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        בבבב- - - - אאאא    קס,קס,קס,קס, . 1
ָנה   ִמׁשְ

ט   קס,א ׁשּוט  ּגֵ   , ִמּתֹוכוֹ  ֵעָדיו -ּפָ
ר ָ   .  ֵמֲאחֹוָריו ֵעָדיו - ְמקּוׁשּ

ׁשּוט ְתבוּ  ּפָ ּכָ ר, ֵמֲאחֹוָריו ֵעָדיו ׁשֶ ָ ְתבוּ  ְמקּוׁשּ ּכָ ֵניֶהם - ִמּתֹוכוֹ  ֵעָדיו ׁשֶ סּוִלין ׁשְ   . ּפְ
ְמִליֵאל ן ּגַ י ֲחִניָנא ּבֶ   : אֹוֵמר ַרּבִ

ר ָ ְתבוּ  ְמקּוׁשּ ּכָ ר -  ִמּתֹוכוֹ  ֵעָדיו ׁשֶ ׁשֵ   , ּכָ
ֵני כֹול ִמּפְ ּיָ ׁשּוט. ַלֲעׂשֹותוֹ  ׁשֶ    ּפָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ
ִמְנַהג לַהּכֹ ִדיָנה ּכְ   . ַהּמְ

  
ט ׁשּוט ּגֵ ַנִים ֵעָדיו - ּפָ ׁשְ   , ּבִ

ר ָ ה - ּוְמקּוׁשּ לֹׁשָ ׁשְ   . ּבִ
ׁשּוט ַתב ּפָ ּכָ ר, ֶאָחד ֵעד ּבוֹ  ׁשֶ ָ ַתב ּוְמקּוׁשּ ּכָ ֵני ּבוֹ  ׁשֶ ֵניֶהם - ֵעִדים ׁשְ סּוִלין ׁשְ     .ּפְ

   

ָמָרא   ּגְ

י?    ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא:  דֹות"ּדְ ֶסף ׂשָ ּכֶ    ִיְקנּו, ּבַ

ֶפר ְוָכתֹוב ּסֵ   , (ירמיהו לב, מד) 482"ֵעִדים ְוָהֵעד ְוָחתֹום ּבַ
דֹות"   קס,ב ֶסף ׂשָ ּכֶ ֶפר ְוָכתֹוב ִיְקנוּ  ּבַ ּסֵ ׁשּוט -" ּבַ   . ^ֶזה ּפָ

ר.  - "ְוָחתֹום" ָ   ֶזה ְמקּוׁשּ
ַנִים. – "ְוָהֵעד"   ׁשְ
ה.  – "ֵעִדים" לֹׁשָ   ׁשְ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ַנִים"   ְלָפׁשּוט,  - "ׁשְ
ה" לֹׁשָ ר.  - "ׁשְ ָ   ִלְמקּוׁשּ
  

  ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא! 
  

ה  ְתַרּבָ ּנִ ָריוּבִ ִמּתֹוְך ׁשֶ ֵעָדיו.  - ְקׁשָ ה ּבְ   ִנְתַרּבָ
  
  

  ָאַמר:  ַרְפָרם
ח" ֵמָהָכא: ְקָנה, ֵסֶפר ֶאת ָוֶאּקַ    ַהּמִ

ְצָוה ֶהָחתּום ֶאת ים ַהּמִ לּוי ְוֶאת ְוַהֻחּקִ   , (ירמיהו לב, יא) 483"ַהּגָ
ח" ְקָנה ֵסֶפר ֶאת ָוֶאּקַ ׁשּוט. -  "ַהּמִ   ֶזה ּפָ
ר.  - "ֶהָחתּום ֶאת" ָ   ֶזה ְמקּוׁשּ
לּוי ְוֶאת" ר.  - "ַהּגָ ָ ְמקּוׁשּ ּבִ ׁשּוט ׁשֶ   ֶזה ּפָ
ְצָוה" יםְוהַ  ַהּמִ ָבִרים  - "ֻחּקִ רֵאּלּו ּדְ ָ קּוׁשּ ׁשּוט ַלּמְ ין ּפָ ּבֵ    .ׁשֶ

יַצד?    ָהא ּכֵ
ַנִים,  - "ֶזה"   ֵעָדיו ׁשְ
ה,  - "ֶזה"וְ  לֹׁשָ   ֵעָדיו ׁשְ
  ֵעָדיו ִמּתֹוכֹו,  - "ֶזה"
  ֵעָדיו ֵמֲאחֹוָריו.  - "ֶזה"וְ 

                                                           

ם ּוְבָעֵרי  482 לִַ ְנָיִמן ּוִבְסִביֵבי ְירּוׁשָ ֶאֶרץ ּבִ ֶפר ְוָחתֹום ְוָהֵעד ֵעִדים ּבְ ּסֵ ֶסף ִיְקנּו ְוָכתֹוב ּבַ ּכֶ דֹות ּבַ ֵפָלה ּוְבָע ׂשָ ְ י ָא ְיהּוָדה ּוְבָעֵרי ָהָהר ּוְבָעֵרי ַהׁשּ ֶגב ּכִ בּוָתם ֵרי ַהּנֶ יב ֶאת ׁשְ ׁשִ
  'הְנֻאם 

לּוי 483 ים ְוֶאת ַהּגָ ְצָוה ְוַהֻחּקִ ְקָנה ֶאת ֶהָחתּום ַהּמִ ח ֶאת ֵסֶפר ַהּמִ   ָוֶאּקַ

  רשב"ם
  מתני' 

. שטר פשוט כעין שלנו גט פשוט
שאינו תפור ומקושר כדלקמן 
וכל שטרות קרויין גט כדאמרי' 
בעלמא (ב''ק דף צה.) וגט חוב 
שאין בו אחריות ובין בגיטין 
ובין בשאר שטרות מיירי 
כדאמרינן בגמ' כדי שלא תחלוק 

   בין גיטין לשטרות:
בסוף השטר כמו . עדיו מתוכו

   שאנו נוהגין לחתום בתוכו:
. כותב מקושר עדיו מאחוריו

שיטה ומניח חלק כשיעור שיטה 
הכתובה וכופלה על החלק 
ותופר ואח''כ כותב שיטה ומניח 
שיטה חלק וכופלה על החלק 
ותופר וכן הרבה כדי מקום 
תורף השטר והעדים חתומין 
מבחוץ כענין שפירשו אמוראי 

יהיו קשריו  בגמרא ובלבד שלא
מרובין מעדיו כדתנן במס' גיטין 
(דף פא:) דהוה ליה קרח וטופס 
של שטר כתוב כולו כעין פשוט 
וזהו הנקרא לפנינו הפשוט 
שבמקושר ואלו הכפילות כל 
כפל וכפל בפני עצמו ונראה 
מבחוץ בין כפל לכפל כעין קסת 
הסופר כזה וכן מוכח בגמרא 
שהעדים החתומין על כל קשר 

   אין ונראין מבחוץ:וקשר נקר
. שלא נעשו שניהן פסולין

כתיקון חכמים ואם שט''ח הוא 
אינו גובה בו מן הלקוחות ואם 

   גט אשה אינה מתגרשת:
. לפשוט ולעשותו פשוט שיכול

שיקרע התפירות ויפתח השטר 
   ויהיה פשוט:

. בגמ' הכל כמנהג המדינה
מפרש וטעמא דמקושר מפרש 

   בגמרא:
י שרוצה . מגט פשוט עדיו שנים

לעשות שטר פשוט אינו צריך 
להחתים בו אלא שני עדים 
והרוצה לעשות מקושר צריך 
להחתים בו שלשה שכך תקנו 

   חכמים:
. פשוט שכתוב בו עד אחד כו'

   בגמרא פריך פשיטא:
  

  גמ' 
. שיש שני מיני שטרות מנה''מ

חלוקין זה מזה בעדים 
  ובקישור:
   . כעין ספר:זה פשוט

וחתום . משמע צרור וחתום
   ומקושר:

. כדאמר בעלמא והעד שנים
(סוטה דף ב:) כל מקום שנאמר 
עד הרי כאן שנים עד שיפרוט לך 
הכתוב אחד כמו שפרט לך לא 
יקום עד אחד באיש לכל עון וגו' 
  מכלל דעד סתם הרי כאן שנים:
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  ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא! 

  
ָריו  ְקׁשָ ה ּבִ ְתַרּבָ ּנִ ֵעָדיו. ִנְתַר  -ִמּתֹוְך ׁשֶ ה ּבְ   ּבָ

  
  

ר ָרִמי   ָאַמר:  ְיֶחְזֵקאל ּבַ
י ַעל"ֵמָהָכא:  ַנִים ּפִ י ַעל אוֹ  ֵעִדים ׁשְ ה ּפִ לֹׁשָ    ֵעִדים, ׁשְ

ָבר ָיקּום   , (דברים יט, טו) 484"ּדָ
ה?  לֹׁשָ ׁשְ ַרט ְלָך ּבִ ה ּפָ ַנִים, ָלּמָ ׁשְ ים ֵעדּוָתן ּבִ ְתַקּיֵ   ִאם ּתִ

  לֹוַמר ְלָך: 
ַנִים "   ּוט, ְלָפׁש  - "ׁשְ

ה" לֹׁשָ ר.  -  "ׁשְ ָ   ִלְמקּוׁשּ
  

  ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא! 
  

ָריו  ְקׁשָ ה ּבִ ְתַרּבָ ּנִ ֵעָדיו.  -ִמּתֹוְך ׁשֶ ה ּבְ   ִנְתַרּבָ
  

ָאתּו?!    ְוָהֵני ְלָהִכי הּוא ּדְ
ֲאָתא!  ֵתיּה הּוא ּדַ ל ַחד ְוַחד ְלִמיּלְ   ּכָ

  : 485ְלִכְדַתְנָיא
דֹות" ֶסף ׂשָ ּכֶ ּסֵ  ְוָכתֹוב ִיְקנוּ  ּבַ    - (ירמיהו לב, מד) "ְוָחתֹום ֶפרּבַ

ַמע ָקא טֹוָבה ֵעָצה    .ָלן ַמׁשְ
ח" ְקָנה ֵסֶפר ֶאת ָוֶאּקַ ה.  -  "ַהּמִ   ָהִכי ֲהָוה ַמֲעׂשֶ
י ַעל" ַנִים ּפִ י ַעל אוֹ  ֵעִדים ׁשְ ה ּפִ לֹׁשָ ַנִים,  – "ֵעִדים ׁשְ ה ִלׁשְ לֹׁשָ יׁש ׁשְ   ְלַהּקִ

לּוְגּתָ  ּפְ י ֲעִקיָבא ְוַר ּבְ ַרּבִ ַנןא ּדְ    !(מכות ה:) ּבָ
  

א,    ֶאּלָ
ר  ָ ַנן,  -ְמקּוׁשּ ַרּבָ   ִמּדְ

ָעְלָמא.  -ּוְקָרֵאי  א ּבְ   ַאְסַמְכּתָ
  

ר?  ָ ַנן ְמקּוׁשּ ינּו ַרּבָ ּקִ   ְוַטֲעָמא ַמאי ּתַ
  

ָכֲהֵני ֲהוּו,    ַאְתָרא ּדְ
ְייהּו,  י ְנׁשַ   ַוֲהוּו ָקְפִדי טּוָבא ּוְמָגְרׁשִ

א,  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ   ְוָעְבִדי ַרּבָ
ְייהּו.  ְעּתַ ָבא ּדַ ּתְ ָהִכי ְוָהִכי ִמּיַ   ַאּדְ

  
ין,  יּטִ   ָהֵתיָנח ּגִ

ָטרֹות  א ְלֵמיַמר?  -ׁשְ   ַמאי ִאיּכָ
  

ָטרֹות.  ין ִלׁשְ יּטִ ין ּגִ ק ּבֵ ַחּלֵ ּלא ּתְ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

                                                           

י 484 ֵני ֵעִדים אֹו ַעל ּפִ י ׁשְ ר ֶיֱחָטא ַעל ּפִ ָכל ֵחְטא ֲאׁשֶ את ּבְ ִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחּטָ ָבר לֹא ָיקּום ֵעד ֶאָחד ּבְ ה ֵעִדים ָיקּום ּדָ לׁשָ   ׁשְ
  לעיל כח,ב אמירה זו מיוחסת לאביי. 485

  רשב"ם
. מתוך שנתרבה בקשריו

שהחמיר בו הכתוב והטריח 
לעשות קישורין החמיר נמי 

   עדים: בריבוי
. התופס זה פשוט שבמקושר

   שכתוב כעין שלנו:
. משמע שיש מיני מצוה וחוקים

   חלוקי דינין בינייהו:
. כדמפרש עצה טובה קמ''ל

בריש חזקת הבתים (לעיל דף 
כט.) כדכתיב ונתתם בכלי חרש 

   למען יעמדו וגו':
. במס' בפלוגתא דר''ע ורבנן

   מכות להקיש שלשה לשנים כו':
. דרבנן הואאלא מקושר מ

   כדמפרש טעמא לקמן:
. מתוך כעס ומגרשי נשייהו

שהגט פשוט נכתב מהרה 
וכשנחים מרגזם אינם יכולים 
להחזיר גרושותיהן כדכתיב 
ואשה גרושה מאישה לא יקחו 

  (ויקרא כא):
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        בבבב    קסא,קסא,קסא,קסא,    ––––ב ב ב ב     קס,קס,קס,קס, . 2
ט"[ ר ּגֵ ָ   ]."ֵמֲאחֹוָריו ֵעָדיו - ְמקּוׁשּ
  

  ֵהיָכן ֵעִדים חֹוְתִמין? 
  

  ָאַמר:  ָנאהוּ  ַרב
ר.  ר ְלֶקׁשֶ ין ֶקׁשֶ   ּבֵ

  
ר ִיְרְמָיה ַרבוְ  א ּבַ   ָאַמר:  ַאּבָ

חּוץ.  ָתב ִמּבַ ֶנֶגד ַהּכְ ָתב ּכְ   ֲאחֹוֵרי ַהּכְ
  

ר ָרִמיָאַמר ֵליּה  א ַרבלְ  ָחָמא ּבַ   : ִחְסּדָ
ָאַמר ר" :ְלַרב הּוָנא ּדְ ר ְלֶקׁשֶ ין ֶקׁשֶ   , "ּבֵ
ין ְעּתִ ר לְ ּבֵ  :ָקא ָסְלָקא ּדַ איין ֶקׁשֶ ּוַ ר ִמּגַ    .ֶקׁשֶ

  

י,  ַרּבִ יּה ּדְ ָקֲאָתא ְלַקּמֵ ר ּדְ ָ   ְוָהא ַההּוא ְמקּוׁשּ
יְוָאַמר  ֶזה? ַרּבִ   : ֵאין ְזָמן ּבָ

  

יָאַמר ֵליּה  ְמעֹון ַרּבִ י ׁשִ ַרּבִ ילְ  ּבְ   : ַרּבִ
ָריו מּוְבָלעׁשֶ  ין ְקׁשָ א ּבֵ    ?ּמָ

ְלֵייּה ְוַחְזֵייּה,    ּפַ
ֲעָיא ֵליּה! 'ֵאין ְזָמן ּבָ  ,ְוִאם ִאיָתא ֶזה' ִמיּבָ   ֶזה ְוֵאין ֵעִדים ּבָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

אי?  ּוָ ר ִמּגַ ר ְלֶקׁשֶ ין ֶקׁשֶ   ִמי ָסְבַרּתְ ּבֵ
ַראי.  ר ֵמַאּבְ ר ְלֶקׁשֶ ין ֶקׁשֶ   לֹא, ּבֵ

  
  

ָבֵעי, ַוֲחִתיִמי ָסֲהֵדי!  יף ְוָכַתב ַמאי ּדְ ְלָמא ִזּיֵ   ְוֵניחּוׁש ּדִ
  

ִריר ְוַק  יּה: 'ׁשָ ְכִתיב ּבֵ ים'.ּדִ   ּיָ
  

ָבֵעי,  ַתב ַמאי ּדְ ְלָמא ּכָ   ְוֵניחּוׁש ּדִ
ים' ַאֲחִריָנא!  ִריר ְוַקּיָ ַתב 'ׁשָ   ַוֲהַדר ּכָ

  
ים'  ִריר ְוַקּיָ ְתִביַנן,  -ַחד 'ׁשָ   ּכָ

ים'  ִריר ְוַקּיָ ֵרי 'ׁשָ ְתִביַנן. - ּתְ   לֹא ּכָ
  

ים',  ִריר ְוַקּיָ ְלָמא ָמֵחיק ֵליּה 'ׁשָ   ְוֵליחּוׁש ּדִ
ַתב ַמא ים'!ְוּכָ ִריר ְוַקּיָ ַתב 'ׁשָ ָבֵעי ַוֲהַדר ּכָ   י ּדְ

  
יָהא ָאַמר    : יֹוָחָנן ַרּבִ

יֶמת לּוָיה ְמקּוּיֶ ָרה.   -  ּתְ ׁשֵ   ּכְ
סוּ  - ְמָחק   קסא,א םּפָ ְמקּוּיָ י ׁשֶ    .ל, ְוַאף ַעל ּפִ

סּול –ְמָחק "ְולֹא ָאְמרּו  א ּבִ  "ּפָ ים', ֶאּלָ ִריר ְוַקּיָ ִר כְ וּ ְמקֹום 'ׁשָ יעּור 'ׁשָ ים'.  ׁשִ   יר ְוַקּיָ
   

יּולְ  ר ִיְרְמָיה ַרּבִ א ּבַ ָאַמר:  ַאּבָ   ּדְ
ח" ָתב ִמּבַ ָתב ּוְכֶנֶגד ַהּכְ   , "ּוץֲאחֹוֵרי ַהּכְ

ָבֵעי,  אי ַמאי ּדְ ּוָ ֵתיב ִמּגַ ְלָמא ּכָ   ֵליחּוׁש ּדִ
ַראי,    ַמֲחִתים ָסֲהֵדי ְיֵתיֵרי ֵמַאּבְ

ֲעַבִד "ְוָאַמר:  ֵעִדים הּוא ּדַ   ! "יֲאָנא ְלַרּבֹות ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ִסְדָרן ֲחִתיִמי?    ִמי ָסְבַרּתְ ֵעִדים ּכְ

ה ְלַמְעָלה ֲחִתיִמי.  ּטָ   לא! ֵעִדים ִמּמַ

  רשב"ם
   . דמקושר חותמין:היכן עדים

. וקא סלקא דעתך רב הונא אמר בין קשר לקשר
   השתא מבפנים:

. כנגד כל הכתב מבחוץ הכי ס''ל לרבי כתבאחורי ה
ירמיה בר אבא כדמוכח לקמן דלדידיה מחזיקין 
חתימת עדים כנגד כל סוף הכתב ולדידיה אינו צריך 
לכתוב שריר וקיים שמקום חתימת העדים מקיים 

   כל הכתב כנגדו מבפנים:
   . בתמיה:ואמר רבי אין זמן בזה

אי והרי . דבין קשר לקשר חתמי עדים מגוואם איתא
הן מובלעין בין קשריו כמו הזמן אמאי לא קפיד 
אלא אזמן אעדים נמי הוה ליה למיבעי אמאי אין 

   עדים:
. ונראין העדים בין חריצי בין קשר לקשר מאבראי

   הקשרין כדפרישית במתני':
. בסוף השטר וניחוש דלמא זייף וכתב מאי דבעי

שבמקושר שהרי חתימי סהדי בראש השטר בין 
   הואיל ואין העדים חתומים בסוף השטר: הקשרים

. בסוף השטר שריר וקיים דהיינו ומשני דכתב בו
   הוכחה של סוף השטר ואין יכול עוד להוסיף אחריו:

. אחר ההוא שריר וקיים וניחוש דלמא זייף וכתב
מאי דבעי וכתב שריר וקיים אחרינא בסוף מה 

   שהוסיף:
שהוא  . והרואה יודעתרי שריר וקיים לא כתבינן

   זיוף:
. ומשני האמר ר' יוחנן ופריך דלמא זייף ומחיק

תלויה מקויימת כשרה. טעה הסופר והגיה ותלה 
תיבה או שתים בין שיטה לשיטה ואחר כן קיימה 
בסוף השטר כמו שאנו כותבין תיבה פלונית דביני 

  חטי שריר וקיים:
. אף מה שהגיה עליו אע''פ שמקוים מחק פסול

תו המחק בסוף השטר במקום וכדמפרש ואזיל שאו
שהיה יכול לומר שהיה כתוב בו שריר וקיים כגון 
בתר במנא דכשר למיקניא ביה ומחקו והגיה מה 
שרצה ואחר כך כתב שריר וקיים אבל באמצע הכתב 
אין לחוש שהרי הדבר ניכר שקודם שנכתב שריר 

   וקיים בזה השטר נמחק ונתקיים:
עור המחק . וכל שכן אם שיוכשיעור שריר וקיים

   יותר מזה:
ולר' ירמיה בר אבא דאמר אחורי הכתב כנגד כל 

. חותמין העדים וממלאים מקום הכתב מבחוץ
חתימת העדים עד סוף השטר ולא צריך שריר 

   וקיים:
. זייף וכתיב מאי דבעי מגוואי בסוף ניחוש דלמא

השטר ואע''פ שאין עוד עדים כנגדו מבחוץ ויאמר 
אחורי זו השיטה אלא  לא הנחתי זה החלק מבחוץ

להרבות עדים גם בזו השיטה כנגדה מאחוריה ולא 
נזדמן לי כן פירש רבינו חננאל ובספרים שלנו כתוב 
ומפיש בעדים מאבראי כלומר נגד אותה השיטה 
שיוסיף מבפנים יחתום עליה עדים כנגדה מבחוץ 
כדי למלאות כל השטר עדים לקיים כל הכתוב 

כדי לרבות עדים הוא  בתוכו מצד שני כנגדו ויאמר
דעבדי אע''פ שמקושר דיו בג' עדים אני נתכוונתי 
לפרסם הדבר והרביתי עדים הרבה וכהא דתנן 
(גיטין דף פא:) גט קרח הכל משלימין עליו כו' איזהו 
גט קרח כל שקשריו מרובים מעדיו אבל אם עדיו 

   מרובים מקשריו שפיר דמי:
   . רב חסדא לרמי בר חמא:א''ל

   אליבא דר' ירמיה בר אבא: .מי סברת
. מאחורי הכתב שאם השטר עדים כסדרן כתיבי

כתוב שתי שגם העדים חתומין שתי ואם הכתב 
כתוב ערב שגם העדים חתומין ערב והתחילו לחתום 
בתחלת השטר כנגד זכרון עדות שהיתה בפנינו כו' 
וכולן זה תחת זה א''כ ודאי יכול להוסיף ולזייף 

   ולהחתים כדקאמרת:
. מתחילין לחתום לא מלמטה למעלה חתימיא

מאחריו כנגד שיטה אחרונה זה תחת זה והולכין 
וחותמין לארכו של שטר ואם השטר כתוב ערב הן 
חותמין שתי וכן מפורש בגמרת ארץ ישראל גט 
פשוט עדיו לרחבו ומקושר עדיו לארכו וכיון 
שמתחילין לחתום כנגד שיטה אחרונה אין יכול 

יף עוד מצד אחר שאין השטר להוסיף עוד ולזי
  מתקיים אלא מכנגד החתימות ולמעלה:
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יָטה ַאֲחרֹוָנה,  ׁשִ ְלָמא ִמְתַרְמָיא ִריעּוֵתיּה ּבְ   ְוֵליחּוׁש ּדִ

יָטה הַאֲחרֹוָנה,    ְוָגֵייז ֵליּה ְלׁשִ
ֲהֵדיּה, ּוִמ  ן ַיֲעקֹ ְוָגֵייז ֵליּה ִלְראּוֵבן ּבַ : 'ּבֶ ר ּבְ ַ ׁשּ   ב ֵעד', ְתּכַ

ְתַנן:    ּדִ
ן" לֹוִני ִאיׁש  ּבֶ ר ּפְ ׁשֵ   ! (גיטין פז:) "ֵעד ּכָ
  

ָרא, ְו'ַיֲעקֹ  ַחד ּדָ ן' ּבְ ְכִתיב: 'ְראּוֵבן ּבֶ ֵוויּה. ּדִ   ב ֵעד' ִעּלָ
  

ֵייז ֵליּה לִ  ְלָמא ּגָ 'ַיֲעקֹ ְוֵליחּוׁש ּדִ ר ּבְ ַ ׁשּ ן', ּוִמְתּכַ   . ב ֵעד''ְראּוֵבן ּבֶ
ְתַנן:    ּדִ

לֹוִני ִאיׁש " ר ֵעד ּפְ ׁשֵ   ! (גיטין פז:)"ּכָ
  

ִתיב 'ֵעד'.  לֹא ּכְ   ּדְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ַתב 'ֵעד',  ּכָ   ְלעֹוָלם ּדְ

ַיֲעקֹ   קסא,ב ָהא ֲחִתימּות ָיָדא, ^ָלאו ּדְ ּה ּדְ ָיְדִעיַנן ּבָ   ב הּוא. ּדְ
  

ֲאבּוהַּ  ֵמיּה ּדַ ׁשְ   ָחַתם?  ְוִדְלָמא ּבִ
  

ֲאבּוהַּ ָלא ׁשָ  ֵמיּה ּדַ ׁשְ יֵדיּה ְוָחֵתים ּבִ ֵמיּה ּדִ   . ֵביק ִאיִניׁש ׁשְ
  

ְווֵיּה,  ָעְלָמא הּוא ְדׁשָ   ְוִדְלָמא ִסיָמָנא ּבְ
ָהא  ְווָרא, ַרבּדְ   : ָצֵייר ּכַ

י   : ָצֵייר ָחרּוָתא, ֲחִניָנא ַרּבִ
א ַרב   : סמ"ך, ִחְסּדָ
ֲעָיא ַרב   : עי"ן, הֹוׁשַ

ר ָרָבא   ֹוָתא! ַמכ :הּוָנא ַרב ּבַ
  

ֲאבּוהַּ  ֵמיּה ּדַ ְווֵיּה ִלׁשְ   ִסיָמָנא.  ָלא ֲחִציף ֱאיָנׁש ְלׁשָ
  

  ָאַמר:  זּוְטָרא ָמר
י ַהאי?  ה ְלָך ּכּוּלֵ   ָלּמָ

יָטה ַאַחת ׁשִ ִלין ּבְ ֵאין ֵעָדיו ּכָ ר ׁשֶ ָ ל ְמקּוׁשּ סּול.  - ּכָ   ּפָ
  
  

  רשב"ם
. שיש כתוב שם ריעותא בשיטה אחרונה

תנאי או פרעון המזיק לבעל השטר וגייז 
לה לההיא שיטה אחרונה ואף על גב דגייז 
ליה לראובן בהדיה החתום כנגדה מבחוץ 
הרי משתייר ביה בן יעקב עד ותנן דכשר 

   בכך:
. מאחר שמכירין לוני עד כשרבן איש פ

   שזה כתב ידו של אותו בן פלוני:
. ומשני דכתב ביה ראובן בן בחד דרא

בשורה אחת ואי גייז ליה לראובן גייז ליה 
נמי לבן בהדיה ולא נשאר בלתי יעקב 

   לבדו:
. דאמרינן יעקב וקא מתכשר ביעקב עד

  עצמו חתם את שמו:
. אין בזה המלכות שום לאו דיעקב הוא

   ששמו יעקב שיכתוב כך: אדם
. יעקב חתם ראובן ודלמא בשמיה דאבוה

   וכן מנהגו לחתום לכבוד אביו:
. לא בשביל שיהא שם ודלמא סימנא שויה

החותם כך אלא נהוג היה זה האיש לכתוב 
אותיות הללו לשם סימן כמו צורת חותם 
שבטבעתו שממנה מכירים שזה שלח חותם 

   זה:
יה עושה . צורת הדג הרב צייר כוורא

בשטרות במקום חתימתו וכבר ידוע לעולם 
שזה הוא חתימתו ומועיל כחתימת שמו 
והמפרש טעם אמאי צייר כוורא וחרותא 
אינו אלא טועה ושמא על שם מעשיהם זה 
נהג לאכול דגים וזה נהג בתמרים וסימנא 

   בעלמא היו עושים:
. חריות של דקל וענפים היה צר חרותא

   במקום חתימת שמו:
   . משמו:ם סמ''ךחתי

   . משמו:חתים עי''ן
   . תורן של ספינה משט''א בלע''ז:מכותא

. כל הני שינויי מר זוטרא אמר למה לך
דחיקי לרבי ירמיה בר אבא הכי סבירא 
ליה שכל שטר מקושר ועדים חתומים 
מבחוץ אחורי הכתב לארכו מראשו לסופו 
בין מלמעלה למטה בין מלמטה למעלה 

יטה אחת פסול שצריך ואין עדיו כלין בש
שיתחילו לחתום בשוה זה תחת זה ולסיים 
בשוה הלכך בין שמתחילין לחתום שלשתן 
כנגד שיטה אחרונה דהיינו מלמטה למעלה 
בין שמתחילין לחתום כנגד שיטה ראשונה 
ומסיימין בשיטה אחרונה אינו יכול לא 
להוסיף בסוף השטר שהרי אין חתימתם 

ולקצר כנגד ההוא תוספת ולא למיגז 
ריעותא דבסוף השטר דאי גייז חד מן 
העדים גייז כולהו כתב בפירוש רבינו 
חננאל ואע''ג דפריק ר' ירמיה כל מה 
דאקשו עליה מתני' כרב הונא דייקא 
דקתני רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר 
שכתבו עדיו מתוכו כשר שיכול לעשותו 
פשוט ואליבא דרב ירמיה דאמר מקושר 

עלה חותמין לא יתכן עדיו מלמטה למ
להעשות המקושר פשוט ואי קשיא לך אי 
הכי אפי' לרב הונא אפי' פשוט שכתבו עדיו 
מאחוריו יהא כשר שיכול לעשותו מקושר 
הא ל''ק דהא תנן פשוט עדיו שנים ואם 
תעשהו מקושר המקושר בשני עדים פסול 
הוא אבל המקושר שעדיו שלשה אם יש 

ועוד עדים בתוכו אפי' אלף כשר הוא 
המקושר אם תעשהו פשוט נמצא מאוחר 
כדלקמן וכשר ואם תעשה הפשוט מקושר 
יהיה מוקדם והמוקדם פוסל: הכי גרסינן 
בפירוש רבינו חננאל כל המחקין כולו צריך 
שיכתוב קיומיהון. ולא גרס ודין ופירוש כל 
המחקין שאילן במקום שריר וקיים 
דאמרי' לעיל דכשרים צריך לקיימן בסוף 

לפני שריר וקיים שאם אינן השטר 
מקויימין איכא למימר שמחק וזייף והגיה 
כרצונו לאחר שנכתב השטר ולאחר שחתמו 

   העדים:



688                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה

        אאאא    קסב,קסב,קסב,קסב,    ––––ב ב ב ב     קסא,קסא,קסא,קסא, . 3
ר ִיְצָחק ַרבָאַמר  יָאַמר  יֹוֵסף ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ְכּתֹוב 'ְוֵדין ִקּיּוֵמיהֹון'.  ּיִ ן, ָצִריְך ׁשֶ ָחִקין ּכּוּלָ ל ַהּמְ   ּכָ
יָטה ַאֲחרֹוָנה.  ׁשִ ָטר ּבְ ל ׁשְ ֲחזֹור ֵמִעְנָינֹו ׁשֶ ּיַ   ְוָצִריְך ׁשֶ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
  : ַעְמָרם ַרבָאַמר   קסב,א 

יָטה ַאֲחרֹוָנה.  ִ ֵאין ְלֵמִדין ִמׁשּ   ְלִפי ׁשֶ
  

  : ַעְמָרם ַרבלְ  ַנְחָמן ַרביּה ָאַמר לֵ 
  ְמָנא ְלָך ָהא? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ַתְנָיא:    ּדְ
   ,ָהֵעִדים ֶאת "ִהְרִחיק

ֵני יִטין ׁשְ ָתב ִמן ׁשִ סּול - ַהּכְ   , ּפָ
יָטה ר - ַאַחת ׁשִ ׁשֵ   . "ּכָ

ָנא  ֵניַמאי ׁשְ יִטין" "ׁשְ   ? ׁשִ
יף ְוָכַתב,  ְלָמא ְמַזּיֵ   ּדִ
יָטה ַאַחת ַנִמי ְמַזיֵּ    יף ְוָכַתב! ׁשִ

יָטה ַאֲחרֹוָנה'.  ִ ּה: 'ֵאין ְלֵמִדין ִמׁשּ ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   ֶאּלָ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ
  
  
  

  רשב"ם
. זהו שאנו וצריך שיחזור כו'

כותבין בסוף השטר וקנינא מן 
פלוני בר פלוני לפלוני ככל מה 
דכתב ומפרש לעיל כו' דהיינו 
שמפרש וכופל הענין הכתוב 

וצריך שיחזור הכי  למעלה והאי
מפרשינן לה וצריך שלא יהא 
כתוב בסוף השטר בשיטה 
אחרונה שום דבר חידוש ושום 
תנאי שהשטר תלוי בו שאינו 
כתוב למעלה לפי שלא נלמד 
משיטה אחרונה כדמפרש לקמן 
ונמצא שיתקיים השטר העליון 
בלא התנאי ויגבה בו שלא כדין 
אע''פ שלא נתקיים התנאי אלא 

לנו צורך בהן  בדברים שאין
ללמוד ממנו יסיים שטרו כגון 
מענינו של שטר ומעתה לא 
נפסיד כלום אם לא נלמד 
משיטה אחרונה שהרי כבר 
מפורש למעלה נה שכתב בשיטה 

  אחרונה:
אמר רב עמרם לפי שאין למדין 

. מפני שאין משיטה אחרונה
העדים יכולין לקרב חתימתן 
כ''כ בסמוך בסוף השטר 

השטר ומניחין ריוח בין 
לחתימתן ויכול אדם לזייף 
ולהוסיף בינתים שיטה אחת 
והלכך תקון רבנן לחזור מענינו 
של שטר בשיטה אחרונה לבלתי 
שיכתב בה דבר הצריך שהרי 
אם זייפו והוסיפו לאחר זמן אין 
אנו מפסידין כלום אם לא נלמד 
הימנה שהרי כבר כתוב כל זה 
למעלה וגם אם זייפו ויוסיפו 

חר ענינו של בשיטת החלק שא
שטר שבשיטה אחרונה בין 
השטר לעדים לא מעלה ולא 
מוריד שהרי אין למדין משיטה 
אחרונה ובשאין כתוב בשטר 
שריר וקיים מיירי כן נראה 
בעיני טעם הדבר ופירושו 

   ועיקר:
הרחיק את העדים שני שיטין 

. אם אין כתוב מן הכתב פסול
בו שריר וקיים אפי' יש עדים 

ר זיוף מכל שלא נוסף בו דב
מקום האי שטרא חספא בעלמא 
הוא שלא נעשה כתקון חכמים 

   וכמלוה על פה דמיא:
אלא לאו ש''מ אין למדין 

. הלכך הרחיק משטה אחרונה
שני שיטין פסול שיכול לזייף 

  שני שטין ונלמוד מן הראשונה:
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ֲעָיא ְלהּו:    קסב,ב   ִאיּבַ

יָטה ּוֶמֱחָצה, ַמאי?    ׁשִ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ֵני ָהֵעִדים ֶאת "ִהְרִחיק יִטין ׁשְ סּול ׁשִ   , "ּפָ

יָטה ּוֶמֱחָצה כָּ  ר. ָהא ׁשִ   ׁשֵ
  

  ֵאיָמא ֵסיָפא: 
יָטה ר ַאַחת "ׁשִ ׁשֵ   , "ּכָ

יָטה ּוֶמֱחָצה  ר, ָהא ׁשִ ׁשֵ ּכָ יָטה ַאַחת הּוא ּדְ סּול!  - ׁשִ   ּפָ
  

ּה.  ַמע ִמיּנָ א ְלִמׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ   ֶאּלָ
  

  ַמאי ָהֵוי ֲעָלּה? 
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַתְנָיא:    ּדְ

ֵני ָהֵעִדים ֶאת "ִהְרִחיק יִטין ׁשְ סּול - ָתבַהּכְ  ִמן ׁשִ   , ּפָ
חֹות אן ּפָ ר - ִמּכָ ׁשֵ   , "ּכָ

ָעה ָהיוּ  ה ַאְרּבָ ָ ָטר ַעל ֲחתּוִמין ֵעִדים ַוֲחִמׁשּ ְ   , ַהׁשּ
סּול אוֹ  ָקרֹוב ֵמֶהן ֶאָחד ְוִנְמָצא ים - ּפָ ְתַקּיֵ ָאר ֵעדּות תִּ ְ ׁשּ   ."ּבַ

  
ה,  יע ֵליּה ְלִחְזִקּיָ   ְמַסּיַ

ָאַמר  הּדְ   :  ִחְזִקּיָ
ָאהּו ּבְקר ר,  –ֹוִבים ִמּלְ ׁשֵ   ּכָ

ֲהֵרי:  ְתַמּה, ׁשֶ   ְוַאל ּתִ
ה  ה,  -ֲאִויר סּוּכָ לֹׁשָ ׁשְ   ּפֹוֵסל ּבִ
סּול  ָעה.  -ְסָכְך ּפָ ַאְרּבָ   ּפֹוֵסל ּבְ

  
  

  רשב"ם
. אלא מהא ליכא למשמע מינה

חדא דוקא או סיפא או רישא 
   ותנא הא אטו הא:

. דהיינו שיטה פחות מיכן כשר
ומחצה: הכי גרסינן בפירוש 
רבינו חננאל היו ארבעה או 
חמשה עדים חתומים על השטר 
ונמצא שנים הראשונים קרובים 
או פסולים תתקיים עדות 
בשאר מסייע ליה לחזקיה 
דאמר מילאהו בקרובים כשר. 
פירוש אם היה בין הכתב לעדים 
חלק כשיעור שני שיטין ומילא 

קום החלק בקרובים השטר מ
ההוא כשר ומקיימין אותו 
משאר העדים שבו ולא נמצאו 
דברי חזקיה בפירוש בגמרא 
וי''ל בגט קרח מדבר חזקיה 
ונראין דברי חזקיה כדברי ר' 
עקיבא דתנן במסכת גיטין (דף 
פא:) גט קרח הכל משלימין 
עליו כדברי בן ננס ר''ע אומר 
אין משלימין אלא קרובים 

להעיד במקום אחר כך הראויים 
פירש רבינו חננאל ולי נראה 
לשון הראשון שסוף הברייתא 
דקתני היו עליו ארבעה או 
חמשה כו' ודאי מעין תחלתה 
מיירי במילוי שני שיטין 
הפוסלים את השטר כדקתני 
רישא ובא לומר שמילוי קרובים 
מכשירו והיינו דקאמר מסייע 
ליה לחזקיה דאיירי נמי במילוי 

ן של חלק דאי ברייתא שני שיטי
בעלמא מיירי בלא מילוי שני 
שיטין ולאורויי דין עדים 
פסולים שיתקיים העדות בשאר 
ליתנייה במסכת מכות (דף ו.) 
גבי ההיא פלוגתא דרבי ורבי 
יוסי (הגלילי) דפליגי התם בדיני 
ממונות אם תתקיים העדות 
בשאר אם לאו וחזקיה נמי אם 
בגט קרח מיירי מה צריך סיוע 
מן הברייתא ממתני' דגיטין דבן 
ננס ור''ע יכול לסייעו ותו 
חזקיה מתני' דגיטין אתא 

   לאשמועינן בתמיה:
. מזה החלוק כי ואל תתמה

בהיותו חלק השטר פסול ואם 
   מילאו בפסולין לעדות כשר:

. בהיות בה אויר שהרי סוכה
שלשה טפחים פסולה ואם 
מילאו בסכך פסול כגון בדבר 

כשרה הסוכה המקבל טומאה הו
שאין סכך פסול פוסל אלא 
בארבעה טפחים ורב יהודאי 
גאון נמי מוקי לה להא דחזקיה 
בהלכות עדות שלו כגון דהוה 
קרוב חתים ברישא כי היכי דלא 
תקשי אדרב נחמן דאמר 
במסכת מכות אפילו בדיני 
ממונות נמצא אחד מהן קרוב 
או פסול עדותן בטילה דהיכא 
 דחתים קרוב ברישא מוכחא

מילתא דלכבוד עביד ולא לעדות 
חתמיה ובהא כ''ע מודו והכי 
תניא בתוספתא (פ''ז דגיטין) 
שטר שחתמו עליו חמשה 
ונמצאו שלשה הראשונים 
קרובים או פסולים תתקיים 

  העדות בשאר:
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ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָאְמרּו, ^ֵהן ַוֲאִויָרן,    קסג,א יִטין ׁשֶ ֵני ׁשִ   ׁשְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

  ? ֵהן ְולֹא ֲאִויָרן
  

ר ַנְחָמן ַרבָאַמר    : ִיְצָחק ּבַ
ָרא ֵהן ַוֲאִויָרן,  ּבְ   ִמְסּתַ

ְך ֵהן ְולֹא ֲאִויָרן,  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ   ּדְ
לֹא ֲאִויָרּה ְלַמאי ַחְזָיא?  יָטה ַאַחת ּבְ   ׁשִ

  
א  ּה: ֵהן ַוֲאִויָרןֶאּלָ ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ

   
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  

  רשב"ם
. שיעור כתיבת הן ואוירן

השיטין ואויר חלק בינתים 
נפסל אבל פחות מיכן אינו 

   נפסל:
א דעתך הן ולא ה''ג דאי סלק

. והלא ניכר אוירן למאי חזיא
הזיוף לפי שצריך לכתוב 
אותיות דקות יותר משאר 
אותיות השטר כדי לתת חלק 
בין שיטה לשיטה ואם יכתוב 
כתיבה גסה גם עתה ניכר הזיוף 
שאין חלק בינתים כשאר 

   שיטות שבשטר:
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י ַתי ַרּבִ ּבְ ֵמיּה ּדְ  ָאַמר ׁשַ ְ הִמׁשּ   : ִחְזִקּיָ

ַתב ְיֵדי סֹוֵפר.  ְכַתב ְיֵדי ֵעִדים, ְולֹא ּכְ ָאְמרּו ּבִ יִטין ׁשֶ ֵני ׁשִ   ׁשְ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

יף. י ָסְפָרא ָאֵזיל ּוְמַזּיֵ יף, ָלאו ְלַגּבֵ ַזּיֵ ל ַהּמְ ּכָ   ּדְ
  

ה?    ְוַכּמָ
  

ן ִיְצָחק ַרבָאַמר    : ֶאְלָעָזר ּבֶ
גֹון 'ֵלְך' 'ְלךָ  י ֶזה. ּכְ ּבֵ   ', ֶזה ַעל ּגַ

  
  ַאְלָמא ָקָסַבר: 

ֵני ׁשִ  ָעה ֲאִויִריןׁשְ   .יִטין ְוַאְרּבָ
  

יא ַרב ר ִחּיָ ֵמיּה ּדְ  ַאִמי ּבַ ְ אִמׁשּ   ָאַמר:  עּוּלָ
ה.  ַמּטָ גֹון למ"ד ִמְלַמְעָלה וכ"ף ִמּלְ   ּכְ

  
  ַאְלָמא ָקָסַבר: 

ה ֲאִויִרין,  לֹׁשָ יִטין ּוׁשְ ֵני ׁשִ   ׁשְ
  

י ה ַרּבִ   ָאַמר:  וּ ַאּבָ
יָטה ַאַחת.  ׁשִ ן ֵלִוי' ּבְ רּוְך ּבֶ גֹון: 'ּבָ   ּכְ

  
  ָקא ָסַבר: 

ֵני ֲאִויִרין.  יָטה ַאַחת ּוׁשְ   ׁשִ
  
  

  רשב"ם
. בשיעור שני שיטין שאמרו

כתב ידי עדים שהוא יותר מכדי 
  שיעור ידי סופר:

מאי טעמא כל דמזייף לאו לגבי 
. אולי לא יאבה לו סופר אזיל

ולא ישמע אליו לאורועי נפשיה 
אלא עושה בצינעא בתוך ביתו 
ואינו יודע לכוין ידו בכתיבה 

   דקה כמו הסופר:
. לא כגון לך לך זה על גב זה

אתא לאיפלוגי אדחזקיה אלא 
ודאי בכתב ידי עדים משערין 

השיטין חלק ועדיין  כתיבת שני
צריך אויר בין שיטה לשיטה 
מלבד עובי הכתיבה כדי שאם 
יהיו שני לך בשני השיטין זה 
בעליונה וזה בתחתונה צריך 
שלא יגע משך גובה הלמ''ד של 
לך התחתון להגיע #בך' של לך 
העליון דהא זימנין דמינהדדי 
בהדי הדדי #ך' דשיטה עליונה 

   ולמ''ד דשיטה תחתונה:
קסבר שני שיטין וד' אלמא 

. שני אוירות בין שני אוירין
השיטין משום כ' דעליונה 
ולמ''ד דתחתונה ואויר למעלה 
משיטה עליונה בשביל גובה 
למ''ד של לך העליון ואויר 
למטה מן השניה בשביל לך 
התחתון ולך לך זה על גב זה 
לאו דוקא שתהא למ''ד כנגד 
למ''ד וכ' כנגד כ' אלא 

עלה בעליונה כדפרישית שזה למ
   וזה למטה בתחתונה:

. דבין שני ושלשה אוירין
השיטין די לנו באויר אחד 
שיכול לאמן את ידו להרחיק 
ראש הלמ''ד דתחתונה מכנגד 

   רגל כ' העליונה:
. שני אוירין איכא ברוך בן לוי

הכא אחד למעלה בשביל למ''ד 
דלוי וחד למטה בשביל כ' 

  דברוך:
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ָתב,  ין ֵעִדים ַלּכְ א ּבֵ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ְרָתאֲא  ַ ין ֵעִדים ָלַאׁשּ ר.  - ָבל ּבֵ ׁשֵ   ֲאִפיּלּו טּוָבא ַנִמי ּכָ
  

ָנא  ָבֵעי ַוֲחִתיִמי ָסֲהֵדי, ַמאי ׁשְ יף ְוָכַתב ַמאי ּדְ ְלָמא ְמַזּיֵ ָתב? ּדִ ין ֵעִדים ַלּכְ   ּבֵ
ָבֵעי ַוֲחִתיִמי ָסֲהֵדי!  יף ְוָכַתב ַמאי ּדְ ְרָתא ַנִמי ְמַזּיֵ ַ ין ֵעִדים ָלַאׁשּ   ּבֵ

  
יט ֵליּה. ְמַטּיֵ   ּדִ

  
  ִאי ָהִכי, 

ָטר ְ ין ֵעִדים ַלׁשּ יט ֵליּה?  ,ּבֵ   ַנִמי ְמַטּיֵ
  
ֲחִתיִמי.ָא  ּיּוָטא הּוא ּדַ   ְמִרי: ָסֲהֵדי ַאּטִ
  

ֲחִתיִמי!  ּיּוָטא הּוא ּדַ י ִדיָנא ַאּטִ ְרָתא ַנִמי ָאְמִרי: ּבֵ ַ ין ֵעִדים ָלַאׁשּ   ּבֵ
  

ּיּוָטא ָלא ֲחִתיֵמי.  י ִדיָנא ַאּטִ   ּבֵ
  

ּיּוָטא,  ֵייז ֵליּה ְלֵעיָלא, ּוָמֵחיק ֵליּה ַלּטִ ְלָמא ּגָ   ְוֵליחּוׁש ּדִ
ָבֵעי ּוַמֲחִתים ָסֲהֵדי!  ְוָכַתב   ַמאי ּדְ

  : ַרבְוָאַמר 
ָחק  א הּוא ְוֵעָדיו ַעל ַהּמְ ָטר ַהּבָ ר!   -ׁשְ ׁשֵ   ּכָ

יר,   קסג,ב  ּפִ מּוֵאל ׁשַ ׁשְ ֵמיּה ּדְ ְ ַמְתֵני ָלּה ִמׁשּ ֲהָנא ּדְ   ָהִניָחא ְלַרב ּכָ
ַרב, ַמאי ִאיכָּ  ֵמיּה ּדְ ְ ַמְתֵני ָלּה ִמׁשּ א ְלַרב ַטְביּוֵמי ּדְ   א ְלֵמיַמר? ֶאּלָ

  
  ָקָסַבר: 

ּבֹו,  ְרָתא ׁשֶ ַ יִמין אֹותֹו ִמן ָהַאׁשּ ְווָנא, ֵאין ְמַקּיְ י ַהאי ּגַ ל ּכִ   ּכָ
ּבֹו.  א ִמן ָהֵעִדים ׁשֶ   ֶאּלָ

  
י   ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ָתב,  ין ָהֵעִדים ַלּכְ א ּבֵ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ
ְרָתאֲא  ַ ין ֵעִדים ָלַאׁשּ יָטה - ָבל ּבֵ סּול.  ֲאִפיּלּו ׁשִ   ַאַחת ּפָ
  

ְרָתא?  ַ ין ֵעִדים ָלַאׁשּ ָנא ּבֵ   ַמאי ׁשְ
יָטה ַאַחת,  ׁשִ ֵאי, ְוָכַתב הּוא ְוֵעָדיו ּבְ ֵייז ְלִעיּלָ ְלָמא ּגָ   ּדִ
ר,  ׁשֵ יָטה ַאַחת ּכָ ׁשִ א הּוא ְוֵעָדיו ּבְ ָטר ַהּבָ   ְוָקָסַבר: ׁשְ

ָתב ַנִמי ,ִאי ָהִכי ין ֵעִדים ַלּכְ    ,ּבֵ
ֵייז לֵ  ְלָמא ּגָ ָבֵעי ַוֲחִתיִמי ָסֲהֵדי! ּדִ ֵאי ְוָכַתב ַמאי ּדְ   יּה ְלִעיּלָ

  
  ָקא ָסַבר: 

יָטה ַאֶחֶרת  ׁשִ יָטה ַאַחת ְוֵעָדיו ּבְ ׁשִ א ּבְ ָטר ַהּבָ סּול.  -ׁשְ   ּפָ
  

יָטה ַאַחת,  ׁשִ ַתב הּוא ְוֵעָדיו ּבְ ְלָמא ּכָ   ְוֵליחּוׁש ּדִ
ָעְבִדי! ֵעִדים הּוא ּדְ   ְוָאַמר: ֲאָנא ְלַרּבֹות ּבְ

  
  ָקָסַבר: 

ה,  ַמּטָ ּלְ יִמין אֹותֹו ִמן ָהֵעִדים ׁשֶ ְווָנא, ֵאין ְמַקּיְ י ַהאי ּגַ ל ּכִ   ּכָ
ַמְעָלה. ּלְ א ִמן ָהֵעִדים ׁשֶ   ֶאּלָ

  
  
  

  רשב"ם
שיטין דפסול אא''כ הרחיק בין . שני אמר רב לא שנו

העדים לשטר אבל אם הוא בין העדים לקיום הנקרא 
אשרתא על שם ואישרנוהו וקיימנוהו הכתוב בו כגון שטר 
שכתב בו הנפק דהיינו אשרתא אפילו הרחיק יותר משני 
שיטין כשר כדמסיק ואזיל במטשטשו בדיו וסתם ב''ד 

   אטיוטא לא חתימי אלא אעיקרו של שטר:
. כלומר מלכלכו בדיו ואין יכול לכתוב י דמטייט ליהומשנ

בו שום זיוף אבל אם בא הנפק לפנינו ויש בו שני שיטין 
   חלק בלא טיאוט פסול הוא שלא נעשה כתיקון חכמים:

. ולא אעיקר של שטר כדאמרי' בגיטין (דף אטיוטא חתימי
פז.) חיישינן שמא אשאילת שלום שכתב בשטר חתמו ולא 

ר הכא נמי כך מעידין בפנינו אטייט בדיו אעיקרו של שט
   ונמחק כדי שלא יחשדו בבעל השטר:

. אין דרכן לחתום אבל עדים הכל ומשני בי דינא אטיוטא
   מצויין לחתום ואפי' עמי הארץ ואתי למיחתם אטיוטא:

. לשטר העליון לגמרי ומחיק ליה וניחוש דלמא גייז ליה
  ין על המחק:לטיוטא וכתב הוא והלוואתו ועדיו מזוייפ

. דמה לי אם דאמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר
חתמו עדים על קלף חלק או על הקלף שחור הואיל ואנו 
מכירין חתימת ידיהן וגם העליון לא נמחק אלא פעם אחת 
כמו מקום שהעדים חותמין בו וגבי אשרתא אע''פ שאין 
אנו מכירין ידי עדים שלמעלה שעל המחק נסמך על 

שאחריו שמתקיימת עדותן והלכך יכול למחוק  אשרתא
  הטיוטא ולזייף עדים:

. להא דהוא ועדיו על המחק הניחא לרב כהנא דמתני לה
משמיה דשמואל איכא למימר דלרב הוי פסול ולא תקשה 

   לרב:
. והך קשיא בכל השטרות שיש בהו אלא לרב טביומי כו'

בין  הנפק יכול להקשות ואפי' היכא דליכא שני שיטין חלק
עדים לשטר אשרתא שהרי יכול לזייף כל שטר העליון עם 

   העדים ולכתוב ולחתום על המחק מה שירצה:
. כלומר כל שטר שיש בו ומשנינן קסבר רב כל כי האי גוונא

הנפק והוא ועדיו על המחק לא סמכינן אאשרתא ולא 
תתקיים אלא בהכרת ידי עדים הכתובים על המחק והלכך 

ת האשרתא מן העדים מלמעלה הרחיק שני שיטין א
וטייטו כשר וסמכינן אאשרתא דהא לא כתיבי הוא ועדיו 
על המחק דנימא כי האי גוונא אין מקיימין ובית דין 
אטיוטא לא חתימי אלא אעיקר השטר הלכך כשר השטר 

   והאשרתא:
. הרחיק את העדים כשיעור שני ור' יוחנן אומר לא שנו

   שיטין פסול:
ר אבל בין העדים לאשרתא אפי' אלא בין העדים לשט

. ואע''ג דמטייט ומפרש טעמא דרבי יוחנן שיטה אחת פסול
דקסבר שטר שכתוב כולו בשיטה אחת וגם העדים חתומין 
באותה שיטה כשר ויכול לחתוך את העליון ויכתוב שטר 
ועדים פסולים באותה שיטה ואנו נסמוך אאשרתא לקיימן 

שיטה אחרת פסול ואם השטר כולו בשיטה אחת והעדים ב
ונראה בעיני טעמו של דבר הוא ועדיו בשיטה אחת כשר 
דלא פלוג רבנן בין שטר גדול לשטר קטן שיהא קטן פסול 
יותר מן הגדול אבל אם כולו בשיטה אחת ועדיו בשיטה 
אחרת פסול והיינו טעמא דאמרינן לעיל הרחיק שיטה 
אחת חלק בין שטר לעדים כשר וטעמא כדמסקינן אין 

ן משיטה אחרונה ואם אתה אומר כשר היכא דהשטר למדי
בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת איכא למיחש דגייז ליה 

   לעילאי וכתב בההיא שיטה חלק מאי דבעי וחתמי סהדי:
   . השטר והעדים:הוא ועדיו

. שטר הבא לפנינו בשיטה אחת ומשני קסבר ר' יוחנן
ם ועדים בשיטה אחרת תחתיה פסול כדפרישית טעמא משו

   דאין למדין משיטה אחרונה כדאמרינן לעיל:
. היינו הך פירכא דגייז ליה לעילאי וכתב מאי דבעי ודלמא

וחתימי סהדי והכי פריך וניחוש ודלמא הך חלק שהיתה 
בין שטר לעדים זייף בה וחתך את השטר מלמעלה ודלמא 
כתיב בההיא שיטה חלקה שהכשרנו בין השטר לעדים כל 

סהדי בההיא שיטה ונמצא שטר הבא  מאי דבעי וחתים נמי
הוא ועדיו בשיטה אחת וכשר והעדים שלמטה של שיטה 
ההיא אומר הוספתים על הראשונים לפרסם את הדבר 

   יותר:
. כלומר כשיוציא לפנינו שטר ומשני כל כי האי גוונא כו'

הבא הוא ועדיו בשיטה אחת ויש בה עוד תחת אותה שיטה 
אלא מן העדים החתומים  עדים אחרים אין מקיימין אותו

  עמו בשיטה אחת:
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ָחק ַרבָאַמר " א הּוא ְוֵעָדיו ַעל ַהּמְ ָטר ַהּבָ ר –: ׁשְ ׁשֵ   . "ּכָ
   

  ֹוֵזר ּומֹוֵחק! אַמר: מֹוֵחק ְוחְוִאם ּתֹ   קסד,א
  

ָעִמים.  י ּפְ ּתֵ ְמַחק ׁשְ ַעם ַאַחת ַלּנִ   ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִנְמַחק ּפַ
  

ָרא, ּוָמֵחיק ֵליּה,  יֹוָתא ַאְמקֹום ֵעִדים ֵמִעיּקָ ֵדי ּדְ ְלָמא ׁשָ   ְוֵליחּוׁש ּדִ
ִכי ֲהַדר ָמֵחיק ֵליּה ְלַהאי,    ּדְ

ָעִמ "ֲהָוה ֵליּה ִאיִדי ְוִאיִדי  י ּפְ ּתֵ   ! "יםִנְמַחק ׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָחק ְפֵניֶהם,  ,ָקָסַבר ַרב: ֵאין ָהֵעִדים חֹוְתִמין ַעל ַהּמְ ן ִנְמַחק ּבִ א ִאם ּכֵ   ֶאּלָ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ָייר ַעל "הּוא ָחק ַעל ְוֵעָדיו, ַהּנְ ר" - ַהּמְ ׁשֵ   , ּכָ
ָבֵעי, ְוָהֵוי ֵליּה הוּ  ְלָמא ָמֵחיק ֵליּה ְוָכֵתיב ַמאי ּדְ ָחק! ְוֵניחּוׁש ּדִ   א ְוֵעָדיו ַעל ַהּמְ

  
ָכְתִבי ָהִכי:    ּדְ

ַתב ַעל ְנָייָרא'  ָטָרא ּכָ   'ֲאַנְחָנא ָסֲהֵדי ָחַתְמָנא ַעל ְמָחָקא ּוׁשְ
  

ָכְתִבי ֵהיָכא?    ּדְ
ַתַחת  ֵייז ֵליּה  -ִאי ִמּלְ    !ּגָ

  ָמֵחיק ֵליּה!  -ֵאי ִאי ִעילָּ 
ין ָסֲהָדא ְלָסֲהָדא.  ָכְתֵבי ּבֵ   ּדְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ָחק ַעל "הּואֵסיָפא:  יָמאֵא  ָייר ַעל ְוֵעָדיו ַהּמְ סּול" - ַהּנְ   , ּפָ
סּול?  אי ּפָ בּו ָהִכי: ַאּמַ ָטָרא ַעל ְמָחָקאֲאַנְחָנא ָסֲהֵדי ָחַתְמָנא ַעל "ָהָכא ַנִמי ִנְכּתְ   ! "ְנָייָרא ּוׁשְ

  
א ַנִמי ּתָ    ,486ָהׁשְ

  מֹוֵחק חֹוֵזר ּומֹוֵחק! 
  

: ֵאינֹו ּדוֹ  ָעִמים! ָהא ָאַמְרּתָ י ּפְ ּתֵ ְמַחק ׁשְ ַעם ַאַחת ַלּנִ   ֶמה ִנְמַחק ּפַ
  

ָחָקא,  ֲחִתיִמי ָסֲהֵדי ַאּמְ י ֵהיָכא ּדַ   ָהֵני ִמיּלֵ
ָייָרא לֹא ְיִדיַע.  א ַאּנְ ָחָקא ֶאּלָ לֹא ֲחִתיִמי ָסֲהֵדי ַאּמְ   ֵהיָכא ּדְ

  
י!  ָתא ַאֲחִריִתי ְוִלְמחֹוק ְוִליַדּמֵ   ְוֵליֵתי ְמִגיּלְ

  
ֵמי  ָתא. ָלא ּדָ ָהא ְמִגיּלְ ָתא, ִלְמָחָקא ּדְ ָהא ְמִגיּלְ   ְמָחָקא ּדְ

  
י.  ֵבי ִדיָנא, ְוִלְמחֹוק ְוִליַדּמֵ ָסֲהֵדי ּבְ ָלה ַלֲחִתימֹות ָיָדא ּדְ   ּוְלַקּבְ

  
ֲעָיא ַרבָאַמר    : הֹוׁשַ

ֵני ָיִמים.  ן ׁשְ ן יֹומֹו ְלִנְמַחק ּבֶ   ֵאינֹו ּדֹוֶמה ִנְמַחק ּבֶ
  

ַהֵייּה!    ְוִליׁשְ
  

יר ָאַמ    : ִיְרְמָיה ַרּבִ
ין טֹוִעין.  יַנן ְלֵבית ּדִ   ָחְייׁשִ

                                                           

?גירסת הדפוס:  486   הרשב"ם והרש"ש לא גורסים.     ַמאי ָאְמַרּתְ

  רשב"ם
. והלא חוזר הוא ומוחק וא''ת

את השטר וזייף וחתמי סהדי 
ומשני אין דומה חתימת העדים 
שחתום על המחק שנמחק פעם 
אחת לכתיבת השטר הכתוב על 
נמחק שתי פעמים ויהא ניכר 

   הזיוף:
. בעל השטר וניחוש דלמא שדי

דיותא בקלף במקום חתימת 
דים קודם שחתמו ומחקו הע

וחזר וכתב על כל הקלף ומחקו 
כולו וחתמו העדים בקלף 
שנמחק שתי פעמים והשטר 
נכתב על המחק פעם אחת וכי 
הדר מחיק ליה כדי לכתוב עליו 
זיוף הוה ליה נמחק שתי פעמים 
כמו שנמחק מקום חתימת 

   העדים שתי פעמים:
. ואם יראו אא''כ נמחק בפניהם
ה במחיקה מקום חתימתן משונ

   מן העליון לא יחתומו:
. אם עדיו על המחק כשר

מכירין לחתימתן או שהיה כתב 
   ידם במקום אחר:

. שמא הוא על המחק כו' פסול
   מחק את השטר וזייפו:

. חוזר עוד ומוחק השתא נמי
ומזייף [ומקשינן והא אמרת 
אינו דומה כו'] ומשני הני מילי 
היכא דחתמי סהדי על המחק 

ני מיני מחקים כיון שיש ש
בשטר אחד זה אצל זה יכול 

   להכיר מי נמחק יותר מחבירו:
. זה עב למחקא דהא מגילתא

וזה דק ומחק של קלף עב אינו 
   ניכר כל כך:

. ונקבל חתימת ידייהו בבי דינא
שלא יפסיד בעל השטר עדות של 
עדיו ואחר כך נמחוק ונכתוב 
בההיא מגילתא גופא ונדמייה: 

בהו  אית ספרים דגרסינן
ונישהייה אמר רבי ירמיה 
חוששין לב''ד טועין ולא ידעו 
לדקדק כל כך או להשהותו 
להכשיר שטר פסול הלכך 
פסקוהו למילתיה ופסלו כל 
שטר שעל המחק ועדיו על הנייר 
ואית דלא גרסי ונשהייה וגרסי 
רבי ירמיה אומר חיישינן לב''ד 
טועין ואין נותנין לב לדמות 

רב ולמחוק ובמקום תירוץ 
  הושעיא תירץ רב ירמיה כך:
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י" ן ֲחִניָנא ַרּבִ ְמִליֵאל ּבֶ   : אֹוֵמר ּגַ

ר ָ ְתבוּ  ְמקּוׁשּ ּכָ ר -  ִמּתֹוכוֹ  ֵעָדיו ׁשֶ ׁשֵ   , ּכָ
ֵני כֹול ִמּפְ ּיָ ׁשּוט ַלֲעׂשֹותוֹ  ׁשֶ    ."ּפָ

  
יב  יֵהׁשִ יְלִדְבֵרי  ַרּבִ ן ֲחִניָנא ַרּבִ   : ְמִליֵאלגַּ  ּבֶ

ל ֶזה!   קסד,ב  ל ֶזה ִלְזַמּנֹו ׁשֶ   ַוֲהלֹא ֵאינֹו ּדֹוֶמה ְזַמּנֹו ׁשֶ
ׁשּוט, ָמַלךְ  ָנה     ּפָ ָנה,  -ׁשָ   מֹוִנין לֹו ׁשָ

ִים  תַּ ִים.  -ׁשְ ּתַ   מֹוִנין לֹו ׁשְ
ר, ָמַלךְ  ָ ָנה     ְמקּוׁשּ ִים,  -ׁשָ ּתַ   מֹוִנין לֹו ׁשְ

ִים  ּתַ לֹׁש.  -ׁשְ   מֹוִנין לֹו ׁשָ
יֵני ּוָפַרע ֵליּה, וְ  יֵני ּבֵ ר, ּוִמיְתַרִמי ֵליּה זּוֵזי ּבֵ ָ ְמקּוׁשּ יּה זּוֵזי ּבִ ָיֵזיף ִמיּנֵ   ִזיְמִנין ּדְ

ָטַראי,    ְוָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ׁשְ
ְבָרא.  ס ִלי, ְוָכַתב ֵליּה ּתַ   ְוָאַמר ֵליּה: ִאיְרּכַ
ׁשּוט, ְוָאַמר י ֵליּה ּפָ ּוֵ אי!  ְוִכי ָמֵטי ִזְמֵניּה, ְמׁשַ ָיְזַפְת ִמיּנַ א ּדְ ּתָ   ֵליּה: ָהֵני ָהׁשְ

  
  ָקא ָסַבר: 

  ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר.
  

ר?!  ָ ְמקּוׁשּ י ּבְ ִקי ַרּבִ   ּוִמי ּבָ
יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ר ּדַ ָ יְוָהא ַההּוא ְמקּוׁשּ   , ַרּבִ

יְוָאַמר    : ַרּבִ
ָטר ְמאּוָחר ֶזה!    ׁשְ

ילְ  זּוִניןְוָאַמר לֹו    : ַרּבִ
ְך ִמ  ה זֹו: ָמַלךְ ּכָ ל אּוּמָ ָנה      ְנָהָגּה ׁשֶ ִים,  -ׁשָ ּתַ   מֹוִנין לֹו ׁשְ

ִים  ּתַ לֹׁש!  -ׁשְ   מֹוִנין לֹו ׁשָ
  

ָמָעּה ִמּזּוִנין, ְסַבָרּה. ׁשְ ַתר ּדְ   ּבָ
  
  

  רשב"ם
השיב רבי לדברי רבי חנינא בן 

. שאמר מקושר יכול גמליאל
  לעשותו פשוט:

והלא אין זמנו של פשוט כזמנו 
. דאילו זמנו של של מקושר

פשוט אם נכתב בשנה ראשונה 
שעמד המלך אין מונין לו אלא 
שנה שתים מונין לו שתים אבל 
מקושר אם מלך שנה כותבין 

שטר שתים שתים מונין לו ב
שלש כלומר מקדימין לו שנה 
שהרי מנהג האומה כדלקמן 
להקדים למלך שנה ושמא 
לכבוד המלך היו עושין כלומר 
כבר החזיק במלכותו שתי שנים 
וחכמים תקנו לכתוב במקושר 
כמנהג האומה כדי לתת 
חילוקים הרבה וחומרות 
במקושר משום תקנת הכהנים 

כדי  הקפדנים כדאמרי' לעיל
   שלא יהא נוח לגרש נשותיהן:

ומקשינן דלמא יזיף ליה 
. דמוסיף ליה שתא במקושר

ופרעיה בתוך שנתו וא''ל אירכס 
לי שטרא וכתיב ליה שובר ובתר 
הכי משוי ליה פשוט וא''ל בתר 
דכתבית לך האי שובר הדרת 
ויזפת מינאי ושטר שלי מוכיח 
דזמנו בתר זמן השובר ופרקינן 

ולעולם לא  אין כותבין שובר
פרע ליה עד דקרע (ליה) לשטרא 
ופלוגתא היא לקמן בפירקין 

   בכתיבת השובר:
. דאמר ומי בקי רבי במקושר

   זמנו של זה לא כזמנו של זה:
. והא ההוא דאתא לקמיה דרבי

בשנה ראשונה של מלך וכתוב בו 
שתים ואמר רבי מאוחר הוא 

   זה:
   . שם חכם:זונין

. דרבנן תקון כך מנהגה כו'
במקושר כי ההוא מנהג להפריד 
מצות וחוקים בין פשוט 
   למקושר כדאמרן בריש פירקין:
. ומשני בתר דשמעה מזונין

  אותיב לרבי חנינא:



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
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לֹוִני ַאְרָכן',  ַנת ּפְ ׁשְ יּה 'ּבִ ַתב ּבֵ ֲהָוה ּכָ ָטָרא ּדַ   ַההּוא ׁשְ

  
יָאַמר    : ֲחִניָנא ַרּבִ

ַאְרָכנּוֵתיּה. יִ  ֵדק ֵאיָמַתי ָעַמד ַאְרָכן ּבְ   ּבָ
  

ֲאִריְך ַמְלכּוֵתיּה!    ְוִדְלָמא ּדַ
  

ֲעָיא ַרבָאַמר    : הֹוׁשַ
ה זֹו:  ל אּוּמָ ְך ִמְנָהָגּה ׁשֶ   ּכָ

ָנה   קֹוִרין לֹו 'ַאְרָכן',  -ִראׁשֹוָנה   ׁשָ
ה  ִנּיָ יגֹון.  -ׁשְ   קֹוִרין לֹו ּדִ

  
  ּו ַוֲהַדר אֹוְקמּוהּו! ְוִדְלָמא ֲעבֹוֵרי ַעְברּוה

  
יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ

יגֹון' ָקְראּו ֵליּה.    ַההּוא 'ַאְרָכן ּדִ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
   ֵהיָנא" ָנִזיר ֲהֵריִני""

  :  ָאַמר סּוָמכֹוס
  , ַאַחת -'ֵהיָנא' 
יגֹון' ִים. - 'ּדִ תַּ    ׁשְ

לֹׁש  - 'ְטִריגֹון'   , ׁשָ
ע - 'ֶטְטִריגֹון'   , ַאְרּבַ

  . "ָחֵמׁש  –ְנִטיגֹון' 'ּפֶ 
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ִית יגֹון,, ָעגֹול "ּבַ ְנִטיגֹון  ְטִריגֹון, ּדִ א ֵאינוֹ  -ּפֶ ּמֵ ְנָגִעים ִמטַּ    ּבִ

א - ֶטְטִריגֹון ּמֵ ְנָגִעים" ִמטַּ   . ּבִ
  

י?   ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן:  ָתנּו ַרּבָ   ּדְ
ִים - (ויקרא יד, לז) 487"תִקירֹ " 'ִקיר' אֹוֵמר ְלַמְעָלה" תַּ    ,ׁשְ

ה ִים - (ויקרא יד, לט) 488"תִקירֹ " 'ִקיר' אֹוֵמר ְלַמטָּ תַּ   , ׁשְ
אן ֲהֵרי ע ּכָ   .  "ַאְרּבַ

  
  

                                                           

ָפל ִמ  487 ּמֹת ּוַמְרֵאיֶהן ׁשָ ַקֲערּורֹת ְיַרְקַרּקֹת אֹו ֲאַדְמּדַ ִית ׁשְ ִקירֹת ַהּבַ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ַגע ְוִהּנֵ ירן ַה ְוָרָאה ֶאת ַהּנֶ   ּקִ
ִית 488 ִקירֹת ַהּבָ ַגע ּבְ ה ַהּנֶ ׂשָ ה ּפָ ִביִעי ְוָרָאה ְוִהּנֵ ְ ּיֹום ַהׁשּ ב ַהּכֵֹהן ּבַ   ְוׁשָ

  רשב"ם
   . פשוט:ההוא שטר

דהוה כתב ביה בשנת פלוני 
. לוה פלוני מפלוני ולא ארכן

הוה כתב ביה כמה שנים 
למלכותו של אותו מלך או 

לישית ראשונה או שניה או ש
ארכן זה מלך ובשנה ראשונה 
קורין לו ארכן כדלקמן לפי 
שעתה מתוקן הוא כמו אריך או 
לא אריך (סוכה דף מד:) וכמו 
וערות מלכא לא אריך לנא 
למחזא (עזרא ד) לא נאה ויפה 
לנו לראות ערותו של מלך 

   וחרפתו:
יבדוק אימתי עמד ארכן 

. כי בשנה ראשונה של במלכותו
זה ומההיא מלכותו נכתב שטר 

שתא טרפי בעלי חובות 
   ללקוחות:

. כלומר לאחר דאריך במלכותו
שהאריך ומלך כמה שנים לוה 
פלוני זה מפלוני ולא יטרפו 

   לקוחות אלא מיכן ולהבא:
. שנה ראשונה קורין לו ארכן

   מתוקן למלכות מחדש:
. לשון שנים וקרוב ללשון דיגון

   לעז שלנו:
. ממלכותו ודלמא עבורי עברוהו

הדר אמלכוהו לסוף שנתים ו
ושלש ומיקרי נמי ארכן ושמא 
השטר נכתב כשמלך בשניה 

   ואמאי יגבה מזמן ראשון:
. לפי ארכן דיגון קרו ליה

שהחזירוהו למלכותו אחר 
   שהעבירוהו:

ת''ר הריני נזיר הינא סומכוס 
. כלומר אם לא אומר הינא אחת

פירש כמה נזירות נזר ואמר 
זירות הריני נזיר הינא היינו נ

אחת לשלשים יום וכולם הינא 
דיגון טריגון כולן לשון לעז שלנו 

   הם:
. ויהיה מצד אחת דיגון שתים

   עגול וצדו נזיר ששים יום:
. העשוי ככבשן שאין בית עגול

   לו שום פינת קרן זוית:
. פינות שתים אחת יש לו דיגון

   שתי פינות:
. דעביד כחוצבא ויש בה טריגון

   שלש פינות:
. יש לו חמש פינות גוןפינטי
   [כזה]:

   . מרובע:טטריגון
. דאין מטמא בנגעים מנא ה''מ

   אלא מרובע:
. הוא יכול לומר והנה למעלה

   הנגע בקיר הבית וכתב קירות:
. והיינו מרובע הרי כאן ארבע

אבל בית עגול כולו קיר אחת 
ומראהו שפל מן הקיר לגופיה 
אתא. ובפירוש רבינו חננאל 

ה) אין לו  כיוצא בו אמור
להקב''ה בעולמו אלא יראת 
השם שנאמר (איוב כח) הן 
יראת ה' שכן בלשון יוני קורין 
לאחת הינא ושמא בספריהם 

  כתובה:
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י,  ַרּבִ יּה ּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ר ּדַ ָ   ַההּוא ְמקּוׁשּ

יְוָאַמר  ֶזה?! ַרּבִ   : ֵאין ְזָמן ּבָ
יָאַמר ֵליּה  ְמעֹון ַרּבִ ר ׁשִ י ּבַ ָריו מּוְבָלע? יַרּבִ לְ  ַרּבִ ין ְקׁשָ א ּבֵ ּמָ   : ׁשֶ

ְלֵייּה ְוַחְזֵייּה.    ּפַ
ִביׁשּות.  י ּבְ יּה ַרּבִ   ֲהַדר ֲחָזא ּבֵ

יּה,  ַתְבתֵּ יָאַמר ֵליּה: ָלאו ֲאָנא ּכְ יָטא ְיהּוָדה ַרּבִ ָתֵביּה.  ַחּיָ   ּכְ
הָאַמר ֵליּה: כְּ  ׁשֹון ָהָרע ַהּזֶ   !ָלְך ִמּלָ

  
ים, ִזיְמִנין ֲהָוה ָיֵתיב ַקּמֵ  ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ֵסיק ִסיְדָרא ּבְ   יּה, ְוָקא ּפָ

יָאַמר  ָתב ֶזה, ַרּבִ ר ּכְ ָ ה ְמיּוׁשּ ּמָ   : ּכַ
יּה,  ַתְבתֵּ יָטא ְיהּוָדהָאַמר ֵליּה: ָלאו ֲאָנא ּכְ ָתֵביּה.  ַחּיָ   ּכְ

הָאַמר ֵליּה: כְּ  ׁשֹון ָהַרע ַהּזֶ   !ָלְך ִמּלָ
  

א ָלׁשֹון ָהַרע ָלָמא ָהָתם, ִאיּכָ ׁשְ   , ּבִ
א?  א ָהָכא, ַמאי ָלׁשֹון ָהַרע ִאיּכָ   ֶאּלָ

  
יִמי,  ַרב ּדִ ּום ּדְ   ִמׁשּ

ָתֵני  יִמי ַרבּדְ   : ָסְפָרא ַרבּדְ   ַ ֲאחּוּה  ּדִ
ל ֲחֵבירֹו,  טֹוָבתֹו ׁשֶ ר ָאָדם ּבְ   ְלעֹוָלם ַאל ְיַסּפֵ

א ִליֵדי ָרָעתֹו.  ּתֹוְך טֹוָבתֹו ּבָ ּמִ   ׁשֶ
  

  : ַרבָאַמר  ַעְמָרם ַרבָאַמר 
לֹ  ָכל יֹום: ׁשָ   ׁש ֲעֵבירֹות ֵאין ָאָדם ִניּצֹול ֵמֶהן ּבְ

  ִהְרהּור ֲעֵביָרה, 
ה,  ִפּלָ   ְוִעּיּון ּתְ
  ְוָלׁשֹון ָהַרע. 

  
ְך?!  ְעּתָ   ְלׁשֹון ָהָרע ָסְלָקא ּדַ

  
א, ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע.  קסה,א   ֶאּלָ

  
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ֵגֶזל,    רֹוב ּבְ
ֲעָריֹות,    ּוִמיעּוט ּבַ

ָלׁשֹון ָהָרע. ְוַהּכֹ    ל ּבְ
  

ְך?!  ְעּתָ ָלׁשֹון ָהָרע ָסְלָקא ּדַ   ּבְ
  

א, ֲאַבק ָלׁשֹון ָהָרע.    ֶאּלָ
  
  

  רשב"ם
. כסבור שהוא חזא ביה בבישות

כתבו וברצונו לא היו עושין 
מקושר אלא פשוט לפי שטועים 
בו א''נ לפי שהיה מובלע בין 
קשריו יותר מדאי שרבי עצמו 

   טעה בו:
   . כן שמו:יהודה חייטא

. כלומר לא כלך מלשון הרע הזה
היה לך להטיל אשמה עליו היה 

   לך לומר איני כתבתיו:
. והלא מאי לשון הרע איכא

בשבחו של ר''י חייטא דיבר 
   כשאמר יהודה חייטא כתביה:

. לידי גנותו מתוך בא לידי רעתו
שמרבין בשבחו מזכירין שם 

   גנות שבו:
. יש מפרשין שלאחר העיון תפל

שהתפלל דן בלבו שישלם לו 
הקב''ה שכרו ויעשה הקב''ה 
צרכיו וישמע תפלתו לפי 

  שהתפלל בכוונה:
. כגון דאמרי אבק לשון הרע

   נורא בי פלניא בערכין (דף טו:):
. רוב בני אדם חשודין רוב בגזל

על הגזל כעין גזל שמורין 
להתירא במשא ובמתן לעכב 

  לחבירו: איש מריוח הראוי לו



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
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ן" ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ ִמְנַהג לַהּכֹ: אֹוֵמר ּגַ ִדיָנה ּכְ   . "ַהּמְ
  

א ֵלית ֵליּה ִמְנַהג ְמִדיָנה?!  א ַקּמָ ּנָ   ְוּתַ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
ר  ָ ׁשּוט, ַוֲאַזל ֲעַבד ֵליּה ְמקּוׁשּ ׁשּוט, ְוָאַמר ֵליּה: ֲעַבד ִלי ּפָ ְנִהיִגי ּפָ ַאְתָרא ּדִ   ְקֵפיָדא.  –ּבְ

ׁשּוט  ר, ַוֲאַזל ֲעַבד ֵליּה ּפָ ָ ר, ְוָאַמר ֵליּה: ֲעַבד ִלי ְמקּוׁשּ ָ   ְקֵפיָדא.  -ְנִהיִגי ְמקּוׁשּ
ָפ  ְנִהיִגי ּבְ ַאְתָרא ּדִ ִליִגי: ּבְ י ּפְ ר, ּכִ ָ   ׁשּוט ּוְמקּוׁשּ

ר,  ָ ׁשּוט, ַוֲאַזל ֲעַבד ֵליּה ְמקּוׁשּ   ְוָאַמר ֵליּה: ֲעִביד ִלי ּפָ
  ָמר ָסַבר: ְקֵפיָדא, 

  ּוָמר ָסַבר: ַמְרֶאה ָמקֹום הּוא לֹו. 
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ י ֶאְלָעָזר,  ,ַרּבָ ְמעֹון ְוַרּבִ י ׁשִ   ְוַרּבִ

הּו    ְסִביָרא ְלהּו ַמְרֶאה ָמקֹום הּוא לֹו.ּכּוּלְ
  

ְמִליֵאל  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֲאָמַרן.  - ַרּבָ   ָהא ּדַ
ְמעֹון  י ׁשִ ְתַנן:  –ַרּבִ   ּדִ

ְמעֹון" י ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבִ
ַבח ִהְטָעּה  ִאם ת זוֹ  ֲהֵרי - ְלׁשֶ ׁשֶ    .(קידושין מח:) "ְמקּוּדֶ

י ֶאְלָעָזר  ְתַנן:  –ַרּבִ   ּדִ
ה ָ ָאְמָרה "ָהִאׁשּ ל': ׁשֶ י ִלי ִהְתַקּבֵ יטִּ לֹוִני קֹוםּמָ ִמ  ּגִ   , 'ּפְ
לוֹ  סּול - ַאֵחר קֹוםּמָ ִמ  ָלּה  ְוִקיּבְ   , ּפָ

י ֶאְלָעָזרוְ  יר - ַרּבִ   . (גיטין סה.) "ַמְכׁשִ
  

  ָמר ָסַבר: ְקֵפיָדא. 
  ּוָמר ָסַבר: ַמְרֶאה ָמקֹום הּוא לֹו.  

  
  

  רשב"ם
. ות''ק לית ליה מנהגא דמדינה

בתמיה אם רבן שמעון בן 
גמליאל בא לומר שדיני פשוט 
ומקושר המפורשין לתנא קמא 
אם יש מדינה שנהגו לשנות 
דינם בענין אחר הכל כמנהג 
המדינה והלא תנא קמא נמי 

   מודה בהא:
. אמר אביי באתרא דנהיגי כו'

אתא לפרש אביי באיזה מנהג 
ינה מצו לפלוגי תנא קמא המד

   ורבן שמעון:
. ואם גט אשה פסול קפידא

   לגרש בו:
. ואע''ג דמנהג מר סבר קפידא

המדינה בין בפשוט בין במקושר 
כיון דאמר ליה בפשוט קפידא 
הוא ויפסל המקושר ורבן שמעון 
סבר הכל כמנהג המדינה כלומר 
מראה מקום הוא לו שאם טורח 
 לו לכתוב מקושר יכתוב פשוט
ומיהו אם יכתוב מקושר טפי 
ניחא ליה שהרי מנהג המדינה 

  בשניהם:
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ׁשּוט תּוב "ּפָ ּכָ ר ֶאָחד ֵעד ּבוֹ  ׁשֶ ָ ַתב ּוְמקּוׁשּ ּכָ ֵני ּבוֹ  ׁשֶ ֵניֶהם -  ֵעִדים ׁשְ סּוִלין ׁשְ    ."ּפְ

  
ָלָמא  ׁשְ סּול"ּבִ ֵני ֵעִדים ּפָ תּוב ּבֹו ׁשְ ּכָ ר ׁשֶ ָ   ִאיְצְטִריְך,  "ְמקּוׁשּ

ר,  ׁשֵ ר, ָהָכא ַנִמי ּכָ ׁשֵ ְך ָאִמיָנא: הֹוִאיל ּוְבָעְלָמא ּכָ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
סוּ  ַמע ָלן: ּפָ   ל. ָקא ַמׁשְ

א  תּוב ּבֹו ֵעד ֶאָחד"ֶאּלָ ּכָ ׁשּוט ׁשֶ יָטא!  -  "ּפָ ׁשִ   ּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ה. ּפֶ ְכָתב, ְוֵעד ֶאָחד ּבַ ֲאִפיּלּו ֵעד ֶאָחד ּבִ   לֹא ִנְצְרָכא, ּדַ

  
  : ַאֵמיָמר

ְכָתב ֵעד ֶאָחד ּבִ ר ּבְ ה.  ,ַאְכׁשַ   ְוֵעד ֶאָחד ַעל ּפֶ
  

י ַרבָאַמר ֵליּה    : ַאֵמיָמרלְ  ַאׁשִ
ֵיי וְ  ַאּבַ   ַמאי?  -ָהא ּדְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
לֹוַמר, ָלא ְסִביָרא ִלי.  ִמיַע ִלי, ּכְ   לֹא ׁשְ

  
ָיא ^ַמְתִניִתין!  קסה,ב א ַקׁשְ   ֶאּלָ

  
ַמע ָלן:    ָהא ָקא ַמׁשְ

ָפׁשּוט.  ֵעד ֶאָחד ּבְ ר ּכְ ָ ְמקּוׁשּ ַנִים ּבִ ׁשְ   ּדִ
אֹוַרְייָתא, ַאף ָהָכא ַנִמי ּפְ  סּוָלא ּדְ אֹוַרְייָתא. ָמה ָהָתם ּפְ   סּוָלא ּדְ

  
יא לְ  ם ֶחְבַרּיָ ְלחּו ִמּתָ ׁשָ ַדע ּדְ יּתֵ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ְצָטְרפּו?  ּיִ ה, ַמהּו ׁשֶ ְכָתב ְוֵעד ֶאָחד ַעל ּפֶ   ֵעד ֶאָחד ּבִ
  

ֵעי ְלָך,  יּבָ ן ָקְרָחה, לֹא ּתִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א ּדְ א ַקּמָ ּנָ ּתַ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ
ַניִ  ֲאִפיּלּו ׁשְ ה לֹא ִמְצָטְרִפי. ּדַ ַנִים ַעל ּפֶ ְכָתב, ׁשְ   ם ּבִ

ן ָקְרָחה:  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ יּבָ י ּתִ א, ּכִ   ֶאּלָ
ִמְצָטְרִפי,  ה הּוא ּדְ ַנִים ַעל ּפֶ ְכָתב ּוׁשְ ַנִים ּבִ   ׁשְ

ה ָלא ְמָצְרִפיַנן  ְכָתב ְוֶאָחד ַעל ּפֶ   ֲאָבל ֵעד ֶאָחד ּבִ
ְלָמ  ָנא? אֹו ּדִ   א ָלא ׁשְ

  
ַלח ְלהּו:    ׁשָ

ם ִלי,  ַלְחּתֶ ְ ׁשּ ַדִיי ׁשֶ   ֲאִני ֵאיִני ּכְ
ְצָטְרפּו.  ּיִ ְלִמיְדֶכם נֹוָטה ׁשֶ ַעת ּתַ ְך ּדַ א ּכָ   ֶאּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יא לְ  ְלחּו ֵליּה ֶחְבַרּיָ ׁשָ יֲאַנן ָהִכי ַמְתִניַנן ָלּה: ּדְ   : ִיְרְמָיה ַרּבִ
ֵהִעידּו, ֶאָחד ַנִים ׁשֶ ין ֶזה,  ׁשְ ֵבית ּדִ ין ֶזה ְוֶאָחד ּבְ ֵבית ּדִ   ּבְ

ין, ְוִיְצָטְרפּו?  ית ּדִ ין ֵאֶצל ּבֵ ית ּדִ בֹואּו ּבֵ ּיָ   ַמהּו ׁשֶ
יָנא ַנִמי ָלא ִמְצָטְרִפי,  ית ּדִ ַחד ּבֵ ֲאִפיּלּו ּבְ ֵעי ְלָך, ּדַ יּבָ י ָנָתן: לֹא ּתִ ַרּבִ א ּדְ א ַקּמָ ּנָ ּתַ א ּדְ יּבָ   ַאּלִ

יּבָ  י ּתִ א ּכִ י ָנָתן: ֶאּלָ ַרּבִ א ּדְ יּבָ   ֵעי ְלָך ַאּלִ
ִמְצָטְרִפי,  י ִדיָנא הּוא ּדְ ַחד ּבֵ   ּבְ

ָנא?  ְלָמא ָלא ׁשְ י ִדיָנא ָלא ִמְצָטְרִפי, אֹו ּדִ ְתֵרי ּבֵ   ֲאָבל ּבִ
ְלִמיְדֶכם נֹוָטה  ַעת ּתַ ְך ּדַ א ּכָ ם ִלי, ֶאלָּ ַלְחּתֶ ם ׁשְ ַאּתֶ ַדִיי ׁשֶ ַלח ְלהּו: ֲאִני ֵאיִני ּכְ ְצָטְרפּו. ְוׁשָ ּיִ   ׁשֶ

  
ר ָמר יא ּבַ   ָאַמר:  ִחּיָ

ין ֶזה,  ֵבית ּדִ ין ֶזה ְוָחְזרּו ְוֵהִעידּו ּבְ ֵבית ּדִ ֵהִעידּו ּבְ ַנִים ׁשֶ ְלחּו ֵליּה: ׁשְ   ָהִכי ׁשָ
ין ְוִיְצָטְרפּו?  ית ּדִ ל ּבֵ בֹוא ֶאָחד ִמּכָ ּיָ   ַמהּו ׁשֶ

ֵעי ְלָך, ָהׁשְ  יּבָ י ָנָתן לֹא ּתִ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֲעָיא? ַאּלִ יֵני ִמיּבָ ּיָ א ֵעִדים ְמָצְרִפיַנן, ּדַ   ּתָ

  רשב"ם
. בקדושין האומר אם הטעה לשבח

התקדשי לי בדינר של כסף ונמצא של זהב 
אבל בשבח יוחסין על מנת שאני לוי והוא 
כהן לא אמר ר' שמעון מקודשת דהא מציא 
היא למימר מסאנא דרב מכרעי לא בעינא 

ראה מקום מתרצה הטעה לשבח היינו מ
בשל כסף וכ''ש בשל זהב ובמתקדשת על 

   ידי שלוחה מוקמינן לה התם:
. שהיא אינה רוצה להתבייש במקום פסול
   אחר:

. דסבר מראה מקום הוא לו ור''א מכשיר
לטרוח וללכת בשבילה עד אותו מקום ואם 

   יחפוץ ללכת יותר תבוא עליו ברכה:
. למיתני עד אחד אמר אביי לא נצרכא

שוט פסול אלא היכא דקמסייע ליה עד בפ
אחד בעל פה ואתא מתני' לאשמועינן דלא 
סמכינן אשטרא לטרוף מלקוחות דשני 
עדים הכתובים בשטר הוא דנפקי ליה 
לקלא ואינו אלא כמלוה על פה וטרפה מבני 
חרי כדין המלוה את חבירו בעדים בלא 
שטר וגם הלוה יכול לומר פרעתי ולא יכול 

לוה היה לך לקרוע שטר המלוה לטעון ל
שבידי מכיון שלא נעשה כתיקון חכמים לא 

   חשבו הלוה ולא נזכר לשואלו למלוה:
. וכתב ידו אמימר אכשר בעד אחד בכתב

מקויים ממקום אחר בעדים ועד אחד נמי 
בעל פה מסהיד על אותה מלוה ונראה בעיני 
דלגמרי מכשיר אפילו לטרוף מלקוחות 

אחד בשטר  כאילו נחתמו שני עדים דעד
ועד אחד בעל פה מפקי ליה לקלא ונראים 

   הדברים כן דסתם מכשיר לגמרי משמע:
  . דפרכינן פשיטא:אי הכי קשיא מתניתין

. מתני' דקתני פשוט ומשני הא קמ''ל
שכתוב בו עד אחד פסול שילמד מקושר 
ממנו ולהכי תנייה לעד אחד למימרא מה 
עד אחד פסול דאורייתא כדכתיב (דברים 

לא יקום עד אחד באיש כו' אף שנים יט) 
שבמקושר הטילו עליו חכמים פסולא 
דאורייתא ואם גט אינה מגורשת ואם שטר 
מלוה הוא אינו טורף ממשעבדי אבל אם יש 
שם עד אחד בעל פה עם עד אחד החתום 
בשטר אז יהיה השטר כשר לגמרי 

   דמצטרפין:
. ושלח להו דמצטרפין תדע דשלחו ליה כו'

כמים לר' ירמיה לבתר דשלחו ליה ח
דאפקוהו מבי מדרשא כדאמר בפרק לא 
יחפור (לעיל דף כג:) אפקוה לר' ירמיה מבי 
מדרשא ועל דא עיילוהו כדאמרינן 

   במסקנא:
. דנימא כמאן דחתימי מהו שיצטרפו

תרוייהו בשטרא דמי: אליבא דת''ק דר' 
יהושע בן קרחה כו' פלוגתייהו בסנהדרין 

תניא אין עדותן בפרק זה בורר (דף ל.) ד
מצטרפת בב''ד עד שיראו שניהם כאחד רבי 
יהושע בן קרחה אומר אפי' בזה אחר זה 
אין עדותן מתקיימת עד שיעידו שניהם 
כאחד רבי נתן אזמר שומעין דבריו של זה 
היום וכשיבא חבירו למחר שומעין דבריו 
והני שני מחלוקות של ר''י בן קרחה ורבנן 

ש טעמא איבעית ודרבי נתן ורבנן התם מפר
   אימא קרא ואב''א סברא:

. השנים החתומים בשטר ורוצין אנו השתא
לקיים עדותן בשטר שהן חתומין בו או 
שנים בעל פה לענין לגבות ממון בעדותן 
בלא שטר אין מצטרפין אם לא שראו 
שניהם כאחד את עדותן ואע''ג דממה נפשך 

   תרוייהו אחד מנה קא מסהדי:
נים בכתב ושנים בעל . שאליבא דר' יהושע

פה מצטרפין אפי' אם בזה אחר זה ראו 
   עדותן אבל אם עד אחד בכתב כו':

. רב אשי לאמימר אנן הכי מתנינן אמר ליה
לה כו' ולא תקשי מיניה לאביי דאמר אין 

   מצטרפין:
. זה אצל ב''ד אחר לצרף מהו שיבואו ב''ד

   עדותן ששמעו וישפטו לפי העדות:



    """"ּוטּוטּוטּוט"ֵּגט ָּפׁש"ֵּגט ָּפׁש"ֵּגט ָּפׁש"ֵּגט ָּפׁש    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
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ָלא ְמָצְרִפיַנן,  י ָנָתן, ֵעִדים הּוא ּדְ ַרּבִ א ּדְ א ַקּמָ ּנָ ּתַ א ּדְ יּבָ ֵעי ְלָך ַאּלִ יּבָ י ּתִ א ּכִ   ֶאּלָ
ָנא?  ְלָמא ָלא ׁשְ יֵני ְמָצְרִפיַנן, אֹו ּדִ ּיָ   ֲאָבל ּדַ

  
ַלח ְלהּו:    ׁשָ

ַדִיי  ם ִלי, ֲאִני ֵאיִני ּכְ ַלְחתֶּ ם ׁשְ ַאּתֶ   ׁשֶ
ְצָטְרפּו.  ּיִ ְלִמיְדֶכם נֹוָטה ׁשֶ ַעת ּתַ ְך ּדַ א ּכָ   ֶאּלָ

  
  ָאַמר:  ָרִביָנא

ְלחּו ֵליּה:    ָהִכי ׁשָ
ב:  ָטר, ּוֵמת ֶאָחד ֵמֶהן ְצִריִכי ְלִמְכּתַ ְ ים ֶאת ַהׁשּ בּו ְלַקּיֵ ׁשְ ּיָ ה ׁשֶ לֹׁשָ   ׁשְ

ָלָתא ָהֵויָנא ְוַחד ֵליתוֹ  מֹוַתב ּתְ   ִהי', אֹו לֹא? 'ּבְ
ִריִכין ְלִמְכּתַ  ּצְ ְלִמיְדֶכם נֹוָטה, ׁשֶ ַעת ּתַ ְך ּדַ א ּכָ ם ִלי, ֶאּלָ ַלְחתֶּ ם ׁשְ ַאּתֶ ַדִיי ׁשֶ ַלח ְלהּו ֲאִני ֵאיִני ּכְ   ב: ׁשָ

ָלָתא ָהֵויָנא ְוַחד ֵליתֹוִהי'.  מֹוַתב ּתְ   'ּבְ
  

ֵבי ִמְדָרׁשָ  י ִיְרְמָיה ּבְ ילּוהּו ְלַרּבִ א, ַעּיְ   א. ְוַעל ּדָ
  
  

  רשב"ם
. למעלה ק דרבי נתןאליבא דת''

פירשתיה ובשראו שניהם כאחד 
אפס לא העידו בבית דין כאחד 

   בהכי פליגי רבי נתן ורבנן:
. לאחר שהעידו ומת אחד מהן

העדים על חתימת ידם בפני 
שלשה ואין קיום השטר אלא 

   בג' דבעינן ב''ד לקבל העדות:
. דלא מתחזי וחד ליתוהי

כשיקרא מאי דכתיב ברישא 
הוינא ובסופו לא במותב תלתא 

   נחתמו אלא שנים:
. שהשיב להם על דא עיילוהו

כהוגן דהא דאפקוהו ששאל 
שלא כהוגן רגלו אחת חוץ 
לתחום ורגלו אחת בתוך 
התחום ועל דא אפקוהו מבי 
מדרשא בפרק לא יחפור והשתא 

  הוא דעיילוהו:
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ָנה   ִמׁשְ

תּוב   : ּבוֹ  ּכָ
ִאינּון ְמָאה זּוִזין' ִרין ְסָלִעין ּדְ א לוֹ  ֵאין -' ֶעׂשְ ִרין ֶאּלָ    .ֶעׂשְ
ִאינּון ְמָאה זּוִזין' ָלִתין ּדְ א לוֹ  ֵאין - 'ְסָלִעין תְּ    .ָמֶנה ֶאּלָ
ֶסף' ִאינּון זּוִזין ּכֶ חֹות ֵאין - ְוִנְמַחק', ּדְ ְ  ּפָ ִיםִמׁשּ    .תַּ
ֶסף' ִאינּון ְסָלִעין ּכֶ חֹות ֵאין -  ְוִנְמַחק, 'ּדְ ִים ּפָ תַּ ְ    .ִמׁשּ
ְרּכֹונֹות' ִאינּון ּדַ חֹות ֵאין - ְוִנְמַחק 'ּדְ ִים ּפָ תַּ ְ    .ִמׁשּ

תּוב    :ּבוֹ  ּכָ
ה ,ָמֶנה ִמְלַמְעָלה ַמטָּ   , ָמאַתִים ּוִמּלְ
ה ָמאַתִים ִמְלַמְעָלה ַמטָּ     - ָמֶנה ּוִמּלְ

ְחּתֹון ַאֵחר הֹוֵלךְ  לַהּכֹ    .ַהתַּ
ן ִאם ה, ּכֵ   ? ָהֶעְליֹון ֶאת ּכֹוְתִבין ָלּמָ

ִאם ֵחק ׁשֶ ּמָ ְחּתֹון ִמן ַאַחת אֹות תִּ ד ,ַהתַּ מֵּ    .ָהֶעְליֹון ִמן ִיּלַ
  

ָמָרא   ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ֶסף' ָאַמר" חֹות ֵאין - 'ּכֶ יָנר ּפָ ֶסף ִמּדִ   . ּכֶ

ֶסף יָנִרין' 'ּכֶ ינָ וְ  ּדִ ֶסף' ִרין'ּדִ חֹות ֵאין - ּכֶ ֵני ּפָ ְ ֶסף ִדיָנִרין ִמׁשּ   . ּכֶ

ֶסף ִדיָנִרין' 'ּכֶ חֹות ֵאין - ּבְ ֵני ּפָ ׁשְ ַהב של ִדיָנִרין ִמּבִ ֶסף ּדְ   . "ּכֶ
  

ֶסף'"ָאַמר ָמר:  חֹות ֵאין 'ּכֶ יָנר ּפָ ֶסף ִמּדִ   . "ּכֶ
  

  ְוֵאיָמא ַנְסָכא! 
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
יּה ' תּוב ּבֵ ּכָ ַע'. ּדְ   ַמְטּבֵ

  
ִריֵטי!    ְוֵאיָמא ּפְ

  
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

א.  ַכְסּפָ ִריֵטי ּדְ לֹא ָסִגי ּפְ ַאְתָרא ּדְ   ּבְ
  
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ַהב'" חֹות ֵאין - 'ּדְ יָנר ּפָ ַהב ִמּדִ   . ּדְ

ַהב יָנִרין' 'ּדְ יָנִרין ,ּדִ ַהב'  'ּדִ חֹות ֵאין -ּדְ ֵני ּפָ ְ ַהב ִדיָנִרין ִמׁשּ   . ּדְ

ִדיָנִרין'  ַהב'ּדְ  חֹות ֵאין -ּבְ ֵני ּפָ ׁשְ ֶסף ִדיָנִרין ִמּבִ ַהב, ּכֶ   . "ּדְ
  

  ָאַמר ָמר: 
ַהב'" חֹות ֵאין 'ּדְ יָנר ּפָ ַהב ִמּדִ   . "ּדְ
  

  ֵאיָמא ַנְסָכא?
  

יָאַמר    : ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ַע'.   ְכַתב 'ַמְטּבֵ   ּדִ

  
ִריֵטי!   קסו,א    ְוֵאיָמא ּפְ

  
ַדֲהָבא לֹא ָעְב  ִריֵטי ּדְ י. ּפְ   ִדי ֱאיָנׁשֵ

  
  

ִדיָנִרין' "'ָזָהב חֹות ֵאין ּבְ ֵני ּפָ ׁשְ ֶסף ִדיָנִרין ִמּבְ   . "ָזָהב ּכֶ

  רשב"ם
  מתני' 

. בשטר מלוה זוזים כתוב בו
מאה דאינון עשרים סלעים לוה 

לוני מפלוני ואף על פי שמאה פ
זוזי הרי הן (בכלל) כ''ה סלעים 
אין למלוה אלא (מנה) כ' ו) 
זוזים דיד בעל השטר על 
התחתונה והמוציא מחבירו 
עליו הראיה ושמא כך פי' מאה 
זוזים גרועים וחסירים שאינן 

   שוין אלא כ' סלעים:
. מאה זוזים אין לו אלא מנה

שיש לפרש כך זוזים מאה 
תלתין סלעים קלים  דאינון

שאינן שוין אלא כ''ה סלעים 
דיד בעל השטר על התחתונה 
הסלע ארבעה דינרין המנה כ''ה 

   סלעים:
. המנין שכתוב בו אחר ונמחק

   דאינון:
. בלע''ז קינונ''ש והם דרכונות

   דרכמונות שבספר עזרא:
. כשכפל דבריו ומלמטה מאתים

   בשטר:
. אלא הולך אחר התחתון להכ

כתוב בשיטה שלא יהא 
   אחרונה:

. הואיל למה כותבין את העליון
ובסוף השטר חוזר וכופל את 
דבריו שכותבין ושונין אחריות 
ממון זה כך וכך קבלתי עלי ועל 

   ירתיי כו':
  

  גמ' 
. ת''ר כסף אין פחות מדינר כסף

   כסף לוה פלוני מפלוני:
כסף דינרין או דינרין כסף אין 

. לוה פחות משני דינרין כסף
הכי משמע כסף שני דינרין לוה ד

   פלוני מפלוני:
כסף בדינרין אין פחות משני 

. דכסף בדינרין דינרין זהב כסף
משמע כסף לוה פלוני מפלוני 
שוה שני דינרין של זהב 
וכדמפרש לקמן שכתוב כסף 
בדינרי משמע בדינרי זהב אבל 
בדינרין היינו שני דינרין של 
כסף (אין פחות מכסף בשוה שני 

   ין של זהב):דינר
זהב בדינרין אין פחות משוה 

. אותו זהב שני דינרין של כסף
שלוה וכדמפרש לקמן דדינרין 

  משמע של כסף:
. פריטי דדהבא לא עבדי אינשי

  בשום אתרא:
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ֲהָבא ָקָאַמר?  יָנֵרי ּדַ ְתֵרי ּדִ ִריָכא ּבִ ֲהָבא ּפְ   ְוֵאיָמא ּדַ

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ְחּתֹוָנה.  ָטר ַעל ַהּתַ ְ ַעל ַהׁשּ   ַיד ּבַ
  

ָקָתֵני:  א ּדְ ֶסף'"(ֵריׁשָ ִדי ּכֶ חֹות ֵאין 'ָנִריןּבְ ֵני ּפָ ֶסף, ָזָהב ִדיָנִרין ִמׁשְ   , "ּכֶ
אי?    ַאּמַ

א ָקָאַמר.)  ְסּפָ יָנֵרי ּכַ ְתֵרי ּדִ א ַנְסָכא ּבִ ְסּפָ   ֵאיָמא: ּכַ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
א  יָנֵרי'.  -ֵריׁשָ ְכַתב 'ּדִ   ּדְ
יָנִרין'.  -ֵסיָפא  ְכַתב 'ּדִ   ּדְ

  
ין ' אֵני ּבֵ ׁשָ יְמָרא ּדְ יָנֵרי' ְל'ִדיָנִרין'?  ּוְמָנא ּתֵ   ּדִ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ה ָ ָהיוּ  "ָהִאׁשּ    ,ִזיבֹות ָחֵמׁש  ְסֵפק, ֵלידֹות ָחֵמׁש  ְסֵפק ָעֶליָה  ׁשֶ
ן ְמִביָאה ְזָבִחים ְואֹוֶכֶלת ֶאָחד ָקְרּבָ ָאר ְוֵאין, ּבִ ְ    .חֹוָבה ָעֶליָה  ַהׁשּ

אֹות ֵלידֹות ָחֵמׁש  ָעֶליָה  ָהיוּ     ,אֹותַוּדָ  ִזיבֹות ָחֵמׁש  ,ַוּדָ
ן ְמִביָאה ְזָבִחים אֹוֶכֶלת ֶאָחד, ָקְרּבָ ָאר ּבִ ְ   . חֹוָבה ָעֶליָה  ַהׁשּ

  
ה ים, ְוָעְמדוּ  ַמֲעׂשֶ ַלִים ִקיּנִ ירּוׁשָ ִדיְנֵרי ּבִ    ,ָזָהב ּבְ

ְמִליֵאל ָאַמר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ
עֹון ה ַהּמָ ְיָלה ָאִלין ִאם! ַהּזֶ הוּ  ַעד ַהּלַ ּיְ ִדיָנִרין ׁשֶ    .ּבְ

ין ְלֵבית ִנְכַנס ד ּדִ   : ְוִליּמֵ
ה ָ ָהיוּ  ָהִאׁשּ אֹות ֵלידֹות ָחֵמׁש  ָעֶליָה  ׁשֶ אֹות ִזיבֹות ָחֵמׁש , ַוּדָ    ,ַוּדָ
ן ְמִביָאה ְזָבִחים ְואֹוֶכֶלת ֶאָחד ָקְרּבָ ָאר ְוֵאין, ּבִ ְ   .  חֹוָבה ָעֶליָה  ַהׁשּ

ין ָעְמדוּ   קסו,ב  ּיֹום ּבוֹ  ִקיּנִ ִרְבָעִתים ּבַ     ."ּבְ
  
  

  רשב"ם
ודלמא בתרי דינרי דהבא 

. כלומר זהב פריכא קאמר ליה
בדינרין תרוייהו בזהב מיירי 
אלא שזה מטבע ואידך הוי 

יכא והכי קאמר דהבא דהבא פר
פריכא בשוה שני דינרין זהב 

   לוה פלוני מפלוני:
. בין דאידך אי הכי רישא נמי

ברייתא קמייתא דקתני כסף 
בדינרין אין פחות מבשני דינרין 
דדהב כסף נימא יד בעל השטר 
כו' והוה לנו לפרש גרוטאות 
כסף בשני דינר כסף ובין דהך 
מתניתא דקתני דהב דינרין 

דהב אין פחות משני ודינרין 
דינרין זהב נימא אין פחות 

   משוה שני דינרין כסף זהב:
. דמשמע רישא דכתב דינרי

דינרי זהב אבל דינרין סתם 
   משמע של כסף:

ומנא תימרא דשאני לן בין 
. שזה דינרין של דינרי לדינרין

   כסף וזה של זהב:
. בשילהי פרק קמא דתנן

דכריתות האשה שיש עליה ספק 
ת חמש פעמים הפילה חמש לידו

   ספק רוח ספק ולד:
. כגון ספק חמש זיבות

מקולקלת למניינה וראתה 
חמשה חדשים שלשה ימים 
רצופים בכל חדש ספק בימי 
נדה ספק בתוך אחד עשר יום 
שבין נדה לנדה שהם ימי זיבה 

   וחייבת בקרבן:
. ליטהר מביאה קרבן אחד

מטומאתה תור לעולה ותור 
ת לחטאת ואינו נאכל דחטא

העוף בא על הספק ואינו נאכל 
כדנפקא לן ממתני' דרבי יוסי 
בר' חנינא במסכת נזיר (דף 

   כט.):
. ואין השאר עליה חובה

שבקושי התירו להביא חטאת 
העוף על הספק כדי לטהרה 
מספק טומאתה משום דההיא 
חטאת אזלא לקבורה וכיון 
דמיטהרא בקרבן אחד 
כדאמרינן במסכת כריתות 

ה דמיחייבא דומיא דאשה טמא
חמש טבילות ובטבילה אחת 
מטהרת תו לא מייתי חטאת 

   מספק להביאו לבית הפסול:
. וכגון והשאר עליה חובה

שילדה לאחר מלאת אבל על 
הלידה שבתוך מלאת נפטרת 
בקרבן אחד על שניהם ומזאת 
תורת היולדת נפקא לן בפרק 
ארבעה מחוסרי כפרה (כריתות 

   דף ט:):
ש . בבית המקדהמעון הזה

   נשבע:
. של כסף עד שיעמדו בדינרין

   כלומר שיהא בזול:
. טעמא ואין השאר עליה חובה

דר' שמעון ור' עקיבא דאמרי 
התם תאמר על אחת ותיפטר 

  מפרש התם בפרק קמא:
. שני תורים או שני ועמדו קינין

  בני יונה קרויין קן:
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תּוב ה ,ָמֶנה - ִמְלַמְעָלה "ּכָ ַמטָּ   , ָמאַתִים - ּוִמּלְ

ה ,ָמאַתִים – ִמְלַמְעָלה ַמטָּ    , ָמֶנה – ּוִמּלְ
ְחּתֹון ַאֵחר הֹוֵלךְ  לַהּכֹ    .ַהתַּ
ן ִאם ה, ּכֵ   ? ָהֶעְליֹון ֶאת ּכֹוְתִבין ָלּמָ

ִאם ֵחק ׁשֶ ּמָ ְחּתֹון ִמן ַאַחת אֹות תִּ ד ,ַהתַּ מֵּ    ."ָהֶעְליֹון ִמן ִיּלַ
  

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
ד" ּמֵ ְחּתֹון ִיּלַ י  לֹא ֲאָבל, ַאַחת אֹות ָהֶעְליֹון ִמן ַהתַּ תֵּ ׁשְ   , אֹוִתּיֹות ּבִ

גֹון   ֵמ'ֲעָנֵני'." ְו'ָעָנן', ֵמ'ֲחָנִני' ָחָנן' ּכְ
  

לֹא?  י אֹוִתּיֹות ּדְ ּתֵ ָנא ׁשְ   ַמאי ׁשְ
ע אֹוִת  ן ַאְרּבַ ם ּבֶ ְלָמא ִמיְתְרֵמי ׁשֵ ָמא, ּדִ ׁשְ ְלֵגיּה ּדִ   ּיֹות, ַוֲהָוה ֵליּה ּפַ

  ִאי ָהִכי, אֹות ַאַחת ַנִמי, 
ָמא!  ׁשְ ְלֵגיּה ּדִ י אֹוִתּיֹות, ַוֲהָוה ֵליּה ּפַ ּתֵ ן ׁשְ ם ּבֶ ְלָמא ִמיְתְרֵמי ׁשֵ   ּדִ

  
א,    ֶאּלָ

לֹׁש אֹוִתּיוֹ  ן ׁשָ ם ּבֶ ְלָמא ִמיְתְרֵמי ׁשֵ י אֹוִתּיֹות ַהְיינּו ַטֲעָמא, ּדִ ּתֵ   ת, ׁשְ
ָמא.  ׁשְ א ּדִ   ַוֲהָוה ֵליּה רּוּבָ

  
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

ְחּתֹון.  ה ַהּכל הֹוֵלְך ַאַחר ַהּתַ ַמּטָ יָטא ִלי, 'ֵסֶפל' ִמְלַמְעָלה ְו'ֶקֶפל' ִמּלְ ׁשִ   ּפְ
  

ֵעי  א ַרבּבָ ּפָ   : ּפַ
ה, ַמאי?  ַמּטָ   'ֶקֶפל' ִמְלַמְעָלה ְו'ֵסֶפל' ִמּלְ

יַנן ִלְזבּוב, אֹו לֹ    א? ִמי ָחְייׁשִ
  

יקּו.    ּתֵ
  
  

  רשב"ם
. ברביעית דינר שני ברבעתים

'ח תורין ברובע דינר דהיינו מ'
פרוטות דקצ''ב פרוטות יש 
בדינר בפ''ק דקדושין (דף יב.) 
והכי מפרש בד' מחוסרי כפרה 
(כריתות י:) ודכוותה אשכחן 
במסכת מעשר שני (פ''ב מ''ט 
ע''ש) ב''ש אומרים בריבעא כסף 
ובריבעא מעות דהיינו ריבעא 

   דינר:
ת''ר ילמד תחתון מן העליון 

. שחסר מן התחתון באות אחת
   מחנני ענן מענני:כגון חנן 

. כגון חן מחנני אבל לא בשתים
   ען מענני:

. דכולי והוה ליה רובא דשמא
האי ודאי לא ילפינן מעליון 
ששתי אותיות לא חיסר הסופר 
וינתן הממון למי ששמו כך כמו 

   שכתוב בתחתון:
. ספל אדירים ספל מלמעלה

(שופטים ה) הפקיד פלוני 
   לפלוני:

ין . טליתות שראויקפל מלמטה
לקפל ויש פותרין גימטריא הוא 
ספל וקפל והבל הוא והוא הדין 
לכל הכלים דעלמא אלא הכי 
נקט משום דבעי עלה במסקנא 
   קפל מלמעלה וספל מלמטה כו':

. שחיסר רגלה מי חיישינן לזבוב
של קו''ף ונעשית סמ''ך ובהא 

   נמי ילמד מעליון:
. והמוציא מחבירו עליו תיקו

ינא לבי הראיה דכיון דמסתפק ד
דינא היאך יוציאו מיד המחזיק 
ולא דמי לממון המוטל בספק 
דקיימא לן חולקין דהתם עיקר 
המעשה אין ידוע לנו היאך היה 
כגון שור שנגח את הפרה ונמצא 
עוברה בצדה (לעיל דף צג.) וכגון 
נפל הבית עליו ועל אמו (שם דף 
קנח:) הלכך פוסקין להן ב''ד 
את הדין שיחלוקו אבל כל 

ום שעלתה ההלכה בתיקו מק
הואיל ואין הדיינין יודעין 
לפסוק את הדין היו שותקין 

   והמחזיק יחזיק במה שבידו:
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ית ֵמָאה ְוזּוָזא,  יּה ׁשִ ַתב ּבֵ ֲהָוה ּכָ   ַההּוא ּדַ

ָלָחּה  ֵרְבָיא ַרבׁשְ יּה ּדְ  ׁשֵ ֵייַקּמֵ   : ַאּבַ
ִריֵטי ְוזּוָזא?  ית ְמָאה ּפְ ְלָמא ׁשִ יֵרי ְוזּוָזא, אֹו ּדִ ית ְמָאה ִאיְסּתֵ   ׁשִ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ִריֵטי,    קסז,א ל ּפְ י ְלהּו זּוֵזי, ּדַ ּוֵ ן ְלהּו ^ּוְמׁשַ ַאסּוֵכי ַמְסּכָ ָטָרא, ּדְ ׁשְ ְתִבי ּבִ ָלא ּכָ   ּדְ
יֵרי ְוזּוָזא ית ְמָאה ִאיְסּתֵ ? ׁשִ   , 489ַמאי ָאְמַרּתְ

ְחּתֹוָנה.   ָטר ַעל ַהּתַ ְ ַעל ַהׁשּ   ַיד ּבַ
   

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

ֵבי ִד  ָבֵעי ְלַמְחֵוי ֲחִתימֹות ְיֵדיּה ּבְ   יָנא, ַהאי ַמאן ּדְ
יּה זּוֵזי.  יק ּבֵ ַמּסִ ח ָלּה ַאֵחר, ְוָכֵתיב ּדְ ּכַ ְלָמא ַמׁשְ ָתא, ּדִ סֹוף ְמִגיּלְ   לֹא ַלְחֵוי ּבְ

  ּוְתַנן: 
ַתב ָעָליו "הֹוִציא הּוא ָידוֹ  ּכְ יב ׁשֶ ָכִסים ּגֹוֶבה - לוֹ  ַחּיָ ֵני ִמּנְ   ."חֹוִרין ּבְ

  
יּה ּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ יָנא ּדַ ְזּבִ יֵ ַההּוא ּבַ   , יַאּבַ

  ָאַמר ֵליּה: ֶניֱחֵזי ִלי ָמר ֲחִתימֹות ְיֵדיּה, 
לֹא ִמְכָסא.  ַנן ַמְחוּו ִלי ַמֲעַבְרָנא ְלהּו ּבְ ִכי ָאתּו ַרּבָ   ּדְ

יּה, ָתא, ֲהָוה ָקא ָנֵגיד ּבֵ ֵריׁש ְמִגיּלְ   ַאֲחֵוי ֵליּה ּבְ
ַנן. ָבר ְקַדמּוָך ַרּבָ   ָאַמר ֵליּה: ּכְ

   
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָלת ְוַע  יף ְוָכַתב. ִמּתְ ְלָמא ְמַזּיֵ יָטה, ּדִ סֹוף ׁשִ ר לֹא ִלְכּתֹוב ּבְ   ד ֶעׂשֶ

ָלָתא ִזיְמֵני,  ֵרין ּתְ   ְוִאי ִאיְתְרֵמי ֵליּה, ִניַהְדֵריּה ְלִדּבּוֵריּה ּתְ
יָטה. ֶאְמַצע ׁשִ לֹא ִמיְתְרֵמי ֵליּה ּבְ ר ּדְ   ִאי ֶאְפׁשָ

  
  

ַפְר  יְלָתא ּבְ יּה ּתִ ִתיב ּבֵ ֲהָוה ּכְ יָסא, ַההּוא ּדַ   ּדֵ
יָסא,  ְוֵיּה ּוַפְרּדֵ י"ת ְוַכְרֵעיּה, ְוׁשַ ּבֵ יּה ּדְ   ֲאַזל ַמְחֵקיּה ְלַגּגֵ

יּה ּדְ  ֵייֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַאּבַ
  ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטֲעָמא ְרִויַח ֵליּה ָעְלָמא ְלַהאי וי"ו? 

ְפֵתיּה ְואֹוִדי.    ּכַ
  

יּה: 'ְמַנת ְראּוֵבן ְוׁשִ  ַתב ּבֵ ֲהָוה ּכָ   ְמעֹון ַאֵחי '. ַההּוא ּדַ
ְוֵיּה 'ְוַאַחי',  יּה וי"ו, ְוׁשַ ַתב ּבֵ ֵמיּה 'ַאַחי', ֲאַזל ּכְ ׁשְ   ֲהָוה ְלהּו ַאָחא ּדִ

יּה ּדְ  ֵייֲאָתא ְלַקּמֵ   , ַאּבַ
י ַהאי?  ֵחיק ֵליּה ָעְלָמא ְלַהאי וי"ו ּכּוּלֵ   ָאַמר ֵליּה: ַמאי ַטֲעָמא ּדָ

ְפֵתיּה ְואֹוִדי.    ּכַ
  

ֲה  ָטָרא ּדַ ר ַאָחא ַרבוְ  ָרָבאָוה ֲחִתים ֲעֵליּה ַההּוא ׁשְ א ּבַ   . ַאּדָ
יּה ּדְ    , ָרָבאֲאָתא ְלַקּמֵ

יִדי ִהיא,  ין ֲחִתימֹות ָיָדא ּדִ   ָאַמר ֵליּה: ּדֵ
יּה ּדְ  ר ַאָחא ַרבִמיהּו ַקּמֵ א ּבַ   לֹא ֲחִתיִמי ִלי ֵמעֹוָלם!  ַאּדָ

ְפֵתיּה ְואֹוִדי.    ּכַ
יִדי זִ  ָלָמא ּדִ ׁשְ ? ָאַמר ֵליּה: ּבִ ְרֵתית ְיֵדיּה, ֵהיִכי ֲעַבְדּתְ א ּדִ ר ַאּדָ ַרב ַאָחא ּבַ א ּדְ , ֶאּלָ יְפּתָ   ּיַ

ְצָרא.    ָאַמר: ַאְנִחי ְיַדאי ַאּמִ
ְרנּוָקא ְוָכַתב.    ְוָאְמִרי ָלּה: ָקם ַאּזַ
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  רשב"ם
. סומכין אותן בדינרין דאסוכי קא מסכי להו

  במקום קצ''ב פרוטות כותבין דינר:
   . סלעים:איסתרי

. ולית ליה אלא יד בעל השטר על התחתונה
גא דזוזא כך איסתרי דאינון כל אסתירא פל

פירש ר''ח ונראה לי דזוזי יקבל דאסתירי הוו 
סלעים ויש בכל אחד ארבעה דינרין אבל 
אסתירא פשיטי אינהו ודאי הוו פלגא דזוזא 
דהיינו סלע מדינה כדאמרי' בבבא קמא (דף 

   לז.) גבי התוקע לחבירו בעובדא דחנן בישא:
. אמר אביי לא לחוי איניש חתימת ידיה כו'

לכתוב חתימת ידו על קלף אדם שצריך 
ולהשליך לבית דין כדי שיכירו בית דין 
חתימתו כי ההיא דאמרינן בכתובות בפרק 
האשה שנתארמלה (דף כא.) כגון ראובן 
ושמעון שהיו חתומין בשטר ומת שמעון ואין 
מי שיכיר חתימת שמעון אלא ראובן ואחד מן 
השוק ואמרינן התם שיכתוב ראובן כתב ידו 

ית דין ובית דין מקיימין חתימת וישליכהו לב
ידי ראובן הכתוב בשטר מכתב ידו שהשליך 
בב''ד ואין צריך ראובן להעיד על כתב ידו 
שבשטר זה כתב ידי ובאין ראובן ואחד מן 
השוק ומעידין על חתימת שמעון ואמר אביי 
כשיחתום ראובן להשליך לב''ד לא יחתום 
בסוף הקלף אלא בתחלתו שלא יהא חלק 

שמא ימצאנו אדם רע ויכתוב בחלק  מלמעלה
שלמעלה מחתימתו אני החתום לויתי מפלוני 
כך וכך ממון ותנן הוציא עליו כתב ידו כו' 
והיינו חתימת ידו כדתנן (גיטין דף עא:) כתב 
סופר ועד כשר ואמר ר' ירמיה חתם סופר 

   שנינו:
   . מוכס וישראל היה:בזבינא

מכס . ותשלח כתב ידך למחול הכי חלפי רבנן
   אמחול להן:

. מושך בקלף כדי שיחתום אביי הוה נגיד
   מלמטה:

אמר אביי מתלת ועד י' לא לכתוב בסוף 
. דמזייף וכתב לתלת תלתין ולארבע השיטה

ארבעין ולחמש חמשין וכן עד עשר יכתוב 
לעשר עשרין אבל אחד עשר אינו יכול לזיופי 
דצריך למכתב אחד ועשרים וכי כתב בין אחד 

   נראה דחוק ומינכר: עשר וי''ו
. ארבע או חמש בסוף ואי איתרמי ליה

   שיטה:
. ולדכריה להאי סכומא עד דמיתרמי ליהדר

ליה באמצע שיטה דאפי' אם יזייף וכתב אין 
   למדין אלא מן התחתון כדקתני מתניתין:
. כך ההוא דהוה כתב ביה תילתא בפרדיסא

היה כתוב בשטר זבינית לפלוני בגינתא דאית 
א בפרדיסא אזל הלוקח מחקיה לי תילת

לגגיה דבי''ת מכאן ומכאן ושוויה ופרדיסא 
וא''ל מכרת לי תילתא דגינתא וכל הפרדס 

   כולו והא שטרא:
ההוא שטרא דהוה כתוב ביה מנת ראובן 

. דאית להו באתרא פלונית מנת ושמעון אחי
חלק קרקע שיש לשני האחין והוו להון אחא 

א בהדייהו אחרינא ששמו אחי והוה ליה מנת
ואזל הלוקח ושדא ביה וי''ו ושוייה ואחי 

   וטען דמנתא דתלתא זבינית:
. ידיו רותתות ואותיות דרתיתא ידיה

   חתימתו פורחות:
. על חבל הנטוי משפת הנהר אל שפתו אמצרא

שניה והעוברים גשר קצר נשענים בו ועוברים 
   והוא נע ונד כל שעה:

ן מים מן . סגויזצ''א בלע''ז שבו דוליאזרנוקא
   הבור:

. עלה עליה וחתם וכל גופו נע ונד קם אזרנוקא
  וידיו רותתות:
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ט "ּכֹוְתִבין י ַעל ַאף ָלִאיׁש  ּגֵ ֵאין ּפִ ּתוֹ  ׁשֶ   . ִעּמוֹ  ִאׁשְ
ֹוֵברוְ  הְל  ַהׁשּ ָ י ַעל ַאף ִאׁשּ ֵאין ּפִ ְעָלּה  ׁשֶ ּה  ּבַ   , ִעּמָ

ֵהא ּוִבְלַבד ּיְ יָרן ׁשֶ   . ַמּכִ
ַעל ָכר נֹוֵתן ְוַהּבַ   .  ׂשָ

ָטר ּכֹוְתִבין  קסז,ב   י ַעל ַאף ַלּלֶוה ׁשְ ֵאין ּפִ   , ִעּמוֹ  ַמְלֶוה ׁשֶ
ְלֶוה ּכֹוְתִבין ְוֵאין ֵהא ַעד ַלּמַ ּיְ    .ִעּמוֹ  לֶֹוה ׁשֶ

ָכר נֹוֵתן ֶוהּלֹ ַה וְ    . ׂשָ
ָטר ּכֹוְתִבין י ַעל ַאף ַלּמֹוֵכר ׁשְ ֵאין ּפִ   , לֹוֵקַח  ׁשֶ

ֵהא ַעד ַלּלֹוֵקַח  ּכֹוְתִבין ְוֵאין ּיְ   . ִעּמוֹ  מֹוֵכר ׁשֶ
ָכר נֹוֵתן ְוַהּלֹוֵקַח    . ׂשָ

ְטֵרי ּכֹוְתִבין ֵאין ּוִאין ֵאירּוִסין ׁשִ א ְוִנׂשּ ַעת ֶאּלָ ֵניֶהם ִמּדַ   , ׁשְ
ָכר נֹוֵתן ןְוֶהָחָת    . ׂשָ

ַטר ּכֹוְתִבין ֵאין ָלנּות ֲאִריסּות ׁשְ א ,ְוַקּבְ ַעת ֶאּלָ ֵניֶהם ִמּדַ   . ׁשְ
ל ָכר נֹוֵתן ְוַהְמַקּבֵ   . ׂשָ

ְטֵרי ּכֹוְתִבין ֵאין ה ְוָכל ,ֵבירּוִרין ׁשִ ית ַמֲעׂשֵ ין ּבֵ א, ּדִ ַעת ֶאּלָ ֵניֶהם ִמּדַ   , ׁשְ
ֵניֶהם ָכר נֹוְתִנין ׁשְ    .ׂשָ

ְמ  ן ׁשִ ְמִליֵאלַרּבָ ן ּגַ   : אֹוֵמר עֹון ּבֶ
ֵניֶהם ַנִים, ּכֹוְתִבין ִלׁשְ   .  ְלַעְצמוֹ  ְוָלֶזה ְלַעְצמוֹ  ְלֶזה, ׁשְ

   

ָמָרא   ּגְ

ֵהא ּוִבְלַבד"ַמאי  ּיְ יָרן ׁשֶ   ? "ַמּכִ
  

  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
ט,  ּגֵ ם ָהִאיׁש ּבַ יר ׁשֵ ֵהא ַמּכִ ּיְ   ּוִבְלַבד ׁשֶ

ה ּבַ  ָ ם ָהִאׁשּ ֹוֵבר. ְוׁשֵ   ׁשּ
  

ר ַאָחא ַרבוְ  ָסְפָרא ַרבָיֵתיב  ר הּוָנא ַרבוְ  הּוָנא ּבַ ָנא ּבַ   , ִחיּנָ
ֵייְוָיֵתיב  ֲעָיא ְלהּו:  ַאּבַ ְייהּו, ְוָיְתִבי ְוָקִמיּבָ ּבַ   ּגַ

ה לֹא?!  ָ ם ָהִאׁשּ ט ִאין, ׁשֵ ּגֵ ם ָהִאיׁש ּבַ   ׁשֵ
ם ָהִאיׁש לֹא?!  ֹוֵבר ִאין, ׁשֵ ׁשּ ה ּבַ ָ ם ָהִאׁשּ   ׁשֵ

ֵהיַאְך!  ְולֵ  ֵתיּה ּדְ א, ְוָאֵזיל ּוַמְמֵטי ֵליּה ְלִאיּתְ יּטָ ַתב ּגִ ְלָמא ּכָ   יחּוׁש ּדִ
יָלּה!  ָלאו ּדִ ה ׁשֹוֵבר ְוָיֲהָבה ְלַגְבָרא ּדְ ָ ְתָבה ִאׁשּ   ְוִזְמִנין ָאְזָלא ּכָ

  
ֵייָאַמר ְלהּו    : ַאּבַ
  : ַרבָהִכי ָאַמר 

ם  ין ְלׁשֵ ט, ְוהּוא ַהּדִ ּגֵ ם ָהִאיׁש ּבַ ה, ׁשֵ ָ   ָהִאׁשּ
ם ָהִאיׁש.  ין ְלׁשֵ ֹוֵבר, ְוהּוא ַהּדִ ׁשּ ה ּבַ ָ ם ָהִאׁשּ   ׁשֵ

  
ִעיר ַאַחת,  ִרים ּבְ ְמעֹון ַהּדָ ן ׁשִ ֵני יֹוֵסף ּבֶ   ְוֵליחּוׁש ִלׁשְ

ֵהיַאְך!  ֵתיּה ּדְ א ְוָאֵזיל ּוַמְמֵטי ֵליּה ְלִאיּתְ יּטָ ֵתיב ּגִ ְלָמא ּכָ   ּדִ
  

ר ַאָחא ַרבָאַמר ְלהּו     :הּוָנא ּבַ
  : ַרבָהִכי ָאַמר 

ִעיר ַאַחת,  ִרים ּבְ ְמעֹון ַהּדָ ן ׁשִ ֵני יֹוֵסף ּבֶ   ׁשְ
ְפֵני ֶזה.  א ֶזה ּבִ ין ְנׁשֹוֵתיֶהן ֶאלָּ   ֵאין ְמָגְרׁשִ

  
ְמעֹון,  ן ׁשִ ֵמיּה יֹוֵסף ּבֶ ְלָמא ָאֵזיל ְלָמָתא ַאֲחִריָתא, ּוַמֲחִזיק ֵליּה ִלׁשְ   ְוֵליחּוׁש ּדִ

א ּוַמְמֵטי יּטָ ֵהיַאְך!  ְוָכֵתיב ּגִ ֵתיּה ּדְ   ֵליּה ְלִאיּתְ
  

ר הּוָנא ַרבָאַמר ְלהּו  ָנא ּבַ   : ִחיּנָ
  : ַרבָהִכי ָאַמר 

  רשב"ם
  י' נמת

. כותבין כותבין גט לאיש
וחותמין לו והוא יגרש בו את 
אשתו כשירצה אע''פ שאין 
אשתו עמו בשעה שנותנין לו 
הגט כתוב וחתום דהא לא בעינן 
דעתה שהרי היא מתגרשת בעל 

   כרחה:
ף על פי שאין ושובר לאשה א

. דלדידה חוב הוא בעלה עמה
ולבעלה הוי זכות וזכין לאדם 
שלא בפניו והיא צריכה להזהר 
בו שלא יבא ליד בעלה עד 

   שתקבל כסף כתובתה:
. בגמ' מפרש ובלבד שיהא מכירן

   לה:
. הגט טעמא והבעל נותן שכר

מפרש בגמ' ושכר השובר 
דזכותו הוא דלא תהדר ותגבה 

  תא:כתובתה זימנא אחרי
. להיות כותבין שטר ללוה

מזומן בידו לתת למלוה כשילוה 
   לו מעות אע''פ שאין מלוה עמו:

. בגמרא פריך והלוה נותן שכר
פשיטא דהלוה נותן שכר שהרי 

   כל הנאה שלו:
. אין כותבין שטרי אירוסין

מפרש ו) באלו מגלחין (מו''ק דף 
יח) שטרי פסיקתא כדרב גידל 

ך כמה אתה נותן לבנך כך וכ
   כו':

. אבי חתן אלא מדעת שניהם
   ואבי כלה:

   . כתובה:ונשואין
. מקבל שדה שטרי אריסות

   למחצה לשליש ולרביע:
. חכירות כך וכך כורין וקבלנות

   לשנה:
   . בגמ' מפרש:שטרי בירורין

. כגון כל מעשה בית דין
אדרכתא דמודעינן ללוה ואזיל 

   ופרע בטרם שיכתב:
 . בשטריושניהם נותנין שכר

   בירורין ובגמ' מפרש פלוגתייהו:
. העדים כותבין שני שניהם

   שטרות לזה אחד ולזה אחד:
  

  גמ' 
. שיהא מכיר שם האיש בגט

הסופר והעדים צריכין שיכירו 
שזהו שמו דאיכא למיחש אין 
גט זה אלא לאיש אחר ויבא 
לרמות ולהגבות כתובה לשום 
אשה כדתנן (כתובות דף פט.) 

כתובה הוציאה גט ואין עמה 
   גובה כתובתה:

. שלא תרמה ושם האשה בשובר
ליתנו לאיש שגרש אשתו 

   ותפסיד כתובתה על ידה:
. ומתכוין להתירה ומגרש לה

   לינשא שלא כדין:
. דליכא למיחש אלא זה בפני זה

   תו מידי:
. דלמא נפיק לו לעיר וניחוש

אחרת כו' לתנא דמתני' דבעי 
מכירין למה כותבין שום גט 

ף על פי שאנו לשום אדם א
מכירין שמו והלא שמא יוסף בן 
שמעון זה מעיר אחרת בא לכאן 
והיה שמו ראובן בן יעקב ועתה 
הרגיל והחזיק שיקראו לו כאן 
ראובן לפי שרוצה לגרש אשת 

  ראובן בן יעקב שבמקום פלוני:
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ים יֹום  לֹׁשִ ִעיר ׁשְ מֹו ּבָ הּוְחַזק ׁשְ ל ׁשֶ ין לֹו.  -ּכָ ׁשִ   ֵאין חֹוׁשְ
  

ק, ַמאי?    לֹא ִאיְתַחּזַ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָקרּו ֵליּה ְוָעֵני.    ּדְ

  
  ָאַמר:  ְזִביד ַרב

אּוֵתיּה ָזִהיר. ַר  ַרּמָ ָאה ּבְ   ּמָ
  

ֲהָוה ֲחִתים ֲעָלּה  ְבָרא ּדַ ר ִיְרְמָיה ַרבַההּוא ּתַ א ּבַ   , ַאּבָ
ָתא, ָאְמָרּה ֵליּה: ָלאו ֲאָנא ֲהַואי,  יּה ַהִהיא ִאיּתְ   ָאְתָיא ְלַקּמֵ

  ָאַמר: ֲאָנא ַנִמי ָאַמִרי ְלהּו: ָלאו ִאיִהי ִהיא, 
א ָלּה ּוָבַגר ָלּה ָקָלא. ְוָאְמרּו ִלי: ֵמיָקׁש הּוא  ָקׁשָ   ּדְ

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנן:  ֲאמּור ַרּבָ ב ּדַ   ַאף ַעל ּגַ

יד,   קסח,א יד, ׁשּוב ֵאינֹו חֹוֵזר ּוַמּגִ ִהּגִ יָון ׁשֶ   ּכֵ
ַנן ָלאו אֹוְרֵחיּה ְלֵמיַדק.    צּוְרָבא ֵמַרּבָ

  
ֲהָוה ֲחִתים ֲעֵליּה  ְבָרא ּדַ ר ִיְרְמָיה ַרבַההּוא ּתַ   , אַאּבָ  ּבַ

  ָאְמָרה ֵליּה: ָלאו ֲאָנא ֲהַואי 
  ָאַמר ָלּה: ִאיְבָרא ַאְנּתְ ֲהַות. 

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנן ָלאו אֹוְרֵחיּה ְלֵמיַדק,  צּוְרָבא ֵמַרּבָ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ

ק.  ַדק ּדַ יָון ּדְ   ּכֵ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָתא, נִ  י ִאיּתְ ָאֵזיל ְלִקּדּוׁשֵ ַנן ּדְ ֲהֵדיּה, ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ר ַעם ָהָאֶרץ ּבַ   יְדּבַ

יּה.  פּו ָלּה ִמיּנֵ ְלָמא ְמַחּלְ   ּדִ
  
  

  רשב"ם
. דכל כך לא היה אין חוששין לו

מחליף שמו זמן מרובה פן יוודע 
   הדבר:

. ידע ויזהר לענות ברמאותיה
   הלכך אין תקנה עד דליתחזק:

ההוא תברא דהוה חתים עלה 
. לאחר זמן רב ירמיה בר אבא

אתאי ההיא איתתא לקמיה 
לתבוע כתובה ואמרה לו לאו 
אנא הואי אותה אשה שאתה 
אומר שחתמת על שוברה ושמא 
אשה אחרת ששמה כשמי ושם 
בעלה כשם בעלי אבל אני לא 

   ין:התקבלתי כתובתי עדי
. אמר לה אף אנא אמרי להו

לסהדי החתומים עמי על 
השובר שאינך אותה האשה 
שחתמנ' על שוברה והדין עמה 
והם השיבו לי שטעיתי במה 
שנשתנה והוחלף קולה והדין 

   עמהם וכבר התקבלת כתובתך:
. הזקינה וכבר מיקש קשיא

  נשתנה ונעשה קולה עבה:
. נפקא לן במסכת כיון שהגיד

   ב.) מאם לא יגיד:שבועות (דף ל
. כגון רב ירמיה בר צורבא מרבנן

אבא לאו דרכיה למידק ולהכיר 
בנשים כל כך והגדה קמייתא 
שאמר דלאו איהי היא לאו 
כלום היא ולא מיקרי חוזר 
ומגיד במה שאמר לבסוף את 
היא אלא שנשתנה קולך דכיון 
דאמר השתא דקדקתי יפה 

   סמכינן עליה ומהימנינן ליה:
ור רבנן צורבא . דאמאע''ג

מרבנן לאו אורחיה למידק כגון 
רב ירמיה שטען תחלה שלא 
הכירה אפי' הכי כיון דאמר 
דקדקתי יפה עתה ומכירה 
סמכינן עליה כדאמרי' גבי רב 
ירמיה שסמכינן על מה שאמר 

   לבסוף דכיון דדק דק:
   . לנהוג:נידבר

. שמסתכל ומכיר עם הארץ
בנשים: ה''ג מאי טעמא דאמר 

  ונתן: קרא וכתב
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ַעל ָכר" נֹוֵתן "ְוַהּבַ   וכו'  ׂשָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ָאַמר ְקָרא:    . (דברים כד, א) 490ְוָנַתן"... ְוָכַתב "ּדְ

  
ָלא ָעְבִדיַנן ָהִכי,  ָנא ּדְ   ְוָהִאיּדָ

 ָ ַנן ַאִאׁשּ ְדיּוהּו ַרּבָ ַהֵייּה. ׁשַ לֹא ִלׁשְ י ֵהיִכי ּדְ   ה, ּכִ
  
  

                                                           

ֵעיָניו כִּ  490 ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא ִתְמָצא ֵחן ּבְ ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ   י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ

  רשב"ם
. והאידנא דלא עבדינן הכי כו'
   אלא נהגו שהאשה נותנת שכר:

. בשביל השכר דלא נשהייה
שאינו רוצה ליתן ותתעגן: 
איידי דתנא רישא כו' לא גרסינן 
ושיבוש הוא ויש מפרשים 
דאשובר קאי ולמימרא דאיהי 
יהבה השכר ולא הבעל ואיידי 
דתנא רישא בדידיה משום גט 

כר תנא נמי שהבעל נותן ש
בדידיה גבי שובר ולאו דוקא 
ואין זה שיטת גמרא למיתניה 

  בדידיה שיקרא משום רישא:
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ָטר "ּכֹוְתִבין י ַעל ַאף ,ֶוהַלּלֹ  ׁשְ ֵאין ּפִ    ."ִעּמוֹ  ַמְלֶוה ׁשֶ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ִעיְסָקא.    לֹא! ְצִריָכא ּבְ

   
  

ָטר "ּכֹוְתִבין י ַעל ַאף ,ַלּמֹוֵכר ׁשְ ֵאין ּפִ   וכו'  לֹוֵקַח" ׁשֶ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֵני ָרָעָתּה. לֹא! ְצִרי ֵדהּו ִמּפְ מֹוֵכר ׂשָ   ָכא ּבְ
   

  
ְטֵרי ּכֹוְתִבין "ֵאין   וכו'  "ֵאירּוִסין ׁשִ

  
יָטא!  ׁשִ   ּפְ

  
ִניָחא ֵליּה ַלֲחמּוּה ְלַקרּוֵביּה. ַנן, ּדְ ֲאִפיּלּו צּוְרָבא ֵמַרּבָ   לֹא! ְצִריָכא ּדְ

   
  

ַטר ּכֹוְתִבין "ֵאין ָלנּות ֲאִריסּות ׁשְ   וכו' "ְוַקּבְ
  

ׁשִ    יָטא! ּפְ
  

ּבּוָרה.    לֹא! ְצִריָכא ּבְ
  
   

ְטֵרי ּכֹוְתִבין "ֵאין א ֵבירּוִרין ׁשִ ַעת ֶאּלָ ֵניֶהם ִמּדַ   וכו'  "ׁשְ
  

ְטֵרי"ַמאי    ? "ֵבירּוִרין ׁשִ
  

ְטֵרי ַטֲעָנָתא  ימּו: ׁשִ ְרּגִ   ָהָכא ּתַ
  

ר ִיְרְמָיה ַרב א ּבַ   ָאַמר:  ַאּבָ
   ,ּבֹוֵרר לֹו ֶאָחד - ֶזה

  לֹו ֶאָחד. ּבֹוֵרר -ְוֶזה 
   

  רשב"ם
   . מעות למחצית שכר:עיסקא

. מום גדול שבה או מפני רעתה
רחוקה ממנו וסד''א יתן הוא 
שכר דהנאה דידיה הוא 
וכדכתיב הקונה אל ישמח 
והמוכר אל יתאבל (יחזקאל ז) 

בבא מציעא דף וכדאמרי אינשי (
   נא.) זבנת קנית זבין אוביד:

. החתן סד''א אפי' צורבא מרבנן
חמיו יתן כל השכר שהרי משיא 

   בתו לתלמיד חכם:
. שצריך להובירה שנה או בבורה

   שנתים ואין ריוח עתה למקבל:
   . בבבל:הכא תרגימו

. שני סופרי שטרי טענתא
הדיינין היו כותבין טענות אנשי 

ו טוענין הריב כדי שלא יה
וחוזרין וטוענין ועל פי אותן 
טענות פוסקין הדיינין את 

   דינם:
. דיין אחד כו' והיו זה בורר לו

כותבין בשטר פלוני בירר לו דיין 
  פלוני ופלוני בירר לו את פלוני:
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

ֵניֶהם ַנִים ּכֹוְתִבין ִלׁשְ ַעְצמוֹ  ָלֶזה, ׁשְ ַעְצמוֹ  ְוָלֶזה ּבְ   . "ּבְ
   

ְלִגי ת ְסדֹום ָקא ִמיּפַ ּכֹוִפין ַעל ִמּדַ    ,ֵליָמא ּבְ
ָמר ָסַבר: ּכֹוִפין.    ּדְ

  ּוָמר ָסַבר: ֵאין ּכֹוִפין. 
  

י ָעְלָמא ּכֹוִפין, לֹא!  כּוּלֵ   ּדְ
ְמִליֵאל:  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ְוָהָכא ַהְיינּו ַטֲעָמא ּדְ

י ְזכּוִתי,  ּבֵ ֶתֱהֵוי ְזכּוְתָך, ּגַ ָאַמר ֵליּה: לֹא ִניָחא ִלי ּדְ   ּדְ
י ַאְרָיא ַאְרָבא.  ָדֵמית ֲעַלאי ּכִ   ּדְ

  
  

  רשב"ם
לימא בכופין על מדת סדום 

. מדת סדום כדתנן קמיפלגי
(אבות פ''ה מ''י) האומר שלי 

מדה בינונית  שלי שלך שלך זו
ויש אומרים זו מדת סדום 
לימא ת''ק סבר שניהם נותנין 
שכר מ) ונותנין שטר אחד בין 
שניהם ואם יאמר אחד מהם לא 
אתן השכר כי אני חפץ שיהא לי 
שטר אחד לבדי ולך שטר אחר 
ויהיה שלי שלי ושלך שלך כופין 
אותו ועושין אחד כי מה שאמר 
מדת סדום היא ור''ש [ב''ג] סבר 

   ין כופין:א
. וטעמא ומשנינן לא דכ''ע כופין

דר''ש משום דקסבר אין זו מדת 
סדום שהרי חסר הוא הרבה 
בדבר אם יכתבו שטר אחד 
לשניהם דאמר לא ניחא לי 
דתיהוי זכותי בשטר אחד אצל 

   זכותך:
. כל דדמית עלאי כאריא ארבא

שעה שתראה הכתב תבא עלי 
בעלילות טענותיך הכתובים בו 

טענותיי נבא לידי ושם תראה 
  מריבה כי איש מריבות אתה:
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ָנה   ִמׁשְ

ַרע ִמי ּפָ    ,חֹובוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ
ִליׁש  ָטרוֹ  ֶאת ְוִהׁשְ   , ׁשְ

י לֹא ִאם": לוֹ  ְוָאַמר אן ְלךָ  ָנַתתִּ לֹוִני יֹום ְוַעד ִמּכָ ן - ּפְ ָטרוֹ  לוֹ  תֵּ    ".ׁשְ
יַע     :ָנַתן ְולֹא ְזָמן ִהּגִ

י יֹוֵסי ן: אֹוֵמר ַרּבִ   . ִיתֵּ
י ְיהּוָדה ן לֹא: אֹוֵמר ַרּבִ   .  ִיתֵּ

   

ָמָרא   ּגְ

ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  

א ָקְנָיא. ַרּבִ    י יֹוֵסי ָסַבר: ַאְסַמְכּתָ
א ָלא ָקְנָיא.  י ְיהּוָדה ָסַבר: ַאְסַמְכּתָ   ְוַרּבִ

  
הָאַמר  ַנְחָמן ַרבָאַמר  ר ַרּבָ   : ַרבָאַמר  ֲאבּוּה  ּבַ

י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ֲהָלָכה ּכְ
  

יּה ּדְ  י ֲאתּו ְלַקּמֵ יּכִ   , ַאִמי ַרּבִ
י יוֹ  ַרּבִ י יֹוֵסי'ָאַמר ְלהּו: ְוִכי ֵמַאַחר ׁשֶ ַרּבִ ה 'ֲהָלָכה ּכְ ִנּיָ ַעם ִראׁשֹוָנה ּוׁשְ ֵדנּו ּפַ   ָחָנן ְמַלּמְ

ה?   -    ֲאִני ָמה ֶאֱעׂשֶ
  

י יֹוֵסי.  ַרּבִ   ְוֵאין ֲהָלָכה ּכְ
   

  

  רשב"ם
  מתני' 

. המלוה והשליש את שטרו
והלוה מסרוהו ביד שליש שהרי 
טורח היה להם לכתוב שובר 

   וסמכו על השליש:
  

  גמ' 
. המבטיח לחבירו דבר אסמכתא

על מנת שיעשה דבר לעתיד 
וסומך בלבו בשעת התנאי 
שיוכל לקיים הדבר כשיגיע זמן 

יע הזמן יאנס ולא יוכל וכשיג
   לקיים:

. ואינו נתפס בתנאו לא קניא
ולא יפסיד בכך ודיני אסמכתא 
מפורשין בב''מ בפ' איזהו שך 
(דף סו:) ובפ' המקבל (שם 

   קד:):
. דיני כי אתו לקמיה דרבי אמי

   אסמכתא:
וכי מאחר שפעם ראשונה 

. כלומר כמה פעמים ושניה
לימדנו רבי יוחנן הלכה כר' יוסי 

מה אעשה והיאך אומר לא  אני
קניא: ופסיק גמרא ואין הלכה 
כר' יוסי אף על פי שנימוקו עמו 
דאסמכתא לא קניא אלא אם כן 
קנו מיניה בבית דין חשוב 
ובדלא אניס כדאמר במסכת 

  נדרים (דף כז:):
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ָנה   ִמׁשְ

ְמַחק ִמי ּנִ ַטר ׁשֶ    ,חֹובוֹ  ׁשְ
ין ֵבית ִלְפֵני ּוָבא, ֵעִדים ָעָליו ַמֲעִמיד ין, ּדִ   : ִקּיּום לוֹ  ְועֹוׂשִ

לֹוִני ִאיׁש "  קסח,ב ן ּפְ לֹוִני ּבֶ ָטרוֹ  ִנְמַחק ּפְ יֹום ׁשְ לֹוִני ּבְ     ".ֵעָדיו ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני^, ּפְ

   

ָמָרא   ּגְ

ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ
  ? ִקּיּומוֹ  ֵאיֶזהוּ "

מֹוַתב' ָלָתא ּבְ לֹוִני ,ָאנוּ  ָהֵויָנא תְּ   , ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני ּפְ
לֹונִ  הֹוִציא ן יּפְ לֹוִני ּבֶ ָטר ּפְ יֹום ְלָפֵנינוּ  ָמחּוק ׁשְ לֹוִני ּבְ    '.ֵעָדיו ּוְפלֹוִני ּוְפלֹוִני, ּפְ

תּוב ְוִאם ל ְלֵעדּוָתן הּוְזַקְקנוּ ': ּבוֹ  ּכָ ֶנת ֵעדּוָתן ְוִנְמֵצאת ֵעִדים ׁשֶ    ',ְמכּוּוֶ
  . ְרָאָיה ְלָהִביא ָצִריךְ  ְוֵאינוֹ , ּגֹוֶבה
  . ְרָאָיה יאְלָהִב  ָצִריךְ  - ָלאו ְוִאם

סּול - ִנְקַרע   , ּפָ
ר – ִנְתָקֵרַע  ׁשֵ    .ּכָ

ֵטׁש  אוֹ  ִנְמַחק ׁשְ ּומוֹ  ִאם - ִנטַּ ר ִריׁשּ ר ִניּכָ ׁשֵ   . "ּכָ
  

ֵמי    ? "ִנְקַרע"ֵהיִכי ּדָ
ֵמי    ? "ִנְתָקֵרַע"ֵהיִכי ּדָ

  
  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 

ין.  - "ִנְקַרע" ית ּדִ ל ּבֵ   ֶקַרע ׁשֶ
ין. ֶקַרע ׁשֶ  -  "ִנְתָקֵרע" ית ּדִ ל ּבֵ   ֵאינֹו ׁשֶ
  

ֵמי  ין"ֵהיִכי ּדָ ית ּדִ ל ּבֵ   ? "ֶקַרע ׁשֶ
  

  : ְיהּוָדה ַרבָאַמר 
   ,ְמקֹום ֵעִדים
ַמן    ,ּוְמקֹום ַהּזְ

  ּוְמקֹום ַהּתֹוֶרף. 
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ִתי ָוֵעֶרב.     ׁשְ

   

  רשב"ם
  מתני' 

. מעצמו מי שנמחק שטר חובו
   שנטשטש או שנפלו עליו מים:

עים . היודמעמיד עליו עדים
מאימתי נכתב ומה כתוב בו 
והם עושין לו קיום בפני בית דין 
וכותבין לו מה שהיה כתוב 

   באותו השטר והזמן והמעות:
. שהיה כתוב ביום נמחק שטרו

פלוני ופלוני ופלוני היו עדים 
שהיו חתומים בו כל זה כותבין 
אלו המקיימין ואחר כך חותמין 

  את שמותם בסוף:
  

  גמ' 
לפנינו שהיה  . שטר מחוקהוציא

   כתוב ביום פלוני:
. היו עדים ופלוני ופלוני

   שחתומים בו:
ומפרש גמרא אם כתוב בו 

. שעמדו אלו בית הוזקקנו כו'
דין המקיימין וחקרו עדים 
החתומים בו להעיד על חתימתן 

   ונמצאו דבריהם מכוונין:
. מזמן ראשון הכתוב גובה

בשטר ואין צריך ראיה אחרת 
יא ראיה ואם לאו צריך להב

אחרת על הזמן ועל סכום 
המעות ועל כל מה שהיה כתוב 

   בשטר:
   . על ידי אדם:נקרע

  . מעצמו:נתקרע



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––תרא פרק י' תרא פרק י' תרא פרק י' תרא פרק י' מסכת בבא במסכת בבא במסכת בבא במסכת בבא ב
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ָהוּו ָקא ָאנְ  ִדיָתא, ּדְ ָאתּו ְלפּוְמּבְ י ָהְנהּו ֲעָרָבֵאי ּדְ ֱאיָנׁשֵ   ֵסי ַאְרָעָתא ּדֶ

יּה ּדְ  ֵייָאתּו ַמְרָווַתְיהּו ְלַקּמֵ   , ָאְמרּו ֵליּה: ַאּבַ
ָטָרא ַאֲחִריָנא ֲעֵליּה,  ָטִרין, ְוִלְכּתֹוב ָלן ָמר ׁשְ   ֵליֲחִזי ָמר ׁשְ

ָיָדן.  ִאי ִמיְתִניס ַחד ְנִקיִטיַנן ַחד ּבְ   ּדְ
  ָאַמר ְלהּו: ַמאי ַאֲעֵביד ְלכּו? 

ָאַמר  ֶדה ַאַחת,   :ָסְפָרא ַרבּדְ ָטרֹות ַעל ׂשָ ֵני ׁשְ   ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ
ְלָמא   ! ָטֵריף ַוֲהַדר, ָטֵריף ּדִ

  ָהוּו ָקא ָטְרִדי ֵליּה, ָאַמר ֵליּה ְלָסְפֵריּה: 
סּול.   ּפָ ָייר ּדְ ָחק ְוֵעָדיו ַעל ַהּנְ תֹוב ְלהּו: הּוא ַעל ַהּמְ   ִזיל ּכְ

  
ר ַאָחא ַרבָאַמר ֵליּה  ֵיילְ  יּוֵמיַמנְ  ּבַ   : ַאּבַ

ר,  ּומֹו ִניּכָ   ְוִדְלָמא ִריׁשּ
  ְוַתְנָיא: 
ֵטׁש  אוֹ  "ִנְמַחק ׁשְ ּומוֹ  ִאם, ִנטַּ ר ִריׁשּ ר ִניּכָ ׁשֵ   ! "ּכָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ָיא?!  ָטָרא ְמַעּלְ   ִמי ָקָאִמיָנא ׁשְ
ָעְלָמא ָקָאִמיָנא.    אל"ף בי"ת ּבְ

  
  
  

  רשב"ם
   . ישמעאלים:ערבאי

. וקאנסי לארעתא דאינשי
ומתוך שהיו בעלי זרוע כופין 
בעליהן לתת גם השטרות שלא 

   יוכלו לערער:
. מה כתוב בו ליחזי מר שטרא

ב לנו קודם שיאנסו ממנו וכתו
אחר תחתיו שאם יאנס אחד 
ישאר לנו שני ולזמן מרובה אם 
תהיה ידינו תקיפה נערער על 
שדותינו ונקחם מיד הלוקחים 

   אותם מיד הערביים:
. לקמן דאמר רב ספרא

   בשמעתין:
. זה דלמא טריף והדר טריף

הלוקח שקנה שדה באחריות 
זמנין דטריף ליה מיניה בעל חוב 
דמוכר ואתי איהו וטריף 
מלקוחות ומחזיר להם אחד מן 
השטרות כדי לגבות בו מן 
המוכר והדר טריף מלקוחות 
אחריני על ידי השטר השני 
ואומר עתה טרפו ממני ואחזור 
ואטרוף מלקוחות והרי שטר 

   מכירתי עדיין הוא בידי:
   . מפצירין בו:קא טרדי ליה

אמר ליה לספריה זיל כתוב 
. שטר ומחוק אותו ואחר כך להו

ל המחק והעדים יחתמו כתוב ע
על הנייר ואלו לא יתנו לב שהוא 

   פסול ואיפטר מהם:
אמר ליה רב אחא בר מניומי 

. לי נראה דרב אחא לאביי כו'
בר מניומי הוה סלקא דעתיה 
דהכי אמר אביי לספריה 
דנכתוב להו שטרא מעליא והדר 
נמחקיה והדר נכתביה על 
המחק ונחתמו סהדי על הנייר 

דלמא לא והכי קשיא ליה ו
מחקי ליה שפיר משום דבעי 
למיכתב עליה והוי רושם ראשון 
ניכר ואזלי ומחקי ליה להאי 
כתבא בתרא ומוקי ליה אקמא 
והוה ליה רושם ראשון ניכר 
וכשר וראשון לא על המחק 
נכתב והוה ליה כנטשטש דאמרן 

   לעיל רישומו ניכר כשר:
אמר ליה מי סברת שטרא 

. דנכתוב מעליא קאמינא
   יה:ונמחק

. אל''ף בי''ת בעלמא קאמינא
דברים בטלים אמרתי לכתוב 

   ולמחוק:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

א ֵריֲה " ּבָ ַטר ָאַבד" :ְוָאַמר ׁשֶ   , "חֹוִבי ׁשְ

י ַעל ַאף ָאְמרוּ  ּפִ ַתְבנוּ  ָאנוּ " :ֵעִדים ׁשֶ    – "לוֹ  ְוָנַתְננוּ  ְוָחַתְמנוּ  ּכָ
ָטר ֶאת לוֹ  ּכֹוְתִבין ֵאין ְ    .ַהׁשּ

ה ּמֶ ָבִרים ּבַ ְטֵרי :ֲאמּוִרים ּדְ ׁשִ ְטֵרי ֲאָבל ,ַהְלָוָאה ּבְ ח ׁשִ ר ִמּקָ   , יןּכֹוְתִב  ּוִמְמּכָ
ּבוֹ  ָהַאֲחָריּות ִמן חּוץ   .ׁשֶ

ְמִליֵאל  קסט,א ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ
ְטֵרי ַאף ח ׁשִ ר ִמּקָ   .ּכֹוְתִבין ֵאין ּוִמְמּכָ
ְמִליֵאל ָהָיה ְוֵכן ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

ָנה ַהּנֹוֵתן ָטר ֶאת לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ַלֲחֵברוֹ  ַמתָּ ְ ָנתוֹ  ָחְזָרה - ַהׁשּ   . ַמתְּ
ָנתוֹ : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ  יֶמת ַמתְּ   .  "ַקּיֶ
   

  ָאַמר ָמר: 
ּבֹו" ֵמַאֲחָריּות "חּוץ    ׁשֶ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
  : ָסְפָרא ַרבָאַמר 

ֶדה ַאַחת,  ָטרֹות ַעל ׂשָ ֵני ׁשְ ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ   ְלִפי ׁשֶ
ַעל חֹוב ָטֵריף ֵליּה ְלַהאי, ְוָאזֵ  ְלָמא ָאֵזיל ּבַ יק ַחד ְוָטֵריף ָלקֹוחֹות. ּדִ   יל ַהאי ּוַמּפֵ

א ִטיְרַפן.  ּה, ַוֲהַדר ּתָ ֵאיקּום ּבָ   ְוָאַמר ֵליּה ְלַבַעל חֹוב: 'ׁשֹוף ִלי ּדְ
יק ַאֲחִריָנא, ַוֲהָדר ָאֵזיל ָטֵריף ָלקֹוחֹות ַאֲחִריֵני.    ּוַמּפֵ

  
ַמאי ָהַדר ָטֵר  ַמְלֶוה, ּבְ ָטָרא ּדְ ְקָרְעֵניּה ִלׁשְ   יף ָלּה?ְוֵכיָון ּדִ

  
לֹא ְקָרְעֵניּה,  יָמא ּדְ   ְוִכי ּתֵ

  : ַנְחָמן ַרבְוָהא ָאַמר 
ל ִט  יּה: ּכָ ִתיב ּבֵ לֹא ּכְ ַמְלֶוהְק "יְרָפא ּדְ ָטָרא ּדְ   ָלאו ִטיְרָפא הּוא,  -" ָרְעֵניּה ִלׁשְ

יּה: ְוָכל ַאְדַר  ִתיב ּבֵ לֹא ּכְ א, ּדְ א  -" ְקָרְעֵניּה ְלִטיְרָפא"ְכּתָ   הּוא. ָלאו ַאְדַרְכּתָ
יּה: ְוָכל  ִתיב ּבֵ לֹא ּכְ א"ׁשּוָמא ּדְ   ָלאו ׁשּוָמא ִהיא.  - "ְקָרְעֵניּה ְלַאְדַרְכּתָ

  
ָקָאֵתי ִמּכַח ֲאָבֲהֵתיּה.    לֹא! ְצִריָכא ּדְ

  
  

י ַאָחא ַרבָאַמר ֵליּה  ְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ִמּדִ
ה ֵליּה  ַהאי ַא ׁשֹוף ִלי " ְלֵמיַמר ֵליּה ְלַבַעל חֹוב: ְוָלּמָ ּה ּבְ   ? "ְרָעא ְוֵאיקּום ּבָ

ָטֵרי ָטֵריף ַוֲהַדר ָטֵריף!  ֵרי ׁשְ ָנֵקיט ּתְ יָון ּדְ ּכֵ יּפּוק ֵליּה ּדְ   ּתֵ
  

ֲעֵלי ִדיִנין. י ֲעֵליּה ּבַ ן, ְנִפיׁשִ   ִאם ּכֵ
   

  
ָיא,  ָטָרא ְמַעּלְ   ְוִלְכּתֹוב ְלַהאי ׁשְ

ְבָרא ַלּמֹוֵכר:    ְוִלְכּתֹוב ּתַ
קּון ַע " ִיּפְ ָטֵרי ּדְ ל ׁשְ סּוִלין, ְלַברּכָ א ּפְ א ל ַאְרָעא ּדָ ִזְמָנא ּדָ ִיּפֹוק ּבְ   ! "ִמן ּדְ
  

ַנןֲאַמרּוָה  יּה ּדְ  ַרּבָ א ַרבַקּמֵ ּפָ   : ּפַ
יּה  י ַרבְוָאְמִרי ָלּה ַקּמֵ   : ַאׁשִ

  ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר.  :זֹאת אֹוֶמֶרת
  

  ָאַמר ְלהּו:    קסט,ב
ָעְלָמא ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר,    ּבְ

לֹוֵקַח, ְוָהָכא ַהיְ  יּה ּדְ ַעל חֹוב ְוָטֵריף ִמיּנֵ ִדְלָמא ָאֵזיל ּבַ   ינּו ַטֲעָמא, ּדְ
  ְוָאֵזיל ִאיהּו ְוָטֵריף ָלקֹוחֹות, 

  רשב"ם
. וכתבו לי אחר תחתיו ככל הכתוב בראשון וכגון אבד שטר חובי

   שאין לו עדים שאבד ממנו:
   . דליכא למימר שמא כתב ללוות ולא לוה:כתבנו ונתננו לו
 . אפילו אם באו לכתוב חוץ מאחריות שבו איןבשטרי הלואה

כותבין דאתו למיטרף ביה מבני חרי ושמא לא אבד הראשון אי 
   נמי דלמא חזר ומצאו וטריף והדר טריף:

. אם אמרו עדים כתבנו ונתננו לו אבל בשטרי מקח וממכר
כותבין לו אחר חוץ מאחריות שבו מאחר שאמת הדבר שזה 
הקרקע קנוי לו והוא ירא פן ישתקע הדבר ויערערו עליו שלא 

לו שטר מקח בלא אחריות כדמפרש לקמן (דף  כדין כותבין
קסט:) שטרא דנן דכתבנוהי דלא למיגבי ביה לא ממשעבדי ולא 

  מבני חרי כו':
רבן שמעון בן גמליאל אומר אפילו בשטרי מקח וממכר אין 

. דס''ל אותיות נקנות במסירה כדלקמן גבי מתנה כותבין
יר לו דחיישינן דלמא לאחר שכתבו ונתנו לו שטר המכירה החז

   לוקח זה למוכר את השטר וחזר לו מקחו כדאמרינן גבי מתנה:
   . כדמפרש לקמיה טעמא:חזרה מתנתו

. אלא אם כן חזר ומכרה או נתנה לו בקנין גמור מתנתו קיימת
   או בשטר חדש כדין לוקח ומוכר:

   . אין כותבין לו אחריות:אמר מר חוץ מאחריות שבו מאי טעמא
. ותבין שני שטרות על שדה אחתאמר רב ספרא לפי שאין כ

שאם יכתוב לו שטר אחר חיישינן דלמא אתי בעל חוב וטריף 
ליה להאי שדה דאמר הקונה אותה כי אבד שטרי שהיה לי על 
שדה זו וכתבו לו שטר אחר עליה וכיון דנטרפה מידו אזיל בהאי 
שטרא דכתבו ליה וטריף ללקוחות שקנו אחר שקנה הוא ויעשה 

   חוב שטרפה ממנו: קנוניא עם הבעל
. כלומר אל תערער עלי עתה ואמר ליה שוף לי דאיקום בארעא

כלום פי' שוף בשופי כדגרסינן (כתובות דף כ.) והוא שאכלום 
בעליהם שלש שנים ובשופי כך אמר ליה שוף לי דאיקום בארעא 
ארבע או חמש שנים עד דיתיישן הדבר והדר תא ותערער עלי 

בתר זמן מערער עליה וטריף לה זימנא אחריתי ועביד הכי ו
מיניה והדר אזל הקונה שאמר אבד שטרי וכתבו לו אחר ומפיק 
ליה לההוא שטרא [קמא] דכתבו ליה על שדה זו ואזיל וטריף 

   ללקוחות:
. דבעל חוב בזימנא ומקשינן עלה וכיון דקרענוה לשטרא

   קמייתא דטריף במאי קטריף כי אתי השתא וטריף:
כך הוא הסדר מלוה בא לב''ד וצועק על  .והאמר רב נחמן כו'

הלוה שיפרע לו חובו ומזמנינן ליה ללוה בדינא כדאמרי' ואי לא 
אתי משמתינן ליה וכותבין שטר טירפא למלוה שילך ויפשפש 
אחר קרקעותיו של לוה וכל מקום שימצא מנכסיו או מלקוחות 
שקנו ממנו אחרי כן יראה שטרו לב''ד של אותה העיר וימסרו לו 
קרקעותיו למלוה ויכתבו לו שטר אדרכתא שיהא שליט ודורך 
על נכסיו של זה לגבות חובו מהן כדמפרש בהגוזל בתרא ושטר 
הטירפא יקרעו פן יחזור ויטרוף בב''ד אחר וישומו הנכסים כדין 
שומת בית דין כדמפרש בב''ק וכפי השומא יקחם בחובו ויכתבו 

ם ומשום דשומא לו ב''ד שטר שומת הנכסים לדעת בכמה קבל
הדרא לעולם כשיהא לו מעות ללוה כדאמרי' [בב''מ] (דף טז: 
#ודןף לה.) וכשיתנו לו בית דין שטר השומא יקרעו האדרכתא פן 

   יחזור ויטרוף בה פעם שניה שלא כדין:
. לכך אין כותבין שני ומשני לא צריכא דאתי מכח אבהתיה

ף אלא יבא שטרות דחיישינן דלמא לאו מכח ההלואה יבא ויטרו
ויערער כי זו השדה גזלה מאבותיו זה שמכרה לך והביא עדים כי 
זו שדה אבותיו והמוכר שמכרה גזלה מאבותיו והוציאוה מידו 
והעמידוה ביד המערער וכתבו ללוקח שנטרפה מידו וכי יש לו 
רשות לטרוף הלקוחות שקנו קרקע מן המוכר שמכר לו שדה זו 

ח עם הנגזל שלקח השדה מידו הגזולה והלך ועשה קנוניא הלוק
ואמר ליה שוף לי ועשה כן ואחר ד' וה' שנים עוד בא הנגזל 
והביא עדים כי שדה זו גזלה המוכר הזה ומכרה לזה וטורפה 
מידו וחוזר הלוקח הזה בשטר (השני שכתבו לו בעת שאמר אבד 
שטרי) וטורף בו פעם אחרת לפיכך אמר רב ספרא אין כותבין 

   אחת: שני שטרות על שדה
. אמאי תלינן טעמא משום אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא

דא''ל שוף לי וכו' בלא טענה זו נמי כיון דנקיט שני שטרות ביום 
אחד יכול לטרוף ולחזור ולטרוף ולכך אמר רב ספרא אין כותבין 
שני שטרות על שדה אחת: ומשני א''כ נפישי עליה מריבות 

   ויתנו לב על גניבתו:ומחלוקות של בעלי דינין בבת אחת 
. אמתניתא פריך אמאי קתני חוץ ונכתוב ליה שטרא מעליא כו'

מאחריות שבו משום פסידא דמוכר והלא יכולין אנו לעשות 
תקנה שיכתוב לזה שאמר אבד שטרי שטר מעליא ובאחריות 
דאיכא למימר הדין עמו דודאי אבד שטרו ונכתוב ליה לאידך 

הראשון שביד הלוקח ולא  למוכר שובר שיוכיח שנפסד השטר
יבא לגבות בו עוד דהשתא ליכא למיחש דלמא טריף והדר טריף 
שהרי כשיוציא הלוקח שטרו הראשון שאבד כדבריו יוציא 
המוכר את השובר שכתוב בו כל שטרי דיפקון כו' כל שטרי 

   מכירה דיפקון על ארעא דא יהו בטלין:
זמן פלוני . כלומר חוץ מזה השטר שכתבתי לו בלבר מדיפקון

   תחת הראשון שאמר לי שאבד ממנו:
. מחלוקת תנאים הוא במתניתין בפירקין בשטרי זאת אומרת כו'

הלואות דאיכא למאן דאמר אין כותבין שלא יהא צריך לשמור 
שוברו מן העכברים ומלוה שאבד שטרו הפסיד חובו וה''ה 
לשטרי מקח אם אבד הלוקח שטרו לא נכתוב ליה שטרא מעליא 

ך השובר שביד המוכר שהרי לא יכתבו שובר דנמצא מוכר על סמ
אמר להו. רב אשי לעולם  צריך לשמור שוברו מן העכברים.

אימא לך גבי מלוה שאבד שטרו שנכתוב לו שטרא או פרע 
מקצת חובו דכותבין שובר ללוה ויפרע חובו למלוה והכא גבי 
 מקח וממכר היינו טעמא דאין כותבין שובר למוכר כדי לכתוב

שטרא מעליא ללוקח משום דזימנין דאזיל בע''ח דמוכר [שהוא 
לוקח ראשון שנאבד שטרו] וטורף הקרקע מיניה דלוקח [שני] 
ותברא אינו ביד הלוקח אלא ביד המוכר ובתוך כך שילך אל 
המוכר ויראה לו השובר שמיט ואכיל פירי כדמסיק ואזיל וקשה 

ליכא למימר הכי גזל הנאכל אבל גבי שטרי מלוה כותבין שובר ד
  כדמפרש לקמן ואזיל:

  



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
    

713

י ָלקֹוחֹות  ּבֵ א.  -ְוׁשֹוֵבר ּגַ   ֵליּכָ
  

ַאְרָעא ָהְדִרי?  ֵרי ּדְ   סֹוף סֹוף, ָלקֹוחֹות ָלאו ַאּמָ
  

יֵרי ֵמיט ְוָאֵכיל ּפֵ ָהִכי ְוָהִכי ׁשָ   . ַאּדְ
  

  ִאי ַנִמי: 
ַאֲחָריּות.  ּלא ּבְ   ְללֹוֵקַח ׁשֶ

  
ְטֵרי ַהְלָוָאה ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ׁשִ

  
יק,  זּוֵזי ַמּסֵ   ָהָתם ּדְ

זּוֵזי,  ַעל חֹוב ּבְ יֵסיּה ּבַ ּיְ   ָאְמִרי: ּפַ
יס. ּיֵ זּוֵזי לֹא ִמּפַ יק ַאְרָעא ּבְ ַמּסִ ַמאן ּדְ יק, ֵמיַדע ָיְדִעי ּדְ ַאְרָעא ַמּסֵ   ָהָכא ּדְ

   
  

  רשב"ם
. לאו ומקשינן סוף סוף לקוחות

לגבי מוכר אזלי בתמיה לצעוק 
על שדהו שטרף בע''ח דמוכר 
ויראה לו השובר ויחזיר לו 

   קרקעו:
. זימנין דהוי לוקח שלא א''נ

באחריות דעביד אינש דזבין 
ארעא ליומיה ולא יחוש הלוקח 

ין לחזור אצל המוכר שהרי א
עליו אחריות ויפסיד קרקעו 

   שלא כדין:
. דאיכא למיחש להכי אי הכי

והלכך בשטר מקח אין כותבין 
   שובר:

. אמאי בשטרי הלוואות נמי
אמר דכותבין שובר הא איכא 
למיחש נמי דטריף המלוה 
לקוחות שלקחו מן הלוה ותברא 
בידא דלקוחות ליכא אלא ביד 

   הלוה:
. גבי הלוואות כיון ומשני התם

דזוזי מסיק ביה מלוה ללוה לא 
שבקי ליה לקוחות קרקע שלהם 
למלוה עד שילכו אצל הלוה 
לדעת אם פרעוהו זוזי משום 
דמימר אמרי לקוחות אימור 
פיוסי פייסיה ולא אתי למישמט 
ולמיכל פירי אבל הכא גבי מקח 
וממכר כשיבא לוקח זה לטרוף 
קרקע מלקוחות שלקחו מן 
המוכר יניחו לו הלקוחות 

רוף דאמרי לקוחות זה לט
המוכר קרקע חייב לו ללוקח זה 
תחת שדהו שאבד וכל מאן 
דמסיק ארעא בחבריה לא 
מפייס בזוזי עד זמן מרובה 
כשיראה שלא יוכל להעמיד לו 
שדה והלכך מניחין לו לטרוף 
עכשיו ולאחר זמן הדר לגבי 
מרא דארעא ובתוך כך שמיט 

  ואכיל פירי והלכך אין כותבין:
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ּבֹו" ָהַאֲחָריּות ִמן "חּוץָאַמר ָמר:    . ׁשֶ

  
ְתִביַנן?    ֵהיִכי ּכָ

  
   :ַנְחָמן ַרבָאַמר 

ָכְתִבי ָהִכי:  ֵני ָחֵרי, "ּדְ ֵדי ְולֹא ִמּבְ ְעּבְ ׁשַ יּה לֹא ִמּמְ י ּבֵ לֹא ְלִמיְגּבֵ ַנן ּדְ ָטָרא ּדְ   ׁשְ
ֵתיקוּ  י ֵהיִכי ּדְ א ּכִ לֶאּלָ יֵדיּה ּדְ   . "ֹוֵקַח ם ַאְרָעא ּבִ

  
  : ַרְפָרםָאַמר 

  זאת אֹוֶמֶרת: 'ַאֲחָריּות' ָטעּות סֹוֵפר הּוא, 
ַתב ֵליּה ָהִכי  ָכַתב ֵליּה ָהִכי, ָהא לֹא ּכָ ֵבי.  -ַטֲעָמא ּדְ   ּגָ

  
י ַרב   ָאַמר:  ַאׁשִ

  'ַאֲחָריּות' ָלאו ָטעּות סֹוֵפר הּוא, 
ּבוֹ  ֵמַאֲחָריּות חּוץ"ּוַמאי  ִתיב ּבֵ  ?"ׁשֶ לֹא ּכְ   יּה 'ַאֲחָריּות'. ּדְ

  
ן ָלּה ַאְרָעא,  ְבָרא ְלִמיְזּבַ יַהָבה ֵליּה זּוֵזי ְלַההּוא ּגַ ָתא ּדִ   ַהִהיא ִאיּתְ

ַאֲחָריּות.  ּלא ּבְ   ֲאַזל ְזַבן ָלּה ׁשֶ
יּה ּדְ    , ַרב ַנְחָמןָאְתָיא ְלַקּמֵ

יְך ְולֹא ְלַעּוּוֵתיְלַתּקּוֵני "ָאַמר ֵליּה:  ַדְרּתִ   ",ׁשְ
ַאֲחָריּות.  ִזיל ַזְבָנּה ִמ  ָנּה ִניֲהָלּה ּבְ ַאֲחָריּות, ַוֲהַדר ַזּבְ ּלא ּבְ יּה ׁשֶ   יּנֵ

  
  

  רשב"ם
. האי שטרא להעיד י כתבינןהיכ

שהשדה קנוי בידו אך שלא יגבה 
לא ממשעבדי ולא מבני חרי 
דחיישינן דלמא שטרו הראשון 

   עדיין בידו הוא:
. שלא יוכל דתיקו ארעא בידיה

המוכר לטעון לא מכרתי לך 
   מעולם:

. אמר רפרם זאת אומרת
ממילתיה דרב נחמן שמזקיק 
לפרש בתוך השטר שאין בו 

   אחריות:
. שאינו כתוב בשטר חריותא

אלא נכתב השטר סתם טעות 
ושגגת הסופר הוא וכמי שכתב 
בו אחריות דמי ופלוגתא הוא 
בשנים אוחזין (ב''מ דף יד.) 
והכי מסקינן התם (טו:) דטעות 
סופר הוא בין בשטרי מקח בין 

   בשטרי הלואה:
. ורב דלא כתב ביה אחריות

   נחמן לא קמתרץ שפיר:
כר שלא . מן המוזיל זבניה

באחריות וכתוב השטר בשמך 
ואח''כ מכור את הקרקע לאשה 

  באחריות:



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––כת בבא בתרא פרק י' כת בבא בתרא פרק י' כת בבא בתרא פרק י' כת בבא בתרא פרק י' מסמסמסמס
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ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמר ַרּבָ

ָנה ַהּנֹוֵתן ָטר ֶאת לוֹ  ְוֶהֱחִזיר ַלֲחֵבירוֹ  ַמתָּ ְ ָנתוֹ  ָחְזָרה - ַהׁשּ   , ַמתְּ
  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָנתוֹ  יֶמ  ַמתְּ   . "תַקּיֶ
  

ְמִליֵאל?  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ   ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
  

   :ַאִסי ַרבָאַמר 
ָיְדָך.  ָטר ּבְ ְ ַהׁשּ ל ְזָמן ׁשֶ ֶדה זֹו ְנתּוָנה ְלָך ּכָ אֹוֵמר לֹו: ׂשָ ה ּכְ   ַנֲעׂשָ

  
הַמְתִקיף ָלּה    : ַרּבָ

  ִאי ָהִכי, ִנְגַנב אֹו ָאַבד ַנִמי! 
  

א ָאַמר  הֶאּלָ   : ַרּבָ
אֹוִתיּ  ְלִגי, ּבְ ְמִסיָרה ָקִמיּפַ   ֹות ִנְקנֹות ּבִ

ְמִסיָרה,  ְמִליֵאל ָסַבר: אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
ְמִסיָרה.  ַנן ָסְבִרי: ֵאין אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ   ְוַרּבָ

  

  רשב"ם
   . חזרה מתנתו:מ''ט

. קסבר רבן שמעון אמר רב אסי
   בן גמליאל נעשה כאומר כו':

. נימא דאבד נגנב או שאבד נמי
   שדהו ובטלה מתנתו:

רבן שמעון בן גמליאל סבר 
. בין דשטרי מקח בין אותיות

מקבל מתנה דמתנה נקנות ל
וללוקח במסירת השטר כלומר 
אע''פ שדברים אינם נקנין כיון 
דכתובין בשטר נקנין עם קבלת 
הקלף וכיון שהחזיר לו את 
השטר חזרה מתנתו ופלוגתא 
היא בהמוכר את הספינה (לעיל 
דף עו.) ואע''פ שפירש רבינו 
חננאל דלית הלכתא כרשב''ג 
דיחיד ורבים הלכה כרבים 

כרשב''ג  אפילו הכי הלכתא
דאותיות נקנות במסירה ואף על 
פי שלא כתב לו בשטר אחר קני 
לך הוא וכל שעבודיה דקיימא 
לן כרבי דס''ל אותיות נקנות 
במסירה בהמוכר את הספינה 
(שם דף עו.) דאמרינן התם 
במסקנא אמר רב פפא הלכתא 
אותיות נקנות במסירה בלא 
שטר אחר וקאי רב אשי התם 

א כו' כוותיה דאמר סברא הו
ולקמן בפירקין (דף קעג.) נמי 
אמרינן אותיות נקנות במסירה 
אביי אמר צריך להביא ראיה 
רבא אמר כו' גם שם מוכח 
דאביי ורבא סברי דאותיות 
נקנות במסירה וגם שם דחק 
ר''ח וכתב שאין הלכה כמותו 
אלא במסירה ובשטר והבל 

   הוא:
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ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

א ָטר ִליּדֹון "ַהּבָ ׁשְ ָטר ןִניּדוֹ  ּוַבֲחָזָקה ּבִ ׁשְ   , ּבִ
ְבֵרי י ּדִ   . ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ֲחָזָקה: אֹוֵמר ַרּבָ   ."ּבַ
  

ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ
  

י ֲאָתא  יִמי ַרבּכִ   ָאַמר:  ּדִ
ְלִגי, ְמִסיָרה ָקא ִמיּפַ   אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ

ְמִליֵאל ָסַבר: ֵאין אֹוִתּיֹות  קע,א  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ְמִסיָרה,  ַרּבָ   ִנְקנֹות ּבִ
ְמִסיָרה.  י ָסַבר: אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ   ְוַרּבִ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

א ִלְדָמר!  לּוְגּתָ ן, ּפְ   ִאם ּכֵ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
  ְוִתְפלֹוג! 

  
   :ָאַמר ֵליּה 

ִדְמָתְרָצא ָמר,  א ּכְ ְרָצא ֶאּלָ   ָהִכי ָקָאִמיָנא ְלָך: ַמְתִניָתא ָלא ִמיּתַ
ְמִליֵאל! ְוִא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְמִליֵאל ַאּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ָיא ּדְ ן ַקׁשְ   ם ּכֵ
  

א ָאַמר  ֵייֶאּלָ   : ַאּבַ
סּול,  ְמָצא ֶאָחד ֵמֶהן, ָקרֹוב אֹו ּפָ ּנִ גֹון ׁשֶ ַמאי ָעְסִקיַנן: ּכְ   ָהָכא ּבְ

י ֶאְלָעָזר ָקא ִמ  י ֵמִאיר ְוַרּבִ ַרּבִ א ּדְ ְלִגי, ּוִבְפלּוְגּתָ   יּפַ
ְרֵתי  ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ י ֶאְלָעָזר, ּדְ ַרּבִ י ָסַבר ָלּה ּכְ   ַרּבִ

ְרֵתי.  ָאַמר: ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּכָ י ֵמִאיר, ּדְ ַרּבִ ְמִליֵאל ָסַבר ָלּה ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ְוַרּבָ
  

יְוָהא ָאַמר  א ַרּבִ   : ַאּבָ
ְמזּויָּ  י ֶאְלָעָזר ּבִ סּול! מֹוֶדה ָהָיה ַרּבִ הּוא ּפָ   יף ִמּתֹוכֹו, ׁשֶ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ָאִביָנא ַרּבִ

תּוב ּבֹו:  ִאם ּכָ   ַהּכל מֹוִדים, ׁשֶ
א.  י ַאּבָ ַרּבִ ּדְ סּול, ּכְ הּוא ּפָ יֶפת' ׁשֶ ל ֵעִדים, ְוִנְמֵצאת ֵעדּוָתן ְמזּוּיֶ   'הּוְזַקְקנּו ְלֵעדּוָתן ׁשֶ

ֵאין ָעלָ  ָטר ׁשֶ ׁשְ א ּבִ ָלל, לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ   יו ֵעִדים ּכְ
ְרֵתי  ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ י ֶאְלָעָזר, ּדְ ַרּבִ י ָסַבר ָלּה ּכְ ַרּבִ   ּדְ

ְרֵתי.  ָאַמר: ֵעֵדי ֲחִתיָמה ּכָ י ֵמִאיר, ּדְ ַרּבִ ְמִליֵאל ָסַבר ָלּה ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ְוַרּבָ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ָתבֹו ָצִר  ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ מֹוֶדה ּבִ ְלִגי, ּבְ ימֹו ָקא ִמיּפַ   יְך ְלַקּיְ

ימֹו,  ָתבֹו ֵאין ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ י ָסַבר: מֹוֶדה ּבִ ַרּבִ   ּדְ
ימֹו.  ְמִליֵאל ָסַבר: ָצִריְך ְלַקּיְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ְוַרּבָ

  
ְמִעיַנן ְלהּו!  ָכא ׁשָ   ְוָהא ִאיּפְ

ַתְנָיא:    ּדְ
ַנִים ָטר ֲאדּוִקין "ׁשְ ׁשְ   , ּבִ

י' :אֹוֵמר ְלֶוהַמ  ּלִ י ְוָנַפל הּוא ׁשֶ ּנִ   , 'ְוְמָצָאתוֹ  ִמּמֶ
ךָ ' :אֹוֵמר ְולֶֹוה ּלְ יו, הּוא ׁשֶ ַרְעתִּ    'ְלךָ  ְוּפְ

ים ָטר ִיְתַקּיֵ ְ חֹוְתָמיו ַהׁשּ   , ּבְ
ְבֵרי י ּדִ    .ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ."ַיֲחלֹוקוּ : אֹוֵמר ַרּבָ
ּה: ְוֵלית ֵליּה  ְתַנן:  ְוָהֵויַנן ּבָ י ָהא ּדִ   ְלַרּבִ

ַנִים ית אֹוֲחִזין "ׁשְ ַטּלִ   , ּבְ

  רשב"ם
ידו בשטר ובחזקה . כנגד המערער על שדה שבת''ר הבא לידון

שטוען קרקע זה קניתי ממך ועדיין השטר בידי וגם יש לי עדים 
שאכלתי שני חזקה נדון בשטר דברי רבי לקמן מפרש לה ואזיל 

   ועל מקומה אפרשנה לפי פי' האמוראים:
. לפי פירוש האמוראים רבן שמעון בן גמליאל אומר בחזקה

ולא בשטר  שלפנינו יש מהם שצריך לפרש לר''ש דקאמר בחזקה
ויש שצריך לפרש אף בחזקה וכל שכן בשטר הלכך מה שכתוב 
בספרים בחזקה ולא בשטר אימא אף בחזקה נראה דלא גרסינן 

  ליה כו':
   . ומתוך כך נדע פירוש הברייתא:במאי קמיפלגי

. כדקאמר נמי רבי בהדיא רבי סבר אותיות נקנות במסירה
שטר חוב  בפרק המוכר את הספינה (לעיל דף עו.) שהמוכר

לחבירו כיון שמסר לו את השטר בידו קנה החוב ונשתעבד לו 
לוה לזה הקונה כמו שהיה משועבד למלוה כל זמן שלא חזר 
ומחלו כדאמר שמואל (במסכת גיטין) (דף יג) וה''ק הבא לידון 
בשטר ובחזקה וטוען ראובן כנגד המערער שדה זו שלי היא 

רה הכתוב בשמו שהרי שמעון שקנאו מלוי מסר לו שטר מכי
במסירת השטר כאילו נכתב בשמי וגם החזקתי  וקניתי השדה

בשדה שלש שנים נידון בשטר דברי רבי ועל ידי השטר שמסר לו 
הלוקח קנוי לו השדה דאותיות נקנות במסירה ולא צריך תו עדי 

  חזקה:
. והלכך רבן שמעון בן גמליאל סבר אין אותיות נקנות במסירה

דא''ל אידך לך חזק וקני ויש לו עדים  צריך עדי חזקה דכיון
שהחזיק בה קנה דקרקע נקנית בכסף או בשטר מכירה ומתנה 

   או בחזקה והכי קאמר רשב''ג נדון בחזקה ולא בשטר:
   . לרב דיני:א''ל אביי

. דבריך לדמר שאמר רבה למעלה לרבן שמעון א''כ פלוגתא
ות אותיות נקנות במסירה ואתה אומר לרבן שמעון אין אותי

   נקנות במסירה:
   . רב דימי לאביי ותפלוג כלומר איני חושש:א''ל

. דהא על כרחך הוזקקנו א''ל א''כ קשיא דר''ש בן גמליאל כו'
   לפרש הברייתא דלעיל כדמר:

. מאי שטר דפליגי ביה רבי ורבן שמעון לאו אלא אמר אביי
בשטר הכתוב בשם אחר ומסרו לזה פליגי דהא בין לרבי בין 

עון אותיות נקנות במסירה כדאמרי' לרבי בהמוכר את לרבן שמ
הספינה (לעיל דף עו.) ולרבן שמעון לעיל בשמעתין כדמר אלא 
בשטר מכירה שכתב בו מוכר ללוקח זה כדין קרקע הנקנית 

   בשטר פליגי וכגון שנמצא אחד מהעדים קרוב כו':
. דאמר בגיטין בפרק המגרש (דף פו.) אין רבי סבר כרבי אלעזר

ים חותמים על הגט אלא מפני תקון העולם דעדי מסירה העד
גורמין לכריתות גט ונמצא גט כשר בכתיבה בלא עדים אלא 
שיהא מוסרו לאשתו להתגרש בפני עדים דהא כתיב וכתב לה 
בכתיבה לחוד בלא חתימה מיירי ומיהו עדים בעינן שיראו 
שנתגרשה וה''נ כאילו אין עדים בשטר דמי הלכך נדון בשטר 

א עדי חזקה אלא שיביא עדים שנכתב ונמסר לו בפניהם בל
   שהשדה נקנה לו בשטר אע''פ שאין בו עדים:

. אומר בחזקה הוא קונה אי א''ל לך חזק ורבן שמעון בן גמליאל
וקני שהשטר בלא עדים אינו קונה כר''מ דעדי חתימה עיקר 

   דהאי דכתיב וכתב אחתימת עדים קפיד קרא:
דוקא גט שאין בו עדים כשר דאעדי . דמודה ר' אלעזר כו'

מסירה קפיד רחמנא ומיהו אם חתמו שקר או עדים פסולים 
   בתוך הגט הרי הוא פסול:

. רבי ורשב''ג מודים שאם מזוייף אלא אמר רבינא הכל מודים
   מתוכו שהוא פסול כדר' אבא דמודה ר' אלעזר כו':

. מערער שכתבו לשטר שביד זה פליגי ואיבעית אימא במודה
   וקאמר מערער לא מכרתיו לך וממני נפל השטר ומצאתו:

. דלא דמי לשאר דינים שהפה שאסר הוא הפה אין צריך לקיימו
שהתיר שאפילו אם היה זה מערער ואומר לא כתבתיו לא היה 
לנו לחשוד את זה הלוקח בכך שלא נחשדו ישראל לעשות 
שטרות מזוייפים אלא שהחמירו חכמים להצטרך קיום היכא 

רערי עליה הלכך כי אמר כתבתיו נהמניה למי שהשטר דמע
   בידו:

. והכי קאמר רבן שמעון נדון בחזקה ולא בשטר צריך לקיימו
שהשטר אינו מועיל לו כל זמן שלא נתקיים ע''י אחרים אע''פ 

   שזה המערער מודה שכתבו דאיהו אמר כתבתי וקאמר נמי
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   ,"ְמָצאִתיָה  ֲאִני" :אֹוֵמר ְוֶזה ,"ְמָצאִתיָה  ֲאִני" :אֹוֵמר ֶזה
ַבע ֶזה ָ ֵאין ִיׁשּ ּה  לוֹ  ׁשֶ חֹות ּבָ   , ֵמֶחְצָיּה  ּפָ

ַבע ְוֶזה ָ ֵאין ִיׁשּ ּה  לוֹ  ׁשֶ חֹות ּבָ   , ֵמֶחְצָיּה  ּפָ
  ?! עא ב.)(בבא מצי "ְוַיֲחלֹוקוּ 

  : ַנְחָמן ַרבָאַמר  ָרָבאְוָאַמר 
ַיֲחלֹוקּו,  ִליִגי ּדְ י ָעְלָמא ָלא ּפְ כּוּלֵ ים ּדְ ְמקּוּיָ   ּבִ

ים,  ֵאינֹו ְמקּוּיָ ׁשֶ ִליִגי ּבְ י ּפְ   ּכִ
י ָסַבר: ימֹו,   ַרּבִ ָתבֹו ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ   מֹוֶדה ּבִ

ים ְוִאי    ֵבי ֵליּה  ְמַקּיֵ א ּגָ ְלּגָ א לֹא ִאיוְ , ּפַ ָעְלָמא ַחְסּפָ    הּוא. ּבְ
ימֹו, ְוַיֲחלֹוקּו!  ָתבֹו ֵאין ָצִריְך ְלַקּיְ ּכְ ָטר ׁשֶ ׁשְ ְמִליֵאל ָסַבר: מֹוֶדה ּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ְוַרּבָ

  
  ֵאיּפּוְך. 

  
ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ

יּפּוְך,    ְלעֹוָלם ָלא ּתֵ
ְלִגי,  א ָהָכא ּבְלָבֵרר ָקִמיּפַ   ֶאּלָ

י ָה  ר ִיְצָחק ַרבא ּדְ ּכִ יּה זּוֵזי ּבְ  יֹוֵסף ּבַ יק ּבֵ יֲהָוה ַמּסֵ א ַרּבִ   , ַאּבָ
יּה ּדְ  יֲאָתא ְלַקּמֵ ָחא ִיְצָחק ַרּבִ לֹוִני ּוְפלֹוִני. ַנּפָ ְפֵני ּפְ יָך ּבִ ַרְעּתִ   , ָאַמר: ּפְ

יָאַמר ֵליּה  לֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָיִעידּו. ִיְצָחק ַרּבִ   : ָיבֹואּו ּפְ
  : ִאי לֹא ָאתּו, ָלא ְמֵהיְמִניָנא? ָאַמר ֵליּה 

ֵעִדים'!  ֵעִדים ֵאינֹו ָצִריְך ְלָפְרעֹו ּבְ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ּבְ   ְוָהא ַקְייָמא ָלן: 'ַהּמַ
ָמר ְסִביָרא ִלי:  ַמֲעָתא ּדְ ׁשְ ַהִהיא ּכִ   ָאַמר ֵליּה: ֲאָנא ּבְ

ָאַמר  יּדְ א ַרּבִ א ַרבָאַמר  ַאּבָ ר ַאּדָ   : בַר ָאַמר  ַאֲהָבה ּבַ
לֹוִני ּוְפלֹוִני ְוָיִעידּו.  בֹואּו ּפְ ּיָ לֹוִני ּוְפלֹוִני' ָצִריְך ׁשֶ ְפֵני ּפְ יָך ּבִ ַרְעּתִ   ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו: 'ּפְ

ל ַרבָאַמר ֵליּה: ְוָהא ָאַמר  יּדֵ   : ַרבָאַמר  ּגִ
י לֹא ^ָא    קע,ב ְמִליֵאל, ְוַאף ַרּבִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִדְבֵרי ַרּבָ א ְלָבֵרר. ֲהָלָכה ּכְ   ַמר ֶאּלָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  ֲאָנא ַנִמי ְלָבֵרר ָקָאִמיָנא. 
  
  

  רשב"ם
אמר ליה אנא נמי לברר 

רבי סבירא לי קאמינא. כלומר כ
ואם לא בירר דבריו הפסיד וכן 
פירש רבינו זקני מ''כ בפרק זה 
בורר אליבא דרבי שצריך לברר 
ואם לא הביא שטר הפסיד ויש 
לשון אחר ואין בו ממש ואע''פ 
שהלכה כרבי מחבירו בהא 
הלכתא כרבן שמעון שאין צריך 

  לברר כדאמר רב גידל אמר רב:
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ָנה   ִמׁשְ

ַרע ִמי ּפָ   ? חֹובוֹ  ִמְקָצת ׁשֶ
י ְיהּוָדה   .ַיֲחִליף: אֹוֵמר ַרּבִ

י יֹוֵסי    . ׁשֹוֵבר ִיְכּתֹוב: אֹוֵמרַרּבִ
י ְיהּוָדה ָאַמר   : ַרּבִ

ִרים ִמן ׁשֹוְברוֹ  ׁשֹוֵמר תִלְהיוֹ  ָצִריךְ  ֶזה ִנְמָצא   ! ָהַעְכּבָ
י יֹוֵסי לוֹ  ָאַמר ךְ : ַרּבִ ל חוֹ ּכֹ ֵיַרע ְולֹא, לוֹ  ָיֶפה ּכָ    .ֶזה ׁשֶ

  

ָמָרא   ּגְ

  : ַרבָאַמר  הּוָנא ַרבָאַמר 
י יֹוֵסי,  ַרּבִ י ְיהּוָדה ְולֹא ּכְ ַרּבִ   ֵאין ֲהָלָכה לֹא ּכְ

ָטר ְוכ ְ ין ְמָקְרִעין ַהׁשּ ית ּדִ א: ּבֵ ַמן ִראׁשֹון. ֶאּלָ ָטר ַאֵחר ִמּזְ   ֹוְתִבין לֹו ׁשְ
  

ר ִיְרְמָיה ַרב, ְוָאְמִרי ָלּה הּוָנא ַרבלְ  ַנְחָמן ַרבָאַמר ֵליּה  א ּבַ   : הּוָנא ַרבלְ  ַאּבָ
ַרְייָתא ִמיָעא ֵליּה ְלַרב ָהא ּבָ ַתְנָיא:  491ִאי ׁשְ   ּדְ

ָטר ֶאת ְמָקְרִעין "ֵעִדים ְ ָטר לוֹ  ְוכֹוְתִבין ַהׁשּ ַמן רַאֵח  ׁשְ    "ִראׁשֹון ִמּזְ
יּה.    ֲהָוה ָהַדר ּבֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יּה.  ִמיַע ֵליּה, ְולֹא ֲהַדר ּבֵ   ׁשְ
יֵמי ְלַאְפקּוֵעי ָממֹוָנא   קעא,א י ִדיָנא ַאּלִ ָלָמא ּבֵ ׁשְ   ּבִ

ִליחּוָתן?  ין ׁשְ ִליחּוָתן חֹוְזִרין ְועֹוׂשִ ָעׂשּו ׁשְ א ֵעִדים ׁשֶ   ֶאּלָ
  

  ְולֹא?! 
  : ַרבָאַמר  ְיהּוָדה בַר ְוָהא ָאַמר 

ֶדה ַאַחת!  ָטרֹות ַעל ׂשָ ָרה ׁשְ   ֵעִדים ּכֹוְתִבין ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ
  

  ָאַמר:  יֹוֵסף ַרב
ָנה.  ַטר ַמּתָ ׁשְ   ּבִ

  
הוְ    ָאַמר:  ַרּבָ

ֵאין ּבֹו ַאֲחָריּות.  ָטר ׁשֶ ׁשְ   ּבִ
  
  

                                                           

 במהדורת הדפוס מופיע המילה ברייתא בסוגרים מרובעות, ולא מופיע בגירסת הרשב"ם  491

  רשב"ם
  מתני' 

. במלוה בשטר ובומי שפרע מקצת ח
מיירי ואיכא למיחש פן יחזור 

   המלוה ויתבע כל חובו:
. יקרע אותו רבי יהודה אומר יחליף

השטר ויכתוב לו שטר אחר לפי 
חשבון הנשאר מזמן ראשון 

   כדמפרש בגמרא:
   . וישמרהו הלוה:יכתוב שובר

. שאם אבד שוברו לשמור שוברו
   יחזור המלוה ויגבה כל חובו:

. למלוה כן יפה לו א''ל ר' יוסי
שיהיה הלוה בדאגת שימור שוברו 
ולא המלוה דעבד לוה לאיש מלוה 

   כדאמרינן בגמרא:
. של מלוה להחליף ולא ירע כחו

שטרו כדאמר ר' יהודה כדי שיכוף 
   לפרעו:

  
  גמ' 

. שאמר אין הלכה לא כרבי יהודה
יחליף ואפילו לכתוב לו מזמן ראשון 

ש על ידי עדים בלא בית דין כדמפר
ואזיל דלא אלימי עדים לקרוע שטר 

   ולהחליף ולגבות מזמן ראשון:
. דאמר כותבין שובר ולא כר' יוסי

   וצריך לשמור שוברו מן העכברים:
. לפי סכום וכותבין לו שטר אחר

המעות שחייב לו עדיין ורב תנא 
   הוא ופליג:

. לקמן אי שמיע ליה לרב הא דתניא
בשמעתין במילתיה דר' יהודה 

   חצי חובו שמקרעין עדים כו':בפורע 
. רב והיה מודה הוה הדר ביה

שהלכה כר' יהודה דהא רב נמי ה''ק 
   דמה לי ב''ד מה לי עדים:

. דברייתא תני שמעה ולא הדר ביה
עדים מקרעין ואיהו אמר ב''ד דוקא 

  ולא עדים:
. מקרעין ומחליפין בשלמא בי דינא

אחר וכותבין אותו מזמן ראשון 
מזמן ראשון דמן  לטרוף שלא כדין

הדין לא אלים שטרא למיטרף אלא 
מיום שנכתב ואילך אלא ב''ד אלימי 
ומפקעי ממונא דהפקר בית דין 
הפקר כדנפקא לן מאלה הנחלות 

   (גיטין דף לו.):
. לכתוב אלא עדים שעשו שליחותן

ולהעיד בשטר הראשון היאך חוזרין 
ועושין שליחות אחרת ומי נתן להם 

   כח זה:
ה וכי אין עדים חוזרין . בתמיולא

   ועושין:
. מי והאמר רב יהודה אמר רב

שאבד שטרו ואמר לעדים כתבו לי 
אחר חוזרין וכותבין אפי' עשרה 

   שטרות אם אבדו זה אחר זה:
. לעולם אין כח ומשני רב יוסף אמר

בידם של עדים לחזור ולכתוב שטר 
אחר לגבות מלקוחות וכי קאמר רב 

מתנה יהודה אמר רב ה''מ בשטר 
שאין בו אחריות וכיון דהכל יודעין 
שנותן לו השדה למה לא יכתבו לו 
שטר מתנה להיות בידו לעדות 

   דתיקו ארעא בידיה:
. אפי' בשטר מכירה ורבה אמר

קאמר רב יהודה דכותבין עשרה 
וכגון דלית ביה אחריות וכדאמרן 
לעיל (דף קסח:) חוץ מאחריות שבו 
 וכדאמר רב נחמן לעיל (דף קסט:)

שטרא דנן דכתבנוהו לא למיגבי ביה 
  כו':
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  רשב"ם
. המלוה יכוף ללוה לפורעו שדואג פן יפסיד כדי שיכוף לפורעו

   שוברו וזה יוציא שטרו ותובעו כל חובו:
. כר' יוסי ומה תשובה ופרכינן ור' יהודה נמי מזמן ראשון קאמר

   היא זו שאמר רבי יוסי כדי שיגבה מזמן ראשון:
. דרבי יהודה לא פירש דבריו כל כך י יוסי כו'הכי קאמר ליה רב

   אלא יחליף סתמא קאמר ליה לר' יוסי כדתנן במתניתין:
   . דכותבין שובר כדי שיכוף לפורעו:בחדא פליגנא

   . כי כותבין שובר וגובין מזמן ראשון:בתרתי פליגנא עלך
. כגון ת''ר שטר שכתב בו זמנו בשבת או בעשרה בתשרי

דשי החמה וכתב בשטר בט''ו לירח פלוני במקומות שמונין לח
וכשאנו נזקקין לכוין מתי אירע יום ט''ו של אותו חדש נמצא 
עונתו ביום שבת או ביום עשירי לתשרי דהיינו יוה''כ והכל יודעין 
שלא נכתב לא בשבת ולא ביוה''כ ונמצא שלא נכתב באותו יום 

   המוכיח בשטר אלא או מוקדם הוא ופסול או מאוחר וכשר:
. דס''ל לרבי יהודה כל שטר מאוחר הוא וכשר דברי ר' יהודה

שטר מאוחר כשר ואפילו אותו שאין להוכיח מתוכו של שטר אם 
מאוחר הוא ואם לאו וכ''ש זה שזמנו ביום השבת וביום הכפורים 
שהזמן מוכיח שהוא מאוחר ואפי' רבי יוסי מודה ביה דלא נפיק 

ליכא למימר שמא מיניה חורבא מהאי כדמפרש ואזיל והא 
מוקדם הוא ופסול כמו שפירש רבינו חננאל הלא תראה דרמינן 
עלה דמתניתין (סנהדרין דף לב.) דתנן אחד דיני ממונות ואחד 
דיני נפשות בדרישה וחקירה שנאמר (ויקרא כד) משפט אחד 
יהיה לכם הא דתניא בתוספתא בתחלת מסכת מכות שטר 

או עדים ואמרו היאך שכתוב בו זמנו באחד בניסן בשמיטה וב
אתם מעידין על שטר זה שנמסרה לכם עדות זו במקום הזה 
והלא באותו היום עמנו הייתם במקום פלוני שטר ועדיו כשרין 
חיישינן שמא איחרוהו וכתבוהו ושקלו וטרו ר' חנינא ורבינא 
לאוקמי תרוייהו מתני' ומתניתא ולא דחו חדא מנייהו וקי''ל 

ממשנה או ברייתא שהיא הלכה ותו דלא מותבי' תיובתא אלא 
הא בהדיא אמרי' קיום שטרות מדרבנן הוא דאי מדאורייתא לא 
בעינן דקי''ל כריש לקיש דאמר (כתובות דף יח:) עדים החתומים 
על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבית דין ורבנן הוא 
דאצרכינהו קיום ש''מ שעל הבא לפסול את השטר עליו הראיה 

שטר זה בחזקת מאוחר והטוען כי מוקדם הוא הלכך מעמידין 
   כדי לפסלו עליו הראיה:

. שטר מאוחר דעלמא שאין בתוכו הוכחה כלל ור' יוסי פוסל
   כדמפרש לקמיה:

   . בשטר מאוחר והכשרת:והלא מעשה בא לפניך בצפורי
. שכתוב זמנו בשבת וביוה''כ הכשרתי א''ל כשהכשרתי בזה

הרי אין ישראל כותבין שמתוכו מוכיח שלא נכתב בזמנו ש
שטרות בשבת וביום הכפורים והכל יבינו שהוא מאוחר ולא נפיק 
מיניה חורבא כדלקמן אבל במאוחר בעלמא שזמנו כתוב ביום 
ראוי לכתיבה ולא יוודע אם מאוחר הוא אם לאו בההוא פליגנא 

   עלך ופסילנא וטעמא לקמן:
ות מאוחרין . ר' יהודה ור' יוסי בכל שטראמר ר' פדת הכל מודים

בענין זה שכשאנו נזקקין למנות למתי מגיע עונתו של שטר 
ונמצאת עונת הזמן הכתוב בו מכוון ביום השבת או בעשרה 
בתשרי שטר מאוחר הוא זה וכשר לדברי הכל דדמי כמי שכתוב 
בתוכו שטרא דנן דכתבנוהו לאו בזמניה כתבנוהו אלא אנן סהדי 

שלא נכתב בשבת וביום  איחרנוהו וכתבנוהו שהרי הכל יודעים
הכפורים ויכירו שהוא מאוחר ולא אתי לידי חורבא כדמפרש 
לקמן וה''ק ר' פדת הכל מודים בההוא שטר דקתני כדאתא שטר 
שכתוב זמנו בשבת כו' דכשר והיינו דקאמר ליה ר' יוסי בזה 

  הכשרתי:
. שמגיע עונתו ביום חול ולא לא נחלקו אלא בשטר מאוחר בעלמא

   וחר אם לאו:יוודע אם מא
. אליבא דר' יוסי כדמפרש ואזיל ויש ונפיק מיניה חורבא

מפרשים א''ר פדת הכל מודים שאם הוזקקנו כו' שכך כתוב בתוך 
השטר הוזקקנו לעונתו של שטר ונמצאת כו' וכל זה דכתב בשטר 
לדעת כן נכתב שיבינו שאין ישראל כותבין בשבת וידעו שהוא 

חר בעלמא שכתוב בו זמנו מאוחר לא נחלקו אלא בשטר מאו
בשבת או בעשרה בתשרי ולא חזר וכתב בו הוזקקנו לעונתו של 
שטר כו' וכל זה הבל וליצנות הוא חדא דהכי הוה ליה למימר 
אמר ר' פדת הכל מודים שאם כתב בו הוזקקנו כו' ועוד כיון 
דכתב זמנו בשבת למה לי למכתב הוזקקנו כו' הא ממילא אנו 

ום השבת וביום הכפורים ומאוחר הוא כדפי' יודעין שלא נכתב בי
   לעיל:

. דמכשיר לטעמיה דאמר אין כותבין שובר הלכך לא דרבי יהודה
חייש בין מאוחר לכשנכתב בזמנו לעולם אינו פורע עד שיקח 

  השטר ויקרענו וכיון שנקרע השטר לא חייש למידי:
   . דפוסל המאוחר:ור' יוסי

רע מקצת חובו וה''ה . היכא דפלטעמיה דאמר כותבין שובר
היכא דפרע כל חובו וטוען מלוה אירכס שטרי כדמפרש לקמן 
כותבין שובר ונותנין ללוה להודיע שפרע כל חובו והלכך האי 

  שטר מאוחר פסול הוא כו':
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ַרְייָתא"ַמאי    ? 492"ּבָ

  
ַתְנָיא:    ּדְ

ָהיוּ  "ֲהֵרי י ׁשֶ    .ֵמאֹות ֲחֵמׁש  ֵמֶהן ּוָפַרע, ֶאֶלף ּבוֹ  ןנֹוׁשִ
ָטר ֶאת ְמָקְרִעין ֵעִדים ְ ָטר לוֹ  ְוכֹוְתִבין ַהׁשּ ַמן ַאֵחר ׁשְ   , ִראׁשֹון ִמּזְ
ְבֵרי י ְיהּוָדה ּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי   : אֹוֵמר ַרּבִ
ָטר ח ְיֵהא ֶזה ׁשְ ְמקֹומוֹ  מּוּנָ בוּ , ּבִ   .ׁשֹוֵבר ְוִיְכתְּ

ֵני ֵני ּוִמּפְ   : ׁשֹוֵבר ּכֹוְתִבין ָאְמרוּ  ִריםְדָב  ׁשְ
ֵדי ַאַחת כֹוף ּכְ ּיָ   , ְלפֹוְרעוֹ  ׁשֶ

ֵדי ְוַאַחת ה ּכְ ְגּבֶ ּיִ ַמן ׁשֶ   , "ִראׁשֹון ִמּזְ
  

ַמן ִראׁשֹון ָקָאַמר!  י ְיהּוָדה ַנִמי, ִמּזְ   ְוָהא ַרּבִ
  

י ְיהּוָדה:  י יֹוֵסי ְלַרּבִ   ָהִכי ָקָאַמר ֵליּה ַרּבִ
ַמן ִראׁשֹון  ֲחָדא, - ָקָאְמַרּתְ ִאי ִמּזְ ֵליְגָנא ֲעָלְך ּבַ   ּפָ

ִני ָקָאְמַרּתְ  ַמן ׁשֵ י.  - ִאי ִמּזְ ַתְרּתֵ ֵליְגָנא ֲעָלְך ּבְ   ּפָ
   

  
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ָטר ַמּנוֹ  "ׁשְ ּזְ תּוב ׁשֶ ת ּכָ ּבָ ׁשַ ָרה אוֹ  ּבְ ֲעׂשָ ֵרי ּבַ ִתׁשְ   , ּבְ
ָטר ר, הּוא ְמאּוָחר ׁשְ    ,ְוָכׁשֵ
ְבֵרי י ְיהּוָד  ּדִ    .הַרּבִ

י יֹוֵסי    :ַרּבִ
  . ּפֹוֵסל
י ְיהּוָדה לוֹ  ָאַמר    :ַרּבִ

ה ַוֲהלֹא א ַמֲעׂשֶ ִצּפֹוִרי ְלָפֶניךָ  ּבָ ְרתָּ  ,ּבְ   ! ְוִהְכׁשַ
י: לוֹ  ָאַמר ְרתִּ ִהְכׁשַ ׁשֶ ֶזה ּכְ י ּבָ ְרתִּ   .ִהְכׁשַ

  
ֶזה ָקָאַמר! י ְיהּוָדה ַנִמי ּבָ   ְוָהא ַרּבִ

  
יָאַמר  ָדת ַרּבִ   : ּפְ

ָטר, ַהּכל מֹוִדים ל ׁשְ ִאם הּוְזַקְקנּו ְלעֹוָנתֹו ׁשֶ   , ׁשֶ
ת ּבָ ׁשַ ֶנת ּבְ    ,ְוִנְמֵצאת עֹוָנתֹו ְמכּוּוֶ

ר,  ָטר ְמאּוָחר הּוא ְוָכׁשֵ ׁשְ ֵרי ׁשֶ ִתׁשְ ָרה ּבְ ֲעׂשָ   אֹו ּבַ
ָעְלָמא,    קעא,ב ָטר ְמאּוָחר ּבְ ׁשְ א ּבִ   לֹא ֶנְחְלקּו ֶאּלָ

ָאַמר: ֵאי י ְיהּוָדה ְלַטֲעֵמיּה ּדְ יּה חּוְרָבא,ַרּבִ   ן ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר, ְוָלא ָנֵפיק ִמיּנֵ
יּה חּוְרָבא. ָאַמר: ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר, ְוָנֵפיק ִמיּנֵ י יֹוֵסי ְלַטֲעֵמיּה ּדְ   ְוַרּבִ
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ֵריּה  הּוָנא ַרבָאַמר  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   : ְיהֹוׁשֻ

ָאַמר:  יּה , ָהֵני ִמ "ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר"ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ א, ֲאָבל ַאּכּוּלֵ ְלּגָ י ַאּפַ   לֹא.  -יּלֵ
  

  ְולֹא ִהיא, 
ְתִביַנן.  יּה ּכָ   ֲאִפיּלּו ַאּכּוּלֵ

  
י ָהא ּדְ  ר ִיְצָחק ַרבּכִ יּה זּוֵזי ּבְ  יֹוֵסף ּבַ יק ּבֵ יֲהָוה ַמּסֵ א ַרּבִ   , ַאּבָ

יּה ּדְ  יֲאָתא ְלַקּמֵ ר ֲחִניָנא ַרּבִ י ּבַ ּפִ   ַזיי, , ָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי זוּ ּפַ
קֹול זּוָזְך,  ָטַראי ּוׁשְ   ָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ׁשְ

ְבָרא,  ס ִלי, ֶאְכּתֹוב ְלָך ּתַ ָטְרָך ִאיְרּכַ   ָאַמר ֵליּה: ׁשְ
מּוֵאלוּ  ַרבָאַמר ֵליּה: ָהא  ְרַוְייהּו: ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר!  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

מוּ  ַרב ּוׁשְ ַעְייִנין, ָאַמר: ַמאן ָיֵהיב ָלן ֵמַעְפֵריּה ּדְ   ֵאל, ָרֵמיַנן ּבְ
יָהא  ְרַוְייהּו: ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר.  ָלִקיׁש  ֵריׁש ְוָהא  יֹוָחָנן ַרּבִ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

  
י ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןְוֵכן ּכִ   : ֶאיְלָעא ַרּבִ

  ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר. 
  

ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר,  ָרא ּדְ ּבְ   ּוִמְסּתַ
א ֵאי ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ה ְוָחֵדי? ּדְ ל ֶזה יאַכל ַהּלָ ָטרֹו ׁשֶ   ן ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר, ָאַבד ׁשְ

  
ֵייַמְתִקיף ָלּה    : ַאּבַ

ה ְוָחֵדי?  ל ֶזה יאַכל ַהּלָ א ַמאי, ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר, ָאַבד ׁשֹוְברֹו ׁשֶ   ְוֶאּלָ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
  .  (משלי כב, ז) 493"ַמְלֶוה ְלִאיׁש  לֶֹוה ֶעֶבד"ִאין, 

   
  

                                                           

ה ְלִאיׁש ַמלְ  493 ים ִיְמׁשֹול ְוֶעֶבד לֹוֶ ָרׁשִ יר ּבְ   ֶוהָעׁשִ

  רשב"ם
. וה''ה בלא ואמר ליה אירכס לי

אירכס היכא דפרע חצי חובו 
וכתבו שובר ללוה יכול המלוה 

חובו  להוציא אחרי כן שטר
שכתוב זמנו אחר זמן השובר 
ויאמר ממון אחר הוא זה שלוית 
ממני אחרי כן ויגבה כל חובו 
משלם שהרי אין ידוע שהוא 
מאוחר אבל שטר שכתוב זמנו 
בשבת ועשרה בתשרי לא מצי 
למימר השתא הוא דיזפת 

   מינאי:
אמר רב הונא בריה דרב יהושע 

. מלתא באפי נפשיה היא הני כו'
יחזור המלוה  מילי פלגא פן

ויתבע כל חובו אבל אכוליה 
חוביה לא דמלוה אפסיד 
אנפשיה שלא נזהר לשמור את 

   שטרו:
. ומסתברא דכותבין שובר

אכוליה חוב היכא דאירכס 
   שטרא:

. בתמיה ישמח יאכל הלה וחדי
   באכילת ממון אחרים חנם:

. מוטב עבד לוה לאיש מלוה
שיהא טורח ודאגת שמירת שטר 

  יותר מן המלוה:מוטל על הלוה 
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ַנן ָהָתם    ּתְ

ְטֵרי ִמין חֹוב "ׁשִ סּוִלין - ַהּמּוְקּדָ ִרין ְוַהְמאּוָחִרין, ּפְ ׁשֵ   . "ּכְ
  

  : ַהְמנּוָנא ַרבָאַמר 
ְטֵרי ַהְלָוָאה,  א ׁשִ נּו ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

סּוִלין.  ר ֲאִפיּלּו ְמאּוָחִרין ַנִמי ּפְ ח ּוִמְמּכָ ְטֵרי ִמּקָ   ֲאָבל ׁשִ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ֵרי, ִזיְמ  ִתׁשְ ִניָסן, ְוָכֵתיב ֵליּה ּבְ ין ֵליּה ַאְרָעא ּבְ ְמַזּבֵ   ִנין ּדִ
יּה,  ין ֵליּה ִמיּנֵ יֵני ְוַזּבֵ יֵני ּבֵ   ּוִמְתְרִמי ֵליּה זּוֵזי ּבֵ

ְך!  ּה ִמיּנָ יק ֵליּה ְוָאַמר ֵליּה: ֲהַדר ְזַבְנּתָ ֵרי ַמּפֵ ׁשְ   ְוִכי ָמֵטי ּתִ
  

  ִאי ָהִכי,
ְטֵרי ַהְלָוָאה ַנִמ    י, ׁשִ

ֵרי,  ִתׁשְ ָטָרא ּבְ ִניָסן ְוָכֵתיב ֵליּה ׁשְ ָיֵזיף ּבְ   ִזְמִנין ּדְ
יֵני ּוָפַרע ֵליּה,  יֵני ּבֵ   ּוִמְתְרִמי ֵליּה זּוֵזי ּבֵ

ָטַראי,    ְוָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ׁשְ
ְבָרא,  ס ִלי, ְוָכֵתיב ֵליּה ּתַ   ְוָאַמר ֵליּה: ִאיְרּכַ

אי! ְוִכי ָמֵטי ִזְמֵניּה ְוָאַמר ֵליּה:  יַזְפּתְ ִמיּנַ א הּוא ּדִ ּתָ   ָהֵני ָהׁשְ
  

  ָקָסַבר: ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשֹוֵבר. 
  

ֲהָנא ַרבלְ  ֵייָמר ַרבָאַמר ֵליּה  י ִיְרְמָיה ַרב, ְוָאְמִרי ָלּה ּכָ יְפּתִ ֲהָנא ַרבלְ  ִמּדִ   : ּכָ
ְבָרא  ָטֵרי ְמאּוָחֵרי ְוָכְתִביַנן ּתַ ָכְתִביַנן ׁשְ   ְוָהִאיָדָנא ּדְ

אי   ָקָעְבִדיַנן ָהִכי?  ַאּמַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָאַמר ְלהּו  ַתר ּדְ יּבָ א ַרּבִ   ְלָסְפֵריּה:  ַאּבָ

ָטר ְמאּוָחֵרי,  ְתִביתּו ׁשְ י ּכָ   ּכִ
א ֵאַחְרנּוהּו ּוְכַתְבנּוהּו'.  ַתְבֵניּה ֶאּלָ ִזְמֵניּה ּכְ ַנן לֹא ּבְ ָטָרא ּדְ ְתבּו ָהִכי: 'ׁשְ   ּכִ

  
י ַרבָאַמר ֵליּה    : ֲהָנאכָּ  ַרבלְ  ַאׁשִ

ָלא ָקא ָעְבִדיַנן ָהִכי    ְוָהִאיָדָנא ּדְ
  

ְבֵרי,  ְתִביתּו ָהֵני ּתַ י ּכָ ָאַמר ֵליּה ַרב ָסְפָרא ְלָסְפֵריּה: ּכִ ַתר ּדְ   ּבָ
ְתבּו,  ָטָרא ּכִ ׁשְ   ִאי ָיְדִעיתּו ִזיְמָנא ּדִ

ָנֵפיק ִלְרֵעיּה.  ָכל ֵאיַמת ּדְ ְתבּו ְסָתָמא, ּדְ   ִאי לֹא, ּכִ
  

י ַרבלְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה  י ַרב, ְוָאְמִרי ָלּה ַאׁשִ ֲהָנא ַרבלְ  ַאׁשִ   : ּכָ
ָלא ָקָעְבִדיַנן ָהִכי?    קעב,א ָנא ּדְ   ְוָהא ָהִאיּדָ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יֵני,  ּקִ ּקּוֵני תַּ ַנן ּתַ   ַרּבָ
יּה.  ְפׁשֵ ַאְפִסיד ַאּנַ לֹא ָעֵביד ִאיהּו הּוא ּדְ ָעֵביד ָעֵביד, ַמאן ּדְ   ַמאן ּדְ

  
  
  

  רשב"ם
. בסדר זרעים בפרק אחרון דמסכת תנן התם
   שביעית:

. שכתבוהו באחד באייר המוקדמים פסולין
ובתוך השטר הקדימו וכתבו בו באחד בניסן 
פסולין דאתי למיטרף לקוחות שלא כדין ואפי' 
מזמן שני לא גובה כדאמרינן באיזהו נשך (ב''מ 

רבנן גזירה  דף עב.) ר' יוחנן אמר אפי' תימא
שמא יגבה מזמן ראשון אבל מוקדמין בענין זה 
שנכתב בו באחד בניסן ובאחד בניסן כתבוהו ולא 
לוה עד תשרי דאתא למיטרף לקוחות שלא כדין 
דמניסן ועד תשרי בזה נחלקו בפרק שנים אוחזין 
רב אשי מוקי לה בשטרי הקנאה ואביי אמר עדיו 

עבד בחתומיו זכין לו ומיום כתיבת השטר שי
   נפשיה והלכך כשר:

. שכתבוהו באחד בניסן והמאוחרים כשרין
וכתבו בתוך השטר באחד באייר וכ''ש אם לוה 
בניסן ולא נכתב עד אייר דכשר שהרי מחל לו 

   שעבוד של חדש שעבר:
. דמאוחרים כשרים אלא אמר רב המנונא לא שנו

בשטרי הלואה כדאמרן לעיל ר' יהודה לטעמיה 
ובר ולא נפיק מיניה חורבא דאמר אין כותבין ש

ורב המנונא ס''ל אין כותבין שובר כדמתרץ 
   לקמן הלכך ליכא למיחש למידי:

אבל בשטרי מקח וממכר אפי' מאוחרים 
. דזמנין דמזבן ראובן ארעא לשמעון פסולים

בניסן על מנת שאם יגיע לדמים יחזירנה לו 
וכשכתב שטר מקנה כתב בו ראובן מכר שדה 

זר ראובן ולקח שדהו משמעון לשמעון בתשרי וח
בתמוז וכששאל שטר מקנה אמר ליה שמעון 
אירכס לי ואפילו למ''ד אין כותבין שובר הכא 
מודה דמה יפסיד שמעון אם לא יפדה ראובן 
שדהו הלכך אפילו אם יכתוב לו שמעון לראובן 
שובר שפדה שדהו בתמוז יחזור שמעון ויוציא 

חזרתי שטרו הכתוב בתשרי ויאמר אחר שפדית 
   ולקחתי ממך והא שטרא:

. כדאמרן לעיל אליבא א''ה שטרי הלואה נמי כו'
   דר' יוסי דפסיל שטר מאוחר משום הך חורבא:

. הלכך קסבר רב המנונא אין כותבין שובר
   מאוחרין כשרין כדאמרן אליבא דר' יהודה:

. האידנא כתבינן שטרי מאוחרין וכתבינן תברא
   ניה לר' יוסי לעיל:ולא חיישינן לחורבא דנפיק מי

. אמר ליה בתר דאמר להו ר' אבא לספריה כו'
ליכא למיחש מידי דכיון דכתוב בתוך השטר 
שהוא מאוחר הרי הוא כשטר שכתוב בו זמנו 
בשבת ועשרה בתשרי דאכשרנא לעיל בין לר' 
יהודה בין לר' יוסי דכיון דידעינן ביה בשטר 

ח שהוא מאוחר לא אתי לידי חורבא ושוברו מוכי
עליו שהוא פרוע והאי דקדים ליה שובר היינו 
משום דשטר מאוחר כתבוהו כמו שכתבו בתוכו 

   אנן סהדי איחרנוהו ואפי' ר' יוסי בזה מכשר:
. א''ל רב אשי לרב כהנא האידנא לא עבדינן הכי

אלא כתבינן שטר מאוחר וכתבינן תברא ולא 
כתבינן בתוך השטר איחרנוהו וכתבנוהו ואפ''ה 

   נן לחורבא דר' יוסי:לא חיישי
. בתוך השובר אדכרתון זמנא דשטרא כתובו

פלוני פרע לפלוני חוב פלוני כן וכך של אותו 
השטר שכתוב בו זמן פלוני ואז לא יוכל לרמות 
שאפי' כתב את השטר מאוחר הרי השובר מוכיח 

   עליו דהוא פרוע:
. אדכרתון זמן הכתוב בשטר כתבו השובר ואי לא

וב שום זמן בשובר אלא סתמא שלא יהא כת
סכום המעות שהיו כתובין בשטר כותבין בשובר 
דכי היכי דכל אימת דנפק השטר שכתוב בו סכום 
ממון כזה לורעיה השובר לא שנא אם השטר 
קודם לשובר לא שנא מאוחר הימנו דהא תברא 
סתמא כתוב ומעתה צריך המלוה ליזהר שלא 

ר ילוה עוד ללוה הזה כסכום ממון הכתוב בשוב
דהא תברא מרע ליה ואם הלוהו כסכום ממון 

  ההוא הוא ניהו דאפסיד אנפשיה:
. אלא כתבינן שטר והאידנא לא עבדינן הכי

מאוחר סתמא דלא כתיב איחרנוהו וכתבנוהו 
וכתבינן תברא עלייהו בשעת פרעון וכתבינן זמן 
בשובר ולא כתבינן ליה סתמא ולחורבא דרבי 

  יוסי לא חיישינן:
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ר ָרָבאָאַמר ְלהּו  יָלא ַרב ּבַ אָתא:  ׁשֵ ָטָרא ַאְקִנּיָ ְתֵבי ׁשְ   ְלָהְנהּו ּכָ

אָתא ְטֵרי ַאְקִנּיָ ְתִביתּו ׁשִ י ּכָ    ,ּכִ
יּה  ְקִניתּו ּבֵ ְתבּו,  -ִאי ָיְדִעיתּו יֹוָמא ּדִ   ּכִ

יּה,  -ְוִאי לֹא  ָקְייִמיתּו ּבֵ ְתבּו יֹוָמא ּדְ   ּכִ
לֹא ִמְת  י ֵהיִכי ּדְ ְקָרא.ּכִ ׁשִ   ֲחִזי ּכְ

  
  ְלָסְפֵריּה:  הּוָנא ַרבְלָסְפֵריּה, ְוֵכן ָאַמר ְלהּו  ַרבָאַמר ְלהּו 

ִהיִני.  י ּבְ ְמִסיָרן ְלכּו ִמיּלֵ ב ּדִ יִלי, ְוַאף ַעל ּגַ ׁשִ ְתבּו ּבְ יִלי ּכִ ׁשִ י ָקְייִמיתּו ּבְ   ּכִ
ב  ִהיִני, ְוַאף ַעל ּגַ ְתבּו ּבְ ִהיִני ּכִ י ָקְייִמיתּו ּבְ יִלי.  ּכִ ׁשִ י ּבְ ְמִסיָרן ְלכּו ִמיּלֵ   ּדִ

   
  
  

  רשב"ם
. אלא כתבינן נא לא עבדינן הכיוהאיד

שטר מאוחר סתמא דלא כתיב 
איחרנוהו וכתבנוהו וכתבינן תברא 
עלייהו בשעת פרעון וכתבינן זמן בשובר 
ולא כתבינן ליה סתמא ולחורבא דרבי 

   יוסי לא חיישינן:
. כותבי שטר להנך דכתבי אקניאתא

מתנה שאין כתוב בהן אחריות ולא אתי 
שטר מכירה  למיטרף מלקוחות אי נמי

שכתב בהן אחריות שדינו לטרוף 
לקוחות משעת מכירה דעדים מפקי ליה 
לקלא בלא שטר כדאמרינן בחזקת 
הבתים (לעיל דף מא:) אמר רב המוכר 
שדהו בעדי' גובה מנכסים משועבדים 
וכדמפרש התם טעמא מלוה אזביני קא 
רמית כו' הלכך אי ידעיתון ההוא יומא 

נה או מוכר דאקניתון ביה מן הנותן מת
מכירה כתבו עכשיו אותו היום שנתנה 
המתנה והמכירה דאיכא למיחש שמא 
אחרי כן נתנה לאחר שלא כדין (פסק) 
ודוקא שטרי אקנייתא אבל שטרי 
הלואה שיש בו אחריות לא יכתוב אלא 
יום שעומד בו עכשיו דא''כ הוה ליה 
מוקדם ופסול דאתי למיטרף לקוחות 

דלעולם  מזמן הכתוב בשטר שלא כדין
אין לקוחות משועבדים לשום אדם כל 
זמן שלא נכתב שטר עד שיקחו מן הלוה 
קרקעות אחר שנכתב השטר המשעבד 
נכסיו הלכך אי כתבי יומא שנעשית 
ההלואה בשטר זה פסול הוא דאתי 
למיטרף לקוחות שלקחו בין ההלואה 
לכתיבת השטר והם לא נשתעבדו עד 
לאחר כתיבת השטר דעדים החתומים 

השטר אינהו מפקי ליה לקלא  על
כדאמרי' לענין הלואה בחזקת הבתים 
ולקוחות שלקחו אחרי כן אינהו הוא 
דאפסידו אנפשייהו אבל מקמי כתיבת 
השטר שפיר זבון ואפילו נכתב ביום 
ונחתם בלילה חשבינן ליה מוקדם ופסול 
דהא לא אשתעבוד לקוחות אלא מיום 
חתימה ואילך ואיהו אתי למיטרף מיום 

יבתו שלא כדין והכי תנן בהמביא גט כת
(גיטיץ דף יז.) נכתב ביום ונחתם בלילה 
פסול ורבי שמעון מכשיר שהיה ר' 
שמעון אומר כל הגיטין שנכתבו ביום 
ונחתמו בלילה פסולין חוץ מגיטי נשים 
והתם מפרש טעמא לענין גיטי נשים 

   מיהו לענין שאר שטרות לכ''ע פסולין:
פירש דהא . אפס רבינו חננאל פסק

דרבה בר שילא שמעינן מינה דשטרא 
דכתיב בההוא יומא דקנו מיניה ובתר 
כמה יומי אסהידו עליה הנהו סהדי 
קמאי שפיר דמי מדקאמר אי ידעיתו 
יומא דאקניתו כתבו ההוא יומא ואף על 
גב דחתמי עליה האידנא שפיר דמי דלא 
אשכחן דבעו חתימת ההוא יומא אלא 

נכתב ביום גט אשה בלבד דתנן בגט 
ונחתם בלילה פסול וכן הלכה הוא כך 
פר''ח אך לא יתכן אלא כמו שפירשתי 

   וכדפי' מתניתין דגיטין:
. ואתם כותבין שם כי יתביתו בשילי

אותה העיר בשטרי מכירה או שטרי 
הלואה או שטרי מתנה או זכרון עדות 
כתבו בתוך השטר מקום שאתם יושבים 

ני שם בשעת כתיבה כלומר במקום פלו
   כתבנו הך מה שראינו במקום פלוני:

. מקום: האי מאן דנקיט מלוה בהיני
דנקיט שטר מלוה בר מאה זוזי ואמר 
להם כתבו לי תרי בני חמשים שכשיפרע 
לי הלוה חמשים זוזי אקרע שטרא של 
חמשים ול יהיה צריך לכתוב שובר לא 

  כתבינן שלא מדעת הלוה:



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
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  : ָרָבאָאַמר 

ר ְמָאה זּוֵזי,  ָטָרא ּבַ ָנֵקיט ׁשְ   ַהאי ַמאן ּדְ
ֵיּה ִניֲהִלי ּתְ  ּוְ יןְוָאַמר: ׁשַ ין ַחְמׁשִ ֵני ַחְמׁשִ יַנן ְלהּו.  - ֵרי ּבְ ּוֵ   לֹא ְמׁשַ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ִני ָתא ּדְ ַנן ִמיּלְ ְלֶוה ְוִניָחא ֵליּה ַלּלֹ ֲעַבדּו ַרּבָ   ֶוה, ָחא ֵליּה ַלּמַ

כֹוף ְלפֹוְרעֹו,  ּיָ ֵדי ׁשֶ ְלֶוה ּכְ   ִניָחא ֵליּה ַלּמַ
ָטֵריּה. ְוִניָחא ַלּלֹ  ם ׁשְ ּגַ ִניּפַ י ֵהיִכי ּדְ   ֶוה ּכִ

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

ין,  ין ַחְמׁשִ ֵני ַחְמׁשִ ָטֵרי ּבְ ֵרי ׁשְ ָנֵקיט ּתְ   ַהאי ַמאן ּדְ
וִּ  יַנן ֵליּה, ְוָאַמר: ׁשַ ּוֵ ר ְמָאה ָלא ְמׁשַ   יְנהּו ִניֲהִלי ַחד ּבַ

ְלֶוה ְוִניָחא ֵליּה ַלּלֶוה.  ִניָחא ֵליּה ַלּמַ ָתא ּדְ ַנן ִמיּלְ   ֲעבּוד ַרּבָ
ָטֵריּה,  לֹא ִניְפּגֹום ׁשְ י ֵהיִכי ּדְ ְלֶוה ּכִ   ִניָחא ֵליּה ַלּמַ

לֹא ָיכֹוף ְלפֹוְרעוֹ ְוִניָחא ֵליּה ַלּלֹ  ֵדי ׁשֶ   . ֶוה ּכְ
  

י ַרבָאַמר    : ַאׁשִ
ר ְמָאה זּוֵזי,  ָטָרא ּבַ ָנֵקיט ׁשְ   ַהאי ַמאן ּדְ

יָנא ֵליּה.  ּוֵ ין ָלא ְמׁשַ ר ַחְמׁשִ ּוּוְנִהי ִניֲהִלי ַחד ּבַ   ְוָאַמר: ׁשַ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ָטַראי,  ְרֵעיּה ְוָאַמר ֵליּה: ַהב ִלי ׁשְ   ָאְמִריַנן: ַהאי ִמיְפַרע ּפַ
ְבָרא, ְוָאַמר ֵליּה: ִאיְר  ס ִלי, ְוָכֵתיב ֵליּה ּתַ   ּכַ

יק ֵליּה ַהאי ְוָאַמר ֵליּה: ַהאי ַאֲחִריָנא הּוא.     ְוַמּפֵ
   

  

  רשב"ם
. שתקנו מ''ט עבוד רבנן מילתא

שלא ישתנה שטרו מכמות 
   שהיה דניחא ליה כו':

. כי היכי דליכוף ולפרעיה
כשיפרענו לוה למלוה חצי חובו 
יכופנו מלוה לפרוע לו השאר כי 
ידאג הלוה פן יפסיד שוברו 

   ויתבעהו מלוה כל חובו:
. כי היכי דליפגום שטרו

כשיפרע חמשים זוז הרי נמצא 
שטר שביד מלוה פגום ותנן 

.) הפוגמת (כתובות דף פז
כתובתה לא תפרע אלא בשבועה 
וה''ה לכל השטרות כדאמרי' 
במסכת שבועות וכי מה בין זה 
לפוגם שטרו כו' בפ' שבועת 

   הדיינין (דף מא.):
. אך כי היכי דלא ליפגום שטרו

כשיפרענו חמשים זוז יחזיר לו 
שטר של חמשים ונשאר בידו 

   שטר של חמשים שני שלם:
קט אמר רב אשי האי מאן דנ

. מלוה בר מאה זוזי ואמר שטר
להו לספרי כתובו חד בר 
חמשים מההוא זמן ראשון 
שהרי פרע לי המותר וקרעו 
שטר זה לא כתבינן ליה שטר 
אחרינא לא מזמן ראשון וכל 
שכן מזמן זה של יום כתיבה 
ואילך שמא שטר פרוע הוא זה 
ויש לו שובר ללוה עליו ויוציא 
המלוה עליו שטר של חמשים 

ר חוב אחר הוא זה ויאמ
  שהלויתי לך פעם אחרת:
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  רשב"ם
  מתני' 

. ואפי' למאן דאמר בפרק קמא הרי עשיר אומר לעני כו'
(לעיל דף יג.) דאית דינא דגוד או אגוד שאני הכא דגוד 

   איכא אגוד ליכא והכי מתרץ לה התם:
. דבההיא חזקה שהניחו אביו יהיה לעולם קח לך עבדים

הביא בני אדם במרחץ אלא מבני ולא יניחו לו להרבות ול
   ביתו:

. שיכול הלה לטעון אינן יכולין להוציא שטר חוב זה על זה
שטר זה שבידך אני החזרתיו לך כשהחזרת לי ממון שלוית 

   בו ממני:
. על אחד מהם דכל חד מצי מדחי ליה ולא אחר יכול להוציא

אצל חבירו אא''כ יש עדים בדבר שמעידין זה לוה מזה אבל 
   שטר אין יכולין להביא ראיה:מן ה

. בגמ' פריך עלה מרישא נמצא לאחד בין שטרותיו כו'
   ומפרש לה שפיר:

. אם רוצים ללוות זה מזה או מאיש אחר או כיצד יעשו
  לקנות קרקע:

. אבי אביו ויכתוב יוסף בן שמעון בן יעקב וזה יכתוב ישלשו
   יוסף בן שמעון בן נפתלי:

ביהן ושמות אבי אביהן . ששמותיהן ושמות אמשולשים
   שוין:

. יוסף בן שמעון שהוא גוץ או לבן או גיחור לוה יכתבו סימן
   מיוסף בן שמעון שהוא ארוך או שחור:

  . שוין:ואם היו סימניהן
. אם אחד מהן כהן יכתבו יוסף כהן לוה מיוסף יכתבו כהן

   ישראל:
  

  גמ' 
. והיה מוחזק בו ההוא שטרא דנפק לבי דינא דרב הונא

ם אחד שהיה טוען פלוני בן פלוני הכתוב בזה השטר אד
כתבו וחתמו ומסרו לי לפי שהלויתיו כך וכך ממון וכדתנן 
מתניתין בפירקין (דף קעה:) הוציא עליו כתב ידו שהוא 
חייב לו גובה מנכסים בני חורין ואת שמי לא הוצרך לכתוב 

  שהרי מסרו לי וכתב לי ממך כלומר ממי שמוחזק בשטר:
. ממך משמע אפילו מריש גלותא כלומר שמא הונאאמר רב 

ריש גלותא או אדם אחר הלוהו ונפל ממנו ומצאתו ואין 
לפרש שבא רב הונא לומר שיגבה שטרו זה המוחזק דמשמע 
כל מי שמוחזק בשטר ואפילו ריש גלותא מוחזק בו שאין 
רגיל להלוות יגבה לו בו דא''כ הוה ליה למימר כדלקמן 

   נפיק מתותי ידיה משמע:ממך ההוא [גברא] ד
. והוא אחד משלשה גיטין פסולין ואם ניסת ואין בו זמן

   הולד כשר בפ' המגרש (גיטין דף פו.):
. קס''ד השתא כיון דעדים קא חזו אני היום גירשתיך כשר

   ליה בידיה וכתוב בו היום הרי כתב בו זמן:
. בב''ד להתגרש האשה משמע וחשבינן ההוא יומא דנפיק

   ן גמור:ליה כזמ
. דהא חזו ליה ב''ד בידו וכמי שנכתב ה''נ משמע ממך כו'

   שם המלוה בשטר דמי:
. לא חייש לשום זמן בגיטין בדיעבד וכדר' דלמא אבא שאול

אלעזר ס''ל דתנן בפ' המגרש (שם) שלשה גיטין פסולין ואם 
ניסת הולד כשר כתב בכתב ידו ואין עליו עדים יש עליו 

בו זמן ואין בו אלא עד אחד הרי אלו עדים ואין בו זמן יש 
שלשה גיטין פסולין ואם ניסת הולד כשר ר''א אומר אע''פ 
שאין עליו עדים אלא שנתנו לה בפני עדים כשר וגובה 
מנכסים משועבדים שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני 
תיקון העולם וכי היכי דרבי אלעזר מכשיר ליה בלא עדים 

כרתי ה''נ מכשיר ליה בלא זמן משום טעמא דעדי מסירה 
משום האי טעמא גופיה כדקתני יש עליו עדים ואין בו זמן 
בהאי משנה דשלשה גיטין פסולין ועלה קאי ר' אלעזר 
ואמר אע''פ שאין עליו עדים בהאי שטר שאין בו זמן כשר 
שאין העדים חותמין על הגט אלא מפני תיקון העולם וה''נ 

תיקון העולם דבת אחותו  אין כותבין בו זמן אלא מפני
ופירות כדמפרש בפ' (כל הגט) [המביא תניינא] (שם דף יז.) 
וכיון שנתנו לה בפני עדים הם יעידו על הזמן ועל הגט והאי 
דמצריך אבא שאול לכתוב בו אני היום גירשתיך לאו משום 
זמן דהא אין זה זמן ולזמן לא חייש כר' אלעזר אלא דבעי 

דמשעה שקבלה הגט נתגרשה  אבא שאול ידים מוכיחות
מיד שאם לא נכתב מהיום בגט זה שאין בו זמן מנין לנו 
שיהיה גט שמא אין בדעתו לגרשה מיד בגט זה עד סוף שנה 
או שנתיים לאחר קבלתה הלכך בעי אבא שאול שיכתבו 
היום אחרי שאין זמנו כתוב בו שיוכיח עליו כר' יוסי דאמר 

עליו והאי דאמר אבא  (לעיל דף קלו) זמנו של שטר מוכיח
   שאול היינו דכתבינן בגט מן יומא דנן ולעלם:

. וכדרב הונא דאמר ממך אפילו אבל הכא ליחוש לנפילה
   מריש גלותא ושמא מאחר נפל ומצאו זה:

 

        אאאא    קעב,קעב,קעב,קעב, . 34
ָנה  ִמׁשְ

  
ֵני יר ְוֶאָחד ָעִני ֶאָחד, ַאִחין ׁשְ   , ָעׁשִ

יַח  ד ּוֵבית ֶמְרָחץ ֲאִביֶהן ָלֶהן ְוִהּנִ    :ַהּבַ
ָאן ָכר ֲעׂשָ ָכר - ְלׂשָ ָ   , ָלֶאְמַצע ַהׂשּ

ָאןֲע     – ְלַעְצמוֹ  ׂשָ
יר ֲהֵרי ְרָחץ ְוִיְרֲחצוּ  ֲעָבִדים ְלךָ  ַקח": ֶלָעִני אֹוֵמר ֶהָעׁשִ ּמֶ   , "ּבַ

ה אּובֹ  ֵזיִתים ְלךָ  ַקח" ֵבית ַוֲעׂשֵ ד ּבְ    ".ַהּבַ
ַנִים ָהיוּ  ׁשְ ִעיר ׁשֶ ם  , ַאַחת ּבְ ן יֹוֵסף - ֶאָחד ׁשֵ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ

ם ן יֹוֵסף ַאֵחר ְוׁשֵ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ
ַטר ְלהֹוִציא ְיכֹוִלין ֵאין   , ֶזה ַעל ֶזה חֹוב ׁשְ
ַטר ֲעֵליֶהן ְלהֹוִציא ָיכֹול ַאֵחר ְולֹא   , חֹוב ׁשְ

ין ְלֶאָחד ִנְמָצא ָטרֹוָתיו ּבֵ    :ׁשְ
ָטרוֹ " ל ׁשְ ן יֹוֵסף ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ רּוַע  ׁשִ ָטרֹות - "ּפָ ֵניֶהן ׁשְ רּוִעין ׁשְ   , ּפְ

יַצד   ? ַיֲעׂשוּ  ּכֵ
ׁשוּ  ּלְ    ,ְיׁשַ

ין ָהיוּ  ְוִאם ׁשִ בוּ  - ְמׁשּוּלָ   , ִסיָמן ִיְכתְּ
ִנין ָהיוּ  ְוִאם בוּ  - ְמסּוּמָ   .  ֵהןּכֹ  ִיְכתְּ

   

ָמָרא   ּגְ

ְנַפק ְלֵבי ִדיָנא ּדְ  ָטָרא ּדִ   , הּוָנא ַרבַההּוא ׁשְ
יּה  ֵתיב ּבֵ ֲהָוה ּכָ ר ּפְ " :ּדַ לֹוִני ּבַ ךָ ֲאִני ּפְ   ."לֹוִני ָלִויִתי ָמֶנה ִמּמְ

  
  : הּוָנא ַרבַמר ָא    קעב,ב

לּוָתא, "ךָ ִמּמְ "   , ֲאִפיּלּו ֵמֵריׁש ּגָ
א.  בֹור ַמְלּכָ ָ   ַוֲאִפיּלּו ִמׁשּ

  
א ַרבָאַמר ֵליּה  הלְ  ִחְסּדָ   : ַרּבָ

ֵעי ָלּה  ְלאֹוְרָתא ּבָ ּה ּדִ ין ּבָ ְך.  הּוָנא ַרבּפֹוק ַעּיֵ   ִמיּנָ
ח,  ּכַ ק ְוַאׁשְ   ְנַפק ּדַ

ַתְנָיא:    ּדְ
ט" ׁש  ּגֵ ּיֵ   , ְזַמן ּבוֹ  ְוֵאין ֵעִדים ָעָליו ׁשֶ

אּול א ׁשָ   : אֹוֵמר ַאּבָ

תּוב ִאם יָה : "ּבוֹ  ּכָ תִּ ַרׁשְ ר- "ַהּיֹום ּגֵ ׁשֵ   . "ּכָ
ַמע!  "ַהּיֹום"ַאְלָמא:  יּה ַמׁשְ ָנֵפיק ּבֵ   ַההּוא יֹוָמא ּדְ

ַמע.  ָנֵפיק ִמּתּוֵתי ְיֵדיּה ַמׁשְ ְבָרא ּדְ ָך" ֵמַההּוא ּגַ   ָהָכא ַנִמי, "ִמּמְ
  

ֵיייּה ָאַמר לֵ    : ַאּבַ
י ֱאִליֶעֶזר ְסִביָרא ֵליּה,  ַרּבִ אּול ּכְ א ׁשָ   ְוִדְלָמא ַאּבָ

ְרֵתי.  ָאַמר: ֵעֵדי ְמִסיָרה ּכָ   ּדְ
  ֲאָבל ָהָכא ֵליחּוׁש ִלְנִפיָלה! 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

יַנן.  -ִלְנִפיָלה    ָלא ָחְייׁשִ
  

יַנן ִלְנִפיָלה?  ָלא ָחְייׁשִ יְמָרא ּדְ   ּוְמָנא ּתֵ
  

ְתנַ    ן: ּדִ
ַנִים ָהיוּ  "ׁשְ ִעיר ׁשֶ   , ַאַחת ּבְ

ם ן יֹוֵסף ֶאָחד ׁשֵ ְמעֹון ּבֶ ם ,ׁשִ ן יֹוֵסף ַאֵחר ְוׁשֵ ְמעֹון ּבֶ    ,ׁשִ
ַטר ְלהֹוִציא ְיכֹוִלין ֵאיָנן   , ֶזה ַעל ֶזה חֹוב ׁשְ
ַטר ֲעֵליֶהן ְלהֹוִציא ָיכֹול ַאֵחר ְולֹא   , "חֹוב ׁשְ
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  ְיכֹוִלין.  - ָהא ֵהם ַעל ֲאֵחִרים 
אי? ֵליחּוׁש ִלְנִפיָלה! ְוַא    ּמַ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ יַנן!  -ִלְנִפיָלה  :ֶאּלָ   ָלא ָחְייׁשִ
  

ַחד  ֵיי ִלְנִפיָלה ּדְ יַנן,  -ְוַאּבַ   ָלא ָחְייׁשִ
ים  ַרּבִ יַנן.  -ִלְנִפיָלה ּדְ   ָחְייׁשִ

  
ַתְנָיא:   קעג,א  א ָהא ּדְ   ְוֶאּלָ

ם ׁשֵ ֵאין "ּכְ ַטר מֹוִציִאין ׁשֶ ךְ  ,ֶזה ַעל הזֶ  חֹוב ׁשְ   , "ֲאֵחִרים ַעל מֹוִציִאין ֵאין ּכָ
ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

  
ְלִגי,  ְמִסיָרה ָקִמיּפַ   ּבאֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ

ְמִסיָרה,  יָדן ָסַבר: אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ א ּדִ ּנָ   ּתַ
ְמִסיָרה.  ָרא ָסַבר: ֵאין אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ א ּבָ ּנָ   ְוּתַ

  
ֵע    ית ֵאיָמא: ְוִאי ּבָ

ְמִסיָרה,  י ָעְלָמא אֹוִתּיֹות ִנְקנֹות ּבִ כּוּלֵ   ּדְ
ְלִגי,  ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה ָקא ִמיּפַ   ְוָהָכא ּבְ
יָדן ָסַבר: ֵאין ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה,  א ּדִ ּנָ   ּתַ

ָרא ָסַבר: ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה.  א ּבָ ּנָ   ְוּתַ
  

ַמר:  ִאיּתְ   ּדְ
ְמִסיָרה, אֹוִתּיֹות ִנְק    נֹות ּבִ

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
   .ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה

  ָאַמר:  ָרָבאוְ 
  ֵאינֹו ָצִריְך ְלָהִביא ְרָאָיה. 

  
ֵייָאַמר    : ַאּבַ

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
ַתְנָיא:    ּדְ

ָטר ָהַאִחין ִמן "ֶאָחד ְ ַהׁשּ ַחת יֹוֵצא חֹוב ׁשֶ    ."ְרָאָיה ְלָהִביא ָעָליו, ָידוֹ  ִמתַּ
ין ְלַאֲחִריֵני? ַמ    אי ָלאו שהּוא ַהּדִ
  
  ָאַמר:  ָרָבאוְ 

ְמטּו ֵמֲהָדֵדי.  ׁשָ אֵני ַאִחין, ּדְ   ׁשָ
  

ָאְמִרי:  א ּדְ   ִאיּכָ
  : ָרָבאָאַמר 

  ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה? 
ַתְנָיא:    ּדְ

ַטר ָהַאִחין ִמן "ֶאָחד ְ ַהׁשּ ַחת יֹוֵצא חֹוב ׁשֶ   . "ְרָאָיה ְלָהִביא ָעָליו ָידוֹ  ִמתַּ
ְמטּו ֵמֲהָדֵדי, ֲאָבל ַאֲחִריֵני לֹא. ַאִח  ׁשָ   ין הּוא ּדְ

  
ֵיי?    ְוַאּבַ

  
  ַאִחין ִאיְצְטִריָכא ֵליּה, 

ַהר ְזִהיִרי,  ְמטּו ֵמֲהָדֵדי ֵאיָמא ִמיְזּדַ ׁשָ יָון ּדְ ְך ָאִמיָנא: ּכֵ ְעּתָ   ָסְלָקא ּדַ
  ְוָלא ְצִריִכי ְלָהִביא ְרָאָיה, 

ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ
   

  
  

  רשב"ם
. אחד הא הן על אחרים מוציאין

מהן שיש לו שטר על אחר שיגבה 
ממנו ולא יכול זה לטעון מחבירך 

נו למדין שמי נפל ומצאתו נמצי
שמוחזק בשטר יכול לגבות מלוה 
מאיש אחר הכתוב בתוכו ואע''פ 
שהשטר אין מוכיח מי המלוה 

  וה''ה לויתי ממך:
. ואביי לנפילה דחד לא חיישינן

כגון שטר שביד יוסף בן שמעון 
שיש לו על אחד מן השוק דהיינו 
נפילה דחד ומציאה דחד היכי 
איתרמי מילתא דמיוסף בן 

ויוסף בן שמעון מצאו שמעון נפל 
הלכך לא חיישינן אבל גבי לויתי 
ממך מנה דהיינו נפילה דרבים 
שיש לחוש מאיש אחר בעולם 
נפל ואיש אחר בעולם מצאו כגון 
זה שמוחזק בו התם ודאי 
חיישינן ולא יגבה בו (הג''ה. 
חיישי' לנפילה דיחיד ואשכחו 

   רבים. ע''כ):
עיקר הלשון כן הוא לנפילה 

. כלומר שמצאו ינןדרבים חייש
שום אדם בעולם אבל לשמצאו 
יחיד יוסף בן שמעון לא חיישינן 
ורבינו חננאל פירש ואביי לנפילה 
דחד ואשכחיה האי דשמיה 
כשמיה דהאי לא חיישינן שאילו 
מן האח' נפל היה צועק ומבקש 
וכיון שלא צעק נתברר כי לזה 
שמצאו הוא אבל לנפילה דרבים 

  ינן:דלא ידעינן מי הוא חייש
. לכ''ע פריך ואלא הא דתניא כו'

דהא אפילו אביי מודה דלנפילה 
דחד לא חיישינן וא''כ אמאי 
תניא בברייתא שאין יכולין 

   להוציא על אחרים:
. כיון דלאו במאי קא מיפלגי

   בחיישינן לנפילה פליגי:
. לנפילה דחד לא תנא דידן סבר

חיישינן מאי איכא למימר דלמא 
ות נקנות איהו יהיב ליה אותי

במסירה ועל כרחו יפרע לו למי 
   שהשטר בידו:

ותנא ברא סבר אין אותיות 
. ומתוך כך ידחה נקנות במסירה

הלוה לזה ויאמר פקדון הוא 
אצלך ולזה יאמר אין השטר 
בידך ומיהו אם כתבו הרשאה זה 

   לזה על כרחו ישלם לו:
ואב''א דכ''ע אותיות נקנות 

. בלא שטר מכירה במסירה
דפסקי' הלכתא בפ' [אחר] כ

המוכר את הספינה (לעיל עז.) 
כרבי וכדאמר רב אשי אותיות 
מילי נינהו ומילי במילי לא נקנו 
היכא שמסרו לו ונתנו אך ראיה 
ועדים צריך שמסרו לו לזה 
בפניהם דלא נימא פקדון הוא 
אצלו או השמיטו ממנו ובהכי 
פליגי מתני' ותנא ברא בפלוגתא 

   דאביי ורבא:
. אלא אין צריךורבא אמר 

   העמידהו בחזקת המוחזק בו:
אחד מן האחין ששטר חוב יוצא 

. או בשם אביהם או מתחת ידו
בשם מלוה אחר וטוען אחיי 
נתנוהו לי והם אומרים אתה 

   חטפתו:
. ולא יכול להשמיט מיזהר זהירי

מיד אחיו כי נזהר איש מאחיו 
וסד''א אין צריך המוחזק בו 

  להביא ראיה קמ''ל:
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ַתְנָיא: וְ  א ָהא ּדְ   ֶאּלָ

ם ׁשֵ ּמֹוִציִאין "ּכְ ַטר ֵהן ׁשֶ ךְ  ֲאֵחִרים ַעל חֹוב ׁשְ   , "ֶזה ַעל ֶזה מֹוִציִאין ּכָ
ְלִגי?  ַמאי ָקִמיּפַ   ּבְ

  
ְלִגי,  ֵאין ַמְלֶוה ִעּמֹו, ָקִמיּפַ י ׁשֶ ָטר ַלּלֶוה ְוַאף ַעל ּפִ ּכֹוְתִבין ׁשְ   ּבְ

יָדן ָסַבר:  א ּדִ ּנָ ֵאין ַמְלֶוה ִעּמֹו, ּכֹוְתִבין ׁשְ   ּתַ י ׁשֶ   ָטר ַלּלֶוה ְוַאף ַעל ּפִ
ָאֵזיל ִזיְמִנין י ּדְ   , ְוָסֲהֵדי ָסְפָרא ְלַגּבֵ
ְתבוּ : ְלהוּ  ְוָאַמר ָטָרא ִלי ּכִ ָבֵעיַנן, ׁשְ ן ִמּיֹוֵסף ְלֵמיַזף ּדְ ְמעֹון ּבֶ   . ֲחֵבִרי ׁשִ
ָכְתִבי ּוָבַתר   , ֵליּה  ְוָחְתִמי ּדְ

יַזְפתְּ  ְמָאה ִלי ַהב: ֵליּה  ְוָאַמר ֵליּה  ְנִקיָטא אי ּדִ   , ִמיּנַ
ָטר ַלּלֹ  ָרא ָסַבר: ֵאין ּכֹוְתִבין ׁשְ א ּבָ ּנָ ֵהא ַמְלֶוה ִעּמֹו. ּתַ ּיְ   ֶוה ַעד ׁשֶ

  

  רשב"ם
. ג' מחלוקות אלא הא דתניא כו'

   בדבר:
. זימנין דאזיל לגבי ספרא כו'

כסבור הוא לרמות בו חבירו 
ולגבות ממנו בשטר זה והוא 
אינו יודע מה ששנינו שאין יכול 

   להוציא על חבירו ששמו כשמו:
. ומסתמא אא''כ מלוה עמו

שניהם היו במעמד מקום 
שנכתב וכיון דאינהו ידעי ואין 

על זה לא חיישינן  מקפידים זה
תו לשום רמאות כיון דלנפילה 

  לא חיישינן:



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
    

727

        אאאא    קעג,קעג,קעג,קעג, . 36
ין ְלֶאָחד ִנְמָצא" ָטרֹוָתיו ּבֵ   : ׁשְ

ָטרוֹ " ל ׁשְ ן יֹוֵסף ׁשֶ ְמעֹון ּבֶ רּוַע" ׁשִ ָטרֹות - ּפָ ֵניֶהם ׁשְ רּוִעין ׁשְ   ,"ּפְ
יַצד   ? ַיֲעׂשוּ  ּכֵ

ׁשוּ  ּלְ   , ְיׁשַ
ין ָהיוּ  ְוִאם ׁשִ בוּ  - ְמׁשּוּלָ   , ִסיָמן ִיְכתְּ

ִנין ָהיוּ  ְוִאם בוּ  - ְמסּוּמָ   ."ֵהןּכֹ  ִיְכתְּ
  

יק!  - , ָהא 'לֹא ִנְמָצא' "ִנְמָצא"ַטֲעָמא ּדְ    ָמֵצי ַמּפֵ
ַטר ֲעֵליֶהן ְלהֹוִציא ָיכֹול ַאֵחר "ְולֹאְוָהֲאַנן    ַנן! ּתְ  חֹוב" ׁשְ

  
יָאַמר    : ִיְרְמָיה ַרּבִ

ין.  ׁשִ ְמׁשּוּלָ   ּבְ
  

ְכִתיב!  ַמאן ּדִ ָמא ּדְ ׁשְ ְבָרא ּבִ   ְוֶנֱחֵזי ּתַ
  

ֲעָיא ַרבָאַמר    : הֹוׁשַ
ָטר,  ְ ׁשּ ין ּבַ ׁשִ ְמׁשּוּלָ   ּבִ

ׁשֹוֵבר.  ין ּבַ ׁשִ   ְוֵאין ְמׁשּוּלָ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
  ָהִכי ָקָאַמר: 

ָט ִנְמָצא ַלּלֹ  ין ׁשְ ל יֹוֵסף"רֹוָתיו: ֶוה ּבֵ ָטרֹו ׁשֶ ְמעֹון ָעַלי ׁשְ ן ׁשִ רּוַע  - ּבֶ   . "ּפָ
רּוִעין.  ֵניֶהם ּפְ ָטרֹות ׁשְ   ׁשְ

  

  רשב"ם
. מלוה שטרו של נמצא לאחד

יוסף בן שמעון שחייב לי ממון 
פרוע שטרות שניהם פרועים 
ואע''ג דאמרן בשילהי שנים 
אוחזין (ב''מ כ:) סימפון היוצא 
מתחת ידי מלוה אינו אלא 
כמשחק ופסול הא אוקימנא 

ון שנמצא להך משנה התם כג
השטר בין שטרותיו קרועין 

   הלכך השובר כשר:
. פירוש בשטר שלשה במשולשין

דורות יוסף בן יעקב בן יצחק 
ובאידך כתב יוסף בן יעקב בן 
דוד ובשובר כתב סתם יוסף בן 
יעקב כדמתרץ לקמן הלכך 
איתרע כחם והם בחזקת 
פרועים שכל אחד טוען שלי 
פרוע והמלוה אינו יכול 

יל ונמצאו להכחישו הוא
   השטרות בין השטרות קרועים:

. מתני' כשנמצאו אביי אמר
בבית לוה מיירי והכי קתני 
נמצא ללוה אחד בין שטרותיו 
שובר שהשטר שהיה נושה בו 
יוסף בן שמעון פרוע הוא והיו 
שני יוסף בן שמעון נושים בו 
ואילמלא זה השובר היו שניהם 
נפרעין ממנו שטרותם 

ן להוציא כדאוקמינן שהם יכולי
שט''ח על אחרים ועכשיו בזה 
השובר הורע חזקתם דקיי''ל יד 
בעל השטר על התחתונה 
וכשיוציא כל אחד מהם שטרו 
אומר לו הנה השובר עליו ומיהו 
נראה בעיני שאם שניהם באים 
בהרשאה זה מזה על הלוה 
יכולין לגבות אחד מן השטרות 
ממ''נ מן הלוה שהרי מודה הוא 

ת אלא שפרע בע''כ בשני השטרו
אחד מהן ומיהו אי טעין לוה 
ואומר לשניכם פרעתי והשובר 
נכתב סתם על שניכם נראה 
בעיני דטענה מעלייתא היא אבל 
היכא דמודה בב' הלוואות אלא 
שפרע אחת נהי נמי דהורע כח 
המלוין לגבות כל אחד חובו 
אבל יעשו שטר ביניהם ויגבו בין 
שניהם מן הלוה שטר אחד ע''י 

   הראשאה זה לזה:שיכתבו 
  . שאני חייב לו:עלי
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יַצד ׁשוּ ? ַיֲעׂשוּ  "ּכֵ ּלְ   כו' "ְיׁשַ

  
ָנא:    ּתָ
ֵניֶהם ָהיוּ  "ִאם בוּ  ,ֲהִניםּכֹ ׁשְ   ."ּדֹורֹות ִיְכתְּ

  
  

  רשב"ם
. משולשים תנא אם היו שניהם

  וכהנים:
. מרובעים יוסף בן יכתבו דורות

יעקב בן יצחק בן אברהם יוסף 
בן יעקב בן יצחק בן דוד דכולי 
האי לא יהיו שמות אבותיהן 

  שוין:



    """""ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט"ֵּגט ָּפׁשּוט    ––––מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' מסכת בבא בתרא פרק י' 
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ָנה  ִמׁשְ

ָטר" :ִלְבנוֹ  ָהאֹוֵמר ין ׁשְ ָטרֹוַתי ּבֵ רּוַע  ׁשְ ָטרֹות -ֶזהּו"  ֵאי יֹוֵדַע  ֵאיִני, ּפָ ן ׁשְ רּוִעין ּכּוּלָ   , ּפְ
ם ְלֶאָחד ִנְמָצא ַנִים ׁשָ דֹול  :ׁשְ רּוַע  -  ַהּגָ   , ּפָ

ָטן רּוַע  ֵאינוֹ  - ְוַהּקָ   .  ּפָ
   

ָמָרא   ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
רּוַע ׁשְ " ָיִדי ּפָ דֹול     ":ָטר ְלָך ּבְ רּוַע,  -ַהּגָ   ּפָ

ָטן  רּוַע.  - ְוַהּקָ   ֵאינֹו ּפָ
רּוַע " ָיִדי ּפָ רּוִעין.  - "חֹוב ְלָך ּבְ ן ּפְ ָטרֹות ּכּוּלָ   ׁשְ
  

  : ָרָבאלְ  ָרִביָנאָאַמר ֵליּה 
ה: א ֵמַעּתָ ִדי ְמכּוָרה ְלךָ "  ֶאּלָ דֹוָלה ְמכּוָרה לֹו,  - "ׂשָ ֶדה ּגְ   ׂשָ

ֶדה" ׁש  ׂשָ ּיֵ ל - ְלָך" ְמכּוָרה ִלי ׁשֶ דֹוָתיו ּכָ    לֹו?! ְמכּוִרין ׂשְ
  

ְחּתֹוָנה.  -ָהָתם  ָטר ַעל ַהּתַ ְ ַעל ַהׁשּ   ַיד ּבַ
  
  

  רשב"ם
  מתני' 

. מצוה בשעת האומר לבנו
   מיתתו:

לוה . והואיני יודע איזהו
האמינני ולא החזרתי שטרו 

   ואיני רוצה ליענש:
. חוץ מאותן שטרות כולן פרועין

   שיאמרו עדיין לא פרענו:
. ללוה אחד שם בבית נמצא

המת שני שטרות שלוה ממנו 
שני הלואות הקטן אינו פרוע 
דשטר בין שטרותיו קאמר 

   דמשמע אחד ולא שנים:
  

  גמ' 
. משמע מה שאתה חוב לך בידי
ואפי' כתוב החוב חייב לי 

   בהלואות דקות בשטרות הרבה:
א''ל רבינא לרב אשי אלא 

. שדהו מעתה שדי מכורה לך
   הגדולה מכורה לו:

. מי שדה שיש לי מכורה לך
נימא כל שדותיו מכורין לו 
קאמר כמו שדה אדום קנפיינ''א 
(כתיב) וכמו ובהמה רבה (יונה 

   ד):
ומשני התם יד בעל השטר על 

ציא מחבירו . דהמוהתחתונה
עליו הראיה דהיינו לוקח 
ומילתיה דרבא דלעיל נמי 
משום האי טעמא דיד בעל 
השטר על התחתונה דהיינו 
מלוה הלכך חוב לך בידי פרוע 
כל השטרות שיש לו עליו 

  פרועין:
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ְלֶוה ַרע לֹא - ָעֵרב ְיֵדי ַעל ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהּמַ    .ֶהָעֵרב ִמן ִיּפָ
ַרע ְמָנת ַעל" :לוֹ  ָאַמר ְוִאם   קעג,ב ִאּפָ י ׁשֶ ֶאְרֶצה ִמּמִ ַרע - "ׁשֶ   . ֶהָעֵרב ִמן ִיּפָ

ְמִליֵאלַרּבָ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ   : אֹוֵמר ן ׁשִ
ין - ֶוהַלּלֹ  ְנָכִסים ֵיׁש  ִאם ךְ  ּבֵ ךְ  ּוֵבין ּכָ ַרע לֹא, ּכָ   . ֶהָעֵרב ִמן ִיּפָ
ְמִליֵאל  ָהָיה ְוֵכן ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : אֹוֵמרַרּבָ

ה ֶהָעֵרב ָ ָתּה  ְלִאׁשּ ְכתּוּבָ ְעָלּה  ְוָהָיה ּבִ ּה  ּבַ ה - ְמָגְרׁשָ יֶרּנָ   , ָנָאהֲה  ַיּדִ
א מָּ ל ְנָכִסים ַעל ְקנּוְנָיא ַיֲעׂשוּ  ׁשֶ ּתוֹ  ֶאת ְוַיֲחִזיר ,ֶזה ׁשֶ   .  ִאׁשְ

   

ָמָרא   ּגְ

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

ה ְרַוְייהּו:  יֹוֵסף ַרבוְ  ַרּבָ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
ִליִמי ָלְך! ְבָרא ַאׁשְ ִליַמת ִלי, ּגַ ְבָרא ַאׁשְ   ּגַ

  
  : ַנְחָמן ַרבַמְתִקיף ָלּה 

יָנא  ַפְרָסֵאי! ַהאי ּדִ   ּדְ
  

ַתר ָעְרָבא ָאְזִלי!  ה, ּבָ   ַאְדַרּבָ
  

ַתְייהּו.  ָלא ָיֲהִבי ַטֲעָמא ְלִמיּלְ ַפְרָסֵאי, ּדְ י ִדיָנא ּדְ א, ּבֵ   ֶאּלָ
  

א ָאַמר    : ַנְחָמן ַרבֶאּלָ
ַרע "לֹאַמאי    ? ֶהָעֵרב" ִמן ִיּפָ

ה.  ִחּלָ ע ָעֵרב תְּ   לֹא ִיְתּבַ
  

ְנָיא ַנִמי ָהִכי:    ּתַ
ְלוֶ  ע לֹא - ָעֵרב ְיֵדי ַעל ֲחֵבירוֹ  ֶאת ה"ַהּמַ ה ָעֵרב ִיְתּבַ ִחּלָ   , תְּ

ַרע ְמָנת ַעל" :ָאַמר ְוִאם ִאּפָ י ׁשֶ ֶאְרֶצה ִמּמִ ע - "ׁשֶ ה ָעֵרב ִיְתּבַ ִחּלָ   .  "תְּ
  

  רשב"ם
  מתני'

. תחלה עד לא יפרע מן הערב
שיתבע את הלוה לדין ויחייבוהו 
ב''ד ואם אין לו מה לשלם אז 

ע מן הערב הכי מפרשינן לה יפר
  בגמרא במסקנא:

. בגמרא ואם אמר לו על מנת כו'
אמרינן חסורי מיחסרא והכי 

   קתני כו' ומפרש לה:
בין כך ובין כך לא יפרע מן 

   . תחלה:הערב
. ואין הערב לאשה בכתובתה

לבעל נכסים והיה בעלה מגרשה 
וצריך הערב לפרעה כתובתה 

   מכיסו:
דעת . הבעל הנאה על ידירנה

רבים נדר שאין לו הפרה שלא 
יוכל להחזירה דחיישינן שמא 
דעתו להחזיר את אשתו ולאכול 
כתובתה לאחר שנתקבלה 
כתובתה מן הערב וקנוניא 
בעלמא הוא דעבדי בעל ואשתו 

   על נכסיו של ערב:
  

  גמ' 
. לא יפרע מן הערב מאי טעמא

דקסלקא דעתך השתא לא יפרע 
כלל קאמר מתני' דלא מהני 

אלא להכי שאם מת לוה  ערבות
או ברח אז יפרע מן הערב אך 
אם הלוה בפנינו בשעה שתובע 
מלוה את חובו כיון שהעמידו 

   ערב ללוה בפנינו פטור:
. הפקדתני גברא אשלמת לי

הלוה על מנת שאם ימות או 
יברח שאפרע ממוני והרי אני 
מחזירו לך ותתבענו בדין ואני 

   פטור:
 .מתקיף לה רב נחמן האי דינא

דמתניתין שלא יפרע הערב 
כלום דינא דפרסאי הוא וקס''ד 
השתא דהכי קאמר שמנהג 
פרסיים לדון כן דאמר ליה 

   גברא אשלמת לך:
. אף כשיש בתר ערבא אזלי

   נכסים ללוה:
. דלא יהבי טעמא למילתייהו

שגם זה דבר שאינו הגון הוא 
לומר שלא יפרע מן הערב כלל 
א''כ מאי אהני ערבות אלא 

הכי נכנס בערבות שאם ודאי ל
אין נכסים ללוה שישלם לו ערב 

   תחתיו את הממון:
. דלא נעשה לא יתבע ערב תחלה

ערב אלא על מנת אם ימות 
הלוה או ימאן לבא לדין או 
שיחייבוהו בית דין ולא יהיה לו 

   מה לפרוע אז יפרע מן הערב:
ואם אמר לו על מנת כו' יתבע 

. וכגון שאין מן הערב תחלה
לוה דהכי מפרשי' לה נכסים ל

 מתני' לקמן:
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  : הּוָנא ַרבָאַמר 

ד?  ְעּבֵ ּתַ ִמׁשְ ִין ְלָעֵרב ּדְ   ִמּנַ
ְכִתיב:  ִד  ֶאֶעְרֶבנוּ  ִכיָאנֹ "ּדִ ּנוּ  יִמּיָ   , (בראשית מג, ט) 494"ְתַבְקׁשֶ

  
א ַרבַמְתִקיף ָלּה    : ִחְסּדָ

ָלנּות ִהיא,    ָהא ַקּבְ
ְכִתיב:  ָנה"ּדִ יֶבּנוּ  ַוֲאִני ָיִדי ַעל תוֹ אֹ  תְּ   .מב, לז) בראשית( 495"ֲאׁשִ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ   : ִיְצָחק ַרּבִ

ְגדוֹ  ְלַקח"ֵמָהָכא:  י ּבִ ה ּוְבַעד ָזר ָעַרב ּכִ   , (משלי כ, טז) "ְבֵלהוּ ַח  ָנְכִרּיָ
ִני"ְואֹוֵמר:  ַקְעּתָ  ְלֵרֶעךָ  ָעַרְבּתָ  ִאם ּבְ ר ּתָ יךָ  ַלּזָ ּפֶ   , ּכַ
ּתָ  ְדּתָ  ִפיךָ  ְבִאְמֵרי נֹוַקׁשְ ִאְמֵרי ִנְלכַּ   , ִפיךָ  ּבְ

ה ִני ֵאפֹוא זאת ֲעׂשֵ ֵצל, ּבְ    ְוִהּנָ
י ַכף ָבאָת  ּכִ ס ֵלךְ  ֵרֶעךָ  ּבְ   ,ג)-ו, א (משלי "ֵרֶעיךָ  ּוְרַהב ִהְתַרּפֵ

ָיְדָך  ת ָיד,  - ִאם ָממֹון ֵיׁש לֹו ּבְ יּסַ ר לֹו ּפִ   ַהּתֵ
ה ָעָליו ֵריִעים.  -ְוִאם ָלאו    ַהְרּבֵ

   
  

                                                           

ִמ  494 ל ַהּיָ יו ְלָפֶניָך ְוָחָטאִתי ְלָך ּכָ ְגתִּ ּנּו ִאם לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהּצַ ַבְקׁשֶ ִדי תְּ   יםָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו ִמּיָ
ָנה אֹתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאנִ  495 ִמית ִאם לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך תְּ ֵני ָבַני תָּ יֶבּנּו ֵאֶליךָ ַוּיֹאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמֹר ֶאת ׁשְ   י ֲאׁשִ

  רשב"ם
. באמירה מנין לערב שמשתעבד

   בעלמא בלא קנין:
. לקמן מפרש תן לו ואני קבלנות

קבלן ובאמירה בעלמא הוי 
קבלן והכי מוכח לקמן 
בשמעתין אבל אם נשא ונתן ביד 
אמרינן לקמן דאין למלוה על 

   הלוה כלום:
. כלומר כאילו תנה אותו על ידי

   די אחזירנו לך:מקבלו בי
. למלוה קאמר קרא לקח בגדו

קח בגדו של ערב כי ערב בשביל 
איש זר דהיינו אמירה בעלמא 

   דלא כתיב הכא קבלנות:
. ממון או בני אם ערבת לרעך

נוקשת באמרי פיך שחרפתו 
וגדפתו עשה זאת אפוא בני 
והנצל משני דברים הללו על כי 
באת בכף רעך דהיינו ממון שיש 

התרפס התר לו  לו עליך לך
פיסת ידך ותן לו מעותיו ורהב 
רעך על שחרפתו הרבה עליו 

  ריעים ובקש מחילה:
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  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ד  ְעּבֵ ּתַ י יֹוֵסי.  -ָעֵרב שִמׁשְ י ְיהּוָדה ְוַרּבִ   ַמֲחלֹוֶקת ַרּבִ
ָאַמר:  י יֹוֵסי ּדְ א ָקְנָיא"ְלַרּבִ ד.  - "ַאְסַמְכּתָ ְעּבֵ ּתַ   ָעֵרב ִמׁשְ

ָאַמר:  י ְיהּוָדה ּדְ א ָלא ָקְנָיא"ְלַרּבִ ד.  - "ַאְסַמְכּתָ ְעּבֵ ּתַ   ָעֵרב לֹא ִמׁשְ
  

י ַרבָאַמר ֵליּה    : ַאֵמיָמרלְ  ַאׁשִ
ד!  ְעּבֵ ּתַ א ָלא ָקְנָיא, ְוָעֵרב ִמׁשְ ַאְסַמְכּתָ ָכל יֹום, ּדְ ים ּבְ   ָהא ַמֲעׂשִ

  
א ָאַמר  י ַרבֶאּלָ   : ַאׁשִ

ַה  ָקא ְמֵהיָמן ֵליּה  הּואּבְ יּה.   - ֲהָנָאה ּדְ ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ּתַ ַמר ּוִמׁשְ   ּגָ
   

  

  רשב"ם
רבי יהודה סבר אסמכתא לא 

. והיינו אסמכתא אם לא קניא
יפרע לך אני אשלם לך וכל דאי 
הוי אסמכתא סומך ובוטח בלבו 
שהלוה יפרענו ואילו היה יודע 
שלא יפרע הלוה לא היה נכנס 

   :בערבות
. דפסיקנא דאסמכתא לא קניא

   הלכה כרבי יהודה:
. בלב שלם גמר ומשתעבד

ושליחותא דערב קא עביד מלוה 
   כאילו הוא עצמו הלוה:
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ַרע ְמָנת ַעל" :ָאַמר ְוִאם" ִאּפָ י ׁשֶ ֶאְרֶצה ִמּמִ ַרע - "ׁשֶ   ."ֶהָעֵרב ִמן ִיּפָ
  

הָאַמר  ר ַרּבָ ר ּבַ יָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ֵא  א: ׁשֶ נּו ֶאּלָ   ֶוה, ין ְנָכִסים ַלּלֹ לֹא ׁשָ
ַרע ִמן ֶהָעֵרב.  -ֶוה ֲאָבל ֵיׁש ְנָכִסים ַלּלֹ    לֹא ִיּפָ

  
ָקָתֵני ֵסיָפא:    ְוָהא ִמּדְ

ן" ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ ַרע לֹא - ֶוהַלּלֹ  ְנָכִסים ֵיׁש  ִאם: אֹוֵמר ּגַ   , "ֶהָעֵרב ִמן ִיּפָ
ָנא ָה  א ָסַבר: ָלא ׁשְ א ַקּמָ ּנָ ּתַ ָלל ּדְ ָנא ָהִכי! ִמּכְ   ִכי ְוָלא ׁשְ

  
ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני:   ַחּסּוֵרי ִמַחּסְ

ַרע ִמן ֶהָעֵרב. " ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ְיֵדי ָעֵרב לֹא ִיּפָ   ַהּמַ
ֶאְרֶצהַעל ְמנָ "ְוִאם ָאַמר:  י ׁשֶ ַרע ִמּמִ ֶאּפָ ַרע ִמן ֶהָעֵרב.  - "ת ׁשֶ   ִיּפָ

ה ְדָבִרים ֲאמּוִרים ּמֶ ֵאין ְנכָ  :ּבַ ׁשֶ   ֶוה, ִסים ַלּלֹ ּבְ
ַרע ִמן ֶהָעֵרב.  -ֶוה ֲאָבל ֵיׁש ְנָכִסים ַלּלֹ    לֹא ִיּפָ

ָלן  ָלן.   -ְוַקּבְ ּבְ ַרע ִמן ַהּקַ ׁש ְנָכִסים ַלּלֶוה ִיּפָ ּיֵ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ְמִליֵאל   קעד,א ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבָ

ַרע ֵמֶהן. ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה, לֹ  -  ִאם ֵיׁש ְנָכִסים ַלּלֶוה   א ִיּפָ
  

הָאַמר  ר ַרּבָ יָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
ָנֵתנּו  ִמׁשְ ְמִליֵאל ּבְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָנה ַרּבָ ָ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ מֹותֹו,  -ּכָ   ֲהָלָכה ּכְ

  חּוץ: ְמָעֵרב, 
  ְוִצידֹון, 

  ּוְרָאָיה ַאֲחרֹוָנה. 
   

  

  רשב"ם
   . אפי' דאמר על מנת כו':לא שנו

אע''פ שיש נכסים ללוה יפרע 
  . אם ירצה המלוה:מן הקבלן

רבן שמעון בן גמליאל אומר אם 
 . אחד ערביש נכסים ללוה

ואחד קבלן לא יפרע אלא מן 
   הלוה:

   . ולא בברייתא:במשנתנו
. משנה זו אלא יפרע חוץ מערב

מן הקבלן ואע''פ שיש נכסים 
   ללוה כרבנן:

. במי שאחזו במסכת וצידן
   גיטין:

. בסנהדרין בפ' וראיה אחרונה
זה בורר שני משניות של ראיה 
זו כל זמן שמביא ראיה כו' 
בראשונה הלכה כמותו 

  נה אין הלכה כמותו:באחרו
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  : הּוָנא ַרבָאַמר 

יב', 'ַהְלֵוהּו ַוֲאִני נֹוֵתן'  'ַהְלֵוהוּ    ַוֲאִני ָעֵרב', 'ַהְלֵוהּו ַוֲאִני ּפֹוֵרַע', 'ַהְלֵוהּו ַוֲאִני ַחּיָ
ן ְלׁשֹון ַעְרבּות ֵהן -    .ּכּוּלָ

ן לֹו ַוֲאִני נֹוֵתן'  יב', 'ּתֵ ן לֹו ַוֲאִני ַחּיָ ן לֹו ַוֲאִני ּפֹוֵרַע', 'ּתֵ ָלן', 'ּתֵ ן לֹו ַוֲאִני ַקּבְ   'ּתֵ
ָלנּות ֵהן. ּכוּ  - ן ְלׁשֹון ַקּבְ   ּלָ
  

ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ
ן לֹו ַוֲאִני ָעֵרב''ַהְלֵוהּו ַוֲאִני ַקּבְ    ַמאי?  - ָלן', 'ּתֵ

  
יָאַמר    : ִיְצָחק ַרּבִ

  ַעְרבּות,  -ְלׁשֹון ַעְרבּות 
ָלנּות  ָלנּות. -ְלׁשֹון ַקּבְ   ַקּבְ

  
א ַרב   ָאַמר:  ִחְסּדָ

ָלנּות ן ְלׁשֹון ַקּבְ   ֵהן,  ּכּוּלָ
ר ֵמ    . "ַהְלֵוהּו ַוֲאִני ָעֵרב"ּבַ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ן ְלׁשֹון ַעְרבּות ֵהן,    ּכּוּלָ
ר  ן לֹו ַוֲאִני נֹוֵתן"ִמ ּבַ   . "ּתֵ

  
ר ָמרָאַמר ֵליּה  י ַרבלְ  ַאֵמיָמר ּבַ   : ַאׁשִ

א:    ָהִכי ָאַמר ַאּבָ
ן לֹו ַוֲאִני נֹוֵתן" ְלֶוה ַעל ַהּלֹ  - "ּתֵ לּוםֵאין ַלּמַ   . ֶֹוה ּכְ
  

  ְולֹא ִהיא, 
ד. ּיָ ן ּבַ א ְוִיּתֵ ָ ׂשּ ּיִ ַמְלֶוה, ַעד ׁשֶ יּה ּדְ ַטר לֶֹוה ִמיּנֵ   לֹא ִמיּפַ

   

  רשב"ם
. דהא לשון כולן לשון ערבות הן

הלואה קאמר הלווהו הוא יהיה 
   לוה ואני פורע אם לא יפרע לך:

. מסור הממון בידו ואני תן לו
אפרענו לך אין כאן לשון הלואה 
אלא שליחותיה דהאי דקאמר 

   תן לו עביד מלוה:
. לא שנא לשון ערבות ערבות

מר תן קאמר הלווהו ול''ש קא
   לו:

ורב חסדא אמר כולן לשון 
. ואפי' תן לו ואני קבלנות הן

ערב אפי' הלווהו ואני פורע 
הלווהו ואני חייב הלווהו ואני 

   נותן לך:
. דכיון בר מהלווהו ואני ערב

דנקט לשון הלואה ולשון ערבות 
   אז מוציא מכלל קבלנות:

. ורבא אמר כולן לשון ערבות הן
תן לו  אפילו הלווהו ואני קבלן

ואני פורע תן לו ואני חייב 
דמשמע אני אפרע בשבילו אם 

   לא יפרע הוא:
. וכ''ש בר מתן לו ואני נותן לך

תן לו ואני קבלן וקיימא לן 
כרבא דהוא בתרא ודוקא תן לו 
ואני נותן דשניהם לשון מתנה 
משמע קבלנות שבאותו לשון 
שציוהו למסור לזה קבל עליו 

א לפרעו דמשמע כאילו קבל הו
עצמו מיד המלוה בערבות לא 
יפרע מן הערב תחלה אלא מן 
הלוה ובקבלנות מאיזה שירצה 
יפרע כרבנן דמתניתין אבל אם 
נשא ונתן ביד אין למלוה על 

   הלוה כלום:
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ֵעיּה ַלּלֹ  ִלְתּבְ י ּדְ ּמֵ לֶֹוה ִמּקַ ְלֶוה ְלִנְכֵסי ּדְ יּה ַלּמַ ַאְחּתֵ יָנא ּדְ ּיָ   ֶוה, ַההּוא ּדַ

ֵריּה  ָחִנין ַרבַסְלֵקיּה    . ֵייָבא ַרבּדְ  ּבְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
ַרב ֵייָבא!  ֵריּה ּדְ ָתא, ִאי ָלאו ַרב ָחִנין ּבְ י ָהא ִמיּלְ ד ּכִ ים ְלֶמְעּבַ   ַמאן ַחּכִ

ַבר ִאיִניׁש ִאיּנּון ְמָעְרִבין ָיֵתיּה    ָקָסַבר: ִנְכֵסיּה ּדְ
  ּוְתַנן: 

ְלֶוה" ַרע לֹא ָעֵרב ְיֵדי ַעל ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהּמַ   , "ֶהָעֵרב ִמן ִיּפָ
ה.  ְוַקְייָמא ָלן: ִחּלָ ע ָעֵרב ּתְ   לֹא ִיְתּבַ

  

  רשב"ם
. כדכתיב (משלי אינון ערבין ביה

כב) אם אין לך לשלם למה יקח 
משכבך מתחתיך וכתיב (דברים 

   וצה:כד) יוציא אליך העבוט הח
וקיימא לן לא יתבע מן הערב 

. אין נכון להטריח את תחלה
הערב חנם דלמא מפצי ליה לוה 
והוא הדין לנכסי דאינש למה 
נזלזל בנכסיו להוריד בהן את 
המלוה חנם שמא יסלקנו לוה 
במעות ולא יצטרך לירד 

  בנכסיו:
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לֹוְדִעיְנהּו ְלָיְתֵמי.  י ּדְ ּמֵ ְלֶוה ִמּקַ ְפָרֵעיּה ַלּמַ ָיְתֵמי ּדִ   ַההּוא ָעְרָבא ּדְ

  
א ַרבָאַמר  ּפָ   : ּפַ

ֵני ֵמיֲעַבד ִמְצָוה ִניְנהּו.  ַעל חֹוב ִמְצָוה, ְוָיְתֵמי ָלאו ּבְ ִריַעת ּבַ   ּפְ
  
ֵריּה  הּוָנא ַרבוְ  ַע  ַרבּדְ  ּבְ   ָאַמר:  ְיהֹוׁשֻ

ֵסיּה.    ֵאיַמר ְצָרֵרי ַאְתּפְ
   

יַנְייהּו?   קעד,ב    ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהּו:  א ּבֵ   ִאיּכָ
יב מֹוֶדה.  ַחּיָ ׁשֶ   ּכְ

  
  ִאי ַנִמי: 

יּה.  ְמּתֵ ׁשַ ְמּתּוהּו, ּוֵמת ּבְ ׁשַ   ּדְ
  

ם:  ְלחּו ִמּתָ   ׁשָ
יּה  ְמּתֵ ׁשַ ְמּתּוהּו ּוֵמת ּבְ   ׁשַ

ַע. ִהְלְכָת  ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ַרב הּוָנא ּבְ   א ּכְ
  

  ֵמיִתיֵבי 
ָהָיה "ָעֵרב ַטר ׁשֶ ַחת יֹוֵצא חֹוב ׁשְ   , ּגֹוֶבה ֵאינוֹ  - ָידוֹ  ִמתַּ
תּוב ְוִאם י: 'ּבוֹ  ּכָ ְלתִּ ךָ  ִהְתַקּבַ   . "ּגֹוֶבה - 'ִמּמְ

ַחת ָלּה כְּ  ּכַ ַע ַמׁשְ ַרב ְיהֹוׁשֻ ֵריּה ּדְ ָלָמא ְלַרב הּוָנא ּבְ ׁשְ יב מֹוֶדה. ּבִ ַחּיָ   ׁשֶ
ָיא!  א ַקׁשְ ּפָ א ְלַרב ּפַ   ֶאּלָ

  
אֵני ָהָתם,    ׁשָ

י'. ְלּתִ   ְלָהִכי ָטַרח ּוָכַתב ֵליּה 'ִהְתַקּבַ
  

  רשב"ם
. אביהם לוה בחייו וזה נעשה ההוא ערבא דיתמי

ו ולאחר מותו פרע הערב ערב למלוה בשביל
תחלה מקמי דנתבעינהו ליתמי כלומר משלו פרע 
ולא משל יתומים שלא הספיק לתבעם ועתה 

   חוזר עליהם ותובעם:
. הערב עתה נעשה בע''ח פריעת בע''ח מצוה

ומלוה על פה הוא ומצוה לפרעו ואם יתומים 
פחותים מי''ג דלאו בני מיעבד מצוה נינהו וכי 

בהדייהו כדאמר בחזקת גדלי לישתעי דינא 
   הבתים (לעיל לג.) גבי עובדא דרבה בר שרשום:

. לעולם יתמי בני רב הונא בריה דרב יהושע אמר
מיעבד מצוה נינהו כדאמר בערכין בפרק שום 
היתומים (דף כב.) יתמי דאכלי דלאו דידהו ליזלו 
בתר שיבקייהו אלא היינו טעמא דלא גובה ערב 

ן ולחזור אחר דינם מיתמי עד דגדלי וידעו לטעו
דאיכא למימר אימור צררי אתפסיה אביהם 
למלוה בחייו לפטור את הערב והלכך על מלוה על 
פה איכא למיחש דלמא פרעיה אבוהון בחייו 
ואע''ג דקיי''ל לקמן בפירקין מלוה על פה גובה 
מן היורשין הני מילי כגון דשמתוהו ומית 
בשמתיה אי נמי כשחייב מודה ופסקינן לקמן 
הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע דאמר דלא 
חיישינן למימר יתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו 
אלא בכל חוב שאנו יודעין שלא פרעו אביהן 
בחייו או שאין אנו יודעין אלא שאמר אביהן תנו 
נותנין כדפסקינן בערכין ואין ממתינין עד דגדלי 
כדשלחו מתם דהלכתא כרב הונא בריה דרב 

א נמי דפסק בערכין (שם:) הלכתא יהושע ורב
דאין נזקקין לנכסי יתומים אלא אם כן רבית 
אוכלת בהן ואם אמר תנו נותנין נראה בעיני דלא 
פליג אדרב הונא כיון דחייב מודה כמאן דאמר 
תנו דמי ומר אמר חדא ומר אמר חדא ולא פליגי 
רב הונא איירי בחייב מודה אף על גב דלא אמר 

ומר תנו אף על גב דאין חייב תנו ורבא איירי בא
מודה וכל הני גבייתן ממקרקעי דיתמי ונראה 
בעיני דבזמן הזה דליכא מקרקעי כל כך אע''ג 
דקיי''ל מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבע''ח 
בזמן הזה דינם לגבות ממטלטלי דשבק להון 
אבוהון כמו שתקנו הגאונים בכתובת אשה 
דפסקינן הלכתא ממקרקעי ולא ממטלטלי 

אפילו הכי נהגו לגבות ממטלטלי ומביא אני ו
ראיה מההוא דכתובות (דף סז.) דארנקי דמחוזא 
דאשה גובה כתובתה מהם משום דאסמכתייהו 
עלייהו והוא הדין לבעל חוב דגבי מטלטלי דיתמי 
היכא דידוע לנו שאביהן היה חייב לזה וכן הלכה 
למעשה דהא אמרינן לקמן מלוה על פה גובה מן 

די שלא תנעול דלת בפני לוין ואי היתומים כ
ממטלטלי דשבק להון אבוהון לא גובה אין לך 
נעילת דלת גדול מזה דהא לא שכיחי לן 

  מקרקעי:
. כיון דבין למר ובין למר אין הערב מאי בינייהו

   גובה עכשיו מיתמי:
. בשעת מיתתו דליכא למיחש כשחייב מודה

 לצררי לרב הונא גבי מיתמי לרב פפא לא גבי עד
   דגדלי:

. שלא רצה לפרוע דשמתוהו ומית בשמתיה
   בחייו:

. היכא דשמתוהו ומית בשמתיה שלחו מתם
   הדבר ידוע שלא פרעו וכמי שחייב מודה דמי:

. דגבי מיתמי הלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע
ולא אמרינן יתמי לאו בני מיעבד מצוה נינהו 

   הלכתא גרסי' ולא גרסי' והלכתא:
. ותובע את היתומים ערב היוצא מתחת ידי

ואמר פרעתי חוב של אביכם והשטר מוכיח שהרי 
   החזירו לי המלוה:

. עד דגדלי יתמי ומשתעי דינא בהדייהו אינו גובה
ואז ישבע ויפרע מהם כדין הבא ליפרע מנכסי 

   יתומים:
   . המלוה התקבלתי ממך מן הערב:ואם כתב בו

. דהוי ערב מוחזק דלהכי כתב ליה התקבלתי
טר שיש לו עליהם ולא חשיבא מלוה על פה בש

ובמלוה בשטר מודה רב פפא דגבינן מיתמי דלא 
אמרינן הכא מצוה אלא חוב ומוטלת עליהם 

  לפרוע בעל כרחם:
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ִעיְנהּו ְלָיְתֵמי.  ִלְתּבְ י ּדְ ּמֵ ְפָרֵעיּה ַלּגֹוי ִמּקַ ּגֹוי, ּדִ   ַההּוא ָעְרָבא ּדְ

  
ַכי ַרבָאַמר ֵליּה  י ַרבלְ  ָמְרּדְ   : ַאׁשִ
ֵמיּה ּדְ  ֵמַהְגרֹוְנָיא ֲאִביִמיָהִכי ָאַמר  ְ   : ָרָבאִמׁשּ

ָרֵאל,  י ִיׂשְ יַנן ִלְצָרֵרי ָהֵני ִמיּלֵ ָאַמר ָחְייׁשִ   ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ
יַנן ִלְצָרֵרי.  ָבַתר ָעְרָבא ָאֵזיל ָלא ָחְייׁשִ יָון ּדְ   ֲאָבל ּגֹוי ּכֵ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ה: ֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ  ָרֵאל, ַאְדַרּבָ י ִיׂשְ יַנן ִלְצָרֵרי, ָהֵני ִמיּלֵ   ָאַמר ָלא ָחְייׁשִ
ַתר ָעְרָבא ָאְזִלי,  ִדיַנְייהּו ּבָ יָון ּדְ   ֲאָבל ּגֹוִים ּכֵ

ל ֵליּה.   ָרא לֹא ֲהָוה ְמַקּבֵ ֵסיּה ְצָרֵרי ֵמִעיּקָ ַאְתּפְ   ִאי ָלאו ּדְ
   

  

  רשב"ם
. אפילו למ''ד חיישינן לצררי

ה''מ במלוה שהוא ישראל שדינו 
של לוה לפרוע למלוה שהרי 
   המלוה לא יתבענו לערב תחלה:

הוי המלוה עובד . היכא דאבל
כוכבים אין הלוה מתפיסו 
לעובד כוכבים צררי דהא ידע 
ישראל דעובד כוכבים הדר תו 

   וגובה זמנא אחריתי מן הערב:
. כשנעשה היהודי ערב מעיקרא

לעובד כוכבים אי לאו צררי 
אתפסיה לערב לא הוה מקבל 
ליה ליכנס בערבות שהרי זה 
יודע בודאי שהעובד כוכבים 

א על הלוה והלכך יחזור עליו ול
  לא גבינן מיתני עד דגדלי:
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ן ָהָיה "ְוֵכן ְמעֹון ַרּבָ ן ׁשִ ְמִליֵאל ּבֶ ה ֶהָעֵרב: ֵמראוֹ  ּגַ ָ ָתּה  ְלִאׁשּ ְכתּוּבָ   וכו'  "ּבִ

  
ָכָלֵתיּה ֲהָוה.  ָתּה ּדְ ְכתּוּבָ ר ַעְצֵרי ָעְרָבא ּדִ ה ּבַ   מׁשֶ

ָתא.  הּוָנא ַרב ַנן ֲהָוה, ּוְדִחיָקא ֵליּה ִמיּלְ ַרּבָ ֵריּה צּוְרָבא ִמּדְ   ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
יּה ֵעָצה ְלַרב הוּ  ַנְסּבֵ ֵניִזיל ּדְ א ּדְ   ָנא, ֵליּכָ

ָרּה.  ה ֵמֲאבּוּה, ַוֲהַדר ִנַהּדְ תּוּבָ י ּכְ ּה ִלְדֵביְתהּו ְוֵתיִזיל ְוִתְגּבֵ ִנַגְרׁשָ   ּדְ
  

  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ה"ְוָהא  יֶרּנָ ַנן!  "ֲהָנָאה ַיּדִ   ּתְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ֵבי ִדיָנא ְמָגֵרׁש?!  ְמָגֵרׁש, ּבְ ל ּדְ   ַאּטּו ּכָ
  

ּכֵהן הּוא. ְלסֹוף ִאיְגַלאי ִמילְּ    ָתא ּדְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַתר ַעְנָיא ָאְזָלא ֲעִנּיּוָתא.  י: ּבָ ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ   ַהְיינּו ּדְ

  
ֵיי ָהִכי?    ּוִמי ָאַמר ַאּבַ

ֵייְוָהא ָאַמר  ע": ֵאיֶזהּו ַאּבַ   ? "ָערּום ָרׁשָ
ן  ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ ְנָכִסים ּכְ יא ֵעָצה ִלְמּכֹור ּבִ ִ ׂשּ ְמִליֵאל. ֶזה ַהּמַ   ּגַ

  
אֵני.  נֹו ׁשָ   ּבְ

  
אֵני.  ַנן ׁשָ   ְוצּוְרָבא ֵמַרּבָ

  
  ְוָהא ָעֵרב הּוא, 

ד!  ְעּבֵ ּתַ ה לֹא ִמׁשְ תּוּבָ ּכְ   ְוַקְייָמא ָלן ָעֵרב ּדְ
  

ָלן ֲהָוה.    ַקּבְ
  

ָאַמר:  ַעל,   ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ ֵלית ֵליּה ִנְכֵסי ַלּבַ ב ּדְ ה, ַאף ַעל ּגַ תּוּבָ ּכְ ָלן ּדִ   ַקּבְ
ד ְעּבֵ ּתַ יר ִמׁשְ ּפִ   . ׁשַ

ָאַמר: א ְלַמאן ּדְ ד,   ֶאּלָ ְעּבֵ ּתַ ד, ִאי ֵלית ֵליּה לֹא ִמׁשְ ְעּבֵ ּתַ   ִאי ִאית ֵליּה ִמׁשְ
א ַמאי    ְלֵמיַמר? ִאיּכָ

  
ֵעית ֵאיָמא:    ִאיּבָ

ּדּוף.  ּתַ   ֶמיְהֵוי ֲהָוה ֵליּה ְוִאיׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא:    ְוִאיּבָ
ְע  ֵריּה ׁשִ י ּבְ א ְלַגּבֵ יּה. ַאּבָ ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ   ּבּוֵדי ְמׁשַ

  
ַמר:  ִאיּתְ   ּדְ

ה  ְכתּוּבָ ד,  -ָעֵרב ּדִ ְעּבֵ ּתַ ְבֵרי ַהּכל לֹא ִמׁשְ   ּדִ
ַעל חֹוב  ּבַ ָלן ּדְ ד.  -ַקּבְ ְעּבֵ תַּ ְבֵרי ַהּכל ִמׁשְ   ּדִ

ַעל חֹוב  ּבַ ה, ְוָעֵרב ּדְ ְכתּוּבָ ָלן ּדִ ִליִגי:  –ַקּבְ   ּפְ
ד, -י ַלּלֶוה ִאי ִאית ֵליּה ִנְכֵס     ָמר ָסַבר: ְעּבֵ ּתַ   ִמׁשְ

ד לֹא -  ֵליּה  ֵלית ִאי ְעּבֵ ּתַ   . ִמׁשְ
ין ִאית ֵליּה, ּוֵבין ֵלית ֵליּה  ד.  -ּוָמר ָסַבר: ּבֵ ְעּבֵ ּתַ   ִמׁשְ

  
  ְוִהְלְכָתא: 

  רשב"ם
. כהן הוה ואי מגרש תו לא עצרי

   מצי מהדר לה:
   . בפ' יש נוחלין:והאמר אביי

. המתעבר על איזהו רשע ערום
ריב לא לו ומבטל מחשבת 
הנותן שאמר נכסי לך ואחריך 
לפלוני וברצונו לא היה ראשון 
מוכר לאחרים להפסיד אחריך 

מקום מצליח הוא ערום דמכל 
ומה שעשה עשוי שהנותן לא 
מיחה בשעת המתנה כרשב''ג 
דאמר אם קדם ראשון ומכר מה 
שעשה עשוי כי אין לאחריך 
אלא מה שישייר ראשון והרי 

   לא שייר לו כלום:
   . לקמן בשמעתין:והא קיימא לן

. דהא לא הוו מאי איכא למימר
ליה נכסי לרב הונא ולא 

  נשתעבד אביו:
. לרב הונא ימא הוואי בעית א

בשעה שנעשה אביו ערב וגמר 
ומקנה מתוך שהיה סבור שלא 

   יפסיד:
. דברי הכל לא משתעבד

כדמפרש טעמא לקמן מצוה 
   הוא דעבד ולאו מידי חסרה:

. כי לית ליה נכסי לא משתעבד
דלא גמר בלבו לשעבד נפשיה 
ואינו אלא פטומי מילי שירא 
להפסיד ואיכא למימר אמוראי 

א מילתא ושמעתייהו פליגי בה
   לא איתפרשו בגמ':
. אע''ג דלית בכולהו משתעבד

  ליה נכסי:
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ין ִאית ֵליּה ּוֵבין ֵלית ֵליּה  ד,  - ָעֵרב, ּבֵ ְעּבֵ ּתַ   ִמׁשְ
ב ּדְ  ַאף ַעל ּגַ ה, ּדְ ְכתּוּבָ ר ֵמָעֵרב ּדִ ד. ּבַ ְעּבֵ תַּ ַעל, לֹא ִמׁשְ   ִאית ֵליּה ַלּבַ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
ֲעַבד,    ִמְצָוה הּוא ּדַ
י ָחְסָרה.   ְוָלאו ִמיּדֵ

  רשב"ם
. המשדך מצוה הוא דעבד

בזיווגן אין דעתו לפרוע הערבות 
אבל מתכוין לזווגן שע''י ערבות 
זו מתרצין ולא מידי חסרה 
לאשה דהא טב למיתב טן דו 

  ולטובתה נתכוין:
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  : הּוָנא ַרבָאַמר 

ל ְנָכָסיו,  יׁש ּכָ ִהְקּדִ ִכיב ְמַרע ׁשֶ   ׁשְ
ָיִדי"ְוָאַמר:    ֶנֱאָמן,  – "ָמֶנה ִלְפלֹוִני ּבְ

ׁש.ֲחָזָקה ֵאין ָאָדם  ה ְקנּוְנָיא ַעל הֶהְקּדֵ   עֹוׂשֶ
  

  : ַנְחָמן ַרבַמְתִקיף ָלּה 
ָניו?!  ה ְקנּוְנָיא ַעל ּבָ   ְוִכי ָאָדם עֹוׂשֶ

ְרַוְייהּו:  ָאְמִרי ּתַ מּוֵאל ּדְ ַרב ּוׁשְ   ּדְ
ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ ָיִדי"ׁשְ   , "ָמֶנה ִלְפלֹוִני ּבְ

נוּ "ָאַמר:  נוּ "נֹוְתִנין, לֹא ָאַמר:  - "ּתְ   ֵאין נֹוְתִנין. - "ּתְ
ָניו. יַע ֶאת ּבָ ּבִ ּלא ְלַהׂשְ   ַאְלָמא: ָאָדם ָעׂשּוי ׁשֶ

ּלֹ   קעה,א  יַע ֶאת ַעְצמֹו!ָהָכא ַנִמי: ָאָדם ָעׂשּוי ׁשֶ ּבִ   א ְלַהׂשְ
  

ָטָרא.  ָנֵקיט ׁשְ י ָקָאַמר ַרב הּוָנא ָהָתם ּדְ   ּכִ
  

ָטָרא,  לֹא ָנֵקיט ׁשְ מּוֵאל, ּדְ ַרב ּוׁשְ ָלל ּדְ   ִמּכְ
נוּ "ַמר: ָא     !נֹוְתִנין? - "ּתְ

ה ֲהָוה!    ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
מּוֵאלוּ  ַרבוְ  ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

ה  קֹוחֹות!  -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ ין ְולֹא ִמן ַהּלָ   ֵאינֹו ּגֹוֶבה לֹא ִמן ַהּיֹוְרׁשִ
  

א ָאַמר    : ַנְחָמן ַרבֶאּלָ
ָטָרא,  ָנֵקיט ׁשְ   ִאיִדי ְוִאיִדי ּדְ

ָיא:    ְוָלא ַקׁשְ
ים,  -ָהא  ְמקּוּיָ   ּדִ
ים,  -ָהא  לֹא ְמקּוּיָ   ּדְ

נוּ "ָאַמר:  ָטֵריּה,  - "ּתְ יֵמיּה ִלׁשְ   ַקּיְ
נוּ "לֹא ָאַמר:  ָטֵריּה.  - "תְּ יֵמיּה ִלׁשְ   לֹא ַקּיְ

   
  
  

  רשב"ם
מתקיף לה רב נחמן וכי אדם 

. להנחיל עושה קנוניא על בניו
לאחרים ולהפסיד את בניו 
ואפ''ה אמרי רב ושמואל אם 
לא אמר תנו אין נותנין לאותו 
פלוני אע''ג דהודה שיש לו מנה 
משל פלוני בידו אלא מאי אית 
לך למימר אמאי אין נותנין לו 
דאדם עשוי שלא להשביע כו' 
נתכוין שלא יחזיקוהו כעשיר 

  לא הוא ולא בניו:
. גבי הקדש איכא הכא נמי

למימר לכך נתכוין ואמאי 
קאמר רב הונא נאמן ונותנין לו 

   המנה:
כי קאמר רב הונא דנקיט 

. ההוא מלוה וזה הודה שטרא
   לו:

ופרכינן מכלל דרב ושמואל 
. והלכך אין מיירי בדלא נקיט

נותנין לו כי לא אמר תנו אי הכי 
כי אמר תנו אמאי נותנין מלוה 

' ואי (לאו) מש ום  על פה היא כו
טעמא דמצוה לקיים דברי המת 
לא היה להם ליתן בשביל דברי 

   אביהם עד לאחר מותו:
. בין זה אלא אמר רב נחמן

שאמר שכ''מ מנה לפלוני בידי 
והוא בא ליפרע מן ההקדש ובין 
זה הבא ליפרע מבניו כולהו 
שטרי נקיטי דמסקי ביה בהאי 

   שכיב מרע מנה ולא קשיא:
במקויים דאיכא  . דהקדשהא

   הנפק:
. ולא אמר תנו קיימיה לשטריה

   צריך מלוה לקיומיה:
. חיישינן דלמא לא אמר תנו

משום שלא להשביע את בניו 
אמר הכי ולא גבי עד דמקיימי 

  לשטריה:
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הָאַמר    : ַרּבָ

ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ ָיִדי"ׁשְ ַרְענוּ ", ְוָאְמרּו ְיתֹוִמין: "ָמֶנה ִלְפלֹוִני ּבְ   ֶנֱאָמִנין.  - "ּפָ
נּו ָמֶנה ִלְפלֹוִני" ַרְענוּ ", ְוָאְמרּו ְיתֹוִמין: "ּתְ   ֵאין ֶנֱאָמִנין.  - "ּפָ
  

יא?  י ַלּיָ ַלּפֵ   ּכְ
ָרא!  ּבְ ָכא ִמְסּתַ   ִאיּפְ

נּו ָמֶנה"ר: ָאַמ  ָתא,  "ּתְ ְפַסָקּה ֲאבּוהֹון ְלִמיּלְ יָון ּדִ   ּכֵ
ְפָרֵעיּה,  א ְלֵמיַמר ּדִ   ִאיּכָ

ָיִדיָמֶנה ִלְפלֹונִ " ָתא,  "י ּבְ ַסק ֲאבּוהֹון ְלִמיּלְ לֹא ּפָ יָון ּדְ   ּכֵ
ָרֵעיּה!  ָלא ּפְ א ְלֵמיַמר ּדְ   ִאיּכָ

  
ַמר: ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ִאי ִאיּתְ   ֶאּלָ

ָאַמר:  ִכיב ְמַרע ׁשֶ ָיִדי"ׁשְ   , "ָמֶנה ִלְפלֹוִני ּבְ
א: ְוָאְמרּו הְיתֹוִמי י"ן: ָחַזר ְוָאַמר ָלנּו ַאּבָ ַרְעּתִ   ֱאָמִנין, נֶ  - "ּפָ

  
  ַמאי ַטֲעָמא?

  
ר.    ִאְדּכּוֵרי ִמיְדּכַ

  
נּו ָמֶנה ִלְפלֹוִני" יָח ", ְוָאְמרּו הְיתֹוִמין: "ּתְ ַרְעּתִ א ּפָ   ֵאין ֶנֱאָמִנין,  - "ַזר ְוָאַמר ַאּבָ

ְפָר  ִאם ִאיָתא ּדִ נוּ "ֵעיּה, לֹא ֲהָוה ָאַמר ּדְ   .  "ּתְ
  
  

  רשב"ם
. שגמר דכיון דפסקה אבוהון

   דבריו וצוום לפרוע:
. [דלא] דלמא אידכורי מ''ט

מידכר והלכך לא רצה לומר 
  יין תנו:עד



742                                                                                                                                               ְּגָמָרא ְסדּוָרה

            אאאא    קעה,קעה,קעה,קעה, . 50
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ִכיב ְמַרע ׁשֶ    הֹוָדה, ַמהּו? ׁשְ
ם ֵעַדי"ָצִריְך לֹוַמר:  ם ֵעַדי", אֹו ֵאין ָצִריְך לֹוַמר "ַאּתֶ   ? "ַאּתֶ

ּיאַמר תֹובוּ " :ָצִריְך ׁשֶ תֹובוּ ", אֹו ֵאין ָצִריְך לֹוַמר "ּכְ   ? "ּכְ
ַעת ִמיָתה?  ׁשְ ה ּבִ ּטֶ ַעת ִמיָתה, אֹו ֵאין ָאָדם ְמׁשַ ׁשְ ה ּבִ ּטֶ   ָאָדם ְמׁשַ

  
ָבֲעיָ  ַתר ּדְ ָטּה: ּבָ ׁשַ   א ֲהַדר ּפְ

ַעת ִמיָתה.  ׁשְ ה ּבִ ּטֶ   ֵאין ָאָדם ְמׁשַ
מּו.  ְכתּוִבין ְוִכְמסּוִרין ּדָ ִכיב ְמַרע ּכִ   ְוִדְבֵרי ׁשְ

   
  

  רשב"ם
. בעל חובו שכיב מרע שהודה

טוען לו מנה לי בידך ואמר לו 
הן דכה''ג אמרינן בסנהדרין בפ' 
זה בורר (ד' כט:) דצריך שיאמר 
אתם עדי ואי לא מצי א''ל 

   משטה אני בך:
. דאמרי' צריך שיאמר כתובו

בחזקת הבתים (לעיל מ.) 
הודאה בפני שנים צריך שיאמר 

   כתובו:
''מ ככתובין ודברי שכ

  . וא''צ לומר כתובו:וכמסורין
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ָנה  ִמׁשְ

ְלֶוה ָטר ֲחֵבירוֹ  ֶאת ַהּמַ ׁשְ ָכִסים ּגֹוֶבה - ּבִ ִדים ִמּנְ    ,ְמׁשּוְעּבָ
ָכִסיםִמ  ּגֹוִבין - ֵעִדים ְיֵדי ַעל ֵני ּנְ   . חֹוִרין ּבְ

ַתב ָעָליו הֹוִציא   קעה,ב הּוא ָידוֹ  ּכְ יב ׁשֶ ָכִסים ּגֹוֶבה - לוֹ  ַחּיָ ֵני ִמּנְ   . חֹוִרין ּבְ
ָטרֹות ִחיּתּום ְלַאַחר ַהּיֹוֵצא ָעֵרב ָכִסים ּגֹוֶבה - ׁשְ ֵני ִמּנְ   . חֹוִרין ּבְ

ה ָמֵעאל ִלְפֵני ּוָבא ַמֲעׂשֶ י ִיׁשְ   : ְוָאַמר, ַרּבִ
ָכִסים ֶבהּגוֹ  ֵני ִמּנְ   . חֹוִרין ּבְ

ס לוֹ  ָאַמר ן ַנּנָ   : ּבֶ
ָכִסים לֹא ּגֹוֶבה ֵאינוֹ  ִדים ִמּנְ ָכִסים ְולֹא ,ְמׁשּוְעּבָ ֵני ִמּנְ   . חֹוִרין ּבְ
ה: לוֹ  ָאַמר   ? ָלּמָ
ּוק ֶאָחד ֶאת ַהחֹוֵנק ֲהֵרי: לוֹ  ָאַמר ׁשּ ח" :לוֹ  ְוָאַמר ֲחֵבירוֹ  ּוְמָצאוֹ  ,ּבַ ן יַוֲאנִ  לוֹ  ַהּנַ     - "ְלךָ  ֶאתֵּ

טּור ּלא ּפָ   , ִהְלָוהוּ  בו ֱאמּוָנתוֹ  ַעל ׁשֶ
א הּוא ָעֵרב הּוא ֵאיֶזה ֶאּלָ יב ׁשֶ   ? ַחּיָ

יב 'ְלךָ  נֹוֵתן ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ ' ן, ַחּיָ ּכֵ   . ִהְלָוהוּ  ֱאמּוָנתוֹ  ַעל ׁשֶ
ָמֵעאל ְוָאַמר י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ים ָהרֹוֶצה ְחּכִ ּיַ ִדיֵני ַיֲעסֹוק ׁשֶ ֵאין, נֹותָממוֹ  ּבְ ּתֹוָרה ִמְקצֹוַע  ְלךָ  ׁשֶ    ,ֵמֶהן יֹוֵתר ּבַ
ַמֲעָיין ְוֵהן   , ַהּנֹוֵבַע  ּכְ

ֲעסֹוק ְוָהרֹוֶצה ּיַ ִדיֵני ׁשֶ ׁש  ָממֹונֹות ּבְ ּמֵ ס ֶאת ְיׁשַ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ    .ׁשִ
   

ָמָרא   ּגְ

אָאַמר    : עּוּלָ
ַבר ּתֹוָרה ָטר ְוֶאָחד ִמְלֶוה ַעל  :ּדְ ׁשְ ה ֶאָחד ִמְלֶוה ּבִ ִדים,  -ּפֶ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ   ּגֹוֶבה ִמּנְ

  
  ַמאי ַטֲעָמא?

  
אֹוַרְייָתא.  ְעּבּוָדא ּדְ   ׁשִ

  
ַעם ָאְמרוּ  א ַמה ּטַ ה " :ְוֶאּלָ ֵני חֹוִרין -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ ָכִסין ּבְ א ִמּנְ   ? "ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ

  
ָלקֹוחֹות.  ֵסיָדא ּדְ ּום ּפְ   ִמׁשּ

  
  ִאי ָהִכי, 

ָטר נַ  ׁשְ   ִמי! ִמְלֶוה ּבִ
  

ְייהּו,  ְפׁשַ ַאְפִסידּו ַאּנַ   ָהָתם ִאיְנהּו ִניְנהּו ּדְ
  
הוְ    ָאַמר:  ַרּבָ

ַבר ּתֹוָרה ה " :ּדְ ָטר ְוֶאָחד ִמְלֶוה ַעל ּפֶ ׁשְ ֵני חֹוִרין -ֶאָחד ִמְלֶוה ּבִ ָכִסים ּבְ א ִמּנְ   . "ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

אֹוַרְייָתא,  ְעּבּוָדא ָלאו ּדְ   ׁשִ
  

ַעם ָאְמרוּ  ּוַמה ָטר " :ּטַ ׁשְ ִדים -ִמְלֶוה ּבִ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ   ? "ּגֹוֶבה ִמּנְ
  

ְפֵני לִֹוין,  ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   ּכְ
  

ה ַנִמי!    ִאי ָהִכי, ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
  

  ָהָתם ֵלית ֵליּה ָקָלא. 
  

ה ָהִכי?    ּוִמי ָאַמר ַרּבָ
הְוָהא ָאַמר    : ַרּבָ

  רשב"ם
  מתני' 

. אפי' המלוה את חברו בשטר
אין כתוב בו אחריות הא 
פסקינן הלכתא בשנים אוחזין 
(ב''מ טו:) דאחריות טעות סופר 
הוא וכמי שכתוב בו אחריות 

   דמי:
  . מכורין:משועבדים
   . מלוה:הוציא עליו

. של לוה שהוא חייב לו כתב ידו
   ן ואין כאן עדות אחרת:ממו

. דלא גובה מנכסים בני חורין
גובה ממשועבדים אלא מלוה 
הכתוב בשטר שיש בו עדים 
דכיון דאיכא תרתי שטר ועדים 
מפקי ליה לקלא ולקוחות הוא 
דאפסידו אנפשייהו שלא חקרו 
בדבר ויניחו בני חרי למוכר 

   לגבות מהם:
. שכתב בתוך ערב היוצא כו'

דים אני השטר אחר חתימת הע
   פלוני בן פלוני ערב:

. מן גובה מנכסים בני חורין
הערב בערבות שבעל פה דמלוה 
ע''פ היא כיון דלא חתימי עדים 
על הערבות וה''ה לערב בלא 

   שטר אחר מתן מעות:
. דכל אמר ליה בן ננס אינו גובה

ערב שלאחר מתן מעות לא הוי 
ערב שלא על אמונתו והבטחתו 

   של ערב זה הלוהו:
  
  מ' ג

. יוציא אליך שעבודא דאורייתא
העבוט (דברים כד) וה''ה 

   למקרקעי:
. וקרא במשכנו לאו דאורייתא

שלא בשעת הלואתו בב''מ (דף 
   קיד:):

. שלא משום פסידא דלקוחות
יוכלו להזהר בדבר שאין ידוע 

  לעולם:
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בּו ַקְרַקע    ֵיׁש,  -ּגָ
בּו ָמעֹות    ֵאין לֹו!  -ּגָ

  
יָמא:    ְוִכי ּתֵ

ה,  א ְלַרּבָ עּוּלָ א ֻוּדְ ה ְלעּוּלָ ַרּבָ   ֵאיּפּוְך ּדְ
אְוָהא ָאַמר    :  עּוּלָ

יֵניּה ִזּבּוִרית!  ַעל חֹוב ּדִ ַבר ּתֹוָרה, ּבַ   ּדְ
  

ְבֵני ַמֲעָרָבא ָקָאַמר,  ה ַטֲעָמא ּדִ א ַרּבָ   ֶאּלָ
  ְוֵליּה ָלא ְסִביָרא ֵליּה. 

  
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהּו:  ׁשְ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ

קֹוחֹות,  ין ְולֹא ִמן ַהּלָ ה ֵאינֹו ּגֹוֶבה לֹא ִמן ַהּיֹוְרׁשִ   ִמְלֶוה ַעל ּפֶ
  

  ַמאי ַטֲעָמא? 
  

אֹוַרְייָתא  ְעּבּוָדא ָלאו ּדְ   ׁשִ
  

י יוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְמעֹון ַרּבִ ן ׁשִ ְרַוְייהּו:  ָלִקיׁש  ּבֶ ָאְמִרי ּתַ   ּדְ
קֹוחֹות.  ִמְלֶוה ין, ּוֵבין ִמן ַהּלָ ין ִמן ַהּיֹוְרׁשִ ה ּגֹוֶבה ּבֵ   ַעל ּפֶ

  
  ַמאי ַטֲעָמא? 

  
אֹוַרְייָתא.  ְעּבּוָדא ּדְ   ׁשִ

  
  ֵמיִתיֵבי: 
ְרׁשּות ּבֹור "ַהחֹוֵפר ים ּבִ טּור - ַוֲהָרגוֹ  ׁשֹור ָעָליו ְוָנַפל ָהַרּבִ    ,ּפָ

א, עֹוד ְולֹא ִאם ֶאּלָ ֹור ֵמת ׁשֶ י - ַהׁשּ ַעל יֹוְרׁשֵ יִבים ַהּבֹור ּבַ ם ַחּיָ ּלֵ ֵמי ְלׁשַ   ! "ִלְבָעָליו ׁשֹור ּדְ
  

יָאַמר    : ַרבָאַמר  ֶאְלָעא ַרּבִ
ין.  ּדִ ָעַמד ּבַ ׁשֶ   ּבְ

  
  ָקָתֵני!  "ֲהָרגוֹ "ְוָהא 

  
א ַרבָאַמר  ר ַאּדָ   : ַאֲהָבה ּבַ

אֹו ְטֵרָפה ֲעׂשָ   .ׁשֶ
  

  : ַנְחָמן ַרבְוָהא ָאַמר 
א:  ּנָ ֵני ּתַ   ! רֹו"ּוְקָב  "ֵמתּתָ

  
יבּוהּו.  ֵביָרא, ְוִחּיְ יֵני ַאּפּוָמא ּדְ ּיָ ָיְתִבי ּדַ   ָהָתם ּדְ

  
א ַרבָאַמר    קעו,א ּפָ    :ּפַ

  ִהְלְכָתא: 
ה  ין  -ִמְלֶוה ַעל ּפֶ    ,ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ

קֹוחֹות.    ְוֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּלָ
  
ין" ְפנֵ  - "ּגֹוֶבה ִמן ַהּיֹוְרׁשִ ֶלת ּבִ ְנעֹול ּדֶ ּלא ּתִ ֵדי ׁשֶ   י לִֹוין, ּכְ
קֹוחֹות" ֵלית ֵליּה ָקָלא.   - "ְוֵאינֹו ּגֹוֶבה ִמן ַהּלָ   ּדְ
   

  

  רשב"ם
. שעבודא לאו ומי אמר רבה

דאורייתא והא אמרינן בפ' יש 
קכד:) שלחו  נוחלין (לעיל דף

מתם בכור נוטל פי שנים במלוה 
ואמר רבה עלה גבו קרקע 
בחובת אביהם יש לו דכמאן 
דמשעבד בחיי אבוהון דמי 
וקרינא ביה בכל אשר ימצא לו 

   אלמא שעבודא דאורייתא:
איפוך גבו קרקע אין לו גבו 

. דמעות הלוהו מעות יש לו
ומעות משלם ודמי טפי לאשר 

   ימצא לו:
. ונפקא בזיבוריתבע''ח דיניה 

ליה בפ''ק דב''ק (דף ח.) 
מוהאיש אשר אתה נושה בו 
יוציא וגו' מה דרכו של אדם 
להוציא פחות שבכלים אלמא 

   שעבודא דזיבורית דאורייתא:
ומשני לטעמייהו דבני מערבא 

. דאמר התם נוטל פי קאמר
שנים במלוה במקרקעי אמור 
ולא במעות ומיהו לדידיה 

נוטל פי  סבירא ליה דבכור אינו
שנים ולא שנא גבו קרקע ולא 
שנא גבו מעות דשעבודא לאו 

   דאורייתא:
. יורשי בעל הבור חייבין לשלם

אלמא מלוה ע''פ גובה מן 
   היורשים וקשיא לרב ושמואל:

. דמעשה ב''ד כשעמד בדין
   כמלוה בשטר דמי:

. השור טריפה ועמד שעשאו
   בדין קודם שיצתה נשמתו:

רו בתוך . השור דחפו וקבוקברו
   קרקעית הבור:
  . לפני מותו:אפומא דבירא

. לעיל אמר רב פפא הלכתא כו'
פירשתי גביית מלוה מן 
היתומים וגם בפרק שום 
היתומים בערכין (דף כב:) אמר 
רבא הלכתא אין נזקקין לנכסי 

  יתומים כו':
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ַתב ָעָליו "הֹוִציא הּוא ָידוֹ  ּכְ יב ׁשֶ ָכִסים ּגֹוֶבה לוֹ  ַחּיָ ֵני ִמּנְ   וכו'.  "חֹוִרין ּבְ

  
יּה  ָעא ִמיּנֵ הּבְ ר ַרּבָ יֵמ  ָנָתן ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵבית  ַתב ָידֹו ּבְ ין, ַמאי? הּוְחַזק ּכְ   ּדִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ֵני חֹוִרין.  ָכִסים ּבְ א ִמּנְ ין ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ ֵבית ּדִ ַתב ָידֹו ּבְ הּוְחַזק ּכְ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
ר ָרִמיְמִתיב    : ָחָמא ּבַ

ה לֹׁשָ ין "ׁשְ יטִּ סּוִלין ּגִ את ְוִאם, ּפְ ֵ ָלד ִניׂשּ ר ַהּוָ ׁשֵ   . ּכָ
ַתב  :ֵהן ְוֵאּלוּ  ְכַת  ּכָ   , ֵעִדים ָעָליו ְוֵאין ,ָידוֹ  בּבִ

   ,ְזָמן ּבוֹ  ְוֵאין ,ֵעִדים ָעָליו ֵיׁש 
א ּבוֹ  ְוֵאין ְזָמן ּבוֹ  ֵיׁש     .ֶאָחד ֵעד ֶאּלָ

ה ֵאּלוּ  ֲהֵרי לֹׁשָ ין ׁשְ יטִּ סּוִלין ּגִ את ְוִאם, ּפְ ֵ ָלד ִניׂשּ ר ַהּוָ ׁשֵ   . ּכָ
י ֶאְלָעָזר   : אֹוֵמר ַרּבִ

י ַעל ַאף ֵאין ּפִ א יםֵעִד  ָעָליו ׁשֶ ָתנוֹ  ֶאּלָ ּנְ ְפֵני ָלּה  ׁשֶ ר - ֵעִדים ּבִ ׁשֵ   , ּכָ
ָכִסים ְוּגֹוֶבה ִדים ִמּנְ   ! "ְמׁשּוְעּבָ

  
אֵני ָהָתם    ׁשָ

יּה.  ד ַנְפׁשֵ ְעּבֵ ׁשַ ִתיָבה הּוא ּדְ ַעת ּכְ ְ ִמׁשּ   ּדְ
   

  

  רשב"ם
בעא מיניה רבה בר נתן מרבי יוחנן 

. לאחר הוחזק כתב ידו בבית דין מהו
ן שמסר לו הלוה למלוה כתב ידו זמ

שהוא חייב לו ממון ובא בב''ד והודה 
בפניהם שהוא כתב ידו וכתבו לו ב''ד 
הנפק הוא הנקרא אשרתא וקיום 

   השטר:
. מי אמרינן הרי הוא מעתה מאי

כשטר שיש בו עדים ויגבה ממשעבדי 
דאחריות טעות סופר הוא דכל שטר 
מלוה ומכירה שחותמים בו עדים 

שעבדי כאילו כתוב בהן גובין ממ
אחריות או דלמא קיום שטר אינו 
מועיל לשום שטר אלא להחזיקו 
בב''ד לכמות שהיה מקודם לכן 
שאילו ימותו עדים או לוה לא יוכל 
לטעון שטר זה מזויף הוא דב''ד 
קיימוהו ויגבה בו המלוה וגם זה לא 
יגבה אלא מבני חורין ולהכי אהני 

זה כתב ב''ד שלא יוכל לוה לומר אין 
   ידי:

   . לינשא בו:פסולין
. אלא שנמסר לה בפני ואין עליו עדים

עדים דעדי מסירה כרתי ליה 
   בדיעבד:

. בגיטין מפרש הרי אלו הרי אלו כו'
דרישא והרי אלו דסיפא למעוטי מאי 

   והתם מפרשא כולה:
. לכתחלה דסבירא ליה עדי כשר

   מסירה כרתי:
. כלומר וגובה מנכסים משועבדים

שטר מלוה הוא אותו השטר ואם 
הכתוב בכתב ידו ואין בו עדים אלא 
שמסרו בפני עדים גובה מנכסים 
משועבדים והכי מפרש התם ר' יוחנן 
אליבא דר' אלעזר בפ' [המביא 
תניינא] (גיטין כב:) שאפי' בשאר 
שטרות גובה מנכסים משועבדים 
בעדי מסירה בלבד אלמא הוציא עליו 

רו בפני כתב ידו שהוא חייב לו ומס
עדים גובה ממשעבדי וכל שכן הוחזק 

   בבית דין:
ה''ג שאני התם דבשעת כתיבה הוא 

. כשנכתב השטר נכתב דשעבד נפשיה
כדי למסרו בפני עדים שיהו עדי 
מסירה במקום עדי חתימה הלכך 
כיון דלר' אלעזר עדי מסירה כרתי 
באילו נחתמו בתוך השטר דמי אבל 
 אנו מיבעיא לן בהוציא כתב ידו

בעלמא ששמו של לוה חתום בו שזה 
מסר לו במקום הודאה שלא יוכל 
לחזור ולכפור בו ולומר פרעתי כל זמן 
שחתימתו ביד מלוה שלא נעשה 
השטר בלשון של שטר שעדים 
חתומים בו ואחר זמן החזיקו בב''ד 
וכשהלוהו כמלוה על פה הויא ותו לא 
מצו ב''ד בקיומן לעשותו שטר שיש 

שהרי לא לדעת כן בו אחריות נכסים 
נכתב מתחלה כן נראה בעיני שמועה 
זו וכן עיקר ואית דגרסי משעת 

  הכתובה ולא ירדו לשיטת השמועה:
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ָטרֹות ִחיּתּום ְלַאַחר, ַהּיֹוֵצא "ָעֵרב ָכִסים ּגֹוֶבה,  - ׁשְ ֵני ִמּנְ   ."חֹוִרין ּבְ

  
  : ַרבָאַמר 

ָטרֹות קֹוֶדם ִחיּתּום  ִדים,  -ׁשְ ָכִסים ְמׁשּוְעּבָ   ּגֹוֶבה ִמּנְ
ָטרֹות  ֵני חֹוִרין.  -ְלַאַחר ִחיּתּום ׁשְ ָכִסים ּבְ   ּגֹוֶבה ִמּנְ

  
  : ַרבִזְמִנין ָאַמר 

ָטרֹות  ֵני חֹוִרין.  -ֲאִפיּלּו קֹוֶדם ִחיּתּום ׁשְ ָכִסים ּבְ א ִמּנְ   ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאּלָ
  

ַרב!  ַרב ַאּדְ ָיא ּדְ   ַקׁשְ
  

ָיא: ָלא ַק    ׁשְ
יּה  -ָהא  ַתב ּבֵ ּכָ לֹוִני ָעֵרב',  :ּדְ   'ּפְ
יּה  -ָהא  ַתב ּבֵ ּכָ   'ּוְפלֹוִני ָעֵרב'.  :ּדְ

  
יוְ    ָאַמר:  יֹוָחָנן ַרּבִ

ֵני חֹוִרין,  -ֶאָחד ֶזה ְוֶאָחד ֶזה  ָכִסים ּבְ א ִמּנְ   ֵאינֹו ּגֹוֶבה ֶאלָּ
יּה  ָכַתב ּבֵ ב ּדְ   'ּוְפלֹוִני ָעֵרב'.  :ְוַאף ַעל ּגַ

  
  : אָרָב ְמִתיב 

ֵאיַלת ַעל ַהֲחתּוִמין "ֵעִדים לֹום ׁשְ ֵגט ׁשָ סּול - ּבְ   , ּפָ
יַנן א ָחְייׁשִ ּמָ ֵאיַלת ַעל ׁשֶ לֹום ׁשְ   . "ָחְתמוּ  ׁשָ

  
יְוָאַמר  הוּ  ַרּבִ   : ַאּבָ

ִאילּו'  י יֹוָחָנן: 'ׁשְ ַרּבִ יּה ּדְ א ֵליּה ִמיּנֵ ְרׁשָ ִאילּו'  –ְלִדיִדי ִמיּפַ סּול, 'ּוׁשְ ר!  -ּפָ ׁשֵ   ּכָ
  

  א ַנִמי, ָהכָ 
ַתב ּכָ לֹוִני ָעֵרב' :ּדְ   'ּפְ

  
  ִאי ָהִכי, 

ַרב!    ַהְיינּו ּדְ
  

י יֹוָחָנן'.     ֵאיָמא: 'ְוֵכן ָאַמר ַרּבִ
  
  
   

  רשב"ם
. הפסיק הענין ודלמא פלוני ערב

לא אסהדי עדים אלא אשטרא 
   דלעיל לחוד:

. וי''ו מוסיף על ענין ופלוני ערב
ראשון ועל השטר ועל הערבות 

   חתימי סהדי:
. שעל הכל העידו כשרושאילו 

   עדים:
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ה" י ִלְפֵני ּוָבא ַמֲעׂשֶ ָמֵעאל ַרּבִ    ,ִיׁשְ

ָכִסים ּגֹוֶבה: ְוָאַמר ֵני ִמּנְ   . חֹוִרין ּבְ
ס לוֹ  ָאַמר ן ַנּנָ   : ּבֶ
ָכִסים לֹא ֶבהּגוֹ  ֵאינוֹ  ִדים ִמּנְ ָכִסים ְולֹא ְמׁשּוְעּבָ ֵני ִמּנְ   . חֹוִרין ּבְ
ה: לוֹ  ָאַמר   ? ָלּמָ
ּוק ֶאָחד ֶאת ַהחֹוֵנק ֲהֵרי: לוֹ  ָאַמר ׁשּ ח" :לוֹ  ְוָאַמר ֲחֵבירוֹ  ּוְמָצאוֹ  ,ּבַ ן ַוֲאִני לוֹ  ַהּנַ טּור - "ְלךָ  ֶאתֵּ    ,ּפָ
ּלא    .ִהְלָוהוּ  בו ֱאמּוָנתוֹ  ַעל ׁשֶ
א הּוא ָעֵרב הּוא ֵאיֶזה ֶאּלָ יב ׁשֶ   ? ַחּיָ

יב - "ְלךָ  נֹוֵתן ַוֲאִני ַהְלֵוהוּ "   , ַחּיָ
ן ּכֵ   . ִהְלָוהוּ  ֱאמּוָנתוֹ  ַעל ׁשֶ

  
ָמֵעאל ְוָאַמר י ִיׁשְ   : ַרּבִ

ים ָהרֹוֶצה ְחּכִ ּיַ ִדיֵני ַיֲעסֹוק ׁשֶ ֵאין, ָממֹונֹות ּבְ ּתֹוָרה ִמְקצֹוַע  ְלךָ  ׁשֶ    ,ֵמֶהן יֹוֵתר ּבַ
ַמֲעיָ  ְוֵהן   .ַהּנֹוֵבַע  יןּכְ

ֲעסֹוק ְוָהרֹוֶצה ּיַ ִדיֵני ׁשֶ ׁש  ָממֹונֹות ּבְ ּמֵ ס ֶאת ְיׁשַ ן ַנּנָ ְמעֹון ּבֶ    ."ׁשִ
  

הָאַמר  ר ַרּבָ ר ּבַ יָאַמר  ָחָנה ּבַ   : יֹוָחָנן ַרּבִ
מֹותֹו.  ס, ֲהָלָכה ּכְ ן ַנּנָ ָמֵעאל ֶאת ּבֶ י ִיׁשְ ס ַרּבִ יּלֵ ּקִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ

  
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ָמֵעאל?  י ִיׁשְ י ָאַמר ַרּבִ ָחנּוק ַמה ּלִ   ּבְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ָאַמר  יּדְ יָאַמר  בַיֲעקֹ  ַרּבִ   : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָחנּוק.  ָמֵעאל ַאף ּבְ י ִיׁשְ   ָחלּוק ָהָיה ַרּבִ
  

מֹותֹו?  מֹותֹו אֹו ֵאין ֲהָלָכה ּכְ   ֲהָלָכה ּכְ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ִכי ֲאָתא  יָאַמר  ָרִביןּדְ   : ָחָנןיוֹ  ַרּבִ

ָחנּוק,  ָמֵעאל ַאף ּבְ י ִיׁשְ   ָחלּוק ָהָיה ַרּבִ
ָחנּוק.  מֹותֹו ַאף ּבְ   ַוֲהָלָכה ּכְ

  
  

מּוֵאלָאַמר  ְיהּוָדה ַרבָאַמר    : ׁשְ
ד.  ְעּבֵ ּתַ דֹו, ִמׁשְ   ָחנּוק, ְוָקנּו ִמּיָ

  
ֵעי ִקְנָין,  ָעְלָמא, לֹא ּבָ ָעֵרב ּבְ ָלל ּדְ   ִמּכְ

ַרב ַנְחָמן,    ּוְפִליָגא ּדְ
  : ַנְחָמן ַרבָאַמר ּדְ 

ֵעי ִקְנָין.    קעו,ב ָעְלָמא ּבָ ֵעי ִקְנָין, ָהא ּבְ ָלא ּבָ ין, ּדְ ית ּדִ ּבֵ   ָעֵרב ּדְ
  

  ְוִהְלְכָתא: 
ן ָמעֹות   ָעֵרב, ַעת ַמּתַ ׁשְ ֵעי ִקְנָין,  -ּבִ   לֹא ּבָ

ן ַאַחר ֵעי - ָמעֹות ַמּתַ   . ִקְנָין ּבָ
ין  ית ּדִ ּבֵ ֵעי ִקְנָין, לֹ    - ָעֵרב ּדְ   א ּבָ

ד ֵליּה.   ְעּבֵ ַמר ּוְמׁשַ ְמֵהיָמן ֵליּה ּגָ ְבַהִהיא ֲהָנָאה ּדִ   ּדִ
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  רשב"ם
. כר' ישמעאל הלכה כמותו

   דגובה מנכסים בני חורין:
. חנוק מה לי אמר רבי ישמעאל

דלמא משום צערא דחבריה 
שנחנק נמי גמר ומקנה או דלמא 
מתכוין הוא להצילו מחניקה 
ומצוה הוא דקא עביד ולאו 

  מידי חסריה ולא הוי ערב:
 .ערב דבית דין לא בעי קנין

דבההיא הנאה דקא מהימני 
   ליה ב''ד גמר ומשעבד נפשיה:

הכי גרסינן והלכתא ערב בשעת 
. ואם מתן מעות לא בעי קנין

כתב בתוך השטר לאחר חיתום 
שטרות גובה מנכסים 

   משועבדים:
שלא בשעת מתן מעות בעי 

. ואפי' חתום בתוך השטר קנין
ואי חתום לאחר חיתום בעי 

   קנין וגובה מבני חורין:
. ולא ערב דבית דין לא בעי קנין
  גרסינן הנך כולהו בעי קנין:


