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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

שטר תמורה  -שטרתנאי
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שרצינו ברצון נפשינו שלא באונס נלל אלא בלנ שלםובנפש חפצת וברעתשלימה
ובעין יפה ועשינו תמורהבינינו באותו בית וחצר שהיהלי אני פלוני במקום פלוני
בסימניו ובמצרניו עם אותו בית וחצר שהיה 5ו לפלוני זה נסקום פלוני בסימניו
ובמצרניו ונתתי והסירותי אני פלוני בן פלוני כל אותו בית וחצר זה שהיה שליעד
היום שילך פלוני זה מעכשיו ויחניק ויקנה בבית והצר זה ויהא רשאי לעשות בוכל
חפצת נפשו נגח התמורה של אותו בית וחצרשלו שנתןלי הוא וכך אמ'לנופלוני
בן פלוני זה כמו כן שילך פלוני זה מעכשיו ויחזיק ויקנה בבית והצר שיהיה שלו
בכח תמורת בית וחצר שלקח הוא טמנו תמורה זו ,וכך אמרו לנו פלוני בן פלוניזה
ופלוני בן פלוני זה מעכשיו נסתלקנו כל אחר ואחד ממנו זה מביתו וחצרו סילוק
גמור מהיום ולעולם וזהמביהווהצרוסילוקנטור מהיום ולעולםוזכה כלאחדואחדמטנו
בביתו והצרו של תכירו זכייה גמורה לפי שבלב שלםועין יפה עשינו תהורהזו
בינינו תמורה והלופא גמורה שרירא וק.ימא כרת וכהלכה התוכה וחלוטאתאנלויה
ומפורסמת לבל רלא להשנאה בה ורלא למיהרר מינה לעלם ומעכשיו סלקנוידינו
ורשותנווידי רשותהכאיםמכתינו בלאחר ואחד ממנו מרשותוסלוקנסורלעולם תכהכל
אחד ואחד ממנו ברשות חכירו זכייה גמורה מהיום ולעולם ומעכשיו ילך כל אחר
ואחר ממנוויחזיק ויזכה ברשות תבירו בכח תסורה זו ויהא רשאי לירש ולהוריש

ולמכור ולמשכן ולבנות ולהרוס ולעקור מנטוע ולעשות בתמורהזו כל חפצת נפשו
הוא והבאים פכחו וכל מי שיבוא מארבע רוחות העולם בן או בת אח ואחות קרוב
ורחוק יורש ונוחל יהודי ויהודית גוי ונויה ריקוםוידיעון ויהנה וישתעי ויערער שום
דין ודברים בעולם על כל אחד ואחד טפנו פחמת תמורהזו לכסל כולה אומקצתה
ולערער עליה בכלוםיהיודברי המערער
ומבוטלין וחשובין כהרסהנשבר שאין
שיו לפצות ולהדיח ולטלק טעל חנירו
ל
ע
ר
ו
י
בו תקנה ועל כל אחד ואחד ממנו ו בפליי
ומעל יורשיו כל ערעורין שכעולם ולהעמיד שפר תמורה זו בחזקתו ונחזקת הבאים
מכחו העטרה נטורה נלא שום פסירא בעולם ונל כתב וקיום כתוב בכל לשון שיצא
על שם כל אחר ואחר ממנו ושלא על שמינו מחמת תמורה זו כדי לכפלה כולה
או מקצתהיהא אותו כתב וקיום נטל ומבופל ולא יהא בו כח לא בדיני ישראלולא
בדיני אומות העולם כי כלב שלס עשינו שנית תסורהזו זה לוה בלא שוס שיור
בעולם ובאחריות גמורה כל אחר ואחד לחבירו עלינו ועל יורשינו כרת וכהלכה אנב
ארבע אמות קרקע וכל מודעי ופורעי דסורעי ומודעי דנפקי מגו מודעי ער סוף כל
מורעי שמסרנוושעתידין אנו למסור כלום בפלנום בפניכם דלא למילף מינהון לעלם,
ונך אמרו לנו פלוני בן פלוני זהופלוני בן פלוני זה אחריות וחומר שפר תמורהזו
קבלנו עלינו ועל יורשינו אחרינו כל אחי ואחר לחבירו נאחריוח וחומר כל שפרי
תמורה וחילופארנהינות בישראל כהונן וכתיקון חכמים דלא כאסמכתא ורלא כאופסי
דשטרי וקנינאמפלוני בר פלוני זה לפלוני בר סלוני זה ומפלוני בר פלוניזהלפלוני
בר פלוני זה בכל מאי דכתיב ומפורש לעילא נסנא רנשר למקניא ביה .ומה שהיה
בפנינו ונו' ער שריר וקיים:

והשטרהעיהוא שפרתנאי.
והוא ננון תנאי שאדם מתנה לחכירו במעכשיואו בעל מנתכנון אם הוא בדבר שבא
לעולם וברבר שאינו נוומא וברבר שהוא היתירא הרי הואקיים ולא בעינן כל הני
דקרוקי דתנאי אלא בניפין וקידושין דאסורין אבל בתנאי דמטונא לא ,אבלכל שנר

ספר השטרות
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שיש נו איסורא או שיש בו גוומא הרי הוא כאסמכתא ולא קניא ומגחמא שריטה
לאסמכתא הוא כנון מה שאמרנו בפר' המקבלי) ההוא גברא דקביל ארעא מחבריה
א"ל אי מונירנאש) יהיבנאלך אלפא זוזי אובר תילתא אמרי נהררעי בעי למיתכליה

תלת מאה ותלחין ותלתא והילתא ,רבא אמ' אסמכתא היא ואסמכתא לא קניא ,ורבא
אם") מאי שנא מהא רתנן אם אוניר ולא אעביר אשלם במיפכא התם לא קאמ'
מילתא יתירתא אלא*) נוזמא בעלמא ,ופרישו רבוואתא )6דאע'ג דאמ' רבא אסמכתא
היא ולא קניא לא אמרינן אלא בההוא שיעורא יתירתא דהוה ליה גוומא ולא קני
אבל שיעור מאי דאובר בשוה יהיב וכפי הואט) מילתא לא אמרי' אסמכתא וככר
פירשנו זה מבואר בענין שטר ס' והוא שטר שחלא ושוכר ומקבל וחוכרולא הארכנו
כאן בענין ההנאין לפרש כל הענין ומה יתחייב מהן באם מעכשיו לפי שאין זה
מקומו והרי אנו עתירין לפרשו בסייעתא דשמיא בהלכות התנאין ואסמכתא
ומשליש שפרותיו .ונשאל הגאון ר' יצחק ז"לי) על אלו התנאין שהן בניפין
כנון תנאי כפול והן קודם ללאו ומעשה קורם לתנאי ומה שאמ' על מנת אומעכשיו
צריך לאלו התנאין או לא .תשובתדין אלו התנאין הרי הוא מפורש בפר'מישאחוו
קורדיקום )8והכין פירש שם תנאי כפולוהוא תנאי כגון שאומ' אם תעשה כך אתן
לך נך וכך ואם לא תעשה איני נותן לך כלום זהו תנאי כפול והוא תנאי קודם
למעשה ,ומעשה קודם לתנאי הוא אתן לך כך וכך אם תעשה כך ,ותנאי בדבר אחר
הוא כנון תנאי בני נד ובני ראובן שהתנו אם יעברו והמעשה ונתתם להם ותנאי
ומעשה נדבר אחדכנוןהריזה נימיךוהנייר שלי התנאי והמעשה בנט עצמווהן קודם
ללאו הוא אם מתי יהא גט ואם לא מתי לאיהא נט ואלו התנאין כולןאינןצריכין
אלא בגיטין וקירושין שהן אסור אבל ע"מ נוהגבין באיסור' בין בממונא שכל האומר
ע"מ כאומ' מעכשיו דמה)ואיןצריכיןעמו לכלהתנאין הללוש) וזהו נוסח שפר תנאי:

יודעים אנו ערים התומי טפה עדות ברורה שאמ' לנו פלוני בן פלוני הוועלי עדים
וכתבו וחתמו עלי נכל לשון של זכות ותנו לו לפלוני בן פלוני להיותבירו
לזכות מחמת שרציתי ברצון נפשי שלא באונם כלל אלא בלב שלם ובנפש חפצה
ובדעת שליסה מחמת אותו משא ומתן שיש ביני לנינו מדבר פלוני שהתניתי עמו
מענשיו שיוציא לעצמומן האמצע כך ונך דינרין ואם חס ושלום ערערתיעליובכלום
ערעור או שום טענה נעולם או שלא היה עולה שום ריוח כדי שיטול ממנו זה הסך
או שלא מספיק הקרן שבינינו ליפול ממנו זה הסך הקניתי לו מעכשו אנב ארבע
אמות קרקע כל מה שישלי אצל פלוני או כל מה שיש לי שיזכה בו מעכשיו
כדי שיטול ממנו זה הסך הנזכר אם לא היה יכול ליחול מזה השיתוף שבינינו וזה
 )1בבא מציעא ר' ק"ד ע"ב.
) צ"ל :מובירנא.
י
 )3סותר

 )1צ"ל :הכא .כמ"ש בר'"ף.
') ברי"ף :ומסתברא לן.
 )6הא
') תשו' הרי"ףסי' ל"א ושוין גלשונן סח ושם .גם בתשורות הגאונים שהו"ל הרא"א
הרכבי סי' קנ"ד ע'  299יעוי"ש עמוד  800הערה  '1כי הסוף חסר בנדפסות וגם פה לא נמצא.
')  ItDtAד' ע"ה.

 )10ע ,,בס ,העטור ד"ו ד' כ"ד וד"ל ד' י"ר.

שטרתנא,עבד
התנאי שעשיתי ושהתניתיעסותנאינטור תנאי מעכשיו תנאי כפול תנאי מקובלתנאי
בפני עצמו כתנאי בני נד ובני ראובן הן קורם ללאו ומעשה קורם לתנאי ולא יהא
לי רשות לערערעליו בתנאי זה כלום ערעור מהיוםויעולם לפי שכבר עמדתי על
חוסר תנאי זה ודקדוקו ורציתי בו וסכרית וקבלית קבלה גמורה ורצוי נטור ואחריות
והומר תנאי זה קבילית עלי ועל יורשי אחרי כאחריות וחומר כל שפרי דנהינין
א
בישראל שתקנו חכמים אגב ארבע אמות קרקע כהונן וכתיקון חכמים מיומ
יןולעלם
תנ
ינ
אד
דלא כאסמכהא ודלא כטופסי דשפרי ,וקנינא מפלוניברפלוני זהבקנין שלםבכלטאי
רכתיב ומפורש לעילא במנא דכשרלמקניאביה ,ומהשהיהבפנינווכו' ער שרירוקיים.
ועל אי זהענין שיהיה התנאיכותבי' אותו פעמי' שהוא כות' הריני נותןלךמעכשיו
שדהפלוני או ממון פלוני ע"מ שתעשה כך וכך .ומה שכתו' כהאי נוסחא דלעיל
הכין כתו' בנוסחי עתיקים) והוא דכתיי בה תנאי כפול תנאי בפני עצטו תנאי כבני
נדובני ראובן הן קורם ללאו ומעשה קודם לתנאי ובז' לישנא יתירא הואאי נמי
טשום דסבירא ליה דאפי' בטטונא בעינן אלו תנאין כולן ספני שיש מן הנאונים
שסברו כך וליתא למילתא כדכתבינן לעיל בדברי נאון ז-ל ואלו התנאין כולןאין
צריכין אלא בניפין וקירושין שהן איסורא אבל ע"מ נוהנבין באיסור'בין כממונא
כולו .ונם רכיי האיי נאון דל פי' אלו העניינים כולן בתשובהדילן מפורש ואנו
עתירים לנותבה בסיעתא דשמיא בהלכות התנאין ואסמכתא ומשלשי את
שפרותיו ,מיהו מאידכתיי כהאי נוסחאעתיק' דלעיל הני לישני כולהי יפה לכותבן
ואין בכך כלום דשופרא דשטרא אינון ואי איפשר לום' דפברמי שכש האי נוסחא
שגם כממונא בעינן אלו התנאין מפני שאין בלשון תנאין כת" בהן תנאי קודם
למעשה ושאר הני דקדוקי כולהו אלא משמע דםבירא ליה דלאבעי כל הניענייני
בממונא והיה כתו' ננוסחא דיליה פעות שלא היה מזכיר בלשון המעשה והזכייה
מעכשולולי שכתכנוהו בו אנו לפי שכך צריךלהיות בכל מעשה של התנאין ואפי'
בממונא מעכשו ועש נמי כמוהו דבל האום' ע"מ כאום' מעכשו דמי:

והשטר הע"א הוא שטרתנאיעבדי).

ואשכחינן יחיה בנוסחי עתיקי כהאינוסהא .אנו ערים החתומין למפה כך היה שאמ'

לנו פלוני הוו עלי עדים בקנין ונתכו וחתטו עלי בכל לשון של זכות ותנו לו
לפלוניבר פלוני שהוא אדוני מחטתשרציתי ברצון נפשיוחפץ לבבי על דעתימיושב
בלא שום זכר אונס כלל וקבלתי על עצמו מהיום קבול נמור בלא שום חזרה כלל
מעכשו כדי שאענוד אותו כך וכך שנים נכל מיני עבדות עד שאשלים זו השנים
הנזכרים מהיום ועד זטן הנזכר ולעבור אותו עבדות שלם ולא יהאלי רשות לעכב
עליו מלהתהפך בנכותו בכל צרכו בשום פנים בעולם ולאחר זטן הטכר יסתלק טעלי
אדוני סלוק גמור ויוכה פלוני דנן בעבדות זכייה גמורה והא מורינא קדמיכון דאית
ליה עבדות כך וכך שניא אילין בהלואה וברשו כחוזק וכחומר כל שפר הלואות
דנהינין בישראל טיומא דנן ולעלם באחריותעלי ועל יורשיאחריכתורה ובהלכהרלא
כאסמכתא ודלא כפופסי דשטרי ,וקנינא ספלונידין על כל הנזכרלעיל בקנין שלם
וכתבנו וחתמנו ביום פלוני וכו' .ולעניות דעתין מתחזילן דהדין נוסהא דשטראליחה
 )1מובא בס' העטור שם ד' כ"ד ע"ג :וכתר הרג המחבר דהכין כתבבכליפי מסחי עתיקה

הן קודם ללאו וכו'.
 )2ע ,,בש העטור שם.

מפר השטרות

126

כהונן ואינה כהונן והיאך יתגרש זה העבד בהאי עובדא שכת' לו רבו גט חרות
מקודם שיעסוק לו העבר זה העבד אין לו לכהו' כלל בשמר כסו שכתו'ב11הנוסחא
ותנו לו לפלוני בן פלוני שהוא אדוני שמכיון שנותן לו נט חרות והגיע לידו הרי
הוא טשחרר נטור ונשאר ישראל הוא חשוב וטוהר בבת ישראל והיה לו לכתובבזו
השמר ותנו לו לפלוני בר פלוני דהוה רבי מקרמת דנא ושחררני שחרור נמור כמו
שכהו' בירי או היה לו שלא להזכיר שם העבדות כלל .ואם שלא נתן לונם חרות
מקודם אלא שמתנה עסו זה התנאי שישמשנו כך וכך שנים ואחר כך ישחררנו הוה
להם לעדים לקנות מןהאדוןמקודם בשחרורו שישחררנו או לכתו' גם התרוהולהזכיר
בו התנאי או לכתו' הגם שלם ולי )1וליחנו לעבד ולכתוי זה התנאי בכתב אחר כך
מן הענד לאדון בלשון משוחררוליחן התנאי לאדון והיפה שבכולו לכתו' הנטולכתוב
תנאי בתוכו דאי אטרת יתן הגט שלם ביד העבד והתנאי ביד האדון דילמא אויל
האי עבד כמקום שאין האדון נו בתוך זה הזמן ונסיב בת ישראל והוא אסור בבת
ישראל ער שישלים תנאו דילמא מאי קורם השלמתתנאי זה ונמצא שאינובןחורין
ובניו עבדים .וכתו' נמי נהאי נוסחא מעותאאחרינאלעניות רעתין דקאמ' בהבאחריות
ועל יורשי אחרי ובתרי וטה ענין אחריות ליורשיו אחריו בזה אם ימות העבד ותו
העבד כנעני מנין לו יורשים כלל ,ודברים אלו לא הוצרכנו להאריך בהןכי ככר
כתבנו בתשובה לרבי' האיי גאון ז"ל מהאי עניינא נספרנו והשני)2
בהלכות זצפחה ונכרית ועבדים  aWD1יהברר לך שה עמן תשי העבד וכתבתה
נמי הכא להתברר הדבר ולהחתרולסידורנומי ""וצה ליצחרר עברו או וצפחתוויתנה
עליהן שישמשו אותו יטי חייו היאך יעשה יכתוכ לו גט חרות שלם ויכתוב עליה
התנאי ומי שיעיד בזהיעיר בזה ויהיהגיטהבידה ותנאי בידו ,או יכתוי התנאיבתוכה
 rc~tlשהררית ופטרית וכו' על מנת שתשטשני ימי היי ויתנו בירה שאם תאמר
משוחררת אני ואין לךעלי שימוש יאמר לה הוציאי שטר שחרוריך וימצא תנאי
בתוכו אויתן לה נט שחרור כפני שנים ויאמ' לה הנה נט שחרוריךע"מ שתשמשני
ימי חיי ואם תשמשו יתקיים שחרורה ואם לא תשמשו ינמל שחרורה או יתגנו ע"י
שליש ויאמ' לו זה עליריך לזה העבד אם ישמשניימיחיי ואי פטר תתנולולאחר
פטירתי ואם ישמשוני תקרענו ותהזירנו לעבדות אי זה הדרך טאלו הדרכים יהי בו
תקנה לאדון והצלה לעבד ילטדנו אדוננו') דבר זה כמבוהו ראשונים אחד אהד
בסגלת סתרים שכות' בה זכרונות שמועותיו לעצמו משום ראשוני ראשונים קודם
למר רב יהודאי גאון ז"ל .ואלו עבדא דכתי' ליה מריה גיטא דחרותא מעליא ומקמי
דיהניה ניהליה אתנו בהריה בפני עדים רער רמאית ההוא נברא מריה הוא דהוי
משוחרר אי אמ' ליה לכי מאית מריה הוא דהוי משוחרר אפי'כי מאית מריה נמי
לא הוי משורר מ"טדהוי ליה גט לאחר מיתה וקיימ'לן דאין נט לאחר טיחה*)אבל
אמ' ליה מעכשו משוחררת בהנאה דפלחת קמאי כליסיהיי הוי משוחרר מעכשו
לאיהיובי במצות אבללמינסב בת ישראל לא מנסבינן עד רמאית רביה)6מאיתמקמיה
רביה ולא איקיים תנאיה נמצא על התנאים שכתבתם בשאלה זו שום השחרור תלוי
בתנאי שישמשוהו כלימיחייובין כתו' בשטר שחרורובין כתו' בכתב אחרוביןעל
 )1מ,זתר.

 )2ד'ל השני.

") ע"כ השאלה "ה תתחיל תשובת רה"ג.

 )4ג,ם,ן ד ,ע"ב
!) יש להוסיף :רילמא.
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פהצין השחרור טמור לשליש וביןבידי המשוחרראין למשוחרר תקנה שישא בת
ישראלואין למשוחררת תקנה להנשא לישראל שמא לאיתקיים התנאי ונמצא אסור
למפרע אבל אם כותב לו שפר שחרור חתוך בלא תנוי ויכתו'עליו שטר אחר
שהשכרתי את עצמי לךכלימיהייךשני' כל חרש במאכלי ובמשתי ומוסף עליהןכך
וכך בכל חדש ונשתעכרתי לך מעכשו בשכירות זו כלימיהייך ואיןלי לכפלהולא
להשביתה וקנו מידו בכך הרי הותר העבד לישא בת ישראל והותרה השפחה להנשא
לישראל ונתחייבו באותה שכירות ואם יבואו לחזור בהן גיחדין מגדין אותן ונמצא
זה נאותה ששנינו )1עושה אותובןחורין וכות' שפר על דפיו ואם איתעככת להם
בתקנת העבד לישא בת ישראל בחיי המשחרר אבל בקשתם תקנת המשחרר בלבד
הרי הזכרתם בשאלה זו ד' מדות הא' שכתנתםיכתוי לה נט חירות שלםויכתויעליה
התנויויהיה ניטה בידה ותנאו בירו כיון שהשחרו' שלם נלא תנוי הרי הוא טה
שפירשנו לפעלה והוספנו שלא ינהוב הענדעלי לשמשך סתם אלא ינתוב נשכרתי
לך מעכשו לשמשך ובזהאין ראוי להכתב אלא אחרי השחרור וכן תקנתי שיכתו'לו
שטר שחרור שלם ויאמר לו הרי זה שחרור ע"מ שתכתיליעליך שטר מוחזק
שחמשני כלימיחיי בנך וכך נמצא זה השחרור תלוי בכתיבה ולא בשימוש מאלתר
שיכתוי על עצתו נתחתך שחרורו ושימושו משחררו הוא חייבבו ואין השחרור תלד
בו הרי הוא פותר בבת ישראל ודבר זה אם עירי ואם עדים אחרי הדבר שווה.
והמדה השנית אם יכתוי התנוי בתוך גפ שחרור נהיגי רבנן דלאו לאורחא לכתוב
תנוי בתוך הנט ובגיטין הא תנו רבנה) כל התנאין פוסלין בגפ דברי ר' וחכמים
אומרי' כל שפוסל על פה פוסל בכתב וכל שאינו פוסל על פה אינו פוסל בכתב
ופליני בה ר' זירא ורבה דר' זירא סברמחלוקת שנכת' התנוי לפני התורף דברי הכל
כשר ורבה סנר מחלוקת לאחר התורףאבללפני התורףדברי הכל פסול .ווראירלאחר
התורףנין לרי זירא ובין לרבה אם נכתב התנוי כשר לר' זירא דברי הכל ולרבה
לחכמים שהלכה כמותם אעפ"י דלא ליפעי איניש בתורף ונכתוי לפני התורף לא
רגילי רבנןלמיכת' תנאה בגיפאומנמרין דלא למעבר הכי אלא מיהו אם נכתכ התנוי
בנפ לאחר סיומו שלא יתחלף גם כשר הוא כשמתקיים התנוי .והמדה השלישית
והרביעית שכתבתם שוות בדין בדבר זה והיפה ל0שהרר מכולן שיכתוי התנוי כנפ
לאחר סיומו קודם עדות העדים וכבר ידעתם שלא ישא המשוחרר בת ישראל ולא
תנשא המשוחררת לישראל ער שימות המשחרר:

והשפר הע"ב הוא שטרתנאי כתובה.

ותנן ננתובות פ"ה') אעפ"י שאמרו בתולה נובה מאתים ואלמנה מנה אם רצה
להווסף אפי' מאה מנה יוסיף וכוי .ואמרינן כגמרי רצה לכתוב לא קתני אלא רצה
להוסיף מסייע ליה לרי איבו א"רינאי דאמ' תנאי כתובה ככתובה נפקאמינה למוכרת
ולמוחלת ולמורדת ולפונמת .ונוסח שטר תנאי כתובה יש מי שכותבו מענין המפורש
בשטראירוסין .ויש נמי שכותכין אותו מענין מה שמפורש בשפר פסיקאתא .ויש
נוסחאי דכתבי בהו בהאי לישנא.
ם אנו ערים חתומי סטה עדות ברורה כך היה שבשעה שקידש פלוני בר
יודעי
פלוני למרת פלוניתא בת פלוני והתנו תנאיהם בפנינו אותובקנין גמור וקבל
,3 )1ט,ן פ"ר מ"ר.
 )2ד ,ת"ד ע"ב
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על עצטו פלונידנן החתן לנתוב לה בכתובתה כסףזוזי מאתן דחזו לה טראוריתא
ומזונה וכסותה וספוקה ומיעל עלה כאורח נל ארעא ועור קיבלעליו להוסיף לה
מדיליה הוספת על עיקר כתובה כךוכך רינרין ומתנה כךוכךדינרין וקיבל על עצמו
אביה או פלוני אחיה או סלוניהא אמה להזמין לה בשעת נשואיה בבגדים ותנשיפין
ושמושי ערסאי כך וכך דינרין וכל אותו חצר שיש לה במקום פלוני ולצד פלוני
וכל הנותר מהנדוניא להכניס בביתו של מלוני זה וקבלו על עצמם פלוני זה החתן
ופלוני דנן אביה או אחיה או אמה תנאים אלו הנזנרים לעיל נאהריות עליהן וע
יורשיהן אחריהן אגב ארבע אמות קרקע כהוגן וכתיקון חכמים מיומא דנן ולעלם רלא
כאסמכתא ורלא כטופסי דשטרי ,וקנינא מפלוני דנן החתן לפלוניתא ארוסתו מפלוני
דנן אביה על כל הנזכר למעלה בקנין שלם וכחבנו ביום פלוני בירח פלוני שנת כך
וכך במדינת פלוני כתכנו וחתמנו וכו' .ויש מקומות שנהגו לכתו' תנאי השידוכין.

יודעים

אנו ערים חתומי מטה ערות ברורה שאמי לנו פלוני בר פלוני ופלוני בר'
פלוני הוו עלינו עדים וקנו ממנו להיות בירינו לזכות מהמת ששדכו אנשים
בינינו והיה מן השמים ונתקיים המעשה ושדכתי אני פלוני את כתי פלונית לפלוני
בן פלוני דנן לתתה לו לאשה ולהזמינה אם יזכוני מן השמים לזמן פלוני לקידושין
ולנשואין וקבלתי על עצמי אני פלוני כל זה בקנין גמול ושאתן לו מעכשיו לאותו
וקרקע פלוני במתנה נמורה עם בתי פלוניתא הנזנרת וקנו
זמן כך וכך

נו לו לפלוני חתני ולפלוניתא המיועדת להיות בירם לנכות ואם
כה
ממני על כלתז
שיטויתי
חם ושלום הייתי מעכב אותו עת מלהשלים לו כל תנאים אלו הכתובים לעיל לומן
הנזכר מעכשו הקניתי לו לפלוני זה ארבע אמות קרקע בחצרי ואגבן הרשיתיו
והשלטתיו ומניחיו אפטרופום לנבות טמני ומכל הנמצא לי כל תנאי זה הכתוב
לעיל ויהא רשאי לקנסני בכך וכך דינרין ועל הכל להשלים לו התנאי ונם יהא
רשאי לתת קנם זה הנזכר לכל שלים וסרריוט נוי שירצה וכל שוחר ושכירות שיתן
על סרבנותי הכל יהא רשאי לגבות ממני משלם וכמו כן קנינו אנו עדים
מפלוני בן פלוני החתן הנזכר ונתננו לו לפלוני חותנו ולפלוניה נתו שיהא מזומן
ע סרת פלונית הנוכרת וו כחו של פלוני וה
כנוזר המקום לזמן פלוני ולקדשוליש"
ולעשות לה או כתובה ראוריתא ותוספת רילה ומחנה לחור במנהג המרינה מבנות
ישראל הנינות וכשרות והסך של הכתובה והתוספת והמתנה כסנהנ כתובות מוהר
אחת טקרובותיה המיוחסות והמעולה שבכולן .ואם חם ושלום היה מעכב פלוני זה
החתן לי מלהיות מזומן לומן זה הנזכר מלהשלים לפלונית זו ולפלוני חותנו תנאי
זה לעת הנשואין מעכשו הקניתי לה לפלונית דא מיועדת לי ולפלוני הותם אגב
ארבע אמות קרקע בחצרי ואנכן הרשיתים והשלטתים ומנית.ם אפטרופום לגבות טמני
מכל הנמצאלי תנאם משלם ויהיו רשאין לקנסני בכך וכך דינרין ולתת הקנס לכל
שליט ומרדיום גוי שירצו ועל הכל אהיה מזומן להשלים להם תנאם וכל שחד
ושכירות שיתנו על סרבנותי יהיו רשאין להוציא ממני בלא שום פסדתם בעולם,
והודענו אנו עדים לפלוני בר פלוני ולמלוני בר פלוני החתן כח תנאים אלו שאינן
כשאר תנאים דעלמא אלא הם כתנאי כתובה ובשטרי פסיקתא שתנאם חמור מכל
שטר תנאי דעלמא כי תנאים אלו נקנין בלא קנין ונקנין באסירה נעלטא ודינם
כתנאי ביתרין שמקנין דבר שלא כא לעולם ובדבר שבא לעולם מה שאיןכן בכל
שכעולס וקבלו הם על עצמם ונכנסו gvכ %וה ברעת מיושבת בלא שום
:,. .
נאיאיונס ומורעא בעולם וחזאי וה שרירומקויים וחוק ובריא ברין כלובו :וי
כר
הות
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אנו ערים מפלוני בר פלוני לפלוני בר פלוני חותנו ומפלוני בר פלוני לפלות בר
פלוני בכל מאי הכתיב ומפורש לעילא במנא דכשר למקניא ביה ,ומה שהיה בפנינו
וכו' עד והכל שריר וקיים .ויש מקוטות נמי שנוהנין לכתוב שני שטרות טתנאי זה
אחד מתנאי החותן לחתן ואותו השטר העומדת ביר ההתן .והשנית כותבין בה תנאי
החתן לחותן ואותה השטר העומדת ביר החותן .וספרי דוקני נהנו למיכתב בשטרי
דוקני בתנאי ההותן לחתן הכי .וקנו ממני או וקבלתי על עצמי מעכשו בקנין נמור
לתת לו לפלוני חתם אותו עת עם כתי כך וכך דינרין תכשימין וקרקע פלוני וכו'.
ויהא רשאי שינבה ממני ומןהבאיי מכחי בעת המעשה כךונךדינריןוכו'כי מעכשו
הקניתי לו כל מה שקניתי ושעתיר אני לגבות ממני ומיורשי אותו עת תנאי זה
ושטר תנאי זה באחריות עלי ועל יורשי וכוי .ואם יש סי שיעלה על לבו לשאול
היאךהבן משתעבד בדבר זה לאחר מיתת אביו מפני שהוא פועה בהא דתנן בכתובות
פרי שני גוילות )1הפוסק מעות לחתנו ופשפ את הרגל תהא יושבת עד שתלבין
ראשה .וארמון אומ' יכולה היא שתאמי אלו פסקתי לעצמי הייתי יושבתעד שתלבין
ראשי עכשו אבא פסק עלי מה אני יכולה לעשות או כנוס או פפור .אלמא משמע
שאין התנאי מתקיים לאחר מיתת האב ,התם בשלא הניח האב עזבון כלל כסה
להשלים התנאי אבל היכא שנותר עזבוןטן האב מקרקעי או מפלפלי וכת' לו שינבה
התנאי ממנו ומיורשיו למה לא יפרע מעזבונו והלא חמור הוא תנאי שטר פסיקתא
משאר תנאי דעלמא שאלו נקנין באסירה בעלמא ואיך לא יהיה התנאי קיים ממנו
ומיורשיו .ואם לא כתי לו הני והניה עזבון אלא ודאי אם כת' לו הכי תנאו קיים
טמנו ומיורשיו כי מעת הקנין נשתעבד לו כל מה שקנה ושעתיר לקנות לתנאו עד
שיקיימנו ,וההיא מתני' רהפוסק מעות להתנו בשלא הניח האבעזבון כלל בטה לקיים
לחתן את תנאו.

והשטר השלשה ושבעיט הוא שטרתנאי העושה דבר על הגט

בשעתגירושין.

וצריך דבר זהלעיין האיך עושין הגפ והתנאי וכסו שפירשנו לעיל בתנאי עבד כי
דבר זה ברור הוא שאשה אין מתגרשת אלא בגט כריתות ואם היה התנאי כדו'
בתוך הנם לא יהא קרוי נם כריתות מפני שיש לו לבעל זכות בתוכו הילכך צריך
לכתוב הנט ספר כריתות לגמרי בלא שום שיור בעולם שיהא כתו' בתוך הגט ומוסרו
לה בפני שנים או אפי' מסרו לה שלא בפני עדים והיא והוא מודים התנאי ומצווים
לעדים לכותבו ולחותמו הרי התנאי קיים וכשמוסר לה הנט לאשתו אומ' לה הרי
את מגורשת בגת זה כדת משה וישראל אם לא באתי מכאן ועד שנים עשר חדש
ואם באתיבתוךשנים עשר חרש אלוהרינטזהבטלמעיקרו טעכשו ,וכן כל תנאי נמי
שהוא מחנה עמההרי היא מתנה בשעתנתינת הנט בזה הלשון שכתבנו אבל לכתוב
אץ ראת לעשות לו כלל .וניצאל נסי הגאול) ר יצחק בהאי
הנט בתן התנ
ירף דנתו ושאלתסי  ~CNWלאשתו הרי זה מטיך מעכשו אם לא
עיעא ,ואלו ח
באתי מכאן וער שנים עשר הדש היאך כחו יפה שיתננו לה בפניעירי מטירה
וישאר תחת ידה או ימסור אותו לשליש עם התנאי משום שראיתי גאוןז"ל שאומר
 - -- -- )1שנ ,ד"נ ,גזילות והיא ש"ג ס"ה ד' ח"ח וק"ט.
)2תשי ,הרי"ףסי'  .tugושויןבלשון שם ופה ,גם גתשו' הגאת'ם שהו"ל הרא"א הרככי ס"
קב"ה וקנ"ט עמוד  800אך השאלה לא נמצאה שם.

ספר השטרות

180

מוטב שימסור אותו לה כדי שלא יוכל לבטלו שאםנתנו לשליש יכול הוא לבטלו.
ויש לחוש נמי שאם יתגנו לה הוציא אותו האיש!) בתוך הזמן ויתקיים בחותמיו
ותנשא בו ויהיה הוולר ממור ,ולכך הוצרכנו להכרעת רבינו .וכן אם יתננו לה בפני
עירי מסירה ימסור התנאי לשליש או ישאר אצל הבעל או יכתוב התנאי באחורי
הגט ,ואם בא הבעל בתוך הזמן צריך קידושין לרוחא דמילתא או לא .תשובה זה
שאמ' הנאון ז"ל מוטב שימסור אותוי) להסמיך עליו שהוא האמת שהאומ' מעכשו
ומטרו לה אינו יכול לבטלו ואם מסרו לשליש יכול הוא לבטלו ותשאר ענונה .ואין
לחוש שמא תנשא בו כתוך הזמן דלא הציפא כולי האי ועור שיש לה בדבר הפסר
נרול שתצא מזה וטוה ואין לה כתובה לא על זה ולא על זה והולד מזה ומזה)8
דומיא דמה שאמרו*) מלוה גופיה לא שביק מברי) רבנן וממסרולי ומוטב שישאר
התנאי אצל הכעל שאם תנשא בתוך הזמן יערער בו אבל אין רשאי לכתו' התנאי
בנט עצמו נהחתיו או באחוריו משום שאם כחכו כגט הויא ליה לבעל וכות בטויה
רנט וא"ב הוא אין וה בריחות ואם בא הבעל בתוך הומן אינו צריך קירושין לפי
שלא נתגרשה סמנו שהגט בטל כבאו ואפי' ריח גט אין בו וזהו שאמרו אפי'
נתנו התנאי ולא נעשה התנאי לא פסלה מן הכהונה )6ובתנאי הגט בעינן שיהא
תנאי כפול והן קודם ללאו ותנאי קודם למעוצה ותנאי בדבר אחד ומעשה כדבר
אחר ותנאי שאי איפשר לקיימו ע-י שליח .וזה נוסח תנאי הנעשה על הנט
בשעת הגירושין.
יודעים אנו עדים חתומי מטה ערות ברורה כך היה בפנינו שנירש פלוני בן פלוני
את פלונית בת פלונית אשתו בנם נירושין שהיה כתוב כראוי וכהונן ומסרו
לה בפנינו בעת הגירושין על תנאי שתמתין אותו עד שנים עשר הדש וכך אם'
לה בפנינו פלוני זה לאשתו פלונית כשמסר לה הגט הרי וה גיסיך על תנאי וה
ואם חס ושלום לא באתיבתיך שנים עשר חרש אלו ואתעכב מלחוור אליךוישלמו
השגים עשר חרש הרי וה נט נמור והרי את פטורה מעכשו וער אותו ומן בנט וה
ואם באתי בחוך שנים עשר חרש אלו ואחוור אליך לא יהא נט וה גטכי מעבשו
הוא בטל בתנאי וה אם אבוא בתוך ומן וה הנוכר ועל חזאי וה מסר לה בפנינו
ניטה והיא קבלה עליה התנאי זה ועל דעת כך קבלה נימה ולפי שלא היה ראוי
לכתוב תנאי וה בתוך הנט נתבנו תנאי וה שנעשה בעת הגירושין שיעטור בירהבעל
ותנאי זה שריר ומקויים וראוי וחוק ככל שטרי תנאי ראויין דנהינין בישראל כדת
וכראוי והרי הוא כתנאי בני גר ובני ראובן אם יעברו ואם לא יעברו וכשאר כל
והעמדתי עצמי על תנאי זה ועל צווי וה ועל דעת ותנאי זה צויתי לנתוב
יומסרתי לאשתי פלונית שתהא מותרת מעכשו ולאחר תנאי קיום זה ומהשהעידונו
מט
וג
חה
רי
פלוני זה ופלונית אשתו על עצמם כתבנו בשנה פלונית ביום פלוני ונתננו ביד
פלוני וה להיות בידו לראיה ולזכות .והכל שרירוקייים.
 )1צ"ל :תוציא אותו האשה.
 )2צ" .%לה אותו הגט.
") צ"ל :והולד ממזר.
') בבא מציעא רף י"ז.
י רבנן.
, )5ש
שמעי בי .ובתש~'הרי"ף :שסעי אינשי .אמנם גהלכו'הרי"ף :שמעיג
') מכאן ואילך לא נמצא בתשו' הרי"ף ולא בתשובות הגאונים הנ"ל ואולי הוסיף זאת
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נשלמו אלו ע"ג שפרות בחוקי הפטונות פירשת לפי כחנו ולעניות רעתנו,
הרי
נשתיירו עשר שטרות אחרות שהןמןהזקנים והחכמים שכותכין על מי שרואין
לעשות בו אחת מהן .והן:

כתבטינוי .כתבעבורי ,כתב תקנתא ,כתבממטיך .כתבענייני.

כתב

פתקא .כתבהאריה ,כתבחזקה .כתבשריאתא .כתבשליחותא.

ונתב טינוי הוא בזמןשנועדין הישיכה כולה להושיב עליהם ראש ישיבה אושנסכמים
הקהל כולו למנות עליהם ראש או זקן אודיין או נשיא וכותבין כולם וחותמין
ועושין כתב מינוי לאותו הראש היאך מינוהו עליהם ושיהיו נשמעין אליו ושינוא
הכתב ההוא לאותו הראש לראיה ולזכות והוא הקרוי שפר מינוי .ולא הוצרכנולכתו'
נוסח עשר שמרות אלו כדי שלא להאריך בדבר כי עושים הזקנים לשון כל אחת
ואחת מהן על פי מה שנסכמים ביניהם אם רצו לגדור ולהחמיר ברבר מחם*רין ואם
רצו להקל מקילין ,ובשטר שלישי מחבורנו זה שהוא שטר אפפרופסות תמצא הדין
נוסחא .ונרסינן בפר' השותפיך) בעניןעובדא ררב מביומי אימנו רבנןלאותוביה לרב
אחא מדפתי ברישא כי אחא שדר זוגא דרבנן לאמלוכי ביה עכנינהו שדר זונא
דרבנן אחריני עכבינהו נביה כדסלו ביה עשרה מליך ובפביומינ) וכו' .ונרסינן
י על הנביאים שואי) והקסמים
בסנהדרין ירושלמי בפ 1-דסדר") אליעזר והיתהיר
כגב בסוד עמי לא יהיו ,זהו העבור .ובכתב בני ישראל לא יכתבו זה המינוי .ואל
ישראל .ר' אלעזר כד הוה סליק להבא אם' הא
אדמת ישראל לא ינואו זה
נני חרא ,ואית דגרסי הא פלטאורץלי טחרא מטניה )6אם' הא גבי תרתי כדיעייל
לעיבורא אמ' הא נבי תלת .וכתב השנית הוא כתב עיבוריה והוא כמן שסעבירין
לשליח ציבור או לפכח או לפופר שנמצא בו דבר שאינו הנון או אפי'לריין הס
ושלום כנון רסנו שומעניה או כגון ששנה ושילש בעזן ונסנו ביה רבנן לעבוריה
וכתבו עליה כתב עבורי היאך הענירוהו מאותה שררה ואותה נדולה שמינוהו בה
עליה ראשי
קודם לכן ושלא ישוב אליה עוד וכותבי' אותה כתב עבורי
ת
ו
ש
ע
ל
יכדאמר"בענין
הקהל או ראשי המדרש על פי התנאי שמתניןביניהן ושראוי וחותמי
ההוא טבחא )6דלא סר סכיניה קמי חכם עברוהו ושמתוהו .ונרסינן בפר' ואלו
מגלחיןי) אמ' רב הונא באושא התקינו אב בית דין שסרה אין מגדין אותו ספני
חלול השם אלא אומרים לו הכבד ושב בביתך .חזר וסרח מנדין אותו בפרהסיא
דכתי' ונשלת היום וכשל גםנביא עמךלילה ,כמהו כלילה .וגרסינןבסנהדריןירושלמי
בפר' כהן גדול )8אמ' ר' אלעזר כהן גדול שחטא מלקין אותו ואין טעבירין אותו
י נביכול מה אני
0נדולתו .א"ר מונא כתי' כי נזר שמן משהת אלהיו עליו אניי"
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ו) בבא בחרא ד' י"ב ע"ב.
 )2רב טכ,זמי.
 )8צ"ל :רמר ר'.

 )4החוזים שוא יחזקאל י"ג ,ט'.
 )5מיניניה.
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י
) גם הוריוח .A"D
"

