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עודף ק – סק דף בבא בתראמסכת .  התשע"ז תמוז ז ס"ד,ב
 

 פרק גט פשוט

 דף קס ע"א
. וכל שטרות קרויין גטשטר פשוט כעין שלנו וכו׳  ״ם ד״ה גט פשוט,רשב) א

(סימן שד) מבואר דדוקא  ובשו״ת הריב״ש. התוס׳ ד״ה גט פשוט וכן כתבו

בלשון החכמים נקראו כל השטרות ״גט״, אולם בלשון בני אדם אין נקרא 

גט אלא גט אשה, והנודר או נשבע או התנה לאיזה ענין, שנקבע דינו על 

שון בני אדם, אם נקט בלשונו ״שטר״ אין גט אשה בכלל, ואם נקט פי ל

 בלשונו ״גט״ דוקא גט אשה בכלל.

רשב״ם ד״ה מקושר עדיו מאחוריו. עיין מתני׳, מקושר עדיו מאחוריו. ) ב

, ד״ה מקושר(מט.)  ) ד״ה גט קרח, וקידושין(פא: רש״י בגיטין וכן פירש

מהא דאמרינן תוס׳, ם בשבחידושי הריטב״א (ערך גט). והקשה  הערוךו

(עמוד ב׳), ההוא מקושר דאתא לקמיה דרבי אמר אין זמן בזה, ואם לקמן 

איתא דשלש שיטות ראשונות מכוסות, היאך ידע שאין בו זמן. ואפילו 

תימא דרבי לא הוה בקי במקושר כלל, מכל מקום הוה ליה לאסוקי 

ט. אדעתיה שיהא הזמן בחלק שאינו נראה, שהרי רואה שחסר מן הג

פירשו, (ואינו בתוס׳ שלפנינו), דלא היו מקפלין את שלש דתוס׳ והביא 

השיטות על החלק, ואלא היו כורכין וקושרים והעדים חותמים בחלק 

ההוא [החלק] או מגואי או מאבראי, [ואותו היו תופרין] והשטר כולו היה 

נראה. והקשה לפירושים אלו, חדא, דלמאן דאמר שחותמין בין קשר 

גואי, באותו חלק, היאך קתני מתניתין ״עדיו מאחוריו״, וליכא לקשר מ

למימר מפני שאותו חלק נקפל לאחוריו אומר כן, דלא משמע הכי לישנא 

דמתניתין. עוד הקשה, איך הכשיר רבי חנניא בן גמליאל מקושר שעדיו 

מתוכו מפני שיכול לעשותו פשוט, הא כשיהיה פשוט יפסל מדין שטר 

 כול להוסיף באותו חלק מה שירצה. וכן הקשהשיכול להזדייף שי

 ד״ה שיכול(מט.)  וברש״י קידושין (שם) בהערוךאולם עיין  בחידושי הר״ן.

שביארו, דאין כל פגם במה שבהפיכת המקושר לפשוט ישארו בין 

טעמם, משום  ד״ה שיכול (שם) וביארו התוס׳שורותיו שורות ריקות. 

שהרבה סופרים אינם בקיאים  דבכל השטרות נמי מצינו בכהאי גוונא,

לכתוב בצורה ישרה ומשאירים שורות ריקות בין השורות הכתובות. 

(ד״ה גט פשוט) מהאי קשיא דחה את ביאור הרשב״ם  הרשב״א אמנם

  בצורת המקושר. ועיין באות הבאה.

שלא היו מניחין אחרים, בשם הריטב״א  ופירש שם, עיין באות הקודמת.) ג

אלא כותבין אותו כגט פשוט, ומצד ימין היו  חלק כלל בין שיטה לשיטה

מניחין מן  הקלף שלש רצועות כנגד ג׳ השיטות והיו קופלים וקושרים 

אותן על שלש השיטות הראשונות, והעדים חותמים על אותן רצועות או 

מבפנים כנגד הכתב או מאחוריו כנגד השיטות. אך הקשה, דלמאן דאמר 

, דדוחק לומר מאחוריומתניתין מגואי לא אתי שפיר לישנא דקתני ב

שהרצועה חובקת כל השטר פנים ואחור, והיו חותמין בכפל שמאחוריו 

מורו הר״ם, מה שפירש  או במגולה או במכוסה. על כן כתב  שנראה לו

 ועיין באות הבאה.. ועיין בדבריו שצרכים עיון

גוף הגט ד ,הראב״ד והרשב״א ביאר בשם שם, עיין באות הקודמת, ) ד

וכשכופלין אותו כופלין מתחלת הגט לסופו, שלש , ר שיטיןשנים עש

לת יסוף הכפל הוא תחשמצא נ ,שיטין העליונות על שלש הסמוכות להן

שתי רצועות יוצאות מן הגט . ומעטממנה  או למטה  ,שיטה השביעיתה

וקשרו אותן זו בזו כדי לאחוז את אחת מימין הגט ואחת משמאלו,  ,עצמו

היכן  ,שלש השיטין הסמוכות להןל הכפל על ועתה כפלו את כ הכפל.

 ן הקפוליןאות שוב כפלועל הכפל,  ןאות וקשר ,שתי רצועות אחרות שהיו

אחרות וקשור אותם  שתי רצועותגם שם נמצאו  ,על השלש התחתונות

וכל  ,וקשור בשלשה קשריםנמצא שכל השטר היה מקופל  .הכפלכל על 

 .יון שהוא נראה ותופס אותוחוץ מן העל ,הקשרים נסתרים בכפילת הגט

מה ו .מרבה רצועות באמצע הכפילות וקושר ,ומי שרוצה לרבות בקשרים

אחד לכל (עד  ,הכפילות על , היינובין קשר לקשרשהעדים חתמו שאמר 

 חתומיןמפני שהקשרים על הכפילות, וכולן נקרא בין קשר לקשר, , ו)קשר

 .כפל אלא קשר לבד חוץ מן האחרון שאין עליו, הכפילות והקשריםבין 

 עמוד ב׳ אות כא)   לקמן (ועיין
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ואם תאמר ליחוש דכתב תוס׳ ד״ה מקושר עדיו מאחוריו, בתוה״ד, ) ה

. מאי דבעי אגליון כו׳ ויהא השטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כו׳

(קסא.) תירץ תירוץ אחד, דר׳ ירמיה בר אבא סבר בחידושי הרמב״ן לקמן 

כשר, עוד תירץ, במטייט, אי נמי דגייז  דשטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת

(כאן) תירץ, שניתן לסלק האי חששא על ידי  ה. ובכוס הישועותלי

שיחתמו העדים מלמטה למעלה באמצע השטר, ובאופן שצידי הגליון 

יהיו רחוקים מחתימתם הרבה, כך שאפילו יזייף בעל השטר ויכתוב על 

תו כתב, מחמת ריחוק צידי הגליון לא יאמינוהו שהעדים מעידים על או

   חתימתם מהכתב.

וגם צריך עיון אם מקושר חתום בכתב ידו כו׳. ביאר בסוה״ד, ) ו

דבאו לדחות הראיה מכתובות, דלעולם על השחור יכול המהרש״א, 

להזדייף, ומכל מקום לא מצי להראות חתימתו בשחור, שמא המוצא 

 יעשנו מקושר ויהיה כשר.

דאם לא הרמב״ן,  בחידושיכתב  .מתני׳, פשוט שכתבו עדיו מאחוריו) ז

חתמו עדים אלא מאחוריו בודאי פסול, משום דלאו אשטרא קא מסהדי, 

דהא היו צרכים לחתום בפנים, וכיון שלא חתמו אלא בחוץ, אינם מעידים 

אהא שכתוב בשטר, ואף על פי שבמקושר מהני, התם כיון דהכי תקינו 

, דנעשה על ידי יטב״אהר רבנן על כרחך על מה שבתוכו מעידין. (ולשון

תקנה דרבנן כמטבע טבוע לכך). ולכך כתב, דנראה, דאיירי בפשוט 

שעשאו כולו כדינו, והחתים עדיו מתוכו כראוי, אלא שרצה להרבות 

בעדים והחתים עוד אחרים מאחוריו, ובזה אמרו שהוא פסול ודברי הכל 

, שאם יקשרנו נמצא מוקדם. וכן הפירוש במקושר שכתבו עדיו מתוכו

שעשה מקושר כהלכתו והוסיף עוד עדים בפנים. והוכיח דבריו 

דלפירושו  העיר,הרשב״א (פ״ח ה״י) עיין שם. אמנם מהירושלמי גיטין 

עדיו מאחוריו, דלפירושו  שכלקשה קצת לשון ״עדיו״ דמתניתין, דמשמע 

הריטב״א, הוה למתניתין למתני פשוט שכתב ״עדים״ מאחוריו. ותירץ 

שהעדים שחתמו מבפנים, חזרו וחתמו מבחוץ, דמשום דנקט עדיו לומר 

כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד ליכא, כיון שבאותו שטר עצמו חתמו, 

ואפילו הכי פסול, משום דלמא היום או מחר עביד ליה מקושר, וגייז 

לעדים שבתוכו ומשוי ליה מוקדם. והוסיף דמיירי בגוונא דכתוב ביה 

 שריר וקיים, כדין המקושר.

שיקרע התפירות ויפתח רשב״ם ד״ה שיכול לפשוט ולעשותו פשוט, ) ח

(ערך גט). בספר הערוך הביא, שכן פירש גם התורת חיים השטר וכו׳. 

והקשה, אם כן מינכרא מילתא דהוא מקושר על ידי נקבי התפירות. [ועיין 

ד״ה שיכול (מט.) רש״י בקידושין  אמנם הפני שלמה]באות הבאה בשם 

 יכול לעשותו פשוט, שלא לתפור הקשרים.ש ,פירש לעשותו

ואם יש במקושר חלק היאך יכול תוס׳ ד״ה פשוט שכתבו, בתוה״ד, ) ט

מה בכך הפני שלמה, לעשות פשוט הלא יכירו שהיה מקושר. הקשה 

שיכירו בכך. וכתב, דלולי דמסתפי היה אומר שיש כאן חסרון, וכוונתם 

ין דיזיף מיניה וכו׳, להא דהשיב רבי לדברי רבי חנינא בן גמליאל זימנ

 היאך יכול לעשות רמאות זו הלא יכירו שהיה מקושר. 

בקובץ שיעורים כתב  גמ׳, אמר ר׳ חנינא דאמר קרא שדות בכסף וכו׳.) י

(אות תקפז), דמדמייתי גמ׳ להך קרא דאיירי בשטרי ראיה, ומאידך מייתי 

בקידושין קרא ד״ואקח את ספר המקנה״ דאיירי בשטרי קנין כמבואר 

ו.), מוכרח, דתקנתא דגט מקושר היא בין בשטרי קנין ובין בשטרי ראיה, (כ

ואם כן מקושר שכתבו שלא כדינו פסול אפילו לראיה. והקשה על 

דפירש, דאם שטר חוב הוא אינו גובה מן הרשב״ם ד״ה שניהן פסולין, 

הלקוחות, ומשמע, דכשר לגבות מבני חורין, דשפיר מהני לראיה. וכתב, 

בעליות (קסב.) גבי הרחיק שני שיטין פסול, דפירש דלקמן  דלא דמי להא

דלראיה מיהא מהניא. דשאני הרחיק שני שיטין דהתם ניתנה דרבינו יונה 

עדות זו בהכשר, אבל במקושר שכל הכשירו אינו אלא מפני תקנת 

חכמים, אם כן כשלא נכתב כתיקון חכמים, פסול מדאורייתא, מפני 

 ונשאר בצריך עיון. שעדיו מאחוריו ואינו עדות,

היד רמה והעד עדים כמשמעו. אבל תוס׳ ד״ה שדות בכסף, בתוה״ד, ) יא

(אות כב) פירש, דעצה טובה קא משמע לן לאפושי עדים דאי לא מקיים 

 בהאי מקיים בהאי.

 

 דף קס ע"ב
דלאו דוקא הריטב״א, ביאר  גמ׳, מתוך שנתרבה בקשריו נתרבה בעדיו.) יב

בפשוט אין קשר כלל. אלא הכי קאמר, נתרבה בקשריו טפי מפשוט, שהרי 

הרשב״ם בד״ה מתוך שנתרבה טרחו בקשריו נתרבה בעדיו, וכמו שפירש 

 מתוך שנתרבה.

גמ׳, לכדתניא שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום עצה טובה קא ) יג

הרי אפילו אי עצה טובה היא, מכל מקום  המרומי שדה,הקשה משמע לן. 

כתיב ״וכתוב בספר וחתום״. ועל מה מוכח שפיר שיש שני מיני שטרות מד

דחתום היינו תורף, קשה, ד״ה שדות בכסף, (עמוד א׳) תוס׳ לעיל שפירשו 

דאם כן אפילו אינה עצה טובה מיושב שפיר. וגם תיבת ״לכדתניא״ אין לו 

מקום כלל, (וכתב, דנראה שהוא טעות הדפוס. אליבא דתוס׳). ותירץ, דיש 

), דלרבי מאיר דאמר עדי חתימה כרתי (לו.בגיטין לבאר על פי הסוגיא 

הוא מן התורה, ופירוש ״וחתום״ הוא חתימת ידי עדים, ולרבי אליעזר 

שהיא עצה ד״ה לר״א דאמר, (שם) רש״י דאמר עדי מסירה כרתי פירש 

טובה, והיינו כוונת הגמרא כאן, דלרבי מאיר הווי כדתניא שיהיו עדים 

 חתומים, ולרבי אליעזר הוא עצה טובה.

׳, על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים להקיש שלש לשנים כו׳. גמ) יד

מאי סלקא דעתיה דרמי בר יחזקאל, וכי נעלם ממנו המרומי שדה, הקשה 

חס ושלום המשנה דמכות. ותירץ, דרמי בר יחזקאל דייק, מדמייתי 

(ה.), קרא ד״על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת במכות מתניתין 

קום דבר״ דכתיב בפרשת עדים זוממים, מוכח, דקרא המת״ ולא מקרא ד״י

דיקום דבר הוי בשטרות, ומשום הכי אי אפשר לפרש דפרשה דעדים 

זוממים קאי אהאי קרא, דבשטר ליכא הזמה, כיון דאפשר שהוא מאוחר. 

ודחינן, דבאמת הוא הדין דקרא דיקום דבר בעדות על פה מיירי, ומשום 

ייתא מתניתין קרא דיומת המת, היינו זוממין כתיב שנים ושלשה, והא דמ

 משום דרבי עקיבא יליף מינה דנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה. 

הריטב״א, ביאר גמ׳, אלא מקושר מדרבנן וקראי אסמכתא בעלמא, ) טו

דלפי זה מעיקרא דאמרינן מנהני מילי, הכי בעינן למימר היכן רמזה, 

 והשיב דאסמכוה רבנן אקרא. 

בשו״ת מספקא לן בזמן הזה כו׳. הקשה מקושר,  תוס׳ ד״ה תקנו רבנן) טז

מלקמן (שתיתאי סימן ל״ב ד״ה ומה), אמאי לא הוכיחו שואל ומשיב 
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(קעב.) דתנן דאם היו משולשין יכתבו כהן, הא אם נוהג מקושר אמאי 

 צריך לכתוב כהן, הא יש היכר דשל כהן מקושר הוא.

, ולא עבדי והשתא לא נהגו ביהבחידושי הריטב״א, שם. כתב  בא״ד,) יז

שמא לא נעשה כתיקון חכמינו ז״ל. וכן  ופסול הואליה כלל לגט מקושר, 

(על הירושלמי במראה הפנים . וכתב הרמב״ם והשולחן ערוך השמיטוהו

פ״י ה״א ד״ה גט), דלא היתה התקנה אלא לשעה, ולכך לא הביא 

הרמב״ם, מקושר בהלכותיו, דאין דרכו להביא אלא מה שנהג ועתיד 

באותם שכתב, מפני שהיו בפירוש המשניות להרמב״ם עיין להיות. ו

(עה: מדפי הרי״ף) ד״ה פשוט  בנמוקי יוסףקופצים לגרש. ועיין  הדורות

 שכתבו.

(על המעשה בצלאל הקשה  לפי שאין אנו בקיאין בו בטוב. בא״ד,) יח

הרקנטי) (סימן רמ״ה), אי תקנו חובה ובכל מקום היאך נעקור תקנתא, 

 טורח אפשר לכוין ולעשותו מקושר.והרי על כל פנים ב

(סימן רמ״ה), דתליא במעשה בצלאל לא שיהא חובה כו׳. כתב בא״ד, ) יט

בטעם התקנה, אי משום הפסד הנשים ולטובת הכהנים, אין התקנה 

חובה, דמצי לומר אי אפשי בתקנה שעשו לטובתי, אבל אם תקנו משום 

 לעז הוי חובה.

(אות היד רמה ביאר כו׳.  גמ׳, רפרם אמר מהכא ואקח את ספר המקנה) כ

כב), דירמיהו בתרי שטרי זבין מחנמאל, חד פשוט וחד מקושר, דהא 

קיימא לן בשטרי מקח וממכר כותבין חוץ מן באחריות שבו, והיינו דכתיב 

״לקוח את הספרים וגו׳״, וטעמא דבעי שני שטרות, משום דלוקח ומוכר 

, ״מן הכהנים אשר תרוייהו כהני הוו, הא עצמו כדכתיב (ירמיה א׳ א׳)

בענתות״, ומשום הכי על כרחין חנמאל בן דודו נמי כהן הוה, וכיון דכהני 

הוו ואתרא דנהיגי במקושר הוה, איצטריך למכתב מקושר. ואת הפשוט 

איצטריכו למען יעמוד ימים רבים, דחייש דלמא ישכחו הדבר לאחר כמה 

לוקח דילמא שנים ולא משכחי סהדי, ומצו לטעון יורשי מוכר ליורשי 

ביאר, והיד רמה אתרי דנהיגי בפשוט הוה, ולא סגיא לכו במקושר. 

דהוצרכו לשני השטרות, משום דשדה המכר גופה בענתות היתה, 

כדכתיב (ירמיה ל״ב ז׳) ״קנה לך את שדי אשר בענתות״, והיא היתה עיר 

הכהנים, כדכתיב (שם א׳ א׳) ״מן הכהנים אשר בענתות״, ומשום הכי 

מקושר, אבל כיון שהשטר נכתב בירושלים, הוצרכו לפשוט נמי הוצרכו ל

 כמנהג ירושלים.

הרשב״ם  עיין מה שפירשוגמ׳, אמר ליה רמי בר חמא לר׳ חסדא וכו׳, ) כא

ועיין מה הראשונים,  אותיות ג׳ ד׳ מה שהקשו ועיין לעיל (עמוד א׳)ותוס׳. 

מ׳ ולפי זה ביאר דברי הגהראב״ד,  שם אות ד׳) בשםהרשב״א ( שביאר

שחתמו  היינו ,רמי בר חמא שהיה סבור בין קשר לקשר ומגואיד כאן,

דלא היו  עוד כתב, .אינם נראיםמשום הכי ו ,תחת הקשר על גבי הכפילה

את הכפילה מתחת  צרכים להתיר את הקשרים כדי לקרותו אלא משכו

על  הזמן כתובובאותו גט שבא לפני רבי לא היה  .הרצועות שעליה ויצאה

וגם תחת  תחתיהם בכוון השטר,בגוף הרצועות מעצמו אלא  גבי השטרק

את הגט שלא התיר את הרצועות אלא שמט ורבי  ,הרצועות היו נחבאים

דבשלמא לרב ירמיה  ,והקשה רמי בר חמא , לא ראה את הזמן.מתחתם

כבר ראה אותם להדיא  ,כנגד הכתב מבחוץ ,בר אבא דאמר אחורי הכתב

לא ראה שיש רבי  ריאלא לרב הונא ה ,שאין עליהם לא קשר ולא כפל

שלא היה כיון ועל גוף השטר,  ,כמשפט כל השטרות ,עדים תחת הכתב

 ,אמר שפושט אותו לוהיה לו לתמוה גם על העדים, ואפי ,בקי במקושר

לפי שכשפושט  בבדיקה יסודית,אפשר שאין אדם רואה את העדים אלא ב

ל עומד כנגד כפההצד התחתון של  ,הכפלות ושומטן מתחת הקשרים

ושני  .והצד העליון שעליו העד חתום נקפל לאחוריו ואינו רואהו ,פניו

לא היו העדים תחת הקשרים  ,כלומר ״מי סברת מגואי לא מאבראי״ ,ליה

  . ממש אלא תחתיהם וחוצה להם
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גמ׳, ולא אמרו מחק פסול אלא במקום שריר וקיים וכשיעור שריר ) א

ל שכן אי הוי טפי מהאי שיעור זה, ואפילו שאינו דכהרשב״א, כתב וקיים. 

במקום שריר וקיים, דחיישינן שמא מה שנמחק היה מקום שריר וקיים 

והוה כתיב שריר וקיים, אלא דערומי הערים ומחק למעלה ממנו, וכתב 

מאי דבעי. ולא קאמר הכא כשיעור שריר וקיים, אלא למעוטי פחות מכן. 

וקיים בלבד שלא במקום שריר וקיים,  ואי נמי (למעוטי) שיעור שריר

 דהשתא מינכרא מילתא דלא הוה ביה שריר וקיים.

בשיטה מקובצת הקשה  גמ׳, ליחוש דלמא כתיב מגואי מאי דבעי וכו׳.) ב

אמאי לא משני בפשיטות, דלעולם עדים כסדרן חתימי, אלא הר״ן, בשם 

ירץ, דאי דגאיז ליה לכוליה גליון כי היכי דלא מצי לזיופי ולאוסופי. ות

אפשר לומר כן, דהא בעי למיכתב ליה אשרתא דדייני בתוכה, וכדתניא 

פרוזבול המקושר העדים חותמים מבחוץ והדיינים בתוספתא דשביעית, 

והביא, דאכתי הרא״ש, בשם בשיטה מקובצת חותמים מבפנים. וכן כתב 

הקשה הרא״ש, דיעשה טיוט תחת השטר, ולאחר מכן יכתוב האשרתא, 

דייני אטיוט לא חתימי. ותירץ, דשמא אין רגילין להניח קמן, לדאמרינן 

חלק כל כך תחת השטר. עוד תירץ, דמטייט הגליון מן הצד למלעה מן 

 ד״ה וניחוש. בתוס׳העדים כו׳ ככתוב 

ואף על פי שאין עוד עדים כנגדו מבחוץ כו׳ רשב״ם ד״ה ניחוש דלמא, ) ג

דאין פירוש זה ברור,  כתב,בחידושי הרמב״ן כן פירש רבינו חננאל כו׳. 

דלמה נאמין לו ולא נחוש דלמא איהו כתב הנך שיטי דבתר חתימת 

תוס׳ העדים, ולכך הסכים עם גירסת רשב״ם דבאמת יחתים עדים. ועיין 

[ולכאורה יש ליישב שיטת רבינו חננאל, על פי מה ד״ה וליחוש דלמא. 

שטר הוא (אות תק״ז, מובא להלן אות יא) דדין הקובץ שיעורים שביאר 

להעמידנו תמיד בחזקת כשרות ולקבל העדות שבו בלא חששות, ולכך 

אף כשלא החתים עדים יהא כשר, ואולי לכך הרשב״ם לא דחה פירושו 

 להדיא.]

והתחיל לחתום בתחילת רשב״ם ד״ה עדים כסדרן כתיבי, בתוה״ד, ) ד

כסדר  א.דכסדרן היינו תרי עניני, בחידושי הרמב״ן, השטר כו׳. ביאר 

כסדר  ב.ת השטר דאם כתוב שתי אף החתימות שתי ואם ערב ערב, כתיב

כתיבת השטר שכתוב מלמעלה למטה אף החתימות הם מלמעלה למטה, 

 .וקא משמע לן דתרוייהו ליתא

הקשה  גמ׳, וליחוש דלמא מתרמיא ריעותיה בשיטה אחרונה כו׳.) ה

אמאי לא תריץ דהעדים חותמין לאורך כל השיטה, וכמי בחידושי הר״ן, 

שרוצה לכתוב מסוף השטר לתחלתו דתו ליכא למיחש למידי, דאי גאיז 

לכולה חתימותא דסהדא גאיז. ותירץ, דאכתי איכא למיחש דילמא 
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מחתים סהדי אחריני בתר הנך קמאי, ומשום ריעותא דשיטה אחרונה 

גאיז ליה לכוליה סהדא קמא, שכבר יש לו עדים אחרים שהם משלימין 

מת העד הולכת לארכו של שטר, אין לחוש את השטר, אבל השתא שחתי

שיגוז כנגד כל אורך חתימתו, משום דמסלק בכך ארבע או חמש שטין מן 

 השטר, ואין הדבר מצוי שלא יתקלקל השטר בכך.

וא״ת והא אין למדין משיטה אחרונה תוס׳ ד״ה וניחוש דלמא מתרמי, ) ו

א דלא הקשו בפשיטות מאי ריעותהפני שלמה, דהא מהדר כו׳. ביאר 

שייך בשיטה אחרונה למלוה, הא אין למדין משיטה אחרונה. משום, 

דלחובת בעל סוד״ה לפי שאין למדין, (קסב.) לקמן  דתוס׳ לשיטתייהו

 השטר מיהא למדין.

ואם תאמר והוא יחתום עדים כנגד הכתב שזייף כו׳. הקשה בא״ד, ) ז

אמאי הקשו להאי קושיא רק אחר שתירצו דבמקושר ליכא הפני שלמה, 

רת שטר, הא לכאורה אף לסלקא דעתך דתוס׳ קשה, שהרי צריך ביאור חז

בקושית הגמ׳, ״ניחוש דלמא כתיב מגואי״, הרי הרמאות תהא ניכרת 

מחמת חזרת השטר, שימצאו דברים הכתובים אחר החזרה, ועל כרחך 

צריך לומר דאף הוא יחזור השטר פעם נוספת בשיטה אחרונה, ולפי זה 

למטה חתימי הא אכתי דילמא כתב מגואי וכו׳ קשה מאי משני דעדים מ

וכמו שמקשים תוס׳. ותירץ, דבתירוץ הגמ׳ אכתי לא קשיא להו, משום 

(המובא לקמן באות הבאה), דעד נאמן הרמב״ן, דהיה אפשר לומר כדעת 

לא יחתום לפני עדים החתומים מכבר, ואם הוא בעצמו יחתום שם עד, 

בשטר דחזר ב׳ פעמים באמת אין יש לומר דבכי האי גוונא שיש ריעותא 

מקיימים אלא מהעדים שכנגד הריעותא, אבל אחר דמשני דבמקושר לא 

נהגו חזרת שטר, שפיר איכא למיחש שהוא בעצמו יחתום עד, ולא תהא 

 ניכר הריעותא ויקיימוהו באידך תלתא סהדי.

תירצו, ובחידושי הרמב״ן והר״ן ויש לומר שלא היה בשיטה כו׳. בא״ד, ) ח

חוש שיחתום עד שם, כיון דאין העדים הנוספים חותמים תחלה, דאין ל

דמסקי אדעתייהו האי חששא, ואין עושין טפילה עיקר לחתום על 

החתומים שם. והא דמקשינן, אינו אלא לסלקא דעתך דכסדרן כתיבי דאז 

(אות כז) תירץ, דלא וביד רמה לא ימנעו מלחתום אחרי העדים הקיימים. 

, כיון דלית ליה רווחא לסיומי חתימת כל עד אחת מצי איהו למיעבד הכי

מהן ברוחב שיטה אחת או שתים בחד שורה, ואי מסיים לה לחתימת ידא 

דחד סהדא בתלתא שורה, מנכר זיופי, דאמרינן ליה מאי שנא דדחקי 

נפשייהו למחתם בתרי תלתא שורות לחתמו בחד שורה, ואי אינהו 

שיטה אחרונה, ואי אמר  חתימי לבסוף אמאי קמאי לא אתחול כנגד

רווחא שבק למאן דקשיש מיניה, אמרינן ליה אמאי לא שבקו ליה רווחא 

 למחתם בחד דרא כוותייהו, הילכך מינכר זיופיה.

ופירש ריב״ם וכו׳. עיין תוס׳ ד״ה דכתב ראובן בן בחד דרא, בתוה״ד, ) ט

מאי הכרע איכא בלשון קושית , בביאור דברי התוס׳. והקשה מהרש״א

דיש שהיו טועים לפרש דוקא שכתבו בחד דרא, הא אדרבה  ריב״ם,

מלשונו משמע טפי דבן ויעקב למטה בחד דרא לאורך השטר. ומלשון 

ריב״א שכתב בתירוצו, ״ואפילו ימחקנו לאותו בן שלמטה וכו׳״ המובא 

בסוה״ד, משמע, דקושיתו דראובן ויעקב בחד דרא למעלה באורכו של 

ד דרא למטה באורך השטר, הוה ליה שטר, ואי איירי בבן ויעקב בח

למימר, ״ואפילו ימחקנו לאותו בן של מעלה״ דבכך יהא כתוב בן יעקב 

  בחד דרא ותו לא, והוא מה שטעו, ואתו התוס׳ לאפוקי דאין לומר כן.
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אין בזה המלכות שום אדם ששמו יעקב רשב״ם ד״ה לאו דיעקב הוא, ) י

סתומין, וכי על שם מסוים אנו  דדבריוהריטב״א, שיכתוב כך. כתב 

שואלים עד שתאמר שאינו במלכות, והלא בכל השמות יש לומר כן. ולכן 

פירש, דקא סלקא דעתין דעל הרוב חתימת הבן דומה לחתימת האב, 

ויתקיים בתורת חתימת יעקב, ופרקינן, דידעינן דלאו דיעקב היא, כלומר 

 זו חתימת יעקב. דמסתמא אינן דומות כל כך וכל העולם ידעו שאין

מכל מקום אית לן למימר תוס׳ ד״ה ודלמא סימנא בעלמא, בסוה״ד, ) יא

(אות תקצ), דלעולם תולין להכשיר השטר הקובץ שיעורים כו׳. ביאר 

אפילו על ידי ספק של צד רחוק, דכן הוא דין שטר שנעמידהו תמיד 

כן בחזקת כשרות, וכדין נמצא אחד מהן קרוב או פסול דלא שיילינן להו, ו

ד״ה נעשה כמי, (ג.) וברש״י גיטין בהוזמו דאמרינן איחרוהו וכתבוהו. 

פירש טעמא דמדאורייתא אין שטר צריך קיום, דלא חציף איניש לזיופי. 

והקשה הקובץ שיעורים, דאם כן אין זה אלא אנן סהדי ואין לזה כח 

 עדות. ותירץ, דזהו דין שטר דנסמוך על החזקה ונקבלו ככח עדים.

זה נהג לאכול דגים וזה נהג ״ה רב צייר כוורא, בסוה״ד, רשב״ם ד) יב

(חושן משפט סימן ט׳ ד״ה והנה), דקשה בשו״ת הריב״ם בתמרים. כתב 

לומר שמי שנקרא ״רבינו שבבבל״ ינקוט בפרסום מאכל האהוב עליו, אלא 

כתב לפרש, דזה דקדק ונזהר והמהרש״ל ודאי נהג לאוכלם בשבתות. 

 ) וזה בתמרים טובים.קיח:( בשבתכדאיתא בדגים גדולים לכבוד שבת 

ולא למיגז ולקצר ריעותא דבסוף רשב״ם ד״ה מר זוטרא אמר, בתוה״ד, ) יג

דלפירוש רשב״ם הכי קאמר תוס׳, בשם בשיטה מקובצת השטר כו׳. כתב 

מר זוטרא, דאין יכול לקצוץ ריעותא דסוף השיטה, שהרי אין שמות 

צץ יותר או פחות משם השני העדים שוין, וכי גאיז תיבה משם הראשון קו

״פירש ר״י״ וכו׳, ועיין  תוס׳ ד״ה כל מקושרויהיה ניכר שחתך. ועיין 

לפירוש  בשיטה מקובצתדגורס בתוס׳ ״פירש ר״ש״. והקשה  מהרש״א

 רשב״ם, דעיקר התירוץ חסר מן הספר.

כתב בפירוש רבינו חננאל ואף על גב דפריק ר׳ ירמיה כו׳. אבל בא״ד, ) יד

ח) כתב, דקיימא לן כמר זוטרא דבתרא הוא, ושמע מינה (אות כהיד רמה 

דהלכתא כר׳ ירמיה בר אבא, דהא מר זוטרא לא קאי אלא אליבא דר׳ 

ירמיה בר אבא, אבל לר׳ הונא דבעינן למכתב שריר וקיים, העדים 

עמוד ברשב״ם (הובא דמהירושלמי חותמים בין קשר לקשר וכסדרן. ועוד, 

יו לארכו נמי מוכח כן, ואף דמר׳ יוחנן ) דמקושר עדד״ה אלא מלמטה א׳

מוכח דסבירא ליה דצריך לכתוב שריר וקיים כר׳ הונא, מכל מקום מר 

 זוטרא בתרא הוא.

מתניתין כר׳ הונא דייקא דקתני רבי חנינא בן גמליאל כו. אבל בא״ד, ) טו

(אות כז) דחה הראיה, דודאי כי קתני מקושר שכתבו עדיו ביד רמה 

מו לארכו כדרך המקושר, אלא כשחתמו מתוכו מתוכו, לא איירי בשחת

כסדרן כדרך פשוט. והוכיח כן (באות כח), מדלא אקשי לר׳ ירמיה בר 

הקשה על ובהגהות רב״ש מדעסוי, אבא מדברי רבי חנינא בן גמליאל. 

ראיית רבינו חננאל, דהא על כרחך אף לר׳ הונא אין חתום כמקושר, 

לא יהני, דהא לא נעשה  שהרי מקושר עדיו בין קשר לקשר, ובפשוט
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כתיקון חכמים, וכי היכי דלר׳ הונא אין חתום כמקושר אף לר׳ ירמיה 

סוד״ה וניחוש, (עמוד א׳) מתוס׳ לעיל נימא כן. וכתב, דכן משמע להדיא 

שכתבו, דעל כרחך איירי רבי חנינא במקושר, דמהדר שהרי עדיו בתוכו, 

שירחיקו ובעי למהדר דהיינו דכיון שחתמו כפשוט בסוף השטר, יש לחוש 

 בשיטה אחרונה.

ולא נהירא דמהדר לתרוצי אפילו כתב  תוס׳ ד״ה כל מקושר, בתוה״ד,) טז

דבפשיטות לא קשיא להו כשחותמין מלמטה המהרש״א, עד כו׳. כתב 

למעלה שיגוז שמות כל החתומים שבשיטה אחרונה, כיון דמסתמא אין 

יהיה ניכר, אבל  שמות החתומים שוים, ולא יכול לכוין לגוז אותם שלא

 מלת ״עד״ שוה בכולם יגוז כולם יחד ולא יהיה ניכר.

ואפילו לספרים שלנו דגרסינן ודין. תוס׳ ד״ה אמר רבי יוחנן, בתוה״ד, ) יז

דגרס ״דין״  באלפסי(בריש פירקין אות תרמ) כתב, מצאתי במרדכי 

קיומיהון, וכן ראיתי שטרות שכתב תיבת פלוני דעל המחק דין קיומיהון, 

 לא גרס ודין. דרבינו חננאל כן הביא, ובתר
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אבל מצינו להביא בתוה״ד, (מתחיל בעמוד ב׳) תוס׳ ד״ה וצריך שיחזור ) א

בחידושי הריטב״א והר״ן ראיה דפסול מהאי דפרק קמא כו׳. אבל 

דחו הראיה, משום דאמרינן ״מגבינן ביה״ דמשמע בכוליה, והרשב״א, 

״ והיאך נלמד מכוליה אף משיטה לכך פריך ״והא צריך שיחזור כו׳

 אחרונה שבו. ולעולם אין השטר פסול לגמרי.  

כתב, בחידושי הריטב״א מיהו מסתבר דפסול גזירה כו׳. אבל בסוה״ד, ) ב

דשטר שלא חזרו בו בשיטה אחרונה כשר, ואפילו אין שיטה אחת חלק, 

אלא שאין למדין משיטה אחרונה שבו. ודייק לה מדאמרינן ״מאי טעמא 

שאין למדין כו׳״, משמע, שלא תקנו חכמים שחייב שיחזור מענינו של  לפי

שטר, אלא שנתנו זאת לעצה טובה, ואין אומרים דכיון ששינה ממטבע 

ר״י הזקן והרמב״ן. של חכמים נפסל. והביא שכן דעת שני רבותיו ודעת 

[אמנם משמעות דברי התוס׳ דפשיטא להו דפסול, דלא נסתפקו אלא 

(קסא.) מתוס׳ לעיל ו דאף בכהאי גונא פסול, וכן משמע בששייר, והכריע

 .]ד״ה וניחוש דלמאריש 

בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, לפי שאין למדין משיטה אחרונה. ) ג

וניתקון שלא ירחיקו העדים שיטה אחת, כמו שהתקינו שאם הרחיק שני 

שיטים פסול. ותירץ, דעדות לכל מסורה, ואין הכל בקיאין בכתב, 

ים שיטה אחת פן יעקמו חתימתם לקרבה לשיטה אחרונה ושמא ומרחיק

רשב״ם ד״ה אמר יטשטשו בה אותיות. [וסיים דכך פירש רשב״ם. ועיין 

(אות לב ד״ה אלא אי) תירץ, דאי נימא הכי נמצא היד רמה אבל רב.] 

שננעל דלת בפני לוין, דזימנין דלא מתרמו ליה לבעל השטר כולהו עדים 

י זה, ואי אמרת לא לשבוק חד מיניהו רוחא למאן בהדדי למחתם זה בפנ

דקשיש מיניה מימנע ולא חתים, הלכך יהבו ליה רבנן רשותא למשבק 

 רוחא להדדי שיטה אחת דבהכי סגיא להו.

בימיהם לא היו כותבין שריר וקיים בפשוטין תוס׳ ד״ה לפי שאין, ) ד

(סוף אות כו),  אמאי תיקנו רבנן שיטה היד רמה שלהם כו׳ הקשה 

אחרונה, ולא תיקנו שיכתוב שריר וקיים. ותירץ, דהכי שפיר, כיון 

שפעמים יכתוב שריר וקיים על דעת להחתים עדים, ועד שיחתמו העדים 

יסכימו המלוה והלוה להוסיף בו תנאי, או לשנות סכום המעות וצריך 

למכתב שטרא אחרינא, וכיון שמאחרין הדבר אולי יחזור בו המלוה 

לווה למעות ואית ליה פסידא, ואיכא נעילת דלת בין מלהלוות, ונדחק ה

ללוה בין לסופר. אבל במקושר שפיר תקנו, דהא עיקר תקנתא לעיכובא 

 איתקן, וכל היכא דגרים לעיכובי טפי אית ביה תקנתא טפי.

פליג, וכתב, דמה שצריך להחזיר מענינו בחידושי הרמב״ן שם.  בא״ד,) ה

יש מחק בשיטה שבסוף, אבל של שטר בשיטה אחרונה, היינו דוקא בש

בליכא מחק, כשר. כיון דאף בפשוטין היו כותבים שריר וקיים, ומה 

״וליחוש דלמא וכו׳״, לאו למימרא דבפשוט לא כתיב שריר  לעילדאמרו 

וקיים, אלא שלא היה המקשה יודע שדיני המקושר כדיני הפשוט. אי נמי, 

ינא, ולמימר חד משום דבעי לאקשויי דיוסיף ויכתוב שריר וקיים אחר

 שריר וקיים כתבינן כו׳, מה שאין כן בגט פשוט, דאפילו ה׳ וד׳ כתבינן.

(אות היד רמה ביאר  גמ׳, הרחיק את העדים שני שיטין מן הכתב פסול.) ו

לב), דכיון דיכיל לזייף, ולמכתב בשיטה קמייתא מאי דבעי, ומהדר מענינו 

אחרונה היא, ואין  של שטר בשיטה אחרונה, ומהני ליה זיופיה דהא שיטה

ביאר ובחידושי הרמב״ן למדין משיטה אחרונה, הלכך קנסוהו רבנן. 

(בטעם השני), דפסול שמא הניחו שלשה או חמשה שיטין ויותר, ואף 

שבאו עדים ואמרו שנים הניחו ולא זייף בהן כלום, פסול, דאין כאן שטר 

, אלא מפיהם של עדים אתה דן. [ועיין שם מה שכתב בטעם הראשון

 ].כרשב״ם ד״ה הרחיקולכאורה נראה שפירוש 

אפילו יש עדים שלא נוסף כו׳. רשב״ם ד״ה הרחיק את העדים, בתוה״ד, ) ז

כתבו, שאם העדים דגדולי המפרשים אמנם הביא, המאירי, וכן כתב 

העידו שהם הרחיקו ולא היה שם כלל זיוף, דנין אותו בשטרא מעליא. 

ים אחר שלא נכתב שם כלום, ותמה על דבריהם, דמה צריך לביאת העד

ושמא שאם לא באו חוששין שמא הרחיקו יותר ונכתב שם שלא כדין, 

 אבל לטעות אחר אין חוששין. וכתב, דהדברים נראין כדעת ראשון.

דמוכח ד״ה הכא נמי, (פח.) התוס׳ בגיטין כתבו  גמ׳ שיטה אחת כשר.) ח

, כשרים, שם, דגיטין ושטרות שאין בהן ריוח כלל, לא למעלה ולא למטה

 וכן משמע כולה שמעתין דריש גט פשוט.

הוא הדין דילמא גייז לשטרא הריטב״א, כתב  גמ׳, דלמא מזייף וכתב.) ט

כוליה, וכתב בהאי חלק שטרא אחרינא במאי דבעי וחתימי סהדי, דשטר 

 הבא בשני שיטין ועדיו בשיטה אחרת כשר.
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שחתומים עדים  שיטה ומחצה נראה ליישב כגוןתוס׳ ד״ה הג״ה, ) י

דאף דעל כרחך ליכא כי אם רוחב המהרש״א, באמצע שיטה כו׳. ביאר 

שיטה אחת בין עדים לשטר, כשמרחיקין שיטה וחותמין באמצע שיטה, 

מכל מקום איכא למבעיא ד״ה איבעיא להו. לעיל התוס׳ וכמו שכתבו 

שפיר שיהיו למדין מחצי השלימה שהיא שלא כנגד חתימת העדים, ומה 

קו העדים חתימת ראש השיטה היינו משום שיהו למדין מצד שהרחי

השלימה, ואחר כך מחצי האחרת, וגם מחצי שלמטה אשר לפני העדים 

 לא יהו למדין, דההוא שיטה אחרונה מקרי.

ונראה לר״מ ולרבינו תם דמן הצד תוס׳ ד״ה פחות מכאן, בתוה״ד, ) יא

, הא קתני דברחוקים מן הכתב ותחת הכתבהמהרש״א, איירי כו׳. ביאר 
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ברישא דלכולי עלמא בהרחיק ב׳ שיטין מן הכתב דפסול, אלא, דמן הצד 

פליגי הכא, ולא מן הצד ממש בגליון ימין או שמאל שהכתב שתי 

(פז:), מן הצד או בגיטין והחתימות ערב, דהא פסול לכולי עלמא, כדתנן 

מאחוריו בגט פשוט פסול, אלא מן הצד היינו שחתימתה כלפי הכתב, 

דכוונת הרש״ש, שהם בגליון בסוף שיטה תחתונה. וביאר אלא 

המהרש״א, דסיום השטר היה באמצע שיטה, והעדים חתומים בסופה, 

יפה עינים לעיל והרחיקו חתימתם מסיום השטר לאורך השיטה. [ועיין 

 לא משמע כתוס׳].דבירושלמי (עמוד א׳) שכתב, 

יה בפירוש ולא נמצאו דברי חזקרשב״ם ד״ה היו ארבעה או חמשה, ) יב

(סימן נ״ח), דהרבה יש בתלמוד שמועות בתשובות הגאונים בגמרא. איתא 

שנאמרו בתוך מעשים, וגופא דשמעתא לא נאמר בדוכתא אחריתי. וכן 

 (חלק ב׳ מערכה ד׳ פאת השדה כלל ח׳).בשדי חמד כתב 

דהיינו דלא בהגהות ר״ש מדעסוי, ויש לומר בגט קרח כו׳ כתב בא״ד, ) יג

לפירוש ראשון איירי במילוי שני שיטין, אבל לפירוש זה כפירוש ראשון, ד

 איירי בסתמא, דאם יש קרוב או פסול אין השטר נפסל בכך.

ואם תאמר מה שייך טעם פסול אויר תוס׳ ד״ה ואל תתמה, בתוה״ד, ) יד

(אות תקצ״ב), דלולי דבריהם היה אפשר הקובץ שיעורים הגט כו׳ כתב 

כא דכוותא בדאורייתא, דמילתא לומר דבגמ׳ מייתו להא לאשמועינן דאי

 דליכא דכוותא בדאורייתא לא מתקני רבנן.

אפילו איכא ארבעה שיטין חלקים בין עדים לעדים כשר בטיוט בא״ד, ) טו

(אות תקצב), דלכאורה משמע הקובץ שיעורים בעלמא כו׳. כתב 

מדבריהם, דסגי בטיוטא, משום דליכא חשש זיוף, והקשה, דמכל מקום 

כם״. וביאר בכונתם, דודאי בטיוט לא יתכשר, כיון איכא גזירה ד״כול

דאיכא גזירה דכולכם, אלא דדוקא היכא דאיכא חשש זיוף גזרינן, אבל 

בטיוטא דליכא חשש זיוף, אף דפסול משום כולכם, מכל מקום משום הכי 

ולכך לא מצי חזקיה להביא ראיה מגט  לא גזרו דהוי כעין גזירה לגזירה.

 קרח.

אפילו פחות נמי אין ישנים תחתיו. יר, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה שהרי או) טז

דמכל מקום מצטרף להשלים שיעור ), (אות תקצגהקובץ שיעורים ביאר 

סוכה, כמו טיט הנרוק דמשלים לשיעור מקוה והטובל בו לא עלתה לו 

טבילה, והיינו, דשיעור מ׳ סאה הוא רק שיהא במקוה מ׳ סאה, אבל אין 

לענין סוכה, דשיעור ז׳ על ז׳ הוא  השיעור במעשה הטבילה, והכי נמי

 בהסוכה ולא בישיבה בה.

 

 דף קסג ע"א
אי מזייף ביה וכתב כו׳. כתב תוס׳ ד״ה שיטה אחת למאי חזיא, ) א

נראה, דלא גרס ד״ה דאי סלקא דעתך,  רשב״םדמפירוש המהרש״א, 

״שיטה אחת״, אלא הכי גרס דאי סלקא דעתך הן ולא אוירן למאי חזיא, 

אות א׳), ופריך בפשיטות, אמאי פסלת ב׳ שיטין הב״ח  בהגהות(וכן כתב 

הא לא מצי לזייף. אבל התוס׳ גרסי לה שפיר, ופריך נמי הכי, דשני שיטין 

בלא אוירן הא הוו כשיטה אחת באוירה ולמאי חזיא. ולפי היש מפרשים, 

פריך על שיטה אחת בלא אוירה דהא דומיא דב׳ שיטין בלא אוירן דקתני 

דשיטה אחת בלא אויר כשר, והא למאי חזיא, ומילתא  דפסול קתני נמי

 דפשיטא היא, ועל כרחך דהן ואוירן.

דלא בחידושי הרמב״ן, כתב גמ׳, שני שיטין שאמרו בכתב ידי עדים. ) ב

מיירי בשחתמו העדים באופן גס ביותר, אלא לומר לך, שאם חתמו 

סופר, בקולמוסו של סופר, ומפני שלא הורגלו בכתיבה חתמו יותר גס מן ה

משערין בהן. ומשמעות דבריו דמשערים בעדים דהאי שטרא, אבל 

דלאו בכתב ידי  (סימן תתקי״ט),ראבי״ה (רמז תרמ״ג), כתב בשם המרדכי 

עדים החתומים על השטר משערינן, דאם כן נתת דבריך לשיעורין, אלא 

(פכ״ד ממלוה ולוה ה״ד), והמגיד משנה בכתב רובא דאינשי שהם עדים. 

י הרמב״ן, ופליג עליה וכתב, דאזלינן בתר עדים דעלמא שאינן הביא דבר

 רגילים לאמן ידיהם כמו הסופרים. 

בפירקין ה״א), דהאי הירושלמי ( בשםבחידושי הרמב״ן,  כתב גמ׳, שם.) ג

שיעורא לקולא הוא, דאם העדים כתבו גס יותר מן הסופר מקילינן לפי 

ין ביה לקולא. וכן כתב העדים, אבל אם הסופר כתב גס משל עדים משער

(סימן ז׳), והוסיף, דהוא הדין בחתם עד בשו״ת הריב״ש החדשות  הביא

 .אחד גס ועד אחד דק, אזלינן לקולא בתר העד שחתם גס

העליות דרבינו הקשה גמ׳, דכל המזייף לאו לגבי ספרא אזיל ומזייף. ) ד

בשם איכא דקשיא ליה, אם כן אמאי אין למדין משיטה אחרונה יונה 

ן דהוא בכתב ידי סופר, הא כל מאן דמזייף לא אזיל לגבי ספרא בדחזינ

ועל כרחך דאינו מזוייף. וכתב דלא קשיא, דכיון דאיכא שום חששא שלא 

ללמוד משיטה אחרונה, חיישינן דילמא אתרמי ואזיל לגבי ספרא וזייף, 

ולכך לא מפקינן ממונא. עוד הקשה, מדוע לא אמרו שאין למדין משתי 

ת, כיון שיכול אדם להרחיק שני שיטין ולכתבן בכתב ידי שיטין אחרונו

סופר גס. ותירץ, דכיון שכל השטר בכתב ידי סופר, מן הדין אף משיטה 

אחרונה למדין, כיון דמאן דמזייף לאו לגבי ספרא אזיל ומזייף, אלא דהשוו 

כשאינה מדותיהם שלא ללמוד משיטה אחרונה, לפי שאין למדין ממנה 

שמא הרחיקו העדים שיטה אחת וזייף שם, אבל שני , בכתב ידי סופר

 שיטין ודאי לא אמרינן.

בשיטה מקובצת כתב  גמ׳, אלמא קסבר שני שיטין וארבעה אוירין.) ה

דמכל מקום לא בעי עוד שני אוירים בין שיטה תוספ׳ הרא״ש, בשם 

העליונה לשיטת הכתב, ובין השיטה התחתונה לשיטת העדים, דכולי 

 האי לא צריך. 

דרב יצחק בר אלעזר בדרכו דרבי בעליות דרבינו יונה, ביאר שם,  גמ׳) ו

שבתי היא, ודמיא לה בצד אחד, דלהכי קא משער בארבעה אוירים וב׳ 

שיטין בכתב ידי סופר, משום דבהאי שיעוריה מצי לזיופי שני שיטין בכתב 

ידי עדים, ולא איצטריך למיזל גבי ספרא לזיופי, כיון דרווחא ליה אוירא. 

חייא בר אמי לא מפקא מהא דרבי שבתי, אלא איכא למימר דשני  ורב

שיטין בכתב ידי עדים קא משער, דהא ודאי ר׳ שבתי כעולא סבירא ליה, 

דודאי בארבע אוירים אינו צריך לשער, כיון שהוא משער השיטין בכתב 

ידי עדים, אף שיש לדחות שהמזייפים אינם בקיאים לצמצם האוירים 

א דר׳ אבהו דאמר שיטה אחת ושני אוירים ודאי מפקא ומרויחים בהם, וה

מהא דר׳ שבתי, דהא אית ליה דבשיטה אחת ושני אוירין יזייף שני שיטין, 

 רשב״ם ד״ה כגון לך לך.ועיין  ואם כן אין השיעור הזה בכתב ידי עדים.

ואויר למעלה משיטה עליונה כו׳. רשב״ם ד״ה אלמא קסבר, בתוה״ד, ) ז

די שאם יגוז השטר של מעלה, צריך לגזוז עמו אויר ביאר, כהריטב״א אבל 

בשביל בליטת האותיות הארוכות של מעלה, וצריך עוד אויר אחד 
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לתחילת השטר, והשני בין שתי השיטות, והשלישי בשיטה אחרונה 

 והעדים.

(פכ״ז הרמב״ם כן פסקו גמ׳ אלמא קסבר שני שיטין ושלשה אוירין. ) ח

חושן משפט סימן מ״ה סעיף ט׳). וביאר (והשולחן ערוך ממלוה ולוה ה״ד), 

דדרכו של הרמב״ם לפסוק כשיטה האמצעית, וכיון בביאור הגר״א, 

דאיכא ג׳ שיטות אם ד׳ אוירין, ג׳, או ב׳, פסק כשיטה האמצעית דהויא ג׳ 

 אוירין.

התוס׳ ד״ה כתבו גמ׳, רבי אבהו אמר כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת. ) ט

הוי יותר משני שיטין בלא אוירין, ומשמע דשיטה אחת ושני אוירין שיטה, 

דלמדו דאף לר׳ אבהו אין למדין משיטה אחרונה, אלא דסבירא ליה 

אבל הריטב״א. דחיישינן שיעשה שני שיטין בכתיבה דקה. וכן כתב 

כתב, דאפשר דאליבא דרבי אבהו למדין משיטה בעליות דרבינו יונה 

שר בשיטה אחת, היינו אחרונה. וכוונתו, דרבי אבהו סבירא ליה דהא דכ

שיטה אחת, אבל אם הניחו שיטה  בדליכא ב׳ אוירין דלא מצי לזייף אפילו

אחת וב׳ אוירין דאיכא למיחש שמא יזייף שיטה אחת, פסול, כיון דלמדין, 

 והיינו דקתני בברייתא, שהרחיקו שני שיטין פסול.

א ויש בו שני שיטין חלק בלרשב״ם ד״ה ומשני דמטייט ליה, בתוה״ד, ) י

דכוונתו, דאף שאין כאן הרש״ש, טיאוט פסול הוא שלא נעשה כו׳. ביאר 

מכל מקום פסול המהרש״א בתוס׳ ד״ה ר׳ יוחנן, חשש זיוף וכמו שכתב 

משום שלא נעשה כתיקון חכמים. אך העיר, דאי מהאי טעמא אולי אפילו 

 שיטה אחת חלק פסול וכר׳ יוחנן, ועוד היכן מצינו תקנת חכמים בזה.

פירש רבינו תם בנקודות או בשורות כו׳. ״ה דמטייט ליה, תוס׳ ד) יא

לפירוש רבינו תם, אמאי בעו עדים לחתום על התורת חיים, הקשה 

רשב״ם ד״ה דמטייט הטיוטא, הא שפיר ניכר שלא מחק, ובשלמא לפירוש 

דמעידים שלא היה בד״ה אטיוטא חתימי, אתי שפיר, וכמו שכתב ליה, 

 ועיין מה שהאריך לתרץ. שם דבר לחובתו של בעל השטר,

(סימן מ״ו הש״ך  אם כן יטשטש כל השטר לגמרי וכו׳. כתבשם, בא״ד, ) יב

דמטייט היינו מלכלך רשב״ם ד״ה דמטייט ליה, ס״ק פ״ו), דנראה כפירוש 

הכל בדיו, ותירץ קושית התוס׳, דאין לחוש שיטשטש את הכל ויזייף, כי 

יזכרו שמעולם לא  חושש שיפסיד את זכות השטר לגמרי, דשמא בית דין

(פכ״ז ממלוה ולוה ה״ז) כתב, דמילא כל הריוח והרמב״ם קיימו שטר כזה. 

(שם) הש״ך דהיינו מטעם התוס׳. אמנם המגיד משנה, שריטות דיו. וביאר 

פירש, דטעמו משום דיש לחוש שהיה כתוב שם דבר לחובתו של בעל 

והמגיד השטר, ובא למוחקו. אבל כתב, דאין לחוש לכך, תדע דהתוס׳ 

 משנה לא הקשו כן לפירוש הרשב״ם, ועל כרחך דלא שכיח ולא חשו לה.

 נטה לפרש יותר כפירוש ר״ת, רצה להוכיח זאת, חידושי הרמב״ןב שם,) יג

שמא שטר היה  ,בית דיןאאף דאי טיוט היינו כסוי הקלף בדיו, נימא כן 

יש לפרש בי דינא ודחה הוכחתו משום דכתוב שם ועליו היו חתומין, 

 ״אתו סהדי ואסהידו על חתימות ידייהו״וטא לא חתימי, שהם כותבין אטי

 עוד כתב דאין לפרש .ואין דרך לכתוב שתי שטרות בקלף אחד זה אחר זה

לפי  ,משום שמזכירין בקיומן על מה מקיימין ,בי דינא אטיוטא לא חתימיד

ואם כתבו סתם נתקיים שטר  ,שאין בית דין מזכירין אלא חתימת העדים

שלא קראו את  אף על פיפנינו כשר, ולא עוד אלא שהם חותמין זה ב

הדיינין חותמין ד) :(ק״ט בכתובותכדאיתא  ,השטר ולא ידעו מה כתוב בו

 שלא קראוהו. ף על פיא

כתב גמ׳, בין עדים לאשרתא נמי מזייף וכתב מאי דבעי וחתימי סהדי. ) יד

חתימת  דיש לגרוס ״ומחתים סהדי״, דכאן הכוונה דיזייף נמיהרש״ש, 

העדים ויהני האשרתא לקיימם. [דהיינו דחתימת הדיינים לא תהני 

רצה הפני שלמה אמנם . לשטר, דאינהו אאשרתא חתמי ולא אשטר]

לדחוק פירוש אחר ודחאו, ולאחר מיכן כתב דיותר נראה דאקשו, כיון 

לעיל  תוס׳דמשמע מרב דמכשר אפילו כשהעדים חתומים מן הצד (עיין 

ובהאי גוונא ודאי איכא למיחש דבתחלה חתמו ), ד״ה פחות(קסב:) 

העדים את השטר מצד שיטה אחרונה, וכשבית דין ירחיקו האשרתא 

יוסיף המלוה בסוף השיטה עד האשרתא, וכשיבא השטר לפנינו נכשירו, 

דנימא שהכל היה כתוב בזמן חתימת העדים והם חתמו מצדו למעלה מן 

 הגמר.

אין דרכם לחתום אבל עדים כו׳ , רשב״ם ד״ה ומשני בי דינא אטיוטא) טו

דמשמע דטעמא דבי דינא לא חתמי הרש״ש,  והם עמי הארץ. העיר

התוס׳ ד״ה ר׳  אטיוטא, משום דלאו קטלי קני באגמא נינהו. ויותר כתבו

דלר׳ יוחנן גם בית דין חתמי אטיוטא, וקשה, דסגנון ההנפק יוחנן אומר, 

  יוכיח דלאו אטיוטא חתימי.

 

 דף קסג ע"ב
אם כן כל שטר מקוים ימחקנו. ׳ ד״ה הניחא לרב כהנא, בתוה״ד, תוס) טז

(סימן מו סקפ״ט), דיש לומר, שיתברר על ידי דייני קיום הש״ך כתב 

כתב, דנראה כוונת המלא הרועים שיאמרו שלא חתמו על המחק. אבל 

התוס׳, איך הכשיר שמואל שטר הבא הוא ועדיו על המחק, הא יכול 

העדים, ולא יתברר על ידי הדיינים, כיון למחוק פעם נוספת השטר ו

 שבאמת קיימו שטר הבא הוא ועדיו על המחק.

בעליות דרבינו יונה, ביאר גמ׳, אין מקיימין אותו מן האשרתא שבו. ) יז

דהיינו טעמא, משום דאיכא למיחש שמא הוא ועדיו היו על הנייר, ומחקו 

מת העדים, וזייף הוא ועדיו על המחק, ולא חשש פן יתגלה שאין זו חתי

מתוך שסמך שלא ידקדקו אחריהם כיון שיש תחתיהם אשרתא. וכתב, 

דאין לפרש דהטעם דאין מקיימין אותו מן האשרתא שבו כדי להכשיר 

אויר בין עדים לאשרתא על ידי טיוט, דאם כן טפי הוה לן לתקוני שלא 

 ירחיקו האשרתא מן העדים.

הרא״ש כתב  .גמ׳, אבל בין עדים לאשרתא אפי׳ שיטה אחת פסול) יח

(סימן ד׳), דהיינו דוקא לפסול האשרתא שאין מקיימין השטר על ידי קיום 

אלא על ידי עדים, אבל השטר עצמו כשר, דכיון דאין ריעותא בין השטר 

בחידושי הרמב״ן לעדים אין לפסול אלא מן הריעותא ולמטה. וכן כתבו 

 והרשב״א.

למא הך חלק כו׳. והכי פריך וניחוש ודרשב״ם ד״ה ודלמא, בתוה״ד, ) יט

דמשמע דמפרש דהך קושיא קאי אהא דאמר שטר הבא הרש״ש, כתב 

הוא ועדיו בשיטה אחת כשר. והעיר, דלכאורה יותר נראה לפרש דקאי 

על הא דכשר להרחיק את העדים שיטה אחת מן הכתב, דלמא יזייף 

ויכתוב הוא ועדיו שם. וכתב, דאולי לישנא ד״כתב״ דהוא לשון עבר דחקו 

 כן.לפרש 

ואם תאמר וניחוש שמא מעיקרא היה הוא על תוס׳ ד״ה גופא אמר רב, ) כ
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דיש לגרוס ״דכשר״ במקום המהרש״ל, הנייר ועדיו על המחק דפסול. כתב 

כתב, דאין להגיה, המהרש״א (קסד.). אבל לקמן ״דפסול״, דהא כן הוא 

״וניחוש דלמא מחיק  הגמ׳ לקמן שהרי לפי המהרש״ל היא גופא קושית

לכן ביאר כנוסחות הישנות, וכוונתם להקשות שמא היה הוא על כו׳״, ו

הנייר ועדיו על המחק, ולא כתבו עדים אנחנא סהדי וכו׳ דפסול, ואהא 

 תירצו דאין לחוש שמסר לו שטר פסול.

 

 דף קסד ע"א
והשטר שכתוב על הנייר בתוה״ד, (מתחיל בעמוד ב׳) תוס׳ ד״ה גופא ) א

הא מצי למחוק המהרש״א, הקשה שמחקו הוה ליה נמחק פעם אחת כו׳. 

השטר ב׳ פעמים, ואי משום דיהיה ניכר הזיוף במה שהשטר יהיה מחוק 

ב׳ פעמים, וחתימת העדים לא נמחקה כי אם פעם אחת, וכמו שכתבו 

דחתימת בהמשך דבריהם, אם כן הוה להו למימר דיהיה ניכר משום 

ס בתוס׳ כתב, דיש לגרווהרש״ש  .השטרתהיה על מחק אחד, ולא  העדים

ובזה תסור קושית מהרש״א. [ולכאורה מוכח כדבריו  ״חתימת העדים״

 ״ לא נמחק. (א.ל.)]וחתימת העדיםבהמשך דבריהם שכתבו ״

דהעדים התורת חיים, דלעדים אינו ניכר דלא דייקי כו׳. ביאר  בא״ד,) ב

לא ירגישו בכך, כיון דבשעה שחותמים ליכא מאן דמערער, ומשום הכי 

ן הלוה יודע כלום עד שעת התביעה, אבל הדיינין אין מדקדקין שאי

מדקדקים בכך כיון דבשעת התביעה הלוה צועק ומערער שאינו חייב 

 כלום, או שאינו חייב כל כך.

אדרבה זה ראוי להכשיר יותר דודאי לא עשה שום זיוף כו׳. בא״ד, ) ג

דכוונתם, שאם צריכים חז״ל לפסול חד ולהכשיר חד, המהרש״א, ביאר 

להו להכשיר אם יש נייר בין העדים, מאם יש מחק וכתוב אנחנא טפי הוה 

ביאר, דכוונתם דהוה לן להכשיר בין אם יש שם הרש״ש סהדי כו׳. אמנם 

נייר ובין אם יש שם מחק, ולפסול כשהוא ועדיו על המחק ודלא כרב. 

(סימן מה סקכ״ב) כתב, דכונתם דטפי אית לן לפסול אם יש ריוח ובתומים 

 מלפסול כשכתוב אנחנא סהדי על הנייר, והיינו כתירוץ ר״י. בין עד לעד,

הגרע״א בקושיות עצומות, הקשה גמ׳, דכתבי הכי אנחנא סהדי כו׳. ) ד

בשם רבי בתוס׳ ד״ה גופא אמר, [כונתו לפירוש המובא רשב״ם לפירוש 

ובסוף דבריהם הזכירוהו בשם רשב״ם], אמאי משני דברייתא אכשר 

ו על המחק״, וההיא דהוא ועדיו על המחק להיכא דהוא על הנייר ועדי

איירי דחתימי בלא שיור מקום דאנן סהדי וכו׳, הא הוה ליה למימר 

איפכא, דהוא על הנייר ועדיו על המחק כשר בלא שיכתבו אנחנא סהדי, 

ובלא שיור מקום ביניהם, ובהוא ועדיו על המחק דכשר איירי בדכתבו 

ל המחק, דלא מצי למחוק אנחנא סהדי חתמנו על המחק, ואף השטר ע

 עוד, כיון דיהא ניכר בין מחק אחד לשני מחקין.

דיעשה כן כמה הרש״ש, ביאר גמ׳, ואם תאמר מוחק וחוזר ומוחק. ) ה

 פעמים שירצה אם ימלך להוסיף עוד איזה דבר לטובתו.

ומיהו עדיפא מינה משני תוס׳ ד״ה אי לעילאי מחיק, בתוה״ד, בסוה״ד, ) ו

הגרע״א בקושיות ן סהדא לסהדא. תמה דבלא דיותא מצי עביד בי

דלא תוס׳ לעיל ד״ה גופא אמר רב, הא לשיטת ריב״ם פירשו עצומות, 

מהני דכתבי עדים אנחנא סהדי, אלא בדכתבו על המחק, אבל כתבו על 

הנייר פסול, כיון דאיכא למיחש שימחוק זה וימחוק השטר למעלה, ובכך 

ם אנחנא סהדי כו׳, וקושית יהיה שיעור המחק גדול לכתוב בו ב׳ עדים וג

תוס׳ במקומה קיימא, דלישני דכותבים על שיעור המחק ההוא תחלה 

אנחנא סהדי ואחר כך חותמים העדים זה אחר זה ואין צורך לכתוב בין ב׳ 

  החתימות, והניח בצריך עיון גדול.

(סימן בשו״ת הרשב״א המיוחסות ביאר  גמ׳, דכתבי בין סהדא לסהדא.) ז

תום תחתיו אלא עד אחד, מכל מקום מהני, כי אין צד), דאף דאין ח

חושדין עד אחד בשקרן, ואמרינן דלא כתב כן אלא בהסכמת חבירו, 

שהרי עד אחד קם לשבועה ולפעמים גם לממון, כשאינו יכול לישבע ואין 

(סימן מ״ט), הביא דעת בשו״ת הריב״ש חושדין אותו בשקרן. אמנם 

(אות תקצד), לדעת הרשב״א, מה הקובץ שיעורים דפליג. והקשה הרא״ה 

בכך שאין חושדין אותו לשקרן, הא מכל מקום אין סומכין על עד אחד 

לענין ממון מגזירת הכתוב. ותירץ, דכוונתו דליכא גזירת הכתוב אלא 

היכא דאף אם האמת כדבריו, מכל מקום ליכא אלא עד אחד, אבל הכא 

ובהא ליכא גזירת הא אם נאמינו שנעשה מדעת שניהם, איכא שני עדים, 

הכתוב. אך הקשה, דאכתי הא ודאי אם יבא עד אחד ויעיד שראה שני 

עדים שנחקרה עדותן, שראובן לוה משמעון, לא יהא נאמן, ואף דאם 

נאמינו יהא לן שני עדים על ההלואה. ותירץ, דבנידון דידן שאני, דהא 

א שניהן חתמו על השטר, אלא דמספקא לן שמא נזדייף, ולא בעינן אל

לגלויי מילתא בעלמא דעל שטר זה חתמו, ובהא ליכא גזרת הכתוב דהא 

 לא חשוד לשקר.

 

 דף קסד ע"ב
דמשמע, דכל שטר הבא המאירי, כתב גמ׳, כך מנהגה של אומה זו כו׳. ) ח

ממקום שנוהגין באותו מנהג תולין בו, אף שהיה אפשרות לתלות בדברים 

 אחרים.

דפריך דלמא עברוהו וכו׳. וכן והיינו תוס׳ ד״ה בשנת פלוני, בתוה״ד, ) ט

דחיישינן להכי לפי שמנהג היוונים היה הר״ן, בשם בשיטה מקובצת ביאר 

להעמיד שר לזמן, ואחר כך מעבירים אותו ומעמידים אחר תחתיו, 

ופעמים חוזרים ומעמידים את הראשון, וארכן בלשון יון הוא שר, ומפני 

קו שהיו רגילים בכך שהיה הדבר מצוי הקשו וליחוש, אבל כל שלא הוחז

 לא חיישינן.

שקורין כן הבן יהוידע, ביאר  גמ׳ שנה ראשונה קורין לו ארכן וכו׳.) י

לסימן טוב שיאריך על ממלכתו. ובשניה דקורין לו דיגון הוא מלשון ״וידגו 

 לרוב בקרב הארץ״ כלומר יפרח וירבה בהצלחה בממשלתו.

וכי הרא״ש, ם בשבשיטה מקובצת הקשה גמ׳, הינא אחת דיגון שתים. ) יא

יש לנו לחוש לכל הלשונות שבעולם ושמא הינא שתים או שלש בשום 

 מקום. ותירץ, דהוא הלשון שהיו רגילים בו בימיהם.

(כלל ד׳ בבאר מים חיים החפץ חיים כתב  גמ׳, כלך מלשון הרע הזה.) יב

סק״ח), דמהכא מוכח דאפילו עבר אמילתא דרבנן שאמרו שאין ראוי 

 מקום מיקרי לשון הרע.לעשותו לכתחילה, מכל 

(בפ״ז מדעות ה״ד), דאסור נמי בגוונא שאומר הרמב״ם  כתבגמ׳, שם. ) יג

או שיאמר שתקו מפלוני איני  ,מי יאמר לפלוני שיהיה כמות שהוא עתה

. דכיוון שהוא רוצה להודיע מה אירע ומה היה וכיוצא בדברים האלו

לשון ם (והקשה החפץ חייון הרע הרי הוא אבק לשון הרע. ללש גורםש
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 מספראופן האבק שמנה ב בשלמאהרע כלל ט, בבאר מים חיים אות א), ד

׳ וכו ילפלונ יאמר מיאבל האי גוונא שאומר  , מקורו מסוגיין,בירוח בטובת

 שיספרו בכך שגורםומה מקורו. וביאר, דבהא דסיים,  ׳בגמ נזכר לא

 ור הדיבוראס, חזינן דמקורו נמי בסוגיין, דהא מהאי טעמא בגנותו

 יספר לא בירוח של בטובתו באופנים שהביא בתחילה. דהא חזינן דאף

 קל וחומר .גנותוב ספרל ובאי כך שמתוך, והיינו משום שונאיו בפני

 שלא אפילו אסור, שעליו הגנות שממשיכין במאמרים התחילבגוונא ש

), דכתב, רכו(ג,  שובהתערי בש יונה בינורמ. וכן הביא נמי שונאיו בפני

 אדם בני שיספרו בדבריו האדם יסבב כאשר ,הוא הרע לשון אבק וענין

 .עהרון לש

(בחידושי אגדות), המהרש״א הקשה  גמ׳, מתוך טובתו בא לידי רעתו.) יד

דבכמה דוכתין בתלמוד מצינו שהיו משתבחין במדות ומעלות החסידים 

(פרק א׳) כתב, דהדיבור והרמב״ם בפירוש המשניות אבות והצדיקים. 

החשובים במעלתם כדי שייטבו מנהגיהם בעיני בני  האהוב הוא לשבח

שכתב, מתוך שמרבין מהרשב״ם ד״ה בא לידי רעתו אדם, וכן מדוקדק 

בשבחו כו׳, אבל לסוגיין דהכא לא משמע כן. [אמנם עיין באות הקודמת 

 דדעת הרמב״ם (בפ״ז מדעות ה״ד) דהאיסור לספר בשבחו היינו דוקא

שונאו מותר. (ש.ב.)]. ופירש, דבעובדא בל בפני מי שאינו א שונאיו בפני

דידן מתוך סיפור טובתו עצמה בא לידי רעתו, שמתוך מה שאמר שאותו 

כתב מיושר כתבו ר׳ יהודא חייטא, היה מקיים לשון הרע דלעיל, שניכר 

היה שאיש אחד כתבם, אבל בגוונא שאין יוצא קיום ללשון הרע מדבריו, 

 אדרבא מצוה לספר.

 המהרש״אכתב  אין אדם ניצול מהן בכל יום כו׳.גמ׳, שלש עבירות ) טו

דמשמע מלישנא ד״אין אדם ניצול״, דאי אפשר להינצל  (חידושי אגדות),

מג׳ עבירות אלו, והעיר דאם כן מדוע הווי עבירה הא אינו יכול להנצל. 

ועוד אם כן, מאי נפקא מיניה בהא דאין אדם ניצול, הא אי אפשר 

נח על הממוצע בין העליונים ובין להינצל. ותירץ, דשם ״אדם״ מו

(טו:), אם דומה בחגיגה התחתונים, אבל החכם הרי הוא כמלאך כדאיתא 

הרב למלאך ה׳ צבא׳ יבקשו תורה מפיהו. ומי שנאמר עליו כאן אין אדם 

ניצול כו׳, היינו אותו שעומד בשם ״אדם״ ואינו מתעלה לדרגת מלאך, 

ר מן התחתונים שנברא רה״ שמוטבע בחוממם דפר אדמשמעות ״אדם״ ״

, ומשום שאינו מתעלה אי אפשר לו לכוין בתפלתו, ומצד מעפר ואפר

רתיחת הדם שבו מביאו לידי עבירה, ומצד שהוא בעל  דםשהוא בעל 

הוא בעל לשון הרע ומדות רעות, אבל האיש הזוכה ומדמה עצמו  המרה

בהו במעשיו למלאך ה׳, יוכל שפיר להנצל מג׳ עבירות אלו, ולכך שייך 

 שפיר לשון עבירה.

 

 דף קסה ע"א
ד״ה דרבי יוסי, (מ:) רש״י בסוכה ביאר גמ׳, אלא אבק לשון הרע. ) א

״, היינו כל מידי דלא הוי עיקר האיסור, וכן ״אבק ריבית״ ו״אבקה אבקד״

של שביעית״, ו״אבק לשון הרע״ שאינו לשון הרע גמור אלא צד לשון 

 (קסד: אות יג.).עיין לעיל ו הרע כמו אבק העולה מדבר הנכתש במכתשת.

החפץ כגון נורא בי פלניא בערכין. כתב רשב״ם ד״ה אבק לשון הרע, ) ב

(בהלכות לשון הרע כלל ט׳ סעיף ג׳ באר מים חיים הג״ה ד״ה מה), חיים 

דמה שלא הזכיר ״נורא בי פלניא״ בענין אבק, אף שכתב כן בכלל ב׳ 

לאחר מיכן כי ראה מרשב״ם ושערי תשובה לרבינו יונה. ומקורו 

דהווי לשון הרע והסמ״ג, (בפרק ז׳ מדעות) ההגהות מימוני דמשמעות 

הקשה על הרשב״ם דממה נפשך, אי לא ובחידושי הש״ס לר״י פיק, גמור. 

מפקי בלישנא בישא שרי, ואי מפקי בלישנא בישא הוי עיקר לשון הרע. 

ועוד הקשה, אמאי לא פירש דאבק הוה כגון שלא יספר בשבחו של 

 .חבירו

המהרש״א ביאר  גמ׳, רוב בגזל ומיעוט בעריות וכולן בלשון הרע.) ג

(בחידושי אגדות), דקחשיב הכא ג׳ עבירות הללו משום דנתחלקו, האחד 

מצד הממון, האחד מצד הגוף, והאחד מצד הנשמה, הגזל הוא עבירת 

הממון, והעריות זו עבירת הגוף, ולשון הרע דעביד בדיבור, מעבירת 

ן בגזל ומיעוטן בעריות, כי חביב עליהם הממון יותר מן הנשמה, ולכך רוב

הגוף, והכל בלשון הרע כי אין לך אדם ששומר נשמתו הטהורה כמו 

 ה באבק לשון הרע. קָ בְ אַ שנתנה לו נקיה אלא הוא ְמ 

 בשםהרשב״א  כתב גמ׳, כולהו סבירא להו מראה מקום הוא לו.) ד

ר מקושר שכתבו דהא דלא מני לרבי חנינא בן גמליאל, דאמהראב״ד, 

עדיו מתוכו כשר שיכול לעשותו פשוט, בהדייהו, היינו משום דר׳ חנינא 

במילתא אחריתי פליג, דהוא איירי במקום שכותבין בשניהם, והוא אמר 

לסופר כתוב לי גט סתם, וכתב לו מקושר, והעדים חתמו מתוכו, דסבירא 

ה סתם, הרי ליה אפילו הכי כשר, דכיון דנהיגו בתרוויהו ואיהו אמר לי

יכול לעשותו פשוט שהוא מאוחר וכשר, אבל מודה ר׳ חנינא דאם אמר לו 

כתוב לי בפשוט יהא פסול, כיון דהסופר התחילו כמקושר ואף על פי 

שנהגו בשניהם. ודלא כרבן שמעון בן גמליאל דמכשיר אף בהאי גונא 

 .משום דמראה מקום הוא לו

לית הלכתא כחד מהנך ד (עו. מדפי הרי״ף),הרי״ף כתב  גמ׳, שם.) ה

תנאים דאביי אוקמיה לכולהו בשיטה אחת, ואין הלכה כשיטה. וכתב 

(אות תרט), דאביי דאמר כולהו אית להו מראה מקום הקובץ שיעורים 

(סה:), דפירש דלא פליגי בגיטין הוא לו, על כרחך סבירא ליה כשיטת רבה 

אי ליכא רבי אליעזר ורבנן באומדנא אם מקפדת אם לאו, אלא אפילו 

קפידא דלא איכפת ליה, מכל מקום מיקרי שינוי בשליחותו, ולכך כולהו 

בחד שיטתה דלא אכפת לן משינוי בשליחות כי האי גוונא, אבל לר׳ יוסף 

(שם), דפלוגתיהו בקפידא, אין ראיה דכולהו בחדא שיטה, דמאן לימא לן 

יל לע הרשב״םשכל האומדנות שקולות. [ולכאורה יש להעיר מהא דכתב 

ד״ה כולהו סבירא להו, (שם) בתוס׳  וכן הואד״ה כולהו סבירא להו, (עח:) 

דאף אי אמרינן ״כולהו סבירא להו״, אינו בהכרח שאמרו  (ובעוד דוכתי)

דבר אחד ממש, ומסכימים זה לזה, אלא כולהו בשיטה אחת. ולפי 

דבריהם אין הכרח דאביי סובר כרבה, דלעולם מצי סבר כר׳ יוסף ואף על 

כן חשיב לכולהו בשיטה אחת. ואולי כונת הקובץ שיעורים, דאליבא  פי

תוס׳ בבא דהרי״ף דפסק שאין הלכה כוותיהו מוכח דאביי כרבה, ועיין 

 (א.ב.)].ד״ה אלא שיטה. (סט.) מציעא 

לטרוח וללכת בשבילה כו׳. רשב״ם ד״ה ורבי אליעזר מכשיר, בתוה״ד, ) ו

פירש, דמראה תיה מגרש ד״ה מדע(סה.) הרש״ש, דרש״י בגיטין ציין 

 מקום שם תמצאנו.

ונראה בעיני דלגמרי מכשיר כו׳. רשב״ם ד״ה אמימר אכשר, בתוה״ד, ) ז
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(אות תרד), דצריך לומר דשיטת הרשב״ם דעד אחד הקובץ שיעורים כתב 

בשטר מפיק קלא, דהא העד אחד שבעל פה אינו מסייעו להוציא הקול, 

לו נאמנות, ולכך במקום דעד  והא דאין גובין בעד אחד היינו משום דאין

אחד בעל פה מסייעו גובין ממשעבדי. וכתב, דלפי זה נראה, דאפילו אי 

ליכא אלא עד אחד בכתב, אם הלקוחות מודים שהמעשה אמת יכול 

לגבות מהם, אבל בכתב ידו, אפילו אם הלקוחות מודים אינו גובה 

ושית ממשעבדי, דאין לו דין שטר לענין משועבדים. (ובזה תירץ ק

מאי שנא עד אחד בשטר מכתב ידו, דבכתב ידו נאמן לומר הרשב״א, 

 פרעתי, משום שאין גובין בו ממשעבדי).

(פ״ד מעדות ה״ה) כתב, דשניהם מצטרפים  הרמב״םשם. אמנם  בא״ד,) ח

מלשונו, הכסף משנה ונעשית מלוה בשטר, ואינו יכול לומר פרעתי. ודייק 

כל לומר פרעתי, אבל לא לטרוף דנעשית מלוה בשטר דוקא לענין שלא יו

לקוחות, דאף על גב דסתם קנין לכתיבה עומד, הני מילי כשנטל קנין בפני 

(בסימן דהטור שנים, אבל הכא שלא נטל אלא בפני אחד לא. וכתב, דאף 

נא), כתב בשם הרמב״ם דנעשה מלוה בשטר גמור, מכל מקום מה 

 שכתבתי נראה יותר.

 

 דף קסה ע"ב
הקובץ או שכתבו קרוב או פסול. הקשה בסוה״ד,  תוס׳ ד״ה מה התם,) ט

(אות תריא), הא למאן דאמר דכתב סופר ועד כשר, הרי הסופר שיעורים 

מתכוין להעיד, ואם כן כשהוא קרוב או פסול יבטל את כל העדות. ותירץ, 

 דצריך לומר דאינו מכוין לעדות אלא כשהוא כשר, אבל כשהוא פסול לא. 

ורשב״ם פירש פסול דאורייתא דלא גבי ״ד, תוס׳ ד״ה הכא נמי, בתוה) י

איתא, ברשב״ם בד״ה ומשני הא קמ״ל דלפנינו הרש״ש, מבני חרי. העיר 

(ש״ט ח״א סוף אות א), בספר התרומות דאינו גובה ממשועבדים. אכן עיין 

 שהביא דברי הרשב״ם כמובא בתוס׳.

בהגהות רבי יעקב כתב גמ׳, דשלחו מתם חברייא לרבי ירמיה כו. ) יא

בכל מקום ״שלחו מתם״, היינו מבבל לארץ ישראל, ושמא ר׳ ין, דעמד

ירמיה בתר דאפקוהו מבי מדרשא שבארץ ישראל הלך לבבל, כדאשכחן 

(קג:), דהרי רבי ירמיה מארץ ובכתובות (נט:) בשבת גבי לוי, כדאיתא 

ירמיה, ולפי זה הא דאמרינן בסוף  רביישראל היה ולכן נקרא גם שמו 

לבי מדרשא״, היינו שקראוהו לשוב לארץ ישראל  הסוגיא ד״עיילוהו

כתב, דיש למחוק תיבת הרש״ש ולחזור אל מקומו שהיה לו שם. אבל 

(סימן וברא״ש (עו. מדפי הרי״ף) ברי״ף ״מתם״ וכן ליתא לקמן, וליתא נמי 

 ח).

בעליות דרבינו כתב  גמ׳, מהו שיבאו בית דין אצל בית דין ויצטרפו.) יב

ל בית דין, אבל אם יבואו שנים מבית דין זה דדוקא בית דין אציונה, 

ושנים מבית דין זה ודאי אין מצטרפים, לפי שאין שנים נעשים בית דין, 

ונמצא שהם צריכים להעיד בפני חבריהם על עדות העד, ושוב אין נעשים 

דיינים דאין עד נעשה דיין, אבל השתא שפיר מצטרפים, דאין צריכים 

 להעיד אלו לפני אלו.

(קה:) התוס׳ לעיל ביארו זוזין מאה דאינון סלעין עשרין כו׳.  מתני׳,) יג

דטעמא, דהאי דינא משום דאמרינן פרושי קא ד״ה פרושי קא מפרש, 

מפרש, וכדאמרינן פרושי קא מפרש, אזלינן בתר פחות שבלשונות. אך 

דכשאמרינן פרושי ד״ה אי מהתם, (קב:) רש״י בבא מציעא כתבו, דלשיטת 

ר לשון אחרון, בעינן לפרש טעמא דמתניתין, משום קא מפרש אזלינן בת

דרחוקין זה מזה ולא שייך לומר פרושי קא מפרש (כלומר רחוקים בהפרש 

כתבו, דאין לפרש ד״ה הוה אמינא (שם) ובתוס׳ בבא מציעא הסכום). 

דטעמא משום דרחוקים כל כך זה מזה על כרחך דהדר ביה, דאם כן היה 

״כתב למעלה מנה ולמטה מאתיים הכל הולך הכל אחר התחתון, כדתנן 

הולך אחר התחתון״, אלמא היכא דלא שייך לומר פרושי קא מפרש 

 אזלינן בתר האחרון, והניחו בקושיה על שיטת רש״י.

הנמוקי בשטר מלוה זוזים מאה וכו׳. וכן כתב  רשב״ם ד״ה כתוב בו,) יד

ין זה (עו: מדפי הרי״ף). ועל פי זה פירש, אמאי לא חילקה המשנה בד יוסף

בין כתב עליון לתחתון, כמו כדבסמוך דלעולם הולכים אחר כתב תחתון. 

דלא אמרו שהולכים אחר לשון האחרון, אלא כשיש שני ענינים ויש לילך 

או אחר לשון ראשון, או אחר לשון אחרון, דמסתבר לילך אחר לשון 

אחרון, כיון דאיכא למימר שחזר בו מלשון ראשון. אבל הכא שיש לקיים 

י הלשונות, ולומר שנתכוון למאה זוזים גרועים, אין מחלקים בין כתב שנ

עליון לתחתון. ומשמע, שכל הטעם שאין לו לבעל השטר אלא עשרים 

פירש, שהטעם הר״י מיגאש  אבל סלעים משום שיש לקיים שני הלשונות.

שאין לו לבעל השטר אלא עשרים סלעים משום שדבור אחד הוא, ואי 

, וכיון שהדבריו סותרים זה את זה, יד בעל השטר על אפשר לחלק ביניהם

התחתונה. ולפי זה כתב, דהטעם דאין הולכים בזה אחר כתב תחתון, 

דדוקא כששני הדיבורים מחולקים וכל אחד מהם דיבור בפני עצמו, ואינו 

צריך לחבירו, אזלינן בתר לשון תחתון, דאמרינן דחזר בו מלשון הראשון. 

אי אפשר לחלק ביניהם, יד בעל השטר על אבל כשהדיבור אחד, ו

ונפקא מינה, היכא דאין לקיים שני הלשונות שבשטר ששני [ התחתונה.

הלשונות סותרים כגון במנה ומאתיים, דלרשב״ם הולכים אחר לשון 

תחתון וכדין הסמוך במתניתין, מה שאין כן לשיטת הר״י מיגאש יד בעל 

ובגידולי שער סח אות א), (בספר התרומות  ועיין השטר על התחתונה].

 (שם ריש שער סח).תרומה 

דיד בעל השטר על התחתונה. העיר רשב״ם ד״ה כתוב בו, בתוה״ד, ) טו

דבגמ׳ לא אמרינן האי טעמא אמתניתין, ומשמע דאביי לא חידש הרש״ש, 

זאת אלא לטעם הברייתא. וכתב, דנראה דבמתניתין בלאו האי טעמא 

פך דליהוי מטבעות גדולות, דהא לא דינא הכי, משום דלא שייך לומר בהי

(נא:) רש״י בבא מציעא שכיחא, אבל דליהוי חסרים שכיחא, וכמו שכתב 

וכן בסיפא, על כרחך הכונה על סלעים חסרים ד״ה כמה תהא הסלע. 

 שנחסרו שתות, דדרך להוציאם עדיין בתורת מטבע כדאיתא התם.

כו׳ ומאי ותימה וכי נסכא פחותה תוס׳ ד״ה אימא נסכא, בתוה״ד, ) טז

(אות ז׳) גרס וביאר שהכל קושיה אחת. אבל בהגהות הב״ח שנא כו׳. 

גרס כלפנינו, וביאר דהוו ב׳ קושיות, חדא וכי נסכא בחוסן ישועות, 

 פחותה מאיסר כו׳, ועוד מאי שנא נסכא וכו׳.

דכיון המהרש״א, ביאר . ברישא הוי ליה לאקשויי ואימא פריטיבא״ד, ) יז

ה לאקשויי בתחלה ואימא פריטי, דהוו שתפסת מועט תפסת, הוה לי

פחות אפילו מנסכא, ורק אחר דמשני באתרא דלא סגי כו׳ הוה ליה 

 למפרך ״ואימא נסכא״ דעל כל פנים הוא פחות מדינר כסף.
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 דף קסו ע"א

ואימא פריטי פירוש, מעות ופונדיונים  תוס׳ ד״ה אימא, בתוה״ד,) א

דכן מוכח, המהרש״א, ב ואיסרין וכל שאר מטבע הפחותין מדינר וכו׳. כת

מדמוקמינן הכא אדינר ולא אמעה או פונדיון או איסר, דתפסת מועט 

 תפסת, אלא על כרחך דכל הפחות מדינר קרוי פריטי.

(עו. הנמוקי יוסף כתב גמ׳, אמר אביי יד בעל השטר על התחתונה. ) ב

שכתב מטבע סתם במקום שיוצאין  דמי, א״הרשב בשם מדפי הרי״ף)

 ,אי כולהו סגי כחדא נותן לו מן הגרוע שבהן ,בעותשתים או שלש מט

אבל אם האחד  .מדאמרינן אימר פריטי אימר נסכא אימר דהבא פריכא

ואפילו  ,נותן לו מאותו שיוצא להדיא ,מהם יוצא להדיא ולא האחרים

. והוסיף בשם דלא סגי פריטי אתראכדאמרינן הכא ב ,הוא יותר חשוב

ושאין ונותנים בהם במיני מאכל דלא חשיב סגי אלא כשנ הריטב״א,

 ומסחר, ולא משום שמתחלפין אצל השולחני.

 הרא״ה,(עו. מדפי הרי״ף) בשם  הנמוקי יוסףכתב  גמ׳, יד בעל השטר.) ג

נדון הלשון על  ,שיצא והיה כתוב בו שנתפרע ממנו דינרין שוברד

. אבל ן דטובא קאמרנודייני ,והמוציא מחבירו עליו הראיה ,העליונה

 פליג. הריטב״א

דדינרי אינו משמע אלא זהב אבל דינרין  תוס׳ ד״ה אמר רב אשי,) ד

דדינרי  ,(הובא בקובץ שיטת קמאי)הראב״ד משמע בין כסף בין זהב. כתב 

כסף אינן צריכין פירוש, כי סתם דינרין של כסף הן, אבל דינרי זהב צריכין 

אבל  פירוש, ולכך כשאומר דינרי מוכרח שהוא נסמך לפירושו דהיינו זהב.

רבינו בשם  שיטה מקובצתבלשון דינרין עומד בפני עצמו ואינו נסמך. ו

נכתב משום ד ,דינרין של כסף היינו ״דהב בדינרןטעמא ד״דכתב,  יהונתן

כסף ״אבל ברישא דאמרינן  ,יו״ד ונקוד בציר״י או בשו״אדינרן בלא 

 ,כתב ביו״ד ונקוד בחירק ,אין פחות משני דינרין של זהבד ״בדינרין

(פכ״ז ממלוה ולוה  והמגיד משנה. מזהב היא בכהאי גוונא המשמעותד

השמיטו לפי שאין אנו עכשיו מדקדקין  דהרמב״םהי״ז) כתב, דהטעם 

 בלשון כל כך, ולפי זה יתן לו הפחות.

אי אפשר שיהיו דינרי של כסף  תוס׳ ד״ה לפי הספרים, בתוה״ד,) ה

שאם מטעם זה רוצה שלאותם קורא זוזי בלשון גמרא, וכו׳, ליכא למימר, 

דבריהם, המהרש״ל להוכיח, למה הביא מתניתין דכריתות. ביאר 

דלאותם קורא זוזי בלשון גמרא היינו בברייתא שהיא התלמוד, וביאורו, 

דהא רצה לבאר בזה דברי הברייתא, דלכך דינרי הוי זהב, ועל כרחך 

 משום דבלשון ברייתא נמי קרוי זוזי.

שלים בדינרי זהב, אמר רשב״ג המעון הזה גמ׳, מעשה ועמדו קינים בירו) ו

ח.) איך הערוך לנר (כריתות  תמהאם אלין הלילה עד שיהו בדינרין. 

התייקר כל כך. ואמאי הקפיד רבן שמעון בן גמליאל אפילו על לילה אחד. 

וביאר, דמפני המלחמות שהיו לעיתים בימי בית שני, לא עלו הרבה נשים 

יבות קינים, וכולן אצו לקנות לתשלום לרגל, וכשעלו, היו בהם הרבה חי

חובן, כדי לאכול ביום טוב שלמי חגיגה ושמחה בטהרה, ומתוך שהיה 

סמוך לרגל לא יכלו להביא ממקום אחר, ונתייקרו. ונתיירא רבן שמעון בן 

גמליאל שמא יאכלו קדשים ברגל בטומאה, ואותו הלילה היה סמוך לרגל 

 כשיו אימתי.ואפשר למחר היה ערב הרגל, ואם לא ע

בבית המקדש נשבע,  רשב״ם ד״ה המעון הזה,פירש גמ׳, המעון הזה. ) ז

(פ״ב מ״ט) כתב, דנראה דבכהאי גוונא אין יו״ט בכתובות  ׳התוסאמנם 

(יורה דעה סימן רלז) לענין נשבע  הבית יוסףכאן שבועה, כמו שכתב 

 בשולחן הקדש, או בשאר כלי הקדש, וכוונת המפרשים שבועה היינו כעין

 (שם). התפארת ישראלשבועה. וכן כתב 

ובשיטה . ד״ה ה״ג נכנס ׳בתוס ועייןגמ׳, ואין השאר עליה חובה. ) ח

גרס,  ד״ה נכנס לב״ד(ח.) , דרש״י בכריתות הביאהרא״ש בשם  מקובצת

״ואין השאר עליה חובה״, ופירש, ואף על פי שהקל על דברי תורה, עת 

להביא, ויאכלו קדשים  לעשות לה׳ הפרו תורתך, שהיה ירא פן ימנעו

בטומאת הגוף. ודחה דבריו, דלא יתכן שיוציא שקר מפיו ויקל על דברי 

תורה משום האי חששא, ולכך גרס ״והשאר עליהן חובה״, ופירש דברי 

הגמ׳, דהיו סבורין שאסורין בקדשים ולכך היו דמיהן יקרים, וכשהתירון 

יישב גירסת ל הר״םבשם בשיטה מקובצת בקדשים פחתו דמיהם. וכתב 

רש״י, ״ואין השאר חובה״, דהיינו לעכבה מלאכול בקדשים, אלא כיון 

שהביאה קרבן אחד אוכלת מיד בקדשים, ואחר תביא השאר, ולפי זה, 

 אין בין גירסת רש״י לשאר ראשונים ולא כלום.

 

 דף קסו ע"ב

(ערך רבע א׳) פירש, הערוך היינו רובע דינר. אבל  תוס׳ ד״ה ברבעתיים,) ט

צי דינר כסף, ולא נקרא כן משום ״רביע״, אלא שבלשונם קרו דהוא ח

פירוש אחר רבינו גרשום מאור הגולה. לחצי דינר רבעתיים, וכן פירש 

 רבעתיים ב׳ רביעים של סלע שיבואו ב׳ דינר כמו שנשבע.

 הקובץ שיעורים הוזלו טלאים אין תקנה למחוסרי כפרה. ביארבא״ד, ) י

ווה לי, אף דלגבי פדיון הבן כל כהן יכול (תריז), דלא מהני לומר לדידי ש

לומר כן. משום דהכא לא סגי מה שיהא שווה למקדש, אלא דבעי שיהא 

 שווה להקדש, והקדש אינו אומר לדידי שווה לי.

רבינו ישמעאל בן חכמון ביאר  גמ׳, ת״ר ילמד תחתון מן העליון.) יא

ם לא (הובא בקובץ שיטות קמאי), דהיינו, שלא יוכל לווה לומר מעול

לויתי ממך, אלא מאיש אחר וממנו נפל, ומציאה הוא שמצאת אותו, 

שהרי אין שמך כשם שכתוב בסוף השטר, ולאו בעל דברים דידי את. 

והקשה, מאי שנא מהא דאמרינן דראובן שהוציא שטר מתחת ידו 

ששמעון חייב ללוי מנה, וטען שקנה שטר זה מלוי, דשמעון חייב לפרוע, 

בעל דברים דידי את, ואם כן הכא נמי הכי. ותירץ,  ולא מצי למימר לאו

דכיון דהכא לא תבעו מחמת חבריה, אלא מחמת נפשיה, מצי שמעון 

 למימר ליה לראובן מלוי נפל האי שטרא.

גמ׳, ת״ר ילמד תחתון מן העליון באות אחת אבל לא בשתי אותיות. ) יב

 ׳תוסהדב׳ אותיות לא חיסר הסופר. אמנם  הרשב״ם ד״ה והוה ליה,כתב 

הביאו גירסת הספרים במתניתין ״שאם תמחק אות אחת״,  ד״ה אבל לא

וכתבו, דהיינו משום דב׳ אותיות אין נמחקות, מה שאין כן אות אחת. ועל 

דבגמ׳ מבואר,  התורת חיים,הגירסא דכולה סוגיין משום דנמחק, הקשה 

דאות אחת היינו ״חנן מחנני״, והיאך אפשר לומר שנמחק אות אחת, הא 

ן כותבים בנו״ן פשוטה, והיה צריך לכתוב חנן בנו״ן כפופה. אבל חנ

ניחא, דדרך הסופר לחסר אות אחת היכא שאיננה מודגשת כל  לרשב״ם

כך, אבל ב׳ אותיות אין דרכו לחסר, ולכך אף שכתב נון פשוטה, כוונתו 

(בסמ״ב מחו״מ סק״ט) כתב, והדרישה לחנני, וילמד תחתון מן העליון. 
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ונים נמחק, צריך לומר דחנן לאו דווקא, ולעולם אינו דלגירסת הראש

תירץ קושיתו, דאף אם  חושן משפט מב, יב)והש״ך (כתוב בנו״ן פשוטה. 

כתוב למטה חנן בנון כפופה אף שאין נותנים לחנן, מכל מקום אף לחנני 

לא היינו נותנים, דהיינו אומרים שנמחק אות אחד דינו כנמחק שני 

יתין לאשמועינן שבנמחק אות אחת נותנים אותיות, ואהא אתי מתנ

(ב:),  הריטב״א במגילה(סק״ז) תירץ, על פי מה שכתב והתומים לחנני. 

שהמוני העם לא היו כותבים כתב אשורי אלא כתב לבונאי, ובכתב 

 ובספר גט מקושרלבונאי אין אותיות מנצפ״ך, וממילא הוסרה הקושיא. 

באותיות פתוחות וסתומות,  (אות קנה) כתב, שבשטרות לא היו מדקדקים

מקצוע וכן באותיות כפופות ופשוטות, ואם כן לא קשה כלום. ועיין בספר 

 חושן משפט סימן מב).בתורה (

דיתן  ד״ה והוה ליה רובא, הרשב״ם כתבגמ׳, אבל לא בשתי אותיות. ) יג

כתבו, דאי סוגיין איירא ד״ה אבל  ׳התוסלמי ששמו כשם התחתון. אבל 

השולחן הביא למה ש והתורת חיים,לא יגבה כלל.  בנמחק, בב׳ אותיות

(סימן מב, י) פסק ב׳ הדינים, דאם נמחק ב׳ אותיות לא יתן כלל,  ערוך

אבל אם חיסר ב׳ אותיות בלא מחק, כגון שכתב למעלה חנני ולמטה חן, 

ודאי חזרה היא, שהסופר לא היה טועה בב׳ אותיות, וינתן לחן. והקשה, 

א יגבה כלל, נימא אין ספק מוציא מידי ודאי, מדוע בנמחק ב׳ אותיות ל

דבעליון ודאי חנני ובתחתון ספיקא. ולכך פירש סוגיין כרשב״ם, דאיירי 

בחיסר הסופר. וכתב, דהיכא שנמחק נלמד מן העליון וינתן לחנני. 

 ולדבריו אין ב׳ הדינים אמת רק בחיסר הסופר.

מב סקי״ז), ( הסמ״עולא יגבה כלל. ביאר  תוס׳ ד״ה אבל, בתוה״ד,) יד

דדווקא היכא שחיסר הסופר ב׳ אותיות, דאמרינן דודאי לווה מחן ולא 

מחנני, ולכך החסירם, אבל היכא שנמחקו ב׳ אותיות ודאי נמחקו בכוונה, 

ומשום דלא ידעינן אם מחקם משום שלוה מחן, או שמחקם לפסול 

 השטר, מספק לא יגבה כלל.

סמ״ב סקי״ז), דהא ( הסמ״עעיין באות הקודמת. כתב  שם.בא״ד, ) טו

דבחסר השטר שתי אותיות נותנים לאותו שכתוב למטה, ובנמחק שתי 

אותיות השטר פסול, אינו אלא בשנמצא השטר ביד שליש ואינו יודע למי 

יתנו, אבל כשהשטר ביד חנני או חן, או שהשטר בידו, גובה בין בחסרון 

 ש״ךהאמנם  הבית יוסף והדרכי משה.בין בנמחק. והביא שכן כתבו 

(סקי״ג) כתב, דדווקא כשהשטר ביד חן מצי למימר דמחקו אותיות כיון 

שהלווה לו, אבל כשהוא ביד חנני, מאיזה טעם שיאמר שמחקו לא יגבה, 

אם יאמר מפני חזרה נמחק ינתן לחן, ואם לפסול כל השטר, כולו פסול, 

 התומיםוכן בחסרון בלא מחק אין מועיל מה שהוא ביד חן. והקשה 

דאף אם השטר נמצא ביד חן, איך יוציא ממון מספק, הא איכא  (סק״ח),

למיחש שמא נמחק השטר ופסול. ועוד דהדרכי משה נמי לא כתב 

שהשטר כשר לגבות בו, דהרי כתב ״שאם המלוה הוא חנני והשטר בידו, 

אף שלמטה בשטר כתוב חן, אין מוציאין השטר מיד חנני״, דהיינו דלא 

ר מיד חנני, אחר שהוא עומד וצווח שהשטר כתב אלא שאין מוציאין השט

שלו, אבל ודאי שאין בעל השטר יכול להוציא מעות מיד הלוה מספק. 

(מב, יד) ביאר, דהסמ״ע סבר, דכיון שהשטר ביד חנני ובמקצוע בתורה 

מחזיקים השטר שהוא שלו, ומה שמחק, היינו משום שאחר שכתב הסופר 

ת, כיון שרצה ליתן השטר לחן, חנני, ביקש ללוות מחן, ומחק שתי אותיו

ובודאי אם היה השטר תחת ידי חן לא היתה המחיקה מזקת, אלא כיון 

שהשטר נמצא תחת ידי חנני, אמרינן ששוב נמלך ולוה מחנני אחר 

 מחיקת שתי האותיות.

דאם כתב חנני בנקודה למעלה  הריטב״א,כתב גמ׳, חנן מחנני. ) טז

 אמרינן שהוא חנניא או חננאל.

מפתח הוא קפל ש  הביא בשמו א״והרשבטליתות.  קפל, רשב״ם ד״ה) יז

) בענינו של .(ק״י בסנהדריןמצינו  וכןמנעול כתב שהוא הראב״ד  ובשם

. ומצה שכתב הרשב״ם בשם יש פותרין שהוא נותריקון כתב כן בשם קרח

 .וקפל קב ופלגא ,ספל סאה ופלגאהר״י מיגש והרי״ף וביאר דנות ריקון ד

 

 דף קסז ע"א
(קב.), דבכתב הריטב״א בכתובות כתב ליחוי בסוף מגילתא. גמ׳, לא ) א

בראש מגילתא לא חיישינן שמא יכתוב אחר שמו שהוא חייב לו מנה, 

דאם אין שמו כתוב אלא בתחילה פסול, עד שיהא הכל בכתב ידו, אמנם 

 אם כתוב שמו בסוף, סגי בחתימת ידו.

 הקשהורין. גמ׳, ותנן הוציא עליו כתב ידו כו׳ גובה מנכסים בני ח) ב

מה החשש, הרי כשיוציא כתב ידו יטעון  ,(עז. מדפי הרי״ף)הנימוקי יוסף 

הלה פרעתי, ונאמן. ותירץ, דמאן דמפקי עליה שטר מזויף, אין דרך 

שיטעון פרעתי אלא אדרבה צווח ואומר לא היו דברים מעולם, ושוב אינו 

ובשם  יכול לומר פרעתי, דכל האומר לא לויתי כאומר לא פרעתי דמי.

כתב, דהיכא שיטעון לא לויתי אלא שחתמתי בסוף אותה בעל התרומה 

מגילה, והחתימה ביד בעל דיני, או שטוען אמנה היה ביניהם, כיון שלא 

עקר ולא כפר כתיבת ידו, נאמן במיגו דאי אמר פרעתי, ואף על פי כן אמר 

אביי לא ליחוי איניש חתימת ידיה, דשמא ישכח שחתם, דחתימה שלא 

ה על הלואה לא דכירי אינשי, ויטעון לא היו דברים מעולם, ולא יוכל בא

 לטעון פרעתי.

, ד״ה מקושר (קס.)התוס׳ לעיל הקשו גמ׳, לא ליחוי בסוף מגילתא. ) ג

(כא.) דלכתוב חתימתו אחספא. ותירצו, דאין הכי  בכתובותמהא דאיתא 

חספא נמי דיכול לכתוב אקלף וכדסוגיין, והא דאיתא בכתובות דיחתום א

(פ״ז  והלחם משנההיינו משום דבקלף עלול לטעות ולכתוב במקום טוב. 

(שם), הרי זה כותב הרמב״ם מעדות ה״ה) תירץ, על פי מה שדייק לשון 

חתימת ידו בפני עדים ״אפילו״ על החרס, ומשליכו בבית דין עד שתוחזק 

, כיון ארישא דמגילתאדשפיר לחתום לא מיבעיא כתב ידו בבית דין. ד

. שפיר כל כך, על החרס דלא מנכרא לואלא אפי נכרא חתימתו,דמ

(מו, יב) כתב, דהחשש בריש מגילתא שיכתבו מצד השני של  והתומים

דגט  ד״ה מקושר, (קס.) לעיל ׳התוסהשטר, ויהא גט מקושר. ואף דדעת 

מקושר בכתב ידו לא מהני, מכל מקום יש לחוש שיכתוב על אדם אחר 

והא דאמר אביי האי מאן דבעי למיחוי חתימות שחייב לו והוא יהא עד. 

ידיה, היינו שבא מעצמו לבית דין, ואין צריך ליזהר אלא שהוא עצמו לא 

יפסד, וכיון דבריש מגילתא אי אפשר להוציא ממנו ממון, דאף אם יכתוב 

בצד השני, אין כתב ידו מקושר מוציא ממון, שפיר מהני שיכתוב בראש 

י בעצה דמייעצים לו בית דין, וצריכים הבית מגילתא. אבל בכתובות אייר

דין ליזהר שלא יהא נזק לשום אדם, ובראש המגילה יש לחוש לנזק 

 וכדלעיל. 
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בשיטה . כתב גמ׳, מתלתא ועד עשרה לא ליכתוב איניש בסוף שיטה) ד

דדווקא שלש אחר ארבע לא יכתוב, אבל שלשה  הרא״ש,בשם  מקובצת

ף. עוד כתב, דהכי נמי לא יכתוב ב׳ ארבעה חמישה שפיר דמי דאינו מיזדיי

 ד׳, דילמא משוי לב׳ כ׳ ולד׳ או ה׳ או ח׳.

דאי כתבו הריטב״א, . כתב גמ׳, מתלת ועד עשר לא לכתוב בסוף שיטה) ה

כן ולא אהדרו באמצע שיטה, הוי שטר שיכול להזדייף, ופסול, וכן הדין 

במי שמניח ריוח חלק בסוף שיטה, כשיכול להזדייף, אבל אי אשכחן 

תלתין וחמישין בסוף שיטה, כשר, ולא אמרינן שמא תלת וחמש היה, 

 דחזקה על העדים שעושין דבריהם כהוגן.

דאי לא היה מודה לא היו פוסלין  הריטב״א,. כתב גמ׳, כפתיה ואודי) ו

השטר. ואיירי שלא היה המחק ניכר, דאי לא, כל מה שאפשר לתלות 

או דחוקות שאינן במחק תולה, עוד שמע מיניה, דאותיות מרווחות 

מקוימות כשרות, מיהו מוטב לקיימן, שלא יהא ניכר כהערמה ויצטרכו 

 בית דין לכוף עליהן.

 כתב גמ׳, מיהו קמיה דרב אחא לא חתימי לי מעולם, כפתיה ואודי.) ז

אף שרבא לא  ,דאי לאו דאודי השטר מקוים ,שמעינן מינהד ,הריטב״א

ה״ד) שכתב, שטר שיצא  (פ״ח מעדות הרמב״םהמעשה, ושלא כדברי נזכר 

לבית דין, ובאו עדים ואמרו כתב ידינו הוא זה, אבל מעולם לא ידענו 

עדות זו וכו׳, לא נתקיים השטר והרי הן כחרשין עד שיזכרו עדותן, וכל מי 

שאינו דן כן לא ידע בדיני ממונות בין ימינו לשמאלו, וכבר השיג עליו 

 (שם). הראב״ד

ואומר ר״י דלא מקדים איניש. אבל  תוס׳ ד״ה אף על פי, בתוה״ד,) ח

לא מקדים איניש  דכי אמרינן:) דחה האי שינויא, יז( הריטב״א גיטין

היינו לומר דמשום ההוא טעמא לית להו לרבנן  ,פורענותא לנפשיה

אבל להפסד לקוחות כל היכא דאפשר למיחש  ,לבטולי תקנת זמן בגיטין

שטר חוב  גבידווקא ד ,וד״ה עד שעת תירצ:) יז( גיטין׳ תוסוה. חיישינן

אמרינן אין כותבין שטר ללוה אלא אם כן מלוה עימו, ומחששא דשמא 

כתב ללות בניסן ולא לוה עד תשרי, ויבוא המלוה לטרוף מלקוחות שלא 

ויש לחוש שאחר זמן ימסור לו  ,דמאן דיזיף בצנעה יזיףכדין, משום 

יך עדי אבל גט צר .ויסברו לקוחות שנמסר לו משעת כתיבה ,בצנעה

דאין  ,בעינן עדי מסירה, לר׳ מאיר דאמר עדי חתימה כרתי לוואפי ,מסירה

וידעו  ,וגם מפרסמין להוציא קול שהיא פנויה ,דבר שבערוה פחות משנים

ויאמרו לה אייתי ראיה אימת  ,לקוחות שלא נתגרשה מיום הכתיבה

 נתגרשה.

אינך , דהוא הדין לכולהו א״הרשב. כתב מתני׳, ובלבד שיהא מכירן) ט

דמתניין בלווה ומוכר וקבלנות ואריסות, דבכולהו נמי איכא למיחש 

, דבכל הני לא חישינן, משום דלא חציף בעל העיטורלזיופא. ודחה דעת 

 איניש כולי האי.

 

 דף קסז ע"ב

, כותבין שטר ללווה אף על פי שאין מלוה עימו, כותבין שטר ׳מתני) י

דדוקא היכא דמעיד  גאש,הר״י מיבשם  השיטה מקובצת. כתב למוכר וכו׳

שאין כאן חובה על הלוקח כלל  ,על עצמו שכבר קיבל המעות מן הלוקח

אבל אם לא העיד על עצמו שכבר קיבל  ,כדי שיהא צריך להיות מדעתו

לא בעי דחיישינן שמא  ,המעות אין כותבין וחותמין אלא מדעת הלוקח

תבו שטר הלכך אם טעו העדים וכ ,ולהדחיק עצמו בנתינת הדמים ליקח

צריך  ,כשיתבע אותו בדין ליתן לו הדמים ,מכירה ללוקח בלי קבול הדמים

, דאי אפשר לומר א״הרשב. והקשה היתה מדעתוהמכירה להביא ראיה ש

כן בשטר הלואה, דהא אפילו כתבו מדעת שניהם, כל שלא נתן מעות 

יכול הלווה לחזור בו, ואפילו קיבל המלוה השטר, דהרי אינו כמכר, 

נשתעבד לו, ואפילו קיבל הלוה הדמים, הא סבר רבי מאיר  דבמאי

(מז:) דמלוה לאו להוצאה ניתנה, ויכול לחזור בו, ורבנן נמי לא בקידושין 

דדעת הר״י מיגאש, דכמו במוכר  ,כתב הר״ןפליגי אלא בקיבל הדמים. ו

כל  ,קרקעבלוקח הכי נמי כלי לחבירו המשיכה מחייבת הלוקח בדמיו, 

בחליפין על ידי כיון שזכה בקרקע  ,לוקחה כר מדעתלמו שכתבו שטר

ליתן דמי המקח, ואף במלוה יש לדון הלוקח נתחייב  ,שטר שיש בו קניןה

חייב להלוותו עד זמן  ,וישכיון שנשתעבדו נכסי לוה בחליפין מעכש ,כן

דמאן לימא , א״הרשב. ותירץ לקושית ויקנה נכסיו לשעבודן ,שקבע לו

מתוך שלא  ,ולפיכך ל פה,מלוה עהיתה דילמא  ,מלוה בשטרהיתה דהתם 

כל  נא קמא, ולרבי מאירלת ,נשתעבדו נכסי לוה למלוה יכול לחזור בו

דוקא בשטרי אקנייתא ליכא למימר שהרי לא כתב, דמיהו אחד לשיטתו. 

 . ועיין באות הבאה. זכו עדיין

אינו  ,אמת, דאף דהדין הר״ןעיין באות הקודמת, והוסיף  .שם ,מתני׳) יא

שלא העידו על עצמן בקבול המעות כותבין, דכיון  אףדודאי  סוגיין,ין לענ

ולמוכר אף על פי  ,דמדינא כותבין שטר ללוה אף על פי שאין מלוה עמו

הלכך אף  ,יכולין הן ליפטר ולומר שלא מדעתנו נכתבו ,שאין לוקח עמו

 י אפשרולא עוד אלא שא .בשלא העידו על עצמן בקבול המעות כותבין

למה לי  ם כן,דא ,כשהעידו על עצמן שקבלו המעות מתניתין לאוקי

משום דחיישינן דילמא כתב  ,בשטרי אקנייתא בא מציעאבללאוקומה 

 ,הרי משעה שהודה שקבל המעות נאמן ,ללות בניסן ולא לוה עד תשרי

בשאינו מודה מתוקמא  תיןוהרי הוא כאלו קבל בפנינו, הלכך ודאי מתני

, כותבין שטר ללווה הרשב״ם ד״ה כותבין שטר. [וכן כתב בקבול המעות

 בספר התרומות ועיין להיות מזומן בידו ״לתת למלוה כשילוה לו מעות״].

 (שער מח  ח״א אות א).

, ואין כותבין למלוה עד שיהא לוה עמו, ואין כותבין למוכר עד ׳מתני) יב

, פשיטא, וכי תימא דנקט לה אטו רישא, א״הרשב הקשהשיהא לוקח עמו. 

לא כתב ברישא ואין כותבין גט לאשה עד שיהא בעלה עמה. אמאי 

ותירץ, דברישא קא משמע לן דינא דבלבד שיהא מכירן, והוא הדין 

לסיפא, ובסיפא כתב, אין כותבין ללוקח עד שיהא מוכר עמו והוא הדין 

(פי״א ה״ה) דאיתא האי דינא בכל גווני  מהתוספתאלרישא. והביא 

דסיפא איירי שקנו העדים מהמוכר שלא  תירץ, הרמב״ןדמתניתין, אבל 

בפני לוקח, דאם בא לוקח לכתוב אין כותבין לו, אף דידעינן דודאי נמכר 

 לו, דלא אמרינן סתם קנין לכתיבה עומד שלא בפניו.

פירש, שטר נישואין מה  א״הרשבכתובה. אבל  רשב״ם ד״ה ונישואין,) יג

יו להכניס שהתנתה האשה להכניס שום לבעל, וכן מה שהאיש מקבל על

לה שום משלו, וטעמא דאין כותבין אלא מדעת שניהם, שמא אין רוצים 

 שיהא עליהם מלוה בשטר.

. ביאר , אין כותבין שטרי אריסות וקבלנות אלא מדעת שניהם׳מתני) יד
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דבעי דעת שניהם משום דכל זמן שלא נכתב שטר, יכולים  א,״הרשב

 ולים לחזור.לחזור בהם. אבל משנכתב, נשתעבדו אחד לשני ואין יכ

לקמן  ׳למאן דמפרש בגמדהרשב״א,  כתב  , שטרי בירורין.׳מתני) טו

אבל  ,שטרי טענתא משום דכל שלא כתבו יכולין לחזור ולטעון(קסח.) 

לא באו  לובנותן אמתלא ואפי לומשכתבו אינן יכולין לחזור ולטעון אפי

ולמאן דמפרש זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד עד שלא כתבו  .עדים

 והר״ן. ולין לחזור בהן ולברור אחרים ומשכתבו אין יכולין לחזור בהןיכ

הוסיף, דקודם שנכתב יכול לומר רצוני לדון בפני רבים, אבל משנכתב 

 שוב אינו יכול להוסיף דיינים.

רבינו בשם  השיטה מקובצת ביארגמ׳, וליחוש לשני יוסף בן שמעון. ) טז

שאיננו בעיר, ותהיה  , שישלח לאשתו של יוסף השני בשם בעלהיהונתן

סבורה שבעלה משגרה, ותנשא לאחר, דהיינו דאף האשה עצמה תבוא 

 לידי טעות.

רבינו בשם  השיטה מקובצתהקשה  גמ׳, וליחוש לשני יוסף בן שמעון.) יז

(פו:) גבי שני יוסף בן שמעון שהלכו למדינת הים,  בגיטין, מדאיתא יהונתן

ות, הא לא נתערבו ושלחו גיטין לנשותיהם ונתערבו, אינם מגורש

מגורשות. שמע מינה לא חיישינן להאי תקלה. ותירץ, דהתם במעמד 

כתיבת הגט היו שניהם יחד, ומכיר השליח שאין כאן רמאות, מה שאין כן 

הכא. עוד תירץ, דהתם האחד עומד בירושלים והשני בטבריה, והמקום 

רשום בגט, ואם לא שנתערבו ואינו זוכר אם בעלה של זאת עומד 

 ירושלים או טבריה, ליכא חשש רמאות.ב

בשם  השיטה מקובצתביאר  גמ׳, וליחוש דילמא אזיל למתא אחריתי.) יח

דיחזיק שמו בעיר אחרת בשם יוסף בן שמעון ויגרש אשתו,  התוספות,

ויחזור ויתן ביהודה לאשת יוסף בן שמעון, ואף שכתוב שגרשה בגליל, לא 

ם עירו ועירה בגט, אלא ב ֵש יהיה ניכר דהא לא מצינו בש״ס דבעינן לכתו

בשם  הר״ןמקום הגירושין, ותאמר דבגליל היינו ושם גירשתני. וכן כתב 

ולפי זה הקשה הרמב״ן דלאחר שינויא דגמ׳, דכל שהוחזק ל׳ יום  הרמב״ן,

אין חוששין, אכתי יקשה, דניחוש בב׳ יוסף בן שמעון ביהודה, וילך אחד 

וסף בן שמעון השני. ותירץ, דכיון לגליל ויגרש אשתו, ויחזור ויתן לאשת י

דמוחזקים ביהודה בשני יוסף בן שמעון יצטרך להביא עדי מסירה, אף 

שכתוב בו גליל. ועיין בדבריו שהוסיף להקשות, ומכח זה הכריח, דלא 

חיישינן לרמאות אלא בנמצאו באותה העיר, אבל ביוסף בן שמעון מעיר 

 הראב״דביאו דברי ה א והר״ן״הרשבאחרת לא יבוא לרמות. אמנם 

א, ״שהוכיח מהאי קושיא דֵשם עירו וֵשם עירה מעכבין. והקשה הרשב

דגם אם מעכבין הא לא מצינו שצריך להביא ראיה אלא ששמו יוסף בן 

שמעון, אבל לא מה ֵשם עירו, ואם כן אכתי לא יצאנו מחשש רמאות, 

שיאמר שהוא דר באותה העיר. ולכך כתב, דלא חשו לכך משום שאין 

דבר סוף. אמנם הר״ן כתב, דמדברי הראב״ד ילפינן, דגם על ֵשם עירו ל

 ועירה צריך להביא ראיה.

דהוא  ,נלמדהרמב״ן , דמדברי הר״ןכתב  גמ׳, כל שהוחזק שמו בעיר.) יט

 הדין לשאר שטרות.

בשם והשיטה מקובצת  והדין עמהם.רשב״ם ד״ה אמר לה, בתוה״ד, ) כ

אלא על ידי קולה,  פירש, דלא היה מכירה שהיתה שכנתוהראב״ד 

והראשונים התעו אותי והביאו לי אשה אחרת במקומך, ואמרו דגבר 

כר איש ואשה סומכין ידלה ,שמעינן מהכאקליך וסמכתי עליהם. וכתב, ד

אך צורבא מרבנן מצי ילו אין סומכין אלא על פי עדים היעל עד אחד. שא

. עוד יאהא דק על פי עדים ותו לא מהימן לומר דלאו איהי ה ,למיהדר

כתב, דדוקא לצורבא דרבנן מהימנינין דטעותא הוא, אבל גברא אחרינא 

 בעי למידק בגופא ובוודאי דייק, ועכשיו משקר. 

 

 דף קסח ע"א

בשם  השיטה מקובצתכתב  גמ׳, צורבא מרבנן לאו אורחיה למידק,) א

דהכי נמי בטעות שעדים רגילים לטעות בה נאמנים, כדחזינן הכא  הרז״ה,

כיון דצורבא מרבנן לא  (תרכב), בקובץ שעורים בנן. והקשהבצורבא מדר

איך מותר לו להעיד ועוד , בכך איך אפשר לסמוך על עדותו ,דייק בנשים

סומכין על עדותן  ןמצוי לטעות בו איד הא היכאבדבר שלא דיקדק בו, 

יישינן שמא טעו חאפשר דרוב פעמים אין טועין, ולא כתב, דמתחלה, ו

ו, ומקבלין חזרתן כיון דיכול להיות שטעו ולא שיקרו אמרו טעינ םאלא א

 .מתחלה

ובשיטה מום גדול שבה אי רחוקה ממנו. רשב״ם ד״ה מפני רעתה, ) ב

פירט, דמוציאין בה הוצאה כל שנה ושנה יותר  הרא״םבשם מקובצת 

ממה ששוין הפירות, וקא משמע לן דאפילו הכי המוכר מפסיד. עוד פירש, 

 לוקח, הלכך צריך הוא ליתן הדמים.דצורך השטר לראיה ביד ה

שצריך להובירה שנה אי שנתיים ואין ריווח עתה רשב״ם ד״ה בבורה, ) ג

פירש, שהיתה שדה מבויירת,  הרא״םבשם בשיטה מקובצת  למקבל. אבל

 ולא נעבדה כמה שנים וטובה היא לבעל השדה להחזירה לעבודה.

ם דצריך (תרכג), דלהסוברי בקובץ שיעורים כתבגמ׳, וכתב ונתן. ) ד

שליחות בכתיבת הגט, ד״וכתב״ אבעל קאי, הראיה הכא מ״וכתב״, 

 ולהסוברים דוכתב אסופר קאי, הראיה מ״ונתן״. 

היינו שחכמים (תרכד), דבקובץ שיעורים כתב גמ׳, שדיוה רבנן אאשה. ) ה

הקנו מעות האשה להבעל, ומוכח דקנין דרבנן מהני בדאורייתא גם 

 (כ:). גיטין וברמב״ן בריטב״אעיין כתב לו .להקנות, ולא רק להפקיר גרידא

הא טעמייהו דרבנן,  הרמב״ן,הקשה גמ׳, לימא בכופין על מדת סדום. ) ו

דילמא אם נכתוב לאחר יכפור, ויזקיקנו להתעצם עימו בבית דין, והיאך 

נכריחנו להתפיס זכותו ביד אחר. ותירץ, דאיירי באומר אחד מהן, ניתן 

דך לזכות שנינו, והשני רוצה שטר שנינו השכר ויהא השטר מונח בי

לעצמו, והיא המידת סדום הואיל וזכותו בידו, ואפילו הכי פליג רבן 

שמעון בן גמליאל ואמר, דיאמר אתה אומר לי להוציא לך זכותך שאתה 

 צריך לו, ותראה זכותי ותריב עימי.

דרבנן  א,״הרשבכתב  גמ׳, והכא היינו טעמיה דרבן שמעון בן גמליאל.) ז

עון בן גמליאל נחלקו, האם הכא חשיב מידת סדום, דלרבן ורבן שמ

שמעון בן גמליאל משום חששא דדמית עלי כאריא ארבא אין כופין, 

דטענה מעליא היא. ורבנן סברי דאפילו במקום דאיכא להאי חששא 

כופין, דחוששין להפסד ממונו של חבירו, אבל בדליכא פסידא לאידך, 

 היא.אפילו רבנן מודו דטענה מעלייא 

דהמפרשים כולם פירשו יתן  הרמב״ן,כתב , רבי יוסי אומר יתן. ׳מתני) ח

ויגבנו כולו. והקשה, איך גובה הא נמחל שיעבודו באותו חצי שפרעו. 

ותירץ, דאיירי באומר החזר לו שטרו, ומה שאני פורע יהא מתנה, ואפילו 
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דר׳  א,״הרמב״ן והרשבהכי לר׳ יהודה אסמכתא היא. ומכאן הוכיחו 

דה ור׳ יוסי פליגי אם אסמכתא קניא, גם בנותן בשעת ההתנאה, ולא יהו

דחה הראיה, דאי  א״הרשברק באומר אם לא אתן יהא קנוי אז. אמנם 

איירי באומר מה שנתתי יהא לך מתנה, אמאי איירא מתניתין בשליש, 

ליתני מי שפרע מקצת חובו ואמר אם לא פרעתיך מכאן ועד יום פלוני 

ירש, דעיקר האסמכתא הוא בהחזק השטר, וכשהחזירו גבה כולו. ולכך פ

ממילא הוי מתנה מה שנתן לו תחילה, אמנם פלוגתתם האם צריך 

להחזיק השטר או דאין צריך אינו אלא אסמכתא, והחזקת השטר הוי רק 

בשעה שלא קיים תנאו, ודווקא בהא פליגי ר׳ יהודה ור׳ יוסי. וכן הביא 

  הרמב״ם.(כז:) דעת  הר״ן בנדרים

היודעים מאימתי נכתב ומה כתוב בו. רשב״ם ד״ה מעמיד עליו עדים, ) ט

ר״י, והבית (חו״מ מא, א) הביא דעת  והטורולדבריו נמחק השטר לגמרי. 

דלא  (סימן כ),והרא״ש  (פכ״ג ממלוה הי״ב)הרמב״ם כתב דכן דעת  יוסף

נמחק השטר לגמרי אלא שרישומו עדיין ניכר וירא שימחק לגמרי, ומעמיד 

והמגיד משנה עדים שיראוהו בטרם הראותו לבית דין, פן ימחק.  עליו

דאיירי כגון שנפלו מים  הראב״ד,(פכ״ג ממלוה ולוה הי״ב) הביא שיטת 

על הטופס ולא על חתימת העדים, ומעידים העדים על מה שכתוב בשטר, 

וביאר טעמו,  א,״הרשבובית דין יראו חתימת העדים ויקיימוהו, וכן הביא 

יום השטר בשניים ושלא בבית דין, שהרי קיום שטרות שלא יהא ק

 בשלשה.

והתוס׳ ד״ה כל זה כותבין אלו המקיימין. רשב״ם ד״ה נמחק, בתוה״ד, ) י

דקיום השטר עושין הבית דין, ולא כפירוש רשב״ם בתוה״ד,  כתבומעמיד, 

(תרכה) פלוגתתם, דבשטר ובקובץ שיעורים שהעדים עושין אותו. 

ם, וכשנמחק ועושין שטר חדש, דעת הרשב״ם הראשון נשתעבדו הנכסי

דהשיעבוד הוא מן השטר הקודם דלא פקע, ולפי זה אין צריך אלא קיום, 

ואפשר על ידי עדים, ומה שצריך בית דין, היינו משום דקבלת עדות אינה 

דצריך שיעבוד חדש, ולצורך זאת בעי בית  ,׳תוסאלא בבית דין. אבל דעת 

י לא יגבה אלא מזמן שני, דהא שיעבוד דין. וכתב, דלפי זה שטר שנ

דהסיקו דגובה  ד״ה אין הלכה, (קע:) מתוס׳ לקמןהראשון פקע. והביא 

מזמן ראשון. ולכך הסיק, דהשיעבוד הראשון לא פקע במחיקת השטר, 

והא דבעי בית דין, משום דכיון דמזיק לו כתיבת השטר, אין כח לעדים 

 לעשותו שלא מדעתו.

(סמ״א ס״א) בשם  השולחן ערוך והטורכתב  ו.גמ׳, ת״ר איזהו קיומ) יא

דצריך לכתוב בקיום עוד שקרעו השטר הראשון, דאם לא כן  הרמ״ה,

פסול הוא, דחיישינן שמא ילך לבית דין אחר, ויעשו לו קיום אחר ויגבה 

 ויחזור ויגבה.
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ותימה אם צריך לכותבן שאין הגמ׳ מזכירן. תוס׳ ד״ה ופלוני, בתוה״ד, ) יב

(סימן כ), דפלוני ופלוני עדיו הכל בכלל, היינו כל העדים  הרא״שרץ ותי

הרמב״ם (סמ״א, סק״ז), דיש לומר, דאף  הסמ״עהצריכין לדבר. וכתב 

(שם, א) סברי כהרא״ש דצריך לכתוב,  והשולחן ערוך (פכ״ג ממלוה הי״ג)

והא דלא הזכירו כן, משום דהיכא שעדי השטר עצמם באים להעיד 

ריך לכתוב כן, דהן הן עדי שטר ועדי המחיקה, והם לא כתבו בפנינו, אין צ

(תרמה) שאין צריך  המרדכיאלא מה שצריך לכתוב תמיד, והביא, שדעת 

 לכתוב מיהם עדי המחיקה.

וחקרו עדים החתומין בו להעיד על רשב״ם ד״ה ומפרש, בתוה״ד,    ) יג

י״ג) (פכ״ג ממלווה ולווה ה והרמב״םחתימתן, ונמצאו דבריהם מכוונים. 

כתב, ואם לא כתבו כן צריך להביא ראיה על עדים הראשונים עד 

(חו״מ סמ״א סק״י) דמדנקט עד שתתקיים  הסמ״עשתתקיים עדותן. וכתב 

, נראה דכוונתו, שיתקיימו כל דברי העדות שבשטר. חתימתןולא  עדותן

ואף דסתם שטר הווי כנחקרה עדותן בבית דין, הכא שכבר כלה השטר 

עדות חדשה, וצריכים הבית דין לחקור כל אחד בפני עצמו הראשון הווי כ

ולהיוודע אם דבריהם מכוונים, והיינו בעדים אחרים שמעידים על השטר, 

 אבל אי הוו העדים החתומין בשטר, סגי שיעידו שהיתה הלוואה.

וכגון שאין לו עדים שאבד ממנו. כתב רשב״ם ד״ה אבד, בתוה״ד, ) יד

שנאבד השטר בשוק, אין לחוש  דודאי היכא שיש עדיםהמהרש״א, 

שימצאהו המלווה, אבל היכא שאין לו עדים, גם אם נאמר שאבד ממנו, 

שמא נאבד בגוונא שהניחו במקום המשתמר ושכחו שם, וימצאהו אחר 

אי נמי דילמא הרשב״ם בד״ה בשטרי, בתוה״ד,  כך. ובכהאי גוונא שכתב

, דאפילו נאבד ״שמשו״ת הרא(מא, ו) הביא  הטורחזר ומצאו וכו׳. אמנם 

בעדים אין כותבין לו שמא ימצאהו, אלא אם כן עדים מעידים שנשרף. 

וכתב הטור, דהיכא שהיה ביד אחר ונאבד בעדים, כותבין לו אחר, דליכא 

הביא, דהרא״ש  ובבית יוסףלמיחש שמא ימצאנו, כיון דלא היה בידו. 

תה רק (טז:), דמבואר דגובה כתוב דכתובותהקשה על הרשב״ם מסוגיא 

 והש״ךבאיכא עדים שנשרפה, ובלאו הכי חיישינן שמא תמצאנה. 

(סקי״א) תירץ, דסוגיא דהתם אזלא כמאן דאמר אין כותבין שובר, ואנן 

 קיימא לן כותבין שובר וכן סוגיין.

ואומר ר״י דכולי האי לא חישיינן. ביאר תוס׳ ד״ה אבל, בתוה״ד, ) טו

 ענת שקר כזו.דלא חיישינן שיסיק בדעתו לטעון ט המהרש״א,

קסט:),  דהא דלא התורת חיים לקמן (ביאר גמ׳, ואמר אבד שטר חייב. ) טז

, דהכא איירינן כשאין מי שנמחקשטר חובו, כמתניתין  מי שאבדגרס 

 עדים, מה שאין כן במתניתין.

דעדים הראשונים  הריטב״א,כתב  גמ׳, כותבין חוץ מן האחריות שבו.) יז

כתב, דכל שקנו מידו  רא״ההכותבין שטר נוסף בלא אחריות. ובשם 

לעשות שטר אחריות, לא נתכווין אלא לשטר אחד ואין יכולים לכתוב 

 עוד שטרות משום דקפיד, וכותבין דהכא, היינו מעשה בית דין.
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הא  הרא״ם,בשם  השיטה מקובצתהקשה  גמ׳, ומפיק חד וטריף מאידך.) א

וב למיטרף מיניה, מדטריף איהו לקוחות שהיו אחריו, היאך מצי בעל ח

לימא ליה זיל טרוף מלקוחות דהוו בתראי, שהנחתי לך מקום לגבות 

מהם. ותירץ, דמשכחת לן כגון שעשה שדה זו אפותיקי, או דבשעת 

הלוואה לא היה ללווה אלא קרקע והיא נשתעבדה למלוה, ורק לאחר 

 מכן זבין קרקעות אחרים.

וכו׳, וכל מקום  וכותבין שטר טירפאם ד״ה והאמר, בתוה״ד, ״רשב) ב

שימצא מנכסיו או מלקוחות וכו׳. דהיינו, דלהרשב״ם שטר טירפא הוא 

לחפש קרקעותיו, ואדרכתא הוא שטר גביה, ושומא הוא שטר אחר 
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, דשטר טירפא היינו על הראב״ד בשם כתבבשיטה מקובצת הגביה. אבל 

בני חורין, ואם אין לו בני חורין כותבין שטר אדרכתא על המשועבדין. 

והביא שיטה אחרת, דשטר טירפא היינו מלקוחות ואדרכתא היינו מבני 

פכ״ב ממלוה הרמב״ם (חורין, ולפי זה הגירסא בגמ׳, להיפך. וכן כתב 

כתב, דטירפא קאי רק על משועבדים, ואדרכתא בין על  והר״ןהי״ג). 

משועבדים ובין על בני חורין. וביאר דעניינו של שטר טירפא, דהגובה 

עבדים נשבע שלא פרע לו, וכתבינן שטר דפלוני חייב לפלוני מנכסים משו

כך וכך, ולא היו לו נכסים לפרוע, והשבענוהו כדין בא ליפרע מנכסים 

משועבדים, ונתנו לו רשות שיהא נפרע מן הקרקעות שמכר. ושטר 

אדרכתא היינו שטר גביה, דכותבין מייד היכא דאית ליה בני חורין. 

ים דטירפא הוא שעושין ללוקח כשטרף ממנו כתב, דיש אומר והריטב״א

(צג.) אחוי  בכתובותבעל חוב, שהוא חוזר וגובה מן המוכר, וכמבואר 

 טירפך ואשלם.

ישומו הנכסים כדין שומת בית דין, וכו׳ ויכתבו לו בית דין שטר בא״ד, ) ג

(תרכז)  הקובץ שעוריםשומא וכו׳ ומשום דשומא הדרא לעולם. וכתב 

תת כפי ששמאוהו בשעת גוביינא, ולכאורה היה מוכח, דצריך לדמכאן 

דזבנו למה ששמו (לסוברים דצריך קנין בפדיון השומא) והווי כיון דנראה, 

צריך לתת כפי מה שהשדה שוה  (לה), בבא מציעאכדאיתא מעליא זבינא 

ביאר בשם  א״הרשב׳. אמנם סק״ג סעי׳ ט בשו״עעיין כתב לו .בשעת פדיה

ת עושין לו שומא, וקורעין האדרכתא, דכשטרף מן הלקוחו הראב״ד,

ומכריזין על אותה שומא, אם יהיה מי שיוסיף עליה, והלוקח יקח אותה 

באותה שומא, או הוא עצמו, וקורעין שטר השומא וכותבין לו שטר 

חליטה. ולפי זה, אין השומא אלא בשעה שבית דין מכריזין ואחר כך 

ד, דמה שקורעין שטר קורעים אותה, ולא משום דשומא הדרא. וכתב עו

השומא היינו לפי שאין בו צורך, ואם לא קרעוהו ליכא שום הפסד. עוד 

כתב, דשטר שומא  והריטב״אדזהו שטר אכרזתא.  העיטור,כתב בשם 

 היינו שטר החליטה.

, שהטעם שנהגו בהנהו שטרות הר״ןכתב  גמ׳, והא אמר רב נחמן.) ד

יש נכסים ללוה והוא היינו להנאתו של מלוה, שפעמים שאינו יודע אם 

צריך לחזור אחריהם, ואם ירדוף אחריהם בשטר הלוואה שבידו, שמא 

ישתכח הדבר שהביא ראיותיו לבית דין, ומחמת אותן שטרות מתברר 

 שכבר נידון בבית דין וזכה.

 הקובץ שיעורים הקשה דלא דעדיפא משני.תוס׳ ד״ה לכתוב, בסוה״ד, ) ה

 אין כותבין שובר.אם כן מה הראיה דזאת אומרת  (תרכט),

כתב  השיטה מקובצתפירוש ויכתבו מזמן שני. אבל תוס׳ ד״ה לבר, ) ו

דכתבינן כל שטרי פסולין לבר דיפוק בזימנא דא דעדים  התוספות,בשם 

 פלוני ופלוני חתומין בו, ולעולם כתוב מזמן ראשון.

דפלוגתא  בחידושי הגרע״א, הקשה גמ׳, זאת אומרת אין כותבין שובר.) ז

שובר היינו בהלוואה, ויש לחלק בינייהו לשטרי מקח וממכר. אי כותבין 

דבהלוואה כיון דאף באבד שטרו לא פקע חובו, חייב לשלם ולשמור 

שטרו, דעבד לווה לאיש מלוה. אבל בשטרי מקח, יכול המוכר לעכב 

בטענה כל שהיא שחושש שיאבד שטרו. אמנם לשיטות דסברי דלמאן 

ר ביד המלוה ולא אבד, ניחא. דכיון דאמר כותבין שובר היינו אף שהשט

דאלימא כל כך תקנת שובר דאף דהשטר בידו לא מאחרינן הפרעון, הכא 

 נמי יש ליפות כוח המוכר ולכתוב שובר.
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, דמכאן מוכח, הרמב״ן כתב גמ׳, אדהכי והכי שמיט ואכיל פירי.) ח

בעו דמלוה, או לוקח שטרפו ממנו, יכולים לתבוע הלקוחות מיד, ולא 

אם ירצו  הלקוחותאלא ילכו לתבוע קודם הלווה ולהוציא שטר טירפא, 

שמיט ואכיל ״היכי אמרינן  ,דאי לא תימא הכי ית דין.ויזקיקוהו לבא לב

עד שיעמוד מוכר בבית דין בדין  ,הרי אין בית דין מחייבין ללקוחות ״פירי

 .ודאי מודעינן ליהללוה בית דין בהיכא דאיתיה , דמיהו .ויתחייב

דהטעם דאין  התורת חיים, תירץ .וא״ת כיון וכו׳תוס׳ ד״ה בעלמא, ) ט

כותבין שטר בהלוואה, שמא פרעו והחזיר לו שטרו, דהא אם טען פרעתיך 

נאמן אפילו תוך זמנו, כיון דאיתרע שנאבד שטרו, ואם כן אם נמצא 

בפנינו נאמן בטענת פרעון. אבל במקח וממכר, אף שטוען שחזר ומכרה לו 

מן בלא ראיה אף בנאבד השטר. ולכך שייך להוכיח דאין כותבין אינו נא

(קסח:), ״מי שבא ואמר אבד לעיל שובר. ולפי זה ביאר לשון הברייתא 

שטר חובי״, אמאי לא קתני ״מי שאבד שטרו״ כדקתני במתניתין, ״מי 

שנמחק שטרו״. ולדבריו היינו טעמא, דמתניתין איירא באיכא עדים, 

חוב נכתוב למלוה שטר נוסף דלא חיישינן לפרעון, ובכהאי גוונא בשטר 

ולכך קתני ואמר אבד שטר חובי, דאין זה אלא טענתו, וחיישינן שמא 

 פרעו והחזיר לו שטרו. 

 אזל, ארעא לה למיזבן גברא לההוא זוזי ליה דיהבה איתתא ההיאגמ׳, ) י

 ועלי בליקדאיירי בגוונא דהלוקח  ב הר״י מיגש,כת .באחריות שלא לה זבן

 אחריותאמרינן ד בסתמאשהרי  ,אחריותבפירוש שהמכירה תהיה שלא ב

כתב, דאייתו להאי מעשה למילף דאחריות  ובכוס הישועות .סופר טעות

 טעות סופר, והטענה עליו היתה משום דזבן בפירוש בלא אחריות.

(עח.  הנימוקי יוסף הקשה גמ׳, אמר ליה לתיקוני שדרתיך ולא לעוותי.) יא

(צט:) טעה השליח חוזר אף בפחות  בכתובות דאיתאמדפי הרי״ף) מהא 

מכדי אונאה ואפילו בקרקע, ואמאי לא בטל המכר. ותירץ, דהתם איירי 

כשידע המוכר שאינו קונה אותו לצורך עצמו אלא לצורך אחר, ולכך אם 

נתאנה אין יכול למחול אונאת אחרים, אבל הכא איירי שלא הודיע 

ו סתם, והיה סבור המוכר שקנאו למוכר שקנאו לצורך האשה אלא קנא

לצורך עצמו, ולכך כיון שפירש לו שלא באחריות לא בטל המכר. אבל 

דיתכן, דאף  הריב״ם,(הובא בקובץ שיטות קמאי) כתב בשם  האור זרוע

כשקנאו עבורה לא בטל מקח, דהתם בכתובות איירי בשלחו בעל הבית 

כר דבר שאינו שלו, למכור, וכיון דטעה אינו שלוחו למכור, והרי זה כמו

ולכך לא הוי מכירה, אבל הכא הרי הוא שלוחה לקנות, ובקניה אדם קונה 

 דבר שאינו שלו, ואם אינו שליח דאשה קנה על כל פנים לעצמו.

הר״י כתב גמ׳, אלא אמר רבה באותיות נקנות במסירה קמיפלגי. ) יב

דלא פליגי אלא בשטר  הרא״ם,בשם  השיטה מקובצתוכן הביא  מיגאש,

ן שעל ידו קנה הלוקח את השדה, ואהא חיישינן שמא החזירו לו, קני

ולרבן שמעון בן גמליאל קנה המוכר. אבל היכא שהקנין נעשה בחזקה או 

בשאר קניינים, ואין השטר אלא ראיה, אם החזירו למוכר לא קנה, שהרי 

לא קנה מעיקרא בגוף השטר שיחזור בכך לבעליו. וכן צריך לחלק לרבנן 

יבה ומסירה, דמודו דקני. ודקדק לשון ״והחזיר את השטר״, בגוונא דכת
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ששייך דווקא בשטר קנין שהמוכר נתן לו, ולא בשטר ראיה שלא נתן לו 

רצה להשוות להאי דינא והתוספות רי״ד המוכר שיהא שייך בו חזרה. 

, משום מוחל יורש לוואפי ,מחול ומחלו וחזר לחבירו חוב שטר למוכר

ל ע המנה גוף לו להקנות יכולחילה משום שאין דסבר דהטעם שמועילה מ

 לאו מרשלא יוכל לו אלא השטר מסירת הועילה ולא ,השטר מסירת ידי

 יכול אינו ,קנין בו שיש מכר או מתנה שטר , וכמו כןאת דידי דברים בעל

 שטרא האי לך קני״ שכתב לו ףוא ,השטר במסירת השדה גוף לו להקנות

נקנה בהחזרת  השטר בגוף שקנה שדה אדוקו ״,ביה דאית שיעבודא וכל

 , היינוולמוחלו דטעמא דגבי שטר חוב יכול לחזור השטר. אבל דחה,

 גמור קנין קניןה אבל ,ניתנה להוצאה הומלו ,בעין אינו שהמנה שוםמ

דעת מי ל ומחלו חזר ואם ,יכול אינו בו לחזור המוכר רוצה שאם הוא,

 גמורה קניןה בעין שהיא דהש אבל יגבו ממנו את החוב, דגרמי דינא שדן

(קסח:) מתוס׳ לעיל  (סו, כח) הוכיח נמי והתומים. השטר במסירת הוא

שלא כדברי הר״י מיגאש, מדכתבו דאיכא הכא לדינא דכותבין  ד״ה אבל

שטר למוכר אף על פי שאין לוקח עמו. והאי דינא היינו דוקא כשהקנין 

(שם ביאור הגר״א בהיה על ידי דבר אחר ולא בשטר עצמו. וכן הוכיח 

 (סימן כג). הרא״שסקנ״ו). ועיין עוד ב

הוסיף על דברי  המהרש״לודוחק הוא. תוס׳ ד״ה ורבן שמעון, בסוה״ד, ) יג

תוס׳, ודוחק דהא אף אלו קאמר שמשמע דבשאר שטרות נמי סבירא ליה 

לא גרס לה. ולא קשיא, דאף  דבתוס׳ ישניםכתב,  המהרש״אהכי, אבל 

(יא.) אף אלו אינן כשרים אלא במקום שישראל  גיטיןאלו מני התם בגמ׳ 

וצריך לומר דאיירי לרבנן, היינו  ׳ישנים, הא דאמר תוס ׳חותמין ולתוס

המשך תירוצו לחלק בין שיטין לשטרות, אלא דרבי עקיבא התם סבר 

דבכל השטרות עובדי כוכבים כשרים, ורבן שמעון בן גמליאל איירי 

מגיטי נשים, ועלה קאמר דאף אלו אדרבנן דעובדי כוכבים פסולים חוץ 

 כשרים דווקא במקום שאין חותמי ישראל.

וקניתי השדה במסירת השטר וגם החזקתי רשב״ם ד״ה רבי, בתוה״ד, ) יד

פירש, והלכך בד״ה רבן שמעון (קע.)  ורשב״ם לקמןבשדה שלש שנים. 

צריך עדי החזקה, דכיון דאמר ליה אידך לך חזק וקני וכו׳, דהיינו קנין 

, דגם ברבי היה לו לפרש דחזקה היינו קנין חזקה, הרש״שוהקשה חזקה. 

 ולא חזקת ג׳ שנים.

 

 דף קע ע"א
גמ׳, רבן שמעון בן גמליאל סבר אין אותיות נקנות במסירה, ורבי סבר ) טו

דאיירי  ד״ה רבי, (קסט.) הרשב״ם לעילפירש אותיות נקנות במסירה. 

קנין או דבעינן קנין  בשטר מכירה לשמעון שנמסר ליד לוי, ונחלקו אי הוי

, דאיירי בשטר מכר, והמוכר הר״חפירש בשם  א״הרשבחזקה נוסף. אבל 

מערער דלא כתב השטר אלא על תנאי, ואין לקונה ראיה לבטל דבריו, 

דהמוכר נאמן, משום שאין אותיות נקנות במסירה לבד, ולפיכך נידון 

לא בעינן לה  דלדבריו דאיירי לענין חזקת שנים, הא בחזקה. והקשה עליו,

אלא למי שלא נזהר בשטרו, והכא הא שטרו בידו. ועוד, דשטר מכר כולי 

עלמא מודו דקנה במסירה לבד. ועוד, דלא פליגי אי אותיות נקנות 

במסירה, אלא בקיום התנאים. ולכך פירש, דאיירי בשטר ביד המוכר, 

ואומר דחזר ולקחה מן הלוקח, ובא לידון בשטר ובחזקה, וקאמר רבי 

קנה בשטר, ואף אין צריך להביא ראיה על המסירה, דלנפילה לא ד

חיישינן, וגם לא נימא דמסר לו לפקדון, אין אדם עשוי להפקיד אצל 

הרמב״ן  מוכר, ולרשב״ג לא קנה בשטר לבד ולכך בעי נמי חזקה. וכן פירש

אמנם כתב, דהחזקה היינו חזקת ג׳ שנים, וטעין דיש לו חזקה ג׳ שנים 

 כך, ונאמן.וקנאו בכך ו

אומר בחזקה הוא קונה אי א״ל  ם ד״ה ורבן שמעון בן גמליאל,״רשב) טז

כתב, דהיינו חזקת ג׳ שנים לראיה, והקשה  הר״ןלך חזק וקני וכו׳. אמנם 

(פ״ג), האוכל שדה מחמת אונו ונמצאת אונו  מתוספתא דבבא בתרא

, דדוקא כשטען דכל מירושלמי בשבועותפסולה, אף חזקתו בטילה. והביא 

קנינו אינו אלא מחמת השטר, אבל אם טען מתחילה שיש לו שטר וגם 

עשה קניין, אף כשבטל השטר מהני חזקת ג׳ שנים מחמת קנין חזקה 

שעשה, ולפי זה רבן שמעון בן גמליאל איירי בחזקת ג׳ שנים, ומשום 

 (ועיין באות הקודמת). הרמב״ן.דהיה נמי קנין חזקה. וכן כתב 

ד״ה (י:) בגיטין  ׳התוסכתבו ר במזויף מתוכו. גמ׳, מודה היה ר׳ אלעז) יז

והתוס׳ , דהיינו משום דילמא אתי למיסמך עלייהו בלא עדי מסירה, חספא

כתבו, דטעמא משום דילמא אתי למיסמך להוציא  ד״ה מודה(דף ד.) שם 

 ממון על פיהם, ואף שהדבר אמת, אין לעשות כן אלא בעדות כשר.

, דצריך רשב״ם ד״ה כשמעתךב וכת גמ׳, אלא הכא בלברר קמיפלגי.) יח

שיבואו פלוני ופלוני ויעידו, ומיהו אי אתו וכו׳, והיינו דצריך להביא 

 העדים, ואם כפרו הלכה כרבא דמילתא דלא רמיא וכו׳ ונאמן, וכן כתב

הביאו  ד״ה אלא לברר(עמוד ב׳) התוס׳ לקמן  (סימן כז). אמנם הרא״ש

ואם לא ימצאם פטור.  להיפך, דאם אמרו לא ראינו חייב, ר״תדשיטת 

דאם אמרו אין אנו יודעים לא הפסיד ונשבע  ר״ח,בשם  א״הרשבוכתב 

תוס׳ דהוא הדין אם הלכו למדינת הים או מתו. ומסקנת  ,ונפטר. עוד כתב

דאינו אלא לצאת ידי שמים, ובין לא הביא בין הכחישוהו,  ר״תבדעת 

ווה הביאם (פ״ו מטוען ונטען ה״ה) כתב, אומרים ללוהרמב״ם פטור. 

והפטר, לא באו או שמתו או שהלכו למדינת הים, ישבע היסת שפרעו, 

שאין אנו מצריכין אותו להביאן אלא לברר דבריו ״ולהיפטר אף 

משבועה״. ולדבריו דין לברר היינו לפוטרו משבועה, ואם לא בירר מכל 

 טעם שהוא חייב שבועה ואינו מתחייב.

דדין דצריך לברר  ר״ח,בשם  (סימן כז) הגהות אשריכתב גמ׳, שם. ) יט

אינו נוהג אלא בטוען פרעתיך בפני פלוני ופלוני בלבד, ולא גמר מיניה 

 לדינים אחרים.

 , אתא לקמיה דרבי יצחק נפחא, אמר פרעתיך בפני פלוני ופלוני.גמ׳) כ

אמורא לא ידעו אם פרע לו ש כן היאך אירע ,היעב״ץבהגהות  קשהה

ל פה, ורב יצחק בר יוסף היה טרוד במלוה ע דאיירי ,וכתב .חובו או לא

 בלימודו.

 ,הרשב״א. כתב אמר ליה אנא בההיא כשמעתא דמר סבירא ליגמ׳, ) כא

שטר גוונא דדוקא ב דבריורבי, שהרי רבי אמר א פליגשרבי יצחק נפחא 

תלוי מכח השטר, סבר שדין החזקה  הכיון שהחזקה מועילדוחזקה, 

זקה מועילה לו. אבל שטר, וכל שלא בירר את אמיתות השטר אין החב

שאמר שפרע בפני עדים נאמן גם אם  ףמלוה על פה, אשפרע  אמראם 

ללא  אף שפרעשהוא נאמן  והיינו משוםלא יבואו עדים להעיד כדבריו, 

רבי יצחק נפחא לא ו .מודה רבי שאינו צריך לברר ובהאדברי העדים, 
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עידים שיש לו עדים שמאי טעין הלוה  גבי מלוה אף דלרביוסבר  ,חילק

  , צריך לברר.שפרע

גמ׳, אמר ליה והא אמר רב גידל אמר רב הלכה כדברי רבן שמעון בן ) כב

דאף דר׳ יצחק המהרש״ל,  כן הקשה ר׳ אבא לר׳ יצחק, וביאר גמליאל.

אמר רב אדא בר אהבה אמר  אמר ר׳ אבאפסק לו ממימרא דידיה גופיה, 

סבר כרבן שמעון רב וכו׳, מה שהקשה לו מרב גידל, היינו משום דר׳ אבא 

בן גמליאל דאין צריך לברר, דאם לא בירר לא הפסיד. ולכך הקשה לו 

דגם אם לא יברר לא יפסיד, ומאי דקאמר צריך שיבואו היינו אם רוצה 

כתב, דדברי המהרש״ל דחוקים, ולכך ביאר,  והמהרש״אליפטר משבועה. 

 דמאי דאמר בשם רב היינו דרביה רב אדא בר אהבה, והוא סבר כרב

 גידל.

 

 דף קע ע"ב
ובשבועות וכו׳, תימה דאמר הכא תוס׳ ד״ה אלא לברר, בתוה״ד, ) כג

תירץ, דרבא איירי  והרמב״ןצריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו וי״ל וכו׳. 

בגוונא דאתו עדים אחרים ואמרו דפרע, ורק עדים אלו אמרו לא היו 

וע דאינו דברים מעולם, דכיון שפרעו בפני עדים, שהרי הם לפניך, ביד

זכור בפני מי פרעו, דאין אדם זוכר זאת, אבל כשלא באו עדים הוחזק 

(עט. מדפי הרי״ף) הביא בשם יש מתרצים, דסוגיא  והבעל המאורכפרן. 

דהתם באמר ולאו פרעתיך בפני פלוני ופלוני בלשון ספק, כאדם שאינו 

דאי זכור היטב מי היו העדים, או אם פרעו בפני עדים, אבל הכא בלשון ו

קאמר, ולכך הוחזק כפרן. ודחה דבריהם, דגם לשון ולאו מי פרעתיך הוי 

לשון ודאי. ולכך תירץ, דהתם לא איירי באמר להם אתם עידי, אלא אמר 

פרעתיך בפני פלוני ופלוני דהם ראו זאת, ולכך שייך דאינן זכורין בזה, 

דהוי מילתא דלא רמיא עליה דאיניש, מה שאין כן הכא דאמר להו 

יקרא הווי עלי סהדי, דרמיא עליה למידכר, הלכך אם אינם זוכרים מע

הקשה על דבריו, דאי בהא תליא מילתא, לא  א״והרשבנתחייב הלווה. 

, דהתם הראב״דהוי שבקי בעלי הגמ׳ הכא והתם מלגלויה. והביא תירוץ 

נמי חייב, ורבא דקאמר לא הוחזק כפרן, היינו רק לענין דאם חזר ואמר 

 עתי נאמן, ולאפוקי מרב ששת דאמר דהוחזק כפרן.לאחר מכן פר

וכדפירוש ר״ת וכו׳, ומ״מ אם לא משכח להו או אומרים  שם, בא״ד, ) כד

ר״ת לא ד המהרש״א,לא היו דברים מעולם, יש לומר דאינו מפסיד. ביאר 

אבל אי משכח להו ויאמרו  ,כן לעיל אלא לענין דלא משכח להו רשפי

י ליישב דברי רבא אליבא דרבי כתבו אבל התוס׳ הכא כד ,להד״ם מחייב

איכא למימר אי אתו ואמרו  כא נמיכדפירש ר״ת לענין דלא משכח להו ה

ולא אמר דצריך לברר אלא אי משכח להו צריך  ,להד״ם לא מחייב

אם יבואו ויעידו שידעו שלא פרע  די שמים, אי נמילהביאם כדי לצאת י

 .שחייב לשלם

הוה וכו׳, תא] דתניא עדים מקרעין אי שמיעא ליה לרב הא [ברייגמ׳, ) כה

דרב נחמן אמר לרב הונא כמסתפק בכוס הישועות, פירש  .הדר ביה

ושואל, האם רב הבין בדעת רבי יהודה שכותבין לו שטר מזמן שני, ואיהו 

אתי לחלוק ולפסוק שכותבים מזמן ראשון, ומה שהזכיר שהבית דין 

תבים מזמן ראשון, ולהאי כותבין לאו דוקא, דבין העדים ובין הבית דין כו

גיסא אי היה שומע הברייתא שגם רבי יהודה הודה שגובה מזמן ראשון, 

 ביד רמההיה רב חוזר בו ממה שאמר אין הלכה כרבי יהודה. [וכן משמע 

אות קא ד״ה א״ל ר״נ]. או שרב נמי הבין ברבי יהודה שגובה מזמן ראשון, 

לומר שדוקא אם בית דין אלא שלרבי יהודה אפילו בעדים גובה, ואתי רב 

כותבים גובה מזמן ראשון, ולהאי גיסא לא היה חוזר בו גם אם היה שומע 

את הברייתא. והשיבו רב הונא שרב ידע הברייתא, וחולק עליה כיון שיש 

 לחלק בין כתיבת עדים לכתיבת בית דין.

 ׳התוסבשם יום טוב  ׳התוס למלוה. כתב רשב״ם ד״ה כן יפה לו,) כו

דלאו דוקא לווה ומלוה, אלא הוא הדין  ד״ה כותבין שובר, (טז:)בכתובות 

 כל חוב כגון כתובה ושטרי מקח.

הרש״ש, למלוה שיהא הלוה בדאגת שימור שוברו. ביאר בא״ד, ) כז

דכוונתו דהמלווה לא יצטרך כל כך לדאוג על שמירת שטר חובו, דאם 

דאם  (עט. מדפי הרי״ף) כתב עוד, והנמוקי יוסףיאבד יכתוב ללוה שוברו. 

יחליפנו בשטר אחר כפי הסכום הנשאר, לא יהא זריז לפרוע אלא זוזא 

פירש, וכן יפה לו ללווה, והרמב״ן זוזא, והרי המלוה הלוה לו בבת אחת. 

שלא ירע כוחו של מלוה להחליף שטרו לזמן שני, שאם היה עושה כן, לא 

היה מלוה רוצה לקבל ממנו פרעון לחצאין, שלא יפסיד שיעבודו מזמן 

ראשון, ותקנה גדולה היא ללווה לקבל ממנו לחצאין, ועוד יפה לו, שלא 

 תנעול דלת בפני לווין.

 הקובץ שיעוריםורב תנא הוא ופליג.  ם ד״ה וכותבין, בסוה״ד,״רשב) כח

שכתבו, דר׳ יוחנן סבר דרב  ד״ה רב תנא (ח.)תוס׳ בכתובות (תרלג), הביא 

הכא כרב נגד מתניתין.  אינו תנא ופליג עליה, ולפי זה הקשה היאך הלכה

דלעולם אף אמורא יכול לחלוק רבינו חיים הלוי סאלאוויציק, ותירץ בשם 

על תנא, והא דמותבינן לאמוראי מתנאי, משום דאי הוי ידע דברי התנא 

לא היה חולק עליו, אבל במקום שחולק להדיא אפשר שהלכה כמותו, 

גי והלכה ובזה פירש מה שאמרו האמוראים ״זו אינה משנה״, דפלי

דמצינו אמוראי שדחו  רב שרירא גאון באיגרתו,כמותם. וכן הביא דכתב 

(דף הרמב״ן לעיל  מתניתין מסברא, והלכה כמותם. עוד הביא שחידש

אם דברי התנא  היינו דוקאדהא דמותבינן תיובתא מתנא לאמורא קלא.) 

אפשר לחלוק  ,בלשון מימרא נאמרונשנו במשנה או בברייתא, אבל אם 

 ו. יעל

 המהרש״א , ועוד יש לומר דרב נחמן וכו׳. כתבד״תוס׳ ד״ה אין, בתוה) כט

, בעדים מודה רב לסלקא דעתך דרב נחמן, דבזמן שני ׳דלתירוץ א׳ דתוס

מיהא מהני, והא דפליג היינו דבבית דין אף מזמן ראשון מהניא. אבל 

לתירוץ בתרא, דאף רב יהודה סבר דעדים מזמן שני מהניא, ובית דין 

ראשון, על כרחך פליג רב דבעדים אפילו מזמן שני לא מהני. ואל  מזמן

 בהגהות אשרי תתמה לומר דלרב אפילו מזמן שני לא מהני, דכן הוא

דעדים אפילו מזמן שני אין כותבין בלא  ר״י, (סימן כח) בלשון אחר בדברי

 ציווי הלוה, דכיון שעשו שליחותן אין חוזרין ועושין וכדמצינו גבי גט.

 

 עא ע"אדף ק
 הרמב״ן, כתבגמ׳, אלו עדים שעשו שליחותן חוזרין ועושין שליחותן. ) א

דאף באומר הלווה לכתוב, לאו כל הימנו לשעבד נכסים למפרע, גם מפני 

התוס׳ שטר ראשון, דכיון שאתה מחליפו נמחל שיעבודו וכמי שאינו. אבל 

ה משום כתבו, דהווי גזירד״ה אין הלכה (קע:)  תוס׳ לעילו ד״ה אלא עדים,
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 מוקדם.

והרמב״ן  מי נתן להם כח זה. בסוה״ד,, ם ד״ה אלא עדים שעשו״רשב) ב

כתב, משום דהוי מפיהם ולא מפי כתבם, דכל שטר שכתבוהו מעצמן 

 ולאו בשליחות בעל דבר, מפי כתבם הוא.

 הראב״ד, בשם בשיטה מקובצת כתב גמ׳, רב יוסף אמר בשטר מתנה.) ג

א כיון דאמר כותבין עשרה שטרות דהוי מצי למימר דמזמן שני קאמר, אל

על שדה אחת, משמע דכולהו עשרה שטרות חד גוונא הוא מדלא מפליג 

(קע: אות טז) לעיל בהו, ומשמע נמי כותבים מדעת עצמם. ועיין 

 דהראשונים פליגי אם יכולים מזמן שני.

כשהיה החוב גדול,  שמתחילההרמב״ן,  כתב גמ׳, כדי שיכוף לפורעו.) ד

של חוב גדול היה חנוק לפורעו דזילי נכסיה, אבל השתא והיה עליו קול 

כשהחוב קטן אינו מרגיש בו ולא יפרענו לעולם, ונמצאת מריע כוחו של 

(פ״י ה״ז), אינו דומה אימתו של שטר גדול  בירושלמימלוה. וכן פירש 

פירש, דהיינו משום הרשב״ם ד״ה כדי שיכוף לאימתו של שטר קטן. אבל 

 שירא פן יאבד שטרו.

 הריטב״א, כתב גמ׳, ת״ר שטר שזמנו כתוב בשבת או בעשירי בתשרי.) ה

, ם הכיפוריםדהיאך היו חותמין בשבת או ביו דעל כרחך לא נחתם אז,

מיבעיא דלא מחזקינן סהדי ברשעי שחתמו במזיד, אלא אפילו בשוגג  דלא

שלא נכתב בזמנו אלא הקדימוהו או אחרוהו, לא דייינן להו, אלא אמרינן 

 .לא תלינן דאורועי סהדי, אלא תלינן במאוחר שהוא כשר ובמוקדם

 .אדרבה יד בעל השטר על התחתונה וניחוש שהוא מוקדםד הקשה,ו

לשון הכתוב דה בגוונאדכי אמרינן יד בעל השטר על התחתונה  ותירץ,

בשטר שיש לו שתי משמעויות אחד לזכות ואחד לחובה, אבל לפסול את 

כדין לא, דחזקה דעדים עושין השטר ולומר שעשאוהו עדים שלא 

תירץ, דאמרינן יד בעל השטר על התחתונה אף  הר״ן. אבל דבריהם כהוגן

לפסול השטר, אבל רק באופן שמותר לעדים לעשות, אבל אסור לעדים 

 להקדים ולכך לא אמרינן.

(מג, טז.)  ביארו התומיםותימה נימא וכו׳.  תוס׳ ד״ה שאם, בתוה״ד,) ו

הקושיא, דהכא בלאו הכי ליכא חשש של (ד)  והגרע״א בספר כתב וחותם

תקלה שיגבו שלא כדין אפילו אם הוא מוקדם, כיון דמוכח מתוך השטר 

שלא נכתב בזמנו, דיש ספק אם הוקדם או נתאחר, ויאמרו לו הבא ראיה 

שאינו מוקדם ותגבה. אלא שאנו רוצים לפסול השטר משום שהעדים 

והקדימו הזמן ליפות כוחו  החתומים בו פסולים, מאחר שחתמו על שקר,

של מלוה, אבל מה שאיחרו הזמן בציווי המלוה אינו עדות שקר, כיון 

שבכלל מאתים מנה, והמלוה יכול למחול על הגביה שמזמן ההלוואה עד 

זמן הכתיבה. ועל זה הקשו, הרי גם אם הקדימו אינו הכרח לומר שחתמו 

 בשקר, כי יש לתלות בטעות בקביעות החודש.

תירץ בשם  והריטב״אואומר ר״י דמיירי אחר רובו של חודש.  בסוה״ד,) ז

דדוקא כשאין העדים מכוונים אמרינן דטעו כדי להכשירן, אבל  ,׳תוס

 כשמכוונים עדותן ביום אחד, אין אומרים כן.

הר״ן (אות תרלד) הביא דכתב בקובץ שיעורים  גמ׳, שטר מאוחר הוא.) ח

דאעדות בשטר ליכא דין בעל המאור,  : מדפי הרי״ף) בשםיב( בכתובות

(סימן לח סק״ב)  והש״ך הזמה דאין לך בו אלא חידושו בעדות בעל פה.

(לב.) היאך יוכשר שטר מאוחר  בסנהדריןהקשה, אם כן מה מקשה הגמ׳ 

הא ליכא דרישה וחקירה. הרי מה דבעינן דרישה וחקירה, היינו כדי 

יכול  שיהא אפשר להזים העדות, ולהבעל המאור גבי שטר לא בעינן

להזימה. ותירץ הקובץ שיעורים, דהא דבעינן דרישה וחקירה ילפינן 

מקראי דבעינן ז׳ חקירות, ואינו מטעם דבעינן עדות שאתה יכול להזימה 

אלא דמה דבעינן ראוי להזמה בכל ז׳ החקירות היינו כמו כל דיני עדות, 

וב וכיון דבשטר אפשר לתלות שאיחרוהו, הוי כמו שאין כתוב בו זמן, וש

על דבר שאינו מעיקר הדין אינו צריך שיהא ראוי להזמה. ועיין עוד מה 

 שהאריך שם.

קיום שטרות דרבנן וכו׳, ש״מ  ם ד״ה שטר מאוחר, בסוה״ד,״רשב) ט

(תרלה), דמבואר  הקובץ שיעוריםשהבא לפסול השטר עליו הראיה. כתב 

אינו דוקא לענין אין השטר צריך קיום דהא דמדאורייתא  מהאי לישנא

טענת מזויף גרידא דלא חציף איניש לזיופי, אלא כללא הוא שהבא לפסול 

שלא נחוש עליו שום תשש פסול  ,שטר עליו הראיה, שכך הוא דין שטר

 . בלא ראיה

 

 דף קעא ע"ב
היכא דאירכס שטרא. מבואר דהיכא שהשטר  רשב״ם ד״ה ומסתברא,) י

(פכ״ג ״ם הרמבבידו אין חייב לפרוע אלא אם יחזיר לו השטר. וכן פסק 

, הרי זה אבד לי השטרממלוה הט״ז), הבא לפרוע חובו, ואמר המלוה 

 ד״ה לא (יז:) בבבא מציעא ׳תוסיכתוב לו שובר ויפרע לו כל חובו. אמנם 

כתבו, דלר׳ יוחנן דסבר כותבין שובר, נפרעת בעדי גירושין בלבד אף 

לא כשמודה שהכתובה בידה, ולפי זה, הוא הדין הכא כותבין שובר אף ש

 הגרע״א,קסט. אות ח מה שכתבנו מדברי  לעילאבד השטר. ועיין 

דמדמדמינן הלוואה למקח וממכר גבי כתיבת שובר, מוכח דאף כשהשטר 

 .׳בידו כותבין שובר וכשיטת התוס

הרמב״ן  כתבגמ׳, אמר ליה רבא אין, עבד לווה לאיש מלווה. ) יא

ון דהטעם (י. מדפי הרי״ף), דיש אומרים דכי במלחמות ה׳ בבא מציעא

שכותבין שובר משום ״עבד לווה לאיש מלוה״, אם כן דוקא בהלוואה 

(טז:)  א בכתובות״והרשבכותבין ולא בכתובת אשה, ודחה שם דבריהם. 

כתב, דהא דאמרינן הכא עבד לווה, אינו עיקר טעמו, ועיקר טעמו משום 

ד״לא יאכל הלה וחדי״, דחשש אבידת שובר אינו ברי. ועוד, דצריך שידע 

שנאבד ממנו ויתבענו, ומילתא רחיקא היא, אבל אי לא כתבינן נמצא זה 

מפסיד מעכשיו בבירור. עוד כתב, דיש לומר דלא פלוג, דכיון דהיה להם 

לתקן בשאר שטרות משום ״עבד לווה״, תיקנו אף במקום דליכא להאי 

 טעמא משום ״לא פלוג״. 

 היד רמה, בכתגמ׳, אבל שטרי מקח וממכר אפילו מאוחרין פסולין. ) יב

שאם כתוב בתוך השטר שלא נכתב בזמנו אלא אחרוהו וכתבוהו, וכן אם 

נכתב בשבת ובעשרה בתשרי דמוכח שהוא מאוחר כשר, דליכא חשש 

תקלה. עוד כתב, שאם עשה המכר בניסן והחזיק הלוקח בקרקע, ואחר 

זמן בתשרי בא לכתוב השטר וכתב זמן שעומד בו ולא זמן המכר, היינו 

 שר בין בהלואה ובין במקח, דליכא תקלה.מאוחר שכ

דמהאי לישנא משמע  א,״הרשב כתב גמ׳, והא לא כתבינן הכי.) יג

דמאחרין לכתחילה זמנו של שטר. אבל קושטא דמילתא דאינו לכתחילה, 

משום דמיחזי כשיקרא, אלא דלא מיפסל שטרא בהכי. עוד כתב, דאף אי 
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ם שנכתב בו, לכתוב נימא שמותר לאחר זמן כתיבתו בגוונא שכתב בו יו

בניסן זמן של תשרי הבא לכתחילה אסור, משום דמיחזי כשיקרא. 

שטרי אקנייתא (ד״ה והאידנא לא עבדינן) כתב, שאפילו ב והריטב״א

כיון יש להם לכותבו מזמן הקנין,  ם הקנין,וידע יו םכתיבת הנתאחרש

ולומר כתבנו וחתמנו ביום  ,להם רשות לכותבו מזמן החתימה ןנת שלא

כיון שיש בו ריעותא למלוה אין  כל מקוםשקר, מ ואף שאין כאןפלוני, 

בלא  זמן מאוחר שעושים אמנם כתב, דאף בגוונא .לעשות כן אלא מדעתו

שלא חתמו  ,שום שקר, כגון שכתבוהו והניחו מקום הזמן חלק וחתמוהו

אלא מדעתו  לא נתיר לעשות כןזמן מאוחר, לכתבוהו  ר כךואחעל שקר, 

(חושן  והרמ״א. ד״ה חיישינן בזה(לב.)  תוס׳ סנהדריןועיין עוד  של מלוה.

 משפט מג, יג) כתב, שלכתחילה אין לכתוב שטר מאוחר.

 הקשה גמ׳, כתובו סתמא דכל אימת דנפיק מרע ליה לשטרא.) יד

אכתי ניחוש שיביא עדים שהשובר נכתב מקמי זמן כתיבת  א,״הרשב

ר. ותירץ, דאפילו יביא השטר, ושוב יגבה בשטר כיון שזמנו אחר השוב

עדים, הכל יודעים דכל היכא דאיכתיב שובר משום חששא דשטר מאוחר 

הוא, וכל דמוציא שובר באותו סך שהלווהו מרע ליה לשטרא. וכן כתב 

 א. ובשער המשפט״שו״ת הרשב(פכ״ג ממלוה הט״ז) בשם  המשנה למלך

שובר דפליג, דכשבאו עדים שנכתב ה משו״ת הר״ן(סנ״ד סק״ג) הוכיח 

קודם זמן כתיבת השטר, המלוה גובה את שטרו, ולדבריו בעי לתירוץ 

 דיש לומר דלא שכיח ולא חיישינן לכך. הרמב״ן

דבשטרי מקח וממכר לא שייך האי תקנתא  הרמב״ן, כתבגמ׳, שם. ) טו

דלכתבו שובר סתמא היכא דאיתרמו ליה זוזי ביני וביני וזבן מיניה, דהא 

אי מטרפא מיניה בעי טריף בה, ואף איכא אחריות נכסים אחבריה, ו

בכהאי גוונא דזבנה שלא באחריות, דילמא זבין לה אי שיעבדא לאיש 

אחר, ואי כתוב סתם ידו על התחתונה, ולכך על כרחך בעי זמן מפורש, 

 ולכך פסלו המאוחרין.
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דדווקא כשכותבים מקום  א,״הרשב כתבגמ׳, כי קיימיתו בשילי וכו׳. ) א

תבים שילי, והיינו אמר לנו פלוני או קנינו בהיני. וכך גבי שטרי הכתיבה כו

אקנייתא, כשכותבין יום שקנו בו, הרי היום נכתב על הקנין ״קנינו מפלוני 

ביום פלוני וכתבנו ונתנו״, וכשכותבים יום שעומדים היום נכתב על 

 רא.הכתיבה, ״קנינו מפלוני וכתבנו ונתנו ביום פלוני״, ואי לאו מיחזי כשיק

דלא כל השקרים דומים זה  הרמב״ן,כתב  גמ׳, דלא ליתחזי כשיקרא.) ב

(כו:) ״למיחזי כשיקרא לא חיישינן״, הכא לא  בגיטיןלזה, דאף דאמרו 

תירצו, ד״ה האמר (כא:)  והתוס׳ בכתובותכתבינן משם שיקרא. 

 דלכתחילה חיישינן למיחזי כשיקרא ובדיעבד כשר.

דעדים החתומין על  תוה״ד,רשב״ם ד״ה להנך דכתבי אקניאתא, ב) ג

א, ״הרשבהשטר אינהו מפיק לקלא וכו׳, פסק, אפס ר״ח פירש וכו׳. אמנם 

דדבר זה מוסכם וידוע בדברי  הרמב״ן,כתבו כר״ח. וכתב  והרמב״ן

דכל שטר שיש בו קנין, אם כותבים יום הקנין אין הגאונים ורבני ספרד, 

בדו הנכסים. חוששין בכך להקדמה, דמשעת הקנין יצא הקול ונשתע

(סי׳ לא) כתב על הראיה משטר שנכתב ביום ונחתם בלילה,  והרא״ש

דאיירי דווקא כשלא הקנו ביום, אבל הקנו ביום אפילו נחתם אחר כמה 

 ימים כשר.

דלפי זה בידעינן  הרמב״ן, כתבגמ׳, מ״ט אמרינן האי מיפרע פרעיה. ) ד

ינה האי צריך להודיעו ללוה, דאי לא, נפיק מ דלא פרע כתבינן, אבל

(אתוס׳ ד״ה עבידו וכבר  הרש״ש. וכן כתב חורבא עצמה לכשיפרענו

 הקדימו הרמב״ן. 

ד״ה  :יגלעיל ( רבינו יונהבעליות ד כתב והניח להן אביהן וכו׳.מתני׳, ) ה

אין  ,שקנו בשותפות ירושה, אבל לקוחות לעניןדוקא  דהיינו ),עלה בידינו

 ,כדי שיהיו בשותפות ,קנויכולים לומר גוד או איגוד, שהרי על דעת כן 

ואפילו קנו בשותפות ומתו השותפים אין היורשים יכולים  .ולא יחלקו

. הרב יוסף הלויא, נא בשם ( והרא״ש מהאי טעמא.לומר גוד או איגוד 

אמנם בלקוחות כיון ד ,כתב] ועיין בפרישה (קעא, לג) שביאר את דבריו[

גוד, אבל אם היה שקנו על דעת להשתמש ביחד אין אומרים גוד או אי

להם בית דירה ונפל או נשרף או שהוצרך אחד מהם למוכרו מחמת 

 דוחקו, יכול לומר לו גוד או איגוד.

 כתב, עשאן לעצמו הרי העשיר אומר לעני קח לך עבדים. ׳מתני) ו

דאם אין לו עבדים יאכל הלה וחדי, ואין העני יכול לומר  א,״הרשב

ביומו לאחרים. וכן הביא להדיא  לעשיר שיחלוק עימו בימים, והוא ישכיר

ולפי זה ביאר אמאי שנאוה הכא אחר דינא דכותבין שובר,  בתוספתא.

ואי לאו דהתם נמי אמרינן ״נמצא זה צריך לשמור שוברו מן העכברים. 

(עט: מדפי הרי״ף) כתב, דיכול עני  הבעל המאור ״. אמנםיאכל הלה וחדי

י אלא דלא מצי עני למימר לומר לעשיר תא נפלוג ביומי. ולא אתי לאפוק

הקשה עליו, אם כן  והרמב״ןהב לי אגרא דיומי דילי, או גוד בלא איגוד. 

מהו דעשיר אומר לעני קח לך עבדים דמשמע דמפסיד, ומאי הפסד איכא, 

 כתב, (קעא, יב) ב״חהו הא יכול להשכיר לימים ואין צריך ליקח עבדים.

וממילא יכול העני  ודאי כל אחד יכול לעשות בחלקו כמו שרוצה,ד

ומה שאמר לו  ,עשיר יכול לעכב בעדוהואין  ,להשכיר או למכור חלקו

אלא שאף  העשיר קח עבדים וכו׳ היינו כשלא מוצא למכור או להשכיר.

מדוע יפסיד יום דהעני אין יכול לכוף את העשיר לחלוק עמו לימים, 

 כשרצונו להשתמש כל יום.

רשב״ם ד״ה קח לך פירש  וכו׳.קח לך עבדים וירחצו במרחץ מתני׳, ) ז

להרבות  וכל העניולא י ,חזקה שהניחו אביו יהיה לעולםשבאותה  עבדים,

ורש״י  אלא מבני ביתו.שישלמו לו שכירות, ולהביא בני אדם במרחץ 

פירש, שהעבדים נצרכים כדי לחמם ולהסיק העצים ד״ה קח לך (יג:)  לעיל

כול לרחוץ, מה שאין מתחת האמבטי שבמרחץ, והעשיר יש לו עבדים וי

(יא, ז) מוכח כרשב״ם. דשנינו  דבתוספתא החזון יחזקאל,כן העני. וכתב 

כך צריך לגרוס, והכוונה [ התם, לא יאמר עני לעשיר הריני לוקח כנגדך

כנגד כל עבדיו ושפחותיו של העשיר שרוחצים יביא העני אנשים מן 

ו אם יש לך בא השוק לרחוץ וישתכר בזה] מן השוק ומרחיץ, אלא אומר ל

 והרחץ, והוצאה לאמצע.

אא״כ יש עדים שמעידין זה לווה מזה,  רשב״ם ד״ה ולא אחר, בתוה״ד,) ח

קעג. אות היד רמה לקמן ( אבל מן השטר אי יכולין להביא ראיה. כתב

(פכ״ד ממלוה ה״ח),  הרמב״םקיח) דהיינו עדי חתימה דווקא. וכן כתב 

הוא שהעדנו עליו. וכתב  בעצמן ואמרו זה עדי השטראלא אם כן באו 

, דיש מן המפרשים אומרים דאפילו באו עדי השטר והעידו המגיד משנה



 
 

 
 

21 

כן אין לזה דין מלוה בשטר, לפי שאין מוכיח מתוכו, אלא דין מלוה על 

דבעדי השטר עצמן דין שטר להם, והטעם  הרמב״םפה, והוכיח מדברי 

 דכיון דיכלו לשלש השמות לא עשו גמר לשליחותן.

, נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע, מתני׳) ט

ל: מדפי הרי״ף  שבועות(  הר״י מלוניל הקשה שטרות שניהם פרועים.

באמצע ד״ה שני לווין ומלוה אחד), אמאי לא נימא הכא ששני המלוים 

יוכלו להיפרע מן הלוה בשבועה, אם ישבע כל אחד מהם שהשטר חוב 

ד ודאי לא נפרע. וכדמצינו בשבועות גבי שלו לא נפרע, מאחר ששטר אח

שתי כיתי עדים המכחישות זו את זו, שחתמו על שתי שטרות של שני 

מלוים ולווה אחד, דתרווייהו נשבעים ונוטלים, אף שאחד מהשטרות עדיו 

שקרנים ופסולים. ותירץ, שאם יש ללווה שובר, נמצא ששטר אחד מהם 

בן שמעון להפסיד את הלוה בזמן פרוע בודאי, ואי אפשר שיטלו שני יוסף 

שיש שובר בידו, מה שאין כן בשני מלוים שהעידו להם ב׳ כיתי עדים 

המכחישות, הא אפשר שהמלוה לא ידע מענין הכחשת העדים, וחשבם 

לעדים כשרים, ואף שהשטר פסול, ההלואה עצמה אמת היא, ואין הלווה 

ע כיון שלכל אחד נפסד. עוד תירץ, דגבי שובר אין אחד מהם יכול להיפר

מהם בפני עצמו הוא אומר יש לי שובר על הלואתך, ובכך דוחה את 

 שניהם, אבל כנגד שתי כיתי עדים אין הוכחה בידו כדי לדחות אחד מהם.

 (על התפארת ישראל אות ס). בתפארת יעקבועיין 

אבי אביו ויכתוב יוסף בן שמעון בן יעקב וזה יכתוב  ,ישלשוד״ה  רשב״ם) י

העיר, שאינו (אבן העזר ב, יז)  בשו״ת חתם סופר עון בן נפתלי.יוסף בן שמ

יכול לדלג מיד לדור של אבי אביו, ולכתוב יוסף בן יעקב, משום דחשיב 

כאילו שינה שם אביו לשם שלא הוחזק בו, וזה אי אפשר. אבל את שם 

עצמו יכול לשנות אחר שיוחזק שלשים יום בעיר בשם אחר. והביא, שכן 

דאף יכול אדם הבא למקום להחזיק עצמו  (טו, ד), א״שבשו״ת הרכתב 

בשם חדש באותו המקום, ואם אין ידוע שהיה לו שם אחר, יהא כשר 

בשם החדש אפילו לא יוסיף ״וכל שום אחרן וחניכא״. אך לענין דידן 

בשני יוסף בן שמעון, כתב הרא״ש שלא תועיל עצה זו להכיר ביניהם על 

 שלא שם ולכתוב לשנות עתה אפשר יא ודאיד ידי שאחד ישנה שמו,

פסול. אך אם קודם שעושה השטר יחזיק לעצמו  שטרוהווי , בו הוחזק

 בשם אחר, שפיר והרי כבר אין בעיר שני יוסף בן שמעון.

יוסף בן שמעון שהוא גוץ או לבן או גיחור , יכתבו סימןד״ה רשב״ם ) יא

שיכול  ,הוסיף (מט, ז) והרמ״א לוה מיוסף בן שמעון שהוא ארוך או שחור.

לכתוב גם סימנים אחרים, כגון שאם אביו של אחד נפטר ושל השני חי, 

שיכתוב יוסף בן שמעון שיחיה, ולשני יכתוב יוסף בן שמעון זכר צדיק 

היינו דוקא במקום שהעדים (ב, שנב) כתב, ד ובשו״ת הרשב״אלברכה. 

ל אם לא אב ״,ר, לויתי מפלוני מנה״אמר לנו יוסף בן שמעון נ״ כתבו כן,

העדים כתבו כן אלא בעל השטר, יש לחוש שאינו כן ויוסף בן שמעון 

אבל נ״ר.  השני הערים לכתוב כן, ואין העדים מעידים על פרט זה שכתוב

אינו סימן, דהא אפשר דנ״ר קאי מה שכתוב נ״ר כתב ש(שם) הבית יוסף 

ן) (ערך טמ והערוך(שם סקי״ד).  בש״ך. ועיין עוד אביועל לא ויוסף  לע

שיכתבו סימן משפחה, אלא שהוסיף שיכתבו שהוא גוץ או לבן  ,כתב

וכשכותב את שם המשפחה דנו הפוסקים איך יכתוב האם יכתוב  וכדומה.

(אבן  ובשו״ת פרח שושןיוסף בן שמעון המכונה סופר, או דמתקרי סופר. 

 ראוי הקדש בלשון נוייהכ אם) כתב, ט ד״ה מיהו כתב ,כלל אהעזר 

 .המכונה יכתוב לעז בלשון הוא אם אמנם, ידמתקר לכתוב
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לא חייש לזמן בגיטין בדיעבד וכדר״א  רשב״ם ד״ה דילמא אבא שאול,) יב

דלא מצינו שיפלוג ר׳ אלעזר אאין בו זמן, דכל  הרמב״ן,ס״ל וכו׳. והקשה 

מה דפליג אמתניתין דג׳ גיטין, אינו אלא מה שאמר. אף על פי שאין עליו 

השיטה נו בפני עדים כשר, אבל לא אאין בו זמן. וכתב עדים אלא שנת

דלרבי אלעזר דעדי מסירה כרתי. היכא דידעינן  רבינו יונה,בשם  מקובצת

מי הם עדי מסירה, כשר אף שאין בו זמן, אבל כשאין יודעים מי הם עדי 

מסירה ואיכא עדי חתימה בגט דסמכינן עליהו ולא תצטרך להביא גם עדי 

נא כיון שעל פי הגט מותרת לינשא כשאין בו זמן, פסול מסירה, בהאי גוו

 משום תקנת הזמן דגיטין.

 הרשב״ם ד״ה אמר רב הונא וביארגמ׳, ממך ואפילו מריש גלותא. ) יג

שמא ריש גלותא או אדם אחר הלווהו ונפל ממנו ומצאתו. והקשה 

כאן, לעולם מההוא יומא למה ענין משנת אבא שאול אם כן  הרמב״ן,

אלא דאיכא למיחש  ,והכא נמי מההוא גברא משמע ,שמעדנפיק ביה מ

ומהאי  ,לנפילה, אבל גבי גט ליכא למיחש למידי כיון דאמר היום גרשתיה

, דהספק האם ממך משמע כתוס׳ ד״ה מינך. ולכך פירש יומא משמע

אפילו מריש גלותא, וכיון דלא פירש לא שעבד עצמו לשום אדם בעולם, 

ה מייתי ראיה מגרשתיה היום דכשר, ושטרא כמאן דליתיה דמי. ועל

אלמא מההוא יומא דנפיק ביה משמע, ולא אמרינן כולהו יומי משמע 

ולאו כרות גיטא. והוסיף לבאר, דהכי נמי הכא ״ממך״ משמע מההוא 

גברא דנפיק מתותי ידא, והוי כאומר ושעבדנא לן לדידך ולכל דאתי 

לותא, דכיון שאין פירש, ואפילו מריש ג ובעליות דרבינו יונהמחמתך. 

מפורש ממי לווה, חיישינן שמא אין זה כלל שטר הלוואה, אלא נתנו 

בפיקדון, או ניירא בעלמא, או שהוא משטה בו. וכיון דאין בו שם לא 

 חייש שיתבע ממנו.

בשיטה מקובצת בבא פירש  גמ׳, פוק עיין בה דלאורתא בעי לך.) יד

 הרא״שכאן בשם צת ובשיטה מקוב (יח:), דבעי ליה כדי לנסותך. מציעא

שכן היה דרכו של רב הונא, שכשהיה בא ספק לפניו, היה מודיעו פירש, 

 לתלמידים, כדי שידקדקו בו וישאו ויתנו בדבר.

(פ.  הנימוקי יוסף כתבגמ׳, אלמא היום ההוא יומא דנפיק ביה משמע. ) טו

מדפי הרי״ף), דהוי כאילו כתוב בגט יום זה שהוא שלישי או רביעי בחודש 

, וכן אותו שראינוהו אצלו כאילו כתוב בשטר שמו בפירוש. וכן כתב פלוני

דכשכתב היום, חשיב מוכיח מתוכו, וליכא חסרון שאין הגט הריטב״א, 

 מוכח מתוכו.

הבית  פירש אבא שאול אומר אם כתוב בו גרשתיה היום כשר.גמ׳, ) טז

שהגט כשר, ומגורשת בו מאותו יום שהגט מגיע לידי  (קכז, יג), שמואל

מגורשת מזמן ש ,פירש )פרק ב דף תקס( גיטין והשלטי גבוריםית דין. הב

(שם)  הבית שמואלוהקשה ( יתברר על יד העידי מסירה מתי נמסר הגט.ש

שלדבריו גם בסוגיין נאמר שאפילו שכתב ממך יהא כשר, משום שנשאל 

את העידי מסירה מיהו הממך שנכתב בשטר, דהיינו למי מסר הלווה את 

עוד באבני מילואים  עייןו .בחכמת שלמה שיישב קושייתו עייןוהשטר. 
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נמי נראה  הרמב״ןמדברי ש ,כתב) ז אבן העזר קכז,( והבית מאיר .)קכז, ט

  שהגט חל מזמן שיעידו עדי המסירה.

, דמהכא הריטב״א כתבגמ׳, מההוא גברא דנפיק מתותי ידא משמע. ) יז

דין כשר וגובה מוכח, דשטר שכתוב בו שנתחייב לכל, מוציא אותו בבית 

ממנו המוציאו, דחשיב מוכח מתוכו ולנפילה לא חיישינן, ואי משום דאין 

ברירה בדאורייתא, הכא שאני, דכיון שהוא ראוי להתחייב לכל אדם 

ואפילו לכל העולם כאחד, אין כאן דין ברירה, וסיים דהיכא דפרע לאחד, 

יב אלא שוב נמחל שיעבודו לכל אדם שיוציאו מכאן ואילך, דלא נתחי

 מנה אחד.

והאי דמצריך אבא שאול ד״ה דלמא אבא שאול, בתוה״ד,  רשב״ם) יח

בשם בשיטה מקובצת אבל  .׳ ד״ה עדיתוסעיין בו. לכתוב זמן בגט אינו וכו׳

אינו רבי אלעזר אמר שאין צריך לכתוב זמן ד מאיכל ד פירש,רבינו יונה 

עדי  דאיכא נמיעדי מסירה בלבד, אבל במקום א דסמכינןבמקום  אלא

לכתוב זמן משום בת אחותו ומשום פירי,  בעילרבי אלעזר  אףחתימה, 

ולא היו חתימות עדים, והטעם משום שכשנמסר בפני עדי מסירה 

כשתרצה האשה להשתמש בגט תצטרך להביא את העידי מסירה 

תגרשה בפניהם, ואז ישאלו אותם באיזה תאריך נמסר הגט, מה שאין הש

לעדי ע הגיאין אנו צריכים לועליהם  דסמכינןכן כשיש עדי חתימה, כיון 

, ואם לא כתב סר הגטמ, ממילא צריך לכתוב את הזמן המדויק שנמסירה

ובחידושי רבי שמואל (ג.)  בחידושי הגרע״א גיטין[וכן פירש  הגט פסול.

שלמד כן נמי בשיטת  באבי עזרי(גיטין נ) בשיטת הרשב״ם. ועיין  רוזובסקי

במשנת רבי עוד  עייןו כ״ה) עיין דבריו באריכות.(פ״א מגירושין ה הרמב״ם

 .](גיטין טז) בארוכה שביאר באופנים אחרים את שיטת הרשב״ם אהרן

עדי מסירה  בדליכארק עדי מסירה כרתי, ודשרבי אלעזר סובר , עוד כתב

כתוב בגט רק עדי ש הכא איירינןאף שיש עדי חתימה הגט פסול, ו

אנו מבינים מתוך הכתוב  ,שה היוםחתימה, אלא שכיון שכתוב בגט שגיר

באופן זה אף שהגט נמסר בפני עדים אלו החתומים בגט, ולכך הגט כשר 

יהא פסול כיון שאין בו זמן, ויכול לחפות על  הכי ואבל בלא שאין בו זמן.

בת אחותו, וגם אין לנו ידיעה מי הם העדי מסירה שעל ידם נוכל לברר 

  ולכך הוא פסול. זמן הגט,

עולם לד ,לימא אביי הריטב״א, הקשה ל הכא חייש לנפילה.גמ׳, אב) יט

מוכיח מתוכו בעינן, דבאינו מוכיח כההיא דאבא שאול כבר אידחיא לה, 

 מכל מקום ,כדאסהיד התם בריה משמיה ,כר׳ אלעזר ברדרב הונא סף וא

אף לר׳ אלעזר כל שהוא בעידי חתימה בעינן מוכח מתוכו שיהא מפורש 

דאביי מסברא  ,תירץ הר״םו .בעיר שם כיוצא בוכיון שיש  ,שמו בתוכו

מוכח מתוכו, וכי  א בעינןל כגון דאדנפשיה משמע ליה דבשטרי ראיה 

ורבה  .ודאי אינו אלא משום דחייש לנפילה דרבים ,פסיל הכא רב הונא

אלא איצטריך לפרושי שאין הטעם  ,משום דסבר דלנפילה לא חיישינן

פשר דאודי רבה לאביי דלא בעינן אכתב, דו .משום דבעינן מוכח מתוכו

דאי משום טעמא דחשש  ,מוכח מתוכו בשטרי ראיה, והכי אמר לאביי

בהא נמי לית הלכתא כוותיה, דלנפילה לא  ,נפילה מיפסיל לרב הונא

 .חיישינן, ולית הילכתא כרב הונא דהא רבה פליג עליה

אמאי נקט אביי חשש נפילה טפי מפקדון,  א,״הרשב הקשהגמ׳, שם. ) כ

דרבה פקדון עלול טפי מנפילה. ועוד, דאי משום חששא דפקדון שוב א

ליכא קושיא לאביי מב׳ יוסף בן שמעון, דהתם לא שייך פקדון דאדם לא 

יפקיד אצל אדם ששמו כשמו. ותירץ, דכל שלא מפורש בו שם מלוה, שוב 

אינו מפקיד אצל שום אדם בעולם, ומקפיד יותר מאשר בגוונא דשמותם 

 מיהת מוזכר בשטר.שווים דשמו 

סט ( נתיבות המשפטבכתב  .ומנא תימרא דלא חיישינן לנפילהגמ׳, ) כא

שטרי  הולאביי דחייש אפילו לנפילה דיחיד, מכל) דמהא דלא מקשה ז״סק

דאין שום חשש ומוכח,  .מהלוה נפלפרוע הוא ולקמן, ניחוש דילמא  ודאת

 הושע גיטיןפני יוה. לומר מהלוה נפל, דאמרינן חזקה תיכף כשנכתב נמסר

שהטעם שאין לחוש לנפילה, הוא משום שיש כתב,  )ד״ה איתמר .סד(

חזקה שכל מה שתחת יד אדם שלו הוא, וממילא אין לחוש שמא נפל, 

הנתיבות אמנם משום ששייך לו. היינו שטר במחזיק דמה ד לינןאלא ת

בגט לא  אמאילבאר אלא  דהא לא מהניעליו תמה (מו, א)  המשפט

ולא  ,ניהם למי נשתעבד בשטריה, אבל בסוגיין שהויכוח בלנפיל יישינןח

 .חזקה כל מה שתחת יד אדם שלו הוא למימרעל גוף הנייר, לא שייך 

 

 דף קעג ע"א

דלמאן דאמר  ,היינודגמ׳, תנא ברא סבר אין אותיות נקנות במסירה.  )א

דיכול לקנות על ידי קנינים המועילים, אין  ףאין אותיות נקנות במסירה, א

תו ראיה, וצריך להביא ראיה היאך זכה בהאי שטרא. והטעם, כתב תפיס

, דכיון שאין יכול לקנות הרמב״ןבשם  רי״ף)ה(דף מג. מדפי הר״ן בכתובות 

על ידי תפיסתו, ועוד דאינו מוחזק כלל אלא בנייר, אם טען כך וכך נמסר 

עליו להביא ראיה, דאין שעבוד השטר יוצא מחזקתו של מלוה הכתוב  ,לי

ודווקא למאן דאמר אותיות נקנות במסירה סבר רבא, כיון דיכול  .ובשמ

כשאר  עשאוהולקנות על ידי תפיסתו, דהא בכל מסירה הוא קונה, 

 אות ד. לקמןמטלטלין. ועיין מה שכתבנו 

לו) כתב, דאפילו לדעת  סימן(והרא״ש  .עיין באות הקודמתגמ׳, שם.  )ב

שטר נקנה אגב קרקע, מכל דסבירא ליה ד ,(לט. מדפי הרי״ף)לעיל הרי״ף 

מקום אינו נאמן לומר קניתי אגב קרקע ואין לי שטר, דכיון שדרך לכתוב 

שטר על אותיות, איכא ריעותא והוכחה שלא הקנהו לו, כיון שאין שטר 

 בידו. 

בלא שטר מכירה אחר כדפסקינן לעיל בפ׳ המוכר רשב״ם ד״ה ואיב״א,   )ג

, דגרסינן התם דאין ותבכד״ה אמר  (עז.)תוס׳ לעיל הואת הספינה. 

ראיה מסוגיא דידן דרבא סבר דאותיות  וליכאאותיות נקנות במסירה, 

, אבל איהו סבר יסברהכי נקנות במסירה, דלא קאמר אלא דהני תנאי 

[ועיין מה שכתבנו  (לא.)בסנהדרין אין אותיות נקנות במסירה, וכדמוכח ד

דאף דאמרינן וכתב,  .(דף פ. מדפי הרי״ף)הרי״ף  פסק. וכן לקמן אות ו]

הכא דלכולי עלמא אותיות נקנות במסירה, לא סמכינן אהא, אלא סבירא 

(עז.) דאין אותיות לעיל לן כאמימר ורב אשי דהוו בתראי דפסקו הלכה 

 נקנות במסירה. 

לכולי עלמא  ,(שם), דהיכא דשמיה כשמיהבעל המאור ה כתבגמ׳ שם,  )ד

במקום הכתיבה, ודוקא  אותיות נקנות במסירה, לפי שגוף השטר עומד

 ובמלחמות ה׳היכא דרוצה לקנות שטר שלא כתוב בשמו צריך שטר. 

משטר שלא כתוב בשמו, לא שאני (שם) הוכיח דשטר הכתוב בשמו, 

 במסירה. ניןקילהלכה אין נו
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גמ׳, דאיתמר אותיות נקנות במסירה, אביי אמר צריך להביא ראיה.   )ה

ך להביא ראיה, ממטלטלי , מאי שנא הכא דלאביי צריהריטב״א הקשה

 שמוחזקאין צריך להביא ראיה, כיון לכולי עלמא דקיימא לן דאחריני 

שגופן ממון ובמה שהוא תפוס בא לזכות,  מטלטליןבהם. ותירץ, דשאני 

 מוחזקעבוד שבהם ימה שאין כן שטרות שאין גופן ממון, ואין הראיה והש

לאידך לחוש שלא . ועוד, דמטלטלין אין עדיהן עמהם, והוה ליה וביד

להפקיד ושלא להשאיל לו, מה שאין כן בשטרות ששם בעליהן ועדיהן 

ראיה נגררת דהעמהם בכל מקום שהן. ורבא סבר, דבאותיות נמי תפוס, 

נקנים במסירה, אין לך ראיה גדולה מתפיסתן, ואף שֵשם ואחר הנייר 

ר״י וה. הרשב״א בחידושיועיין  .בעליהן עליהן הוה ליה לאיזדהורי בהו

כתב, דאף למאן דאמר אין אותיות נקנות במסירה, לרבא, אין ש אמיג

עיין לעיל אות ג׳ מה צריך להביא ראיה, ונאמן לומר שטר היה לי ואבד. [ו

לדברי הר״י , דב״איטמתבארים לדברי הרודבריהם שהבאנו לדברי התוס׳ 

דהלכה דאותיות נקנות במסירה, דהרי אף למאן  הכא , שפיר מוכרחשמיג

צריך להביא ראיה, ועל  יןקנות במסירה סבר רבא דאיאמר אין אותיות נד

משום  ,קנות במסירהיכרחך דהאי דאמרינן הכא לכולי עלמא אותיות נ

, ולא משום דבלאו הכי לא היינו יכולים לומר דטעמא כך היא ההלכהד

 צריכים להביא ראיה. (א.ל.)].  איןדמתניתין, משום ד

ופלוגתא דמתניתין וברייתא ליתא יא ראיה, תוס׳ ד״ה והכא בצריך להב )ו

בפלוגתא דאביי ורבא, דאביי דמצריך ראיה מודה דלא חיישינן לנפילה, 

הכי קאמרינן, דאפליגו תנאי ד ,, דלפי זה צריך לומרהריטב״אוכתב  וכו׳.

 .הכא בשמותיהן שווין כדאפליגו אביי ורבא בשאין שמותיהן שוין

דמתניתין, וכשאין שמותיהן שווין סבר ובשמותיהן שווין סבר אביי כתנא 

צריך להביא ראיה, דלדידיה לא איפלגו תנא דמתניתין ותנא ברא דצריך ד

 הא דמסקינןכוונת הגמ׳ לתרץ, ד ,להביא ראיה בכהאי גוונא. ולפי זה

דלכולי עלמא לא חיישינן לנפילה דחד, אינו מוסכם  תיןלעיל מכח מתני

 שב״ם בד״ה ואיב״אהר אמנםין. מתניתאלכולי עלמא, דברייתא פליגא 

ותנא ברא בפלוגתא דאביי ורבא. [ולדידיה  תיןוכתב, דפליגי מתני פליג

ק אביי מתניתין ועביד כברייתא, וכדהקשה בש אךהילכאורה צריך עיון 

שם. ועוד צריך ביאור דלדידיה מאי קאמר אביי מנא הני מילי, הריטב״א 

תא, ומאי שייך להביא ראיה מתניתין ובריי בכךהרי התבאר כבר דנחלקו 

 המשנה חולקת. (א.ל.)] כשמעוד ברייתא,  

 הקובץ שעוריםהקשה גמ׳, אמר אביי מנא אמינא ליה דתניא וכו׳.  )ז

למאן דאמר פליגי אביי ורבא ד ,הרשב״א והרמב״ן(אות תרמה), לדברי 

מברייתא דצריך להביא ראיה, איכא אותיות נקנות במסירה, מאי ראיה 

יה כמאן דאמר אין אותיות נקנות במסירה, דלכולי עלמא דילמא סבירא ל

הר״י דצריך לומר דעדיפא מיניה משני. ולדברי  ,צריך להביא ראיה. וכתב

דאף למאן דאמר אין אותיות נקנות במסירה (שהובא לעיל אות ה) מיגש 

 סבירא ליה לרבא דאין צריך להביא ראיה, אתי שפיר. 

 ,ומבוארוה אע״פ שאין מלוה עמו. גמ׳, תנא דידן סבר כותבים שטר לל )ח

ומהכא  .דסבירא ליה אין מוציאים שטר חוב זה על זה תיןדטעמא דמתני

שב״ם במתניתין לעיל הר(סימן מט אות ג) על דברי הדרכי משה תמה 

דכתב דטעם הדבר, משום דיכול הלה לטעון  ,ד״ה אינן יכולים(קעב.) 

נושאי הכלים . והאריכו שטר זה שבידך אני החזרתיו לך, ודלא כגמ׳ דידן

 (שם) ליישב התמיה. בשולחן ערוך 

(יג.), בבבא מציעא  דאיתא האדל ,הרשב״א והריטב״אוכתבו גמ׳, שם.  )ט

 ף על פי(קסז:) דכותבים שטר ללוה אדלעיל  תיןסבר תנא דמתנישדמה 

שאין מלוה עמו איירי בשטרי דאקנייתא, שמעינן, דבשטרי דלאו אקנייתא 

 ם שטר זה על זה.לכולי עלמא מוציאי

יודע מה ששנינו שאין יכול  אינו והוארשב״ם ד״ה זימנין, בתוה״ד,  )י

(חו״מ סימן מט סקי״א), הב״ח להוציא על חבירו ששמו כשמו. הקשה 

אין לו  ,דמה שכתב רשב״ם שעושה כך כי אינו יודע שאין יכול להוציאו

. ליוע כדי לרמות חבירו, כי יכול להוציא שטר הכי עבידהבנה, דאדרבא 

ה עושה כן וחושב שיוכל ושהלו ,שב״םהרונת ו(שם סק״י), דכהש״ך ותירץ 

לרמות, כי אינו יודע שאי אפשר להוציא שטר על חבירו ששמו כשמו. 

(סימן מט סוף סק״ו) כתב, דיותר נראה דהמדפיס טעה, ובמקום ובתומים 

, ומזה נגרר מה, כתבו ״משום הכיד״דהוא ראשי תיבות  מ״הלהעתיק 

רשב״ם דרוצה לרמות הנת ו, אבל כו״ששנינו״ת אחר, שהוסיפו מילת טעו

תיקנו שאינו יכול  ולכןבו חבירו, וחבירו אינו יודע מכתיבת השטר, 

 להוציא שטר על חבירו ששמו כשמו. 

ומיהו אי טעין לוה ואומר לשניכם רשב״ם ד״ה אביי אמר, בתוה״ד,  )יא

והרשב״א היא. פרעתי והשובר נכתב סתם על שניכם טענה מעלייתא 

מהני הרשאה בכל גוונא, לא היו שותקים בגמ׳  ידכן מסתבר, דא ,כתב

אבל . מועלת שההרשאה מקום בכל כן לומר התלמוד דרך , וכןמלומר כן

נראה שאינה טענה, דאין דרך שיכתבו שובר אחד על דכתב, הריטב״א 

דמהני הרשאה,  ןניעושני שטרות שאינם מאחד. והא דלא הוצרך לאשמ

ם דמילתא דפשיטא היא, כשם שלא פירש בברייתא דקתני אין אחד משו

מהם יכול להוציא על אחרים שטר חוב, ואפילו שבהרשאה פשיטא 

 .רשב״ם לעיל ד״ה ותנא בראשמוציאין, וכדכתב 

(פ:  הנמוקי יוסףכתב מתני׳, ואיני יודע אי זהו, שטרות כולם פרועים.  )יב

פירוש איני יודע, אלא כל דלאו דווקא אמר ב ,מסתבראדמדפי הרי״ף), 

שלא בירר להם איזהו כן הדין. עוד כתב, דאם יוצא תחת אחד מהלווין 

 השאר חייבין. הוא הפרוע ו ושובר, אמרינן דשטר

לכאורה חוץ מאותן שיאמרו עדיין לא פרענו. [ורשב״ם ד״ה שטרות,  )יג

 ולא ישטר, דאדהווי ככל דאם הודה שלא פרע יגבו אף מלקוחות,  ,משמע

, דפשוט דיכול אדם להתחייב לשני. ןניעושב״ם לאשמהר אתא אימ הכי

וקשה, איך על ידי הודאתו יכול לחייב אחרים, הרי קיימא לן דבמקום 

 שחב לאחרים אין הודאת בעל דין הודאה.]

אמאי לא , הרש״שהקשה  נמצא לאחד שם שנים הגדול פרוע. י׳מתנ )יד

רוע אינו שלו, ואם ספק ספיקא, ספק שהפאיכא דהקטן פרוע, דהרי  נימא

שמא הוא הקטן. ואפילו למאן דאמר דספק ספיקא הוה  ,לומר שלו יתימצ

כרובא ולא אזלינן בממון אחר הרוב, מכל מקום קשה לרב דסבירא ליה 

 הוויתאי הך סיפא לא אמנם (צב.), דאזלינן בממון אחר הרוב. [לעיל 

 אתי שפיר] ,עוד שטרות בגוונא דליכאיירי ומא דרישא, ידומ
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כתב מתני׳, הערב לאשה בכתובתה והיה בעלה מגרשה ידירנה הנאה.  )טו

בבאה לגבות מן הערב,  יינו דווקא(דף פ: מדפי הרי״ף), דההנמוקי יוסף 
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לא ידירנה הנאה,  ,אבל אם באה לגבות מן הלקוחות .מצוה עבידד

איכא עליה כתובת דדאינהו אפסידו אנפשייהו, דהא ידעי דכל חד וחד 

 ה.אש

בחידושי כתב גמ׳, מאי לא יפרע מן הערב לא יתבע מן הערב תחילה.  )טז

נכסים משועבדים,  אלאללוה  ליכא, דמסתברא, דאפילו היכא דהרשב״א

דכיון דקיימא לן שעבודא דאורייתא, ומן  .דנפרעים תחילה מן הלקוחות

הדין אפשר לגבות ממשועבדים אפילו במקום בני חרי, אלא שתיקנו 

לוקח הנחתי לך מקום לגבות הימנו, במקום ערב גובים שיכול לומר ה

תחילה מהם, דלא שעבד עצמו אלא כל שאין נכסים ידועים ללוה, והרי 

 יש לו אלא ששיעבדם, ולא על דעת כן שעבד עצמו.

בחידושי הקשה גמ׳, הא קבלנות היא דכתיב תנה אותו על ידי.  )יז

הלוה עצמו. לשון קבלנות, הרי יהודה היה מה שייך הכא , הריטב״א

מאי דאמרינן הכא אינו אלא ו, לא דק דתלמודא ,ותירץ בשם רבו

הכא ״מאי ואומר״ כבשאר  ׳אסמכתא. וכן מוכרח מהא דלא הקשתה הגמ

(סימן קכט סקי״א) כתב, דיהודה היה ערב עבור אדוני  ובתומיםדוכתא. 

 באות ג. המסורת הש״ס הארץ. ועוד עיין מה שכתב 

הקשה סמכתא לא קניא ערב לא משתעבד. גמ׳, לרבי יהודה דאמר א )יח

קסח.), דלכאורה מוכרח מהכא דלא כמו שהוכיח  לעיל(בחידושי הרמב״ן 

תולה בדעת אחרים אין בו אסמכתא. ותירץ, דשאני ה(כז.), דנדרים משם 

הכא דכתולה בדעת עצמו הוא, שהערב בוטח שיפרענו הלוה ולא יהיה 

מה שלא נהנה ויגמלנו רעה  לוה רשע ולא ישלם, וגם לא יזקיקנו לפרוע

תחת טובה. והוסיף, דלהכי מסקינן הכא דלא הוה אסמכתא, משום 

משעבד נפשיה, אף דבסתם אסמכתא לא  ,דבההיא הנאה דקא מהמניה

לא הוה אסמכתא גמורה, שהרי  הכאמהניה קנין, והוא גופא משום ד

משום דסבר היינו דהוה אסמכתא,  איתולה בדעת אחרים הוא, ומ

 ו. ועיין באות הבאה.שיפרענ

ביאר גמ׳, בההיא הנאה דקא מהימן ליה גמר ומשעבד נפשיה.  )יט

, דמשעבד נפשיה על ידי הנאה זו כאילו קיבל המעות בחידושי הריטב״א

 ילפינןממש לטובתו, והוא גופא מה שחידש רב אשי, דגם מעיקרא ד

מקראי דערב משתעבד בדברים, היינו מהאי טעמא, דאי לא במה 

דמהני  איוחולק על הרמב״ן דהבאנו באות הקודמת, דכל מנשתעבד. [

חשיב כאסמכתא שסומך על אחרים, דבכהאי הההיא הנאה, אינו אלא ל

(הלכות רבית סימן יא), במחנה אפרים והקשה  .גוונא קיימא לן דקונה]

דגדר דין ערב הוא דחשיב כאילו קיבל המעות כאן  א״דברי הריטבד

(ז.), דאשה המתקדשת מדין ערב ן בקדושיכתב להא דבעצמו, סותר 

חשיב כאילו קיבלה הכסף היינו משום דמתקדשת בהנאה, ולא כתב  ד

 סימן ט אות ח).  קדושין(בחידושי רבי שמואל מהמלוה. ועיין מה שתירץ 

גמ׳, במה דברים אמורים שאין נכסים ללוה, אבל יש נכסים ללוה לא  )כ

ד״ה חסורי מיחסרא  רשב״ם ד״ה לא שנו ותוס׳ופירשו יפרע מן הערב. 

דקאי על היכא דאמר על מנת, דמכל מקום לא יתבע ערב תחילנה היכא 

כתב, דקאי על ערב סתם, דאם יש הר״י מיגש דיש נכסים ללוה. אבל 

רוצה לשלם לו,  ף דאינויכול לתבוע את הערב כלל, א איןנכסים ללוה 

שיש ללוה  ףא ,אבל אם התנה על מנת שאפרע ממי שארצה תחילה

(פכ״ה ממלוה  הרמב״םיכול לתבוע הערב תחילה, וכן דעת  ,ים ידועיםנכס

 ה״ד).

ואם היה כתוב בשטר שנעשה פלוני בן תוס׳ ד״ה חסורא, בסוה״ד,  )כא

הש״ך אולם  .(סימן מב)הרא״ש פלוני קבלן אומר ר״י דהוי קבלן. וכן כתב 

דאף בכהאי גוונא בעל התרומות והעיטור (סימן קכט סקט״ז) הביא דעת 

 עשה אלא ערב. לא נ
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, דלרב ודעתחזינן דואפילו תן לו ואני ערב. רשב״ם ד״ה ורב חסדא,  )א

דווקא אם אמר בלשון ערבות והלואה מוציא מכלל קבלנות,  ,חסדא

וכתב, דרב חסדא מודה  פליג,הריטב״א אבל . רשב״ם בד״ה הבאוכדכתב 

רב הונא א גילפלו אתיערב, דרב חסדא  ויהו ,דאם אמר תן לו ואני ערב

 ר׳ יצחק.אולא 

כתב גמ׳, רבא אמר כולן לשון ערבות חוץ מתן לו ואני אתן לך.  )ב

כתוס׳ לא דדכל שכן אם אמר תן לו ואני קבלן, ו ,שב״ם ד״ה בר מתן לוהר

קבלן אפילו אם אמר  וי, דלרבא לא הוד״ה חסורי מחסרא(קעג:) לעיל 

לשון אינו  דועמ ,ונהבעליות דרבינו יבפירוש ״תן לו ואני קבלן״. והקשה 

שנעשה קבלן בלשון  מוכח ,דקרי ליה קבלן ׳גמד א מלישנאקבלנות, ה

 להדיא,רבא  אמרלא  אמאי, יאשב״ם קשהרדאף לדברי  עוד,קבלנות. ו

אף היכא דאמר תן לו ואני קבלן נעשה קבלן, כמו שאמר רב חסדא ד

ברי כתב, דיש לגרוס בד ךדהיכא דאמר תן לו ואני ערב נעשה ערב. ולכ

רבא דבכולהו נעשה ערב חוץ מתן לו ואני קבלן, ואדרבא אף היכא דאמר 

 תן לו ואתן לך, לדברי רבא לא נעשה אלא ערב.

וכל שכן תן לו ואני קבלן. עיין מה שכתבנו רשב״ם ד״ה בר מתן לו,  )ג

דיש להסתפק מה הדין כשאמר  ,כתבובחידושי הריטב״א באות הקודמת. 

 ,דכיון דהזכיר לשון הלואה, נעשה קבלן גרועהלונו ואני קבלן, האם נאמר 

דאם יש  ,ויהיה כערב שאמר המלוה על מנת שאפרע ממי שארצה, דדינו

 נכסים ידועים ללוה לא נפרע מן הערב תחילה.

וס׳ הת וכתב גמ׳, לא מיפטר לוה מיניה דמלוה עד שישא ויתן ביד. )ד

הלוה  גובה מן ,, דאם אין לערב לשלםד״ה חסורי מחסרא(קעג:)  לעיל

(סימן קכט בשולחן ערוך  וכתב (סימן מא).הרא״ש  פסקמדרבי נתן, וכן 

יכול לגבות ממנו. ותמה  ן המלוהסעיף יט), דאם הקבלן מחל ללוה אי

המלוה היכא דלוה  תקיימא לן דלא מהני מחילהא (שם סקי״ט), הש״ך 

התומים מאחר ונתחייב למי שהלוה ממנו מדרבי נתן. ועיין מה שיישב 

 ק״ז). (שם ס

 ן(סימן מא), דכל דיני ערבות וקבלנות אינהרא״ש עוד כתב גמ׳, שם.  )ה

ונכנס הערב עמו בדברים  ,אלא היכא דביקש הלוה מן המלוה שילונו

אבל אם לא דיבר הלוה עם המלוה כלום, אלא  .בלשון ערבות או קבלנות

ללוי  ראובן אמר לשמעון, ַהְלֶוה מעות ללוי ואני פורע, אפילו ִהְלָוה שמעון

 מיד ליד, אין לו לשמעון על לוי כלום אלא על ראובן.

(דף פא. מדפי הנמוקי יוסף כתב  גמ׳, סלקיה רב חנין בריה דרב ייבא. )ו

יטעה בדינים  בכךדסבר דכיון שטעה  ,הרי״ף), פירוש דסלקיה לדיין

, היכן מצינו בהגהות יעב״ץאחרים, ונראה שהדין נמי חוזר. ותמה 

מאן חכים ״בעובדא דידן דאמר רבא ובפרט טעה, הדיין כשאת שמסלקים 

 ״, ועוד, דלא טעה אלא פעם אחת.למיעבד כי האי מילתא
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גמ׳, קסבר נכסיה דבר איניש אינון מערבין יתיה וכו׳ וקי״ל לא יתבע מן  )ז

 אמאי(נ:), אם כן, בחידושי הרשב״א בקדושין הקשה הערב תחילה. 

מקום שיש בני חורין, גובים מנכסים משועבדים ב דאין איצריכו לתקן

תיפוק ליה דאין גובים מן הערב תחילה. ותירץ, דנכסים עיקר אסמכתא 

למימר  מצינונית גבי לוה, לולי תקנת חכמים, יעלייהו, וכיון דליכא ב

 שעבודי גבך.  ,לקונה

 ,ד״ה לא יתבע(קעג:)  לעיל רשב״םצריך ביאור למאי דביאר גמ׳, שם. [ )ח

ה משום דלא נעשה ערב אלא על מנת דטעמא דלא יתבע מן הערב תחיל

שימות הלוה, או ימאן לבוא לדין וכדומה, מאי שייך האי סברא לגבי נכסי 

 .לא נאמר שהם ערבין לאדם בכל גוונא. (א.ל.)] ומדועדאינשיה, 

מיהו אם לא היו רוצים בתוה״ד,  ,תוס׳ ד״ה מקמי דלודעינהו ליתמי )ט

 ׳בתוס יהם לשיטתייהודכל דבר ,המהרש״אלפרוע נפרע מן הערב. וכתב 

דבמלוה בשטר נמי אינו יכול לגבות מיתומים עד  ,לקמן בד״ה ואם כתב

לגבות מיתומים  היכי דמציד ,שב״ם ד״ה רב הונאהראבל לפירוש  .דגדלי

 היינוהא איכא נכסים ללוה, ד ,קטנים במלוה בשטר, אינו נפרע מן הערב

 ם. לגבות מיתומים, דהא פרע מלוה בשטר שהיה על היתומי

דהשאיר יתומים קטנים,  בגוונא(סימן מ) כתב, דוהרא״ש שם.  בא״ד,  )י

לא יפרע מן הערב, דכיון דנכסי דבר איניש ערבין ליה, ואין היתומים 

גובה ממנו אפילו דכיון  ,קבלןגבי אבל  .צריכים לפרוע, אף הערב פטור

כתב, דאף מערב קבלן לא ובחידושי הרמב״ן אם יש נכסים ללוה, יפרע. 

 רע אם הניח יתומים קטנים. יפ

 גמ׳, אמר רב פפא פריעת בעל חוב מצוה ויתמי לאו בני מצוה נינהו. )יא

ך , דסבירא ליה לרב פפא דשעבודא לאו דאורייתא, ולכהריטב״אכתב 

חיוב על יתומים קטנים, דאינו אלא מצוה דרמי על הלוה או יורשיו, ליכא 

שיטול מהם כשיגדלו,  וכיון דפרע הערב בלי להודיעם, ודאי לאו על דעת

שב״ם ד״ה הרלא כדברי ד הינואלא שרצה לקדום ולזכות במצוה זו. [ו

, דכתב דכי גדלי יוכל הערב לתבוע היתומים]. והקשה פריעת בע״ח

(אות תרמט), מאי שנא יתומים מלקוחות, דכמו דמגבינן הקובץ שעורים 

דכיון מלקוחות מדרבנן אפילו אין להם מצוה, נפרע מיתומים. ותירץ, 

דשעבודא לאו דאורייתא, לא תיקנו בקטנים, ואוקמו אדאורייתא. אבל 

דרב פפא סבירא ליה שעבודא  ,(סימן מט), הוכיחהרא״ש לקמן 

(פו.) ביאר, דאף דסבירא ליה ובתוס׳ הרא״ש בכתובות  .דאורייתא

עבודא דאורייתא, מכל מקום קאמר דיתמי דלאו בני מצוה פטורים, יש

הוא מדין ערבות וכמבואר לעיל, קטנים דלאו בני  עבודידכיון דכל הש

 מצוה לאו בני ערבות. 

בחידושי כתב גמ׳, ורב הונא בדר״י אמר אימור צררי אתפסיה.  )יב

, דלרב הונא שעבודא דאורייתא, ודלא כרב פפא דסבירא ליה הרמב״ן

כתב, דאפשר דמודה רב הונא  בעליות דרבינו יונהדאינו אלא מצוה. אבל 

דאורייתא, ומכל מקום סובר דכיון שתיקנו רבנן לגבות דשעבודא לאו 

מהיורשים, היינו גובים אף מקטנים דלאו בני מצוה נינהו, לולי דחיישינן 

 לצררי.

ועוד קשיא כיון דמוקי מילתיה במלוה תוס׳ ד״ה ואם כתב, בתוה״ד,  )יג

, מאי קושיא, נימא דמוקי מילתייהו בחייב המהרש״אעל פה וכו׳. הקשה 

א למימר שהאב פרע, ולהכי איצטריך טעמא דיתמי לאו בני מודה, דליכ

״איכא  ׳מרה הגמא, דמדבספר הוראת שעהמיעבד מצוה נינהו. ותירץ 

 אין חייב מודה.בנייהו שחייב מודה״, מכלל דרב הונא מיירי אפילו יב
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, הריטב״אכתב נייהו כשחייב מודה אי נמי דשמתוהו. יגמ׳, איכא ב )יד

(פכ״ו הרמב״ם (ה:), וכן פסק כלעיל מת הלוה בגו זימניה,  דהוא הדין אם

, האריכו להוכיח דאף ד״ה ואפילו(ה:) בתוס׳ לעיל אבל  ממלוה ה״ו).

גובים אלא מיתומים גדולים, ולא  איןהיכא דמת הלוה בגו זימניה, 

 מקטנים.

גמ׳, שלחו מתם שמתוהו ומת בשמתיה הלכתא כרב הונא בריה דרב  )טו

(דף פא: מדפי הרי״ף), דהוא הדין בשחייב קי יוסף הנימוכתב יהושע. 

(אות קלג) וביד רמה מודה, אלא דלא שלחו מתם אלא מה שנשאל להם. 

כתב, דשלחו כשמת בשמתיה וכל שכן כשחייב מודה, ואשמועינן קילתא 

 וכל שכן חמירתא. 

ביאר גמ׳, אי לאו דאתפסיה צררי מעיקרא לא הוה מקבל ליה.  )טז

דמתחילה כשנעשה ערב לעובד כוכבים, אתפיס  ,שב״ם ד״ה מעיקראהר

(אות ביד רמה ליה הלוה צררי, דבלאו הכי לא הוה מקבל ליה. והקשה 

קלה), אי הוה ליה להאי לוה צררי לאתפוסיה לערב, למה ליה למיזף 

מגוי. ותירץ, דהני צררי לאו צררי דזוזיה נינהו, אלא כגון דהבא וכספא, 

לאפקינהו מנפשיה, אלא ניחא ליה למיזף דלא ניחא ליה ללוה לזבונינהו ו

 זוזיה עד דמתרמו ליה זוזיה ופרע. 

שמא יפרע בלא בי״ד ובלא הדרה. ולפי זה תוס׳ ד״ה אטו כל דמגרש,  )יז

לישנא קלילא  דאטו כל דמגרש בבי דינא מגרש, ,בחידושי הריטב״אביאר 

ובבי דינא גביא  ,ורצונו לומר, אטו כל דמגרש בבי דינא מגרש .נקט

בתה מן הבעל או מן הערב, הרבה פורעים שלא בבית דין כשיודעים כתו

דשמעינן מהכא, דאי לא אדרי  כתב,ובחידושי הרשב״א שהם חייבים. 

 ,בשעת נתינת הגט, שוב אין מדירין, ואפילו אם תיגבה כתובתה בבית דין

, הרא״שבשם  שיטה מקובצתהמכל מקום לא יוכלו להדירה. ודחה 

יב שידירנה הנאה כשתבא לתבוע כתובתה, דאי הערב לחי מצידלעולם 

והא דקאמר אביי, היינו, אטו כל  .לאו הכי מה הועילו חכמים בתקנתם

שידעו שחמיה נתערב בכתובתה, דיכול  ,מאן דמגרש מגרש בבי דינא

לילך בבית דין שלא ידעו, ותו לא יחייב אותו הערב דהוא חמיה שידירנה 

דירנה כדי שלא יגרשנה, אבל אחרי הנאה, דודאי בשעת גרושין יבקש שי

ניחא ליה שתאכל כתובתה עם בנו, משתכניסנה לאיש  ,שכבר נתגרשה

 אחר.

הנימוקי כתב  גמ׳, מאי טעמא מצוה הוא דעבד ולאו מידיה חסרה. )יח

יהו בעי להו, ולאפוקי ערבות דנדוניא י(דף פב. מדפי הרי״ף), דתרוויוסף 

המתחייב לחבירו ונכנס דהא חסריה, ולאפוקי  ,שהביאה האשה מביתה

תוס׳  וזה ערב, דלא עביד מצוה, דמשתעבד אף דלא חסריה. וכן כתב

(מט:), נקט דעיקר הטעם משום והריטב״א בגיטין . ד״ה מצוה(נ.) בגיטין 

 וההגהות מיימוניותדלאו מידיה חסריה, וערב על התחייבות אינו חייב. 

קעביד, ועל כן אף (פי״ז מאישות אות ז) כתב, דעיקר הטעם משום דמצוה 

 (אות רנד).האור זרוע בנדוניא אינו חייב. וכן כתב 

(דף פב. מדפי הרי״ף), דבכולהו אם קנו הנימוקי יוסף כתב גמ׳, שם.  )יט
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הרמב״ם אבל  .(פכ״ה ממלוה ה״ו)הראב״ד  מידן מישתעבדי. וכן דעת

 התחייבות הערב דהרי, מו(שם) טעהמגיד משנה , וביאר פליג(שם) 

 גמר ליה, מהימני דקא הנאה ליה דאית דמשום אלא היא, אסמכתא

 לא בהימנותיה, חסריה מידי דלאו בכתובה הכי ומשום נפשיה, ומשעבד

(עמוד א). ומכל מקום לעיל כדו אסמכתא, לה והויא נפשיה ומשעבד גמר

כתב שם הרמב״ם דהא דאמרינן הכא דלבריה מישתעבד, היינו דווקא אם 

 קנו מידו.

ומילתא דרבי שמעון בן גמליאל איירי בסוה״ד, תוס׳ ד״ה בר מערב,  )כ

 כשינויא, אמאי לא אוקי למתניתין המהרש״אבאבא לגבי בריה. הקשה 

הוה ליה ואישתדוף. בקמא דשמעתין, דרבי שמעון בן גמליאל מיירי 

בערב, ובערב אף היכא דאית ליה לא  א, דמתניתין איירהרש״שוהקשה 

לא יצטרך  ,שנתנו בקבלןמישתעבד, ואי כוונת המהרש״א להעמיד מ

שיהיה לו נכסים בשעת נשואין, ולא היה צריך תוס׳ להעמיד משנתנו 

 באבא דיתחייב לבריה.

הקשה גמ׳, אמר רב הונא שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו וכו׳, נאמן.  )כא

, כיון דקיימא לן דיש שאלה בהקדש, למה לא יהיה נאמן הרמב״ן בחידושי

ץ, דאיירי כשנדר על דעת רבים דלית במיגו דאי בעי מיתשיל עליה. ותיר

ליד גזבר דתו ליתיה  םתירץ, דאיירי במסרובחידושי הרשב״א ליה הפרה. 

שאלה  א, דהא דמהניבריו(סימן רנה סק״ו) דהש״ך בשאלה. וביאר 

דאתי דיבור ומבטל דיבור, אבל אם  ,בהקדש אינו אלא כשהקדיש בפה

שה בקנין תו ליתיה עשה קנין, לא גרע כח הקדש מכח הדיוט, דכל דנע

 בחזרה. 

ונראה לר״י דמיירי בשכיב מרע תוס׳ ד״ה שכיב מרע, בתוה״ד,  )כב

תירץ, הר״י מיגש אבל  .בחידושי הרמב״ןשהקדיש כשהיה ברי. וכן תירץ 

חומרא דהדיוט, ואם עמד אינו חוזר להוציא  דמהא שמעינן דתיקו דלעיל

אלא אמר מנה היכא דלא חזר בו,  משום הכי מספקינן הכאמיד הקדש, ו

 )שם(הראב״ד אבל  .(פ״ז מערכין הי״ט)הרמב״ם לפלוני בידי. וכן פסק 

תירץ, דגבי הקדש כיון דקונה באמירה, ובחידושי הריטב״א פליג עליה. 

מחיים נותן ומזכה, ואף שאם עמד חוזר כל שלא עמד אינו יכול לחזור בו, 

ד חוזר, יכול ואינו דומה לשאר מתנת שכיב מרע דקיימא לן דכיון דאם עמ

 לחזור אף כשעדיין לא עמד.
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, היד רמההקשה  גמ׳, הכא נמי אדם עשוי שלא להשביע את עצמו. )א

 ויכיון שהקדיש כל נכסיו, מאי שלא להשביע את עצמו איכא, הא הו

 בגוונאשכיב מרע והולך למות. ותירץ, שמתכוון שלא להשביע את עצמו 

יימא לן אם עמד חוזר. [ולדבריו לא יעמוד ויחזור מהקדשו, למאי דקש

, עיין באות כתוס׳ ד״ה שכיב מרעלא ודכשהקדיש כשהיה בריא,  נןאיירי

לא איירי שאמר הריני מקדיש דתירץ,  הראב״דבשם והרשב״א הקודמת.] 

תירץ, והמאירי כל הנכסים הידועים לו.  שמקדישנכסי, אלא אמר  כל

אמרו כמה כסף היה לו, דכוונתו שלא להשביע את עצמו למפרע, דלא י

 .ברש״שועכשיו הקדיש הכל. ועיין 

, בחידושי הריטב״אכתב כי קאמר רב הונא התם דנקיט שטרא.  גמ׳, )ב

דברי רב הונא בדליכא שטרי,  אוקמידאין לומר דמעיקרא היה אפשר ל

דאם כל דבריו במלוה על פה לא יגבה המלוה מן ההקדש, דמה לי 

, דההיא למימראלא  ילא אתובוה. משעבדי להדיוט, מה לי משעבדי לג

 דווקא בדנקיט שטרא, אבל ההיא דרב ושמואל, אף בדלא נקיט שטרא.

ואי משום טעמא דמצוה בתוה״ד, , רשב״ם ד״ה מכלל דרב ושמואל )ג

לקיים דברי המת לא היה להם ליתן משום דברי אביהם אלא לאחר 

 ״נותנים״, דמשמע מדברי רשב״ם דוהרש״ש התורת חייםמיתה. הקשו 

, ואם כן קשה, מאי פריך מהא דאמרי לאלתרדאמרי רב ושמואל היינו 

(אות תרסד), הקובץ שעורים דמלוה על פה אינו גובה מן היורשים. ותירץ 

שב״ם דאיירי בכל גוונא, בין מחיים בין לאחר מיתה, ואם כן הרדכוונת 

 אףדטעמא משום דמצוה לקיים דברי המת, דהא מיירי  ליכא למימר

איירי נמי לאחר מיתה. ד משום ,ממלוה על פה מ׳בגהא דפריך ו .מחיים

דמכל מקום אפשר לפרש דהא דחייבים מחיים  ,צריך ביאורלכאורה [ו

משום דהנכסים עדיין לאביהם, ופורעים בשביל אביהם, ולאחר מיתה 

בשו״ת שואל ומשיב יפרעו משום דמצווה לקיים דברי המת]. ועיין עוד 

 (ח״ג סימן קפג).

 ר״ת בתוס׳הרשב״ם, לפי דברי  קושייתתירץ והריטב״א שם. בא״ד,  )ד

, דלא אמרינן מצוה לקיים דברי המת אלא ד״ה דקא מגמרי(קמט.) לעיל 

כשהפקיד הממון ביד שליש וצוה לו, או באומר ליורשיו ממש וקיבלו 

 עליהם. 

 וא״ת הא דברי שכיב מרע ככתובים וכמסורים. תוס׳ ד״ה ורב ושמואל, )ה

(שם), דשכיב מרע הרמ״א תירץ, על פי דברי  סימן רנ סק״י)(בקצות החושן 

שאמר תנו מהיום לא אמרינן דדבריו ככתובים, דכיון דאין מתנת שכיב 

מתנת שכיב מרע, ואם כן בתכוון להקנות נמרע חלה מחיים, על כרחך לא 

 ליכאכנותן מעכשיו, ו ויהו ,כשאמר מנה לפלוני בידי ומודה שחייב לו

 תקנת שכיב מרע.

(סימן פא סקי״א), בשער המשפט הקשה  .יהלשטר יהגמ׳, אמר תנו קיימ )ו

בודאי דשההלואה היתה בשטר, ניחוש דאף  ״תנו״מוכיח במה שאמר  מה

 ,הלוה ממנו וכמו שאמר, מכל מקום השטר מזוייף, והוה מלוה על פה

דלרב ושמואל לא גבי ממישעבדי. ותירץ, דצריך לומר דמיירי באומר 

 . ״, ותנו לובשטרי מנה לפלוני ביד״

הש״ך לא בעי למימר אלא איפכא איתמר וכו׳. הקשה תוס׳ ד״ה אלא,  )ז

דקושטא  ,תוס׳ לקמן ד״ה חזר ואמר(סימן רנה סק״י), למאי דכתבו 

לא  ,אף היכא דאמר מנה לפלוני בידי ,דמילתא הוא דנאמנים לומר פרענו

 ,כתב ךנאמנים. ולכ בהא נמימצי למימר איפכא איתמר, דהא לפי האמת 

מהרי״ח בהגהות דנראה למחוק כל דברי תוס׳ אלו, והועתק בטעות מדברי 

(שם ובביאור הגר״א הוא העיקר.  תוס׳ בד״ה הבא, ומה שכתבו אשר״י

, אבל ׳הגמ משניתוס׳ לקמן הוה למאי ד וכתבש מהכל ד ,סק״ז), תירץ

 דהוה ליה למימר איפכא ולא איצטריך לזה. כתביתוס׳  הכא

 הרי״ףהקשה ומים חזר ואמר לנו אבא פרעתי נאמנין. גמ׳, ואמרו ית )ח

דהיכא דלא אמרו חזר ואמר לנו פרעתי  ,(דף פב: מדפי הרי״ף), דמשמע

דנותנין, ואף דלא אמר תנו, ומאי שנא מדרב ושמואל דאמרי תרוייהו 

ותירץ, דהתם לא אמר בדרך  לא אמר תנו אין נותנין. ,אמר תנו נותנין

 רת הודאה גובים אפילו מיתמי. וביאראבל הכא דאמר בתו ,הודאה

לא חיישינן שלא להשביע את בניו  אמאי ונתו להקשותו, דכהריטב״א
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נתו להקשות מדרב ואמר כן, כדחיישינן לעיל כשלא אמר תנו, אבל אין כו

דמלוה על פה לא גובים ממשעבדי, דהא מסקינן הו ושמואל, דסבירא ל

 (קעו.) דלית הלכתא כוותייהו. לקמן 

היינו דטפי מסתבר לומר שם אין נאמנים מתנו  ד״ה חזר, בתוה״ד,תוס׳  )ט

(פ״י הרמב״ם בסוגיין. מיהו הרשב״א והריטב״א מנה לפלוני. וכן דעת 

מזכייה ומתנה ה״י) כתב, דקיימא לן כאיפכא מסתברא, ואם אמר האב 

המגיד מנה לפלוני בידי, אין נאמנים היתומים לומר פרענו. ועיין בדברי 

 (שם).משנה 

רבי כגון שמחל שעבודו. הקשה  ואומרתוס׳ ד״ה המלוה, בסוה״ד,  )י

(מז.), מהא דדרשינן התם ״שבועת ה׳ יהיה בין בחידושי הר״ן בשבועות 

שניהם ולא בין היורשים״, דתוס׳, היכי איירי, אי מחל לו על השעבוד או 

שאין לו קרקע, לא צריכי קרא, דהרי מטלטלי דיתמי לא משתעבדי לבעל 

ן כך אין יי שיעבד לו נכסיו, לא צריכי קרא לפוטרו משבועה, דבחוב, וא

עבד יעבוד קרקעות. ותירץ, דצריכי קרא להיכי דשיעל כפירת ש ןנישבעי

מאי (סימן לט סק״א), דלפי הקצות החושן לו מטלטלי אגב קרקע. וכתב 

(שם), דקנין אגב  והרא״ש ,ד״ה אנא(יב.) וס׳ בבבא קמא לת דסבירא להו

הרשב״א לפי דברי  ך תירץ,מדרבנן, הדרא קושיא לדוכתא. ולכאינו אלא 

 דמן התורה מטלטלי דיתמי מישתעבדי.  (יד:)בבבא קמא 

 

 דף קעה ע"ב

(דף פג. מדפי הרי״ף כתבו מתני׳, הוציא עליו כתב ידו שהוא חייב לו.  )יא

(סימן מט), דהיכא דמוציא עליו כתב ידו יכול הלוה והרא״ש הרי״ף) 

והבעל למוציא שטר על חבירו דאינו נאמן.  דמיא לטעון פרעתי, ולא

הכא שטרך בידי מאי בעי. נמי (שם) השיג, למה לא יוכל לטעון המאור 

(דף פב: מדפי הרי״ף), דדעת הרי״ף והרא״ש דכיון  הנימוקי יוסףוכתב 

המלוה לגבות על ידו ממשעבדי, לא חייש לאנוחי בידו.  מצידלא 

כתב כדברי הבעל המאור, וכן התם ד״ה שאני ב(קעו.) רשב״ם לקמן וה

 .ד״ה הודאה (מ.)לעיל ברשב״ם כתב 

(סימן קכט סק״ב), הסמ״ע כתב מתני׳, ואמר לו הנח לו ואני אתן לך.  )יב

, אבל אם פטרו ״אי לא אפרע לך אני אתננו״דהיינו דווקא בגוונא, שאמר 

 .)שם(הרמ״א לגמרי על פיו חייב, וכדפסק 

וכתב ע״פ גובה מנכסים משועבדים. גמ׳, אחד מלוה בשטר ואחד מלוה  )יג

(פ״ה סימן ג), דאינו יכול לגבות במלוה על פה מנכסים הרא״ש בשבועות 

משועבדים, אלא אם הלקוחות מודו דלא פרע הלוה, אבל הודאת לוה לא 

  .)אות יט( לקמן. ועיין מה שכתבנו ״דחב לאחריני״משום  אמהני

, ד״ה שעבודארשב״ם פירש גמ׳, מאי טעמא שעבודא דאורייתא.  )יד

ד״ה דבר בותוס׳ החוצה״.  טמדכתיב ״יוציא אליך את העבו ילפינן להד

אי אפשר למילף אלא דנכסי לוה  האי קראהקשה, דמ , בסוה״ד,תורה

(אות ביד רמה מישתעבדי, אבל לא דמישתעבדי אף היכא דמכרם. ותירץ 

עבוד יאיכא שדקמד), דכיון דמחייב קרא ליתן לו משכון, שמע מיניה 

עבוד נכסים כל היכא דאיתנהו מישתעבדי ליה יסים, וכיון דאיכא שנכ

 כתב, דנלמד מדכתיב ״עבד לוה לאיש מלוה״.ורבינו גרשום לבעל חוב. 

, דמכל בחידושי הרמב״ןכתב גמ׳, ורבה אמר שעבודא לאו דאורייתא.  )טו

(פו.), והוא הדין דיורדין בכתובות מקום כופין את הלוה לפרוע וכדאיתא 

כתב, דלרבה אין יורדים והרשב״א ה מדין כפיה על המצות. לנכסי הלו

 יז.  אות לקמןלנכסיו. ועיין מה שכתבנו 

הקובץ ביאר גמ׳, והא אמר רבה גבו קרקע יש לו גבו מעות אין לו.  )טז

נמי למאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא קרקע ד ף(אות שפו), דאשעורים 

ן לא תיקנו שיהא מכל מקום חשיבי ליה ראוי, דרבנ .משתעבד מדרבנן

משועבד לו כמו למאן דאמר שעבודא דאורייתא, אלא תיקנו דין הפקר 

 בית דין בשעת הטירפא. 

תימה היכי מוכרח מהכא דשעבודא דאורייתא תוס׳ ד״ה דבר תורה,  )יז

, דמעולא שמעינן דנחתינן לנכסי הרשב״אדילמא היינו מיניה. ותירץ 

 ואין עליו, ונחתינן לנכסילוה, ולמאן דאמר שעבודא לאו דאורייתא לא ה

דאף למאן דאמר  ,דכתבהרמב״ן אלא מצוה לפרוע. ומכאן דחה דברי 

תירץ, דמאן דאמר  וברמב״ן. ושעבודא לאו דאורייתא נחתינן לנכסי

עולא ד אשעבודא לאו דאורייתא יליף לה מהא דאסור ליכנס לביתו, ומה

דסבירא  פירש דאסור ליכנס לביתו כדי להוציא פחות שבכלים, מוכרח

 ליה שעבודא דאורייתא. 

משמע קרקע זבורית מדלא הזכיר סובין. והיינו דמהא מוכרח בא״ד,  )יח

דעולא איירי בגבייה ממשעבדי, דאי מיניה דידיה, אפילו סובין נמי. 

, דאף אם שעבודא רידסב הוכיח מדבריהם(אות תרסט), קובץ שעורים ה

מטלטלים. ודלא דאורייתא, אין השעבוד אלא על הקרקעות ולא על המ

(יב:), דמדאורייתא אין חילוק בין מקרקעי הרשב״א בבבא קמא כדעת 

[ועיין לעיל (פי״א ממלוה ה״ז). רמב״ם ב דעת התוס׳ איתאוכ למטלטלי.

 .וצריך עיון] בדעת תוס׳ הקצות החושןמה שכתבנו בשם  (עמוד א׳)

 הונפקא ליה בפ״ק דב״ק מוהאיש אשר אתה נושרשב״ם ד״ה בע״ח,  )יט

, איך ילפינן מהתם, הרי קיימא לן ד״ה להוציא(שם) תוס׳ הוהקשו בו. 

שמוציא בגוונא דמטלטלי, כל מיליה מיטב הוא. ותירץ, דילפינן, דכמו 

כלים דרכו להוציא הגרוע, כשמוציא קרקע נמי דרכו להוציא זיבורית. 

בסוגיין כתב, דמשכון שהוא בכדי לכופו לפרוע, לאו ובחידושי הריטב״א 

 כזיבורית.חשוב מיטב, אלא משכון גרוע  כל מיליה

, הרש״שתמה גמ׳, מלוה על פה גובה בין מן היורשים בין מן הלקוחות.  )כ

הא במתניתין קתני דעל ידי עדים גובה מנכסים בני חורין דווקא. ותירץ, 

דיש לומר דאינהו מפרשי דטעמא דמתניתין משום דטענינן להו שפרעו, 

פרעון, כגון בגו זימניה. אי נמי, דאינהו ואינהו מיירי בגווני דאין חשש 

(יג:), גריס ״גובה בקידושין  דתוס׳ רי״ד ,ביאהקאמרי, מדין תורה דווקא. ו

  מן היורשים ולא מן הלקוחות״.

הים של שלמה בבבא הקשה  גמ׳, יורשי בעל הבור חייבים לשלם. )כא

ה דכל מלוו ו, דכתבד״ה כולן(ח.)  וס׳ שםהתא סימן טז) לדברי  (פרקקמא 

הכתובה בתורה ככתובה בשטר דמי, מאי ראיה מהא דגובים חיוב נזיקין 

, דשאני התם דככתובה בשטר דמי ולכולי מניהודאף חוב גבינן  ,מיורשים

ם הת(סימן לט סק״ב), דכל דברי התוס׳ הש״ך עלמא גבינן מיתמי. ותירץ 

דסבירא ליה דאף מלוה על פה גובים  ,אינם אלא לדברי רב פפא דבסמוך

שעבודא לאו  הויורשים, אבל לדברי רב ושמואל דהכא דסבירא למה

ולא  ,דאורייתא, אפילו מלוה הכתובה בתורה לית ליה שעבוד דאורייתא

 כמלוה בשטר לגבות מלקוחות ומיתומים.  יאהו

דהיכא  ,, דמהכא שמעינןבחידושי הריטב״אכתב  גמ׳, שעשאו טריפה. )כב
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ופין אותו למנות אחר לדון שהנתבע חולה ואינו יכול לבוא לבית דין, כ

בשבילו כדי שלא יפסיד השני זכותו, דהא הכא שעשאו טריפה עד שנקרא 

 הריטב״א ובחידושיהרוג, ואמרינן דעמד בדין, ועל כרחך דעל ידי אחר. 

 (ל.) האריך בדין זה. בשבועות 

בתוס׳ ד״ה  ווביאר וחייבוהו. אריגמ׳, התם דיתבי דייני אפומא דב )כג

עין מה שכתבנו לן דלא אמרינן דגברא קטילא דייני. [ו, דקא משמע דיתבי

   ]הריטב״אבשם  באות הקודמת 

 

 ף קעו ע"אד

(דף פב: הנימוקי יוסף כתב גמ׳, מלוה על פה גובה מן היורשים וכו׳.  )א

, דכיון דלהלכה מלוה על פה אינו גובה אלא הרמב״ןמדפי הרי״ף) בשם 

פה דין קדימה על מלוה  מבני חרי, ובשטר גובה ממשעבדי, אין למלוה על

רב האי דדעת  ,הביאאמנם מלוה בשטר. למוקדם  ם יהיהבשטר, אפילו א

אינו כן, אלא, כיון דקיימא לן שעבודא לאו דאורייתא, היכא דגובים גאון 

מנכסיו דלוה או מיורשיו, מלוה על פה מוקדם קודם למלוה בשטר 

 מאוחר. 

ין אמרינן גובה מן ובפרק קמא דקדושתוס׳ ד״ה גובה מן היורשים,  )ב

כתב, דהתם קאמר ובחידושי הריטב״א היורשים שעבודא דאורייתא וכו׳. 

דאפילו למאן דאמר שעבודא דאורייתא אינו גובה מלקוחות כיון דלית 

ליה קלא, והכא קאמר דאף על גב דשעבודא לאו דאורייתא גובה מן 

 היורשים מדרבנן, ולאפוקי מדרב ושמואל.

פפא התם דשעבודא דאורייתא היינו לענין דהא דפסיק רב  בא״ד,  )ג

קרבן. והיינו שבמלוה שאינה כתובה בתורה קיימא לן להלכה ששעבודא 

הרמב״ם  אבל. ד״ה אמר(יג:) וס׳ בקדושין הת ולאו דאורייתא, וכן כתב

מדפי הרי״ף), פסקו דשעבודא  (דף פב:והרי״ף (פי״א ממלוה ולוה ה״ד) 

ה שהאריכו לבאר מ , א)סימן לט( ןת החושבש״ך ובקצודאורייתא. ועיין 

 .הרא״שדעת  היא

(סימן מו סק״י), דהא דקיום הש״ך כתב גמ׳, הוחזק כתב ידו בבית דין.  )ד

אינו אלא בשטר שחתומים עליו עדים, דהוי כנחקרה  ,שטרות דרבנן

בקצות עדותן בבית דין, אבל בכתב ידו בעינן קיום מדאורייתא. ועיין שם 

 (סק״ה). החושן 

בעליות ביאר ר ליה אף על פי שהוחזק כתב ידו בבית דין. אמ גמ׳, )ה

, דאף דקיימא לן דכל מעשה בית דין גובים ממשעבדי, שאני דרבינו יונה

 הכא דלא הוחזק בבית דין לכוף הלוה, אלא להעיד על כתב ידו.

שב״ם ד״ה הרביאר גמ׳, מתיב רמי בר חמא שלשה שטרות הן וכו׳.  )ו

ר הנמסר על ידי עדי מסירה הוה כשטר , דשטסבר רמי בר חמאד ,וגובה

יוכל לשעבד נכסיו אחרי נמי  יהכושהוחזק בבית דין, ומהני לשעבד נכסיו, 

ובעליות דרבינו יונה . הר״י מיגש שהוחזק כתב ידו בבית דין, וכן ביאר

דטעמא דרבי יוחנן, דאין קול יוצא אלא על ידי  ,ביאר, דרמי בר חמא סבר

כסי על ידי שיצא כתב יד הלוה בבית דין. נ משתעבדילא  ךחתימה, ולכ

עדי חתימה, מכל מקום  ליכאמצינו דאפילו היכא דשוהקשה, דכמו 

דיוצא  בהא הכי נמייכולים עדי מסירה להוציא קול, ומשתעבדי נכסי, 

, תירץקול. ובאותו  לא ישתעבדו נכסיואמאי קול,  יוצאכתב ידו בבית דין 

ואה להיכא דצריכים שישתעבדו דחלוק היכא דשיעבד נכסיו משעת ההל

 אחרי ההלואה.

 כשנכתב השטר נכתב כדי למוסרו בפני עדיםרשב״ם ד״ה שאני התם,  )ז

(אות תרעא), דבשטרי ממון לכולי עלמא הקובץ שעורים . והקשה וכו׳

לא  הריכשר אפילו מצאו באשפה, או כשכתב הסופר כדי להתלמד, ו

מסר בפני עדים גובים נכתב כדי למוסרו בפני עדים, ומכל מקום אם נ

לחלק, דהיכא דהוחזק בבית דין לא  ׳לגמ יהדטפי ה ,ממשעבדי. וכתב

הוצרכו הבית דין לקרותו, מה שאין כן עדי מסירה, צריכין לקרות את 

 השטר.

כדפירש הקונטרס ולא גרסינן משעת כתובה. תוס׳ ד״ה משעת כתיבה,  )ח

, דגרס רבינו חננאלבשם  והביאו, ד״ה וגובה(ג:) יטין בגוס׳ הת ווכן כתב

בסוגיין ״משעת כתובה״, ופירש דסוגיות חלוקות, ואליבא דסוגיין לא 

ת על ידי גט, אבל בשאר שטרות לא יאיירי רבי אלעזר אלא בכתובה הנגב

  גבי בעידי מסירה אלא מבני חרי.

 בשיטה מקובצת. ביאר וכו׳ דשאני שאילו שדומה שסותר הגטבא״ד,  )ט

 ועיקרהא עיקר השטר לשאילת שלום, ד , דבגט סתרתוס׳ הרא״שבשם 

אמרינן דהעדים חתמו על  ךלקרב, ולכ אתילרחק ושאילת שלום  אתי

דבריו האחרונים, דחזר בו מהראשון, אבל בשטר חוב חתמו לדעת 

מלוה, וניחא ליה יותר דיחתמו העדים על שעבוד הלוה, דממנו הוא ה

ת שלום דשאיל ,מבואר (הכא) ברבינו גרשום אמנםתובע תחילה. 

 והמרדכיהכתובה בגט אינה שאילה בשלום האשה, ודלא כתוס׳ והרא״ש. 

ודאי לא קיימי  ,פלוני ערב דכתוב לאחר סוף הגטא(אות תרמב) תירץ, ד

כתובה לפני העיקר שטרא, מה שאין כן שאילת שלום בגט אאלא  ,עדים

שיטה אחרונה. ועוד תירץ, דמסתמא קא מסהדי סהדי אעיקר השטר 

הלוה יותר מן הערב, דאין סברא דקיימי אערב ולא הלוה,  שנכתב בשם

שאילת אדהא לא יתבע ערב תחילה, אבל גבי גט איכא למימר דחתמו 

 שלום דאשה לאו לגרושין עומדת. 

 

 דף קעו ע"ב

דבאותה הנאה  הרשב״ם ד״ה ערב דבית דין,פירש  גמ׳, ערב דבית דין. )י

בשיעורי רבי והקשה  .עצמו ומשעבדשבית דין מאמינים לו, גמר בדעתו 

(קידושין אות קד) כיצד חל שיעבוד הערב למלוה, הרי שמואל רוזובסקי 

אינו נהנה מהמלוה אלא מבית דין, ובעי למיחל השיעבוד לבית דין ולא 

למלוה. ואין לומר שההשתעבדות חלה מהבית דין למלוה מדין עבד 

מה  כנעני, דהיינו שהוא נהנה מהבית דין והתשלום לבית דין הוא

שמשתעבד למלוה, שהרי ליכא בההיא הנאה שווה כסף, ואינו דומה לדין 

קנד ד״ה א״ר רבי (לעיל  היד רמה עבד כנעני. לכך יישב לפי מה שכתב

יהודה), שהוא משתעבד למלוה מחמת אותה הנאה שהאמין לו ועשאו 

 ,(דף פג. מדפי הרי״ף) ביארהנימוקי יוסף אמנם ערב בפני הבית דין. 

הו בית דין, כשרצו לגבות מהלוה ואמר אועששערב ד בגוונא איירינןד

גמר נהנה ממה שהאמינהו בית דין הואיל ודלהם הניחוהו ואני ערב לכם, 

אבל אם אמר בפני בית דין אני ערב, אינו חייב כלום עד  י,ומשעבד נפש

שיקנו מיניה, דהא לאו מידיה חסריה, ולא אמרינן דמשתעבד בההיא 

 וכן ביאר (פכ״ה ממלוה ה״ב).הרמב״ם וכן כתב  ,הנאה דמהימן ליה

 (לה, א אות י). ובגידולי תרומה(ריש סימן קכט)  טור, ועיין התורת חיים
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 ליה דמהימן הנאה דבההיא, קנין בעי לא דין דבית ערברשב״ם ד״ה  )יא

 בעו כולהו ואינךגרס ״(פג. מדפי הרי״ף)  הרי״ף. אמנם ליה ומשעבד גמר

 ערבלכלול נמי  ״כולהוונת הרי״ף בהא דכתב ״, דכהרשב״א״. וכתב קנין

 ,שטרות חיתום לאחרש ערב אבל, כתובהשל  וערב ,מעות מתן לאחרש

 הדרישהן. וכתב ריוח מבני לגבותכדי  קניןצריך  יןאש ן״הרמבבשם  כתב

(קכט, ג), שהנפקא מינה בין שני גירסאות אלו, דין ערב שיוצא לאחר 

קנין, ולגירסת הרשב״ם אין צריך.  חיתום שטרות, שלגירסת הרי״ף צריך

וביאר הדרישה, דמאי דאמרינן בגמ׳ שלא בשעת מתן מעות צריך קנין, 

היינו דוקא כשקיבל עליו ערבות בעל פה, אבל לאחר חיתום שטרות 

שהוא בשטר, אין צריך קנין. והוא הדין ברואה את חבירו חונק בשוק, 

נין, אבל אם היה דכיון שהוא בשוק מסתמא הווי על פה ולכך בעי ק

הביא דפליגי בהא, והוסיף, דיש אומרים המאירי  בשטר, אין צריך. גם

שאם עשה קנין, אף שהוא לאחר חיתום שטרות, גובה אפילו 

ד״ה והלכה  (בעמוד א׳)תוס׳ ו. (קכט, ג) טורההביא וכן . ממשועבדים

 ,חנוק בלא בין בחנוק ביןד פרשול משמעד חננאל רבינוכתבו בשם כמותו 

 ועיין באות יג. .קנין צריך פה בעל ובין בשטר יןב

ואם כתב בתוך השטר לאחר חיתום רשב״ם ד״ה הכי גרסינן, בתוה״ד,  )יב

 קודםדצריך לגרוס  ,הרש״ששטרות גובה מנכסים משועבדים. כתב 

 חיתום שטרות. 

 הרי״ףבדעת  פי הרי״ף)ד(דף פג. מ הנימוקי יוסףכתב שם. בא״ד, ) א

רי חיתום השטר, אפילו אם נעשה ערב בקנין , דאח(הובא לעיל אות יא)

ואף דקיימא לן דסתם קנין לכתיבה עומד,  .לא יגבה מנכסים משועבדים

דקיימא לן אחריות טעות  ףכתב בו אחריות, ואימכל מקום אינו עומד לה

(הובא הרמ״ה  סופר, הני מילי כשהתנה ולא כתב, אבל הכא לא. ודעת

על הבית יוסף ממשעבדי. ותמה  ןיסימן קכט), דבכהאי גוונא גובבטור 

קיימא לן דאחריות טעות סופר אף בסתמא ולא רק הא דברי הנמוקי יוסף, 

הא דמבואר במתניתין  ,(שם סק״ג) כתב, דלדעת הרמ״הוהב״ח כשהתנה. 

דערב אחר חיתום  ףדערב אחר חיתום שטרות לא גבי ממישעבדי, א

שטרות גרע טפי,  משום דכשיוצא לאחר חיתום היינושטרות בעי קנין, 

 שיגבו ממשעבדי. דלא בעידכיון שלא חתם קודם החיתום מוכרח 

 

 לה מסכת בבא בתראסליקא 

 

 
 
 


