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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.
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נמי שמשליש ראובן ביר שמעון לקנות בו שום דבר ועושה לו בו שטר .וכן נמי
ראובן ושמעון שמשלישין ממון ביד לוי שיעשה להן מן הממון שום דבר וכל מה
שיעשהבין שניהם ממנו יהא עשוי .וזהו נוסח שטר שלישות:
ם
י
יודעים אנו ערום חתומי סמה ערות ברורה שאמי-לנופלוני הוו עלי ער
ו
נ
ק
ו
ממני
וכתבו וחתמו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בר פלוני מחמת

שרציתי ברצון נפשי שלא באונס כלל אלא בלבב שלם וכנפש חפצה ואשליטית
ואשלישית עליה כך וכך נוזי כך וכך מאני דליתן יתהון לפלוני בר פלוניאודליזבון
ליה בהון ארעא ויהא נאמן בשלישות זה בכל מה שיעשה עלי ועל הדין פלניא
דאנא מפקר ליה למתנינון ביריה ולא יהא בי כה ולא בההוא פלוני המקבל לתבוע
בכל מאי שיעשה משלישות זה ושמר שלישות ונאמנות זה מקויים כראויובריאוהזק
כדרך כל שטרי שלישותא ואשלטותא והימנות דנהיגות בישראל מיומא דנן ולעלם
דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי ,וקנינא ספלוני נר פלוני לפלוני בר פלוניבכל
דכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למקניא .ומה שהיה כפנינו וכו' ערוהכל שריר
וקיים .ועל דרך שהוא שטר שלישותכוהבין אותה ואם הוא הממון ביןשניםשסשלישין
אותה לשליש לקנות בהן כלום כותבין הכי שאמרו לנו פלוני 01לוני הוו עלי עדים
וקנו ממני וכתבו וחתמו עלי בנל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בר פלוני להיות
בידו לזכות מחמת שרצינו ברצון נפשינו שלא באונם כלל והשלשנו ביד פלוני בן
פלוני כך וכך ממון והשלשנוהו לעשות בהן לנו דבר פלוני וכל מה שיעשה לנובו
מקובל עלינו כי האסננוהו כסחורה זו להיות נאמן בקנייתהובהוצאותיה וכו' ועל דרך
שהוא שטר שלישותבין מאחר בין משנים כזתבין אותה ולא הוצרכנו להאריך בזה
כי דברים פשוטים הם:

והשטר הם"ו הוא שטר שומא,
והוא האמור עליה בפר' נט פשוטו) אמ' רב נחמן כל טירפא רלא כתי'ביהקרעיניה
לשטרא רמלוה לא טירסא הוא וכל אררכתא רלא כת' בה קרעיניה לטירפא לאו
אררכתא היא ,וכל שומא דלא כת' בה קרעיניה לאדרכתא לאו שומא הוא וכבר
פירשנו כל זה לעיל בענין שטר הראשון שהוא שטר אדרכתא ושמר השומא הוא
שעושין אותה לאחר שעשו שטר האדרכתא כי בזמן שהוא מנכסים משועברין
ם
י
ס
י
שטר טירמא ואחריה אדרנתא ואח"כ מכריזין ועושין השומא ובזמן שנובה מנכעושבי
ני
חורין עושין האדרכתא ומכריזין ואה"כ כותבין את השומא כמו שפירשנו לעיל בענין
שטר אדרכתא .ופעמים שעושין שטר שומא על משכונה ירועה ואפיי אין לפניה
שטר אדרכתא שעושין על חוב שמחוייבראובן לשמעוןבין ככתבכין בעל פהואינו
רוצה ראובןלפורעו שעושין לוביתדין שומא מקרקעות שלו כדי לננוח שמעוןמהן
כדי הוכו על הדרכים שרואיןביד .ובסיעתא דשמיאאנו עתירין לפרש כל זהבסקוסו
הראוי לו בהלכות שומא ולכך לאהארכנו כאן ,ולעולםאין עושין שומאבין לאחר
אדרנתאבין לאחר משכונה ידועה עד שטכרידן סקזדם השומא ואח"כ עושין שומא
וכדתנן בערכין פ" )21שום היתומים ל' יום ושום ההקרש ס' יוםומכריזיןבנקרובערב
וכו' .ואסריי בנמר' מאי שנא בבקר ובערב אמ' רב יהודהי) בשעת הוצאת הפועלים
 )1בבא אתרא ד' קס"ט.
 )2ע,רכ,ן ד ,כ.א ע"ב.
 )8שם מוסיף :אמר רב.
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ובשעת הכנטת הפעלים בשעת הוצאת הפועליםראי איכאדני חמרא )1ליה למיובן
אם'להו לפועליםזילוסיירו לה ניהלו בשעת הכנסת פועלים דנירכר ראמ'להוניזיל
ונישייליניה .תניא נמי הכי שום היתומיםלייום ושום ההקרש ס'יום וסכריזין בבקר

ובערב בשעת הוצאת פועלים ובשעת הכנסת פועלים או )8שרה פלונית בסימניה
ובמצרניה כך היא יפה ובכך היא שומא כל הרוצה ליקח יבוא ויקח על מנתליחן
לאשה בכתובתה ולבעל חוב את חובו דאיכא רניחא ליה באשה ואיכא דניחא ליה
לבעל חוב איכא דניהא ליה באשה רשקלה עליר עליר ואיכא דניחא ליה בבעל
חוב דטיקל בזוזי .אמי רבחטיא נא להכריז רצופים שלשיםיום בשני ובהי שישים
ואע'ג דכר תשיב להו מר לימא )8דאכרווי לא הויא שישים') תטני סרי יומיכיון
דמישכא שמעי אינשי .ונרסינן נסי בפרי אלמנה ניתנת )6אמ' אמיטר משמיה דרב
יוסף ביתדין שמכרו בלא הכרזה נעשו כמו שפעו ברבר משנה וחוורים נעשו וראי
פעו ,דתנן שום היתומים שלשיםיוםושום ההקדש ס'יום וכו' ,אי סדו,יא הוהאסינא
שליח אבל ביתריןלאקמיל ראפיי ביתוין ,ואין מכריזין אלא קרקעות של יתומים
אבל לא העבדים והשפרות והמטלטלין אבל אם הוצרכו ביתדין לסכור מקרקע של
יתומים לכרנא ולמזוני ולקבורה מזבני בלא אכרותא .וכי היכי') דמכרוי בקרקע
דיתומים כד שיימיהא יחיה ביתרין בשומאלבעל חוב הכי נסי טכרוי בקרקע דשאר
כל אדם כד שיימי יתיה ביתדין בשומאמיהו הכרוה דשאר בני אדם דלאו יתוסים
אינון איכא מאן דאם' )6דעברינן השתא בהכרזה דידהו כדנהיני בכל אתרא ואתרא
ולא צריך כולי האי שלשים יום בהכרזה ריתמי .וגרסינן בפר' המפקיעי) ההוא נברא
י כיסאי אמ' ליה לא ירענא היכא אתנחתינהו
דאפקיר כיפי להבריה אמ' ליה הב ל
אחא לקמיה דרב נחמן אילכללא"י) ירענאפשיעותאהואוילשלים לא שלם,אנבייה
רב נחסן לאפרניה מיניה לסוף אישתכחכיפי ואקורע) .אמ' רב נהמן הרר כיפיה
לטאריה )10והדרא אפרנא למארה אמ' רבא הוה יתיבנא קמיה דרב נחמן ושירקן
המפקיד הזהת) אמינא ליה שילם ולא רצה לישבע ולא אהדרלי ולאסידי ושפיר
עבד דלא אהררלי מאי פעמא התם לא אטרהיהלבי דינא9י) דהא אנני לאוגדניה
סיגיה בעל כרהיה' .)1לימא קסכר רב נחמן שומא הררא לעולם לא )14שאני התם
דשוסא בפעות הוי דהא הוו ביפי מעיקרא .אסרי נהררעי שומא הדרא ער תריסר
ירחי שתא ,אס' אמימר אנא נהררעי אנא וסביראלי רשומא הררא לעולם והלכתא
שומא הררא לעולם טשום שנאמיועשית הישרבעיני הי .פשיטא שמו להלבעלחוב
 )1רגיחא כמש"ש.

 :gny )2אומר.
 )4לאמי .כמאו"ש .וכ"ח גרידא כתומת לד' ק'.

') יש להוסיף :אלא.

*) כתובות ד' ק' ע"ב.

 )6טובא  iebהעטור ד" 1ד' ל"ג ע"ב וד"ל ד' י"ס.
 )7בגא טציעא ד' ל"ה.
') צ"ל :כל לא.
 )10למראהו.

 )11צ"ל הוה.

 )12צריך להוסיף :הכא אטרחיה לגי רינא.
 )13כיה גרי"ף.
1 )14כ"ה גרי"ף.
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ואזל איתו ושמא לבעל חוב דיריה אם' ליה לא עריפת מגברא דאתית טחטתיהובנא

אורחא יהבה במתנההוין) אדעתא דארעא נחות ולאו ארעתא דזווי נהות ולאהדרא.
שטו לה לאינתתא ואינסיבא בעל בנכסי אשתו לוקח הוי לא מיהדר ולא טהדרינן
ליה דאמ' ר'יוסי בר' חנינא באושא התקינו האשה שמכרה בנכסי טלונ בחיי בעלה
ומתה הבעל טוציא מידי הלקוחות .אגבייה איהו מדעתיה בחובו פליני בה רב אחא
ורבינא הד אמי הררא ותר אמי לא הרפא מאן דאמ' לא הדרא דהא מרעתא דנפשיה
אנכייה והא זכיני טעליא הוא .ומאן דאמ' הדרא סבר )3ולאו וביני מעליא היאוהאי
דאנכייה ולא אתא לבי דינא מחמת כיסופא הוא ראנבייה') וקיימ' לן דכל היבא
דפליני רב אחא ורבינא הלכה כדברי הסיקל הילכך אי אנבייה הלוה למלוהסרעתיה
רנפשיה שלא בבית*) לא הדרא .מאימת אכיל פירי הוא ריהבינן ליה בשומא אט'
רבה מכי מחיא אררכתאליריה אביי אמ'עיריו בחותמיוזכין לו רבא אמ'מכישלמא
אכרזתא וקיימ' לן כרבא .)6תהו נוסח שפר שומא:)6
אנו ביתדיןהחתומין למפה כך היה שבאלפנינו פלוני בןפלוני והוציא לפניט שטר
חוב מקויים כראוי סכך וכךדינרין שהיהלועל פלוני בן פלוני והוזקקנולעדותן
של עדים ונמצא עדותן מנוונתומקויימתכראוי והורנו על פלוני זה הלוהולאמצאנו
לו כלום סמה שיפרע מטנו פלוני המלוה את הונו וטצאנו שמכר לפלוני אחר זמן
הלואה זה שרה מלונית ועשינו בו מרר הדין כולו בשטר התירפא ואחר כך קרענו
אותו שפר טירפא ועשינו לו סדר אדרכתא ובתרכן בעא מיננא הדין פלוני למישם
ליה בזוזי הדא ארעא רכתיבנא באדרכתאואחר כך קרענא שפר האררכתא והכריזו)7
שלוה לו כראוי על שדהוו ולא עלו רמיה לכךוכך רינרי' ושררנא סבידינאאינשי
מהימנא ורבקיאין בשומא ושמוליה הדין ארעא בכך וכך זוזי והרי היאדיליהלמיכל
פירותיה בלא נניתא ונהיהרא זלמיעבד באררט דא כל רעות נפשה לזנוגה ולאורחא
ולמיהבה במתנה ולטבניה ולמשחריה ולשוויי אריסי ותכירי ושתלי ואינש לא ימהי
ביריה טן יוטא דנן ולעלם לא הרין פלוני דהוה דיליה מקודם ולא ירתוהיולאהדין
פלוני דפריפנא ליה סיניה נרינא ולא אינש אהרינא מעלמא דהכי הוה איתפסק
דינא קדמנא אנחנא דייניא דחתימין לתתא ועבדנא ביה כוליה סיררא דרינא כדאחזו
לנא מן שמיא ולא עוד אלא דאלו אתא איניש מעלטא וטריף לה מהדין פלוני
דשיימנא ליה בדינא אחריותיה על הרין פלוני דהוה מקודם לכן טשתכח ליהסירי
נמה לאפרועי מיניה .ומאי רהוה קרמנא אנחנאהייני ושייסנא ליה נרחויביוםפלוני
לשנת פלונית בתיבנא וחחיטנא ויהיבנא ביריה לראיה ולובות והכל שריר וקיים .ואם
זה בעל חוב נובה מנכסים בני חורין כותביןהכי:
אנו ניתדין החתוטין למפה כך היה שבא לפנינו פלוני בן פלוני והוציא לפנינו
שפר חוב מקויים כראוי מחזיק כך וכך זהובים שהיה לו על פלוני והוזקקנו
לעדותן של עדים ונטצאת עדותן מכוונת ומקויימת כראוי והזרנו על פלוני זה הלוה
ולא מצאנו לו ראוי לפרוע לזה החוב אלא שדה פלוני ועשינו בו הרין כולו בשפר
!) ,,1ל .הני.
י) צריך להוסיף :לא מדעת'ה דנפשיה אגבייה.

*) ל'ה בגטרא .וגראף :דעגיד הכי.
 )4שף'ל בגיחדין.
 )5כ"כ הר"ח וכן הביא הג"ח טאלפסיישן.
 )8ע ,,גס ,העטור ד" 1ד'  A~tSש'ב וד"ל ד' י"מ ע"ב.
 )7גיר רט"ה בנא בחרא ד' רנ"א :ואכריזנא.
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האדרכתא ואחר כך קרענו אותו שפר האדרכתא והכריצ לו שלוחינו כראויעל שרה
זה כולהכיון שהוא נוביה סיניה דיריה .ואם הוא נמי שומא לברהכנוןשאיןלפניה
אררכתא כלל אלא שהיה ממושכן בירו אותה שרה ועושין לו ב"ד שומא ממנו על
הדרכים הידועיםשכותביןעליהם השומא לברה בלא שפר לפי שאין זה סקוסולהאריך
כאן ,ובסייעתא דשמיא אנו עתירין לפרשו לפנינו בהלכות השומא:

והשפר המ"ע הוא שמרשליהלקבלגט.
ועל זו שנינו נניפיו )1כפרי האומרי) התקבל לי ניפי אם רצה להחמר לא יחזיר
לפיכך אם אמי הבעל אי איפשר שתקכל לה אלא הולך ותן לה אם רצה להחזיר
יחזיר ,רשב"ג אומי אף האומרי תפול לי נימי אם רצה לא יחויר וטסקי' בנמרם)פול
לי נימי צריכה שני כיתי עדים שנים שיאסרו בפנינו אמרה ושניהם שיאמרו נפנינו
קבל וקרע ואפי' הן הראשונים והן האחרונים אין*) אחד מן הראשונים ואחד טן
האחרונים ואחר ממפרף עמהן .איתמר בעל אומ' לפיקדון ושליש אומי לנירושין רב
הונא אמ' בעל נאמן הוא רב חסדא אמי שליש נאמן דהא המניה ואותיב')רי אבא
לרב הונא סיהא דתניא הודאת כעל דין כמאה עדים והשליש נאמן משניהם ופריק
שאני ממון דאיתיהיב למהילה .ואקשינן והתניא וכן לגיפין ופריקניפי סמון והלכתא
כרב הונא )6קיבל למהלי אמי רבא האמני ר' אלעזר היא דאמ'עירי מסירהכרתיז)
למהלי אמר רב' יהודה אמ' רב בשעת השמד )8שנו .ונהו נוסחי) שפר שליה
לקבל נפ:
ידרעים אנו עדים חתומי מטה ערוה ברורה שמנתא נפנינו פלוניתא בת פלוניתא
בקנין נסור אנכ ארבע אמות קרקע )10את פלוני בן פלוני להיות שלוחה
לקבל לה ניפה מיד פלוני בעלה או ארוסה וכן אסרה לו בפנינוובקנין נטור הואי
לי שליח לקבללי נימי מיד בעלי והרשתה בפנינובקנין נמור הרשאהנסורהלפלוני
זה לירו כהגעתו לידה ועשייתו כעשייתה ומשעה שיפול זה פלוני הנפ סיר בעלה
תהא מגורשת הימנו נירושין נמורין כאלו היא קבלה בעצמה הגפ בירה מיד כעלה
ואם לא יוכל עור שלוחי זה ליכנ'ס ולא לילך למקום שבעל* שם יהא לו רשות
שירשה שליח אחר ושני ושלישי ער כטה שלוחים לקבל לו הנפ או ליד שלוחועד
י) נריר להוסיף :התקבל גט זה לאשתי או הולך גט זח לאשתי אם רצה לחזור יחזור.
(וברי"ף :להחזיר יחזיר) האשה שאמרה.
 )8ד ,מ"ג סרג

 )6לשון הרי"ף.
טסחא הראשונה של הרי"ף .עי' במאריובמלחמות .אטנם הט"ב העטור דש
 )6הוא כפי
היה לפגיו כמו ששההרי"ף להגיה בהלכותיו :והלכתא כא' חסדא דסוגייןכוותיה
ד' ל' וד"ל דיי"ז
וכמ"ש לחניה ברפוס.
') צריך להוסיף :קרע.

 )8לפנית בגמרא וברי"ף :הגזירה.
 )9גס בס ,העטור ד' ל"א נמצא רק שטר לקבל גט .אמנם אח"כ הביא בקצור גם שטר
שליח להולכה ואח"כ גם שליח לקבלת קידושין בקשר ,הנראה מצא כן גם בחבור הרב הטחכר.
אך חסרלפנינובכ" זה.
יס' העטור :והרב המחבר כתג בשליחות אגב ארגע אטוה קרקע.
9י) מובא ג
9
Sepher Easchetarot.
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מפר השמרות

שיבא הנט לידו מכל מקום שהואלפי ששמתי ידו בכל מה שיעשה בירי)11ואמירתו
כאמירתי ושליחותו כשליחותי וכל מה שיעשה בכל )19עשוי ומקובל עלי בלי לומר
לו לתקוני שדרתיך ולא לעוותי וכן אמרתליה מלוניתא דא לפלוני דנןזיל ורוןושב
וקבללי גיטי מיד בעלי וקנינא מפלוניתא דא לפלוני דנן הטורשה על כל הכתוב
למעלהקנין שלם במנא רכשר למקניא ביה ביום פלוני לחדש פלוני משנת כך וכך
לבריאת עולם למניינא דרגילנא ביה כמתא פלונית ומה שהיה על ידינו מעסק זה
כתבנו וחתמנו ונתננו בירפלוני המורשהלהיות בידו לראיה ולזכות והכלשרירוקיים.
ואם הרשתה זאת האשה לזה השליה נמי להבוע קנסה סיר הארוס אם מגרשה או
הנתובה סיד בעלה אם מנרשהכותנין נמי וכוללין תורף הדברי' בכלל זו השטרעל
פי מה שהןענין הדברים אם רצו בשטר אחר בפני עצמו שלא יכללו דברי הממון
עם שאר הרשאת קבלת נט ואם הרצו לכלול בכלל שמר הרשאות קבלת הנטאין
ד~דים והסופר כפי
בכך כלום ולא הוצרכנו להאריך ולפרש בדברים כאלוכי
מה שנמסר בפניהם :עושיי

והשמר המ"ח הוא שטרשליח לקבלת קידושין,)18

והשטר הס"ט הוא שטר תמורה,

והוא כנון ראובן שמחליף בית או שרה לשמעון ולוקח טמנו בית אחר או שדהאחר
שמתרצין שניהם להחליף בית נניחאו שדה בשדה ואין שם נזכר לדמיםכללוצריך
דבר זה קנין כמכירת כל קרקעות ואם יבא שום עורר על אחד מהן הרי אנו רואין
את הדברים אם רצו בעת התמורהוהזכירו בשעת התמורה סך ידוע באחריותולאיכול
כל אהד לחבירו להעמיד לואותוקרקע בחזקתו בלא עורר נובה תבירו ממנובאחריות
אותו הסך שכתי לו בשטר ואםלא נמצא לו כרי אותו הסך חוזר לאותוקרקעשהיה
אצלו שהמירו ממנו ואם אותו קרקע טשועבד אצל אחרים ויש לו אצל זה בעל
האחריות שרה אחר בן חורין גובה אותו הסך שכת' לו באחריות מאותו שדה שהוא
בן חורין ,ואם לו שרה אחר נובה מזה ואעפ"י שהוא טשועבד מפני שוה קרם
ולא הזכירו בעת התמורה שום סך באחריות אלא אחריות סתם חוזר לאותו שדה
שהמירלו נו אותו השדה הנטרף ממנו ונובה אותו שדה בעינו ואם אותו שרה אינו
מצוי אצלו ומכרו לאחר ויש לו שדות אחרות שהוא כני חורין ואינו נובה מאותו
המשועבדואע'פשהיה שלושהמירו באוהה שרה הנטרף מטנולפי שאין גוביןמנכסים
משנענדים במקום שיש שם בני חורין מיהו גובה מאותן שדות כננר כל מה שהיה
שוה אותו השרה הנטרף ממנו ולא הוצרכנו לפרש כאן על זה הענין ונבית השבח
וענין האחריות כי אנו עתידין לפרש כלזה בסיעתא רשמיא בהלכות אחריותואכילת
פירות ושבח ושופרא רשטרא .תהו נוטח שטר תמורה:
ם אנועריםחתומי סטהערות ברורה שאם'לנופלוניבןפלוניופלוניבן פלוניהוו
יודעי
עלינו עדים וקנו ממנו מכל אחר ואחד ממנו להיותנידו לזכות מחמת

וי) צ"ל:כירי.
?י) צ"ל :הכל.
8ן) חסר פה ועי'לעיל ע'  121בהערה .9

