


  

  

  ספר

  שולחן ערוך
ר א ו ב מ   ה

  זה השולחן אשר ערך מופת הדורות רבן של כל ישראל 

  זצ"ליוסף קארו החכם השלם כמוהר"ר 

  לדעת המעשה אשר יעשון על פיו יצאו ויבואו 
  ועליו הובטח מן השמים בחסד עליון שבו תמלא הארץ דעה את ה' 

  הקטנים עם הגדולים תלמיד עם מבין חכם חרשים ונבון לחש 

  זצ"ל מפה על השולחן משה איסרליש ופרש בגדלו כמוהר"ר 

  להיות כל איש מחזיק במנהגי ופסקי אבותיו ורבותיו המיוסדים על אדני פז.
  והיה תכלית החיבור גם על מנת שיהגו בו בשינון מבלי פלפולי הטעמים והשיטות 

  למען תהיה תורת ה' תמימה שגורה בפי כל איש ישראל 
  אומר ואין דבריםהלכה פסוקה באין 
*  

   קמו אנשי חיל לייסדולהחזיר העטרה ליושנה לשנן ההלכה בהבנה 

  מכון הפוסקים היומי 

  שליט"א בצלאל גלינסקי הגאון רבי  בראשות

  לבאר ההלכה בלשון צח ונקי והיה הקצר אמיץ 
  שיטות יסודיות נוספות לפסק ההלכהובאיזהו מקומן נוספו בהערות 

  הדברים להיות שואל כענין ומשיב כהלכה לדעת מוצאי ומובאי
  קב"ה בעולמו אלא ד' אמות של הלכהואין ל 

*  
  זה יצא ראשונהוב"ה 

  חושן משפטחלק 
  ]מה -א סימנים [ דיינים, עדות, הלואה (א)הלכות 

*  

 תובב"א ירושלםפעיה"ק 
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   תשע"ט הרחמים והסליחותבס"ד חודש 

  לקראת המהדורה השניה  דברים אחדים

שהנחילנו ירושת התורה הקדושה ומה יפה  ,ומה נעים גורלינו ,נויאשרינו מה טוב חלק

וציונו לשמוע בדברי חכמים ולהדבק בהם דיבוק אחר דיבוק כדי  ,משה מורשה מסיני

ומה גדלה רחמנותו של נותן התורה עלינו ששלח לנו אורו  ,להעלות אור נפשנו לשורשו

ואמיתו ית' את רבינו הקדוש הננמ"ח זי"ע להורות ולייעץ לנו את הדרך אשר נלך בה 

עדי  ,ומופרשים מכל רע 'טובים' 'כשרים'כדי שנזכה להיות אנשים  ,והמעשה אשר נעשה

ומביאות אותנו ביותר מועילות ה מעצותיו הק'אחת ו ,נזכה להיות מעון לשכינת עוזו ית'

ומי כעמך ישראל רץ בשמחה לעשות  ,חק ולא יעבור ,לימוד הפוסקים יום יום לכך, הוא

לשמוע בקולם ולעשות ככל אשר יורו  לחכמים וצדיקים אמיתייםרצון קונו ומתבטל כליל 

  .להם

ה בכל מאחב"י הכשרים ובני התור םעדים אנו כיום לראות מאות מאות ואולי אלפיוהנה 

ומצטרפים לקיום עצה זאת אשר סגולתה מי בהתלהבות למסגרת זאת נרתמים  אתר,

 סניףנו להיות יכזו ,ה שגמלנו מטובו-ועל זאת נודה י ,וכנ"ל והרווחתה מי יתאר ,ישערנה

 בתחילת חודש אב תשע"טבהוציאנו לאור  ,לאחוז בחבל חיים זהלכל הרוצה  יכהוסמ

כשעליו  יכונה, 'היומי הפוסקים' אשר בשם  ו, –אבן העזר סימנים א שולחן ערוך המבואר 

ידי 'מחשבת מעשי  ,פרוס ומפורש ביאור נפלא ומשולב בתוך השולחן, פירוש צח הלשון

  .ודאין פעיה"ק ירושלים ת"ו שליט"א מורה בצלאל גלינסקירבי  בצלאל' של הגאון

כדי לכלל, והן  הפוסקים כולם  , הן כדי להנחיל את לימודכל מטרתינו בכך הואוהנה 

הרוצה בכך, כדי שיוכל לקיים את רצון הבורא ב"ה  לכל ולהקל לימוד נעלה זהלהגיש 

אמר לו הקב"ה למשה, לא תעלה על דעתך לומר,  פר' משפטים: ריש י"רשב כדאיתא

אשנה להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים, עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה, ואיני 

 ,לחןו, כשאשר תשים לפניהםלכך נאמר   מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו,

  :הערוך ומוכן לאכול לפני האדם

עצת לומדים חברים מקשיבים תלמידי ואולי כאן גם המקום להיות לפה ומליץ לשמוע ב

חכמים, שהיות וסדר לימוד זה הוא רק שני סעיפים ליום, והרי כמה פעמים נצטווינו 

להשמר לבל לשכוח שום דבר מתלמודינו וזאת על ידי השינון והחזרה כמה בתורה הק' 
זו וברש"י:  "שמור ושמעת את כל הדברים האלו"ועיין בדברים י"ב כ"ח:  וכמה פעמים

משנה (דהיינו חזרה ושינון) שאתה צריך לשמרה בביטנך וכו' וכל שאינו בכלל משנה, אינו 
ומה לנו יותר מכך שהקב"ה נותן התורה בעצמו, גם חזר על תלמודו  בכלל מעשה!!!

(עיין רש"י שמות ל"א שלימד את משה רבינו, שהיה משה שומע ממנו ואח"כ היו שניהם חוזרים 

  מכון "‰פוס˜ים ‰יומי"
  

  עורך ר‡˘י ר‡˘ ‰מערכ˙ ו

  ‰‚‡ון רבי בˆל‡ל ‚לינס˜י
  

   בי˜ור˙
  ‰‚‡ון רבי נ˙ן פי˘ר

  
  ו‰ו"ל ‰פ˜‰ייעוı  בי˜ור˙,

  י˘ר‡ל ‚בר‡ ‰רב
  

  עימו„

  ‰רב ˘‡ול חיים יז„י
  

*  

  לפניו˙ ‰ערו˙ ו‰‡רו˙:

  0504117476טל'  

 gmail.com@4117476מייל 

  טלפון ל‰˘י‚ ‡˙ ‰חוברו˙

0527644889  

©  

  כל ‰זכויו˙ ˘מורו˙

  בס"ד יסן תשפ"ב
  המערכת דבר

בול שכר יעיקר ק וברש"י: .אגרא דפרקא רהטא (ברכות ו' ע"ב) ,אמר רבי זירא

היא שכר המרוצה, שהרי רובם  ,הבריות הרצים לשמוע דרשה מפי חכם

שיקבלו שכר  ,רסא ולומר שמועה מפי רבן לאחר זמןיאים מביים להעמיד ג

שהוא יגע  , וברש"י:דשמעתא סבראאגרא  ,אמר רבא!!! ולהלן: מודיל

   !!!וטורח ומחשב להבין טעמו של דבר

ועל בעמדיו בסיום לימוד שו"ע אבהע"ז ותחילת לימוד שו"ע חושן משפט, 

 והודאה עצומה לבורא עולם, אשר זיכשל  י קודשרגשגדות הלב צפים 

קצר משולב ביאור  לערוך בגוף השולחןבמתת חים לבוא עד הלום, 

עד שכל הרואה אומר ברקאי וממש על דברי השו"ע והרמ"א,  ותמציתי

 (בהגר"י זצ"ל) הגה"ח רבי בצלאל קילורין לעייים וערוכים בטוב טעם ודעת בידי
ובכך לתת ללומד כלי בביאור השווה לכל פש, ומבוארים  גליסקי שליט"א

 שום מושגים בעייםלו אשר גם מי שאין  " כ"ל,להבין טעמו של דבר"עזר 

יוכל להבין או שטרוד ואין שעתו להתייגע להבין, החמורים של אבן העזר, 

  ולהעמיד גירסתו.

אשר  יומי"פוסקים "של להצטרף לסדר לימוד כל הרוצה יוכל  בזאת

 ובראשם הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטער שליט"אתייסד ע"י זקי א"ש 

לעשות  כדייור"ד, אהע"ז, חו"מ, השו"ע  בחלקיב' סעיפים ליום במסגרת 

שציווה ללמוד את כל השו"ע  אדמו"ר מוהר"ן מברסלב זי"ערצון צדיק 

'ללון לעומקה של הלכה בשיחות הר"ן (כ"ט) וכמו שכתב  מתחילתו ועד סופו,

וללמוד פוסק מידי יום ביומו חק ולא יעבור, בלימוד כל הארבעה חלקי 

הבעש"ט מרן ואף רצון קדשו של אור שבעת הימים שולחן ערוך כסדרו'. 

ורבים  ,היתה שלמד כסדר את השולחן ערוך והרמ"א (בכתר שם טוב) הק' זי"ע

זה, ומע מהם לקיים זאת  לימוד קדושוטובים אשר היה כל חפצם לקיים 

עקב חוסר ההבה בשו"ע ובפרט בכרכי שו"ע אבהע"ז וחושן משפט, ובזכות 

על כל השו"ע ביאור זה עלה בידם לקיים רצום מאז ומתמיד לזכות לעבור 

  בהבה.

ועל כך מחובתיו להודות ולברך את ותן התורה שזיכו ותן חלקו בין 

זכו בפעם ראשוה בחייהם מזכי הרבים וכפי שידעו כוה, שאלפים ממש 
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וללמוד פוסק מידי יום ביומו חק ולא יעבור, בלימוד כל הארבעה חלקי 

הבעש"ט מרן ואף רצון קדשו של אור שבעת הימים שולחן ערוך כסדרו'. 

ורבים  ,היתה שלמד כסדר את השולחן ערוך והרמ"א (בכתר שם טוב) הק' זי"ע

זה, ומע מהם לקיים זאת  לימוד קדושוטובים אשר היה כל חפצם לקיים 

עקב חוסר ההבה בשו"ע ובפרט בכרכי שו"ע אבהע"ז וחושן משפט, ובזכות 

על כל השו"ע ביאור זה עלה בידם לקיים רצום מאז ומתמיד לזכות לעבור 

  בהבה.

ועל כך מחובתיו להודות ולברך את ותן התורה שזיכו ותן חלקו בין 

זכו בפעם ראשוה בחייהם מזכי הרבים וכפי שידעו כוה, שאלפים ממש 
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ואשר לכן רבים נמנעים מהלימוד בחלקים אחרונים  ,מתמצא בסוגיותיהם

  של השו"ע או בחלק ניכר מהם.

זה שבעה עשר שנים שנתייסד אצל אנ"ש לפי והנה הדור הזה אתם ראו, 

חלקי כל הג' לימוד  ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א הגה"חהמלצת 

ובב' אב  על הסדר, שני סעיפים מידי יום, (מלבד או"ח)השולחן ערוך 

עשות פרי, העוסקים בדבר, ואף הגדילו  ,חלק אהע"זבפעם הב' יתחילו 

ומשולבים  ,ן המחבר והרמ"אפירוש מבואר על גוף השו"ע דברי מרלערוך 

וערוכים הם בטוב טעם ודעת  ,ממש קילורין לעינייםוהם בתוך השו"ע 

כל הרוצה בכך זה יקל על ו ,בידי הגה"ח רבי בצלאל גלינסקי שליט"א

יזכה לברר ולבטל הרע ועי"ז ליטול חלקו בקיום צוואת רביה"ק שציונו 

  מהטוב.

קונטרס זה מתחילת אבן העזר הכולל בתוכו  ולראשונה אנו מדפיסים

ובס"ד נמשיך  ,ורביה פריה הלכותכל אשר בו  ,ראשוניםהששה סימנים 

  .להדפיסו בל"נ על שאר הסימנים 

להשמיע שיעורים על סעיפים יומיים אלו בקווי נשתדל  בעזהשי"ת

  הטעלפון של אנ"ש כפי שיתפרסמו אי"ה.

חלקם בדבר קדוש זה ויצטרפו שיבואו בני ישראל ויקחו אנו תקוה 

ללימוד הרבים שסגולה מיוחדת לה להתקיים ולעשות פרי קודש 

הילולים ועל ידי זה יושפע שפע רב עלינו ועל כל ישראל ויערה עלינו 

רוח טהרה ממרום להפרישנו מכל רע עדי נזכה להדבק בו ית' כרצונו 

  ולראות אף צאצאינו אחרינו ששים ושמחים לעשות רצון קונם.

קריאת קודש מהגה"ח רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א
ובכך הראה לנו דרך הלימוד  )ושונין את ההלכה שניהם יחד מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה, וחוזרין י"ח: 

  ובעירובין נ"ד: שחייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עיי"ש.מהי, 

הפעם אצל חלק מהלומדים אותם, בפרט בלימוד באופן זה של שני סעיפים ליום, שהנה ו
(למעט מי שלומד סדר לימוד של כמה דפים ביום וגומר א לזמן רחוק, סעיפים אלו, הו ילמדוהבאה ש

שכחהו והעצה נ, כדי שלא נויולכן מחובתינו לחזור ולשנן את תלמודכל החלקים בתקופה קצרה) 
עדי ירגיש שהם  ,היעוצה, לחזור מידי יום לאחר הלימוד גם את דברי השו"ע והרמ"א לבד

לתת לנו חלק טוב בתורתו לשמור ולעשות ולקיים תקועים בלבו, וה' הטוב יהא בסעדינו 
  .אותם באהבה וביראה כל הימים

הפוסקים היומי, של בעומדינו בפתח השער לקראת הדפסת המהדורה השניה כעת 

חובה עלינו להודות לה' הטוב שהאיר פניו ה, כ –על סימנים ז וממשיכים אנו את הביאור 

התלהבות מרובה חביבות ומתפשט ומתקבל באת הפירוש הולך אלינו בכך שזכינו לראות 

עליו  ורגמהפסיקו לואף גם אדירי התורה עצמם שלא  ,על ידי תופשי תורה וצורבא מרבנן

נתקיים בנו 'בעודו בכפו וממש ונרדו נתן ריחו הטוב ונדף למרחקים ואף מעבר לים,  ,ההלל

והכריזו בפנינו ומיד לאחר הוצאת הפירוש לאור העולם קיבלוהו בשמחה רבה  יבלענו',

ראינו בכך סייעתא ו ,ורבים רבים קבעו בו שיעורים קבועים הן ביחיד ואף ברבים 'ברקאי',

  .דשמיא גלויה

ברוך אשר בחר בנו ונתן לנו חלק  ,אנו מודים לה' הטוב שזיכנו בכל זהכל זאת, על 

 עדי נזכה ,שיזכנו להמשיך במלאכת קודש זאתית' ותפילתינו אליו  ,בהרבצת תורתו

עם כל מיני מטעמים הרבה מינים ערבים ערוך בטוב טעם ודעת  ,לראות את כל השולחן

לגשת אליו ולטעום  ,למען יוכל כל הרוצהלמוציאיהם בפה ורצויים בלבב כל הלומדים בו, 

   .מצוף נועם משפטיו

 יעקב מאיר שעכטעררבי  הצדיקכאן המקום להביא ברכת תודה לפאר עדתינו הרב 

ועתה  ,בתחילת שנת תשס"בשבהמלצתו ועידודו נתייסדה מסגרת לימוד זה שליט"א 

את ידו בקודש להלהיב את בני שוב הניף במחזור השני, לקראת התחלת חלק אבן העזר 
וכבוד הוא לנו שהוא בעצמו שליט"א  ,בעצה אמיתית זאתישראל לקחת חבל קודש קבוע 

קמה אלומתינו וגם ודות לו ואכן א חיוקבע בו לימודו היומי מידי יום עם נאמני ביתו שי

עומד עלינו ואומר לנו ממרום, וכמלאך  בלימוד זה קבועיםיסוד שיעורי קודש יניצבה ב

יתן לו השי"ת אריכות ימים ושנים שלו בזאת ברכת הדיוט, אנו ומצרפים  ',גדל' 'גדל'

ובקרוב  ,בטוב לבב והארת פנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ועוד ינוב בשיבה טובה

  ישמח לבו לשמוע קול אומרים בית ה' נלך בבנין בית הבחירה.

  המערכת

, וב"ה להתחיל ולסיים סימים של השגות אלוקות בשולחן ערוך אבן העזר

העזר, ומה גדלה  שבכאלף ימים זכו ולמדו כאלפיים סעיפי שו"ע אבן

שמחתם על כך, ויעידון תגובותיהם הלהבות אשר רבו מספור שזכו 

להתקרב לשולחן ה' הערוך ומלא בכל מיי מטעמים משיבי פש ורוח והיה 

ואלמלא לא  ,זה שכרו לתת לו משמיא כח לעסוק בזכות הרבים בעין זה

  אתין לעלמא דין אלא להיות חלקו בדבר זה לבד, דייו!!!

והה עד עתה זכיו להוציא לאורה את הפירוש, על כל חלק אבן העזר, 

ערוכים בששה קוטרסים, כשבתקוותיו להוציאו לאור בשי כרכים 

  מכובדים לטובת רצון לומדי התורה.

כעת או שמחים להגיש בפיכם קוטרס השביעי בסדרה והראשוה על חלק 

לקי השולחן ערוך "כי חושן משפט, אשר מטבע הדברים קשים הם משאר ח

והושאים הלמדים בו אים  ,כל הרוצה להחכים, יעסוק בדיי ממוות"

, ולאידך קרובים לכל אחד די הבתו וצריכים יותר עמל ויגיעה להבתם

גיסא הרבה מהושאים הלמדים בחושן משפט שייכים לכל אחד ואחד לא 

ך קוטרס זה מהווה ומשום כ כמו עיי אבהע"ז שוגע רק לרבים ודייים,

בשורה משמחת לכל הרוצה להכס לשעריהם כדי שיזכה להבחין ולהחכים 

  בתורת ה' כשאיפתו הטהורה.

כאן המקום להביא ברכת תודה לכל המסייעים והשולחים הערותיהם 

והארותיהם כי הם לו לעייים להוציא מידיו דברים מתוקים ואף בקש 

, לתת ליבם לכל הכתוב בו ובאם ימצאו מכלל המעייים בקוטרס ביאור זה

שגיאה או כל הטעון תיקון, לא ישאירום בליבם, וישביעון מטובם לאחרים 

לתקן זאת במהדורות הבאות ויזכו בכך לתת כבוד לתורתיו הקדושה ותחול 

  עליהם כל הברכות הכתובות בתורת משה.

  בברכת התורה

  מערכת הפוסקים היומי

ק בזיכוי הרבים וליקח חלק בהוצאות הרבות של הדפסת .ב. מי שברצוו ליטול חל

  שכרו ישולם מן השמים בכפלי כפליים.ו 0504117476קוטרס זה, יפה למס' 
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ואשר לכן רבים נמנעים מהלימוד בחלקים אחרונים  ,מתמצא בסוגיותיהם

  של השו"ע או בחלק ניכר מהם.

זה שבעה עשר שנים שנתייסד אצל אנ"ש לפי והנה הדור הזה אתם ראו, 

חלקי כל הג' לימוד  ר' יעקב מאיר שכטער שליט"א הגה"חהמלצת 

ובב' אב  על הסדר, שני סעיפים מידי יום, (מלבד או"ח)השולחן ערוך 

עשות פרי, העוסקים בדבר, ואף הגדילו  ,חלק אהע"זבפעם הב' יתחילו 

ומשולבים  ,ן המחבר והרמ"אפירוש מבואר על גוף השו"ע דברי מרלערוך 

וערוכים הם בטוב טעם ודעת  ,ממש קילורין לעינייםוהם בתוך השו"ע 

כל הרוצה בכך זה יקל על ו ,בידי הגה"ח רבי בצלאל גלינסקי שליט"א

יזכה לברר ולבטל הרע ועי"ז ליטול חלקו בקיום צוואת רביה"ק שציונו 

  מהטוב.

קונטרס זה מתחילת אבן העזר הכולל בתוכו  ולראשונה אנו מדפיסים

ובס"ד נמשיך  ,ורביה פריה הלכותכל אשר בו  ,ראשוניםהששה סימנים 

  .להדפיסו בל"נ על שאר הסימנים 

להשמיע שיעורים על סעיפים יומיים אלו בקווי נשתדל  בעזהשי"ת

  הטעלפון של אנ"ש כפי שיתפרסמו אי"ה.

חלקם בדבר קדוש זה ויצטרפו שיבואו בני ישראל ויקחו אנו תקוה 

ללימוד הרבים שסגולה מיוחדת לה להתקיים ולעשות פרי קודש 

הילולים ועל ידי זה יושפע שפע רב עלינו ועל כל ישראל ויערה עלינו 

רוח טהרה ממרום להפרישנו מכל רע עדי נזכה להדבק בו ית' כרצונו 

  ולראות אף צאצאינו אחרינו ששים ושמחים לעשות רצון קונם.

קריאת קודש מהגה"ח רבי יעקב מאיר שכטער שליט"א
ובכך הראה לנו דרך הלימוד  )ושונין את ההלכה שניהם יחד מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה, וחוזרין י"ח: 

  ובעירובין נ"ד: שחייב אדם לשנות לתלמידו ארבעה פעמים עיי"ש.מהי, 

הפעם אצל חלק מהלומדים אותם, בפרט בלימוד באופן זה של שני סעיפים ליום, שהנה ו
(למעט מי שלומד סדר לימוד של כמה דפים ביום וגומר א לזמן רחוק, סעיפים אלו, הו ילמדוהבאה ש

שכחהו והעצה נ, כדי שלא נויולכן מחובתינו לחזור ולשנן את תלמודכל החלקים בתקופה קצרה) 
עדי ירגיש שהם  ,היעוצה, לחזור מידי יום לאחר הלימוד גם את דברי השו"ע והרמ"א לבד

לתת לנו חלק טוב בתורתו לשמור ולעשות ולקיים תקועים בלבו, וה' הטוב יהא בסעדינו 
  .אותם באהבה וביראה כל הימים

הפוסקים היומי, של בעומדינו בפתח השער לקראת הדפסת המהדורה השניה כעת 

חובה עלינו להודות לה' הטוב שהאיר פניו ה, כ –על סימנים ז וממשיכים אנו את הביאור 

התלהבות מרובה חביבות ומתפשט ומתקבל באת הפירוש הולך אלינו בכך שזכינו לראות 

עליו  ורגמהפסיקו לואף גם אדירי התורה עצמם שלא  ,על ידי תופשי תורה וצורבא מרבנן

נתקיים בנו 'בעודו בכפו וממש ונרדו נתן ריחו הטוב ונדף למרחקים ואף מעבר לים,  ,ההלל

והכריזו בפנינו ומיד לאחר הוצאת הפירוש לאור העולם קיבלוהו בשמחה רבה  יבלענו',

ראינו בכך סייעתא ו ,ורבים רבים קבעו בו שיעורים קבועים הן ביחיד ואף ברבים 'ברקאי',

  .דשמיא גלויה

ברוך אשר בחר בנו ונתן לנו חלק  ,אנו מודים לה' הטוב שזיכנו בכל זהכל זאת, על 

 עדי נזכה ,שיזכנו להמשיך במלאכת קודש זאתית' ותפילתינו אליו  ,בהרבצת תורתו

עם כל מיני מטעמים הרבה מינים ערבים ערוך בטוב טעם ודעת  ,לראות את כל השולחן

לגשת אליו ולטעום  ,למען יוכל כל הרוצהלמוציאיהם בפה ורצויים בלבב כל הלומדים בו, 

   .מצוף נועם משפטיו

 יעקב מאיר שעכטעררבי  הצדיקכאן המקום להביא ברכת תודה לפאר עדתינו הרב 

ועתה  ,בתחילת שנת תשס"בשבהמלצתו ועידודו נתייסדה מסגרת לימוד זה שליט"א 

את ידו בקודש להלהיב את בני שוב הניף במחזור השני, לקראת התחלת חלק אבן העזר 
וכבוד הוא לנו שהוא בעצמו שליט"א  ,בעצה אמיתית זאתישראל לקחת חבל קודש קבוע 

קמה אלומתינו וגם ודות לו ואכן א חיוקבע בו לימודו היומי מידי יום עם נאמני ביתו שי

עומד עלינו ואומר לנו ממרום, וכמלאך  בלימוד זה קבועיםיסוד שיעורי קודש יניצבה ב

יתן לו השי"ת אריכות ימים ושנים שלו בזאת ברכת הדיוט, אנו ומצרפים  ',גדל' 'גדל'

ובקרוב  ,בטוב לבב והארת פנים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא ועוד ינוב בשיבה טובה

  ישמח לבו לשמוע קול אומרים בית ה' נלך בבנין בית הבחירה.

  המערכת

, וב"ה להתחיל ולסיים סימים של השגות אלוקות בשולחן ערוך אבן העזר

העזר, ומה גדלה  שבכאלף ימים זכו ולמדו כאלפיים סעיפי שו"ע אבן

שמחתם על כך, ויעידון תגובותיהם הלהבות אשר רבו מספור שזכו 

להתקרב לשולחן ה' הערוך ומלא בכל מיי מטעמים משיבי פש ורוח והיה 

ואלמלא לא  ,זה שכרו לתת לו משמיא כח לעסוק בזכות הרבים בעין זה

  אתין לעלמא דין אלא להיות חלקו בדבר זה לבד, דייו!!!

והה עד עתה זכיו להוציא לאורה את הפירוש, על כל חלק אבן העזר, 

ערוכים בששה קוטרסים, כשבתקוותיו להוציאו לאור בשי כרכים 

  מכובדים לטובת רצון לומדי התורה.

כעת או שמחים להגיש בפיכם קוטרס השביעי בסדרה והראשוה על חלק 

לקי השולחן ערוך "כי חושן משפט, אשר מטבע הדברים קשים הם משאר ח

והושאים הלמדים בו אים  ,כל הרוצה להחכים, יעסוק בדיי ממוות"

, ולאידך קרובים לכל אחד די הבתו וצריכים יותר עמל ויגיעה להבתם

גיסא הרבה מהושאים הלמדים בחושן משפט שייכים לכל אחד ואחד לא 

ך קוטרס זה מהווה ומשום כ כמו עיי אבהע"ז שוגע רק לרבים ודייים,

בשורה משמחת לכל הרוצה להכס לשעריהם כדי שיזכה להבחין ולהחכים 

  בתורת ה' כשאיפתו הטהורה.

כאן המקום להביא ברכת תודה לכל המסייעים והשולחים הערותיהם 

והארותיהם כי הם לו לעייים להוציא מידיו דברים מתוקים ואף בקש 

, לתת ליבם לכל הכתוב בו ובאם ימצאו מכלל המעייים בקוטרס ביאור זה

שגיאה או כל הטעון תיקון, לא ישאירום בליבם, וישביעון מטובם לאחרים 

לתקן זאת במהדורות הבאות ויזכו בכך לתת כבוד לתורתיו הקדושה ותחול 

  עליהם כל הברכות הכתובות בתורת משה.

  בברכת התורה

  מערכת הפוסקים היומי

ק בזיכוי הרבים וליקח חלק בהוצאות הרבות של הדפסת .ב. מי שברצוו ליטול חל

  שכרו ישולם מן השמים בכפלי כפליים.ו 0504117476קוטרס זה, יפה למס' 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ à ïîéñ ø"åô úåëìäâ

‰È·¯Â ‰È¯Ù ˙ÂÎÏ‰

‡Ï· „ÂÓÚÏ ‡Ï˘Â ,‰È·¯Â ‰È¯Ù È�È„ - ‡ ÔÓÈÒ
,‰˘‡ÌÈÙÈÚÒ „''È Â·Â

‡˜ÒBÚ B�È‡L ÈÓ ÏÎÂ .˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‰L‡ ‡NÈÏ Ì„‡ Ïk ·ÈÁ«»»»»ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ∆≈≈
ÌÈÓ„ CÙBL eÏ‡k ,‰È·¯e ‰È¯Ùa עושה ואין  בנים להוליד יכול שהיה כיון  ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ≈»ƒ

‰„eÓ˙זאת  ˙‡ ËÚÓÓe בנים , מוליד שאין  וכיון כדמותו , בצלמו  נברא  שהאדם ¿«≈∆«¿
כביכול  דמותו  ממעט Ï‡¯NÈÓכאילו  ˜ÏzÒzL ‰�ÈÎLÏ Ì¯B‚Â השכינה , כי  ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

גורע  בנים מוליד  שאינו וע"י בעולם יהודים  של מסויים מספר כשיש שורה

תסתלק  שהשכינה וגורם זה Èe¯L‰‚‰..ממספר ‰L‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈ƒ»»

ÂÈ˙B�BÚ ‰L‡ ‡N�L ÔÂÈÎÂ .Ì„‡ ‡¯˜� ‡ÏÂ ,'eÎ ‰¯Bz ‡Ïa ‰Î¯a ‡Ïa¿…¿»»¿…»¿…ƒ¿»»»¿≈»∆»»ƒ»¬»

ÌÈ˜t˜t˙Ó[ÌÈ˜ÁÓ�˘ ÂÏÈ‡Î Â�ÈÈ‰ [˜˜Ù ÔÂ˘ÏÓ] ÔÈÓ˙Ò�‰L‡ ‡ˆÓ' .¯Ó‡�L , ƒ¿«¿¿ƒ∆∆¡«»»ƒ»

·BË ‡ˆÓÊ"ÈÚÂ'ÌL‰ ˙‡Ó ÔBˆ¯ ˜ÙÈÂ'ÈÙ‡˘ '˜ÙÈÂ' ÔÂ˘ÏÓ ÌÈ˘¯Â„˘ Â�ÈÈ‰ »»¿»∆»≈≈«≈

.ÌÈÓ˙Ò� Ì‰ ˙Â�ÂÂÚ ÂÏ ÂÈ‰ Ì‡.[¯eË] (·Î ,ÁÈ ÈÏLÓ)ƒ¿≈

·‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ספרים שאר  Bz¯1‰וה "ה „ÓÏÏ È„k ‡Ï‡ או , ≈¿ƒ≈∆»∆»¿≈ƒ¿…»
לתלמידים  מזון  ‡L‰להספקת ‡NÏÂ יתומים להשיא .2וה"ה ¿ƒ»ƒ»

‚Á''È Ôa ‰L‡ ‡NÈL Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ3 מחוייב המצוות שבכל ואע"ג  ƒ¿»«»»»∆ƒ»ƒ»∆
תורה  ללמוד קודם  שצריך  כיון י"ח קודם חייבוהו  לא  כאן  י"ג , מבן ,כבר

¯Á·Ó‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ,‚''È Ôa ‡NÈÏ ÌÈ„˜Ó‰Â שנחלשו שהיום כתב יוסף  ובברכי ¿««¿ƒƒ»∆ƒ¿»ƒ«À¿»

u

בזה.1. שכתב מה ס"ב ס"ק קנג סי' משנ"ב עי'

ורביה,2. פריה על מצווה אין שאשה דאע"פ מוכרין, יתומות להשיא שגם האחרונים והכרעת

שגם  ח' בסעי' שניה לדיעה והיינו מיושב. יהיה שהעולם לדאוג דהיינו 'שבת', על מצווה מ"מ

ס"ת. מוכרין 'שבת' לצורך

שלימות.3. שנים י"ח לו כשמלאו או י"ח שנת בתחילת הכוונה אם האחרונים נחלקו

הסכמת הגאון הגדול רבי מנחם מענדל פוקס שליט"א

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ ø"åô úåëìä|à ïîéñâ

‰ÏÎÂÙ ˙¯ÈÂ ‰¯·È‰

‡ ÔÓÈÒ

‰˘‡ ‡Ï· „ÂÓÚÏ ‡Ï˘Â ,‰È·¯Â ‰È¯Ù È�È„
ÌÈÙÈÚÒ „''È Â·Â

·‡ ÌÁ�Ó '·

‡˜ÒBÚ B�È‡L ÈÓ ÏÎÂ .˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‰L‡ ‡NÈÏ Ì„‡ Ïk ·ÈÁ«»»»»ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ∆≈≈
ÌÈÓ„ CÙBL eÏ‡k ,‰È·¯e ‰È¯Ùa עושה ואין בנים להוליד יכול שהיה כיון ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ≈»ƒ

‰„eÓ˙זאת  ˙‡ ËÚÓÓe בנים , מוליד שאין וכיון כדמותו, בצלמו נברא שהאדם ¿«≈∆«¿
כביכול  דמותו ממעט Ï‡¯NÈÓכאילו ˜ÏzÒzL ‰�ÈÎLÏ Ì¯B‚Â השכינה , כי ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

ממספר  גורע בנים מוליד שאינו וע"י בעולם יהודים של מסויים מספר כשיש שורה

תסתלק  שהשכינה וגורם Î¯a‰‰‚‰..זה ‡Ïa Èe¯L ‰L‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂְְְִִֵֶָָָָָֹ

,'eÎ ‰¯Bz ‡Ïa,שלום בלא חומה, בלא טובה, בלא שמחה, ‡„Ì.בלא ‡¯˜� ‡ÏÂ ְְְִָָָָֹֹ

ÌÈ˜t˜t˙Ó ÂÈ˙B�BÚ ‰L‡ ‡N�L ÔÂÈÎÂ כאילו היינו פקק] [מלשון נסתמין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

BË·שנמחקים  ‡ˆÓ ‰L‡ ‡ˆÓ' .¯Ó‡�L ‰ÌL'ועי"ז, ˙‡Ó ÔBˆ¯ ˜ÙÈÂ היינו ֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

נסתמים. הם עוונות לו היו אם שאפי' 'ויפק' מלשון Î·)שדורשים ,ÁÈ ÈÏ˘Ó)

.[¯ÂË]

·‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ספרים שאר Bz¯‰א וה"ה „ÓÏÏ È„k ‡Ï‡ או , ≈¿ƒ≈∆»∆»¿≈ƒ¿…»
לתלמידים  מזון ‡L‰להספקת ‡NÏÂ יתומים להשיא .ב וה"ה ¿ƒ»ƒ»

u

בזה.א. שכתב  מה ס"ב  ס"ק  קנג סי' משנ"ב  עי'

פריהב. על  מצווה  אין  שאשה דאע "פ מוכרין, יתומות להשיא שגם האחרונים  והכרעת

שניה לדיעה  והיינו  מיושב . יהיה שהעולם  לדאוג דהיינו  'שבת ', על  מצווה  מ"מ ורביה ,

ס"ת . מוכרין 'שבת' לצורך  שגם ח ' בסעי'

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ íéðééã úåëìäà

‰ÏÎÂ„ ˙ÈÈ�ÈÌ

‡ ÔÓÈÒ

ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ·Â ı¯‡· ÌÈËÙÂ˘‰ ÈÂ�ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

ÔÒÈ� ‡Î

איש ‡ מפי איש סמוך הוא שגם מי ע"י לדון שהוסמכו דיינים ג' היינו דין' 'בית

ו  רבינו, משה ‰Ê‰עד ÔÓÊa מדאורייתא וממילא סמוכים, דיינים לנו שאין «¿««∆
הדיינים  של שליחותם מכח לדון יכולים שמדרבנן אלא לדון, יכולים אין

בדבר  רק הוא לדון ושליחותם לדון, אותנו ששלחו הקודמים בדורות הסמוכים

ולכן  כיס, חיסרון בו ויש B‡ÂÏ‰Â˙שכיח ˙B‡„B‰ È�Èc ÌÈ�ic‰ ÌÈ�„»ƒ««»ƒƒ≈»¿«¿»
או  לו, שחייב בפניהם הודה שהלוה שמעידים עדים מכח תובעו שהמלוה

בפניהם  שהלוה עדים ‡L‰שהביא ˙·˙Îe כתובתה לה שישלמו שתובעת ¿À«ƒ»
˜ÈÊÓe ˙B�zÓe ˙BL¯ÈÂשהזיק B¯·Á,אדם ÔBÓÓ דברים רק שדנים והטעם ƒÀ«»«ƒ»¬≈

משום לעילLאלו, שהוזכרו הדברים LÈÂכל „ÈÓz ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯·c‰ Ì‰ ∆≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈
ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ì‰a תביעתו יקבל לא אם ממון Ì�È‡Lהפסד ÌÈ¯·„ Ï·‡ , »∆∆¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈»

‰ÏaÁL ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ì‰a LÈL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»∆ƒ¿»
dz¯·Áa דבאופן מההיזק, הנאה לה שיש ולא כדרכה לא שהזיקה באופן היינו «¬∆¿»

דהוי  כדרכה שלא הזיקה אלא ג', בסעיף וכדלהלן דנים שכן רגל או שן הוי זה

מצוי  שאינו Ì‰Lא קרן Èt ÏÚ Û‡ ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ B‡ ,¿»ƒ∆≈»∆∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÌÈÈeˆÓ יקבלו לא אם גם עצמו, מהקרן חוץ שהתשלום ¿ƒ¿«¿≈≈∆

כיס  חיסרון לו יהיה Ú˜B˙kלא ,ÌÈÓÎÁ eÒ�˜L ˙BÒ�˜‰ Ïk ÔÎÂ ,¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ¿≈«
B¯·ÁÏ(B˙ÈÚ·Óe B�Ê‡a ÏB˜a Ú˜BzL ,Le¯Èt)B¯·Á ˙‡ ¯ËBÒÎe , «¬≈≈∆≈«¿¿»¿«¿ƒ¿≈∆¬≈

(ÈÁÏ‰ ÏÚ „Èa ‰kÓ ,Le¯Èt) הכולל קצוב סכום ושכמותם בהם תקנו שחז"ל ≈«∆¿«««∆ƒ

יהיה  ופעמים קבוע סכום שזה כיון קנס, נקרא ומ"מ ושבת, וריפוי צער בושת

u
תשובהא. הפתחי  דעת  אולם  דנים , שאין הש "ך  דעת  בבור, או  באש  הזיק ואם 

דנים. שכן האחרונים  בשם
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ à ïîéñ ø"åô úåëìäâ

‰È·¯Â ‰È¯Ù ˙ÂÎÏ‰

‡Ï· „ÂÓÚÏ ‡Ï˘Â ,‰È·¯Â ‰È¯Ù È�È„ - ‡ ÔÓÈÒ
,‰˘‡ÌÈÙÈÚÒ „''È Â·Â

‡˜ÒBÚ B�È‡L ÈÓ ÏÎÂ .˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‰L‡ ‡NÈÏ Ì„‡ Ïk ·ÈÁ«»»»»ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ∆≈≈
ÌÈÓ„ CÙBL eÏ‡k ,‰È·¯e ‰È¯Ùa עושה ואין  בנים להוליד יכול שהיה כיון  ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ≈»ƒ

‰„eÓ˙זאת  ˙‡ ËÚÓÓe בנים , מוליד שאין  וכיון כדמותו , בצלמו  נברא  שהאדם ¿«≈∆«¿
כביכול  דמותו  ממעט Ï‡¯NÈÓכאילו  ˜ÏzÒzL ‰�ÈÎLÏ Ì¯B‚Â השכינה , כי  ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

גורע  בנים מוליד  שאינו וע"י בעולם יהודים  של מסויים מספר כשיש שורה

תסתלק  שהשכינה וגורם זה Èe¯L‰‚‰..ממספר ‰L‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆≈ƒ»»

ÂÈ˙B�BÚ ‰L‡ ‡N�L ÔÂÈÎÂ .Ì„‡ ‡¯˜� ‡ÏÂ ,'eÎ ‰¯Bz ‡Ïa ‰Î¯a ‡Ïa¿…¿»»¿…»¿…ƒ¿»»»¿≈»∆»»ƒ»¬»

ÌÈ˜t˜t˙Ó[ÌÈ˜ÁÓ�˘ ÂÏÈ‡Î Â�ÈÈ‰ [˜˜Ù ÔÂ˘ÏÓ] ÔÈÓ˙Ò�‰L‡ ‡ˆÓ' .¯Ó‡�L , ƒ¿«¿¿ƒ∆∆¡«»»ƒ»

·BË ‡ˆÓÊ"ÈÚÂ'ÌL‰ ˙‡Ó ÔBˆ¯ ˜ÙÈÂ'ÈÙ‡˘ '˜ÙÈÂ' ÔÂ˘ÏÓ ÌÈ˘¯Â„˘ Â�ÈÈ‰ »»¿»∆»≈≈«≈

.ÌÈÓ˙Ò� Ì‰ ˙Â�ÂÂÚ ÂÏ ÂÈ‰ Ì‡.[¯eË] (·Î ,ÁÈ ÈÏLÓ)ƒ¿≈

·‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ספרים שאר  Bz¯1‰וה "ה „ÓÏÏ È„k ‡Ï‡ או , ≈¿ƒ≈∆»∆»¿≈ƒ¿…»
לתלמידים  מזון  ‡L‰להספקת ‡NÏÂ יתומים להשיא .2וה"ה ¿ƒ»ƒ»

‚Á''È Ôa ‰L‡ ‡NÈL Ì„‡ Ïk ÏÚ ‰ÂˆÓ3 מחוייב המצוות שבכל ואע"ג  ƒ¿»«»»»∆ƒ»ƒ»∆
תורה  ללמוד קודם  שצריך  כיון י"ח קודם חייבוהו  לא  כאן  י"ג , מבן ,כבר

¯Á·Ó‰ ÔÓ ‰ÂˆÓ ,‚''È Ôa ‡NÈÏ ÌÈ„˜Ó‰Â שנחלשו שהיום כתב יוסף  ובברכי ¿««¿ƒƒ»∆ƒ¿»ƒ«À¿»

u

בזה.1. שכתב מה ס"ב ס"ק קנג סי' משנ"ב עי'

ורביה,2. פריה על מצווה אין שאשה דאע"פ מוכרין, יתומות להשיא שגם האחרונים והכרעת

שגם  ח' בסעי' שניה לדיעה והיינו מיושב. יהיה שהעולם לדאוג דהיינו 'שבת', על מצווה מ"מ

ס"ת. מוכרין 'שבת' לצורך

שלימות.3. שנים י"ח לו כשמלאו או י"ח שנת בתחילת הכוונה אם האחרונים נחלקו

הסכמת הגאון הגדול רבי מנחם מענדל פוקס שליט"א

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ ø"åô úåëìä|à ïîéñâ

‰ÏÎÂÙ ˙¯ÈÂ ‰¯·È‰

‡ ÔÓÈÒ

‰˘‡ ‡Ï· „ÂÓÚÏ ‡Ï˘Â ,‰È·¯Â ‰È¯Ù È�È„
ÌÈÙÈÚÒ „''È Â·Â

·‡ ÌÁ�Ó '·

‡˜ÒBÚ B�È‡L ÈÓ ÏÎÂ .˙Ba¯ÏÂ ˙B¯ÙÏ È„k ‰L‡ ‡NÈÏ Ì„‡ Ïk ·ÈÁ«»»»»ƒ»ƒ»¿≈ƒ¿¿ƒ¿¿»ƒ∆≈≈
ÌÈÓ„ CÙBL eÏ‡k ,‰È·¯e ‰È¯Ùa עושה ואין בנים להוליד יכול שהיה כיון ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ≈»ƒ

‰„eÓ˙זאת  ˙‡ ËÚÓÓe בנים , מוליד שאין וכיון כדמותו, בצלמו נברא שהאדם ¿«≈∆«¿
כביכול  דמותו ממעט Ï‡¯NÈÓכאילו ˜ÏzÒzL ‰�ÈÎLÏ Ì¯B‚Â השכינה , כי ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

ממספר  גורע בנים מוליד שאינו וע"י בעולם יהודים של מסויים מספר כשיש שורה

תסתלק  שהשכינה וגורם Î¯a‰‰‚‰..זה ‡Ïa Èe¯L ‰L‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓ ÏÎÂְְְִִֵֶָָָָָֹ

,'eÎ ‰¯Bz ‡Ïa,שלום בלא חומה, בלא טובה, בלא שמחה, ‡„Ì.בלא ‡¯˜� ‡ÏÂ ְְְִָָָָֹֹ

ÌÈ˜t˜t˙Ó ÂÈ˙B�BÚ ‰L‡ ‡N�L ÔÂÈÎÂ כאילו היינו פקק] [מלשון נסתמין ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָ

BË·שנמחקים  ‡ˆÓ ‰L‡ ‡ˆÓ' .¯Ó‡�L ‰ÌL'ועי"ז, ˙‡Ó ÔBˆ¯ ˜ÙÈÂ היינו ֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

נסתמים. הם עוונות לו היו אם שאפי' 'ויפק' מלשון Î·)שדורשים ,ÁÈ ÈÏ˘Ó)

.[¯ÂË]

·‰¯Bz ¯ÙÒ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ספרים שאר Bz¯‰א וה"ה „ÓÏÏ È„k ‡Ï‡ או , ≈¿ƒ≈∆»∆»¿≈ƒ¿…»
לתלמידים  מזון ‡L‰להספקת ‡NÏÂ יתומים להשיא .ב וה"ה ¿ƒ»ƒ»

u

בזה.א. שכתב  מה ס"ב  ס"ק  קנג סי' משנ"ב  עי'

פריהב. על  מצווה  אין  שאשה דאע "פ מוכרין, יתומות להשיא שגם האחרונים  והכרעת

שניה לדיעה  והיינו  מיושב . יהיה שהעולם  לדאוג דהיינו  'שבת ', על  מצווה  מ"מ ורביה ,

ס"ת . מוכרין 'שבת' לצורך  שגם ח ' בסעי'

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ íéðééã úåëìäà

‰ÏÎÂ„ ˙ÈÈ�ÈÌ

‡ ÔÓÈÒ

ı¯‡Ï ‰ˆÂÁ·Â ı¯‡· ÌÈËÙÂ˘‰ ÈÂ�ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

ÔÒÈ� ‡Î

איש ‡ מפי איש סמוך הוא שגם מי ע"י לדון שהוסמכו דיינים ג' היינו דין' 'בית

ו  רבינו, משה ‰Ê‰עד ÔÓÊa מדאורייתא וממילא סמוכים, דיינים לנו שאין «¿««∆
הדיינים  של שליחותם מכח לדון יכולים שמדרבנן אלא לדון, יכולים אין

בדבר  רק הוא לדון ושליחותם לדון, אותנו ששלחו הקודמים בדורות הסמוכים

ולכן  כיס, חיסרון בו ויש B‡ÂÏ‰Â˙שכיח ˙B‡„B‰ È�Èc ÌÈ�ic‰ ÌÈ�„»ƒ««»ƒƒ≈»¿«¿»
או  לו, שחייב בפניהם הודה שהלוה שמעידים עדים מכח תובעו שהמלוה

בפניהם  שהלוה עדים ‡L‰שהביא ˙·˙Îe כתובתה לה שישלמו שתובעת ¿À«ƒ»
˜ÈÊÓe ˙B�zÓe ˙BL¯ÈÂשהזיק B¯·Á,אדם ÔBÓÓ דברים רק שדנים והטעם ƒÀ«»«ƒ»¬≈

משום לעילLאלו, שהוזכרו הדברים LÈÂכל „ÈÓz ÌÈÈeˆÓ‰ ÌÈ¯·c‰ Ì‰ ∆≈«¿»ƒ«¿ƒ»ƒ¿≈
ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ì‰a תביעתו יקבל לא אם ממון Ì�È‡Lהפסד ÌÈ¯·„ Ï·‡ , »∆∆¿ƒ¬»¿»ƒ∆≈»

‰ÏaÁL ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ì‰a LÈL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈeˆÓ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆¿ƒ¿¿≈»∆ƒ¿»
dz¯·Áa דבאופן מההיזק, הנאה לה שיש ולא כדרכה לא שהזיקה באופן היינו «¬∆¿»

דהוי  כדרכה שלא הזיקה אלא ג', בסעיף וכדלהלן דנים שכן רגל או שן הוי זה

מצוי  שאינו Ì‰Lא קרן Èt ÏÚ Û‡ ÒÈk ÔB¯ÒÁ Ì‰a ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ B‡ ,¿»ƒ∆≈»∆∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÔB‚k ,ÌÈÈeˆÓ יקבלו לא אם גם עצמו, מהקרן חוץ שהתשלום ¿ƒ¿«¿≈≈∆

כיס  חיסרון לו יהיה Ú˜B˙kלא ,ÌÈÓÎÁ eÒ�˜L ˙BÒ�˜‰ Ïk ÔÎÂ ,¿≈»«¿»∆»¿¬»ƒ¿≈«
B¯·ÁÏ(B˙ÈÚ·Óe B�Ê‡a ÏB˜a Ú˜BzL ,Le¯Èt)B¯·Á ˙‡ ¯ËBÒÎe , «¬≈≈∆≈«¿¿»¿«¿ƒ¿≈∆¬≈

(ÈÁÏ‰ ÏÚ „Èa ‰kÓ ,Le¯Èt) הכולל קצוב סכום ושכמותם בהם תקנו שחז"ל ≈«∆¿«««∆ƒ

יהיה  ופעמים קבוע סכום שזה כיון קנס, נקרא ומ"מ ושבת, וריפוי צער בושת

u
תשובהא. הפתחי  דעת  אולם  דנים , שאין הש "ך  דעת  בבור, או  באש  הזיק ואם 

דנים. שכן האחרונים  בשם
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|à ïîéñ á

כיס  חיסרון והבושת הצער של בחלק ואין פחות, ופעמים שהזיק ממה ,יותר
˜ÈÊ‰L ‰ÓÓ ¯˙BÈ ÌÏLÓ‰ Ïk ÔÎÂ קנס או וחמשה, ארבעה או כפל כגון ¿≈»«¿«≈≈ƒ«∆ƒƒ

ומפתה  אונס �Ê˜של ÈˆÁ ÌÏLÓ‰ B‡ של , באופן שהזיקה בהמה היינו «¿«≈¬ƒ∆∆
נזק, חצי רק משלמת מועדת נעשית  שלא זמן וכל קרן משום  שחיובה שינוי

להיות  יכולה אינה ממילא מצוי, אינו כי נזק חצי דנים שאין [וכיון כקנס, ודינו

ולכן  Ï‡¯NÈמועדת], ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ‰ ÌÈÁÓÓ ‡Ï‡ B˙B‡ ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ∆»À¿ƒ«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
איש  מפי איש סמוך ע"י להיסמך וצריך לדון, רשות לו שנותנים היינו 'סמוכים'

בזה  דנים אין וממילא סמוכים, לנו אין והיום רבינו, משה �Ê˜עד ÈˆÁÓ ıeÁ ,≈¬ƒ∆∆
˙B¯B¯ˆ,מכוחה אלא ישירות הזיקה לא רק רגל, דהוי כדרכה כשהזיקה היינו ¿

רק  משלם כזה שבאופן מסיני למשה דהלכה הזיקו, והם אבנים שהתיזה כגון

אותו דנים מ"מ נזק, חצי רק שמשלם אע"פ נזק, ÔBÓÓחצי ‡e‰L È�tÓƒ¿≈∆»
.Ò�˜ B�È‡Â¿≈¿«

ÔÒÈ� ·Î

·B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ בחמשה חייב ומדאורייתא המזיק, אדם מדין וחיובו »»∆»««¬≈
מה  צער, לו. שעשה מה מחמת משוויו שנפחת כמה היינו נזק, דברים:

שלא  מחמת מעבודתו שנתבטל מה שבת, שביישו. מה בושת, במכה. שציערו

הזה  ובזמן ריפויו, בהוצאות שחייב ריפוי, הנזק. מחמת ימים כמה לעבוד יכל

סמוכין  לנו ÔÈa‚Óשאין ÔÈ‡ע"י,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„ ≈«¿ƒ«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‚Ùe ,¯Úˆ ,˜Ê� כמה דמשלם נערה, שאנס במי משולם והוא נזק, כעין הוא ∆∆««¿»

האונס  מחמת שוויה ÙÎÂ¯שנפחת ˙˘·e הבעלים משלם אדם, שהרגה בהמה …∆¿…∆
שאין  או מצוי שאין כיון דנים אין אלו תשלומים כל הנהרג. שווה שהיה כמה

כיס  חיסרון ÔÈa‚Óבו Èet¯Â ˙·L Ï·‡ ויש שכיחים, באדם אדם שנזקי כיון ¬»∆∆¿ƒ«¿ƒ
דנים  מ"מ שכיח, שאינו יד בקטיעת [ואף בו, דנים כיס, חיסרון וריפוי בשבת

שכיחים] וריפוי שבת חיובי כלל שבדרך כיון וריפוי, שבת ≈¿LÈÂ‰‚‰:.בחיוב

ÔÈ�„ ÔÈ‡ ˙·LÂ Èet¯ Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ שכיח שאינו נחשב באדם אדם דנזק דס"ל ¿ƒ∆«ƒ¿∆∆≈»ƒ

‰Êa ˜„˜„Ï ÔÈ‚‰B� È˙È‡¯ ‡ÏÂ והריפוי השבת חיוב הוא כמה בדיוק לשום ¿…»ƒƒ¬ƒ¿«¿≈»∆

Ì‰Ïולחייבו  ‰‡¯�‰ ÈÙÎ BÒ�˜Ïe ÏaÁ�‰ ÒÈÙÏ Ï·BÁ‰ ÔÈÙBk ˜¯ בזה , ונכלל «ƒ«≈¿«≈«∆¿»¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆»∆

הפיוס דמי מלבד לרפאותו CeÓÒaשחייב ¯‡a˙ÈL BÓÎe('‰ ÛÈÚÒ). ¿∆ƒ¿»≈¿»

בהערה ‚ ראה בהמה לנזקי ‰‡„Ìב הקדמה ˙‡ ‰˜ÈÊ‰L ‰Ó‰a או בקרן  ¿≈»∆ƒƒ»∆»»»
�B˜Êתולדותיו  ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ,ע"י, ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ Ô�È‡L ÌÈ�È„ ≈ƒƒ¿«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|à ïîéñâ

,B¯·Á ˙Ó‰a ˜ÈÊ‰L Ì„‡ Ï·‡ ,ÈeˆÓ B�È‡L ¯·„ ‡e‰L È�tÓ כיון ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»»»∆ƒƒ∆¡«¬≈
מצוי דבר ÔLaשזה ‰˜ÈÊ‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏL ˜Ê� ÌÏLÓ¿«≈∆∆»≈¿»»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈

ותולדותיו  לשן נחשב הנאה, דרך שהזיקה שדרכה Ï‚¯Âכל באופן שהזיקה כל »∆∆
הזה  בזמן אותו ודנים ותולדותיו, רגל נחשב ÚeÓ„˙בכך, ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Ô‰Ï ƒ¿ƒ∆∆»∆

d˙ÏÁzÓנזק חצי רק משלם שבתמה בקרן כמו ולא שלם נזק ‰¯Èומשלם ƒ¿ƒ»»¬≈
B˙B‡ ÔÈa‚Óe ÈeˆÓ ¯·„ ‰Êגם,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„ ∆»»»«¿ƒ«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

,ÏÊ‚ B‡ ·�‚L ÈÓ ÔÎÂכיס חיסרון בו ויש מצוי שהוא e�ÓÓכיון ÔÈa‚Ó ¿≈ƒ∆»«»««¿ƒƒ∆
„·Ïa Ô¯˜‰ כיס חיסרון בו שאין כיון אותו, גובין שאין הכפל ‰‚‰:.לאפוקי «∆∆ƒ¿«
ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂגזלות דיני שדנים א' בסעיף שהתבאר ‚BÏÊ˙סוג„Â˜‡מה ¿≈¿ƒ«¿»¿≈

ÔB„˜Ùa ¯ÙBk ÔB‚k ,ÈÁÈÎL„ כגזלן LÓÓדדינו ‰ÏÊ‚ Ï·‡ ,‰ÓB„ÎÂ שגוזל ƒ¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿«∆¬»¿≈»«»

בפניו  „�ÔÈמהבעלים ÔÈ‡Â ,‡ÁÈÎL ‡Ï ממון הגזלן את Ôkלחייב Ì‡ ‡Ï‡ , …¿ƒ»¿≈»ƒ∆»ƒ≈

d¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·ÈÁÓ ,˙ÓÈ˜ ‰ÏÊ‚‰ לחייבו ורוצים בעולם אינה כבר אם אבל «¿≈»«∆∆¿«¿ƒ¿«¬ƒ»

שכיח שאינו כיון דנים אין בזה מכיסו, ‰Ï·ÂÁ)ממון ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

ÔÒÈ� ‚Î

„ÈÓ¯‚„ ‡�È„ בהערה וראה בגרמתו אלא ידו על ממש נעשה שלא ÔÎÂג נזק , ƒ»¿«¿ƒ¿≈
¯ÒBÓ‰ ÔÈ„,לגויים חבירו ממון למסור שלו פעולה או דיבורו ע"י שגרם ƒ«≈

גרמי  מדין  גם  Ï‡¯NÈשחיובו ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„ Ì˙B‡ ÔÈ�„ ,»ƒ»«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
שכיח  והוא כיס חיסרון בו יש זה שדבר L˜¯‰‚‰:.כיון ˙e„Ú e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆≈ƒ≈∆∆

Â ש ע"י התברר לוה ‰eÓÊeהשקר שראובן מעידין אתם כיצד להם שאמרו ¿¿

דגזירת  אחר, במקום זה ביום הייתם עמנו הרי פלוני, במקום פלוני ביום

נאמנים  שהמזימים ÓÏ‰„¯הכתוב ¯LÙ‡ È‡Â Ì‰Èt ÏÚ ÔBÓÓ e‡ÈˆB‰Â ,¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ∆¿»¿≈¡»

שקיבלו  מזה הממון את ÌÏLÏלהוציא Ô˙B‡ ÔÈ·ÈÁÓe Ô˙B‡ ÔÈ�„ מדין , »ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈

u
שאכלהב. כגון להנאתה שהזיקה היינו  שן ורגל . שן קרן, אבות: ג ' יש  בהמה בנזקי 

כלים או  אוכלין על  שדרכה  הילוכה דרך  שהזיקה היינו  רגל  בהם , ליהנות פירות 

כוונה עם אלא  הילוכה, בדרך לא  שהזיקה היינו  וקרן  להזיק, כוונה  בלי והזיקתן

להזיק.

ויש ג. מקנסא], או מדינא אם  הראשונים  [מחלוקת אדם בדיני שחייב  גרמי יש 

שנגרם שהנזק  באופן היינו שגרמי ביניהם , וההבדל  שמים , בדיני רק  שחייב  גרמא

היזקא, ברי  שלא  גרמא משא"כ  היזקא , וברי מיד נעשה שעשה מפעולה כתוצאה

שפ"ו . סי' לקמן אריכות ביתר ויתבאר מיד, נעשה שלא או 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|à ïîéñ á

כיס  חיסרון והבושת הצער של בחלק ואין פחות, ופעמים שהזיק ממה ,יותר
˜ÈÊ‰L ‰ÓÓ ¯˙BÈ ÌÏLÓ‰ Ïk ÔÎÂ קנס או וחמשה, ארבעה או כפל כגון ¿≈»«¿«≈≈ƒ«∆ƒƒ

ומפתה  אונס �Ê˜של ÈˆÁ ÌÏLÓ‰ B‡ של , באופן שהזיקה בהמה היינו «¿«≈¬ƒ∆∆
נזק, חצי רק משלמת מועדת נעשית  שלא זמן וכל קרן משום  שחיובה שינוי

להיות  יכולה אינה ממילא מצוי, אינו כי נזק חצי דנים שאין [וכיון כקנס, ודינו

ולכן  Ï‡¯NÈמועדת], ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ‰ ÌÈÁÓÓ ‡Ï‡ B˙B‡ ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ∆»À¿ƒ«¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
איש  מפי איש סמוך ע"י להיסמך וצריך לדון, רשות לו שנותנים היינו 'סמוכים'

בזה  דנים אין וממילא סמוכים, לנו אין והיום רבינו, משה �Ê˜עד ÈˆÁÓ ıeÁ ,≈¬ƒ∆∆
˙B¯B¯ˆ,מכוחה אלא ישירות הזיקה לא רק רגל, דהוי כדרכה כשהזיקה היינו ¿

רק  משלם כזה שבאופן מסיני למשה דהלכה הזיקו, והם אבנים שהתיזה כגון

אותו דנים מ"מ נזק, חצי רק שמשלם אע"פ נזק, ÔBÓÓחצי ‡e‰L È�tÓƒ¿≈∆»
.Ò�˜ B�È‡Â¿≈¿«

ÔÒÈ� ·Î

·B¯·Áa Ï·ÁL Ì„‡ בחמשה חייב ומדאורייתא המזיק, אדם מדין וחיובו »»∆»««¬≈
מה  צער, לו. שעשה מה מחמת משוויו שנפחת כמה היינו נזק, דברים:

שלא  מחמת מעבודתו שנתבטל מה שבת, שביישו. מה בושת, במכה. שציערו

הזה  ובזמן ריפויו, בהוצאות שחייב ריפוי, הנזק. מחמת ימים כמה לעבוד יכל

סמוכין  לנו ÔÈa‚Óשאין ÔÈ‡ע"י,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„ ≈«¿ƒ«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
Ì‚Ùe ,¯Úˆ ,˜Ê� כמה דמשלם נערה, שאנס במי משולם והוא נזק, כעין הוא ∆∆««¿»

האונס  מחמת שוויה ÙÎÂ¯שנפחת ˙˘·e הבעלים משלם אדם, שהרגה בהמה …∆¿…∆
שאין  או מצוי שאין כיון דנים אין אלו תשלומים כל הנהרג. שווה שהיה כמה

כיס  חיסרון ÔÈa‚Óבו Èet¯Â ˙·L Ï·‡ ויש שכיחים, באדם אדם שנזקי כיון ¬»∆∆¿ƒ«¿ƒ
דנים  מ"מ שכיח, שאינו יד בקטיעת [ואף בו, דנים כיס, חיסרון וריפוי בשבת

שכיחים] וריפוי שבת חיובי כלל שבדרך כיון וריפוי, שבת ≈¿LÈÂ‰‚‰:.בחיוב

ÔÈ�„ ÔÈ‡ ˙·LÂ Èet¯ Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ שכיח שאינו נחשב באדם אדם דנזק דס"ל ¿ƒ∆«ƒ¿∆∆≈»ƒ

‰Êa ˜„˜„Ï ÔÈ‚‰B� È˙È‡¯ ‡ÏÂ והריפוי השבת חיוב הוא כמה בדיוק לשום ¿…»ƒƒ¬ƒ¿«¿≈»∆

Ì‰Ïולחייבו  ‰‡¯�‰ ÈÙÎ BÒ�˜Ïe ÏaÁ�‰ ÒÈÙÏ Ï·BÁ‰ ÔÈÙBk ˜¯ בזה , ונכלל «ƒ«≈¿«≈«∆¿»¿»¿¿ƒ«ƒ¿∆»∆

הפיוס דמי מלבד לרפאותו CeÓÒaשחייב ¯‡a˙ÈL BÓÎe('‰ ÛÈÚÒ). ¿∆ƒ¿»≈¿»

בהערה ‚ ראה בהמה לנזקי ‰‡„Ìב הקדמה ˙‡ ‰˜ÈÊ‰L ‰Ó‰a או בקרן  ¿≈»∆ƒƒ»∆»»»
�B˜Êתולדותיו  ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ Ï‡¯NÈ,ע"י, ı¯‡a ÔÈÎeÓÒ Ô�È‡L ÌÈ�È„ ≈ƒƒ¿«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
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,B¯·Á ˙Ó‰a ˜ÈÊ‰L Ì„‡ Ï·‡ ,ÈeˆÓ B�È‡L ¯·„ ‡e‰L È�tÓ כיון ƒ¿≈∆»»∆≈»¬»»»∆ƒƒ∆¡«¬≈
מצוי דבר ÔLaשזה ‰˜ÈÊ‰L ‰Ó‰a ÔÎÂ .ÌB˜Ó ÏÎa ÌÏL ˜Ê� ÌÏLÓ¿«≈∆∆»≈¿»»¿≈¿≈»∆ƒƒ»¿≈

ותולדותיו  לשן נחשב הנאה, דרך שהזיקה שדרכה Ï‚¯Âכל באופן שהזיקה כל »∆∆
הזה  בזמן אותו ודנים ותולדותיו, רגל נחשב ÚeÓ„˙בכך, ‡È‰Â ÏÈ‡B‰Ô‰Ï ƒ¿ƒ∆∆»∆

d˙ÏÁzÓנזק חצי רק משלם שבתמה בקרן כמו ולא שלם נזק ‰¯Èומשלם ƒ¿ƒ»»¬≈
B˙B‡ ÔÈa‚Óe ÈeˆÓ ¯·„ ‰Êגם,Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„ ∆»»»«¿ƒ«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

,ÏÊ‚ B‡ ·�‚L ÈÓ ÔÎÂכיס חיסרון בו ויש מצוי שהוא e�ÓÓכיון ÔÈa‚Ó ¿≈ƒ∆»«»««¿ƒƒ∆
„·Ïa Ô¯˜‰ כיס חיסרון בו שאין כיון אותו, גובין שאין הכפל ‰‚‰:.לאפוקי «∆∆ƒ¿«
ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂגזלות דיני שדנים א' בסעיף שהתבאר ‚BÏÊ˙סוג„Â˜‡מה ¿≈¿ƒ«¿»¿≈

ÔB„˜Ùa ¯ÙBk ÔB‚k ,ÈÁÈÎL„ כגזלן LÓÓדדינו ‰ÏÊ‚ Ï·‡ ,‰ÓB„ÎÂ שגוזל ƒ¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿«∆¬»¿≈»«»

בפניו  „�ÔÈמהבעלים ÔÈ‡Â ,‡ÁÈÎL ‡Ï ממון הגזלן את Ôkלחייב Ì‡ ‡Ï‡ , …¿ƒ»¿≈»ƒ∆»ƒ≈

d¯ÈÊÁ‰Ï ÔÈ·ÈÁÓ ,˙ÓÈ˜ ‰ÏÊ‚‰ לחייבו ורוצים בעולם אינה כבר אם אבל «¿≈»«∆∆¿«¿ƒ¿«¬ƒ»

שכיח שאינו כיון דנים אין בזה מכיסו, ‰Ï·ÂÁ)ממון ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

ÔÒÈ� ‚Î

„ÈÓ¯‚„ ‡�È„ בהערה וראה בגרמתו אלא ידו על ממש נעשה שלא ÔÎÂג נזק , ƒ»¿«¿ƒ¿≈
¯ÒBÓ‰ ÔÈ„,לגויים חבירו ממון למסור שלו פעולה או דיבורו ע"י שגרם ƒ«≈

גרמי  מדין  גם  Ï‡¯NÈשחיובו ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„ Ì˙B‡ ÔÈ�„ ,»ƒ»«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
שכיח  והוא כיס חיסרון בו יש זה שדבר L˜¯‰‚‰:.כיון ˙e„Ú e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú≈ƒ∆≈ƒ≈∆∆

Â ש ע"י התברר לוה ‰eÓÊeהשקר שראובן מעידין אתם כיצד להם שאמרו ¿¿

דגזירת  אחר, במקום זה ביום הייתם עמנו הרי פלוני, במקום פלוני ביום

נאמנים  שהמזימים ÓÏ‰„¯הכתוב ¯LÙ‡ È‡Â Ì‰Èt ÏÚ ÔBÓÓ e‡ÈˆB‰Â ,¿ƒ»«ƒ∆¿ƒ∆¿»¿≈¡»

שקיבלו  מזה הממון את ÌÏLÏלהוציא Ô˙B‡ ÔÈ·ÈÁÓe Ô˙B‡ ÔÈ�„ מדין , »ƒ»¿«¿ƒ»¿«≈

u
שאכלהב. כגון להנאתה שהזיקה היינו  שן ורגל . שן קרן, אבות: ג ' יש  בהמה בנזקי 

כלים או  אוכלין על  שדרכה  הילוכה דרך  שהזיקה היינו  רגל  בהם , ליהנות פירות 

כוונה עם אלא  הילוכה, בדרך לא  שהזיקה היינו  וקרן  להזיק, כוונה  בלי והזיקתן

להזיק.

ויש ג. מקנסא], או מדינא אם  הראשונים  [מחלוקת אדם בדיני שחייב  גרמי יש 

שנגרם שהנזק  באופן היינו שגרמי ביניהם , וההבדל  שמים , בדיני רק  שחייב  גרמא

היזקא, ברי  שלא  גרמא משא"כ  היזקא , וברי מיד נעשה שעשה מפעולה כתוצאה

שפ"ו . סי' לקמן אריכות ביתר ויתבאר מיד, נעשה שלא או 
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שמעיקר  אע"פ הוציאו, לא אם אבל פיהם, על ממון כשהוציאו ודוקא מזיק,

דנים  שאין קנס הוא זה חיוב לחייבו, שזממו כמו לו לשלם חייבים הדין

הזה ·'בזמן ÛÈÚÒ Ë"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ אע"פ העדנו, שקר שאמרו שעדים ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

נאמנים  מ"מ שקיבל, הממון את להחזיר התובע את לחייב נאמנים שאין

פיהם  על שהוציאו מה לשלם עצמן .כלפי

‰ÔÈa‚Ó Ô�È‡ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»«¿ƒ
˙BÒ�˜'א סעיף לעיל שנתבאר הב"ד,כמו ÒÈÙÈLמ"מ „Ú ,B˙B‡ ÔÈ„�Ó ¿»¿«ƒ«∆¿«≈

BÏ Èe‡¯‰ ¯eÚL BÏ ÔzÈL ÔÂÈÎÂ ,B�È„ ÏÚ·Ï שהיה לסכום קרוב היינו ¿««ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ»»
הב"ד  של דעתם שיקול לפי לו ליתן BÏצריך ÔÈ¯ÈzÓ הנידוי �˙ÒÈtד את ÔÈa] «ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÒÈt˙� ‡Ï ÔÈa B�È„ ÏÚa לו הראוי סכום שילם מצדו שהוא ‡Ì]כיון ÔÎÂ . ««ƒ≈…ƒ¿«≈¿≈ƒ
˜Ê�‰ ÒÙz ה כל ÏBËÏאת BÏ Èe‡¯L ‰Ó ¯eÚL הקנס כשיעור תפס ואפי' »««ƒ»ƒ«∆»ƒ

וה' ד' או כפל כגון לו B„ÈÓשמגיע ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ‰�Ê˜‰‚‰:.ה , ¯Ó‡È Ì‡Â ≈ƒƒƒ»¿ƒ…««ƒ»

BÏלב"ד ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Òt˙‡ ‰Ók „Ú Ú„‡L ,È˜Ê� ÈÏ eÓeL וÌ‡ ‡Ï‡ , ƒƒ¿ƒ∆≈«««»∆¿…≈¿ƒ∆»ƒ

Â ,BÏ ÔÈÓL ÒÙz ¯·kמדאי יותר שתפס נתברר CkÂאם Ck BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ¿»»«»ƒ¿¿ƒ«¿«

¯ÈÊÁz CkÂ CkÂ ˜ÈÊÁzÔÓÈÒ Ï·ÂÁ‰ 'Ù ˘"‡¯‰ Ì˘· 'Á ÛÈÚÒ 'Ê ÔÓÈÒ ¯ÂË) «¬ƒ¿«¿««¬ƒ

(·"Î ÔÓÈÒ ‡Ó˜ ‡··„ ‡Ó˜ ˜¯Ù ÛÂÒÂ '·,ÌÈ·e˙k‰ ˙BÒ�˜a ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¿»«¿»«¿ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ·B‚ ,Ô˙�˜z ÏÚ ÔÓˆÚÓ Ò�˜Ï ÌÈÓÎÁ ÌÈ‡aL ˙BÒ�˜ Ï·‡¬»¿»∆»ƒ¬»ƒƒ¿…≈«¿»««»»»ƒ¿»»

'· ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL BÓÎe(„"Ù˘ ÔÓÈÒ ÁÏÂ˘‰ Ù"Ò ÈÎ„¯Ó). ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ÔÒÈ� „Î

ÂÌÈ¯·„a LÈ·Ó‰ ואין בושת, דמי חיוב אין בדברים כשמבייש הדין מעיקר «¿«≈ƒ¿»ƒ
בדברים  ביישו שאם תקנו הגאונים אבל סמוכים, בדיינים אפי' ÔÈ„�Ó¿«ƒנגבה

,Èe‡¯k e�ÒÈÙÈL „Ú B˙B‡לו B„B·Î.וישלם ÈÙÏ:‰‚‰ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ «∆¿«¿∆»»¿ƒ¿¿«≈¿«»

u
וה'.ד. וד' כפל  תשלום  על  ולא  הקרן, תשלום על  רק אלא  מנדין ואין 

שדינוה. תם  בשור אבל  מידו , מוציאין אין  שהזיקו , זה לא אחר חפץ תפס  ואפי '

אחר. דבר ולא המזיק שור תפיסת רק מהני מגופו , רק  שמשלם

פחות ו. אלא  שהזיק, מה כפי לא שמקבל  היינו  ממש , שבקנסות מהרש "ל  ודעת 

ומפתה אונס  של  קנס כגון קבוע סכום או  קרן, של  נזק חצי כגון שהזיק  ממה

בנזק אבל  לו , שומעין אין  שור, ע "י שנהרג עבד של  שלשים או  רע, שם  ומוציא 

לשום לו שומעין בזה וכנ "ל , שכיח  שאין  לפי אותו  דנים אין רק  קנס, ואינו  ממש 

לתפוס. כמה שיידע כדי
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Á"Ï ÛÈÚÒ Î"˙ ÔÓÈÒ.זו תקנה פרטי בארוכה נתבאר ÔÓÈÒשם ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ƒ»»ƒ¿«≈¿«»ƒ»

·ÈÁ˙� Ì‡ ÔBÓÓaלתת·' BÓˆÚ ˙B„ÙÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,˙B˜ÏÓ BÏ. ƒƒ¿«≈«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»

· ÔÓÈÒ

‰Ú˘ Í¯ÂˆÏ ÔÈ˘�ÂÚÂ ÔÈÎÓ ÔÈ„ ˙È·
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡ eÏÙ‡ ,ÔÈ„ ˙Èa Ïk לארץ בחוץ ,ואפי' »≈ƒ¬ƒ≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÚ‰L ÌÈ‡B¯ Ì‡ ז˙B¯È·Úa ÌÈˆe¯t‰ÚL C¯Bˆ ‡e‰LÂ(‡"Ò ¯ÂË) ƒƒ∆»»¿ƒ«¬≈¿∆∆»»

אינו  עצמו הוא אפי' התקנה על שיעבור מי לענוש ולתקן גדרים, לתקן יכולים

זה ומכח ÈÓ˙‰פרוץ, ÔÈa ÔÈ�„ לצורך הוא אם מיתה, דינה שאין בעבירה אפי' »ƒ≈ƒ»
‚eÓ¯‰ח השעה  ˙e„Ú ¯·„a ÔÈ‡ eÏÙ‡Â ,L�Ú È�È„ Ïk ÔÈa ,ÔBÓÓ ÔÈa≈»≈»ƒ≈…∆«¬ƒ≈«»»≈¿»

התראה  בלי ‡ÌÏואפי' ‡e‰ Ì‡Â לעונשו . הב"ד בכח ‡B˙Bואין ÌÈË·BÁ , ¿ƒ«»¿ƒ
ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ לב"ד אלו מכות מכח שישמע È˜Ù‰Ï¯.כדי Ák Ì‰Ï LÈÂ «¿≈ƒ¿≈»∆…«¿«¿ƒ

B�BÓÓהפרוץ È‡B¯Lשל ‰Ó ÈÙÏ B„a‡Ïe¯B„‰ ˙ˆ¯t ¯„‚Ï Ì הדין והוא »¿«¿¿ƒ«∆ƒƒ¿…ƒ¿««

דעתם שיקול כפי עונשים בשאר לעונשו ‰¯Ì"·Óשיכולין Ì˘· ·"Ò ¯ÂË)

(ÔÈ¯„‰�ÒÓ „"Î ˜¯Ù· Î"Î„Â ש , ÌÈÓL.בלבד ÌLÏ eÈ‰È Ì‰ÈNÚÓ ÏÎ ¿»«¬≈∆ƒ¿¿≈»«ƒ
Âהוא הדין כפי שלא לענוש בכוחם שיש שאמרנו ‡Bמה ,¯B„‰ ÏB„‚ ‡˜Â„ ¿«¿»¿«

ÌeÁÓ‰L ¯ÈÚ‰ È·eË כמו שיהיו קיבלם Ì‰ÈÏÚ.שהציבור ÔÈ„ ˙Èa:‰‚‰ ≈»ƒ∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆
ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙È·k Ô¯ÈÚa ¯ÈÚ‰ È·eËL ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ בדורו דיפתח ¿≈¬ƒ¿»»∆≈»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ«»

בדורו  ‰Ó�‰‚כשמואל ÈÙk ¯˜Ù‰ Ô¯˜Ù‰Â ,ÔÈL�BÚÂ ÔÈkÓe כשאין , אפי' «ƒ¿¿ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ«ƒ¿»

העיר, לצרכי תקנות לתקן יכולים אלא הנפרץ, דבר מפני גדר לגדור המטרה

יוציאו  שעי"ז פרטית תקנה לא אבל העיר, בני לכל שנוגעות תקנות רק אבל

לשני  מאחד Èa„ממון Ák ÔÈ‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»¿¿≈…«¿«

‰Ï‡a ¯ÈÚ‰ È·eË בכוחם יש זה ובאופן מילתא, למיגדר שאינו ¯˜במקום ≈»ƒ¿≈∆«

u
יש ז. ממנו, ללמוד יכולים ואחרים  בעבירות  פרוץ יחיד רואים  אם  הדין והוא

דעתם. שיקול  כפי לעונשו  בכוחם 
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שמעיקר  אע"פ הוציאו, לא אם אבל פיהם, על ממון כשהוציאו ודוקא מזיק,

דנים  שאין קנס הוא זה חיוב לחייבו, שזממו כמו לו לשלם חייבים הדין

הזה ·'בזמן ÛÈÚÒ Ë"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ אע"פ העדנו, שקר שאמרו שעדים ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

נאמנים  מ"מ שקיבל, הממון את להחזיר התובע את לחייב נאמנים שאין

פיהם  על שהוציאו מה לשלם עצמן .כלפי

‰ÔÈa‚Ó Ô�È‡ Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L ÌÈ�È„L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒ∆≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈≈»«¿ƒ
˙BÒ�˜'א סעיף לעיל שנתבאר הב"ד,כמו ÒÈÙÈLמ"מ „Ú ,B˙B‡ ÔÈ„�Ó ¿»¿«ƒ«∆¿«≈

BÏ Èe‡¯‰ ¯eÚL BÏ ÔzÈL ÔÂÈÎÂ ,B�È„ ÏÚ·Ï שהיה לסכום קרוב היינו ¿««ƒ¿≈»∆ƒ≈ƒ»»
הב"ד  של דעתם שיקול לפי לו ליתן BÏצריך ÔÈ¯ÈzÓ הנידוי �˙ÒÈtד את ÔÈa] «ƒƒ≈ƒ¿«≈

ÒÈt˙� ‡Ï ÔÈa B�È„ ÏÚa לו הראוי סכום שילם מצדו שהוא ‡Ì]כיון ÔÎÂ . ««ƒ≈…ƒ¿«≈¿≈ƒ
˜Ê�‰ ÒÙz ה כל ÏBËÏאת BÏ Èe‡¯L ‰Ó ¯eÚL הקנס כשיעור תפס ואפי' »««ƒ»ƒ«∆»ƒ

וה' ד' או כפל כגון לו B„ÈÓשמגיע ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ‰�Ê˜‰‚‰:.ה , ¯Ó‡È Ì‡Â ≈ƒƒƒ»¿ƒ…««ƒ»

BÏלב"ד ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,Òt˙‡ ‰Ók „Ú Ú„‡L ,È˜Ê� ÈÏ eÓeL וÌ‡ ‡Ï‡ , ƒƒ¿ƒ∆≈«««»∆¿…≈¿ƒ∆»ƒ

Â ,BÏ ÔÈÓL ÒÙz ¯·kמדאי יותר שתפס נתברר CkÂאם Ck BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ¿»»«»ƒ¿¿ƒ«¿«

¯ÈÊÁz CkÂ CkÂ ˜ÈÊÁzÔÓÈÒ Ï·ÂÁ‰ 'Ù ˘"‡¯‰ Ì˘· 'Á ÛÈÚÒ 'Ê ÔÓÈÒ ¯ÂË) «¬ƒ¿«¿««¬ƒ

(·"Î ÔÓÈÒ ‡Ó˜ ‡··„ ‡Ó˜ ˜¯Ù ÛÂÒÂ '·,ÌÈ·e˙k‰ ˙BÒ�˜a ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ¿»∆«¿»«¿»«¿ƒ

,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ·B‚ ,Ô˙�˜z ÏÚ ÔÓˆÚÓ Ò�˜Ï ÌÈÓÎÁ ÌÈ‡aL ˙BÒ�˜ Ï·‡¬»¿»∆»ƒ¬»ƒƒ¿…≈«¿»««»»»ƒ¿»»

'· ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL BÓÎe(„"Ù˘ ÔÓÈÒ ÁÏÂ˘‰ Ù"Ò ÈÎ„¯Ó). ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

ÔÒÈ� „Î

ÂÌÈ¯·„a LÈ·Ó‰ ואין בושת, דמי חיוב אין בדברים כשמבייש הדין מעיקר «¿«≈ƒ¿»ƒ
בדברים  ביישו שאם תקנו הגאונים אבל סמוכים, בדיינים אפי' ÔÈ„�Ó¿«ƒנגבה

,Èe‡¯k e�ÒÈÙÈL „Ú B˙B‡לו B„B·Î.וישלם ÈÙÏ:‰‚‰ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ «∆¿«¿∆»»¿ƒ¿¿«≈¿«»

u
וה'.ד. וד' כפל  תשלום  על  ולא  הקרן, תשלום על  רק אלא  מנדין ואין 

שדינוה. תם  בשור אבל  מידו , מוציאין אין  שהזיקו , זה לא אחר חפץ תפס  ואפי '

אחר. דבר ולא המזיק שור תפיסת רק מהני מגופו , רק  שמשלם

פחות ו. אלא  שהזיק, מה כפי לא שמקבל  היינו  ממש , שבקנסות מהרש "ל  ודעת 

ומפתה אונס  של  קנס כגון קבוע סכום או  קרן, של  נזק חצי כגון שהזיק  ממה

בנזק אבל  לו , שומעין אין  שור, ע "י שנהרג עבד של  שלשים או  רע, שם  ומוציא 

לשום לו שומעין בזה וכנ "ל , שכיח  שאין  לפי אותו  דנים אין רק  קנס, ואינו  ממש 

לתפוס. כמה שיידע כדי
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Á"Ï ÛÈÚÒ Î"˙ ÔÓÈÒ.זו תקנה פרטי בארוכה נתבאר ÔÓÈÒשם ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ƒ»»ƒ¿«≈¿«»ƒ»

·ÈÁ˙� Ì‡ ÔBÓÓaלתת·' BÓˆÚ ˙B„ÙÏ ÏBÎÈ Ì‡ ,˙B˜ÏÓ BÏ. ƒƒ¿«≈«¿ƒ»ƒ¿«¿¿»

· ÔÓÈÒ

‰Ú˘ Í¯ÂˆÏ ÔÈ˘�ÂÚÂ ÔÈÎÓ ÔÈ„ ˙È·
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡ eÏÙ‡ ,ÔÈ„ ˙Èa Ïk לארץ בחוץ ,ואפי' »≈ƒ¬ƒ≈»¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
ÌÚ‰L ÌÈ‡B¯ Ì‡ ז˙B¯È·Úa ÌÈˆe¯t‰ÚL C¯Bˆ ‡e‰LÂ(‡"Ò ¯ÂË) ƒƒ∆»»¿ƒ«¬≈¿∆∆»»

אינו  עצמו הוא אפי' התקנה על שיעבור מי לענוש ולתקן גדרים, לתקן יכולים

זה ומכח ÈÓ˙‰פרוץ, ÔÈa ÔÈ�„ לצורך הוא אם מיתה, דינה שאין בעבירה אפי' »ƒ≈ƒ»
‚eÓ¯‰ח השעה  ˙e„Ú ¯·„a ÔÈ‡ eÏÙ‡Â ,L�Ú È�È„ Ïk ÔÈa ,ÔBÓÓ ÔÈa≈»≈»ƒ≈…∆«¬ƒ≈«»»≈¿»

התראה  בלי ‡ÌÏואפי' ‡e‰ Ì‡Â לעונשו . הב"ד בכח ‡B˙Bואין ÌÈË·BÁ , ¿ƒ«»¿ƒ
ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ לב"ד אלו מכות מכח שישמע È˜Ù‰Ï¯.כדי Ák Ì‰Ï LÈÂ «¿≈ƒ¿≈»∆…«¿«¿ƒ

B�BÓÓהפרוץ È‡B¯Lשל ‰Ó ÈÙÏ B„a‡Ïe¯B„‰ ˙ˆ¯t ¯„‚Ï Ì הדין והוא »¿«¿¿ƒ«∆ƒƒ¿…ƒ¿««

דעתם שיקול כפי עונשים בשאר לעונשו ‰¯Ì"·Óשיכולין Ì˘· ·"Ò ¯ÂË)

(ÔÈ¯„‰�ÒÓ „"Î ˜¯Ù· Î"Î„Â ש , ÌÈÓL.בלבד ÌLÏ eÈ‰È Ì‰ÈNÚÓ ÏÎ ¿»«¬≈∆ƒ¿¿≈»«ƒ
Âהוא הדין כפי שלא לענוש בכוחם שיש שאמרנו ‡Bמה ,¯B„‰ ÏB„‚ ‡˜Â„ ¿«¿»¿«

ÌeÁÓ‰L ¯ÈÚ‰ È·eË כמו שיהיו קיבלם Ì‰ÈÏÚ.שהציבור ÔÈ„ ˙Èa:‰‚‰ ≈»ƒ∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆
ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙È·k Ô¯ÈÚa ¯ÈÚ‰ È·eËL ,ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ בדורו דיפתח ¿≈¬ƒ¿»»∆≈»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ«»

בדורו  ‰Ó�‰‚כשמואל ÈÙk ¯˜Ù‰ Ô¯˜Ù‰Â ,ÔÈL�BÚÂ ÔÈkÓe כשאין , אפי' «ƒ¿¿ƒ¿∆¿≈»∆¿≈¿ƒ«ƒ¿»

העיר, לצרכי תקנות לתקן יכולים אלא הנפרץ, דבר מפני גדר לגדור המטרה

יוציאו  שעי"ז פרטית תקנה לא אבל העיר, בני לכל שנוגעות תקנות רק אבל

לשני  מאחד Èa„ממון Ák ÔÈ‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»¿¿≈…«¿«

‰Ï‡a ¯ÈÚ‰ È·eË בכוחם יש זה ובאופן מילתא, למיגדר שאינו ¯˜במקום ≈»ƒ¿≈∆«

u
יש ז. ממנו, ללמוד יכולים ואחרים  בעבירות  פרוץ יחיד רואים  אם  הדין והוא

דעתם. שיקול  כפי לעונשו  בכוחם 

ובמתון .ח. העיר זקני בהסכמת  שיעשו  צריך  נפשות  בדיני  אמנם
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,ÌÏk ˙Ú„Ó Ì‰ÈÏÚ eÏa˜L B‡ Ì„˜Ó ‚‰�Ó ‰È‰L ‰Óa ¯eaˆ‰ ÁÈ¯Î‰Ï¿«¿ƒ««ƒ«∆∆»»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ««À»

¯·„ ˙B�LÏ ÔÈ‡L¯ Ô�È‡ Ï·‡ כעת עד נהוג שהיה ¯ÁÂ‡מה ‡kÈ‡„ È„ÈÓa ¬»≈»«»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»»

È‡‰Ï ‡„ÈÒÙe È‡‰Ï מפסיד ואחד מרויח שאחד ÔBÓÓתקנה ÚÈ˜Ù‰Ï B‡ ¿«¿≈»¿«¿«¿ƒ«»

ÌÏk ˙Ú„Ó ‡ÏL כאלו תקנות לתקן יכולים שפיר כולם בהסכמת אבל ∆…ƒ««À»

(‡¯˙· ‡··„ ˜"Ù ÈÎ„¯Ó)‡ ÔÈÎÏB‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,¯ÈÚ‰ ‚‰�Ó ¯Á נהגו ואם ƒ»»¿ƒ««ƒ¿«»ƒ

מהני  כאלו, תקנות לתקן כח להם Ì‰ÈÏÚשיש ÌeÏa˜ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ בפירוש ¿»∆≈ƒƒ¿¬≈∆

Á"Î¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ .ÈÏ ‰‡¯� Ôk ,¯·„ ÏÎÏ ואילך כ"ו מסעיף ¿»»»≈ƒ¿∆ƒ¿«≈¿∆≈»ƒ»

¯eaˆ ÈÓ¯ÁÂ ˙B�˜z È�È„ למקום ממקום ההולך ודין התרתן e·˙kדין . ƒ≈«»¿∆¿≈ƒ»¿

˙e˜ÏÓ ·ÈÁ˙�L ÈÓ„ Ì‰È˙B·eL˙a ÌÈ�B¯Á‡‰ ירצה,דרבנן ‡¯ÌÈÚaאם ÔzÈ »«¬ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê קנס e˜ÏÓ˙בתורת ÌB˜Óa(˜¯Â·ÊÈ¯Ó Ì"¯‰ÓÂ Ê"Ó˜ ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó), ¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ„ ˙Èa‰ „Èa Ï·‡ ,‰ÚL ÈÙÏ Ck e˜Òt Ì‰L ‡Ï‡ ,¯Ó‡˜ ‡�È„ Â‡ÏÂ¿«ƒ»»»«∆»∆≈»¿«¿ƒ»»¬»¿««≈ƒ

.‡˙ÏÓ ¯„‚ÓÏ ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ Ì‰È�ÈÚ ˙B‡¯ ÈÙk ÔBÓÓ ÏBËÏ B‡ B˙B˜Ï‰Ï¿«¿ƒ»¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

‰"Î˙ ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ]'א .ט ·‰‚"‰]סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

‚ ÔÓÈÒ

ÔÈ�„ ÌÈ�ÈÈ„ ‰ÓÎ·
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

ÔÒÈ� ‰Î

‡‰˘ÏLÓ ˙BÁt ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ יeÏÙ‡Â ,ÔÈ„ ˙Èa ÌÈ‡¯˜� ‰˘ÏL ÏÎÂ . ≈≈ƒ»ƒ¿…»¿»¿…»ƒ¿»ƒ≈ƒ«¬ƒ
˙BËBÈ„‰משום דמהני, והטעם חכמים, תלמידי „ÈÏ˙שאינם ¯LÙ‡ È‡„ ∆¿¿ƒ∆¿»¿≈

e‰a אלו שלשה ÌÈ�È„aבתוך ˙B¯·Ò Ú„BÈ„ „Á בדיני דעת שיקול לו שיש ¿«¿≈«¿»¿ƒƒ

יודע  ודאי שאחד וכיון אלו, בדינים יודע שיהיה שצריך מלבד וזה ממונות,

u
להרגן ט. או  להגלותן או  להלקותן בידנו  אין הזה, בזמן ב "ד מיתות חייבי  כל  וז"ל :

נטרונאי  רב  בשם  ס "א (טור הקהל  מן  אותן ומבדילים  אותן מנדין אלא לחבטן, או

מילתא, ומגדר שעה צורך  שהוא דין בית רואין  אם  אבל  הדין , מצד זה וכל  גאון ).

ב '. סי' לעיל  שנתבאר כמו  הגאון) תשובת  ובשם  (שם שירצו  במה  לענוש  יכולין

ג',י. בעינן מדרבנן ורק יחיד, בדיין אף  ב "ד שם  יש  מדאורייתא הסמ"ע  לדעת

מומחה. יחיד או דיינים , ג' בעינן שמדאורייתא  הש "ך עמו  והסכים  הלבוש  ודעת 
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את  להם ולהסביר עמם לדבר שיוכל הדיוטות שני עוד אליו לצרף מהני ובקי,

בסברא  עימם לדון ויוכל והסברות, ‡Èהדינים Ï·‡ ד , e‰aידעינן ˙ÈÏ'אפי„Á ¬»ƒ≈¿«

Ôe„Ï ÈÏÈÒt ,Ú„È„(‡"Ò ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯ ˘"‡¯‰ ÂÈ·‡ Ì˘· ¯ÂË)ÌB˜Ó ÏkÓe אף , ¿»«¿ƒ≈»ƒ»»

גמורים הדיוטות BÓ¯‰ג' È�ÙÏ ÌÁÏLÏe ˙B�ÚË‰ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈÌ"¯‰Ó) ¿ƒ¿«≈««¿¿»¿»ƒ¿≈∆

(‚"Ó ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„Ù,Ì‰Â הדינים בסברות יודע מהם שאחד הנ"ל הדיוטות ג' ¿≈
BÁ¯k ÏÚa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ�„ רק וזה בפניהם, לדון רוצה אין ‡Ìאפי' »ƒ∆»»»¿«»¿ƒ

ÔÈ„Ï „¯ÈÏ ·¯ÒÓ Úaz�‰ לגמריÚ·Bz‰ ÌÚ Ôe„Ï ‰ˆB¯ B�È‡L B‡ «ƒ¿«¿»≈≈≈¿ƒ∆≈∆»ƒ«≈«
ש  אלו B¯ÈÚaבב"ד הדיוטות ג' לפני לבא לכופו יכול התובע ולכן התובע, של ¿ƒ

הנתבע  של בעירו ‡Ìשהם Ï·‡ ו , מוכן B¯ÈÚaהנתבע BÓÚ Ôe„Ï ‰ˆB¯ ¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ
התובע  Ba¯¯של ‰Ê Ê‡ ,Ú·Bz‰ ¯¯aL ‰˘ÏLa ıÙÁ B�È‡L ‡Ï‡ ,∆»∆≈»≈«¿…»∆≈««≈«»∆≈

„Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ „Á‡ BÏ שמוסכם שלישי דיין בוררין אלו דיינים ושני ∆»¿∆≈∆»
שניהם  È"‚‰‚‰:.על ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k'א ÌÈ�È„aסעיף ‡˜Â„ ÈÏ ‰‡¯�Â . ¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ¿∆ƒ«¿»¿«»ƒ

ÌÈÚe·˜ Ì�È‡L לדון לתבוע יכול קבועים, שאינם דיינים הם שבעירו שהב"ד ∆≈»¿ƒ

וכו' בורר ‡Ìבזה Ï·‡ ‡„Ôeיש, ‡Ï ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,¯ÈÚa ÌÈÚe·˜ ÌÈ�È„ ¬»ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ…««…»

¯¯Ba ‰Êa ‡Ï‡ Ì‰È�ÙÏ הקבוע הב"ד בפני לדון חייב �ÔÈ‚‰Bאלא ÔÎÂ , ƒ¿≈∆∆»¿∆≈¿≈¬ƒ

e�¯ÈÚa קראקא'‡ ÛÈÚÒ ÛBÒ ·"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שאם , נתבאר שם ¿ƒ≈¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

מלדון  לעכב אפשר אי מומחים, שאינם דיינים עצמם על קיבלו רבים

.בפניהם 

ב · דנו ÏLÓ˘‰אם ˙BÁt דייניםÔÈ„ Ì‰È�È„ ÔÈ‡ בעלי , את מחייב ואינו »ƒ¿…»≈ƒ≈∆ƒ
˜ÌeÏaהדין  Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,eÚË ‡Ï eÏÙ‡ בהסכמת, „ÌÈ�Èדנו ÈÏÚa ¬ƒ…»∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈ƒƒ
L B‡לבדו שדן זה ÁÓÓ‰דיין ‡e‰ÌÈa¯Ï רב כמו וחשוב בדינים, מנוסה ∆À¿∆»«ƒ

ביחיד  אפי' לדון יכול מומחה דדיין בדורו, „ÔÈ.נחמן ÔÈ�„ ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÔÓÊ·e«¿««∆≈»ƒƒ

ÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓÌ„‡ ÏL BÁ¯k ÏÚa È„ÈÁÈa Ôe„ÈL(Â"Ó˜ ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó). À¿∆»«ƒ∆»ƒƒƒ¿«»¿∆»»

ולכן התורה, מן הוא דין, לבית נחשבים אינם משלשה שבפחות זה «Ïkדין
‰˘ÏL Ì�È‡LÌÈa¯Ï ÌÈÁÓÓ Ô�È‡Â Ì‰ÈÏÚ ÌeÏa˜ ‡ÏÂ יא(‰"Ò ¯ÂË), ∆≈»¿…»¿…ƒ¿¬≈∆¿≈»À¿ƒ»«ƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì‰ eÏÙ‡ ולכן ב"ד, שם להם ‰B„‡‰אין ¬ƒ≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»»

u
אפי'יא. דין  שדיניהם  לעיל  דנתבאר מג', בפחות  לדון עליהם  קיבלום  רבים  ואם

והש "ך, הסמ "ע  נחלקו  בפניהם הודה  דין הבעל  אם לענין מ "מ  משלשה, בפחות

הודאה. אינו  הש "ך  ולדעת הודאה, הוי הסמ "ע  דלדעת
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,ÌÏk ˙Ú„Ó Ì‰ÈÏÚ eÏa˜L B‡ Ì„˜Ó ‚‰�Ó ‰È‰L ‰Óa ¯eaˆ‰ ÁÈ¯Î‰Ï¿«¿ƒ««ƒ«∆∆»»ƒ¿»ƒ∆∆∆ƒ¿¬≈∆ƒ««À»

¯·„ ˙B�LÏ ÔÈ‡L¯ Ô�È‡ Ï·‡ כעת עד נהוג שהיה ¯ÁÂ‡מה ‡kÈ‡„ È„ÈÓa ¬»≈»«»ƒ¿«»»¿ƒƒ¿ƒ»¿»»

È‡‰Ï ‡„ÈÒÙe È‡‰Ï מפסיד ואחד מרויח שאחד ÔBÓÓתקנה ÚÈ˜Ù‰Ï B‡ ¿«¿≈»¿«¿«¿ƒ«»

ÌÏk ˙Ú„Ó ‡ÏL כאלו תקנות לתקן יכולים שפיר כולם בהסכמת אבל ∆…ƒ««À»

(‡¯˙· ‡··„ ˜"Ù ÈÎ„¯Ó)‡ ÔÈÎÏB‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,¯ÈÚ‰ ‚‰�Ó ¯Á נהגו ואם ƒ»»¿ƒ««ƒ¿«»ƒ

מהני  כאלו, תקנות לתקן כח להם Ì‰ÈÏÚשיש ÌeÏa˜ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ בפירוש ¿»∆≈ƒƒ¿¬≈∆

Á"Î¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ .ÈÏ ‰‡¯� Ôk ,¯·„ ÏÎÏ ואילך כ"ו מסעיף ¿»»»≈ƒ¿∆ƒ¿«≈¿∆≈»ƒ»

¯eaˆ ÈÓ¯ÁÂ ˙B�˜z È�È„ למקום ממקום ההולך ודין התרתן e·˙kדין . ƒ≈«»¿∆¿≈ƒ»¿

˙e˜ÏÓ ·ÈÁ˙�L ÈÓ„ Ì‰È˙B·eL˙a ÌÈ�B¯Á‡‰ ירצה,דרבנן ‡¯ÌÈÚaאם ÔzÈ »«¬ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ≈«¿»ƒ

ÌÈ·e‰Ê קנס e˜ÏÓ˙בתורת ÌB˜Óa(˜¯Â·ÊÈ¯Ó Ì"¯‰ÓÂ Ê"Ó˜ ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó), ¿ƒƒ¿«¿

ÔÈ„ ˙Èa‰ „Èa Ï·‡ ,‰ÚL ÈÙÏ Ck e˜Òt Ì‰L ‡Ï‡ ,¯Ó‡˜ ‡�È„ Â‡ÏÂ¿«ƒ»»»«∆»∆≈»¿«¿ƒ»»¬»¿««≈ƒ

.‡˙ÏÓ ¯„‚ÓÏ ÔÈ�Ú‰ ÈÙÏ Ì‰È�ÈÚ ˙B‡¯ ÈÙk ÔBÓÓ ÏBËÏ B‡ B˙B˜Ï‰Ï¿«¿ƒ»¿ƒ¿≈≈∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»

‰"Î˙ ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ]'א .ט ·‰‚"‰]סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

‚ ÔÓÈÒ

ÔÈ�„ ÌÈ�ÈÈ„ ‰ÓÎ·
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

ÔÒÈ� ‰Î

‡‰˘ÏLÓ ˙BÁt ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ יeÏÙ‡Â ,ÔÈ„ ˙Èa ÌÈ‡¯˜� ‰˘ÏL ÏÎÂ . ≈≈ƒ»ƒ¿…»¿»¿…»ƒ¿»ƒ≈ƒ«¬ƒ
˙BËBÈ„‰משום דמהני, והטעם חכמים, תלמידי „ÈÏ˙שאינם ¯LÙ‡ È‡„ ∆¿¿ƒ∆¿»¿≈

e‰a אלו שלשה ÌÈ�È„aבתוך ˙B¯·Ò Ú„BÈ„ „Á בדיני דעת שיקול לו שיש ¿«¿≈«¿»¿ƒƒ

יודע  ודאי שאחד וכיון אלו, בדינים יודע שיהיה שצריך מלבד וזה ממונות,

u
להרגן ט. או  להגלותן או  להלקותן בידנו  אין הזה, בזמן ב "ד מיתות חייבי  כל  וז"ל :

נטרונאי  רב  בשם  ס "א (טור הקהל  מן  אותן ומבדילים  אותן מנדין אלא לחבטן, או

מילתא, ומגדר שעה צורך  שהוא דין בית רואין  אם  אבל  הדין , מצד זה וכל  גאון ).

ב '. סי' לעיל  שנתבאר כמו  הגאון) תשובת  ובשם  (שם שירצו  במה  לענוש  יכולין

ג',י. בעינן מדרבנן ורק יחיד, בדיין אף  ב "ד שם  יש  מדאורייתא הסמ"ע  לדעת

מומחה. יחיד או דיינים , ג' בעינן שמדאורייתא  הש "ך עמו  והסכים  הלבוש  ודעת 
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את  להם ולהסביר עמם לדבר שיוכל הדיוטות שני עוד אליו לצרף מהני ובקי,

בסברא  עימם לדון ויוכל והסברות, ‡Èהדינים Ï·‡ ד , e‰aידעינן ˙ÈÏ'אפי„Á ¬»ƒ≈¿«

Ôe„Ï ÈÏÈÒt ,Ú„È„(‡"Ò ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯ ˘"‡¯‰ ÂÈ·‡ Ì˘· ¯ÂË)ÌB˜Ó ÏkÓe אף , ¿»«¿ƒ≈»ƒ»»

גמורים הדיוטות BÓ¯‰ג' È�ÙÏ ÌÁÏLÏe ˙B�ÚË‰ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈÌ"¯‰Ó) ¿ƒ¿«≈««¿¿»¿»ƒ¿≈∆

(‚"Ó ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„Ù,Ì‰Â הדינים בסברות יודע מהם שאחד הנ"ל הדיוטות ג' ¿≈
BÁ¯k ÏÚa Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ�„ רק וזה בפניהם, לדון רוצה אין ‡Ìאפי' »ƒ∆»»»¿«»¿ƒ

ÔÈ„Ï „¯ÈÏ ·¯ÒÓ Úaz�‰ לגמריÚ·Bz‰ ÌÚ Ôe„Ï ‰ˆB¯ B�È‡L B‡ «ƒ¿«¿»≈≈≈¿ƒ∆≈∆»ƒ«≈«
ש  אלו B¯ÈÚaבב"ד הדיוטות ג' לפני לבא לכופו יכול התובע ולכן התובע, של ¿ƒ

הנתבע  של בעירו ‡Ìשהם Ï·‡ ו , מוכן B¯ÈÚaהנתבע BÓÚ Ôe„Ï ‰ˆB¯ ¬»ƒ∆»ƒ¿ƒ
התובע  Ba¯¯של ‰Ê Ê‡ ,Ú·Bz‰ ¯¯aL ‰˘ÏLa ıÙÁ B�È‡L ‡Ï‡ ,∆»∆≈»≈«¿…»∆≈««≈«»∆≈

„Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ „Á‡ BÏ שמוסכם שלישי דיין בוררין אלו דיינים ושני ∆»¿∆≈∆»
שניהם  È"‚‰‚‰:.על ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k'א ÌÈ�È„aסעיף ‡˜Â„ ÈÏ ‰‡¯�Â . ¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ¿∆ƒ«¿»¿«»ƒ

ÌÈÚe·˜ Ì�È‡L לדון לתבוע יכול קבועים, שאינם דיינים הם שבעירו שהב"ד ∆≈»¿ƒ

וכו' בורר ‡Ìבזה Ï·‡ ‡„Ôeיש, ‡Ï ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,¯ÈÚa ÌÈÚe·˜ ÌÈ�È„ ¬»ƒ«»ƒ¿ƒ»ƒ…««…»

¯¯Ba ‰Êa ‡Ï‡ Ì‰È�ÙÏ הקבוע הב"ד בפני לדון חייב �ÔÈ‚‰Bאלא ÔÎÂ , ƒ¿≈∆∆»¿∆≈¿≈¬ƒ

e�¯ÈÚa קראקא'‡ ÛÈÚÒ ÛBÒ ·"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שאם , נתבאר שם ¿ƒ≈¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

מלדון  לעכב אפשר אי מומחים, שאינם דיינים עצמם על קיבלו רבים

.בפניהם 

ב · דנו ÏLÓ˘‰אם ˙BÁt דייניםÔÈ„ Ì‰È�È„ ÔÈ‡ בעלי , את מחייב ואינו »ƒ¿…»≈ƒ≈∆ƒ
˜ÌeÏaהדין  Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,eÚË ‡Ï eÏÙ‡ בהסכמת, „ÌÈ�Èדנו ÈÏÚa ¬ƒ…»∆»ƒ≈ƒ¿«¬≈ƒƒ
L B‡לבדו שדן זה ÁÓÓ‰דיין ‡e‰ÌÈa¯Ï רב כמו וחשוב בדינים, מנוסה ∆À¿∆»«ƒ

ביחיד  אפי' לדון יכול מומחה דדיין בדורו, „ÔÈ.נחמן ÔÈ�„ ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÔÓÊ·e«¿««∆≈»ƒƒ

ÌÈa¯Ï ‰ÁÓÓÌ„‡ ÏL BÁ¯k ÏÚa È„ÈÁÈa Ôe„ÈL(Â"Ó˜ ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó). À¿∆»«ƒ∆»ƒƒƒ¿«»¿∆»»

ולכן התורה, מן הוא דין, לבית נחשבים אינם משלשה שבפחות זה «Ïkדין
‰˘ÏL Ì�È‡LÌÈa¯Ï ÌÈÁÓÓ Ô�È‡Â Ì‰ÈÏÚ ÌeÏa˜ ‡ÏÂ יא(‰"Ò ¯ÂË), ∆≈»¿…»¿…ƒ¿¬≈∆¿≈»À¿ƒ»«ƒ

Ï‡¯NÈ ı¯‡a ÌÈÎeÓÒ Ì‰ eÏÙ‡ ולכן ב"ד, שם להם ‰B„‡‰אין ¬ƒ≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»»

u
אפי'יא. דין  שדיניהם  לעיל  דנתבאר מג', בפחות  לדון עליהם  קיבלום  רבים  ואם

והש "ך, הסמ "ע  נחלקו  בפניהם הודה  דין הבעל  אם לענין מ "מ  משלשה, בפחות

הודאה. אינו  הש "ך  ולדעת הודאה, הוי הסמ "ע  דלדעת
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ÔÈ„ ˙È·Ï ıeÁ ‰„BÓL ÈÓk Ì‰È�Ùa ÌÈ„BÓL בעל הודאת שכל ואע"פ ∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿≈ƒ
לשטות  שהתכוון לומר שיכול אופנים יש מ"מ לב"ד, חוץ אפי' עדים כמאה דין

כשמודה  משא"כ פ"א, סימן לקמן שיבואר וכמו עצמו את להשביע שלא או בו

ב"ד  Âבפני ש , נפ"מ ·Ì‰È�Ùעוד e�ÚËL Ì‰È˙B�ÚË ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈÏBÎÈ היינו ¿¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈∆∆»¬ƒ¿≈∆
ב"ד, בפני כשמודה משא"כ קודם, שטענו ממה אחרות טענות לטעון שיכולים

טענותיו  לשנות יכול אינו Âשוב ש , נפ"מ Ì‰È�Ùaעוד ¯ÙBk‰ לווה שלא וטוען ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â בדין וחייבוהו לווה, שכן Ô¯Ùkומעידים ˜ÊÁ‰ ‡Ï , ¿««»»≈ƒ…À¿««¿»

שחייבוני  אחר פרעתי לומר אח"כ שיכול ‰ÏL˘‰ונפ"מ Ï·‡ בפני . כשדנו ¬»«¿…»
È·a˙שלשה  ‰‡„B‰k Ì‰È�Ùa ‰‡„B‰‰ ,ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆≈»¿ƒ«»»ƒ¿≈∆¿»»¿≈
ÔÈ„'וכדו בו לשטות התכוונתי לומר יכול e‡aואין Ck ¯Á‡Â ¯ÙBÎa ÔÎÂ , ƒ¿≈¿≈¿««»»

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ,ÌÈ„Ú,אח"כ פרעתי לומר יכול ואין ÊÁÏ¯בב"ד, ÏBÎÈ B�È‡Â ≈ƒÀ¿««¿»¿≈»«¬…
ÔÚËÏÂ אחרות טענות .ולהחליף ¿ƒ¿…

ÔÒÈ� ÂÎ

‚L Èt ÏÚ Û‡הדין ÌÈa¯Ïמעיקר ‰ÁÓÓ „ÈÁÈ'הגמ Ôe„Ïבזמן BÏ ¯zÓ ««ƒ∆»ƒÀ¿∆»«ƒÀ»»
,È„ÈÁÈמ"מÌÈ¯Á‡ BÓÚ ·ÈLBÈL ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ נחלקו קיבלוהו, ואם ¿ƒƒƒ¿«¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ

אע"פ  יחידי ידון לא לכו"ע מומחה יחיד לנו שאין הזה בזמן אבל האחרונים. בזה

מאוד  פשוט בדין אא"כ לדון, .יב שקיבלוהו

„,‡e‰ ÌÏL ÔÈ„ ˙Èa ‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡מ"מÏk ««ƒ∆≈ƒ∆¿…»≈ƒ»≈»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈa¯ Ì‰L ÔÓÊמוטב דיינים ולכן מג' יותר יותר Âשירבה ¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»¿

Èa"‡מכך  ÔÈ„‰ CzÁÈL ·ËeÓ דיינים‰¯NÚaÓ שיושב נוסף דיין כל כי »∆«¿…«ƒ¿ƒ«¬»»
יותר  טוב הדין מתברר Ïkבב"ד eÈ‰ÈL CÈ¯ˆÂ È·a˙הדיינים . ÌÈ·LBÈ‰ ¿»ƒ∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÌÈÈe‡¯e ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈ„ יג„Ú ÔÈ„a ·LÈL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿»¿»»»»∆≈≈«ƒ«
·LÈ ÈÓ ÌÚ Ú„ÈL יישב שלא עצה בדרך לתלמידו כתב מהראשונים [ואחד ∆≈«ƒƒ≈≈

הפכים] שני תורה דין ופסקי בתים בעלי פסקי כי מהקהל אנשים בצירוף ,בדין

u
היוםיב. שנהוג מה וזה תורה . כדין אותם לדון יודע שאינו  קודם  להם שאומר או 

ולכן  לטעות , ובין  לדין בין אותם  שמקבלים  לו  חותמים  לדון , בורר כשמקבלים

ביחיד  אפי' לדון מותר

בדיעבד,יג. רק היינו  וסביר, דגמיר אחד בדיין  דסגי א' סעיף  לעיל  שכתב  ומה

לכתחילה. לא אבל 
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,ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓ�Â ,ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L ÌÈL�‡ ÌÚ ·LÈ ‡ÓL∆»≈≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ
‰ÁÓÓ B�È‡L ÈÓ .ÔÈ„ ˙Èa ÏÏÎa ‡Ï בעל ולא בתורה ידיעות בעל שאינו …ƒ¿«≈ƒƒ∆≈À¿∆

מראש  רשות נטילת מהני סברא בעל שאינו אע"פ בתורה יודע אם [אבל סברא

„ÌÈ�Èהגולה] ÈÏÚa ÂÈÏÚ e‰eÏa˜ ‡ÏÂ מהני], עליהם קבלוהו ‡Û[אבל , ¿…ƒ¿»»«¬≈ƒƒ«
,‰ÚË ‡Ï eÏÙ‡ ,ÔÈ„ B�È„ ÔÈ‡ ,‰ÏB‚‰ L‡¯Ó ˙eL¯ ÏË�L Èt ÏÚ«ƒ∆»«¿≈…«»≈ƒƒ¬ƒ…»»

Âדין דינו שאין È�Ùaכיון Ô„Â ¯ÊBÁ ,‰ˆ¯ Ì‡ ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎ ¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»≈¿»ƒ¿≈
ÔÈ„ ˙Èa גמור.:‰‚‰ÌeÏÎ B�È‡ ,‰Ê‰ ÔÓÊa CÏÓ‰ Ô˙B�L ˙eL¯ אינו ואם ≈ƒ¿∆≈«∆∆«¿««∆≈¿

דין  דינו אין וסברא, תורה בעל שאינו וסביר ˜e‰eÏaגמיר Ì‡ ,e‰ÈÓe .ƒƒƒ¿

CÏÓ‰ ·˙k Èt ÏÚ Ï‰˜‰ מ"מ המלך, ציווי מחמת רק שקיבלוהו אע"פ «»»«ƒ¿««∆∆

Ôe„Ï ÏBÎÈ לשלם חייב טעה אם מ "מ דין, ‡ÌÈ¯ÓBודינו LÈÂ .ÔÓÈÒ ˘"·È¯) »»¿≈¿ƒ

(‡"Ú¯Ì‡„הוא‰�ÓÓ‰ ¯N‰ B‡ CÏÓ‰ ˙eL¯ dÈÏ È�‰Ó ,¯È·ÒÂ ¯ÈÓ‚ ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈≈¿«∆∆«««¿À∆

B¯ÈÚa טעה אם מתשלומין ÈLB‰Ï·להיפטר ‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÏÏÎa e‰Ê„ , ¿ƒ¿∆ƒ¿«ƒ»¿«¿»¿ƒ

‰ˆ¯ÈL ÈÓ ÌÈËÙBLÂ ÌÈ�È„ זה רשות מהני לא אבל וסברי, גמירי כשהם «»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ¿∆

יחידי  ‰ˆea¯לדון ¯ÚˆÓ ,Ï‰˜‰ ˙eL¯ ‡Ïa ‰Ê ‰NBÚL ÈÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓe ,ƒ»»ƒ∆∆∆¿…¿«»»¿«≈«ƒ

ÔÈ„‰ ˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ(Ê"Ï¯˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙). ¿»ƒƒ≈∆«ƒ

„ ÔÓÈÒ

ÂÓˆÚÏ ÔÈ„ ‰˘ÂÚ Ì„‡ „ˆÈÎ
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÒÈ� ÊÎ

‡,BÓˆÚÏ ÔÈ„ ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏBÎÈ ש ¯B‡‰והכוונה Ì‡חפץBÏL נמצא »»»«¬ƒ¿«¿ƒ∆∆
¯Á‡ „ÈaמחמתB„ÈÓ BzÁ˜Ï ÏBÎÈ ,BÏÊ‚L לב"ד לקרותו צריך ואין ¿««≈∆¿»»¿«¿ƒ»

זה  B„‚�kעבור „ÓBÚ ¯Á‡‰ Ì‡Â שלו , את ליטול למונעו ÏBÎÈורוצה , ¿ƒ»«≈≈¿∆¿»
e�ÁÈ�ÈL „Ú B˙Bk‰Ï שלו את רק,ליטול הוא להכותו Ï‡וההיתר Ì‡ ¿««∆«ƒ∆ƒ…

¯Á‡ ÔÈ�Úa ÏÈˆ‰Ï ÏÎeÈ(¯ÂË),,לב"ד לילך בלי שלו את ליטול שהתרנו ומה «¿«ƒ¿ƒ¿»«≈

ÔÈ„aהוא e�„ÈÓÚÈL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰ eÏÙ‡¬ƒ»»∆≈∆¿≈ƒ«¿ƒ«∆«¬ƒ∆«ƒ
ליטול  ורשאי לו לשמוע צריך אין מ"מ לב"ד, עימי בא כנגדו טוען החפץ ומחזיק

שלו  Âאת שלו, את ליטול זה באופן‰e‡היתר Ï·¯¯רק ÏÎeÈL ולהוכיח ¿∆«¿»≈
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ÔÈ„ ˙È·Ï ıeÁ ‰„BÓL ÈÓk Ì‰È�Ùa ÌÈ„BÓL בעל הודאת שכל ואע"פ ∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¿≈ƒ
לשטות  שהתכוון לומר שיכול אופנים יש מ"מ לב"ד, חוץ אפי' עדים כמאה דין

כשמודה  משא"כ פ"א, סימן לקמן שיבואר וכמו עצמו את להשביע שלא או בו

ב"ד  Âבפני ש , נפ"מ ·Ì‰È�Ùעוד e�ÚËL Ì‰È˙B�ÚË ÛÈÏÁ‰Ï ÌÈÏBÎÈ היינו ¿¿ƒ¿«¬ƒ«¬≈∆∆»¬ƒ¿≈∆
ב"ד, בפני כשמודה משא"כ קודם, שטענו ממה אחרות טענות לטעון שיכולים

טענותיו  לשנות יכול אינו Âשוב ש , נפ"מ Ì‰È�Ùaעוד ¯ÙBk‰ לווה שלא וטוען ¿«≈ƒ¿≈∆
ÌÈ„Ú e‡a Ck ¯Á‡Â בדין וחייבוהו לווה, שכן Ô¯Ùkומעידים ˜ÊÁ‰ ‡Ï , ¿««»»≈ƒ…À¿««¿»

שחייבוני  אחר פרעתי לומר אח"כ שיכול ‰ÏL˘‰ונפ"מ Ï·‡ בפני . כשדנו ¬»«¿…»
È·a˙שלשה  ‰‡„B‰k Ì‰È�Ùa ‰‡„B‰‰ ,ÌÈÎeÓÒ Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆≈»¿ƒ«»»ƒ¿≈∆¿»»¿≈
ÔÈ„'וכדו בו לשטות התכוונתי לומר יכול e‡aואין Ck ¯Á‡Â ¯ÙBÎa ÔÎÂ , ƒ¿≈¿≈¿««»»

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ ,ÌÈ„Ú,אח"כ פרעתי לומר יכול ואין ÊÁÏ¯בב"ד, ÏBÎÈ B�È‡Â ≈ƒÀ¿««¿»¿≈»«¬…
ÔÚËÏÂ אחרות טענות .ולהחליף ¿ƒ¿…

ÔÒÈ� ÂÎ

‚L Èt ÏÚ Û‡הדין ÌÈa¯Ïמעיקר ‰ÁÓÓ „ÈÁÈ'הגמ Ôe„Ïבזמן BÏ ¯zÓ ««ƒ∆»ƒÀ¿∆»«ƒÀ»»
,È„ÈÁÈמ"מÌÈ¯Á‡ BÓÚ ·ÈLBÈL ÌÈÓÎÁ ˙ÂˆÓ נחלקו קיבלוהו, ואם ¿ƒƒƒ¿«¬»ƒ∆ƒƒ¬≈ƒ

אע"פ  יחידי ידון לא לכו"ע מומחה יחיד לנו שאין הזה בזמן אבל האחרונים. בזה

מאוד  פשוט בדין אא"כ לדון, .יב שקיבלוהו

„,‡e‰ ÌÏL ÔÈ„ ˙Èa ‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙ÈaL Èt ÏÚ Û‡מ"מÏk ««ƒ∆≈ƒ∆¿…»≈ƒ»≈»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ÌÈa¯ Ì‰L ÔÓÊמוטב דיינים ולכן מג' יותר יותר Âשירבה ¿«∆≈«ƒ¬≈∆¿À»¿

Èa"‡מכך  ÔÈ„‰ CzÁÈL ·ËeÓ דיינים‰¯NÚaÓ שיושב נוסף דיין כל כי »∆«¿…«ƒ¿ƒ«¬»»
יותר  טוב הדין מתברר Ïkבב"ד eÈ‰ÈL CÈ¯ˆÂ È·a˙הדיינים . ÌÈ·LBÈ‰ ¿»ƒ∆ƒ¿»«¿ƒ¿≈

ÌÈÈe‡¯e ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz ÔÈ„ יג„Ú ÔÈ„a ·LÈL ÌÎÁ Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â . ƒ«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ¿»¿»»»»∆≈≈«ƒ«
·LÈ ÈÓ ÌÚ Ú„ÈL יישב שלא עצה בדרך לתלמידו כתב מהראשונים [ואחד ∆≈«ƒƒ≈≈

הפכים] שני תורה דין ופסקי בתים בעלי פסקי כי מהקהל אנשים בצירוף ,בדין

u
היוםיב. שנהוג מה וזה תורה . כדין אותם לדון יודע שאינו  קודם  להם שאומר או 

ולכן  לטעות , ובין  לדין בין אותם  שמקבלים  לו  חותמים  לדון , בורר כשמקבלים

ביחיד  אפי' לדון מותר

בדיעבד,יג. רק היינו  וסביר, דגמיר אחד בדיין  דסגי א' סעיף  לעיל  שכתב  ומה

לכתחילה. לא אבל 
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,ÌÈ„‚Ba ¯L˜ ÏÏÎa ‡ˆÓ�Â ,ÌÈ�e‚‰ Ì�È‡L ÌÈL�‡ ÌÚ ·LÈ ‡ÓL∆»≈≈ƒ¬»ƒ∆≈»¬ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«∆∆¿ƒ
‰ÁÓÓ B�È‡L ÈÓ .ÔÈ„ ˙Èa ÏÏÎa ‡Ï בעל ולא בתורה ידיעות בעל שאינו …ƒ¿«≈ƒƒ∆≈À¿∆

מראש  רשות נטילת מהני סברא בעל שאינו אע"פ בתורה יודע אם [אבל סברא

„ÌÈ�Èהגולה] ÈÏÚa ÂÈÏÚ e‰eÏa˜ ‡ÏÂ מהני], עליהם קבלוהו ‡Û[אבל , ¿…ƒ¿»»«¬≈ƒƒ«
,‰ÚË ‡Ï eÏÙ‡ ,ÔÈ„ B�È„ ÔÈ‡ ,‰ÏB‚‰ L‡¯Ó ˙eL¯ ÏË�L Èt ÏÚ«ƒ∆»«¿≈…«»≈ƒƒ¬ƒ…»»

Âדין דינו שאין È�Ùaכיון Ô„Â ¯ÊBÁ ,‰ˆ¯ Ì‡ ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÏÎ ¿»∆»ƒ«¬≈ƒƒƒ»»≈¿»ƒ¿≈
ÔÈ„ ˙Èa גמור.:‰‚‰ÌeÏÎ B�È‡ ,‰Ê‰ ÔÓÊa CÏÓ‰ Ô˙B�L ˙eL¯ אינו ואם ≈ƒ¿∆≈«∆∆«¿««∆≈¿

דין  דינו אין וסברא, תורה בעל שאינו וסביר ˜e‰eÏaגמיר Ì‡ ,e‰ÈÓe .ƒƒƒ¿

CÏÓ‰ ·˙k Èt ÏÚ Ï‰˜‰ מ"מ המלך, ציווי מחמת רק שקיבלוהו אע"פ «»»«ƒ¿««∆∆

Ôe„Ï ÏBÎÈ לשלם חייב טעה אם מ "מ דין, ‡ÌÈ¯ÓBודינו LÈÂ .ÔÓÈÒ ˘"·È¯) »»¿≈¿ƒ

(‡"Ú¯Ì‡„הוא‰�ÓÓ‰ ¯N‰ B‡ CÏÓ‰ ˙eL¯ dÈÏ È�‰Ó ,¯È·ÒÂ ¯ÈÓ‚ ¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿«≈≈¿«∆∆«««¿À∆

B¯ÈÚa טעה אם מתשלומין ÈLB‰Ï·להיפטר ‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÏÏÎa e‰Ê„ , ¿ƒ¿∆ƒ¿«ƒ»¿«¿»¿ƒ

‰ˆ¯ÈL ÈÓ ÌÈËÙBLÂ ÌÈ�È„ זה רשות מהני לא אבל וסברי, גמירי כשהם «»ƒ¿¿ƒƒ∆ƒ¿∆

יחידי  ‰ˆea¯לדון ¯ÚˆÓ ,Ï‰˜‰ ˙eL¯ ‡Ïa ‰Ê ‰NBÚL ÈÓ ,ÌB˜Ó ÏkÓe ,ƒ»»ƒ∆∆∆¿…¿«»»¿«≈«ƒ

ÔÈ„‰ ˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ(Ê"Ï¯˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙). ¿»ƒƒ≈∆«ƒ

„ ÔÓÈÒ

ÂÓˆÚÏ ÔÈ„ ‰˘ÂÚ Ì„‡ „ˆÈÎ
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÒÈ� ÊÎ

‡,BÓˆÚÏ ÔÈ„ ˙BNÚÏ Ì„‡ ÏBÎÈ ש ¯B‡‰והכוונה Ì‡חפץBÏL נמצא »»»«¬ƒ¿«¿ƒ∆∆
¯Á‡ „ÈaמחמתB„ÈÓ BzÁ˜Ï ÏBÎÈ ,BÏÊ‚L לב"ד לקרותו צריך ואין ¿««≈∆¿»»¿«¿ƒ»

זה  B„‚�kעבור „ÓBÚ ¯Á‡‰ Ì‡Â שלו , את ליטול למונעו ÏBÎÈורוצה , ¿ƒ»«≈≈¿∆¿»
e�ÁÈ�ÈL „Ú B˙Bk‰Ï שלו את רק,ליטול הוא להכותו Ï‡וההיתר Ì‡ ¿««∆«ƒ∆ƒ…

¯Á‡ ÔÈ�Úa ÏÈˆ‰Ï ÏÎeÈ(¯ÂË),,לב"ד לילך בלי שלו את ליטול שהתרנו ומה «¿«ƒ¿ƒ¿»«≈

ÔÈ„aהוא e�„ÈÓÚÈL „Ú ÔÈzÓÈ Ì‡ „ÒÙ‰ Ba ÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰ eÏÙ‡¬ƒ»»∆≈∆¿≈ƒ«¿ƒ«∆«¬ƒ∆«ƒ
ליטול  ורשאי לו לשמוע צריך אין מ"מ לב"ד, עימי בא כנגדו טוען החפץ ומחזיק

שלו  Âאת שלו, את ליטול זה באופן‰e‡היתר Ï·¯¯רק ÏÎeÈL ולהוכיח ¿∆«¿»≈
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ÔÈ„k ÏËB� ‡e‰ BÏLL הוא זה שחפץ בב"ד להוכיח יוכל שלא באופן אבל ∆∆≈«ƒ
חפץ  להוציא לו אסור הכאה בלי אפי' אלא להכותו, לו שאסור מבעיא לא שלו,

שיהא  כיון עדיםמותר, בפני שלא תפיסה [אבל בו, המחזיק מיד עדים בפני זה

תפסתי]. שלא במיגו טענתו על בב"ד מחמת נאמן זה חפץ כשנוטל זה וכל

אבל ממנו, B·BÁaשגזלו B�kLÓÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ שאסור היינו ƒ»»≈¿¿«¿¿¿
למשכנו  כדי מסויים חפץ וליטול הלוה לבית a˙ÈL‡¯‰‚‰:,ליכנס ÌÚËÓƒ««∆ƒ¿»≈

'Â ÛÈÚÒ Ê"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï למשכנו כדי הלוה לבית ליכנס בתורה איסור .דיש ¿«»»ƒ

ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂהוא זה LÓÓדאיסור B·BÁa ‡˜Â„ הלואה מחמת ‡·Ïחוב , ¿≈¿ƒ«¿»¿«»¬»

‰‡ÂÏ‰ ‡Ïa BÏ ·ÈÁ Ì‡'וכדו שכירות מחמת ˆ¯CÈאלא ÔÈ‡L B‡ להוציא , ƒ«»¿…«¿»»∆≈»ƒ

כדי zÓ¯ממנו ,¯Á‡ „Èa B‡ˆÓ B‡ ÔB„˜Ùa BÏˆ‡ ¯·k ‡e‰ Èk B�kLÓÏ¿«¿¿ƒ¿»∆¿¿ƒ»¿»¿««≈À»

BÒÙ˙Ï כשרוצה להכותו אף שרי זה ובאופן האיסור, נאמר לא זה דעל ¿»¿

מלתפוס ˘ˆ"Â)למונעו ÔÓÈÒ ˘"·È¯)L�È‡ „È·Ú Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»

BÏL ‡e‰L BÏ ¯¯·Ó‰ ıÙÁa ˜¯ dLÙ�Ï ‡�È„ כעת שתופס שהחפץ היינו ƒ»¿«¿≈«¿≈∆«¿…»∆∆

לרשותו  להחזירו רק ותופסו ומעולם, מאז שלו ¯Bˆ‰היה B‡ BÏÊ‚L ÔB‚k ,¿∆¿»∆

B˜ÈÊ‰Ï ‰ˆB¯ B‡ BÏÊ‚Ï ש אמרינן ובזה לגוזלו, ממנו למנוע כדי ÏBÎÈומכהו ¿…¿∆¿«ƒ»

BÏ ·ÈÁ˙� ¯·k Ì‡ Ï·‡ .BÏL ÏÈˆ‰Ïממון,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ B‡ ‰ÏÊ‚ ÁkÓ ¿«ƒ∆¬»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ…«¿≈»ƒ»«≈

לו, שחייב מה ממנו ליפרע השני ממון לתפוס דרשאי Ï‡ורוצה אמרינן …

לב"ד לקרותו צריך אלא לעצמו, דין Ï')לעשות ÔÓÈÒ ÁÈ�Ó‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

dLÙ�Ï ‡�È„ „aÚÓÏ ÏBÎÈ BÓˆÚa ‡e‰ ‡˜Â„Â שמותר ‡eÒ¯באופן Ï·‡ , ¿«¿»¿«¿»¿∆¿«ƒ»¿«¿≈¬»»

ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ ˙BNÚÏלגויים חבירו מוסר כמו ˘"„)דהוי ÔÓÈÒ ‰"˙),e‰ÈÓ , «¬«¿≈ƒƒ

,¯Á‡ ÔÈ�Úa BÏL ÏÈˆ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ ‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ƒ»«¿»»«¿≈ƒƒ…»»»¿«ƒ∆¿ƒ¿»«≈

ÓÈeNÚ ‰NÚL לערכאות ‰ הלך והוא בעצמו, לעשות יכול היה אם אבל «∆»»»

שהוציאו  מה לו לשלם חייב שמחוייב, ממה יותר ממנו והוציאו גויים של

מוסר מדין לידיו], לבסוף הגיע לא הכסף אם [אפי' מהראוי יותר (ÔÈÚממנו

(‡"Ò˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó·‡Ï‡ dLÙ�Ï ‡�È„ „È·Ú È¯˜Ó ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿«¿≈∆»

e‰kÓL ÔB‚k ,B¯·ÁÏ ˜ÈÊÓLk שמכה כדיין עצמו ÔÎÏÂדעשה באופן , רק ¿∆«ƒ«¬≈¿∆«≈¿»≈

ד  אמרינן BNÚÏ˙זה ÏÎeÈ ‡Ï בעצמו e‰L‡דין ¯¯·Ï ÏÎeÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ …««¬∆»ƒ≈«¿»≈∆

ÔÈ�Ú ÏÎa ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ,ÔBkLÓÏ BÒÙzL ‡ÓÏÚa ‰ÒÈÙz Ï·‡ ,BÏL כיון ∆¬»¿ƒ»¿»¿»∆¿»¿«¿»«¬¿»ƒ¿»

עמו  לדון לבא תפיסתו ע"י מכריחו רק בתפיסתו, דין עושה ≈¿BÈÂ¯„שאין

ÔÈ„Ï BÓÚ Ck ¯Á‡(‡"Ò˜ ÔÓÈÒ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)‰Ê ÏÎÂ יכול . אין שאם ««»ƒ¿ƒ¿»∆
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לעצמו דין לעשות לו אסור בדין צדקתו ‡·Ïלהוכיח ,„ÈÁÈ „‚� „ÈÁÈa È¯ÈÓ«¿≈¿»ƒ∆∆»ƒ¬»

Â ,ÌÈa¯ „‚� „ÈÁÈהרבים כנגד שהוא יחיד È�aÓאותו ‡e‰אותהÈ„·Ú ,¯ÈÚ‰ »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈

e‰ÈLÙ�Ï ‡�È„ לעצמם דין לעשות לרבים Ì‰ÓÚ,מותר ÔÈ„‰L ÌÈÚ„BÈ Ì‡ ƒ»¿«¿«¿ƒ¿ƒ∆«ƒƒ»∆

,„ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ Èk ,ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ¯¯·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈ƒ¿≈≈ƒƒ≈»¿ƒ¿»ƒ

¯·„a ÔÈÚ‚B� ÔÏkL יוכלו לא כי בדין עמו לירד אפשרות להם שאין וכיון ∆À»¿ƒ«»»

לעצמם דין לעשות להם מותר לכן עדויות, Â'להביא ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙Â·Â˘˙)

Ê"Ï ÔÓÈÒÂ ·"È ÛÈÚÒ 'Ê ÔÓÈÒ· ÔÈÚ (Â"Î ÔÓÈÒÂ יחיד . בין שיש בדין נוסף ¿דין

ד  Ì‰È�Èaלקהל ˙B�ÚËe ÌÈ˜eÏÁ LÈ Ì‡ אותו תובע ‰˜‰Ïלשלם והקהל , ƒ≈ƒƒ¿»≈≈∆«»»

ÌÈ‡¯˜� ונחשבים„ÈÁÈ‰ Èa‚Ï ÌÈ˜ÊÁÓ בידו והכסף מסופק כשהדבר ,אף ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

Â ש נוסף ÔÈ„Ïדבר BÓÚ e„¯ÈL Ì„˜ ÔBkLÓ Ì‰Ï ˙˙Ï CÈ¯ˆ שהוא כדי ¿»ƒ»≈»∆«¿…∆∆≈¿ƒ¿ƒ

שמחוייב  מסויים אדם שאין כיון דאל"ה מהר, הדין יגמר ועי"ז התובע ייחשב

רב זמן זה דין יימשך אותו, Ï‡לתבוע ˜¯Ù ÛÂÒÂ ˙Â¯Ù ¯ÎÂÓ‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

(¯ÙÁÈ‡˜Â„ ,„ÈÁÈ Èa‚Ï ÌÈ˜ÊÁÓ ÌÈ‡¯˜�„ ‡‰Â הוא. ÌÈÒÓכשהדיון È�È�Úa ¿»¿ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»ƒ«¿»¿ƒ¿»≈ƒƒ

הקהל  מיסי ÌB˜Ó,דהיינו ÏkÓe ,ÌÈ¯·„ ¯‡La ‡Ï Ï·‡ המעלה , שאת אף ¬»…ƒ¿»¿»ƒƒ»»

אבל זה, באופן אין מוחזקים שנחשבים ˜„Ìהראשונה ÔBkLÓ ˙˙Ï CÈ¯»̂ƒ»≈«¿…∆

BÓÚ ÔÈ„Ï e„¯ÈLהנ"ל ˘Ó"‡)מהטעם ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)ÔÈ‡Lk ‰Ê ÏÎÂ . ∆≈¿¿ƒƒ¿»∆¿∆≈

BÏ LÈÂ ,B˙e�Ó‡ B˙¯BzL ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz „ÈÁÈ‰«»ƒ«¿ƒ»»¬»ƒ«¿ƒ»»∆»À»¿≈

ÌÈÒÓ ˙ÓÁÓ ‰Êa ÔÈ„ ת"ח שהוא מחמת מהמיסים פטור שהוא ‡ÔÈשטוען , ƒ¿∆≈¬«ƒƒ≈

Bc‚� ÌÈ˜ÊÁÓ ÌÈ‡¯˜� Ì�È‡ Ì‚Â ,ÔBkLÓ Ì‰Ï ˙˙Ï CÈ¯ˆÌ"¯‰ÂÓ) »ƒ»≈»∆«¿¿«≈»ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ∆¿

(˜¯Â·ÊÂ¯Ó¯zÓe ‡Ìלקהל, ,B„ÈÒÙ‰Ïe ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ ÌÈÒÓ È�È�Úa ÛÎÏ À»»…¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ

¯Á‡ ÔÈ�Úa ÒÓ‰ e�ÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡(Ê"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ≈»¿ƒ¿ƒƒ∆««¿ƒ¿»«≈

‰ ÔÓÈÒ

ÌÂÈ· ÔÓÊ ‰ÊÈ‡·Â ÔÈ�„ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡·
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

‡¯eÒ‡מדרבנן·BË ÌBÈÂ ˙aLa Ôe„Ï ואת הטענות את לכתוב יבא שמא »»¿«»¿
הדין  „ÔÈ.פסק B�È„ ,Ô„Â ¯·Ú Ì‡Â ,¿ƒ»«¿»ƒƒ
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ã ïîéñ é

ÔÈ„k ÏËB� ‡e‰ BÏLL הוא זה שחפץ בב"ד להוכיח יוכל שלא באופן אבל ∆∆≈«ƒ
חפץ  להוציא לו אסור הכאה בלי אפי' אלא להכותו, לו שאסור מבעיא לא שלו,

שיהא  כיון עדיםמותר, בפני שלא תפיסה [אבל בו, המחזיק מיד עדים בפני זה

תפסתי]. שלא במיגו טענתו על בב"ד מחמת נאמן זה חפץ כשנוטל זה וכל

אבל ממנו, B·BÁaשגזלו B�kLÓÏ ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ שאסור היינו ƒ»»≈¿¿«¿¿¿
למשכנו  כדי מסויים חפץ וליטול הלוה לבית a˙ÈL‡¯‰‚‰:,ליכנס ÌÚËÓƒ««∆ƒ¿»≈

'Â ÛÈÚÒ Ê"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï למשכנו כדי הלוה לבית ליכנס בתורה איסור .דיש ¿«»»ƒ

ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂהוא זה LÓÓדאיסור B·BÁa ‡˜Â„ הלואה מחמת ‡·Ïחוב , ¿≈¿ƒ«¿»¿«»¬»

‰‡ÂÏ‰ ‡Ïa BÏ ·ÈÁ Ì‡'וכדו שכירות מחמת ˆ¯CÈאלא ÔÈ‡L B‡ להוציא , ƒ«»¿…«¿»»∆≈»ƒ

כדי zÓ¯ממנו ,¯Á‡ „Èa B‡ˆÓ B‡ ÔB„˜Ùa BÏˆ‡ ¯·k ‡e‰ Èk B�kLÓÏ¿«¿¿ƒ¿»∆¿¿ƒ»¿»¿««≈À»

BÒÙ˙Ï כשרוצה להכותו אף שרי זה ובאופן האיסור, נאמר לא זה דעל ¿»¿

מלתפוס ˘ˆ"Â)למונעו ÔÓÈÒ ˘"·È¯)L�È‡ „È·Ú Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿»»¿ƒ»»ƒƒ»

BÏL ‡e‰L BÏ ¯¯·Ó‰ ıÙÁa ˜¯ dLÙ�Ï ‡�È„ כעת שתופס שהחפץ היינו ƒ»¿«¿≈«¿≈∆«¿…»∆∆

לרשותו  להחזירו רק ותופסו ומעולם, מאז שלו ¯Bˆ‰היה B‡ BÏÊ‚L ÔB‚k ,¿∆¿»∆

B˜ÈÊ‰Ï ‰ˆB¯ B‡ BÏÊ‚Ï ש אמרינן ובזה לגוזלו, ממנו למנוע כדי ÏBÎÈומכהו ¿…¿∆¿«ƒ»

BÏ ·ÈÁ˙� ¯·k Ì‡ Ï·‡ .BÏL ÏÈˆ‰Ïממון,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ B‡ ‰ÏÊ‚ ÁkÓ ¿«ƒ∆¬»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ…«¿≈»ƒ»«≈

לו, שחייב מה ממנו ליפרע השני ממון לתפוס דרשאי Ï‡ורוצה אמרינן …

לב"ד לקרותו צריך אלא לעצמו, דין Ï')לעשות ÔÓÈÒ ÁÈ�Ó‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

dLÙ�Ï ‡�È„ „aÚÓÏ ÏBÎÈ BÓˆÚa ‡e‰ ‡˜Â„Â שמותר ‡eÒ¯באופן Ï·‡ , ¿«¿»¿«¿»¿∆¿«ƒ»¿«¿≈¬»»

ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ ˙BNÚÏלגויים חבירו מוסר כמו ˘"„)דהוי ÔÓÈÒ ‰"˙),e‰ÈÓ , «¬«¿≈ƒƒ

,¯Á‡ ÔÈ�Úa BÏL ÏÈˆ‰Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ ‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡ƒ»«¿»»«¿≈ƒƒ…»»»¿«ƒ∆¿ƒ¿»«≈

ÓÈeNÚ ‰NÚL לערכאות ‰ הלך והוא בעצמו, לעשות יכול היה אם אבל «∆»»»

שהוציאו  מה לו לשלם חייב שמחוייב, ממה יותר ממנו והוציאו גויים של

מוסר מדין לידיו], לבסוף הגיע לא הכסף אם [אפי' מהראוי יותר (ÔÈÚממנו

(‡"Ò˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó·‡Ï‡ dLÙ�Ï ‡�È„ „È·Ú È¯˜Ó ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿«¿≈∆»

e‰kÓL ÔB‚k ,B¯·ÁÏ ˜ÈÊÓLk שמכה כדיין עצמו ÔÎÏÂדעשה באופן , רק ¿∆«ƒ«¬≈¿∆«≈¿»≈

ד  אמרינן BNÚÏ˙זה ÏÎeÈ ‡Ï בעצמו e‰L‡דין ¯¯·Ï ÏÎeÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ …««¬∆»ƒ≈«¿»≈∆

ÔÈ�Ú ÏÎa ˙BNÚÏ ÏBÎÈ ,ÔBkLÓÏ BÒÙzL ‡ÓÏÚa ‰ÒÈÙz Ï·‡ ,BÏL כיון ∆¬»¿ƒ»¿»¿»∆¿»¿«¿»«¬¿»ƒ¿»

עמו  לדון לבא תפיסתו ע"י מכריחו רק בתפיסתו, דין עושה ≈¿BÈÂ¯„שאין

ÔÈ„Ï BÓÚ Ck ¯Á‡(‡"Ò˜ ÔÓÈÒ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)‰Ê ÏÎÂ יכול . אין שאם ««»ƒ¿ƒ¿»∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ä ïîéñàé

לעצמו דין לעשות לו אסור בדין צדקתו ‡·Ïלהוכיח ,„ÈÁÈ „‚� „ÈÁÈa È¯ÈÓ«¿≈¿»ƒ∆∆»ƒ¬»

Â ,ÌÈa¯ „‚� „ÈÁÈהרבים כנגד שהוא יחיד È�aÓאותו ‡e‰אותהÈ„·Ú ,¯ÈÚ‰ »ƒ∆∆«ƒ¿ƒ¿≈»ƒ«¿≈

e‰ÈLÙ�Ï ‡�È„ לעצמם דין לעשות לרבים Ì‰ÓÚ,מותר ÔÈ„‰L ÌÈÚ„BÈ Ì‡ ƒ»¿«¿«¿ƒ¿ƒ∆«ƒƒ»∆

,„ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ Èk ,ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ¯¯·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈ƒ¿≈≈ƒƒ≈»¿ƒ¿»ƒ

¯·„a ÔÈÚ‚B� ÔÏkL יוכלו לא כי בדין עמו לירד אפשרות להם שאין וכיון ∆À»¿ƒ«»»

לעצמם דין לעשות להם מותר לכן עדויות, Â'להביא ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙Â·Â˘˙)

Ê"Ï ÔÓÈÒÂ ·"È ÛÈÚÒ 'Ê ÔÓÈÒ· ÔÈÚ (Â"Î ÔÓÈÒÂ יחיד . בין שיש בדין נוסף ¿דין

ד  Ì‰È�Èaלקהל ˙B�ÚËe ÌÈ˜eÏÁ LÈ Ì‡ אותו תובע ‰˜‰Ïלשלם והקהל , ƒ≈ƒƒ¿»≈≈∆«»»

ÌÈ‡¯˜� ונחשבים„ÈÁÈ‰ Èa‚Ï ÌÈ˜ÊÁÓ בידו והכסף מסופק כשהדבר ,אף ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

Â ש נוסף ÔÈ„Ïדבר BÓÚ e„¯ÈL Ì„˜ ÔBkLÓ Ì‰Ï ˙˙Ï CÈ¯ˆ שהוא כדי ¿»ƒ»≈»∆«¿…∆∆≈¿ƒ¿ƒ

שמחוייב  מסויים אדם שאין כיון דאל"ה מהר, הדין יגמר ועי"ז התובע ייחשב

רב זמן זה דין יימשך אותו, Ï‡לתבוע ˜¯Ù ÛÂÒÂ ˙Â¯Ù ¯ÎÂÓ‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

(¯ÙÁÈ‡˜Â„ ,„ÈÁÈ Èa‚Ï ÌÈ˜ÊÁÓ ÌÈ‡¯˜�„ ‡‰Â הוא. ÌÈÒÓכשהדיון È�È�Úa ¿»¿ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ¿«≈»ƒ«¿»¿ƒ¿»≈ƒƒ

הקהל  מיסי ÌB˜Ó,דהיינו ÏkÓe ,ÌÈ¯·„ ¯‡La ‡Ï Ï·‡ המעלה , שאת אף ¬»…ƒ¿»¿»ƒƒ»»

אבל זה, באופן אין מוחזקים שנחשבים ˜„Ìהראשונה ÔBkLÓ ˙˙Ï CÈ¯»̂ƒ»≈«¿…∆

BÓÚ ÔÈ„Ï e„¯ÈLהנ"ל ˘Ó"‡)מהטעם ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)ÔÈ‡Lk ‰Ê ÏÎÂ . ∆≈¿¿ƒƒ¿»∆¿∆≈

BÏ LÈÂ ,B˙e�Ó‡ B˙¯BzL ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz „ÈÁÈ‰«»ƒ«¿ƒ»»¬»ƒ«¿ƒ»»∆»À»¿≈

ÌÈÒÓ ˙ÓÁÓ ‰Êa ÔÈ„ ת"ח שהוא מחמת מהמיסים פטור שהוא ‡ÔÈשטוען , ƒ¿∆≈¬«ƒƒ≈

Bc‚� ÌÈ˜ÊÁÓ ÌÈ‡¯˜� Ì�È‡ Ì‚Â ,ÔBkLÓ Ì‰Ï ˙˙Ï CÈ¯ˆÌ"¯‰ÂÓ) »ƒ»≈»∆«¿¿«≈»ƒ¿»ƒÀ¿»ƒ∆¿

(˜¯Â·ÊÂ¯Ó¯zÓe ‡Ìלקהל, ,B„ÈÒÙ‰Ïe ÌÈÈB‚ È„È ÏÚ ÌÈÒÓ È�È�Úa ÛÎÏ À»»…¿ƒ¿»≈ƒƒ«¿≈ƒ¿«¿ƒƒ

¯Á‡ ÔÈ�Úa ÒÓ‰ e�ÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡(Ê"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ≈»¿ƒ¿ƒƒ∆««¿ƒ¿»«≈

‰ ÔÓÈÒ

ÌÂÈ· ÔÓÊ ‰ÊÈ‡·Â ÔÈ�„ ÌÂÈ ‰ÊÈ‡·
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

‡¯eÒ‡מדרבנן·BË ÌBÈÂ ˙aLa Ôe„Ï ואת הטענות את לכתוב יבא שמא »»¿«»¿
הדין  „ÔÈ.פסק B�È„ ,Ô„Â ¯·Ú Ì‡Â ,¿ƒ»«¿»ƒƒ
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ä ïîéñ áé

ÔÒÈ� ÁÎ

ולכן · בדין, מתונים להיות צריכים Ú·e¯·הדיינים ˙aL ·¯Úa ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ¿∆∆«»¿∆∆
·BË ÌBÈ אף בזה מועילה לא ולכן בדין, לטעות יכולים טרדתם מחמת כי

מותר  אבל הדין את לפסוק רק הוא האיסור אמנם לדון. הדינים בעלי הסכמת

הדינים, בעלי שני בהסכמת רק זה אולם השבת, אחר ולפסוק טענותיהם לקבל

לידון  לבא דין הבעל את לכוף יכולים Âואין Ï·‡לכן, ÔÈ„ ÏÚ·Ï e�ÈÓÊ‰ Ì‡ ¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ»…
e�ÈÓÊ‰ eÏÙ‡Â .‡·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ˙È·Ïויו"ט שבת בערב Ï·‡אותו ¿≈ƒ≈»ƒ»…«¬ƒƒ¿ƒ»…

B˙B‡ ÔÈÒ�B˜ ÔÈ‡ ,‡· ‡ÏÂ ·BË ÌBÈÂ ˙aL ¯Á‡ ולומר להתנצל יכול כי «««»¿¿…»≈¿ƒ
מההזמנה  שכח והיו"ט השבת טרדת „ÂÈLÎÚ‰‚‰:.שמחמת ,·˙kL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆»«¿«¿»

ÏeËa ÌeLÓ ·BË ÌBÈ ·¯Ú·e ˙aL ·¯Úa ÔÈ�„ ‰Ê‰ ÔÓÊa של תורה «¿««∆»ƒ¿∆∆«»¿∆∆ƒƒ

תורה ÔÈ„ÓÏÓה  ביטול פחות יש שבת ובערב להעיד, או לדין לבוא .שיצטרכו ¿«¿ƒ

‡˜Â„Âהוא Ï˜‰Ïכשהדיון  LÈ ÔBÓÓ ÔÈ�ÚÏ אם דאפי' שבת, בערב לדון ¿«¿»¿ƒ¿«»≈¿»≈

לחוש  אין בפסק, יטעו הטירדה ‡·Ïמחמת ,¯˜Ù‰ ÔÈ„ ˙Èa ¯˜Ù‰„ כשהדיון ¿∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬»

‡eÒ¯הוא ¯·„a חליצה או גט לסדר Ï˜‰Ïכגון ÔÈ‡ אף , שבת בערב לדון ƒ¿«ƒ≈¿»≈

תורה  ביטול חשש ÓÒ"˜)כשיש ˙Â‰‚‰Â Ê"Î¯ ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)‰‡¯�Â .¿ƒ¿∆

„ ,ÈÏהוא שבת, בערב לדון הדשן התרומת שהתיר ‡˜¯‡È,מה C¯„ ‡˜Â„ ƒ¿«¿»∆∆«¿«

ÔÎÂ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú·e ˙aL ·¯Úa ÔÈ„ ˙Èa ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¬»≈¿ƒ≈ƒ¿∆∆«»¿∆∆¿≈

.ÔÈ‚‰B�ÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ דיוןÈ¯LzÂ ÔÒÈ�a הרגל אחר B�È‡Lעד ÈÓÏ , ¬ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆≈
,¯ÈÚ·לכופוÔÈ„Ï ‡·Ï לעיר מעיר לבוא זמן אין ותשרי אם יד דבניסן אבל , »ƒ»…¿ƒ

שני  בהסכמת אלו בזמנים לדון מותר וכן לדון. לבוא אותו כופין עיר באותו גר

הדינים  ‰e�ÈÓÊבעלי Ì‡ Ï·‡ ˜ÔÈÒ�Bהו . ,Ck ¯Á‡ ‡·Ï È¯LzÂ ÔÒÈ�· ¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈»…««»¿ƒ
‡· ‡Ï Ì‡ B˙B‡ מההזמנה ששכח לומר טירדה כך כל היה ‰‚‰:.דאין ƒ…»

הציבור  בפני עליו לקבול יכול השני על טענות לו שיש  שמי בזמנם מנהג

כתב וע"ז לדון, לבא לכפותו לו שיעזרו כדי התפילה, ‡ÌÈ¯ÓBאחרי LÈÂ¿≈¿ƒ

Ò�k‰ ˙È·a Ïa˜Ï ÔÈ‡„ÌÈ‡¯B� ÌÈÓÈ· ‡ÏÂ ,ÔÒÈ�a שבא ˙ אחרת עיר בן על ¿≈ƒ¿…¿≈«¿∆∆¿ƒ»¿…¿»ƒ»ƒ

ו  ÔÈ�ÓÏלהתפלל, e‡aL ÌÈ¯ÙÎ È�a ÏÚ eÏÙ‡ יכול עליהם, יקבול אם כי ¬ƒ«¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿»

u
טרוד,יד. היה החודש  שרוב  משום  המועד ואחר למועד, בהכנות  טרוד המועד עד

שעשה החובות  על  הקפותיו  לפרוע  טרוד שהוא א "נ הרוב , אחר המיעוט  נגרר

[פרישה]. המועד לצורך 
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הנוראים  והימים החג בימי להתפלל הכנסת לבית יבואו שלא ‡Ï‡לגרום ,∆»

‡�ÓÊ e‰Ï Ô�ÈÚ·˜ לדון זמן להם Ì‡Âקובעים ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ ש רואה LÈהב"ד »¿ƒ»¿ƒ¿»««»∆∆¿ƒ≈

˙e‡Ó¯Â ‰ÈÁ„ הנתבע zÏ‡Ï¯מצד ÔÈ�„‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó) ¿ƒ»¿«»»ƒ¿«¿»

(È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰ÂÌ‡L e‚‰�L ˙BÓB˜Ó LÈ �ÔÒÈכבר. Ì„˜ Ôe„Ï eÏÈÁ˙‰ ≈¿∆»¬∆ƒƒ¿ƒ»…∆ƒ»

‡�ÓÊ Ô�ÈÚ·˜ ,È¯LzÂהדיון Ì‰aלהמשך Û‡ ותשרי ניסן ÎÈ‰Â‡בתוך , ¿ƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿»«»∆¿≈»

‚e‰� ,‚e‰�„(Ê"¯ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ).ÔÈ„ ˙ÏÁ˙a ‰ÏÈÏa ÔÈ�„ ÔÈ‡ ¿»»≈»ƒ««¿»ƒ¿ƒ«ƒ
ביום  לעשותו צריך שדין מקראי „È�Èדדרשינן Ôe„Ï eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒƒ¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÈÏa ÔÈ¯ÓB‚ ,ÌBÈa ˙B�BÓÓ אפשר אם הפסוקים בין סתירה שיש כיון »«¿ƒ««¿»
מותר  לגמור אבל אסור דין שתחילת לזה והיישוב בלילה, ‡ÌÈ¯ÓB.לדון LÈÂ¿≈¿ƒ

ÔÈ„ Ì‰È�È„ ,‰ÏÈÏ· e�„Â e¯·Ú Ì‡„ דין דיניהם דאין והטור הרמב"ם טו ודעת ¿ƒ»¿¿»««¿»ƒ≈∆ƒ

(Ì"·˘¯).

‚ÓÊ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ¯˜a‰Ó ,ÌÈ�È„‰ ˙·ÈLÈ Ô שישית דבשעה ¿«¿ƒ«««»ƒ≈«…∆«»»¬ƒƒ
כדי  שישית שעה לסוף קרוב עד דיושבים וס"ל חולקים ויש סעודה. זמן הוא

שישית  שעה סוף קודם סעודתן להתחיל ˆ¯ÌÈÎÈ,שיוכלו ÔÈ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈»≈¿ƒƒ

·LÈÏ(¯ÂË). ≈≈

ÔÒÈ� ËÎ

„ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡לישב להתחיל ÈÚÈ·L˙אסור ‰ÚL ˙ÏÁzÓ ÔÈ„a שהוא ≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ
המנחה  זמן שהגיע קודם שעה ‡eÏÙחצי כעת, ישיבתן מטרת Ó‚Ï¯אם ¬ƒƒ¿…

‰Á�Ó‰ ˙ÏÙz eÏÏt˙ÈL „Ú ,ÔÈ„ מחמת לדון יתחילו שאם דחוששין ƒ«∆ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿»
חדש  טעם יראו שמא חוששין דין בגמר ואפי' הזמן, שיעבור עד ימשכו טרדתן

מחדש  לדון להתחיל ויצטרכו Âבטענות ÏÁz˙בדיעבד. eÏÙ‡ ,eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«
‰È‰ÈL „·Ï·e ,‰�Ë˜ ‰Á�Ó ÔÓÊ ÚÈ‚ÈLÎÏ eÏÙ‡ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ƒ≈«¿ƒƒ¬ƒƒ¿∆«ƒ«¿«ƒ¿»¿«»ƒ¿«∆ƒ¿∆

.ÔÈ„‰ e¯Ó‚ÈL ¯Á‡ ÏÏt˙‰Ï ˙e‰L Ì‰ÏÂ אם שבדיעבד שאמרנו מה »∆»¿ƒ¿«≈««∆ƒ¿¿«ƒ¿

אבל  גדולה, למנחה סמוך שהתחילו מילי הני מפסיקין, אין והתחילו עברו

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ,‰�Ë˜ ‰Á�ÓÏ CeÓÒ e·LÈ Ì‡דין לגמר התחילו Á"Ò)אפי' ¯ÂË). ƒ»¿»¿ƒ¿»¿«»«¿ƒƒ

u
לדון טו. הסכימו  הדינים  בעלי ואם  כלום. אינו  לכו "ע בלילה עדות  קבלת אבל 

דין . להתחיל אף  שרי לכו "ע  בלילה
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ÔÒÈ� ÁÎ

ולכן · בדין, מתונים להיות צריכים Ú·e¯·הדיינים ˙aL ·¯Úa ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ¿∆∆«»¿∆∆
·BË ÌBÈ אף בזה מועילה לא ולכן בדין, לטעות יכולים טרדתם מחמת כי

מותר  אבל הדין את לפסוק רק הוא האיסור אמנם לדון. הדינים בעלי הסכמת

הדינים, בעלי שני בהסכמת רק זה אולם השבת, אחר ולפסוק טענותיהם לקבל

לידון  לבא דין הבעל את לכוף יכולים Âואין Ï·‡לכן, ÔÈ„ ÏÚ·Ï e�ÈÓÊ‰ Ì‡ ¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒ»…
e�ÈÓÊ‰ eÏÙ‡Â .‡·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ˙È·Ïויו"ט שבת בערב Ï·‡אותו ¿≈ƒ≈»ƒ»…«¬ƒƒ¿ƒ»…

B˙B‡ ÔÈÒ�B˜ ÔÈ‡ ,‡· ‡ÏÂ ·BË ÌBÈÂ ˙aL ¯Á‡ ולומר להתנצל יכול כי «««»¿¿…»≈¿ƒ
מההזמנה  שכח והיו"ט השבת טרדת „ÂÈLÎÚ‰‚‰:.שמחמת ,·˙kL ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆»«¿«¿»

ÏeËa ÌeLÓ ·BË ÌBÈ ·¯Ú·e ˙aL ·¯Úa ÔÈ�„ ‰Ê‰ ÔÓÊa של תורה «¿««∆»ƒ¿∆∆«»¿∆∆ƒƒ

תורה ÔÈ„ÓÏÓה  ביטול פחות יש שבת ובערב להעיד, או לדין לבוא .שיצטרכו ¿«¿ƒ

‡˜Â„Âהוא Ï˜‰Ïכשהדיון  LÈ ÔBÓÓ ÔÈ�ÚÏ אם דאפי' שבת, בערב לדון ¿«¿»¿ƒ¿«»≈¿»≈

לחוש  אין בפסק, יטעו הטירדה ‡·Ïמחמת ,¯˜Ù‰ ÔÈ„ ˙Èa ¯˜Ù‰„ כשהדיון ¿∆¿≈≈ƒ∆¿≈¬»

‡eÒ¯הוא ¯·„a חליצה או גט לסדר Ï˜‰Ïכגון ÔÈ‡ אף , שבת בערב לדון ƒ¿«ƒ≈¿»≈

תורה  ביטול חשש ÓÒ"˜)כשיש ˙Â‰‚‰Â Ê"Î¯ ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)‰‡¯�Â .¿ƒ¿∆

„ ,ÈÏהוא שבת, בערב לדון הדשן התרומת שהתיר ‡˜¯‡È,מה C¯„ ‡˜Â„ ƒ¿«¿»∆∆«¿«

ÔÎÂ ,·BË ÌBÈ ·¯Ú·e ˙aL ·¯Úa ÔÈ„ ˙Èa ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡ Ï·‡ ,ÌÈÓÚÙÏƒ¿»ƒ¬»≈¿ƒ≈ƒ¿∆∆«»¿∆∆¿≈

.ÔÈ‚‰B�ÔÓÊ ÔÈÚ·B˜ ÔÈ‡ דיוןÈ¯LzÂ ÔÒÈ�a הרגל אחר B�È‡Lעד ÈÓÏ , ¬ƒ≈¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆≈
,¯ÈÚ·לכופוÔÈ„Ï ‡·Ï לעיר מעיר לבוא זמן אין ותשרי אם יד דבניסן אבל , »ƒ»…¿ƒ

שני  בהסכמת אלו בזמנים לדון מותר וכן לדון. לבוא אותו כופין עיר באותו גר

הדינים  ‰e�ÈÓÊבעלי Ì‡ Ï·‡ ˜ÔÈÒ�Bהו . ,Ck ¯Á‡ ‡·Ï È¯LzÂ ÔÒÈ�· ¬»ƒƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈»…««»¿ƒ
‡· ‡Ï Ì‡ B˙B‡ מההזמנה ששכח לומר טירדה כך כל היה ‰‚‰:.דאין ƒ…»

הציבור  בפני עליו לקבול יכול השני על טענות לו שיש  שמי בזמנם מנהג

כתב וע"ז לדון, לבא לכפותו לו שיעזרו כדי התפילה, ‡ÌÈ¯ÓBאחרי LÈÂ¿≈¿ƒ

Ò�k‰ ˙È·a Ïa˜Ï ÔÈ‡„ÌÈ‡¯B� ÌÈÓÈ· ‡ÏÂ ,ÔÒÈ�a שבא ˙ אחרת עיר בן על ¿≈ƒ¿…¿≈«¿∆∆¿ƒ»¿…¿»ƒ»ƒ

ו  ÔÈ�ÓÏלהתפלל, e‡aL ÌÈ¯ÙÎ È�a ÏÚ eÏÙ‡ יכול עליהם, יקבול אם כי ¬ƒ«¿≈¿»ƒ∆»¿ƒ¿»

u
טרוד,יד. היה החודש  שרוב  משום  המועד ואחר למועד, בהכנות  טרוד המועד עד

שעשה החובות  על  הקפותיו  לפרוע  טרוד שהוא א "נ הרוב , אחר המיעוט  נגרר

[פרישה]. המועד לצורך 
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הנוראים  והימים החג בימי להתפלל הכנסת לבית יבואו שלא ‡Ï‡לגרום ,∆»

‡�ÓÊ e‰Ï Ô�ÈÚ·˜ לדון זמן להם Ì‡Âקובעים ,Ï‚¯‰ ¯Á‡ ש רואה LÈהב"ד »¿ƒ»¿ƒ¿»««»∆∆¿ƒ≈

˙e‡Ó¯Â ‰ÈÁ„ הנתבע zÏ‡Ï¯מצד ÔÈ�„‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó) ¿ƒ»¿«»»ƒ¿«¿»

(È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰ÂÌ‡L e‚‰�L ˙BÓB˜Ó LÈ �ÔÒÈכבר. Ì„˜ Ôe„Ï eÏÈÁ˙‰ ≈¿∆»¬∆ƒƒ¿ƒ»…∆ƒ»

‡�ÓÊ Ô�ÈÚ·˜ ,È¯LzÂהדיון Ì‰aלהמשך Û‡ ותשרי ניסן ÎÈ‰Â‡בתוך , ¿ƒ¿≈»¿ƒ»ƒ¿»«»∆¿≈»

‚e‰� ,‚e‰�„(Ê"¯ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ).ÔÈ„ ˙ÏÁ˙a ‰ÏÈÏa ÔÈ�„ ÔÈ‡ ¿»»≈»ƒ««¿»ƒ¿ƒ«ƒ
ביום  לעשותו צריך שדין מקראי „È�Èדדרשינן Ôe„Ï eÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒƒ¿ƒ»ƒ≈

‰ÏÈÏa ÔÈ¯ÓB‚ ,ÌBÈa ˙B�BÓÓ אפשר אם הפסוקים בין סתירה שיש כיון »«¿ƒ««¿»
מותר  לגמור אבל אסור דין שתחילת לזה והיישוב בלילה, ‡ÌÈ¯ÓB.לדון LÈÂ¿≈¿ƒ

ÔÈ„ Ì‰È�È„ ,‰ÏÈÏ· e�„Â e¯·Ú Ì‡„ דין דיניהם דאין והטור הרמב"ם טו ודעת ¿ƒ»¿¿»««¿»ƒ≈∆ƒ

(Ì"·˘¯).

‚ÓÊ˙ÈLÈÓÁ ‰ÚL ÛBÒ „Ú ¯˜a‰Ó ,ÌÈ�È„‰ ˙·ÈLÈ Ô שישית דבשעה ¿«¿ƒ«««»ƒ≈«…∆«»»¬ƒƒ
כדי  שישית שעה לסוף קרוב עד דיושבים וס"ל חולקים ויש סעודה. זמן הוא

שישית  שעה סוף קודם סעודתן להתחיל ˆ¯ÌÈÎÈ,שיוכלו ÔÈ‡ CÏÈ‡Â Ô‡kÓƒ»¿≈»≈¿ƒƒ

·LÈÏ(¯ÂË). ≈≈

ÔÒÈ� ËÎ

„ÔÈ·LBÈ ÔÈ‡לישב להתחיל ÈÚÈ·L˙אסור ‰ÚL ˙ÏÁzÓ ÔÈ„a שהוא ≈¿ƒ«ƒƒ¿ƒ«»»¿ƒƒ
המנחה  זמן שהגיע קודם שעה ‡eÏÙחצי כעת, ישיבתן מטרת Ó‚Ï¯אם ¬ƒƒ¿…

‰Á�Ó‰ ˙ÏÙz eÏÏt˙ÈL „Ú ,ÔÈ„ מחמת לדון יתחילו שאם דחוששין ƒ«∆ƒ¿«¿¿ƒ««ƒ¿»
חדש  טעם יראו שמא חוששין דין בגמר ואפי' הזמן, שיעבור עד ימשכו טרדתן

מחדש  לדון להתחיל ויצטרכו Âבטענות ÏÁz˙בדיעבד. eÏÙ‡ ,eÏÈÁ˙‰ Ì‡ ¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿ƒ«
‰È‰ÈL „·Ï·e ,‰�Ë˜ ‰Á�Ó ÔÓÊ ÚÈ‚ÈLÎÏ eÏÙ‡ ÔÈ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ƒ≈«¿ƒƒ¬ƒƒ¿∆«ƒ«¿«ƒ¿»¿«»ƒ¿«∆ƒ¿∆

.ÔÈ„‰ e¯Ó‚ÈL ¯Á‡ ÏÏt˙‰Ï ˙e‰L Ì‰ÏÂ אם שבדיעבד שאמרנו מה »∆»¿ƒ¿«≈««∆ƒ¿¿«ƒ¿

אבל  גדולה, למנחה סמוך שהתחילו מילי הני מפסיקין, אין והתחילו עברו

ÔÈ˜ÈÒÙÓ ,‰�Ë˜ ‰Á�ÓÏ CeÓÒ e·LÈ Ì‡דין לגמר התחילו Á"Ò)אפי' ¯ÂË). ƒ»¿»¿ƒ¿»¿«»«¿ƒƒ

u
לדון טו. הסכימו  הדינים  בעלי ואם  כלום. אינו  לכו "ע בלילה עדות  קבלת אבל 

דין . להתחיל אף  שרי לכו "ע  בלילה
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‰È˙ÓÈ‡Ó ד ‰נחשב ˙ÏÁ˙‰ ÈÂ‰ÔÈ„ מפסיקין אין זאת עשו ,שאם ≈≈»«¬≈«¿»««ƒ
ÌÈ�È„‰ eÙËÚ˙�L B‡ ,ÔÚËÏ ÌÈ�È„ ÈÏÚa eÏÈÁ˙ÈLÓ בבגד או בטלית ƒ∆«¿ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…∆ƒ¿«¿««»ƒ

מחמת  עטופים היו כבר ואם שכינה, אימת מחמת הדין בזמן ללבוש המיוחד

משיתחילו  הוא ההתחלה הרי חדש, דין והתחילו וסיימוהו קודם דין

¯Ï"·.בטענותיהם  ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯‡a ÔÈÚÂ זה דין נתבאר שם ב' .סעיף ¿«≈¿…««ƒƒ»

Â ÔÓÈÒ

ÔÈ�„ ‰ÓÎ ÏÚ
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÒÈ� 'Ï

‡ÔÈ„a Ôe„Ï ÌÈ·LBÈ ÌÈ�È„‰ ÔÈ‡על Ëe¯Ù‰שהוא ‰ÂLÓ ˙BÁt דלא ≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆¿»
ממון  Ì‡Âנחשב Ëe¯Ù‰לדון‰e˜˜Êכבר. ‰ÂLÏ תובע הנתבע וכעת ¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»

אע"פ  לשלם, שחייבוהו ממה לו שינכו ורוצה כסף, לו חייב הוא שגם התובע את

שכבר  אחר כי זו, לתביעה נזקקים פרוטה, משוה פחות על היא שתביעתו

פרוטה  בשוה לדון ‡Ùהתחילו Ì�È„ ÌÈ¯ÓB‚‰Ëe¯Ù ‰ÂLÓ ˙BÁÙÏ eÏ ¿ƒƒ»¬ƒ¿»ƒ»∆¿»
פרוטה  משוה פחות על הנתבע לתביעת נזקקין אין אופן דבכל חולק .והסמ"ע

Ê ÔÓÈÒ

‰·¯Â˜Â ‰‡�˘ ˙ÓÁÓ ÌÈÏÂÒÙ‰Â ,ÔÂ„Ï ÈÂ‡¯ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ ·"È Â·Â

‡Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙Èa גרים ‚¯מהדיינים ואמו שאביו ≈ƒ∆¿…»∆»»∆»≈∆≈
בניהם] ובני גרים בני Ï‡¯NÈÏ[וה"ה Ôe„Ï ÏeÒt ‰Ê È¯‰ שאין , היינו ¬≈∆»»¿ƒ¿»≈

בפניהם  לדון לבוא לכופו ‡BÓיכולים ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,ÂÈ·‡ B‡ÈÎ„¯Ó) ∆»ƒ≈»¿»ƒ»ƒ

(‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ ˜¯Ù ˙ÂÙÒÂ˙ Ì˘·Ï‡¯NÈÓ יהיה לא שררות מינוי שכל דדרשינן ƒƒ¿»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñåè

ישראל  אף לדון כשר כפיה ובלי מאחיך, ‰‚¯טז אלא B¯·Á ˙‡ Ô„ ¯‚Â אפי'. ¿≈»∆¬≈«≈
‡BÓבכפיה  ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯NÈÓÔÓÈÒ.ואביו , ÛBÒ „"Èa ÔÈÚÂ ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿«≈¿ƒ»

Ë"Ò¯ אף פסול חליצה בדין שלדון שם ונוסף זה, דין איתא שם י"א, סעיף

מישראל  ואמו אביו שיהיה עד גרים .לדון

¯ÈÈ‡ '‡

·ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL eÏÙ‡Â ,¯ÊÓÓ שאימן גרים שלשה ‰¯Èמישראל או , «¿≈«¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈
˙Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏkÏ Ôe„Ï ÌÈ¯Lk eÏ‡≈¿≈ƒ»«…¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿««

ÏeÒt ÂÈ�ÈÚ ÈzLa ‡ÓeÒ‰ Ï·‡ .¯Lk ,ÂÈ�ÈÚÓ דנים שאין כמו ≈≈»»≈¬»«»ƒ¿≈≈»»
.יז בלילה 

‚ÈzL ‡È·‰Â ‰ÏÚÓÂ Á"È ÔaÓ ‡Ï‡ Ôe„Ï Èe‡¯ B�È‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ∆≈»»∆»ƒ∆»«¿»¿≈ƒ¿≈
˙B¯ÚN,לדון פסול דקטן וס"ל קטן הוי לכן דקודם שערות שתי דבעינן הא ¿»

עושקו  מיד עשוק להציל כדי חזק אדם להיות צריך דדיין י"ח, בן דבעינן .ומה
˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰ ‡Ï eÏÙ‡Â ,¯Lk ‰ÏÚÓÂ ‚"È ÔaÓ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»«¿»»≈«¬ƒ…≈ƒ¿≈¿»
קודם  ומ"מ תורה, בחדרי ובקי מפולפל שיהיה בעינן אלא 'איש' כתיב דלא ס"ל

כלל  גדלות שם לו אין זה דבגיל פסול, שנה .י"ג

¯ÈÈ‡ '·

„Ôe„Ï ‰ÏeÒt ‰L‡ דפסולה ה"ה להעיד, פסולה דאשה מעדות דלומדים ƒ»¿»»
.יח לדון 

u
הרי טז. הנכרית  על  בא  אביו  דאם  גיורת , שאמו  היינו מישראל , שאביו  דסגי ומה

אביו אחר יחס  לו  ואין גמור גר נחשב  וכשמתגייר גרות וצריך  כמותה גוי  בנה 

ונחשב אמו , אחר דמתייחס גוי, אביו  אפי' מהני מישראל  באמו  אבל  הישראל .

שגוי  לשיטות שחושש  ברעק "א  י"ז סעי' רס "ו  סימן  ביו "ד עי' [אמנם גמור . ישראל 

גירות]. טעון  ישראל , בת על  שבא 

שסומאיז. וכמו  לנגעים , דינים  דהוקש  דהטעם כתב  ובלבוש  הסמ"ע. כתב  זה  טעם

הטעמים, בין  דהנפ"מ הנתיבות  וכתב  לדון. פסול  סומא  דיין  אף  נגעים לראות  פסול 

משא"כ בלילה  דין דגומרין  כשר, הסמ "ע דלטעם דין, תחילת  אחר נסתמא  אם

ההלכה. וכן  הלבוש  לטעם

אע"גיח. לדון, כשר שערות הביא שלא י"ג שבן  נתבאר הקודם  דבסעיף  ואע"ג

אשה. משא"כ  כגדול , נראה כזה דקטן הב "ח תירץ לעדות, כשר דאינו
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|å ïîéñ ãé

‰È˙ÓÈ‡Ó ד ‰נחשב ˙ÏÁ˙‰ ÈÂ‰ÔÈ„ מפסיקין אין זאת עשו ,שאם ≈≈»«¬≈«¿»««ƒ
ÌÈ�È„‰ eÙËÚ˙�L B‡ ,ÔÚËÏ ÌÈ�È„ ÈÏÚa eÏÈÁ˙ÈLÓ בבגד או בטלית ƒ∆«¿ƒ«¬≈ƒƒƒ¿…∆ƒ¿«¿««»ƒ

מחמת  עטופים היו כבר ואם שכינה, אימת מחמת הדין בזמן ללבוש המיוחד

משיתחילו  הוא ההתחלה הרי חדש, דין והתחילו וסיימוהו קודם דין

¯Ï"·.בטענותיהם  ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯‡a ÔÈÚÂ זה דין נתבאר שם ב' .סעיף ¿«≈¿…««ƒƒ»

Â ÔÓÈÒ

ÔÈ�„ ‰ÓÎ ÏÚ
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÒÈ� 'Ï

‡ÔÈ„a Ôe„Ï ÌÈ·LBÈ ÌÈ�È„‰ ÔÈ‡על Ëe¯Ù‰שהוא ‰ÂLÓ ˙BÁt דלא ≈««»ƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ»∆¿»
ממון  Ì‡Âנחשב Ëe¯Ù‰לדון‰e˜˜Êכבר. ‰ÂLÏ תובע הנתבע וכעת ¿ƒÀ¿¿¿»∆¿»

אע"פ  לשלם, שחייבוהו ממה לו שינכו ורוצה כסף, לו חייב הוא שגם התובע את

שכבר  אחר כי זו, לתביעה נזקקים פרוטה, משוה פחות על היא שתביעתו

פרוטה  בשוה לדון ‡Ùהתחילו Ì�È„ ÌÈ¯ÓB‚‰Ëe¯Ù ‰ÂLÓ ˙BÁÙÏ eÏ ¿ƒƒ»¬ƒ¿»ƒ»∆¿»
פרוטה  משוה פחות על הנתבע לתביעת נזקקין אין אופן דבכל חולק .והסמ"ע

Ê ÔÓÈÒ

‰·¯Â˜Â ‰‡�˘ ˙ÓÁÓ ÌÈÏÂÒÙ‰Â ,ÔÂ„Ï ÈÂ‡¯ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ ·"È Â·Â

‡Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙Èa גרים ‚¯מהדיינים ואמו שאביו ≈ƒ∆¿…»∆»»∆»≈∆≈
בניהם] ובני גרים בני Ï‡¯NÈÏ[וה"ה Ôe„Ï ÏeÒt ‰Ê È¯‰ שאין , היינו ¬≈∆»»¿ƒ¿»≈

בפניהם  לדון לבוא לכופו ‡BÓיכולים ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,ÂÈ·‡ B‡ÈÎ„¯Ó) ∆»ƒ≈»¿»ƒ»ƒ

(‰ˆÈÏÁ ˙ÂˆÓ ˜¯Ù ˙ÂÙÒÂ˙ Ì˘·Ï‡¯NÈÓ יהיה לא שררות מינוי שכל דדרשינן ƒƒ¿»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñåè

ישראל  אף לדון כשר כפיה ובלי מאחיך, ‰‚¯טז אלא B¯·Á ˙‡ Ô„ ¯‚Â אפי'. ¿≈»∆¬≈«≈
‡BÓבכפיה  ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯NÈÓÔÓÈÒ.ואביו , ÛBÒ „"Èa ÔÈÚÂ ««ƒ∆≈ƒƒƒ¿»≈¿«≈¿ƒ»

Ë"Ò¯ אף פסול חליצה בדין שלדון שם ונוסף זה, דין איתא שם י"א, סעיף

מישראל  ואמו אביו שיהיה עד גרים .לדון

¯ÈÈ‡ '‡

·ÌÈ¯ÊÓÓ ÔzLÏL eÏÙ‡Â ,¯ÊÓÓ שאימן גרים שלשה ‰¯Èמישראל או , «¿≈«¬ƒ¿»¿»«¿≈ƒ¬≈
˙Á‡a ‡ÓeÒ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ÏkÏ Ôe„Ï ÌÈ¯Lk eÏ‡≈¿≈ƒ»«…¿≈ƒ»»»∆»≈∆»¿««

ÏeÒt ÂÈ�ÈÚ ÈzLa ‡ÓeÒ‰ Ï·‡ .¯Lk ,ÂÈ�ÈÚÓ דנים שאין כמו ≈≈»»≈¬»«»ƒ¿≈≈»»
.יז בלילה 

‚ÈzL ‡È·‰Â ‰ÏÚÓÂ Á"È ÔaÓ ‡Ï‡ Ôe„Ï Èe‡¯ B�È‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ∆≈»»∆»ƒ∆»«¿»¿≈ƒ¿≈
˙B¯ÚN,לדון פסול דקטן וס"ל קטן הוי לכן דקודם שערות שתי דבעינן הא ¿»

עושקו  מיד עשוק להציל כדי חזק אדם להיות צריך דדיין י"ח, בן דבעינן .ומה
˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰ ‡Ï eÏÙ‡Â ,¯Lk ‰ÏÚÓÂ ‚"È ÔaÓ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»«¿»»≈«¬ƒ…≈ƒ¿≈¿»
קודם  ומ"מ תורה, בחדרי ובקי מפולפל שיהיה בעינן אלא 'איש' כתיב דלא ס"ל

כלל  גדלות שם לו אין זה דבגיל פסול, שנה .י"ג

¯ÈÈ‡ '·

„Ôe„Ï ‰ÏeÒt ‰L‡ דפסולה ה"ה להעיד, פסולה דאשה מעדות דלומדים ƒ»¿»»
.יח לדון 

u
הרי טז. הנכרית  על  בא  אביו  דאם  גיורת , שאמו  היינו מישראל , שאביו  דסגי ומה

אביו אחר יחס  לו  ואין גמור גר נחשב  וכשמתגייר גרות וצריך  כמותה גוי  בנה 

ונחשב אמו , אחר דמתייחס גוי, אביו  אפי' מהני מישראל  באמו  אבל  הישראל .

שגוי  לשיטות שחושש  ברעק "א  י"ז סעי' רס "ו  סימן  ביו "ד עי' [אמנם גמור . ישראל 

גירות]. טעון  ישראל , בת על  שבא 

שסומאיז. וכמו  לנגעים , דינים  דהוקש  דהטעם כתב  ובלבוש  הסמ"ע. כתב  זה  טעם

הטעמים, בין  דהנפ"מ הנתיבות  וכתב  לדון. פסול  סומא  דיין  אף  נגעים לראות  פסול 

משא"כ בלילה  דין דגומרין  כשר, הסמ "ע דלטעם דין, תחילת  אחר נסתמא  אם

ההלכה. וכן  הלבוש  לטעם

אע"גיח. לדון, כשר שערות הביא שלא י"ג שבן  נתבאר הקודם  דבסעיף  ואע"ג

אשה. משא"כ  כגדול , נראה כזה דקטן הב "ח תירץ לעדות, כשר דאינו

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñ æè

‰˙B�BÓÓ È�È„ Ôe„Ï ÌÈ¯zÓ ÔÈÈ ÈÈe˙L„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ להורות ואסור ≈¿ƒƒ¿≈«ƒÀ»ƒ»ƒ≈»
רביעית  רק שתה אפי' והיתר איסור בדיני „ÔÈיט רק ‰NÚ� „Ú ÔÈ‡ היינו . ≈≈«¬∆«»

בהערה  ראה והטעם עצמו, העד ולא אחר אדם להיות צריך Â„Â˜‡כ שהדיין .¿«¿»
„ÈÚÓL „Ú עדות בתור לעדותו ÌÈ�È„‰Óשזקוקים „Á‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔB‚k , ≈∆≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈««»ƒ

ÏÚ Ôe„Ï Ì‰ÓÚ Û¯Ëˆ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,‰‡¯L ‰NÚÓ ÏÚ ÂÈ¯·Á È�Ùaƒ¿≈¬≈»««¬∆∆»»≈»¿ƒ¿»≈ƒ»∆»«
„ÈÚÓ B�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,‰NÚÓ B˙B‡ עדות „ÌÈ�Èבתורת ‰˘ÏL‰L ÔB‚k , «¬∆¬»ƒ≈≈ƒ¿∆«¿…»«»ƒ

‰NÚÓ‰ e‡¯ בעצמם,˙e„Ú ˙¯B˙a Ô˙È‡¯ e�Âk eÏÙ‡ ‡Ìמ"מ, »««¬∆¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿«≈ƒ
‡e‰‰ ‰NÚÓ‰ ÏÚ ÌÈ�„Â ÌÈ�È„ ÌÈNÚ� ÌBÈa e‰e‡¯ תהיה שלא כיון »««¬ƒ«»ƒ¿»ƒ«««¬∆«

ואין  ראייתם פי על לדון יכולים בעצמם ראו שהם וכיון מראיה, גדולה שמיעה

עד  אין של פסול כאן אין עדים', 'שם להם שאין וכיון עדים, לשמוע צורך להם

דיין  ÏÈÏa‰נעשה e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ על , חל ממילא לדון, הכשר זמן שאינו ¬»ƒ»««¿»
דיינים  שם ולא עדות שם ולכן כא ראייתם ,ÔÓˆÚ Èt ÏÚ ÔÈ�„ ÔÈ‡ עד אין כי ≈»ƒ«ƒ«¿»

דיין  „�ÔÈנעשה ÌÈ¯Á‡ ˙e„Úa Ï·‡ ראו , הם שגם מ"מ אע"פ המעשה, את ¬»¿≈¬≈ƒ»ƒ
עדים  נחשבים אינם אחרים עדות על אלא עדותם על מסתמכים שלא כיון

דיינים  להיות ‰e�ÓÊויכולים Ì‡Â כדי. עדים,ÈÚ‰Ï„מראש שם עליהם חל ¿ƒÀ¿¿¿»ƒ
„�ÔÈולכן  ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ˙e„Úa Û‡ אחרים רק יעידו לא בפועל אם אפי' «¿≈¬≈ƒ≈»ƒ

בפניהם  ‡ÌÈ¯Á.יעידו ˙e„Úa ÌÈ�„ „ÈÚ‰Ï e�ÓÊ‰a Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ∆«¿À¿¿¿»ƒ»ƒ¿≈¬≈ƒ
‰Ê ÏÎÂרק דיין, נעשה המעיד עד „¯Ô�aשאין ¯·„a Ï·‡ ,‡˙È¯B‡„ ÔÈ„a ¿»∆¿ƒ¿«¿»¬»¿»»¿«»»

מה"ת  אבל נכונות, שהחתימות לברר צריך מדרבנן שרק שטרות, קיום כגון

אפי' לכן נכונות, שהחתימות „ÔÈהמעיד Ú„סומכים ‰NÚ�·"Ù 'ÒÂ˙) ≈«¬∆«»

(Ó"„‡ 'ÙÂ Ì˘ È"�Â ˙Â·˙Î„.

¯ÈÈ‡ '‚

Âe�ÓÓ ÔË˜L ÔÈ„ È�ÙÏ Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈÚ·BzL ÈÓ דיינים שאין סבור והוא ƒ∆¿ƒ»ƒ¿≈«»∆»»ƒ∆

u
שלפי יט. בפרט תע"ב , דהמחמיר וכתב  בזה, חולקים  כמה  הביא  תשובה ובפתחי

דאורייתא. איסור  הוא האוסרים

יקבלכ. לא  עצמו הדיין שהוא  ועד להזימה, יכול  שאתה עדות  דבעינן הטעם ,

דכתיב שני , טעם  להזימה. יכול  אתה שאי עדות נחשב  וממילא  עצמו , על  הזמה

ולא הדיינים , לפני לעמוד צריכים שהעדים ודרשינן  ה', לפני האנשים  שני ועמדו 

הדיין . גם  יהיה  עצמו  שהעד

בלילה,כא. כראו  דהוי הב "ח  דעת  מדרבנן, לדון ראוי  שאין ויו "ט  בשבת  ובראו 

בזה. מפקפק  והש "ך 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñæé

לדונו  ראויים Ô‡Óאלו ÈÙ�kÓ ‡Ï‡ ,ÂÈ�ÙÏ CÏÈÏ BÙÎÏ ÏBÎÈ ÔÈ„‰ ÔÈ‡ ,≈««»»¿…≈≈¿»»∆»ƒ«¿≈«
e‰È�Èa ÌÈ�ÈÚÓe ÈÓÈkÁÓ Ì˙‰ ‡k‡„ העיר חכמי כל את שאוספים היינו ¿ƒ»»»≈«ƒ≈¿«¿ƒ≈«¿

בפניהם  לדון זילותא ליה לית וממילא הדיינים בכלל יהיו הם .כב שגם

Ê¯eÒ‡לכתחילהB�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï Ì„‡Ï »»»»»¿ƒ∆¬««ƒ∆≈
כמו ממש חופתו B�È·LBLאוהבו בימי עמו ‡L¯שמתעסק BÚ¯ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…≈¬∆

BLÙ�k לדונו לכתחילה שאסור לאוהבו שנחשב די Âמ"מ לכתחילה, Ï‡כן ¿«¿¿…
¯B˙Úידון L˜·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡�BNL ÈÓÏ אלא ¿ƒ∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈»»

שונאו  ‰„ÌÈ�Èסתם È�ÈÚa ÌÈÂL ÌÈ�È„‰ ÈÏÚa È�L‰ eÈ‰ÈL CÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,∆»»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈«ƒƒ»ƒ¿≈≈««»ƒ
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌaÏ·eכלל˙‡ ‡ÏÂ Ì‰Ó „Á‡ ÌeL ˙‡ ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»≈∆¿…∆

e‰BÓk ˜„ˆ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡ ,ÂÈNÚÓ לאף לב נטיית שום לו אין זה דבאופן «¬»≈¿«»∆∆»
„ÔÈבדיעבדe‰ÈÓe,‰‚‰:.צד  Ì‰È�È„ ,e�„ Ì‡ או ממש באוהבו אפי' ƒƒ»ƒ≈∆ƒ

ממש Â"Ò)שונאו ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯ È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)B‡�BN·„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒƒ¿¿

‰·È‡ CBzÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓÚ ¯a„ ‡ÏL e�È‰„ ,LÓÓ כגLÓÓ B·‰B‡ B‡ , «»¿«¿∆…ƒ≈ƒ¿…»»ƒƒ≈»¬«»

¯Â B�È·LBL e�È‰„eÏ‡a ,BÚבדיעבד „ÔÈאף Ì‰È�È„ ÔÈ‡(Ë"Ò ¯ÂË)LÈÂ . ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈∆ƒ¿≈

¯zÓ ,LÓÓ B‡�BN B‡ B·‰B‡ B�È‡L ÏÎ„ ÌÈ¯ÓB‡לכתחילה B�e„Ï,אף ¿ƒ¿»∆≈¬¿«»À»¿

‰ÊLk ÔÈ„ ˙BÈ‰Ï ¯zÓ ÔÎÏÂ .B�e„Ï ‡ÏL ¯ÈÓÁ‰Ï ˙e„ÈÒÁ ˙„Ó ‡Ï‡ B�È‡Â¿≈∆»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ∆…¿¿»≈À»ƒ¿«»¿∆∆

„Á‡ BÏ ¯¯Ba דין ע"פ בזכותו ‡Á„שיצדד BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ בזכותו שיצדד ≈∆»¿∆≈∆»

ביניהם שיכריע שלישי דיין בוררים הדיינים ושני דין, ÔÓÈÒע"פ ˘È¯ Ï"Ú)

(‚"ÈÈk ש , זה אופן של יסוד ‡B·‰Bזה (BÏ) ¯¯Ba „Á‡ ÏÎ הדין ועי"ז ƒ»∆»≈¬

והשלישי  שולחו עבור לצדד כוחו בכל מנסה צד שכל כיון לאשורו, מתברר

האמת  את מכריע שניהם דברי Âשומע להיות . לכתחילה מותר זו שלדעה ¿כיון

לאוהבו B„ÈÓÏ˙Ïדיין ÔÈ„ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ·¯‰L ÔkL ÏÎ(Ê"Ë ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). »∆≈∆»«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

‰‡�NÂ ‰·‰‡ ÌeLÓ Ôe„Ï ÏeÒt‰ ÔÈ„ ˙Èa eÏÙ‡Â כל כד לפי שפסול באופן «¬ƒ≈ƒ«»»ƒ«¬»¿ƒ¿»

u
בעלכב. עם לדון  כבודו  לפי שאין  אלא הדיינים, בפני  לעמוד זילותא  לו  וכשאין 

צד  כל  טענות  את לשמוע סופריו  את שולח  הדין  בית  ב "ד, בפני הארץ עם דינו 

ופוסקים. בדינם ומעיינים עצמו  בפני

והותרהכג. בלב , ואחד בפה אחד המדברים דשכיחי שבזה"ז שלמה החכמת  כתב 

ממש  שונא נקרא עמו , שמדבר אע"פ  ששונאו , ניכר אם שקר, לדבר הרצועה

לדון . ופסול 

והואכד. אחרים  דיינים  יעמיד שהוא אסור קורבה  מחמת שפסול  באופן אבל 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñ æè

‰˙B�BÓÓ È�È„ Ôe„Ï ÌÈ¯zÓ ÔÈÈ ÈÈe˙L„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ להורות ואסור ≈¿ƒƒ¿≈«ƒÀ»ƒ»ƒ≈»
רביעית  רק שתה אפי' והיתר איסור בדיני „ÔÈיט רק ‰NÚ� „Ú ÔÈ‡ היינו . ≈≈«¬∆«»

בהערה  ראה והטעם עצמו, העד ולא אחר אדם להיות צריך Â„Â˜‡כ שהדיין .¿«¿»
„ÈÚÓL „Ú עדות בתור לעדותו ÌÈ�È„‰Óשזקוקים „Á‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔB‚k , ≈∆≈ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈««»ƒ

ÏÚ Ôe„Ï Ì‰ÓÚ Û¯Ëˆ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,‰‡¯L ‰NÚÓ ÏÚ ÂÈ¯·Á È�Ùaƒ¿≈¬≈»««¬∆∆»»≈»¿ƒ¿»≈ƒ»∆»«
„ÈÚÓ B�È‡ Ì‡ Ï·‡ ,‰NÚÓ B˙B‡ עדות „ÌÈ�Èבתורת ‰˘ÏL‰L ÔB‚k , «¬∆¬»ƒ≈≈ƒ¿∆«¿…»«»ƒ

‰NÚÓ‰ e‡¯ בעצמם,˙e„Ú ˙¯B˙a Ô˙È‡¯ e�Âk eÏÙ‡ ‡Ìמ"מ, »««¬∆¬ƒƒ¿¿ƒ»»¿«≈ƒ
‡e‰‰ ‰NÚÓ‰ ÏÚ ÌÈ�„Â ÌÈ�È„ ÌÈNÚ� ÌBÈa e‰e‡¯ תהיה שלא כיון »««¬ƒ«»ƒ¿»ƒ«««¬∆«

ואין  ראייתם פי על לדון יכולים בעצמם ראו שהם וכיון מראיה, גדולה שמיעה

עד  אין של פסול כאן אין עדים', 'שם להם שאין וכיון עדים, לשמוע צורך להם

דיין  ÏÈÏa‰נעשה e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ על , חל ממילא לדון, הכשר זמן שאינו ¬»ƒ»««¿»
דיינים  שם ולא עדות שם ולכן כא ראייתם ,ÔÓˆÚ Èt ÏÚ ÔÈ�„ ÔÈ‡ עד אין כי ≈»ƒ«ƒ«¿»

דיין  „�ÔÈנעשה ÌÈ¯Á‡ ˙e„Úa Ï·‡ ראו , הם שגם מ"מ אע"פ המעשה, את ¬»¿≈¬≈ƒ»ƒ
עדים  נחשבים אינם אחרים עדות על אלא עדותם על מסתמכים שלא כיון

דיינים  להיות ‰e�ÓÊויכולים Ì‡Â כדי. עדים,ÈÚ‰Ï„מראש שם עליהם חל ¿ƒÀ¿¿¿»ƒ
„�ÔÈולכן  ÔÈ‡ ÌÈ¯Á‡ ˙e„Úa Û‡ אחרים רק יעידו לא בפועל אם אפי' «¿≈¬≈ƒ≈»ƒ

בפניהם  ‡ÌÈ¯Á.יעידו ˙e„Úa ÌÈ�„ „ÈÚ‰Ï e�ÓÊ‰a Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ∆«¿À¿¿¿»ƒ»ƒ¿≈¬≈ƒ
‰Ê ÏÎÂרק דיין, נעשה המעיד עד „¯Ô�aשאין ¯·„a Ï·‡ ,‡˙È¯B‡„ ÔÈ„a ¿»∆¿ƒ¿«¿»¬»¿»»¿«»»

מה"ת  אבל נכונות, שהחתימות לברר צריך מדרבנן שרק שטרות, קיום כגון

אפי' לכן נכונות, שהחתימות „ÔÈהמעיד Ú„סומכים ‰NÚ�·"Ù 'ÒÂ˙) ≈«¬∆«»

(Ó"„‡ 'ÙÂ Ì˘ È"�Â ˙Â·˙Î„.

¯ÈÈ‡ '‚

Âe�ÓÓ ÔË˜L ÔÈ„ È�ÙÏ Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈÚ·BzL ÈÓ דיינים שאין סבור והוא ƒ∆¿ƒ»ƒ¿≈«»∆»»ƒ∆

u
שלפי יט. בפרט תע"ב , דהמחמיר וכתב  בזה, חולקים  כמה  הביא  תשובה ובפתחי

דאורייתא. איסור  הוא האוסרים

יקבלכ. לא  עצמו הדיין שהוא  ועד להזימה, יכול  שאתה עדות  דבעינן הטעם ,

דכתיב שני , טעם  להזימה. יכול  אתה שאי עדות נחשב  וממילא  עצמו , על  הזמה

ולא הדיינים , לפני לעמוד צריכים שהעדים ודרשינן  ה', לפני האנשים  שני ועמדו 

הדיין . גם  יהיה  עצמו  שהעד

בלילה,כא. כראו  דהוי הב "ח  דעת  מדרבנן, לדון ראוי  שאין ויו "ט  בשבת  ובראו 

בזה. מפקפק  והש "ך 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñæé

לדונו  ראויים Ô‡Óאלו ÈÙ�kÓ ‡Ï‡ ,ÂÈ�ÙÏ CÏÈÏ BÙÎÏ ÏBÎÈ ÔÈ„‰ ÔÈ‡ ,≈««»»¿…≈≈¿»»∆»ƒ«¿≈«
e‰È�Èa ÌÈ�ÈÚÓe ÈÓÈkÁÓ Ì˙‰ ‡k‡„ העיר חכמי כל את שאוספים היינו ¿ƒ»»»≈«ƒ≈¿«¿ƒ≈«¿

בפניהם  לדון זילותא ליה לית וממילא הדיינים בכלל יהיו הם .כב שגם

Ê¯eÒ‡לכתחילהB�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B·‰B‡ ‡e‰L ÈÓÏ Ôe„Ï Ì„‡Ï »»»»»¿ƒ∆¬««ƒ∆≈
כמו ממש חופתו B�È·LBLאוהבו בימי עמו ‡L¯שמתעסק BÚ¯ ‡ÏÂ ¿ƒ¿…≈¬∆

BLÙ�k לדונו לכתחילה שאסור לאוהבו שנחשב די Âמ"מ לכתחילה, Ï‡כן ¿«¿¿…
¯B˙Úידון L˜·Ó ‡ÏÂ BÏ ·ÈB‡ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,B‡�BNL ÈÓÏ אלא ¿ƒ∆¿««ƒ∆≈≈¿…¿«≈»»

שונאו  ‰„ÌÈ�Èסתם È�ÈÚa ÌÈÂL ÌÈ�È„‰ ÈÏÚa È�L‰ eÈ‰ÈL CÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,∆»»ƒ∆ƒ¿«¿≈«¬≈«ƒƒ»ƒ¿≈≈««»ƒ
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .ÌaÏ·eכלל˙‡ ‡ÏÂ Ì‰Ó „Á‡ ÌeL ˙‡ ¿ƒ»¿ƒ…»»«ƒ∆∆»≈∆¿…∆

e‰BÓk ˜„ˆ ÔÈ„ EÏ ÔÈ‡ ,ÂÈNÚÓ לאף לב נטיית שום לו אין זה דבאופן «¬»≈¿«»∆∆»
„ÔÈבדיעבדe‰ÈÓe,‰‚‰:.צד  Ì‰È�È„ ,e�„ Ì‡ או ממש באוהבו אפי' ƒƒ»ƒ≈∆ƒ

ממש Â"Ò)שונאו ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯ È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)B‡�BN·„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒƒ¿¿

‰·È‡ CBzÓ ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓÚ ¯a„ ‡ÏL e�È‰„ ,LÓÓ כגLÓÓ B·‰B‡ B‡ , «»¿«¿∆…ƒ≈ƒ¿…»»ƒƒ≈»¬«»

¯Â B�È·LBL e�È‰„eÏ‡a ,BÚבדיעבד „ÔÈאף Ì‰È�È„ ÔÈ‡(Ë"Ò ¯ÂË)LÈÂ . ¿«¿¿ƒ¿≈¿≈≈ƒ≈∆ƒ¿≈

¯zÓ ,LÓÓ B‡�BN B‡ B·‰B‡ B�È‡L ÏÎ„ ÌÈ¯ÓB‡לכתחילה B�e„Ï,אף ¿ƒ¿»∆≈¬¿«»À»¿

‰ÊLk ÔÈ„ ˙BÈ‰Ï ¯zÓ ÔÎÏÂ .B�e„Ï ‡ÏL ¯ÈÓÁ‰Ï ˙e„ÈÒÁ ˙„Ó ‡Ï‡ B�È‡Â¿≈∆»ƒ«¬ƒ¿«¬ƒ∆…¿¿»≈À»ƒ¿«»¿∆∆

„Á‡ BÏ ¯¯Ba דין ע"פ בזכותו ‡Á„שיצדד BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ בזכותו שיצדד ≈∆»¿∆≈∆»

ביניהם שיכריע שלישי דיין בוררים הדיינים ושני דין, ÔÓÈÒע"פ ˘È¯ Ï"Ú)

(‚"ÈÈk ש , זה אופן של יסוד ‡B·‰Bזה (BÏ) ¯¯Ba „Á‡ ÏÎ הדין ועי"ז ƒ»∆»≈¬

והשלישי  שולחו עבור לצדד כוחו בכל מנסה צד שכל כיון לאשורו, מתברר

האמת  את מכריע שניהם דברי Âשומע להיות . לכתחילה מותר זו שלדעה ¿כיון

לאוהבו B„ÈÓÏ˙Ïדיין ÔÈ„ ˙BÈ‰Ï ÏBÎÈ ·¯‰L ÔkL ÏÎ(Ê"Ë ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). »∆≈∆»«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

‰‡�NÂ ‰·‰‡ ÌeLÓ Ôe„Ï ÏeÒt‰ ÔÈ„ ˙Èa eÏÙ‡Â כל כד לפי שפסול באופן «¬ƒ≈ƒ«»»ƒ«¬»¿ƒ¿»

u
בעלכב. עם לדון  כבודו  לפי שאין  אלא הדיינים, בפני  לעמוד זילותא  לו  וכשאין 

צד  כל  טענות  את לשמוע סופריו  את שולח  הדין  בית  ב "ד, בפני הארץ עם דינו 

ופוסקים. בדינם ומעיינים עצמו  בפני

והותרהכג. בלב , ואחד בפה אחד המדברים דשכיחי שבזה"ז שלמה החכמת  כתב 

ממש  שונא נקרא עמו , שמדבר אע"פ  ששונאו , ניכר אם שקר, לדבר הרצועה

לדון . ופסול 

והואכד. אחרים  דיינים  יעמיד שהוא אסור קורבה  מחמת שפסול  באופן אבל 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æ ïîéñ çé

מ"מ  לדונו, שלא חסידות ממידת עצמו על שמחמיר באופן או «ÏBÎÈדעה,

e�e„ÈL ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È„ ·ÈLB‰Ï חשש בדיינים בחירתו בעצם ואין ¿ƒ«»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»

זה מחמת הדין את Î"‡)שיטו ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ Á"�¯ 'ÈÒ È"¯‰Ó È˜ÒÙ)ÈÓ .ƒ

B�È„ ÏÚa ·‰B‡ B‡ B‡�BN ‡e‰L ÔÈ„‰ ÏÚ ¯ÓB‡L לפוסלו רוצה ולכן ∆≈«««»∆¿≈««ƒ

ÂÈ¯·„Ïמלדונו  ‰È‡¯ CÈ¯ˆÂ ÔÓ‡� B�È‡ Ë"Ò)כה , ¯ÂË)ÌeLÓ B¯·Á ‰„�Ó‰ . ≈∆¡»¿»ƒ¿»»ƒ¿»»«¿«∆¬≈ƒ

Ck ¯Á‡ B�e„Ï ÏBÎÈ ,B„B·Îa ÏÊÏÊL נידויו שהתיר B�È‡Lאחרי ¯Á‡Ó , ∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»≈««∆≈

B‡�BN אישית נגיעה בזה לו ואין התורה, בכבוד שזלזל מחמת נידהו .אלא ¿

'Â ÛÈÚÒ ‚"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ מדין זה את זה לדון פסולים דמחותנים ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

ושונא  .אוהב

¯ÈÈ‡ '„

ÁÔÈ„a ·LÈÏ ÌÈ¯eÒ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡�BN‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz È�L¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ∆∆∆¬ƒ≈≈«ƒ
È¯·„ ¯zÒÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˙Ú„ Ì‰È�ÈaL ‰‡�N‰ È�tÓL ,„ÁÈ««∆ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««»∆»≈∆ƒ¿…ƒ¿≈

B¯·Á דין דיניהם אין בדיעבד דאף והש"ך הב"ח .כו ודעת ¬≈

ËÌÈÏeÒt ,‰¯·Ú ˙ÓÁÓ B‡ ‰·¯˜ ˙ÓÁÓ [„ÈÚ‰Ï] ÌÈÏeÒt‰ Ïk»«¿ƒ¿»ƒ≈¬«À¿»≈¬«¬≈»¿ƒ
Ôe„Ï מותר הדיין, של קרובו על בתביעה הדיין לפני לדון מעצמו בא ואם »

‰„ÔÈ.לדונו  ‡e‰Â ,˙e„Ú ÔÈ�ÚÏ ÌÈÏeÒt‰ ÈË¯t „"ÏÂ ‚"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«ƒ

ÌÈ„ÚÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ eÈ‰È ‡Ï ÌÈ�È„‰Â .˙e�È„ ÔÈ�ÚÏ·"Ù Ô"¯) ¿ƒ¿««»¿««»ƒ…ƒ¿¿ƒ∆»∆¿…»≈ƒ

(Ô"˘˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙Â ˙Â·˙Î„Ê"È ÛÈÚÒ ‚"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ שהעדים «≈¿«»ƒ»¿ƒ

פסולים  לדיינים או לזה זה .שקרובים

¯ÈÈ‡ '‰

ÈBÓÚ Û¯Ëˆ‰Ï BÏ ÔÈ‡ ,ÚL¯ B‡ ÔÏÊ‚ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈL ÔÈ„«»∆≈««¬≈∆«¿»»»≈¿ƒ¿»≈ƒ
שא  תרחק' שקר 'מדבר דנלמד אמת, דין שידון כזה אע"פ דיין עם לישב .סור

u
במקום אא"כ אחרים, דיינים  ימנה מהב "ד אחר אדם אלא  הדיינים , יהיו  מי יחליט 

בזה. להתיר שנוהגים 

בשנאהכה. בו  חושד דין  שהבעל  כזה בדין מלדון  להישמט ראוי  עצמו הדיין אבל 

[זוה"ק ].

מחמת כו. דאדרבא  בדין, לישב  מותרים  זה , את  זה שאוהבים דיינים שני אבל 

[סמ "ע]. זל "ז נשמעים ויהיו  האמת, על  לשני  אחד יודה אהבתם 
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‡È:ÌÈ¯·„ 'Ê Ì‰Ó „Á‡ ÏÎa ‰È‰ÈL CÈ¯ˆ ‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙Èa≈ƒ∆¿…»»ƒ∆ƒ¿∆¿»∆»≈∆¿»ƒ
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גנאי  שום עליהם יהיה שלא עד  יצרם את וכובשים עצמן על ומדקדקים במצוות

עושקו  מיד עשוק להציל אמיץ לב להם ויהיה רע, שם ÔÓÈÒ.ושום ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»

'‡ ÛÈÚÒ 'Á הגון שאינו דיין שמעמיד מי הדבר .חומר ¿ƒ

¯ÈÈ‡ 'Â

·ÈÂÈÏÚ Ôe„Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,‰‡�‰ „ˆ Ba ÔÈ„Ï LÈL ¯·„ Ïk דנחשב »»»∆≈««»«¬»»≈»»»»
נגיעה  בו לו שיש בדבר לדון פסול ונוגע L�‚�·נוגע, ¯ÈÚ‰ È�a ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»¿≈»ƒ∆ƒ¿«

Ì‰ÏL ‰¯Bz ¯ÙÒ בגניבה החשודים את לדין ‡B˙Bותובעים ÔÈ�„ ÔÈ‡ , ≈∆»∆»∆≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a שיהיה כדי שלהם שהס"ת לפסוק נגיעה להם שיש כיון ¿«»≈»»ƒ

בו  לקרוא ס"ת ‡Á¯˙להם ‰¯Bz ¯ÙÒ Ì‰Ï LÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ באותו , ∆»ƒ≈≈»∆≈∆»«∆∆
בביהכנ"ס  יהיה בו שדנים ס"ת אם נגיעה להם אין דשוב בו, שמתפללין ביהכנ"ס

עליו  שדנים בס"ת לקרוא אף מותר זה ובאופן לא, Ó�‰כז או e�z ¯ÓB‡‰Â .¿»≈¿»∆
È¯ÈÚ ÈÈ�ÚÏ זו התחייבות על יורשיו עם או עמו תורה דין „�ÔÈויש ÔÈ‡ , «¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ

¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a כי העיר, לעניי ממון מספיק שיהיה בדבר נוגעים הם כי ¿«»≈»»ƒ
העיר  עניי את לפרנס כדי לשלם יצטרכו הם „‡Ì.אחרת '„ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ÏLa ˜ÈÊÁÓ „Á עליו תביעה להם e‰ÈLÙ�Ïויש ‡�È„ È„·Ú להם , מותר ««¬ƒ¿∆»∆»¿≈ƒ»¿«¿«¿

לב"ד  לתובעם יצטרך הוא ואז מנכסיו, ולתפוס לעצמם דין ÔÈÚÂלפסוק .¿«≈

ÌÈ�È„‰ eÏ‡Ó 'Î ÛÈÚÒÂ Ë"È ÛÈÚÒ Ê"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï הקהל בעניני נוגע .מדין ¿«»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈≈«ƒƒ

u
בין כז. הס"ת  את להחליף  יחליטו  אא"כ  מהני לא אחר בביהכנ"ס  ס"ת  יש  ואם 

על כשדנים וכן השני. בביהכנ"ס  להתפלל  להתחיל  יחליט  שהוא או  כנסיות , הבתי

דהולך יחליט אא"כ לדון לו  אסור הכנסת בית  עוד שיש  אע"פ הכנסת , בית 

שיהיה צריך  אחר, ביהכנ"ס כשיש  שאף  הנתיבות כתב  השני . בביהכנ"ס להתפלל 

שהדיין  די לא  דאל "כ  עליו , בו  שדנים  הביהכנ"ס  ללא  העיר אנשי  לכל  מקום  בו 

ביהכנ"ס שיהיה לדאוג העיר בני  את  שכופין כיון אחר, בביהכנ"ס להתפלל  ילך 

יצטרך התובע, של  אלא  שלהם  אינו  שהביהכנ"ס  ייפסק הדין ואם העיר, בני לכל 

אחר. ביהכנ"ס לבנות  כדי  מכיסו  לשלם 
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מ"מ  לדונו, שלא חסידות ממידת עצמו על שמחמיר באופן או «ÏBÎÈדעה,

e�e„ÈL ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�È„ ·ÈLB‰Ï חשש בדיינים בחירתו בעצם ואין ¿ƒ«»ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»

זה מחמת הדין את Î"‡)שיטו ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ Á"�¯ 'ÈÒ È"¯‰Ó È˜ÒÙ)ÈÓ .ƒ
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ÂÈ¯·„Ïמלדונו  ‰È‡¯ CÈ¯ˆÂ ÔÓ‡� B�È‡ Ë"Ò)כה , ¯ÂË)ÌeLÓ B¯·Á ‰„�Ó‰ . ≈∆¡»¿»ƒ¿»»ƒ¿»»«¿«∆¬≈ƒ

Ck ¯Á‡ B�e„Ï ÏBÎÈ ,B„B·Îa ÏÊÏÊL נידויו שהתיר B�È‡Lאחרי ¯Á‡Ó , ∆ƒ¿≈ƒ¿»¿««»≈««∆≈

B‡�BN אישית נגיעה בזה לו ואין התורה, בכבוד שזלזל מחמת נידהו .אלא ¿

'Â ÛÈÚÒ ‚"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ מדין זה את זה לדון פסולים דמחותנים ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

ושונא  .אוהב

¯ÈÈ‡ '„

ÁÔÈ„a ·LÈÏ ÌÈ¯eÒ‡ ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ‡�BN‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz È�L¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒ∆∆∆¬ƒ≈≈«ƒ
È¯·„ ¯zÒÏ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ˙Ú„ Ì‰È�ÈaL ‰‡�N‰ È�tÓL ,„ÁÈ««∆ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈≈∆««»∆»≈∆ƒ¿…ƒ¿≈

B¯·Á דין דיניהם אין בדיעבד דאף והש"ך הב"ח .כו ודעת ¬≈

ËÌÈÏeÒt ,‰¯·Ú ˙ÓÁÓ B‡ ‰·¯˜ ˙ÓÁÓ [„ÈÚ‰Ï] ÌÈÏeÒt‰ Ïk»«¿ƒ¿»ƒ≈¬«À¿»≈¬«¬≈»¿ƒ
Ôe„Ï מותר הדיין, של קרובו על בתביעה הדיין לפני לדון מעצמו בא ואם »

‰„ÔÈ.לדונו  ‡e‰Â ,˙e„Ú ÔÈ�ÚÏ ÌÈÏeÒt‰ ÈË¯t „"ÏÂ ‚"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿¿»≈«¿ƒ¿ƒ¿«≈¿«ƒ

ÌÈ„ÚÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ eÈ‰È ‡Ï ÌÈ�È„‰Â .˙e�È„ ÔÈ�ÚÏ·"Ù Ô"¯) ¿ƒ¿««»¿««»ƒ…ƒ¿¿ƒ∆»∆¿…»≈ƒ

(Ô"˘˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙Â ˙Â·˙Î„Ê"È ÛÈÚÒ ‚"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ שהעדים «≈¿«»ƒ»¿ƒ

פסולים  לדיינים או לזה זה .שקרובים

¯ÈÈ‡ '‰
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בשנאהכה. בו  חושד דין  שהבעל  כזה בדין מלדון  להישמט ראוי  עצמו הדיין אבל 

[זוה"ק ].

מחמת כו. דאדרבא  בדין, לישב  מותרים  זה , את  זה שאוהבים דיינים שני אבל 

[סמ "ע]. זל "ז נשמעים ויהיו  האמת, על  לשני  אחד יודה אהבתם 
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בו  לקרוא ס"ת ‡Á¯˙להם ‰¯Bz ¯ÙÒ Ì‰Ï LÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ באותו , ∆»ƒ≈≈»∆≈∆»«∆∆
בביהכנ"ס  יהיה בו שדנים ס"ת אם נגיעה להם אין דשוב בו, שמתפללין ביהכנ"ס

עליו  שדנים בס"ת לקרוא אף מותר זה ובאופן לא, Ó�‰כז או e�z ¯ÓB‡‰Â .¿»≈¿»∆
È¯ÈÚ ÈÈ�ÚÏ זו התחייבות על יורשיו עם או עמו תורה דין „�ÔÈויש ÔÈ‡ , «¬ƒ≈ƒƒ≈»ƒ

¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a כי העיר, לעניי ממון מספיק שיהיה בדבר נוגעים הם כי ¿«»≈»»ƒ
העיר  עניי את לפרנס כדי לשלם יצטרכו הם „‡Ì.אחרת '„ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ

Ì‰ÏLa ˜ÈÊÁÓ „Á עליו תביעה להם e‰ÈLÙ�Ïויש ‡�È„ È„·Ú להם , מותר ««¬ƒ¿∆»∆»¿≈ƒ»¿«¿«¿

לב"ד  לתובעם יצטרך הוא ואז מנכסיו, ולתפוס לעצמם דין ÔÈÚÂלפסוק .¿«≈

ÌÈ�È„‰ eÏ‡Ó 'Î ÛÈÚÒÂ Ë"È ÛÈÚÒ Ê"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï הקהל בעניני נוגע .מדין ¿«»ƒ»»ƒ¿»ƒ≈≈«ƒƒ

u
בין כז. הס"ת  את להחליף  יחליטו  אא"כ  מהני לא אחר בביהכנ"ס  ס"ת  יש  ואם 

על כשדנים וכן השני. בביהכנ"ס  להתפלל  להתחיל  יחליט  שהוא או  כנסיות , הבתי

דהולך יחליט אא"כ לדון לו  אסור הכנסת בית  עוד שיש  אע"פ הכנסת , בית 

שיהיה צריך  אחר, ביהכנ"ס כשיש  שאף  הנתיבות כתב  השני . בביהכנ"ס להתפלל 

שהדיין  די לא  דאל "כ  עליו , בו  שדנים  הביהכנ"ס  ללא  העיר אנשי  לכל  מקום  בו 

ביהכנ"ס שיהיה לדאוג העיר בני  את  שכופין כיון אחר, בביהכנ"ס להתפלל  ילך 

יצטרך התובע, של  אלא  שלהם  אינו  שהביהכנ"ס  ייפסק הדין ואם העיר, בני לכל 

אחר. ביהכנ"ס לבנות  כדי  מכיסו  לשלם 
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,CÎÈÙÏeעל הגבאים לבין העיר תושבי בין ודברים דין ‰ÒÓכשיש È˜ÒÚ ¿ƒ»ƒ¿≈««
˜ÏÁ Ì‰È·B¯˜Ï B‡ Ì‰Ï LÈL È�tÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ¿«»≈»»ƒƒ¿≈∆≈»∆ƒ¿≈∆≈∆

Ba,מקרוביו או מהדיינים כסף פחות יגבו המס, בקופת כסף יותר שיהיה ע"י  כי

נוגע  נחשבים ˜ˆe·.ולכן ÔÓÊ ‡Ï‡ ‚‰B� B�È‡L ÔB‚k ,ÈË¯t ÒÓ ‡e‰ Ì‡Â¿ƒ«¿»ƒ¿∆≈≈∆»¿«»

קבוע  מס È‰È‰ואינו ‡ÏLÂ ˜ÏzÒ‰Ï Ï‰˜‰ ÔÓ ˙ˆ˜ ÔÈÏBÎÈ ,‰‡�‰ Ì‰Ï ¿ƒ¿«ƒ«»»¿ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿∆»∆¬»»

‰ÊÓ לקופה שייכנס זה ÔÈ�È„Âמממון לדון , שהסתלקו אלו יוכלו זה וע"י ƒ∆¿«¿ƒ

„È�‰Ó,.בזה  ·˙Î Á"� ÏÏÎÂ ,˜ÂÏÒ È�‰Ó ‡Ï„ ·˙Î Â"Ë ÔÓÈÒ 'Â ÏÏÎ ˘"‡¯‰)

(ÈË¯Ù ÒÓ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÍÈ¯ˆÂ.È�È„L ¯ÈÚa ‚‰�Ó LÈL B‡ ,‰�˜z eNÚ Ì‡Â¿ƒ»«»»∆≈ƒ¿»»ƒ∆«»≈
ÔÈ„ Ì�È„ ,ÌÈÒÓ‰ ÔÈ�Ú ÏÚ Û‡ e�e„È ¯ÈÚ‰ עצמם על קיבלו הקהל כי »ƒ»««ƒ¿»«ƒƒƒ»ƒ

אלו בנושאים ביניהם ידונו שנוגעים ÛÈÚÒשמסכימים Ê"Ï ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

‰ÊÓ ·"Î הקהל לעניני הנוגעים דברים על שדנים .שנהגו ƒ∆

Á ÔÓÈÒ

,ÔÂ‚‰ Â�È‡˘ ÔÈÈ„ ˙Â�ÓÏ ‡Ï˘
Â˘�ÚÂ ÔÈÈ„‰ ¯Î˘ Ï„Â‚Â

ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

‡Ôe‚‰ B�È‡L ÔÈ„ „ÈÓÚÓ‰ Ïkבמעשים הגון שהוא ¯‡Èeאע"פ B�È‡Â »««¬ƒ«»∆≈»¿≈»
˙B·BË Ba LÈÂ ÌÈ„ÓÁÓ BÏk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»««ƒ∆À«¬«ƒ¿≈

‰NÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ,B„ÈÓÚ‰L ‰Ê È¯‰ ,˙B¯Á‡ פנים תכירו 'לא שנאמר ¬≈¬≈∆∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆
לזה  ראוי שאינו אע"פ קורבתו או עשירותו בגלל אותו שממנה דהיינו .במשפט',

ÌÎÁÏ ÌÚt Ïk Ï‡LÈL CÓÒ ÏÚ ÔÈ„ ı¯‡‰ ÌÚ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡Â לא שמא ¿»¿«¬ƒ«»»∆«»«¿«∆ƒ¿«»««¿»»

הדין  את מטה ונמצא Ò"·)ישאל ÛÒÂÈ ˙È·)ÌÈÓÎÁ Ì‰a ÔÈ‡L ˙B¯ÈÚÂ .«¬»∆≈»∆¬»ƒ

‡ÏL ÌÈ�È„ Ì‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÈÓÚ ÔÏkL B‡ ,ÌÈ�È„ ˙BÈ‰Ï ÌÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿«»ƒ∆À»«≈»»∆¿ƒƒ»∆«»ƒ∆…

˙Ú„Ï] Ì‰aL ÌÈÓÎÁ‰Â ÌÈ·BË‰ ÌÈ�ÓÓ ,ÌÈÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Ú È�ÙÏ eÎÏÈ≈¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¬»ƒ∆»∆¿««

ÌeÏa˜Lבהסכמת  ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ�È„Ï ÌÈÈe‡¯ Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,[¯ÈÚ‰ ÈL�‡«¿≈»ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿«»ƒ¿≈»∆ƒ¿

ÔÏÒÙÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ È�a Ì‰ÈÏÚ לפניהם לדון לבוא לכוף .ובכוחם ¬≈∆¿≈»ƒ≈«≈»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ Èe‡¯ B�È‡L ÔÈ„ ˙Èa Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ¯eaˆ Ïk ÔÎÂ כי ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ∆≈»ƒ«»

בפניהם  לדון פסולים דיינים  לקבל ‰¯˘·"‡)רשאים ˙Â·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ç ïîéñàë

·‰Ê B‡ ÛÒk ÏÈ·La ‰�Ó˙Ó‰ ÔÈ„ ÏÎÂ הכסף לולא להתמנות ראוי ואינו ¿»«»«ƒ¿«∆ƒ¿ƒ∆∆»»
ÂÈ�ÙÏששילם  „ÓÚÏ ¯eÒ‡ Ï˜‰Ïולכבדו , ‰ÂˆÓL ‡Ï‡ „BÚ ‡ÏÂ . »«¬…¿»»¿…∆»∆ƒ¿»¿»≈

Ba ÏÊÏÊÏe היינו 'אלהים' ודרשינן לכם', תעשו לא זהב ואלהי כסף 'אלהי דכתיב ¿«¿≈
בע"ז  שמזלזלין כמו בו לזלזל וצריך תעשוהו, אל וזהב כסף ע"י שנעשה .דיין

'‚ ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ את מצער הקהל, רשות בלי דיינים שממנה שמי ¿«≈¿≈ƒ»

הדין  את ליתן ועתיד .הציבור

¯ÈÈ‡ 'Ê

·‰ÙÈËÚa ,‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈ�È„‰ ÌÈÎÈ¯ˆ עם [ובזמנינו בטלית ¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»¿ƒ¿»«¬ƒ»
הראש] על ¯‡Lכובע „·Î·e הדין בבית ששרויה השכינה כבוד משום ¿…∆…

א-ל' בעדת נצב 'אלקים a„·¯כדכתיב ¯tÒÏ ·LÈÏÂ L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â .¿»¿»≈…¿≈≈¿«≈ƒ¿«
È„ ˙È·a ‰ÏËaB¯‡Âˆ ÏÚ BÏ ˙Á�Ó ·¯Á eÏ‡k ÔÈ„‰ ‰‡¯ÈÂ .Ô היינו «»»¿≈ƒ¿ƒ¿∆««»¿ƒ∆∆À««««»
הזה  בעולם ÂÈzÁzÓעונש BÏ Áe˙t Ì�‰È‚ eÏ‡Îe בעולם , עונש היינו ¿ƒ≈ƒ»»«ƒ«¿»

„Ôהבא  ‡e‰ ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ הקב"ה . את דן הוא כאילו ÈÓשיחשוב È�ÙÏÂ , ¿≈«∆ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
Ô„ ‡e‰ בדין עמם נמצא ‡Ìשהקב"ה e�ÓÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ‡e‰ ÈÓe , »ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ

ÔÈ„‰ Â˜Ó ‰ËB� האלהים את ישפוט שהש"י ישפוט', אלקים 'בקרב דכתיב ∆ƒ««ƒ
כהוגן  שלא כשדנים הדיינים ‚Ì¯Bהיינו ˙Ó‡ ÔÈ„ Ô„ B�È‡L ÔÈ„ ÏÎÂ .¿»«»∆≈»ƒ¡∆≈
Ï‡¯NÈÓ ˜ÏzÒzL ‰�ÈÎLÏ עתה אביונים, מאנקת ענים 'משוד כדכתיב «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

ה'' יאמר ÔÈ„Î,אקום ‡ÏL ‰ÊÏ B�˙B�Â ‰ÊÓ ÔBÓÓ ÏËB�L ÔÈ„ ÏÎÂ .¿»«»∆≈»ƒ∆¿¿¿∆∆…¿ƒ
˙BLÙ� e�ÓÓ ÏËB� ‡e‰ Ce¯a LB„˜‰ כגזילת נחשב מהשני ממון דגזילת «»»≈ƒ∆¿»

BzÓ‡Ïנפשות  ˙Ó‡ ÔÈ„ Ô„L ÔÈ„ ÏÎÂ שלא . שדנים דפעמים השעה, לפי ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
לאמתו  אמת נחשב זה וגם מילתא, למיגדר eÏ‡kכדין ,˙Á‡ ‰ÚL eÏÙ‡ ,¬ƒ»»««¿ƒ

BÏk ÌÏBÚ‰ Ïk Ô˜z וזה רע מלעשות נמנעים ומשפט דין שיש כשרואים ƒ≈»»»À
העולם  Ï‡¯NÈaתיקון ‰¯LzL ‰�ÈÎLÏ Ì¯B‚Â בעדת , נצב אלקים כדכתיב ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

‰Ê‡˙.א-ל' ‰¯ˆÏ ÈÏ ‰Ó ÔÈ„‰ ¯Ó‡È ‡ÓL אני ועלול בדין אטעה שמא ∆»…«««»«ƒ«»»«…

ע"ז  ËtLÓלהענש ¯·„a ÌÎÓÚÂ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,(Â ,ËÈ ,· ÌÈÓÈ‰ È¯·„)ÔÈ‡ «¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈

˙B‡B¯ ÂÈ�ÈÚL ‰Ó ‡Ï‡ ÔÈ„Ï(¯ÂË). ««»∆»«∆≈»

‚ÌÓˆÚ ÌÈ˜ÁB„Â ,˙B�Ó˙‰ÏÓ ÌÈÁ¯Ba ,ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»
Ì‡LÂ Ô˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„ÈL „Ú ,ÔÈ„a ·LÈÏ ‡ÏL ‰a¯‰«¿≈∆…≈≈«ƒ«∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒ

‰¯eL‰ Ï˜Ï˜˙z ÔÈ„‰Ó ÌÓˆÚ eÚ�ÓÈ ראוי אחר דיין שיש זמן כל אבל ƒ¿¿«¿»≈«ƒƒ¿«¿≈«»
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ç ïîéñ ë

,CÎÈÙÏeעל הגבאים לבין העיר תושבי בין ודברים דין ‰ÒÓכשיש È˜ÒÚ ¿ƒ»ƒ¿≈««
˜ÏÁ Ì‰È·B¯˜Ï B‡ Ì‰Ï LÈL È�tÓ ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ¿«»≈»»ƒƒ¿≈∆≈»∆ƒ¿≈∆≈∆

Ba,מקרוביו או מהדיינים כסף פחות יגבו המס, בקופת כסף יותר שיהיה ע"י  כי

נוגע  נחשבים ˜ˆe·.ולכן ÔÓÊ ‡Ï‡ ‚‰B� B�È‡L ÔB‚k ,ÈË¯t ÒÓ ‡e‰ Ì‡Â¿ƒ«¿»ƒ¿∆≈≈∆»¿«»

קבוע  מס È‰È‰ואינו ‡ÏLÂ ˜ÏzÒ‰Ï Ï‰˜‰ ÔÓ ˙ˆ˜ ÔÈÏBÎÈ ,‰‡�‰ Ì‰Ï ¿ƒ¿«ƒ«»»¿ƒ¿«≈¿∆…ƒ¿∆»∆¬»»

‰ÊÓ לקופה שייכנס זה ÔÈ�È„Âמממון לדון , שהסתלקו אלו יוכלו זה וע"י ƒ∆¿«¿ƒ

„È�‰Ó,.בזה  ·˙Î Á"� ÏÏÎÂ ,˜ÂÏÒ È�‰Ó ‡Ï„ ·˙Î Â"Ë ÔÓÈÒ 'Â ÏÏÎ ˘"‡¯‰)

(ÈË¯Ù ÒÓ ÔÈ· ˜ÏÁÏ ÍÈ¯ˆÂ.È�È„L ¯ÈÚa ‚‰�Ó LÈL B‡ ,‰�˜z eNÚ Ì‡Â¿ƒ»«»»∆≈ƒ¿»»ƒ∆«»≈
ÔÈ„ Ì�È„ ,ÌÈÒÓ‰ ÔÈ�Ú ÏÚ Û‡ e�e„È ¯ÈÚ‰ עצמם על קיבלו הקהל כי »ƒ»««ƒ¿»«ƒƒƒ»ƒ

אלו בנושאים ביניהם ידונו שנוגעים ÛÈÚÒשמסכימים Ê"Ï ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

‰ÊÓ ·"Î הקהל לעניני הנוגעים דברים על שדנים .שנהגו ƒ∆

Á ÔÓÈÒ

,ÔÂ‚‰ Â�È‡˘ ÔÈÈ„ ˙Â�ÓÏ ‡Ï˘
Â˘�ÚÂ ÔÈÈ„‰ ¯Î˘ Ï„Â‚Â

ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

‡Ôe‚‰ B�È‡L ÔÈ„ „ÈÓÚÓ‰ Ïkבמעשים הגון שהוא ¯‡Èeאע"פ B�È‡Â »««¬ƒ«»∆≈»¿≈»
˙B·BË Ba LÈÂ ÌÈ„ÓÁÓ BÏk ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„ ˙BÈ‰Ïƒ¿«»««ƒ∆À«¬«ƒ¿≈

‰NÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ ,B„ÈÓÚ‰L ‰Ê È¯‰ ,˙B¯Á‡ פנים תכירו 'לא שנאמר ¬≈¬≈∆∆∆¡ƒ≈¿…«¬∆
לזה  ראוי שאינו אע"פ קורבתו או עשירותו בגלל אותו שממנה דהיינו .במשפט',

ÌÎÁÏ ÌÚt Ïk Ï‡LÈL CÓÒ ÏÚ ÔÈ„ ı¯‡‰ ÌÚ „ÈÓÚ‰Ï ¯eÒ‡Â לא שמא ¿»¿«¬ƒ«»»∆«»«¿«∆ƒ¿«»««¿»»

הדין  את מטה ונמצא Ò"·)ישאל ÛÒÂÈ ˙È·)ÌÈÓÎÁ Ì‰a ÔÈ‡L ˙B¯ÈÚÂ .«¬»∆≈»∆¬»ƒ

‡ÏL ÌÈ�È„ Ì‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÈÓÚ ÔÏkL B‡ ,ÌÈ�È„ ˙BÈ‰Ï ÌÈe‡¯‰»¿ƒƒ¿«»ƒ∆À»«≈»»∆¿ƒƒ»∆«»ƒ∆…

˙Ú„Ï] Ì‰aL ÌÈÓÎÁ‰Â ÌÈ·BË‰ ÌÈ�ÓÓ ,ÌÈÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Ú È�ÙÏ eÎÏÈ≈¿ƒ¿≈«¿»∆ƒ¿«ƒ«ƒ¿«¬»ƒ∆»∆¿««

ÌeÏa˜Lבהסכמת  ÔÂÈÎÂ ,ÌÈ�È„Ï ÌÈÈe‡¯ Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,[¯ÈÚ‰ ÈL�‡«¿≈»ƒ««ƒ∆≈»¿ƒ¿«»ƒ¿≈»∆ƒ¿

ÔÏÒÙÏ ÏBÎÈ ¯Á‡ ÔÈ‡ ¯ÈÚ‰ È�a Ì‰ÈÏÚ לפניהם לדון לבוא לכוף .ובכוחם ¬≈∆¿≈»ƒ≈«≈»¿»¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ Èe‡¯ B�È‡L ÔÈ„ ˙Èa Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÏBÎÈ ¯eaˆ Ïk ÔÎÂ כי ¿≈»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈∆≈ƒ∆≈»ƒ«»

בפניהם  לדון פסולים דיינים  לקבל ‰¯˘·"‡)רשאים ˙Â·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ç ïîéñàë

·‰Ê B‡ ÛÒk ÏÈ·La ‰�Ó˙Ó‰ ÔÈ„ ÏÎÂ הכסף לולא להתמנות ראוי ואינו ¿»«»«ƒ¿«∆ƒ¿ƒ∆∆»»
ÂÈ�ÙÏששילם  „ÓÚÏ ¯eÒ‡ Ï˜‰Ïולכבדו , ‰ÂˆÓL ‡Ï‡ „BÚ ‡ÏÂ . »«¬…¿»»¿…∆»∆ƒ¿»¿»≈

Ba ÏÊÏÊÏe היינו 'אלהים' ודרשינן לכם', תעשו לא זהב ואלהי כסף 'אלהי דכתיב ¿«¿≈
בע"ז  שמזלזלין כמו בו לזלזל וצריך תעשוהו, אל וזהב כסף ע"י שנעשה .דיין

'‚ ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ את מצער הקהל, רשות בלי דיינים שממנה שמי ¿«≈¿≈ƒ»

הדין  את ליתן ועתיד .הציבור

¯ÈÈ‡ 'Ê

·‰ÙÈËÚa ,‰‡¯È·e ‰ÓÈ‡a ·LÈÏ ÌÈ�È„‰ ÌÈÎÈ¯ˆ עם [ובזמנינו בטלית ¿ƒƒ««»ƒ≈≈¿≈»¿ƒ¿»«¬ƒ»
הראש] על ¯‡Lכובע „·Î·e הדין בבית ששרויה השכינה כבוד משום ¿…∆…

א-ל' בעדת נצב 'אלקים a„·¯כדכתיב ¯tÒÏ ·LÈÏÂ L‡¯ Ï˜‰Ï ¯eÒ‡Â .¿»¿»≈…¿≈≈¿«≈ƒ¿«
È„ ˙È·a ‰ÏËaB¯‡Âˆ ÏÚ BÏ ˙Á�Ó ·¯Á eÏ‡k ÔÈ„‰ ‰‡¯ÈÂ .Ô היינו «»»¿≈ƒ¿ƒ¿∆««»¿ƒ∆∆À««««»
הזה  בעולם ÂÈzÁzÓעונש BÏ Áe˙t Ì�‰È‚ eÏ‡Îe בעולם , עונש היינו ¿ƒ≈ƒ»»«ƒ«¿»

„Ôהבא  ‡e‰ ÈÓ ˙‡ Ú„ÈÂ הקב"ה . את דן הוא כאילו ÈÓשיחשוב È�ÙÏÂ , ¿≈«∆ƒ»¿ƒ¿≈ƒ
Ô„ ‡e‰ בדין עמם נמצא ‡Ìשהקב"ה e�ÓÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú ‡e‰ ÈÓe , »ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ∆ƒ

ÔÈ„‰ Â˜Ó ‰ËB� האלהים את ישפוט שהש"י ישפוט', אלקים 'בקרב דכתיב ∆ƒ««ƒ
כהוגן  שלא כשדנים הדיינים ‚Ì¯Bהיינו ˙Ó‡ ÔÈ„ Ô„ B�È‡L ÔÈ„ ÏÎÂ .¿»«»∆≈»ƒ¡∆≈
Ï‡¯NÈÓ ˜ÏzÒzL ‰�ÈÎLÏ עתה אביונים, מאנקת ענים 'משוד כדכתיב «¿ƒ»∆ƒ¿«≈ƒƒ¿»≈

ה'' יאמר ÔÈ„Î,אקום ‡ÏL ‰ÊÏ B�˙B�Â ‰ÊÓ ÔBÓÓ ÏËB�L ÔÈ„ ÏÎÂ .¿»«»∆≈»ƒ∆¿¿¿∆∆…¿ƒ
˙BLÙ� e�ÓÓ ÏËB� ‡e‰ Ce¯a LB„˜‰ כגזילת נחשב מהשני ממון דגזילת «»»≈ƒ∆¿»

BzÓ‡Ïנפשות  ˙Ó‡ ÔÈ„ Ô„L ÔÈ„ ÏÎÂ שלא . שדנים דפעמים השעה, לפי ¿»«»∆»ƒ¡∆«¬ƒ
לאמתו  אמת נחשב זה וגם מילתא, למיגדר eÏ‡kכדין ,˙Á‡ ‰ÚL eÏÙ‡ ,¬ƒ»»««¿ƒ

BÏk ÌÏBÚ‰ Ïk Ô˜z וזה רע מלעשות נמנעים ומשפט דין שיש כשרואים ƒ≈»»»À
העולם  Ï‡¯NÈaתיקון ‰¯LzL ‰�ÈÎLÏ Ì¯B‚Â בעדת , נצב אלקים כדכתיב ¿≈«¿ƒ»∆ƒ¿∆¿ƒ¿»≈

‰Ê‡˙.א-ל' ‰¯ˆÏ ÈÏ ‰Ó ÔÈ„‰ ¯Ó‡È ‡ÓL אני ועלול בדין אטעה שמא ∆»…«««»«ƒ«»»«…

ע"ז  ËtLÓלהענש ¯·„a ÌÎÓÚÂ ¯ÓBÏ „eÓÏz ,(Â ,ËÈ ,· ÌÈÓÈ‰ È¯·„)ÔÈ‡ «¿«¿ƒ»∆ƒ¿«ƒ¿»≈

˙B‡B¯ ÂÈ�ÈÚL ‰Ó ‡Ï‡ ÔÈ„Ï(¯ÂË). ««»∆»«∆≈»

‚ÌÓˆÚ ÌÈ˜ÁB„Â ,˙B�Ó˙‰ÏÓ ÌÈÁ¯Ba ,ÌÈ�BL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ C¯„∆∆¬»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ¿«¿¬ƒ«¿»
Ì‡LÂ Ô˙BÓk Èe‡¯ ÌL ÔÈ‡L eÚ„ÈL „Ú ,ÔÈ„a ·LÈÏ ‡ÏL ‰a¯‰«¿≈∆…≈≈«ƒ«∆≈¿∆≈»»¿»¿∆ƒ

‰¯eL‰ Ï˜Ï˜˙z ÔÈ„‰Ó ÌÓˆÚ eÚ�ÓÈ ראוי אחר דיין שיש זמן כל אבל ƒ¿¿«¿»≈«ƒƒ¿«¿≈«»
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ç ïîéñ áë

בדין  לישב הסכימו לא לדון ÔÎכח שיכול Èt ÏÚ Û‡Â ראוי . שאין באופן אף ¿««ƒ≈
ÌÈ·LBÈכמותו  eÈ‰ ‡Ïלישב מיד מסכימים היו eÈ‰Lלא „Ú ÔÈ„a …»¿ƒ«ƒ«∆»

.Ìa ÌÈ¯ÈˆÙÓe ÌÈ�˜Ê‰Â ÌÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„ÈaÎÓ«¿ƒƒ¬≈∆»»¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»

¯ÈÈ‡ 'Á

„¯eaˆ‰ ÏÚ ˙eÒ‚Â ‰¯¯Na ‚‰�˙‰Ï ÔÈ„Ï ¯eÒ‡ ועומד שדורש כאחד »««»¿ƒ¿«≈ƒ¿»»¿«««ƒ
כבודו  ‡Ï‡על È˙¯‰יתנהג, ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ‰ Ò�¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰Â�Úa ∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»¿≈»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡ÏL ,¯eaˆ‰ ÏÚ שיתקבלו כדי האימה בהטלת כוונתו שאין ««ƒ∆…¿≈»«ƒ
עצמו  לכבוד אלא ÌÎÁ,דבריו, „ÈÓÏz Ôa ‰‡B¯ B�È‡ ,ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ≈∆≈«¿ƒ»»¿»¿≈

¯eÒ‡לדייןÌ‰a ‚‰�Ï בציבורÈÓÚ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙eÏ˜ »ƒ¿…»∆«…««ƒ∆≈«≈
L„˜ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ eÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .ı¯‡‰ קרקע ע"ג יושבים היו בזמנם »»∆¿…«¿ƒ«»≈«…∆

למקומו  לבא יקדים לכן ראשם, על כפוסע נראה במקומו לישב לילך וכשפוסע

על  יפסיע לא ספסלים על שיושבים [ובזמנינו במקומו. יושב שהציבור לפני

ראשם] על כפוסע דנראה מאחוריהן לילך Á¯Ëהספסל ÏaÒÈL CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ∆ƒ¿……«
B˙ÓÈ‡ ‰È‰ÈÂ ,ÔÈ„a „B·k ‚‰�Ï ¯eaˆ‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .Ì‡NÓe ¯eaˆ‰«ƒ«»»ƒ¿»««ƒƒ¿…»««»¿ƒ¿∆≈»

Ì‰ÈÏÚ מפניו אימה של להנהגה סתירה שהוא פעולה לעשות ‰e‡ואסור Ì‚Â . ¬≈∆¿«
Ó˙�L�‰הדיין  ÔÂÈkL ,Ì‰È�ÙÏ L‡¯ ˙eÏ˜ ‚‰�È ‡ÏÂ ‰Êa˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿…ƒ¿…«…ƒ¿≈∆∆≈»∆ƒ¿«≈

Ò�¯t Ì„‡ דיין או È�Ùaרב ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ¯eaˆ‰ ÏÚ »»«¿»««ƒ»«¬¿»»ƒ¿≈
ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ¯ÓÁÂ Ï˜Â ,Ì‰È�Ùa ‰Êa˙È ‡ÏL È„k ,‰˘ÏL¿…»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿«»…∆∆»∆¡…

˙BzLÏÂמותר מצוה בסעודת אבל מרעים אף kzL‰Ïe¯בסעודת אסור בזה ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

מצוה ¯ÌÈa.(ÂË¯)בסעודת È�Ùae�LÓLÈL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ÔÈ„ Ïk ועי"ז ƒ¿≈«ƒ»«»∆≈ƒ∆¿«¿∆

רבים  בפני וכדומה מלאכה לעשות „ÔÈיצטרך ˙BÈ‰Ï Ïa˜Ï BÏ ¯eÒ‡ דגורם , »¿«≈ƒ¿«»

בו „ÔÈ¯„‰�Ò)שיזלזלו ‰"ÎÙ È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰).

‰L‡¯ ˙eÏ˜ ‚‰�Ï ¯eÒ‡ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏLa Û‡ של שליח שהוא כיון «ƒ¿ƒ«≈ƒ»ƒ¿…«…
בשולחיו  מזלזל בו והמזלזל B¯ÚˆÓ‰Âהדיינים, מבזהו , או LÈמכהו , ¿«¿«¬≈

u
מי כח. זה הרוגיה ' כל  'ועצומים הפסוק  על  ג ' סעיף  י' סימן  לקמן דאיתא ומה

אי  לדון. שומעים ואינם  בהם שהפצירו  אחרי איירי מורה, ואינו להוראה  שהגיע 

איירי  הכא משא"כ  לדון, חייב  ולכן  הדור בכל  כמותו  אחר שאין איירי התם נמי 

אא"כ לדון לו אין ולכן אחר, במקום ראוי דיין  יש  אבל  כמותו, דיין אין  זה  שבמקום

הרבה. בו מפצירים
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„ÈÚ‰Ï ÌÈ�Lk ÔÓ‡� ÁÈÏL‰Â .˙e„¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ÔÈ„ ˙È·Ï ˙eL ¿̄¿≈ƒ¿««««¿¿«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿»ƒ
B˙B„�Ï È„k ,e‰ÊaL שציערו עדים שני צריך להלקותו כדי ‰‚‰:.אבל ∆ƒ»¿≈¿«

ÔÈ„ ˙È·Ï „È‚‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL‰Â ולנדותו להאמינו להם ומותר ,שציערו ¿«¿ƒ«≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ

Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeLÓ ‰Êa ÔÈ‡Â בשם למשה שאמרו קורח ממחלוקת זאת ולמדים ¿≈»∆ƒ»»»

וע"כ  זאת, שאמרו ידע ומנא תנקר' ההם האנשים 'העיני שאמרו ואבירם דתן

מגּלחין) אּלּו ּפרק ּוגמרא ּדסנהדרין כ"ה ּפרק לספר(מימֹוני לשליח .שמותר «¿ƒ∆∆¿«¿∆¿ƒ¿»»∆∆≈¿«¿ƒ

ÏBÎÈ ÔÎÂב"ד Ba,השליח ·¯ÒÓa ÔÈ„ ˙BNÚÏ BÓˆÚa לשמוע מסרב שאם ¿≈»¿«¿«¬ƒƒ¿»≈

לו מותר [B�BÓÓa]לדבריו B˜ÈÊ‰ Ì‡ [ÔÎÂ] ,B˙Bk‰Ïהכאתו אף eËt¯ע"י ¿«¿≈ƒƒƒ¿»»

להזיקו בלי להכותו יכול שהיה Ù¯˜באופן ˘È¯ È"�Â '· ˜ÏÁ ‡"Ï ·È˙� È"¯)

(ÁÈ�Ó‰‡"È ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ב"ד לשליח שמסרב מי דין א', .סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

Ë ÔÓÈÒ

‰ÏË· ¯Î˘ ˙¯˙‰Â ,„ÁÂ˘ Á˜ÈÏ ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ 'Á Â·Â

¯ÈÈ‡ 'Ë

‡' שכר לקבל לדיין מותר וכיצד מתי יבואר זה Ó‡„'בסימן „‡Ó כטCÈ¯ˆ ¿…¿…»ƒ
eÏÙ‡ ,„ÁL Á˜ÈÏ ‡ÏL ¯‰ÊÏ ÔÈ„‰דעתו ‰È‡kÊאם ˙‡ ˙BkÊÏ ««»ƒ»≈∆…ƒ«…«¬ƒ¿«∆«««

אפשר  ואי הנותן, עם אחד שנעשה חד', 'שהוא מלשון ששוחד כיון הדין, כפי

הדין  יטה Ì‡Âל שלא ו . ‰�Ô˙Bעבר e�ÚazÈLk ,B¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ ,BÁ˜Ï ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»∆«≈
מרצונו  שנתן כיון מעצמו, להחזירו חייב אינו תבעו, לא BÁ˜BÏ‰Lואם ÌLÎe .¿≈∆«¿

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯ÂÚ È�ÙÏa ¯·BÚ B�˙B�‰ Ck ,‰NÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆»«¿≈¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
(„È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ)ÌÈ¯·„ „ÁL eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ כגון . ¿……«»ƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ

u
ומה "טכט. מאוד', 'מאוד וכתב  אזהרתו  כפל  לכן הממון, אחר נמשך  שאדם כיון

כפל אחריהן , נמשך  שאדם עריות  באזהרת  וכן ריבית , באיסור  אזהרתו  כפל 

אזהרתו .

הדין ל. פסק אחר לקבל  אסור וכן זה. טעם שייך  שלא אף  משניהם לקבל  ואסור

בזכותו . שהיפך  מזה
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בדין  לישב הסכימו לא לדון ÔÎכח שיכול Èt ÏÚ Û‡Â ראוי . שאין באופן אף ¿««ƒ≈
ÌÈ·LBÈכמותו  eÈ‰ ‡Ïלישב מיד מסכימים היו eÈ‰Lלא „Ú ÔÈ„a …»¿ƒ«ƒ«∆»

.Ìa ÌÈ¯ÈˆÙÓe ÌÈ�˜Ê‰Â ÌÚ‰ Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„ÈaÎÓ«¿ƒƒ¬≈∆»»¿«¿≈ƒ«¿ƒƒ»

¯ÈÈ‡ 'Á

„¯eaˆ‰ ÏÚ ˙eÒ‚Â ‰¯¯Na ‚‰�˙‰Ï ÔÈ„Ï ¯eÒ‡ ועומד שדורש כאחד »««»¿ƒ¿«≈ƒ¿»»¿«««ƒ
כבודו  ‡Ï‡על È˙¯‰יתנהג, ‰ÓÈ‡ ÏÈËÓ‰ Ò�¯t ÏÎÂ .‰‡¯ÈÂ ‰Â�Úa ∆»«¬»»¿ƒ¿»¿»«¿»«≈ƒ≈»¿≈»

ÌÈÓL ÌLÏ ‡ÏL ,¯eaˆ‰ ÏÚ שיתקבלו כדי האימה בהטלת כוונתו שאין ««ƒ∆…¿≈»«ƒ
עצמו  לכבוד אלא ÌÎÁ,דבריו, „ÈÓÏz Ôa ‰‡B¯ B�È‡ ,ÔÎÂ .ÌÏBÚÏ ≈∆≈«¿ƒ»»¿»¿≈

¯eÒ‡לדייןÌ‰a ‚‰�Ï בציבורÈÓÚ Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L‡¯ ˙eÏ˜ »ƒ¿…»∆«…««ƒ∆≈«≈
L„˜ ÌÚ ÈL‡¯ ÏÚ eÚÈÒÙÈ ‡ÏÂ .ı¯‡‰ קרקע ע"ג יושבים היו בזמנם »»∆¿…«¿ƒ«»≈«…∆

למקומו  לבא יקדים לכן ראשם, על כפוסע נראה במקומו לישב לילך וכשפוסע

על  יפסיע לא ספסלים על שיושבים [ובזמנינו במקומו. יושב שהציבור לפני

ראשם] על כפוסע דנראה מאחוריהן לילך Á¯Ëהספסל ÏaÒÈL CÈ¯ˆÂ .¿»ƒ∆ƒ¿……«
B˙ÓÈ‡ ‰È‰ÈÂ ,ÔÈ„a „B·k ‚‰�Ï ¯eaˆ‰ ÏÚ ‰ÂˆÓe .Ì‡NÓe ¯eaˆ‰«ƒ«»»ƒ¿»««ƒƒ¿…»««»¿ƒ¿∆≈»

Ì‰ÈÏÚ מפניו אימה של להנהגה סתירה שהוא פעולה לעשות ‰e‡ואסור Ì‚Â . ¬≈∆¿«
Ó˙�L�‰הדיין  ÔÂÈkL ,Ì‰È�ÙÏ L‡¯ ˙eÏ˜ ‚‰�È ‡ÏÂ ‰Êa˙È ‡Ï…ƒ¿«∆¿…ƒ¿…«…ƒ¿≈∆∆≈»∆ƒ¿«≈

Ò�¯t Ì„‡ דיין או È�Ùaרב ‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯eÒ‡ ¯eaˆ‰ ÏÚ »»«¿»««ƒ»«¬¿»»ƒ¿≈
ÏÎ‡Ï BÏ ¯eÒ‡L ¯ÓÁÂ Ï˜Â ,Ì‰È�Ùa ‰Êa˙È ‡ÏL È„k ,‰˘ÏL¿…»¿≈∆…ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¿«»…∆∆»∆¡…

˙BzLÏÂמותר מצוה בסעודת אבל מרעים אף kzL‰Ïe¯בסעודת אסור בזה ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

מצוה ¯ÌÈa.(ÂË¯)בסעודת È�Ùae�LÓLÈL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ÔÈ„ Ïk ועי"ז ƒ¿≈«ƒ»«»∆≈ƒ∆¿«¿∆

רבים  בפני וכדומה מלאכה לעשות „ÔÈיצטרך ˙BÈ‰Ï Ïa˜Ï BÏ ¯eÒ‡ דגורם , »¿«≈ƒ¿«»

בו „ÔÈ¯„‰�Ò)שיזלזלו ‰"ÎÙ È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰).

‰L‡¯ ˙eÏ˜ ‚‰�Ï ¯eÒ‡ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏLa Û‡ של שליח שהוא כיון «ƒ¿ƒ«≈ƒ»ƒ¿…«…
בשולחיו  מזלזל בו והמזלזל B¯ÚˆÓ‰Âהדיינים, מבזהו , או LÈמכהו , ¿«¿«¬≈

u
מי כח. זה הרוגיה ' כל  'ועצומים הפסוק  על  ג ' סעיף  י' סימן  לקמן דאיתא ומה

אי  לדון. שומעים ואינם  בהם שהפצירו  אחרי איירי מורה, ואינו להוראה  שהגיע 

איירי  הכא משא"כ  לדון, חייב  ולכן  הדור בכל  כמותו  אחר שאין איירי התם נמי 

אא"כ לדון לו אין ולכן אחר, במקום ראוי דיין  יש  אבל  כמותו, דיין אין  זה  שבמקום

הרבה. בו מפצירים
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„ÈÚ‰Ï ÌÈ�Lk ÔÓ‡� ÁÈÏL‰Â .˙e„¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ÔÈ„ ˙È·Ï ˙eL ¿̄¿≈ƒ¿««««¿¿«»ƒ«∆¡»ƒ¿«ƒ¿»ƒ
B˙B„�Ï È„k ,e‰ÊaL שציערו עדים שני צריך להלקותו כדי ‰‚‰:.אבל ∆ƒ»¿≈¿«

ÔÈ„ ˙È·Ï „È‚‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL‰Â ולנדותו להאמינו להם ומותר ,שציערו ¿«¿ƒ«≈ƒ»¿«ƒ¿≈ƒ

Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeLÓ ‰Êa ÔÈ‡Â בשם למשה שאמרו קורח ממחלוקת זאת ולמדים ¿≈»∆ƒ»»»

וע"כ  זאת, שאמרו ידע ומנא תנקר' ההם האנשים 'העיני שאמרו ואבירם דתן

מגּלחין) אּלּו ּפרק ּוגמרא ּדסנהדרין כ"ה ּפרק לספר(מימֹוני לשליח .שמותר «¿ƒ∆∆¿«¿∆¿ƒ¿»»∆∆≈¿«¿ƒ

ÏBÎÈ ÔÎÂב"ד Ba,השליח ·¯ÒÓa ÔÈ„ ˙BNÚÏ BÓˆÚa לשמוע מסרב שאם ¿≈»¿«¿«¬ƒƒ¿»≈

לו מותר [B�BÓÓa]לדבריו B˜ÈÊ‰ Ì‡ [ÔÎÂ] ,B˙Bk‰Ïהכאתו אף eËt¯ע"י ¿«¿≈ƒƒƒ¿»»

להזיקו בלי להכותו יכול שהיה Ù¯˜באופן ˘È¯ È"�Â '· ˜ÏÁ ‡"Ï ·È˙� È"¯)

(ÁÈ�Ó‰‡"È ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ב"ד לשליח שמסרב מי דין א', .סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

Ë ÔÓÈÒ

‰ÏË· ¯Î˘ ˙¯˙‰Â ,„ÁÂ˘ Á˜ÈÏ ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ 'Á Â·Â

¯ÈÈ‡ 'Ë

‡' שכר לקבל לדיין מותר וכיצד מתי יבואר זה Ó‡„'בסימן „‡Ó כטCÈ¯ˆ ¿…¿…»ƒ
eÏÙ‡ ,„ÁL Á˜ÈÏ ‡ÏL ¯‰ÊÏ ÔÈ„‰דעתו ‰È‡kÊאם ˙‡ ˙BkÊÏ ««»ƒ»≈∆…ƒ«…«¬ƒ¿«∆«««

אפשר  ואי הנותן, עם אחד שנעשה חד', 'שהוא מלשון ששוחד כיון הדין, כפי

הדין  יטה Ì‡Âל שלא ו . ‰�Ô˙Bעבר e�ÚazÈLk ,B¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ ,BÁ˜Ï ¿ƒ¿»»ƒ¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»∆«≈
מרצונו  שנתן כיון מעצמו, להחזירו חייב אינו תבעו, לא BÁ˜BÏ‰Lואם ÌLÎe .¿≈∆«¿

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯ÂÚ È�ÙÏa ¯·BÚ B�˙B�‰ Ck ,‰NÚ˙ ‡Ïa ¯·BÚ≈¿…«¬∆»«¿≈¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
(„È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ)ÌÈ¯·„ „ÁL eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,„·Ïa ÔBÓÓ „ÁL ‡ÏÂ כגון . ¿……«»ƒ¿«∆»¬ƒ…«¿»ƒ

u
ומה "טכט. מאוד', 'מאוד וכתב  אזהרתו  כפל  לכן הממון, אחר נמשך  שאדם כיון

כפל אחריהן , נמשך  שאדם עריות  באזהרת  וכן ריבית , באיסור  אזהרתו  כפל 

אזהרתו .

הדין ל. פסק אחר לקבל  אסור וכן זה. טעם שייך  שלא אף  משניהם לקבל  ואסור

בזכותו . שהיפך  מזה
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|è ïîéñ ãë

לו  לעשות שאסור וה"ה קודם. כן לעשות רגיל היה לא אם שלום, לו להקדים

הנאה  טובות Ï‡L‰שאר Ï‡LL ÔÈ„ ÏÎÂ מאדם . לשימוש חפץ שאל ¿»«»∆»«¿≈»
ÏeÒtמסוים  BÏÈ‡L‰Lהדיין, ‰ÊÏ Ôe„Ï בהשאלתו ממנו שנהנה Óa‰כיון . »»»∆∆ƒ¿ƒ«∆

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈ„Ï BÏ ‰È‰ ‡ÏLk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ונמצא אחרים, דברים ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««»¿«¿ƒ
אותו  מהנה ולא ממנו נהנה ‡·Ïדרק BÏאם, ‰È‰לדייןÏÈ‡L‰Ï לזה ¬»»»¿«¿ƒ

אחרים  חפצים ממנו, Ê‰ששאל Ì‚ È¯‰L ,¯Lk לו , e�ÓÓשהשאיל Ï‡BL »≈∆¬≈«∆≈ƒ∆
ממנו  שאל לא עדיין שבפועל אע"פ אחרים, דברים ממנו לשאול ‰‚‰:.יכול

ÏÈ‚¯a ‡˜Â„Âהדייןe�ÓÓ Ï‡LÏ לטובתו שדן לאחרים דנראה לדונו, פסול ¿«¿»¿»ƒƒ¿…ƒ∆

להשאילו  שרגיל ‡·Ïמשום ממנו , שאל ÁÎeÓאם ‡ÏÂ ,‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ¬»¿«¿«¿»¿»¿…«

ÌeLÓ ‰NBÚLבעל Ï‡טובת ,ÔÈ„‰(Ê"Ë ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ∆∆ƒ«ƒ…

·ÔÈ„Ï Úaz�Ï ÔÈÓÊÈL Ì„B˜ ÔÈ„Ï ‰Á�Ó ÁÏLÂ Ú·Bz‰ Ì„˜ Ì‡ƒ»««≈«¿»«ƒ¿»««»∆∆«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ
לדונו  שעומד הדין לקראת  שוחד לשם שלחו ÏBÎÈולא Úaz�‰ ÔÈ‡ ,≈«ƒ¿«»

BÏÒÙÏ לאCNÁÏ ‰ˆB¯ ÔÈ„‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ B˙B‡ÓמלדוןBÓˆÚלמנוע , ¿»¿∆»ƒ≈««»∆«¬«¿≈
˙e„ÈÒÁ ˙„ÓÓ ÔÈ„,‰ÊÏ BzÚ„ ·¯˜˙�L Ú„BÈL ÔB‚k(¯ÂË). ƒƒƒ«¬ƒ¿∆≈«∆ƒ¿»≈«¿»∆

¯ÈÈ‡ 'È

לכן‚ הדין, מבעלי תשלום לקבל שאסור ˜t‰,כיון ÔÈ„ ˙È·Ï ˙BNÚÏ e‚‰�»¬«¬¿≈ƒÀ»
ÔÈ˜ÒBtLהעיר מבני אחד מכל „ÔÈלגבות ˙Èa ˙Ò�¯ÙÏ ÔBÓÓ ואת ∆¿ƒ»¿«¿»«≈ƒ

זו  בקופה נותנים שגובים ‡Bהמעות ‰�L‰ ˙ÏÁ˙a d˙B‡ ÔÈa‚Óe ,«¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»
‡¯‚‡ ˙¯B˙Â „ÁL ˙¯Bz ÌeLÓ Ba ÔÈ‡Â ,dÙBÒ· הדיון על Èkשכר , ¿»¿≈ƒ«…«¿««¿»ƒ

B‡ ˙B·„� LÈ Ì‡ Ì‚Â ,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È�È„ Ò�¯ÙÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰·BÁ»«ƒ¿»≈¿«¿≈«»≈∆¿«¿≈∆¿«ƒ≈¿»
˙BL„˜‰ התחייב או נדב הציבור Ì˙Òשאדם לצרכי ו ,ליתן ÌÈÁ˜BÏגובים ∆¿≈¿»¿ƒ

Ì‰Ó וליקח לשנותו אסור מסוימת, מטרה לצורך נדר אם לאפוקי זו, לקופה ≈∆
זו  'או Â‰‚‰:.לקופה השנה בתחילת לגבות שאפשר השו"ע שכתב ¿אע"פ

ÏL‡בסופה', È„k ,Ì‰Ï ÔÎeÓ ‡‰ÈL ,‰�L‰ ˙ÏÁzÓ ˙Ba‚Ï ·BË ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««»»∆¿≈»»∆¿≈∆…

Ì„‡ ÌeLÏ ‰·BË ˜ÈÊÁ‰Ï B‡ ÛÈ�Á‰Ï eÎ¯ËˆÈ,השנה בסוף גובים אם כי ƒ¿»¿¿«¬ƒ¿«¬ƒ»¿»»

יש  לקופה, חלקם שילמו לא שעדיין אנשים כשדנים השנה במשך ממילא

טובה להם ולהחזיק להם להחניף יצטרך שהדיין .(ÂË¯)חשש

u
אסור,לא. דינו  בעל  בפני לו שלח אם אבל  דינו , בעל  בפני  שלא לו  כששלח  ודוקא

דינו . בעל  של  טענותיו  מסתתמין דבכך 
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„ÌÈ¯ÙBÒÏ ¯ÎN ÏÈ„‚Óe ·LBÈL ÔÈ„ Ïk בעלי טענות את הכותבים שלו, »«»∆≈«¿ƒ»»«¿ƒ
הדין  פסקי את או מהציבור ÌÈLÓLÏÂהדינים שכרם שגובה דהיינו שלו, ¿««»ƒ

זה  מכסף נהנה לא עצמו שהוא אע"פ מהרגיל, ‰�ÌÈËBיותר ÏÏÎ· ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆ƒ¿««ƒ
.Úˆa‰ È¯Á‡«¬≈«∆«

¯ÈÈ‡ ‡È

‰ÌÈÏËa ,Ô„L ÂÈ�È„ Ïk ,Ôe„Ï ¯ÎN ÏËB�‰ על שכר שנטל חוששין כי «≈»»»»ƒ»∆»¿≈ƒ
זה  Úe„Èדין Ôk Ì‡ ‡Ï‡ מסויים, דין ÎN¯על Ì‰a ÏË� ‡ÏL מבעלי ∆»ƒ≈»«∆…»«»∆»»

בטל  לא זה בדין דינו פסק זה דבאופן �ÏËBהדינים, B�È‡ Ì‡Â הדין . מבעלי ¿ƒ≈≈
B˙ÏËa ¯ÎN ‡Ï‡ ביניהם לדון שנזקק בגלל מלעבוד ונמנע zÓ¯,שהפסיד , ∆»¿««»»À»

LÈL ÔB‚k ,B˙ÏËa ¯ÎN ‡Ï‡ ÏËB� B�È‡L ÏkÏ ¯k� ‰È‰ÈL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆ƒ»«…∆≈≈∆»¿««»»¿∆≈
ÔÈ„‰ ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ,Ôe„Ï BÏ LÈL ‰ÚLa ˙BNÚÏ ‰Úe„È ‰Î‡ÏÓ BÏ¿»»¿»«¬¿»»∆≈»≈¿«¬≈«ƒ

הדין ÓÓ�‰קודם ÏËa˙‡L ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ‰ÏÚt ¯ÎN ÈÏ e�z¿ƒ¿«¿À»∆»¿»»∆∆¿«≈ƒ∆»
ÂLa‰לב בגללכם  Ì‰È�LÓ Ïa˜ÈL ‡e‰Â השני , בפני אחד מכל לקבל ,וצריך ¿∆¿«≈ƒ¿≈∆¿»∆

ÔB‚k ,¯k� B�È‡ Ì‡ Ï·‡[‡Ï‡ ,‰Úe„È ‰Î‡ÏÓ BÏ ÔÈ‡L]¯ÓB‡L ¬»ƒ≈ƒ»¿∆≈¿»»¿»∆»∆≈
˙e¯Ò¯ÒÂ ‰¯BÁÒ ˙È�˜a ¯ÎN ÈÏ ÔÓ„ÊÈ ‡ÓL תיווך‰Ê ÏÈ·L·e , ∆»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆

¯ÎN L˜·Ó לג¯eÒ‡ מותר , הקהל, מקופת לדיין קבוע שכר שנותנים ובמקום ¿«≈»»»
הקהל  לקופת קבוע שכר שישלמו קודם דינים בעלי דנים שאין ≈»ÔÈÚ.לתקן

Á"È ÛÈÚÒ „"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ואם עדותן, עבור שכר לקבל לעדים שאסור ¿«»ƒ»»ƒ

בטילה  עדותם .נטלו,

Â¯ea „ÈÓÏzÏ ÁÈ�‰Ï ÔÈ„Ï ÔÈ‡ חכם תלמיד ÂÈ�ÙÏ,שאינו ·LÈL כדי ≈««»¿«ƒ«¿«¿ƒ∆≈≈¿»»
˙Ó‡‰ C¯„Ó ‰ËÈÂ BÓÚ ÔzÈÂ ‡NÈ ‡ÏL הדיינים לפני מושיבין ולכן ∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆»¡∆

חכמים  תלמידי .רק

u
אינולב. בטלתו , שכר מהם  תובע אותם, שדן  ואחר הדין, קודם התנה לא אם אבל 

שעובד  שאדם  כשיעור בטל , כפועל  אלא בטלתו , סכום  כל  את  ליקח רשאי 

מוכן  כזו , קבועה,בעבודה מלאכה בעל  הוא ואם פחות. ולקבל  בטל  ולישב  לנוח

או לעבוד אם  בו  תלוי שהדבר כיון עובד, אינו  לפניו , לדון שבאים זו  בשעה רק 

בטל . דינו  אין  בדיעבד מ "מ  שכר, ליטול  הדבר שמכוער אף  לא ,

מותר לג. הדיינות, מחמת עובד שלא קבוע  דיין וכן ליטול , מותר פשרה שכר

משניהם. שכר ליטול  מותר אותם , שידון  מרצונם  שניהם כשבאו וכן שכר, ליטול 
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לו  לעשות שאסור וה"ה קודם. כן לעשות רגיל היה לא אם שלום, לו להקדים

הנאה  טובות Ï‡L‰שאר Ï‡LL ÔÈ„ ÏÎÂ מאדם . לשימוש חפץ שאל ¿»«»∆»«¿≈»
ÏeÒtמסוים  BÏÈ‡L‰Lהדיין, ‰ÊÏ Ôe„Ï בהשאלתו ממנו שנהנה Óa‰כיון . »»»∆∆ƒ¿ƒ«∆

ÏÈ‡L‰Ï ÔÈ„Ï BÏ ‰È‰ ‡ÏLk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ונמצא אחרים, דברים ¿»ƒ¬ƒ¿∆…»»««»¿«¿ƒ
אותו  מהנה ולא ממנו נהנה ‡·Ïדרק BÏאם, ‰È‰לדייןÏÈ‡L‰Ï לזה ¬»»»¿«¿ƒ

אחרים  חפצים ממנו, Ê‰ששאל Ì‚ È¯‰L ,¯Lk לו , e�ÓÓשהשאיל Ï‡BL »≈∆¬≈«∆≈ƒ∆
ממנו  שאל לא עדיין שבפועל אע"פ אחרים, דברים ממנו לשאול ‰‚‰:.יכול

ÏÈ‚¯a ‡˜Â„Âהדייןe�ÓÓ Ï‡LÏ לטובתו שדן לאחרים דנראה לדונו, פסול ¿«¿»¿»ƒƒ¿…ƒ∆

להשאילו  שרגיל ‡·Ïמשום ממנו , שאל ÁÎeÓאם ‡ÏÂ ,‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ¬»¿«¿«¿»¿»¿…«

ÌeLÓ ‰NBÚLבעל Ï‡טובת ,ÔÈ„‰(Ê"Ë ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ∆∆ƒ«ƒ…

·ÔÈ„Ï Úaz�Ï ÔÈÓÊÈL Ì„B˜ ÔÈ„Ï ‰Á�Ó ÁÏLÂ Ú·Bz‰ Ì„˜ Ì‡ƒ»««≈«¿»«ƒ¿»««»∆∆«¿ƒ«ƒ¿«¿ƒ
לדונו  שעומד הדין לקראת  שוחד לשם שלחו ÏBÎÈולא Úaz�‰ ÔÈ‡ ,≈«ƒ¿«»

BÏÒÙÏ לאCNÁÏ ‰ˆB¯ ÔÈ„‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ B˙B‡ÓמלדוןBÓˆÚלמנוע , ¿»¿∆»ƒ≈««»∆«¬«¿≈
˙e„ÈÒÁ ˙„ÓÓ ÔÈ„,‰ÊÏ BzÚ„ ·¯˜˙�L Ú„BÈL ÔB‚k(¯ÂË). ƒƒƒ«¬ƒ¿∆≈«∆ƒ¿»≈«¿»∆

¯ÈÈ‡ 'È

לכן‚ הדין, מבעלי תשלום לקבל שאסור ˜t‰,כיון ÔÈ„ ˙È·Ï ˙BNÚÏ e‚‰�»¬«¬¿≈ƒÀ»
ÔÈ˜ÒBtLהעיר מבני אחד מכל „ÔÈלגבות ˙Èa ˙Ò�¯ÙÏ ÔBÓÓ ואת ∆¿ƒ»¿«¿»«≈ƒ

זו  בקופה נותנים שגובים ‡Bהמעות ‰�L‰ ˙ÏÁ˙a d˙B‡ ÔÈa‚Óe ,«¿ƒ»ƒ¿ƒ««»»
‡¯‚‡ ˙¯B˙Â „ÁL ˙¯Bz ÌeLÓ Ba ÔÈ‡Â ,dÙBÒ· הדיון על Èkשכר , ¿»¿≈ƒ«…«¿««¿»ƒ

B‡ ˙B·„� LÈ Ì‡ Ì‚Â ,Ì‰ÈÓÎÁÂ Ì‰È�È„ Ò�¯ÙÏ Ï‡¯NÈ ÏÚ ‰·BÁ»«ƒ¿»≈¿«¿≈«»≈∆¿«¿≈∆¿«ƒ≈¿»
˙BL„˜‰ התחייב או נדב הציבור Ì˙Òשאדם לצרכי ו ,ליתן ÌÈÁ˜BÏגובים ∆¿≈¿»¿ƒ

Ì‰Ó וליקח לשנותו אסור מסוימת, מטרה לצורך נדר אם לאפוקי זו, לקופה ≈∆
זו  'או Â‰‚‰:.לקופה השנה בתחילת לגבות שאפשר השו"ע שכתב ¿אע"פ

ÏL‡בסופה', È„k ,Ì‰Ï ÔÎeÓ ‡‰ÈL ,‰�L‰ ˙ÏÁzÓ ˙Ba‚Ï ·BË ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ¿ƒ««»»∆¿≈»»∆¿≈∆…

Ì„‡ ÌeLÏ ‰·BË ˜ÈÊÁ‰Ï B‡ ÛÈ�Á‰Ï eÎ¯ËˆÈ,השנה בסוף גובים אם כי ƒ¿»¿¿«¬ƒ¿«¬ƒ»¿»»

יש  לקופה, חלקם שילמו לא שעדיין אנשים כשדנים השנה במשך ממילא

טובה להם ולהחזיק להם להחניף יצטרך שהדיין .(ÂË¯)חשש

u
אסור,לא. דינו  בעל  בפני לו שלח אם אבל  דינו , בעל  בפני  שלא לו  כששלח  ודוקא

דינו . בעל  של  טענותיו  מסתתמין דבכך 
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„ÌÈ¯ÙBÒÏ ¯ÎN ÏÈ„‚Óe ·LBÈL ÔÈ„ Ïk בעלי טענות את הכותבים שלו, »«»∆≈«¿ƒ»»«¿ƒ
הדין  פסקי את או מהציבור ÌÈLÓLÏÂהדינים שכרם שגובה דהיינו שלו, ¿««»ƒ

זה  מכסף נהנה לא עצמו שהוא אע"פ מהרגיל, ‰�ÌÈËBיותר ÏÏÎ· ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆ƒ¿««ƒ
.Úˆa‰ È¯Á‡«¬≈«∆«

¯ÈÈ‡ ‡È

‰ÌÈÏËa ,Ô„L ÂÈ�È„ Ïk ,Ôe„Ï ¯ÎN ÏËB�‰ על שכר שנטל חוששין כי «≈»»»»ƒ»∆»¿≈ƒ
זה  Úe„Èדין Ôk Ì‡ ‡Ï‡ מסויים, דין ÎN¯על Ì‰a ÏË� ‡ÏL מבעלי ∆»ƒ≈»«∆…»«»∆»»

בטל  לא זה בדין דינו פסק זה דבאופן �ÏËBהדינים, B�È‡ Ì‡Â הדין . מבעלי ¿ƒ≈≈
B˙ÏËa ¯ÎN ‡Ï‡ ביניהם לדון שנזקק בגלל מלעבוד ונמנע zÓ¯,שהפסיד , ∆»¿««»»À»

LÈL ÔB‚k ,B˙ÏËa ¯ÎN ‡Ï‡ ÏËB� B�È‡L ÏkÏ ¯k� ‰È‰ÈL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆ƒ»«…∆≈≈∆»¿««»»¿∆≈
ÔÈ„‰ ÈÏÚ·Ï ¯ÓB‡ ,Ôe„Ï BÏ LÈL ‰ÚLa ˙BNÚÏ ‰Úe„È ‰Î‡ÏÓ BÏ¿»»¿»«¬¿»»∆≈»≈¿«¬≈«ƒ

הדין ÓÓ�‰קודם ÏËa˙‡L ‰Î‡ÏÓ d˙B‡ ÏL ‰ÏÚt ¯ÎN ÈÏ e�z¿ƒ¿«¿À»∆»¿»»∆∆¿«≈ƒ∆»
ÂLa‰לב בגללכם  Ì‰È�LÓ Ïa˜ÈL ‡e‰Â השני , בפני אחד מכל לקבל ,וצריך ¿∆¿«≈ƒ¿≈∆¿»∆

ÔB‚k ,¯k� B�È‡ Ì‡ Ï·‡[‡Ï‡ ,‰Úe„È ‰Î‡ÏÓ BÏ ÔÈ‡L]¯ÓB‡L ¬»ƒ≈ƒ»¿∆≈¿»»¿»∆»∆≈
˙e¯Ò¯ÒÂ ‰¯BÁÒ ˙È�˜a ¯ÎN ÈÏ ÔÓ„ÊÈ ‡ÓL תיווך‰Ê ÏÈ·L·e , ∆»ƒ¿«≈ƒ»»ƒ¿ƒ«¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆

¯ÎN L˜·Ó לג¯eÒ‡ מותר , הקהל, מקופת לדיין קבוע שכר שנותנים ובמקום ¿«≈»»»
הקהל  לקופת קבוע שכר שישלמו קודם דינים בעלי דנים שאין ≈»ÔÈÚ.לתקן

Á"È ÛÈÚÒ „"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ואם עדותן, עבור שכר לקבל לעדים שאסור ¿«»ƒ»»ƒ

בטילה  עדותם .נטלו,

Â¯ea „ÈÓÏzÏ ÁÈ�‰Ï ÔÈ„Ï ÔÈ‡ חכם תלמיד ÂÈ�ÙÏ,שאינו ·LÈL כדי ≈««»¿«ƒ«¿«¿ƒ∆≈≈¿»»
˙Ó‡‰ C¯„Ó ‰ËÈÂ BÓÚ ÔzÈÂ ‡NÈ ‡ÏL הדיינים לפני מושיבין ולכן ∆…ƒ»¿ƒ≈ƒ¿ƒ∆ƒ∆∆»¡∆

חכמים  תלמידי .רק

u
אינולב. בטלתו , שכר מהם  תובע אותם, שדן  ואחר הדין, קודם התנה לא אם אבל 

שעובד  שאדם  כשיעור בטל , כפועל  אלא בטלתו , סכום  כל  את  ליקח רשאי 

מוכן  כזו , קבועה,בעבודה מלאכה בעל  הוא ואם פחות. ולקבל  בטל  ולישב  לנוח

או לעבוד אם  בו  תלוי שהדבר כיון עובד, אינו  לפניו , לדון שבאים זו  בשעה רק 

בטל . דינו  אין  בדיעבד מ "מ  שכר, ליטול  הדבר שמכוער אף  לא ,

מותר לג. הדיינות, מחמת עובד שלא קבוע  דיין וכן ליטול , מותר פשרה שכר

משניהם. שכר ליטול  מותר אותם , שידון  מרצונם  שניהם כשבאו וכן שכר, ליטול 
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¯ÈÈ‡ ·È

ÊBa¯ È�ÙÏ ·LBÈ‰ „ÈÓÏzבדיןתורהB¯ÂÈ�ÚÏ ˙eÎÊ הדין ‡‰ והוא «¿ƒ«≈ƒ¿≈«¿∆¿∆»ƒ
B·ÈÁÏלעשיר  ‰ˆB¯ ·¯‰Â בדינו , טועה הרב ÂÈÏÚולדעתו, „ÓÏÏ ·ÈÁ , ¿»«∆¿«¿«»¿«≈»»

˜˙BL Ì‡Â ,˙eÎÊ רבו כבוד Á¯z˜'משום ¯˜L ¯·„Ó' ÌeLÓ ¯·BÚ ¿¿ƒ≈≈ƒƒ¿«∆∆ƒ¿»
(Ê ,‚Î ˙ÂÓ˘).

ÁL ‰‡B¯Â Ba¯ È�ÙÏ ·LBÈ‰ „ÈÓÏzרבו¯Ó‡È ‡Ï ,ÔÈ„a ‰ÚBË «¿ƒ«≈ƒ¿≈«¿∆∆∆«ƒ……«
Â ,ÔÈ„‰ ¯Ó‚ÈL „Ú ˜zL‡אח"כe��·‡Â ¯ÊÁ‡Â e�¯zÒ‡ אחר באופן ∆¿…«∆ƒ¿…«ƒ¿∆¿¿∆¿∆¡…¿∆¿∆

L È„kדין Ckפסק ,Èa¯ :„B·k C¯„ BÏ ¯Ó‡È ‡Ï‡ ,ÈÓL ÏÚ ‡¯˜È ¿≈∆ƒ»≈«¿ƒ∆»…«∆∆»«ƒ«
.È�z„ÓÏ CkÂ¿«ƒ«¿«ƒ

È ÔÓÈÒ

Â�ÓÓ ÏÂ„‚· ÍÏÓÈ˘Â ,ÔÈ„· ÔÂ˙Ó ˙ÂÈ‰Ï
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

¯ÈÈ‡ ‚È

‡e�ˆÈÓÁÈL „Ú e�˜ÒÙÈ ‡ÏL ,ÔÈ„a Ôe˙Ó ˙BÈ‰Ï ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ שישהה »ƒ««»ƒ¿»«ƒ∆…ƒ¿¿∆«∆«¬ƒ∆
הדין  פסק Baאת ÔzÈÂ ‡NÈÂ צדדיו LÓLkמכל BÏ ¯e¯a ‰È‰ÈÂ ורק ¿ƒ»¿ƒ≈¿ƒ¿∆»«∆∆

הדין  את יפסוק BaÏאז Ò‚‰Â ביכלתו. Âמתגאה ‰‡¯B‰aלכן˜ÒBte ıÙB˜ ¿««ƒ¿»»¿≈≈
BÓˆÚ ÔÈ·Ï B�Èa ·ËÈ‰ e�¯˜ÁÈL Ì„˜ ÔÈ„‰בו להתבונן È‰ÈL‰מבלי „Ú «ƒ…∆∆«¿¿∆≈≈≈¿≈«¿«∆ƒ¿∆

‰ËBL ‰Ê È¯‰ ,LÓLk BÏ ¯e¯a במהירות הדין ויודע חכם שהוא שסבור »«∆∆¬≈∆∆
בשטותו  נשאר ¯ÚLעי"ז הדין , את מעוות זה ¯Áeשמחמת Ò‚Â שסובר »»¿««

בדין  מתון להיות צריך אין כמוהו .שאיש

·,B˜ÒÙe ¯·k B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡ ÔÈ„Ï e‰Ó„Óe ÔÈ„ B„ÈÏ ‡aL ÈÓ Ïk»ƒ∆»¿»ƒ¿«≈¿ƒ«≈∆»¿»¿»¿»
¯ÈÚa BÓÚ LÈÂ ש Ba,דיין CÏÓ� B�È‡Â ‰ÓÎÁa e�ÓÓ ÏB„‚ אע"פ ¿≈ƒ»ƒ»ƒ∆¿»¿»¿≈ƒ¿»

מ"מ פיו, על ופסקו בחכם נמלך הראשון הדין את ÏÏÎaשגם ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«
‰‡¯B‰a Ò‚ ÌaÏL ÌÈÚL¯‰ וכיון לראשון, דומה אינו זה שדין שיתכן כיון »¿»ƒ∆ƒ»«¿»»

צריך  והיתר איסור בדיני וכן זאת. לעשות צריך להתייעץ, מי עם לו שיש

ממנו  שגדול מי עם .להתייעץ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|àé ïîéñæë

¯ÈÈ‡ „È

הפסוק‚ ‰ÏÈt‰'על ÌÈÏÏÁ ÌÈa¯ Èk'(ÂÎ ,Ê ÈÏ˘Ó),'נפל' לשון שהוא ƒ«ƒ¬»ƒƒƒ»
חז"ל דרשו הזמן, לפני B‰Ï¯‡‰שנולד ÚÈ‚‰ ‡ÏL ÌÎÁ „ÈÓÏz ‰Ê∆«¿ƒ»»∆…ƒƒ«¿»»

eאעפ"כ‰¯BÓ עי"ז חלליו דרבו ומורה, להורות דעתו נשלמה שלא זה ת"ח .אף ∆
'‰È‚¯‰ Ïk ÌÈÓˆÚÂ'(ÂÎ ,Ê ÈÏ˘Ó)‰‡¯B‰Ï ÚÈ‚‰L ‰Ê עיניו , עוצם מלשון «¬Àƒ»¬À∆»∆∆ƒƒ«¿»»

תפקידו  BÓ¯‰מלעשות B�È‡Â בדין נכשלים שאנשים כביכול הרוגים, יש ועי "ז ¿≈∆
מורה  שאינו BÏמחמת CÈ¯ˆ ¯B„‰ ‰È‰ÈL ‡e‰Â שיורה , מי שאין ¿∆ƒ¿∆«»ƒ

‡·Ïלד במקומו  ÌLאם, LÈL Ú„ÈחכםÂ ,‰‡¯B‰Ï Èe‡¯לכןBÓˆÚ Ú�BÓ ¬»»«∆≈»»¿»»¿≈««¿
ÔÈ„‰ ÔÓ BÓˆÚ Ú�BÓ‰ ÏÎÂ .ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ ,‰‡¯B‰‰Ó במקום אפי' ≈«»»¬≈∆¿À»¿»«≈««¿ƒ«ƒ

בעלי  בין לפשר ומשתדל הדין מן עצמו מונע מ"מ להורות, וצריך כמותו שאין

זה  הרי ÂL‡.הדינים, ˙Úe·Le ÏÊ‚Â ‰·È‡ e�ÓÓ Ú�BÓ≈«ƒ∆≈»¿»≈¿«»¿

„‰�Ó ‰‡Ó ÏL ÔÈ„k ‰Ëe¯t ÏL ÔÈ„ ÔÈ„‰ È�ÈÚa ‰È‰È הבדל דאין ƒ¿∆¿≈≈««»ƒ∆¿»¿ƒ∆≈»»∆
מאה  לדין פרוטה דין .בין

‡È ÔÓÈÒ

ÈÓ ÈÙ ÏÚÂ ÔÈ„Ï ÌÈ�ÈÓÊÓ „ˆÈÎ
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

¯ÈÈ‡ ÂË

‡ÔÈ„Ï ÔÈ„ ÏÚa ÌÈ�ÈÓÊÓ „ˆÈk להÌÁeÏL ÔÈ„ ˙Èa BÏ ÌÈÁÏBL כמה , ≈««¿ƒƒ««ƒ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
להזמינו  המיועד, הזמן לפני ‰ÔÓÊÓימים ÌBÈÏ ‡·ÈLÔÈ„Ï כשיש היינו ∆»…««¿À»¿ƒ

להזמינו  יכולים קבוע, זמן להם שאין המנהג ואם קבועים, וזמנים ימים לב"ד

הב"ד  לשליח משלם שהב"ד ההזמנה שכר משלם והתובע עת. a‡בכל ‡Ï .…»
לו  שקבעו יום אותו È�L˙כל ÌÚt B˙B‡ ÌÈ�ÈÓÊÓ הקבוע , הסמוך ליום «¿ƒƒ««≈ƒ

ÈLÈÏL˙לדיינים  ÌÚt B˙B‡ ÌÈ�ÈÓÊÓ ,‡a ‡Ï הקבוע . הסמוך ליום …»«¿ƒƒ««¿ƒƒ

u
בהערה.לד. שם שמובא ומה ג' סעיף  ח ' סימן לעיל  ראה 

עללה. מתחילה לו  אומר התובע אא "כ  לדין, לבוא חייב  הנתבע  דאין  הש "ך כתב 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|àé ïîéñ çë

a‡לדיינים  ‡Ï בשלישית . ÔÈ„�Óאף ,‡a ‡Ï .ÌBÈ‰ Ïk BÏ ÌÈ�ÈzÓÓ , …»«¿ƒƒ»«…»¿«ƒ
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .B˙¯ÁÓÏ B˙B‡ דוקא פעמים, ג' אחר עד שממתינים ¿»√»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ò�Î�Â ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯Ùka ‰È‰L ÈÓa לא ולכן טרוד שהיה לתלות מקום ויש ¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»

ÌÚtלו בא  ‡Ï‡ ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ,¯ÈÚa ÈeˆÓ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ,¬»ƒ∆»»ƒ≈¿ƒ¿«∆»««
B˙¯ÁÓÏ B˙B‡ ÔÈ„�Ó ,ÌBÈ B˙B‡ Ïk ‡a ‡Ï Ì‡Â ,˙Á‡ שברור כיון ««¿ƒ…»»¿«ƒ¿»√»

אותו  מנדין ולכן בב"ד כזלזול נחשב הגעתו ואי להגיע, ‰Èa˙‰‚‰:.שיכל CÏ‰»««≈

,CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ,Ì‰È¯Á‡ CÏÈÏ CÈ¯ˆ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈ„ בב"ד לזלזול נחשב ƒ¿»«≈»ƒ≈≈«¬≈∆¿ƒ…»«

‡B˙B.ו  ÔÈ„�Ó(ÛÒÂÈ ˙È·)È�Ï˜‰ ,¯ÓBÏ ÔÓ‡� ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL‰Â ביזה . ¿«ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ∆¡»«ƒ¿«ƒ
‰˜Ï‰אותי  B‡ את , ÔÈ„Ïביזה ‡·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,ÔÈ„‰ שאומר היינו ƒ¿»««»…»»»…«ƒ

להגיע  כלל חושב שאינו אמר דין eשהבעל אלו, (ÔÈ˙ÓLÓ,Le¯Ètבאופנים ¿«¿ƒ≈

‰˙ÈÓ ÌL ,Ì¯Á‰ B‡ Èe„�‰ מלשון 'שמתא' נקרא החרם או הנידוי היינו «ƒ«≈∆≈ƒ»

מיתה' ÂÈÏÚמיד ‡B˙B)'שם ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ‡ÁÈ˙t שטר «ƒ¬»≈¿ƒ»»¿ƒ»
‡zÓL ÏL במודעות השמתא את מפרסמים אין ÌÈ�Lהיינו e‡B·ÈL „Ú , ∆«¿»«∆»¿«ƒ

‡·Ï Ú�Ó�L e„ÈÚÈÂ על הוא שמתא השטר כתיבת של שהוצאות כיון ¿»ƒ∆ƒ¿«»…
עדים, שני שיהיו עד ממון להוציא נאמן אחד עד שהוא השליח אין המנודה,

נאמן  הוא הנידוי עצם על „·¯ÌÈאבל ˙¯ÈÓ‡a ·ÈÁ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡Â .¿≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeLÓ לז.:‰‚‰˙¯Ê‚ ÏÚ LLBÁ B�È‡L ¯ÓB‡L ÈÓ ציווי˙Èa ƒ»»»ƒ∆≈∆≈≈«¿≈«≈

ÌÎÁ B‡ ÔÈ„ לבוא לו aL‡שאמר Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ„�Óבפועל , ,ÔÈ„ ˙È·Ï ƒ»»««ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ

B˙¯Ê‚ ˙ÓÁÓ ‡· ‡ÏL ¯ÓB‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˙B‡ החליט הוא כי אלא הב"ד, של ƒ¿≈∆…»≈¬«¿≈»

‡e¯È˜Ù˙‡להגיע  ÈÂ‰ נידוי , חייב זה ומחמת ÔÓÈÒזלזול ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ . «≈«¿ƒ»¿«≈¿∆≈»ƒ»

„"Ï˘ עליו שמנדין הדברים מ"ג, ‡Ï‡סעיף ÌÎÈ�ÙÏ Ôe„‡ ‡Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»«…»ƒ¿≈∆∆»

„"È ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ ,¯Á‡ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ לומר יכול מתי הפרטים א', סעיף ƒ¿≈≈ƒ«≈«≈¿«»ƒ»

Èkזאת  ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‡·Ï ÏÎeÈ ‡ÏL ÈÓ ו . לדרכו ÌÈ˜Á¯ÓÏ,נחפז CÏÈÏ CÈ¯ˆ ƒ∆…«»…¿≈ƒƒ»ƒ≈≈¿∆¿«ƒ

B˙eÏˆ�˙‰ ÌeNÏÂ ÔÈ„ ˙ÈaÏ ÚÈ„B‰Ï LÈ על ב"ד בפני ולהתנצל להסביר ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿

בפניהם  הופעתו אי ‡B˙B,טעם ÔÈ„�Ó ,‰NÚ ‡Ï Ì‡Â ,¯Á‡ ÔÓÊ L˜·Ïe¿«≈¿««≈¿ƒ…»»¿«ƒ

‡·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ נחשב עצמו, ומסביר מתנצל שלא בזה כי ««ƒ∆…»»»»…

u
שבועיים,לו. או  שבוע לביתו  מחוץ  שנמצא מצוי  אלא  לביתו, כלל  נכנס שאינו ומי

אותו מנדים  זה, בזמן בא לא ואם להגיע, שיכול  שנראה הענין  לפי זמן לו  קובעים 

למחרתו .

מקורו .לז. כתבנו ושם  זה, דין הביא ה' סעיף  ח' סימן לעיל  הרמ "א

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|àé ïîéñèë

בב"ד È"‡)לזלזול ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÌÈ�L ÏL ÔÈ„ ˙Èa ÂÈÏÚ Ïa˜L ÈÓ .ƒ∆ƒ≈»»≈ƒ∆¿«ƒ

[ÔÈ�˜a] שניים בפני לדון עצמו על שמקבל קנין ÏÂ‡שעשה e‰e�ÈÓÊ‰Â , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿…

˙Èaa B˙B‡ ÔÈ„�Ó ,‡a כבית לגרוס ÏL˘‰צריך ÏL ÔÈ„ את שקיבל כיון »¿«ƒ¿≈ƒ∆¿…»

שלשה של כב"ד לנדותו אף יכולים כשלשה, ˙˘Â·˙השניים Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰.

·ÁÈÏL ב"ד¯Ó‡Lדין וכשאמר È�ÁÏLהדייןÈ�BÏtלבעל לדין, להזמינך »ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ
הזכיר ÔÈ·˙Bk'פלוני' ÔÈ‡ ,‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ�È„‰Ó „Á‡ ÌLa¿≈∆»≈««»ƒ¿…»»»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ בא שלא דין הבעל zÓL‡שטר ÁÈ˙t‡על ÏL מנדין שאין וה"ה »»¿ƒ»∆«¿»
שטר  בלי גם ÔzLÏLלח אותו ÌLa ¯Ó‡ÈL „Ú חשב כי בא, שלא יתכן כי «∆…«¿≈¿»¿»

ל  נחשב ואינו לדון מזמינו אחד דיין ÁÓÓ‰.ב"ד שרק Ì‰a LÈ Ì‡Â שחשוב ¿ƒ≈»∆À¿∆

לרבים  מומחה אינו אפי' הדיינים, שני משאר B·k„יותר BÏ ÔÈ˜ÏBÁ ,¿ƒ»

‰ÁÓÓ‰ ÌL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓe בשם הזמינוהו כי בא שלא להתנצל יכול ואינו «¿ƒƒ≈«À¿∆

חשיבותו מחמת שמו את רק לו שהזכירו להבין לו דהיה ÛÒÂÈאחד, È˜ÂÓ�)

(ÔÈÁÏ‚Ó ÂÏ‡ ˜¯ÙÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa אחד . דיין בשם רק הזמינוהו שאם «∆¿»ƒ¬ƒ
אותו  מנדין Úe„Èדאין B�È‡L ÌBÈa ÁÈÏL‰ CÏ‰L ÈLÈÏ·˙קבוע , ∆»««»ƒ«¿∆≈»«ƒƒ«

ÌÈ�È„‰ הזמינוהו הב"ד שלא לתלות יכול ‡·Ïלכן הזמינוהו. ‰Úe„Èאם ÌBÈa ««»ƒ¬»¿«»«
ÌÈˆa˜Ó ÌÈ�È„‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ ,ÔÈ„Ï Ba ÌÈ·LBÈ ÌÈ�È„‰L בבית ∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ

ÔzLÏLהדין  ÌLa ‡a eÏ‡k ,„Á‡ ÌLa ÁÈÏL‰ ‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈¿»¿»
שבשלשתן  הפחות הדיין בשם הזמינו שלא .ובתנאי

¯ÈÈ‡ ÊË

‚‰�È„Óa ‡e‰L ÈÓ בעירÔÈ‡ ,B‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…¿»≈
BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÁÈÏL‰ e�‡ˆÓÈL „Ú ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ לסמוך אפשר ואי ¿ƒ¿««∆ƒ¿»∆«»ƒ«¿…«

חשבו  שהשכנים דיתכן ינדוהו, בא, לא ואם לו, שיאמרו לשכנים אמירתו על

מסרו  לא ולכן והזמינו, בעצמו מצאו ב"ד השליח מסתמא בעיר מצוי שהוא כיון

ההזמנה  את ·ÙÎ¯ואם.לו ‰È‰ בעיר נמצא ואינו מסביב לכפרים שהולך היינו »»ƒ¿»
מביתו  לצאת דרכו Ï·‡אלא Bk¯„ Ì‡ לביתו ‡ÓB¯ולחזור ,ÌBÈ‰ B˙B‡a ƒ«¿»…¿«≈

u
שהזמינולח. ואומר  מכחישו  דין והבעל  שלשתן , בשם שהזמינו  אומר השליח  ואם 

עד  ע "פ ממון מוציאין דאין  שטר, כותבין אין אבל  אותו , משמתין  אחד, דיין בשם 

וכנ"ל . אחד,
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a‡לדיינים  ‡Ï בשלישית . ÔÈ„�Óאף ,‡a ‡Ï .ÌBÈ‰ Ïk BÏ ÌÈ�ÈzÓÓ , …»«¿ƒƒ»«…»¿«ƒ
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .B˙¯ÁÓÏ B˙B‡ דוקא פעמים, ג' אחר עד שממתינים ¿»√»«∆¿»ƒ¬ƒ
Ò�Î�Â ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯Ùka ‰È‰L ÈÓa לא ולכן טרוד שהיה לתלות מקום ויש ¿ƒ∆»»«¿»ƒ¿≈¿ƒ¿»

ÌÚtלו בא  ‡Ï‡ ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ ÔÈ‡ ,¯ÈÚa ÈeˆÓ ‡e‰L ÈÓ Ï·‡ ,¬»ƒ∆»»ƒ≈¿ƒ¿«∆»««
B˙¯ÁÓÏ B˙B‡ ÔÈ„�Ó ,ÌBÈ B˙B‡ Ïk ‡a ‡Ï Ì‡Â ,˙Á‡ שברור כיון ««¿ƒ…»»¿«ƒ¿»√»

אותו  מנדין ולכן בב"ד כזלזול נחשב הגעתו ואי להגיע, ‰Èa˙‰‚‰:.שיכל CÏ‰»««≈

,CÏ‰ ‡Ï Ì‡Â ,Ì‰È¯Á‡ CÏÈÏ CÈ¯ˆ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈ„ בב"ד לזלזול נחשב ƒ¿»«≈»ƒ≈≈«¬≈∆¿ƒ…»«

‡B˙B.ו  ÔÈ„�Ó(ÛÒÂÈ ˙È·)È�Ï˜‰ ,¯ÓBÏ ÔÓ‡� ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL‰Â ביזה . ¿«ƒ¿«¿ƒ«≈ƒ∆¡»«ƒ¿«ƒ
‰˜Ï‰אותי  B‡ את , ÔÈ„Ïביזה ‡·Ï ‰ˆ¯ ‡Ï B‡ ,ÔÈ„‰ שאומר היינו ƒ¿»««»…»»»…«ƒ

להגיע  כלל חושב שאינו אמר דין eשהבעל אלו, (ÔÈ˙ÓLÓ,Le¯Ètבאופנים ¿«¿ƒ≈

‰˙ÈÓ ÌL ,Ì¯Á‰ B‡ Èe„�‰ מלשון 'שמתא' נקרא החרם או הנידוי היינו «ƒ«≈∆≈ƒ»

מיתה' ÂÈÏÚמיד ‡B˙B)'שם ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ Ï·‡ .ÂÈt ÏÚ‡ÁÈ˙t שטר «ƒ¬»≈¿ƒ»»¿ƒ»
‡zÓL ÏL במודעות השמתא את מפרסמים אין ÌÈ�Lהיינו e‡B·ÈL „Ú , ∆«¿»«∆»¿«ƒ

‡·Ï Ú�Ó�L e„ÈÚÈÂ על הוא שמתא השטר כתיבת של שהוצאות כיון ¿»ƒ∆ƒ¿«»…
עדים, שני שיהיו עד ממון להוציא נאמן אחד עד שהוא השליח אין המנודה,

נאמן  הוא הנידוי עצם על „·¯ÌÈאבל ˙¯ÈÓ‡a ·ÈÁ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL ÔÈ‡Â .¿≈¿ƒ«≈ƒ«»«¬ƒ«¿»ƒ
Ú¯‰ ÔBLÏ ÌeLÓ לז.:‰‚‰˙¯Ê‚ ÏÚ LLBÁ B�È‡L ¯ÓB‡L ÈÓ ציווי˙Èa ƒ»»»ƒ∆≈∆≈≈«¿≈«≈

ÌÎÁ B‡ ÔÈ„ לבוא לו aL‡שאמר Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ„�Óבפועל , ,ÔÈ„ ˙È·Ï ƒ»»««ƒ∆»¿≈ƒ¿«ƒ

B˙¯Ê‚ ˙ÓÁÓ ‡· ‡ÏL ¯ÓB‡Â ÏÈ‡B‰ ,B˙B‡ החליט הוא כי אלא הב"ד, של ƒ¿≈∆…»≈¬«¿≈»

‡e¯È˜Ù˙‡להגיע  ÈÂ‰ נידוי , חייב זה ומחמת ÔÓÈÒזלזול ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ . «≈«¿ƒ»¿«≈¿∆≈»ƒ»

„"Ï˘ עליו שמנדין הדברים מ"ג, ‡Ï‡סעיף ÌÎÈ�ÙÏ Ôe„‡ ‡Ï ¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»«…»ƒ¿≈∆∆»

„"È ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ ,¯Á‡ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ לומר יכול מתי הפרטים א', סעיף ƒ¿≈≈ƒ«≈«≈¿«»ƒ»

Èkזאת  ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‡·Ï ÏÎeÈ ‡ÏL ÈÓ ו . לדרכו ÌÈ˜Á¯ÓÏ,נחפז CÏÈÏ CÈ¯ˆ ƒ∆…«»…¿≈ƒƒ»ƒ≈≈¿∆¿«ƒ

B˙eÏˆ�˙‰ ÌeNÏÂ ÔÈ„ ˙ÈaÏ ÚÈ„B‰Ï LÈ על ב"ד בפני ולהתנצל להסביר ≈¿ƒ«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿

בפניהם  הופעתו אי ‡B˙B,טעם ÔÈ„�Ó ,‰NÚ ‡Ï Ì‡Â ,¯Á‡ ÔÓÊ L˜·Ïe¿«≈¿««≈¿ƒ…»»¿«ƒ

‡·Ï ÏBÎÈ ‰È‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ נחשב עצמו, ומסביר מתנצל שלא בזה כי ««ƒ∆…»»»»…

u
שבועיים,לו. או  שבוע לביתו  מחוץ  שנמצא מצוי  אלא  לביתו, כלל  נכנס שאינו ומי

אותו מנדים  זה, בזמן בא לא ואם להגיע, שיכול  שנראה הענין  לפי זמן לו  קובעים 

למחרתו .

מקורו .לז. כתבנו ושם  זה, דין הביא ה' סעיף  ח' סימן לעיל  הרמ "א
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בב"ד È"‡)לזלזול ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÌÈ�L ÏL ÔÈ„ ˙Èa ÂÈÏÚ Ïa˜L ÈÓ .ƒ∆ƒ≈»»≈ƒ∆¿«ƒ

[ÔÈ�˜a] שניים בפני לדון עצמו על שמקבל קנין ÏÂ‡שעשה e‰e�ÈÓÊ‰Â , ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿…

˙Èaa B˙B‡ ÔÈ„�Ó ,‡a כבית לגרוס ÏL˘‰צריך ÏL ÔÈ„ את שקיבל כיון »¿«ƒ¿≈ƒ∆¿…»

שלשה של כב"ד לנדותו אף יכולים כשלשה, ˙˘Â·˙השניים Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰.

·ÁÈÏL ב"ד¯Ó‡Lדין וכשאמר È�ÁÏLהדייןÈ�BÏtלבעל לדין, להזמינך »ƒ«∆»«¿ƒ¿»«ƒ
הזכיר ÔÈ·˙Bk'פלוני' ÔÈ‡ ,‡B·Ï ‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,ÌÈ�È„‰Ó „Á‡ ÌLa¿≈∆»≈««»ƒ¿…»»»≈¿ƒ

ÂÈÏÚ בא שלא דין הבעל zÓL‡שטר ÁÈ˙t‡על ÏL מנדין שאין וה"ה »»¿ƒ»∆«¿»
שטר  בלי גם ÔzLÏLלח אותו ÌLa ¯Ó‡ÈL „Ú חשב כי בא, שלא יתכן כי «∆…«¿≈¿»¿»

ל  נחשב ואינו לדון מזמינו אחד דיין ÁÓÓ‰.ב"ד שרק Ì‰a LÈ Ì‡Â שחשוב ¿ƒ≈»∆À¿∆

לרבים  מומחה אינו אפי' הדיינים, שני משאר B·k„יותר BÏ ÔÈ˜ÏBÁ ,¿ƒ»

‰ÁÓÓ‰ ÌL BÏ ÔÈ¯ÈkÊÓe בשם הזמינוהו כי בא שלא להתנצל יכול ואינו «¿ƒƒ≈«À¿∆

חשיבותו מחמת שמו את רק לו שהזכירו להבין לו דהיה ÛÒÂÈאחד, È˜ÂÓ�)

(ÔÈÁÏ‚Ó ÂÏ‡ ˜¯ÙÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa אחד . דיין בשם רק הזמינוהו שאם «∆¿»ƒ¬ƒ
אותו  מנדין Úe„Èדאין B�È‡L ÌBÈa ÁÈÏL‰ CÏ‰L ÈLÈÏ·˙קבוע , ∆»««»ƒ«¿∆≈»«ƒƒ«

ÌÈ�È„‰ הזמינוהו הב"ד שלא לתלות יכול ‡·Ïלכן הזמינוהו. ‰Úe„Èאם ÌBÈa ««»ƒ¬»¿«»«
ÌÈˆa˜Ó ÌÈ�È„‰ ÏkL ÌÈÚ„BÈ Ïk‰ ,ÔÈ„Ï Ba ÌÈ·LBÈ ÌÈ�È„‰L בבית ∆««»ƒ¿ƒ¿ƒ«…¿ƒ∆»««»ƒ¿À»ƒ

ÔzLÏLהדין  ÌLa ‡a eÏ‡k ,„Á‡ ÌLa ÁÈÏL‰ ‡aL Èt ÏÚ Û‡Â ,¿««ƒ∆»«»ƒ«¿≈∆»¿ƒ»¿≈¿»¿»
שבשלשתן  הפחות הדיין בשם הזמינו שלא .ובתנאי

¯ÈÈ‡ ÊË

‚‰�È„Óa ‡e‰L ÈÓ בעירÔÈ‡ ,B‡ˆÓ ‡ÏÂ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL CÏ‰Â ƒ∆«¿ƒ»¿»«¿ƒ«≈ƒ¿…¿»≈
BÏ ¯Ó‡ÈÂ ÁÈÏL‰ e�‡ˆÓÈL „Ú ÔÓÊ BÏ ÌÈÚ·B˜ לסמוך אפשר ואי ¿ƒ¿««∆ƒ¿»∆«»ƒ«¿…«

חשבו  שהשכנים דיתכן ינדוהו, בא, לא ואם לו, שיאמרו לשכנים אמירתו על

מסרו  לא ולכן והזמינו, בעצמו מצאו ב"ד השליח מסתמא בעיר מצוי שהוא כיון

ההזמנה  את ·ÙÎ¯ואם.לו ‰È‰ בעיר נמצא ואינו מסביב לכפרים שהולך היינו »»ƒ¿»
מביתו  לצאת דרכו Ï·‡אלא Bk¯„ Ì‡ לביתו ‡ÓB¯ולחזור ,ÌBÈ‰ B˙B‡a ƒ«¿»…¿«≈

u
שהזמינולח. ואומר  מכחישו  דין והבעל  שלשתן , בשם שהזמינו  אומר השליח  ואם 

עד  ע "פ ממון מוציאין דאין  שטר, כותבין אין אבל  אותו , משמתין  אחד, דיין בשם 

וכנ"ל . אחד,

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|àé ïîéñ ì

,È�BÏÙ ‡·È Ì‡ ,‰L‡ eÏÙ‡ ,ÌÈ�ÎL‰Ó „Á‡Ï eÏÙ‡ ÁÈÏL‰«»ƒ«¬ƒ¿∆»≈«¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒ»…¿ƒ
ÔÈ„ ˙È·Ï ÌBÈ‰ ‡·ÈL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈ„ ˙ÈaL e‰eÚÈ„B‰ ואפשר ƒ∆≈ƒ»¿¿«∆»…«¿≈ƒ

ולכן  לפוגשו, עשוי לא שהשליח יודעים כי שליחותן, שיעשו השכנים על לסמוך

שליחותן  עשו Âודאי ÚÏ¯·לכן, B˙B‡ ÔÈ„�Ó ‡a ‡Ï Ì‡,למחרתו היינו ¿ƒ…»¿«ƒ»∆∆
סעיף  וכדלעיל בא, לא למה התנצלות סיבת לו דאין כיון זמנים, ג' לו נותנים ואין

„ÔÈ.א' ˙Èa ÁÈÏL Èt ÏÚ ÔkL ÏÎÂ,להזמינו השליח את שלח הב"ד שאם ¿»∆≈«ƒ¿ƒ«≈ƒ

לנדותו  דיכולין בא, לא דין Lוהבעל Èt ÏÚ Û‡ Ó‡Â¯השליח, ¯ÊÁ ‡Ï ««ƒ∆…»«¿»«

È˙eÁÈÏL È˙ÈNÚ עשה דודאי קמ"ל מצאו, לא שמא לחשוש דיש יתכן וא"כ »ƒƒ¿ƒƒ

הגיע לא אם אותו ומנדין ‡ÌÈ¯eÓ(ÂË¯)שליחותו, ÌÈ¯·„ ‰Óa שאם . «∆¿»ƒ¬ƒ
שליחותן  שעשו השכנים על סומכין לכפר CÏÈÏיוצא Bk¯„L C¯„‰ ÔÈ‡Lk ,¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈

da עובר לביתו, „¯Bkכשחוזר Ì‡ Ï·‡ ,ÔÈ„ ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ עובר »«¿≈ƒ¬»ƒ«¿
‡Ï ‡ÓL ,BÓˆÚa ÁÈÏL‰ BÚÈ„BÈL „Ú B˙B‡ ÔÈ„�Ó ÔÈ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ«»ƒ«¿«¿∆»…

ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ�ÎL‰ BÏ e¯Ó‡ממילא Á˙tהרי ÏÚ Bk¯„ »¿«¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«¿«∆«
ÔÈ„ ˙Èa בעצמם הזמינוהו שם ‡Ì‰ÈÏוכשעבר CÏ‰ ¯·Îe בפניהם , ודן  ≈ƒ¿»»«¬≈∆
¯ËÙ�Â הודיעוהו שלא יתכן ÔÎÂולכן בכפר. ש ‡Ìבהיה a‡דרכו ‡Ï ¿ƒ¿«¿≈ƒ…»
‰�È„Óa לביתו חוזר ÓL‡שאינו ,ÌÈ�ÎL‰ ÏÚ ÌÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,¯ÁÓÏ „Ú «¿ƒ»«¿»»≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»

BÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL להם שאמרו מאז יום שכבר ‰È‰‰‚‰:.כיון Ì‡ ÔÎÂ »¿¿…»¿¿≈ƒ»»

B‡ˆÓ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL‰ ‡ÓL e¯Ó‡ÈL ,ÌÈ�ÎL‰ ÏÚ ÌÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,¯ÈÚa»ƒ≈¿ƒ««¿≈ƒ∆…¿∆»«¿ƒ«≈ƒ¿»

BÏ ¯Ó‡Â להסביר בא הרמ"א רק הסעיף, בתחילת השו"ע שהזכיר הדין זהו ¿»«

השכנים על לסמוך אפשר אי בעיר שבנמצא הדין .(ÂË¯)טעם

„ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ,‡B·‡ ¯Ó‡Â ,‡a ‡ÏL ÏÚ Èe„� ÂÈÏÚ e·˙kL ÈÓƒ∆»¿»»ƒ«∆…»¿»«»≈¿ƒ
‡B·ÈL „Ú Èe„�‰ ·˙k בב"ד זלזול עדיין הוא מגיע שאינו מה עצם .כי ¿««ƒ«∆»

˙BNÚÏ ·¯ÒÓ ‰È‰L ÏÚ Èe„� ÂÈÏÚ e·˙kL ÈÓ Ï·‡ ולקייםÈeÂˆ ¬»ƒ∆»¿»»ƒ«∆»»¿»≈«¬ƒ
ÔÈ„ ˙Èa ÈeÂˆ ˙BNÚÏ ÈÏÚ Ïa˜Ó È�È¯‰ ¯ÓB‡Lk „ÈÓ ,ÔÈ„ ˙Èa אע"פ ≈ƒƒ»¿∆≈¬≈ƒ¿«≈»««¬ƒ≈ƒ

ולכן  עליו, שציוו מה לשלם הכסף השגת אחר שמחזר יתכן עדיין, קיימו שלא

‰ÙBÒ¯מיד  ¯ÎN Ô˙B� ‡e‰Â Èe„�‰ ·˙k ÌÈÚ¯B˜ נידוי השטר ‰‚‰:.על ¿ƒ¿««ƒ¿≈¿««≈
ÂÈÏÚ e·˙kL ÈÓ כתב˙e�·¯Ò דינו לבעל לשלם הדין פסק קיום אי על ƒ∆»¿»»«¿»

ÚÓL ‡ÏL Ck ¯Á‡ ÔÚËÂ דין LÈמהפסק ÔÈ„ ˙Èa ‰NÚÓ„ ,ÔÓ‡� B�È‡ , ¿»«««»∆…»«≈∆¡»¿«¬≈≈ƒ≈

ÏB˜ BÏ('˙Â¯ÈÊ‚ È�È„' È�˘ Ù"¯ ÈÎ„¯Ó).

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áé ïîéñàì

¯ÈÈ‡ ÊÈ

‰˙B¯˜È ÌÈL� חשובות,,B˙e�Ó‡ B˙¯BzL ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ הÌÈ�ÈÓÊÓ Ì‡ »ƒ¿»«¿ƒ»»∆»À»ƒ«¿ƒƒ
‡·ÈL ÁÈÏL ˙B�ÓÏ ÏBÎÈ Úaz�‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‡·Ï Ì˙B‡»»…¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿«»ƒ«∆»…

Â"ˆ ÔÓÈÒa ¯‡a˙È ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ BÓB˜Óa'ו ˜Î"„סעיף ÔÓÈÒ·e סעיף ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»
.לט א'

Â„ˆ‰ ÔÓ ‰�ÓÊ‰ ¯ËLa ÌzÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„‰,הכתב מתחת דוקא ולא ««»»«¿…«¿««¿»»ƒ««
א' סעיף מ"ה סימן כדלקמן מלמטה דוקא לחתום צריכים עדים .משא"כ

·È ÔÓÈÒ

‰¯˘Ù È�È„ ÏÎÂ ,‰˘˜Â Í¯ ÂÈ�ÙÏ Â‡·˘ ÔÈÈ„
ÌÈÙÈÚÒ 'Î Â·Â

¯ÈÈ‡ ÁÈ

‡EÈ�ÙÏ e‡aL ÌÈ�L הדיין ˜L‰לפני „Á‡Â C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï תקיף ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
להזיקו  שיכול ממנו פוחד והדיין „·¯Ì‰Èואלים, ÚÓL˙ ‡ÏL „Ú ,«∆…ƒ¿«ƒ¿≈∆

הצדדים  שני ‡Bטענות „·¯Ì‰Èאפי', ÚÓLzLÓÂעדיין זאת ‡z‰בכל È‡ ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿ƒ«»
Ú„BÈÌÎÏ ˜˜Ê� È�È‡ ,Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡L¯ ‰z‡ ,‰ËB� ÔÈ„‰ ÔÎÈ‰Ï ≈«¿≈»«ƒ∆«»«««»∆≈ƒƒ¿»»∆

זה  בדין לדון רוצה ÈÁ˙È·איני ‡ÓL דין, ‡Á¯בעל Û„B¯ ‡ˆÓ�Â ,‰L˜‰ ∆»ƒ¿«≈«»∆¿ƒ¿»≈««
,‰ËB� ÔÈ„‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·„ ÚÓLzLÓ Ï·‡ .ÔÈ„‰שובÈ‡ ««»¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ

ÌÎÏ ˜˜Ê� È�È‡ ¯ÓBÏ È‡L¯ ‰z‡ והפסוק איש', מפני תגורו 'לא שנאמר «»«««≈ƒƒ¿»»∆
זה  חיוב נאמר לא נוטה, הדין להיכן לו שברור קודם אבל דין, גמר קודם .איירי

‰È‰ Ì‡ÂהדייןÌÈa¯Ï ‰�ÓÓ שיצטרכו דין כל ביניהם לדון מינוהו שהרבים ¿ƒ»»¿À∆»«ƒ
לזה  Ì‰Ïוהסכים ˜˜Ê‰Ï ·ÈÁ לו , שנתברר קודם אפי' להשתמט יכול ואינו «»¿ƒ»≈»∆

u
לתובע,לט. בעדו  וישיב  דין לבית שיבא מורשה למנות יכול  אינו הנתבע וז"ל :

סופרי  להן משגרין דין , לבית לבא  כבודן  שאין יקרות  ונשים  בביתו . ישב  והוא

וזילא אומנותו , שתורתו חכם  לתלמיד עושים בזה  וכיוצא בפניהם. ויטענו הדיינים

ע "ה. בהדי ולערער דין לבית  למיזל  מלתא ביה 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|àé ïîéñ ì

,È�BÏÙ ‡·È Ì‡ ,‰L‡ eÏÙ‡ ,ÌÈ�ÎL‰Ó „Á‡Ï eÏÙ‡ ÁÈÏL‰«»ƒ«¬ƒ¿∆»≈«¿≈ƒ¬ƒƒ»ƒ»…¿ƒ
ÔÈ„ ˙È·Ï ÌBÈ‰ ‡·ÈL ÔÓÊ BÏ eÚ·˜ ÔÈ„ ˙ÈaL e‰eÚÈ„B‰ ואפשר ƒ∆≈ƒ»¿¿«∆»…«¿≈ƒ

ולכן  לפוגשו, עשוי לא שהשליח יודעים כי שליחותן, שיעשו השכנים על לסמוך

שליחותן  עשו Âודאי ÚÏ¯·לכן, B˙B‡ ÔÈ„�Ó ‡a ‡Ï Ì‡,למחרתו היינו ¿ƒ…»¿«ƒ»∆∆
סעיף  וכדלעיל בא, לא למה התנצלות סיבת לו דאין כיון זמנים, ג' לו נותנים ואין

„ÔÈ.א' ˙Èa ÁÈÏL Èt ÏÚ ÔkL ÏÎÂ,להזמינו השליח את שלח הב"ד שאם ¿»∆≈«ƒ¿ƒ«≈ƒ

לנדותו  דיכולין בא, לא דין Lוהבעל Èt ÏÚ Û‡ Ó‡Â¯השליח, ¯ÊÁ ‡Ï ««ƒ∆…»«¿»«

È˙eÁÈÏL È˙ÈNÚ עשה דודאי קמ"ל מצאו, לא שמא לחשוש דיש יתכן וא"כ »ƒƒ¿ƒƒ

הגיע לא אם אותו ומנדין ‡ÌÈ¯eÓ(ÂË¯)שליחותו, ÌÈ¯·„ ‰Óa שאם . «∆¿»ƒ¬ƒ
שליחותן  שעשו השכנים על סומכין לכפר CÏÈÏיוצא Bk¯„L C¯„‰ ÔÈ‡Lk ,¿∆≈«∆∆∆«¿≈≈

da עובר לביתו, „¯Bkכשחוזר Ì‡ Ï·‡ ,ÔÈ„ ˙Èa ÌB˜Ó ÏÚ עובר »«¿≈ƒ¬»ƒ«¿
‡Ï ‡ÓL ,BÓˆÚa ÁÈÏL‰ BÚÈ„BÈL „Ú B˙B‡ ÔÈ„�Ó ÔÈ‡ ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿«ƒ«∆ƒ«»ƒ«¿«¿∆»…

ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰ È¯‰L ,ÌÈ�ÎL‰ BÏ e¯Ó‡ממילא Á˙tהרי ÏÚ Bk¯„ »¿«¿≈ƒ∆¬≈≈¿ƒ«¿«∆«
ÔÈ„ ˙Èa בעצמם הזמינוהו שם ‡Ì‰ÈÏוכשעבר CÏ‰ ¯·Îe בפניהם , ודן  ≈ƒ¿»»«¬≈∆
¯ËÙ�Â הודיעוהו שלא יתכן ÔÎÂולכן בכפר. ש ‡Ìבהיה a‡דרכו ‡Ï ¿ƒ¿«¿≈ƒ…»
‰�È„Óa לביתו חוזר ÓL‡שאינו ,ÌÈ�ÎL‰ ÏÚ ÌÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,¯ÁÓÏ „Ú «¿ƒ»«¿»»≈¿ƒ««¿≈ƒ∆»

BÏ e¯Ó‡ ‡ÏÂ eÁÎL להם שאמרו מאז יום שכבר ‰È‰‰‚‰:.כיון Ì‡ ÔÎÂ »¿¿…»¿¿≈ƒ»»

B‡ˆÓ ÔÈ„ ˙Èa ÁÈÏL‰ ‡ÓL e¯Ó‡ÈL ,ÌÈ�ÎL‰ ÏÚ ÌÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,¯ÈÚa»ƒ≈¿ƒ««¿≈ƒ∆…¿∆»«¿ƒ«≈ƒ¿»

BÏ ¯Ó‡Â להסביר בא הרמ"א רק הסעיף, בתחילת השו"ע שהזכיר הדין זהו ¿»«

השכנים על לסמוך אפשר אי בעיר שבנמצא הדין .(ÂË¯)טעם

„ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ ,‡B·‡ ¯Ó‡Â ,‡a ‡ÏL ÏÚ Èe„� ÂÈÏÚ e·˙kL ÈÓƒ∆»¿»»ƒ«∆…»¿»«»≈¿ƒ
‡B·ÈL „Ú Èe„�‰ ·˙k בב"ד זלזול עדיין הוא מגיע שאינו מה עצם .כי ¿««ƒ«∆»

˙BNÚÏ ·¯ÒÓ ‰È‰L ÏÚ Èe„� ÂÈÏÚ e·˙kL ÈÓ Ï·‡ ולקייםÈeÂˆ ¬»ƒ∆»¿»»ƒ«∆»»¿»≈«¬ƒ
ÔÈ„ ˙Èa ÈeÂˆ ˙BNÚÏ ÈÏÚ Ïa˜Ó È�È¯‰ ¯ÓB‡Lk „ÈÓ ,ÔÈ„ ˙Èa אע"פ ≈ƒƒ»¿∆≈¬≈ƒ¿«≈»««¬ƒ≈ƒ

ולכן  עליו, שציוו מה לשלם הכסף השגת אחר שמחזר יתכן עדיין, קיימו שלא

‰ÙBÒ¯מיד  ¯ÎN Ô˙B� ‡e‰Â Èe„�‰ ·˙k ÌÈÚ¯B˜ נידוי השטר ‰‚‰:.על ¿ƒ¿««ƒ¿≈¿««≈
ÂÈÏÚ e·˙kL ÈÓ כתב˙e�·¯Ò דינו לבעל לשלם הדין פסק קיום אי על ƒ∆»¿»»«¿»

ÚÓL ‡ÏL Ck ¯Á‡ ÔÚËÂ דין LÈמהפסק ÔÈ„ ˙Èa ‰NÚÓ„ ,ÔÓ‡� B�È‡ , ¿»«««»∆…»«≈∆¡»¿«¬≈≈ƒ≈

ÏB˜ BÏ('˙Â¯ÈÊ‚ È�È„' È�˘ Ù"¯ ÈÎ„¯Ó).

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áé ïîéñàì

¯ÈÈ‡ ÊÈ

‰˙B¯˜È ÌÈL� חשובות,,B˙e�Ó‡ B˙¯BzL ÌÎÁ „ÈÓÏz B‡ הÌÈ�ÈÓÊÓ Ì‡ »ƒ¿»«¿ƒ»»∆»À»ƒ«¿ƒƒ
‡·ÈL ÁÈÏL ˙B�ÓÏ ÏBÎÈ Úaz�‰ Ì‡ ÔÎÂ ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‡·Ï Ì˙B‡»»…¿≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»»¿«»ƒ«∆»…

Â"ˆ ÔÓÈÒa ¯‡a˙È ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ BÓB˜Óa'ו ˜Î"„סעיף ÔÓÈÒ·e סעיף ƒ¿¿≈ƒƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ»
.לט א'

Â„ˆ‰ ÔÓ ‰�ÓÊ‰ ¯ËLa ÌzÁÏ ÏBÎÈ ÔÈ„‰,הכתב מתחת דוקא ולא ««»»«¿…«¿««¿»»ƒ««
א' סעיף מ"ה סימן כדלקמן מלמטה דוקא לחתום צריכים עדים .משא"כ

·È ÔÓÈÒ

‰¯˘Ù È�È„ ÏÎÂ ,‰˘˜Â Í¯ ÂÈ�ÙÏ Â‡·˘ ÔÈÈ„
ÌÈÙÈÚÒ 'Î Â·Â

¯ÈÈ‡ ÁÈ

‡EÈ�ÙÏ e‡aL ÌÈ�L הדיין ˜L‰לפני „Á‡Â C¯ „Á‡ ,ÔÈ„Ï תקיף ¿«ƒ∆»¿»∆¿ƒ∆»«¿∆»»∆
להזיקו  שיכול ממנו פוחד והדיין „·¯Ì‰Èואלים, ÚÓL˙ ‡ÏL „Ú ,«∆…ƒ¿«ƒ¿≈∆

הצדדים  שני ‡Bטענות „·¯Ì‰Èאפי', ÚÓLzLÓÂעדיין זאת ‡z‰בכל È‡ ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿ƒ«»
Ú„BÈÌÎÏ ˜˜Ê� È�È‡ ,Ì‰Ï ¯ÓBÏ È‡L¯ ‰z‡ ,‰ËB� ÔÈ„‰ ÔÎÈ‰Ï ≈«¿≈»«ƒ∆«»«««»∆≈ƒƒ¿»»∆

זה  בדין לדון רוצה ÈÁ˙È·איני ‡ÓL דין, ‡Á¯בעל Û„B¯ ‡ˆÓ�Â ,‰L˜‰ ∆»ƒ¿«≈«»∆¿ƒ¿»≈««
,‰ËB� ÔÈ„‰ ÔÎÈ‰Ï Ú„˙Â Ì‰È¯·„ ÚÓLzLÓ Ï·‡ .ÔÈ„‰שובÈ‡ ««»¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈«¿≈»«ƒ∆ƒ

ÌÎÏ ˜˜Ê� È�È‡ ¯ÓBÏ È‡L¯ ‰z‡ והפסוק איש', מפני תגורו 'לא שנאמר «»«««≈ƒƒ¿»»∆
זה  חיוב נאמר לא נוטה, הדין להיכן לו שברור קודם אבל דין, גמר קודם .איירי

‰È‰ Ì‡ÂהדייןÌÈa¯Ï ‰�ÓÓ שיצטרכו דין כל ביניהם לדון מינוהו שהרבים ¿ƒ»»¿À∆»«ƒ
לזה  Ì‰Ïוהסכים ˜˜Ê‰Ï ·ÈÁ לו , שנתברר קודם אפי' להשתמט יכול ואינו «»¿ƒ»≈»∆

u
לתובע,לט. בעדו  וישיב  דין לבית שיבא מורשה למנות יכול  אינו הנתבע וז"ל :

סופרי  להן משגרין דין , לבית לבא  כבודן  שאין יקרות  ונשים  בביתו . ישב  והוא

וזילא אומנותו , שתורתו חכם  לתלמיד עושים בזה  וכיוצא בפניהם. ויטענו הדיינים

ע "ה. בהדי ולערער דין לבית  למיזל  מלתא ביה 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áé ïîéñ áì

נוטה  הדין Ì‰Ï‰‚‰:.מ להיכן ˜˜ÊÏ CÈ¯ˆ ,ÌÈ˜ÊÁ Ì‰È�L eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ'אפי ¿≈ƒ»¿≈∆¬»ƒ»ƒƒ»≈»∆

לעזרתו לעמוד השני יוכל האחד, ירדפנו אם כי ¯È˘בתחילה, È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)

(˙ÂÙÒÂ˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·Â ÔÈ¯„‰�ÒÔÈ‚‰B� ÌB˜Ó ÏkÓ„ ,·˙kL ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆»«¿ƒ»»¬ƒ

‰¯·Ú È¯·BÚa ˙BÁÓÏ ‡ÏL ÂÈLÎÚ קשה אדם של לדין להזדקק שלא היינו «¿»∆…ƒ¿¿¿≈¬≈»

חזק  גם שהשני באופן  אפי' e�¯ÒÓÈואלים, ‡ÏL ,¯·„a ‰�kÒ LÈL ÌeLÓ ,ƒ∆≈«»»«»»∆…ƒ¿¿∆

˙eÎÏÓÏ יימלט לא למלכות מסירה כל מ"מ לו, לעזור יכול שהשני ואפי' ««¿

וסכנה  ממון .(Â"È¯‰Ó)מהוצאת
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בעוברי מ. למחות  צריך  ולפי"ז ממנו , לגור לא חייב  הריגה  בחשש  דגם כתב  והב "ח

אדם בבין רק  זה דחיוב  הב "ח ותירץ כן. נוהגין ואין נפש ,, פיקוח בחשש  גם  עבירה

שיש  שבזמנינו  או  למקום . אדם שבין בעבירות ולא  שניים, בין לדון כמו  לחבירו 

מחוייב . אינו  ובזה  נפש , פיקוח  ודאי  נקרא למלכות שימסרנו  חשש 

להציעמא. לו  אסור  הפסק , מה  לדיין  ברור כבר דאם והב "ח המהרש "ל  ודעת

זו . לשיטה לחוש  דנכון  כתב  יוסף  ובברכי הפרישה , והביאו  פשרה ,

אבלמב. דינים, הבעלי מדעת  שלא  פשרה  כשעושה רק  הוא דהאיסור הש "ך  כתב 

לעשות  מותר שמתרצים, עד אותם ומפייסים הפשרה וענין טיב  להם  מודיעים אם

דין . גמר  אחר אף  זאת

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áé ïîéñâì

ËtLÓÏ Úe·˜‰ את עושה הדיין כאילו נחשב הדיין, בפני זאת עושה אם כי «»«¿ƒ¿»
„ÔÈהפשרה  ˙Èa‰ È‡L¯ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‰Úe·L ÔÈ„ ˙Èa e·ÈÁ Ì‡Â .¿ƒƒ¿≈ƒ¿»¿∆»≈∆«««≈ƒ
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ע"ז לכוף אפשר אי מ"מ כן ‰¯‡"˘)לעשות Ì˘·Â È"¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ ביד כח יש הדין, משורת לפנים לעשות שראוי שבמקום וס"ל ¿≈¿ƒ

לכפותו  יש ודאי עשיר, שהוא דבמקום הב"ח וכתב זאת, לעשות לכופו ב"ד

ÚÈˆÓ‡)ע"ז  ‡··„ '· ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

¯ÈÈ‡ ËÈ

‚ÔÈ„‰ ÔÓ ıeÁ ÌÈÓB˙È‰ ÔBÓÓa ¯zÂÏ ÔÈ„ ˙ÈaÏ ¯zÓ בדרך היינו À»¿≈ƒ¿«≈¿»«¿ƒƒ«ƒ
כן  לעשות מותר מ"מ נינהו, מחילה בני לאו דיתמי אע"פ ≈¿È„kפשרה,
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„‰¯Lt‰ ÌÈ˜˙zL ÌÈ¯Á‰Ïe ¯Ê‚Ï ÔÈ„ ˙Èa „Èa Ák LÈ עם שעשו ≈…«¿«≈ƒƒ¿…¿«¬ƒ∆ƒ¿«≈«¿»»
eÏÈ„‚ÈLkהיתומים  ˙BÁÓÏ ÌÈÓB˙È‰ eÏÎeÈ ‡ÏLÂ החרימו,, לא ואם ¿∆…¿«¿ƒƒ¿¿∆«¿ƒ

בהערה  .מג ראה

¯ÈÈ‡ 'Î

‰‰¯Lt ÔÈÚk ÔÈ„ ˙BNÚÏ ÔÈ„Ï Ák LÈ הדעת אומד פי על לפסוק ,או ≈…«««»«¬ƒ¿≈¿»»
¯¯a˙‰Ï ÏBÎÈ ¯·„‰ ÔÈ‡L ÌB˜Óa דין פי על Âבראיות ‡B�Èעכ"פ. ¿»∆≈«»»»¿ƒ¿»≈¿≈

˜eÏÁ ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï È‡L¯ותלוי¯Ó‚ ÈÏa B„È ˙ÁzÓ דין .ופסק ««¿ƒ«ƒ»ƒ««»¿ƒ¿«

Â¯eÒ‡ ,Ba ˜ÊÁÓ ‡e‰L ÔBÓÓ B˙B‡ ÌÈÚ·BzL ÈÓלנתבעL˜·Ï ƒ∆¿ƒ»∆À¿»»¿«≈
‰Ï‰ ‰ˆ¯˙ÈL È„k ËÓL‰Ï ÌÈ„„ˆ התובע‰¯Lt BÓÚ ˙BNÚÏ ¿»ƒ¿ƒ»≈¿≈∆ƒ¿«∆¬»«¬ƒ¿»»

.¯‡L‰ ÏÚ BÏ ÏÁÓÈÂ:‰‚‰‰NÚÂ ¯·Ú Ì‡Â התפשר כן ומחמת תואנות ¿ƒ¿…««¿»¿ƒ»«¿»»

דינו  בעל BÏLעמו ˙‡ BÏ ÔzÈL „Ú ÌÈÓL È„È ‡ˆBÈ B�È‡ כל , לו שישלם ≈≈¿≈»«ƒ«∆ƒ≈∆∆

דין  ע"פ לו שמגיע .מה

u
להישבע,מג. יצטרכו  שלא כדי היתה הפשרה אם החרימו , לא  דאם  הנתיבות כתב 

יכולין  ואין קיים , קטן  של  מקח  שגם  כמקח  ליה  הוי השבועה , את כקונה  דהוי

ילכו שלא  או ממריבות להשקיט רק היתה הפשרה כל  ואם כשהגדילו . בהן לחזור

כשיגדילו . בהם לחזור  ויכולין כמתנה, ליה הוי עכו "ם , בדיני לדון
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כשיגדילו . בהם לחזור  ויכולין כמתנה, ליה הוי עכו "ם , בדיני לדון
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¯ÈÈ‡ ‡Î

Ê¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ,ÔÈ„ ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈ�È„ ÈÏÚa‰ eˆ¯˙�L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«««¬≈ƒƒƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ«¬…
Ì‰aלפשרה Ì„ÈÓמהסכמתם e�˜ ‡ÏL ÔÓÊ Ïk קנין עמהם עשו שלא »∆»¿«∆…»ƒ»»

הפשרה  ÏLa˘‰על eÏÙ‡ ,ÔÈ�˜ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯LÙ„ כשהסכימו . וכ"ש דיינים, ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬ƒƒ¿…»
הפשרה  על קנין צריך דודאי אחד, דיין בפני Ì„ÈÓמד לדון e�˜ Ì‡ Ï·‡ על , ¬»ƒ»ƒ»»

aהפשרה  eÏÙ‡ Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ביניהם ÈÁÈ„דיין, LÈÂשפישר , ≈¿ƒ«¬…»∆¬ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈ�La ‡˜Â„„ ÌÈ¯ÓB‡ הקנין מהני בזה רק  ביניהם, פשרו דיינים .מה ששני ¿ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒ

:‰‚‰ÂÈÏÚ ¯ËL Ô˙� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰ ‡Ï‡ ,‡˜Â„ Â‡Ï ÔÈ�˜Â בשטר שכתב ¿ƒ¿»««¿»∆»«ƒƒ»«¿«»»

הפשרנים  ימצאו אשר כפי וכך כך סך עד לך חייב 'הריני הפשרה: קודם

ע  חל כזה שטר דע"י הפשרניםבינינו', שיפשרו כפי חיוב ·˘Ìליו ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·ËÈ¯ ˙·Â˘˙‰È�˜‰ Èk¯„ ¯‡LÓ „Á‡ B‡ ,(‰Ï‡˘ ˙·Â˘˙· ‡"·˘¯)LÈ . ∆»ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»≈

ıÙÁ‰ BÏ ˙B�˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Lt‰ ÏÚ ÔÈ�˜ Ïa˜ÓLk ÌÈ¯ÓB‡ נסוב שעליו ¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿»««¿»»»ƒ¿«¿«≈∆

הדיינים  שיפסקו השיעור כפי „·¯ÌÈהדיון, ÔÈ�˜ ‡‰È ‡ÏL שמתחייב , מי ∆…¿≈ƒ¿«¿»ƒ

על  הקנין על שאין כיון דברים', 'קנין נחשב לחבירו, לשלם או דבר לעשות

שהקנין  בחפץ, חלק לו להקנות צריך דברים, קנין יהיה שלא וכדי לחול, מה

נפשו  לשעבד צריך מזומן, בממון הוא הדיון ואם עצמו. בחפץ קנין פעל

נקנים  מעות דאין מהני, לא סודר דקנין הדיינים, פסק כפי לו להתחייב

¯"‚(ÈÎ„¯Ó)בחליפין ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓk הנתבע , ודוקא ¿∆ƒ¿»≈¿«»≈ƒ»

להחזיר  או למחול שמתחייב התובע אבל דברים, קנין הוי ליתן, שמתחייב

דברים  קנין חשיב ולא קנין מהני שטרו, .את

ÁÔÈ�˜ ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡ ,‰ÏÈÁÓ תביעתו מזכות המוחל נסתלק מחילתו ע"י כי ¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ¿»
בו  לחזור יכול אינו ושוב מחילתו, וחלה השני ¯Ó"‡,מו על ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»

u
קנין מד. דא"צ כמחילה והוי לו , שמגיע ממה לוותר שהסכים התובע ואפי'

לו שאמרו  מחמת אלא מעצמו , נעשה  לא  דהמחילה הכא שאני ח', סעיף  וכדלהלן

וכתב מהסכמתו . לחזור יוכל  שלא כדי  קנין לעשות צריך  לכן להתפשר, הדיינים

פשרה וכן קנין. צריך  אין  לך , מוחל  אני בפירוש  אמר  הפשרה  אחר שאם הדרכ "מ

קנין . צריך  אין מעצמם , ביניהם  דינים הבעלי שעשו 

יחיד,מה. בדיין נעשה  אם גם מקנין לחזור א "א לכו"ע דלכאורא הקשו  האחרוןנים

מ"ט בצ"ע  עליהם נשאר לחזור , שיכול  שס"ל  ראשונים שיש  שמדייק הב "י וגם 

כך . פסקו 

קנין ,מו. עם  רק  חל  או  במחילה  סגי אם  הפוסקים נחלקו  בידו , שטר תופס ואם 
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קנין  בלי שחלה מחילה בדין שכתב מה ג', .סעיף

¯ÈÈ‡ ·Î

ËÌÈ�Lדינים בעלי דייניםeÏa˜Lשני עצמם לקבל ÌÈ�¯Ltעל והסכימו ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
הפשרה פסק eאת ,ÔÈ�˜aלשלם גם בקנין קיבלו עצמו, לקנין ˜�Òבנוסף ¿ƒ¿»¿«

ÌÈLÓÁ הפשרה את יקיימו כשלא לשלם עצמם על Á‡Â¯מז שקיבלו , ¬ƒƒ¿««
,‰¯Lt‰ ÌÈ˜‡ ‡ÏÂ Ò�˜‰ ÌÏL‡ ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Ó‡ ‰¯Lt‰«¿»»»«∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬«≈«¿«¿…¬«≈«¿»»

ÌeÏk ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ הפשרה את לקיים אותו מחייב הקנין .כי ≈ƒ¿»»¿

ÈÂÈÏÚ e¯Ê‚L ÌÈ�¯Lt‰ ÔÓÊ ÂÈÏÚ eÚ·˜ ‡ÏL ÔÈ„ ÏÚa‰ ÔÚBË Ì‡ƒ≈«««ƒ∆…»¿»»¿«««¿»ƒ∆»¿»»
˙BNÚÏ לו שקבעו הפשרה את לשלם מתי קבעו NÚÈ‰שלא ‡e‰LÂ , «¬¿∆«¬∆

הפשרה את כסף ÔÓ„ÊÈLkיקיים לו ‡Ï‡כשיהיה ,ÌeÏk ÂÈ¯·„ ÔÈ‡ , ¿∆ƒ¿«≈≈¿»»¿∆»
.„ÈÓ ‰NÚÈ«¬∆ƒ»

¯ÈÈ‡ ‚Î

‡ÈB¯ÒÓÏ ÔBÚÓL ˙‡ „ÈÁÙ‰ Ô·e‡¯ Ì‡ לשלטוןBÏ ÔzÈ ‡Ï Ì‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ…ƒ≈
Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ�„ eÈ‰L ÔBÓÓהאמת פי ‰„ÔÈ,על ÈÙk ˙eÎÊ Ba BÏ ÔÈ‡ »∆»»ƒ»»¿≈¿¿ƒ«ƒ

Âהמסירה פחד Ú„BÓ‡מחמת ÏeË·e ÔÈ�˜a ‰¯Lt eNÚ אותו שאונסים מי ¿»¿»»¿ƒ¿»ƒ»»
עושה  הוא לעשות, שהולך שמה עדים בפני מודעה למסור יכול למכור, או לתת

ביטל  המכר בשעת ואם מתנתו, או מכירתו את מבטל ועי"ז גמור, באונס זאת

אנוס, שהיה מוכיח אם ובמתנה מבוטלת, המודעה הרי שעשה, מודעות כל

ולכן  מודעה, מסר לא אם גם בטילה Baהמתנה ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ שהפשרה , כיון »«¬…
תמורה  שום עליה קיבל שלא כיון כמתנה, ונחשבת אונס, מחמת .מח היתה

u
המחילה. שחלה לי קים  לומר הנתבע ויכול 

לשלםמז. בידו קנס, אשלם  הפשרה את אקיים לא אם בפירוש , אמרו  אם  אבל 

הפשרה. את  לקיים  ולא הקנס  את 

חיובמח. לענין  כמכר דינה דפשרה חזינן ס "ג ר"ה סימן דלקמן מקשה הקצוה "ח 

ותירץ כמתנה. דינה דפשרה  איתא וכאן מודעה, כשהדין מסירת  איירי דשם

הדין  כאן משא"כ הויתור, תמורת  משהו שקיבל  כיון כמכר נחשב  ולכן מסופק,

תירץ והנתיבות כמתנה. נחשב  ולכן ההפחדה, מחמת  הסכים רק  לטובתו , ברור

מתנה [משא"כ  אונס  בלי מודעה מועיל  שלא זה לענין כמכר נחשבת שפשרה 

בלי  גם  לבטלה  אונס  שמועיל  כמתנה נחשב  אבל  אונס ], בלי גם  מודעה  דמהני

מודעה. מסירת
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¯ÈÈ‡ ‡Î

Ê¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ,ÔÈ„ ˙È·a ‰¯LÙa ÔÈ�È„ ÈÏÚa‰ eˆ¯˙�L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«««¬≈ƒƒƒ¿»»¿≈ƒ¿ƒ«¬…
Ì‰aלפשרה Ì„ÈÓמהסכמתם e�˜ ‡ÏL ÔÓÊ Ïk קנין עמהם עשו שלא »∆»¿«∆…»ƒ»»

הפשרה  ÏLa˘‰על eÏÙ‡ ,ÔÈ�˜ ‰ÎÈ¯ˆ ‰¯LÙ„ כשהסכימו . וכ"ש דיינים, ƒ¿»»¿ƒ»ƒ¿»¬ƒƒ¿…»
הפשרה  על קנין צריך דודאי אחד, דיין בפני Ì„ÈÓמד לדון e�˜ Ì‡ Ï·‡ על , ¬»ƒ»ƒ»»

aהפשרה  eÏÙ‡ Ì‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ביניהם ÈÁÈ„דיין, LÈÂשפישר , ≈¿ƒ«¬…»∆¬ƒ¿»ƒ¿≈
ÌÈ�La ‡˜Â„„ ÌÈ¯ÓB‡ הקנין מהני בזה רק  ביניהם, פשרו דיינים .מה ששני ¿ƒ¿«¿»ƒ¿«ƒ

:‰‚‰ÂÈÏÚ ¯ËL Ô˙� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰ ‡Ï‡ ,‡˜Â„ Â‡Ï ÔÈ�˜Â בשטר שכתב ¿ƒ¿»««¿»∆»«ƒƒ»«¿«»»

הפשרנים  ימצאו אשר כפי וכך כך סך עד לך חייב 'הריני הפשרה: קודם

ע  חל כזה שטר דע"י הפשרניםבינינו', שיפשרו כפי חיוב ·˘Ìליו ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·ËÈ¯ ˙·Â˘˙‰È�˜‰ Èk¯„ ¯‡LÓ „Á‡ B‡ ,(‰Ï‡˘ ˙·Â˘˙· ‡"·˘¯)LÈ . ∆»ƒ¿»«¿≈«¿ƒ»≈

ıÙÁ‰ BÏ ˙B�˜‰Ï CÈ¯ˆ ‰¯Lt‰ ÏÚ ÔÈ�˜ Ïa˜ÓLk ÌÈ¯ÓB‡ נסוב שעליו ¿ƒ¿∆¿«≈ƒ¿»««¿»»»ƒ¿«¿«≈∆

הדיינים  שיפסקו השיעור כפי „·¯ÌÈהדיון, ÔÈ�˜ ‡‰È ‡ÏL שמתחייב , מי ∆…¿≈ƒ¿«¿»ƒ

על  הקנין על שאין כיון דברים', 'קנין נחשב לחבירו, לשלם או דבר לעשות

שהקנין  בחפץ, חלק לו להקנות צריך דברים, קנין יהיה שלא וכדי לחול, מה

נפשו  לשעבד צריך מזומן, בממון הוא הדיון ואם עצמו. בחפץ קנין פעל

נקנים  מעות דאין מהני, לא סודר דקנין הדיינים, פסק כפי לו להתחייב

¯"‚(ÈÎ„¯Ó)בחליפין ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓk הנתבע , ודוקא ¿∆ƒ¿»≈¿«»≈ƒ»

להחזיר  או למחול שמתחייב התובע אבל דברים, קנין הוי ליתן, שמתחייב

דברים  קנין חשיב ולא קנין מהני שטרו, .את

ÁÔÈ�˜ ‰ÎÈ¯ˆ d�È‡ ,‰ÏÈÁÓ תביעתו מזכות המוחל נסתלק מחילתו ע"י כי ¿ƒ»≈»¿ƒ»ƒ¿»
בו  לחזור יכול אינו ושוב מחילתו, וחלה השני ¯Ó"‡,מו על ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»

u
קנין מד. דא"צ כמחילה והוי לו , שמגיע ממה לוותר שהסכים התובע ואפי'

לו שאמרו  מחמת אלא מעצמו , נעשה  לא  דהמחילה הכא שאני ח', סעיף  וכדלהלן

וכתב מהסכמתו . לחזור יוכל  שלא כדי  קנין לעשות צריך  לכן להתפשר, הדיינים

פשרה וכן קנין. צריך  אין  לך , מוחל  אני בפירוש  אמר  הפשרה  אחר שאם הדרכ "מ

קנין . צריך  אין מעצמם , ביניהם  דינים הבעלי שעשו 

יחיד,מה. בדיין נעשה  אם גם מקנין לחזור א "א לכו"ע דלכאורא הקשו  האחרוןנים

מ"ט בצ"ע  עליהם נשאר לחזור , שיכול  שס"ל  ראשונים שיש  שמדייק הב "י וגם 

כך . פסקו 

קנין ,מו. עם  רק  חל  או  במחילה  סגי אם  הפוסקים נחלקו  בידו , שטר תופס ואם 
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קנין  בלי שחלה מחילה בדין שכתב מה ג', .סעיף

¯ÈÈ‡ ·Î

ËÌÈ�Lדינים בעלי דייניםeÏa˜Lשני עצמם לקבל ÌÈ�¯Ltעל והסכימו ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ
הפשרה פסק eאת ,ÔÈ�˜aלשלם גם בקנין קיבלו עצמו, לקנין ˜�Òבנוסף ¿ƒ¿»¿«

ÌÈLÓÁ הפשרה את יקיימו כשלא לשלם עצמם על Á‡Â¯מז שקיבלו , ¬ƒƒ¿««
,‰¯Lt‰ ÌÈ˜‡ ‡ÏÂ Ò�˜‰ ÌÏL‡ ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Ó‡ ‰¯Lt‰«¿»»»«∆»ƒ«¬≈ƒƒ¬«≈«¿«¿…¬«≈«¿»»

ÌeÏk ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ הפשרה את לקיים אותו מחייב הקנין .כי ≈ƒ¿»»¿

ÈÂÈÏÚ e¯Ê‚L ÌÈ�¯Lt‰ ÔÓÊ ÂÈÏÚ eÚ·˜ ‡ÏL ÔÈ„ ÏÚa‰ ÔÚBË Ì‡ƒ≈«««ƒ∆…»¿»»¿«««¿»ƒ∆»¿»»
˙BNÚÏ לו שקבעו הפשרה את לשלם מתי קבעו NÚÈ‰שלא ‡e‰LÂ , «¬¿∆«¬∆

הפשרה את כסף ÔÓ„ÊÈLkיקיים לו ‡Ï‡כשיהיה ,ÌeÏk ÂÈ¯·„ ÔÈ‡ , ¿∆ƒ¿«≈≈¿»»¿∆»
.„ÈÓ ‰NÚÈ«¬∆ƒ»

¯ÈÈ‡ ‚Î

‡ÈB¯ÒÓÏ ÔBÚÓL ˙‡ „ÈÁÙ‰ Ô·e‡¯ Ì‡ לשלטוןBÏ ÔzÈ ‡Ï Ì‡ , ƒ¿≈ƒ¿ƒ∆ƒ¿¿»¿ƒ…ƒ≈
Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ�„ eÈ‰L ÔBÓÓהאמת פי ‰„ÔÈ,על ÈÙk ˙eÎÊ Ba BÏ ÔÈ‡ »∆»»ƒ»»¿≈¿¿ƒ«ƒ

Âהמסירה פחד Ú„BÓ‡מחמת ÏeË·e ÔÈ�˜a ‰¯Lt eNÚ אותו שאונסים מי ¿»¿»»¿ƒ¿»ƒ»»
עושה  הוא לעשות, שהולך שמה עדים בפני מודעה למסור יכול למכור, או לתת

ביטל  המכר בשעת ואם מתנתו, או מכירתו את מבטל ועי"ז גמור, באונס זאת

אנוס, שהיה מוכיח אם ובמתנה מבוטלת, המודעה הרי שעשה, מודעות כל

ולכן  מודעה, מסר לא אם גם בטילה Baהמתנה ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ שהפשרה , כיון »«¬…
תמורה  שום עליה קיבל שלא כיון כמתנה, ונחשבת אונס, מחמת .מח היתה

u
המחילה. שחלה לי קים  לומר הנתבע ויכול 

לשלםמז. בידו קנס, אשלם  הפשרה את אקיים לא אם בפירוש , אמרו  אם  אבל 

הפשרה. את  לקיים  ולא הקנס  את 

חיובמח. לענין  כמכר דינה דפשרה חזינן ס "ג ר"ה סימן דלקמן מקשה הקצוה "ח 

ותירץ כמתנה. דינה דפשרה  איתא וכאן מודעה, כשהדין מסירת  איירי דשם

הדין  כאן משא"כ הויתור, תמורת  משהו שקיבל  כיון כמכר נחשב  ולכן מסופק,

תירץ והנתיבות כמתנה. נחשב  ולכן ההפחדה, מחמת  הסכים רק  לטובתו , ברור

מתנה [משא"כ  אונס  בלי מודעה מועיל  שלא זה לענין כמכר נחשבת שפשרה 

בלי  גם  לבטלה  אונס  שמועיל  כמתנה נחשב  אבל  אונס ], בלי גם  מודעה  דמהני

מודעה. מסירת
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áé ïîéñ åì

·ÈÚ˜¯˜aL ÔÈ�·a ÌÈ˜eÏÁ ÌÈ�L במקום הבניה על זכות יש e¯LÙeלמי , ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆««¿«ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ eÏa˜L ÔÂÈk ,ÔÈ�˜ ‡Ïa Ì‰È�Èa הפשרה על מכח eשהסכימו ≈≈∆¿…ƒ¿»≈»∆ƒ¿¬≈∆

ÊÁÏ¯הפשרה ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ ,ÌÈ�¯Lt‰ È¯·„k ˙ˆ˜ ‰ÊÂ ˙ˆ˜ ‰Ê ‰�·»»∆¿«¿∆¿«¿ƒ¿≈««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬…
Ì‰a אותם שמחייב קנין נחשב שניהם של הבניה .כי »∆

¯ÈÈ‡ „Î

‚Èשעשו ˜�ÔÈבאופן ‡Ïa ‰¯Lt חל לא עדיין קנין עשו שלא זמן וכל ¿»»¿…ƒ¿»
‚Ì˙¯Êהפשרה  Úa˙�‰ Ïa˜Â לשלם שחייבוהו ‰Ôמה ,¯ËL ‰NÚÂ ¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈»»¿»»¿«≈

‰‡„B‰ ÔBLÏa וכך כך לשני שחייב שמודה eÈÁ·שכתב ÔBLÏa Ô‰ שכתב ƒ¿»»≈ƒ¿ƒ
וכך  כך לפלוני השטר ע"י שמתחייב Baבשטר ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ השטר , כי ≈»«¬…

כקנין  .נחשב

„ÈÂ ,ÔB„˜Ùa ¯ÙBk‰צדקתו להוכיח האפשרות  חוסר BÓÚמחמת ¯Lt˙� «≈¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ
BÏהתובע ÏÁÓe מהסכום חלק לפחות לו שישלם כדי מתביעתו, חלק ,על »«

ÌÈ„Ú ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â כדבריו Baשאומרים ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ שמחילתו , דנתברר ¿««»»»≈ƒ»«¬…
בטעות  מחילה .היתה

¯ÈÈ‡ ‰Î

ÂË¯ËL B‡ ‰È‡¯ BÏ ‰È‰ ‡ÏL È�tÓ ¯Lt˙�L ÈÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰Â על ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆…»»¿»»¿«
Óˆ‡תביעתו  Ck ¯Á‡Â בטעות , מחילה דהוי ממחילתו, לחזור .דיכול ¿««»»»

ÊË‰"Î ÔÓÈÒ ÛBÒa ¯‡a˙È ,˙eÚËa ‰¯Lt ÔÈ„'ה .סעיף ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈¿ƒ»

¯ÈÈ‡ ÂÎ

ÊÈBÒÈÙe ,B¯·ÁÏ ‰Úe·L ·ÈÁ˙�L ÈÓאתBÏ ÏÁÓÏ Ú·Bz‰ שיוותר ƒ∆ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿«≈«ƒ¿…
להישבע  יצטרך ולא Ó‡Â¯לו ÏBÎÈלנתבע BÏהתובע, B�È‡ ,E¯·„Î È‰È ¿»«¿ƒƒ¿»¿≈»

Ba ¯ÊÁÏ קנין צריכה שאינה כמחילה הוי השבועה חיוב .דמחילת «¬…

ÁÈÌÈ�¯Lt‰ Ì‰ ÌÈa¯ Ì‡ משניים ‰ÌÈÎÏBיותר ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ , ƒ«ƒ≈««¿»ƒ≈¿ƒ∆≈¿ƒ
ÌÏk eÓÈkÒÈL CÈ¯ˆ ‡Ï‡ ·¯‰ ¯Á‡ מכח אלא ב"ד, כח זה שאין כיון ««»…∆»»ƒ∆«¿ƒÀ»

בהסכמת  שהיא פשרה על רק כוונתם שיפשרו, מה את עצמם על שקיבלו

.כולם 

¯ÈÈ‡ ÊÎ

ËÈ‰¯Ltשעשוe�˙�Â ,ÔÈ�˜ ‡Ïaהדין Èaבעלי ÔBkLÓ,ÌÈ�¯Lt‰ „ ¿»»¿…ƒ¿»¿»¿«¿¿«««¿»ƒ
ÌeÏk B�È‡ ממילא התחייבות, שום חל לא קנין, עשו שלא זמן שכל דכיון ≈¿

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|âé ïîéñæì

קיים  שכבר חוב על רק מועיל שמשכון כיון משכון, נתינת מועילה ‡Ï‡לא ,∆»
'ÂÈLÎÚÓ' B‡ '‡zÎÓÒ‡Î ‡Ï„' e¯Ó‡ Ôk Ì‡ מתחייב שאדם חיוב כל , ƒ≈»¿¿»¿«¿«¿»≈«¿»

יקרה, לא שזה דעתו סומך שאדם דהיינו 'אסמכתא', נקרא וכך, כך יהיה 'אם'

דהסכים  דכיון וכך, כך יהיה אם 'מעכשיו' התחייב אא"כ יתחייב, לא וממילא

בהערה  וראה כאסמכתא', 'דלא שאומר או דעתו, סמכה מעכשיו, להתחייב

השו"ע  כוונת ÌeÏÎמט ביאור B�È‡ ,·BÁ ¯ËL ÔBkLÓ‰ ‰È‰ Ì‡Â אם . גם ¿ƒ»»««¿¿«≈¿
בשטר  וכותב עליו, שטר כותב אא"כ לשני נקנה חוב שטר דאין קנין, יעשו

שנקנה  והיינו המקבל, ליד השטרות שני את ומוסר פלוני, שטר לו שמקנה

ומסירה  .בכתיבה

ÎÔe„Ï Ì‰ÈÏÚ eÏa˜È ‡ÏL ˙ÏÎÈ‰ ÏÎa ˜Á¯˙‰Ï ÌÈ�È„‰ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««»ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿…∆∆…¿«¿¬≈∆»
‰¯Bz ÔÈ„,בקנין עצמם על לקבל צריכים דינים והבעלי פשרה, ע"י אלא ƒ»

דעתם  שיקול כפי לפשר הדיינים ביד .שהזכות

‚È ÔÓÈÒ

ÔÈÓÈÎÒÓ ÔÈ�È„ ÈÏÚ· ÔÈ‡˘Î ÌÈ�ÈÈ„‰ ÌÈ¯¯Â· „ˆÈÎ
„ÁÈ

ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

¯ÈÈ‡ ÁÎ

לבוא ‡ דינים הבעלי את לכוף יכול ג' של שב"ד נתבאר א' סעיף ג' סימן לעיל

אם  אמנם בפניהם, „ÌÈ�Èלדון ÈÏÚaÓ „Á‡È�BÏt LÈ‡ ¯Ó‡L הדיין ∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ
È�BÏt B�È„ ÏÚa ¯Ó‡Â ,ÈÏ Ôe„È הדייןeÏ‡ È¯‰ ,ÈÏ Ôe„È הÌÈ�È„ È�L »ƒ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈«»ƒ

u
המשכון ,מט. נתינת מהני  לא  קנין, עשו לא  אם איירי, כיצד ממ"נ הנתיבות  הקשה

דלא או  מעכשיו  אמירת  יעזור ולא כאן , אין משכון ממילא כאן, אין  דמנה

וכתב כאסמכתא. דלא  או  מעכשיו  אמירת לי  למה קנין , עשו  ואם  כאסמכתא,

הערבונות , יוחלט  יקיימו, לא ואם הפשרה, לקיים ערבונות  שנתנו  דאיירי ליישב 

אסמכתא, בדיני כרוכה בערבונות  הזכייה  אבל  הקנין, מחמת  קיימת  הפשרה דעצם

האסמכתא. בעיית  את  לפטור כדי כאסמכתא, דלא  או  מעכשיו  שיאמר צריך  ולכן
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áé ïîéñ åì

·ÈÚ˜¯˜aL ÔÈ�·a ÌÈ˜eÏÁ ÌÈ�L במקום הבניה על זכות יש e¯LÙeלמי , ¿«ƒ¬ƒ¿ƒ¿»∆««¿«ƒ¿
Ì‰ÈÏÚ eÏa˜L ÔÂÈk ,ÔÈ�˜ ‡Ïa Ì‰È�Èa הפשרה על מכח eשהסכימו ≈≈∆¿…ƒ¿»≈»∆ƒ¿¬≈∆

ÊÁÏ¯הפשרה ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ ,ÌÈ�¯Lt‰ È¯·„k ˙ˆ˜ ‰ÊÂ ˙ˆ˜ ‰Ê ‰�·»»∆¿«¿∆¿«¿ƒ¿≈««¿»ƒ≈»¿ƒ«¬…
Ì‰a אותם שמחייב קנין נחשב שניהם של הבניה .כי »∆

¯ÈÈ‡ „Î

‚Èשעשו ˜�ÔÈבאופן ‡Ïa ‰¯Lt חל לא עדיין קנין עשו שלא זמן וכל ¿»»¿…ƒ¿»
‚Ì˙¯Êהפשרה  Úa˙�‰ Ïa˜Â לשלם שחייבוהו ‰Ôמה ,¯ËL ‰NÚÂ ¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈»»¿»»¿«≈

‰‡„B‰ ÔBLÏa וכך כך לשני שחייב שמודה eÈÁ·שכתב ÔBLÏa Ô‰ שכתב ƒ¿»»≈ƒ¿ƒ
וכך  כך לפלוני השטר ע"י שמתחייב Baבשטר ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ השטר , כי ≈»«¬…

כקנין  .נחשב

„ÈÂ ,ÔB„˜Ùa ¯ÙBk‰צדקתו להוכיח האפשרות  חוסר BÓÚמחמת ¯Lt˙� «≈¿ƒ»¿ƒ¿«≈ƒ
BÏהתובע ÏÁÓe מהסכום חלק לפחות לו שישלם כדי מתביעתו, חלק ,על »«

ÌÈ„Ú ‡ˆÓ Ck ¯Á‡Â כדבריו Baשאומרים ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ שמחילתו , דנתברר ¿««»»»≈ƒ»«¬…
בטעות  מחילה .היתה

¯ÈÈ‡ ‰Î

ÂË¯ËL B‡ ‰È‡¯ BÏ ‰È‰ ‡ÏL È�tÓ ¯Lt˙�L ÈÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰Â על ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆…»»¿»»¿«
Óˆ‡תביעתו  Ck ¯Á‡Â בטעות , מחילה דהוי ממחילתו, לחזור .דיכול ¿««»»»

ÊË‰"Î ÔÓÈÒ ÛBÒa ¯‡a˙È ,˙eÚËa ‰¯Lt ÔÈ„'ה .סעיף ƒ¿»»¿»ƒ¿»≈¿ƒ»

¯ÈÈ‡ ÂÎ

ÊÈBÒÈÙe ,B¯·ÁÏ ‰Úe·L ·ÈÁ˙�L ÈÓאתBÏ ÏÁÓÏ Ú·Bz‰ שיוותר ƒ∆ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿«≈«ƒ¿…
להישבע  יצטרך ולא Ó‡Â¯לו ÏBÎÈלנתבע BÏהתובע, B�È‡ ,E¯·„Î È‰È ¿»«¿ƒƒ¿»¿≈»

Ba ¯ÊÁÏ קנין צריכה שאינה כמחילה הוי השבועה חיוב .דמחילת «¬…

ÁÈÌÈ�¯Lt‰ Ì‰ ÌÈa¯ Ì‡ משניים ‰ÌÈÎÏBיותר ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ , ƒ«ƒ≈««¿»ƒ≈¿ƒ∆≈¿ƒ
ÌÏk eÓÈkÒÈL CÈ¯ˆ ‡Ï‡ ·¯‰ ¯Á‡ מכח אלא ב"ד, כח זה שאין כיון ««»…∆»»ƒ∆«¿ƒÀ»

בהסכמת  שהיא פשרה על רק כוונתם שיפשרו, מה את עצמם על שקיבלו

.כולם 

¯ÈÈ‡ ÊÎ

ËÈ‰¯Ltשעשוe�˙�Â ,ÔÈ�˜ ‡Ïaהדין Èaבעלי ÔBkLÓ,ÌÈ�¯Lt‰ „ ¿»»¿…ƒ¿»¿»¿«¿¿«««¿»ƒ
ÌeÏk B�È‡ ממילא התחייבות, שום חל לא קנין, עשו שלא זמן שכל דכיון ≈¿

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|âé ïîéñæì

קיים  שכבר חוב על רק מועיל שמשכון כיון משכון, נתינת מועילה ‡Ï‡לא ,∆»
'ÂÈLÎÚÓ' B‡ '‡zÎÓÒ‡Î ‡Ï„' e¯Ó‡ Ôk Ì‡ מתחייב שאדם חיוב כל , ƒ≈»¿¿»¿«¿«¿»≈«¿»

יקרה, לא שזה דעתו סומך שאדם דהיינו 'אסמכתא', נקרא וכך, כך יהיה 'אם'

דהסכים  דכיון וכך, כך יהיה אם 'מעכשיו' התחייב אא"כ יתחייב, לא וממילא

בהערה  וראה כאסמכתא', 'דלא שאומר או דעתו, סמכה מעכשיו, להתחייב

השו"ע  כוונת ÌeÏÎמט ביאור B�È‡ ,·BÁ ¯ËL ÔBkLÓ‰ ‰È‰ Ì‡Â אם . גם ¿ƒ»»««¿¿«≈¿
בשטר  וכותב עליו, שטר כותב אא"כ לשני נקנה חוב שטר דאין קנין, יעשו

שנקנה  והיינו המקבל, ליד השטרות שני את ומוסר פלוני, שטר לו שמקנה

ומסירה  .בכתיבה

ÎÔe„Ï Ì‰ÈÏÚ eÏa˜È ‡ÏL ˙ÏÎÈ‰ ÏÎa ˜Á¯˙‰Ï ÌÈ�È„‰ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««»ƒ¿ƒ¿«≈¿»«¿…∆∆…¿«¿¬≈∆»
‰¯Bz ÔÈ„,בקנין עצמם על לקבל צריכים דינים והבעלי פשרה, ע"י אלא ƒ»

דעתם  שיקול כפי לפשר הדיינים ביד .שהזכות

‚È ÔÓÈÒ

ÔÈÓÈÎÒÓ ÔÈ�È„ ÈÏÚ· ÔÈ‡˘Î ÌÈ�ÈÈ„‰ ÌÈ¯¯Â· „ˆÈÎ
„ÁÈ

ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

¯ÈÈ‡ ÁÎ

לבוא ‡ דינים הבעלי את לכוף יכול ג' של שב"ד נתבאר א' סעיף ג' סימן לעיל

אם  אמנם בפניהם, „ÌÈ�Èלדון ÈÏÚaÓ „Á‡È�BÏt LÈ‡ ¯Ó‡L הדיין ∆»ƒ«¬≈ƒƒ∆»«ƒ¿ƒ
È�BÏt B�È„ ÏÚa ¯Ó‡Â ,ÈÏ Ôe„È הדייןeÏ‡ È¯‰ ,ÈÏ Ôe„È הÌÈ�È„ È�L »ƒ¿»«««ƒ¿ƒ»ƒ¬≈≈¿≈«»ƒ

u
המשכון ,מט. נתינת מהני  לא  קנין, עשו לא  אם איירי, כיצד ממ"נ הנתיבות  הקשה

דלא או  מעכשיו  אמירת  יעזור ולא כאן , אין משכון ממילא כאן, אין  דמנה

וכתב כאסמכתא. דלא  או  מעכשיו  אמירת לי  למה קנין , עשו  ואם  כאסמכתא,

הערבונות , יוחלט  יקיימו, לא ואם הפשרה, לקיים ערבונות  שנתנו  דאיירי ליישב 

אסמכתא, בדיני כרוכה בערבונות  הזכייה  אבל  הקנין, מחמת  קיימת  הפשרה דעצם

האסמכתא. בעיית  את  לפטור כדי כאסמכתא, דלא  או  מעכשיו  שיאמר צריך  ולכן
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|âé ïîéñ çì

ÈLÈÏL ÔÈ„ Ì‰Ï ÌÈ¯¯Ba ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL אותם ידון זה וב"ד ∆≈«∆∆»¿∆∆»¿ƒ»∆«»¿ƒƒ
וכו'] אחד' לו בורר 'זה דהיינו זבל"א, של ב"ד נקרא È‰ÈL‰[וזה CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¿≈»ƒ∆ƒ¿∆

ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÈLÈÏL‰ ÔÈ„‰ שנבחרו הדיינים שני בהסכמת די אלא ««»«¿ƒƒƒ¿««¬≈ƒƒ
ידם  BzÓ‡Ïעל ÔÈ„‰ ‡ˆÈ Ck CBzÓL ,Ì˙B‡ ÌÈ�„ ÌzLÏLe והטעם , ¿»¿»»ƒ»∆ƒ«≈≈«ƒ«¬ƒ

ברמ"א  יתבאר כך, ‰È‰שעדיף eÏÙ‡ ‰„ÔÈ,הדיין. ÏÚa ¯¯aL „Á‡‰ ¬ƒ»»»∆»∆≈««««ƒ
CeÓÒÂ ÏB„‚ ÌÎÁ יחיד מדין לבדו לדון יכול הדין שמעיקר מומחה דהיינו »»»¿»

מ"מ  Ê‰מומחה, Ïˆ‡ ÔB„ÈL B�È„ ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ B�È‡ דאע"ג ≈»»…∆««ƒ∆ƒ≈∆∆
לבוא  לגמרי מסרב דין כשבעל רק היינו אצלו, לדון לכוף יכול מומחה דיחיד

לכופו  יכול אין משלו, דיין לבחור רוצה רק לדון לבוא כשמוכן משא"כ ,לדון,
‰ˆ¯ÈL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡Ï‡ הגון דיין שיבחר CBzÓL‰‚‰:.ובלבד ∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ

„Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊLבזכותו להפך ‡Á„שבא BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ להפך שבא ∆∆≈∆»¿∆≈∆»

ˆÔÈ˙Èבזכותו  ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ ‰„ÌÈ�Èשומעים , Ì‚Â ,Ì‰Ï עצמם„Á‡ Ïk ««¬≈ƒƒ«¿ƒ»∆¿«««»ƒ»∆»

B˙B‡ ˙eÎÊa Ct‰Ó דין ‡B˙Bבעל ¯¯aL לדייןÔÈ„‰ „ˆÓ ¯LÙ‡L ‰Ó ÏÎa ¿«≈ƒ¿∆≈«¿»«∆∆¿»ƒ««ƒ

היטב  הצדדים כל את שביררו עד הדין את לפסוק ממהרים לא Âוגם ¿הדיין ,

˙Ó‡‰ ÌÈ˜ÒBÙe Ì‰È�L ˙B�ÚË ÚÓBL ÈLÈÏL‰(¯ÂË)Ì‡ הנבררים . שני «¿ƒƒ≈««¬¿≈∆¿ƒ»¡∆ƒ

Ì‰Ï e�zÈ ¯ÈÚ‰ È‚È‰�Ó ,ÈLÈÏL Ì‰Ï ¯¯·Ï ÌÓˆÚ ˙BÂL‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿…»∆¿ƒƒ«¿ƒ≈»ƒƒ¿»∆

¯ÈÚa ÌÈ‚È‰�Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .ÈLÈÏL יכול ולא שלישי לברור אפשר אי וממילא ¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ

זבל"א  ע"י הדין È�ÙÏלהתברר Ú·Bz‰ CÏÈ של, eÙÎÈÂב"ד ‰˘ÏL את ≈∆«≈«ƒ¿≈¿…»¿»…

Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰È�ÙÏ Ôe„Ï Úaz�‰ ש B�È‡Lנ ‰�Úazרואים ÔÈ„ ¯¯·Ï ÌÈ¯ÚÓ «ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ¿…«»∆≈

Ôe‚‰ ÔÈ„ Ïˆ‡ ˙·LÏ È„k Ôe‚‰ שאינו דיין יהיה מהדיינים אחד וממילא »¿≈»∆∆≈∆«»»

‡B˙Bהגון  ÔÈÙBk הנתבע , ÔÓÈÒאת ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,‰˘ÏL È�ÙÏ Ôe„Ï ƒ»ƒ¿≈¿…»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

א'‚' ‰‚Ôeסעיף ÔÈ„ ¯¯·ÈL B‡ ,(¯ÂË)‡Â .ÌÈ¯¯Ba‰ ÌÈ�L‰ Ì שנבחרו ∆ƒ¿…«»»¿ƒ«¿«ƒ«¿ƒ

הדיינים Ï·¯¯להיות ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,ÔÓˆÚ ˙BÂL‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿«¿»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒƒ¿…

ÈLÈÏL,בהסכמה כשנבררו משא"כ שלשה, צריך כרחו בעל כשדנים רק כי ¿ƒƒ

שפיר שניהם, על המקובל לפסק מגיעים הדיינים שני ÔÓÈÒאם Â"È¯‰Ó)

(‡"ÈÚaz�‰ Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ התובע . Ú·Bz‰Âאו ÌÈ�L ¯¯·È ‡e‰L ¯ÓB‡ ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆ƒ¿…¿«ƒ¿«≈«

u
לונ. אומר אלא זו, לכפייה א"צ  הגון, שאינו דיין לברור מערים  התובע אם  אבל 

הגון . דיין שתברר עד טענותיך  על  משיב  אינני הנתבע

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|âé ïîéñèì

ÌÈa¯ ÌÈ�È„‰L ÔÓÊ ÏÎ„ ,B„Èa ˙eL¯‰ ,ÈLÈÓÁ e¯¯·È Ì‰Â ,ÌÈ�L Ôk Ì‚«≈¿«ƒ¿≈ƒ¿¿¬ƒƒ»¿¿»¿»¿«∆««»ƒ«ƒ

BzÓ‡Ï ÔÈ„‰ ‡ˆBÈ ¯˙BÈ(‰¯Â˙Ï Â˘Â¯Ù· Ô"·Ó¯). ≈≈«ƒ«¬ƒ

הנבררים· ‡˙בשטר:ÌÈ·˙Bkהדיינים ¯¯a È�BÏtדייןÈ�BÏÙe ,È�BÏt ¿ƒ¿ƒ≈«∆¿ƒ¿ƒ
˙‡ ¯¯aדייןe·˙Î ‡ÏL ÔÓÊ ÏÎÂ .È�BÏt כל הנבררים, שמות את ≈«∆¿ƒ¿»¿«∆…»¿

הדין מבעלי Ì‰a.אחד ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ,e·˙kLÓe ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ«¬…»∆ƒ∆»¿≈¿ƒ«¬…»∆
,CÎÈÙÏ,בהם לחזור יוכלו לא ששוב חוב להם גורמת שהכתיבה ‡ÔÈכיון ¿ƒ»≈

Ì‰È�L ˙Ú„Ó ‡Ï‡ ÔÈ·˙Bk המתחייב הסכמת צריך שטר כתיבת ,דכל ¿ƒ∆»ƒ««¿≈∆
¯ÙBÒ‰ ¯ÎN ÌÈ�˙B� Ì‰È�Le שניהם לטובת זה ‡Ì‰‚‰:.כי ÔÈ„‰ ‡e‰Â ¿≈∆¿ƒ¿««≈¿«ƒƒ

B„ÈÓ e�˜ לחזור יכולים אינם שוב הדיינים, ברירת על קנין עשו שניהם אם »ƒ»

„·"Ó)בהם ˜"Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)e�ÚËLÓ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ את . דינים הבעלי ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»¬

הנבררים Ì‰È�Ùaטענותיהם הדיינים Ètשל ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬…««ƒ

e·˙Î ‡ÏLבשטר הנבררים שמות ‰ÈÓÏ˘Â¯È)את Ì˘· Ì˘)Â שדבר . אע"פ ∆…»¿¿

מ"מ במחלוקת, שנוי הוא טענותיהם אחר בהם לחזור יכולים שאין ∆¿ƒ�¯‡‰זה

ÔÈ‡ Ì‰È�Ù· e�ÚËLÓ ,'ÂÎÂ È�BÏt ¯¯a È�BÏt ·zÎÏ C¯„ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·„ ÈÏƒƒ¿»∆≈∆∆ƒ¿…¿ƒ≈«¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‡ÓÏÚ ÈÏÎÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ הוא ,מבחירתו ¿ƒ«¬…¿À≈»¿»¿»»∆≈»«¬…

ש  eÙÈÒBÈLהדין ¯ÓBÏ Ôk Ì‚ ÏÎeÈ ‡Ïעל נוספים שנבחרו ‰„ÌÈ�Èדיינים …««≈«∆ƒ««»ƒ

(‚"Á Â"Ë ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯).

¯ÈÈ‡ ËÎ

‚·˙Îa ÂÈ˙B�ÚË ÔzÈL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡,ליתן חייב אין דינו לבעל ≈ƒ∆»»»∆ƒ≈«¬»ƒ¿«
לדיינים  וגם לשקר, מה ילמד ועי"ז לפניו כתובות יהיו שטענותיו רוצה דאינו

וכדלהלן  מטענותיו בו לחזור יוכל לא עי"ז כי לתת, לכופו אפשר ÔÈ„Ïאי ÔÈ‡Â .¿≈««»
·˙Îa ˙B�ÚË Ïa˜Ï יותר אפשר בכתב כי פה, בעל טענותיהם ששמעו קודם ¿«≈«¬ƒ¿»

יכול  בעצמם אותם כששומע משא"כ הצודק לרמות, הוא מי ‡Ï‡ללמוד ,∆»
eÂˆÈÂ Ì‰ÈtÓ Ì‰È˙B�ÚË eÚÓLÈהדייניםÌ·˙ÎÏ ¯ÙBÒÏ שאכן ויבדקו ƒ¿¿«¬≈∆ƒƒ∆ƒ«¿≈¿»¿»

כראוי  הטענות Ì‰È�Lנכתבו ˙Ú„Ó ‡Ï‡ e·zÎÈ ‡ÏÂ שכותבים . אחרי כי ¿…ƒ¿¿∆»ƒ««¿≈∆
מטענותיו  לחזור יכול אין ‰ÙBÒ¯.שוב ¯ÎN ÌÈ�˙B� Ì‰È�Le ,Ì‡ e‰ÈÓ ¿≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ

Ô�È‡ ÔÈ·˙BkL ‰Ó ÏÎÂ ,Ô„Èa ˙eL¯‰ ,·˙Îa ÔÚËÏ ÌÈˆB¯ ÌÈ�È„ ÈÏÚa È�L¿≈«¬≈ƒƒƒƒ¿…ƒ¿«»¿¿»»¿»«∆¿ƒ≈»

Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ(ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)'Ù ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ] ¿ƒ«¬…»∆«≈¿«»ƒ»

הקודמת, לטענתו אמתלא כשנותן בו לחזור יכול פה בעל דבטוען ב', סעיף

אמתלא  אף מהני לא נכתב כבר  אם ].אבל
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ÈLÈÏL ÔÈ„ Ì‰Ï ÌÈ¯¯Ba ,„Á‡ ‰ÊÂ „Á‡ ‰Ê ¯¯aL אותם ידון זה וב"ד ∆≈«∆∆»¿∆∆»¿ƒ»∆«»¿ƒƒ
וכו'] אחד' לו בורר 'זה דהיינו זבל"א, של ב"ד נקרא È‰ÈL‰[וזה CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¿≈»ƒ∆ƒ¿∆

ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ÈLÈÏL‰ ÔÈ„‰ שנבחרו הדיינים שני בהסכמת די אלא ««»«¿ƒƒƒ¿««¬≈ƒƒ
ידם  BzÓ‡Ïעל ÔÈ„‰ ‡ˆÈ Ck CBzÓL ,Ì˙B‡ ÌÈ�„ ÌzLÏLe והטעם , ¿»¿»»ƒ»∆ƒ«≈≈«ƒ«¬ƒ

ברמ"א  יתבאר כך, ‰È‰שעדיף eÏÙ‡ ‰„ÔÈ,הדיין. ÏÚa ¯¯aL „Á‡‰ ¬ƒ»»»∆»∆≈««««ƒ
CeÓÒÂ ÏB„‚ ÌÎÁ יחיד מדין לבדו לדון יכול הדין שמעיקר מומחה דהיינו »»»¿»

מ"מ  Ê‰מומחה, Ïˆ‡ ÔB„ÈL B�È„ ÏÚa ˙‡ ÛÎÏ ÏBÎÈ B�È‡ דאע"ג ≈»»…∆««ƒ∆ƒ≈∆∆
לבוא  לגמרי מסרב דין כשבעל רק היינו אצלו, לדון לכוף יכול מומחה דיחיד

לכופו  יכול אין משלו, דיין לבחור רוצה רק לדון לבוא כשמוכן משא"כ ,לדון,
‰ˆ¯ÈL ÈÓ ¯¯Ba ‡e‰ Ì‚ ‡Ï‡ הגון דיין שיבחר CBzÓL‰‚‰:.ובלבד ∆»«≈ƒ∆ƒ¿∆∆ƒ

„Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊLבזכותו להפך ‡Á„שבא BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ להפך שבא ∆∆≈∆»¿∆≈∆»

ˆÔÈ˙Èבזכותו  ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ ‰„ÌÈ�Èשומעים , Ì‚Â ,Ì‰Ï עצמם„Á‡ Ïk ««¬≈ƒƒ«¿ƒ»∆¿«««»ƒ»∆»

B˙B‡ ˙eÎÊa Ct‰Ó דין ‡B˙Bבעל ¯¯aL לדייןÔÈ„‰ „ˆÓ ¯LÙ‡L ‰Ó ÏÎa ¿«≈ƒ¿∆≈«¿»«∆∆¿»ƒ««ƒ

היטב  הצדדים כל את שביררו עד הדין את לפסוק ממהרים לא Âוגם ¿הדיין ,

˙Ó‡‰ ÌÈ˜ÒBÙe Ì‰È�L ˙B�ÚË ÚÓBL ÈLÈÏL‰(¯ÂË)Ì‡ הנבררים . שני «¿ƒƒ≈««¬¿≈∆¿ƒ»¡∆ƒ

Ì‰Ï e�zÈ ¯ÈÚ‰ È‚È‰�Ó ,ÈLÈÏL Ì‰Ï ¯¯·Ï ÌÓˆÚ ˙BÂL‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡≈»¿ƒ¿«¿«¿»ƒ¿…»∆¿ƒƒ«¿ƒ≈»ƒƒ¿»∆

¯ÈÚa ÌÈ‚È‰�Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .ÈLÈÏL יכול ולא שלישי לברור אפשר אי וממילא ¿ƒƒ¿ƒ≈«¿ƒƒ»ƒ

זבל"א  ע"י הדין È�ÙÏלהתברר Ú·Bz‰ CÏÈ של, eÙÎÈÂב"ד ‰˘ÏL את ≈∆«≈«ƒ¿≈¿…»¿»…

Ì‡ ÔÎÂ .Ì‰È�ÙÏ Ôe„Ï Úaz�‰ ש B�È‡Lנ ‰�Úazרואים ÔÈ„ ¯¯·Ï ÌÈ¯ÚÓ «ƒ¿»»ƒ¿≈∆¿≈ƒ«ƒ¿»«¬ƒƒ¿…«»∆≈

Ôe‚‰ ÔÈ„ Ïˆ‡ ˙·LÏ È„k Ôe‚‰ שאינו דיין יהיה מהדיינים אחד וממילא »¿≈»∆∆≈∆«»»

‡B˙Bהגון  ÔÈÙBk הנתבע , ÔÓÈÒאת ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,‰˘ÏL È�ÙÏ Ôe„Ï ƒ»ƒ¿≈¿…»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

א'‚' ‰‚Ôeסעיף ÔÈ„ ¯¯·ÈL B‡ ,(¯ÂË)‡Â .ÌÈ¯¯Ba‰ ÌÈ�L‰ Ì שנבחרו ∆ƒ¿…«»»¿ƒ«¿«ƒ«¿ƒ

הדיינים Ï·¯¯להיות ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,ÔÓˆÚ ˙BÂL‰Ï ÌÈÏBÎÈ¿ƒ¿«¿«¿»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒƒ¿…

ÈLÈÏL,בהסכמה כשנבררו משא"כ שלשה, צריך כרחו בעל כשדנים רק כי ¿ƒƒ

שפיר שניהם, על המקובל לפסק מגיעים הדיינים שני ÔÓÈÒאם Â"È¯‰Ó)

(‡"ÈÚaz�‰ Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ התובע . Ú·Bz‰Âאו ÌÈ�L ¯¯·È ‡e‰L ¯ÓB‡ ¿≈¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆ƒ¿…¿«ƒ¿«≈«

u
לונ. אומר אלא זו, לכפייה א"צ  הגון, שאינו דיין לברור מערים  התובע אם  אבל 

הגון . דיין שתברר עד טענותיך  על  משיב  אינני הנתבע

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|âé ïîéñèì

ÌÈa¯ ÌÈ�È„‰L ÔÓÊ ÏÎ„ ,B„Èa ˙eL¯‰ ,ÈLÈÓÁ e¯¯·È Ì‰Â ,ÌÈ�L Ôk Ì‚«≈¿«ƒ¿≈ƒ¿¿¬ƒƒ»¿¿»¿»¿«∆««»ƒ«ƒ

BzÓ‡Ï ÔÈ„‰ ‡ˆBÈ ¯˙BÈ(‰¯Â˙Ï Â˘Â¯Ù· Ô"·Ó¯). ≈≈«ƒ«¬ƒ

הנבררים· ‡˙בשטר:ÌÈ·˙Bkהדיינים ¯¯a È�BÏtדייןÈ�BÏÙe ,È�BÏt ¿ƒ¿ƒ≈«∆¿ƒ¿ƒ
˙‡ ¯¯aדייןe·˙Î ‡ÏL ÔÓÊ ÏÎÂ .È�BÏt כל הנבררים, שמות את ≈«∆¿ƒ¿»¿«∆…»¿

הדין מבעלי Ì‰a.אחד ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ ,e·˙kLÓe ,Ì‰a ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ¿ƒ«¬…»∆ƒ∆»¿≈¿ƒ«¬…»∆
,CÎÈÙÏ,בהם לחזור יוכלו לא ששוב חוב להם גורמת שהכתיבה ‡ÔÈכיון ¿ƒ»≈

Ì‰È�L ˙Ú„Ó ‡Ï‡ ÔÈ·˙Bk המתחייב הסכמת צריך שטר כתיבת ,דכל ¿ƒ∆»ƒ««¿≈∆
¯ÙBÒ‰ ¯ÎN ÌÈ�˙B� Ì‰È�Le שניהם לטובת זה ‡Ì‰‚‰:.כי ÔÈ„‰ ‡e‰Â ¿≈∆¿ƒ¿««≈¿«ƒƒ

B„ÈÓ e�˜ לחזור יכולים אינם שוב הדיינים, ברירת על קנין עשו שניהם אם »ƒ»

„·"Ó)בהם ˜"Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)e�ÚËLÓ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ את . דינים הבעלי ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»¬

הנבררים Ì‰È�Ùaטענותיהם הדיינים Ètשל ÏÚ Û‡ ,¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ ƒ¿≈∆≈»¿ƒ«¬…««ƒ

e·˙Î ‡ÏLבשטר הנבררים שמות ‰ÈÓÏ˘Â¯È)את Ì˘· Ì˘)Â שדבר . אע"פ ∆…»¿¿

מ"מ במחלוקת, שנוי הוא טענותיהם אחר בהם לחזור יכולים שאין ∆¿ƒ�¯‡‰זה

ÔÈ‡ Ì‰È�Ù· e�ÚËLÓ ,'ÂÎÂ È�BÏt ¯¯a È�BÏt ·zÎÏ C¯„ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·„ ÈÏƒƒ¿»∆≈∆∆ƒ¿…¿ƒ≈«¿ƒ¿ƒ∆»¬ƒ¿≈∆≈

¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‡ÓÏÚ ÈÏÎÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ הוא ,מבחירתו ¿ƒ«¬…¿À≈»¿»¿»»∆≈»«¬…

ש  eÙÈÒBÈLהדין ¯ÓBÏ Ôk Ì‚ ÏÎeÈ ‡Ïעל נוספים שנבחרו ‰„ÌÈ�Èדיינים …««≈«∆ƒ««»ƒ

(‚"Á Â"Ë ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯).

¯ÈÈ‡ ËÎ

‚·˙Îa ÂÈ˙B�ÚË ÔzÈL Ì„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ‡,ליתן חייב אין דינו לבעל ≈ƒ∆»»»∆ƒ≈«¬»ƒ¿«
לדיינים  וגם לשקר, מה ילמד ועי"ז לפניו כתובות יהיו שטענותיו רוצה דאינו

וכדלהלן  מטענותיו בו לחזור יוכל לא עי"ז כי לתת, לכופו אפשר ÔÈ„Ïאי ÔÈ‡Â .¿≈««»
·˙Îa ˙B�ÚË Ïa˜Ï יותר אפשר בכתב כי פה, בעל טענותיהם ששמעו קודם ¿«≈«¬ƒ¿»

יכול  בעצמם אותם כששומע משא"כ הצודק לרמות, הוא מי ‡Ï‡ללמוד ,∆»
eÂˆÈÂ Ì‰ÈtÓ Ì‰È˙B�ÚË eÚÓLÈהדייניםÌ·˙ÎÏ ¯ÙBÒÏ שאכן ויבדקו ƒ¿¿«¬≈∆ƒƒ∆ƒ«¿≈¿»¿»

כראוי  הטענות Ì‰È�Lנכתבו ˙Ú„Ó ‡Ï‡ e·zÎÈ ‡ÏÂ שכותבים . אחרי כי ¿…ƒ¿¿∆»ƒ««¿≈∆
מטענותיו  לחזור יכול אין ‰ÙBÒ¯.שוב ¯ÎN ÌÈ�˙B� Ì‰È�Le ,Ì‡ e‰ÈÓ ¿≈∆¿ƒ¿««≈ƒƒ

Ô�È‡ ÔÈ·˙BkL ‰Ó ÏÎÂ ,Ô„Èa ˙eL¯‰ ,·˙Îa ÔÚËÏ ÌÈˆB¯ ÌÈ�È„ ÈÏÚa È�L¿≈«¬≈ƒƒƒƒ¿…ƒ¿«»¿¿»»¿»«∆¿ƒ≈»

Ô‰a ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ(ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)'Ù ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ] ¿ƒ«¬…»∆«≈¿«»ƒ»

הקודמת, לטענתו אמתלא כשנותן בו לחזור יכול פה בעל דבטוען ב', סעיף

אמתלא  אף מהני לא נכתב כבר  אם ].אבל
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„Ì‡'א דין aבעל ,B¯·Á ¯¯aL ÔÈ„ ÏÒÙÏ ‡aפסול ‡Bטענת ˙e�ÏÊ‚ ƒ»ƒ¿…«»∆≈«¬≈¿«¿»
‰ÁtLÓ ÏeÒÙ· סימן ריש כדלעיל לדון שפסול גר או עבד שהוא שטוען ¿ƒƒ¿»»

ÂÈ¯·„kז' „ÈÚÓ „Á‡ „Ú eÏÙ‡ BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ להצטרף , יכול דאינו ≈¿ƒ¬ƒ≈∆»≈ƒƒ¿»»
אלא  בזה, להעיד ונפסל נוגע שהוא כיון עדים, שני שיש ייחשב ועי"ז עד לאותו

כטענתו  עדים שני מביא .אם

ÔÂÈÒ '‡

‰˙e„Ú Ú„BÈ‰ ÔÈ„ Úaz�‰ ¯¯a Ì‡שתועיל,Ú·BzÏ יהיה שהוא ועי"ז ƒ≈««ƒ¿»«»«≈«≈«≈«
דיין  נעשה עד אין כי עדותו, את מפסיד התובע ‡B˙Bדיין, ÌÈ˜ÁB„ את , ¬ƒ

‡Á¯.הנתבע  ÔÈ„ ¯¯·Ïƒ¿…«»«≈

ÂÌÈ�È„‰ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ בענינם ודנו טענותיהם ÈaÓ˙ששמעו ¯·„ Ï‡LÏ ƒÀ¿¿««»ƒƒ¿…»»ƒ≈
ÌzÚ„ Ì‰Ï ÌÈÚÈ„BÓ ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙È·e ,ÔÈÁÏBLÂ ÔÈ·˙Bk ,ÏB„‚‰ ÔÈ„ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ≈ƒ«»ƒƒ»∆«¿»
Ì‰ÈÏÚ ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa e˜ÒÙÈL ¯ÓÈÓÏ ‡kÈÏ„ ,Ì˙B‡ ÔÈ�„ Ì‰Â¿≈»ƒ»¿≈»¿≈«∆ƒ¿¿≈ƒ«»¬≈∆
.ÌÈ�È„‰ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ÔÈ„‰ ÈÏÚa eÈ‰ÈL Ô�ÈÚa ‡‰„ ,ÔÈ„‰ ˙‡∆«ƒ¿»»≈»∆ƒ¿«¬≈«ƒ¿ƒƒ¿≈««»ƒ

ÌÈ¯¯Ba‰ eˆ¯ÈL ÈÓÏ Ï‡LÏ ÌÈÏBÎÈÂ,דינים הבעלי ע"י שנבררו בדיינים גם ƒƒƒ¿…¿ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

רוצים  שהם מי את ולשאול להתייעץ „ÌÈ�Èיכולים ÈÏÚa ˙Ú„ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ«««¬≈ƒƒ

‰Êa הדינים בעלי להסכמת וא"צ ידם על נעשה השלישי הדיין שבחירת כמו »∆

ÚÂ¯Ê)וכדלעיל ¯Â‡ Ì˘· Ó"„· È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰).

ÔÂÈÒ '·

ÊÌ‡הדין ÔÈaבעלי ÔÈ„a ÔÈa ,Ì‰Ï e�B„ÈL ÌÈL�‡ ‰¯NÚ Ì‰Ï e¯¯a ƒ≈¿»∆¬»»¬»ƒ∆ƒ»∆≈¿ƒ≈
·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈ ˙Á‡ ˙Ú„Ï eÓÈkÒÈ ‡Ï Ì‡LÂ ,‰¯LÙa היינו] ƒ¿»»¿∆ƒ…«¿ƒ¿««««≈¿««»…

בעי  דבפשרה י"ב סימן לעיל נתבאר דבסתמא בפירוש, כן כולם שכתבו דעת נן

רוב] מהני ÓB‡L¯ולא B‡ ,BzÚ„ ¯ÓB‡ B�È‡Â Ì‰Ó „Á‡ ˜ÏzÒ�Â ,¿ƒ¿«≈∆»≈∆¿≈≈«¿∆≈
ÌeÏÎ B�È‡ ˙Á‡ ˙Ú„Ï ÌÏÎ ‰ÚLz‰ eÓÈkÒ‰ eÏÙ‡ ,Ú„BÈ È�È‡ כיון ≈ƒ≈«¬ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»À»¿««««≈¿

וליכא  דיינים, עשרה על היתה ‡'.שההסכמה ÛÈÚÒ Á"È ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

איני  אומר אחד כשדיין אבל הרוב, אחר הולכים דבדין דאע"פ נתבאר שם

ד'] בסעיף שם עוד [ועי' אחר. דיין להוסיף וצריך מהני לא .יודע,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ãé ïîéñàî

„È ÔÓÈÒ

,ÏÂ„‚‰ ÔÈ„ ˙È·Ï ÍÏ� ¯ÓÂ‡ ÔÈ�È„ ÈÏÚ·Ó „Á‡ Ì‡
È�Â˙�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ¯ÓÂ‡‰ ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ 'Á Â·Â

‡eÓˆÚ˙�L ÌÈ�Lביניהם Ô‡kורבו ÔB„� ¯ÓB‡ ‰Ê ,ÔÈ„a שבעירם ,בב"ד ¿«ƒ∆ƒ¿«¿«ƒ∆≈ƒ»
ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‰ÏÚ� ¯ÓB‡ ‰ÊÂ בית או שבירושלים, הגדול ב"ד ¿∆≈«¬∆¿≈ƒ«»

חכמים  של קיבוץ בו שיש מקום דהיינו B¯ÈÚaנא הוועד, Ô„Â B˙B‡ ÔÈÙBk ,ƒ¿»¿ƒ
יותר  חשוב בב"ד אפי' אחר במקום לדון חבירו את לכוף יכול אחד צד .דאין

Ì‡Âדין הפסק לדיינים‡Ó¯אחר הדין מבעלי ÊÈ‡Ó‰אחד ÈÏ e�˙e e·˙k ¿ƒ»«ƒ¿¿ƒ≈≈∆
BÏ ÌÈ�˙B�Â ÌÈ·˙Bk ,Ì˙ÈÚË ‡ÓL ,È�ez�„ ÌÚË מבואר ד' בסעיף להלן «««¿ƒ∆»¿ƒ∆¿ƒ¿¿ƒ

והפסק  הצדדים טענות את רק אלא הפסק, טעם לו לכתוב צריכים דאין ברמ"א

e�ÓÓדין ÌÈ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â יביא ואם לו, שכתבו אחר מיד שנתחייב מה ¿««»ƒƒƒ∆
ממנו  שהוציאו מה לו יחזירו דינם בפסק  שטעו הגדול  מב"ד ‰ˆ¯Cכתב Ì‡Â .¿ƒÀ¿«

ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ¯·„ Ï‡LÏ בדין לפסוק כיצד יודעים שאין  שאירע אע"פ ƒ¿…»»ƒ≈ƒ«»
אלא  שם, לדון לילך לדרוש יכול אינו הגדול, הב"ד את לשאול וצריכים זה

‡·ÈL ‰Ó ÈÙk Ì¯ÈÚa Ì‰Ï ÔÈ�„Â ,ÌÈÏ‡BLÂ ÌÈÁÏBLÂ ÌÈ·˙Bk¿ƒ¿¿ƒ¿¬ƒ¿»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒ«∆»…
ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa ·˙Îa שלא כיון בעצמו לפסוק יכול הגדול הב"ד אין אבל ƒ¿«≈ƒ«»

ו' סעיף י"ג סימן וכדלעיל בפניו, ÎN¯טענו eÚ¯ÙÈ ÌÈ�È„ ÈÏÚa È�Le ,¿≈«¬≈ƒƒƒ¿¿¿«
ÁÈÏL‰ שביניהם הדין לצורך שזה ‰„ÌÈ�È‰‚‰:.כיון ÈÏÚaÓ „Á‡ Ì‡ ,e‰ÈÓ «»ƒ«ƒƒ∆»ƒ«¬≈«ƒƒ

ÌÈ˜Á¯ÓÏ ÁBÏLÏ ‰ˆB¯ ÌÈ�È„‰ B‡ שם שנמצאים מהחכמים לשאול ,כדי ««»ƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ

Ì‰Ï CeÓÒ ÌÎÁ LÈÂ סמוך Ôe„Ïבמקום Èe‡¯‰ אותו ÌÈÁÏBLולשאול , ¿≈»»»»∆»»»¿ƒ

d�ÈÓk Ïk Â‡Ï„ ,ÌÎÁ ¯˙BÈ ˜BÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ CeÓÒÏ בכוחו אין כי «»««ƒ∆»»≈»»¿«»¿ƒ≈

¯ÎNa ˙Ba¯‰Ï ÔÈ„ ÏÚaÏ „ÒÙ‰ Ì¯‚Ï בהוצאותÌ‡ ÔkL ÏÎÂ .˙eÁÈÏL‰ ƒ¿…∆¿≈«««ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿»∆≈ƒ

u
רקנא. שבשניהם  הוועד לבית הגדול  ב "ד בין  חילוק  שאין הרמב "ם דעת הוא זה

והטור  והרא"ש  התוס ' דעת  אבל  הנתבע . ולא לשם לילך  לתבוע יכול  התובע

בהמשך . זאת שיטה הרמ "א  ורמז זאת, לדרוש  יכול  הנתבע אף  הגדול , לב "ד דלילך 
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¯ÎNa ˙Ba¯‰Ï ÔÈ„ ÏÚaÏ „ÒÙ‰ Ì¯‚Ï בהוצאותÌ‡ ÔkL ÏÎÂ .˙eÁÈÏL‰ ƒ¿…∆¿≈«««ƒ¿«¿ƒ¿««¿ƒ¿»∆≈ƒ

u
רקנא. שבשניהם  הוועד לבית הגדול  ב "ד בין  חילוק  שאין הרמב "ם דעת הוא זה

והטור  והרא"ש  התוס ' דעת  אבל  הנתבע . ולא לשם לילך  לתבוע יכול  התובע

בהמשך . זאת שיטה הרמ "א  ורמז זאת, לדרוש  יכול  הנתבע אף  הגדול , לב "ד דלילך 
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Ôe„Ïיש Èe‡¯‰ Ô¯ÈÚa ¯Á‡ ÌÎÁ שאין הוצאות, שום בלי לשואלו ואפשר »»«≈¿ƒ»»»»

בהוצאות הכרוך רחוק במקום לשאול שישלחו לבקש זכות ÛÂÒלו ÈÎ„¯Ó)

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯ÙÌ‡Â ÂLa‰יש. ÌÈÎeÓÒ ÌÈÓÎÁ È�L באותו נמצאים ששניהם ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿»∆

בזה  ‰‚„ÏBמרחק, ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰אותו Ê‰ושואלין ˜¯Ù ˘È¯ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ¿ƒ«««»

(¯¯Â·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa לב"ד . לילך לתבוע אחד דין בעל בכח שאין «∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÚBËהגדול  ‰ÊÂ ÔÚBË ‰ÊL ÌÈ�È„‰ ¯‡La ונתבע,, תובע כאן שאין היינו ƒ¿»«ƒƒ∆∆≈¿∆≈

אבותיו], של שהוא טוען א' וכל קרקע שיש [כגון מוחזקים אינם ששניהם אלא

לשום  אין תובע, שאין וכיון בו, תפוסין ששניהם בשווה, מוחזקים ששניהם או

הגדול  לב"ד לילך להכריחו השני על עדיפות ‡Bצד ≈∆¿ÓB‡Lk¯בהלוואה,
ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙ÈaÏ CÏ� ¯ÓB‡ ‰BÏ‰Â ,Ô‡k ÔB„� ‰ÂÏÓ‰ ש'עבד דכיון ««¿∆ƒ«¿«∆≈≈≈¿≈ƒ«»

כשהוא  אף המלוה את לכוף הלוה בכוח אין לו, ומשועבד מלוה' לאיש לוה

משכונו  לו להחזיר ‰‚„ÏBתובעו ÔÈ„ ˙ÈaÏ CÏ� ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»«««¿∆≈≈¿≈ƒ«»
אחר  הולכין רגיל שבאופן ממנו, תובע והלוה מוחזק שהמלוה באופן אפילו

בהלואה  מ"מ BÓÚהתובע, ‰ÏBÚÂ ‰BÏ‰ ˙‡ ÔÈÙBk שעבד כיון הגדול, לב"ד ƒ∆«∆¿∆ƒ
מלוה  לאיש Lלוה ‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ ‰ÔÚBËהשני. ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ B˜ÈÊ‰ ¿≈ƒ»«∆∆ƒƒ¿»¿»»«≈

‰�ÔÚËהתובע  ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙Èa ÔÈÙBk ,˙BÏÚÏ הנתבע˙BÏÚÏ «¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬
‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ ,BÓÚ,לעלות הנתבע את לכוף התובע בכח יש שתמיד ƒ¿≈»«≈»∆

וכדלעיל  ולוה ממלוה ¯‡È‰חוץ B‡ ÌÈ„Ú eÈ‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈ƒ¿»»
‰ÂÏÓÏ B‡ ˜Ê�Ï B‡ ÏÊ‚�Ï את כופין התובע, ביד ראיות שיש שרואים כיון «ƒ¿»«ƒ»««¿∆

עמו  לעלות ‡·Ïהנתבע ¯˜�È˙ב , ‰�ÚË ראיות ‡˙בלי ÔÈ·ÈÁÓ ÔÈ‡ , ¬»«¬»≈»ƒ≈¿«¿ƒ∆
‡Ï‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚË�‰הנתבע¯ËÙ�Â BÓB˜Óa ÚaL�,תביעה כל כמו «ƒ¿»»≈¿»∆»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ונפטר  מדרבנן היסת שבועת הנתבע נשבע ראיה, לתובע ואין כופר הנתבע .שאם
‰Ê‰ ÔÓÊa ÔÈ„‰ ÔÎÂאע"פ,ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa ÌL ÔÈ‡LÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¿≈«ƒ«¿««∆∆≈»≈ƒ«»¿≈¿ƒ

·eLÁ ÔÈ„ ˙Èa„בחשיבותו e‰L‡,שמפורסם ‰Ó ÈÙÏ ¯B„Â ¯B„ ÏÎaL ¿≈ƒ»∆¿»»¿ƒ«∆

ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa È¯˜Ó בהערה BÓB˜Ó˙(ÂË¯)נב ראה LÈ Ï·‡ ,d˙B‡a ƒ¿≈≈ƒ«»¬»≈¿¿»

‰�È„ÓLÈL ˙BÓB˜Óe ,ÌÈa¯Ï ÌÈÁÓÓ ÌÈÏB„‚ ÌÈÓÎÁ Ì‰a LÈL ¿ƒ»∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ»«ƒ¿∆≈

u
הרמ"א,נב. בדברי  נפ"מ  שום אין הגדול , כב "ד דינו  הוועד דבית  השו "ע לדעת 

לילך כשדורש  כפייה זכות  יש  לנתבע שאף  בהמשך , לשיטתו  כאן כתבו  הרמ "א  רק 

הגדול . כב "ד דינו  דור שבכל  החשוב  דב "ד כאן  כתב  וע"ז הגדול , לב "ד

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ãé ïîéñâî

È�BÏt ÌB˜ÓÏ CÏ� ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ì˙BÓk Ì�È‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ì‰a»∆«¿ƒƒ∆≈»¿»ƒ»«««¿∆≈≈¿»¿ƒ
‰BÏ‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÂÈ�ÙÏ ÔB„�Â ÏB„‚‰ È�BÏÙe È�BÏÙÏ È�BÏt ı¯‡aL∆¿∆∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿»»ƒ∆«∆

BÓÚ CÏB‰Â בית הנקרא חשובים חכמים קיבוץ שיש מקום דכל השו"ע דדעת ¿≈ƒ
לשם  לילך לנתבע לכוף התובע בכח שיש הגדול כב"ד דינו Ì‡ƒ‰‚‰:,הוועד,

‰‡¯�Â ,‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú [Ú·BzÏ] LÈ שנראה LÈLאו B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙ÈaÏ ≈«≈«≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆≈

ÂÈ˙B�ÚËa LÓÓ ראיות בידו כשאין ‡B˙Bגם ÔÈÙBk ÔÈ‡ ÈÎ‰ Â‡Ï· Ï·‡ . «»¿«¬»¬»¿«»ƒ≈ƒ

BÓÚ CÏÈÏלעיל המחבר כן כתב שכבר „·ÚË�˙(ÂË¯)וכמו ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . ≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬«

ÛÎÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,Úaz�Ï Ú·Bz ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙È·Ï CÏ�≈≈¿≈ƒ«»≈ƒ≈≈«¿ƒ¿»¿»∆»»»…

BÓÚ CÏÈÏ B¯·Á כשרוצה רק היינו לנתבע, תובע בין החילוק שכל היינו ¬≈≈≈ƒ

לב"ד  לילך כשדורש אבל יותר, ומומחה חשוב ב"ד היינו הוועד, לבית לילך

וכמו  הגדול כב"ד שדינו דור שבאותו החשוב לב"ד [או שבירושלים הגדול

זאת לדרוש יכול הנתבע דאף זו לשיטה ס"ל לעיל], הרמ"א כן (ÂË¯שכתב

(˙"¯ Ì˘·˙Èa LÈL ÔÓÊ ÏkL ‰Ê‰ ÔÓÊa e‚‰� ¯·k Ï·‡ ,‡�È„Ó ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆ƒƒ»¬»¿«»¬«¿««∆∆»¿«∆≈≈

¯Á‡ ÔÈ„ ˙È·Ï BÓÚ CÏÈL B¯·Á ÛÎÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ ,¯ÈÚa ÔÈ„˜"È¯‰Ó) ƒ»ƒ≈∆»»»…¬≈∆≈≈ƒ¿≈ƒ«≈

(‡"Î ˘¯˘‡Ï ÔÎÏÂ ,„ÚÂ‰ ˙Èa B‡ ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa ÂÈLÎÚ e�Ï ÔÈ‡ Èk ,ƒ≈»«¿»≈ƒ«»≈«««¿»≈…

B˙BÁ„Ï ÏÎeÈ אחר במקום Ú„לדון BÓÚ Ôe„Ï ‡ÏL B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ Ï·‡ , «ƒ¿¬»»ƒ¿∆…»ƒ«

ÈLÈÏL ÌBÈ לכפרים לצאת וצריך בעיר שאינו לדחייתו אמתלא כשנותן דוקא ¿ƒƒ

Âוכדו' מ"מ, השלישי, ליום דוחים הדיון עצם שאת e¯¯·Èאע"ג „ÈÓ את ¿ƒ»¿»¿

לידי „ÌÈ�Èה  שוב יבוא שלא השלישי, ליום ימתינו ולא זה, בדין שידונו «»ƒ

‡ÌÈ‡�ÒÎדחייה  È�L B‡ ,¯ÈÚ‰ È�·Ï Ú·BzL È‡�ÒÎ‡ Ï·‡ זה . שתובעים ¬»«¿¿«∆≈«ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ

זה  B˙BÁ„Ïאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓ BÓÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆ סיבה , להם שאין כיון »ƒ»ƒƒ»¿…«ƒ¿

אחר ליום הדין את Ó‰¯"˘)לדחות Ì˘· ÈÎ„¯Ó)Ú·BzL ¯ÈÚ‰ Ôa ÔÎÂ .¿≈∆»ƒ∆≈«

ÔÈ„Ï ÌL BÁÈ¯ÎÓ ,ÔÈ„ ˙Èa ÌL LÈÂ ,e�‡ˆÓÈL ÌB˜Ó ÏÎa È‡�ÒÎ‡Ï¿«¿¿«¿»»∆ƒ¿»∆¿≈»≈ƒ«¿ƒ»¿ƒ

(„"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)‰Ê ÏÎÂ בעירו. לדון Ô¯ÈÚa,שכופה ÔÈ„ ˙Èa LÈLk ¿»∆¿∆≈≈ƒ¿ƒ»

ÌL ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ אחר במקום לב"ד לילך ממילא ‡Á„וצריך Ïk , ¬»ƒ≈≈ƒ»»∆»

ÔÈ„ ˙ÈaÏ BÓÚ CÏÈL B¯·Á ÁÈ¯Î‰Ï ÏÎeÈ שרוצה BÓÚמסויים Ôe„ÏÈÎ„¯Ó) «¿«¿ƒ«¬≈∆≈≈ƒ¿≈ƒ»ƒ

(‰"Ò ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙÂ ¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ. לדון שכופין שאמרנו מה כל

בעיר  כשהנתבע אבל הזו, בעיר גרים כששניהם דוקא הזו, שבעיר בב"ד

Ètאחרת, ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‡e‰ Ì‡ ,Úaz�‰ ¯Á‡ CÏÈÏ CÈ¯ˆ Ú·Bz‰«≈«»ƒ≈≈«««ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆∆««ƒ

ÏB„‚ ¯˙BÈ ÔÈ„ ˙Èa‰ Ú·Bz‰ ¯ÈÚaL('‡ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Úaz�Ï ‰È‰ eÏÙ‡Â . ∆¿ƒ«≈««≈ƒ≈»«¬ƒ»»«ƒ¿»
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Ôe„Ïיש Èe‡¯‰ Ô¯ÈÚa ¯Á‡ ÌÎÁ שאין הוצאות, שום בלי לשואלו ואפשר »»«≈¿ƒ»»»»

בהוצאות הכרוך רחוק במקום לשאול שישלחו לבקש זכות ÛÂÒלו ÈÎ„¯Ó)

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯ÙÌ‡Â ÂLa‰יש. ÌÈÎeÓÒ ÌÈÓÎÁ È�L באותו נמצאים ששניהם ¿ƒ¿≈¬»ƒ¿ƒ¿»∆

בזה  ‰‚„ÏBמרחק, ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰אותו Ê‰ושואלין ˜¯Ù ˘È¯ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ¿ƒ«««»

(¯¯Â·ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa לב"ד . לילך לתבוע אחד דין בעל בכח שאין «∆¿»ƒ¬ƒ
ÔÚBËהגדול  ‰ÊÂ ÔÚBË ‰ÊL ÌÈ�È„‰ ¯‡La ונתבע,, תובע כאן שאין היינו ƒ¿»«ƒƒ∆∆≈¿∆≈

אבותיו], של שהוא טוען א' וכל קרקע שיש [כגון מוחזקים אינם ששניהם אלא

לשום  אין תובע, שאין וכיון בו, תפוסין ששניהם בשווה, מוחזקים ששניהם או

הגדול  לב"ד לילך להכריחו השני על עדיפות ‡Bצד ≈∆¿ÓB‡Lk¯בהלוואה,
ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙ÈaÏ CÏ� ¯ÓB‡ ‰BÏ‰Â ,Ô‡k ÔB„� ‰ÂÏÓ‰ ש'עבד דכיון ««¿∆ƒ«¿«∆≈≈≈¿≈ƒ«»

כשהוא  אף המלוה את לכוף הלוה בכוח אין לו, ומשועבד מלוה' לאיש לוה

משכונו  לו להחזיר ‰‚„ÏBתובעו ÔÈ„ ˙ÈaÏ CÏ� ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»«««¿∆≈≈¿≈ƒ«»
אחר  הולכין רגיל שבאופן ממנו, תובע והלוה מוחזק שהמלוה באופן אפילו

בהלואה  מ"מ BÓÚהתובע, ‰ÏBÚÂ ‰BÏ‰ ˙‡ ÔÈÙBk שעבד כיון הגדול, לב"ד ƒ∆«∆¿∆ƒ
מלוה  לאיש Lלוה ‰Ê ÔÚË Ì‡ ÔÎÂ ‰ÔÚBËהשני. ‰ˆ¯Â ,BÏÊ‚ B‡ B˜ÈÊ‰ ¿≈ƒ»«∆∆ƒƒ¿»¿»»«≈

‰�ÔÚËהתובע  ˙‡ B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙Èa ÔÈÙBk ,˙BÏÚÏ הנתבע˙BÏÚÏ «¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ∆«ƒ¿»«¬
‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ ,BÓÚ,לעלות הנתבע את לכוף התובע בכח יש שתמיד ƒ¿≈»«≈»∆

וכדלעיל  ולוה ממלוה ¯‡È‰חוץ B‡ ÌÈ„Ú eÈ‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»≈ƒ¿»»
‰ÂÏÓÏ B‡ ˜Ê�Ï B‡ ÏÊ‚�Ï את כופין התובע, ביד ראיות שיש שרואים כיון «ƒ¿»«ƒ»««¿∆

עמו  לעלות ‡·Ïהנתבע ¯˜�È˙ב , ‰�ÚË ראיות ‡˙בלי ÔÈ·ÈÁÓ ÔÈ‡ , ¬»«¬»≈»ƒ≈¿«¿ƒ∆
‡Ï‡ ,ÏÏk ˙‡ˆÏ ÔÚË�‰הנתבע¯ËÙ�Â BÓB˜Óa ÚaL�,תביעה כל כמו «ƒ¿»»≈¿»∆»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿»

ונפטר  מדרבנן היסת שבועת הנתבע נשבע ראיה, לתובע ואין כופר הנתבע .שאם
‰Ê‰ ÔÓÊa ÔÈ„‰ ÔÎÂאע"פ,ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa ÌL ÔÈ‡LÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¿≈«ƒ«¿««∆∆≈»≈ƒ«»¿≈¿ƒ

·eLÁ ÔÈ„ ˙Èa„בחשיבותו e‰L‡,שמפורסם ‰Ó ÈÙÏ ¯B„Â ¯B„ ÏÎaL ¿≈ƒ»∆¿»»¿ƒ«∆

ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa È¯˜Ó בהערה BÓB˜Ó˙(ÂË¯)נב ראה LÈ Ï·‡ ,d˙B‡a ƒ¿≈≈ƒ«»¬»≈¿¿»

‰�È„ÓLÈL ˙BÓB˜Óe ,ÌÈa¯Ï ÌÈÁÓÓ ÌÈÏB„‚ ÌÈÓÎÁ Ì‰a LÈL ¿ƒ»∆≈»∆¬»ƒ¿ƒÀ¿ƒ»«ƒ¿∆≈

u
הרמ"א,נב. בדברי  נפ"מ  שום אין הגדול , כב "ד דינו  הוועד דבית  השו "ע לדעת 

לילך כשדורש  כפייה זכות  יש  לנתבע שאף  בהמשך , לשיטתו  כאן כתבו  הרמ "א  רק 

הגדול . כב "ד דינו  דור שבכל  החשוב  דב "ד כאן  כתב  וע"ז הגדול , לב "ד
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È�BÏt ÌB˜ÓÏ CÏ� ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,Ì˙BÓk Ì�È‡L ÌÈ„ÈÓÏz Ì‰a»∆«¿ƒƒ∆≈»¿»ƒ»«««¿∆≈≈¿»¿ƒ
‰BÏ‰ ˙‡ ÔÈÙBk ÂÈ�ÙÏ ÔB„�Â ÏB„‚‰ È�BÏÙe È�BÏÙÏ È�BÏt ı¯‡aL∆¿∆∆¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ¿»»ƒ∆«∆

BÓÚ CÏB‰Â בית הנקרא חשובים חכמים קיבוץ שיש מקום דכל השו"ע דדעת ¿≈ƒ
לשם  לילך לנתבע לכוף התובע בכח שיש הגדול כב"ד דינו Ì‡ƒ‰‚‰:,הוועד,

‰‡¯�Â ,‰È‡¯ B‡ ÌÈ„Ú [Ú·BzÏ] LÈ שנראה LÈLאו B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙ÈaÏ ≈«≈«≈ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆¿ƒ∆≈

ÂÈ˙B�ÚËa LÓÓ ראיות בידו כשאין ‡B˙Bגם ÔÈÙBk ÔÈ‡ ÈÎ‰ Â‡Ï· Ï·‡ . «»¿«¬»¬»¿«»ƒ≈ƒ

BÓÚ CÏÈÏלעיל המחבר כן כתב שכבר „·ÚË�˙(ÂË¯)וכמו ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . ≈≈ƒ¿≈¿ƒƒ¿«¬«

ÛÎÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÏÎÂ ,Úaz�Ï Ú·Bz ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙È·Ï CÏ�≈≈¿≈ƒ«»≈ƒ≈≈«¿ƒ¿»¿»∆»»»…

BÓÚ CÏÈÏ B¯·Á כשרוצה רק היינו לנתבע, תובע בין החילוק שכל היינו ¬≈≈≈ƒ

לב"ד  לילך כשדורש אבל יותר, ומומחה חשוב ב"ד היינו הוועד, לבית לילך

וכמו  הגדול כב"ד שדינו דור שבאותו החשוב לב"ד [או שבירושלים הגדול

זאת לדרוש יכול הנתבע דאף זו לשיטה ס"ל לעיל], הרמ"א כן (ÂË¯שכתב

(˙"¯ Ì˘·˙Èa LÈL ÔÓÊ ÏkL ‰Ê‰ ÔÓÊa e‚‰� ¯·k Ï·‡ ,‡�È„Ó ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆ƒƒ»¬»¿«»¬«¿««∆∆»¿«∆≈≈

¯Á‡ ÔÈ„ ˙È·Ï BÓÚ CÏÈL B¯·Á ÛÎÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ ,¯ÈÚa ÔÈ„˜"È¯‰Ó) ƒ»ƒ≈∆»»»…¬≈∆≈≈ƒ¿≈ƒ«≈

(‡"Î ˘¯˘‡Ï ÔÎÏÂ ,„ÚÂ‰ ˙Èa B‡ ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙Èa ÂÈLÎÚ e�Ï ÔÈ‡ Èk ,ƒ≈»«¿»≈ƒ«»≈«««¿»≈…

B˙BÁ„Ï ÏÎeÈ אחר במקום Ú„לדון BÓÚ Ôe„Ï ‡ÏL B˙BÁ„Ï ÏBÎÈ Ï·‡ , «ƒ¿¬»»ƒ¿∆…»ƒ«

ÈLÈÏL ÌBÈ לכפרים לצאת וצריך בעיר שאינו לדחייתו אמתלא כשנותן דוקא ¿ƒƒ

Âוכדו' מ"מ, השלישי, ליום דוחים הדיון עצם שאת e¯¯·Èאע"ג „ÈÓ את ¿ƒ»¿»¿

לידי „ÌÈ�Èה  שוב יבוא שלא השלישי, ליום ימתינו ולא זה, בדין שידונו «»ƒ

‡ÌÈ‡�ÒÎדחייה  È�L B‡ ,¯ÈÚ‰ È�·Ï Ú·BzL È‡�ÒÎ‡ Ï·‡ זה . שתובעים ¬»«¿¿«∆≈«ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿¿»ƒ

זה  B˙BÁ„Ïאת ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,„ÈÓ BÓÚ Ôe„Ï CÈ¯ˆ סיבה , להם שאין כיון »ƒ»ƒƒ»¿…«ƒ¿

אחר ליום הדין את Ó‰¯"˘)לדחות Ì˘· ÈÎ„¯Ó)Ú·BzL ¯ÈÚ‰ Ôa ÔÎÂ .¿≈∆»ƒ∆≈«

ÔÈ„Ï ÌL BÁÈ¯ÎÓ ,ÔÈ„ ˙Èa ÌL LÈÂ ,e�‡ˆÓÈL ÌB˜Ó ÏÎa È‡�ÒÎ‡Ï¿«¿¿«¿»»∆ƒ¿»∆¿≈»≈ƒ«¿ƒ»¿ƒ

(„"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)‰Ê ÏÎÂ בעירו. לדון Ô¯ÈÚa,שכופה ÔÈ„ ˙Èa LÈLk ¿»∆¿∆≈≈ƒ¿ƒ»

ÌL ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ אחר במקום לב"ד לילך ממילא ‡Á„וצריך Ïk , ¬»ƒ≈≈ƒ»»∆»

ÔÈ„ ˙ÈaÏ BÓÚ CÏÈL B¯·Á ÁÈ¯Î‰Ï ÏÎeÈ שרוצה BÓÚמסויים Ôe„ÏÈÎ„¯Ó) «¿«¿ƒ«¬≈∆≈≈ƒ¿≈ƒ»ƒ

(‰"Ò ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙÂ ¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ. לדון שכופין שאמרנו מה כל

בעיר  כשהנתבע אבל הזו, בעיר גרים כששניהם דוקא הזו, שבעיר בב"ד

Ètאחרת, ÏÚ Û‡ ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‡e‰ Ì‡ ,Úaz�‰ ¯Á‡ CÏÈÏ CÈ¯ˆ Ú·Bz‰«≈«»ƒ≈≈«««ƒ¿»ƒ¿ƒ«∆∆««ƒ

ÏB„‚ ¯˙BÈ ÔÈ„ ˙Èa‰ Ú·Bz‰ ¯ÈÚaL('‡ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Úaz�Ï ‰È‰ eÏÙ‡Â . ∆¿ƒ«≈««≈ƒ≈»«¬ƒ»»«ƒ¿»
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ãé ïîéñ ãî

Bz‰ ¯ÈÚa ÔB„˜Ùa ˙BÚÓ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ Ú· בעירו לדון לילך צריך מ"מ »¿ƒ»¿ƒ«≈«¿ƒ«∆∆

הנתבע  B¯ÈÚaשל ÂÈ˙BÚÓ ·kÚÏ ÏBÎÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ שעד , ירא אם היינו ∆»ƒ≈»¿«≈»»¿ƒ

לתבוע  התובע בכח יש מעותיו, כל את הנתבע יבזבז בעירו לדין שיתבענו

מעות  נמצא ששם בעיר או שבעירו הב"ד ע"י הנתבע מעות את שיעקלו

Ê‡Úaz�Ïו הנתבע, ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ,מעותיו לו את Âשעיקל להוציא ירצה אם »»ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿

המעוקלים  ÌLמעותיו ÂÈ˙BÚÓL ÌB˜Óa Ôe„Ï CÈ¯ˆ Ê‡ ששם בעיר היינו »»ƒ»¿»∆»»»

במעותיו  מוחזק התובע שכעת כיון הנתבע, של בעירו ולא מעותיו, את עיקלו

(„"Ò ÔÓÈÒ ÂÈ˜ÒÙÂ ‰"˘ ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)‚"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ סעיף . ¿«≈¿«»ƒ»

kÚÏ·י' ÏBÎÈ ˙ÓÈ‡ Èz·˙kלעקלB�a ÏÚ ‰ÚÈ·z BÏ LÈL ·‡ .ÂÈ˙BÚÓ »«¿ƒ≈«»¿«≈»»»∆≈¿ƒ»«¿

אחרת  בעיר ‡·ÂÈשגר ¯Á‡ ,Úaz�‰ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôa‰ CÏÈÏ CÈ¯ˆ ,»ƒ≈≈«≈««ƒ∆«ƒ¿»««»ƒ

אב  כיבוד ¯"Óמדין ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ¯‡a˙�L BÓk ח', ÈLÚ¯נג סעיף . ¿∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ»»ƒ

B¯ÈÚa ÌÏ‡Ï ˜ÊÁÓ סרים העיר בני שרוב או בחכמה גדול שהוא או À¿»¿«»¿ƒ

‡Á¯˙למשמעתו  ¯ÈÚa Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ יראים , שבעירו שהב"ד כיון ƒƒ»¿ƒ«∆∆

‚„ÏBלדונו  ¯˙BÈ B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,(Á"È˙ ÔÓÈÒ ·‡Ê ÔÈÓÈ�·). ««ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒ≈»

ÔÂÈÒ '‚

·„Á‡‰ Ì‡ הדין B„‚�kLÂמבעלי ,ÂÈ˙BÈ‡¯ ·zÎÏ Ú„BÈÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz ƒ»∆»«¿ƒ»»¿≈«ƒ¿…¿»»¿∆¿∆¿
BÓˆÚa ·zÎÏ ÌÎÁ „ÈÓÏzÏ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ טענותיו את «»»∆≈««¿ƒ»»ƒ¿…¿«¿

ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙ÈaÓ Ï‡LÏ ÔÈ„ ˙Èa ÌÈÁÏBLLk ברב יחשדו שלא כדי ¿∆¿ƒ≈ƒƒ¿…ƒ≈ƒ«»
יאמרו  שמא במכתבו, שמו את מזכיר שאין ואע"פ לת"ח, פנים שנושא שנשאל

ידו  כתב את מכיר ‡Ì˙Bשהוא e˜ÈzÚÈ ÌÈ�È„‰ ‡Ï‡ שהרב , ואע"פ ∆»««»ƒ«¿ƒ»
זה  שמחמת חשש אין כת"ח, היטב שכתובות אחד צד של טענות רואה הנשאל

שהשואל  אומר זה ואין שלו המורשה ע"י נכתב שזה לומר יכול כי הדין, את יטה

ת"ח  עצמו ‰ÙBÒ¯,הוא ¯ÎN ÌÈÚ¯Bt Ì‰È�Le שניהם לצורך נכתב שזה כיון ¿≈∆¿ƒ¿««≈

(‰"Ú˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

‚˙Á‡ ¯ÈÚa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz È�L LÈ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ אחד שכל ≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ««
לפניו  לדון ראוי ש ,מהם ÈÏÚaÓאע"פ „Á‡ ÏBÎÈ ,B¯·ÁÓ ÏB„‚ „Á‡‰»∆»»≈¬≈»∆»ƒ«¬≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê È�Ùa ‡Ï‡ ,‰Ê È�Ùa Ôe„‡ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈ�È„ƒƒ«…»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿««ƒ∆

u
הוצאות .נג. ושאר הדרך  הוצאות את לבן  לשלם יצטרך שהאב  שם  ונתבאר

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ãé ïîéñäî

˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰È�LL ÔÂÈk ,e�ÓÓ ÔË˜ לדון לכופו יכול לא השני וממילא »»ƒ∆≈»∆¿≈∆¿ƒ««
יחד  שניהם בפני ידונו אלא הגדול, שאי נד בפני וסוברים שחולקים ראשונים ויש .

ממנו  לקטן גדול מדיין לדחות ‡Á„‰‚‰:.אפשר Ì‡Â אלו ÏÒ˜מדיינים ¿ƒ∆»ƒ≈

ÔÈ„‰ ÔÓ BÓˆÚ זה בדין לדון חפץ „ÈÓואינו ‡˙ÈÏ„ Ô‡Ók כאילו , זה הרי «¿ƒ«ƒ¿«¿≈»»≈

השני  בפני לדון וחייב קיים, Âאינו ‰B�ÈÓÊממילא, Ì‡הדיין,‡a ‡ÏÂ È�L‰ ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿…»

B˙B‡ ‰„�Ó(‡"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó),Ôe„Ï ÂÈ�ÙÏ ‡·Ï CÈ¯ˆ B�È‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«∆¿»»∆≈»ƒ»…¿»»»

ÏÏk ‡·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙�ÓÊ‰Ï ÏÏk LeÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ לבוא צריך אינו ואף ≈»ƒ»¿«¿«¿»»¿≈»ƒ»…¿«

בא אינו למה ‰˙¯ÂÓÂ˙)להסביר Ì˘· ‡"È ÔÓÈÒ ÛÒÂÈ ˙È·).

ÔÂÈÒ '„

„ÔÈ„‰ ‰ËB�L B„LBÁ ÔÈ„ ÏÚaL ÔÈ„‰ ‰‡B¯ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ∆ƒ∆««»∆««ƒ¿∆∆«ƒ
B„‚�k מלגלג וסתם הכי בלאו אבל בכך, לחשוד סיבה לו שיש במקום ורק ¿∆¿

אותו  מנדים הדיין Ï‡על Ì‡ eÏÙ‡ ,B�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,»ƒ¿ƒ≈≈∆««»¬ƒƒ…
.Ï‡L:‰‚‰È�ez�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ÈÏ e·˙k ¯ÓB‡ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ כשהסיבה »«¿»∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«««¿ƒ

אמנם  יותר, גדול בב"ד לשאול לשלוח ורוצה הדיינים פסק על סומך שאינו

רק  אלא הפסק, טעמי לכתוב א"צ כזה באופן להלן ברמ"א שיתבאר כפי

והפסק הטענות È„È(ÂË¯)את ÏÚ B˙B‡ e�„ Ì‡ ‡˜Â„ ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈ e‰ÈÓ .ƒ≈¿ƒ«¿»ƒ»«¿≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ ,‰ÈÙk אם אולם ברצון, אותם שקיבל כיון ¿ƒ»¬»¿«»ƒ≈¿ƒ

בשו"ע  שכתב כמו לו נותנים הדין טעם לידע Ú˜¯מבקש ÔÎÂ ,È˜ÂÓ� ÈÎ„¯Ó) ¿≈ƒ»

(Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù Ô"¯Â 'ÒÂ˙Â ¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÒÂÈBÏ ·zÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆLÎe .¿∆¿ƒƒƒ¿…

,BÏ ·zÎÏ ‡aL ÔÓÊ Ïk ‡Ï‡ ,¯·„Ï ÔÓÊ ˙eÚÈ·˜ ÔÈ‡ e‰e�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆««»≈¿ƒ¿««»»∆»»¿«∆»ƒ¿…

BÏ ÔÈ�˙B�Â ÔÈ·˙Bk(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó)BÏ ·zÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒƒƒ¿…

ÔÈ„ ˜Òt‰Â ˙B�ÚË‰ Ì‰Ï ÔÈ·˙Bk ˜¯ ,˙BÈ‡¯‰Â ˙B�ÚË‰(Ì˘ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). ««¬¿»¿»«¿ƒ»∆««¬¿«¿«ƒ

„ÈÓ ÌÏLÏ CÈ¯ˆÂ בדינו שזכה לזה הכסף את ‰„ÔÈומעבירים ¯zÒÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿…«ƒ

טעותם  על הב"ד את שיעמידו הגדול הב"ד BÏע"י e¯ÈÊÁÈ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó) «¬ƒ

Ì˘· È"·Â '‡ ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ ÔÈ¯„‰�Ò„ Â"Ù ,È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰Â ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ

(‰"Ó¯‰BÏ ·zÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â והפסק . הטענות ÈaÓ˙כשהפסק‡Ï‡את ¿≈¿ƒƒƒ¿…∆»ƒ≈

u
שאםנד. מבואר  דכאן לילך , ב "ד לאיזה  לקבוע יכול  שהנתבע  שידוע המקור מכאן 

שהתובע לב "ד לילך הנתבע את לכוף  יכול  התובע  אין  עיר, באותה ב "ד שני  יש 

רוצה.
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Bz‰ ¯ÈÚa ÔB„˜Ùa ˙BÚÓ˙¯Á‡ ¯ÈÚa B‡ Ú· בעירו לדון לילך צריך מ"מ »¿ƒ»¿ƒ«≈«¿ƒ«∆∆

הנתבע  B¯ÈÚaשל ÂÈ˙BÚÓ ·kÚÏ ÏBÎÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ שעד , ירא אם היינו ∆»ƒ≈»¿«≈»»¿ƒ

לתבוע  התובע בכח יש מעותיו, כל את הנתבע יבזבז בעירו לדין שיתבענו

מעות  נמצא ששם בעיר או שבעירו הב"ד ע"י הנתבע מעות את שיעקלו

Ê‡Úaz�Ïו הנתבע, ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ,מעותיו לו את Âשעיקל להוציא ירצה אם »»ƒ¿ƒ««ƒ¿»¿

המעוקלים  ÌLמעותיו ÂÈ˙BÚÓL ÌB˜Óa Ôe„Ï CÈ¯ˆ Ê‡ ששם בעיר היינו »»ƒ»¿»∆»»»

במעותיו  מוחזק התובע שכעת כיון הנתבע, של בעירו ולא מעותיו, את עיקלו

(„"Ò ÔÓÈÒ ÂÈ˜ÒÙÂ ‰"˘ ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)‚"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ סעיף . ¿«≈¿«»ƒ»

kÚÏ·י' ÏBÎÈ ˙ÓÈ‡ Èz·˙kלעקלB�a ÏÚ ‰ÚÈ·z BÏ LÈL ·‡ .ÂÈ˙BÚÓ »«¿ƒ≈«»¿«≈»»»∆≈¿ƒ»«¿

אחרת  בעיר ‡·ÂÈשגר ¯Á‡ ,Úaz�‰ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôa‰ CÏÈÏ CÈ¯ˆ ,»ƒ≈≈«≈««ƒ∆«ƒ¿»««»ƒ

אב  כיבוד ¯"Óמדין ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ¯‡a˙�L BÓk ח', ÈLÚ¯נג סעיף . ¿∆ƒ¿»≈¿∆≈»ƒ»»ƒ

B¯ÈÚa ÌÏ‡Ï ˜ÊÁÓ סרים העיר בני שרוב או בחכמה גדול שהוא או À¿»¿«»¿ƒ

‡Á¯˙למשמעתו  ¯ÈÚa Ôe„Ï B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ יראים , שבעירו שהב"ד כיון ƒƒ»¿ƒ«∆∆

‚„ÏBלדונו  ¯˙BÈ B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,(Á"È˙ ÔÓÈÒ ·‡Ê ÔÈÓÈ�·). ««ƒ∆«≈ƒ∆¿ƒ≈»

ÔÂÈÒ '‚

·„Á‡‰ Ì‡ הדין B„‚�kLÂמבעלי ,ÂÈ˙BÈ‡¯ ·zÎÏ Ú„BÈÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz ƒ»∆»«¿ƒ»»¿≈«ƒ¿…¿»»¿∆¿∆¿
BÓˆÚa ·zÎÏ ÌÎÁ „ÈÓÏzÏ ÔÈ‡ ,ı¯‡‰ ÌÚ טענותיו את «»»∆≈««¿ƒ»»ƒ¿…¿«¿

ÏB„‚‰ ÔÈ„ ˙ÈaÓ Ï‡LÏ ÔÈ„ ˙Èa ÌÈÁÏBLLk ברב יחשדו שלא כדי ¿∆¿ƒ≈ƒƒ¿…ƒ≈ƒ«»
יאמרו  שמא במכתבו, שמו את מזכיר שאין ואע"פ לת"ח, פנים שנושא שנשאל

ידו  כתב את מכיר ‡Ì˙Bשהוא e˜ÈzÚÈ ÌÈ�È„‰ ‡Ï‡ שהרב , ואע"פ ∆»««»ƒ«¿ƒ»
זה  שמחמת חשש אין כת"ח, היטב שכתובות אחד צד של טענות רואה הנשאל

שהשואל  אומר זה ואין שלו המורשה ע"י נכתב שזה לומר יכול כי הדין, את יטה

ת"ח  עצמו ‰ÙBÒ¯,הוא ¯ÎN ÌÈÚ¯Bt Ì‰È�Le שניהם לצורך נכתב שזה כיון ¿≈∆¿ƒ¿««≈

(‰"Ú˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

‚˙Á‡ ¯ÈÚa ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz È�L LÈ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ אחד שכל ≈¿ƒ∆ƒ≈¿≈«¿ƒ≈¬»ƒ¿ƒ««
לפניו  לדון ראוי ש ,מהם ÈÏÚaÓאע"פ „Á‡ ÏBÎÈ ,B¯·ÁÓ ÏB„‚ „Á‡‰»∆»»≈¬≈»∆»ƒ«¬≈

‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Ê È�Ùa ‡Ï‡ ,‰Ê È�Ùa Ôe„‡ ‡Ï ¯ÓBÏ ÌÈ�È„ƒƒ«…»ƒ¿≈∆∆»ƒ¿≈∆¿««ƒ∆

u
הוצאות .נג. ושאר הדרך  הוצאות את לבן  לשלם יצטרך שהאב  שם  ונתבאר

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ãé ïîéñäî

˙Á‡ ¯ÈÚa Ì‰È�LL ÔÂÈk ,e�ÓÓ ÔË˜ לדון לכופו יכול לא השני וממילא »»ƒ∆≈»∆¿≈∆¿ƒ««
יחד  שניהם בפני ידונו אלא הגדול, שאי נד בפני וסוברים שחולקים ראשונים ויש .

ממנו  לקטן גדול מדיין לדחות ‡Á„‰‚‰:.אפשר Ì‡Â אלו ÏÒ˜מדיינים ¿ƒ∆»ƒ≈

ÔÈ„‰ ÔÓ BÓˆÚ זה בדין לדון חפץ „ÈÓואינו ‡˙ÈÏ„ Ô‡Ók כאילו , זה הרי «¿ƒ«ƒ¿«¿≈»»≈

השני  בפני לדון וחייב קיים, Âאינו ‰B�ÈÓÊממילא, Ì‡הדיין,‡a ‡ÏÂ È�L‰ ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ¿…»

B˙B‡ ‰„�Ó(‡"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó),Ôe„Ï ÂÈ�ÙÏ ‡·Ï CÈ¯ˆ B�È‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«∆¿»»∆≈»ƒ»…¿»»»

ÏÏk ‡·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,B˙�ÓÊ‰Ï ÏÏk LeÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ לבוא צריך אינו ואף ≈»ƒ»¿«¿«¿»»¿≈»ƒ»…¿«

בא אינו למה ‰˙¯ÂÓÂ˙)להסביר Ì˘· ‡"È ÔÓÈÒ ÛÒÂÈ ˙È·).

ÔÂÈÒ '„

„ÔÈ„‰ ‰ËB�L B„LBÁ ÔÈ„ ÏÚaL ÔÈ„‰ ‰‡B¯ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ∆ƒ∆««»∆««ƒ¿∆∆«ƒ
B„‚�k מלגלג וסתם הכי בלאו אבל בכך, לחשוד סיבה לו שיש במקום ורק ¿∆¿

אותו  מנדים הדיין Ï‡על Ì‡ eÏÙ‡ ,B�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ ,»ƒ¿ƒ≈≈∆««»¬ƒƒ…
.Ï‡L:‰‚‰È�ez�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ÈÏ e·˙k ¯ÓB‡ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ כשהסיבה »«¿»∆≈ƒ≈ƒ¿ƒ≈≈∆«««¿ƒ

אמנם  יותר, גדול בב"ד לשאול לשלוח ורוצה הדיינים פסק על סומך שאינו

רק  אלא הפסק, טעמי לכתוב א"צ כזה באופן להלן ברמ"א שיתבאר כפי

והפסק הטענות È„È(ÂË¯)את ÏÚ B˙B‡ e�„ Ì‡ ‡˜Â„ ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈ e‰ÈÓ .ƒ≈¿ƒ«¿»ƒ»«¿≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ ,‰ÈÙk אם אולם ברצון, אותם שקיבל כיון ¿ƒ»¬»¿«»ƒ≈¿ƒ

בשו"ע  שכתב כמו לו נותנים הדין טעם לידע Ú˜¯מבקש ÔÎÂ ,È˜ÂÓ� ÈÎ„¯Ó) ¿≈ƒ»

(Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù Ô"¯Â 'ÒÂ˙Â ¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÒÂÈBÏ ·zÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆLÎe .¿∆¿ƒƒƒ¿…

,BÏ ·zÎÏ ‡aL ÔÓÊ Ïk ‡Ï‡ ,¯·„Ï ÔÓÊ ˙eÚÈ·˜ ÔÈ‡ e‰e�„ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆««»≈¿ƒ¿««»»∆»»¿«∆»ƒ¿…

BÏ ÔÈ�˙B�Â ÔÈ·˙Bk(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó)BÏ ·zÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . ¿ƒ¿¿ƒ¿≈¿ƒƒƒ¿…

ÔÈ„ ˜Òt‰Â ˙B�ÚË‰ Ì‰Ï ÔÈ·˙Bk ˜¯ ,˙BÈ‡¯‰Â ˙B�ÚË‰(Ì˘ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). ««¬¿»¿»«¿ƒ»∆««¬¿«¿«ƒ

„ÈÓ ÌÏLÏ CÈ¯ˆÂ בדינו שזכה לזה הכסף את ‰„ÔÈומעבירים ¯zÒÈ Ì‡Â , ¿»ƒ¿«≈ƒ»¿ƒƒ¿…«ƒ

טעותם  על הב"ד את שיעמידו הגדול הב"ד BÏע"י e¯ÈÊÁÈ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó) «¬ƒ

Ì˘· È"·Â '‡ ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ ÔÈ¯„‰�Ò„ Â"Ù ,È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰Â ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ

(‰"Ó¯‰BÏ ·zÎÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â והפסק . הטענות ÈaÓ˙כשהפסק‡Ï‡את ¿≈¿ƒƒƒ¿…∆»ƒ≈

u
שאםנד. מבואר  דכאן לילך , ב "ד לאיזה  לקבוע יכול  שהנתבע  שידוע המקור מכאן 

שהתובע לב "ד לילך הנתבע את לכוף  יכול  התובע  אין  עיר, באותה ב "ד שני  יש 

רוצה.
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ÔË˜ ÔÈ„לשלוח ‡ÔÈורוצה e�„L ÏB„‚ ÔÈ„ ˙Èa Ï·‡ ,ÏB„‚ ÔÈ„ ˙È·Ï ƒ»»¿≈ƒ»¬»≈ƒ»∆»≈

‡˙eÚËÏ Ô�ÈLÈÁ ‡Ï„ ,BÏ ·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ שטעו חוששים לא Ôkכי Ì‡„ , ¿ƒƒƒ¿…¿»«¿ƒ»¿»»¿ƒ≈

ÛBÒ ¯·„Ï ÔÈ‡(Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó ‰‡¯� ÔÎ˘ ÛÒÂÈ ˙È·). ≈«»»

‰Ï ÌÏLÏ ·ÈÁ B�È‡ ÔÈ„a ·ÈÁ˙Ó‰הדין B„‚�kLÂÈ˙B‡ÈˆÈבעל «ƒ¿«≈«ƒ≈«»¿«≈¿∆¿∆¿¿ƒ»
‡Á¯˙הוצאותיו  ¯ÈÚa Ôe„Ï B˜È˜Ê‰L Èt ÏÚ Û‡ הוצאות , לו והיו ««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆

התביעה  בעצם ההוצאות  וכן È„a�‡נסיעה, Ì˜ÈÓÏ ·¯ÒÓ ‡Ï„ ÈÏÓ È�‰Â .¿«≈ƒ≈¿»¿»≈¿≈»¿ƒ»
לדין  לבוא סירב כשלא זה ‡·Ïוכל .˙¯Á‡ ¯ÈÚa Ôe„Ï ‰ˆB¯L ‡Ï‡ ,∆»∆∆»¿ƒ«∆∆¬»

Â ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‡·Ï ·¯ÒÓ ‰È‰ Ì‡זה ÈˆB‰Ï‡מחמת Ú·Bz‰ C¯ˆ‰ ƒ»»¿»≈»…¿≈ƒ¿À¿««≈«¿ƒ
ÂÈ˙B‡ˆB‰ Ïk BÏ Ú¯ÙÏ ·ÈÁ ,ÔÈ„Ï „¯ÈÏ BÙÎÏ ˙B‡ˆB‰‡ÈˆB‰L »¿…≈≈¿ƒ«»ƒ¿…«»»»∆ƒ

Ô·¯Ò ‰NÚ�L ‰ÚLÓÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ�Â ,Ê"Ó˜ '‡ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó) ƒ»»∆«¬»«¿»

('· ÔÓÈÒ ‚"ÚÂ Ê"˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ ,Â"È¯‰ÓÂ ,‡¯˙·,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈
Ì‡LהתובעÂ ˙B‡k¯Úa BÚ·zזה ÌÈ�È„aמחמת ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ ∆ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»¿«»ƒ

B�È‡ ,˙B‡k¯Úa BÎÈÏB‰Ï C¯ˆ‰ B·e¯Ò CBzÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ�ÚBËÂ¿¬ƒ««ƒ∆ƒ≈À¿«¿ƒ¿«¿»≈
ÂÈ˙B‡ˆB‰ ÌÏLÏ ·ÈÁ שזה וסוברת הקודמת, הדיעה על חולקת זו דיעה «»¿«≈»»

זה  על חייב ואין גרמא, ‰ˆ¯C‰‚‰:.נה נחשב Ì‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒÀ¿«

BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ,ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Ú È„È ÏÚ BÙÎÏ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»»»¿…«¿≈«¿»∆ƒ«»¿«≈

מחמת  שהגיעו הוצאות לשלם שחייב בשו"ע שהובאה הדיעה כפי והוא

·')סרבנותו ÔÓÈÒ ‚"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)„·Ï·e ,¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ ,¿≈ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿«

Â"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ,ÔÈ„ ˙Èa ˙eL¯a B‡NÚL שהב"ד אופנים שיש ב' סעיף ∆¬»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ»

שהיה  אע"פ מב"ד רשות נטל כשלא אבל בערכאות, לדון לילך רשות נותן

הוצאותיו  מקבל אינו לערכאות, לילך דין ע"פ לו B¯·ÁÏמותר ¯ÓB‡L ÈÓ .ƒ∆≈«¬≈

È�L‰Â ,CÏ‰Â ,EÈ¯Á‡ ‡B·‡ È�‡Â CÏ BÏ ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa Ôe„Ï eÎÏÈL∆≈¿»¿»«≈¿»«≈«¬ƒ»«¬∆¿»«¿«≈ƒ

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ,CÏ‰L ‰ÊÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ,ÂÈ¯Á‡ CÏ‰ ‡Ï כיון גרמי, מדין …»««¬»»ƒ¿«≈¿∆∆»«»¿ƒ»

אחריו יבוא והוא לילך לו שאמר פיו, על הוצאות Ù¯˜שהוציא ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó)

(¯¯Â· ‰ÊÚ·LÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙B‡ˆB‰‰ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ Ô·¯Ò‰Lk השני . ¿∆««¿»»ƒ¿«≈«»≈¿ƒ∆ƒ»«

ÏËÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰Ók ליטול שבועתו ע"י יכול Ók‰דאין ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ‡Ï‡ , «»ƒ¿ƒ…∆»»ƒ¿»≈«»

u
לתובעונה. כדי  ההוצאות היו  אם אלא  חולקים, שאינם שר"ל  מהאחרונים  יש 

צריך בב "ד לדון אותו יכופו שהם  ערכאות על  הוצאות  הוציא  אם ואף  בב "ד,

הוצאותיו . את  לו  מחזירין אין ערכאות, בפני  כשדן  אבל  ההוצאות , את לו  להחזיר 
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BÏ ÌÏLÈ ‰ÊÎÂ ÂÈ˙B‡ˆB‰ BÏ eÓeLÈ ÔÈ„ ˙Èa‰ B‡ ,‡ÈˆB‰ נו˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) ƒ«≈ƒ»»»¿«∆¿«≈

(Ê"˜ ÏÏÎ.

ÔÂÈÒ '‰

Â,ÔÓ‡� ‡e‰ Ì‡ ,ÈzÚ¯t ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ‡ˆÈÂ ,Ú¯ÙÏ ÔÈ„ ˙Èa e‰e·ÈÁƒ¿≈ƒƒ¿…«¿»»¿»«¿»«»«¿ƒƒ∆¡»
Ë"Ú ÔÓÈÒa ¯‡a˙È,פרעתי לומר נאמן דין פסק דבסתם וי"ד, י"ב סעיף ƒ¿»≈¿ƒ»

לומר  נאמן אינו כך, על אותו ונידו הפסק את לקיים בסרבנות יצא אם אבל

פרעתי  .אח"כ

ÊÌ‡ ,ÔÈ„ ˜Òt BÏ e·zÎÈL Ú·BzÂ ÔÈ„ ˙ÈaÏ ÔÈ„· ‰ÎBÊ‰ ‡a Ì‡ƒ»«∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿¿¿«ƒƒ
�Â ÔÈ·˙BkÌL ‰Ê Ì‚ ,BÏ ÔÈ�˙B שמא לו, כותבין אין רגיל דין דבפסק ¿ƒ¿¿ƒ«∆»

עדיין  לו פרע לא דודאי לו, כותבין בסרבנות, ביצא אבל לו, .פרע

ÔÂÈÒ 'Â

Á,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ‰Ï‰ Ì‡ ,BÏ ·ÈÁ B¯·ÁL ÔÈ„ ˜Òt B„Èa LÈ≈¿»¿«ƒ∆¬≈«»ƒ¬»∆¡»«»«¿ƒ
'È ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒa בהערה .נז ראה ¿ƒ»»ƒ

ÂË ÔÓÈÒ

'‰ÓÂ¯Ó ÔÈ„' ÔÈ„Â ,‰ÏÈÁ˙ ÔÈ�„ ÔÈ„ ‰ÊÈ‡
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

אפי'‡ להפסיקו לדיין אסור שוב הטענות, בשמיעת שפתח משעה מדאורייתא,

אפי' ומדרבנן תשמעון' כגדול 'כקטון דכתיב יותר, גדול סכום על דין עבור

הטענות בשמיעת שהתחיל aL‡קודם ÔÈ„‰ Ôe„Ï ÌÈ„˜ÈL ÔÈ„‰ CÈ¯»̂ƒ««»∆«¿ƒ»«ƒ∆»

u
הוציא.נו. כמה  ולהוכיח  לברר אח"כ  שיוכל  באופן ההוצאות את להוציאו וצריך 

בניזק כמו  ויטול  דישבע הנתיבות כתב  כלל , לשום אפשר  ואי  לברר אפשר אי  ואם 

ונוטל . שנשבע 

זהנז. ואם  - הגה פרעתי : לומר : נאמן הלה  אין דין , פסק בידו  יש  אם שם : וז"ל 

האי . כולי מדשתק  שפרעו , סברא  תבעו , ולא  בידו, דין הפסק  ימים כמה איחר

נאמן  לו, אמרו לא  ואם לתובע ; דין הפסק שנתנו לנתבע לומר להם  יש  והדיינים 

ויש  לו . ואמרו  עשו שכדין  חזקה לא , או  לו  אמרו  אם  שכחו  ואם  פרעתי. לומר

דין . פסק נגד פרעתי , לומר: הנתבע נאמן ענין דבכל  ואומרים  חולקין
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ÔË˜ ÔÈ„לשלוח ‡ÔÈורוצה e�„L ÏB„‚ ÔÈ„ ˙Èa Ï·‡ ,ÏB„‚ ÔÈ„ ˙È·Ï ƒ»»¿≈ƒ»¬»≈ƒ»∆»≈

‡˙eÚËÏ Ô�ÈLÈÁ ‡Ï„ ,BÏ ·zÎÏ ÔÈÎÈ¯ˆ שטעו חוששים לא Ôkכי Ì‡„ , ¿ƒƒƒ¿…¿»«¿ƒ»¿»»¿ƒ≈

ÛBÒ ¯·„Ï ÔÈ‡(Ì"·Ó¯‰ È¯·„Ó ‰‡¯� ÔÎ˘ ÛÒÂÈ ˙È·). ≈«»»

‰Ï ÌÏLÏ ·ÈÁ B�È‡ ÔÈ„a ·ÈÁ˙Ó‰הדין B„‚�kLÂÈ˙B‡ÈˆÈבעל «ƒ¿«≈«ƒ≈«»¿«≈¿∆¿∆¿¿ƒ»
‡Á¯˙הוצאותיו  ¯ÈÚa Ôe„Ï B˜È˜Ê‰L Èt ÏÚ Û‡ הוצאות , לו והיו ««ƒ∆ƒ¿ƒ»¿ƒ«∆∆

התביעה  בעצם ההוצאות  וכן È„a�‡נסיעה, Ì˜ÈÓÏ ·¯ÒÓ ‡Ï„ ÈÏÓ È�‰Â .¿«≈ƒ≈¿»¿»≈¿≈»¿ƒ»
לדין  לבוא סירב כשלא זה ‡·Ïוכל .˙¯Á‡ ¯ÈÚa Ôe„Ï ‰ˆB¯L ‡Ï‡ ,∆»∆∆»¿ƒ«∆∆¬»

Â ,ÔÈ„ ˙ÈaÏ ‡·Ï ·¯ÒÓ ‰È‰ Ì‡זה ÈˆB‰Ï‡מחמת Ú·Bz‰ C¯ˆ‰ ƒ»»¿»≈»…¿≈ƒ¿À¿««≈«¿ƒ
ÂÈ˙B‡ˆB‰ Ïk BÏ Ú¯ÙÏ ·ÈÁ ,ÔÈ„Ï „¯ÈÏ BÙÎÏ ˙B‡ˆB‰‡ÈˆB‰L »¿…≈≈¿ƒ«»ƒ¿…«»»»∆ƒ

Ô·¯Ò ‰NÚ�L ‰ÚLÓÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ�Â ,Ê"Ó˜ '‡ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó) ƒ»»∆«¬»«¿»

('· ÔÓÈÒ ‚"ÚÂ Ê"˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ ,Â"È¯‰ÓÂ ,‡¯˙·,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈
Ì‡LהתובעÂ ˙B‡k¯Úa BÚ·zזה ÌÈ�È„aמחמת ˙B‡ˆB‰ ‡ÈˆB‰ ∆ƒ¿»¿«¿»¿ƒ»¿«»ƒ

B�È‡ ,˙B‡k¯Úa BÎÈÏB‰Ï C¯ˆ‰ B·e¯Ò CBzÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ�ÚBËÂ¿¬ƒ««ƒ∆ƒ≈À¿«¿ƒ¿«¿»≈
ÂÈ˙B‡ˆB‰ ÌÏLÏ ·ÈÁ שזה וסוברת הקודמת, הדיעה על חולקת זו דיעה «»¿«≈»»

זה  על חייב ואין גרמא, ‰ˆ¯C‰‚‰:.נה נחשב Ì‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿¿ƒÀ¿«

BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ,ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Ú È„È ÏÚ BÙÎÏ ˙B‡ˆB‰ ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»»»¿…«¿≈«¿»∆ƒ«»¿«≈

מחמת  שהגיעו הוצאות לשלם שחייב בשו"ע שהובאה הדיעה כפי והוא

·')סרבנותו ÔÓÈÒ ‚"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)„·Ï·e ,¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ ,¿≈ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿«

Â"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ,ÔÈ„ ˙Èa ˙eL¯a B‡NÚL שהב"ד אופנים שיש ב' סעיף ∆¬»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ»

שהיה  אע"פ מב"ד רשות נטל כשלא אבל בערכאות, לדון לילך רשות נותן

הוצאותיו  מקבל אינו לערכאות, לילך דין ע"פ לו B¯·ÁÏמותר ¯ÓB‡L ÈÓ .ƒ∆≈«¬≈

È�L‰Â ,CÏ‰Â ,EÈ¯Á‡ ‡B·‡ È�‡Â CÏ BÏ ¯Ó‡Â ,¯Á‡ ÌB˜Óa Ôe„Ï eÎÏÈL∆≈¿»¿»«≈¿»«≈«¬ƒ»«¬∆¿»«¿«≈ƒ

ÂÈ˙B‡ÈˆÈ Ïk ,CÏ‰L ‰ÊÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ,ÂÈ¯Á‡ CÏ‰ ‡Ï כיון גרמי, מדין …»««¬»»ƒ¿«≈¿∆∆»«»¿ƒ»

אחריו יבוא והוא לילך לו שאמר פיו, על הוצאות Ù¯˜שהוציא ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó)

(¯¯Â· ‰ÊÚ·LÈL ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ,˙B‡ˆB‰‰ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ Ô·¯Ò‰Lk השני . ¿∆««¿»»ƒ¿«≈«»≈¿ƒ∆ƒ»«

ÏËÈÂ ‡ÈˆB‰ ‰Ók ליטול שבועתו ע"י יכול Ók‰דאין ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ‡Ï‡ , «»ƒ¿ƒ…∆»»ƒ¿»≈«»

u
לתובעונה. כדי  ההוצאות היו  אם אלא  חולקים, שאינם שר"ל  מהאחרונים  יש 

צריך בב "ד לדון אותו יכופו שהם  ערכאות על  הוצאות  הוציא  אם ואף  בב "ד,

הוצאותיו . את  לו  מחזירין אין ערכאות, בפני  כשדן  אבל  ההוצאות , את לו  להחזיר 
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BÏ ÌÏLÈ ‰ÊÎÂ ÂÈ˙B‡ˆB‰ BÏ eÓeLÈ ÔÈ„ ˙Èa‰ B‡ ,‡ÈˆB‰ נו˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) ƒ«≈ƒ»»»¿«∆¿«≈

(Ê"˜ ÏÏÎ.

ÔÂÈÒ '‰

Â,ÔÓ‡� ‡e‰ Ì‡ ,ÈzÚ¯t ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ‡ˆÈÂ ,Ú¯ÙÏ ÔÈ„ ˙Èa e‰e·ÈÁƒ¿≈ƒƒ¿…«¿»»¿»«¿»«»«¿ƒƒ∆¡»
Ë"Ú ÔÓÈÒa ¯‡a˙È,פרעתי לומר נאמן דין פסק דבסתם וי"ד, י"ב סעיף ƒ¿»≈¿ƒ»

לומר  נאמן אינו כך, על אותו ונידו הפסק את לקיים בסרבנות יצא אם אבל

פרעתי  .אח"כ

ÊÌ‡ ,ÔÈ„ ˜Òt BÏ e·zÎÈL Ú·BzÂ ÔÈ„ ˙ÈaÏ ÔÈ„· ‰ÎBÊ‰ ‡a Ì‡ƒ»«∆«ƒ¿≈ƒ¿≈«∆ƒ¿¿¿«ƒƒ
�Â ÔÈ·˙BkÌL ‰Ê Ì‚ ,BÏ ÔÈ�˙B שמא לו, כותבין אין רגיל דין דבפסק ¿ƒ¿¿ƒ«∆»

עדיין  לו פרע לא דודאי לו, כותבין בסרבנות, ביצא אבל לו, .פרע

ÔÂÈÒ 'Â

Á,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ‰Ï‰ Ì‡ ,BÏ ·ÈÁ B¯·ÁL ÔÈ„ ˜Òt B„Èa LÈ≈¿»¿«ƒ∆¬≈«»ƒ¬»∆¡»«»«¿ƒ
'È ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒa בהערה .נז ראה ¿ƒ»»ƒ

ÂË ÔÓÈÒ

'‰ÓÂ¯Ó ÔÈ„' ÔÈ„Â ,‰ÏÈÁ˙ ÔÈ�„ ÔÈ„ ‰ÊÈ‡
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

אפי'‡ להפסיקו לדיין אסור שוב הטענות, בשמיעת שפתח משעה מדאורייתא,

אפי' ומדרבנן תשמעון' כגדול 'כקטון דכתיב יותר, גדול סכום על דין עבור

הטענות בשמיעת שהתחיל aL‡קודם ÔÈ„‰ Ôe„Ï ÌÈ„˜ÈL ÔÈ„‰ CÈ¯»̂ƒ««»∆«¿ƒ»«ƒ∆»

u
הוציא.נו. כמה  ולהוכיח  לברר אח"כ  שיוכל  באופן ההוצאות את להוציאו וצריך 

בניזק כמו  ויטול  דישבע הנתיבות כתב  כלל , לשום אפשר  ואי  לברר אפשר אי  ואם 

ונוטל . שנשבע 

זהנז. ואם  - הגה פרעתי : לומר : נאמן הלה  אין דין , פסק בידו  יש  אם שם : וז"ל 

האי . כולי מדשתק  שפרעו , סברא  תבעו , ולא  בידו, דין הפסק  ימים כמה איחר

נאמן  לו, אמרו לא  ואם לתובע ; דין הפסק שנתנו לנתבע לומר להם  יש  והדיינים 

ויש  לו . ואמרו  עשו שכדין  חזקה לא , או  לו  אמרו  אם  שכחו  ואם  פרעתי. לומר

דין . פסק נגד פרעתי , לומר: הנתבע נאמן ענין דבכל  ואומרים  חולקין
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‰ÏÁz ÂÈ�ÙÏ לטעון להתחיל כדי לפניו שעומד משעה היינו לפניו' ‡·Ïו'בא , ¿»»¿ƒ»¬»
ÛBÒ·Ï ‡a eÏÙ‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÏL ÔÈ„ ÌÈ„˜‰Ï CÈ¯ˆ שכבר אע"פ »ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ»»¬ƒ»¿«

של  מהעשה עדיף תורה, דכבוד דעשה והטעם, אחר, של בדין לדון התחיל

ת"ח  לרבות תירא' אלקיך ה' מ'את דילפינן הדין, הפסקת ÂˆÓ‰איסור ÔÎÂ ,¿≈ƒ¿»
B˙eÎÊa Ct‰Ï ÂÈÏÚ האמת פי ÏÎeÈLעל ‰Ó על הת"ח את מעמידים כי  »»¿«≈ƒ¿«∆«

האמת  כפי בזכותו להפך מצוה ולכן צודק, הוא שמסתמא Ì‡Â¿ƒ‰‚‰:.נח חזקתו

ÌÎÁ „ÈÓÏz‰באÔÈ�„ ,¯Á‡ ÔÈ„a ¯·k eÁ˙t eÏÙ‡ ,ÌÈ�È„‰ È�ÙÏ BÓˆÚa ««¿ƒ»»¿«¿ƒ¿≈««»ƒ¬ƒ»¿¿»¿ƒ«≈»ƒ

B„eÓÏÓ ÏËa˙È ‡ÏL ‰ÏÁz B˙B‡ איירי כגדול' ד'כקטן דקרא שנתבאר כמו ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈ƒƒ

עדיף  תורה דכבוד דעשה אמרו וע"ז בדין, כבר a‡בפתחו B·B¯˜ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ¿»

ÔÈ„Ï אבל לת"ח, כבוד יש הת"ח של קרובו בהקדמת גם מ"מ עצמו, של ¿ƒ

לכן  גמור, חיוב זה ÒÙÏ˜אין CÈ¯ˆ B�È‡ ¯Á‡ ÔÈ„a eÁ˙t Ì‡ דהוי כיון ƒ»¿¿ƒ«≈≈»ƒƒ¿…

להפסיק  דאורייתא עשה Â‡Ïאיסור Ì‡Â בעל , רק לדון, התחילו לא שעדיין ¿ƒ«

קדימה, זכות לו יש דמדרבנן טענותיו, להשמיע להתחיל עומד אחר דין

‰ÌÎÁבכה"ג  „B·k ÌeLÓ ,‰ÏÁz B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈÎÈ¯ˆÌ˘· ÛÒÂÈ ˙È·) ¿ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿∆»»

(‡"·ËÈ¯‰.

ÔÂÈÒ 'Ê

·‰a¯‰ ÌÈ�È„ ÂÈ�ÙÏ eÈ‰ אחת בבת לפניו דינים כמה ÔÈÓÈ„˜Óשבאו , »¿»»ƒƒ«¿≈«¿ƒƒ
‰�ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙È‰ ÔÈ„,דכתיב'‰�ÓÏ‡ Â·È¯ ÌÂ˙È ÂËÙ˘' (ÊÈ,‡ ‰ÈÚ˘È), ƒ«»¿ƒ»«¿»»

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰�ÓÏ‡‰ ÔÈ„Â,והטעם ת"ח, לפני שיתום שכן וכל ¿ƒ»«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»
לאלמנה  קודם יתום מופיע הנ"ל דבפסוק ˜Ì„Bכיון ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Â ,¿ƒ«¿ƒ»»≈

ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï וכנ"ל התורה כבוד ‰‡L‰משום ÔÈ„Â שבושתה , כיון ¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»
‰‡LÈמרובה ÔÈ„Ï Ì„B˜ דאורייתא עשה שהוא כיון לאשה, קודם .נט ות"ח ≈¿ƒ»ƒ

u
אףנח. שנוהג הב "ח, דעת אולם זה. לענין בזמנינו ת"ח  דין  דאין כתב  הסמ"ע

צריך שבזמנינו  כתב  תשובה  והפתחי הנתיבות . הכריע וכן הש "ך , והביאו  בזה"ז,

ת "ח . ולהקדים  התורה  קרן  לרומם ויותר יותר

הנתבע,נט. כלפי  והן  התובע כלפי  הן  הוא  הקדימות דיני דכל  כתב  תשובה  בפתחי

קדימה בין  מחלקים  ויש  התובע. כלפי רק הם  הקדימות שכל  וסוברים חולקים  ויש 

שיש  שלמה בחכמת ועי ' בנתבע . גם מקדימין ת "ח  אבל  בתובע, רק  שזה  דיתום 

דיני  ואפי' הקדימות , לכל  קודם בית  ששלום הקדשים בכסף  ועי' בכהן. קדימה דין

בית . לשלום  שייכות לו  יש  זוג  בין ממונות 
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זה ‚ לסעיף הקדמה בהערה Ú„BÈLס ראה ÔÈ„ ÂÈ�ÙÏ ‡aL ÔÈ„‰ ומרגיש ««»∆»¿»»ƒ∆≈«
‰Ó¯Ó ‡e‰L הנתבע או התובע מצד רמאות איזה כאן Ó‡È¯שיש ‡Ï , ∆¿À∆……«

e�ÎzÁ‡ לפני שהובאו והעדים הראיות פי על הדין את ‰˜ÏB¯אפסוק ‰È‰ÈÂ ∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»
(ÔBÚ‰ ˙ÏLÏL ,˘Â¯ÈÙ)ÌÈ„Ú‰ ¯‡Âˆa ÈeÏz אלא הרמאי, דין ובבעל «¿∆∆∆»»¿««»≈ƒ

ÏL ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba ˘¯„È ,‰NÚÈ „ˆÈk כמו ≈««¬∆ƒ¿…¿«¬…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆
ב  �BLÙ˙.שעושים È�È„:‰‚‰Ì‡L ,˙BLÙ� È�È„k B�È„ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ƒ≈¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ

¯Ó‡העד˙B¯È˜Á‰ ÔÓ „Á‡a ש‰ˆB¯ ‡Ï‡ ,˙e„Ú‰ ÏËa˙ÈL ,Ú„BÈ B�È‡ »«¿∆»ƒ«¬ƒ≈≈«∆ƒ¿«≈»≈∆»∆

¯LÙ‡L ‰Ó Ïk ‰Ó¯Ó ÔÈ„a ¯˜ÁÈL ¯ÓBÏ(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯). וÌ‡ אם «∆«¬…¿ƒ¿À∆»«∆∆¿»ƒ
והדרישות  החקירות כל ‡Bאחרי ,˙e‡Ó¯ Ba LÈL BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯�ƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈«»

ÌÈ„Ú‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚ„ ÔÈ‡L שקרנים שהעדים ‡Ûשמרגיש ∆≈«¿∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ«
ÔÏÒÙÏ ÏBÎÈ B�È‡L Èt ÏÚ ברורה „ÔÈבראיה ÏÚaL ‰ËB� BzÚ„L B‡ , «ƒ∆≈»¿»¿»∆«¿»∆««ƒ

‰Ê הנתבע או Âהתובע ‰Ó¯Ú ÏÚ·e È‡Ó¯הואÌÈ„Ú‰ ˙‡ ‡ÈL‰ להעיד ∆««««»¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ
בשקר  ‰e„ÈÚ,לטובתו ÌÓ˙ ÈÙÏe ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡מ"מ‰ÊÂ ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿ƒÀ»≈ƒ¿∆

ÌÚË‰ לטובתו „·¯ÌÈלהעיד ÌL LÈL ÌÈ¯·„‰ ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯�L B‡ , ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈»¿»ƒ
Ì˙BÏ‚Ï ÌÈˆB¯ Ì�È‡Â ÌÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ חקר על לעמוד אפשר אי וממילא ¬≈ƒÀ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»

‡B˙Bב ,האמת  CzÁÏ BÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰a ‡ˆBÈÎÂ ÌÈ¯·„‰ eÏ‡ Ïk,ÔÈ„‰ »≈«¿»ƒ¿«≈»∆»«¿…«ƒ
¯·„a ÌÏL BaÏL ÈÓ e��e„ÈÂ ,‰Ê ÔÈ„Ó BÓˆÚ ˜ÏÒÈ ‡Ï‡ דיין היינו ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆ƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»

הדבר  אמיתות על לעמוד יותר שיכול ÏÏ·אחר ÌÈ¯eÒÓ ÌÈ¯·„‰ È¯‰Â ,«¬≈«¿»ƒ¿ƒ«≈
מסור  עצמו, לסלק צריך אלא הדין את לחתוך כזה באופן לו שאסור זה דבר

הקב"ה  רק ויודעו ÔÈ„‰Lללב ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡a L"‡¯‰ ‰‡B¯ ‰È‰LÎe .¿∆»»∆»…¿À¿¿»¿»∆«ƒ
Ï„zL‰Ï ÔÈ„ ÌeLÏ ÔÈ‡L ,Úaz�‰ „Èa Ô˙B�Â ·˙Bk ‰È‰ ,‰Ó¯Ó¿À∆»»≈¿≈¿««ƒ¿»∆≈¿«»¿ƒ¿«≈

u
א"צס. ממונות דיני שבכל  דאע "פ איתא סנהדרין  דבגמ ' הקשו  בסנהדרין  תוס '

איתא, שבועות בגמ' ואילו  וחקירה, דרישה צריך  מרומה בדין  מ"מ  וחקירה, דרישה

הרמאות  דאם תירצו  ותוס' בו, מלדון  עצמו יסלק מרומה  שהדין רואה הדיין  דאם

מצד  הוא הרמאות אם אבל  בתביעתו , מלדון עצמו  לסלק  הדיין צריך התובע , מצד

יפסיד  דא "כ  עצמו, לסלק  אסור בכה"ג וחקירההנתבע, דרישה צריך  ובזה התובע,

הרא "ש , דעת  ג"כ  הוא וזה  עושקו , מיד עשוק  ויציל  האמת  על  שיעמוד עד היטב 

הסתירה את מיישב  כנראה הרמב "ם אולם  הבא. בסעיף  השו "ע  שהביא מה הוא וזה

דרישה לעשות צריך  מתחילה  ובשניהם  לנתבע, תובע בין חילוק  דאין  אחר, באופן

עצמו יסלק הדבר, אמיתת על  לעמוד יכול  שאין רואה ואם יכלתו , כפי וחקירה 

זה. בסעיף  השו "ע שהביא  מה הוא וזה זה, מדין
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‰ÏÁz ÂÈ�ÙÏ לטעון להתחיל כדי לפניו שעומד משעה היינו לפניו' ‡·Ïו'בא , ¿»»¿ƒ»¬»
ÛBÒ·Ï ‡a eÏÙ‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÏL ÔÈ„ ÌÈ„˜‰Ï CÈ¯ˆ שכבר אע"פ »ƒ¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ»»¬ƒ»¿«

של  מהעשה עדיף תורה, דכבוד דעשה והטעם, אחר, של בדין לדון התחיל

ת"ח  לרבות תירא' אלקיך ה' מ'את דילפינן הדין, הפסקת ÂˆÓ‰איסור ÔÎÂ ,¿≈ƒ¿»
B˙eÎÊa Ct‰Ï ÂÈÏÚ האמת פי ÏÎeÈLעל ‰Ó על הת"ח את מעמידים כי  »»¿«≈ƒ¿«∆«

האמת  כפי בזכותו להפך מצוה ולכן צודק, הוא שמסתמא Ì‡Â¿ƒ‰‚‰:.נח חזקתו

ÌÎÁ „ÈÓÏz‰באÔÈ�„ ,¯Á‡ ÔÈ„a ¯·k eÁ˙t eÏÙ‡ ,ÌÈ�È„‰ È�ÙÏ BÓˆÚa ««¿ƒ»»¿«¿ƒ¿≈««»ƒ¬ƒ»¿¿»¿ƒ«≈»ƒ

B„eÓÏÓ ÏËa˙È ‡ÏL ‰ÏÁz B˙B‡ איירי כגדול' ד'כקטן דקרא שנתבאר כמו ¿ƒ»∆…ƒ¿«≈ƒƒ

עדיף  תורה דכבוד דעשה אמרו וע"ז בדין, כבר a‡בפתחו B·B¯˜ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ¿»

ÔÈ„Ï אבל לת"ח, כבוד יש הת"ח של קרובו בהקדמת גם מ"מ עצמו, של ¿ƒ

לכן  גמור, חיוב זה ÒÙÏ˜אין CÈ¯ˆ B�È‡ ¯Á‡ ÔÈ„a eÁ˙t Ì‡ דהוי כיון ƒ»¿¿ƒ«≈≈»ƒƒ¿…

להפסיק  דאורייתא עשה Â‡Ïאיסור Ì‡Â בעל , רק לדון, התחילו לא שעדיין ¿ƒ«

קדימה, זכות לו יש דמדרבנן טענותיו, להשמיע להתחיל עומד אחר דין

‰ÌÎÁבכה"ג  „B·k ÌeLÓ ,‰ÏÁz B˙B‡ Ôe„Ï ÔÈÎÈ¯ˆÌ˘· ÛÒÂÈ ˙È·) ¿ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿∆»»

(‡"·ËÈ¯‰.

ÔÂÈÒ 'Ê

·‰a¯‰ ÌÈ�È„ ÂÈ�ÙÏ eÈ‰ אחת בבת לפניו דינים כמה ÔÈÓÈ„˜Óשבאו , »¿»»ƒƒ«¿≈«¿ƒƒ
‰�ÓÏ‡‰ ÔÈ„Ï ÌB˙È‰ ÔÈ„,דכתיב'‰�ÓÏ‡ Â·È¯ ÌÂ˙È ÂËÙ˘' (ÊÈ,‡ ‰ÈÚ˘È), ƒ«»¿ƒ»«¿»»

ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Ï Ì„B˜ ‰�ÓÏ‡‰ ÔÈ„Â,והטעם ת"ח, לפני שיתום שכן וכל ¿ƒ»«¿»»≈¿ƒ«¿ƒ»»
לאלמנה  קודם יתום מופיע הנ"ל דבפסוק ˜Ì„Bכיון ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ„Â ,¿ƒ«¿ƒ»»≈

ı¯‡‰ ÌÚ ÔÈ„Ï וכנ"ל התורה כבוד ‰‡L‰משום ÔÈ„Â שבושתה , כיון ¿ƒ«»»∆¿ƒ»ƒ»
‰‡LÈמרובה ÔÈ„Ï Ì„B˜ דאורייתא עשה שהוא כיון לאשה, קודם .נט ות"ח ≈¿ƒ»ƒ

u
אףנח. שנוהג הב "ח, דעת אולם זה. לענין בזמנינו ת"ח  דין  דאין כתב  הסמ"ע

צריך שבזמנינו  כתב  תשובה  והפתחי הנתיבות . הכריע וכן הש "ך , והביאו  בזה"ז,

ת "ח . ולהקדים  התורה  קרן  לרומם ויותר יותר

הנתבע,נט. כלפי  והן  התובע כלפי  הן  הוא  הקדימות דיני דכל  כתב  תשובה  בפתחי

קדימה בין  מחלקים  ויש  התובע. כלפי רק הם  הקדימות שכל  וסוברים חולקים  ויש 

שיש  שלמה בחכמת ועי ' בנתבע . גם מקדימין ת "ח  אבל  בתובע, רק  שזה  דיתום 

דיני  ואפי' הקדימות , לכל  קודם בית  ששלום הקדשים בכסף  ועי' בכהן. קדימה דין

בית . לשלום  שייכות לו  יש  זוג  בין ממונות 
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זה ‚ לסעיף הקדמה בהערה Ú„BÈLס ראה ÔÈ„ ÂÈ�ÙÏ ‡aL ÔÈ„‰ ומרגיש ««»∆»¿»»ƒ∆≈«
‰Ó¯Ó ‡e‰L הנתבע או התובע מצד רמאות איזה כאן Ó‡È¯שיש ‡Ï , ∆¿À∆……«

e�ÎzÁ‡ לפני שהובאו והעדים הראיות פי על הדין את ‰˜ÏB¯אפסוק ‰È‰ÈÂ ∆¿¿∆¿ƒ¿∆«»
(ÔBÚ‰ ˙ÏLÏL ,˘Â¯ÈÙ)ÌÈ„Ú‰ ¯‡Âˆa ÈeÏz אלא הרמאי, דין ובבעל «¿∆∆∆»»¿««»≈ƒ

ÏL ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„a ‰a¯‰ ¯˜ÁÈÂ Ba ˘¯„È ,‰NÚÈ „ˆÈk כמו ≈««¬∆ƒ¿…¿«¬…«¿≈ƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆
ב  �BLÙ˙.שעושים È�È„:‰‚‰Ì‡L ,˙BLÙ� È�È„k B�È„ ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓe ƒ≈¿»ƒ»»≈ƒ¿ƒ≈¿»∆ƒ

¯Ó‡העד˙B¯È˜Á‰ ÔÓ „Á‡a ש‰ˆB¯ ‡Ï‡ ,˙e„Ú‰ ÏËa˙ÈL ,Ú„BÈ B�È‡ »«¿∆»ƒ«¬ƒ≈≈«∆ƒ¿«≈»≈∆»∆

¯LÙ‡L ‰Ó Ïk ‰Ó¯Ó ÔÈ„a ¯˜ÁÈL ¯ÓBÏ(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯). וÌ‡ אם «∆«¬…¿ƒ¿À∆»«∆∆¿»ƒ
והדרישות  החקירות כל ‡Bאחרי ,˙e‡Ó¯ Ba LÈL BzÚ„ ÈÙÏ BÏ ‰‡¯�ƒ¿∆¿ƒ«¿∆≈«»

ÌÈ„Ú‰ È¯·„ ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚ„ ÔÈ‡L שקרנים שהעדים ‡Ûשמרגיש ∆≈«¿∆∆«ƒ¿≈»≈ƒ«
ÔÏÒÙÏ ÏBÎÈ B�È‡L Èt ÏÚ ברורה „ÔÈבראיה ÏÚaL ‰ËB� BzÚ„L B‡ , «ƒ∆≈»¿»¿»∆«¿»∆««ƒ

‰Ê הנתבע או Âהתובע ‰Ó¯Ú ÏÚ·e È‡Ó¯הואÌÈ„Ú‰ ˙‡ ‡ÈL‰ להעיד ∆««««»¿»¿ƒƒ∆»≈ƒ
בשקר  ‰e„ÈÚ,לטובתו ÌÓ˙ ÈÙÏe ÌÈ¯Lk Ì‰L Èt ÏÚ Û‡מ"מ‰ÊÂ ««ƒ∆≈¿≈ƒ¿ƒÀ»≈ƒ¿∆

ÌÚË‰ לטובתו „·¯ÌÈלהעיד ÌL LÈL ÌÈ¯·„‰ ÏÏkÓ BÏ ‰‡¯�L B‡ , ƒ¿»∆ƒ¿∆ƒ¿««¿»ƒ∆≈»¿»ƒ
Ì˙BÏ‚Ï ÌÈˆB¯ Ì�È‡Â ÌÈ¯zÒÓ ÌÈ¯Á‡ חקר על לעמוד אפשר אי וממילא ¬≈ƒÀ¿»ƒ¿≈»ƒ¿«»

‡B˙Bב ,האמת  CzÁÏ BÏ ¯eÒ‡ ,Ì‰a ‡ˆBÈÎÂ ÌÈ¯·„‰ eÏ‡ Ïk,ÔÈ„‰ »≈«¿»ƒ¿«≈»∆»«¿…«ƒ
¯·„a ÌÏL BaÏL ÈÓ e��e„ÈÂ ,‰Ê ÔÈ„Ó BÓˆÚ ˜ÏÒÈ ‡Ï‡ דיין היינו ∆»¿«≈«¿ƒƒ∆ƒ∆ƒ∆ƒ»≈«»»

הדבר  אמיתות על לעמוד יותר שיכול ÏÏ·אחר ÌÈ¯eÒÓ ÌÈ¯·„‰ È¯‰Â ,«¬≈«¿»ƒ¿ƒ«≈
מסור  עצמו, לסלק צריך אלא הדין את לחתוך כזה באופן לו שאסור זה דבר

הקב"ה  רק ויודעו ÔÈ„‰Lללב ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡a L"‡¯‰ ‰‡B¯ ‰È‰LÎe .¿∆»»∆»…¿À¿¿»¿»∆«ƒ
Ï„zL‰Ï ÔÈ„ ÌeLÏ ÔÈ‡L ,Úaz�‰ „Èa Ô˙B�Â ·˙Bk ‰È‰ ,‰Ó¯Ó¿À∆»»≈¿≈¿««ƒ¿»∆≈¿«»¿ƒ¿«≈

u
א"צס. ממונות דיני שבכל  דאע "פ איתא סנהדרין  דבגמ ' הקשו  בסנהדרין  תוס '

איתא, שבועות בגמ' ואילו  וחקירה, דרישה צריך  מרומה בדין  מ"מ  וחקירה, דרישה

הרמאות  דאם תירצו  ותוס' בו, מלדון  עצמו יסלק מרומה  שהדין רואה הדיין  דאם

מצד  הוא הרמאות אם אבל  בתביעתו , מלדון עצמו  לסלק  הדיין צריך התובע , מצד

יפסיד  דא "כ  עצמו, לסלק  אסור בכה"ג וחקירההנתבע, דרישה צריך  ובזה התובע,

הרא "ש , דעת  ג"כ  הוא וזה  עושקו , מיד עשוק  ויציל  האמת  על  שיעמוד עד היטב 

הסתירה את מיישב  כנראה הרמב "ם אולם  הבא. בסעיף  השו "ע  שהביא מה הוא וזה

דרישה לעשות צריך  מתחילה  ובשניהם  לנתבע, תובע בין חילוק  דאין  אחר, באופן

עצמו יסלק הדבר, אמיתת על  לעמוד יכול  שאין רואה ואם יכלתו , כפי וחקירה 

זה. בסעיף  השו "ע שהביא  מה הוא וזה זה, מדין
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‰Ê ÔÈ„a שהובא הרא"ש לשיטת רק מתאים זה דבר רמאות. כאן שיש כיון ¿ƒ∆
לדעת  אבל בהערה, שנתבאר וכמו לנתבע תובע בין שמחלק הבא בסעיף

עצמו  יסלק האמת לברר יכול אינו ואם לנתבע, תובע בין חילוק אין הרמב"ם

וכנ"ל  בזה וידון אחר .ויבוא

ÔÂÈÒ 'Á

הסעיף „ תחילת על וחולק הרא"ש שיטת הוא זה שסעיף בהערה נתבאר

הנתבע או התובע מצד הרמאות אם חילוק שיש וסובר ∆»Óa‰הקודם,
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ רק זה, בדין ידון לא דיין ששום וכותב עצמו, מסלק שהדיין ¿»ƒ¬ƒ

¯È‡Óכ  Ú·Bz‰L לו המגיע כספו את איש יפסיד לא הדיין סילוק ‡·Ïוע"י . ∆«≈«««¬»
È‡Ó¯‰ ¯kzNÈ ‡ÏL ,˜ÏzÒ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ„‰ ÔÈ‡ ,È‡Ó¯ Úaz�‰Lk¿∆«ƒ¿»««≈««»»¿ƒ¿«≈∆…ƒ¿«≈»««
BÏ ‰‡¯� Ì‡Â ,B˙e‡Ó¯ ÏË·Ï ‰ÙÈ ¯˜ÁÈÂ ˘¯„È ‡Ï‡ ,B˙e‡Ó¯a¿«»∆»ƒ¿…¿«¬…»∆¿«≈«»¿ƒƒ¿∆

e�·ÈÁÈ ,·ÈÁ ‡e‰L ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡a ראיות שאין אע"פ האומדנא פי על ¿À¿¿»¿»∆«»¿«¿∆
רק  אומדנא, פי על יחידי לדון זה וכח ÈÁÈÂ„מפורשות, ‰ÁÓÓ ÔÈ„ ‡e‰ Ì‡ƒ«»À¿∆¿»ƒ

B¯B„a שלהם אומדנא ע"פ שידונו ג' של ב"ד צריך הכי בלאו ‰‚‰:.אבל ¿
‰Ê C¯„·eהנתבע מצד רמאות Ôkכשרואה Ì‚ Úaz�‰Ï ¯ÓBÏ ÔÈ„‰ ÏÎeÈ ¿∆∆∆«««»«¿«ƒ¿»«≈

ÔÓÊ BÏ ÔzÈ ‡ÏL,לשלם כדי או ראיות, להביא זמן הארכת מבקש כשהנתבע ∆…ƒ≈¿«

זמן  לו יתן לא שלו, מהרמאות חלק שזה רואה e·¯Ú˙והדיין „ÈÓÚÈL „Ú«∆«¬ƒ«¿

שנתן  הערבות את יטלו בזמן, יבוא לא ‰„·¯ÌÈשאם eÏ‡a ÔÈ„Ï ÔÈ‡ Èk ,ƒ≈««»¿≈«¿»ƒ

˙B‡B¯ ÂÈ�ÈÚL ‰Ó ˜¯(„"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÌB˜Óa ÚÈaL‰Ï eÏÙ‡ ÏBÎÈÂ . ««∆≈»¿»¬ƒ¿«¿ƒ«¿»

˙Ó‡‰ ¯¯·Ï È„k ‰NBÚ Ì‡ ,ÔÈ„‰ „ˆÓ ‰Úe·L ·ÈÁ B�È‡L˘¯˘ Ì˘) ∆≈«»¿»ƒ««ƒƒ∆¿≈¿»≈»¡∆

(Ê"Ù˜.

‰Ì‰Ï ‰ËB� BzÚ„L ÌÈ¯·„‰ Èt ÏÚ ˙B�BÓÓ È�È„ Ôe„Ï ÔÈ„Ï LÈ≈««»»ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ∆«¿∆»∆
ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ck ‡e‰L BaÏa ˜ÊÁ ¯·„‰Â ,˙Ó‡ Ì‰L∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ∆«««ƒ∆≈»

‰¯e¯a ‰È‡¯ ועל באריכות, זה ענין ביאור בהערה וראה אומדנא, מכח אלא ¿»»¿»
השו"ע  דברי המשך יתבאר זה ‰‚ÌÈ�eסא פי Ì�È‡L ÌÈ�È„ Èza ea¯LÓe .ƒ∆«»≈ƒƒ∆≈»¬ƒ

u
פי סא. על  ממונות  בדיני  לדון  לדיין  יש  הרמב "ם , כתב  הרמב "ם: בשם הטור ז"ל 

ראיה שאין אע "פ כן, שהוא  בלבו  חזק  והדבר אמת  שהן בהן  נוטה  שדעתו  הדברים

כיצד, שיודע. מה  כפי דן שהוא כן , שהוא בודאי  יודע הוא אם צ"ל  ואין  ברורה,

סומכת  ושדעתו  אצלו  שנאמן  אדם  לדיין  ואמר בב "ד, שבועה אדם  שנתחייב  הרי

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|åè ïîéñàð

‰Úe·L eÎt‰È ‡ÏL eÓÈkÒ‰ ,‰�È· ÈÏÚ·eשכנגד הצד È‡¯a‰על ‡Ï‡ «¬≈ƒ»ƒ¿ƒ∆…¿«¿¿»∆»ƒ¿»»
B‡ ‰L‡ ˙e„Ú Èt ÏÚ B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓ‚ÙÈ ‡ÏÂ ,‰¯e¯·¿»¿…ƒ¿¿¿«¿«¿ƒ∆¿»«ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·„ ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚ„L Èt ÏÚ Û‡ ·B¯˜ סבÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ , »««ƒ∆«¿∆∆«ƒ¿≈∆¿≈≈ƒƒ
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡Ï‡ ÌÈÓB˙È‰Óמוציאין aואין ‡Ï ה של „Ú˙סמיכות ≈«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»…¿««

Ô„Ó‡a ‡ÏÂ ÔÈ„‰אצל להימצא אמור זה דבר היה אם והשערה ‰Ó˙הדעת ««»¿…¿À¿««≈
B‡אצלÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡� Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÚBË‰«≈¿««ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»

B�È‡Â ÔÈ„a ÔÈzÓÓ ,¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L ÔÈ„‰ ˙Ú„ ‰˙Ë�Â ÌÈ¯·„‰«¿»ƒ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ¿≈
,„Ú‰ È¯·„Ï e„BÈL „Ú ÌÈ�È„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙B�Â ‡NB�Â ,B˙e„Ú ‰ÁB„∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈»≈
ÔÓ ˜ÏzÒÈ B‡ ,‰¯Lt eNÚÈ B‡ ,¯·„‰ ¯¯a˙ÈL „Ú ¯˜BÁÂ L¯B„Â¿≈¿≈«∆ƒ¿»≈«»»«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ

¯‡a˙�L BÓk ÔÈ„‰,האמת להתברר יכול ואין מרומה הדין שאם א' בסעיף «ƒ¿∆ƒ¿»≈

u
הואיל ויטול , שכנגדו  על  השבועה  יהפוך השבועה, על  חשוד האיש  שזה עליו ,

צ"ל ואין קרוב , או אשה הוא] זה [אדם  ואפי ' זה, דברי על  דיין של  דעתו  וסמכה

סומך שהוא אדם וא"ל  לפניו , שטר יצא אם וכן חשוד. שהוא בעצמו  הדיין יודע  אם

לומר  לו  יש  דבריו , על  דעתו סמכה אם פרוע, שהוא קרוב , או  אשה אפילו עליו ,

שלא לזה יתן לאחר, חוב  שטר עליו  היה אם או בשבועה. אלא תפרע  לא  לזה

ולא לפניו  שטרו  ישליך  או  האחד, כדברי שטרו  שנפגם  זה ויניח  כלל  שטרו  נפגם

בלא שמת  פלוני אצל  פקדון לי יש  שטוען מי וכן שיראה. מה כפי כלל  בו  ידון 

אם שמת , זה  בבית  ליכנס  רגיל  הטוען זה היה ולא  מובהק סימן בו  ונותן  צואה,

החפץ זה שאין דעתו וסמכה כזה, חפץ לו  להיות אמוד אינו החייב  שזה הדיין יודע

בזה, כיוצא כל  וכן סימן . בו  שנותן  האמוד לזה ונתנו  היורשין  מן מוציאו  מת , של 

שבזמן  עדים , ב' התורה הצריכה למה  א"כ  דיין , של  ללבו  אלא  מסור  הדבר שאין

שקר. או  אמת  העידו  אם יודע  שאינו  אע"פ פיהם  על  ידון  הדיין  לפני  העדים  שבאו

במעשיהם, הגונים  שאינם  דינין בתי  משרבו  אבל  הדין , מעיקר הדברים אלו  כל 

שלא ישראל  דיני בתי  רוב  הסכימו כראוי, חכמים אינם במעשיהם הגונים הם  ואם 

אשה בעדות  חזקתן  יפסידו  ולא שטר יפגמו  ולא גמורה  בראיה  אלא שבועה יהפכו 

כל יאמר שלא  דעתו , בסמיכת הדיין ידון לא  הדינין בשאר וכן פסול , או  קרוב  או

אדם העיד אם  אעפ"כ  עליו . נסמכת ודעתי זה, לדבר מאמין  לבו  והדיוט  הדיוט 

דוחה ואינו  בדין  ממתין  הוא, שאמת הדיין דעת  ונוטה הדברים , מכל  באחד נאמן

או פשרה יעשה או  העד לדברי שיודו  עד דינין בעלי  עם ונותן ונושא עדותו 

ע"כ . הדין  מן  יסתלק

הגונים,סב. שאינם  דינים  בתי משרבו  כתב  שהרמב "ם  ואע"פ כתב : השלחן ובערוך 

דהיכא מהגדולים רבים ועוד והאלשיך  מהרי "ק דעת מ "מ אומדנא, ע"פ לדון אין

נושא לאינו ומוחזק  מומחה והוא בדבר, שלם  הדיין של  ולבו  הרבה אומדנות שיש 

לשמים. כונתו  שתהיה ובלבד בזה"ז , גם  דמוכח  אומדנא  ע"פ לדון לו  יש  בדין, פנים
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‰Ê ÔÈ„a שהובא הרא"ש לשיטת רק מתאים זה דבר רמאות. כאן שיש כיון ¿ƒ∆
לדעת  אבל בהערה, שנתבאר וכמו לנתבע תובע בין שמחלק הבא בסעיף

עצמו  יסלק האמת לברר יכול אינו ואם לנתבע, תובע בין חילוק אין הרמב"ם

וכנ"ל  בזה וידון אחר .ויבוא

ÔÂÈÒ 'Á

הסעיף „ תחילת על וחולק הרא"ש שיטת הוא זה שסעיף בהערה נתבאר

הנתבע או התובע מצד הרמאות אם חילוק שיש וסובר ∆»Óa‰הקודם,
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ רק זה, בדין ידון לא דיין ששום וכותב עצמו, מסלק שהדיין ¿»ƒ¬ƒ

¯È‡Óכ  Ú·Bz‰L לו המגיע כספו את איש יפסיד לא הדיין סילוק ‡·Ïוע"י . ∆«≈«««¬»
È‡Ó¯‰ ¯kzNÈ ‡ÏL ,˜ÏzÒ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ„‰ ÔÈ‡ ,È‡Ó¯ Úaz�‰Lk¿∆«ƒ¿»««≈««»»¿ƒ¿«≈∆…ƒ¿«≈»««
BÏ ‰‡¯� Ì‡Â ,B˙e‡Ó¯ ÏË·Ï ‰ÙÈ ¯˜ÁÈÂ ˘¯„È ‡Ï‡ ,B˙e‡Ó¯a¿«»∆»ƒ¿…¿«¬…»∆¿«≈«»¿ƒƒ¿∆

e�·ÈÁÈ ,·ÈÁ ‡e‰L ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡a ראיות שאין אע"פ האומדנא פי על ¿À¿¿»¿»∆«»¿«¿∆
רק  אומדנא, פי על יחידי לדון זה וכח ÈÁÈÂ„מפורשות, ‰ÁÓÓ ÔÈ„ ‡e‰ Ì‡ƒ«»À¿∆¿»ƒ

B¯B„a שלהם אומדנא ע"פ שידונו ג' של ב"ד צריך הכי בלאו ‰‚‰:.אבל ¿
‰Ê C¯„·eהנתבע מצד רמאות Ôkכשרואה Ì‚ Úaz�‰Ï ¯ÓBÏ ÔÈ„‰ ÏÎeÈ ¿∆∆∆«««»«¿«ƒ¿»«≈

ÔÓÊ BÏ ÔzÈ ‡ÏL,לשלם כדי או ראיות, להביא זמן הארכת מבקש כשהנתבע ∆…ƒ≈¿«

זמן  לו יתן לא שלו, מהרמאות חלק שזה רואה e·¯Ú˙והדיין „ÈÓÚÈL „Ú«∆«¬ƒ«¿

שנתן  הערבות את יטלו בזמן, יבוא לא ‰„·¯ÌÈשאם eÏ‡a ÔÈ„Ï ÔÈ‡ Èk ,ƒ≈««»¿≈«¿»ƒ

˙B‡B¯ ÂÈ�ÈÚL ‰Ó ˜¯(„"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÌB˜Óa ÚÈaL‰Ï eÏÙ‡ ÏBÎÈÂ . ««∆≈»¿»¬ƒ¿«¿ƒ«¿»

˙Ó‡‰ ¯¯·Ï È„k ‰NBÚ Ì‡ ,ÔÈ„‰ „ˆÓ ‰Úe·L ·ÈÁ B�È‡L˘¯˘ Ì˘) ∆≈«»¿»ƒ««ƒƒ∆¿≈¿»≈»¡∆

(Ê"Ù˜.

‰Ì‰Ï ‰ËB� BzÚ„L ÌÈ¯·„‰ Èt ÏÚ ˙B�BÓÓ È�È„ Ôe„Ï ÔÈ„Ï LÈ≈««»»ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ∆«¿∆»∆
ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ck ‡e‰L BaÏa ˜ÊÁ ¯·„‰Â ,˙Ó‡ Ì‰L∆≈¡∆¿«»»»»¿ƒ∆«««ƒ∆≈»

‰¯e¯a ‰È‡¯ ועל באריכות, זה ענין ביאור בהערה וראה אומדנא, מכח אלא ¿»»¿»
השו"ע  דברי המשך יתבאר זה ‰‚ÌÈ�eסא פי Ì�È‡L ÌÈ�È„ Èza ea¯LÓe .ƒ∆«»≈ƒƒ∆≈»¬ƒ

u
פי סא. על  ממונות  בדיני  לדון  לדיין  יש  הרמב "ם , כתב  הרמב "ם: בשם הטור ז"ל 

ראיה שאין אע "פ כן, שהוא  בלבו  חזק  והדבר אמת  שהן בהן  נוטה  שדעתו  הדברים

כיצד, שיודע. מה  כפי דן שהוא כן , שהוא בודאי  יודע הוא אם צ"ל  ואין  ברורה,

סומכת  ושדעתו  אצלו  שנאמן  אדם  לדיין  ואמר בב "ד, שבועה אדם  שנתחייב  הרי
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‰Úe·L eÎt‰È ‡ÏL eÓÈkÒ‰ ,‰�È· ÈÏÚ·eשכנגד הצד È‡¯a‰על ‡Ï‡ «¬≈ƒ»ƒ¿ƒ∆…¿«¿¿»∆»ƒ¿»»
B‡ ‰L‡ ˙e„Ú Èt ÏÚ B˙˜ÊÁ e„ÈÒÙÈÂ ¯ËL eÓ‚ÙÈ ‡ÏÂ ,‰¯e¯·¿»¿…ƒ¿¿¿«¿«¿ƒ∆¿»«ƒ≈ƒ»

Ì‰È¯·„ ÏÚ ˙ÎÓBÒ BzÚ„L Èt ÏÚ Û‡ ·B¯˜ סבÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ , »««ƒ∆«¿∆∆«ƒ¿≈∆¿≈≈ƒƒ
,‰¯e¯a ‰È‡¯a ‡Ï‡ ÌÈÓB˙È‰Óמוציאין aואין ‡Ï ה של „Ú˙סמיכות ≈«¿ƒ∆»ƒ¿»»¿»…¿««

Ô„Ó‡a ‡ÏÂ ÔÈ„‰אצל להימצא אמור זה דבר היה אם והשערה ‰Ó˙הדעת ««»¿…¿À¿««≈
B‡אצלÏkÓ ¯·„a ÔÓ‡� Ì„‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÚBË‰«≈¿««ƒ≈ƒ≈ƒ»»∆¡»¿»»ƒ»

B�È‡Â ÔÈ„a ÔÈzÓÓ ,¯ÓB‡ ‡e‰ ˙Ó‡L ÔÈ„‰ ˙Ú„ ‰˙Ë�Â ÌÈ¯·„‰«¿»ƒ¿»¿»««««»∆¡∆≈«¿ƒ«ƒ¿≈
,„Ú‰ È¯·„Ï e„BÈL „Ú ÌÈ�È„ ÈÏÚa ÌÚ Ô˙B�Â ‡NB�Â ,B˙e„Ú ‰ÁB„∆≈¿≈¿≈ƒ«¬≈ƒƒ«∆¿ƒ¿≈»≈
ÔÓ ˜ÏzÒÈ B‡ ,‰¯Lt eNÚÈ B‡ ,¯·„‰ ¯¯a˙ÈL „Ú ¯˜BÁÂ L¯B„Â¿≈¿≈«∆ƒ¿»≈«»»«¬¿»»ƒ¿«≈ƒ

¯‡a˙�L BÓk ÔÈ„‰,האמת להתברר יכול ואין מרומה הדין שאם א' בסעיף «ƒ¿∆ƒ¿»≈

u
הואיל ויטול , שכנגדו  על  השבועה  יהפוך השבועה, על  חשוד האיש  שזה עליו ,

צ"ל ואין קרוב , או אשה הוא] זה [אדם  ואפי ' זה, דברי על  דיין של  דעתו  וסמכה

סומך שהוא אדם וא"ל  לפניו , שטר יצא אם וכן חשוד. שהוא בעצמו  הדיין יודע  אם

לומר  לו  יש  דבריו , על  דעתו סמכה אם פרוע, שהוא קרוב , או  אשה אפילו עליו ,

שלא לזה יתן לאחר, חוב  שטר עליו  היה אם או בשבועה. אלא תפרע  לא  לזה

ולא לפניו  שטרו  ישליך  או  האחד, כדברי שטרו  שנפגם  זה ויניח  כלל  שטרו  נפגם

בלא שמת  פלוני אצל  פקדון לי יש  שטוען מי וכן שיראה. מה כפי כלל  בו  ידון 

אם שמת , זה  בבית  ליכנס  רגיל  הטוען זה היה ולא  מובהק סימן בו  ונותן  צואה,

החפץ זה שאין דעתו וסמכה כזה, חפץ לו  להיות אמוד אינו החייב  שזה הדיין יודע

בזה, כיוצא כל  וכן סימן . בו  שנותן  האמוד לזה ונתנו  היורשין  מן מוציאו  מת , של 

שבזמן  עדים , ב' התורה הצריכה למה  א"כ  דיין , של  ללבו  אלא  מסור  הדבר שאין

שקר. או  אמת  העידו  אם יודע  שאינו  אע"פ פיהם  על  ידון  הדיין  לפני  העדים  שבאו

במעשיהם, הגונים  שאינם  דינין בתי  משרבו  אבל  הדין , מעיקר הדברים אלו  כל 

שלא ישראל  דיני בתי  רוב  הסכימו כראוי, חכמים אינם במעשיהם הגונים הם  ואם 

אשה בעדות  חזקתן  יפסידו  ולא שטר יפגמו  ולא גמורה  בראיה  אלא שבועה יהפכו 

כל יאמר שלא  דעתו , בסמיכת הדיין ידון לא  הדינין בשאר וכן פסול , או  קרוב  או

אדם העיד אם  אעפ"כ  עליו . נסמכת ודעתי זה, לדבר מאמין  לבו  והדיוט  הדיוט 

דוחה ואינו  בדין  ממתין  הוא, שאמת הדיין דעת  ונוטה הדברים , מכל  באחד נאמן

או פשרה יעשה או  העד לדברי שיודו  עד דינין בעלי  עם ונותן ונושא עדותו 

ע"כ . הדין  מן  יסתלק

הגונים,סב. שאינם  דינים  בתי משרבו  כתב  שהרמב "ם  ואע"פ כתב : השלחן ובערוך 

דהיכא מהגדולים רבים ועוד והאלשיך  מהרי "ק דעת מ "מ אומדנא, ע"פ לדון אין

נושא לאינו ומוחזק  מומחה והוא בדבר, שלם  הדיין של  ולבו  הרבה אומדנות שיש 

לשמים. כונתו  שתהיה ובלבד בזה"ז , גם  דמוכח  אומדנא  ע"פ לדון לו  יש  בדין, פנים
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מהדין  עצמו ÏÂ‡‰‚‰:.מסלק B¯·Á ÏÊB‚ „Á‡L ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ∆∆»≈¬≈¿…

e‡NÈ ‡ÏL Ì„‡ È�a ¯‡L ÏÚ ¯Ê‚Ï ÔÈÏBÎÈ ,ÔÈ„a e�ÓÓ ‡ÈˆB‰Ï eÏÎeÈ¿¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿≈»»∆…ƒ¿

„Ú ,‰ÈÎe„La e˜ÒÚÈ ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡N�˙ ‡ÏL ‰L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,BÓÚ e�zÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆…ƒ»≈¿ƒ¿…««¿¿ƒ∆»«

d„ÈÓ ‡ÈˆBzLמהdÏL B�È‡L(Ò"¯ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ] ∆ƒƒ»»∆≈∆»¿«≈¿«»

'‰ ÛÈÚÒ Á"�˘ ÔÓÈÒ סג.[ ƒ»¿ƒ

ÊË ÔÓÈÒ

Ì¯Á ˙ÏË‰ ÔÈ„Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈ�˙Â� ÔÓÊ ‰ÓÎ
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

ÔÂÈÒ 'Ë

‡ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Ó‡ טוען כי לשלם רוצה שאין הנתבע ÈÏכגון LÈ »«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ
‡È·‰Ï ÌÈ„Ú רוצה והתובע וייפטר ישבע שהנתבע לפסוק רצה שהב"ד או , ≈ƒ¿»ƒ

בהערה  וראה הנתבע, את לחייב כדי עדים להביא זמן לו BÏסד שיתנו ÔÈ�˙B� ,¿ƒ
,ÔÈ„‰ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ÔÓÊÌÏLÏ CÈ¯ˆÂ למי ¿«¿…ƒ¿««¿…ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈

לו שישלם ·Â¯¯)שפסקו ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó)Ck ¯Á‡ Ô‡È·Ó Ì‡Â ועל . ¿ƒ¿ƒ»««»
פטור  הוא שהביא ראיות zÒÈ¯פי את , כספו ‰„ÔÈהדיין את לנתבע ,ויחזירו ƒ¿…«ƒ

e˜ÈÁ¯‰Â ¯·„a ÌÈ„Ú Ì‰ È�BÏÙe È�BÏtL ÔÈ„ ˙È·Ï Úe„ÈÂ ÈeÏ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ

u
שחזקתן סג. דברים אלא  ומהקטנים, ומהעבדים מהנשים  לוקחין אין  שם: ז "ל 

בשרון . עגלים  או  בגליל , פשתן כלי  שמכרו  נשים  כגון הבעלים ; מדעת  שלהם  שהם

הטמן  [למקבל ] שאמרו  וכולם ; אדם  מכל  מקום, בכל  ותרנגולים בצים ולוקחים 

וגזרו יתומים , בשל  שהחזיקה אחת  באשה מעשה הגה: אסור. לך ], שנתנו  מה  [את 

מהרא "י  (פסקי עבירה עוברי ידי  להחזיק שלא כדי אדם, שום אותה ישא  שלא 

ט "ו . סימן לעיל  כן  גם והביאו ורס "א) ר"ס סימן 

את סד. כעת להשביע רוצה שאינו  אומר התובע דאם  מבואר כ "ד סימן לקמן 

יורד  תביעתו  שע"י טוען הנתבע אם  אולם בידו , הרשות כשיחליט , אלא הנתבע

ולהיפטר, מיד להישבע לדרוש  זכותו  תביעות, עליו  שיש  שומעים כי נכסיו , ערך 

ויפטר, ישבע ושלא  לחייבו  יוכל  פיהם שעל  עדים  לו  שיש  טוען התובע אם ובזה

ואם ראיותיו , יביא שהתובע כדי  יום  ל ' זמן נותנים  הנתבע , נכסי ערך  כשיורד אף

ויפטר. הנתבע  ישבע יום , ל ' עד מביא  לא
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„B„� להביאם כעת יכול È·‰Ï‡ואין ÏÎeÈL „Ú ÔÓÊ BÏ ÌÈ�˙B� עדים , ¿¿ƒ¿««∆«¿»ƒ
יום  מל' יותר הוא אפי' Ï·¯¯.אלו, ÏÎeÈL ÔÈ„ ˙È·Ï Úe„È Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ»«¿≈ƒ∆«¿»≈

˘ÏL CBz ÂÈ¯·„‰ÏË·Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡ ,ÌÈ,שנצרך זמן כמה רק אלא ¿»»¿…ƒ≈¿ƒ¿«¿«»»

יום מל' פחות לנתבע נותנים בהמתנה, לתובע הפסד כשיש ÛÒÂÈוכן ˙È·)

(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘·'„ ÛÈÚÒ Á"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ התובע שאם נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

ראייתו, יביא שהנתבע אחרי בחזרה ממנו להוציא יוכלו שלא אלים, איש

שליש  ביד אותו ומניחין מהנתבע התשלום את .מוציאין

·È·‰È„ לתובע‰‡ שנותנים ÌBÈמה ÌÈ˘ÏL ÔÓÊ פוסקים מביא לא ואם »¿»¬≈¿«¿…ƒ
הדין  e‰eÚ·zLkאת ‡˜Â„ הנתבע, את תבע Ïa‡כשהתובע ‰ÏÁz «¿»¿∆¿»¿ƒ»¿…

Ú·LÈL ÔÈ„ ˙Èa e‰e·ÈÁÂ ‰È‡¯ היסת שבועת שנשבע הכל כופר כל ,כדין ¿»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ»«
‰ÊÂהתובע‰È‡¯ ÈÏ LÈ ÔÚBËלחייבוÈ�È‡Â È„Èa ‰zÚ ‰ÈeˆÓ d�È‡Â ¿∆≈≈ƒ¿»»¿≈»¿»«»¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈ�˙B� Ê‡ ,B˙Úe·L Ïa˜Ï ‰ˆB¯∆¿«≈¿»»¿ƒ¿«¿…ƒ¬»ƒ
È„Èa,התובע ‰zÚ ‰ÈeˆÓ d�È‡Â ‰È‡¯ ÈÏ LÈ ‰ÏÁz ÔÚËבשביל‰Ó »«¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈»¿»«»¿»ƒ«

‡È·ÈLÎÏ ,ÔÓÊ BÏ ÔzÏ C¯ˆראיותיו ‰�˙Úaאת BÏ ·ÈLÈ ראיותיו ,על …∆ƒ≈¿«ƒ¿∆»ƒ»ƒ«ƒ¿»
·ÈLÈ ‡Ï ‡È·È ‡ÏL ÔÓÊ ÏÎÂ להשיב צריך Ì‡Âאין .‰�ÚË BÏ אח"כ ¿»¿«∆…»ƒ…»ƒ«¬»¿ƒ

¯ÊÁהתובע,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Âשהנתבע BÏודורש ·ÈLÈ על תשובה »«¿»«≈ƒ¿»»»ƒ
יביאÏa‡תביעתו ÓB‡L¯שהתובע ÈÓ LÈ ,‰È‡¯,זה דין על חולק [אין ¿…¿»»≈ƒ∆≈

א'] בספר רק זה דין כשמצא כך לכתוב הב"י Lודרך ËÙ�Â¯הנתבע, ÚaL� ∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Âשוב ¯‡È‰התובע „BÚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡� B�È‡'ועי] ראיה, לו שאין שהודה כיון ¿≈∆¡»¿»ƒ¿»»

א'] סעי' כ' סימן ÏÚ‰‚‰:.לקמן ·ÈL‰Ï È„k ÔÓÊ L˜·Ó Úaz�‰ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈¿»ƒ«

B�È‡L ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ ,Ú·Bz‰ ˙�ÚËזאת �ÔÈ�˙Bטוען ÔÈ‡ ,‰ÈÁ„ ‡Ï‡ «¬««≈«ƒƒ¿∆¿≈ƒ∆≈∆»¿ƒ»≈¿ƒ

È„k ÔÓÊ CÈ¯ˆL ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ Ï·‡ .„ÈÓ ·ÈL‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÔÓÊ BÏ¿«¿»ƒ¿»ƒƒ»¬»ƒƒ¿∆¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿≈

C¯ˆ‰ ÈÙk ÔÓÊ BÏ ÔÈ�˙B� ,B�È·Ï B�ÈaL ÌÈ¯·„ ÏÚ BaÏ ÌÈNÏÂ ·LÁÏ˙È·) «¬…¿»ƒƒ«¿»ƒ∆≈¿≈¿ƒ¿«¿ƒ«…∆

(‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ,‰ÈÁ„ ÈÏa BÏ Ú¯ÙÈL ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»««¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ÌÈ˜ ÔBÓÓaL È‡�z Ïk(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·). »¿«∆¿»«»

ÔÂÈÒ 'È

‚:ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÚË ש יודע È‡¯a‰אני B‡ ÌÈ„Úa ˙eÎÊ ÈÏ LÈ »«∆»ƒ«¬≈ƒƒ≈ƒ¿¿≈ƒƒ¿»»
·ÈÁ ,‡e‰ ÈÓ „Èa Ú„BÈ È�È‡Â סהÈÓ Ïk ÏÚ Ì¯Á ÏÈË‰Ï ÔÈ„‰ ¿≈ƒ≈«¿«ƒ«»««»¿»ƒ≈∆«»ƒ

u
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מהדין  עצמו ÏÂ‡‰‚‰:.מסלק B¯·Á ÏÊB‚ „Á‡L ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡Â¿ƒƒ¿∆¿≈ƒ∆∆»≈¬≈¿…

e‡NÈ ‡ÏL Ì„‡ È�a ¯‡L ÏÚ ¯Ê‚Ï ÔÈÏBÎÈ ,ÔÈ„a e�ÓÓ ‡ÈˆB‰Ï eÏÎeÈ¿¿ƒƒ∆«ƒ¿ƒƒ¿…«¿»¿≈»»∆…ƒ¿

„Ú ,‰ÈÎe„La e˜ÒÚÈ ‡ÏÂ LÈ‡Ï ‡N�˙ ‡ÏL ‰L‡ ‡È‰ Ì‡Â ,BÓÚ e�zÈÂ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ»∆…ƒ»≈¿ƒ¿…««¿¿ƒ∆»«

d„ÈÓ ‡ÈˆBzLמהdÏL B�È‡L(Ò"¯ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ] ∆ƒƒ»»∆≈∆»¿«≈¿«»

'‰ ÛÈÚÒ Á"�˘ ÔÓÈÒ סג.[ ƒ»¿ƒ

ÊË ÔÓÈÒ

Ì¯Á ˙ÏË‰ ÔÈ„Â ,‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÔÈ�˙Â� ÔÓÊ ‰ÓÎ
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

ÔÂÈÒ 'Ë

‡ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ¯Ó‡ טוען כי לשלם רוצה שאין הנתבע ÈÏכגון LÈ »«∆»ƒ«¬≈«ƒ≈ƒ
‡È·‰Ï ÌÈ„Ú רוצה והתובע וייפטר ישבע שהנתבע לפסוק רצה שהב"ד או , ≈ƒ¿»ƒ

בהערה  וראה הנתבע, את לחייב כדי עדים להביא זמן לו BÏסד שיתנו ÔÈ�˙B� ,¿ƒ
,ÔÈ„‰ ÔÈ˜ÒBt ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ¯Á‡Ïe ,ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ÔÓÊÌÏLÏ CÈ¯ˆÂ למי ¿«¿…ƒ¿««¿…ƒ¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿«≈

לו שישלם ·Â¯¯)שפסקו ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó)Ck ¯Á‡ Ô‡È·Ó Ì‡Â ועל . ¿ƒ¿ƒ»««»
פטור  הוא שהביא ראיות zÒÈ¯פי את , כספו ‰„ÔÈהדיין את לנתבע ,ויחזירו ƒ¿…«ƒ

e˜ÈÁ¯‰Â ¯·„a ÌÈ„Ú Ì‰ È�BÏÙe È�BÏtL ÔÈ„ ˙È·Ï Úe„ÈÂ ÈeÏ‚ Ì‡Â¿ƒ»¿»«¿≈ƒ∆¿ƒ¿ƒ≈≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ

u
שחזקתן סג. דברים אלא  ומהקטנים, ומהעבדים מהנשים  לוקחין אין  שם: ז "ל 

בשרון . עגלים  או  בגליל , פשתן כלי  שמכרו  נשים  כגון הבעלים ; מדעת  שלהם  שהם

הטמן  [למקבל ] שאמרו  וכולם ; אדם  מכל  מקום, בכל  ותרנגולים בצים ולוקחים 

וגזרו יתומים , בשל  שהחזיקה אחת  באשה מעשה הגה: אסור. לך ], שנתנו  מה  [את 

מהרא "י  (פסקי עבירה עוברי ידי  להחזיק שלא כדי אדם, שום אותה ישא  שלא 

ט "ו . סימן לעיל  כן  גם והביאו ורס "א) ר"ס סימן 

את סד. כעת להשביע רוצה שאינו  אומר התובע דאם  מבואר כ "ד סימן לקמן 

יורד  תביעתו  שע"י טוען הנתבע אם  אולם בידו , הרשות כשיחליט , אלא הנתבע

ולהיפטר, מיד להישבע לדרוש  זכותו  תביעות, עליו  שיש  שומעים כי נכסיו , ערך 

ויפטר, ישבע ושלא  לחייבו  יוכל  פיהם שעל  עדים  לו  שיש  טוען התובע אם ובזה

ואם ראיותיו , יביא שהתובע כדי  יום  ל ' זמן נותנים  הנתבע , נכסי ערך  כשיורד אף

ויפטר. הנתבע  ישבע יום , ל ' עד מביא  לא

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æè ïîéñâð

„B„� להביאם כעת יכול È·‰Ï‡ואין ÏÎeÈL „Ú ÔÓÊ BÏ ÌÈ�˙B� עדים , ¿¿ƒ¿««∆«¿»ƒ
יום  מל' יותר הוא אפי' Ï·¯¯.אלו, ÏÎeÈL ÔÈ„ ˙È·Ï Úe„È Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ»«¿≈ƒ∆«¿»≈

˘ÏL CBz ÂÈ¯·„‰ÏË·Ï ÔÓÊ BÏ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡ ,ÌÈ,שנצרך זמן כמה רק אלא ¿»»¿…ƒ≈¿ƒ¿«¿«»»

יום מל' פחות לנתבע נותנים בהמתנה, לתובע הפסד כשיש ÛÒÂÈוכן ˙È·)

(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘·'„ ÛÈÚÒ Á"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ התובע שאם נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

ראייתו, יביא שהנתבע אחרי בחזרה ממנו להוציא יוכלו שלא אלים, איש

שליש  ביד אותו ומניחין מהנתבע התשלום את .מוציאין

·È·‰È„ לתובע‰‡ שנותנים ÌBÈמה ÌÈ˘ÏL ÔÓÊ פוסקים מביא לא ואם »¿»¬≈¿«¿…ƒ
הדין  e‰eÚ·zLkאת ‡˜Â„ הנתבע, את תבע Ïa‡כשהתובע ‰ÏÁz «¿»¿∆¿»¿ƒ»¿…

Ú·LÈL ÔÈ„ ˙Èa e‰e·ÈÁÂ ‰È‡¯ היסת שבועת שנשבע הכל כופר כל ,כדין ¿»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ»«
‰ÊÂהתובע‰È‡¯ ÈÏ LÈ ÔÚBËלחייבוÈ�È‡Â È„Èa ‰zÚ ‰ÈeˆÓ d�È‡Â ¿∆≈≈ƒ¿»»¿≈»¿»«»¿»ƒ¿≈ƒ

Ì‡ Ï·‡ .ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ÔÓÊ BÏ ÔÈ�˙B� Ê‡ ,B˙Úe·L Ïa˜Ï ‰ˆB¯∆¿«≈¿»»¿ƒ¿«¿…ƒ¬»ƒ
È„Èa,התובע ‰zÚ ‰ÈeˆÓ d�È‡Â ‰È‡¯ ÈÏ LÈ ‰ÏÁz ÔÚËבשביל‰Ó »«¿ƒ»≈ƒ¿»»¿≈»¿»«»¿»ƒ«

‡È·ÈLÎÏ ,ÔÓÊ BÏ ÔzÏ C¯ˆראיותיו ‰�˙Úaאת BÏ ·ÈLÈ ראיותיו ,על …∆ƒ≈¿«ƒ¿∆»ƒ»ƒ«ƒ¿»
·ÈLÈ ‡Ï ‡È·È ‡ÏL ÔÓÊ ÏÎÂ להשיב צריך Ì‡Âאין .‰�ÚË BÏ אח"כ ¿»¿«∆…»ƒ…»ƒ«¬»¿ƒ

¯ÊÁהתובע,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Âשהנתבע BÏודורש ·ÈLÈ על תשובה »«¿»«≈ƒ¿»»»ƒ
יביאÏa‡תביעתו ÓB‡L¯שהתובע ÈÓ LÈ ,‰È‡¯,זה דין על חולק [אין ¿…¿»»≈ƒ∆≈

א'] בספר רק זה דין כשמצא כך לכתוב הב"י Lודרך ËÙ�Â¯הנתבע, ÚaL� ∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Âשוב ¯‡È‰התובע „BÚ ‡È·‰Ï ÔÓ‡� B�È‡'ועי] ראיה, לו שאין שהודה כיון ¿≈∆¡»¿»ƒ¿»»

א'] סעי' כ' סימן ÏÚ‰‚‰:.לקמן ·ÈL‰Ï È„k ÔÓÊ L˜·Ó Úaz�‰ Ì‡Â¿ƒ«ƒ¿»¿«≈¿«¿≈¿»ƒ«

B�È‡L ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ ,Ú·Bz‰ ˙�ÚËזאת �ÔÈ�˙Bטוען ÔÈ‡ ,‰ÈÁ„ ‡Ï‡ «¬««≈«ƒƒ¿∆¿≈ƒ∆≈∆»¿ƒ»≈¿ƒ

È„k ÔÓÊ CÈ¯ˆL ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ Ï·‡ .„ÈÓ ·ÈL‰Ï CÈ¯ˆÂ ,ÔÓÊ BÏ¿«¿»ƒ¿»ƒƒ»¬»ƒƒ¿∆¿≈ƒ∆»ƒ¿«¿≈

C¯ˆ‰ ÈÙk ÔÓÊ BÏ ÔÈ�˙B� ,B�È·Ï B�ÈaL ÌÈ¯·„ ÏÚ BaÏ ÌÈNÏÂ ·LÁÏ˙È·) «¬…¿»ƒƒ«¿»ƒ∆≈¿≈¿ƒ¿«¿ƒ«…∆

(‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ,‰ÈÁ„ ÈÏa BÏ Ú¯ÙÈL ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»««¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ÌÈ˜ ÔBÓÓaL È‡�z Ïk(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·). »¿«∆¿»«»

ÔÂÈÒ 'È

‚:ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡ ÔÚË ש יודע È‡¯a‰אני B‡ ÌÈ„Úa ˙eÎÊ ÈÏ LÈ »«∆»ƒ«¬≈ƒƒ≈ƒ¿¿≈ƒƒ¿»»
·ÈÁ ,‡e‰ ÈÓ „Èa Ú„BÈ È�È‡Â סהÈÓ Ïk ÏÚ Ì¯Á ÏÈË‰Ï ÔÈ„‰ ¿≈ƒ≈«¿«ƒ«»««»¿»ƒ≈∆«»ƒ

u
שיודע,סה. מה מלומר שהנמנע מחמת  נובע אינו  חרם, להטיל  הדיין של  החוב 
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ÔÈ„Ï ÚÈ„BÈL ,‰È‡¯a B‡ ÌÈ„Úa ,˙eÎÊ BÏ Ú„BÈL אומר ואינו שיודע ומי ∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»»∆ƒ«««»
החרם  עליו חל Ì‰aלדיין, Ú„BÈ ‰È‡¯‰Â ÌÈ„Ú‰ ÏL ˙eÎÊ‰ Ì‡ eÏÙ‡ ,¬ƒƒ«¿∆»≈ƒ¿»¿»»≈«»∆

B„‚�kL ÈÓ העדים הם מי או הנתבע של ראיותיו הם מה יודע דינו שבעל היינו ƒ∆¿∆¿
È‚‰Ï„לטובתו  ·ÈÁ החרם , Ê'‰‚‰:.מכח ÛÈÚÒ ‡"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ «»¿«ƒ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

'ÁÂהנוסחÔÚBË Ì‡ 'Â ÛÈÚÒ ·"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .Ì¯Á ÌÈ�˙B� „ˆÈk ¿≈«¿ƒ≈∆¿«≈¿«»ƒ»¿ƒƒ≈

דין שהבעל א' דין Ú·LÏבעל ÏeÒt ‡e‰ B„‚�kL אותו שיחייבו ורוצה ∆¿∆¿»ƒ»≈

להישבע  יכול שאינו מחמת Ê‰לשלם ÏÚ Ì¯Á ÌÈ�˙B� Ì‡ זו , טענה על ƒ¿ƒ≈∆«∆

להעיד  שיבוא פסול שהוא שיודע .סו שמי

„B· ÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„ÈaL ¯ËL B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ כדי שיוציאנו רוצה והוא »≈«¬≈¿«∆¿»¿¿≈ƒ
כנגד  או בשטר המחזיק כנגד זה, שטר מכח לו שיש בראיות להשתמש שיוכל

אחר  ‰Ï‰אדם Ì‡ בשטר, ÊÏ‰המחזיק LÈL ‰„BÓ לתובע,˙eÎÊ Ba ƒ«»∆∆≈»∆¿
B˙eÎÊÓ Ba ·e˙kL ‰Ó e˜ÈzÚÈ ÔÈ„ ˙È·e ,ÔÈ„ ˙È·a B‡ÈˆB‰Ï ·ÈÁ«»¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ«¿ƒ«∆»ƒ¿

לצורכו  בהעתקה להשתמש ‰Ï‰ויוכל Ì‡ Ï·‡ בשטר . המחזיק הנתבע ¬»ƒ¬»
B˙B‡ ÔÈ·ÈÁÓ ÔÈ‡ ,‰ÊÏ ˙eÎÊ ÌeL Ba ‡‰ÈL ¯ËL B„Èa ÔÈ‡L ¯ÓB‡≈∆≈¿»¿«∆¿≈¿»∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ‰ˆ¯È Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÌeLÏ ¯ËL ˙B‡¯‰Ï התובעÌ¯Á ÌÈ¯Á‰Ï ¿«¿¿«¿»»¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬ƒ≈∆
Ì˙Ò סתמי באופן אלא מסויים, אדם כנגד שמופנה מפורש חרם לא היינו ¿»

חרם  e�‡¯ÈLשמטילים ,Ba ˙eÎÊ BÏ LÈL ¯ËL B„Èa LÈL ÈÓ Ïk ÏÚ«»ƒ∆≈¿»¿«∆≈¿∆«¿∆
בחרם  הוא הרי מראה אינו ÌÈ¯ÁÈואם כזה , חרם הטלת לתבוע Ì‡Âזכותו . «¬ƒ¿ƒ

‰Ê ÔÚË התובע‡e‰ Ba ˙eÎÊ BÏ LÈL ¯ËL‰L Ú„BÈ ‡e‰L È‡„Âa »«∆¿««∆≈«∆«¿«∆≈¿
BÏˆ‡ כזה דבר לו שאין בודאות כופר Ê‰והנתבע È¯‰ ‰Ò˙הנתבע , ÚaL� ∆¿¬≈∆ƒ¿«∆≈

BÏˆ‡ B�È‡L שבועת עליו  שמוטל ודאית, טענה נגד שכופר נתבע כל כדין ∆≈∆¿
נגדו  התביעה את להכחיש מדרבנן .סז היסת

u
זכויותיו , על  לדיין  להודיע מחויבים עדות  פסולי אפי' דכאן יגיד', לא  'אם  על  עובר

להפרישו וצריך  להתעלם ', תוכל  'לא משום  שאסור אבידה  השבת מדין  זה רק 

מאיסור.

מי סו. על  הכנסת  בבית שיחרימו  ושאל  שבועה, לחבירו  שנתחייב  מי  שם : ז"ל 

ש  בודאי  אמר אם  אבל  לנזיפה. ראוי כן  השואל  שבועה, עבר  שזה לושיודע  יש 

בבהכנ "ס, שיחרימו  עד להעיד רוצים ואינם  השבועה, על  שעבר  שיודעים  עדים 

בשאר  כמו  להעיד צריכין היודעים, ואותן - הגה  בבהכנ"ס: להחרים  בידו  הרשות

וגו '. יגיד לא  באם שהוא  עדות,

יכולסז. ממונית בתביעה דדוקא מבואר כ "ה סעיף  פ"ז סימן לקמן  אמנם 
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ÔÂÈÒ ‡È

‰e�zÈL Ï‡LÂ ÛeÈÊ Ba LÈL ÔÚBË ‰Ï‰Â ,B¯·Á ÏÚ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰«ƒ¿««¬≈¿«»≈∆≈ƒ¿»«∆ƒ¿
˙ÒtË‰ BÏ מ BÏהעתקה ÌÈ�˙B� ,Ba ˜„˜„Ï È„k ¯ËL‰ סחÏÚ Û‡ , «¿»««¿«¿≈¿«¿≈¿ƒ««
Ba ·e˙kL Èt השטר ‰ËL¯בתוך ‰ÊÓ ÒÙË ˙ÒÈÙË ‡Ïa שלא דהיינו ƒ∆»¿…¿ƒ«…∆ƒ∆«¿«

לו  נותנים מ"מ מהשטר, העתק לדרוש .יוכל

ÊÈ ÔÓÈÒ

¯·„ ÏÎ· ÔÈ�È„ ÈÏÚ·‰ ˙ÂÂ˘‰Ï
ÌÈÙÈÚÒ ·"È Â·Â

‡'E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa'(ÂË ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ)BÊ ,ËtLÓ‰ ˜„ˆ e‰ÊÈ‡ , ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»
ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ È�L ˙ÈÂL‰ הדיינים „·¯.ע"י ÏÎa:כגון‡‰È ‡Ï בעל «¿»«¿≈««¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈

אחד Á‡Â„דין ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó „Á‡ השני דין BÏולבעל ¯ÓB‡ הדיין ∆»¿«≈»»¿¿∆»≈
E¯·„ דבריהם ˜ˆ¯ שיקצרו לשניהם לומר רשאי ÈaÒÈ¯אבל ‡ÏÂ הדיין . «≈¿»∆¿…«¿ƒ

Â ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈ�tמאידךBÏ ¯a„ÈÂ ¯Á‡Ï ÂÈ�t Ú¯È »ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈ƒ«≈
LaÏÓ È�L‰Â ÌÈ¯˜È ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .˙BL»̃¿ƒ»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»

E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡ „aÎÓÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÌÈeÊa ÌÈ„‚a חשבונך ‡Bעל , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿À»«¿ƒ≈¿¿
e‰BÓk ˘·Ï וזאת הדין, הטיית לדיינים לגרום יכול ביניהם המלבושים שינוי כי ¿…»

מאוד, בזויים בגדים לבוש שהשני או מאוד יקרים בגדים לבוש כשאחד דוקא

על  הדת להעמיד בידינו [ואין בגדיהם. בערך ממש שווים שיהיו צריך אין אבל

מהרש"ל] - הזה בזמן בזה ÓBÚ„תילה „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‡‰È ‡ÏÂ היינו . ¿…¿≈∆»≈¿∆»≈
מאיליו, ישב כשאחד אבל הדיינים, ע"פ עומד אחד או הדיינים, ע"פ יושב שאחד

השני  את להושיב חובה „ÔÈאין ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â ,ÌÈ„ÓBÚ Ì‰È�L ‡Ï‡ ,∆»¿≈∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
ÌÈ·ÈLBÓ ,Ì‰È�L ˙‡ ·ÈLB‰Ï,לעמוד להם אומרים מעצמם, ישבו אם אבל ¿ƒ∆¿≈∆ƒƒ

u
התומים כתב  ולכן  ממונית, תביעה אינה השטר הוצאת  תביעת וכאן להשביעו,

יכולים ולכן תביעתו  שמוכיח  לב "ד אמתלא שנתן  איירי דכאן הנתיבות, והביאו 

להשביעו . בכה"ג 

ולאוסח. אחרות  סיבות  מחמת  מהשטר  העתק  דורש  אם הדין דהוא הסמ "ע  דעת

זיוף . טענת  מחמת  דוקא
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ÔÈ„Ï ÚÈ„BÈL ,‰È‡¯a B‡ ÌÈ„Úa ,˙eÎÊ BÏ Ú„BÈL אומר ואינו שיודע ומי ∆≈«¿¿≈ƒƒ¿»»∆ƒ«««»
החרם  עליו חל Ì‰aלדיין, Ú„BÈ ‰È‡¯‰Â ÌÈ„Ú‰ ÏL ˙eÎÊ‰ Ì‡ eÏÙ‡ ,¬ƒƒ«¿∆»≈ƒ¿»¿»»≈«»∆

B„‚�kL ÈÓ העדים הם מי או הנתבע של ראיותיו הם מה יודע דינו שבעל היינו ƒ∆¿∆¿
È‚‰Ï„לטובתו  ·ÈÁ החרם , Ê'‰‚‰:.מכח ÛÈÚÒ ‡"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ «»¿«ƒ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

'ÁÂהנוסחÔÚBË Ì‡ 'Â ÛÈÚÒ ·"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .Ì¯Á ÌÈ�˙B� „ˆÈk ¿≈«¿ƒ≈∆¿«≈¿«»ƒ»¿ƒƒ≈

דין שהבעל א' דין Ú·LÏבעל ÏeÒt ‡e‰ B„‚�kL אותו שיחייבו ורוצה ∆¿∆¿»ƒ»≈

להישבע  יכול שאינו מחמת Ê‰לשלם ÏÚ Ì¯Á ÌÈ�˙B� Ì‡ זו , טענה על ƒ¿ƒ≈∆«∆

להעיד  שיבוא פסול שהוא שיודע .סו שמי

„B· ÈÏ LÈ ˙eÎÊ E„ÈaL ¯ËL B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ כדי שיוציאנו רוצה והוא »≈«¬≈¿«∆¿»¿¿≈ƒ
כנגד  או בשטר המחזיק כנגד זה, שטר מכח לו שיש בראיות להשתמש שיוכל

אחר  ‰Ï‰אדם Ì‡ בשטר, ÊÏ‰המחזיק LÈL ‰„BÓ לתובע,˙eÎÊ Ba ƒ«»∆∆≈»∆¿
B˙eÎÊÓ Ba ·e˙kL ‰Ó e˜ÈzÚÈ ÔÈ„ ˙È·e ,ÔÈ„ ˙È·a B‡ÈˆB‰Ï ·ÈÁ«»¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ«¿ƒ«∆»ƒ¿

לצורכו  בהעתקה להשתמש ‰Ï‰ויוכל Ì‡ Ï·‡ בשטר . המחזיק הנתבע ¬»ƒ¬»
B˙B‡ ÔÈ·ÈÁÓ ÔÈ‡ ,‰ÊÏ ˙eÎÊ ÌeL Ba ‡‰ÈL ¯ËL B„Èa ÔÈ‡L ¯ÓB‡≈∆≈¿»¿«∆¿≈¿»∆≈¿«¿ƒ

‰Ê ‰ˆ¯È Ì‡ Ï·‡ .Ì„‡ ÌeLÏ ¯ËL ˙B‡¯‰Ï התובעÌ¯Á ÌÈ¯Á‰Ï ¿«¿¿«¿»»¬»ƒƒ¿∆∆¿«¬ƒ≈∆
Ì˙Ò סתמי באופן אלא מסויים, אדם כנגד שמופנה מפורש חרם לא היינו ¿»

חרם  e�‡¯ÈLשמטילים ,Ba ˙eÎÊ BÏ LÈL ¯ËL B„Èa LÈL ÈÓ Ïk ÏÚ«»ƒ∆≈¿»¿«∆≈¿∆«¿∆
בחרם  הוא הרי מראה אינו ÌÈ¯ÁÈואם כזה , חרם הטלת לתבוע Ì‡Âזכותו . «¬ƒ¿ƒ

‰Ê ÔÚË התובע‡e‰ Ba ˙eÎÊ BÏ LÈL ¯ËL‰L Ú„BÈ ‡e‰L È‡„Âa »«∆¿««∆≈«∆«¿«∆≈¿
BÏˆ‡ כזה דבר לו שאין בודאות כופר Ê‰והנתבע È¯‰ ‰Ò˙הנתבע , ÚaL� ∆¿¬≈∆ƒ¿«∆≈

BÏˆ‡ B�È‡L שבועת עליו  שמוטל ודאית, טענה נגד שכופר נתבע כל כדין ∆≈∆¿
נגדו  התביעה את להכחיש מדרבנן .סז היסת

u
זכויותיו , על  לדיין  להודיע מחויבים עדות  פסולי אפי' דכאן יגיד', לא  'אם  על  עובר

להפרישו וצריך  להתעלם ', תוכל  'לא משום  שאסור אבידה  השבת מדין  זה רק 

מאיסור.

מי סו. על  הכנסת  בבית שיחרימו  ושאל  שבועה, לחבירו  שנתחייב  מי  שם : ז"ל 

ש  בודאי  אמר אם  אבל  לנזיפה. ראוי כן  השואל  שבועה, עבר  שזה לושיודע  יש 

בבהכנ "ס, שיחרימו  עד להעיד רוצים ואינם  השבועה, על  שעבר  שיודעים  עדים 

בשאר  כמו  להעיד צריכין היודעים, ואותן - הגה  בבהכנ"ס: להחרים  בידו  הרשות

וגו '. יגיד לא  באם שהוא  עדות,

יכולסז. ממונית בתביעה דדוקא מבואר כ "ה סעיף  פ"ז סימן לקמן  אמנם 
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ÔÂÈÒ ‡È

‰e�zÈL Ï‡LÂ ÛeÈÊ Ba LÈL ÔÚBË ‰Ï‰Â ,B¯·Á ÏÚ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰«ƒ¿««¬≈¿«»≈∆≈ƒ¿»«∆ƒ¿
˙ÒtË‰ BÏ מ BÏהעתקה ÌÈ�˙B� ,Ba ˜„˜„Ï È„k ¯ËL‰ סחÏÚ Û‡ , «¿»««¿«¿≈¿«¿≈¿ƒ««
Ba ·e˙kL Èt השטר ‰ËL¯בתוך ‰ÊÓ ÒÙË ˙ÒÈÙË ‡Ïa שלא דהיינו ƒ∆»¿…¿ƒ«…∆ƒ∆«¿«

לו  נותנים מ"מ מהשטר, העתק לדרוש .יוכל

ÊÈ ÔÓÈÒ

¯·„ ÏÎ· ÔÈ�È„ ÈÏÚ·‰ ˙ÂÂ˘‰Ï
ÌÈÙÈÚÒ ·"È Â·Â

‡'E˙ÈÓÚ ËtLz ˜„ˆa'(ÂË ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ)BÊ ,ËtLÓ‰ ˜„ˆ e‰ÊÈ‡ , ¿∆∆ƒ¿…¬ƒ∆≈∆∆∆«ƒ¿»
ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ È�L ˙ÈÂL‰ הדיינים „·¯.ע"י ÏÎa:כגון‡‰È ‡Ï בעל «¿»«¿≈««¬≈ƒƒ¿»»»…¿≈

אחד Á‡Â„דין ,Bk¯ˆ Ïk ¯a„Ó „Á‡ השני דין BÏולבעל ¯ÓB‡ הדיין ∆»¿«≈»»¿¿∆»≈
E¯·„ דבריהם ˜ˆ¯ שיקצרו לשניהם לומר רשאי ÈaÒÈ¯אבל ‡ÏÂ הדיין . «≈¿»∆¿…«¿ƒ

Â ,˙Bk¯ BÏ ¯a„ÈÂ „Á‡Ï ÌÈ�tמאידךBÏ ¯a„ÈÂ ¯Á‡Ï ÂÈ�t Ú¯È »ƒ¿∆»ƒ«≈«¿≈«»»¿«≈ƒ«≈
LaÏÓ È�L‰Â ÌÈ¯˜È ÌÈ„‚a LaÏÓ Ì‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .˙BL»̃¿ƒ»»∆»≈∆¿À»¿»ƒ¿»ƒ¿«≈ƒ¿À»

E˙BÓk e‰LÈaÏ‰ B‡ „aÎÓÏ ÌÈ¯ÓB‡ ,ÌÈeÊa ÌÈ„‚a חשבונך ‡Bעל , ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¿À»«¿ƒ≈¿¿
e‰BÓk ˘·Ï וזאת הדין, הטיית לדיינים לגרום יכול ביניהם המלבושים שינוי כי ¿…»

מאוד, בזויים בגדים לבוש שהשני או מאוד יקרים בגדים לבוש כשאחד דוקא

על  הדת להעמיד בידינו [ואין בגדיהם. בערך ממש שווים שיהיו צריך אין אבל

מהרש"ל] - הזה בזמן בזה ÓBÚ„תילה „Á‡Â ·LBÈ „Á‡ ‡‰È ‡ÏÂ היינו . ¿…¿≈∆»≈¿∆»≈
מאיליו, ישב כשאחד אבל הדיינים, ע"פ עומד אחד או הדיינים, ע"פ יושב שאחד

השני  את להושיב חובה „ÔÈאין ˙Èa eˆ¯ Ì‡Â ,ÌÈ„ÓBÚ Ì‰È�L ‡Ï‡ ,∆»¿≈∆¿ƒ¿ƒ»≈ƒ
ÌÈ·ÈLBÓ ,Ì‰È�L ˙‡ ·ÈLB‰Ï,לעמוד להם אומרים מעצמם, ישבו אם אבל ¿ƒ∆¿≈∆ƒƒ

u
התומים כתב  ולכן  ממונית, תביעה אינה השטר הוצאת  תביעת וכאן להשביעו,

יכולים ולכן תביעתו  שמוכיח  לב "ד אמתלא שנתן  איירי דכאן הנתיבות, והביאו 

להשביעו . בכה"ג 

ולאוסח. אחרות  סיבות  מחמת  מהשטר  העתק  דורש  אם הדין דהוא הסמ "ע  דעת

זיוף . טענת  מחמת  דוקא
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñ åð

יושיבום ו  ירצו אם Âאח"כ שניהם. את ÏÚÓÏ‰כשמושיבים „Á‡ ·LÈ ‡Ï ¿…≈≈∆»¿«¿»
יותר  מכובד „·¯ÌÈבמקום ‰Óa .‰Ê „ˆa ‰Ê ‡Ï‡ ,‰ËÓÏ „Á‡Â¿∆»¿«»∆»∆¿«∆«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ שניהם את להושיב ÔzÓeשאפשר ‡NÓ ˙ÚLa ,[˙B�ÚË‰„] היינו ¬ƒƒ¿««»«»¿««¬

טענותיהם  שמיעת ÈÓÚa„‰בשעת Ì‰È�L ,ÔÈ„ ¯Ó‚ ˙ÚLa Ï·‡ דכתיב , ¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»
ובעדים  הדינים, בעלי אלו הריב' להם 'אשר העדים, אלו האנשים' שני 'ועמדו

בזמן  רק הוא העמידה חיוב הדין בבעלי גם וממילא דין, כגמר נחשב העדות זמן

דין  ÏÁzÎÏ‰גמר דין , הוי בדיעבד „ÔÈ,אבל ¯Ó‚ e‰ÊÈ‡ פוסקים . כשהב"ד ¿«¿ƒ»≈∆¿«ƒ
ÌÈ„Ú‰Â,ואומרים ,·ÈÁ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ È‡kÊ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»¿»≈ƒ

ÌÏBÚÏ ,‰ÏÁzÎÏ עדותם בזמן הדין סט בין גמר בזמן לכתחילה,ÈÓÚa„‰ובין ¿«¿ƒ»¿»«¬ƒ»
דין  הוי ÔÈ�ÚÏ‰‚‰:.ובדיעבד ‰„ÈÓÚ ¯ÈtL È¯˜Ó ‰ÎÈÓÒ È„È ÏÚ ‰„ÈÓÚÂ«¬ƒ»«¿≈¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«

‰Ê ע(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Á"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ בסמיכה . דעדים כ"ו, סעיף ∆¿«≈¿«»ƒ»

לכתחילה  .מותר

ÔÂÈÒ ·È

·ÌÎÁ‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ,Ôe„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz משום «¿ƒ»»¿«»»∆∆»»ƒƒ∆∆»»
התורה  Âכבוד דינים, הבעלי שני את להשוות ‰‡¯ıכדי ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡ ¿¿ƒ¿«»»∆

.CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ,·LÈ ‡Ï Ì‡Â ,·L:‰‚‰,ÔÈ„Ï ‡aL ÌÎÁ „ÈÓÏz ≈¿ƒ…»«≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ»»∆»¿ƒ

¯zÓלדייןB„‚�kL ˙B�ÚË eÓzzÒÈL Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ÂÈ�ÙÏ „ÓÚÏ הוא גם כי À»«¬…¿»»¿…«¿ƒ»∆ƒ¿«¿«¬∆¿∆¿

יטה  שהדיין חושש ואינו לפניו, לעמוד מחייבו הדין כי עמד שהדיין יודע

ולפי"ז  כבודו. מחמת דינו זקן את הארץ עם דין בעל לפני גם לעמוד מותר

(˙Â„Ú‰ ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù Ô"¯).

‚ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBÓL ,„eÓÏz‰ ¯Á‡Ï Ï‡¯NÈ È�È„ Èza Ïk e‚‰� ¯·k¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈¿««««¿∆ƒƒ«¬≈

u
מחלוקת סט. בזה יש  העדות , קבלת בזמן  לעמוד צריכים  דינים  הבעלי אם ולענין

הנתיבות . הביאו  תומים, הפוסקים ,

נחשבע. בסמיכה הם  אם בישיבה, יהיו  שהדיינים דבעינן מה לענין הדין והוא 

האם נסמכים, הדיינים וגם העדים שגם  ובאופן לקולא. בתרווייהו  דאזלינן כישיבה ,

והש "ך והב "ח  דסתרי תרתי  דהוי  כן  לעשות דאסור הסמ "ע דעת דסתרי, תרתי הוי

הנתיבות . פסק  וכן הסמ "ע כדעת מכריע  והתומים דשרי, חולקים 

אברהם במגן עין  העדים , לענין כעמידה דסמיכה הריב "ש  בשם הרמ"א שהביא  ומה 

וסמיכה וצ "ל  ברמ"א הוא דט "ס  שכתב  י"א ס"ק  תכ "ב  וסימן סק"ב  קמ "א סימן 

דסמיכה הדיינים לענין רק מדבר והריב "ש  לסמוך, לעדים ואסור כעמידה, אינה 

דמיא. כישיבה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñæð

„ÈÓÚ‰Ï Ák e�a ÔÈ‡L ,˙˜ÏÁÓ‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈ„Ú‰ Ì‚Â ÌÈ�È„ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈¿»ƒ««¬…∆∆≈»…«¿«¬ƒ
ÌÏz ÏÚ ˙„‰ ÈËtLÓ עא. ƒ¿¿≈«»«ƒ»

ÔÂÈÒ ‚È

„Ì‡ÌÈa¯ ÌÈÚ·Bz‰ÂÈ·B¯˜e È·‰B‡ e·LÈL ıÙÁ È�‡ ¯ÓB‡ Úaz�‰ ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬ƒ»≈∆≈¿¬«¿«
Ìz‡ Èk ,È˙B�ÚË eÓzzÒÈ ‡ÏL È„k ,ÌÎÓÚ ÔÚBË È�‡Lk ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿∆¬ƒ≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ¿«¿«¬«ƒ«∆

,ÌÈa¯‰ לשקר כיצד לו ויקרצו ירמזו שלא כדי מסרבים BÓÚוהתובעים ÔÈ„‰ , »«ƒ«ƒƒ
צודקת  התובעים טענת וגם רבים, כנגד יחידי לישב רוצה ‰ÔÎÏÌÈÙzL,שאינו »≈«À»ƒ

Ïkהתובעים  ÔÚËÈ B‡ ,ÌÏk ÏÈ·La ÔÚËÏ Ì‰Ó „Á‡ Ì‰Ï e¯¯·È¿»¿»∆∆»≈∆ƒ¿…ƒ¿ƒÀ»ƒ¿…»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê BÓˆÚÏ „Á‡ אבל אלו, עצות משני אחד לבחור בידם והברירה ∆»¿«¿∆««∆

כנגדו, יחד כולם ישבו ‡ˆBÏלא ÂÈ·‰B‡ Á˜È ‡Ï Úaz�‰ Ì‚Â מחמת ¿««ƒ¿»…ƒ«¬»∆¿
הנ"ל  Ï"‰.חשש ÛÈÚÒ Â"Ú˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ או אחים שני איתא, שם ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

בעד  ויטעון מכם אחד יבוא לומר, יכול אינו אחד, עם דין להם שיש שלשה

יעשו  רוצים אם אלא כן, לעשות לכופם יכול שאין הסמ"ע ומיישב כולכם.

זה  אחר זה לעצמו א' כל ויטענו השניה העצה כמו יעשו לאו, ואם .כן,

‰ÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL „Á‡‰ ÔÈ„ ÏÚa È¯·„ ÚÓLÏ ÔÈ„Ï ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈««ƒ»∆»∆…ƒ¿≈««ƒ
B¯·Á לשקר מתבייש לא דהבע"ד ועוד יותר, באזניו טענותיו נכנסים דעי"ז ¬≈

כתיב  וגם אחיכם', בין 'שמוע דכתיב האיסור ומקור השני, בפני טוען כשאינו

יותר  מעיז הוא חבירו, בפני שלא בע"ד דכששומע שוא', שמע תשא 'לא

a„·¯‰‚‰:.עב לשקר  ÔÈ„ ‰È‰ÈL ÔÈ„‰ Ú„BÈL ‡˜Â„Â,לשמוע לו אסור ¿«¿»∆≈«««»∆ƒ¿∆«»«»»

הנ"ל  איסור על ‰‡Á„ועובר ˙B�ÚË ÚÓL Ì‡ Ï·‡ לדון , דעת על שלא ¬»ƒ»««¬»∆»

ÂÈ�ÙÏבדבר  Ôe„Ï È�L‰ ‰ˆ¯˙� Ck ¯Á‡Â שמע כבר שהדיין שיודע בתנאי ¿««»ƒ¿«»«≈ƒ»¿»»

הראשון  a„·¯טענות ÔÈ„ ˙BÈ‰Ï ¯zÓ למפרע , האיסור על עובר ואינו À»ƒ¿«»«»»

(‰"ˆ˜ Ï"È¯‰Ó ˙·Â˘˙)ÔÈ�È„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˜Òt ÌÎÁ ÌeL ·zÎÈ ‡ÏÂ .¿…ƒ¿…»»¿«¿∆»ƒ«¬≈«ƒƒ

u
אלקיםעא. שיראת  מי  כל  דינים והבעלי העדים  דמ"מ הב "ח , בשם  הש "ך  וכתב 

מצות  לקיים  והמצוה, התורה  לכבוד יחושו סיני , הר על  רגליו  ועמדו  בלבבו  נוגעת 

נעמוד  אנחנו  להם: ולומר לדיינים, להשיב  להם  וראוי  וגו ', האנשים ' שני  'ועמדו 

הוא. לאלקים המשפט  כי  ולפניכם, ה' לפני

ייתי עב. לא  עד מלה  נש  מבר דקביל  דיינא  כל  וז"ל : בזה , מאוד מחמיר בזוה "ק

עכ "ל . למהימנותא, אחרא טעווא  עליה  מקבל  כאילו  חבריה,
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñ åð

יושיבום ו  ירצו אם Âאח"כ שניהם. את ÏÚÓÏ‰כשמושיבים „Á‡ ·LÈ ‡Ï ¿…≈≈∆»¿«¿»
יותר  מכובד „·¯ÌÈבמקום ‰Óa .‰Ê „ˆa ‰Ê ‡Ï‡ ,‰ËÓÏ „Á‡Â¿∆»¿«»∆»∆¿«∆«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ שניהם את להושיב ÔzÓeשאפשר ‡NÓ ˙ÚLa ,[˙B�ÚË‰„] היינו ¬ƒƒ¿««»«»¿««¬

טענותיהם  שמיעת ÈÓÚa„‰בשעת Ì‰È�L ,ÔÈ„ ¯Ó‚ ˙ÚLa Ï·‡ דכתיב , ¬»ƒ¿«¿«ƒ¿≈∆«¬ƒ»
ובעדים  הדינים, בעלי אלו הריב' להם 'אשר העדים, אלו האנשים' שני 'ועמדו

בזמן  רק הוא העמידה חיוב הדין בבעלי גם וממילא דין, כגמר נחשב העדות זמן

דין  ÏÁzÎÏ‰גמר דין , הוי בדיעבד „ÔÈ,אבל ¯Ó‚ e‰ÊÈ‡ פוסקים . כשהב"ד ¿«¿ƒ»≈∆¿«ƒ
ÌÈ„Ú‰Â,ואומרים ,·ÈÁ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ È‡kÊ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»¿»≈ƒ

ÌÏBÚÏ ,‰ÏÁzÎÏ עדותם בזמן הדין סט בין גמר בזמן לכתחילה,ÈÓÚa„‰ובין ¿«¿ƒ»¿»«¬ƒ»
דין  הוי ÔÈ�ÚÏ‰‚‰:.ובדיעבד ‰„ÈÓÚ ¯ÈtL È¯˜Ó ‰ÎÈÓÒ È„È ÏÚ ‰„ÈÓÚÂ«¬ƒ»«¿≈¿ƒ»ƒ¿≈«ƒ¬ƒ»¿ƒ¿«

‰Ê ע(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Á"Î ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ בסמיכה . דעדים כ"ו, סעיף ∆¿«≈¿«»ƒ»

לכתחילה  .מותר

ÔÂÈÒ ·È

·ÌÎÁ‰ ˙‡ ÔÈ·ÈLBÓ ,Ôe„Ï e‡aL ı¯‡‰ ÌÚÂ ÌÎÁ „ÈÓÏz משום «¿ƒ»»¿«»»∆∆»»ƒƒ∆∆»»
התורה  Âכבוד דינים, הבעלי שני את להשוות ‰‡¯ıכדי ÌÚÏ ÌÈ¯ÓB‡ ¿¿ƒ¿«»»∆

.CÎa ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡ ,·LÈ ‡Ï Ì‡Â ,·L:‰‚‰,ÔÈ„Ï ‡aL ÌÎÁ „ÈÓÏz ≈¿ƒ…»«≈«¿ƒƒ¿»«¿ƒ»»∆»¿ƒ

¯zÓלדייןB„‚�kL ˙B�ÚË eÓzzÒÈL Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ÂÈ�ÙÏ „ÓÚÏ הוא גם כי À»«¬…¿»»¿…«¿ƒ»∆ƒ¿«¿«¬∆¿∆¿

יטה  שהדיין חושש ואינו לפניו, לעמוד מחייבו הדין כי עמד שהדיין יודע

ולפי"ז  כבודו. מחמת דינו זקן את הארץ עם דין בעל לפני גם לעמוד מותר

(˙Â„Ú‰ ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù Ô"¯).

‚ÈÏÚa ÔÈ·ÈLBÓL ,„eÓÏz‰ ¯Á‡Ï Ï‡¯NÈ È�È„ Èza Ïk e‚‰� ¯·k¿»»¬»»≈ƒ≈ƒ¿»≈¿««««¿∆ƒƒ«¬≈

u
מחלוקת סט. בזה יש  העדות , קבלת בזמן  לעמוד צריכים  דינים  הבעלי אם ולענין

הנתיבות . הביאו  תומים, הפוסקים ,

נחשבע. בסמיכה הם  אם בישיבה, יהיו  שהדיינים דבעינן מה לענין הדין והוא 

האם נסמכים, הדיינים וגם העדים שגם  ובאופן לקולא. בתרווייהו  דאזלינן כישיבה ,

והש "ך והב "ח  דסתרי תרתי  דהוי  כן  לעשות דאסור הסמ "ע דעת דסתרי, תרתי הוי

הנתיבות . פסק  וכן הסמ "ע כדעת מכריע  והתומים דשרי, חולקים 

אברהם במגן עין  העדים , לענין כעמידה דסמיכה הריב "ש  בשם הרמ"א שהביא  ומה 

וסמיכה וצ "ל  ברמ"א הוא דט "ס  שכתב  י"א ס"ק  תכ "ב  וסימן סק"ב  קמ "א סימן 

דסמיכה הדיינים לענין רק מדבר והריב "ש  לסמוך, לעדים ואסור כעמידה, אינה 

דמיא. כישיבה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñæð

„ÈÓÚ‰Ï Ák e�a ÔÈ‡L ,˙˜ÏÁÓ‰ ¯ÈÒ‰Ï È„k ,ÌÈ„Ú‰ Ì‚Â ÌÈ�È„ƒƒ¿«»≈ƒ¿≈¿»ƒ««¬…∆∆≈»…«¿«¬ƒ
ÌÏz ÏÚ ˙„‰ ÈËtLÓ עא. ƒ¿¿≈«»«ƒ»

ÔÂÈÒ ‚È

„Ì‡ÌÈa¯ ÌÈÚ·Bz‰ÂÈ·B¯˜e È·‰B‡ e·LÈL ıÙÁ È�‡ ¯ÓB‡ Úaz�‰ ƒ«¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿»≈¬ƒ»≈∆≈¿¬«¿«
Ìz‡ Èk ,È˙B�ÚË eÓzzÒÈ ‡ÏL È„k ,ÌÎÓÚ ÔÚBË È�‡Lk ÈÏˆ‡∆¿ƒ¿∆¬ƒ≈ƒ»∆¿≈∆…ƒ¿«¿«¬«ƒ«∆

,ÌÈa¯‰ לשקר כיצד לו ויקרצו ירמזו שלא כדי מסרבים BÓÚוהתובעים ÔÈ„‰ , »«ƒ«ƒƒ
צודקת  התובעים טענת וגם רבים, כנגד יחידי לישב רוצה ‰ÔÎÏÌÈÙzL,שאינו »≈«À»ƒ

Ïkהתובעים  ÔÚËÈ B‡ ,ÌÏk ÏÈ·La ÔÚËÏ Ì‰Ó „Á‡ Ì‰Ï e¯¯·È¿»¿»∆∆»≈∆ƒ¿…ƒ¿ƒÀ»ƒ¿…»
‰Ê ¯Á‡ ‰Ê BÓˆÚÏ „Á‡ אבל אלו, עצות משני אחד לבחור בידם והברירה ∆»¿«¿∆««∆

כנגדו, יחד כולם ישבו ‡ˆBÏלא ÂÈ·‰B‡ Á˜È ‡Ï Úaz�‰ Ì‚Â מחמת ¿««ƒ¿»…ƒ«¬»∆¿
הנ"ל  Ï"‰.חשש ÛÈÚÒ Â"Ú˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ או אחים שני איתא, שם ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

בעד  ויטעון מכם אחד יבוא לומר, יכול אינו אחד, עם דין להם שיש שלשה

יעשו  רוצים אם אלא כן, לעשות לכופם יכול שאין הסמ"ע ומיישב כולכם.

זה  אחר זה לעצמו א' כל ויטענו השניה העצה כמו יעשו לאו, ואם .כן,

‰ÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL „Á‡‰ ÔÈ„ ÏÚa È¯·„ ÚÓLÏ ÔÈ„Ï ¯eÒ‡»««»ƒ¿…«ƒ¿≈««ƒ»∆»∆…ƒ¿≈««ƒ
B¯·Á לשקר מתבייש לא דהבע"ד ועוד יותר, באזניו טענותיו נכנסים דעי"ז ¬≈

כתיב  וגם אחיכם', בין 'שמוע דכתיב האיסור ומקור השני, בפני טוען כשאינו

יותר  מעיז הוא חבירו, בפני שלא בע"ד דכששומע שוא', שמע תשא 'לא

a„·¯‰‚‰:.עב לשקר  ÔÈ„ ‰È‰ÈL ÔÈ„‰ Ú„BÈL ‡˜Â„Â,לשמוע לו אסור ¿«¿»∆≈«««»∆ƒ¿∆«»«»»

הנ"ל  איסור על ‰‡Á„ועובר ˙B�ÚË ÚÓL Ì‡ Ï·‡ לדון , דעת על שלא ¬»ƒ»««¬»∆»

ÂÈ�ÙÏבדבר  Ôe„Ï È�L‰ ‰ˆ¯˙� Ck ¯Á‡Â שמע כבר שהדיין שיודע בתנאי ¿««»ƒ¿«»«≈ƒ»¿»»

הראשון  a„·¯טענות ÔÈ„ ˙BÈ‰Ï ¯zÓ למפרע , האיסור על עובר ואינו À»ƒ¿«»«»»

(‰"ˆ˜ Ï"È¯‰Ó ˙·Â˘˙)ÔÈ�È„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï ˜Òt ÌÎÁ ÌeL ·zÎÈ ‡ÏÂ .¿…ƒ¿…»»¿«¿∆»ƒ«¬≈«ƒƒ

u
אלקיםעא. שיראת  מי  כל  דינים והבעלי העדים  דמ"מ הב "ח , בשם  הש "ך  וכתב 

מצות  לקיים  והמצוה, התורה  לכבוד יחושו סיני , הר על  רגליו  ועמדו  בלבבו  נוגעת 

נעמוד  אנחנו  להם: ולומר לדיינים, להשיב  להם  וראוי  וגו ', האנשים ' שני  'ועמדו 

הוא. לאלקים המשפט  כי  ולפניכם, ה' לפני

ייתי עב. לא  עד מלה  נש  מבר דקביל  דיינא  כל  וז"ל : בזה , מאוד מחמיר בזוה "ק

עכ "ל . למהימנותא, אחרא טעווא  עליה  מקבל  כאילו  חבריה,
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñ çð

'Ôk Ì‡' C¯„a הוא הפסק לפניו, שטען כמו המעשה היה אמנם אם כלומר, ¿∆∆ƒ≈

Òt˜כך  ‡Ïa BzÚ„ BÏ ·zÎÈL B‡ פסק,, דרך לא דעתו רק שכותב אע"פ ∆ƒ¿…«¿¿…¿«

כן  לעשות אסור CBzÓאעפ"כ ‡ÓL ,Ì‰È�L È¯·„ ÚÓL ‡ÏL ÔÓÊ Ïk ,»¿«∆…»«ƒ¿≈¿≈∆∆»ƒ

ÂÈ¯·„ ובנימוקיו LÏ˜¯בפסק e„ÓÏÈ ב"ד בפני לטעון ‚Ìכשיבואו אסור . ¿»»ƒ¿¿¿«≈«

נוסף טעם מחמת כן Lלעשות ÌeLÓאם¯Á‡ C¯„a È�L‰ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡ ƒ∆««»ƒ¿…«≈ƒ¿∆∆«≈

הראשון  בתחילה שסיפר כפי zÎÏ·ולא C¯ËˆÈÂשהפסק‡k‡Â ,CÙ‰Ï ¿ƒ¿»≈ƒ¿…¿∆∆¿ƒ»

‡˙eÏÈÊ זלזול ¯ÌÎÁÏ‡"Òויהיה 'ÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙÂ ·"Î ˙È· Í"„¯‰Ó 'Â˘˙) ƒ»∆»»

(Ë"Ú˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ˙"Â˘· ‡"·˘¯ÂÂ בע"ד . לשמוע שלא מוזהר שהדיין ¿כמו
Ckאחד, ÏÚ ¯‰ÊÓ ÔÈ„ ÏÚa‰ Ôk שלא הדיין בפני טענותיו להשמיע שלא ≈«««ƒÀ¿»«»

תשיא' 'לא שוא', שמע תשא 'לא דדרשינן דינו, בעל LÈLבנוכחות „ÈÓÏ˙Â .¿«¿ƒ∆≈
ÔÈ„ BÏ בהם לדון אמורים ושניהם אחר, ¯Baעם È�ÙÏ הדיין יהיה שהוא ƒƒ¿≈«

„B�È,ביניהם  ÏÚa Ì„˜ ‡·Ï ÌÈ„˜È ‡Ï רבו , לפני כלום טוען שאינו אפי' …«¿ƒ»……∆««ƒ
B¯·Á È�Ù· ‡ÏL ÂÈ˙B�ÚË ¯„ÒÏ È„k ÌÈ„˜Ók ‰‡¯� ‡‰È ‡ÏL נקט ∆…¿≈ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¬»∆…ƒ¿≈¬≈

שכן  כל אסור, ומ"מ רבו, לפני ללמוד שבא ולומר לתלות לרואה שיש 'תלמיד'

העין  מראית מחמת הדיין לפני לבדו לבוא להקדים לו שאסור רגיל Ì‡Âאדם .¿ƒ
¯zÓ ,‡È‰‰ ˙Ú‰ ‡·e ,ÂÈ�ÙÏ „ÓÏÏ ‡·Ï Úe·˜ ˙Ú BÏ LÈ באופן כי ≈≈»«»…ƒ¿…¿»»»»≈«ƒÀ»

העין  מראית משום אין .זה

ÔÂÈÒ „È

Âדין הבעל בה שמדבר השפה את מבין הדיין ÚÓBLכשאין  ÔÈ„‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««»≈«
ÔÓ‚¯z‰ ÈtÓ דין הבעל מפי שומע כשהדיין יותר לאמיתו מתברר הדין כי ƒƒ«À¿¿»

‰È‰עצמו  Ì‡Â ‡B�Èהדיין. Ï·‡ ,Ì‰È˙B�ÚË ÚÓBLÂ Ì�BLÏa ¯ÈkÓ ¿ƒ»»«ƒƒ¿»¿≈««¬≈∆¬»≈
ÔÈ„‰ ˜Òt ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰Ï ·ÈL‰Ï Ú„BÈL Ck Ïk Ì�BLÏa Ú„BÈ או ≈«ƒ¿»»»∆≈«¿»ƒ»∆¿ƒ»¿««ƒ

דינים  בעלי את ולחקור לדרוש ÔÓ‚¯zÓכדי „ÈÓÚ‰Ï ¯zÓ שיעביר , כדי À»¿«¬ƒ¿À¿¿»
תשובתם  את לבד מבין שהדיין כיון הדיין, שאלות את דינים ≈»ÔÈÚ‰‚‰:.לבעלי

ÔBLÏa ÔÚËÏ ‰ˆB¯ „Á‡ Ì‡ .·˙Îa ÔÈ�ÚBË Ì‡ '‚ ÛÈÚÒ ‚"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ¿≈ƒ»»ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆ƒ¿…¿»

¯Á‡ ÔBLÏa È�L‰Â ,„Á‡ של הלשון את מבין לא שלו שהמורשה טוען כי ∆»¿«≈ƒ¿»«≈

B¯·Áהראשון  ÛÎÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ שלו , המורשה ואם בלשונו, עמו לטעון ≈∆»»»…¬≈

אחר מורשה לשכור צריך אין הראשון, את מבין ˜"‡)לא ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó).

ÊÌ˙B‡ ˙B�LÏÂ ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ È¯·„ ÚÓLÏ ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ על לחזור »ƒ««»ƒ¿…«ƒ¿≈««¬≈ƒƒ¿ƒ¿»
וגם  הצדדים, שני טענות את היטב שהבין להראות הדינים, בעלי לפני הטענות

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñèð

טעותו  על יעמידוהו טענותיהם, את נכון הבין לא אכן 'Ó‡ÈÂ¯שאם ¯Ó‡�L ,∆∆¡««…∆
'B‚Â 'ÈÁ‰ È�a ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê CÏÓ‰(‚Î ,‚ '‡ ÌÈÎÏÓ) המלך ששלמה רואים «∆∆…∆∆¿ƒ««¿

הצדדים  שני טענות על לפניהן חזר פסקו, את שפסק ‰„ÔÈלפני ˜È„ˆÓe ,«¿ƒ«ƒ
BaÏa יצדיקו דיינים ג' הם ואם הצדדים, טענות לפי הפסק את בלבו היטב יברר ¿ƒ

ומתן  משא מתוך הפסק את BÎzBÁביניהם Ck ¯Á‡Â הדין , את .ופוסק ¿««»¿

ÔÂÈÒ ÂË

ÁBÙ˜B� BaÏÂ ÔÈ„ Ô„L ÔÈ„Ba¯˜a ËaÁ�Â ,e‰kÓ ,Le¯Èt‡e‰L ¯ÓBÏ «»∆»ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿»¿ƒ¿«∆
‰ÚBË דין מהפסק בו לחזור צריך שהוא מבין הדיין Ï‡ובאמת ימשיך , ∆…

¯‡BÈ˙ב ÈÊÁÈ˜ו  ‡È·‰Ï ÂÈ¯·„כדי,Ì„ÈÓÚ‰Ïמחמת¯ÊÁÏ LBa ‡e‰L «¬ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿«¬ƒ»∆«¬…
ÊÁÈ¯בו  ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎÏ ‡Ï‡ כדי, שוב BzÓ‡Ïויעיין ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï ועליו ∆»¿»«¿»ƒ«¬…¿ƒ«ƒ«¬ƒ

בטעות  שפסק לו יתברר אם בו, ÂÈ¯·„Ïוכן.לחזור ıÈÏÓ ÔÈ„‰ ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆««»≈ƒƒ¿»»
ÔÈ„ ÏÚa ÏL לו יעזור לא וכן צודק, שהוא טוען, בעודו דין לבעל יאמר שלא ∆««ƒ

עצמו  את ‡Ï‡להביע דין, Âהבעל BÏ ‰‡¯�L ‰Ó ¯Ó‡Èהדיין,˜zLÈ ∆»…««∆ƒ¿∆¿ƒ¿…
ÏÏk ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï „ÓÏÈ ‡ÏÂ להוסיף מה ילמד ועי"ז הדין, מה ¿…¿«≈¿∆»ƒ«¬≈«ƒ¿«

BÏו .בטענותיו  ¯Ó‡È ‡Ï ,„Á‡ „Ú ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ‡È·‰ eÏÙ‡¬ƒ≈ƒ∆»ƒ«¬≈«ƒ≈∆»……«
הרי לך עוזר זה ‡Á„מה „Ú Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÔÈ·ÈÁÓ ÔÈ‡ את פסק דבזה ≈¿«¿ƒ»«ƒ≈∆»

בפניו  EÈÏÚהדין „ÈÚ‰ ‰Ê È¯‰ ÔÚË�Ï ¯Ó‡È ‡Ï‡ יש , מה אחד, עד ע"י ∆»…««ƒ¿»¬≈∆≈ƒ»∆
לענות  ÈÏÚלך ÔÓ‡� B�È‡ „Á‡ „Ú ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈL „Ú טוען , אינו ואם «∆ƒ¿…¿…«≈∆»≈∆¡»»«

הנתבע  את לפטור אפשר אי מעצמו, הרא"ש עג זה אבל הרמב"ם, דעת הוא [כן .

ע"א] ע"פ לפסוק לב"ד אסור ודאי אחד עד דלענין ס"ל Ïkוהטור ÔÎÂ ,¿≈»
.‰Êa ‡ˆBÈk«≈»∆

ËÔÈ„‰ B¯Ó‡Ïטענת¯‡‰ L˜·Ó ÔÈ„ ÏÚ·e ,Ì‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ טענה »»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈¿»¿
BÓˆÚזו  ÏÈˆ‰Ï ¯ÚËˆÓ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·„‰ ¯aÁÏ Ú„BÈ B�È‡Â¿≈≈¿«≈«¿»ƒ∆»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿

u
הכוונהעג. אלא בדוקא, זה לשון צ"ל  הנתבע  אין  דודאי תשובה, בפתחי כתב 

לפסוק אין הכחישו , לא ועדיין ע "א, הביא ואח"כ  התובע את הכחיש  שכבר דאפי '

להמתין  צריך אלא התובע , את הכחיש  כבר דהרי  ע"א  מכחיש  כדין שבועה, שחייב 

מחייבין  הב "ד הרי שוב , מכחישו  ואם  א ', עד הביא שהתובע אחרי עונה  מה לראות

לטענת  שמודה ראיה הרי  שוב , מכחישו  אינו  אם  אבל  דאורייתא, שבועה אותו 

ממון . אותו  ומחייבין הע"א

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æé ïîéñ çð

'Ôk Ì‡' C¯„a הוא הפסק לפניו, שטען כמו המעשה היה אמנם אם כלומר, ¿∆∆ƒ≈

Òt˜כך  ‡Ïa BzÚ„ BÏ ·zÎÈL B‡ פסק,, דרך לא דעתו רק שכותב אע"פ ∆ƒ¿…«¿¿…¿«

כן  לעשות אסור CBzÓאעפ"כ ‡ÓL ,Ì‰È�L È¯·„ ÚÓL ‡ÏL ÔÓÊ Ïk ,»¿«∆…»«ƒ¿≈¿≈∆∆»ƒ

ÂÈ¯·„ ובנימוקיו LÏ˜¯בפסק e„ÓÏÈ ב"ד בפני לטעון ‚Ìכשיבואו אסור . ¿»»ƒ¿¿¿«≈«

נוסף טעם מחמת כן Lלעשות ÌeLÓאם¯Á‡ C¯„a È�L‰ ÔÚËÈ Ck ¯Á‡ ƒ∆««»ƒ¿…«≈ƒ¿∆∆«≈

הראשון  בתחילה שסיפר כפי zÎÏ·ולא C¯ËˆÈÂשהפסק‡k‡Â ,CÙ‰Ï ¿ƒ¿»≈ƒ¿…¿∆∆¿ƒ»

‡˙eÏÈÊ זלזול ¯ÌÎÁÏ‡"Òויהיה 'ÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙÂ ·"Î ˙È· Í"„¯‰Ó 'Â˘˙) ƒ»∆»»

(Ë"Ú˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ˙"Â˘· ‡"·˘¯ÂÂ בע"ד . לשמוע שלא מוזהר שהדיין ¿כמו
Ckאחד, ÏÚ ¯‰ÊÓ ÔÈ„ ÏÚa‰ Ôk שלא הדיין בפני טענותיו להשמיע שלא ≈«««ƒÀ¿»«»

תשיא' 'לא שוא', שמע תשא 'לא דדרשינן דינו, בעל LÈLבנוכחות „ÈÓÏ˙Â .¿«¿ƒ∆≈
ÔÈ„ BÏ בהם לדון אמורים ושניהם אחר, ¯Baעם È�ÙÏ הדיין יהיה שהוא ƒƒ¿≈«

„B�È,ביניהם  ÏÚa Ì„˜ ‡·Ï ÌÈ„˜È ‡Ï רבו , לפני כלום טוען שאינו אפי' …«¿ƒ»……∆««ƒ
B¯·Á È�Ù· ‡ÏL ÂÈ˙B�ÚË ¯„ÒÏ È„k ÌÈ„˜Ók ‰‡¯� ‡‰È ‡ÏL נקט ∆…¿≈ƒ¿∆¿«¿ƒ¿≈¿«≈«¬»∆…ƒ¿≈¬≈

שכן  כל אסור, ומ"מ רבו, לפני ללמוד שבא ולומר לתלות לרואה שיש 'תלמיד'

העין  מראית מחמת הדיין לפני לבדו לבוא להקדים לו שאסור רגיל Ì‡Âאדם .¿ƒ
¯zÓ ,‡È‰‰ ˙Ú‰ ‡·e ,ÂÈ�ÙÏ „ÓÏÏ ‡·Ï Úe·˜ ˙Ú BÏ LÈ באופן כי ≈≈»«»…ƒ¿…¿»»»»≈«ƒÀ»

העין  מראית משום אין .זה

ÔÂÈÒ „È

Âדין הבעל בה שמדבר השפה את מבין הדיין ÚÓBLכשאין  ÔÈ„‰ ‰È‰È ‡Ï…ƒ¿∆««»≈«
ÔÓ‚¯z‰ ÈtÓ דין הבעל מפי שומע כשהדיין יותר לאמיתו מתברר הדין כי ƒƒ«À¿¿»

‰È‰עצמו  Ì‡Â ‡B�Èהדיין. Ï·‡ ,Ì‰È˙B�ÚË ÚÓBLÂ Ì�BLÏa ¯ÈkÓ ¿ƒ»»«ƒƒ¿»¿≈««¬≈∆¬»≈
ÔÈ„‰ ˜Òt ÌÚÈ„B‰Ï Ì‰Ï ·ÈL‰Ï Ú„BÈL Ck Ïk Ì�BLÏa Ú„BÈ או ≈«ƒ¿»»»∆≈«¿»ƒ»∆¿ƒ»¿««ƒ

דינים  בעלי את ולחקור לדרוש ÔÓ‚¯zÓכדי „ÈÓÚ‰Ï ¯zÓ שיעביר , כדי À»¿«¬ƒ¿À¿¿»
תשובתם  את לבד מבין שהדיין כיון הדיין, שאלות את דינים ≈»ÔÈÚ‰‚‰:.לבעלי

ÔBLÏa ÔÚËÏ ‰ˆB¯ „Á‡ Ì‡ .·˙Îa ÔÈ�ÚBË Ì‡ '‚ ÛÈÚÒ ‚"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ¿≈ƒ»»ƒƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆»∆ƒ¿…¿»

¯Á‡ ÔBLÏa È�L‰Â ,„Á‡ של הלשון את מבין לא שלו שהמורשה טוען כי ∆»¿«≈ƒ¿»«≈

B¯·Áהראשון  ÛÎÏ ÏBÎÈ „Á‡ ÔÈ‡ שלו , המורשה ואם בלשונו, עמו לטעון ≈∆»»»…¬≈

אחר מורשה לשכור צריך אין הראשון, את מבין ˜"‡)לא ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó).

ÊÌ˙B‡ ˙B�LÏÂ ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰ È¯·„ ÚÓLÏ ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ על לחזור »ƒ««»ƒ¿…«ƒ¿≈««¬≈ƒƒ¿ƒ¿»
וגם  הצדדים, שני טענות את היטב שהבין להראות הדינים, בעלי לפני הטענות
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טעותו  על יעמידוהו טענותיהם, את נכון הבין לא אכן 'Ó‡ÈÂ¯שאם ¯Ó‡�L ,∆∆¡««…∆
'B‚Â 'ÈÁ‰ È�a ˙¯ÓB‡ ˙‡Ê CÏÓ‰(‚Î ,‚ '‡ ÌÈÎÏÓ) המלך ששלמה רואים «∆∆…∆∆¿ƒ««¿

הצדדים  שני טענות על לפניהן חזר פסקו, את שפסק ‰„ÔÈלפני ˜È„ˆÓe ,«¿ƒ«ƒ
BaÏa יצדיקו דיינים ג' הם ואם הצדדים, טענות לפי הפסק את בלבו היטב יברר ¿ƒ

ומתן  משא מתוך הפסק את BÎzBÁביניהם Ck ¯Á‡Â הדין , את .ופוסק ¿««»¿

ÔÂÈÒ ÂË

ÁBÙ˜B� BaÏÂ ÔÈ„ Ô„L ÔÈ„Ba¯˜a ËaÁ�Â ,e‰kÓ ,Le¯Èt‡e‰L ¯ÓBÏ «»∆»ƒ¿ƒ¿≈«≈¿∆¿»¿ƒ¿«∆
‰ÚBË דין מהפסק בו לחזור צריך שהוא מבין הדיין Ï‡ובאמת ימשיך , ∆…

¯‡BÈ˙ב ÈÊÁÈ˜ו  ‡È·‰Ï ÂÈ¯·„כדי,Ì„ÈÓÚ‰Ïמחמת¯ÊÁÏ LBa ‡e‰L «¬ƒ¿»»¿»ƒ¿»¿«¬ƒ»∆«¬…
ÊÁÈ¯בו  ÌÈ„„ˆ‰ ÏÎÏ ‡Ï‡ כדי, שוב BzÓ‡Ïויעיין ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï ועליו ∆»¿»«¿»ƒ«¬…¿ƒ«ƒ«¬ƒ

בטעות  שפסק לו יתברר אם בו, ÂÈ¯·„Ïוכן.לחזור ıÈÏÓ ÔÈ„‰ ‰NÚÈ ‡Ï…≈»∆««»≈ƒƒ¿»»
ÔÈ„ ÏÚa ÏL לו יעזור לא וכן צודק, שהוא טוען, בעודו דין לבעל יאמר שלא ∆««ƒ

עצמו  את ‡Ï‡להביע דין, Âהבעל BÏ ‰‡¯�L ‰Ó ¯Ó‡Èהדיין,˜zLÈ ∆»…««∆ƒ¿∆¿ƒ¿…
ÏÏk ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡Ï „ÓÏÈ ‡ÏÂ להוסיף מה ילמד ועי"ז הדין, מה ¿…¿«≈¿∆»ƒ«¬≈«ƒ¿«

BÏו .בטענותיו  ¯Ó‡È ‡Ï ,„Á‡ „Ú ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡ ‡È·‰ eÏÙ‡¬ƒ≈ƒ∆»ƒ«¬≈«ƒ≈∆»……«
הרי לך עוזר זה ‡Á„מה „Ú Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÔÈ·ÈÁÓ ÔÈ‡ את פסק דבזה ≈¿«¿ƒ»«ƒ≈∆»

בפניו  EÈÏÚהדין „ÈÚ‰ ‰Ê È¯‰ ÔÚË�Ï ¯Ó‡È ‡Ï‡ יש , מה אחד, עד ע"י ∆»…««ƒ¿»¬≈∆≈ƒ»∆
לענות  ÈÏÚלך ÔÓ‡� B�È‡ „Á‡ „Ú ¯Ó‡ÈÂ ÔÚËÈL „Ú טוען , אינו ואם «∆ƒ¿…¿…«≈∆»≈∆¡»»«

הנתבע  את לפטור אפשר אי מעצמו, הרא"ש עג זה אבל הרמב"ם, דעת הוא [כן .

ע"א] ע"פ לפסוק לב"ד אסור ודאי אחד עד דלענין ס"ל Ïkוהטור ÔÎÂ ,¿≈»
.‰Êa ‡ˆBÈk«≈»∆

ËÔÈ„‰ B¯Ó‡Ïטענת¯‡‰ L˜·Ó ÔÈ„ ÏÚ·e ,Ì‰Ó „Á‡Ï ˙eÎÊ טענה »»««»¿¿∆»≈∆««ƒ¿«≈¿»¿
BÓˆÚזו  ÏÈˆ‰Ï ¯ÚËˆÓ e‰e‡¯L B‡ ,ÌÈ¯·„‰ ¯aÁÏ Ú„BÈ B�È‡Â¿≈≈¿«≈«¿»ƒ∆»ƒ¿«≈¿«ƒ«¿

u
הכוונהעג. אלא בדוקא, זה לשון צ"ל  הנתבע  אין  דודאי תשובה, בפתחי כתב 

לפסוק אין הכחישו , לא ועדיין ע "א, הביא ואח"כ  התובע את הכחיש  שכבר דאפי '

להמתין  צריך אלא התובע , את הכחיש  כבר דהרי  ע"א  מכחיש  כדין שבועה, שחייב 

מחייבין  הב "ד הרי שוב , מכחישו  ואם  א ', עד הביא שהתובע אחרי עונה  מה לראות

לטענת  שמודה ראיה הרי  שוב , מכחישו  אינו  אם  אבל  דאורייתא, שבועה אותו 

ממון . אותו  ומחייבין הע"א
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e�ÓÓ ‰˜ÏzÒ� ÒÚk‰Â ‰ÓÁ‰ È�tÓe ,˙Ó‡ ˙B�ÚËa שהדין רואה והדיין ¿«¬¡∆ƒ¿≈«≈»¿«««ƒ¿«¿»ƒ∆
טענותיו  את לטעון יכול אינו רק ‰¯Èעמו, ,˙eÏÎÒ‰ È�tÓ LazL� B‡ ,ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿¬≈

'ÌÏ‡Ï EÈt Á˙t' ÌeLÓ ,¯·„‰ ˙ÏÁz B�È·‰ÏÂ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê עד ∆À»¿«¬¿«¬ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
(Á ,‡Ï ÈÏ˘Ó)ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡ÏL È„k ‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ·LÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆«¿≈¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈

ÌÈ�È„‰ נחשב עליה, חשב שלא טענה לטעון הצדדים לאחד מסייע הדיין דאם ««»ƒ
יכול  אינו רק זו מעין טענה לטעון שרוצה כשרואים ורק הדיינים, כעורכי

לו  מסייעים היטב, .לבטאותה

ÔÂÈÒ ÊË

ÈÏ„ ÏÚ ÔÈ„a ÌÁ¯Ï ÔÈ„Ï ÔÈ‡'דל פני תשא 'לא Ó‡È¯דכתיב ‡ÏL , ≈««»¿«≈«ƒ«»∆……«
‡ˆÓ�Â ÔÈ„a e�kÊ‡ ,BÒ�¯ÙÏ ·ÈÁÂ ¯ÈLÚ B�È„ ÏÚ·e ‰Ê ‡e‰ È�Ú»ƒ∆««ƒ»ƒ¿«»¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»

Â .„B·Îa Ò�¯t˙Ó ש מצווה ÂÈ�ÙÏכן e‡a Ì‡L ,ÏB„‚ È�t ¯„‰Ï ‡Ï ƒ¿«¿≈¿»¿…¿«≈¿≈»∆ƒ»¿»»
,BÓBÏLa Ï‡LÈ ‡ÏÂ e�„aÎÈ ‡Ï ËBÈ„‰Â È�Ú ÌÚ ÏB„‚ ÌÎÁÂ ¯ÈLÚ»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿∆¿…¿«¿∆¿…ƒ¿«ƒ¿

„B�Èכדי ÏÚa È¯·„ eÓzzÒÈ ‡ÏL העניÂ ‡e�·ÈÁכן, C‡È‰ ¯Ó‡È ‡Ï ∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈««ƒ¿……«≈«¬«¿∆
זה  חכם או ‡Ó¯לעשיר Ck ¯Á‡Â e�¯ËÙ‡ ‡Ï‡ ,LÈa˙Ó ‡ˆÓ�Â ÔÈ„a«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆»∆¿¿∆¿««»…«

BÏ ÔzÈL BÏ דינו BÏL,לבעל כן‡˙ יעשה ÈÓ„לא ÔÈ„‰ CzÁÈ ‡Ï‡ ∆ƒ≈∆∆∆»«¿…«ƒƒ»
ÚL¯ ‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï ,ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ÂÈ�ÙÏ e‡a Ì‡Â .BzÓ‡Ï«¬ƒ¿ƒ»¿»»∆»»≈¿∆»»»……«∆»»

B¯ea„a ‰�LÓ B�È‡L ˙˜ÊÁa ‰ÊÂ ¯˜LÓ B˙˜ÊÁÂ רק שפוסק [היינו ¿∆¿»¿«≈¿∆¿∆¿«∆≈¿«∆¿ƒ
לעיל  נתבאר כבר אבל זאת, לעשות  אסור ולכן בזכותו, להפך בלי הסברא מכח

ת"ח] של בזכותו להפך שמצוה א' סעיף ט"ו ÏÚולכן,סימן ÔÈ„‰ ‰Ë‡«∆«ƒ«
ÌÈÚL¯k ÂÈ�ÈÚa ÔÈ„‰ ÈÏÚa È�L eÈ‰È ÌÏBÚÏ ‡Ï‡ ,ÚL¯‰ עה˙˜ÊÁ·e , »»»∆»¿»ƒ¿¿≈«¬≈«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆¿«

¯˜L ÔÚBË Ì‰Ó „Á‡ ÏkL שחייב ממה יותר תובע שהתובע לתלות שיש ∆»∆»≈∆≈∆∆

u
כתבעד. דין , לבעל  בטענות לסייע  לדיין שאסור מבואר הקודם שבסעיף ואע"פ

לסייע אין ולכן  משקר , שהעד רחוק חשש  הוי ע"א , שיש  דהתם תשובה בפתחי

כגון  קרובות, בטענות איירי כאן  משא "כ  ע"א , ע "פ ממון לחייב  שא"א ולומר

רואה שהדיין מיירי שכאן מתרצים והפרישה והב "ח  ואבד. לך  היה  פרוזבול 

או כעס מחמת לאומרו מצליח  אינו  רק  מסויימת , טענה לומר דוצה שהבע"ד

לו . לסייע אין ולכן  ששותק , אירי הקודם בסעיף  משא"כ  סכלות,

הדין ,עה. בשעת דינים  הבעלי על  להסתכל  אסור זה שמטעם חסידים בספר וכתב 

ואחד  ביניהם, כפירה  כשיש  דהיינו הש "ך וכתב  רשע, אדם על  להסתכל  דאסור

משקר. ודאי מהם 
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לו  חייב שבאמת שיודע במה אף כופר והנתבע ÈL¯‡‰לו, ‰Ó ÈÙÏ Ôe„ÈÂ ,¿»¿ƒ«∆≈»∆
eÏa˜Lk ,ÌÈ¯LÎk ÂÈ�ÈÚa eÈ‰È ÂÈ�ÙÏÓ e¯ËtÈLÎe ,ÌÈ¯·„‰ ÔÓ BÏƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿

˙eÎÊ ÛÎÏ „Á‡ Ïk Ôe„ÈÂ ,ÔÈ„‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ על הוכחש שהתובע שאפי' ¬≈∆∆«ƒ¿»»∆»¿«¿
אותם  ידון כדין, שלא כפר שהנתבע שיודע או במזיד, בשקר שתבע ויודע פניו

השני  על לאחד שיש ישן חוב מחמת כן שעשו .לזכות

‡ÈBÏ ¯¯a˙ÈL ¯Á‡ „ÈÓ ÔÈ„‰ ˜ÒÙÏ ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ הדין Ì‡Lמה . »ƒ««»ƒ¿…«ƒƒ»««∆ƒ¿»≈∆ƒ
CÈ¯‡Óe ÔÈ„‰ ˙‡ ‰�ÚÓולחקור ‰ÌÈ¯e¯aלברר ÌÈ¯·„a ועושה כבר, ¿«∆∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ

˙eNÚזאת  ‡Ï' ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ�È„‰ ÈÏÚa‰Ó „Á‡ ¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«≈∆»≈««¬≈«ƒƒ¬≈∆ƒ¿«…«¬
'ÏÂÚ(ÂË ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ). »∆

ÔÂÈÒ ÊÈ

·ÈCk BÏ ¯ÓB‡Â ÔÈ„‰ È�Ùa B¯·ÁÏ ÌÊ‚Ó ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡Lk¿∆∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈««»¿≈«
ÔÈ„a ÈÏ ·ÈÁ˙z CÎÂ ע"פ יכול הייתי רציתי אילו לנתבע אומר שהתובע ¿«ƒ¿«≈ƒ«ƒ

תובעך  איני רק כעת, שתובע ממה יותר וכך כך אותך לתבוע ‡ÔÈדין Ì‡ ,ƒ≈
Ck ÔÈ„‰ כך לתבוע זכות לו אין דין פי L˜¯ועל BÏ ¯ÓBÏ ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ , «ƒ«»ƒ««»«∆∆

¯·B„ ‰z‡ ביכלתו שיש צודק שהתובע הצדדים למדים שותק, הדיין אם כי «»≈
יותר  Úa„‰‚‰:.לתבוע B¯·Á Ú·zL ÔÈ„ ÏÚa רק ממנו ËÚeÓ,שתובע ¯·„ ««ƒ∆»«¬≈¿«»»»

Ú·zL ‰ÓÓ ¯˙BÈ ÔÈ„‰ Èt ÏÚ BÏ ·ÈÁ˙ÈL ‰‡B¯ ÔÈ„‰Â יכול שהיה היינו ¿««»∆∆ƒ¿«≈«ƒ«ƒ≈ƒ«∆»«

שתבע  ממה יותר Ú·zLלתבוע ‰ÓÓ ¯˙BÈ ˜ÒÙÏ ÔÈ„Ï BÏ ÔÈ‡ כיון , ≈««»ƒ¿…≈ƒ«∆»«

כמחילה  הוי יותר תבע לא ÔÈ„a,שהנתבע ˙eÚË ÈÂ‰ ,¯˙BÈ BÏ ˜Òt Ì‡Â ,¿ƒ»«≈«≈»«ƒ

¯ÊBÁÂ בהערה Î"ÎÂ.עו ראה ,'ÂÎÂ ‡�È·¯ ‰Ù˜‡ ‡È�Â¯ ·"·„ ˜"ÙÓ ÂÓˆÚ ˙Ú„) ¿≈

(Ê"Î¯ ÔÓÈÒ· ˘"·È¯‰.

u
אסור עו. מ "מ  בדין, שטעה  מחמת  הוא  תבע שלא  מה אם  דאפי ' הסמ"ע, דעת

הפסק, תקיים לא  אם  לנתבע לומר  הדיין מחוייב  ואעפ"כ  שתבע, ממה יותר לפסוק

ידעינן  דאם  וס "ל  חולק הש "ך  אולם  הדין . מצד חייב  שאתה מה מכל  אותך  אחייב 

לחייבו לפסוק  וצריך  בטעות , שהיא כיון המחילה חלה לא  ודאי  בדין, טועה שהוא 

שטועה מחמת כן תבע אם  ידעינן  שלא  איירי והכא דין, ע"פ לו  שמגיע מה כפי

שהוא בבירור יודעים  שלא  זמן כל  במחילה, תלינן דבזה מחילה , מחמת או  בדין,

הנתבע, ביד כדין שלא ממון כעת שאין באופן  דרק  כתב  ובנתיבות  בתביעתו . טועה

אמרינן  בזה  תבעו , ולא  משהו , לעשות  הנתבע  את לחייב  לתובע  זכות  יש  רק 

באופן  אבל  בגזל . הנתבע את  מכשילים  אנו  אין בדין, שטעה  לצד גם  כי  לו , שמחל 
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e�ÓÓ ‰˜ÏzÒ� ÒÚk‰Â ‰ÓÁ‰ È�tÓe ,˙Ó‡ ˙B�ÚËa שהדין רואה והדיין ¿«¬¡∆ƒ¿≈«≈»¿«««ƒ¿«¿»ƒ∆
טענותיו  את לטעון יכול אינו רק ‰¯Èעמו, ,˙eÏÎÒ‰ È�tÓ LazL� B‡ ,ƒ¿«≈ƒ¿≈«ƒ¿¬≈

'ÌÏ‡Ï EÈt Á˙t' ÌeLÓ ,¯·„‰ ˙ÏÁz B�È·‰ÏÂ B„ÚÒÏ ¯zÓ ‰Ê עד ∆À»¿«¬¿«¬ƒ¿ƒ««»»ƒ¿«ƒ¿ƒ≈
(Á ,‡Ï ÈÏ˘Ó)ÈÎ¯BÚk ‰È‰È ‡ÏL È„k ‰a¯‰ ‰Ê ¯·„a ·LÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿»»∆«¿≈¿≈∆…ƒ¿∆¿¿≈

ÌÈ�È„‰ נחשב עליה, חשב שלא טענה לטעון הצדדים לאחד מסייע הדיין דאם ««»ƒ
יכול  אינו רק זו מעין טענה לטעון שרוצה כשרואים ורק הדיינים, כעורכי

לו  מסייעים היטב, .לבטאותה

ÔÂÈÒ ÊË

ÈÏ„ ÏÚ ÔÈ„a ÌÁ¯Ï ÔÈ„Ï ÔÈ‡'דל פני תשא 'לא Ó‡È¯דכתיב ‡ÏL , ≈««»¿«≈«ƒ«»∆……«
‡ˆÓ�Â ÔÈ„a e�kÊ‡ ,BÒ�¯ÙÏ ·ÈÁÂ ¯ÈLÚ B�È„ ÏÚ·e ‰Ê ‡e‰ È�Ú»ƒ∆««ƒ»ƒ¿«»¿«¿¿¬«∆«ƒ¿ƒ¿»

Â .„B·Îa Ò�¯t˙Ó ש מצווה ÂÈ�ÙÏכן e‡a Ì‡L ,ÏB„‚ È�t ¯„‰Ï ‡Ï ƒ¿«¿≈¿»¿…¿«≈¿≈»∆ƒ»¿»»
,BÓBÏLa Ï‡LÈ ‡ÏÂ e�„aÎÈ ‡Ï ËBÈ„‰Â È�Ú ÌÚ ÏB„‚ ÌÎÁÂ ¯ÈLÚ»ƒ¿»»»ƒ»ƒ¿∆¿…¿«¿∆¿…ƒ¿«ƒ¿

„B�Èכדי ÏÚa È¯·„ eÓzzÒÈ ‡ÏL העניÂ ‡e�·ÈÁכן, C‡È‰ ¯Ó‡È ‡Ï ∆…ƒ¿«¿ƒ¿≈««ƒ¿……«≈«¬«¿∆
זה  חכם או ‡Ó¯לעשיר Ck ¯Á‡Â e�¯ËÙ‡ ‡Ï‡ ,LÈa˙Ó ‡ˆÓ�Â ÔÈ„a«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿«≈∆»∆¿¿∆¿««»…«

BÏ ÔzÈL BÏ דינו BÏL,לבעל כן‡˙ יעשה ÈÓ„לא ÔÈ„‰ CzÁÈ ‡Ï‡ ∆ƒ≈∆∆∆»«¿…«ƒƒ»
ÚL¯ ‰Ê ¯Ó‡È ‡Ï ,ÚL¯ „Á‡Â ¯Lk „Á‡ ÂÈ�ÙÏ e‡a Ì‡Â .BzÓ‡Ï«¬ƒ¿ƒ»¿»»∆»»≈¿∆»»»……«∆»»

B¯ea„a ‰�LÓ B�È‡L ˙˜ÊÁa ‰ÊÂ ¯˜LÓ B˙˜ÊÁÂ רק שפוסק [היינו ¿∆¿»¿«≈¿∆¿∆¿«∆≈¿«∆¿ƒ
לעיל  נתבאר כבר אבל זאת, לעשות  אסור ולכן בזכותו, להפך בלי הסברא מכח

ת"ח] של בזכותו להפך שמצוה א' סעיף ט"ו ÏÚולכן,סימן ÔÈ„‰ ‰Ë‡«∆«ƒ«
ÌÈÚL¯k ÂÈ�ÈÚa ÔÈ„‰ ÈÏÚa È�L eÈ‰È ÌÏBÚÏ ‡Ï‡ ,ÚL¯‰ עה˙˜ÊÁ·e , »»»∆»¿»ƒ¿¿≈«¬≈«ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ¿∆¿«

¯˜L ÔÚBË Ì‰Ó „Á‡ ÏkL שחייב ממה יותר תובע שהתובע לתלות שיש ∆»∆»≈∆≈∆∆

u
כתבעד. דין , לבעל  בטענות לסייע  לדיין שאסור מבואר הקודם שבסעיף ואע"פ

לסייע אין ולכן  משקר , שהעד רחוק חשש  הוי ע"א , שיש  דהתם תשובה בפתחי

כגון  קרובות, בטענות איירי כאן  משא "כ  ע"א , ע "פ ממון לחייב  שא"א ולומר

רואה שהדיין מיירי שכאן מתרצים והפרישה והב "ח  ואבד. לך  היה  פרוזבול 

או כעס מחמת לאומרו מצליח  אינו  רק  מסויימת , טענה לומר דוצה שהבע"ד

לו . לסייע אין ולכן  ששותק , אירי הקודם בסעיף  משא"כ  סכלות,

הדין ,עה. בשעת דינים  הבעלי על  להסתכל  אסור זה שמטעם חסידים בספר וכתב 

ואחד  ביניהם, כפירה  כשיש  דהיינו הש "ך וכתב  רשע, אדם על  להסתכל  דאסור

משקר. ודאי מהם 
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לו  חייב שבאמת שיודע במה אף כופר והנתבע ÈL¯‡‰לו, ‰Ó ÈÙÏ Ôe„ÈÂ ,¿»¿ƒ«∆≈»∆
eÏa˜Lk ,ÌÈ¯LÎk ÂÈ�ÈÚa eÈ‰È ÂÈ�ÙÏÓ e¯ËtÈLÎe ,ÌÈ¯·„‰ ÔÓ BÏƒ«¿»ƒ¿∆ƒ»¿ƒ¿»»ƒ¿¿≈»ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿

˙eÎÊ ÛÎÏ „Á‡ Ïk Ôe„ÈÂ ,ÔÈ„‰ ˙‡ Ì‰ÈÏÚ על הוכחש שהתובע שאפי' ¬≈∆∆«ƒ¿»»∆»¿«¿
אותם  ידון כדין, שלא כפר שהנתבע שיודע או במזיד, בשקר שתבע ויודע פניו

השני  על לאחד שיש ישן חוב מחמת כן שעשו .לזכות

‡ÈBÏ ¯¯a˙ÈL ¯Á‡ „ÈÓ ÔÈ„‰ ˜ÒÙÏ ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ הדין Ì‡Lמה . »ƒ««»ƒ¿…«ƒƒ»««∆ƒ¿»≈∆ƒ
CÈ¯‡Óe ÔÈ„‰ ˙‡ ‰�ÚÓולחקור ‰ÌÈ¯e¯aלברר ÌÈ¯·„a ועושה כבר, ¿«∆∆«ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ«¿ƒ

˙eNÚזאת  ‡Ï' ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ�È„‰ ÈÏÚa‰Ó „Á‡ ¯ÚˆÏ È„k¿≈¿«≈∆»≈««¬≈«ƒƒ¬≈∆ƒ¿«…«¬
'ÏÂÚ(ÂË ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ). »∆

ÔÂÈÒ ÊÈ

·ÈCk BÏ ¯ÓB‡Â ÔÈ„‰ È�Ùa B¯·ÁÏ ÌÊ‚Ó ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ „Á‡Lk¿∆∆»ƒ«¬≈ƒƒ¿«≈«¬≈ƒ¿≈««»¿≈«
ÔÈ„a ÈÏ ·ÈÁ˙z CÎÂ ע"פ יכול הייתי רציתי אילו לנתבע אומר שהתובע ¿«ƒ¿«≈ƒ«ƒ

תובעך  איני רק כעת, שתובע ממה יותר וכך כך אותך לתבוע ‡ÔÈדין Ì‡ ,ƒ≈
Ck ÔÈ„‰ כך לתבוע זכות לו אין דין פי L˜¯ועל BÏ ¯ÓBÏ ÔÈ„‰ CÈ¯ˆ , «ƒ«»ƒ««»«∆∆

¯·B„ ‰z‡ ביכלתו שיש צודק שהתובע הצדדים למדים שותק, הדיין אם כי «»≈
יותר  Úa„‰‚‰:.לתבוע B¯·Á Ú·zL ÔÈ„ ÏÚa רק ממנו ËÚeÓ,שתובע ¯·„ ««ƒ∆»«¬≈¿«»»»

Ú·zL ‰ÓÓ ¯˙BÈ ÔÈ„‰ Èt ÏÚ BÏ ·ÈÁ˙ÈL ‰‡B¯ ÔÈ„‰Â יכול שהיה היינו ¿««»∆∆ƒ¿«≈«ƒ«ƒ≈ƒ«∆»«

שתבע  ממה יותר Ú·zLלתבוע ‰ÓÓ ¯˙BÈ ˜ÒÙÏ ÔÈ„Ï BÏ ÔÈ‡ כיון , ≈««»ƒ¿…≈ƒ«∆»«

כמחילה  הוי יותר תבע לא ÔÈ„a,שהנתבע ˙eÚË ÈÂ‰ ,¯˙BÈ BÏ ˜Òt Ì‡Â ,¿ƒ»«≈«≈»«ƒ

¯ÊBÁÂ בהערה Î"ÎÂ.עו ראה ,'ÂÎÂ ‡�È·¯ ‰Ù˜‡ ‡È�Â¯ ·"·„ ˜"ÙÓ ÂÓˆÚ ˙Ú„) ¿≈

(Ê"Î¯ ÔÓÈÒ· ˘"·È¯‰.

u
אסור עו. מ "מ  בדין, שטעה  מחמת  הוא  תבע שלא  מה אם  דאפי ' הסמ"ע, דעת

הפסק, תקיים לא  אם  לנתבע לומר  הדיין מחוייב  ואעפ"כ  שתבע, ממה יותר לפסוק

ידעינן  דאם  וס "ל  חולק הש "ך  אולם  הדין . מצד חייב  שאתה מה מכל  אותך  אחייב 

לחייבו לפסוק  וצריך  בטעות , שהיא כיון המחילה חלה לא  ודאי  בדין, טועה שהוא 

שטועה מחמת כן תבע אם  ידעינן  שלא  איירי והכא דין, ע"פ לו  שמגיע מה כפי

שהוא בבירור יודעים  שלא  זמן כל  במחילה, תלינן דבזה מחילה , מחמת או  בדין,

הנתבע, ביד כדין שלא ממון כעת שאין באופן  דרק  כתב  ובנתיבות  בתביעתו . טועה

אמרינן  בזה  תבעו , ולא  משהו , לעשות  הנתבע  את לחייב  לתובע  זכות  יש  רק 

באופן  אבל  בגזל . הנתבע את  מכשילים  אנו  אין בדין, שטעה  לצד גם  כי  לו , שמחל 
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ÁÈ ÔÓÈÒ

·Â¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏÂ‰˘Â ,¯·„· ÔÈ�˙Â�Â ÔÈ‡˘Â� „ˆÈÎ
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

‡ÌÈ„Ú‰ ÔÈÒÈ�ÎÓ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈ„Ú ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰Ó „Á‡ ‡È·‰≈ƒ∆»≈««¬≈ƒƒ≈ƒƒ¿»»«¿ƒƒ»≈ƒ
Á"Î ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL BÓk ,Èe‡¯k Ì˙e„Ú ÌÈÏa˜Óe'ח ,סעיף ¿«¿ƒ≈»»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

e‡ÈˆBÈ Ì˙e„Ú eÏa˜L ¯Á‡ÏeהדייניםıeÁÏ Ì„‡ Ïk שהצדדים כדי ¿««∆ƒ¿≈»ƒ»»»«
ומתוך  ומתן המשא את ישמעו שלא כדי וגם המזכה, ומי המחייב מי יידעו לא

לשקר  ילמדו ·„·¯.זה e�zÈÂ e‡NÈÂ ,ÔÓ ÏÈÁ˙‰Ï ·BË„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿«»»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ

ÔË˜‰,הגדול דברי על לחלוק ירצה לא הקטן אולי מהגדול, יתחילו אם כי «»»

בהערה  Â�ÂÓÓ˙).עז וראה È�È„ „Á‡ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)˙Ú„Ï eÓÈkÒÈ Ì‡ƒ«¿ƒ¿««
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ ,˙Á‡ פוטרים ויש מחייבים יש ‰¯·,אלא ¯Á‡ eÎÏÈ , ««»¿ƒ«≈¿««»…

אם ‡ÌÈ¯ÓBולכן ÌÈ�L .È‡kÊ ,·ÈÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�L¿«ƒ¿ƒ««¿∆»≈«»««¿«ƒ¿ƒ
·ÈÁ ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ על לחיוב מכריעין אין נפשות שבדיני אע"פ «»¿∆»≈«««»

אחד  דיין של רוב ע"פ אף מכריעין ממונות בדיני אחד, דיין של רוב ‡Á„פי .∆»

u
אין  מחילה בספק גם הרי  בגזל , ממון  מחזיק  שהנתבע הרי בדין , טעה התובע שאם

ו הדין , ידע שלא רק מחל  לא  שמסתמא ובפרט  מחל , שהוא  להחליט  מוטלרשאים 

סובר  והקצוה "ח  תבעו. לא  שהתובע מה גם  להחזיר שחייב  לומר הדיין על 

מחילה. הוי בדין, טעות  זה אם  בטעות , שמנחילה 

איסור עז. דאין והנימוק"י רש "י ושיטת רב ', על  תענה 'לא כתיב  נפשות בדיני 

מחוייב נפשות בדיני  ואדרבא דעתו , את ולומר ממנו  גדול  דברי  על  לחלוק לקטן

לזה חוששין  נפשות בדיני  ולכן לומר, ירצה לא שמא חוששין  אלא  ולהצילו , לומר

אין  חמור , כ "כ  זה  דאין ממונות  בדיני אבל  הקטן, מן  היינו  הצד, מן ומתחילין 

מ"מ  אבל  נפשות, איבוד כאן אין רבו , על  יחלוק  ולא יענה לא  דאפי' לזה, חוששין

מעיקר  איסור יש  נפשות שבדיני  התוס ' ושיטת כך . לעשות ממונות  בדיני  גם ראוי

ולכן  כך , פסק  מדוע  שאלה דרך  לשואלו  רק ויכול  רבו , על  לחלוק לתלמיד הדין

שאלה. דרך  אפי' רבו  על  לחלוק יסכים לא  שמא  מהקטן  מתחילין נפשות בדיני

ויכוח . דרך לחלוק  אסור ממונות  בדיני גם אבל  לזה, חששו  לא ממונות בדיני  אולם 

אף רבו על  לחלוק  ויכול  זה, איסור כלל  ליכא ממונות  דבדיני  תוס ' מסקי ולבסוף 

טוב מ"מ  אבל  הצד, מן  להתחיל  א "צ ממונות בדיני הדין מעיקר ולכן  ויכוח , דרך 

כן . לעשות 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|çé ïîéñâñ

ÌÈ�L eÏÙ‡Â ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ≈««¬ƒ¿«ƒ
Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ B‡ È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ השלשה כשכל רק כי ¿ƒ«««»¿∆»≈≈ƒ≈«

ביניהם  ודנו זה ישבו הרי יודע, איני אומר אחד כשדיין אבל הרוב, אחר הולכים ,

ולכן  דיינים, ג' כאן ואין שאינו כמי Ó�Âˆ‡עודeÙÈÒBÈנחשב ,ÌÈ�È„ È�L ƒ¿≈«»ƒ¿ƒ¿»
,‰LÓÁ Ì‰Lשוב a„·¯והם ÌÈ�˙B�Â ÌÈ‡NB�,יודע איני שאמר זה ואף ∆≈¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»

דעתו  מה ויחליט חדשים טעמים ישמע שמא לדון ÌÈkÊÓחוזר ‰˘ÏL Ì‡ ,ƒ¿…»¿«ƒ
ÌÈ�L .·ÈÁ ,ÌÈkÊÓ ÌÈ�Le ÌÈ·ÈÁÓ ‰˘ÏL Ì‡Â .È‡kÊ ,ÌÈ·ÈÁÓ ÌÈ�Le¿«ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»¿«ƒ

,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�Le ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ שאין כיון ¿ƒ««¿«ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«
צד לאף רוב BÚ„כאן eÙÈÒBÈשניÌÈ�È„ שוב ‡ÌÈ¯ÓBוידונו ‰Úa¯‡ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¬»«¿»»¿ƒ

,È‡kÊ ‰˘ÏL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ B‡ È‡kÊ«««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿¿…»««
¯Ó‡L B˙B‡ ‡e‰L ÔÈa ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ≈«≈∆∆»«

¯Á‡ ‡e‰L ÔÈa ,Ú„BÈ È�È‡ ‰ÏÁz,אחר דיין הוא דאם אמרינן דלא קמ"ל ¿ƒ»≈ƒ≈«≈∆«≈
שנים  כאילו וייחשב זכאי], אומר [וכעת יודע איני אמר שקודם הדיין את נצרף

מה  אחר הולכין אלא שניים, כנגד שנים והוי זכאי ושניים יודע איני אומרים

ולכן  כעת, ‰¯·שאומרים ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ שאומר עח שזה לעיל שנתבאר אע"פ ¿ƒ««»…
השמעת  בו שיהיה דעת על לדין שירדו כיון מ"מ שאינו, כמי נחשב יודע איני

לי  איכפת לא דיינים, ג' של דיעה השמעת לפנינו יש ואכן דיינים, ג' של דיעה

מהחשבון  ירד אחד ÏÈÚÏ‰‚‰:.שדיין ·˙kL BÓÎ ‡Ï„ ,¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»¿…¿∆»«¿≈

CÙ‰a 'Ê ÛÈÚÒ ‚"È ÔÓÈÒ שידונו אנשים עשרה ביררו שאם נתבאר שם ƒ»»ƒ¿∆∆

אמר  מהם אחד אם הרוב, אחר ילכו אחת לדעת יסכימו לא ושאם להם,

אמר  שאם רואים כלום, אינו אחת לדעה התשעה כל הסכימו אפי' יודע איני

תשעה  שיש מהני ולא ביניהם שדנו הדיינים במנין חסר יודע, איני אחד

„BzÚדיינים  ¯LÙ‡Â .ÌÈ˜ÏBÁ‰ ˙Ú„ ‡e‰Â השו"ע , ‡Ìשל ÔÈa ˜ÏÁÏ ¿«««¿ƒ¿∆¿»«¿¿«≈≈ƒ

‰˘ÏLÓ ¯˙BÈ ‰ÏÁz ¯¯a˙� עשרה דעת על שירדו י"ג בס"ס לעיל כגון ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿…»

u
ג'עח. שיש  כיון  שזכאי, הדין  יודע, איני אומרים  ושניים  מזכין  ג' אם  הדין  הוא

שניים שיש  כיון  מהני, לא יודע , איני אומרים  וב ' מחייב  וא ' מזכין  ב ' אבל  שיודעים.

עמהם והסכים מהרש "ל , דעת  וכן משנה , והכסף  הסמ "ע דעת כן השנים , כנגד

לא יודע, איני אומרים  ושניים מחייבים  או  מזכים ג ' שאפי' ס"ל  הב "ח  אבל  הש "ך .

עוד  והוסיפו  יודע איני אמר שאחד שאחרי כיון  השלשה, ע "פ הדין את  יגמרו 

שלשה. ע"פ לגמור א"א  ולכן  דיינים, ד' שיהיו  דעת על  ירדו  שניים,
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ÁÈ ÔÓÈÒ

·Â¯‰ ¯Á‡ ÔÈÎÏÂ‰˘Â ,¯·„· ÔÈ�˙Â�Â ÔÈ‡˘Â� „ˆÈÎ
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

‡ÌÈ„Ú‰ ÔÈÒÈ�ÎÓ ,ÂÈ¯·„Ï ÌÈ„Ú ÌÈ�È„ ÈÏÚa‰Ó „Á‡ ‡È·‰≈ƒ∆»≈««¬≈ƒƒ≈ƒƒ¿»»«¿ƒƒ»≈ƒ
Á"Î ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL BÓk ,Èe‡¯k Ì˙e„Ú ÌÈÏa˜Óe'ח ,סעיף ¿«¿ƒ≈»»»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

e‡ÈˆBÈ Ì˙e„Ú eÏa˜L ¯Á‡ÏeהדייניםıeÁÏ Ì„‡ Ïk שהצדדים כדי ¿««∆ƒ¿≈»ƒ»»»«
ומתוך  ומתן המשא את ישמעו שלא כדי וגם המזכה, ומי המחייב מי יידעו לא

לשקר  ילמדו ·„·¯.זה e�zÈÂ e‡NÈÂ ,ÔÓ ÏÈÁ˙‰Ï ·BË„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ¿ƒ¿¿ƒ¿«»»≈¿ƒ¿¿«¿ƒƒ

ÔË˜‰,הגדול דברי על לחלוק ירצה לא הקטן אולי מהגדול, יתחילו אם כי «»»

בהערה  Â�ÂÓÓ˙).עז וראה È�È„ „Á‡ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)˙Ú„Ï eÓÈkÒÈ Ì‡ƒ«¿ƒ¿««
Â‡Ï Ì‡Â ,·ËeÓ ,˙Á‡ פוטרים ויש מחייבים יש ‰¯·,אלא ¯Á‡ eÎÏÈ , ««»¿ƒ«≈¿««»…

אם ‡ÌÈ¯ÓBולכן ÌÈ�L .È‡kÊ ,·ÈÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�L¿«ƒ¿ƒ««¿∆»≈«»««¿«ƒ¿ƒ
·ÈÁ ,È‡kÊ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ על לחיוב מכריעין אין נפשות שבדיני אע"פ «»¿∆»≈«««»

אחד  דיין של רוב ע"פ אף מכריעין ממונות בדיני אחד, דיין של רוב ‡Á„פי .∆»

u
אין  מחילה בספק גם הרי  בגזל , ממון  מחזיק  שהנתבע הרי בדין , טעה התובע שאם

ו הדין , ידע שלא רק מחל  לא  שמסתמא ובפרט  מחל , שהוא  להחליט  מוטלרשאים 

סובר  והקצוה "ח  תבעו. לא  שהתובע מה גם  להחזיר שחייב  לומר הדיין על 

מחילה. הוי בדין, טעות  זה אם  בטעות , שמנחילה 

איסור עז. דאין והנימוק"י רש "י ושיטת רב ', על  תענה 'לא כתיב  נפשות בדיני 

מחוייב נפשות בדיני  ואדרבא דעתו , את ולומר ממנו  גדול  דברי  על  לחלוק לקטן

לזה חוששין  נפשות בדיני  ולכן לומר, ירצה לא שמא חוששין  אלא  ולהצילו , לומר

אין  חמור , כ "כ  זה  דאין ממונות  בדיני אבל  הקטן, מן  היינו  הצד, מן ומתחילין 

מ"מ  אבל  נפשות, איבוד כאן אין רבו , על  יחלוק  ולא יענה לא  דאפי' לזה, חוששין

מעיקר  איסור יש  נפשות שבדיני  התוס ' ושיטת כך . לעשות ממונות  בדיני  גם ראוי

ולכן  כך , פסק  מדוע  שאלה דרך  לשואלו  רק ויכול  רבו , על  לחלוק לתלמיד הדין

שאלה. דרך  אפי' רבו  על  לחלוק יסכים לא  שמא  מהקטן  מתחילין נפשות בדיני

ויכוח . דרך לחלוק  אסור ממונות  בדיני גם אבל  לזה, חששו  לא ממונות בדיני  אולם 

אף רבו על  לחלוק  ויכול  זה, איסור כלל  ליכא ממונות  דבדיני  תוס ' מסקי ולבסוף 

טוב מ"מ  אבל  הצד, מן  להתחיל  א "צ ממונות בדיני הדין מעיקר ולכן  ויכוח , דרך 

כן . לעשות 
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ÌÈ�L eÏÙ‡Â ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,È‡kÊ ¯ÓB‡≈««¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ≈««¬ƒ¿«ƒ
Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ B‡ È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ השלשה כשכל רק כי ¿ƒ«««»¿∆»≈≈ƒ≈«

ביניהם  ודנו זה ישבו הרי יודע, איני אומר אחד כשדיין אבל הרוב, אחר הולכים ,

ולכן  דיינים, ג' כאן ואין שאינו כמי Ó�Âˆ‡עודeÙÈÒBÈנחשב ,ÌÈ�È„ È�L ƒ¿≈«»ƒ¿ƒ¿»
,‰LÓÁ Ì‰Lשוב a„·¯והם ÌÈ�˙B�Â ÌÈ‡NB�,יודע איני שאמר זה ואף ∆≈¬ƒ»¿ƒ¿¿ƒ«»»

דעתו  מה ויחליט חדשים טעמים ישמע שמא לדון ÌÈkÊÓחוזר ‰˘ÏL Ì‡ ,ƒ¿…»¿«ƒ
ÌÈ�L .·ÈÁ ,ÌÈkÊÓ ÌÈ�Le ÌÈ·ÈÁÓ ‰˘ÏL Ì‡Â .È‡kÊ ,ÌÈ·ÈÁÓ ÌÈ�Le¿«ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ¿…»¿«¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ«»¿«ƒ

,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ ÌÈ¯ÓB‡ ÌÈ�Le ,È‡kÊ ÌÈ¯ÓB‡ שאין כיון ¿ƒ««¿«ƒ¿ƒ«»¿∆»≈≈ƒ≈«
צד לאף רוב BÚ„כאן eÙÈÒBÈשניÌÈ�È„ שוב ‡ÌÈ¯ÓBוידונו ‰Úa¯‡ Ï·‡ . ƒ«»ƒ¬»«¿»»¿ƒ

,È‡kÊ ‰˘ÏL e¯Ó‡L B‡ ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ B‡ È‡kÊ«««»¿∆»≈≈ƒ≈«∆»¿¿…»««
¯Ó‡L B˙B‡ ‡e‰L ÔÈa ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ ¯ÓB‡ „Á‡Â¿∆»≈«»¿∆»≈≈ƒ≈«≈∆∆»«

¯Á‡ ‡e‰L ÔÈa ,Ú„BÈ È�È‡ ‰ÏÁz,אחר דיין הוא דאם אמרינן דלא קמ"ל ¿ƒ»≈ƒ≈«≈∆«≈
שנים  כאילו וייחשב זכאי], אומר [וכעת יודע איני אמר שקודם הדיין את נצרף

מה  אחר הולכין אלא שניים, כנגד שנים והוי זכאי ושניים יודע איני אומרים

ולכן  כעת, ‰¯·שאומרים ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ שאומר עח שזה לעיל שנתבאר אע"פ ¿ƒ««»…
השמעת  בו שיהיה דעת על לדין שירדו כיון מ"מ שאינו, כמי נחשב יודע איני

לי  איכפת לא דיינים, ג' של דיעה השמעת לפנינו יש ואכן דיינים, ג' של דיעה

מהחשבון  ירד אחד ÏÈÚÏ‰‚‰:.שדיין ·˙kL BÓÎ ‡Ï„ ,¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»¿…¿∆»«¿≈

CÙ‰a 'Ê ÛÈÚÒ ‚"È ÔÓÈÒ שידונו אנשים עשרה ביררו שאם נתבאר שם ƒ»»ƒ¿∆∆

אמר  מהם אחד אם הרוב, אחר ילכו אחת לדעת יסכימו לא ושאם להם,

אמר  שאם רואים כלום, אינו אחת לדעה התשעה כל הסכימו אפי' יודע איני

תשעה  שיש מהני ולא ביניהם שדנו הדיינים במנין חסר יודע, איני אחד

„BzÚדיינים  ¯LÙ‡Â .ÌÈ˜ÏBÁ‰ ˙Ú„ ‡e‰Â השו"ע , ‡Ìשל ÔÈa ˜ÏÁÏ ¿«««¿ƒ¿∆¿»«¿¿«≈≈ƒ

‰˘ÏLÓ ¯˙BÈ ‰ÏÁz ¯¯a˙� עשרה דעת על שירדו י"ג בס"ס לעיל כגון ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ¿…»

u
ג'עח. שיש  כיון  שזכאי, הדין  יודע, איני אומרים  ושניים  מזכין  ג' אם  הדין  הוא

שניים שיש  כיון  מהני, לא יודע , איני אומרים  וב ' מחייב  וא ' מזכין  ב ' אבל  שיודעים.

עמהם והסכים מהרש "ל , דעת  וכן משנה , והכסף  הסמ "ע דעת כן השנים , כנגד

לא יודע, איני אומרים  ושניים מחייבים  או  מזכים ג ' שאפי' ס"ל  הב "ח  אבל  הש "ך .

עוד  והוסיפו  יודע איני אמר שאחד שאחרי כיון  השלשה, ע "פ הדין את  יגמרו 

שלשה. ע"פ לגמור א"א  ולכן  דיינים, ד' שיהיו  דעת על  ירדו  שניים,
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מהני  לא ולכן דעתם, את יאמרו שנבחרו העשרה שכל בעינן דבזה דיינים,

יודע, איני אומר ÏLÏ˘‰כשא' ‰ÏÁzÓ e„¯È ÔÈ·e איני אמר שא' ומחמת ≈»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿…»

לי  איכפת לא דעתם שאומרים ג' לפנינו שיש וכיון שניים, עוד הוסיפו יודע

יודע  איני אומר מהחמשה ÈÏשא' ‰‡¯� B�È‡ C‡ זה , ÌÈ˜ÏBÁL,חילוק ˜¯ , «≈ƒ¿∆ƒ«∆¿ƒ

‡"aL¯‰ ˙Ú„ ˙È�L‰Â ,Ì"aÓ¯‰ ˙Ú„ ˙Á‡‰ כדעת הרמ"א והכרעת »««««»«¿«¿«≈ƒ««»«¿»

כולם  דעת בעינן שלא LÓÁ‰עט הרמב"ם B‡ ‰Úa¯‡ e¯¯aL Ï‰˜ אנשים . »»∆≈¿«¿»»¬ƒ»

ÌÈ¯e¯a ביניהם ‰¯·שיבררו ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ הכריע , שהרמ"א אע"פ ¿ƒ≈¿ƒ««»…

הטעם  כולם, דעת וא"צ רוב „ÔÈשמהני ˙È·a ‡Ï‡ ·¯ ÔÈ‡L בברורים ולא ∆≈…∆»¿≈ƒ

הקהל  Ì‡Âשבררו כשנבחרומר . Ì‰Âאש ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈL Ï‰˜‰ e¯Ó‡ ¿ƒ»¿«»»∆≈¿««»…¿≈

ÌÈÏe˜L אחריו לילך רוב e‡·ÈLואין ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ויצטרפו ‡ÌÈ¯Áאנשים, ¿ƒ≈¿ƒ∆»…¬≈ƒ

‡eÏלקודמים  Ï·‡ ,ÌÈ¯¯·Ó‰ eÏ‡ ˜¯ eÁ˜Ï ‡Ï Ï‰˜‰ È¯‰L ,eÚÈ¯ÎÈÂ¿«¿ƒ∆¬≈«»»…»¿«≈«¿…»ƒ¬»≈

eˆ¯ÈL ‰Ó Ì‰Èt ÏÚ e˜ÒÙÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ï‡LÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ¯¯·Ó‰ÛÒÂÈ ˙È·) «¿…»ƒ¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ¿¿«ƒ∆«∆ƒ¿

(‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ ‚"È ÔÓÈÒ ÛÂÒ.

ÔÂÈÒ ÁÈ

·‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ eÈ‰ מחייבים ומחצה מזכים ‡ÓB¯מחצה „Á‡Â , »∆¡»«∆¡»¿∆»≈
¯·„‰ ˜tzÒ� Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�L ÔÈÙÈÒBÓ eÏ‡ È¯‰ ,Ú„BÈ È�È‡≈ƒ≈«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

הדיינים  ÔÈÙÈÒBÓלכל דיינים, הראשונים ÌÈÎÏB‰Âשני השניים הוספת אם ƒƒ¿¿ƒ
שניים  עוד מוסיפים מחצה, על מחצה נשאר שוב כי הועיל שיגיעו Ú„לא «

È‡kÊ,ל  LÓÁÂ ÌÈ˘ÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ eÚÈ‚‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿…ƒ¿»≈««
,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ LÓÁÂ ÌÈ˘ÏLe להוסיף אפשר שאי כיון ¿…ƒ¿»≈«»¿∆»≈≈ƒ≈«

לכן גדולה, בסנהדרין הדיינים מספר שזהו ואחד, משבעים ÌÈ‡NB�¿ƒיותר
BÓÚ ÌÈ�˙B�Â יודע איני שאמר זה ÊÁÈL¯עם „Ú ויסכיםÂ „Á‡‰ „ˆÏ עי"ז ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿«»∆»¿

‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ·ÈÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ LLÂ ÌÈ˘ÏL ‡ˆÓ�ƒ¿»¿…ƒ¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«…¿…
„Á‡ אחר ÊÁa˜˙דיין ÔBÓÓ‰ ÌÈ„ÈÓÚÓe ˜ÙÒ ÔBÓÓ‰ È¯‰ ,Ì‰Ó ∆»≈∆¬≈«»»≈«¬ƒƒ«»¿∆¿«
ÂÈÏÚa ממנו להוציא אפשר .ואי ¿»»

u
ירדועט. אם  שהחילוק הרמ "א של  חילוקו  את  צ "ל  שע "כ  להוכיח האריך הסמ "ע

בס "ס שהובא מה הן  הרשב "א, אומר אלו  הלכות שני את דהרי  ג', ע"ד או י' ע"ד

יודע איני אחד שאמר ג' של  דב "ד הדין והן התשעה, ע"פ לפסוק מהני דלא י"ג

צ"ל וע"כ הארבעה, ע"פ פוסקים  יודע, איני אומר מהארבעה וא ' ב ' והוסיפו 

ד'. סעיף להלן וע"ע הרמ "א. כחילוק

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|çé ïîéñäñ

‚ÈÓ Ïk מהדייניםÂÈ¯·„Ï ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ B�È‡ ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡L »ƒ∆≈≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««ƒ¿»»
‰ÊÈ‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯ÓL C¯„k ˜ÙÒ‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ÚÈ„B‰Ïe¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆∆«¿∆«¿«∆≈≈∆

·ÈÁÓ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ·ÈÁÓ‰Â ‰kÊÓ ÌÚË צריך זכאי או חייב שאומר מי ««¿«∆¿«¿«≈≈≈∆««¿«≈
מסתפק  מדוע לומר צריך אין יודע איני האומר אבל כן, אומר מדוע .לבאר

ÔÂÈÒ ËÈ

„‰˘ÏLדייניםÌ‰Ó „Á‡ ˜ÏÒÂ ,ÔÈ„Ï e·LÈLאתÌÈ�L‰ ÔÈ‡ ,BÓˆÚ ¿…»∆»¿¿ƒ¿ƒ≈∆»≈∆«¿≈«¿«ƒ
ÔÈ„‰ ¯Ó‚Ï ÌÈÏBÎÈ שאינו כמי שנסתלק ומי דיינים, ג' דעת על שירדו .פ כיון ¿ƒƒ¿…«ƒ

:‰‚‰BÓk ,„Á‡ ˜ÏzÒ�Â ‰˘ÏLÓ ¯˙BÈ ‰ÏÁzÓ e¯¯·� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿…»¿ƒ¿«≈∆»¿

‚"È ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L מהם וא' עשרה דעת על ירדו שאם ז', סעיף ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

וראה  הנותרים, התשעה ע"פ לגמור אפשר אי נסתלק, או יודע איני אמר

.פא בהערה 

‰Ì‰Ï ÌÈ�BÓ ÔÈ‡ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ :‡¯Ó‚a Ô�È¯Ó‡„ נחשבים ‰‡ אין »¿«¿ƒ»«¿»»»«¿«¿ƒ≈ƒ»∆
הדיינים ולכן ‡Á„,כדיין‡Ï‡במנין הרב כדעת אומר דהתלמיד משום ∆»∆»

לאחד  ‰¯·נחשבים B„ÓÏÓL ‰ÚLa ‡˜Â„ e�È‰ כעת ‰„ÔÈאת, שדנים «¿«¿»¿»»∆¿«¿»««ƒ
CÓBÒ ÂÈt ÏÚÂ,הרב מכח רק הוא כעת זה בדין התלמיד ידיעת שכל כיון לכן, ¿«ƒ≈

לאחד  נחשבים ‚Â�‡לכן È‡‰Îa eÏÙ‡Â כעת , זה דין למד שהתלמיד באופן «¬ƒƒ¿««¿»
ˆ¯ÈÎÈמרבו  BÂ‰ ·¯„ d¯Ó‚Ï„ ÈÒ‡ ·¯Â ÈÓ‡ ·¯k „ÈÓÏz ‡e‰ Ì‡ƒ«¿ƒ¿««ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»≈¿«¬¿ƒ≈

ÈÎÈ¯ˆ BÂ‰ ‡Ï ‰È˙¯·ÒÏÂ אבל הידיעות, מצד רק שילמדם לרב שנזקקו ¿ƒ¿»»≈…¬¿ƒ≈
עצמם  וסברת חריפותם על סמכו הסברות ‰„ÔÈלענין ˙ÚLa B„ÓÏÏ ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿««ƒ

ÔÈ„‰ ˙ÚLa B„ÓÏÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .BÓÚ Ô„Â זאת למד התלמיד אלא ¿»ƒ¬»ƒ≈¿«¿ƒ¿««ƒ
קודם  מזמן Ì‰Ïמרבו ÌÈ�BÓ ,B„ÈÓÏz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ נספרים , ««ƒ∆«¿ƒƒ»∆

u
הדין ,פ. את  לגמור השניים יכולים  נוטה, הדין  להיכן  יודעים כבר דאם  הש "ך  דעת

שלשה. בעינן  דין  בגמר דגם  הנתיבות דעת  אבל 

אין פא. דבשניהם שנסתלק, למי  יודע איני אומר בין הדין את  משווה שם המחבר

יודע איני דבאומר פסק א ' סעיף  סוף לעיל  הרמ "א  אבל  הנותרים. ע"פ נגמר הדין

שאין  פסק  בנסתלק , והכא  דיינים, ג' שישארו  ובלבד הנשארים ע"פ  הדין גומרים 

ל 'נסתלק ', יודע' 'איני אמר  בין  חילוק  דיש  ס "ל  וע "כ  הנשארים , ע"פ הדין גומרים 

דעתם משנים  היו  שאחרים טעם אומר היה כאן היה שאם  אמרינן  דבנסתלק 

איני  כשאומר משא"כ  כאן, שפסק  וכמו הנשארים ע "פ לפסוק א"א ולכן מחמתו ,

ונתיבות]. [סמ "ע השאר ע "פ לפסוק  חשש  אין יודע ,
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מהני  לא ולכן דעתם, את יאמרו שנבחרו העשרה שכל בעינן דבזה דיינים,

יודע, איני אומר ÏLÏ˘‰כשא' ‰ÏÁzÓ e„¯È ÔÈ·e איני אמר שא' ומחמת ≈»¿ƒ¿ƒ»ƒ¿…»

לי  איכפת לא דעתם שאומרים ג' לפנינו שיש וכיון שניים, עוד הוסיפו יודע

יודע  איני אומר מהחמשה ÈÏשא' ‰‡¯� B�È‡ C‡ זה , ÌÈ˜ÏBÁL,חילוק ˜¯ , «≈ƒ¿∆ƒ«∆¿ƒ

‡"aL¯‰ ˙Ú„ ˙È�L‰Â ,Ì"aÓ¯‰ ˙Ú„ ˙Á‡‰ כדעת הרמ"א והכרעת »««««»«¿«¿«≈ƒ««»«¿»

כולם  דעת בעינן שלא LÓÁ‰עט הרמב"ם B‡ ‰Úa¯‡ e¯¯aL Ï‰˜ אנשים . »»∆≈¿«¿»»¬ƒ»

ÌÈ¯e¯a ביניהם ‰¯·שיבררו ¯Á‡ ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡ הכריע , שהרמ"א אע"פ ¿ƒ≈¿ƒ««»…

הטעם  כולם, דעת וא"צ רוב „ÔÈשמהני ˙È·a ‡Ï‡ ·¯ ÔÈ‡L בברורים ולא ∆≈…∆»¿≈ƒ

הקהל  Ì‡Âשבררו כשנבחרומר . Ì‰Âאש ,·¯‰ ¯Á‡ eÎÏÈL Ï‰˜‰ e¯Ó‡ ¿ƒ»¿«»»∆≈¿««»…¿≈

ÌÈÏe˜L אחריו לילך רוב e‡·ÈLואין ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ ויצטרפו ‡ÌÈ¯Áאנשים, ¿ƒ≈¿ƒ∆»…¬≈ƒ

‡eÏלקודמים  Ï·‡ ,ÌÈ¯¯·Ó‰ eÏ‡ ˜¯ eÁ˜Ï ‡Ï Ï‰˜‰ È¯‰L ,eÚÈ¯ÎÈÂ¿«¿ƒ∆¬≈«»»…»¿«≈«¿…»ƒ¬»≈

eˆ¯ÈL ‰Ó Ì‰Èt ÏÚ e˜ÒÙÈÂ ÌÈ¯Á‡Ï Ï‡LÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ¯¯·Ó‰ÛÒÂÈ ˙È·) «¿…»ƒ¿ƒƒ¿…«¬≈ƒ¿ƒ¿¿«ƒ∆«∆ƒ¿

(‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ ‚"È ÔÓÈÒ ÛÂÒ.

ÔÂÈÒ ÁÈ

·‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ eÈ‰ מחייבים ומחצה מזכים ‡ÓB¯מחצה „Á‡Â , »∆¡»«∆¡»¿∆»≈
¯·„‰ ˜tzÒ� Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÌÈ�L ÔÈÙÈÒBÓ eÏ‡ È¯‰ ,Ú„BÈ È�È‡≈ƒ≈«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒƒ¿«≈«»»

הדיינים  ÔÈÙÈÒBÓלכל דיינים, הראשונים ÌÈÎÏB‰Âשני השניים הוספת אם ƒƒ¿¿ƒ
שניים  עוד מוסיפים מחצה, על מחצה נשאר שוב כי הועיל שיגיעו Ú„לא «

È‡kÊ,ל  LÓÁÂ ÌÈ˘ÏL e¯Ó‡Â ,„Á‡Â ÌÈÚ·LÏ eÚÈ‚‰ .„Á‡Â ÌÈÚ·Lƒ¿ƒ¿∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿∆»¿»¿¿…ƒ¿»≈««
,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,·ÈÁ LÓÁÂ ÌÈ˘ÏLe להוסיף אפשר שאי כיון ¿…ƒ¿»≈«»¿∆»≈≈ƒ≈«

לכן גדולה, בסנהדרין הדיינים מספר שזהו ואחד, משבעים ÌÈ‡NB�¿ƒיותר
BÓÚ ÌÈ�˙B�Â יודע איני שאמר זה ÊÁÈL¯עם „Ú ויסכיםÂ „Á‡‰ „ˆÏ עי"ז ¿¿ƒƒ«∆«¬…¿«»∆»¿

‡ÏÂ ‡e‰ ‡Ï ¯ÊÁ ‡Ï Ì‡Â .ÔÈ·ÈÁÓ B‡ ÔÈkÊÓ LLÂ ÌÈ˘ÏL ‡ˆÓ�ƒ¿»¿…ƒ¿≈¿«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«…¿…
„Á‡ אחר ÊÁa˜˙דיין ÔBÓÓ‰ ÌÈ„ÈÓÚÓe ˜ÙÒ ÔBÓÓ‰ È¯‰ ,Ì‰Ó ∆»≈∆¬≈«»»≈«¬ƒƒ«»¿∆¿«
ÂÈÏÚa ממנו להוציא אפשר .ואי ¿»»

u
ירדועט. אם  שהחילוק הרמ "א של  חילוקו  את  צ "ל  שע "כ  להוכיח האריך הסמ "ע

בס "ס שהובא מה הן  הרשב "א, אומר אלו  הלכות שני את דהרי  ג', ע"ד או י' ע"ד

יודע איני אחד שאמר ג' של  דב "ד הדין והן התשעה, ע"פ לפסוק מהני דלא י"ג

צ"ל וע"כ הארבעה, ע"פ פוסקים  יודע, איני אומר מהארבעה וא ' ב ' והוסיפו 

ד'. סעיף להלן וע"ע הרמ "א. כחילוק
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‚ÈÓ Ïk מהדייניםÂÈ¯·„Ï ÌÚË ˙˙Ï CÈ¯ˆ B�È‡ ,Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡L »ƒ∆≈≈ƒ≈«≈»ƒ»≈««ƒ¿»»
‰ÊÈ‡Ó ‰kÊÓ‰ ‰‡¯ÓL C¯„k ˜ÙÒ‰ BÏ ‡a ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ÚÈ„B‰Ïe¿ƒ«≈≈∆««»«»≈¿∆∆∆«¿∆«¿«∆≈≈∆

·ÈÁÓ ÌÚË ‰ÊÈ‡Ó ·ÈÁÓ‰Â ‰kÊÓ ÌÚË צריך זכאי או חייב שאומר מי ««¿«∆¿«¿«≈≈≈∆««¿«≈
מסתפק  מדוע לומר צריך אין יודע איני האומר אבל כן, אומר מדוע .לבאר

ÔÂÈÒ ËÈ

„‰˘ÏLדייניםÌ‰Ó „Á‡ ˜ÏÒÂ ,ÔÈ„Ï e·LÈLאתÌÈ�L‰ ÔÈ‡ ,BÓˆÚ ¿…»∆»¿¿ƒ¿ƒ≈∆»≈∆«¿≈«¿«ƒ
ÔÈ„‰ ¯Ó‚Ï ÌÈÏBÎÈ שאינו כמי שנסתלק ומי דיינים, ג' דעת על שירדו .פ כיון ¿ƒƒ¿…«ƒ

:‰‚‰BÓk ,„Á‡ ˜ÏzÒ�Â ‰˘ÏLÓ ¯˙BÈ ‰ÏÁzÓ e¯¯·� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒƒ¿¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿…»¿ƒ¿«≈∆»¿

‚"È ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L מהם וא' עשרה דעת על ירדו שאם ז', סעיף ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

וראה  הנותרים, התשעה ע"פ לגמור אפשר אי נסתלק, או יודע איני אמר

.פא בהערה 

‰Ì‰Ï ÌÈ�BÓ ÔÈ‡ B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰ :‡¯Ó‚a Ô�È¯Ó‡„ נחשבים ‰‡ אין »¿«¿ƒ»«¿»»»«¿«¿ƒ≈ƒ»∆
הדיינים ולכן ‡Á„,כדיין‡Ï‡במנין הרב כדעת אומר דהתלמיד משום ∆»∆»

לאחד  ‰¯·נחשבים B„ÓÏÓL ‰ÚLa ‡˜Â„ e�È‰ כעת ‰„ÔÈאת, שדנים «¿«¿»¿»»∆¿«¿»««ƒ
CÓBÒ ÂÈt ÏÚÂ,הרב מכח רק הוא כעת זה בדין התלמיד ידיעת שכל כיון לכן, ¿«ƒ≈

לאחד  נחשבים ‚Â�‡לכן È‡‰Îa eÏÙ‡Â כעת , זה דין למד שהתלמיד באופן «¬ƒƒ¿««¿»
ˆ¯ÈÎÈמרבו  BÂ‰ ·¯„ d¯Ó‚Ï„ ÈÒ‡ ·¯Â ÈÓ‡ ·¯k „ÈÓÏz ‡e‰ Ì‡ƒ«¿ƒ¿««ƒ¿««ƒ¿ƒ¿»≈¿«¬¿ƒ≈

ÈÎÈ¯ˆ BÂ‰ ‡Ï ‰È˙¯·ÒÏÂ אבל הידיעות, מצד רק שילמדם לרב שנזקקו ¿ƒ¿»»≈…¬¿ƒ≈
עצמם  וסברת חריפותם על סמכו הסברות ‰„ÔÈלענין ˙ÚLa B„ÓÏÏ ÏBÎÈ»¿«¿ƒ¿««ƒ

ÔÈ„‰ ˙ÚLa B„ÓÏÓ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .BÓÚ Ô„Â זאת למד התלמיד אלא ¿»ƒ¬»ƒ≈¿«¿ƒ¿««ƒ
קודם  מזמן Ì‰Ïמרבו ÌÈ�BÓ ,B„ÈÓÏz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ נספרים , ««ƒ∆«¿ƒƒ»∆

u
הדין ,פ. את  לגמור השניים יכולים  נוטה, הדין  להיכן  יודעים כבר דאם  הש "ך  דעת

שלשה. בעינן  דין  בגמר דגם  הנתיבות דעת  אבל 

אין פא. דבשניהם שנסתלק, למי  יודע איני אומר בין הדין את  משווה שם המחבר

יודע איני דבאומר פסק א ' סעיף  סוף לעיל  הרמ "א  אבל  הנותרים. ע"פ נגמר הדין

שאין  פסק  בנסתלק , והכא  דיינים, ג' שישארו  ובלבד הנשארים ע"פ  הדין גומרים 

ל 'נסתלק ', יודע' 'איני אמר  בין  חילוק  דיש  ס "ל  וע "כ  הנשארים , ע"פ הדין גומרים 

דעתם משנים  היו  שאחרים טעם אומר היה כאן היה שאם  אמרינן  דבנסתלק 

איני  כשאומר משא"כ  כאן, שפסק  וכמו הנשארים ע "פ לפסוק א"א ולכן מחמתו ,

ונתיבות]. [סמ "ע השאר ע "פ לפסוק  חשש  אין יודע ,
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כ  ÔzÏÂונחשבים ‡NÈÏ ,ÔÈ·‰Ï ‡¯·Ò ˙ˆ˜ BÏ ‰È‰ÈL ˜¯ ,ÌÈ�L ובאופן ¿«ƒ«∆ƒ¿∆¿»¿»»¿»ƒƒ»¿ƒ≈
מכבר  זה שיודע ידיעות ועל עצמו, סברת על שסומך אומרים «¿ÔÈ�ÚÏe¿ƒ‰‚‰:.זה

‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË È�È„ B‡ ¯z‰Â ¯eÒÈ‡ אלא ב"ד, של מספר להם צריך שאין ƒ¿∆≈ƒ≈À¿»¿»√»

ביחיד  אפי' ‡eÏÙנפסקים d˙¯·ÒÏהתלמיד, CÈ¯ˆרבו Ì‰Ïשל ÌÈ�BÓ ¬ƒ»ƒƒ¿»»≈ƒ»∆

ÌÈ�L התלמיד נמנה רוב, ע"פ ומכריעים החכמים בין מחלוקת שיש באופן ¿«ƒ

עצמו ÛÒÂÈ)בפני È˜ÂÓ�).

ÔÂÈÒ 'Î

ÂÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL ˙B�BÓÓ È�È„a ÌÈ˜ÒBt ÔÈ„ ˙Èa שמעו שכבר באופן ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈»∆…ƒ¿≈««ƒ
שלא  דין הפסק את לתת יכולים דינים, הבעלי בפני הדינים בעלי שני טענות

נפשות  בדיני משא"כ לסותרו, תמיד אפשר הפסק נגד ראיה יביא אם כי בפניו,

בפניו  אלא פוסקין אין שם לכן קיימוהו, כשכבר הפסק את להחזיר אפשר .שאי

ËÈ ÔÓÈÒ

Â˙·È˙Î ¯„ÒÂ ,˜ÒÙ‰ ÔÈ�˙Â� „ˆÈÎ
ÌÈÙÈÚÒ '‚ Â·Â

‡e�˙�Â e‡N�L ¯Á‡ הדיינים¯·„a הפסק מה ביניהם ÌÈÒÈ�ÎÓוהחליטו , ««∆»¿¿»¿«»»«¿ƒƒ
את „ÌÈ�Èשוב ÈÏÚa‰ י"ח סימן כדלעיל ומתן המשא קודם שהוציאום ««¬≈ƒƒ

א' ‡ÓB¯סעיף ÌÈ�È„aL ÏB„‚Â הוא , ומי המזכה הוא מי ידעו שלא כדי ¿»∆¿«»ƒ≈
ÔÈ„Ïהמחייב  ¯eÒ‡Â .·ÈÁ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»¿»««»

ÈÏÚ ea¯ È¯·Á Ï·‡ ,‰kÊÓ È˙ÈÈ‰ È�‡ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ‡ˆÈLk ¯ÓBÏ והוא «¿∆≈≈ƒ≈ƒ¬ƒ»ƒƒ¿«∆¬»¬≈««»«
כדין  שלא חייבו שהדיין דין, לבעל לומר אחר לאדם שאסור NBÚ‰Â‰פב הדין ,¿»∆

'„BÒ ‰Ï‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰' ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ(‚È ,‡È ÈÏ˘Ó). ≈¬≈ƒ¿»≈»ƒ¿«∆

ÔÂÈÒ ‡Î

·Ï‡LוביקשÔÈ„ ˜Òt‰ BÏ e·zÎÈL ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡C¯„k »«∆»ƒ«¬≈«ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿∆∆

'„ ÛÈÚÒ „"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L את לו שיכתבו לתבוע יכול מתי ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»»ƒ

u
הדין ,פב. את  להחזיר אפשר שאי  היא  שההלכה הדעת בשיקול  שטעו  באופן  איירי

שטעו . לו  לומר מצוה הדין, את  שמחזירין משנה  בדבר בטעו  אבל 
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הפסק,הפסק  את ÌLכשכותבים ‡ÏÂ ÌÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈
È�ÙÏ B�È„ ÏÚ· È�BÏt ÌÚ ‡· È�BÏt ,Ì˙Ò ÌÈ·˙Bk ‡Ï‡ ,ÌÈ·ÈÁÓ‰«¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈

·ÈÁ È�BÏÙe È‡kÊ È�BÏÙ ‡ˆÈ Ì‰È¯·„Óe ,ÔÈ„ ˙È· לכתוב מדקדקין ≈ƒƒƒ¿≈∆»»¿ƒ««¿ƒ«»
זה  בפסק הסכימו כולם ולא הרוב פסקו שכך להראות .פג 'ומדבריהם',

‚Ïa˜דין ÌÏL,הבעל ‡ÏÂ CÏ‰Â ÌÏLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈ„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ƒ≈»»∆«ƒ¿»¿¿«≈¿»«¿…ƒ≈
B˙B‡ ÔÈ„�Ó ÔÈ‡ כסף השיג לא כי שילם לא È�Lשמא Ba e¯˙ÈL „Ú ≈¿«ƒ«∆«¿≈ƒ

Ck ¯Á‡Â ,È�LÂ ÈLÈÓÁשילם לא e‰L‡אם ‰Ó ÔzÈL „Ú B˙B‡ ÔÈ„�Ó «ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈«∆
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈ˘ÏL „ÓÚ Ì‡Â ,·ÈÁלהתירBÈe„� בזה שמראה כיון «»¿ƒ»«¿…ƒ¿…»«ƒ

בב"ד  חמור ‡B˙Bזלזול ÔÈÓÈ¯ÁÓ ההבדלים ב' סעיף של"ד סימן ביו"ד [עי' «¬ƒƒ
לחרם] נידוי ‰„ÔÈ‰‚‰:.בין ÂÈÏÚ Ïa˜Ï ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡Â שאינו מחמת ¿ƒ≈∆¿«≈»»«ƒ

הדיינים  פסק את ÈÓ„מקבל B˙B‡ ÔÈ„�Ó ושני,, חמישי שני ממתינים ולא ¿«ƒƒ»

ממתינים  הפס"ד, בעצם מזלזל ולא לשלם רוצה שאינו רק כשאומר [אבל

ושני] חמישי ÛÒÂÈ)שני ˙È·)Ë"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ י"ד . ‡ÓB¯סעיף Ì‡ , ¿«≈¿«»ƒ»ƒ≈

ÈzÚ¯t Ck ¯Á‡ נת נידוהו,שם כן ומחמת בסרבנות מהב"ד שיצא דכיון באר ««»»«¿ƒ

הפס"ד  את וקיימתי פרעתי לומר נאמן .אינו

Î ÔÓÈÒ

ÔÈ„‰ ¯Â˙ÒÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ È˙Ó „Ú
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÂÈÒ ·Î

‡ÔÈ„ ˙È·a ·ÈÁ˙�L ÈÓ שחייב דין ‡Bאח"כÂשפסקו ÌÈ„Ú ‡È·‰ ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ
eÏÙ‡Â ,¯Ó‚� ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊBÁÂ ÔÈ„‰ ¯˙BÒ ,B˙eÎÊÏ ‰È‡ ¿̄»»ƒ¿≈«ƒ¿≈««ƒ∆¿»ƒ¿««¬ƒ
ÌÈ�È„‰ BÏ e¯Ó‡ .¯˙BÒ ,‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,¯·k Ú¯t Ì‡ƒ»«¿»»¿«∆≈ƒ¿»»≈»¿««»ƒ

u
הפס"ד פג. את  שמבקש  איירי  ששם  י"ד לסימן ציין שהרמ"א דמה ר"ל  בסמ "ע

שלא כולם, ע"ד היה לא שהפס"ד להדגיש  ענין יש  בזה  הגדול , לב "ד לשלוח כדי

לכתוב סגי פס"ד בכל  משא "כ  טעו , שכולם יחשבו  שלא וגם כשיקרא, מיחזי יהיה

פסק דבכל  משמע  הסוגיא ממשמעות אולם  כו"כ . חייב  פלוני הפסק עצם את 

וצ "ע. כן, כותבים
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‰¯‰ËÂ ‰‡ÓË È�È„ B‡ ¯z‰Â ¯eÒÈ‡ אלא ב"ד, של מספר להם צריך שאין ƒ¿∆≈ƒ≈À¿»¿»√»

ביחיד  אפי' ‡eÏÙנפסקים d˙¯·ÒÏהתלמיד, CÈ¯ˆרבו Ì‰Ïשל ÌÈ�BÓ ¬ƒ»ƒƒ¿»»≈ƒ»∆

ÌÈ�L התלמיד נמנה רוב, ע"פ ומכריעים החכמים בין מחלוקת שיש באופן ¿«ƒ

עצמו ÛÒÂÈ)בפני È˜ÂÓ�).

ÔÂÈÒ 'Î

ÂÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL ˙B�BÓÓ È�È„a ÌÈ˜ÒBt ÔÈ„ ˙Èa שמעו שכבר באופן ≈ƒ¿ƒ¿ƒ≈»∆…ƒ¿≈««ƒ
שלא  דין הפסק את לתת יכולים דינים, הבעלי בפני הדינים בעלי שני טענות

נפשות  בדיני משא"כ לסותרו, תמיד אפשר הפסק נגד ראיה יביא אם כי בפניו,

בפניו  אלא פוסקין אין שם לכן קיימוהו, כשכבר הפסק את להחזיר אפשר .שאי

ËÈ ÔÓÈÒ

Â˙·È˙Î ¯„ÒÂ ,˜ÒÙ‰ ÔÈ�˙Â� „ˆÈÎ
ÌÈÙÈÚÒ '‚ Â·Â

‡e�˙�Â e‡N�L ¯Á‡ הדיינים¯·„a הפסק מה ביניהם ÌÈÒÈ�ÎÓוהחליטו , ««∆»¿¿»¿«»»«¿ƒƒ
את „ÌÈ�Èשוב ÈÏÚa‰ י"ח סימן כדלעיל ומתן המשא קודם שהוציאום ««¬≈ƒƒ

א' ‡ÓB¯סעיף ÌÈ�È„aL ÏB„‚Â הוא , ומי המזכה הוא מי ידעו שלא כדי ¿»∆¿«»ƒ≈
ÔÈ„Ïהמחייב  ¯eÒ‡Â .·ÈÁ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ ,È‡kÊ ‰z‡ È�BÏt LÈ‡ƒ¿ƒ«»««ƒ¿ƒ«»«»¿»««»

ÈÏÚ ea¯ È¯·Á Ï·‡ ,‰kÊÓ È˙ÈÈ‰ È�‡ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ‡ˆÈLk ¯ÓBÏ והוא «¿∆≈≈ƒ≈ƒ¬ƒ»ƒƒ¿«∆¬»¬≈««»«
כדין  שלא חייבו שהדיין דין, לבעל לומר אחר לאדם שאסור NBÚ‰Â‰פב הדין ,¿»∆

'„BÒ ‰Ï‚Ó ÏÈÎ¯ CÏB‰' ÏÏkÓ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ(‚È ,‡È ÈÏ˘Ó). ≈¬≈ƒ¿»≈»ƒ¿«∆

ÔÂÈÒ ‡Î

·Ï‡LוביקשÔÈ„ ˜Òt‰ BÏ e·zÎÈL ÔÈ„‰ ÈÏÚaÓ „Á‡C¯„k »«∆»ƒ«¬≈«ƒ∆ƒ¿¿«¿«ƒ¿∆∆

'„ ÛÈÚÒ „"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L את לו שיכתבו לתבוע יכול מתי ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»»ƒ

u
הדין ,פב. את  להחזיר אפשר שאי  היא  שההלכה הדעת בשיקול  שטעו  באופן  איירי

שטעו . לו  לומר מצוה הדין, את  שמחזירין משנה  בדבר בטעו  אבל 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|ë ïîéñæñ

הפסק,הפסק  את ÌLכשכותבים ‡ÏÂ ÌÈkÊÓ‰ ÌL ÔÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡≈«¿ƒƒ≈«¿«ƒ¿…≈
È�ÙÏ B�È„ ÏÚ· È�BÏt ÌÚ ‡· È�BÏt ,Ì˙Ò ÌÈ·˙Bk ‡Ï‡ ,ÌÈ·ÈÁÓ‰«¿«¿ƒ∆»¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈

·ÈÁ È�BÏÙe È‡kÊ È�BÏÙ ‡ˆÈ Ì‰È¯·„Óe ,ÔÈ„ ˙È· לכתוב מדקדקין ≈ƒƒƒ¿≈∆»»¿ƒ««¿ƒ«»
זה  בפסק הסכימו כולם ולא הרוב פסקו שכך להראות .פג 'ומדבריהם',

‚Ïa˜דין ÌÏL,הבעל ‡ÏÂ CÏ‰Â ÌÏLÏ BÏ e¯Ó‡Â ,ÔÈ„‰ ˙‡ ÂÈÏÚ ƒ≈»»∆«ƒ¿»¿¿«≈¿»«¿…ƒ≈
B˙B‡ ÔÈ„�Ó ÔÈ‡ כסף השיג לא כי שילם לא È�Lשמא Ba e¯˙ÈL „Ú ≈¿«ƒ«∆«¿≈ƒ

Ck ¯Á‡Â ,È�LÂ ÈLÈÓÁשילם לא e‰L‡אם ‰Ó ÔzÈL „Ú B˙B‡ ÔÈ„�Ó «ƒƒ¿≈ƒ¿««»¿«ƒ«∆ƒ≈«∆
Ú·z ‡ÏÂ ÌBÈ ÌÈ˘ÏL „ÓÚ Ì‡Â ,·ÈÁלהתירBÈe„� בזה שמראה כיון «»¿ƒ»«¿…ƒ¿…»«ƒ

בב"ד  חמור ‡B˙Bזלזול ÔÈÓÈ¯ÁÓ ההבדלים ב' סעיף של"ד סימן ביו"ד [עי' «¬ƒƒ
לחרם] נידוי ‰„ÔÈ‰‚‰:.בין ÂÈÏÚ Ïa˜Ï ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡Â שאינו מחמת ¿ƒ≈∆¿«≈»»«ƒ

הדיינים  פסק את ÈÓ„מקבל B˙B‡ ÔÈ„�Ó ושני,, חמישי שני ממתינים ולא ¿«ƒƒ»

ממתינים  הפס"ד, בעצם מזלזל ולא לשלם רוצה שאינו רק כשאומר [אבל

ושני] חמישי ÛÒÂÈ)שני ˙È·)Ë"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ י"ד . ‡ÓB¯סעיף Ì‡ , ¿«≈¿«»ƒ»ƒ≈

ÈzÚ¯t Ck ¯Á‡ נת נידוהו,שם כן ומחמת בסרבנות מהב"ד שיצא דכיון באר ««»»«¿ƒ

הפס"ד  את וקיימתי פרעתי לומר נאמן .אינו

Î ÔÓÈÒ

ÔÈ„‰ ¯Â˙ÒÏ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÏÂÎÈ È˙Ó „Ú
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÂÈÒ ·Î

‡ÔÈ„ ˙È·a ·ÈÁ˙�L ÈÓ שחייב דין ‡Bאח"כÂשפסקו ÌÈ„Ú ‡È·‰ ƒ∆ƒ¿«≈¿≈ƒ¿≈ƒ≈ƒ
eÏÙ‡Â ,¯Ó‚� ¯·kL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÊBÁÂ ÔÈ„‰ ¯˙BÒ ,B˙eÎÊÏ ‰È‡ ¿̄»»ƒ¿≈«ƒ¿≈««ƒ∆¿»ƒ¿««¬ƒ
ÌÈ�È„‰ BÏ e¯Ó‡ .¯˙BÒ ,‰È‡¯ ‡È·Ó ‡e‰L ÔÓÊ Ïk ,¯·k Ú¯t Ì‡ƒ»«¿»»¿«∆≈ƒ¿»»≈»¿««»ƒ

u
הפס"ד פג. את  שמבקש  איירי  ששם  י"ד לסימן ציין שהרמ"א דמה ר"ל  בסמ "ע

שלא כולם, ע"ד היה לא שהפס"ד להדגיש  ענין יש  בזה  הגדול , לב "ד לשלוח כדי

לכתוב סגי פס"ד בכל  משא "כ  טעו , שכולם יחשבו  שלא וגם כשיקרא, מיחזי יהיה

פסק דבכל  משמע  הסוגיא ממשמעות אולם  כו"כ . חייב  פלוני הפסק עצם את 

וצ "ע. כן, כותבים
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ÌBÈ 'Ï „ÚÂ Ô‡kÓ ‡·‰ EÏ LÈL ˙BÈ‡¯ Ïk לבוא זמן לו שקבעו או »¿»∆≈¿»≈ƒ»¿«
טענותיו  ¯‡È‰לטעון ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ טענותיו, לטעון בא Á‡Ï¯או ««ƒ∆≈ƒ¿»»¿««

ÔÎ ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„‰ ˙‡ ¯˙BÒ ,ÌBÈ ÌÈ˘ÏL‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ‰NÚÈ ‰Ó ¿…ƒ≈≈«ƒ∆ƒ…≈««¬∆ƒ…»»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÏ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ˘ÏL ¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈ˘ÏL CB˙a¿¿…ƒ»»¿««¿…ƒ¬»ƒ»¿¿»ƒ≈ƒ
ÌeÏÎ B�È‡ ,Ck ¯Á‡ ‡ˆÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â ,‰È‡¯ B‡¿»»¿»«≈ƒ««ƒ∆»»«««≈¿

שקר  עידי כעת שהביא כרחך ועל לו, שאין אמר ‡Ìכי ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ
BÏ e¯Ó‡ שאלוהו ¯‡È‰,או EÏ LÈ ,ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú EÏ LÈ »¿≈¿≈ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ≈¿¿»»

¯Ó‡ ·ÈÁ˙�L ‰‡¯L ÔÂÈk ,e‰e·ÈÁÂ B˙B‡ e�„Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»∆»»∆ƒ¿«≈»«
È�e„ÈÚ‰Â È�BÏÙe È�BÏt LÈ‡ e·¯˜ עבורו להעיד משניים שביקש ,כלומר ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
B˙„�eÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ÔÈÚk ˙B¯ÈÙ˙a ÔË˜ ˜eÏÁ ,Le¯Èt) ∆ƒ¿»»ƒ¬¿»≈»»»ƒ¿ƒ¿≈

(ÔÈÒÈkB˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈÁÈ‚LÓ ÔÈ‡Â ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ שהם , ניכר כי ƒƒ≈∆¿¿≈«¿ƒƒ»»¿«¿»»
עכשיו  עד הביאה שלא ממה שקרית, ראיה או שקר Ï‡‰‚‰:.עידי Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…

‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡ שאלוהו ולא טענות, עוד טען ולא מסוימת טענה שטען או »«≈ƒ¿»»

טענות  עוד לו יש Ckאם ¯Á‡Â ,ÔÈ„a ·ÈÁ˙�L „Ú ˜˙LL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆»««∆ƒ¿«≈«ƒ¿««»

e„ÈÚÈÂ È�BÏÙe È�BÏÙ e·¯˜ ¯Ó‡ סותרות שאינן נוספות טענות שטוען או »«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

טען  שכבר מה ‰„ÔÈאת ¯˙BÒ ,(Ë"È ÔÓÈÒ ‚"ÈÂ 'Â ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙). ≈«ƒ

‰�È„Óa BÓÚ ÌÈ„Ú‰Â BÏˆ‡ ‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿¿»≈ƒƒ«¿ƒ»
הוי  עדים, או ראיה לו שאין אמר זאת ובכל להביאם בידו שהיה שיודעים וכיון

נכונות  אינם אח"כ שיביא הראיות שכל דין בעל ‡Ï·‡ÔÈ,כהודאת ¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«≈
,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a Ô‡kÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ««»

‡È˜Ò„ ‰˙È‰L B‡ ארנק„Èa ˙„˜ÙÓ ,˙B¯ËL‰ ÌL LÈL ÂÈ·‡ ÏL ∆»¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆≈»«¿»À¿∆∆¿«
ÌÈ¯Á‡במדינה נמצא אינו אצלו שמופקד B¯ËL˙וזה ÔÈ„‰ ‡e‰ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¬≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿»

BÏLזה [ודין אחר אצל מופקדים חולק]היו בזה ואין לכו"ע e·‡(ÂË¯)מוסכם , ∆»
ÂÈ˙BÈ‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡ ÔB„˜t‰L ‰Ê ראיותיו אליו הגיע שכעת וכיון ∆∆«ƒ»∆¿¿ƒ¿»»

לב"ד  עמם Ê‰הגיע ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈL È�tÓ ,¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L ראיות שקיימים שידעתי אע"פ ∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»

לי שאין אמרתי מ"מ ‡ˆBÏאלו, ÌÈÈeˆÓ eÈ‰ ‡ÏL È�tÓ זאת לטעון וצריך ƒ¿≈∆…»¿ƒ∆¿
עבורו  זאת טוענים הב"ד אין אבל Ô˙B‡L.מעצמו ÌÈ„Ú e‡aL ‡˜Â„Â¿«¿»∆»≈ƒ∆»

˙B¯ËL‰לב"ד כעת Ô˙B‡aשמביא eÈ‰ אותם ‰ÌÈ„˜ÙÓבין ˙B¯ËLÈÎ„¯Ó) «¿»»¿»¿»«À¿»ƒ

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒÈz¯Ó‡ CÎÂ Ck È�tÓ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈL ÔÓÊ ÏÎÂ .¿»¿«∆»ƒ¿…¿«ƒ¿≈«¿«»«¿ƒ
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Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯·„a LÓÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«
ÂÈ˙B�ÚË אח"כ שיביא שמה כהודאה ראיה' לי 'אין באמירת אין  כזה דבאופן «¬»
שקר  Âהיא ו , מביא ÌÈ„Úלכן ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒ ¿≈¿ƒ»ƒ≈«¿»«≈ƒ≈ƒ

Â ,ÌÈ‰ ˙�È„Óa ‡ÏÂ ‰�‰ ‡Ï ÏÏkלי שאין אמר ÏÏkגם ‰È‡¯ ‡Ï ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»¿»
,ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï השומר או הים ממדינת העדים הגיעו ואח"כ …¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ

מ"מ השטרות, zÒÏ¯שבידו ÏBÎÈ B�È‡ הבאת של זו אפשרות גם סתר כי ≈»ƒ¿…
ÓLk˙ראיות  ÔË˜ ‰È‰L L¯BÈ Ï·‡ ,ÏB„‚a ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¬»≈∆»»»»¿∆≈

˙B�ÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ותביעותBLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ על אותו שתובעים ƒ»»»«¬≈¬«ƒ
היא  והתביעה אביו, ÏÈ„‚‰Lחובות ¯Á‡ קטן לתבוע אפשר אי Ó‡Â¯כי , ««∆ƒ¿ƒ¿»«

BÏ e¯Ó‡ ·ÈÁ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ‡ˆÈL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
¯Ó‡L B‡ ,‰Ê ÔÈ„ da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ∆∆»«

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ dÏבידי,¯˙BÒÂ „ÈÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,BÊ ‰È‡¯ ≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒ»¿≈
קטן כשהיה מת שמורישו BLÈ¯BÓכיון ˙BÈ‡¯ Ïk Ú„BÈ ÔË˜ L¯BÈ‰ ÔÈ‡L∆≈«≈»»≈«»¿«ƒ

נכונות  אינם אח"כ שיביא שמה הודאה ראיה', לי 'אין באמירת אין ‰‚‰:.ולכן

‡Ó˙Òa ‰Ê ÏÎÂ אח"כ להביאם יכול אינו עדים, לי אין שאמר ‡·Ïשמי , ¿»∆ƒ¿»»¬»

‡È·‰L ÌÈ„Ú eÏ‡Ó Ú„È ‡ÏL ÌÈ„ÚÂ ‰È‡¯ Ck ¯Á‡ ÏB„‚‰ ‡È·‰ Ì‡ƒ≈ƒ«»««»¿»»¿≈ƒ∆…»«≈≈≈ƒ∆≈ƒ

Ck ¯Á‡ עדים לו שאין קודם אמר [˜ÔË]ולכן B‡ לטעון , שיכול שאמרנו «««»»

באופן  מ"מ עדים, לי אין אמר אפי' אח"כ ולהביאם אלו מעדים ידע שלא

„¯ÈLk Ô‰a Ú„ÈÂ B„Èa eÈ‰ ÂÈ·‡ ÏL ˙B¯ËLL ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„Ú e‡aL,ÔÈ„Ï ∆»≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆»ƒ»¿»¿»«»∆¿∆»«¿ƒ

Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰להביאם נאמן אינו ·Â¯¯)ושוב ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó). ¿ƒ«¬≈∆

‡Î ÔÓÈÒ

Ò�‡�Â ,ÚÂ„È ÌÂÈÏ ÔÈ„‰ ÌÈÏ˘‰Ï ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ÈÓ
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡L ÈÓהב"דB„ÈÓ e�˜ קנין עמו Ú·LÈÂעשו È�BÏt ÌBÈa ‡·È ‡Ï Ì‡L ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»…¿¿ƒ¿ƒ»«
שבועתו  ע"י ÔÚËLוייפטר ‰Ó Ïk ÏËÈÂ ÂÈ˙B�ÚËa ÔÓ‡� B¯·Á ‰È‰Èƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«∆»«

ÏËÈÂ Ú·LÈÂ È�BÏt ÌBÈa ‡·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa שזכותו באופן ¿…¿»∆ƒ…»…¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ…
כן, ÏÂ‡לעשות ÌBÈ‰ ¯·ÚÂ ,B¯·Á ¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â B˙eÎÊ „a‡ƒ≈¿¿≈¿¿ƒ»≈¬≈¿»««¿…
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ÌBÈ 'Ï „ÚÂ Ô‡kÓ ‡·‰ EÏ LÈL ˙BÈ‡¯ Ïk לבוא זמן לו שקבעו או »¿»∆≈¿»≈ƒ»¿«
טענותיו  ¯‡È‰לטעון ‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ טענותיו, לטעון בא Á‡Ï¯או ««ƒ∆≈ƒ¿»»¿««

ÔÎ ‡Ï Ì‡L ,ÔÈ„‰ ˙‡ ¯˙BÒ ,ÌBÈ ÌÈ˘ÏL‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ ‰NÚÈ ‰Ó ¿…ƒ≈≈«ƒ∆ƒ…≈««¬∆ƒ…»»
ÌÈ„Ú ‡È·‰Ï BÏ e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈ˘ÏL ¯Á‡Ï ‡ˆÓe ÌÈ˘ÏL CB˙a¿¿…ƒ»»¿««¿…ƒ¬»ƒ»¿¿»ƒ≈ƒ
ÌeÏÎ B�È‡ ,Ck ¯Á‡ ‡ˆÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â ,‰È‡¯ B‡¿»»¿»«≈ƒ««ƒ∆»»«««≈¿

שקר  עידי כעת שהביא כרחך ועל לו, שאין אמר ‡Ìכי ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ«ƒ
BÏ e¯Ó‡ שאלוהו ¯‡È‰,או EÏ LÈ ,ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ„Ú EÏ LÈ »¿≈¿≈ƒ¿»«≈ƒ≈ƒ≈¿¿»»

¯Ó‡ ·ÈÁ˙�L ‰‡¯L ÔÂÈk ,e‰e·ÈÁÂ B˙B‡ e�„Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â¿»«≈ƒ¿»»¿»¿ƒ¿≈»∆»»∆ƒ¿«≈»«
È�e„ÈÚ‰Â È�BÏÙe È�BÏt LÈ‡ e·¯˜ עבורו להעיד משניים שביקש ,כלומר ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«¬ƒƒ
B˙„�eÙ‡ CBzÓ ‰È‡¯ ‡ÈˆB‰L B‡ÔÈÚk ˙B¯ÈÙ˙a ÔË˜ ˜eÏÁ ,Le¯Èt) ∆ƒ¿»»ƒ¬¿»≈»»»ƒ¿ƒ¿≈

(ÔÈÒÈkB˙È‡¯ ÏÚÂ ÂÈÏÚ ÌÈÁÈ‚LÓ ÔÈ‡Â ÌeÏk ‰Ê ÔÈ‡ שהם , ניכר כי ƒƒ≈∆¿¿≈«¿ƒƒ»»¿«¿»»
עכשיו  עד הביאה שלא ממה שקרית, ראיה או שקר Ï‡‰‚‰:.עידי Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…

‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡ שאלוהו ולא טענות, עוד טען ולא מסוימת טענה שטען או »«≈ƒ¿»»

טענות  עוד לו יש Ckאם ¯Á‡Â ,ÔÈ„a ·ÈÁ˙�L „Ú ˜˙LL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆»««∆ƒ¿«≈«ƒ¿««»

e„ÈÚÈÂ È�BÏÙe È�BÏÙ e·¯˜ ¯Ó‡ סותרות שאינן נוספות טענות שטוען או »«ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

טען  שכבר מה ‰„ÔÈאת ¯˙BÒ ,(Ë"È ÔÓÈÒ ‚"ÈÂ 'Â ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙). ≈«ƒ

‰�È„Óa BÓÚ ÌÈ„Ú‰Â BÏˆ‡ ‰È‡¯‰ ‰˙È‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿»»¿»»∆¿¿»≈ƒƒ«¿ƒ»
הוי  עדים, או ראיה לו שאין אמר זאת ובכל להביאם בידו שהיה שיודעים וכיון

נכונות  אינם אח"כ שיביא הראיות שכל דין בעל ‡Ï·‡ÔÈ,כהודאת ¯Ó‡ Ì‡ ¬»ƒ»«≈
,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÓ ÌÈ„Ú BÏ e‡a Ô‡kÓ ¯Á‡Ïe ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»¿««ƒ»»≈ƒƒ¿ƒ««»

‡È˜Ò„ ‰˙È‰L B‡ ארנק„Èa ˙„˜ÙÓ ,˙B¯ËL‰ ÌL LÈL ÂÈ·‡ ÏL ∆»¿»ƒ¿ƒ»∆»ƒ∆≈»«¿»À¿∆∆¿«
ÌÈ¯Á‡במדינה נמצא אינו אצלו שמופקד B¯ËL˙וזה ÔÈ„‰ ‡e‰ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¬≈ƒ¿≈¿ƒ«ƒ¿»

BÏLזה [ודין אחר אצל מופקדים חולק]היו בזה ואין לכו"ע e·‡(ÂË¯)מוסכם , ∆»
ÂÈ˙BÈ‡¯ BÏ ‡ÈˆB‰Â BÏˆ‡ ÔB„˜t‰L ‰Ê ראיותיו אליו הגיע שכעת וכיון ∆∆«ƒ»∆¿¿ƒ¿»»

לב"ד  עמם Ê‰הגיע ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈL È�tÓ ,¯˙BÒÂ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈∆»ƒ¿…¿«∆
,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡ Èz¯Ó‡L ראיות שקיימים שידעתי אע"פ ∆»«¿ƒ≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»

לי שאין אמרתי מ"מ ‡ˆBÏאלו, ÌÈÈeˆÓ eÈ‰ ‡ÏL È�tÓ זאת לטעון וצריך ƒ¿≈∆…»¿ƒ∆¿
עבורו  זאת טוענים הב"ד אין אבל Ô˙B‡L.מעצמו ÌÈ„Ú e‡aL ‡˜Â„Â¿«¿»∆»≈ƒ∆»

˙B¯ËL‰לב"ד כעת Ô˙B‡aשמביא eÈ‰ אותם ‰ÌÈ„˜ÙÓבין ˙B¯ËLÈÎ„¯Ó) «¿»»¿»¿»«À¿»ƒ

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒÈz¯Ó‡ CÎÂ Ck È�tÓ ¯ÓBÏÂ ÔÚËÏ ÏBÎÈL ÔÓÊ ÏÎÂ .¿»¿«∆»ƒ¿…¿«ƒ¿≈«¿«»«¿ƒ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|àë ïîéñèñ

Ì˙Ò ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,ÂÈ¯·„a LÓÓ ‰È‰Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»¿»»«»ƒ¿»»¬≈∆…»«
ÂÈ˙B�ÚË אח"כ שיביא שמה כהודאה ראיה' לי 'אין באמירת אין  כזה דבאופן «¬»
שקר  Âהיא ו , מביא ÌÈ„Úלכן ÈÏ ÔÈ‡ ¯Ó‡Â L¯t Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯˙BÒ ¿≈¿ƒ»ƒ≈«¿»«≈ƒ≈ƒ

Â ,ÌÈ‰ ˙�È„Óa ‡ÏÂ ‰�‰ ‡Ï ÏÏkלי שאין אמר ÏÏkגם ‰È‡¯ ‡Ï ¿»…≈»¿…ƒ¿ƒ««»¿…¿»»¿»
,ÌÈ¯Á‡ „Èa ‡ÏÂ È„Èa ‡Ï השומר או הים ממדינת העדים הגיעו ואח"כ …¿»ƒ¿…¿«¬≈ƒ

מ"מ השטרות, zÒÏ¯שבידו ÏBÎÈ B�È‡ הבאת של זו אפשרות גם סתר כי ≈»ƒ¿…
ÓLk˙ראיות  ÔË˜ ‰È‰L L¯BÈ Ï·‡ ,ÏB„‚a ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .«∆¿»ƒ¬ƒ¿»¬»≈∆»»»»¿∆≈

˙B�ÚË ÂÈÏÚ e‡·e ,BLÈ¯BÓ ותביעותBLÈ¯BÓ ˙ÓÁÓ על אותו שתובעים ƒ»»»«¬≈¬«ƒ
היא  והתביעה אביו, ÏÈ„‚‰Lחובות ¯Á‡ קטן לתבוע אפשר אי Ó‡Â¯כי , ««∆ƒ¿ƒ¿»«

BÏ e¯Ó‡ ·ÈÁ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ‡ˆÈL ¯Á‡Â ,‰È‡¯ ÈÏ ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú ÈÏ ÔÈ‡≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»»¿««∆»»ƒ≈ƒ«»»¿
¯Ó‡L B‡ ,‰Ê ÔÈ„ da ¯zÒzL ˙e„Ú EÈ·‡Ï ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ»¿ƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿…»ƒ∆∆»«

„È˜Ù‰ ELÈ¯BÓ :„Á‡ dÏבידי,¯˙BÒÂ „ÈÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ ,BÊ ‰È‡¯ ≈∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒ»¿≈
קטן כשהיה מת שמורישו BLÈ¯BÓכיון ˙BÈ‡¯ Ïk Ú„BÈ ÔË˜ L¯BÈ‰ ÔÈ‡L∆≈«≈»»≈«»¿«ƒ

נכונות  אינם אח"כ שיביא שמה הודאה ראיה', לי 'אין באמירת אין ‰‚‰:.ולכן

‡Ó˙Òa ‰Ê ÏÎÂ אח"כ להביאם יכול אינו עדים, לי אין שאמר ‡·Ïשמי , ¿»∆ƒ¿»»¬»

‡È·‰L ÌÈ„Ú eÏ‡Ó Ú„È ‡ÏL ÌÈ„ÚÂ ‰È‡¯ Ck ¯Á‡ ÏB„‚‰ ‡È·‰ Ì‡ƒ≈ƒ«»««»¿»»¿≈ƒ∆…»«≈≈≈ƒ∆≈ƒ

Ck ¯Á‡ עדים לו שאין קודם אמר [˜ÔË]ולכן B‡ לטעון , שיכול שאמרנו «««»»

באופן  מ"מ עדים, לי אין אמר אפי' אח"כ ולהביאם אלו מעדים ידע שלא

„¯ÈLk Ô‰a Ú„ÈÂ B„Èa eÈ‰ ÂÈ·‡ ÏL ˙B¯ËLL ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ„Ú e‡aL,ÔÈ„Ï ∆»≈ƒ¿¿ƒ∆¿»∆»ƒ»¿»¿»«»∆¿∆»«¿ƒ

Ì‰È¯Á‡ ÌÈÎÏB‰להביאם נאמן אינו ·Â¯¯)ושוב ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó). ¿ƒ«¬≈∆

‡Î ÔÓÈÒ

Ò�‡�Â ,ÚÂ„È ÌÂÈÏ ÔÈ„‰ ÌÈÏ˘‰Ï ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ÈÓ
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡L ÈÓהב"דB„ÈÓ e�˜ קנין עמו Ú·LÈÂעשו È�BÏt ÌBÈa ‡·È ‡Ï Ì‡L ƒ∆»ƒ»∆ƒ…»…¿¿ƒ¿ƒ»«
שבועתו  ע"י ÔÚËLוייפטר ‰Ó Ïk ÏËÈÂ ÂÈ˙B�ÚËa ÔÓ‡� B¯·Á ‰È‰Èƒ¿∆¬≈∆¡»¿«¬»¿ƒ…»«∆»«

ÏËÈÂ Ú·LÈÂ È�BÏt ÌBÈa ‡·È ‡Ï Ì‡L B‡ ,‰Úe·L ‡Ïa שזכותו באופן ¿…¿»∆ƒ…»…¿¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ…
כן, ÏÂ‡לעשות ÌBÈ‰ ¯·ÚÂ ,B¯·Á ¯ËtÈÂ ÌeÏk BÏ ÔÈ‡Â B˙eÎÊ „a‡ƒ≈¿¿≈¿¿ƒ»≈¬≈¿»««¿…
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B˙eÎÊ „a‡Â ÌÈ‡�z‰ eÓÈ˜˙� ,‡a¯˙BÈ ÔÓÊ BÏ ÌÈ�˙B� ÔÈ‡Â ,„ÈÓ לבוא »ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈

לו נותנים שחייב מה לפרוע כדי זמן תובע אם אבל ÛÒÂÈלהישבע, ˙È·)

(‡"·˘¯‰ Ì˘· Ë"È 'ÈÒ·ÌBÈ‰ B˙B‡a Òe�‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â .¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»¿«
זה  ביום הגיע לא Ê‰ולכן ÔÈ�˜Ó ¯eËt ‰Ê È¯‰ האונס,, עבר כשכבר אף ¬≈∆»ƒƒ¿»∆

צריך  שהיה שבזמן עשה דכיון לא כאילו נחשב אנוס, היה התחייבותו לקיים

כלל  B¯·Áקנין e�ÚazÈLk Ú·LÈÂ באופן , ויטול כשירצה  יישבע או וייפטר, ¿ƒ»«¿∆ƒ¿»∆¬≈
זכותו  Êa‰.שזה ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ ,Ì„˜Ó ‰È‰L BÓke�˜Lk ‰Ê ÏÎÂ ¿∆»»ƒ…∆¿≈»«≈»∆¿»∆¿∆»

ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ ,B„ÈÓ קנין בלי זאת התחייב Ï‡אלא זכותו , „‰ÈÂהפסיד , ƒ»¬»¿«»ƒ…¿«≈

‡zÎÓÒ‡ יצטרך פלוני דבר יהיה שאם עצמו את מחייב שאדם דבר כל «¿«¿»

שאומדים  כיון כלל, מחייבו ואינו אסמכתא נקרא דבר, להפסיד או לשלם

דבריו  על קנין עשה אא"כ שהתחייב, למה באמת התכוון שלא (ÈÎ„¯Ó.דעתו

(Ë"ˆ˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙Â ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ פד. ¿«≈¿«»ƒ»

·Î ÔÓÈÒ

‰ÚÂ·˘ ÔÈ„Â ,ÏÂÒÙÂ ·Â¯˜ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ÈÓ
‰ÎÂÙÈ‰Â

ÌÈÙÈÚÒ '‚ Â·Â

ÔÂÈÒ ‚Î

‡ÂÈÏÚ Ïa˜L ÈÓ פהÔÈa ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜שקיבלוÔÈa ÔÈ„ B˙BÈ‰Ï ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»≈
,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï:‰‚‰‰Ïa˜ È¯˜Ó ‡ÏÂ פסול שהוא אפי' שקיבלו ƒ¿≈»»¿…ƒ¿≈«»»

u
שאומר פד. בלי  אף  מהני וכך , כך  יהיה  אם להפסיד קנין  עושה שאם  נתבאר שם

קנין  עושה אם אבל  כמחילה. דהוי חשוב , בב "ד נעשה ושזה מעכשיו  יחול  שזה 

בב "ד  קנין  שיעשה  בעינן אלא סתם , בקנין  סגי  וכך ,לא כך  יהיה  אם  לשלם להתחייב 

'מעכשיו ', מתחייב  הוא  הרי כך , על  שהתנו  התנאי  יקרה  שאם שיתחייב  או  חשוב,

אסמכתא. ליכא  ובכה"ג 

אפי'פה. בו  לחזור יכול  לב "ד, חוץ  בקיבל  אבל  בב "ד, קיבל  דדוקא  הש "ך  דעת

בפניהם טען אם לב "ד חוץ קיבלן  דאפי' כהתומים הכריע  והנתיבות דין. גמר אחרי

לא בפניו, שלא דנוהו  אבל  בפניו , שדנוהו ובתנאי בב "ד, כקיבלן והוי  כב "ד עשאן

לב "ד. חוץ  כשקיבלן מהני

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áë ïîéñàò

ÂÈÏÚ ÔÈ�„L ˙BÚÓ B„Èa LÈÏL‰ Ì‡ Ï·‡ ,B�e„Ï BÏa˜ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ונתן ∆»ƒ≈ƒ¿¿¬»ƒƒ¿ƒ¿»»∆»ƒ»»

ונאמנות  שליש בתורת È¯˜Óבידו ‡Ï בתביעה ˜Ïa‰עי"ז, לדון אף שיוכל …ƒ¿≈«»»

˘È"‡)זו ÔÓÈÒ ˘"·È¯)‰¯·Úa ÌÈÏeÒt‰Ó „Á‡ Ïa˜ eÏÙ‡ קרוב . או ¬ƒƒ≈∆»≈«¿ƒ«¬≈»
ייחשב וגם להעיד ‡Bשיוכל ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú È�Lk שקיבל ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»

שייחשב וגם לדון פסול או BÏקרוב Ôe„Ï ÌÈÁÓÓ ÔÈ„ ˙Èa ‰˘ÏLk אע"פ ƒ¿…»≈ƒÀ¿ƒ»
או  כשניים החשיבו וגם לדון, או לעדות פסול שקיבל לריעותא, תרתי כאן שיש

מהני  מ"מ ˜¯B·‰‚‰:.כשלש, Ïa˜ Ì‡ ‡˜Â„„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿¿«¿»ƒƒ≈»

„Á‡ „Ú· B‡ „Á‡ ÔÈ„a ÏeÒÙ B‡ לריעותא חדא רק ˜BÏaדהוא Ì‡ Ï·‡ , »¿«»∆»¿≈∆»¬»ƒƒ¿

È¯˙a שניים eÚÈ¯Ï˙‡בתור Èz¯z ‡k‡„ ÊÁÏ¯פו , ÏBÎÈ ÔÈ„ ¯Ó‚ ¯Á‡ eÏÙ‡ , ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈¿≈»¬ƒ««¿«ƒ»«¬…

Ba קנו לא אפי' דין גמר אחר בו לחזור יכול אין לריעותא בחדא משא"כ

וכדלהלן  ÔÈ�Úמידו ÏÎa B„ÈÓ e�˜ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈ˜ÒBt‰ ·¯ ˙ÓkÒ‰ ÔÎÂ ,¿≈«¿»«…«¿ƒ¬»ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»

¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï‰È‰L ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BÈÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ ÏÚ Ïa˜L ÔÈa . …««¬…≈∆ƒ≈««¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÚBË ממון על למחול רק ממון להוציא בא ÂÈÏÚשלא Ïa˜L ÔÈa , ≈«ƒ∆≈∆ƒ≈»»

B�È„· B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ˙e„Úa B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËÈL ‰Ó Ïk ÔzÈL שבאופן ∆ƒ≈»«∆ƒ¿…»»¬≈¿≈∆«»¿ƒ
פיו  על ממון להוציא אף התחייב B„ÈÓזה e�˜ Ì‡ קנין, עמו Ê‰,עשו ÏÚ ƒ»ƒ»«∆

Baשוב ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ קנין שעשה אחר B„ÈÓמיד e�˜ ‡Ï Ì‡Â רק . ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»
קנין  בלי בפיו ‰„ÔÈ.קיבלו ¯Ó‚ÈL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,·"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏe »«¬…«∆ƒ¿…«ƒ¿≈ƒ»

ב' „ÔÈאופן‡ÊÈ‰ב �˙a‡¯סעיף ¯Ó‚ È¯˜Ó.זכאי ופלוני חייב פלוני  כשאמרו ƒ¿»≈≈∆ƒ¿≈¿«ƒ

יצא  כשכבר או לו', תן 'צא לו כשאמרו רק נחשב דין גמר הש"ך [ולדעת

זכאי] ופלוני חייב פלוני לו שאמרו אחרי e„ÈÚ‰Lמב"ד „ÈÓ ˙e„Ú ÔÈ�ÚÏe .¿ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‡Ïשלהם דין הגמר הוא עצמו העדות עדות, (¯È·"˘דכלפי …»«¬…

(ÈÎ„¯ÓÂ ı"˙ ÔÓÈÒÚ„B� ‡ÏL ‡e‰Â ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,ÔÈ„‰ ¯Ó‚� .ƒ¿««ƒ≈»«¬…¿∆…«
eÚËL רוצה פז כי טעו, שלא אע"פ בו לחזור רוצה דין שהבעל מינה והנפקא ∆»

u
אחד פו. דיין קיבל  ואם  לריעותא . תרתי  נחשב  כשניים , פסול  או  קרוב  קיבל  אם

אחד, פסול  שם רק כאן דיש  לריעותא , תרתי ל "ח הסמ"ע  לדעת  כשלשה, כשר

הש "ך עם הסכים ובנתיבות לריעותא, כתרתי דנחשב  וס"ל  חולק הש "ך  אולם 

לריעותא. חדא  נחשב  מומחה, כיחיד קיבלו  אם  אבל  שלשה, בתורת כשקיבלו 

פסול , של  שמות שני  דהוי לריעותא , תרתי  נחשב  פסול , גם שהוא קרוב  ובקיבל 

פסול . משא"כ אינשי, לשאר כשר קרוב  דהרי

בטעופז. אבל  מהפסק, לחזור יכולים כזה  שבאופן משנה, בדבר טעו לאפוקי 
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B˙eÎÊ „a‡Â ÌÈ‡�z‰ eÓÈ˜˙� ,‡a¯˙BÈ ÔÓÊ BÏ ÌÈ�˙B� ÔÈ‡Â ,„ÈÓ לבוא »ƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈¿ƒ¿«≈

לו נותנים שחייב מה לפרוע כדי זמן תובע אם אבל ÛÒÂÈלהישבע, ˙È·)

(‡"·˘¯‰ Ì˘· Ë"È 'ÈÒ·ÌBÈ‰ B˙B‡a Òe�‡ ‰È‰L ‰È‡¯ ‡È·‰ Ì‡Â .¿ƒ≈ƒ¿»»∆»»»¿«
זה  ביום הגיע לא Ê‰ולכן ÔÈ�˜Ó ¯eËt ‰Ê È¯‰ האונס,, עבר כשכבר אף ¬≈∆»ƒƒ¿»∆

צריך  שהיה שבזמן עשה דכיון לא כאילו נחשב אנוס, היה התחייבותו לקיים

כלל  B¯·Áקנין e�ÚazÈLk Ú·LÈÂ באופן , ויטול כשירצה  יישבע או וייפטר, ¿ƒ»«¿∆ƒ¿»∆¬≈
זכותו  Êa‰.שזה ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ ,Ì„˜Ó ‰È‰L BÓke�˜Lk ‰Ê ÏÎÂ ¿∆»»ƒ…∆¿≈»«≈»∆¿»∆¿∆»

ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ ,B„ÈÓ קנין בלי זאת התחייב Ï‡אלא זכותו , „‰ÈÂהפסיד , ƒ»¬»¿«»ƒ…¿«≈

‡zÎÓÒ‡ יצטרך פלוני דבר יהיה שאם עצמו את מחייב שאדם דבר כל «¿«¿»

שאומדים  כיון כלל, מחייבו ואינו אסמכתא נקרא דבר, להפסיד או לשלם

דבריו  על קנין עשה אא"כ שהתחייב, למה באמת התכוון שלא (ÈÎ„¯Ó.דעתו

(Ë"ˆ˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙Â ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ פד. ¿«≈¿«»ƒ»

·Î ÔÓÈÒ

‰ÚÂ·˘ ÔÈ„Â ,ÏÂÒÙÂ ·Â¯˜ ÂÈÏÚ Ï·È˜˘ ÈÓ
‰ÎÂÙÈ‰Â

ÌÈÙÈÚÒ '‚ Â·Â

ÔÂÈÒ ‚Î

‡ÂÈÏÚ Ïa˜L ÈÓ פהÔÈa ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜שקיבלוÔÈa ÔÈ„ B˙BÈ‰Ï ƒ∆ƒ≈»»»»≈ƒ¿«»≈
,ÂÈÏÚ „Ú B˙BÈ‰Ï:‰‚‰‰Ïa˜ È¯˜Ó ‡ÏÂ פסול שהוא אפי' שקיבלו ƒ¿≈»»¿…ƒ¿≈«»»

u
שאומר פד. בלי  אף  מהני וכך , כך  יהיה  אם להפסיד קנין  עושה שאם  נתבאר שם

קנין  עושה אם אבל  כמחילה. דהוי חשוב , בב "ד נעשה ושזה מעכשיו  יחול  שזה 

בב "ד  קנין  שיעשה  בעינן אלא סתם , בקנין  סגי  וכך ,לא כך  יהיה  אם  לשלם להתחייב 

'מעכשיו ', מתחייב  הוא  הרי כך , על  שהתנו  התנאי  יקרה  שאם שיתחייב  או  חשוב,

אסמכתא. ליכא  ובכה"ג 

אפי'פה. בו  לחזור יכול  לב "ד, חוץ  בקיבל  אבל  בב "ד, קיבל  דדוקא  הש "ך  דעת

בפניהם טען אם לב "ד חוץ קיבלן  דאפי' כהתומים הכריע  והנתיבות דין. גמר אחרי

לא בפניו, שלא דנוהו  אבל  בפניו , שדנוהו ובתנאי בב "ד, כקיבלן והוי  כב "ד עשאן

לב "ד. חוץ  כשקיבלן מהני

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áë ïîéñàò

ÂÈÏÚ ÔÈ�„L ˙BÚÓ B„Èa LÈÏL‰ Ì‡ Ï·‡ ,B�e„Ï BÏa˜ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ונתן ∆»ƒ≈ƒ¿¿¬»ƒƒ¿ƒ¿»»∆»ƒ»»

ונאמנות  שליש בתורת È¯˜Óבידו ‡Ï בתביעה ˜Ïa‰עי"ז, לדון אף שיוכל …ƒ¿≈«»»

˘È"‡)זו ÔÓÈÒ ˘"·È¯)‰¯·Úa ÌÈÏeÒt‰Ó „Á‡ Ïa˜ eÏÙ‡ קרוב . או ¬ƒƒ≈∆»≈«¿ƒ«¬≈»
ייחשב וגם להעיד ‡Bשיוכל ,ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú È�Lk שקיבל ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ»»

שייחשב וגם לדון פסול או BÏקרוב Ôe„Ï ÌÈÁÓÓ ÔÈ„ ˙Èa ‰˘ÏLk אע"פ ƒ¿…»≈ƒÀ¿ƒ»
או  כשניים החשיבו וגם לדון, או לעדות פסול שקיבל לריעותא, תרתי כאן שיש

מהני  מ"מ ˜¯B·‰‚‰:.כשלש, Ïa˜ Ì‡ ‡˜Â„„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿¿«¿»ƒƒ≈»

„Á‡ „Ú· B‡ „Á‡ ÔÈ„a ÏeÒÙ B‡ לריעותא חדא רק ˜BÏaדהוא Ì‡ Ï·‡ , »¿«»∆»¿≈∆»¬»ƒƒ¿

È¯˙a שניים eÚÈ¯Ï˙‡בתור Èz¯z ‡k‡„ ÊÁÏ¯פו , ÏBÎÈ ÔÈ„ ¯Ó‚ ¯Á‡ eÏÙ‡ , ƒ¿≈¿ƒ»«¿≈¿≈»¬ƒ««¿«ƒ»«¬…

Ba קנו לא אפי' דין גמר אחר בו לחזור יכול אין לריעותא בחדא משא"כ

וכדלהלן  ÔÈ�Úמידו ÏÎa B„ÈÓ e�˜ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÈ˜ÒBt‰ ·¯ ˙ÓkÒ‰ ÔÎÂ ,¿≈«¿»«…«¿ƒ¬»ƒ»ƒ»¿»ƒ¿»

¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï‰È‰L ‰Ó ÏÁÓÏÂ ÂÈ˙BÈÎÊ „a‡Ï BÓˆÚ ÏÚ Ïa˜L ÔÈa . …««¬…≈∆ƒ≈««¿¿«≈¿À»¿ƒ¿…«∆»»
Ô‰Èt ÏÚ ÔÚBË ממון על למחול רק ממון להוציא בא ÂÈÏÚשלא Ïa˜L ÔÈa , ≈«ƒ∆≈∆ƒ≈»»

B�È„· B‡ ÏeÒt‰ ‰Ê ˙e„Úa B¯·Á ÂÈÏÚ ÔÚËÈL ‰Ó Ïk ÔzÈL שבאופן ∆ƒ≈»«∆ƒ¿…»»¬≈¿≈∆«»¿ƒ
פיו  על ממון להוציא אף התחייב B„ÈÓזה e�˜ Ì‡ קנין, עמו Ê‰,עשו ÏÚ ƒ»ƒ»«∆

Baשוב ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ קנין שעשה אחר B„ÈÓמיד e�˜ ‡Ï Ì‡Â רק . ≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»
קנין  בלי בפיו ‰„ÔÈ.קיבלו ¯Ó‚ÈL „Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,·"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏe »«¬…«∆ƒ¿…«ƒ¿≈ƒ»

ב' „ÔÈאופן‡ÊÈ‰ב �˙a‡¯סעיף ¯Ó‚ È¯˜Ó.זכאי ופלוני חייב פלוני  כשאמרו ƒ¿»≈≈∆ƒ¿≈¿«ƒ

יצא  כשכבר או לו', תן 'צא לו כשאמרו רק נחשב דין גמר הש"ך [ולדעת

זכאי] ופלוני חייב פלוני לו שאמרו אחרי e„ÈÚ‰Lמב"ד „ÈÓ ˙e„Ú ÔÈ�ÚÏe .¿ƒ¿»≈ƒ»∆≈ƒ

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ‡Ïשלהם דין הגמר הוא עצמו העדות עדות, (¯È·"˘דכלפי …»«¬…

(ÈÎ„¯ÓÂ ı"˙ ÔÓÈÒÚ„B� ‡ÏL ‡e‰Â ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,ÔÈ„‰ ¯Ó‚� .ƒ¿««ƒ≈»«¬…¿∆…«
eÚËL רוצה פז כי טעו, שלא אע"פ בו לחזור רוצה דין שהבעל מינה והנפקא ∆»

u
אחד פו. דיין קיבל  ואם  לריעותא . תרתי  נחשב  כשניים , פסול  או  קרוב  קיבל  אם

אחד, פסול  שם רק כאן דיש  לריעותא , תרתי ל "ח הסמ"ע  לדעת  כשלשה, כשר

הש "ך עם הסכים ובנתיבות לריעותא, כתרתי דנחשב  וס"ל  חולק הש "ך  אולם 

לריעותא. חדא  נחשב  מומחה, כיחיד קיבלו  אם  אבל  שלשה, בתורת כשקיבלו 

פסול , של  שמות שני  דהוי לריעותא , תרתי  נחשב  פסול , גם שהוא קרוב  ובקיבל 

פסול . משא"כ אינשי, לשאר כשר קרוב  דהרי

בטעופז. אבל  מהפסק, לחזור יכולים כזה  שבאופן משנה, בדבר טעו לאפוקי 
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ב"ד  זמן שוב לקבל או אחרות טענות ‡Ì.לטעון ,e‰ÈÓהדייניםÌÈ�ÓÓ Ì‰ ƒƒ≈¿Àƒ

¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï ¯ÈÚ‰ È·eË B‡ ¯ÈÚa קנין בלי אפי' חוזר אין וכן טעו, ,אפי' »ƒ≈»ƒ…««¬…

Î„ ÌÈ‚‰B� ÔÎ Èk¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡ÏL ¯ÈÚ‰ ÈL‡¯ È�ÙÏ Ïa˜Ó Ì„‡L ‰Ó Ï ƒ≈¬ƒ¿»«∆»»¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ∆…««¬…

Ba(ÌÈËÙÂ˘ ÛÂÒ È�ÂÓÈÓ ˙·Â˘˙)Ì‡Â או . העד את קיבל שהשני טוען אחד ¿ƒ
והלה הפסול, ÌÈ„Úהדיין ÔÈ‡Â ,Ôe„Ï ÈÏÚ ÈzÏa˜ ‡Ï ¯ÓB‡Â ¯ÙBk≈¿≈…ƒ«¿ƒ»«»¿≈≈ƒ

Ú·LÈ ,¯·„a הכל כופר כל כדין ‰„ÔÈהיסת Ì‡ eÏÙ‡ ,ÂÈÏÚ BÏa˜ ‡ÏL «»»ƒ»«∆…ƒ¿»»¬ƒƒ««»
ÂÈÏÚ BÏa˜L ¯Ó‡Â BLÈÁkÓ פח.eÁÓ‰L ÌÈa¯ומינו‡Ï„ ÌÈ�È„ Ì‰ÈÏÚ «¿ƒ¿»«∆ƒ¿»»«ƒ∆ƒ¿¬≈∆«»ƒ¿»

È¯ÈÓ‚ חכמים תלמידי kÚÏ·שאינם ÌÈÏBÎÈ ÌÈ�È„ ÈÏÚa ÔÈ‡ כשעשו , ודוקא ¿ƒ≈≈«¬≈ƒƒ¿ƒ¿«≈

לערכאות, ילכו שלא כדי כן ועשו ת"ח, דיינים מצויים שאין מחמת כן

ברמ"א א' סעיף ח' סימן È"‚)וכדלעיל 'Á ‡"� ÌÁÂ¯È '¯).

·,ÈB‚ ˙e„Ú ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡מועיל זה ‡Á„הרי ˙e„Ú ÂÈÏÚ Ïa˜L ÈÓk ƒƒ≈»»≈¿ƒ∆ƒ≈»»≈∆»
d�Ó e�˜ eÏÙ‡ ,ÔÈ„Ï ÈB‚ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÏeÒt‰Ó עמו עשו ≈«¿ƒ¬»ƒƒ≈»»««»¬ƒ»ƒ≈

כך  על ÌeÏkקנין ÔÈ�˜‰ ÔÈ‡ גוי , דיין לפני לדון איסור שיש eÒ‡Â¯כיון , ≈«ƒ¿»¿¿»
.ÂÈ�ÙÏ ÔB„ÏBa ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÂÈ�ÙÏ Ô„ ¯·k Ì‡ Ï·‡ את עליו שקיבל כיון ƒ¿»»¬»ƒ¿»»¿»»…««¬…

כמחילה  הוי דינו נגמר וכבר דינו ·Â¯¯)פט פסק ‰Ê ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó).

ÔÂÈÒ „Î

‚ÔÈ„ ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·ÈÁ˙�L ÈÓ להישבע הנתבע שנתחייב היינו ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ
בשם  חמורה שבועה התובע שנתחייב או ולהיפטר, ה' בשם חמורה שבועה

וליטול  להישבע dÏה' ¯Ó‡Â להישבע , ולא עליו להקל שמוכן השני, דין הבעל ¿»«≈
לנתבע אמר אלא חמורה, Ët‰Â¯שבועה EL‡¯ ÈÈÁa ÈÏ Ú·L‰ דשבועה ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈

ה' בשם להישבע כמו כ"כ חמור אינו ראשו ‡Bבחיי לתובע, »«Ú·L‰ƒשאמר
B„ÈÓ e�˜ Ì‡ ,ÔÚËzL ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈÈÁa ÈÏ עשה אם ƒ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿…ƒ»ƒ»

u
הוציאו כבר אם משנה, בדבר בטעו  וגם  כ "ה. סימן  להלן  יתברר הדעת  בשיקול 

כהרמב "ן . ודלא הש "ך  דעת  כן בהם , לחזור יכולים אין  ממון,

בפסולפח. דאיירי  חדא דאורייתא, שבועה לחייבו  אחד עד נחשב  הדיין  ואין 

או להעיד עד קבלת משא"כ  שבועה, מחייב  ע "א ממון  בכפירת  דרק ותו  להעיד,

ממון . כפירת ל "ח  לדון, דיין

והש "ךפט. בו . לחזור יכול  הדין נגמר אם  אף  כלום , הקנין  דאין דכיון הש "ך  ודעת 

הקנין , חל  ולא אסור אז העכו "ם, משפטי בתורת לדון קיבלו  דאם  לחלק  רוצה

שרי  העכו "ם, כחוקות  שפוסק  כמי ולא  עליו  נאמן שהוא בתור גוי בחר אם  אבל 

אסור. זה דגם  מסיק  והנתיבות  בצ"ע, ונשאר הקנין ומהני

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|áë ïîéñâò

זה  דבר על ÊÁÏ¯קנין ÏBÎÈ ,B„ÈÓ e�˜ ‡Ï Ì‡Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»«¬…
ÔÈ„‰ ¯Ó‚ÈL „Ú Ba ויישבעÚaL�Â ÔÈ„‰ ¯Ó‚� ליטול. Ó‡L¯כדי BÓk «∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿∆»«

.ÌÏLÏ ·ÈÁÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,dÏ ראה שבועה היפוך לדין הקדמה ≈≈»«¬…¿«»¿«≈
‰Ò˙צ בהערה  ˙Úe·L ·ÈÁ˙�L ÈÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ונפטר dÎÙ‰Âשנשבע , ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»

להישבע  יצטרך לא שהוא כדי וטול, הישבע לשני, B„ÈÓשאמר e�˜ Ì‡ על , ƒ»ƒ»
זו  ‡Ìהצעה B‡כברÏBÎÈ B�È‡ ,ÂÈÏÚ ‰Ît‰�L ‰Ê ÚaL� הראשון ƒƒ¿«∆∆∆¿¿»»»≈»
Ba ¯ÊÁÏ,מידו קנו לא אם נשבע, לא שהשני זמן כל אבל ולהיפטר, ולהישבע «¬…

ולהיפטר  ולהישבע מהצעתו לחזור ÈÁ·יכול ‰È‰ ‡ÏL ÈÓa ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»
‰Úe·L שבועה בלי בטענתו להיפטר יכול Úe·L‰,והיה EÏ Ú·L‡ ¯Ó‡Â , ¿»¿»«∆»«¿¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ B„ÈÓ e�˜ Ì‡ שבועה בלי נפטר ˜�eואינו ‡Ï Ì‡Â , ƒ»ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»
¯ÊBÁ ,ÔÈ„ ˙È·a Ïa˜L Èt ÏÚ Û‡ ,B„ÈÓ בו לחזור Ó‚ÈL¯יכול „Ú ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ≈«∆ƒ¿…

.Ú·LÈÂ ÔÈ„‰:‰‚‰Ú·LÏ ·ÈÁÓL ÈÓ ולהיפטרÈ�È‡ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ¯Ó‡Â , «ƒ¿ƒ»«ƒ∆¿À»ƒ»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ

,ÔÈ„ ˙È·Ï ıeÁ ‡ˆÈLÓ ,ÌÏLÓ È�È¯‰ ‡Ï‡ Ú·LÏ ‰ˆB¯שובÏBÎÈ B�È‡ ∆ƒ»«∆»¬≈ƒ¿«≈ƒ∆»»¿≈ƒ≈»

Ba ¯ÊÁÏ ולהיפטר „d„Èולהישבע ÔÈ„ ¯Ó‚ ÈÂ‰ ‰Ê„ שהוזכר צא מה בכל וכן «¬…¿∆¬≈¿«ƒƒ≈

בו  לחזור יכול אין מב"ד יצא כבר אם מ"מ בו, לחזור שיכול LÈÂלעיל .¿≈

‡˙È¯B‡„ ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·ÈÁ˙�L ÈÓ .ÔÈ˜ÏBÁ ולהיפטרB¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿«¿»¿»««¬≈

ÏËÂ Ú·L‰,הסכים אבל זה, להיפוך להסכים אותו לחייב יכול שאינו אע"פ ƒ»«¿…

החזקת  דהיינו חפץ, בנקיטת חמורה שבועה להישבע צריך ליטול ובשבועה

ıÙÁ,הואÂס"ת, ˙ÏÈË� ‡Ïa ÚaL� וצריך מהני לא שנשבע שמה אע"פ ¿ƒ¿«¿…¿ƒ«≈∆

מ"מ חפץ, בנקיטת ולהישבע Baלחזור ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï הסכמתו מעצם …««¬…

ויטול  חפץ בנקיטת שוב ישבע והשני ויטול, יישבע ÛÒÂÈ)צב שהשני ˙È·).

u
השני צ. הצד על  הופכה שהוא לומר יכול  להיפטר , כדי שבועה  שנתחייב  מי

ונפטר  להישבע, חייב  אינו הוא גם להישבע , רוצה לא השני ואם ויטול , שישבע

הכל , כשכופר היסת שבועת כגון דרבנן שבועה כשחייב  מילי והני  שבועה. בלי

דצריך במקצת מודה או  אחד עד שבועת כגון מה"ת חמורה שבועה  בחייב  אבל 

השני . על  להופכה יכול  אינו  ולהיפטר, להישבע

אלאצא. ישבע  שלא  כוונתו  מפרשים שישלם, אמר ולא אשבע  לא  אמר  אם  אבל 

אם וה"ה  בחזרה . וחזר מב "ד יצא כבר אם אפי' זאת לומר ויכול  השני, על  יהפכנה

להפך לדרוש  עדיין ויכול  הדין, את  יקיים שהוא  כוונתו  לפרש  יש  נשבע , הריני  אמר

שס"ל כהסמ"ע ודלא כוותיה , הנתיבות  ופסק  הש "ך  דעת כן השני , על  השבועה את 

להפך . יכול  אינו  שוב  זה שבאופן

שפיר צב. חפץ, נקיטת בלי שהיה כיון שנשבע , נחשב  שלא דכיון  הש "ך  ודעת
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ב"ד  זמן שוב לקבל או אחרות טענות ‡Ì.לטעון ,e‰ÈÓהדייניםÌÈ�ÓÓ Ì‰ ƒƒ≈¿Àƒ

¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï ¯ÈÚ‰ È·eË B‡ ¯ÈÚa קנין בלי אפי' חוזר אין וכן טעו, ,אפי' »ƒ≈»ƒ…««¬…

Î„ ÌÈ‚‰B� ÔÎ Èk¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡ÏL ¯ÈÚ‰ ÈL‡¯ È�ÙÏ Ïa˜Ó Ì„‡L ‰Ó Ï ƒ≈¬ƒ¿»«∆»»¿«≈ƒ¿≈»≈»ƒ∆…««¬…

Ba(ÌÈËÙÂ˘ ÛÂÒ È�ÂÓÈÓ ˙·Â˘˙)Ì‡Â או . העד את קיבל שהשני טוען אחד ¿ƒ
והלה הפסול, ÌÈ„Úהדיין ÔÈ‡Â ,Ôe„Ï ÈÏÚ ÈzÏa˜ ‡Ï ¯ÓB‡Â ¯ÙBk≈¿≈…ƒ«¿ƒ»«»¿≈≈ƒ

Ú·LÈ ,¯·„a הכל כופר כל כדין ‰„ÔÈהיסת Ì‡ eÏÙ‡ ,ÂÈÏÚ BÏa˜ ‡ÏL «»»ƒ»«∆…ƒ¿»»¬ƒƒ««»
ÂÈÏÚ BÏa˜L ¯Ó‡Â BLÈÁkÓ פח.eÁÓ‰L ÌÈa¯ומינו‡Ï„ ÌÈ�È„ Ì‰ÈÏÚ «¿ƒ¿»«∆ƒ¿»»«ƒ∆ƒ¿¬≈∆«»ƒ¿»

È¯ÈÓ‚ חכמים תלמידי kÚÏ·שאינם ÌÈÏBÎÈ ÌÈ�È„ ÈÏÚa ÔÈ‡ כשעשו , ודוקא ¿ƒ≈≈«¬≈ƒƒ¿ƒ¿«≈

לערכאות, ילכו שלא כדי כן ועשו ת"ח, דיינים מצויים שאין מחמת כן

ברמ"א א' סעיף ח' סימן È"‚)וכדלעיל 'Á ‡"� ÌÁÂ¯È '¯).

·,ÈB‚ ˙e„Ú ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡מועיל זה ‡Á„הרי ˙e„Ú ÂÈÏÚ Ïa˜L ÈÓk ƒƒ≈»»≈¿ƒ∆ƒ≈»»≈∆»
d�Ó e�˜ eÏÙ‡ ,ÔÈ„Ï ÈB‚ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ .ÌÈÏeÒt‰Ó עמו עשו ≈«¿ƒ¬»ƒƒ≈»»««»¬ƒ»ƒ≈

כך  על ÌeÏkקנין ÔÈ�˜‰ ÔÈ‡ גוי , דיין לפני לדון איסור שיש eÒ‡Â¯כיון , ≈«ƒ¿»¿¿»
.ÂÈ�ÙÏ ÔB„ÏBa ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÂÈ�ÙÏ Ô„ ¯·k Ì‡ Ï·‡ את עליו שקיבל כיון ƒ¿»»¬»ƒ¿»»¿»»…««¬…

כמחילה  הוי דינו נגמר וכבר דינו ·Â¯¯)פט פסק ‰Ê ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó).

ÔÂÈÒ „Î

‚ÔÈ„ ˙È·a ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·ÈÁ˙�L ÈÓ להישבע הנתבע שנתחייב היינו ƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿≈ƒ
בשם  חמורה שבועה התובע שנתחייב או ולהיפטר, ה' בשם חמורה שבועה

וליטול  להישבע dÏה' ¯Ó‡Â להישבע , ולא עליו להקל שמוכן השני, דין הבעל ¿»«≈
לנתבע אמר אלא חמורה, Ët‰Â¯שבועה EL‡¯ ÈÈÁa ÈÏ Ú·L‰ דשבועה ƒ»«ƒ¿«≈…¿¿ƒ»≈

ה' בשם להישבע כמו כ"כ חמור אינו ראשו ‡Bבחיי לתובע, »«Ú·L‰ƒשאמר
B„ÈÓ e�˜ Ì‡ ,ÔÚËzL ‰Ó Ïk EÏ Ôz‡Â EL‡¯ ÈÈÁa ÈÏ עשה אם ƒ¿«≈…¿¿∆≈¿»«∆ƒ¿…ƒ»ƒ»

u
הוציאו כבר אם משנה, בדבר בטעו  וגם  כ "ה. סימן  להלן  יתברר הדעת  בשיקול 

כהרמב "ן . ודלא הש "ך  דעת  כן בהם , לחזור יכולים אין  ממון,

בפסולפח. דאיירי  חדא דאורייתא, שבועה לחייבו  אחד עד נחשב  הדיין  ואין 

או להעיד עד קבלת משא"כ  שבועה, מחייב  ע "א ממון  בכפירת  דרק ותו  להעיד,

ממון . כפירת ל "ח  לדון, דיין

והש "ךפט. בו . לחזור יכול  הדין נגמר אם  אף  כלום , הקנין  דאין דכיון הש "ך  ודעת 

הקנין , חל  ולא אסור אז העכו "ם, משפטי בתורת לדון קיבלו  דאם  לחלק  רוצה

שרי  העכו "ם, כחוקות  שפוסק  כמי ולא  עליו  נאמן שהוא בתור גוי בחר אם  אבל 

אסור. זה דגם  מסיק  והנתיבות  בצ"ע, ונשאר הקנין ומהני
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זה  דבר על ÊÁÏ¯קנין ÏBÎÈ ,B„ÈÓ e�˜ ‡Ï Ì‡Â .Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,≈»«¬…¿ƒ…»ƒ»»«¬…
ÔÈ„‰ ¯Ó‚ÈL „Ú Ba ויישבעÚaL�Â ÔÈ„‰ ¯Ó‚� ליטול. Ó‡L¯כדי BÓk «∆ƒ»≈«ƒƒ¿««ƒ¿ƒ¿«¿∆»«

.ÌÏLÏ ·ÈÁÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,dÏ ראה שבועה היפוך לדין הקדמה ≈≈»«¬…¿«»¿«≈
‰Ò˙צ בהערה  ˙Úe·L ·ÈÁ˙�L ÈÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ונפטר dÎÙ‰Âשנשבע , ¿«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«≈¿«∆≈«¬»»

להישבע  יצטרך לא שהוא כדי וטול, הישבע לשני, B„ÈÓשאמר e�˜ Ì‡ על , ƒ»ƒ»
זו  ‡Ìהצעה B‡כברÏBÎÈ B�È‡ ,ÂÈÏÚ ‰Ît‰�L ‰Ê ÚaL� הראשון ƒƒ¿«∆∆∆¿¿»»»≈»
Ba ¯ÊÁÏ,מידו קנו לא אם נשבע, לא שהשני זמן כל אבל ולהיפטר, ולהישבע «¬…

ולהיפטר  ולהישבע מהצעתו לחזור ÈÁ·יכול ‰È‰ ‡ÏL ÈÓa ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¿«ƒ¿ƒ∆…»»«»
‰Úe·L שבועה בלי בטענתו להיפטר יכול Úe·L‰,והיה EÏ Ú·L‡ ¯Ó‡Â , ¿»¿»«∆»«¿¿»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ B„ÈÓ e�˜ Ì‡ שבועה בלי נפטר ˜�eואינו ‡Ï Ì‡Â , ƒ»ƒ»≈»«¬…¿ƒ…»
¯ÊBÁ ,ÔÈ„ ˙È·a Ïa˜L Èt ÏÚ Û‡ ,B„ÈÓ בו לחזור Ó‚ÈL¯יכול „Ú ƒ»««ƒ∆ƒ≈¿≈ƒ≈«∆ƒ¿…

.Ú·LÈÂ ÔÈ„‰:‰‚‰Ú·LÏ ·ÈÁÓL ÈÓ ולהיפטרÈ�È‡ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ¯Ó‡Â , «ƒ¿ƒ»«ƒ∆¿À»ƒ»«¿»«ƒ¿≈≈ƒ≈ƒ

,ÔÈ„ ˙È·Ï ıeÁ ‡ˆÈLÓ ,ÌÏLÓ È�È¯‰ ‡Ï‡ Ú·LÏ ‰ˆB¯שובÏBÎÈ B�È‡ ∆ƒ»«∆»¬≈ƒ¿«≈ƒ∆»»¿≈ƒ≈»

Ba ¯ÊÁÏ ולהיפטר „d„Èולהישבע ÔÈ„ ¯Ó‚ ÈÂ‰ ‰Ê„ שהוזכר צא מה בכל וכן «¬…¿∆¬≈¿«ƒƒ≈

בו  לחזור יכול אין מב"ד יצא כבר אם מ"מ בו, לחזור שיכול LÈÂלעיל .¿≈

‡˙È¯B‡„ ‰Úe·L B¯·ÁÏ ·ÈÁ˙�L ÈÓ .ÔÈ˜ÏBÁ ולהיפטרB¯·ÁÏ ¯Ó‡Â , ¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«¬≈¿»¿«¿»¿»««¬≈

ÏËÂ Ú·L‰,הסכים אבל זה, להיפוך להסכים אותו לחייב יכול שאינו אע"פ ƒ»«¿…

החזקת  דהיינו חפץ, בנקיטת חמורה שבועה להישבע צריך ליטול ובשבועה

ıÙÁ,הואÂס"ת, ˙ÏÈË� ‡Ïa ÚaL� וצריך מהני לא שנשבע שמה אע"פ ¿ƒ¿«¿…¿ƒ«≈∆

מ"מ חפץ, בנקיטת ולהישבע Baלחזור ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï הסכמתו מעצם …««¬…

ויטול  חפץ בנקיטת שוב ישבע והשני ויטול, יישבע ÛÒÂÈ)צב שהשני ˙È·).

u
השני צ. הצד על  הופכה שהוא לומר יכול  להיפטר , כדי שבועה  שנתחייב  מי

ונפטר  להישבע, חייב  אינו הוא גם להישבע , רוצה לא השני ואם ויטול , שישבע

הכל , כשכופר היסת שבועת כגון דרבנן שבועה כשחייב  מילי והני  שבועה. בלי

דצריך במקצת מודה או  אחד עד שבועת כגון מה"ת חמורה שבועה  בחייב  אבל 

השני . על  להופכה יכול  אינו  ולהיפטר, להישבע

אלאצא. ישבע  שלא  כוונתו  מפרשים שישלם, אמר ולא אשבע  לא  אמר  אם  אבל 

אם וה"ה  בחזרה . וחזר מב "ד יצא כבר אם אפי' זאת לומר ויכול  השני, על  יהפכנה

להפך לדרוש  עדיין ויכול  הדין, את  יקיים שהוא  כוונתו  לפרש  יש  נשבע , הריני  אמר

שס"ל כהסמ"ע ודלא כוותיה , הנתיבות  ופסק  הש "ך  דעת כן השני , על  השבועה את 

להפך . יכול  אינו  שוב  זה שבאופן

שפיר צב. חפץ, נקיטת בלי שהיה כיון שנשבע , נחשב  שלא דכיון  הש "ך  ודעת
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‚Î ÔÓÈÒ

È˙ÈÎÊ ‰ÊÏ ¯ÓÂÏ ÔÈÈ„‰ ÔÓ‡� È˙Ó „Ú
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡ÔÓ‡� ,ÔÈ„‰ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ�È„ ÈÏÚaL ÔÓÊ Ïk הדיין‰ÊÏ ¯ÓBÏ »¿«∆«¬≈ƒƒ¿ƒƒ¿≈««»∆¡»«¿∆
ÔÓ‡� B�È‡ ,ÂÈ�ÙÏÓ e˜ÏzÒ� .È˙ÈkÊ ‰ÊÏe Èz·ÈÁ צגB„Èa ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ«¿ƒ¿∆ƒƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»≈∆¡»ƒ≈¿»

ÔÈ„ ˜Òt שהסתלקו לפני שנכתב מודים ששניהם דין פסק בידו יש אם אבל ¿«ƒ
נאמן  הדיין הרי Laמלפניו, ‡˜Â„Â .È�È„„ ‡„e לפסוק אפשר שאי אופנים יש ¿«¿»¿»¿«»≈

הדיין, של לבו ונטיית דעתו בשיקול תלוי שהפסק היא וההלכה הטענות, מתוך

כשאינו  פסק מה לומר נאמן אינו זיכה, הדיין מי את ביניהם ויכוח יש  ואם

‰B�ÚË˙צד בידו  ÈÙÏL ,˙e�Ó‡� Ba CÈL ‡Ï ˙B�ÚËa ÈeÏz‰ ÔÈ„ Ï·‡ ,¬»ƒ«»¿«¬…«»∆¡»∆¿ƒ««¬
‰ÎBÊ‰ ‰kÊÈ והדין אלו, טענות לפי פסק ומה שטענו מה לפניהם מציע והדיין ƒ¿∆«∆

פסק  מה לומר נאמן תמיד לכן משתנה, Lלא „·Ï·e דין, zÒÈ¯הבעלי ‡Ï ƒ¿«∆…ƒ¿…
˙B�BL‡¯‰ ˙B�ÚË לומר נאמן אינו זה דבאופן לפניו, כן שטענו שמכחישים «¬»ƒ

מלפניו  נסתלקו כבר אם טענו, ‡Á„מה ÔÈ„a ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ מומחה . יחיד ¿»∆«¿»¿«»∆»
עליהם  שקיבלוהו ‡·Ïצה או יש, ÌÏBÚÏאם ÌÈ�Ó‡� ÌÈ�L עדים ,צו בתורת ¬»¿«ƒ∆¡»ƒ¿»

Ì˙B‡ ÌÈLÈÁkÓL ÌÈ„Ú È�L LÈ Ì‡ eÏÙ‡Â,אחרת שפסקו ואומרים «¬ƒƒ≈¿≈≈ƒ∆«¿ƒƒ»
נותנים  ראשם, על מוטל דין דהפסק כיון אחרים, מהעדים יותר נאמנים הדיינים

u
התומים עמו  והסכימו נשבע לא שעדיין כיון  הסכמתו , מעצם בו  לחזור יכול 

והנתיבות .

כשר],צג. הוא  [אם  אחד כעד שנאמן ודאי  אבל  עדים , שני כמו נאמן דאינו  היינו 

במקצת  שהודה דין לבעל  מסייע או  המכחישו , דין  הבעל  את  שבועה ומחייב 

המסייע, עד כדין  משבועה לפוטרו 

אםצד. הראיה, עליו  מחבירו  המוציא מוחזק , אחד אם  כך : הוא זה באופן  והדין

גבר. דאלים  כל  הדין מוחזקים , אינם  שניהם  ואם יחלוקו , מוחזקים, שניהם

ולדעת צה. קנין, בלי  אף  נאמן לפניו  שעדיין  או  בידו  כשהפסק  הסמ "ע לדעת

קנין . כשעשו  רק הש "ך 

נאמנות צו. מהני לא דבזה הש "ך  דעת דדייני , בשודא  ולא בטענות שתלוי ובמקום

התומים דעת אבל  וכנ"ל , הטענות לפי ולדון לחזור צריך  אלא שניים , של 

פסקו . מה לומר נאמנות לשניים  יש  בכה"ג דגם והנתיבות 
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נאמנות  יותר להם יש ולכן פסקו, מה במדוייק לזכור יותר ¿e‰Â‡‰‚‰:.נפשם

ÔÓÊÏ Ô¯Lt Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÈ„‰ מוגבל,ÔÓÊ‰ CBz ¯ÓB‡L ‰Ó Ïk , «ƒƒƒ¿¬≈∆«¿»ƒ¿«»«∆≈«¿«

ÔÓ‡� בידו הפסק אפי' נאמן אינו הזמן אחר Ô˙�Âאבל ·˙k ¯·k Ì‡ Ï·‡ . ∆¡»¬»ƒ¿»»«¿»«

[ÔÓÊ‰ CBz eÏÙ‡] Ú¯‚Ï B‡ ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ ,‰¯Lt‰ Ô‰Ï דקביעת »∆«¿»»≈¿¿ƒƒ¿…«¬ƒ«¿«

שוב  ידו מתחת והוציאו פסק שכבר אחר אבל פסק, לתת כדי רק הוא הזמן

לגרוע  או להוסיף רשות לו B˙�Âkאין ‰˙È‰ CkL ¯ÓB‡L Èt ÏÚ Û‡ והיינו , ««ƒ∆≈∆«»¿»«»»

שני  שנתן בפסק כשיש אבל רחוקה, בדרך הוא מפרש שהוא כשהפירוש רק

דבריו לפרש נאמן שפיר ¯˘·"‡)משמעויות, Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

„Î ÔÓÈÒ

‰ÏÈÁ˙ Ú·Â˙Ï ÔÈ˜˜Ê�˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÂÈÒ ‰Î

‡‰ÏÁz Ú·BzÏ ‡Ï‡ ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ‡ וכולם פירושים, כמה ישנם הענין בביאור ≈ƒ¿»ƒ∆»«≈«¿ƒ»
הרמ"א  בדברי ויבוארו להלכה, „�Úazנכונים ÈÒÎ� ÈÏÈÊ Ì‡Â הנתבע . אם ¿ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

כי  נכסיו, ערך לירידת גורם הדבר תחילה לטענותיו נזקקים שלא שע"י טוען

ערכם  יורד וממילא נכסיו למכור 'חייב' שהוא סבורים BÏהאנשים ÔÈ˜˜Ê� ,ƒ¿»ƒ
.‰ÏÁz:‰‚‰ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡ÏL ÔÈ�Úa ÔBÚÓL Ú·Bz Ô·e‡¯ ,Le¯t ¿ƒ»≈¿≈≈«ƒ¿¿ƒ¿»∆…««»«¿ƒ

באופן  אבל בעדים, אלא תפרעני אל וא"ל לו שהלוה עדים או שטר לו שיש

לי יש לומר במיגו נאמן פרעתי, לומר להביא שנאמן בלי אף כנגדו בידך

ראיה  ÈLÓ·שום ÔBÚÓLÂ אבל, לך, חייב אני EÏאמנם LÈ ממון אצלך ¿ƒ¿≈ƒ≈¿

Ckשלי  Ïk ÈÏLÓ אותי תובע שאתה כמה ÌÈ„Úכפי ‡È·‰Ï ÔÓÊ L˜·Óe , ƒ∆ƒ»«¿«≈¿«¿»ƒ≈ƒ

ÔÈ„ ˙Èa ÔÓÊ ‡e‰L ÌBÈ 'ÏÓ ¯˙BÈ לו ממתינים יום ל' עד Ètאבל ÏÚ Û‡ , ≈ƒ∆¿«≈ƒ««ƒ

¯·„a ÌÈÚ„BÈL ÌÈ„Ú BÏ LÈL ÌÈÚ„BÈ e�‡L'ל עד להביאם יכול אינו אם ∆»¿ƒ∆≈≈ƒ∆¿ƒ«»»

ו  לו, ממתינים לא Ú·BzÏיום, ÌÈ˜˜Ê� שאין להישבע וצריך נגדו, לתביעתו ƒ¿»ƒ«≈«

לו  לשלם שחייב ופוסקים בידו, הנתבע מממון ÈÓ„לו BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈ƒ»

כסף  להשיג זמן תובע שאינו �dÒÎבאופן ÈÏÈÊL ‡Ï Ì‡ זה , פסק שע"י ƒ…∆ƒ≈ƒ¿≈

נכסיו  ערך Úaz�Ïיורד ‰Êa ˜Ê‰ LÈÂ עד הפסק עם ממתינים זה דבאופן ¿≈∆≈»∆«ƒ¿»
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‚Î ÔÓÈÒ

È˙ÈÎÊ ‰ÊÏ ¯ÓÂÏ ÔÈÈ„‰ ÔÓ‡� È˙Ó „Ú
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡ÔÓ‡� ,ÔÈ„‰ È�ÙÏ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈ�È„ ÈÏÚaL ÔÓÊ Ïk הדיין‰ÊÏ ¯ÓBÏ »¿«∆«¬≈ƒƒ¿ƒƒ¿≈««»∆¡»«¿∆
ÔÓ‡� B�È‡ ,ÂÈ�ÙÏÓ e˜ÏzÒ� .È˙ÈkÊ ‰ÊÏe Èz·ÈÁ צגB„Èa ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ«¿ƒ¿∆ƒƒƒƒ¿«¿ƒ¿»»≈∆¡»ƒ≈¿»

ÔÈ„ ˜Òt שהסתלקו לפני שנכתב מודים ששניהם דין פסק בידו יש אם אבל ¿«ƒ
נאמן  הדיין הרי Laמלפניו, ‡˜Â„Â .È�È„„ ‡„e לפסוק אפשר שאי אופנים יש ¿«¿»¿»¿«»≈

הדיין, של לבו ונטיית דעתו בשיקול תלוי שהפסק היא וההלכה הטענות, מתוך

כשאינו  פסק מה לומר נאמן אינו זיכה, הדיין מי את ביניהם ויכוח יש  ואם

‰B�ÚË˙צד בידו  ÈÙÏL ,˙e�Ó‡� Ba CÈL ‡Ï ˙B�ÚËa ÈeÏz‰ ÔÈ„ Ï·‡ ,¬»ƒ«»¿«¬…«»∆¡»∆¿ƒ««¬
‰ÎBÊ‰ ‰kÊÈ והדין אלו, טענות לפי פסק ומה שטענו מה לפניהם מציע והדיין ƒ¿∆«∆

פסק  מה לומר נאמן תמיד לכן משתנה, Lלא „·Ï·e דין, zÒÈ¯הבעלי ‡Ï ƒ¿«∆…ƒ¿…
˙B�BL‡¯‰ ˙B�ÚË לומר נאמן אינו זה דבאופן לפניו, כן שטענו שמכחישים «¬»ƒ

מלפניו  נסתלקו כבר אם טענו, ‡Á„מה ÔÈ„a ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ מומחה . יחיד ¿»∆«¿»¿«»∆»
עליהם  שקיבלוהו ‡·Ïצה או יש, ÌÏBÚÏאם ÌÈ�Ó‡� ÌÈ�L עדים ,צו בתורת ¬»¿«ƒ∆¡»ƒ¿»

Ì˙B‡ ÌÈLÈÁkÓL ÌÈ„Ú È�L LÈ Ì‡ eÏÙ‡Â,אחרת שפסקו ואומרים «¬ƒƒ≈¿≈≈ƒ∆«¿ƒƒ»
נותנים  ראשם, על מוטל דין דהפסק כיון אחרים, מהעדים יותר נאמנים הדיינים

u
התומים עמו  והסכימו נשבע לא שעדיין כיון  הסכמתו , מעצם בו  לחזור יכול 

והנתיבות .

כשר],צג. הוא  [אם  אחד כעד שנאמן ודאי  אבל  עדים , שני כמו נאמן דאינו  היינו 

במקצת  שהודה דין לבעל  מסייע או  המכחישו , דין  הבעל  את  שבועה ומחייב 

המסייע, עד כדין  משבועה לפוטרו 

אםצד. הראיה, עליו  מחבירו  המוציא מוחזק , אחד אם  כך : הוא זה באופן  והדין

גבר. דאלים  כל  הדין מוחזקים , אינם  שניהם  ואם יחלוקו , מוחזקים, שניהם

ולדעת צה. קנין, בלי  אף  נאמן לפניו  שעדיין  או  בידו  כשהפסק  הסמ "ע לדעת

קנין . כשעשו  רק הש "ך 

נאמנות צו. מהני לא דבזה הש "ך  דעת דדייני , בשודא  ולא בטענות שתלוי ובמקום

התומים דעת אבל  וכנ"ל , הטענות לפי ולדון לחזור צריך  אלא שניים , של 

פסקו . מה לומר נאמנות לשניים  יש  בכה"ג דגם והנתיבות 
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נאמנות  יותר להם יש ולכן פסקו, מה במדוייק לזכור יותר ¿e‰Â‡‰‚‰:.נפשם

ÔÓÊÏ Ô¯Lt Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ ÔÈ„‰ מוגבל,ÔÓÊ‰ CBz ¯ÓB‡L ‰Ó Ïk , «ƒƒƒ¿¬≈∆«¿»ƒ¿«»«∆≈«¿«

ÔÓ‡� בידו הפסק אפי' נאמן אינו הזמן אחר Ô˙�Âאבל ·˙k ¯·k Ì‡ Ï·‡ . ∆¡»¬»ƒ¿»»«¿»«

[ÔÓÊ‰ CBz eÏÙ‡] Ú¯‚Ï B‡ ÛÈÒB‰Ï ˙eL¯ BÏ ÔÈ‡ ,‰¯Lt‰ Ô‰Ï דקביעת »∆«¿»»≈¿¿ƒƒ¿…«¬ƒ«¿«

שוב  ידו מתחת והוציאו פסק שכבר אחר אבל פסק, לתת כדי רק הוא הזמן

לגרוע  או להוסיף רשות לו B˙�Âkאין ‰˙È‰ CkL ¯ÓB‡L Èt ÏÚ Û‡ והיינו , ««ƒ∆≈∆«»¿»«»»

שני  שנתן בפסק כשיש אבל רחוקה, בדרך הוא מפרש שהוא כשהפירוש רק

דבריו לפרש נאמן שפיר ¯˘·"‡)משמעויות, Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

„Î ÔÓÈÒ

‰ÏÈÁ˙ Ú·Â˙Ï ÔÈ˜˜Ê�˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÂÈÒ ‰Î

‡‰ÏÁz Ú·BzÏ ‡Ï‡ ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ‡ וכולם פירושים, כמה ישנם הענין בביאור ≈ƒ¿»ƒ∆»«≈«¿ƒ»
הרמ"א  בדברי ויבוארו להלכה, „�Úazנכונים ÈÒÎ� ÈÏÈÊ Ì‡Â הנתבע . אם ¿ƒƒ≈ƒ¿≈¿ƒ¿»

כי  נכסיו, ערך לירידת גורם הדבר תחילה לטענותיו נזקקים שלא שע"י טוען

ערכם  יורד וממילא נכסיו למכור 'חייב' שהוא סבורים BÏהאנשים ÔÈ˜˜Ê� ,ƒ¿»ƒ
.‰ÏÁz:‰‚‰ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡ÏL ÔÈ�Úa ÔBÚÓL Ú·Bz Ô·e‡¯ ,Le¯t ¿ƒ»≈¿≈≈«ƒ¿¿ƒ¿»∆…««»«¿ƒ

באופן  אבל בעדים, אלא תפרעני אל וא"ל לו שהלוה עדים או שטר לו שיש

לי יש לומר במיגו נאמן פרעתי, לומר להביא שנאמן בלי אף כנגדו בידך

ראיה  ÈLÓ·שום ÔBÚÓLÂ אבל, לך, חייב אני EÏאמנם LÈ ממון אצלך ¿ƒ¿≈ƒ≈¿

Ckשלי  Ïk ÈÏLÓ אותי תובע שאתה כמה ÌÈ„Úכפי ‡È·‰Ï ÔÓÊ L˜·Óe , ƒ∆ƒ»«¿«≈¿«¿»ƒ≈ƒ

ÔÈ„ ˙Èa ÔÓÊ ‡e‰L ÌBÈ 'ÏÓ ¯˙BÈ לו ממתינים יום ל' עד Ètאבל ÏÚ Û‡ , ≈ƒ∆¿«≈ƒ««ƒ

¯·„a ÌÈÚ„BÈL ÌÈ„Ú BÏ LÈL ÌÈÚ„BÈ e�‡L'ל עד להביאם יכול אינו אם ∆»¿ƒ∆≈≈ƒ∆¿ƒ«»»

ו  לו, ממתינים לא Ú·BzÏיום, ÌÈ˜˜Ê� שאין להישבע וצריך נגדו, לתביעתו ƒ¿»ƒ«≈«

לו  לשלם שחייב ופוסקים בידו, הנתבע מממון ÈÓ„לו BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«≈ƒ»

כסף  להשיג זמן תובע שאינו �dÒÎבאופן ÈÏÈÊL ‡Ï Ì‡ זה , פסק שע"י ƒ…∆ƒ≈ƒ¿≈

נכסיו  ערך Úaz�Ïיורד ‰Êa ˜Ê‰ LÈÂ עד הפסק עם ממתינים זה דבאופן ¿≈∆≈»∆«ƒ¿»
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עדים  לו יש שאכן יודע שהב"ד כיון עדיו, ‰Ú·Bzשיביא Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¿«ƒƒ«≈«

Úaz� ÏL ÂÈ¯·„ eÚÓLÈL Ì„˜ ‰ÏÁz ÂÈ¯·„ eÚÓLÈL ‰ˆB¯ הוא דהדין ∆∆ƒ¿¿¿»»¿ƒ»…∆∆ƒ¿¿¿»»∆ƒ¿»

ערך  יירד התובע טענות הקדמת שע"י ובאופן התובע, דברי קודם ששומעין

דבריו  קודם שומעין הנתבע, Lנכסי B‡ ÏL‡התובע, ÔÈ„ ˙Èa‰Ó L˜·Ó ∆¿«≈≈«≈ƒ∆…

‡e‰ ‰ˆ¯ÈLk ‡Ï‡ ÂÈLÎÚ ÔÈ„‰ BÏ e˜ÒÙÈ או עדים, או ראיות ימצא שמא ƒ¿¿«ƒ«¿»∆»¿∆ƒ¿∆

לתובע, דשומעים דהדין כעת, שיפסקו רוצה והנתבע יודה, הנתבע שבנתיים

עי"ז הנתבע נכסי זיילי ‰¯‡·"„)אא"כ Ì˘· ¯ÂË)BÏ ·ÈÁ Úaz�‰L B‡ ,∆«ƒ¿»«»

‰ˆ¯ÈLk ˜¯ ÂÈLÎÚ BÏ Ú·LÈL ‰ˆB¯ B�È‡L Ú·Bz‰ ¯ÓB‡Â ‰Úe·L¿»¿≈«≈«∆≈∆∆ƒ»««¿»«¿∆ƒ¿∆

הנתבע נכסי זיילי אא"כ לו ÛÒÂÈ)דשומעין È˜ÂÓ�)ÔB‚k ,‰Ê· ‡ˆBÈk ÏÎÂ¿»«≈»∆¿

ÔÈÚÓBL ,ÂÈLÎÚ ÔÚËÏ ‰ˆB¯ B�È‡Â ‰Ê ÏÚ ˙B�ÚË ‰a¯‰ BÏ LÈL ¯ÓB‡L∆≈∆≈«¿≈«¬«∆¿≈∆ƒ¿…«¿»¿ƒ

Úaz�‰ ÈÒÎ� ÈÏÈÊL ‡Ï Ì‡ ,Ú·BzÏ(ı"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)LÈL B‡ , «≈«ƒ…∆ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈

˜Ê‰ Úaz�ÏאחרÌÈ�È„‰ È�ÈÚ ˙B‡¯ ÈÙk ‰Êa צז. «ƒ¿»∆≈»∆¿ƒ¿≈≈««»ƒ

‰Î ÔÓÈÒ

ÌÏ˘Ó È˙ÓÂ ¯ÊÂÁ È˙Ó ,‰ÚË˘ ÔÈÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

‡ÔÈ„ Ïk צחÌÈeÏ‚‰ ÌÈ¯·„a ‰ÚË Ì‡ ,‰ÚËÂ ˙B�BÓÓ È�È„ Ô„L »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»«¿»ƒ«¿ƒ
È¯·„a B‡ „eÓÏza B‡ ‰�LÓa ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ�È„ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ«ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈

ÌÈ˜ÒBt‰ ולכן ,צט המפורסמים משנה, בדבר שטעה נחשב אלו אופנים בכל «¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ�„Â ÔÈ„‰ ¯ÊBÁמחדש.‰ÎÏ‰k:‰‚‰e‰ÈÓ שדבר שאמרנו אע"ג ≈«ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ

u
פעמים,צז. כמה  הנתבע את  להשביע  שרוצה  התובע  דברי מתוך  שניכר כגון

ויפטר. אחת שבועה עליהם וישבע טענותיך  כל  עכשיו  אמור לו  אומרים

קיבלוהוצח. אבל  מומחה שאינו  אפי' או  מומחה , יחיד כגון לדון , שרשאי דיין היינו 

דין  הדין  טעה שאפי ' אופנים יש  בזה מומחים, שאינם אפי' הדיוטות  ג' או  עליהם ,

או באחד אבל  וכדלקמן, לשלם חייב  אינו חוזר שהדין באופן ואפי' וכדלקמן ,

נטל ואפי' טעו  לא ואפי' כלל , דין  הדין  אין עליהם, קיבלום  ולא  הדיוטות שניים

שהוא או  לחו "ל  שהלך כגון  להחזירו  אפשר אי ואם  הדין, את  ומחזיר לדון, רשות

מביתו . לשלם הדיין  חייב  אלם , גבר

בדבר צט. כטעה נחשב  ה "ז אחריו , הבאים עליו  חלקו  ולא בשו "ע כן שפסק  מקום

אצל עמהם, והסכים השו "ע  על  חולקים  שיש  הביא שהרמ"א במקום  וכן משנה.
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מ"מ נגדם, להורות ואין משנה כדבר נחשב הפוסקים בדברי ≈LÈהנזכר

ÁkÓ B¯B„ È�·ÏÂ ÔÈ„Ï ‰‡¯� Ì‡„ ,ÌÈ¯ÓB‡ÔÈ„‰ ÔÈ‡L ˙BÁ¯ÎÓ ˙BÈ‡¯ ¿ƒ¿ƒƒ¿∆««»¿ƒ¿≈ƒ…«¿»À¿»∆≈«ƒ

„eÓÏza ¯kÊ� B�È‡L ¯Á‡Ó ,ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ˜ÒBta ¯kÊ‰L BÓk¯ÂË) ¿∆À¿««¿ƒ»«¬…»»≈««∆≈ƒ¿«««¿

(˘"‡¯‰ Ì˘·ÌÈ¯eaÁ‰ B· e¯ÈÓÁ‰L ¯·„a Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ .ƒ»»≈¿»≈«»»∆∆¡ƒ«ƒƒ

d˙B‡a ÔÈ‚‰B� ÔÈ‡L ÂÈ˙Ba¯Ó Ïa˜L ‡Ï Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯a eËLt˙�L∆ƒ¿«¿¿…ƒ¿»≈ƒ…∆ƒ≈≈«»∆≈¬ƒ¿»

‡¯ÓÁ,כנגדם להקל שאין וחומרא, קולא לשון שייך והיתר איסור לענין À¿»

המוחזק מן להוציא שאין הוא הגדר ממונות ÔÓÈÒולענין È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)

(‡"Ó¯¯ÊÁÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â הכסף . את שקיבל ממי  CÏ‰Lולהוציא ÔB‚k , ¿ƒƒ∆¿»«¬…¿∆»«
‡Bונסע ,ÌÏ‡ ‡e‰L B‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ ,ÔÈ„Î ‡ÏL ÔBÓÓ‰ ÏË�L ‰Ê∆∆»««»∆…¿ƒƒ¿ƒ««»∆«»

‡ÓËLהדיין‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L B‡ ¯B‰Ë‰ ¯·„ ∆ƒ≈»»«»∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»
È¯‰ ,‰Ê· ‡ˆBÈÎÂ ÌÈ·ÏkÏ e‰eÏÈÎ‡‰Âאופנים eËt¯בכל eÏ‡ הדיין ¿∆¡ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈»

ÌÏLÏÓ חייב לזה מזה בידיו הכסף את העביר אם [אבל בידים  הזיק שלא כיון ƒ¿«≈
מזיק  ÈÊ‰Ï˜]ק מדין Ì¯‚L Èt ÏÚ Û‡ אבל , בידים, הזיק שלא אע"פ היינו ««ƒ∆»«¿«ƒ

ש  כיון פטור, כאן מ"מ חייב, דגרמי וקיי"ל לגרמי, שנחשב באופן …Ï‡הזיק
.˜ÈÊ‰Ï ÔÈÂk˙�:‰‚‰ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ דטעה כיון להחזיר, אפשר אי דאם ƒ¿«≈¿«ƒ¿≈¿ƒ

גרמי  מדין חייב משנה מודה קא בדבר הדין את להחזיר אפשר אם אבל ,

חוזר דהדין זו ‰¯‡"˘)שיטה Ì˘· ¯ÂË)Ì‡ ,¯z‰Â ¯eÒ‡ ˙‡¯B‰ ÔÈ�ÚÏe .¿ƒ¿»»«ƒ¿∆≈ƒ

‰ÁÓÓk B�È„ ,CeÓÒ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰Ï ÚÈ‚‰ טעה שאם היינו ƒƒ«¿»»««ƒ∆≈»ƒ¿À¿∆

ה"ה  לשלם, פטור שטעה דמומחה ב' בסעיף להלן דיתבאר הדעת בשיקול

כשטעה  ופטור כמומחה נחשב להוראה שהגיע כל והיתר איסור ,קב לענין

u
משנה, בדבר טועה  נחשב  כהרמ "א דלא הפוסק הרמ "א , הוראת שקיבלו אשכנז בני

משנה. כדבר והש "ך  הסמ "ע  הכרעת כמותם , הכריע ולא חולקים  שהביא  ובמקום

איפשיטא,ק. דלא אבעיא  או  בגמ' תיקו  מחמת  שפטור בפוסקים שנפסק ובדבר

פטור, ביד ונתן  נשא אפי ' בכה"ג משנה , בדבר טעה שנחשב  אע "פ חייבו , והדיין 

כבר  שהשני אחרי חייב  אין ולכן  תפיסה, מהני דדינא ספיקא דבכל  הש "ך לשיטת 

מוחזק.

וכן קא. לדון , להם היה ולא הדיוטות  שהם כיון חייבים עליהם, וקיבלום  בג' אפי'

בכפייה לדון לו  היה דלא  לשלם חייב  עליהם, קיבלום  לא אם מומחה ביחיד

לדעת  אבל  לשלם , חייב  בזה דגם הסמ "ע דעת וקיבלום, מומחה וביחיד ביחידי.

מלשלם. פטור עליהם , וקיבלוהו  מומחה  שהוא כיון הש "ך 

לדיני קב. שווה והיתר דאיסור הפוסקים  רוב  דדעת  להוכיח  האריך  והש "ך
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עדים  לו יש שאכן יודע שהב"ד כיון עדיו, ‰Ú·Bzשיביא Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¿«ƒƒ«≈«

Úaz� ÏL ÂÈ¯·„ eÚÓLÈL Ì„˜ ‰ÏÁz ÂÈ¯·„ eÚÓLÈL ‰ˆB¯ הוא דהדין ∆∆ƒ¿¿¿»»¿ƒ»…∆∆ƒ¿¿¿»»∆ƒ¿»

ערך  יירד התובע טענות הקדמת שע"י ובאופן התובע, דברי קודם ששומעין

דבריו  קודם שומעין הנתבע, Lנכסי B‡ ÏL‡התובע, ÔÈ„ ˙Èa‰Ó L˜·Ó ∆¿«≈≈«≈ƒ∆…

‡e‰ ‰ˆ¯ÈLk ‡Ï‡ ÂÈLÎÚ ÔÈ„‰ BÏ e˜ÒÙÈ או עדים, או ראיות ימצא שמא ƒ¿¿«ƒ«¿»∆»¿∆ƒ¿∆

לתובע, דשומעים דהדין כעת, שיפסקו רוצה והנתבע יודה, הנתבע שבנתיים

עי"ז הנתבע נכסי זיילי ‰¯‡·"„)אא"כ Ì˘· ¯ÂË)BÏ ·ÈÁ Úaz�‰L B‡ ,∆«ƒ¿»«»

‰ˆ¯ÈLk ˜¯ ÂÈLÎÚ BÏ Ú·LÈL ‰ˆB¯ B�È‡L Ú·Bz‰ ¯ÓB‡Â ‰Úe·L¿»¿≈«≈«∆≈∆∆ƒ»««¿»«¿∆ƒ¿∆

הנתבע נכסי זיילי אא"כ לו ÛÒÂÈ)דשומעין È˜ÂÓ�)ÔB‚k ,‰Ê· ‡ˆBÈk ÏÎÂ¿»«≈»∆¿

ÔÈÚÓBL ,ÂÈLÎÚ ÔÚËÏ ‰ˆB¯ B�È‡Â ‰Ê ÏÚ ˙B�ÚË ‰a¯‰ BÏ LÈL ¯ÓB‡L∆≈∆≈«¿≈«¬«∆¿≈∆ƒ¿…«¿»¿ƒ

Úaz�‰ ÈÒÎ� ÈÏÈÊL ‡Ï Ì‡ ,Ú·BzÏ(ı"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)LÈL B‡ , «≈«ƒ…∆ƒ≈ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈

˜Ê‰ Úaz�ÏאחרÌÈ�È„‰ È�ÈÚ ˙B‡¯ ÈÙk ‰Êa צז. «ƒ¿»∆≈»∆¿ƒ¿≈≈««»ƒ

‰Î ÔÓÈÒ

ÌÏ˘Ó È˙ÓÂ ¯ÊÂÁ È˙Ó ,‰ÚË˘ ÔÈÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

‡ÔÈ„ Ïk צחÌÈeÏ‚‰ ÌÈ¯·„a ‰ÚË Ì‡ ,‰ÚËÂ ˙B�BÓÓ È�È„ Ô„L »«»∆»ƒ≈»¿»»ƒ»»«¿»ƒ«¿ƒ
È¯·„a B‡ „eÓÏza B‡ ‰�LÓa ÌÈL¯ÙÓ‰ ÌÈ�È„ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È‰Â¿«¿ƒ¿ƒƒ«¿…»ƒ«ƒ¿»««¿¿ƒ¿≈

ÌÈ˜ÒBt‰ ולכן ,צט המפורסמים משנה, בדבר שטעה נחשב אלו אופנים בכל «¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ�„Â ÔÈ„‰ ¯ÊBÁמחדש.‰ÎÏ‰k:‰‚‰e‰ÈÓ שדבר שאמרנו אע"ג ≈«ƒ¿»ƒ«¬»»ƒ

u
פעמים,צז. כמה  הנתבע את  להשביע  שרוצה  התובע  דברי מתוך  שניכר כגון

ויפטר. אחת שבועה עליהם וישבע טענותיך  כל  עכשיו  אמור לו  אומרים

קיבלוהוצח. אבל  מומחה שאינו  אפי' או  מומחה , יחיד כגון לדון , שרשאי דיין היינו 

דין  הדין  טעה שאפי ' אופנים יש  בזה מומחים, שאינם אפי' הדיוטות  ג' או  עליהם ,

או באחד אבל  וכדלקמן, לשלם חייב  אינו חוזר שהדין באופן ואפי' וכדלקמן ,

נטל ואפי' טעו  לא ואפי' כלל , דין  הדין  אין עליהם, קיבלום  ולא  הדיוטות שניים

שהוא או  לחו "ל  שהלך כגון  להחזירו  אפשר אי ואם  הדין, את  ומחזיר לדון, רשות

מביתו . לשלם הדיין  חייב  אלם , גבר

בדבר צט. כטעה נחשב  ה "ז אחריו , הבאים עליו  חלקו  ולא בשו "ע כן שפסק  מקום

אצל עמהם, והסכים השו "ע  על  חולקים  שיש  הביא שהרמ"א במקום  וכן משנה.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|äë ïîéñæò

מ"מ נגדם, להורות ואין משנה כדבר נחשב הפוסקים בדברי ≈LÈהנזכר

ÁkÓ B¯B„ È�·ÏÂ ÔÈ„Ï ‰‡¯� Ì‡„ ,ÌÈ¯ÓB‡ÔÈ„‰ ÔÈ‡L ˙BÁ¯ÎÓ ˙BÈ‡¯ ¿ƒ¿ƒƒ¿∆««»¿ƒ¿≈ƒ…«¿»À¿»∆≈«ƒ

„eÓÏza ¯kÊ� B�È‡L ¯Á‡Ó ,ÂÈÏÚ ˜ÏÁÏ ÏBÎÈ ,ÌÈ˜ÒBta ¯kÊ‰L BÓk¯ÂË) ¿∆À¿««¿ƒ»«¬…»»≈««∆≈ƒ¿«««¿

(˘"‡¯‰ Ì˘·ÌÈ¯eaÁ‰ B· e¯ÈÓÁ‰L ¯·„a Ï˜‰Ï ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓ .ƒ»»≈¿»≈«»»∆∆¡ƒ«ƒƒ

d˙B‡a ÔÈ‚‰B� ÔÈ‡L ÂÈ˙Ba¯Ó Ïa˜L ‡Ï Ì‡ ,Ï‡¯NÈ ·¯a eËLt˙�L∆ƒ¿«¿¿…ƒ¿»≈ƒ…∆ƒ≈≈«»∆≈¬ƒ¿»

‡¯ÓÁ,כנגדם להקל שאין וחומרא, קולא לשון שייך והיתר איסור לענין À¿»

המוחזק מן להוציא שאין הוא הגדר ממונות ÔÓÈÒולענין È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)

(‡"Ó¯¯ÊÁÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â הכסף . את שקיבל ממי  CÏ‰Lולהוציא ÔB‚k , ¿ƒƒ∆¿»«¬…¿∆»«
‡Bונסע ,ÌÏ‡ ‡e‰L B‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ ,ÔÈ„Î ‡ÏL ÔBÓÓ‰ ÏË�L ‰Ê∆∆»««»∆…¿ƒƒ¿ƒ««»∆«»

‡ÓËLהדיין‰Ù¯Ë ‡È‰L ‰¯LÎa ‰¯B‰L B‡ ¯B‰Ë‰ ¯·„ ∆ƒ≈»»«»∆»ƒ¿≈»∆ƒ¿≈»
È¯‰ ,‰Ê· ‡ˆBÈÎÂ ÌÈ·ÏkÏ e‰eÏÈÎ‡‰Âאופנים eËt¯בכל eÏ‡ הדיין ¿∆¡ƒ«¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈»

ÌÏLÏÓ חייב לזה מזה בידיו הכסף את העביר אם [אבל בידים  הזיק שלא כיון ƒ¿«≈
מזיק  ÈÊ‰Ï˜]ק מדין Ì¯‚L Èt ÏÚ Û‡ אבל , בידים, הזיק שלא אע"פ היינו ««ƒ∆»«¿«ƒ

ש  כיון פטור, כאן מ"מ חייב, דגרמי וקיי"ל לגרמי, שנחשב באופן …Ï‡הזיק
.˜ÈÊ‰Ï ÔÈÂk˙�:‰‚‰ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ דטעה כיון להחזיר, אפשר אי דאם ƒ¿«≈¿«ƒ¿≈¿ƒ

גרמי  מדין חייב משנה מודה קא בדבר הדין את להחזיר אפשר אם אבל ,

חוזר דהדין זו ‰¯‡"˘)שיטה Ì˘· ¯ÂË)Ì‡ ,¯z‰Â ¯eÒ‡ ˙‡¯B‰ ÔÈ�ÚÏe .¿ƒ¿»»«ƒ¿∆≈ƒ

‰ÁÓÓk B�È„ ,CeÓÒ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡¯B‰Ï ÚÈ‚‰ טעה שאם היינו ƒƒ«¿»»««ƒ∆≈»ƒ¿À¿∆

ה"ה  לשלם, פטור שטעה דמומחה ב' בסעיף להלן דיתבאר הדעת בשיקול

כשטעה  ופטור כמומחה נחשב להוראה שהגיע כל והיתר איסור ,קב לענין

u
משנה, בדבר טועה  נחשב  כהרמ "א דלא הפוסק הרמ "א , הוראת שקיבלו אשכנז בני

משנה. כדבר והש "ך  הסמ "ע  הכרעת כמותם , הכריע ולא חולקים  שהביא  ובמקום

איפשיטא,ק. דלא אבעיא  או  בגמ' תיקו  מחמת  שפטור בפוסקים שנפסק ובדבר

פטור, ביד ונתן  נשא אפי ' בכה"ג משנה , בדבר טעה שנחשב  אע "פ חייבו , והדיין 

כבר  שהשני אחרי חייב  אין ולכן  תפיסה, מהני דדינא ספיקא דבכל  הש "ך לשיטת 

מוחזק.

וכן קא. לדון , להם היה ולא הדיוטות  שהם כיון חייבים עליהם, וקיבלום  בג' אפי'

בכפייה לדון לו  היה דלא  לשלם חייב  עליהם, קיבלום  לא אם מומחה ביחיד

לדעת  אבל  לשלם , חייב  בזה דגם הסמ "ע דעת וקיבלום, מומחה וביחיד ביחידי.

מלשלם. פטור עליהם , וקיבלוהו  מומחה  שהוא כיון הש "ך 

לדיני קב. שווה והיתר דאיסור הפוסקים  רוב  דדעת  להוכיח  האריך  והש "ך
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כשטעה. לשלם חייב ודאי משנה בדבר בטעה Ù¯˜אבל ˘È¯ ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ�)

(˙Â�ÂÓÓ È�È„ „Á‡·"Ó¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ י"ד. ‰BÎÈÓÒ˙סעיף ÔÈ„Ó ¿«≈¿∆≈»ƒ»ƒƒ«¿ƒ

‰Ê‰ ÔÓÊa קג. «¿««∆

ÔÂÈÒ ÂÎ

את · להחזיר יכול האם הדעת בשיקול בטעה יבואר הבא ובסעיף זה בסעיף

כללי  וכמה לשלם, הדיין חייב האם הדין, את להחזיר יכול שאין ובאופן הדין,

‰„Ú˙,פסק Ïe˜La ‰ÚËהיינוB‡ ÌÈ‡�z ˙˜ÏÁÓ ‡È‰L ¯·„ ÔB‚k »»¿ƒ«««¿»»∆ƒ«¬…∆«»ƒ
„Á‡k ‰NÚÂ ,Le¯Ùa Ì‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ� ‡ÏÂ ÌÈ‡¯BÓ‡¬»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆¿≈¿»»¿∆»

ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰NÚÓ‰ ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ Ì‰Ó מדינה באותה או ≈∆¿…»«∆¿«»«««¬∆¿»»»
נמצאים  הם ‰‡ששם È¯·„k‰ÁÓÓ ÔÈ„ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ,¯Á קדÂגםÏË� ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆«»À¿∆¿»«

‡˙eÏ‚ LÈ¯Ó ˙eL¯ לדון מהנשיא ‡Bאו באופן, ¯eL˙אפי' ÏË� ‡ÏL ¿≈≈»»∆…»«¿
Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ לדון כפייה בלי מעצמם שבאו או ¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆

עליהם  כקיבלוהו דנחשב ÁÓÓ‰לפניו, ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ יש , שטעה, מודה והוא ƒ¿À¿∆
ש  ולומר דין הבעל את לכוף ‰„ÔÈבכוחו ¯ÊBÁ כל ג' בסעיף הרמ"א ולדעת ≈«ƒ

יכול  ואין קיים הדין משנה, בדבר כמו ברורה טעות ואינו הדעת בשיקול שטעה

u
אם להוראה, הגיע משא"כ  בפירוש , עליו  וקיבלו  במומחה רק נפטר ואינו  ממונות 

כשטעה. וחייב  למומחה , נחשב  אינו  סמוך  אינו 

שהגיעקג. העם  כל  שידעו  כדי הזה , בזמן שנהגו  הסמיכות  ענין - הגה שם : ז"ל 

א"צ רבו מת  כבר אם ולכן  הסומכו, רבו  ברשות הוא שמורה ומה  להוראה

א"צ רשות שא"צ  במקום לעיל , שנתבאר כדרך חבר, בתלמיד וכן  לסמיכות.

אין  וחליצות, גיטין  ונותן למורינו  מוסמך  שאינו דמי וי"א  (ריב "ש ). סמיכות.

שמומחה לכל  שידוע לא  אם  שנתן, וחליצות לגיטין לחוש  ויש  כלום, במעשיו 

כ ' סי' כהן  (מהר"ד גדולות . מבקש  אינו  ושפלות  ענוה שמצד רק הוא לרבים

עגון  ובמקום הנ"ל ). ריב "ש  (תשובת  ומקילין  חולקים ויש  וקכ "ב ). פ"ה סי' ומהרי "ו

ישראל של  מנהגן  כי אחר, בדרך לא אבל  וחליצות , גיטין  נתן כבר אם  להקל  יש 

שמדין  פי  על  ואף  גיטין, שיסדר לאחד מורינו  לתת  שמותר נ"ל  ועוד נ"ל . כן תורה ,

רשות  נטילת אלא  אינו עכשיו  מ "מ  הכי , דינא הוי לא  הראשונים  שבימים  הסמיכה

ושרי . בעלמא

ישרהקד. וסברתו  ופוסקים בש "ס  רב  כוחו  אם  מומחה, גדר שייך  הזה בזמן גם 

אולם למומחה, ומפורסם  ידוע  שיהיה וצריך  טעות, בו  נמצא  ולא בדינים  ומנוסה

רק הדין  חוזר כזה  מומחה  ולכן  בזה "ז, שייך  לא גלותא מריש  רשות  נטילת 

עלייהו . בקיבלוהו 
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בהערה  וראה הדין, את ÌÏLÏÓקה להחזיר ¯eËt ,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈
עליהם  קיבלוהו או רשות ונטל מומחה שהוא בהיתר שדן «…¿¿ÏLÂ˘‰‰‚‰:.כיון

˙BËBÈ„‰ מ"מ הדעת, בשיקול בטעו הדין את להחזיר יכולים שאין אע"פ ∆¿

כי  מלשלם ÁÓÓ‰פטורים „ÈÁÈk Ì�È„ וכאן] עליהם בקיבלום דוקא והיינו ƒ»¿»ƒÀ¿∆

בפירוש] לקבלם צריך אלא לפניהם, לדון שבאו סגי ÛBÒלא ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ .¿«≈¿≈

'‚ ÔÓÈÒ'ד È�‰ÓומתיÈkˆ„סעיף CÏÓ‰ ÔÓ ˙eL¯ ˙ÏÈË� אם לפוטרו ƒ»≈«¿ƒ«¿ƒ«∆∆¿«≈

Âטעה  שיטה. אף כמו ברור מנהג ואין דעלמא סוגיין שאין Ó‡È¯באופן ‡Ï ¿……«

Ì„‡‰הלכתית הכרעה בו שאין Baבדבר LÈL ¯·„a ‰ˆ¯‡L ÈÓk ˜ÒÙ‡ »»»∆¿…¿ƒ∆∆¿∆¿»»∆≈

Ú„BÈÂ ÏB„‚ ÌÎÁ ‡e‰ Ì‡ ‡Ï‡ ,¯˜L ÔÈ„ ‰Ê È¯‰ ÔÎ ‰NBÚ Ì‡Â ,˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ∆∆∆»ƒ»»»¿≈«

ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï ,‡e‰ ÈÎ‰ ¯a Â‡Ï È‡Â ,B„Èa ˙eL¯‰ ,˙BÈ‡¯a ÚÈ¯Î‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»»¿¿»¿ƒ««»ƒ…ƒ»

˜ÊÁÓ‰ „ÈÓ ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‡�È„„ ‡˜ÈÙÒ ‡kÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ ,˜ÙÒÓƒ»≈¿»≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»≈ƒƒ»ƒ««À¿»

(¯ÂË)‡e‰ Ì‡Â ומסתפק. ‡eÒ¯דן ¯·„ ‡e‰Â ,¯z‰Â ¯eÒ‡ ˙‡¯B‰a ¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿¿«ƒ

Â .Ï˜Ó‰ ¯Á‡ CÏÈ ,Ô�a¯„ ¯·„ È‡Â ,‡¯ÓÁÏ CÏÈ ,‡˙È¯B‡„ שאמרנו מה ¿«¿»≈∆¿À¿»¿ƒ»»¿«»»≈∆«««≈≈¿

המיקל, אחר לילך יכול דרבנן ÔÈÂLדבדבר Ì‰ ÌÈ˜ÏBÁ‰ È�L Ì‡ ‡˜Â„«¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈»ƒ

ובתלמידים  e�ÓÓבחכמה ÏB„‚ È¯·„ „‚� ÔË˜ È¯·„ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ï·‡ ,¬»≈¿ƒ«ƒ¿≈»»∆∆ƒ¿≈»ƒ∆

ÔÈ�Ó·e ‰ÓÎÁa תלמידים ‡eÏÙמספר ואפי', דרבנן ‰„Á˜,בדבר ˙ÚLa ¿»¿»¿ƒ¿»¬ƒƒ¿««¿«

,ÌÈa¯ „‚� „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰a¯Ó „ÒÙ‰ Ôk Ì‚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡∆»ƒ≈»»«≈∆¿≈¿À∆¿≈ƒ»»»ƒ∆∆«ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈa¯ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ באיסור מילי [והני כרבים. הלכה ורבים דיחיד ¿ƒ«««ƒ¿»»

רבים נגד לי קים לומר המוחזק יכול ממונות בדיני אבל ‡�Èוהיתר, Â�ÈÈ‰)

·Â¯˘ 'ÈÙ‡ ,È�ÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÓÈÂÒÓ ‰ËÈ˘Î ‰ÎÏ‰Ï ÊÁÂ‡

ÌÈ·¯ ÌÈË¯Ù ‰Ê· ˘ÈÂ ,[·Â¯‰ ¯Á‡ ÔÂÓÓ· ÌÈÎÏÂ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ,ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ˜ÒÂÙ

(‚"�¯ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯) [‰Ê ÔÓÈÒ ÛÂÒ· ˙Â·È˙�‰ ÏÚ·Ï ‰ÒÈÙ˙ ÈÏÏÎ· ¯‡·˙�Â,

Ï‡ ,„Á‡ ÌÚËÓ ÌÈÓÈkÒÓ ÌÈa¯‰ ÔÈ‡ eÏÙ‡ÂÈ�Ùa ÌÚË BÏ LÈ „Á‡ Ïk ‡ «¬ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒƒ««∆»∆»»∆»≈««ƒ¿≈

,BÓˆÚמ"מÌÈÓÈkÒÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰יחדÔ�ÈÏÊ‡Â ÌÈa¯ È¯˜Ó ,ÔÈ„‰ ÔÈ�ÚÏ «¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»

e‰È¯˙a אין ספרים, מתוך כשפוסק אבל יחד, יושבים כשהרבים רק זה כל «¿«¿

[ש"ך] אחד מטעם כשמסכימים רק אלא רבים Ó"‡)נקראים ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

u
והשיגקה. טעותו , על  שמעמידו  ממנו  גדול  יש  אם  הרמ "א, לדעת  דאף  הש "ך  וכתב 

הדין . את  להחזיר יכול  וקיבלוהו, מומחה הוא  אם  בו, לחזור רוצה  ולכן טעותו
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כשטעה. לשלם חייב ודאי משנה בדבר בטעה Ù¯˜אבל ˘È¯ ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ�)

(˙Â�ÂÓÓ È�È„ „Á‡·"Ó¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ י"ד. ‰BÎÈÓÒ˙סעיף ÔÈ„Ó ¿«≈¿∆≈»ƒ»ƒƒ«¿ƒ

‰Ê‰ ÔÓÊa קג. «¿««∆

ÔÂÈÒ ÂÎ

את · להחזיר יכול האם הדעת בשיקול בטעה יבואר הבא ובסעיף זה בסעיף

כללי  וכמה לשלם, הדיין חייב האם הדין, את להחזיר יכול שאין ובאופן הדין,

‰„Ú˙,פסק Ïe˜La ‰ÚËהיינוB‡ ÌÈ‡�z ˙˜ÏÁÓ ‡È‰L ¯·„ ÔB‚k »»¿ƒ«««¿»»∆ƒ«¬…∆«»ƒ
„Á‡k ‰NÚÂ ,Le¯Ùa Ì‰Ó „Á‡k ‰ÎÏ‰ ‰˜ÒÙ� ‡ÏÂ ÌÈ‡¯BÓ‡¬»ƒ¿…ƒ¿¿»¬»»¿∆»≈∆¿≈¿»»¿∆»

ÌÏBÚ‰ ÏÎa ‰NÚÓ‰ ËLt ¯·kL Ú„È ‡ÏÂ Ì‰Ó מדינה באותה או ≈∆¿…»«∆¿«»«««¬∆¿»»»
נמצאים  הם ‰‡ששם È¯·„k‰ÁÓÓ ÔÈ„ ‰Ê ‰È‰ Ì‡ ,¯Á קדÂגםÏË� ¿ƒ¿≈»«≈ƒ»»∆«»À¿∆¿»«

‡˙eÏ‚ LÈ¯Ó ˙eL¯ לדון מהנשיא ‡Bאו באופן, ¯eL˙אפי' ÏË� ‡ÏL ¿≈≈»»∆…»«¿
Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ לדון כפייה בלי מעצמם שבאו או ¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆

עליהם  כקיבלוהו דנחשב ÁÓÓ‰לפניו, ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ יש , שטעה, מודה והוא ƒ¿À¿∆
ש  ולומר דין הבעל את לכוף ‰„ÔÈבכוחו ¯ÊBÁ כל ג' בסעיף הרמ"א ולדעת ≈«ƒ

יכול  ואין קיים הדין משנה, בדבר כמו ברורה טעות ואינו הדעת בשיקול שטעה

u
אם להוראה, הגיע משא"כ  בפירוש , עליו  וקיבלו  במומחה רק נפטר ואינו  ממונות 

כשטעה. וחייב  למומחה , נחשב  אינו  סמוך  אינו 

שהגיעקג. העם  כל  שידעו  כדי הזה , בזמן שנהגו  הסמיכות  ענין - הגה שם : ז"ל 

א"צ רבו מת  כבר אם ולכן  הסומכו, רבו  ברשות הוא שמורה ומה  להוראה

א"צ רשות שא"צ  במקום לעיל , שנתבאר כדרך חבר, בתלמיד וכן  לסמיכות.

אין  וחליצות, גיטין  ונותן למורינו  מוסמך  שאינו דמי וי"א  (ריב "ש ). סמיכות.

שמומחה לכל  שידוע לא  אם  שנתן, וחליצות לגיטין לחוש  ויש  כלום, במעשיו 

כ ' סי' כהן  (מהר"ד גדולות . מבקש  אינו  ושפלות  ענוה שמצד רק הוא לרבים

עגון  ובמקום הנ"ל ). ריב "ש  (תשובת  ומקילין  חולקים ויש  וקכ "ב ). פ"ה סי' ומהרי "ו

ישראל של  מנהגן  כי אחר, בדרך לא אבל  וחליצות , גיטין  נתן כבר אם  להקל  יש 

שמדין  פי  על  ואף  גיטין, שיסדר לאחד מורינו  לתת  שמותר נ"ל  ועוד נ"ל . כן תורה ,

רשות  נטילת אלא  אינו עכשיו  מ "מ  הכי , דינא הוי לא  הראשונים  שבימים  הסמיכה

ושרי . בעלמא

ישרהקד. וסברתו  ופוסקים בש "ס  רב  כוחו  אם  מומחה, גדר שייך  הזה בזמן גם 

אולם למומחה, ומפורסם  ידוע  שיהיה וצריך  טעות, בו  נמצא  ולא בדינים  ומנוסה

רק הדין  חוזר כזה  מומחה  ולכן  בזה "ז, שייך  לא גלותא מריש  רשות  נטילת 

עלייהו . בקיבלוהו 
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בהערה  וראה הדין, את ÌÏLÏÓקה להחזיר ¯eËt ,¯ÈÊÁ‰Ï ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â .¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ»ƒ¿«≈
עליהם  קיבלוהו או רשות ונטל מומחה שהוא בהיתר שדן «…¿¿ÏLÂ˘‰‰‚‰:.כיון

˙BËBÈ„‰ מ"מ הדעת, בשיקול בטעו הדין את להחזיר יכולים שאין אע"פ ∆¿

כי  מלשלם ÁÓÓ‰פטורים „ÈÁÈk Ì�È„ וכאן] עליהם בקיבלום דוקא והיינו ƒ»¿»ƒÀ¿∆

בפירוש] לקבלם צריך אלא לפניהם, לדון שבאו סגי ÛBÒלא ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ .¿«≈¿≈

'‚ ÔÓÈÒ'ד È�‰ÓומתיÈkˆ„סעיף CÏÓ‰ ÔÓ ˙eL¯ ˙ÏÈË� אם לפוטרו ƒ»≈«¿ƒ«¿ƒ«∆∆¿«≈

Âטעה  שיטה. אף כמו ברור מנהג ואין דעלמא סוגיין שאין Ó‡È¯באופן ‡Ï ¿……«

Ì„‡‰הלכתית הכרעה בו שאין Baבדבר LÈL ¯·„a ‰ˆ¯‡L ÈÓk ˜ÒÙ‡ »»»∆¿…¿ƒ∆∆¿∆¿»»∆≈

Ú„BÈÂ ÏB„‚ ÌÎÁ ‡e‰ Ì‡ ‡Ï‡ ,¯˜L ÔÈ„ ‰Ê È¯‰ ÔÎ ‰NBÚ Ì‡Â ,˙˜ÏÁÓ«¬…∆¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ∆∆∆»ƒ»»»¿≈«

ÔBÓÓ ‡ÈˆBÈ ‡Ï ,‡e‰ ÈÎ‰ ¯a Â‡Ï È‡Â ,B„Èa ˙eL¯‰ ,˙BÈ‡¯a ÚÈ¯Î‰Ï¿«¿ƒ«ƒ¿»»¿¿»¿ƒ««»ƒ…ƒ»

˜ÊÁÓ‰ „ÈÓ ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,‡�È„„ ‡˜ÈÙÒ ‡kÈ‡„ ‡ÎÈ‰ ÏÎ„ ,˜ÙÒÓƒ»≈¿»≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒ»≈ƒƒ»ƒ««À¿»

(¯ÂË)‡e‰ Ì‡Â ומסתפק. ‡eÒ¯דן ¯·„ ‡e‰Â ,¯z‰Â ¯eÒ‡ ˙‡¯B‰a ¿ƒ¿»«ƒ¿∆≈¿¿«ƒ

Â .Ï˜Ó‰ ¯Á‡ CÏÈ ,Ô�a¯„ ¯·„ È‡Â ,‡¯ÓÁÏ CÏÈ ,‡˙È¯B‡„ שאמרנו מה ¿«¿»≈∆¿À¿»¿ƒ»»¿«»»≈∆«««≈≈¿

המיקל, אחר לילך יכול דרבנן ÔÈÂLדבדבר Ì‰ ÌÈ˜ÏBÁ‰ È�L Ì‡ ‡˜Â„«¿»ƒ¿≈«¿ƒ≈»ƒ

ובתלמידים  e�ÓÓבחכמה ÏB„‚ È¯·„ „‚� ÔË˜ È¯·„ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ Ï·‡ ,¬»≈¿ƒ«ƒ¿≈»»∆∆ƒ¿≈»ƒ∆

ÔÈ�Ó·e ‰ÓÎÁa תלמידים ‡eÏÙמספר ואפי', דרבנן ‰„Á˜,בדבר ˙ÚLa ¿»¿»¿ƒ¿»¬ƒƒ¿««¿«

,ÌÈa¯ „‚� „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰a¯Ó „ÒÙ‰ Ôk Ì‚ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡∆»ƒ≈»»«≈∆¿≈¿À∆¿≈ƒ»»»ƒ∆∆«ƒ

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈa¯ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ באיסור מילי [והני כרבים. הלכה ורבים דיחיד ¿ƒ«««ƒ¿»»

רבים נגד לי קים לומר המוחזק יכול ממונות בדיני אבל ‡�Èוהיתר, Â�ÈÈ‰)

·Â¯˘ 'ÈÙ‡ ,È�ÓÓ ‡ÈˆÂ‰Ï ¯˘Ù‡ È‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,˙ÓÈÂÒÓ ‰ËÈ˘Î ‰ÎÏ‰Ï ÊÁÂ‡

ÌÈ·¯ ÌÈË¯Ù ‰Ê· ˘ÈÂ ,[·Â¯‰ ¯Á‡ ÔÂÓÓ· ÌÈÎÏÂ‰ ÔÈ‡ ÈÎ ,ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏÂÁ ÌÈ˜ÒÂÙ

(‚"�¯ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯) [‰Ê ÔÓÈÒ ÛÂÒ· ˙Â·È˙�‰ ÏÚ·Ï ‰ÒÈÙ˙ ÈÏÏÎ· ¯‡·˙�Â,

Ï‡ ,„Á‡ ÌÚËÓ ÌÈÓÈkÒÓ ÌÈa¯‰ ÔÈ‡ eÏÙ‡ÂÈ�Ùa ÌÚË BÏ LÈ „Á‡ Ïk ‡ «¬ƒ≈»«ƒ«¿ƒƒƒ««∆»∆»»∆»≈««ƒ¿≈

,BÓˆÚמ"מÌÈÓÈkÒÓ Ì‰Â ÏÈ‡B‰יחדÔ�ÈÏÊ‡Â ÌÈa¯ È¯˜Ó ,ÔÈ„‰ ÔÈ�ÚÏ «¿ƒ¿≈«¿ƒƒ¿ƒ¿««ƒƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»

e‰È¯˙a אין ספרים, מתוך כשפוסק אבל יחד, יושבים כשהרבים רק זה כל «¿«¿

[ש"ך] אחד מטעם כשמסכימים רק אלא רבים Ó"‡)נקראים ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

u
והשיגקה. טעותו , על  שמעמידו  ממנו  גדול  יש  אם  הרמ "א, לדעת  דאף  הש "ך  וכתב 

הדין . את  להחזיר יכול  וקיבלוהו, מומחה הוא  אם  בו, לחזור רוצה  ולכן טעותו
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ÔÈÎÏB‰ ,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰ „Á‡ ÌÎÁL È�tÓ ,Ï˜‰Ï ¯ÈÚa ‚‰�Ó ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆»»∆»»»∆«¿ƒ

Ì‡Â .BzÚ„ ¯Á‡ ו הראשון החכם ‡Á¯מת ÌÎÁ במקומו העיר לרב נתמנה «««¿¿ƒ»»«≈

‡eÒÈ¯ו  Ba ‚‰� ,ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰L ‰Ó ¯Ò‡Ï ‡a הרב אם להיפך, הדין והוא »∆¡…«∆≈«ƒƒ¿…ƒ

דאתרא  המרא כעת שהוא כיון עליו לסמוך יכולים להתיר, פוסק השני

(‚"�¯ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)¯ÙÒ ÏÚ ÌÈ·e˙k ÌÈ�BL‡¯‰ È¯·„L ÌB˜Ó Ïk .»»∆ƒ¿≈»ƒƒ¿ƒ«≈∆

ÌÈÓÚÙÏL BÓk ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈ�B¯Á‡‰ ÌÈ˜ÒBt‰Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ì‰Â¿≈¿À¿»ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆ƒ¿»ƒ

È‡¯˙·Î ‰ÎÏ‰„ ,ÌÈ�B¯Á‡‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,ÌÈ�B‡‚‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈ˜ÒBt‰«¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ««»«¬ƒ«¬»»¿«¿»≈

CÏÈ‡Â ‡·¯Â ÈÈa‡Ó חלקו זאת ובכל לפניהם שכתבו מה ראו שהפוסקים כיון ≈««≈¿»»¿≈»

לראשון  האחרון בין ההבדל ואם אחריהם, הולכין להם, הקודמים דברי על

כבתראי הלכה אמרינן לא לתנא, אמורא בין ˆ"„)כמו ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Ï·‡ .¬»

ÌÈ¯Á‡ e‡ˆÓ�Â ,¯ÙÒ ÏÚ B�B¯ÎÊ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ÔB‡‚ ˙·eLz ÌÈÓÚÙÏ ‡ˆÓ� Ì‡ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿…»»ƒ¿«≈∆¿ƒ¿¿¬≈ƒ

eÚ„È ‡ÏL ¯LÙ‡L ,ÌÈ�B¯Á‡‰ È¯·„k ˜ÒÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ»»≈¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿≈»«¬ƒ∆∆¿»∆…»¿

e‰· È¯„‰ ÈÂ‰ e‰Ï ÚÈÓL ÈÂ‰ È‡Â ,ÔB‡‚‰ È¯·„ מה רואים היו אם שמא ƒ¿≈«»¿ƒ«≈¿ƒ«¿«≈«¿≈¿

לפסוק  צריכים אין ולכן בהם, חוזרים היו שלפניהם, הגאון הפוסק שכתב

האחרונים  ˆ"„)קו כדברי ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

דיינים ‚ שלשה או רשות ונטל מומחה היה שאם התבאר הקודם בסעיף

לשלם  הדיין פטור הדין, את להחזיר אפשר ואי הדעת בשיקול וטעו וקיבלום,

ואם שהזיק, ¯eL˙,מה ÏË� ‡ÏÂ ÔÈ„ ˙Èa ‰ÁÓÓ ‰ÚBË‰ ‰È‰ שהיו או »»«∆À¿∆≈ƒ¿…»«¿
דיינים Ì‰ÈÏÚשלשה ÔÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ בכפייה אותם דנו ,אלא ¿…ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆

Ôe„Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡ÏL B‡∆…»»À¿∆¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»
ÔÈ„a Ì‰Ï יחיד דיין רק היה אבל עליהם שקיבלוהו Ïe˜Laאע"פ ‰ÚËÂ , »∆«ƒ¿»»¿ƒ

„Èa Ô˙�Â ‡N� Ì‡ ,˙Ú„‰,לזכאי מהחייב הכסף את בעצמו שהעביר הינו «««ƒ»»¿»««»
ביד  ונתן שנשא כיון מ"מ הדין, את להחזיר בכוחו שיש NÚL‰אע"פ ‰Ó«∆»»

B˙ÈaÓ ÌÏLÈÂ ÈeNÚ מזיק מדין ההפסד Èa„,את Ô˙�Â ‡N� ‡Ï Ì‡Â , »ƒ«≈ƒ≈¿ƒ…»»¿»««»
הדין, את להחזיר אפשר ÈÊÁ‰Ï¯אם ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ,ÔÈ„‰ ¯ÊÁÈ שהלך כגון «¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

אלם  גבר שהוא או הים B˙ÈaÓלמדינת ÌÏLÈ ולא , לשלם שצריך הטעם ¿«≈ƒ≈

u
הקדמונים,קו. ראיות  סותר כשהבתראי רק כבתראי , דהלכה דהא כתב  בפמ "ג 

[פתחי  כבתראי  הלכה אין  בסתם, דעתו  כותב  רק  ראיותיו , סותר כשלא אבל 

תשובה].
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קיבלום  כשלא בשלשה או יחיד, דיין להיות ממנו ביקש דמי אנוס, נחשב

Èa„,‰‚‰:.עליהם  Ô˙�Â ‡N� ‡Ï eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ בשיקול שטעה כיון ¿≈¿ƒ«¬ƒ…»»¿»««»

המוחזק  יכול וממילא קז הדעת, נכון, הוא מקודם שפסק שהפסק לי קים לומר

וממילא הדין את להחזיר יכול ÔÈ‡Âאינו ,B˙ÈaÓ ÌÏLÈÂ ÈeNÚ ‰NÚL ‰Ó«∆»»»ƒ«≈ƒ≈¿≈

¯ÊBÁ ÔÈ„‰ ביחיד דאיירי כיון מ"מ שטעה, שאומר ממנו גדול כאן יש ואפי' «ƒ≈

חוזר הדין אין עליהם, קיבלום ולא בג' או רשות נטל ÂËÂ¯שלא ˘"‡¯‰)

(Ë"Î ˜"Ò ÛÂÒÂ '‡ ˙Â‡ „"È˜Ò ÔÈÚ ÌÈ˜ÒÂÙ ‰·¯‰ „ÂÚÂ. בסעיף לעיל נתבאר

ביחיד  ה"ה חוזר, הדין  אין הדעת בשיקול דבטעה כאן הרמ"א דלדעת ב'

עליהם שקיבלום בשלשה או Ì‰ÈÏÚמומחה ÌeÏa˜ ‡ÏLk ‰Ê ÏÎÂ בפירוש ¿»∆¿∆…ƒ¿¬≈∆

Ì‰ÈÏÚ ÌeÏa˜ Ì‡ Ï·‡ ,˙eÚËÏ ÔÈa ÔÈ„Ï ÔÈa בפירוש˙eÚËÏ ÔÈa ÔÈ„Ï ÔÈa ≈¿ƒ≈¿»¬»ƒƒ¿¬≈∆≈¿ƒ≈¿»

(˘"‡¯‰Â ¯ÂË)Ï‰˜‰ ÔÈÁÈ¯ÎÓL ‰Ê‰ ÔÓÊ· B‡ Ètאת , ÏÚ ,ÌÈ�È„‰ מכח «¿««∆∆«¿ƒƒ«»»««»ƒ«ƒ

˙BNÚÏ Ì‰Ï ‰Ó„ ,eÚË eÏÙ‡ eÓÏLÈ ‡Ï ,ÌÁ¯k ÏÚa ÌÈ�È„ eÈ‰ÈL ,Ì¯Á‰«≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿«»¿»…¿«¿¬ƒ»¿«»∆«¬

דעתם  בשיקול טעו רק דעתם, שיקול כפי ודנו לדון הוכרחו ÏkÓקח הרי .ƒ»

¯ÊÁÏ Ì‰Ï LÈ ÌB˜Ó שפסקו eÚËממה Ì‡ קודם , שטעו הבינו אם היינו »≈»∆«¬…ƒ»

הוציאו  כבר אם [אבל בהם לחזור יכולים זה דבאופן הדין, פסק שנתבצע

הדין] את להחזיר אפשר דאי זו לשיטה ס"ל הרי הממון, ‡Ô�Èאת Ì‡Â ,¿ƒ≈»

¯ÊÁÏ ÌÈˆB¯ שטעו שהבינו אע"פ הדין פסק את ÌÏLÏומבצעים ÔÈÎÈ¯ˆ , ƒ«¬…¿ƒƒ¿«≈

(ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯ ÈÎ„¯Ó),„ÁÈa ÌÈ�È„‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡ ,ÔÈÓÏLÓe eÚËLÎe .¿∆»¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»««»ƒ¿««

Ì‰aL ÌÈ�L ¯Á‡ eÎÏ‰Â ,‰LÏL ˜¯ ÌÈ�È„‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈÓÏLÓ ÌÏk מכח À»¿«¿ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿…»¿»¿««¿«ƒ∆»∆

„ÔÈרוב  ÏÚa‰ „ÈÒÙÓ ÈLÈÏL‰ ˜ÏÁ‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ È�L ÔÈÓÏLÓ Ì‰ ‡·Ïקט , . ≈¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ¿«≈∆«¿ƒƒ«¿ƒ«««ƒ¬»

Ì‰L ‰˘ÏL ¯Á‡ eÎÏ‰Â ,‰LÓÁ ÌÈ�È„‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»««»ƒ¬ƒ»¿»¿««¿…»∆≈

u
עדיין קז. אם אבל  חוזר , הדין  אין הממון את  הוציאו כבר  אם שרק הש "ך  דעת כן 

הדין  הוציאו , לא  דאפי' דס "ל  כסמ"ע ודלא מוציאין, אין הממון , את  הוציאו  לא 

שזיכוהו . לזה הממון את ומוציאין  קיים,

בשיקולקח. הדיין טעה אם  מ "מ לדון, אותם שמכריחין בזה"ז דגם  חולק  והש "ך 

לשלם. חייב  בכפייה, ודן הדעת 

שא "אקט. דין דבעל  פסידא במקום דאף  הרא "ש  לדעת רק  זה דכל  הש "ך  כתב 

חוזר  הדין  אין מ "מ  וקיבלום , ג' או  רשות שנטל  מומחה יחיד כגון הדיין, את לחייב 

כמותו השו "ע  שפסק  הרי"ף  לדעת  אבל  הרמ"א, לדעת ב ' בסעיף  שנתבאר וכמו 

שאי  הכא א "כ  חוזר, הדין הדיין , את  לחייב  אפשר שאי  מקום שכל  ב ', בסעיף 

שלו . בחלק  חוזר הדין  השלישי, הדיין שכנגד החלק  את  לחייב  אפשר
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ÔÈÎÏB‰ ,Ck Ì‰Ï ‰¯B‰ „Á‡ ÌÎÁL È�tÓ ,Ï˜‰Ï ¯ÈÚa ‚‰�Ó ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿≈∆»»∆»»»∆«¿ƒ

Ì‡Â .BzÚ„ ¯Á‡ ו הראשון החכם ‡Á¯מת ÌÎÁ במקומו העיר לרב נתמנה «««¿¿ƒ»»«≈

‡eÒÈ¯ו  Ba ‚‰� ,ÔÈ¯ÈzÓ Ì‰L ‰Ó ¯Ò‡Ï ‡a הרב אם להיפך, הדין והוא »∆¡…«∆≈«ƒƒ¿…ƒ

דאתרא  המרא כעת שהוא כיון עליו לסמוך יכולים להתיר, פוסק השני

(‚"�¯ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)¯ÙÒ ÏÚ ÌÈ·e˙k ÌÈ�BL‡¯‰ È¯·„L ÌB˜Ó Ïk .»»∆ƒ¿≈»ƒƒ¿ƒ«≈∆

ÌÈÓÚÙÏL BÓk ,Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈ�B¯Á‡‰ ÌÈ˜ÒBt‰Â ,ÌÈÓÒ¯ÙÓ Ì‰Â¿≈¿À¿»ƒ¿«¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ¬≈∆¿∆ƒ¿»ƒ

È‡¯˙·Î ‰ÎÏ‰„ ,ÌÈ�B¯Á‡‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,ÌÈ�B‡‚‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈ˜ÒBt‰«¿ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ««»«¬ƒ«¬»»¿«¿»≈

CÏÈ‡Â ‡·¯Â ÈÈa‡Ó חלקו זאת ובכל לפניהם שכתבו מה ראו שהפוסקים כיון ≈««≈¿»»¿≈»

לראשון  האחרון בין ההבדל ואם אחריהם, הולכין להם, הקודמים דברי על

כבתראי הלכה אמרינן לא לתנא, אמורא בין ˆ"„)כמו ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Ï·‡ .¬»

ÌÈ¯Á‡ e‡ˆÓ�Â ,¯ÙÒ ÏÚ B�B¯ÎÊ ‰ÏÚ ‡ÏÂ ÔB‡‚ ˙·eLz ÌÈÓÚÙÏ ‡ˆÓ� Ì‡ƒƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«»¿…»»ƒ¿«≈∆¿ƒ¿¿¬≈ƒ

eÚ„È ‡ÏL ¯LÙ‡L ,ÌÈ�B¯Á‡‰ È¯·„k ˜ÒÙÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ¿ƒ»»≈¿ƒƒƒ¿…¿ƒ¿≈»«¬ƒ∆∆¿»∆…»¿

e‰· È¯„‰ ÈÂ‰ e‰Ï ÚÈÓL ÈÂ‰ È‡Â ,ÔB‡‚‰ È¯·„ מה רואים היו אם שמא ƒ¿≈«»¿ƒ«≈¿ƒ«¿«≈«¿≈¿

לפסוק  צריכים אין ולכן בהם, חוזרים היו שלפניהם, הגאון הפוסק שכתב

האחרונים  ˆ"„)קו כדברי ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

דיינים ‚ שלשה או רשות ונטל מומחה היה שאם התבאר הקודם בסעיף

לשלם  הדיין פטור הדין, את להחזיר אפשר ואי הדעת בשיקול וטעו וקיבלום,

ואם שהזיק, ¯eL˙,מה ÏË� ‡ÏÂ ÔÈ„ ˙Èa ‰ÁÓÓ ‰ÚBË‰ ‰È‰ שהיו או »»«∆À¿∆≈ƒ¿…»«¿
דיינים Ì‰ÈÏÚשלשה ÔÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ בכפייה אותם דנו ,אלא ¿…ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆

Ôe„Ï Ì‰ÈÏÚ ÌÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ Ï·‡ ‰ÁÓÓ ‰È‰ ‡ÏL B‡∆…»»À¿∆¬»ƒ¿«¬≈ƒƒ¬≈∆»
ÔÈ„a Ì‰Ï יחיד דיין רק היה אבל עליהם שקיבלוהו Ïe˜Laאע"פ ‰ÚËÂ , »∆«ƒ¿»»¿ƒ

„Èa Ô˙�Â ‡N� Ì‡ ,˙Ú„‰,לזכאי מהחייב הכסף את בעצמו שהעביר הינו «««ƒ»»¿»««»
ביד  ונתן שנשא כיון מ"מ הדין, את להחזיר בכוחו שיש NÚL‰אע"פ ‰Ó«∆»»

B˙ÈaÓ ÌÏLÈÂ ÈeNÚ מזיק מדין ההפסד Èa„,את Ô˙�Â ‡N� ‡Ï Ì‡Â , »ƒ«≈ƒ≈¿ƒ…»»¿»««»
הדין, את להחזיר אפשר ÈÊÁ‰Ï¯אם ¯LÙ‡ È‡ Ì‡Â ,ÔÈ„‰ ¯ÊÁÈ שהלך כגון «¬…«ƒ¿ƒƒ∆¿»¿«¬ƒ

אלם  גבר שהוא או הים B˙ÈaÓלמדינת ÌÏLÈ ולא , לשלם שצריך הטעם ¿«≈ƒ≈

u
הקדמונים,קו. ראיות  סותר כשהבתראי רק כבתראי , דהלכה דהא כתב  בפמ "ג 

[פתחי  כבתראי  הלכה אין  בסתם, דעתו  כותב  רק  ראיותיו , סותר כשלא אבל 

תשובה].
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קיבלום  כשלא בשלשה או יחיד, דיין להיות ממנו ביקש דמי אנוס, נחשב

Èa„,‰‚‰:.עליהם  Ô˙�Â ‡N� ‡Ï eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ בשיקול שטעה כיון ¿≈¿ƒ«¬ƒ…»»¿»««»

המוחזק  יכול וממילא קז הדעת, נכון, הוא מקודם שפסק שהפסק לי קים לומר

וממילא הדין את להחזיר יכול ÔÈ‡Âאינו ,B˙ÈaÓ ÌÏLÈÂ ÈeNÚ ‰NÚL ‰Ó«∆»»»ƒ«≈ƒ≈¿≈

¯ÊBÁ ÔÈ„‰ ביחיד דאיירי כיון מ"מ שטעה, שאומר ממנו גדול כאן יש ואפי' «ƒ≈

חוזר הדין אין עליהם, קיבלום ולא בג' או רשות נטל ÂËÂ¯שלא ˘"‡¯‰)

(Ë"Î ˜"Ò ÛÂÒÂ '‡ ˙Â‡ „"È˜Ò ÔÈÚ ÌÈ˜ÒÂÙ ‰·¯‰ „ÂÚÂ. בסעיף לעיל נתבאר

ביחיד  ה"ה חוזר, הדין  אין הדעת בשיקול דבטעה כאן הרמ"א דלדעת ב'

עליהם שקיבלום בשלשה או Ì‰ÈÏÚמומחה ÌeÏa˜ ‡ÏLk ‰Ê ÏÎÂ בפירוש ¿»∆¿∆…ƒ¿¬≈∆

Ì‰ÈÏÚ ÌeÏa˜ Ì‡ Ï·‡ ,˙eÚËÏ ÔÈa ÔÈ„Ï ÔÈa בפירוש˙eÚËÏ ÔÈa ÔÈ„Ï ÔÈa ≈¿ƒ≈¿»¬»ƒƒ¿¬≈∆≈¿ƒ≈¿»

(˘"‡¯‰Â ¯ÂË)Ï‰˜‰ ÔÈÁÈ¯ÎÓL ‰Ê‰ ÔÓÊ· B‡ Ètאת , ÏÚ ,ÌÈ�È„‰ מכח «¿««∆∆«¿ƒƒ«»»««»ƒ«ƒ

˙BNÚÏ Ì‰Ï ‰Ó„ ,eÚË eÏÙ‡ eÓÏLÈ ‡Ï ,ÌÁ¯k ÏÚa ÌÈ�È„ eÈ‰ÈL ,Ì¯Á‰«≈∆∆ƒ¿«»ƒ¿«»¿»…¿«¿¬ƒ»¿«»∆«¬

דעתם  בשיקול טעו רק דעתם, שיקול כפי ודנו לדון הוכרחו ÏkÓקח הרי .ƒ»

¯ÊÁÏ Ì‰Ï LÈ ÌB˜Ó שפסקו eÚËממה Ì‡ קודם , שטעו הבינו אם היינו »≈»∆«¬…ƒ»

הוציאו  כבר אם [אבל בהם לחזור יכולים זה דבאופן הדין, פסק שנתבצע

הדין] את להחזיר אפשר דאי זו לשיטה ס"ל הרי הממון, ‡Ô�Èאת Ì‡Â ,¿ƒ≈»

¯ÊÁÏ ÌÈˆB¯ שטעו שהבינו אע"פ הדין פסק את ÌÏLÏומבצעים ÔÈÎÈ¯ˆ , ƒ«¬…¿ƒƒ¿«≈

(ÔÈ¯„‰�Ò ˘È¯ ÈÎ„¯Ó),„ÁÈa ÌÈ�È„‰ Ïk eÓÈkÒ‰ Ì‡ ,ÔÈÓÏLÓe eÚËLÎe .¿∆»¿«¿ƒƒƒ¿ƒ»««»ƒ¿««

Ì‰aL ÌÈ�L ¯Á‡ eÎÏ‰Â ,‰LÏL ˜¯ ÌÈ�È„‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈÓÏLÓ ÌÏk מכח À»¿«¿ƒ¿ƒ»««»ƒ«¿…»¿»¿««¿«ƒ∆»∆

„ÔÈרוב  ÏÚa‰ „ÈÒÙÓ ÈLÈÏL‰ ˜ÏÁ‰Â ,ÌÈ˜ÏÁ È�L ÔÈÓÏLÓ Ì‰ ‡·Ïקט , . ≈¿«¿ƒ¿≈¬»ƒ¿«≈∆«¿ƒƒ«¿ƒ«««ƒ¬»

Ì‰L ‰˘ÏL ¯Á‡ eÎÏ‰Â ,‰LÓÁ ÌÈ�È„‰ eÈ‰ Ì‡ƒ»««»ƒ¬ƒ»¿»¿««¿…»∆≈

u
עדיין קז. אם אבל  חוזר , הדין  אין הממון את  הוציאו כבר  אם שרק הש "ך  דעת כן 

הדין  הוציאו , לא  דאפי' דס "ל  כסמ"ע ודלא מוציאין, אין הממון , את  הוציאו  לא 

שזיכוהו . לזה הממון את ומוציאין  קיים,

בשיקולקח. הדיין טעה אם  מ "מ לדון, אותם שמכריחין בזה"ז דגם  חולק  והש "ך 

לשלם. חייב  בכפייה, ודן הדעת 

שא "אקט. דין דבעל  פסידא במקום דאף  הרא "ש  לדעת רק  זה דכל  הש "ך  כתב 

חוזר  הדין  אין מ "מ  וקיבלום , ג' או  רשות שנטל  מומחה יחיד כגון הדיין, את לחייב 

כמותו השו "ע  שפסק  הרי"ף  לדעת  אבל  הרמ"א, לדעת ב ' בסעיף  שנתבאר וכמו 

שאי  הכא א "כ  חוזר, הדין הדיין , את  לחייב  אפשר שאי  מקום שכל  ב ', בסעיף 

שלו . בחלק  חוזר הדין  השלישי, הדיין שכנגד החלק  את  לחייב  אפשר
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Ïk‰ ÌÏLÏ ÌÈÎÈ¯ˆ לבד ‰¯·, דעתם על להיפסק יכול היה שהדין כיון »…¿ƒƒ¿«≈«…

דיינים שלשה .(ÂË¯)שהם

ÔÂÈÒ ÊÎ

לשלם„ חייב אם לענין לא, או רשות נטל אם מומחה ביחיד חילקנו «¬‡·Ïלעיל
ÏË�L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ,‰ÁÓÓ B�È‡L ÈÓƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈ƒƒ««ƒ∆»«

˙eL¯ לדון גלותא ÏÏÎaמריש  B�È‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ , ¿¬≈∆ƒ¿«««≈¿«¿≈ƒ¿«
„Á‡ ÏÎÂ ,‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË ÔÈa ,ÔÈ„ B�È„ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÈ�È„‰««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈»»≈…»»¿»∆»

ÔÈ„ ˙Èa È�Ùa Ô„Â ¯ÊBÁ ,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ לדון Ì‡Âקי הראויים . ƒ«¬≈ƒƒƒ»»≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
·ÈÁ ,„Èa Ô˙�Â ‡N�Â ‰ÚËהדייןÂ ,B˙ÈaÓ ÌÏLÏ¯ÊBÁהדייןÁ˜BÏÂ »»¿»»¿»««»«»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«

‰ÎÏ‰k ‡ÏL BÏ Ô˙�L ÔÈ„ ÏÚaÓ שצריך כמזיק דינו ביד, ונתן שנשא דכיון ƒ««ƒ∆»«∆…«¬»»
הממון  את שקיבל מזה בחזרה להוציא מוטל ועליו צ"ל:.לשלם, וכך חסר, כאן

Ï„Èa‡ואם Ô˙�Â ‡N�ÔÈ„‰¯ÊBÁ להחזיר הממון את שקיבל זה על ומוטל , …»»¿»««»«ƒ≈
לשלם. לו שיש כיון הדיין, על מוטל זה ואין ששילם, BÏלזה ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈

‡ÓËL B‡ ,¯ÈÊÁ‰Ï עם אותו השואל עירב הדין פסק ומחמת הטהור את ¿«¬ƒ∆ƒ≈
ונטמאו  טהרותיו ÌÈ·ÏkÏשאר ¯zÓ‰ ¯·„ ÏÈÎ‡‰L B‡ שפסק , מחמת ∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ

היתר  שהיה ונתברר טריפה, ÈÊ‰Ï˜שהוא Ì¯B‚ Ïk ÔÈ„k ÌÏLÈ גרמי , כדין ¿«≈¿ƒ»≈¿«ƒ
‰e‡.בכוונה  ˜ÈÊ‰Ï ÔÂk˙Ó ‰ÊL ,∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

‰Â ,da ·ÈÁ B�È‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·ÈÁÂ ‰ÚËL ÔÈ„ השבועה חיוב מחמת «»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»¿
‰Ê ‰NÚ שבועה Ú·LÈ,שחייבוהו ‡ÏL È„Î B�È„ ÏÚa ÌÚ ‰¯Lt »»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

,‰¯Lt‰ ÏÚ B„ÈÓ e�˜L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úe·L Ôa B�È‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»ƒ»««¿»»
¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚËa ÔÈ�˜„ ,ÌeÏk d�È‡ קיא.‡˜Â„Â .‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ ≈»¿¿ƒ¿»¿»¿≈¿≈»«≈»∆¿«¿»

‰ÊÏ ‰ÓB„k B‡ ,‰Úe·L‰ ÌeLÓ ‰¯Lt‰ ‰NÚL BzÚ„ ‰Ï‚LÌ˘· ¯ÂËÈÚ) ∆ƒ»«¿∆»»«¿»»ƒ«¿»«∆¿∆

(Û"È¯‰.

u
הטענות ,קי. שינוי לענין ב "ד בפני לדון שיכולים בזה נפ"מ  טעו , שלא באופן  ואפי'

להודאה. נחשב  בפניו  ההודאה שאין וכן

הרי "ףקיא. לשיטת  הדעת, בשיקול  בטעה אבל  משנה, בדבר בטעה  דוקא

והרמ"א, הרא "ש  לדעת  אבל  בטילה . הפשרה וממילא חוזר הדין כבר והרמב "ם  אם 

להישבע לך  היה לו  לומר דיכול  פטור, והדיין  קיימת, והפשרה חוזר  הדין  אין  גבה 

לשלם. ולא

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|åë ïîéñâô

ÂÎ ÔÓÈÒ

ÌÈÈÂ‚ È�È„· ÔÂ„Ï ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

ÔÂÈÒ ÁÎ

‡˙B‡k¯Ú·e ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È�È„ È�Ùa ÔB„Ï ¯eÒ‡משפט Ì‰ÏLבית »ƒƒ¿≈«»≈¿≈»ƒ¿«¿»∆»∆
(Ba Ôe„Ï ÌÈ¯NÏ Úe·˜ ·LBÓ ,Le¯Èt)È�È„k ÌÈ�„L ÔÈ„· eÏÙ‡ , ≈»»«¿»ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈

Ï‡¯NÈ והינו עכו"ם, לפני ולא לפניהם', תשים אשר המשפטים 'ואלה שנאמר ƒ¿»≈
לנפשיה  דינא איניש שעביד במקום [ואפילו שלנו, המשפטים לפי כשדנים אפי'

עכו"ם] ע"י לעשותו אסור ד', סימן לעיל שנתבאר �˙¯ˆeכמו eÏÙ‡Â ,«¬ƒƒ¿«
Ì‰È�Ùa,הסכימו ÔB„Ï ÌÈ�È„ ÈÏÚa È�Lכן ÔB„ÈÏגם ‡a‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ ¿≈«¬≈ƒƒƒƒ¿≈∆»¿»«»ƒ

ÚL¯ ‰Ê È¯‰ ,Ì‰È�Ùa קיב‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Û„‚Â Û¯Á eÏ‡Îe , ƒ¿≈∆¬≈∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«…∆
¯‰"Ú e�a ומשפטיו משה תורת כאילו מראה בפניהם, לדון שהולך מכיון כי «≈

הגויים  ערכאות שם מייקר וגם אמת, B˙B„�Ï‰‚‰:.אינם ÔÈ„ ˙Èa „Èa LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿«

B¯·Á ÏÚÓ ÌÈÈB‚‰ „È ˜ÏÒÈL „Ú BÓÈ¯Á‰Ïe ממון שום ממנו יוציאו שלא ¿«¬ƒ«∆¿«≈««ƒ≈«¬≈

(„"�˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÎÂ È�ÙÏהמסייע‰ÈÊÁÓ˜את. CÏB‰‰ „Èa ¿≈«¬ƒƒ««¬ƒ¿««≈ƒ¿≈

ÌÈÈB‚(·"˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)È„È ÏÚ e‰ÙBkL ˜¯ ,ÌÈÈB‚ È�ÙÏ Ô„ B�È‡ eÏÙ‡Â . ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿≈ƒ«∆≈«¿≈

,Ï‡¯NÈ ÔÈ„Ï BÓÚ „ÓÚÈL ÌÈÈB‚מ"מ„eÓÚ‰ ÏÚ BÁ˙ÓÏ Èe‡¯,ולהלקותו ƒ∆«¬…ƒ¿ƒƒ¿»≈»¿»¿«»«

כמו  לעשות עליו מ"מ ישראל, לב"ד ציית שאינו אלם גברא הוא אם ואפי'

ישראל בפני לידון שיבא גויים ע"י לכופו ולא הבא, בסעיף (ÈÎ„¯Óשיבואר

(‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯ÙÁ"Ù˘ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ומי . מוסר, דיני כל נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»

כמוסר  דינו לערכאות ÈÁ˙�Â·שהולך ÌÈÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Úa CÏ‰L ÈÓ .ƒ∆»«¿«¿»∆ƒ¿ƒ¿«≈

Ì‰È�È„a שוחד שילם השני שהבע"ד מחמת אלא כדין שלא שנתחייב אפי' ¿ƒ≈∆

הדין  את ‡ÌÈ¯ÓBועיוותו LÈ ,Ï‡¯NÈ È�È„ È�ÙÏ BÚ·ze ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,¿««»≈¿»ƒ¿≈«»≈ƒ¿»≈≈¿ƒ

BÏ ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ‡Lכדין שלא בערכאות שתבעו ˜Á"Ù)כיון ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó), ∆≈ƒ¿»ƒ

u
רשות קיב. בלי לערכאות  חבירו  שתבע  מי  למנין לצרף  שאין האחרונים  וכתבו 

הקדשים ]. [כסף  מב "ד
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Ïk‰ ÌÏLÏ ÌÈÎÈ¯ˆ לבד ‰¯·, דעתם על להיפסק יכול היה שהדין כיון »…¿ƒƒ¿«≈«…

דיינים שלשה .(ÂË¯)שהם

ÔÂÈÒ ÊÎ

לשלם„ חייב אם לענין לא, או רשות נטל אם מומחה ביחיד חילקנו «¬‡·Ïלעיל
ÏË�L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ�È„ ÈÏÚa B˙B‡ eÏa˜ ‡ÏÂ ,‰ÁÓÓ B�È‡L ÈÓƒ∆≈À¿∆¿…ƒ¿«¬≈ƒƒ««ƒ∆»«

˙eL¯ לדון גלותא ÏÏÎaמריש  B�È‡Â ,ÚB¯Ê ÈÏÚa ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ , ¿¬≈∆ƒ¿«««≈¿«¿≈ƒ¿«
„Á‡ ÏÎÂ ,‰ÚË ‡Ï ÔÈa ‰ÚË ÔÈa ,ÔÈ„ B�È„ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,ÌÈ�È„‰««»ƒ¿ƒ»≈ƒƒ≈»»≈…»»¿»∆»

ÔÈ„ ˙Èa È�Ùa Ô„Â ¯ÊBÁ ,‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌÈ�È„ ÈÏÚaÓ לדון Ì‡Âקי הראויים . ƒ«¬≈ƒƒƒ»»≈¿»ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
·ÈÁ ,„Èa Ô˙�Â ‡N�Â ‰ÚËהדייןÂ ,B˙ÈaÓ ÌÏLÏ¯ÊBÁהדייןÁ˜BÏÂ »»¿»»¿»««»«»¿«≈ƒ≈¿≈¿≈«

‰ÎÏ‰k ‡ÏL BÏ Ô˙�L ÔÈ„ ÏÚaÓ שצריך כמזיק דינו ביד, ונתן שנשא דכיון ƒ««ƒ∆»«∆…«¬»»
הממון  את שקיבל מזה בחזרה להוציא מוטל ועליו צ"ל:.לשלם, וכך חסר, כאן

Ï„Èa‡ואם Ô˙�Â ‡N�ÔÈ„‰¯ÊBÁ להחזיר הממון את שקיבל זה על ומוטל , …»»¿»««»«ƒ≈
לשלם. לו שיש כיון הדיין, על מוטל זה ואין ששילם, BÏלזה ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈

‡ÓËL B‡ ,¯ÈÊÁ‰Ï עם אותו השואל עירב הדין פסק ומחמת הטהור את ¿«¬ƒ∆ƒ≈
ונטמאו  טהרותיו ÌÈ·ÏkÏשאר ¯zÓ‰ ¯·„ ÏÈÎ‡‰L B‡ שפסק , מחמת ∆∆¡ƒ»»«À»«¿»ƒ

היתר  שהיה ונתברר טריפה, ÈÊ‰Ï˜שהוא Ì¯B‚ Ïk ÔÈ„k ÌÏLÈ גרמי , כדין ¿«≈¿ƒ»≈¿«ƒ
‰e‡.בכוונה  ˜ÈÊ‰Ï ÔÂk˙Ó ‰ÊL ,∆∆ƒ¿«≈¿«ƒ

‰Â ,da ·ÈÁ B�È‡L ÈÓÏ ‰Úe·L ·ÈÁÂ ‰ÚËL ÔÈ„ השבועה חיוב מחמת «»∆»»¿ƒ≈¿»¿ƒ∆≈«»»¿
‰Ê ‰NÚ שבועה Ú·LÈ,שחייבוהו ‡ÏL È„Î B�È„ ÏÚa ÌÚ ‰¯Lt »»∆¿»»ƒ««ƒ¿≈∆…ƒ»«

,‰¯Lt‰ ÏÚ B„ÈÓ e�˜L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úe·L Ôa B�È‡L Ú„È Ck ¯Á‡Â¿««»»«∆≈∆¿»««ƒ∆»ƒ»««¿»»
¯ÊBÁÂ ,‡e‰ ˙eÚËa ÔÈ�˜„ ,ÌeÏk d�È‡ קיא.‡˜Â„Â .‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ ≈»¿¿ƒ¿»¿»¿≈¿≈»«≈»∆¿«¿»

‰ÊÏ ‰ÓB„k B‡ ,‰Úe·L‰ ÌeLÓ ‰¯Lt‰ ‰NÚL BzÚ„ ‰Ï‚LÌ˘· ¯ÂËÈÚ) ∆ƒ»«¿∆»»«¿»»ƒ«¿»«∆¿∆

(Û"È¯‰.

u
הטענות ,קי. שינוי לענין ב "ד בפני לדון שיכולים בזה נפ"מ  טעו , שלא באופן  ואפי'

להודאה. נחשב  בפניו  ההודאה שאין וכן

הרי "ףקיא. לשיטת  הדעת, בשיקול  בטעה אבל  משנה, בדבר בטעה  דוקא

והרמ"א, הרא "ש  לדעת  אבל  בטילה . הפשרה וממילא חוזר הדין כבר והרמב "ם  אם 

להישבע לך  היה לו  לומר דיכול  פטור, והדיין  קיימת, והפשרה חוזר  הדין  אין  גבה 

לשלם. ולא
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ÂÎ ÔÓÈÒ

ÌÈÈÂ‚ È�È„· ÔÂ„Ï ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

ÔÂÈÒ ÁÎ

‡˙B‡k¯Ú·e ÌÈ·ÎBÎ È„·BÚ È�È„ È�Ùa ÔB„Ï ¯eÒ‡משפט Ì‰ÏLבית »ƒƒ¿≈«»≈¿≈»ƒ¿«¿»∆»∆
(Ba Ôe„Ï ÌÈ¯NÏ Úe·˜ ·LBÓ ,Le¯Èt)È�È„k ÌÈ�„L ÔÈ„· eÏÙ‡ , ≈»»«¿»ƒ»¬ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ≈

Ï‡¯NÈ והינו עכו"ם, לפני ולא לפניהם', תשים אשר המשפטים 'ואלה שנאמר ƒ¿»≈
לנפשיה  דינא איניש שעביד במקום [ואפילו שלנו, המשפטים לפי כשדנים אפי'

עכו"ם] ע"י לעשותו אסור ד', סימן לעיל שנתבאר �˙¯ˆeכמו eÏÙ‡Â ,«¬ƒƒ¿«
Ì‰È�Ùa,הסכימו ÔB„Ï ÌÈ�È„ ÈÏÚa È�Lכן ÔB„ÈÏגם ‡a‰ ÏÎÂ .¯eÒ‡ ¿≈«¬≈ƒƒƒƒ¿≈∆»¿»«»ƒ

ÚL¯ ‰Ê È¯‰ ,Ì‰È�Ùa קיב‰LÓ ˙¯B˙a „È ÌÈ¯‰Â Û„‚Â Û¯Á eÏ‡Îe , ƒ¿≈∆¬≈∆»»¿ƒ≈≈¿ƒ≈¿≈ƒ»¿«…∆
¯‰"Ú e�a ומשפטיו משה תורת כאילו מראה בפניהם, לדון שהולך מכיון כי «≈

הגויים  ערכאות שם מייקר וגם אמת, B˙B„�Ï‰‚‰:.אינם ÔÈ„ ˙Èa „Èa LÈÂ¿≈¿«≈ƒ¿«

B¯·Á ÏÚÓ ÌÈÈB‚‰ „È ˜ÏÒÈL „Ú BÓÈ¯Á‰Ïe ממון שום ממנו יוציאו שלא ¿«¬ƒ«∆¿«≈««ƒ≈«¬≈

(„"�˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÔÈÓÈ¯ÁÓ ÔÎÂ È�ÙÏהמסייע‰ÈÊÁÓ˜את. CÏB‰‰ „Èa ¿≈«¬ƒƒ««¬ƒ¿««≈ƒ¿≈

ÌÈÈB‚(·"˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)È„È ÏÚ e‰ÙBkL ˜¯ ,ÌÈÈB‚ È�ÙÏ Ô„ B�È‡ eÏÙ‡Â . ƒ«¬ƒ≈»ƒ¿≈ƒ«∆≈«¿≈

,Ï‡¯NÈ ÔÈ„Ï BÓÚ „ÓÚÈL ÌÈÈB‚מ"מ„eÓÚ‰ ÏÚ BÁ˙ÓÏ Èe‡¯,ולהלקותו ƒ∆«¬…ƒ¿ƒƒ¿»≈»¿»¿«»«

כמו  לעשות עליו מ"מ ישראל, לב"ד ציית שאינו אלם גברא הוא אם ואפי'

ישראל בפני לידון שיבא גויים ע"י לכופו ולא הבא, בסעיף (ÈÎ„¯Óשיבואר

(‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯ÙÁ"Ù˘ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ומי . מוסר, דיני כל נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»

כמוסר  דינו לערכאות ÈÁ˙�Â·שהולך ÌÈÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Úa CÏ‰L ÈÓ .ƒ∆»«¿«¿»∆ƒ¿ƒ¿«≈

Ì‰È�È„a שוחד שילם השני שהבע"ד מחמת אלא כדין שלא שנתחייב אפי' ¿ƒ≈∆

הדין  את ‡ÌÈ¯ÓBועיוותו LÈ ,Ï‡¯NÈ È�È„ È�ÙÏ BÚ·ze ¯ÊBÁ Ck ¯Á‡Â ,¿««»≈¿»ƒ¿≈«»≈ƒ¿»≈≈¿ƒ

BÏ ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ‡Lכדין שלא בערכאות שתבעו ˜Á"Ù)כיון ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó), ∆≈ƒ¿»ƒ

u
רשות קיב. בלי לערכאות  חבירו  שתבע  מי  למנין לצרף  שאין האחרונים  וכתבו 

הקדשים ]. [כסף  מב "ד

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|åë ïîéñ ãô

BÏ ÔÈ˜˜Ê�„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ(‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù· ÈÎ„¯Ó)„ÒÙ‰ Ì¯‚L ‡Ï Ì‡ , ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ…∆»«∆¿≈

ÌÈÈB‚ È�ÙÏ B�È„ ÏÚ·Ï הדין פסקו שכבר אלא הפסד לו גרם לא ואפי' ¿««ƒƒ¿≈ƒ

נזקקין  אין שוב יותר, ד"ת ע"פ לו שמגיע טוען רק מהשני, ממון והוציאו

Â·ÊÈ¯Ó¯‚)לו Ì"¯‰Ó)¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ‰�BL‡¯ ‡¯·Ò‰Â לו . נזקקין שאין ¿«¿»»ƒ»ƒ¿∆ƒƒ»

.כלל 

·ÏÈˆ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡Â ,ÌÏ‡ B�È„ ÏÚ·e ,‰ÙÈ˜z ÌÈÈB‚‰ „È ‰˙È‰»¿»««ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿«ƒ
Ï‡¯NÈ È�È„a e�ÓÓ מדיני יותר תקיפה שידם כיון העכו"ם בידי רק אלא ƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈

Ï·‡ישראל  ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,‰ÏÁz Ï‡¯NÈ È�È„Ï e�ÚazÈ יודעים , והב"ד ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ…»»»…
דין  פי על לשלם חייב ‚ÌÈÈBשהוא È�È„a ÏÈˆÓe ÔÈ„ ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB� ,≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«»≈ƒ

B�È„ ÏÚa „ÈÓ מאשר עכו"ם, בדיני לדון לילך ישראל מדייני היתר לקבל ועדיף ƒ«««ƒ
הקודם  בסעיף וכדלעיל אסור שזה ישראל, בדיני לדון שיבוא גויים ע"י .לכופו

:‰‚‰ÔÈ„ ˙È·Ï ˙eL¯ LÈÂעצמם ÊL‰לדיינים  „ÈÚ‰Ïe ÌÈÈB‚ È�ÙÏ CÏÈÏ ¿≈¿¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆

‰ÊÏ ·ÈÁהגוי לטובת ומעידים ישראל, והנתבע גוי הוא כשהתובע (·ÏÚאפי' «»»∆

(‡¯È¯˘ '¯ Ì˘· ˙ÂÓÂ¯˙‰,ÔÈ„ ˙Èˆ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ B�È‡Lk ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆«¿»¿∆≈∆ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÈB‚ È�ÙÏ Ôe„Ï ˙BL¯‰Ï ÔÈ„ ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ כשאינו אפי' ¬»¿«»ƒ»¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

אחרת, בעיר בב"ד או מהם פחות ב"ד בפני אלא חשוב, ב"ד בפני לדון רוצה

משה בתורת יד כמרים הוי לפניהם ההליכה ‡')דעצם ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

ÔÂÈÒ ËÎ

‚ÌeÏÎ B�È‡ ,ÌÈÈB‚‰ È�ÙÏ B¯·Á ÌÚ ÔB„Ï ÔÈ�˜a ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ כיון «¿«≈»»¿ƒ¿»ƒƒ¬≈ƒ¿≈«ƒ≈¿
איסור  לעשות להתיר הקנין מהני לא איסור, Ì‰È�Ùa.שהוא ÔB„Ï ¯eÒ‡Â ,¿»ƒƒ¿≈∆

ÂאפילוCÏÈ ‡Ï Ì‡L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ לדון È‰È‰עמו Ì‰È�Ùa מוטלÂÈÏÚ ¿ƒƒ≈»»∆ƒ…≈≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆»»
CÎÂלתת Ckצדקה,ÌÈÈ�ÚÏכן ‚ÌÈÈBגם È�ÙÏ BÓÚ ÔB„Ï CÏÈÏ ¯eÒ‡ «¿««¬ƒƒ»≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ
מקוםÂכנ"ל  ÌÈÈ�ÚÏמכל ÂÈÏÚ Ïa˜L ‰Ó ÔzÏ ·ÈÁ התחייבות מדין ¿«»ƒ≈«∆ƒ≈»»«¬ƒƒ

לערכאות  יילך לא אם לצדקה לתת התחייב דהרי ÓB‡L¯,לצדקה, ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈
e�ÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡L מכח רק אלא ממונות דיני מכח חייב דאינו ∆≈≈ƒƒƒƒ∆

לנכסיו  יורדין ב"ד אין ובצדקה צדקה, ‡Ï‡נדרי ÏÁLרק, B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ∆»ƒƒ∆»
ÂÈÏÚ שבזה ‰�„¯ האיסור מחמת נדרו לקיים .וחייב «∆∆»»

„BÚ·zÏ È‡L¯ B�È‡ ,ÌÈÈB‚‰ È�È„a BÚ·zÏ ÏÎeÈL ·e˙kL ¯ËL¿«∆»∆«¿»¿¿ƒ≈«ƒ≈««¿»¿
Ì‰È�Ùa חל שלא בתורה, שכתוב מה על תנאי כעושה ÒÓ¯דהוי Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿ƒ»«

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æë ïîéñäô

e�ÚazÈL ÈB‚Ï ¯ËL‰לנתבע,Ì‰È�È„a לייקר שגרם האיסור מעצם חוץ «¿«¿∆ƒ¿»∆¿ƒ≈∆
אף העכו"ם, e‰L‡שם ‰ÓÓ ¯˙BÈ „ÈÒÙ‰L ‰Ó Ïk BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ«»¿«≈»«∆ƒ¿ƒ≈ƒ«∆

Ï‡¯NÈ È�È„a ·ÈÁ גרמי Ï‡¯NÈ,‰‚‰:.מדין ÔÈ„a BÙÎÏ ÏÎeÈLk ‰Ê ÏÎÂ «»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»∆¿∆«¿…¿ƒƒ¿»≈

ÈB‚Ï B¯ÒÓÏ ¯zÓ ,ÌÏ‡ ‰BÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ישראל מב"ד רשות בנטילת ורק ¬»ƒ«∆«»À»¿»¿«

ב' סעיף ‰¯ËÈ·"‡)וכדלעיל Ì˘· Â"Ò ÛÒÂÈ ˙È·)ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»

Ë"Ò˘י"א ‡')סעיף ÔÓÈÒ Á"È ÏÏÎ ‰·Â˘˙· ˘"‡¯‰)¯ËL ¯ÎBÓ‰ ÈB‚ ÔÈ„Óƒƒ«≈¿«

ÌÈÈB‚ ÔÈ„a ‡e‰ Ô„ Ì‡ ,¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÏÚ Ï‡¯NÈÏ ·BÁ קיג. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈«≈ƒ»¿ƒƒ

ÊÎ ÔÓÈÒ

Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÌÂ˘ ‡ÏÂ ÔÈÈ„ ÏÏ˜Ï ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÔÂÈÒ 'Ï

ה ‡ האיסור אבל  לקלל, התורה  מן הקב"ה,אסור  של בשמו כשמקלל רק וא

Ï‡¯NÈÓולכן „Á‡ ÏÏ˜Ó‰BÓˆÚ ÏÏ˜Ó eÏÙ‡Â(¯ÂË)B‡ ÌLa , «¿«≈∆»ƒƒ¿»≈«¬ƒ¿«≈«¿¿≈
‡e‰ Ce¯a ˘B„˜Ï ÌÈÈB‚‰ ÌÈ¯B˜L ˙BÓL‰Ó „Á‡· B‡ Èe�Îa דלא ¿ƒ¿∆»≈«≈∆ƒ«ƒ«»»

מכינוי  ˙˜ÏÏגרע ‡Ï' ÌeLÓ ,˙Á‡ ‰˜BÏ ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰ Ì‡ ,ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»∆««ƒ…¿«≈
'L¯Á חרש שאינו מי וכ"ש מצטער, שאינו אע"פ לחדש 'חרש', הפסוק ונקט ≈≈

עי"ז  È„)שמצטער ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ)‰È‰ Ì‡Â BÏ˜‰המקולל, ,ÔÈ„המקלל„BÚ ¿ƒ»»«»∆
ÌÈ‰Ï‡' ÌeLÓ ,˙¯Á‡ דיין ˙˜ÏÏ'היינו ‡Ï(ÊÎ ,·Î ˙ÂÓ˘)¯e¯‡Â אם . «∆∆ƒ¡…ƒ…¿«≈¿»

לה' פלוני 'ארור' ˜ÏÏ‰.אמר ÔBLÏ ÈÂ‰ ,«≈¿¿»»

·‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ מלקות שיתחייב בו התרו ולא ‡Bשקילל , ƒ…»¿»»«¿»»
ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏ˜‰ ‰˙È‰L B‡ ,Èe�k ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏÏ˜L∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿«

u
מכר קיג. כוכבים והעובד כוכבים, לעובד חייב  שהיה ישראל  - הגה שם: ז"ל 

ואע"פ כוכבים , עובד בפני חבירו  ישראל  עם  לדון  שאסור אעפ"י לישראל , השטר

שהיה מה  זה  לישראל  יפסקו  ישראל  דייני מקום מכל  כוכבים , עובד מכח שבא 

הרי  מכחו בא זה וישראל  הואיל  כוכבים, עובד דייני לפני  מרויח  כוכבים  העובד

דינא שהוא כוכבים עובדי דייני לפני  לזכות  יכול  שהיה מה בכל  כמוהו  הוא 

דמלכותא.
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BÏ ÔÈ˜˜Ê�„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ(‡¯˙· ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù· ÈÎ„¯Ó)„ÒÙ‰ Ì¯‚L ‡Ï Ì‡ , ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒƒ…∆»«∆¿≈

ÌÈÈB‚ È�ÙÏ B�È„ ÏÚ·Ï הדין פסקו שכבר אלא הפסד לו גרם לא ואפי' ¿««ƒƒ¿≈ƒ

נזקקין  אין שוב יותר, ד"ת ע"פ לו שמגיע טוען רק מהשני, ממון והוציאו

Â·ÊÈ¯Ó¯‚)לו Ì"¯‰Ó)¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ‰�BL‡¯ ‡¯·Ò‰Â לו . נזקקין שאין ¿«¿»»ƒ»ƒ¿∆ƒƒ»

.כלל 

·ÏÈˆ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡Â ,ÌÏ‡ B�È„ ÏÚ·e ,‰ÙÈ˜z ÌÈÈB‚‰ „È ‰˙È‰»¿»««ƒ«ƒ»««ƒ«»¿≈»¿«ƒ
Ï‡¯NÈ È�È„a e�ÓÓ מדיני יותר תקיפה שידם כיון העכו"ם בידי רק אלא ƒ∆¿«»≈ƒ¿»≈

Ï·‡ישראל  ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ,‰ÏÁz Ï‡¯NÈ È�È„Ï e�ÚazÈ יודעים , והב"ד ƒ¿»∆¿«»≈ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ…»»»…
דין  פי על לשלם חייב ‚ÌÈÈBשהוא È�È„a ÏÈˆÓe ÔÈ„ ˙ÈaÓ ˙eL¯ ÏËB� ,≈¿ƒ≈ƒ«ƒ¿«»≈ƒ

B�È„ ÏÚa „ÈÓ מאשר עכו"ם, בדיני לדון לילך ישראל מדייני היתר לקבל ועדיף ƒ«««ƒ
הקודם  בסעיף וכדלעיל אסור שזה ישראל, בדיני לדון שיבוא גויים ע"י .לכופו

:‰‚‰ÔÈ„ ˙È·Ï ˙eL¯ LÈÂעצמם ÊL‰לדיינים  „ÈÚ‰Ïe ÌÈÈB‚ È�ÙÏ CÏÈÏ ¿≈¿¿≈ƒ≈≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆∆

‰ÊÏ ·ÈÁהגוי לטובת ומעידים ישראל, והנתבע גוי הוא כשהתובע (·ÏÚאפי' «»»∆

(‡¯È¯˘ '¯ Ì˘· ˙ÂÓÂ¯˙‰,ÔÈ„ ˙Èˆ ˙BÈ‰Ï ‰ˆB¯ B�È‡Lk ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆«¿»¿∆≈∆ƒ¿«≈ƒ

ÌÈÈB‚ È�ÙÏ Ôe„Ï ˙BL¯‰Ï ÔÈ„ ˙È·Ï ¯eÒ‡ ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ כשאינו אפי' ¬»¿«»ƒ»¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿≈ƒ

אחרת, בעיר בב"ד או מהם פחות ב"ד בפני אלא חשוב, ב"ד בפני לדון רוצה

משה בתורת יד כמרים הוי לפניהם ההליכה ‡')דעצם ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

ÔÂÈÒ ËÎ

‚ÌeÏÎ B�È‡ ,ÌÈÈB‚‰ È�ÙÏ B¯·Á ÌÚ ÔB„Ï ÔÈ�˜a ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰ כיון «¿«≈»»¿ƒ¿»ƒƒ¬≈ƒ¿≈«ƒ≈¿
איסור  לעשות להתיר הקנין מהני לא איסור, Ì‰È�Ùa.שהוא ÔB„Ï ¯eÒ‡Â ,¿»ƒƒ¿≈∆

ÂאפילוCÏÈ ‡Ï Ì‡L ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ לדון È‰È‰עמו Ì‰È�Ùa מוטלÂÈÏÚ ¿ƒƒ≈»»∆ƒ…≈≈ƒ¿≈∆ƒ¿∆»»
CÎÂלתת Ckצדקה,ÌÈÈ�ÚÏכן ‚ÌÈÈBגם È�ÙÏ BÓÚ ÔB„Ï CÏÈÏ ¯eÒ‡ «¿««¬ƒƒ»≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ
מקוםÂכנ"ל  ÌÈÈ�ÚÏמכל ÂÈÏÚ Ïa˜L ‰Ó ÔzÏ ·ÈÁ התחייבות מדין ¿«»ƒ≈«∆ƒ≈»»«¬ƒƒ

לערכאות  יילך לא אם לצדקה לתת התחייב דהרי ÓB‡L¯,לצדקה, ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈
e�ÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡L מכח רק אלא ממונות דיני מכח חייב דאינו ∆≈≈ƒƒƒƒ∆

לנכסיו  יורדין ב"ד אין ובצדקה צדקה, ‡Ï‡נדרי ÏÁLרק, B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ∆»ƒƒ∆»
ÂÈÏÚ שבזה ‰�„¯ האיסור מחמת נדרו לקיים .וחייב «∆∆»»

„BÚ·zÏ È‡L¯ B�È‡ ,ÌÈÈB‚‰ È�È„a BÚ·zÏ ÏÎeÈL ·e˙kL ¯ËL¿«∆»∆«¿»¿¿ƒ≈«ƒ≈««¿»¿
Ì‰È�Ùa חל שלא בתורה, שכתוב מה על תנאי כעושה ÒÓ¯דהוי Ì‡Â . ƒ¿≈∆¿ƒ»«

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æë ïîéñäô

e�ÚazÈL ÈB‚Ï ¯ËL‰לנתבע,Ì‰È�È„a לייקר שגרם האיסור מעצם חוץ «¿«¿∆ƒ¿»∆¿ƒ≈∆
אף העכו"ם, e‰L‡שם ‰ÓÓ ¯˙BÈ „ÈÒÙ‰L ‰Ó Ïk BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ«»¿«≈»«∆ƒ¿ƒ≈ƒ«∆

Ï‡¯NÈ È�È„a ·ÈÁ גרמי Ï‡¯NÈ,‰‚‰:.מדין ÔÈ„a BÙÎÏ ÏÎeÈLk ‰Ê ÏÎÂ «»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿»∆¿∆«¿…¿ƒƒ¿»≈

ÈB‚Ï B¯ÒÓÏ ¯zÓ ,ÌÏ‡ ‰BÏ‰ Ì‡ Ï·‡ ישראל מב"ד רשות בנטילת ורק ¬»ƒ«∆«»À»¿»¿«

ב' סעיף ‰¯ËÈ·"‡)וכדלעיל Ì˘· Â"Ò ÛÒÂÈ ˙È·)ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»

Ë"Ò˘י"א ‡')סעיף ÔÓÈÒ Á"È ÏÏÎ ‰·Â˘˙· ˘"‡¯‰)¯ËL ¯ÎBÓ‰ ÈB‚ ÔÈ„Óƒƒ«≈¿«

ÌÈÈB‚ ÔÈ„a ‡e‰ Ô„ Ì‡ ,¯Á‡ Ï‡¯NÈ ÏÚ Ï‡¯NÈÏ ·BÁ קיג. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈«≈ƒ»¿ƒƒ

ÊÎ ÔÓÈÒ

Ï‡¯˘ÈÓ „Á‡ ÌÂ˘ ‡ÏÂ ÔÈÈ„ ÏÏ˜Ï ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÔÂÈÒ 'Ï

ה ‡ האיסור אבל  לקלל, התורה  מן הקב"ה,אסור  של בשמו כשמקלל רק וא

Ï‡¯NÈÓולכן „Á‡ ÏÏ˜Ó‰BÓˆÚ ÏÏ˜Ó eÏÙ‡Â(¯ÂË)B‡ ÌLa , «¿«≈∆»ƒƒ¿»≈«¬ƒ¿«≈«¿¿≈
‡e‰ Ce¯a ˘B„˜Ï ÌÈÈB‚‰ ÌÈ¯B˜L ˙BÓL‰Ó „Á‡· B‡ Èe�Îa דלא ¿ƒ¿∆»≈«≈∆ƒ«ƒ«»»

מכינוי  ˙˜ÏÏגרע ‡Ï' ÌeLÓ ,˙Á‡ ‰˜BÏ ,‰‡¯˙‰Â ÌÈ„Úa ‰È‰ Ì‡ ,ƒ»»¿≈ƒ¿«¿»»∆««ƒ…¿«≈
'L¯Á חרש שאינו מי וכ"ש מצטער, שאינו אע"פ לחדש 'חרש', הפסוק ונקט ≈≈

עי"ז  È„)שמצטער ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ)‰È‰ Ì‡Â BÏ˜‰המקולל, ,ÔÈ„המקלל„BÚ ¿ƒ»»«»∆
ÌÈ‰Ï‡' ÌeLÓ ,˙¯Á‡ דיין ˙˜ÏÏ'היינו ‡Ï(ÊÎ ,·Î ˙ÂÓ˘)¯e¯‡Â אם . «∆∆ƒ¡…ƒ…¿«≈¿»

לה' פלוני 'ארור' ˜ÏÏ‰.אמר ÔBLÏ ÈÂ‰ ,«≈¿¿»»

·‰‡¯˙‰ ÌL ‰˙È‰ ‡Ï Ì‡ מלקות שיתחייב בו התרו ולא ‡Bשקילל , ƒ…»¿»»«¿»»
ÏÏkÓ ‰‡a ‰ÏÏ˜‰ ‰˙È‰L B‡ ,Èe�k ‡Ï·e ÌL ‡Ïa ÏÏ˜L∆ƒ≈¿…≈¿…ƒ∆»¿»«¿»»»»ƒ¿«

u
מכר קיג. כוכבים והעובד כוכבים, לעובד חייב  שהיה ישראל  - הגה שם: ז"ל 

ואע"פ כוכבים , עובד בפני חבירו  ישראל  עם  לדון  שאסור אעפ"י לישראל , השטר

שהיה מה  זה  לישראל  יפסקו  ישראל  דייני מקום מכל  כוכבים , עובד מכח שבא 

הרי  מכחו בא זה וישראל  הואיל  כוכבים, עובד דייני לפני  מרויח  כוכבים  העובד

דינא שהוא כוכבים עובדי דייני לפני  לזכות  יכול  שהיה מה בכל  כמוהו  הוא 

דמלכותא.
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äìëåã úééðéí|æë ïîéñ åô

ÌÈ¯·„‰ קללה של משמעות מדבריו È�BÏtשיצא È‰È Ï‡ ¯Ó‡L ÔB‚k «¿»ƒ¿∆»««¿ƒ¿ƒ
'‰Ï Ce¯a ולכן בפירוש, קללו לא סוף סוף מ"מ מקולל, יהיה אלא דמשמעו »«
.‰˜BÏ B�È‡¯eËt ,˙Ó‰ ˙‡ ÏÏ˜Ó‰ ÔÈ„‰ ‡e‰Â לרבות קרא מדאיצטריך ≈∆¿«ƒ«¿«≈∆«≈»

פטור סתם, מת דמקלל ש"מ דחייב, מיתה, לאחר אביו ‡·Ï(ÂË¯)המקלל ,¬»
‡k‡ e‰ÈÓ ‡¯eÒ‡ והרמ"א המחבר שפירטו הדוגמאות Û¯Áבכל Ì‡Â . ƒ»ƒƒ»¿ƒ≈≈

B˙B‡ ÔÈ„�Ó ,ÌÎÁ „ÈÓÏz יותר חמור דנידוי להלקותו, ¯ˆeבמקום Ì‡Â , «¿ƒ»»¿«ƒ¿ƒ»
˙e„¯Ó ˙kÓ B˙Bk‰Ï ÌÈ�È„‰,בעיניו קל שנידוי שרואים או מהנידוי, חוץ ««»ƒ¿««««¿

להלקותו  ‰‡¯ıועדיף ÌÚ Û¯Á Ì‡Â .e‡¯ÈL ‰Óa B˙B‡ ÔÈL�BÚÂ ÔÈkÓ ,«ƒ¿¿ƒ¿«∆ƒ¿¿ƒ≈≈«»»∆
להלקותו  די שלא רואים אם מ"מ אותו, מנדין אין זה דבאופן ת"ח, ÔÈL�BÚ¿ƒולא

.‰ÎÈ¯ˆ ‰ÚL‰L ÈÙk B˙B‡ באופן אפי' קללה, איסור על שעבר ובאופן ¿ƒ∆«»»¿ƒ»
בזה  וכנ"ל, לוקה ‡B˙B,שאינו ÔÈL�BÚ ,[ÏÏ˜˙Ó‰] Û¯Á˙Ó‰ ÏÁÓ eÏÙ‡¬ƒ»««ƒ¿«≈«ƒ¿«≈¿ƒ

·ÈÁ˙�Â ‡ËÁ ¯·kL אע"פ קללה, של באופן לא בדברים לת"ח חירפו אבל ∆¿»»»¿ƒ¿«≈

מחילה מועיל ודאי מ"מ תורה, של לכבודה לייסרו לב"ד ÈÓ(ÂË¯)שיש .ƒ
¯È˜Ù‰L È�tÓ Èe„� ·ÈÁ˙�L שזלזלÔÈ„ ˙È·a סימן לעיל שנתבאר וכמו ∆ƒ¿«≈ƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ¿≈ƒ

א' סעיף ‰¯eL˙י"א ,e‰e„� ‡ÏÂ Ì„B·k ÏÚ ÏÁÓÏ ÔÈ„ ˙Èa eˆ¯Â ,¿»≈ƒƒ¿…«¿»¿…ƒ»¿
·Îa „ÒÙ‰ ¯·„a ‰È‰È ‡ÏL ‡e‰Â ,Ì„ÈaÔB‚k ,‡¯Ba‰ „B באופן ¿»»¿∆…ƒ¿∆«»»∆¿≈ƒ¿«≈¿

ÔÈËÚ·Ó ÌÚ‰ eÈ‰L ולזלזל לבעט ÌÈ�È„·e,רגילים ‰¯Bz‰ „B·Îa ∆»»»¿«¬ƒƒ¿«»¿«»ƒ
e¯˜Ùe ÏÈ‡B‰ הורגלו‰Ó ÈÙk L�ÚÏÂ ˜ÊÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,¯·„a ÌÚ‰ ƒ»¿»»«»»¿ƒƒ¿«≈¿«¬…¿ƒ«
Ì‰Ï ‰‡¯ÈL זה באופן כבודם על למחול להם .ואין ∆≈»∆»∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñæô

‰ÏÎÂÚ ˙„Â˙

ÁÎ ÔÓÈÒ

,ÌÈ„Ú‰ ÔÈÓÈÈ‡Ó „ˆÈÎ
ÔÈ„ ÏÚ· È�Ù· ‡Ï˘ ˙Â„Ú ÔÈÏ·˜Ó ÔÈ‡Â

ÌÈÙÈÚÒ Â"Î Â·Â

ÊÂÓ˙ '‡

‡B¯·ÁÏ ˙e„Ú Ú„BÈL ÈÓ Ïk או אחר, לאדם הלוה הוא איך שראה כגון »ƒ∆≈«≈«¬≈
הזיקו  Èe‡¯Âשפלוני ,B„ÈÚ‰Ï[לעדות פסול או קרוב הוא אם ,[לאפוקי ¿»¿»ƒ

B˙e„Úa ˙ÏÚBz B¯·ÁÏ LÈÂ רק ההלוואה מעצם יודע אינו אם [לאפוקי ¿≈«¬≈∆∆¿≈
טענת  ע"י זו מהודאה להיפטר יכול שהנתבע באופן בפניו, הנתבע שהודה מכח

פ"א, סימן לקמן שיבואר כפי השבעה או ·‰Ú¯‰השטאה ÔÓ˜Ï ‰‡¯ Â˘Â¯ÈÙÂ)

·ÂÈÁ ÂÈÏÚ ÔÈ‡ ‡ÏÈÓÓÂ ,Â˙Â„Ú ÏÈÚÂ˙˘ ˙Â‡„Â ÔÈ‡ ‚"‰Î·„ ,(·"Ï ÔÓÈÒ ˙ÏÈÁ˙

[„ÈÚ‰Ï„ÈÚ‰Ï ·ÈÁ עונו', ונשא יגיד לא 'אם תבעו ,שנאמר שלא זמן וכל «»¿»ƒ
רק הוא להעיד דהחיוב להעיד, חיוב עליו אין e�Ú·zÈלהעיד, Ì‡ שזקוק זה ƒƒ¿»∆

BÏלעדותו, „ÈÚÈLÔÈ„ ˙È·a עליו אין בב"ד, שיעיד לב"ד חוץ בתובעו אבל ∆»ƒ¿≈ƒ

אבדה  השבת מדין חייב אבל יגיד' לא 'אם מדין È"·Â),חיוב 'ÒÂ˙)ÔÈa ,≈
BÓÚ „Á‡ „Ú LÈL עדים שני יהיה עדותו B„·Ïא וע"י ‡e‰L ÔÈ· וא"כ ∆≈≈∆»ƒ≈∆¿«

עמו  לחייב אפשר אי אחד עד של דעדות כשיכחישנו, ממון יחייב לא עדותו ע"י

ירצה  לא ואם העד, את להכחיש להישבע השני את לחייב רק אלא ממון,

שבועה  לחייבו כדי להעיד לבוא חייב דמ"מ לשלם, יצטרך Ì‡Âב להישבע, ,¿ƒ
B˙e„Ú L·k ממון דין הבעל הפסיד כך ומחמת העיד, È�È„Óולא ¯eËt , »«≈»ƒƒ≈

Ì„‡ בידים הזיקו שלא ÌÈÓLכיון È�È„a ·ÈÁÂ כדין הפסד, לו שגרם כיון »»¿«»¿ƒ≈»«ƒ

u
בבת א. שניהם שיעידו  כדי  שיגיע עד להמתין ורוצה  כאן, אינו  השני שהעד אע"פ

הוא. גם יעיד השני  וכשיבא מיד, להעיד חייב  אלא כן, הדין  אין  אחת,

מדרבנן .ב. רק  הוא להעיד חיובו  דבכה"ג  הנתיבות וכתב 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñ çô

מוציאין  ממון, מהעדים תפס העידו, ולא לעדותם זקוק שהיה זה [ואם גרמא כל

בזה] מסתפק [ורעק"א ÚÂ„ÈÚÈ„‰‚‰:.ממנו ‡Ï „Á‡בב"ד¯·„a ‡Ï‡ ¿≈∆»…»ƒ∆»ƒ¿«

,ÔBÓÓכיון‡È·ÓLעד¯eÒ‡ ¯·„a B‡ ,‰Úe·L È„ÈÏ „Á‡ עדותו שע"י באופן »∆≈ƒ∆»ƒ≈¿»ƒ¿«ƒ

eÒ‡Ó¯‡יועיל ÈLe¯Ù‡Ï להבא עליו יעברו שלא מאיסור k·¯למנוע Ì‡ Ï·‡ , ¿«¿≈≈ƒ»¬»ƒ¿»

¯eÒ‡‰ ‰NÚ� זה איסור על עבר שפלוני לספר רק ‡Ï‡ובא B�È‡„ ,„ÈÚÈ ‡Ï , «¬»»ƒ…»ƒ¿≈∆»

B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓk על שעבר כך על אותו מלקין והעיד, עבר ואם ¿ƒ≈»«¬≈

הרע לשון Â„Ú˙)איסור ˙ÂÎÏ‰Ó '‰ ˜¯Ù È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰)„ÈÚ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .¿»»»»¿»ƒ

Ú„BÈ B�È‡L ¯·„a אחר מפי שמעו אלא ‡„Ìבעצמו, BÏ B¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»∆≈≈«««ƒ∆»¿»»

¯˜LÓ B�È‡L Ba Ú„BÈL'תרחק שקר 'מדבר על עובר זה, באופן מעיד .ואם ∆≈«∆≈¿«≈

BÏ ¯Ó‡ eÏÙ‡Âדין ¯˜הבעל ,„ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÈÏ LÈL „Á‡ „Ú ÌÚ „ÓÚÂ ‡a «¬ƒ»«…«¬…ƒ≈∆»∆≈ƒ¿…»ƒ«

BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ,ÈÏ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú È�L ÈÏ LÈL ¯aÒÈÂ È·BÁ ÏÚa „ÁÙÈL זה דגם ∆¿«≈««ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ…ƒ¿«

כדין שלא עמו יתפשר הפחד מחמת שמא תרחק', שקר 'מדבר .(ÂË¯)בכלל

·˙Ò�k‰ ˙È·a ÌÈ¯Á‰Ï È‡L¯ Ì„‡שמחרים כללי, ÈÓבנוסח Ïk ÏÚ »»««¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆«»ƒ
.„ÈÚÈÂ ‡·ÈL ˙e„Ú BÏ Ú„BÈL:‰‚‰Ï·‡ לאנשים מתייחס אם ∆≈«≈∆»…¿»ƒ¬»

לו  יודעים אם להשביעם רוצה או פרטי באופן להחרימם ורוצה מסויימים

ויעידוהו שיבואו ÔÚÈaL‰Ïעדות ÏÎeÈ ‡Ï שיודעים בודאי יודע שאין כיון …«¿«¿ƒ»

עדות  בכלל‡Ï‡לו שהם רק להם לומר B�BÚ'יכול ‡N�Â „È‚È ‡Ï Ì‡' ∆»ƒ…«ƒ¿»»¬

(‡ ,‰ ‡¯˜ÈÂ)(Á"�¯˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ e‰ÈÓ .ƒƒƒ¿∆¿≈ƒ

˙Ó‡‰ e„È‚ÈL ÔÚÈaL‰Ï ‰ÚL C¯ˆ זה בדבר להעיד יודעים הם ‰¯eL˙אם , …∆»»¿«¿ƒ»∆«ƒ»¡∆»¿

Ô„Èa(ı"·˘¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)'‚ ÛÈÚÒ Ê"Ë ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ נתבאר . שם ¿»»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ

להעיד, שיבא שיודע שמי כללי באופן חרם להטיל הב"ד בכח «»¿ÔÓ˜Ïeשיש

'Á 'Ê ÛÈÚÒ ‡"Ú ÔÓÈÒ ג˙e„Úa Ì¯Á ÌÈ�˙B�Lk ÌÈ¯ÓB‡ LÈ שיודע . מי שכל ƒ»»ƒ≈¿ƒ¿∆¿ƒ≈∆¿≈

בחרם  הוא הרי יעיד לא ואם להעיד, לבוא צריך ˆ¯ÌÈÎÈעדות ÌÈ·B¯˜‰ Û‡ ,««¿ƒ¿ƒƒ

„ÈÚ‰Ï יכולה עדותם מ"מ פיהם, על ממון להוציא שא"א אע"פ ¿»ƒ

u
דאיתיהג. מאן  כל  אלא דגזליה, מאן כל  לימא: לא המחרים, ז': בסעיף  שם ז"ל 

מהדר. ולא בידיה  לגזיליה

בטענת  שבאו  ליתומים אלא  בצבור, להחרים דלטותא  פתקא  כותבים אין  ח': סעיף 

אחד  ואם כלום . למורישנו יש  מי אצל  יודעין  אנו  אין ואמרו  אפוטרופס או  אביהם ,

ואם יוצא , אתה למה לומר, דין  לבית  יש  מחרים , כשזה הכנסת מבית לצאת  רצה 

עליו . חל  החרם החרם , בשעת  שיצא ואפילו  אותו , מונעין אין להתעכב  רצה לא 
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האמת את יבררו שעי"ז ‰Â„Ú˙)להועיל, ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó)eÏÙ‡Â ,«¬ƒ

„ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÓˆÚa ¯·„ ÏÚaזה בדין שיודע Ê"Ë)פרטים ÔÓÈÒ ¯ÂË)LÈÂ . ««»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ שראוי מי על רק חל דהחרם דס"ל דין, בעל על ובין קרוב על בין ¿ƒ

ד"ת פי על ÔÓÈÒלהעיד 'Â ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙Â Ê"�¯˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)

(‡"Î¯˜Ú ÔÎÂ ÚÂד , .·"Ï¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈ י"ד שר CÏÓסעיף או ¿≈ƒ»¿«≈¿∆≈»ƒ»∆∆

˙e„Úa Ì¯Á ˙˙Ï ‰ÂˆL ה. ∆ƒ»»≈≈∆¿≈

ÊÂÓ˙ '·

‚Ï‡¯NÈ „‚� ÈB‚Ï ˙e„Ú Ú„BÈ Ï‡¯NÈ LÈÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú·Bz ÈB‚ Ì‡ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈≈«≈«∆∆ƒ¿»≈
שהישראל  שבאופן בזה הכלל הגוי, לטובת בערכאות להעיד לבוא ורוצה

מותר  ישראל, ב"ד בפני מעיד היה מאילו עדותו ע"פ יותר יתחייב לא הנתבע

להעיד  Âלו ÌB˜Óaאם, BÏ „ÈÚÈL Ú·Bz ÈB‚‰Â ,‡e‰ ‡Ï‡ „Ú ÔÈ‡ ¿≈≈∆»¿«≈«∆»ƒ¿»
„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔBÓÓ ·ÈÁÏ ÌÈÈB‚‰ È�È„L אין אחד עד תורה דין וע"פ ∆ƒ≈«ƒ¿«≈»«ƒ≈∆»

לכן  ממון, לחייב BÏלישראל‡eÒ¯בכוחו „ÈÚ‰Ï הגוי Ì‡Âלטובת עבר , »¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÓLÓו  ,„ÈÚ‰ מנדיםB˙B‡ כבר אם וכן אותו, מנדין אין לשלם מוכן ואם ≈ƒ¿«¿ƒ

הנידוי  את לו מתירין לשלם, ורוצה ÌÏLÏ,‰‚‰:.נידוהו ·ÈÁ B�È‡ Ï·‡¬»≈«»¿«≈

È˙„Ú‰ ˙Ó‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ„ וLÈ Ì‡ Ï·‡ הנתבע . ‰ÈÚ„בכח ¯˜LL ¯¯·Ï ¿»«¡∆¬ƒ…ƒ¬»ƒ≈¿«≈∆∆∆≈ƒ

Ì‡Âנגדו  .ÌÏLÏ ·ÈÁ „·¯ה , ÏÚa הנתבעÔÈ˙ÓLÓ ÔÈ‡ ,„ÈÚ‰ ˙Ó‡L ‰„BÓ «»¿«≈¿ƒ««»»∆∆¡∆≈ƒ≈¿«¿ƒ

B˙B‡ ז(˜"·„ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰)‰ÏÁzÓ Ì‡Â המקח . או ההלוואה B„ÁÈבזמן ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¬

u
עלד. שמחרימין איירי שם כי הקרובים , על  אף  חל  שהחרם הכריע ט"ז בסימן

אבל זאת , לעשות יכולים הקרובים גם וזה הראיות, והיכן העדים הם  מי  שיודע  מי 

הקרובים. על  חל  החרם שאין  הרמ "א  הכריע בעצמם, להעיד שיבואו  שמחרים  כאן

להחריםה. השר או  ההגמון וצוה שמעון, ביד ממון  הפקיד ראובן  אם וכן  שם: ז"ל 

שלא באונס ראובן של  ממון ליקח רוצה  ההגמון אם  ראובן, של  ממון שיודע  מי על 

כלום. החרם  אין  כדין,

בערכאות ו. ישראל  על  דהמעיד מ"ג סעיף  של "ד סימן מיו"ד הקשה הסמ "ע

אמת  לומר יכול  ואינו שישלם , עד אותו  מנדין  כדין, שלא ממון ממנו והוציאו 

לשלם חייב  ובכה"ג העיד, דשקר לברר שיכולין  איירי  דשם הסמ"ע ותירץ העדתי,

שהאמת  איירי שם גם דאמנם  תירצו  והנתיבות והתומים  כאן . הרמ"א שכתב  כמו 

של בב "ד משא "כ  פרעתי, בטענת להיפטר יכול  היה  ישראל  של  בב "ד אבל  שלוה,

אין  ולכן לשלם, חייב  שהנתבע  ודאי  העד, עם האמת שאם איירי כאן אבל  גויים,

העדתי . אמת דטוען  לשלם, חייב  העד

מדין ז. לשלם  לא לישראל  מותר דין  שע "פ זה, מחוב  יודע הגוי  שאין  ובאופן
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מוציאין  ממון, מהעדים תפס העידו, ולא לעדותם זקוק שהיה זה [ואם גרמא כל

בזה] מסתפק [ורעק"א ÚÂ„ÈÚÈ„‰‚‰:.ממנו ‡Ï „Á‡בב"ד¯·„a ‡Ï‡ ¿≈∆»…»ƒ∆»ƒ¿«

,ÔBÓÓכיון‡È·ÓLעד¯eÒ‡ ¯·„a B‡ ,‰Úe·L È„ÈÏ „Á‡ עדותו שע"י באופן »∆≈ƒ∆»ƒ≈¿»ƒ¿«ƒ

eÒ‡Ó¯‡יועיל ÈLe¯Ù‡Ï להבא עליו יעברו שלא מאיסור k·¯למנוע Ì‡ Ï·‡ , ¿«¿≈≈ƒ»¬»ƒ¿»

¯eÒ‡‰ ‰NÚ� זה איסור על עבר שפלוני לספר רק ‡Ï‡ובא B�È‡„ ,„ÈÚÈ ‡Ï , «¬»»ƒ…»ƒ¿≈∆»

B¯·Á ÏÚ Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓk על שעבר כך על אותו מלקין והעיד, עבר ואם ¿ƒ≈»«¬≈

הרע לשון Â„Ú˙)איסור ˙ÂÎÏ‰Ó '‰ ˜¯Ù È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰)„ÈÚ‰Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .¿»»»»¿»ƒ

Ú„BÈ B�È‡L ¯·„a אחר מפי שמעו אלא ‡„Ìבעצמו, BÏ B¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»»∆≈≈«««ƒ∆»¿»»

¯˜LÓ B�È‡L Ba Ú„BÈL'תרחק שקר 'מדבר על עובר זה, באופן מעיד .ואם ∆≈«∆≈¿«≈

BÏ ¯Ó‡ eÏÙ‡Âדין ¯˜הבעל ,„ÈÚ˙ ‡ÏÂ ÈÏ LÈL „Á‡ „Ú ÌÚ „ÓÚÂ ‡a «¬ƒ»«…«¬…ƒ≈∆»∆≈ƒ¿…»ƒ«

BÏ ÚÓLÈ ‡Ï ,ÈÏ ‰„BÈÂ ÌÈ„Ú È�L ÈÏ LÈL ¯aÒÈÂ È·BÁ ÏÚa „ÁÙÈL זה דגם ∆¿«≈««ƒ¿ƒ¿…∆≈ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ…ƒ¿«

כדין שלא עמו יתפשר הפחד מחמת שמא תרחק', שקר 'מדבר .(ÂË¯)בכלל

·˙Ò�k‰ ˙È·a ÌÈ¯Á‰Ï È‡L¯ Ì„‡שמחרים כללי, ÈÓבנוסח Ïk ÏÚ »»««¿«¬ƒ¿≈«¿∆∆«»ƒ
.„ÈÚÈÂ ‡·ÈL ˙e„Ú BÏ Ú„BÈL:‰‚‰Ï·‡ לאנשים מתייחס אם ∆≈«≈∆»…¿»ƒ¬»

לו  יודעים אם להשביעם רוצה או פרטי באופן להחרימם ורוצה מסויימים

ויעידוהו שיבואו ÔÚÈaL‰Ïעדות ÏÎeÈ ‡Ï שיודעים בודאי יודע שאין כיון …«¿«¿ƒ»

עדות  בכלל‡Ï‡לו שהם רק להם לומר B�BÚ'יכול ‡N�Â „È‚È ‡Ï Ì‡' ∆»ƒ…«ƒ¿»»¬

(‡ ,‰ ‡¯˜ÈÂ)(Á"�¯˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ e‰ÈÓ .ƒƒƒ¿∆¿≈ƒ

˙Ó‡‰ e„È‚ÈL ÔÚÈaL‰Ï ‰ÚL C¯ˆ זה בדבר להעיד יודעים הם ‰¯eL˙אם , …∆»»¿«¿ƒ»∆«ƒ»¡∆»¿

Ô„Èa(ı"·˘¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)'‚ ÛÈÚÒ Ê"Ë ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ נתבאר . שם ¿»»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ

להעיד, שיבא שיודע שמי כללי באופן חרם להטיל הב"ד בכח «»¿ÔÓ˜Ïeשיש

'Á 'Ê ÛÈÚÒ ‡"Ú ÔÓÈÒ ג˙e„Úa Ì¯Á ÌÈ�˙B�Lk ÌÈ¯ÓB‡ LÈ שיודע . מי שכל ƒ»»ƒ≈¿ƒ¿∆¿ƒ≈∆¿≈

בחרם  הוא הרי יעיד לא ואם להעיד, לבוא צריך ˆ¯ÌÈÎÈעדות ÌÈ·B¯˜‰ Û‡ ,««¿ƒ¿ƒƒ

„ÈÚ‰Ï יכולה עדותם מ"מ פיהם, על ממון להוציא שא"א אע"פ ¿»ƒ

u
דאיתיהג. מאן  כל  אלא דגזליה, מאן כל  לימא: לא המחרים, ז': בסעיף  שם ז"ל 

מהדר. ולא בידיה  לגזיליה

בטענת  שבאו  ליתומים אלא  בצבור, להחרים דלטותא  פתקא  כותבים אין  ח': סעיף 

אחד  ואם כלום . למורישנו יש  מי אצל  יודעין  אנו  אין ואמרו  אפוטרופס או  אביהם ,

ואם יוצא , אתה למה לומר, דין  לבית  יש  מחרים , כשזה הכנסת מבית לצאת  רצה 

עליו . חל  החרם החרם , בשעת  שיצא ואפילו  אותו , מונעין אין להתעכב  רצה לא 
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האמת את יבררו שעי"ז ‰Â„Ú˙)להועיל, ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó)eÏÙ‡Â ,«¬ƒ

„ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆ BÓˆÚa ¯·„ ÏÚaזה בדין שיודע Ê"Ë)פרטים ÔÓÈÒ ¯ÂË)LÈÂ . ««»»¿«¿»ƒ¿»ƒ¿≈

ÔÈ˜ÏBÁ שראוי מי על רק חל דהחרם דס"ל דין, בעל על ובין קרוב על בין ¿ƒ

ד"ת פי על ÔÓÈÒלהעיד 'Â ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙Â Ê"�¯˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)

(‡"Î¯˜Ú ÔÎÂ ÚÂד , .·"Ï¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈ י"ד שר CÏÓסעיף או ¿≈ƒ»¿«≈¿∆≈»ƒ»∆∆

˙e„Úa Ì¯Á ˙˙Ï ‰ÂˆL ה. ∆ƒ»»≈≈∆¿≈

ÊÂÓ˙ '·

‚Ï‡¯NÈ „‚� ÈB‚Ï ˙e„Ú Ú„BÈ Ï‡¯NÈ LÈÂ ,Ï‡¯NÈÏ Ú·Bz ÈB‚ Ì‡ƒ≈«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ¿»≈≈«≈«∆∆ƒ¿»≈
שהישראל  שבאופן בזה הכלל הגוי, לטובת בערכאות להעיד לבוא ורוצה

מותר  ישראל, ב"ד בפני מעיד היה מאילו עדותו ע"פ יותר יתחייב לא הנתבע

להעיד  Âלו ÌB˜Óaאם, BÏ „ÈÚÈL Ú·Bz ÈB‚‰Â ,‡e‰ ‡Ï‡ „Ú ÔÈ‡ ¿≈≈∆»¿«≈«∆»ƒ¿»
„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔBÓÓ ·ÈÁÏ ÌÈÈB‚‰ È�È„L אין אחד עד תורה דין וע"פ ∆ƒ≈«ƒ¿«≈»«ƒ≈∆»

לכן  ממון, לחייב BÏלישראל‡eÒ¯בכוחו „ÈÚ‰Ï הגוי Ì‡Âלטובת עבר , »¿»ƒ¿ƒ
ÔÈ˙ÓLÓו  ,„ÈÚ‰ מנדיםB˙B‡ כבר אם וכן אותו, מנדין אין לשלם מוכן ואם ≈ƒ¿«¿ƒ

הנידוי  את לו מתירין לשלם, ורוצה ÌÏLÏ,‰‚‰:.נידוהו ·ÈÁ B�È‡ Ï·‡¬»≈«»¿«≈

È˙„Ú‰ ˙Ó‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ„ וLÈ Ì‡ Ï·‡ הנתבע . ‰ÈÚ„בכח ¯˜LL ¯¯·Ï ¿»«¡∆¬ƒ…ƒ¬»ƒ≈¿«≈∆∆∆≈ƒ

Ì‡Âנגדו  .ÌÏLÏ ·ÈÁ „·¯ה , ÏÚa הנתבעÔÈ˙ÓLÓ ÔÈ‡ ,„ÈÚ‰ ˙Ó‡L ‰„BÓ «»¿«≈¿ƒ««»»∆∆¡∆≈ƒ≈¿«¿ƒ

B˙B‡ ז(˜"·„ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰)‰ÏÁzÓ Ì‡Â המקח . או ההלוואה B„ÁÈבזמן ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¬

u
עלד. שמחרימין איירי שם כי הקרובים , על  אף  חל  שהחרם הכריע ט"ז בסימן

אבל זאת , לעשות יכולים הקרובים גם וזה הראיות, והיכן העדים הם  מי  שיודע  מי 

הקרובים. על  חל  החרם שאין  הרמ "א  הכריע בעצמם, להעיד שיבואו  שמחרים  כאן

להחריםה. השר או  ההגמון וצוה שמעון, ביד ממון  הפקיד ראובן  אם וכן  שם: ז"ל 

שלא באונס ראובן של  ממון ליקח רוצה  ההגמון אם  ראובן, של  ממון שיודע  מי על 

כלום. החרם  אין  כדין,

בערכאות ו. ישראל  על  דהמעיד מ"ג סעיף  של "ד סימן מיו"ד הקשה הסמ "ע

אמת  לומר יכול  ואינו שישלם , עד אותו  מנדין  כדין, שלא ממון ממנו והוציאו 

לשלם חייב  ובכה"ג העיד, דשקר לברר שיכולין  איירי  דשם הסמ"ע ותירץ העדתי,

שהאמת  איירי שם גם דאמנם  תירצו  והנתיבות והתומים  כאן . הרמ"א שכתב  כמו 

של בב "ד משא "כ  פרעתי, בטענת להיפטר יכול  היה  ישראל  של  בב "ד אבל  שלוה,

אין  ולכן לשלם, חייב  שהנתבע  ודאי  העד, עם האמת שאם איירי כאן אבל  גויים,

העדתי . אמת דטוען  לשלם, חייב  העד

מדין ז. לשלם  לא לישראל  מותר דין  שע "פ זה, מחוב  יודע הגוי  שאין  ובאופן
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñ ö

,„Ú ˙BÈ‰Ï Ï‡¯NÈÏ ÈB‚‰וא"כ‡k‡יהיהBÏ „ÈÚÈ ‡Ï Ì‡ '‰ ÏeÏÁ ««ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ»ƒƒ…»ƒ
ÂלכןBÏ „ÈÚÈ ממון מוציאין אין שמד"ת ואע"פ אחד, עד רק שהוא אפי' ¿»ƒ

עדותו, עם שהאמת ויודע יעיד לא אם ה' חילול דיהיה כיון מ"מ ע"א, ע"פ

לו  להעיד .יכול

„Â ,ÈB‚Ï Ú·Bz‰ Ï‡¯NÈהגוי¯ÙBÎ בתביעה„Á‡ „Ú ÈB‚Ï LÈÂ יהודי , ƒ¿»≈«≈«¿¿≈¿≈«≈∆»
התביעה  בהכחשת לו zÓ¯שמסייע יהודי, BÏלאותו „ÈÚ‰Ï הגוי לטובת À»¿»ƒ

e‰Úa˙È Ì‡ לא שהגוי ויתכן כפירה על שבועה שמטילין במקום אפי' להעיד, ƒƒ¿¿≈
נזק  ייגרם שעי"ז אע"פ משבועה, הגוי ייפטר עדותו וע"י ומשלם, נשבע היה

משבועה  פוטר המסייע שעד הדין ישראל בדיני שגם כיון התובע, .לישראל
:‰‚‰„ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ„Ú È�LL ÔkL ÏÎÂ ממון להוציא ואף הגוי, לטובת ¿»∆≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ

עדותם  ע"פ תובעו כשהגוי ÏÚמהישראל ·ÈÁ˙È Ï‡¯NÈ ÔÈ„a Ì‚ È¯‰L ,∆¬≈«¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«

ÔÈ‡L ÌB˜Óa ÔÎÂ .Ì‰Ètהגויים„Á‡ „Ú Èt ÏÚ ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ רק ƒ∆¿≈¿»∆≈ƒƒ»«ƒ≈∆»

ÈÚ‰Ï„משביעין  ÏBÎÈ כן , יפסקו ישראל בדיני וגם הנתבע, את ישביעו דרק »¿»ƒ

(‡¯Ó‚· Ì˘)ÌÈ·B¯˜ È�L מ"מ . עדים, כשני נחשבים העכו"ם שבדיני אפי' ¿≈¿ƒ

הגוי לטובת להעיד לבוא ‰Ìכלפי È¯‰נחשביםe��È„a È¯‰„ ,„Á‡ „Úk ¬≈≈¿≈∆»«¬≈¿ƒ≈

„Á‡ „Ú Èt ÏÚk Ô„È ÏÚ ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ e�‡ ÔÈ‡ נחשבים קרובים, שהם כיון ≈»ƒƒ»«»»¿«ƒ≈∆»

אחד  כעד רק „·"˜)בדינינו ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰).

ÊÂÓ˙ '‚

‰ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ „ÈÚÈL BÚ·ze ,Ï‡¯NÈÏ ˙e„Ú Ú„BÈL ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»∆≈«≈¿ƒ¿»≈¿»∆»ƒƒ¿≈≈ƒ
e�ÓÓ ÔË˜ בפניהם להעיד לבוא הת"ח של כבודו לפי זה ואין ,בחשיבות, »»ƒ∆

„ÈÚ‰Ï CÏÈÏ ·ÈÁ B�È‡ ,ÔBÓÓ ˙e„Ú ‡e‰ Ì‡ בכבודו למעט חייב דאינו ƒ≈»≈«»≈≈¿»ƒ
כבודו  לפי ואינה דזקן אבידה, בהשבת שמצינו כמו בממונו, לישראל לעזור כדי

מלהשיב  ‰Ì,פטור ‡Ï‡הב"דÂÈÏ‡ ÔÈÁÏBL דיינים ÈÚÓe„ג' בביתו , ∆»≈¿ƒ≈»≈ƒ

כדלקמן  לב"ד עדות להעביר יכול דב"ד לב"ד, עדותו את ימסרו והם בפניהם,

י"א סעי' ל' ·')סימן 'Á ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)Ba LÈ Ì‡ Ï·‡ עדותו . ע"י ¬»ƒ≈
‡¯eÒ‡Ó ÈLe¯Ù‡ או ˆ„ לשוק, להינשא איש מאשת ימנעו עדותו שע"י ««¿≈≈ƒ»

תופסין  לאחר נתקדשה ואם חלו, לא אחד שקידושי יפסקו עדותו שע"י

u
[ש "ך ]. אמת  העיד אפי' אותו  משמתין העיד אם הלוואתו , הפקעת

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñàö

ÈÚ‰Ïe„קידושיו  CÏÈÏ ·ÈÁ של , בכבודו מתחשבים אין איסור דבמקום «»≈≈¿»ƒ
ÌÈ„Úaהת"ח  ‰È‡¯ BÏ LÈL ÈÓ ÏÎ לטובתו . עדים לו שיש תובע ,כלומר, »ƒ∆≈¿»»¿≈ƒ

Ì‰a ÏtËÓ הטירחא מוטל Èa˙עליו eÚ„È Ì‡Â .ÔÈ„ ˙È·Ï Ì‡È·‰Ï ¿«≈»∆«¬ƒ»¿≈ƒ¿ƒ»¿≈
B�È„ ÏÚaÓ ÌÈ„ÁÙÓ ÌÈ„Ú‰L Ú·Bz‰ ÔÚËÂ ,ÌÏ‡ B�È„ ÏÚaL ÔÈ„ƒ∆««ƒ«»¿»««≈«∆»≈ƒ¿«¬ƒƒ««ƒ

ÈÚ‰Ï„,הנתבע  ‡·ÏÂÈ¯·„Ï ‰ÁÎB‰ LÈÂ אדם מחמת לבוא שמפחדים »…¿»ƒ¿≈»»ƒ¿»»

להביא  צריך אלא אלם, גברא שהוא מעצמם יודעים שהב"ד סגי ולא זה,

להעיד  שמפחדים לזה ÏÚa(ÂË¯)ח הוכחות ˙‡ ÔÈÙBk ÔÈ„ ˙Èa È¯‰ ,¬≈≈ƒƒ∆««
B�È„ שכנגדו אלם ‰e‡הגברא ‡È·ÈLאתÌÈ„Ú‰ אינו ואם לטובתו, שיעידו ƒ∆»ƒ»≈ƒ

לטובתו, שקר יעידו פחד שמחמת חוששים [ולא לחובתו, פוסקים מביאם

תעשה] ואל בשב להעיד לא מוכנים רק לשקר, מעשה עושים לא פחד ,דמחמת
eÏ‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ אלמותו שמחמת לדבר רגלים שיש כל ¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈

הדין ÌÏ‡Ïיתעוות Ì‰a ÔÈ�„ הרגילים הדין כללי לפי ולא אלמותו, .לפי »ƒ»∆¿«»
„ÓÚÓ „ÈÚ‰Ï ‰ÏÁzÎÏ ÌÈ„Ú‰ ÌÈÎÈ¯ˆ דקאי האנשים, שני 'ועמדו דכתיב ¿ƒƒ»≈ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿À»

העדים  ÌÎÁעל „ÈÓÏz „Ú‰ Ì‡Â לכבדו , עשה מצות ÔÈ·ÈLBÓדיש , ¿ƒ»≈«¿ƒ»»ƒƒ
B˙B‡ עדיף התורה כבוד של עשה Ê‰.כי ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ,כ"ו סעיף ¿«≈¿«»ƒ»∆

העדים  את להושיב הזה בזמן .דנהגו

Â˙e„Ú‰ ˙Ïa˜ ˙ÚLa ÌÈ·LBÈ ˙BÈ‰Ï ‰ÏÁzÎÏ ÌÈ�È„‰ ÌÈÎÈ¯¿̂ƒƒ««»ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿¿ƒƒ¿««»«»≈
בישיבה, דדיינים מכלל הדיינים, הינו ה'', לפני האנשים שני 'ועמדו דכתיב

מהני  הקבועה, ישיבתם במקום שלא ואפי' בעמידה, קיבלו אם ˆ¯CÈובדיעבד .»ƒ
,˙e„Ú‰ ÔBLÏ ÌÈ�È„‰ e�È·ÈL,העדים של הלשון את מבינים אינם אם אבל ∆»ƒ««»ƒ¿»≈

עדים' שנים פי 'על מהפסוק דילפינן להם, יתרגם שאחר מהני eÚÓLÈלא ‡ÏL∆…ƒ¿¿
Ì�È‡ Ì‡ eÏÙ‡ ,ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ‰Ó ÌÈ�È·Ó Ì‡Â .ÔÓ‚¯z‰ ÈtÓƒƒ«À¿¿»¿ƒ¿ƒƒ«∆≈¿ƒ¬ƒƒ≈»

·ÈL‰Ï ÌÈÚ„BÈ מבינים שהם כיון מ"מ זו, בלשון לדבר יכולים שאינם  מחמת ¿ƒ¿»ƒ
זו  Ì‰È�Èaשפה ÔÓ‚¯z „ÈÓÚ‰Ï ¯zÓ כיון במקומם, לעדים שישיב כדי À»¿«¬ƒÀ¿¿»≈≈∆

את  נכון מעביר המתורגמן אם לבדוק יוכלו הרי הלשון, את מבינים שהם

לעדים  Â'.דבריהם ÛÈÚÒ Ê"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ע"י הדינים בעלי שמיעת דין ¿«≈¿≈ƒ»»ƒ

.מתורגמן 

u
הוכחהח. לו שיש  או  אלם, גברא  שהוא  יודעים  שהב "ד או  דסגי הט "ז ודעת 

נגדו . להעיד שמפחדים
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עדותו, עם שהאמת ויודע יעיד לא אם ה' חילול דיהיה כיון מ"מ ע"א, ע"פ

לו  להעיד .יכול

„Â ,ÈB‚Ï Ú·Bz‰ Ï‡¯NÈהגוי¯ÙBÎ בתביעה„Á‡ „Ú ÈB‚Ï LÈÂ יהודי , ƒ¿»≈«≈«¿¿≈¿≈«≈∆»
התביעה  בהכחשת לו zÓ¯שמסייע יהודי, BÏלאותו „ÈÚ‰Ï הגוי לטובת À»¿»ƒ

e‰Úa˙È Ì‡ לא שהגוי ויתכן כפירה על שבועה שמטילין במקום אפי' להעיד, ƒƒ¿¿≈
נזק  ייגרם שעי"ז אע"פ משבועה, הגוי ייפטר עדותו וע"י ומשלם, נשבע היה

משבועה  פוטר המסייע שעד הדין ישראל בדיני שגם כיון התובע, .לישראל
:‰‚‰„ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ„Ú È�LL ÔkL ÏÎÂ ממון להוציא ואף הגוי, לטובת ¿»∆≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ¿»ƒ

עדותם  ע"פ תובעו כשהגוי ÏÚמהישראל ·ÈÁ˙È Ï‡¯NÈ ÔÈ„a Ì‚ È¯‰L ,∆¬≈«¿ƒƒ¿»≈ƒ¿«≈«
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לטובתו, שקר יעידו פחד שמחמת חוששים [ולא לחובתו, פוסקים מביאם

תעשה] ואל בשב להעיד לא מוכנים רק לשקר, מעשה עושים לא פחד ,דמחמת
eÏ‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ אלמותו שמחמת לדבר רגלים שיש כל ¿≈»«≈ƒ¿»ƒ≈
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בישיבה, דדיינים מכלל הדיינים, הינו ה'', לפני האנשים שני 'ועמדו דכתיב

מהני  הקבועה, ישיבתם במקום שלא ואפי' בעמידה, קיבלו אם ˆ¯CÈובדיעבד .»ƒ
,˙e„Ú‰ ÔBLÏ ÌÈ�È„‰ e�È·ÈL,העדים של הלשון את מבינים אינם אם אבל ∆»ƒ««»ƒ¿»≈

עדים' שנים פי 'על מהפסוק דילפינן להם, יתרגם שאחר מהני eÚÓLÈלא ‡ÏL∆…ƒ¿¿
Ì�È‡ Ì‡ eÏÙ‡ ,ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰L ‰Ó ÌÈ�È·Ó Ì‡Â .ÔÓ‚¯z‰ ÈtÓƒƒ«À¿¿»¿ƒ¿ƒƒ«∆≈¿ƒ¬ƒƒ≈»

·ÈL‰Ï ÌÈÚ„BÈ מבינים שהם כיון מ"מ זו, בלשון לדבר יכולים שאינם  מחמת ¿ƒ¿»ƒ
זו  Ì‰È�Èaשפה ÔÓ‚¯z „ÈÓÚ‰Ï ¯zÓ כיון במקומם, לעדים שישיב כדי À»¿«¬ƒÀ¿¿»≈≈∆

את  נכון מעביר המתורגמן אם לבדוק יוכלו הרי הלשון, את מבינים שהם

לעדים  Â'.דבריהם ÛÈÚÒ Ê"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ע"י הדינים בעלי שמיעת דין ¿«≈¿≈ƒ»»ƒ

.מתורגמן 

u
הוכחהח. לו שיש  או  אלם, גברא  שהוא  יודעים  שהב "ד או  דסגי הט "ז ודעת 

נגדו . להעיד שמפחדים
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.ÂÈ¯ÎBN¿»

ÁCk ¯Á‡בפועל להעיד ‡„Ìכשבאים Ïk ˙‡ ÌÈ‡ÈˆBÓ בבית שנמצאים «««ƒƒ∆»»»
דינים ıeÁÏהדין  הבעלי ÌÈ„ÚaL,מלבד ÏB„‚‰ ˙‡ ÌÈ¯ÈLÓe , «¿«¿ƒ∆«»∆»≈ƒ

‡e‰ :¯Ó‡ Ì‡ .‰ÊÏ ·ÈÁ ‰ÊL Ú„BÈ ‰z‡ C‡È‰ ¯Ó‡ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ¡…≈««»≈«∆∆«»»∆ƒ»«
בפני Ó‡ÈÏ¯הנתבע  BÏש והודה È�‡ ·ÈÁ לתובע‡e‰L È�BÏt LÈ‡ B‡ , »«ƒ«»¬ƒƒ¿ƒ∆

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï ,BÏ ·ÈÁ ‡e‰L ÈÏ ¯Ó‡ ÔÓ‡�Â ¯Lk שהוא באופן »≈¿∆¡»»«ƒ∆«»…»«¿
את  להשביע 'שלא כדי זאת שעשה לומר דיכול כלום, אמר לא לו, אמר עצמו

פלוני  וכשאמר כ"כ, עשיר ואינו כסף הרבה חייב שהוא שיחשבו היינו עצמו',
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הודאה  והוי עצמו, את להשביע שלא כן שעשה אמרינן לא דינו, בעל בפני מודה

לעדים  לומר צריך אלא דינו, בעל בפני שהודה די לא הטור [ולדעת גמורה.

בפניו'] שהודיתי עידי .'אתם
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˙Á‡ ‰ˆÚ·e ÌÈ¯˜LÓL LeÁÏ LÈ ,LÓÓ ו ביניהם Ì�BLÏ,נדברו e�Âk «»≈»∆¿«¿ƒ¿≈»««ƒ¿¿»

Âלכן.Ì˙B‡ ˘¯„ÏÂ ¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ:‰‚‰,B˙e„Ú ¯Ó‡ „Á‡‰ „Ú‰ Ì‡Â ¿»ƒ«¬…¿ƒ¿…»¿ƒ»≈»∆»»«≈

'ÈzÚ„È e‰BÓk È�‡ Û‡' ¯Ó‡ È�L‰Â העדות פרטי כל את לפרט Ï‡בלי , ¿«≈ƒ»««¬ƒ»»«¿ƒ…

Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,È�‰ÓכברBÏ ¯LÙ‡ È‡Â ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏ‰ שוב להביאו ¿«≈∆»ƒ≈»«ƒ¿ƒ««»¿ƒ∆¿»

Le¯Ùa „ÈÚ‰Ï,במפורט שיעיד הצריכו ורבנן כזה, בלשון מהני מדאורייתא ¿»ƒ¿≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñâö

הדיןוב  עיקר על סמכו הים, למדינת שהלך כגון אפשר, שאי (¯·Â�Èמקום

(ÔÈ„‰ ¯Ó‚� ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ·"Á ·"� ÌÁÂ¯È.

ÊÂÓ˙ 'Â
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ראוי  שאינו אילם לאפוקי בכתב, להעיד אף יכול שראוי, וכל בפיו, להעיד

בפיו  שישלח ט להעיד זו שיטה על סומכים חכם ובתלמיד בכתב. מהני לא ,

לב"ד בכתב ¯"˙)עדותו Ì˘· ¯ÂË).

·Èמ"מ עדות, אינה בכתב שעדות הקודם בסעיף  שנתבאר „È�Èאע"פ ÔÈÎ˙BÁ¿ƒƒ≈
ÔÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLaL ˙e„Úa ˙B�BÓÓ להעיד »¿≈∆ƒ¿«««ƒ∆≈»≈ƒ«»ƒ

מהני  מ"מ הכתב, מפי עדות הוי וא"כ È�Ùaבפנינו, ˙Ï„ ÏÚ�z ‡ÏL È„k¿≈∆…ƒ»≈∆∆ƒ¿≈
ÔÈÂÏ שטר מכח עדות לקבל ‡ÊÈ‰.י תקנו '· ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ …ƒ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ≈∆

¯ËL È¯˜Ó È'יא „·¯ ÛÈÚÒ Â"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï Ì‚ מהני , אם נתבאר שם »»ƒ¿≈¿««¿«»ƒ»»ƒ

u
שלמהט. החכמת דעת  בפיו , לעדות ראוי שאינו  זמן שהוא בלילה עדותו כתב  ואם 

קודם מת  ואם  מהני. ביום , ב "ד לפני בא  הכתב  שאם ס"ל  הנתיבות  אבל  מהני שלא 

הקובע, הוא לב "ד המכתב  הגעת  כי  מהני , לא לנתיבות לב "ד, הכתב  שהגיע 

מהני . שלמה ולחכמת 

ראשוניםי. מכמה הוכיח והש "ך  מדרבנן, רק  מהני דשטר הרמב "ם, שיטת זה

הרמב "ם. כשיטת ודלא כתבם  מפי הוי  ולא מדאורייתא  מהני בשטר דעדות

בלבד. לראיה שנעשה שטר דוקא דהיינו  הרמב "ם שיטת יישב  ובנתיבות 

לא דבזה פיו על  דנים אין  בפנקסיהן, שכתבו  עדות  אבל  שטר , של  באופן  ודוקא 

כשהעדים מילי  הני בכתב , עדות לשלוח דאפשר דס "ל  ר"ת לשיטת ואפי' תקנו ,

לר"ת . אפי' מהני  שלא כאלם  דהוי מהני , לא לפנינו  כשאינם  אבל  לפנינו ,

השטר,יא. הועתק  ולא עדים עליו  שחתומים הסופר שביד השטר טופס שם: ז"ל 

שלא דכל  - הגה שטר: דין  לו  להיות  בעיר מנהג אא"כ  טופס, לאותו  שטר דין  אין

העדים  בו  שטר.חתמו  מקרי לא בעלמא, דברים  לזכרון רק  לבעליו , למסרו  כדי

שטר, אותו פי על  דנין  אין טעו , שהעדים  למימר ואיכא ליכתב , ניתן שלא שטר וכן

וס"ל חולקין יש  מיהו  וי"ב . י"א  סעיף כ"ח  סימן לעיל  שנתבאר כמו  כתבן, מפי דהוי

לטופס יש  השטר , נכתב  שלא פי על  אף  שטר, לכתוב  מנת על  טופס שכתבו  דכל 

שטר. דין  זה 
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ÔÈÂÏ שטר מכח עדות לקבל ‡ÊÈ‰.י תקנו '· ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ …ƒ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ≈∆

¯ËL È¯˜Ó È'יא „·¯ ÛÈÚÒ Â"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï Ì‚ מהני , אם נתבאר שם »»ƒ¿≈¿««¿«»ƒ»»ƒ

u
שלמהט. החכמת דעת  בפיו , לעדות ראוי שאינו  זמן שהוא בלילה עדותו כתב  ואם 

קודם מת  ואם  מהני. ביום , ב "ד לפני בא  הכתב  שאם ס"ל  הנתיבות  אבל  מהני שלא 

הקובע, הוא לב "ד המכתב  הגעת  כי  מהני , לא לנתיבות לב "ד, הכתב  שהגיע 

מהני . שלמה ולחכמת 

ראשוניםי. מכמה הוכיח והש "ך  מדרבנן, רק  מהני דשטר הרמב "ם, שיטת זה

הרמב "ם. כשיטת ודלא כתבם  מפי הוי  ולא מדאורייתא  מהני בשטר דעדות

בלבד. לראיה שנעשה שטר דוקא דהיינו  הרמב "ם שיטת יישב  ובנתיבות 

לא דבזה פיו על  דנים אין  בפנקסיהן, שכתבו  עדות  אבל  שטר , של  באופן  ודוקא 

כשהעדים מילי  הני בכתב , עדות לשלוח דאפשר דס "ל  ר"ת לשיטת ואפי' תקנו ,

לר"ת . אפי' מהני  שלא כאלם  דהוי מהני , לא לפנינו  כשאינם  אבל  לפנינו ,

השטר,יא. הועתק  ולא עדים עליו  שחתומים הסופר שביד השטר טופס שם: ז"ל 

שלא דכל  - הגה שטר: דין  לו  להיות  בעיר מנהג אא"כ  טופס, לאותו  שטר דין  אין

העדים  בו  שטר.חתמו  מקרי לא בעלמא, דברים  לזכרון רק  לבעליו , למסרו  כדי

שטר, אותו פי על  דנין  אין טעו , שהעדים  למימר ואיכא ליכתב , ניתן שלא שטר וכן

וס"ל חולקין יש  מיהו  וי"ב . י"א  סעיף כ"ח  סימן לעיל  שנתבאר כמו  כתבן, מפי דהוי

לטופס יש  השטר , נכתב  שלא פי על  אף  שטר, לכתוב  מנת על  טופס שכתבו  דכל 

שטר. דין  זה 
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זוכרים  שאין אומרים שהעדים אע"פ עפי"ז, ולפסוק העדים חתימת לקיים

העדות  .את

ÊÂÓ˙ 'Ê

‚ÈÌ„‡‰ ¯ÎBÊL ÔÓÊ Ïk מעיד הוא שעליו המעשה ÈÚ‰Ï„את ÏBÎÈ , »¿«∆≈»»»»¿»ƒ
B�È‡ ,‰a¯‰ ¯·„‰ ÔLÈ˙�L CBzÓ ‡ÓL LLBÁ B�È‡Â ,ÌÏBÚÏ¿»¿≈≈∆»ƒ∆ƒ¿«≈«»»«¿≈≈
,·˙k‰ CBzÓ ‡Ï‡ ˙e„ÚÏ ¯kÊ� B�È‡ eÏÙ‡ .BÈ¯a ÏÚ B¯ÎBÊ¿«À¿¬ƒ≈ƒ¿»»≈∆»ƒ«¿«

BÏ e‰e¯ÒÓLkL המעשה את שראה או העדות, BÒ˜�Ùaאת B·˙k ∆¿∆¿»¿»¿ƒ¿»
ÏBÎÈ ,·˙k‰ CBzÓ ‡Ï‡ ¯kÊ� B�È‡Â ¯·„‰ ÁÎLÂ ,ÌÈ¯·„ ÔB¯ÎÊÏ¿ƒ¿¿»ƒ¿»««»»¿≈ƒ¿»∆»ƒ«¿«»

„ÈÚ‰Ï הכתב מכח רק שמעיד נחשב זה ‰k˙·ואין ‰‡¯L ¯Á‡L ‡e‰Â ¿»ƒ¿∆««∆»»«¿«
¯·„Ï ¯kÊ� על רק להעיד יכול אין נזכר, לא בכתב שראה אחרי גם אם אבל ƒ¿»«»»

בפנקסו  שכתוב מה È'.סמך ÛÈÚÒ Â"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ אם נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

שאין  אומרים שהעדים אע"פ עפי"ז, ולפסוק העדים חתימת לקיים מהני

העדות  את .זוכרים

„È,„ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ,BÏ B¯ÈkÊ‰L ¯Á‡ È„È ÏÚ ¯·„Ï ¯kÊ� Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««»»«¿≈«≈∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ
È�L‰ „Ú‰ ¯ÈkÊÓ‰ ‰È‰ eÏÙ‡ שנזכר מחמת רק העיד שבפועל כיון ¬ƒ»»««¿ƒ»≈«≈ƒ

לו  אמר שהשני מה על סומך ואינו המעשה, „ÔÈבפרטי ÏÚa‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ«««ƒ
„ÈÚÈ ‡Ï ,¯kÊ�Â B¯ÈkÊÓ BÓˆÚa שהבעל מה סמך על רק שמעיד דחוששין ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
לב"ד  הביאו שהוא כיון הזכירו, ‡Ìדין Û‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz „Ú‰ Ì‡Â ,¿ƒ»≈«¿ƒ»»«ƒ

ÈÓ„ ¯ÈtL ,B¯ÈkÊÓ BÓˆÚa ÔÈ„ ÏÚa‰אמרינן דבת"ח להעיד, È‡„ÂLויכול «««ƒ¿«¿«¿ƒ«ƒ»≈∆««
„ÈÚÓ ‰È‰ ‡Ï ¯kÊ� ‰È‰ ‡Ï È‡ לו מותר ת"ח, דין הבעל אם הדין והוא ƒ…»»ƒ¿«…»»≈ƒ

ולא  מעצמו, נזכר אא"כ להעיד לו יתן ולא היטב, יבדוק כי העד, את להזכיר

שהזכירו  מה על .סומך

ÊÂÓ˙ 'Á

ÂËÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ מעידין כשהעדים נוכח כשאינו ≈¿«¿ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Âעליו  בדיעבד, ÂÈtאף ÏÚ ÔÈ�„ ÔÈ‡ ,eÏa˜ Ì‡ יב.:‰‚‰ÔÈ¯ÊBÁÂ ¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¿¿ƒ

e„È‚‰Lעדותן ÔÈ„È‚Óeהעדים ‰ÓÓ È�L ÌÚÙa Ô˙e„Úa e�L Ì‡Â .ÂÈ�Ùa «ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»¿««≈ƒƒ«∆ƒƒ

,‰�BL‡¯· כאן עדותו, ולשנות בו לחזור יכול עד אין עדות, שבכל אע"פ »ƒ»

u
[רעק"א].יב. חוזר הדין  דאין אפשר  זו, עדות  ע "פ ודנו  עברו  ואם 
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ו  עדותו לשנות יכול לכן עדות, נחשבת אינה הראשונה ‡Á¯דעדותו ÔÈÎÏB‰¿ƒ««

Ì¯Á‰ Èt ÏÚ ‰�BL‡¯a e„È‚‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ�Ùa e„È‚‰L È�L‰ ˙e„Ú‰»≈«≈ƒ∆ƒƒ¿»»««ƒ∆ƒƒ»ƒ»«ƒ«≈∆

עברו  עדותן כשמשנים וא"כ האמת, את שיאמרו אותם שהחרימו באופן היינו

אינו  דזה קמ"ל לעדות, ונפסלו החרם „ÔÈעל ˙È·Ï ıeÁk ÂÈ�Ù· ‡ÏL ÏÎ„¿»∆…¿»»¿¿≈ƒ

ÈÓ„ שהיה כפי בדיוק להעיד מדקדקין ÔÈ„È‚ÓeלכןÂואין ÔÈ¯ÊBÁ ומשנים »≈¿¿ƒ«ƒƒ

החרם  על שעברו נקרא זה ואין ÌÁ�Ó)יג עדותן '¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)LÈÂ .¿≈

„·ÚÈ„a ¯Lk ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú‰ Ïa˜˙� Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈ˜ÏBÁ אין וא"כ ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«≈»≈∆…¿»»»≈¿ƒ¬«

הקודמת מעדותן לשנות ·˙¯‡)יכולים ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ‡"Á ·"� È"¯).

Â,בדיעבד עדותן כשרה הבע"ד, בפני שלא עדותן קיבלו אם זו שלשיטה ¿כיון

ÂÈ�ÙÏ „È‚‰Ï ÌÈ‡¯È ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÏ‡ ‡e‰ ÔÈ„ ÏÚa‰ Ì‡ ÔÎÏ עדותןÔÈÏa˜Ó , »≈ƒ«««ƒ«»¿»≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»»¿«¿ƒ

ÂÈt ÏÚ ÔÈ�„Â ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú‰(Â"Ú˜Â ‰"Ú˜ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ). »≈∆…¿»»¿»ƒ«ƒ

'‰ ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L C¯„k ÌÏ‡‰ ÛÎÏ ¯LÙ‡ Ì‡ e‰ÈÓƒƒ∆¿»»…»«»¿∆∆∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»∆»ƒ

לטובתו  עדים להביא אותו ÈÙËשמחייבים ÛÈ„Ú שלא , עדות לקבל מאשר »ƒ¿≈

‡e¯Óבפניו  ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ÏÚaחז"ל. È�Ùa ‡Ï‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡' ≈¿ƒ¿…»¿≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈««

e�È‰ ,'ÔÈ„רק B·È¯Óe˙אלא ˙BËË˜a Ï·‡ ,˙B�BÓÓ È�È„a לקבל ורוצים ƒ«¿¿ƒ≈»¬»ƒ¿»¿ƒ

המתקוטטים בענין Ùaעדות e„ÈÚÈ Ì‡L LeÁÏ LÈLÌÚ eËËB˜˙È Ì‰È� ∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ

Ì‚ ,ÌÈ„Ú‰דינים Ê‰,הבעלי ÌÚ ‰Ê eËËB˜˙Èזה ‰‚‡ÌÈ�Bבאופן e�˜z »≈ƒ«ƒ¿¿∆ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

eÏ‚È ‡Ï Ì‚ ,Ì‰È�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú‰ ÌÈÏa˜ÓLלמתקוטטיםÌÈ„Ú‰ Ì‰ ÈÓ ∆¿«¿ƒ»≈∆…ƒ¿≈∆«…¿«ƒ≈»≈ƒ

(ÌÈ˘„Á‰ ÈÎ„¯Ó ˙‰‚‰)Ôe„Ï ÌÈˆB¯ ÔÈ„ ˙Èa‰ ÔÈ‡Lk ‡˜Â„„ ,‰‡¯� ÈÏÂ .¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿∆≈«≈ƒƒ»

L�ÚÏÂ ÔÈ„‰ Èt ÏÚ Ì‰Ó „Á‡ אותו˜¯ כדי , העדויות את לשמוע רצונם ∆»≈∆«ƒ«ƒ¿«¬…«

Ôe„ÏÂ L�ÚÏ ÌÈˆB¯Lk Ï·‡ ,‰·È¯Ó‰ C¯ˆ ÈÙk ˙B¯B‰Ïe ‰ËË˜‰ ËÈ˜L‰Ï¿«¿ƒ«¿»»¿¿ƒ…∆«¿ƒ»¬»¿∆ƒ«¬…¿»

ÂÈ�Ùa ‡Ï‡ ˙e„Ú‰ Ïa˜Ï ÔÈ‡ ,Ì‰Ó „Á‡ עם שיתקוטטו חשש כשיש אפי' ∆»≈∆≈¿«≈»≈∆»¿»»

„'העדים  ÛÈÚÒ ‡"È ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓÎe שאם , נתבאר שם ¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆ƒ»»ƒ

ובעלה  האשה בפני אלא לקבלם אין בעלה, על אשה לאסור שבאו עדים .יש

ÊË‰ÏBÁ ÔÈ„ ÏÚa‰ ‰È‰ ואי בפניו, שיעידו כדי לב "ד להביאו אפשר ואי »»«««ƒ∆
ימות  שמא שיבריא עד להמתין ÌÈÏBÁאפשר ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ והבעל , ∆»»≈ƒƒ

מיד  עדותם יקבלו לא אם שימותו חשש ויש לפנינו, נמצא לא ÌÈÏa˜Óדין ,¿«¿ƒ

u
זו .יג. בעדות  להעיד נפסלו  שוב  זה, בסיפור להעיד יודעים שאין  נשבעו  אם אבל 
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„ÈÚ‰Ï הכתב מכח רק שמעיד נחשב זה ‰k˙·ואין ‰‡¯L ¯Á‡L ‡e‰Â ¿»ƒ¿∆««∆»»«¿«
¯·„Ï ¯kÊ� על רק להעיד יכול אין נזכר, לא בכתב שראה אחרי גם אם אבל ƒ¿»«»»
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„È,„ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ,BÏ B¯ÈkÊ‰L ¯Á‡ È„È ÏÚ ¯·„Ï ¯kÊ� Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿««»»«¿≈«≈∆ƒ¿ƒ»¿»ƒ
È�L‰ „Ú‰ ¯ÈkÊÓ‰ ‰È‰ eÏÙ‡ שנזכר מחמת רק העיד שבפועל כיון ¬ƒ»»««¿ƒ»≈«≈ƒ

לו  אמר שהשני מה על סומך ואינו המעשה, „ÔÈבפרטי ÏÚa‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ«««ƒ
„ÈÚÈ ‡Ï ,¯kÊ�Â B¯ÈkÊÓ BÓˆÚa שהבעל מה סמך על רק שמעיד דחוששין ¿«¿«¿ƒ¿ƒ¿«…»ƒ
לב"ד  הביאו שהוא כיון הזכירו, ‡Ìדין Û‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz „Ú‰ Ì‡Â ,¿ƒ»≈«¿ƒ»»«ƒ

ÈÓ„ ¯ÈtL ,B¯ÈkÊÓ BÓˆÚa ÔÈ„ ÏÚa‰אמרינן דבת"ח להעיד, È‡„ÂLויכול «««ƒ¿«¿«¿ƒ«ƒ»≈∆««
„ÈÚÓ ‰È‰ ‡Ï ¯kÊ� ‰È‰ ‡Ï È‡ לו מותר ת"ח, דין הבעל אם הדין והוא ƒ…»»ƒ¿«…»»≈ƒ

ולא  מעצמו, נזכר אא"כ להעיד לו יתן ולא היטב, יבדוק כי העד, את להזכיר

שהזכירו  מה על .סומך

ÊÂÓ˙ 'Á

ÂËÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ מעידין כשהעדים נוכח כשאינו ≈¿«¿ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Âעליו  בדיעבד, ÂÈtאף ÏÚ ÔÈ�„ ÔÈ‡ ,eÏa˜ Ì‡ יב.:‰‚‰ÔÈ¯ÊBÁÂ ¿ƒƒ¿≈»ƒ«ƒ¿¿ƒ

e„È‚‰Lעדותן ÔÈ„È‚Óeהעדים ‰ÓÓ È�L ÌÚÙa Ô˙e„Úa e�L Ì‡Â .ÂÈ�Ùa «ƒƒ¿»»¿ƒƒ¿≈»¿««≈ƒƒ«∆ƒƒ

,‰�BL‡¯· כאן עדותו, ולשנות בו לחזור יכול עד אין עדות, שבכל אע"פ »ƒ»

u
[רעק"א].יב. חוזר הדין  דאין אפשר  זו, עדות  ע "פ ודנו  עברו  ואם 
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ו  עדותו לשנות יכול לכן עדות, נחשבת אינה הראשונה ‡Á¯דעדותו ÔÈÎÏB‰¿ƒ««

Ì¯Á‰ Èt ÏÚ ‰�BL‡¯a e„È‚‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ�Ùa e„È‚‰L È�L‰ ˙e„Ú‰»≈«≈ƒ∆ƒƒ¿»»««ƒ∆ƒƒ»ƒ»«ƒ«≈∆

עברו  עדותן כשמשנים וא"כ האמת, את שיאמרו אותם שהחרימו באופן היינו

אינו  דזה קמ"ל לעדות, ונפסלו החרם „ÔÈעל ˙È·Ï ıeÁk ÂÈ�Ù· ‡ÏL ÏÎ„¿»∆…¿»»¿¿≈ƒ

ÈÓ„ שהיה כפי בדיוק להעיד מדקדקין ÔÈ„È‚ÓeלכןÂואין ÔÈ¯ÊBÁ ומשנים »≈¿¿ƒ«ƒƒ

החרם  על שעברו נקרא זה ואין ÌÁ�Ó)יג עדותן '¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)LÈÂ .¿≈

„·ÚÈ„a ¯Lk ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú‰ Ïa˜˙� Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡Â ÔÈ˜ÏBÁ אין וא"כ ¿ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ¿«≈»≈∆…¿»»»≈¿ƒ¬«

הקודמת מעדותן לשנות ·˙¯‡)יכולים ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ‡"Á ·"� È"¯).

Â,בדיעבד עדותן כשרה הבע"ד, בפני שלא עדותן קיבלו אם זו שלשיטה ¿כיון

ÂÈ�ÙÏ „È‚‰Ï ÌÈ‡¯È ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÏ‡ ‡e‰ ÔÈ„ ÏÚa‰ Ì‡ ÔÎÏ עדותןÔÈÏa˜Ó , »≈ƒ«««ƒ«»¿»≈ƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿»»¿«¿ƒ

ÂÈt ÏÚ ÔÈ�„Â ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú‰(Â"Ú˜Â ‰"Ú˜ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ). »≈∆…¿»»¿»ƒ«ƒ

'‰ ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L C¯„k ÌÏ‡‰ ÛÎÏ ¯LÙ‡ Ì‡ e‰ÈÓƒƒ∆¿»»…»«»¿∆∆∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»∆»ƒ

לטובתו  עדים להביא אותו ÈÙËשמחייבים ÛÈ„Ú שלא , עדות לקבל מאשר »ƒ¿≈

‡e¯Óבפניו  ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ÏÚaחז"ל. È�Ùa ‡Ï‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡' ≈¿ƒ¿…»¿≈¿«¿ƒ≈∆»ƒ¿≈««

e�È‰ ,'ÔÈ„רק B·È¯Óe˙אלא ˙BËË˜a Ï·‡ ,˙B�BÓÓ È�È„a לקבל ורוצים ƒ«¿¿ƒ≈»¬»ƒ¿»¿ƒ

המתקוטטים בענין Ùaעדות e„ÈÚÈ Ì‡L LeÁÏ LÈLÌÚ eËËB˜˙È Ì‰È� ∆≈»∆ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒ¿¿ƒ

Ì‚ ,ÌÈ„Ú‰דינים Ê‰,הבעלי ÌÚ ‰Ê eËËB˜˙Èזה ‰‚‡ÌÈ�Bבאופן e�˜z »≈ƒ«ƒ¿¿∆ƒ∆ƒ¿«¿ƒ

eÏ‚È ‡Ï Ì‚ ,Ì‰È�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú‰ ÌÈÏa˜ÓLלמתקוטטיםÌÈ„Ú‰ Ì‰ ÈÓ ∆¿«¿ƒ»≈∆…ƒ¿≈∆«…¿«ƒ≈»≈ƒ

(ÌÈ˘„Á‰ ÈÎ„¯Ó ˙‰‚‰)Ôe„Ï ÌÈˆB¯ ÔÈ„ ˙Èa‰ ÔÈ‡Lk ‡˜Â„„ ,‰‡¯� ÈÏÂ .¿ƒƒ¿∆¿«¿»¿∆≈«≈ƒƒ»

L�ÚÏÂ ÔÈ„‰ Èt ÏÚ Ì‰Ó „Á‡ אותו˜¯ כדי , העדויות את לשמוע רצונם ∆»≈∆«ƒ«ƒ¿«¬…«

Ôe„ÏÂ L�ÚÏ ÌÈˆB¯Lk Ï·‡ ,‰·È¯Ó‰ C¯ˆ ÈÙk ˙B¯B‰Ïe ‰ËË˜‰ ËÈ˜L‰Ï¿«¿ƒ«¿»»¿¿ƒ…∆«¿ƒ»¬»¿∆ƒ«¬…¿»

ÂÈ�Ùa ‡Ï‡ ˙e„Ú‰ Ïa˜Ï ÔÈ‡ ,Ì‰Ó „Á‡ עם שיתקוטטו חשש כשיש אפי' ∆»≈∆≈¿«≈»≈∆»¿»»

„'העדים  ÛÈÚÒ ‡"È ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓÎe שאם , נתבאר שם ¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆ƒ»»ƒ

ובעלה  האשה בפני אלא לקבלם אין בעלה, על אשה לאסור שבאו עדים .יש

ÊË‰ÏBÁ ÔÈ„ ÏÚa‰ ‰È‰ ואי בפניו, שיעידו כדי לב "ד להביאו אפשר ואי »»«««ƒ∆
ימות  שמא שיבריא עד להמתין ÌÈÏBÁאפשר ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L B‡ והבעל , ∆»»≈ƒƒ

מיד  עדותם יקבלו לא אם שימותו חשש ויש לפנינו, נמצא לא ÌÈÏa˜Óדין ,¿«¿ƒ

u
זו .יג. בעדות  להעיד נפסלו  שוב  זה, בסיפור להעיד יודעים שאין  נשבעו  אם אבל 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñ åö

ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÂÈ�Ùa ‡ÏL זה באופן ∆…¿»»¿ƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»
בפניו  עדותם לקבל שיבוא דין לבעל שולחים פתאום, שימות חשש ¿גם Âשאין

¯ÈÚ· ÈeˆÓ B�È‡L B‡ ,‡· ‡ÏÂ ÔÈ„ ÏÚ·Ï eÁÏL לו לקרוא אפשר ואי »¿¿««ƒ¿…»∆≈»»ƒ
ÂÈ�Ùa.שיבוא  ‡ÏL ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÏ‡ È¯‰ ,:‰‚‰‡Ï Ì‡ Ï·‡ ¬≈≈¿«¿ƒ≈∆…¿»»¬»ƒ…

B˙B‡ eÚÈ„B‰ שיבוא‡Ï למדינת , לילך רוצים אפי' בפניו, שלא מקבלין אין ƒ…

Â(ÂË¯)הים לבוא,. לו ויקראו שישלחו עד להמתין שצריך שאמרנו „Â˜‡מה ¿«¿»

B˙B‡ eÚÈ„BÈL Ì„˜ eÎÏÈ ÌÈ„Ú‰L LeÁÏ ÔÈ‡L(È"¯Â Ô"·‡¯ Ì˘· ÈÎ„¯Ó), ∆≈»∆»≈ƒ≈¿…∆∆ƒ

.CeÓÒa ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓÎe הני בפניו, שלא מקבלין שבחולה שאמרנו מה ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿»

יוכלו  לא יתומיו ימות, ואם פרטים, לעדים להזכיר שרוצה חולה בתובע מילי

זאת ‡Ûלעשות ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ Ú·z�‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«ƒ¿»∆≈¿«¿ƒ≈∆…¿»»«

L LeÁÏ LÈL Èt ÏÚ ו ÈÓ˙Èימות ÈÓ˜ ÌÈÒÎ�‰ eÏtÈ הקטנים יתומיו לפני «ƒ∆≈»∆ƒ¿«¿»ƒ«≈«¿≈

Ì‰ÓÚ Ôe„Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ שיגדלו ˜"Èעד ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL BÓk זה , אין מ"מ ¿…«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

יגדילו  שהיתומים עד התובע ימתין ימות, ואם בפניו, שלא עדות לקבל סיבה

‡ÌÈ¯ÓB(ÂË¯)ויתבעם LÈÂ שאין . ט"ו סעיף בתחילת שאמרנו שאע"פ ¿≈¿ƒ

מ"מ דין, בעל בפני שלא עדות È·Ï˙מקבלין ‡· ‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ eÁÏLL ÏÎ„¿»∆»¿«¬»¿…»¿≈

ÂÈ�Ùa ‡ÏL ˙e„Ú ÔÈÏa˜Óe ,È�‰Ó ,ÔÈ„ וכל וכדומה, מיתה חשש כשאין גם ƒ¿«≈¿«¿ƒ≈∆…¿»»

רק  È„a�‡זה dÏ eÁ˙t Ì‡ יכולים שאין הב"ד בפני לטעון התחילו שכבר ƒ»¿≈¿ƒ»

נ  אחרים לומר בפני לדון Âלך ,‡�È„a dÏ eÁ˙Ù ‡Ï eÏÙ‡ B‡ ש , ˆ¯CÈבאופן ¬ƒ…»¿≈¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈ�È„ Ô˙B‡ È�ÙÏ Ôe„Ï אחר ב"ד לפני לילך לדרוש יכול a˙�L‡¯ואינו C¯„k »ƒ¿≈»«»ƒ¿∆∆∆ƒ¿»≈

„"È ÔÓÈÒ,בא ולא לו ושלחו אחר לב"ד לילך זכות דין לבעל שאין וכיון ƒ»

בפניו  שלא לדונו Á"‡)יד יכולין '· ·È˙� È"¯)È‡Â ,ıeÁ� ¯·„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»»»»»¿ƒ

‰ÏBÁ Ú·Bz‰ B‡ ÌÈÏBÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L ÔB‚k ,Ck ¯Á‡ ˙e„Ú‰ Ïa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈»≈««»¿∆»»≈ƒƒ«≈«∆

e˙eÓÈL LeÁÏ LÈÂ(¯ÂË),ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ„Ú‰ Ì‡ ÔÎÂ ¿≈»∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ««»¿≈¿ƒ

ÂÈÏ‡ eÁÏL ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏa˜Ó ,B˙B‡ eÚÈ„BÈL „Ú ÔÈzÓ‰Ï זה כל ¿«¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆…»¿≈»

צריך  הים, למדינת לילך רצו העדים דאם כתב השו"ע רק השו"ע, כתב כבר

ולכן  שהות, שאין איירי וכאן להמתין, שהות כשיש ואיירי קודם, להודיעו

קודם להודיעו בלי מיד ·˙¯‡מקבלין ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)

(‡"·˘¯‰Â „"·‡¯‰ÂÛÈÚÒ Ó"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ˜ÒtL ‰ÓÓ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒ«∆»«¿«»ƒ»»ƒ

u
חולי יד. בחשש  אא"כ  בפניו  שלא  דנים  אין  זה באופן  שגם והרמב "ם  הרי "ף ודעת

המחבר. השמיטו  ולכן וכדומה ,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñæö

'È,לנוגעים דייחשבו להעיד העדים יוכלו לא דין, הבעל  יבוא שאם איירי שם

שלא  אותם מקבלים ולכן לנוגעים, נחשבים אינם לפנינו כשאינו משא"כ

להעיד  יכולתן את להפסיד שלא נחוץ כדבר דנחשב .בפניו,

ÊÂÓ˙ 'Ë

ÊÈÔBÚÓL ˙‡ Ú·BzL Ô·e‡¯ אחד נמצאים ÂÈ„ÚÂבמקום התובע של ¿≈∆≈«∆ƒ¿¿≈»
ÔBÚÓLÏ ÔÈ„ ˙Èa e¯Ó‡È ,¯Á‡ ÌB˜Óa הנתבעCÏÈÏ ıÙÁ Ì‡ ¿»«≈…¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈≈

Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ�Ùa e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa למקום לילך לטרוח רוצה שאינו ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ«
אלא הנתבע, במקום להעיד לבוא העדים את מחייבים אין שם, ¿»¿eÏa˜Èשהעדים

ÔÈ„ ˙È·Ï eÚÈ„BÈÂ ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú ,ÌÈ„Ú‰ ÌB˜ÓaL ÔÈ„ ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»≈ƒ≈∆…¿»»¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ�È„ ÈÏÚa‰ ÌB˜ÓaL שקיבלו העדות פרטי e�e„ÈÂאת שנמצאים , הב"ד ∆ƒ¿««¬≈ƒƒ¿»

הדינים בעלי ˜Ïa‰.במקום d˙B‡ Èt ÏÚ:‰‚‰‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ את התובע «ƒ»«»»¿≈ƒ»»

ÂÈ¯Á‡ ÁÏLÏ ˙e‰L ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÂÈ„Ú חולים העדים כי הנתבע, אחרי ≈»¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ¿…««¬»

‡Bוכדו' ‚ÔÈ·Bשירא, ,Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ ‡ˆÓÈ ‡ÏLעדותÔÈ„ ˙Èa È�Ùa ∆…ƒ¿»»≈ƒ«««ƒƒ¿≈≈ƒ

מקום ‰‰e‡שבאותו ˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈ�„Â ,ÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL(Ê"‡)ÔÎÂ . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿»ƒ«ƒ»≈«¿≈

eÏÙ‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ LÈL Èt ÏÚ Û‡ .eÏ‡ ˙B�È„Óa ËeLt ‚‰�Ó‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈««ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ�Ùa ‡ÏL eÏa˜È ‡Ï Ì‡ ˙e„Ú‰ „ÈÒÙÈL LeÁÏ LÈL ÌB˜Óa¿»∆≈»∆«¿ƒ»≈ƒ…¿«¿∆…¿»»≈¿«¿ƒ

‰ÏÁz BÏ eÁÏL Ôk Ì‡ ‡Ï‡ טו¯‡a˙� ¯L‡k ‡Ï‡ ,Ôk ÔÈ‚‰B� ÔÈ‡ ,. ∆»ƒ≈»¿¿ƒ»≈¬ƒ≈∆»«¬∆ƒ¿»≈

ÁÈe¯Ó‡ ‡Ï שÚ·Bza ‡Ï‡ ,ÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL ÌÈ„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ …»¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…ƒ¿≈««ƒ∆»¿≈«
B˙ÚÈ·z ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·ÓL כדי הנתבע בפני שלא עדות מקבלים דאין ∆≈ƒ≈ƒ«¿ƒ»

‡·Ïלחייבו  ÌÈÏa˜Óנתבע. ,BÓˆÚ ˙‡ ¯ËÙÏ ÌÈ„Ú ‡È·Ó‰ דדוקא ¬»«≈ƒ≈ƒƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ
בע"ד  בפני שלא עדות מקבלים אין ממון .טז להוציא

ÊÂÓ˙ 'È

ËÈ,‡e‰ ÔË˜„ ÔÂÈÎ„ ,ÂÈ�Ùa eÏÙ‡ ,ÔË˜ ÏÚ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ≈«»»¬ƒ¿»»¿≈»¿»»
ÔÓÈÒaאפילו ‰Ê ÔÈ„ ÈË¯t e¯‡a˙ÈÂ .ÈÓ„ ÂÈ�Ùa ‡ÏLk ÂÈ�Ùa¿»»¿∆…¿»»»≈¿ƒ¿»¬¿»≈ƒ∆¿ƒ»
.È"˜

u
ט "ו .טו. סעיף  ריש  לעיל  בהערה דעתו  הובא וכבר מהרש "ל , דעת הוא  וכן

להביאטז. הנתבע  רוצה וכעת  ב "ד, בפני התובע  תבעו  כשכבר דרק  מהרי"ט  ודעת 

אין  כלל , תבעו כשלא אבל  הנתבע , בפני לקבל  א "צ מהתביעה, עצמו  לפטור עדים 

התובע. בפני שלא  להיפטר כדי עדים להביא יכול  הנתבע
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ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈL˜·Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ Ì‡Â .ÂÈ�Ùa ‡ÏL זה באופן ∆…¿»»¿ƒ»»≈ƒ¿«¿ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»
בפניו  עדותם לקבל שיבוא דין לבעל שולחים פתאום, שימות חשש ¿גם Âשאין

¯ÈÚ· ÈeˆÓ B�È‡L B‡ ,‡· ‡ÏÂ ÔÈ„ ÏÚ·Ï eÁÏL לו לקרוא אפשר ואי »¿¿««ƒ¿…»∆≈»»ƒ
ÂÈ�Ùa.שיבוא  ‡ÏL ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó eÏ‡ È¯‰ ,:‰‚‰‡Ï Ì‡ Ï·‡ ¬≈≈¿«¿ƒ≈∆…¿»»¬»ƒ…

B˙B‡ eÚÈ„B‰ שיבוא‡Ï למדינת , לילך רוצים אפי' בפניו, שלא מקבלין אין ƒ…

Â(ÂË¯)הים לבוא,. לו ויקראו שישלחו עד להמתין שצריך שאמרנו „Â˜‡מה ¿«¿»

B˙B‡ eÚÈ„BÈL Ì„˜ eÎÏÈ ÌÈ„Ú‰L LeÁÏ ÔÈ‡L(È"¯Â Ô"·‡¯ Ì˘· ÈÎ„¯Ó), ∆≈»∆»≈ƒ≈¿…∆∆ƒ

.CeÓÒa ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓÎe הני בפניו, שלא מקבלין שבחולה שאמרנו מה ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿»

יוכלו  לא יתומיו ימות, ואם פרטים, לעדים להזכיר שרוצה חולה בתובע מילי

זאת ‡Ûלעשות ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ,‰ÏBÁ Ú·z�‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»«ƒ¿»∆≈¿«¿ƒ≈∆…¿»»«

L LeÁÏ LÈL Èt ÏÚ ו ÈÓ˙Èימות ÈÓ˜ ÌÈÒÎ�‰ eÏtÈ הקטנים יתומיו לפני «ƒ∆≈»∆ƒ¿«¿»ƒ«≈«¿≈

Ì‰ÓÚ Ôe„Ï ÏÎeÈ ‡ÏÂ שיגדלו ˜"Èעד ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL BÓk זה , אין מ"מ ¿…«»ƒ»∆¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

יגדילו  שהיתומים עד התובע ימתין ימות, ואם בפניו, שלא עדות לקבל סיבה

‡ÌÈ¯ÓB(ÂË¯)ויתבעם LÈÂ שאין . ט"ו סעיף בתחילת שאמרנו שאע"פ ¿≈¿ƒ

מ"מ דין, בעל בפני שלא עדות È·Ï˙מקבלין ‡· ‡ÏÂ ÂÈ¯Á‡ eÁÏLL ÏÎ„¿»∆»¿«¬»¿…»¿≈

ÂÈ�Ùa ‡ÏL ˙e„Ú ÔÈÏa˜Óe ,È�‰Ó ,ÔÈ„ וכל וכדומה, מיתה חשש כשאין גם ƒ¿«≈¿«¿ƒ≈∆…¿»»

רק  È„a�‡זה dÏ eÁ˙t Ì‡ יכולים שאין הב"ד בפני לטעון התחילו שכבר ƒ»¿≈¿ƒ»

נ  אחרים לומר בפני לדון Âלך ,‡�È„a dÏ eÁ˙Ù ‡Ï eÏÙ‡ B‡ ש , ˆ¯CÈבאופן ¬ƒ…»¿≈¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈ�È„ Ô˙B‡ È�ÙÏ Ôe„Ï אחר ב"ד לפני לילך לדרוש יכול a˙�L‡¯ואינו C¯„k »ƒ¿≈»«»ƒ¿∆∆∆ƒ¿»≈

„"È ÔÓÈÒ,בא ולא לו ושלחו אחר לב"ד לילך זכות דין לבעל שאין וכיון ƒ»

בפניו  שלא לדונו Á"‡)יד יכולין '· ·È˙� È"¯)È‡Â ,ıeÁ� ¯·„ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»»»»»¿ƒ

‰ÏBÁ Ú·Bz‰ B‡ ÌÈÏBÁ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L ÔB‚k ,Ck ¯Á‡ ˙e„Ú‰ Ïa˜Ï ¯LÙ‡∆¿»¿«≈»≈««»¿∆»»≈ƒƒ«≈«∆

e˙eÓÈL LeÁÏ LÈÂ(¯ÂË),ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ ÌÈÎÏB‰ ÌÈ„Ú‰ Ì‡ ÔÎÂ ¿≈»∆»¿≈ƒ»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ««»¿≈¿ƒ

ÂÈÏ‡ eÁÏL ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈÏa˜Ó ,B˙B‡ eÚÈ„BÈL „Ú ÔÈzÓ‰Ï זה כל ¿«¿ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ««ƒ∆…»¿≈»

צריך  הים, למדינת לילך רצו העדים דאם כתב השו"ע רק השו"ע, כתב כבר

ולכן  שהות, שאין איירי וכאן להמתין, שהות כשיש ואיירי קודם, להודיעו

קודם להודיעו בלי מיד ·˙¯‡מקבלין ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)

(‡"·˘¯‰Â „"·‡¯‰ÂÛÈÚÒ Ó"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ˜ÒtL ‰ÓÓ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒ«∆»«¿«»ƒ»»ƒ

u
חולי יד. בחשש  אא"כ  בפניו  שלא  דנים  אין  זה באופן  שגם והרמב "ם  הרי "ף ודעת

המחבר. השמיטו  ולכן וכדומה ,
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'È,לנוגעים דייחשבו להעיד העדים יוכלו לא דין, הבעל  יבוא שאם איירי שם

שלא  אותם מקבלים ולכן לנוגעים, נחשבים אינם לפנינו כשאינו משא"כ

להעיד  יכולתן את להפסיד שלא נחוץ כדבר דנחשב .בפניו,

ÊÂÓ˙ 'Ë

ÊÈÔBÚÓL ˙‡ Ú·BzL Ô·e‡¯ אחד נמצאים ÂÈ„ÚÂבמקום התובע של ¿≈∆≈«∆ƒ¿¿≈»
ÔBÚÓLÏ ÔÈ„ ˙Èa e¯Ó‡È ,¯Á‡ ÌB˜Óa הנתבעCÏÈÏ ıÙÁ Ì‡ ¿»«≈…¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ»≈≈≈

Â‡Ï Ì‡Â ,ÂÈ�Ùa e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa למקום לילך לטרוח רוצה שאינו ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ«
אלא הנתבע, במקום להעיד לבוא העדים את מחייבים אין שם, ¿»¿eÏa˜Èשהעדים

ÔÈ„ ˙È·Ï eÚÈ„BÈÂ ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL ˙e„Ú ,ÌÈ„Ú‰ ÌB˜ÓaL ÔÈ„ ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿»≈ƒ≈∆…¿»»¿ƒ¿≈ƒ
ÔÈ�È„ ÈÏÚa‰ ÌB˜ÓaL שקיבלו העדות פרטי e�e„ÈÂאת שנמצאים , הב"ד ∆ƒ¿««¬≈ƒƒ¿»

הדינים בעלי ˜Ïa‰.במקום d˙B‡ Èt ÏÚ:‰‚‰‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ את התובע «ƒ»«»»¿≈ƒ»»

ÂÈ¯Á‡ ÁÏLÏ ˙e‰L ÔÈ‡Â ,˙¯Á‡ ¯ÈÚa ÂÈ„Ú חולים העדים כי הנתבע, אחרי ≈»¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ¿…««¬»

‡Bוכדו' ‚ÔÈ·Bשירא, ,Ck ¯Á‡ ÌÈ„Ú‰ ‡ˆÓÈ ‡ÏLעדותÔÈ„ ˙Èa È�Ùa ∆…ƒ¿»»≈ƒ«««ƒƒ¿≈≈ƒ

מקום ‰‰e‡שבאותו ˙e„Ú‰ Èt ÏÚ ÔÈ�„Â ,ÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL(Ê"‡)ÔÎÂ . ∆…ƒ¿≈««ƒ¿»ƒ«ƒ»≈«¿≈

eÏÙ‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ LÈL Èt ÏÚ Û‡ .eÏ‡ ˙B�È„Óa ËeLt ‚‰�Ó‰«ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈««ƒ∆≈¿ƒ¿ƒ»¿«¬ƒ

ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ ,ÂÈ�Ùa ‡ÏL eÏa˜È ‡Ï Ì‡ ˙e„Ú‰ „ÈÒÙÈL LeÁÏ LÈL ÌB˜Óa¿»∆≈»∆«¿ƒ»≈ƒ…¿«¿∆…¿»»≈¿«¿ƒ

‰ÏÁz BÏ eÁÏL Ôk Ì‡ ‡Ï‡ טו¯‡a˙� ¯L‡k ‡Ï‡ ,Ôk ÔÈ‚‰B� ÔÈ‡ ,. ∆»ƒ≈»¿¿ƒ»≈¬ƒ≈∆»«¬∆ƒ¿»≈

ÁÈe¯Ó‡ ‡Ï שÚ·Bza ‡Ï‡ ,ÔÈ„ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL ÌÈ„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ …»¿≈¿«¿ƒ≈ƒ∆…ƒ¿≈««ƒ∆»¿≈«
B˙ÚÈ·z ÏÚ ÌÈ„Ú ‡È·ÓL כדי הנתבע בפני שלא עדות מקבלים דאין ∆≈ƒ≈ƒ«¿ƒ»

‡·Ïלחייבו  ÌÈÏa˜Óנתבע. ,BÓˆÚ ˙‡ ¯ËÙÏ ÌÈ„Ú ‡È·Ó‰ דדוקא ¬»«≈ƒ≈ƒƒ¿…∆«¿¿«¿ƒ
בע"ד  בפני שלא עדות מקבלים אין ממון .טז להוציא

ÊÂÓ˙ 'È

ËÈ,‡e‰ ÔË˜„ ÔÂÈÎ„ ,ÂÈ�Ùa eÏÙ‡ ,ÔË˜ ÏÚ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ≈«»»¬ƒ¿»»¿≈»¿»»
ÔÓÈÒaאפילו ‰Ê ÔÈ„ ÈË¯t e¯‡a˙ÈÂ .ÈÓ„ ÂÈ�Ùa ‡ÏLk ÂÈ�Ùa¿»»¿∆…¿»»»≈¿ƒ¿»¬¿»≈ƒ∆¿ƒ»
.È"˜

u
ט "ו .טו. סעיף  ריש  לעיל  בהערה דעתו  הובא וכבר מהרש "ל , דעת הוא  וכן

להביאטז. הנתבע  רוצה וכעת  ב "ד, בפני התובע  תבעו  כשכבר דרק  מהרי"ט  ודעת 

אין  כלל , תבעו כשלא אבל  הנתבע , בפני לקבל  א "צ מהתביעה, עצמו  לפטור עדים 

התובע. בפני שלא  להיפטר כדי עדים להביא יכול  הנתבע
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Î˙e„Ú ˙Ïa˜Ï ÔÈe‡¯ ÌÈ�L ÔÈ‡ שניים ולא דיינים ג' דווקא היינו ,דב"ד ≈¿«ƒ¿ƒ¿«»«≈
ÌeÏk eNÚ ‡Ï ,eÏa˜ Ì‡Â מהני דלא עד מפי עד של כעדות .דנחשב ¿ƒƒ¿…»¿

ÊÂÓ˙ ‡È

‡ÎCÈ¯ˆ ˙e„Ú ˙Ïa˜בפני ÌÈÁÓÓשיהיה ‰˘ÏL ש˙BÎÏ‰ ÌÈÚ„BÈ «»«≈»ƒ¿…»À¿ƒ¿ƒƒ¿
˙e„ÚומיÔ˙Ïa˜a ÔÈ¯È‰Êe ,ÏeÒÙe ¯LkכיצדÔÂÎÏולבדוק˙e„Ú ≈»≈»¿ƒƒ¿«»»»¿«≈≈

'¯˜LÏ e„ÓÏÈ ÔÎBzÓ ‡ÓL ,EÈ¯·„a ¯È‰Ê ÈÂ‰' Ô�˙„k ,„Á‡ Ïk»∆»¿ƒ¿«¡≈»ƒƒ¿»∆∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈
מתוך  ילמדו ושלא האמת, מהם לברר העדים חקירת בזמן ליזהר שצריך היינו

לשקר  כיצד הדיינים Ôe„Ïחקירת Èe‡¯ B�È‡Â ˙e„Ú Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ מחמת , ¿»«¿«≈≈¿≈»»
לדון] כיצד גם לידע צריך הקצות [ולדעת וכדלעיל, עדות הלכות יודע ,שאינו
¯ËL B˙B‡ Èt ÏÚ Ôe„Ï Èe‡¯ B�È‡Â ,¯˜L ˙e„Ú Ïa˜ eÏÈ‡k אם ¿ƒƒ≈≈∆∆¿≈»»«ƒ¿«

ראוי  שאינו דיין ע"י שנכתב כיון לשטר, נחשב אינו זו עדות מחמת שטר .נכתב
ÔÓˆÚ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡Ï‡ ונפ"מ] בשטר ולא פה בעל כעדות ונחשב ∆»¿ƒ«»≈ƒ«¿»

כמלוה  ולא ע"פ כמלוה שנחשב כיון מלקוחות, משועבדים מוציאין שאין

או  הים למדינת והלכו העידו לא אם אבל שוב, בהעידו זה וכל בשטר.

פה] על מלוה בתורת אפי' גובה אינו .(ÂË¯)שמתו,

·Î ושולח העדות את מקבל אחד שב"ד אופנים שיש נתבאר י"ז סעיף לעיל

זה ובאופן עפי"ז, שידון אחר לב"ד העדות קבלת תוכן ÈÏa˜ÓÏאת ÔBÎ�»ƒ¿«¿≈
‰ÌÈ„Úה  Ì‰ ÈÓ ˙e„Ú‰ ˙Ïa˜ ¯ËLa ÌÒ¯ÙÏ ˙e„Ú השני שהב"ד כיון ≈¿«¿≈ƒ¿««»«»≈ƒ≈»≈ƒ

מי  לכתוב יש לכן הראשון, הב"ד על סומך כי העדים, הם מי לבדוק אמור לא

ירצו  אם כשרותם על לערער יוכלו דינים שהבעלי העדים, Ï‡.היו Ì‡ ,e‰ÈÓƒƒ…

e„ÈÒÙ‰ ‡Ï ,ÌÈ„Ú‰ Ì‰ ÈÓ e·˙Î(„"È˜ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙· Ì˘). »¿ƒ≈»≈ƒ…ƒ¿ƒ

ÊÂÓ˙ ·È

‚ÎÌÈ¯ÙBÒ È�L‰L Ô˜zÏ ¯eaˆ‰ eˆ¯ Ì‡ יהיו השטרות, את שכותבים ƒ»«ƒ¿«≈∆«¿≈¿ƒ
ÌÈÏa˜Ó ה ÔÈa‚Óeאת ˙e„Ú הדין את ופוסקים כדיינים, שישמשו כלומר ¿«¿ƒ≈«¿ƒ
Ì‰Èt ÏÚ שניים רק שהם ¯ˆeאע"פ Ì‡ ÔÎÂ ‰Ú„ותקנו, ¯ËtÈ Ì‡L «ƒ∆¿≈ƒ»∆ƒƒ»≈»≈

¯ÙBÒ‰ ÌÚ „ÈÚ‰Ï ÔÓÊ‰L והשני שניים, על רק לסמוך שתקנו הנ"ל במקום ∆À¿«¿»ƒƒ«≈
תקנו  אם ˜ÓÈ˙נפטר, Ì˙�˜z ,ÌÈ„Ú È�Lk ¯ÙBÒ‰ ˙ÓÈ˙Á ‰ÏÚzL∆«¬∆¬ƒ««≈ƒ¿≈≈ƒ«»»»«∆∆

וקודם  וכך, כך ששמו נוסף עד ולפני לפניו נמסרה שהעדות לכתוב הסופר וצריך

חתום  הוא רק ולכן נפטר, eaˆÏ¯‰‚‰:.שחתם ˙eL¯ ‰Ï‡k ÌÈ¯·„ ÏÎa Èkƒ¿»¿»ƒ»≈∆¿«ƒ
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Ì‰È�ÈÚa ·BË‰ Ì¯ÈÚa Ô˜zÏ קיבלו דינים שבעלי כמו נחשב הציבור ותקנת ¿«≈¿ƒ»«¿≈≈∆

כשלשה  שייחשבו דיינים שני .עליהם

„ÎÌÈ„Ú Èzk È�L BÏ LÈL ÔÚBËL ÈÓ לטובתו אחת ,להעיד כת והביא ƒ∆≈∆≈¿≈ƒ≈≈ƒ
,ÌeÏk ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡L ˙Á‡‰ ˙k‰ e¯Ó‡Â לו שיש שטען אע"פ ¿»¿««»««∆≈»¿ƒ¿

נכון זה שאין ונתברר כתות, È�L‰שתי ˙k ‡È·Óe B˙eÎÊ „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ»
פיה  על ÌBÈaופוסקים ‡Ï‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ דין . נחשב עדות דהגדת ≈¿«¿ƒ≈∆»«

ביום  אלא דנים ¯„ÌÈÙeשאין ÂÈ„Ú eÈ‰ eÏÙ‡ ,‰ÏÈÏa ‰eÏa˜ Ì‡Â ,¿ƒƒ¿»««¿»¬ƒ»≈»¿ƒ
‰Ïa˜ d˙B‡ Èt ÏÚ ÔÈ�„ ÔÈ‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ עדותם לקבל וצריך ≈≈ƒ¿ƒ««»≈»ƒ«ƒ»«»»

לענין  ב' סעיף ה' סימן וכדלעיל דין הוי קבלתם, ע"פ ודנו עברו אם אבל שוב,

בלילה  שדנו ‰e„Ú˙‰‚‰:.ב"ד Ïa˜Ï ÌÈ�È„‰ ÈÏÚa Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ e‰ÈÓƒƒƒ¿¬≈∆«¬≈«ƒƒ¿«≈»≈

‰ÏÁzÎÏ eÏÙ‡ ÌÈÏa˜Ó ,‰ÏÈÏa או לדיין פסול או קרוב לקבל דמהני כמו ««¿»¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»

לדון  לענין דגם בהערה, ב' סעיף סוף ה' סימן לעיל נתבאר [וכבר לעדות,

הדינים] בעלי קבלת מהני ‰¯˘·"‡)בלילה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÊÂÓ˙ ‚È

‰ÎÈÙÏ ,Ú·Bz‰ ˙ÚÈ·zÏ Ú·z�‰ ·ÈLÈL Ì„˜ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ≈…∆∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ««≈«¿ƒ
Ïe‡LÚ·z�‰ ‰„BÈ È חייב ÈÁe¯Ë‡Âשהוא ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ∆«∆«ƒ¿»¿…¿≈»ƒ≈ƒ¿«¿≈

Ô�ÈÁ¯ËÓ ‡Ï ÔÈ„ ˙Èa צורך ללא ב"ד מטריחים .לא ≈ƒ…«¿¿ƒ»

ÂÎ ו העדות, קבלת בשעת לישב צריכים שהדיינים נתבאר ו' סעיף Ì‡ƒלעיל
ה ˜eÏaהדיינים את ‰eÈושמעו Ì‡Â .ÈeNÚ eNÚL ‰Ó ,„ÓÚÓ ÌÈ„Ú ƒ¿≈ƒ¿À»«∆»»¿ƒ»

„eÓÚ‰ ÏÚ ÌÈÎÓÒ�ממש בישיבה ולא בסמיכה רק ÏÁzÎÏ‰היינו eÏÙ‡ ƒ¿»ƒ«»«¬ƒ¿«¿ƒ»
‰·ÈLÈk ‰ÎÈÓÒ„ ,¯zÓ יזÊ"È ÔÓÈÒ·e ג'. Lסעיף ¯‡a˙� שמדינא אע"ג À»ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈∆

מ"מ לעמוד, צריכים ‰ÌÈ„Ú.העדים ·ÈLB‰Ï e‚‰� ÂÈLÎÚ«¿»»¬¿ƒ»≈ƒ

u
לכתחילהיז. מותר בעמידה, עדות  דבעינן דאף  נתבאר א ' סעיף  י"ז סימן לעיל 

לקולא, בתרוויהו  דאזלינן והיינו לעמידה, הסמיכה את דמחשיבים  סמיכה, ע"י 

בסמיכה, הדיינים וגם  העדים  גם ואם כישיבה,. ובדיינים כעמידה נחשב  דבעדות

ומתיר  חולק  והב "ח  לכתחילה, דאסור הסמ "ע  דעת  כדין, שלא מהם אחד דממ "נ

לכתחילה.
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Î˙e„Ú ˙Ïa˜Ï ÔÈe‡¯ ÌÈ�L ÔÈ‡ שניים ולא דיינים ג' דווקא היינו ,דב"ד ≈¿«ƒ¿ƒ¿«»«≈
ÌeÏk eNÚ ‡Ï ,eÏa˜ Ì‡Â מהני דלא עד מפי עד של כעדות .דנחשב ¿ƒƒ¿…»¿

ÊÂÓ˙ ‡È

‡ÎCÈ¯ˆ ˙e„Ú ˙Ïa˜בפני ÌÈÁÓÓשיהיה ‰˘ÏL ש˙BÎÏ‰ ÌÈÚ„BÈ «»«≈»ƒ¿…»À¿ƒ¿ƒƒ¿
˙e„ÚומיÔ˙Ïa˜a ÔÈ¯È‰Êe ,ÏeÒÙe ¯LkכיצדÔÂÎÏולבדוק˙e„Ú ≈»≈»¿ƒƒ¿«»»»¿«≈≈

'¯˜LÏ e„ÓÏÈ ÔÎBzÓ ‡ÓL ,EÈ¯·„a ¯È‰Ê ÈÂ‰' Ô�˙„k ,„Á‡ Ïk»∆»¿ƒ¿«¡≈»ƒƒ¿»∆∆»ƒ»ƒ¿¿¿«≈
מתוך  ילמדו ושלא האמת, מהם לברר העדים חקירת בזמן ליזהר שצריך היינו

לשקר  כיצד הדיינים Ôe„Ïחקירת Èe‡¯ B�È‡Â ˙e„Ú Ïa˜Ó‰ ÏÎÂ מחמת , ¿»«¿«≈≈¿≈»»
לדון] כיצד גם לידע צריך הקצות [ולדעת וכדלעיל, עדות הלכות יודע ,שאינו
¯ËL B˙B‡ Èt ÏÚ Ôe„Ï Èe‡¯ B�È‡Â ,¯˜L ˙e„Ú Ïa˜ eÏÈ‡k אם ¿ƒƒ≈≈∆∆¿≈»»«ƒ¿«

ראוי  שאינו דיין ע"י שנכתב כיון לשטר, נחשב אינו זו עדות מחמת שטר .נכתב
ÔÓˆÚ ÌÈ„Ú‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ‡Ï‡ ונפ"מ] בשטר ולא פה בעל כעדות ונחשב ∆»¿ƒ«»≈ƒ«¿»

כמלוה  ולא ע"פ כמלוה שנחשב כיון מלקוחות, משועבדים מוציאין שאין

או  הים למדינת והלכו העידו לא אם אבל שוב, בהעידו זה וכל בשטר.

פה] על מלוה בתורת אפי' גובה אינו .(ÂË¯)שמתו,

·Î ושולח העדות את מקבל אחד שב"ד אופנים שיש נתבאר י"ז סעיף לעיל

זה ובאופן עפי"ז, שידון אחר לב"ד העדות קבלת תוכן ÈÏa˜ÓÏאת ÔBÎ�»ƒ¿«¿≈
‰ÌÈ„Úה  Ì‰ ÈÓ ˙e„Ú‰ ˙Ïa˜ ¯ËLa ÌÒ¯ÙÏ ˙e„Ú השני שהב"ד כיון ≈¿«¿≈ƒ¿««»«»≈ƒ≈»≈ƒ

מי  לכתוב יש לכן הראשון, הב"ד על סומך כי העדים, הם מי לבדוק אמור לא

ירצו  אם כשרותם על לערער יוכלו דינים שהבעלי העדים, Ï‡.היו Ì‡ ,e‰ÈÓƒƒ…

e„ÈÒÙ‰ ‡Ï ,ÌÈ„Ú‰ Ì‰ ÈÓ e·˙Î(„"È˜ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙· Ì˘). »¿ƒ≈»≈ƒ…ƒ¿ƒ

ÊÂÓ˙ ·È

‚ÎÌÈ¯ÙBÒ È�L‰L Ô˜zÏ ¯eaˆ‰ eˆ¯ Ì‡ יהיו השטרות, את שכותבים ƒ»«ƒ¿«≈∆«¿≈¿ƒ
ÌÈÏa˜Ó ה ÔÈa‚Óeאת ˙e„Ú הדין את ופוסקים כדיינים, שישמשו כלומר ¿«¿ƒ≈«¿ƒ
Ì‰Èt ÏÚ שניים רק שהם ¯ˆeאע"פ Ì‡ ÔÎÂ ‰Ú„ותקנו, ¯ËtÈ Ì‡L «ƒ∆¿≈ƒ»∆ƒƒ»≈»≈

¯ÙBÒ‰ ÌÚ „ÈÚ‰Ï ÔÓÊ‰L והשני שניים, על רק לסמוך שתקנו הנ"ל במקום ∆À¿«¿»ƒƒ«≈
תקנו  אם ˜ÓÈ˙נפטר, Ì˙�˜z ,ÌÈ„Ú È�Lk ¯ÙBÒ‰ ˙ÓÈ˙Á ‰ÏÚzL∆«¬∆¬ƒ««≈ƒ¿≈≈ƒ«»»»«∆∆

וקודם  וכך, כך ששמו נוסף עד ולפני לפניו נמסרה שהעדות לכתוב הסופר וצריך

חתום  הוא רק ולכן נפטר, eaˆÏ¯‰‚‰:.שחתם ˙eL¯ ‰Ï‡k ÌÈ¯·„ ÏÎa Èkƒ¿»¿»ƒ»≈∆¿«ƒ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çë ïîéñèö

Ì‰È�ÈÚa ·BË‰ Ì¯ÈÚa Ô˜zÏ קיבלו דינים שבעלי כמו נחשב הציבור ותקנת ¿«≈¿ƒ»«¿≈≈∆

כשלשה  שייחשבו דיינים שני .עליהם

„ÎÌÈ„Ú Èzk È�L BÏ LÈL ÔÚBËL ÈÓ לטובתו אחת ,להעיד כת והביא ƒ∆≈∆≈¿≈ƒ≈≈ƒ
,ÌeÏk ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡L ˙Á‡‰ ˙k‰ e¯Ó‡Â לו שיש שטען אע"פ ¿»¿««»««∆≈»¿ƒ¿

נכון זה שאין ונתברר כתות, È�L‰שתי ˙k ‡È·Óe B˙eÎÊ „ÈÒÙ‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ»
פיה  על ÌBÈaופוסקים ‡Ï‡ ˙e„Ú ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ דין . נחשב עדות דהגדת ≈¿«¿ƒ≈∆»«

ביום  אלא דנים ¯„ÌÈÙeשאין ÂÈ„Ú eÈ‰ eÏÙ‡ ,‰ÏÈÏa ‰eÏa˜ Ì‡Â ,¿ƒƒ¿»««¿»¬ƒ»≈»¿ƒ
‰Ïa˜ d˙B‡ Èt ÏÚ ÔÈ�„ ÔÈ‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ עדותם לקבל וצריך ≈≈ƒ¿ƒ««»≈»ƒ«ƒ»«»»

לענין  ב' סעיף ה' סימן וכדלעיל דין הוי קבלתם, ע"פ ודנו עברו אם אבל שוב,

בלילה  שדנו ‰e„Ú˙‰‚‰:.ב"ד Ïa˜Ï ÌÈ�È„‰ ÈÏÚa Ì‰ÈÏÚ eÏa˜ Ì‡ e‰ÈÓƒƒƒ¿¬≈∆«¬≈«ƒƒ¿«≈»≈

‰ÏÁzÎÏ eÏÙ‡ ÌÈÏa˜Ó ,‰ÏÈÏa או לדיין פסול או קרוב לקבל דמהני כמו ««¿»¿«¿ƒ¬ƒ¿«¿ƒ»

לדון  לענין דגם בהערה, ב' סעיף סוף ה' סימן לעיל נתבאר [וכבר לעדות,

הדינים] בעלי קבלת מהני ‰¯˘·"‡)בלילה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÊÂÓ˙ ‚È

‰ÎÈÙÏ ,Ú·Bz‰ ˙ÚÈ·zÏ Ú·z�‰ ·ÈLÈL Ì„˜ ˙e„Ú ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ≈…∆∆»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ««≈«¿ƒ
Ïe‡LÚ·z�‰ ‰„BÈ È חייב ÈÁe¯Ë‡Âשהוא ,ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ ‡‰È ‡ÏÂ ∆«∆«ƒ¿»¿…¿≈»ƒ≈ƒ¿«¿≈

Ô�ÈÁ¯ËÓ ‡Ï ÔÈ„ ˙Èa צורך ללא ב"ד מטריחים .לא ≈ƒ…«¿¿ƒ»

ÂÎ ו העדות, קבלת בשעת לישב צריכים שהדיינים נתבאר ו' סעיף Ì‡ƒלעיל
ה ˜eÏaהדיינים את ‰eÈושמעו Ì‡Â .ÈeNÚ eNÚL ‰Ó ,„ÓÚÓ ÌÈ„Ú ƒ¿≈ƒ¿À»«∆»»¿ƒ»

„eÓÚ‰ ÏÚ ÌÈÎÓÒ�ממש בישיבה ולא בסמיכה רק ÏÁzÎÏ‰היינו eÏÙ‡ ƒ¿»ƒ«»«¬ƒ¿«¿ƒ»
‰·ÈLÈk ‰ÎÈÓÒ„ ,¯zÓ יזÊ"È ÔÓÈÒ·e ג'. Lסעיף ¯‡a˙� שמדינא אע"ג À»ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿ƒ»ƒ¿»≈∆

מ"מ לעמוד, צריכים ‰ÌÈ„Ú.העדים ·ÈLB‰Ï e‚‰� ÂÈLÎÚ«¿»»¬¿ƒ»≈ƒ

u
לכתחילהיז. מותר בעמידה, עדות  דבעינן דאף  נתבאר א ' סעיף  י"ז סימן לעיל 

לקולא, בתרוויהו  דאזלינן והיינו לעמידה, הסמיכה את דמחשיבים  סמיכה, ע"י 

בסמיכה, הדיינים וגם  העדים  גם ואם כישיבה,. ובדיינים כעמידה נחשב  דבעדות

ומתיר  חולק  והב "ח  לכתחילה, דאסור הסמ "ע  דעת  כדין, שלא מהם אחד דממ "נ

לכתחילה.
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¯ÂÊÁÏ ÌÈ„Ú‰ ÂÏÎÂÈ ‡Ï˘
ÌÈÙÈÚÒ '‚ Â·Â

ÊÂÓ˙ „È

‡ÔÈ„ ˙È·a „Ú‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡¯ea„ È„k ¯Á‡Ï ‡e‰Â,עדותו מגמר ««∆≈ƒ»≈¿≈ƒ¿¿««¿≈ƒ

דרישה  שטעון בדבר אבל וחקירה, דרישה בעינן דלא בממון [והיינו

החקירות] מגמר דיבור כדי תוך עד בו לחזור יכול ≈‡B�È(·"È),וחקירה,
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ יח„ˆÈk ‰È˙ÈÈחזרתו . ‚‚BL ,È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ ¯Ó‡ , »«¬…≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ

È˙ÈNÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·„‰ ÔÈ‡L Èz¯kÊ�Â אלא שוגג, היה שלא שמודה ¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ
להעיד  לבוא וחייבו דין הבעל שהפחידו פחד מחמת כן ÔÈÚÓBLהעיד ÔÈ‡ ,≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙� eÏÙ‡ ,BÏ שהגיד כיון עונו', ונשא יגיד לא 'אם דדרשינן ¬ƒ»«««ƒ¿»»
ומגיד  חוזר אינו È‡�zשוב B˙e„Úa ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ÔÎÂ שהיה . שמעיד ¿≈≈»¿ƒ¿≈¿«

שאינו  אע"פ לכן החיוב, יתבטל יקויים, לא התנאי אם וממילא ביניהם, תנאי

ומגיד חוזר נחשב מ"מ העדות, עצם את ÛÈÒB‰Ïעוקר ÏBÎÈ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ

È‡�˙a כהמחבר ופוסק חולק והש"ך העדות, עצם את עוקרין שאין (ÂË¯כיון ƒ¿«

(˘"‡¯‰ Ì˘·BÁÈÎBÓL ¯·„a Ï·‡ הוכחה. והתכוון ÚËL‰שיש בעדותו ¬»¿»»∆ƒ∆»»
„ÔÈלהיפך  ˙Èa e‰e˜È˜Ê‰L ÔB‚k התובע, Lאת ÌÈ„Ú ‡È·‰ÏהואB�È‡ ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆≈

·‰Â CÏ‰Â ,È‡Ó¯‡e‰L Ba Ìz‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ„ ˙Èa‰ Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,Ì‡È ««¿»«¿≈ƒ»¿»¿»∆«≈ƒ¿ƒ«∆∆
,È‡Ó¯ È�‡ ÈÎÂ ÔÈ„ ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,Ô‰ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡Â ,È‡Ó «̄«¿»¿»≈ƒ≈¿»«»∆«««ƒ¿ƒ¬ƒ««

e�¯Ó‡ ‡Ï e¯Ó‡Â לומר התכוונו ¯È‡Óלא E�È‡L ‡Ï‡ שידעו כיון ¿»¿…»«¿∆»∆≈¿««
שאינו  יודעים אם אותם שואלים שהב"ד חשבו רמאי, שאינו להעיד שהובאו

'הן' ענו ולכן ‡ÔÈרמאי, ‡Ó˙ÒÓ„ ÌeLÓ ,ÌÈ�B¯Á‡‰ Ì‰È¯·„Ï ÔÈÚÓBL ,¿ƒ¿ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»≈
˙eÚË ÏÎa ÔÎÂ .eÚË È‡„Âae ,B˙·BÁ „ÈÚ‰Ï „Ú ‡È·Ó Ì„‡ שיתכן »»≈ƒ≈¿»ƒ»¿««»¿≈¿»»

ÌÓˆÚa Ì‰ ÌÈ�Ó‡� ,Ba ˙BÚËÏ ÌÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L שטעו ÔÈ‡Âלומר , ∆»≈ƒ¿ƒƒ¿∆¡»ƒ≈¿«¿»¿≈

u
שההיח. השני אם אבל  השני, עדות מגמר תכ"ד עד בו לחזור יכול  הראשון עד

בו . לחזור יכול  הראשון אין  שוב  עדותו , התחיל  אח"כ  ורק הראשון מעדות  תכ "ד

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|èë ïîéñà÷

,ÌÈ�BL‡¯‰ ÂÈ¯·„ ¯˜Ú ¯˙BÒ B�È‡ Ì‡ ÔÎÂ .„È‚Óe ¯ÊBÁ ÌeLÓ ‰Êa»∆ƒ≈«ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ»¿»»»ƒƒ
˙eÚÓLÓ È�È�Ú È�LÓ „Á‡ ¯e‡a ÌÈÏ·BÒÂ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·„‰L ÔB‚k¿∆«¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿»

משמעויות  שני בדבריהם להכניס שאפשר ¯BÁ˜,היינו „Á‡Â ·B¯˜ „Á‡ ,∆»»¿∆»»
˙LÁkÓ B˙e„Ú ‡‰˙ ‡ÏL È„k „Ú‰ È¯·„ ÔÂÎÏ ÌÈÏBÎÈ e�‡L Ïk»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»≈¿≈∆…¿≈≈À¿∆∆
יותר  הרחוק באופן הוא אפי' לעדות, הבאתו ממטרת או שאמר, דבריו ,מתוך
ÌÈ‡¯�‰ ÌÈ„Ú È�L È¯·„ ı¯zÏ e�Ï LÈL ÌLk ,ÂÈ¯·„ ÔÂÎÏ e�Ï LÈ≈»¿«≈¿»»¿≈∆≈»¿«≈ƒ¿≈¿≈≈ƒ«ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈLÈÁkÓ שהיה אומר והשני בחודש, בב' שהיה אומר א' עד כגון «¿ƒƒ∆∆∆
בחודש  טעה מהם א' רק יום, לאותו התכוונו ששניהם אומרים בחודש, בג'

הוא  כך, דבריהם וליישב לדחוק שמנסים והטעם מעובר, היה אם ≈¿È„kהקודם
‡‰zL ה.˙�ÂÎÓ ˙e„Ú:‰‚‰˙e„Ú ¯Á‡ ,˙Ò�k‰ ˙È·a Ì¯Á ÌÈ�˙B�Lk ∆¿≈≈¿À∆∆¿∆¿ƒ≈∆¿≈«¿∆∆««≈

החרם  ובכלל שיעיד, זה מסויים בענין  עדות שיודע מי שכל שמחרימין היינו

שחובה  e‡ˆÈLהוא ¯Á‡Ïe ,˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ e‡ˆÈL Ì„˜ e„ÈÚÈL מבית ∆»ƒ…∆∆≈¿ƒ≈«¿∆∆¿««∆»¿

‡Êהכנסת  e�aÏ e�ÓN ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,„È‚‰Ï ÌÈ„Ú e‡a מענין יודעים שאנו »≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ…«¿ƒ≈»

ויכולים ÈÚ‰Ïe„זה ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ,ÔÈ¯ÎBÊ ‰zÚÂ ,„ÈÚ‰Ï חוזר נחשב זה ואין ¿»ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¬…¿»ƒ

ÌÈÚ„BÈומגיד  e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰ÏÁz e˜˙LÂ ÏÈ‡B‰ אמרו , אם אבל ƒ¿»¿¿ƒ»¿…»¿≈»¿ƒ

יכולים, אינם להעיד, ורוצים שנזכרו אח"כ טוענים ושוב יודעים, אנו אין

ומגיד חוזר ‰Â„Ú˙)דנחשב ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»¿≈»

‡Ï˙Ó‡ e�˙�Â ,ÌÈÚ„BÈהסבר,ÔÈ„È‚Óe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ck e¯Ó‡ ‰ÓÏ Ì‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»¿¬«¿»¿ƒ¿≈∆»»»¿«¿ƒ«ƒƒ

‰�B¯Á‡a ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÓÓ CÙ‰a e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ עדותם סותרים דאם ƒ¿…»¿¿≈∆ƒ«∆¿ƒ»«¬»

הסימן, בתחילת השו"ע שכתב וכמו אמתלא מהני לא לגמרי, הקודמת

כך, אמרו למה להסביר אמתלא מהני יודעים, אנו אין כשאמרו משא"כ

שיודעים  מה להעיד כעת ÂËÂ¯)יט ויכולים Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

·,e�„Ú‰ ¯˜L e¯Ó‡L ÌÈ„Ú דהוי מעדותם לחזור יכולים שאינם אע"פ ≈ƒ∆»¿∆∆≈«¿
אבל לטובתו, שהעידו זה כלפי מילי הני ומגיד, Ï‚חוזר ÌÈ�Ó‡�ÌÓˆÚ Èa ∆¡»ƒ¿«≈«¿»

Âלחובתם  לכן , כדין, שלא פיהם על ממון והוציאו שקר, שהעידו שהודו ¿כיון
Ô˙e„Úa „ÈÒÙ‰Ï eÓ¯‚L ‰Ó Ïk ÌÏLÏ ÌÈ·ÈÁ דגרמי .מדינא «»ƒ¿«≈»«∆»¿¿«¿ƒ¿≈»

u
שכעת יט. לומר יכול  אינו  ובלא"ה אמתלא , צריך  יודע, איני סתם כשאמר ודוקא 

[נתיבות]. אח "כ  להעיד ויכול  אמתלא, א"צ עתה , זוכר איני אמר אבל  יודע,
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‡ÔÈ„ ˙È·a „Ú‰ „ÈÚ‰L ¯Á‡¯ea„ È„k ¯Á‡Ï ‡e‰Â,עדותו מגמר ««∆≈ƒ»≈¿≈ƒ¿¿««¿≈ƒ

דרישה  שטעון בדבר אבל וחקירה, דרישה בעינן דלא בממון [והיינו

החקירות] מגמר דיבור כדי תוך עד בו לחזור יכול ≈‡B�È(·"È),וחקירה,
Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ יח„ˆÈk ‰È˙ÈÈחזרתו . ‚‚BL ,È˙ÈÈ‰ ‰ÚËÓ ¯Ó‡ , »«¬…≈«»«À¿∆»ƒƒ≈»ƒƒ

È˙ÈNÚ B„ÁÙÏ ,Ôk ¯·„‰ ÔÈ‡L Èz¯kÊ�Â אלא שוגג, היה שלא שמודה ¿ƒ¿«¿ƒ∆≈«»»≈¿«¬»ƒƒ
להעיד  לבוא וחייבו דין הבעל שהפחידו פחד מחמת כן ÔÈÚÓBLהעיד ÔÈ‡ ,≈¿ƒ

ÂÈ¯·„Ï ÌÚË Ô˙� eÏÙ‡ ,BÏ שהגיד כיון עונו', ונשא יגיד לא 'אם דדרשינן ¬ƒ»«««ƒ¿»»
ומגיד  חוזר אינו È‡�zשוב B˙e„Úa ÛÈÒB‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ÔÎÂ שהיה . שמעיד ¿≈≈»¿ƒ¿≈¿«

שאינו  אע"פ לכן החיוב, יתבטל יקויים, לא התנאי אם וממילא ביניהם, תנאי

ומגיד חוזר נחשב מ"מ העדות, עצם את ÛÈÒB‰Ïעוקר ÏBÎÈ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿»¿ƒ

È‡�˙a כהמחבר ופוסק חולק והש"ך העדות, עצם את עוקרין שאין (ÂË¯כיון ƒ¿«

(˘"‡¯‰ Ì˘·BÁÈÎBÓL ¯·„a Ï·‡ הוכחה. והתכוון ÚËL‰שיש בעדותו ¬»¿»»∆ƒ∆»»
„ÔÈלהיפך  ˙Èa e‰e˜È˜Ê‰L ÔB‚k התובע, Lאת ÌÈ„Ú ‡È·‰ÏהואB�È‡ ¿∆ƒ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ≈ƒ∆≈

·‰Â CÏ‰Â ,È‡Ó¯‡e‰L Ba Ìz‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ„ ˙Èa‰ Ì‰Ï e¯Ó‡Â ,Ì‡È ««¿»«¿≈ƒ»¿»¿»∆«≈ƒ¿ƒ«∆∆
,È‡Ó¯ È�‡ ÈÎÂ ÔÈ„ ÏÚa‰ Ô‰Ï ¯Ó‡Â ,Ô‰ ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡Â ,È‡Ó «̄«¿»¿»≈ƒ≈¿»«»∆«««ƒ¿ƒ¬ƒ««

e�¯Ó‡ ‡Ï e¯Ó‡Â לומר התכוונו ¯È‡Óלא E�È‡L ‡Ï‡ שידעו כיון ¿»¿…»«¿∆»∆≈¿««
שאינו  יודעים אם אותם שואלים שהב"ד חשבו רמאי, שאינו להעיד שהובאו

'הן' ענו ולכן ‡ÔÈרמאי, ‡Ó˙ÒÓ„ ÌeLÓ ,ÌÈ�B¯Á‡‰ Ì‰È¯·„Ï ÔÈÚÓBL ,¿ƒ¿ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ¿ƒ¿»»≈
˙eÚË ÏÎa ÔÎÂ .eÚË È‡„Âae ,B˙·BÁ „ÈÚ‰Ï „Ú ‡È·Ó Ì„‡ שיתכן »»≈ƒ≈¿»ƒ»¿««»¿≈¿»»

ÌÓˆÚa Ì‰ ÌÈ�Ó‡� ,Ba ˙BÚËÏ ÌÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L שטעו ÔÈ‡Âלומר , ∆»≈ƒ¿ƒƒ¿∆¡»ƒ≈¿«¿»¿≈

u
שההיח. השני אם אבל  השני, עדות מגמר תכ"ד עד בו לחזור יכול  הראשון עד

בו . לחזור יכול  הראשון אין  שוב  עדותו , התחיל  אח"כ  ורק הראשון מעדות  תכ "ד

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|èë ïîéñà÷

,ÌÈ�BL‡¯‰ ÂÈ¯·„ ¯˜Ú ¯˙BÒ B�È‡ Ì‡ ÔÎÂ .„È‚Óe ¯ÊBÁ ÌeLÓ ‰Êa»∆ƒ≈«ƒ¿≈ƒ≈≈ƒ»¿»»»ƒƒ
˙eÚÓLÓ È�È�Ú È�LÓ „Á‡ ¯e‡a ÌÈÏ·BÒÂ ÌÈÓe˙Ò ÌÈ¯·„‰L ÔB‚k¿∆«¿»ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈∆»ƒ¿≈ƒ¿¿≈«¿»

משמעויות  שני בדבריהם להכניס שאפשר ¯BÁ˜,היינו „Á‡Â ·B¯˜ „Á‡ ,∆»»¿∆»»
˙LÁkÓ B˙e„Ú ‡‰˙ ‡ÏL È„k „Ú‰ È¯·„ ÔÂÎÏ ÌÈÏBÎÈ e�‡L Ïk»∆»¿ƒ¿«≈ƒ¿≈»≈¿≈∆…¿≈≈À¿∆∆
יותר  הרחוק באופן הוא אפי' לעדות, הבאתו ממטרת או שאמר, דבריו ,מתוך
ÌÈ‡¯�‰ ÌÈ„Ú È�L È¯·„ ı¯zÏ e�Ï LÈL ÌLk ,ÂÈ¯·„ ÔÂÎÏ e�Ï LÈ≈»¿«≈¿»»¿≈∆≈»¿«≈ƒ¿≈¿≈≈ƒ«ƒ¿ƒ

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈLÈÁkÓ שהיה אומר והשני בחודש, בב' שהיה אומר א' עד כגון «¿ƒƒ∆∆∆
בחודש  טעה מהם א' רק יום, לאותו התכוונו ששניהם אומרים בחודש, בג'

הוא  כך, דבריהם וליישב לדחוק שמנסים והטעם מעובר, היה אם ≈¿È„kהקודם
‡‰zL ה.˙�ÂÎÓ ˙e„Ú:‰‚‰˙e„Ú ¯Á‡ ,˙Ò�k‰ ˙È·a Ì¯Á ÌÈ�˙B�Lk ∆¿≈≈¿À∆∆¿∆¿ƒ≈∆¿≈«¿∆∆««≈

החרם  ובכלל שיעיד, זה מסויים בענין  עדות שיודע מי שכל שמחרימין היינו

שחובה  e‡ˆÈLהוא ¯Á‡Ïe ,˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ e‡ˆÈL Ì„˜ e„ÈÚÈL מבית ∆»ƒ…∆∆≈¿ƒ≈«¿∆∆¿««∆»¿

‡Êהכנסת  e�aÏ e�ÓN ‡Ï ÌÈ¯ÓB‡Â ,„È‚‰Ï ÌÈ„Ú e‡a מענין יודעים שאנו »≈ƒ¿«ƒ¿¿ƒ…«¿ƒ≈»

ויכולים ÈÚ‰Ïe„זה ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ,ÔÈ¯ÎBÊ ‰zÚÂ ,„ÈÚ‰Ï חוזר נחשב זה ואין ¿»ƒ¿«»¿ƒ¿ƒ«¬…¿»ƒ

ÌÈÚ„BÈומגיד  e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡ ‡ÏÂ ,‰ÏÁz e˜˙LÂ ÏÈ‡B‰ אמרו , אם אבל ƒ¿»¿¿ƒ»¿…»¿≈»¿ƒ

יכולים, אינם להעיד, ורוצים שנזכרו אח"כ טוענים ושוב יודעים, אנו אין

ומגיד חוזר ‰Â„Ú˙)דנחשב ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»¿≈»

‡Ï˙Ó‡ e�˙�Â ,ÌÈÚ„BÈהסבר,ÔÈ„È‚Óe ÔÈ¯ÊBÁ ,Ck e¯Ó‡ ‰ÓÏ Ì‰È¯·„Ï ¿ƒ¿»¿¬«¿»¿ƒ¿≈∆»»»¿«¿ƒ«ƒƒ

‰�B¯Á‡a ÌÈ¯ÓB‡L ‰ÓÓ CÙ‰a e¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ עדותם סותרים דאם ƒ¿…»¿¿≈∆ƒ«∆¿ƒ»«¬»

הסימן, בתחילת השו"ע שכתב וכמו אמתלא מהני לא לגמרי, הקודמת

כך, אמרו למה להסביר אמתלא מהני יודעים, אנו אין כשאמרו משא"כ

שיודעים  מה להעיד כעת ÂËÂ¯)יט ויכולים Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

·,e�„Ú‰ ¯˜L e¯Ó‡L ÌÈ„Ú דהוי מעדותם לחזור יכולים שאינם אע"פ ≈ƒ∆»¿∆∆≈«¿
אבל לטובתו, שהעידו זה כלפי מילי הני ומגיד, Ï‚חוזר ÌÈ�Ó‡�ÌÓˆÚ Èa ∆¡»ƒ¿«≈«¿»

Âלחובתם  לכן , כדין, שלא פיהם על ממון והוציאו שקר, שהעידו שהודו ¿כיון
Ô˙e„Úa „ÈÒÙ‰Ï eÓ¯‚L ‰Ó Ïk ÌÏLÏ ÌÈ·ÈÁ דגרמי .מדינא «»ƒ¿«≈»«∆»¿¿«¿ƒ¿≈»

u
שכעת יט. לומר יכול  אינו  ובלא"ה אמתלא , צריך  יודע, איני סתם כשאמר ודוקא 

[נתיבות]. אח "כ  להעיד ויכול  אמתלא, א"צ עתה , זוכר איני אמר אבל  יודע,
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ÊÂÓ˙ ÂË

‚„ ·‚ ÏÚ Û‡אומרים שעדים מקום ¯‡È‰כל d�È‡ 'e�È‡¯ ‡Ï' ואין «««¿…»ƒ≈»¿»»
מ"מ  ראה, שכן שאומר מי של עדותו לסתור Èkבכוחה e‰ÈÂ¯˙„ ‡ÎÈ‰≈»¿«¿«¿ƒ

e‰�È� È„„‰ מקום באותו שעמדו מודים שניהם Ï‡אם „Á‡‰ ¯Ó‡ Èk , ¬»≈ƒ¿ƒ»«»∆»…
dÏ ‰Â‰ ,È˙È‡¯נחשב זה ¯‡È˙הרי ‡Ï B¯·ÁÏ ¯ÓB‡k ששניהם כיון »ƒƒ¬»≈¿≈«¬≈…»ƒ»

ראה, לא השני שגם טוען בהכרח ראה, שלא אומר האחד אם מקום, באותו היו

Â,ראה שכן טוען השני dÏאם ‰Â‰ נחשב זה הכחשה ‰LÁk‰הרי וכשיש ¿¬»≈«¿»»
בטילה  עדותן עד, נגד עד BÏtL‰‚‰:.של „Ú‰ ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡BÓÚ ‰È‰ È� ¬»ƒ≈»≈∆¿ƒ»»ƒ

עדים  שני כאן יש BÓÚוממילא ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ È�BÏt‰ B˙B‡Â לא , ולכן ¿«¿ƒ≈∆…»»ƒ

העדות  את ‰LÁk‰ראה ‰Ê ÔÈ‡ הראשון , BÓÚלעד ÈÓ ˜„˜„Ó „Ú ÔÈ‡„ , ≈∆«¿»»¿≈≈¿«¿≈ƒƒ

˙e„Ú ˙ÚLa נשאר ולכן עמו, היה לא ובאמת עמו, שהיה לו שנראה ויתכן ƒ¿«≈

אחד עד ‡')לפחות ÔÓÈÒ Ë"� ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙).

Ï ÔÓÈÒ

,‰¯È˜ÁÂ ‰˘È¯„ ÔÈÎÈ¯ˆ ˙Â�ÂÓÓ È„ÈÚ ÔÈ‡
ÌÏ˘ ˙Â„Ú ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆÂ

ÌÈÙÈÚÒ „"È Â·Â

זה ‡ לסעיף הקדמה בהערה B�BÓÓ˙כ ראה È�È„ È„Ú וכמו הזה בזמן שדנים ≈≈ƒ≈»
א' סימן ריש לעיל BÏaÁ˙שנתבאר È„ÚÓ ıeÁ שנתבאר , דברים שאר וכן ≈≈≈«»

הזה  בזמן דנים שאין È˜ÁÂ¯‰שם ‰LÈ¯„ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ מדרבנן,, ≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

u
שבוכ. והמקום  הזמן על  היטב  וחקירה דרישה  צריכה עדות  כל  מדאורייתא ,

בטלה, עדותו יודע , איני מהשאלות אחת  על  אומר מהעדים א ' ואם המעשה, נעשה

ורבנן  בטילה, עדותן וחקירות , הדרישות מן  באחד העדים  בין הכחשה כשיש  וכן

העדות  תתבטל  שמא להלוות יסכימו  שלא לווים , בפני דלת  תינעל  שעי "ז חששו 

יחששו שלא  עוולה, עושי  בפני דלת  לנעול  כדי וגם והדרישות, החקירות מחמת

לכן  וחקירות , הדרישות  מחמת תתבטל  נגדן  שהעדות יסמכו כי עוולות, לעשות

דנים ומה"ט  וחקירה, דרישה  צריך אין כיס  חיסרון בו ויש  ששכיח דבר שכל  תקנו 

דקמאי , שליחותייהו עבדינן  כאלו  בדינים  מ "מ  סמוכים , דיינים לנו  שאין בזה "ז אף

בדיני  משא"כ  וחקירה, דרישה צריך  אין ולכן  א' סימן בתחילת שנתבאר וכמו 
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וחקירה  דרישה לעשות להחמיר לדיין ואסור לווים, בפני דלת תינעל שלא .כדי
,˙È�BÏÙ ‰�La ‰�Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ e�È�Ùa ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ ,„ˆÈk≈«»¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ

אחר, מקום או אחר חודש אמר אבל השנה, את בעדותו כיוון השני »‡Ûוהעד
‡ÏÂ Ba ‰ÂÏ‰L ÌB˜Ó‰ ‡ÏÂ L„Á‰ e�ÂÎ ‡ÏL Èt ÏÚסוג‰�Ó‰ «ƒ∆…ƒ¿«…∆¿…«»∆ƒ¿»¿…«»∆

˙È�BÏt ÚaËÓÓ B‡ ˙È�BÏt ÚaËÓÓ ‰È‰ Ì‡ הושוו לא העדים ששני ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒƒ«¿≈«¿ƒ
מ"מ  ההלוואה, היתה מטבע סוג באיזה ˜ÓÈ˙ביניהם Ô˙e„Ú ששניהם כיון ≈»«∆∆

בהערה  וראה מנה, שחייב Ó¯Ó‰כא מודים ÔÈ„‰L ÔÈ„Ï ‰‡¯� Ì‡Â שניכר . ¿ƒƒ¿∆««»∆«ƒ¿À∆
ממונות דיני בכל אף שקר, עידי הבאת ע"י או זיופים ע"י מרמה CÈ¯»̂ƒשהתובע

.BzÓ‡Ï ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„:‰‚‰Â"Ë ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚ סעיף ¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒ«≈¿≈ƒ»¿ƒ

דרישה  שצריך דאע"פ נתבאר שם וגם מרומה, דין דיני שאר נתבאר שם ג'

עדותו  מתבטלת לא בבדיקות, יודע איני אמר אם מ"מ היטב, ÌÈ„ÚÂוחקירה .¿≈ƒ

ÔÓÈÒÂ ,‡"Î ÛÈÚÒ Ê"È ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ÔÈÚ ,¯eÒÈ‡ ¯·„ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰«¿ƒƒ«¿«ƒ«≈¿∆∆»≈∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„ Ô�ÈÚa Ì‡ ,'„ ÛÈÚÒ ‡"È ÔÓÈÒÂ ,'„ ÛÈÚÒ ·"Ó בעדות ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ»≈»¿ƒ»«¬ƒ»

לאיסורין  .הנוגעת

ÊÂÓ˙ ÊË

·‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„ ÔÈÎÈ¯ˆ ˙B�BÓÓ È�È„ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ וכמו ««ƒ∆≈≈≈ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»
מ"מ  הקודם, בסעיף ‡Bשנתבאר ˙BLÈ¯„a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁk‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

˙B¯È˜Áa וכדלהלן עדותן לעצם הנוגעות Ì‡Âבשאלות ,‰ÏËa Ô˙e„Ú , «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒ
˙B˜È„·a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁk‰ העדות מעיקר שאינם נוספים בפרטים ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

u
בסימן  שהוזכרו  הדברים  שאר כל  וה"ה כיס , חיסרון  בהם ואין שכיחי שלא  חבלות

דרישה לעשות  צריך  אלו , דינים  דנים  בכ"ז אם שליחותייהו , עבדינן שלא א '

וחקירה.

דעדותן כא. צ"ל  אחר, מקום או  אחר חודש  או  יום אומר עד כל  דאם הסמ "ע כתב 

כל על  אחד עד ומביא  הלוואות, שתי  על  מנים  שני  תובע  כשהתובע  רק  קיימת

אם אבל  מנה, לחייבו  אותם מצרפים אחר, מעשה  על  העיד שכ"א דאע"פ תביעה,

אומר  כשאחד אבל  השני, את  אחד שסותרים  כיון לצרפם  אפשר אי  מנה, רק תבע

בתובע אפי' בזה יודע, איני אומר והשני המטבע, או  המקום  או  החודש  שם את 

רק וזה השני, של  עדותו את ממש  סתר שלא כיון עדותם, מצרפים אחד, מנה רק 

באופן  מתבטלת היתה  העדות הדין, מעיקר  אבל  וחקירות , דרישות דין שאין מחמת

מ"מ  וחקירה , דרישה שא"צ  דאע "פ טז ס"ק לג סימן  לקמן הש "ך [ולדעת  כזה.

בטילה]. העדות  יודע , איני  ומקום זמן על  כשאומר
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ÊÂÓ˙ ÂË

‚„ ·‚ ÏÚ Û‡אומרים שעדים מקום ¯‡È‰כל d�È‡ 'e�È‡¯ ‡Ï' ואין «««¿…»ƒ≈»¿»»
מ"מ  ראה, שכן שאומר מי של עדותו לסתור Èkבכוחה e‰ÈÂ¯˙„ ‡ÎÈ‰≈»¿«¿«¿ƒ

e‰�È� È„„‰ מקום באותו שעמדו מודים שניהם Ï‡אם „Á‡‰ ¯Ó‡ Èk , ¬»≈ƒ¿ƒ»«»∆»…
dÏ ‰Â‰ ,È˙È‡¯נחשב זה ¯‡È˙הרי ‡Ï B¯·ÁÏ ¯ÓB‡k ששניהם כיון »ƒƒ¬»≈¿≈«¬≈…»ƒ»

ראה, לא השני שגם טוען בהכרח ראה, שלא אומר האחד אם מקום, באותו היו

Â,ראה שכן טוען השני dÏאם ‰Â‰ נחשב זה הכחשה ‰LÁk‰הרי וכשיש ¿¬»≈«¿»»
בטילה  עדותן עד, נגד עד BÏtL‰‚‰:.של „Ú‰ ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡BÓÚ ‰È‰ È� ¬»ƒ≈»≈∆¿ƒ»»ƒ

עדים  שני כאן יש BÓÚוממילא ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ È�BÏt‰ B˙B‡Â לא , ולכן ¿«¿ƒ≈∆…»»ƒ

העדות  את ‰LÁk‰ראה ‰Ê ÔÈ‡ הראשון , BÓÚלעד ÈÓ ˜„˜„Ó „Ú ÔÈ‡„ , ≈∆«¿»»¿≈≈¿«¿≈ƒƒ

˙e„Ú ˙ÚLa נשאר ולכן עמו, היה לא ובאמת עמו, שהיה לו שנראה ויתכן ƒ¿«≈

אחד עד ‡')לפחות ÔÓÈÒ Ë"� ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙).

Ï ÔÓÈÒ

,‰¯È˜ÁÂ ‰˘È¯„ ÔÈÎÈ¯ˆ ˙Â�ÂÓÓ È„ÈÚ ÔÈ‡
ÌÏ˘ ˙Â„Ú ˙ÂÈ‰Ï ÍÈ¯ˆÂ

ÌÈÙÈÚÒ „"È Â·Â

זה ‡ לסעיף הקדמה בהערה B�BÓÓ˙כ ראה È�È„ È„Ú וכמו הזה בזמן שדנים ≈≈ƒ≈»
א' סימן ריש לעיל BÏaÁ˙שנתבאר È„ÚÓ ıeÁ שנתבאר , דברים שאר וכן ≈≈≈«»

הזה  בזמן דנים שאין È˜ÁÂ¯‰שם ‰LÈ¯„ ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ מדרבנן,, ≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»

u
שבוכ. והמקום  הזמן על  היטב  וחקירה דרישה  צריכה עדות  כל  מדאורייתא ,

בטלה, עדותו יודע , איני מהשאלות אחת  על  אומר מהעדים א ' ואם המעשה, נעשה

ורבנן  בטילה, עדותן וחקירות , הדרישות מן  באחד העדים  בין הכחשה כשיש  וכן

העדות  תתבטל  שמא להלוות יסכימו  שלא לווים , בפני דלת  תינעל  שעי "ז חששו 

יחששו שלא  עוולה, עושי  בפני דלת  לנעול  כדי וגם והדרישות, החקירות מחמת

לכן  וחקירות , הדרישות  מחמת תתבטל  נגדן  שהעדות יסמכו כי עוולות, לעשות

דנים ומה"ט  וחקירה, דרישה  צריך אין כיס  חיסרון בו ויש  ששכיח דבר שכל  תקנו 

דקמאי , שליחותייהו עבדינן  כאלו  בדינים  מ "מ  סמוכים , דיינים לנו  שאין בזה "ז אף

בדיני  משא"כ  וחקירה, דרישה צריך  אין ולכן  א' סימן בתחילת שנתבאר וכמו 
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וחקירה  דרישה לעשות להחמיר לדיין ואסור לווים, בפני דלת תינעל שלא .כדי
,˙È�BÏÙ ‰�La ‰�Ó ‰Ê ˙‡ ‰Ê ‰ÂÏ‰ e�È�Ùa ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ ,„ˆÈk≈«»¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆∆»∆¿»»¿ƒ

אחר, מקום או אחר חודש אמר אבל השנה, את בעדותו כיוון השני »‡Ûוהעד
‡ÏÂ Ba ‰ÂÏ‰L ÌB˜Ó‰ ‡ÏÂ L„Á‰ e�ÂÎ ‡ÏL Èt ÏÚסוג‰�Ó‰ «ƒ∆…ƒ¿«…∆¿…«»∆ƒ¿»¿…«»∆

˙È�BÏt ÚaËÓÓ B‡ ˙È�BÏt ÚaËÓÓ ‰È‰ Ì‡ הושוו לא העדים ששני ƒ»»ƒ«¿≈«¿ƒƒ«¿≈«¿ƒ
מ"מ  ההלוואה, היתה מטבע סוג באיזה ˜ÓÈ˙ביניהם Ô˙e„Ú ששניהם כיון ≈»«∆∆

בהערה  וראה מנה, שחייב Ó¯Ó‰כא מודים ÔÈ„‰L ÔÈ„Ï ‰‡¯� Ì‡Â שניכר . ¿ƒƒ¿∆««»∆«ƒ¿À∆
ממונות דיני בכל אף שקר, עידי הבאת ע"י או זיופים ע"י מרמה CÈ¯»̂ƒשהתובע

.BzÓ‡Ï ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï ‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„:‰‚‰Â"Ë ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚ סעיף ¿ƒ»«¬ƒ»¿ƒ«ƒ«¬ƒ«≈¿≈ƒ»¿ƒ

דרישה  שצריך דאע"פ נתבאר שם וגם מרומה, דין דיני שאר נתבאר שם ג'

עדותו  מתבטלת לא בבדיקות, יודע איני אמר אם מ"מ היטב, ÌÈ„ÚÂוחקירה .¿≈ƒ

ÔÓÈÒÂ ,‡"Î ÛÈÚÒ Ê"È ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ÔÈÚ ,¯eÒÈ‡ ¯·„ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰«¿ƒƒ«¿«ƒ«≈¿∆∆»≈∆ƒ»¿ƒ¿ƒ»

‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„ Ô�ÈÚa Ì‡ ,'„ ÛÈÚÒ ‡"È ÔÓÈÒÂ ,'„ ÛÈÚÒ ·"Ó בעדות ¿ƒ¿ƒ»¿ƒƒ»≈»¿ƒ»«¬ƒ»

לאיסורין  .הנוגעת

ÊÂÓ˙ ÊË

·‰¯È˜ÁÂ ‰LÈ¯„ ÔÈÎÈ¯ˆ ˙B�BÓÓ È�È„ È„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ וכמו ««ƒ∆≈≈≈ƒ≈»¿ƒƒ¿ƒ»«¬ƒ»
מ"מ  הקודם, בסעיף ‡Bשנתבאר ˙BLÈ¯„a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁk‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

˙B¯È˜Áa וכדלהלן עדותן לעצם הנוגעות Ì‡Âבשאלות ,‰ÏËa Ô˙e„Ú , «¬ƒ≈»¿≈»¿ƒ
˙B˜È„·a ‰Ê ˙‡ ‰Ê eLÈÁk‰ העדות מעיקר שאינם נוספים בפרטים ƒ¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ

u
בסימן  שהוזכרו  הדברים  שאר כל  וה"ה כיס , חיסרון  בהם ואין שכיחי שלא  חבלות

דרישה לעשות  צריך  אלו , דינים  דנים  בכ"ז אם שליחותייהו , עבדינן שלא א '

וחקירה.

דעדותן כא. צ"ל  אחר, מקום או  אחר חודש  או  יום אומר עד כל  דאם הסמ "ע כתב 

כל על  אחד עד ומביא  הלוואות, שתי  על  מנים  שני  תובע  כשהתובע  רק  קיימת

אם אבל  מנה, לחייבו  אותם מצרפים אחר, מעשה  על  העיד שכ"א דאע"פ תביעה,

אומר  כשאחד אבל  השני, את  אחד שסותרים  כיון לצרפם  אפשר אי  מנה, רק תבע

בתובע אפי' בזה יודע, איני אומר והשני המטבע, או  המקום  או  החודש  שם את 

רק וזה השני, של  עדותו את ממש  סתר שלא כיון עדותם, מצרפים אחד, מנה רק 

באופן  מתבטלת היתה  העדות הדין, מעיקר  אבל  וחקירות , דרישות דין שאין מחמת

מ"מ  וחקירה , דרישה שא"צ  דאע "פ טז ס"ק לג סימן  לקמן הש "ך [ולדעת  כזה.

בטילה]. העדות  יודע , איני  ומקום זמן על  כשאומר
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Èkˆ„וכדלהלן  .˙ÓÈ˜ Ô˙e„Ú וחקירות , בדרישות הכחשה ‡Á„נחשב , ≈»«∆∆≈«∆»
¯È‡a ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e�ÓÓ ‰ÂÏ ÔÒÈ�a ¯ÓB‡ הכחשה והוי ≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»¿ƒ»

ההלוואה  ‡Ï‡בזמן ÈÎ ‡Ï ¯Ó‡ È�L‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ»«…ƒ∆»
„Ïa ההלוואה במקום הכחשה ÏËa‰והוי Ô˙e„Ú בעצם , הכחשה שיש כיון ¿…≈»¿≈»

שני  על או זמנים שני על תביעות שתי תובע התובע אם אפי' ובזה המעשה,

את  להכחיש כוונתו כרחך בעל כי', 'לא אומר השני שהעד כיון מ"מ מקומות,

מתבטלת  העדות ולכן הראשון, העיד שע"ז הלואה ‡Ó¯אותה Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«
Ô˙e„Ú ,‰˙È‰ ÔÓL ÏL ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á „Á‡‰»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆∆∆»¿»≈»

‰ÏËa מעשה אותה על מעידים דמסתמא כי', 'לא אמירת בלי È¯‰Lאפי' , ¿≈»∆¬≈
eLÈÁk‰זה את או LÈ¯„a‰זה יין אם המחייבו, הדבר בעצם שהוכחשו כיון ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

‰‡Á„שמן  ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ב . היתה BÁL¯,שההלואה ‰�Ó היינו ¬»ƒ»«»∆»»∆»
‰È‰ Ô·Ï ‰�Ó ¯ÓB‡ È�L‰Â ,Ô�LÈ ˙ÓÁÓ e¯ÁL‰ ˙BÚÓ‰L מעות ∆«»À¿¿≈¬«»¿»¿«≈ƒ≈»∆»»»»

הושחרו  שלא ÊÂÌ‰È�L,חדשות BÚ·Bz התובע ‰ בין הכחשה אין וממילא ¿∆¿¿≈∆

לעדים, בינו בבדיקות הכחשה שיש נחשב שניהם, תובע אינו אם אבל לעדים,

נפסלת  עדותם B‡‡ËeÈ„a,(ÂË¯)כב ובזה ¯ÓB‡ ‰ÊבקומהeÈ‰ ‰�BÈÏÚ‰ ∆≈ƒ¿»»∆¿»»
‡ËeÈ„a ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk בקומה˙ÓÈ˜ Ô˙e„Ú ,eÈ‰ ‰�BzÁz‰ ¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈ƒ¿»««¿»»≈»«∆∆

‰ÊÏ ‰ÊÓ ˙B‡¯Ï ¯LÙ‡L ÌÈ·B¯˜ ˙BÓB˜Ó‰ Ì‡ שניהם שראו יתכן וא"כ ƒ«¿¿ƒ∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆

מ"מ  במציאות, ההלואה היתה היכן ביניהם שהוכחשו אע"פ הלואה, אותה

העדות סותר שאין בבדיקות להכחשה נחשב זה ‡Ó¯ו .(ÂË¯)הרי eÏÙ‡¬ƒ»«
ÌÈ˙‡Ó ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰�Ó „Á‡‰ שניהם תובעו ÈÁ·והתובע , »∆»»∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»

‰�Ó ,ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LÈL ,‰�Ó ÌÏLÏ מנה לחייבו עדים שני יש .וממילא ¿«≈»∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆
ÈÓ„ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓ„ „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈¿≈

ÔÓL ÏL ˙È·Á,שמן או יין החבית עצם על ולא הדמים על שהתביעה כיון »ƒ∆∆∆
בבדיקות  הכחשה אלא בחקירות הכחשה נחשב זה ש Â,אין שאיירי ‰e‡כיון ¿

Ì‰È�L BÚ·z(¯ÂË)ÌÈÓ„aL ˙BÁÙk ÌÏLÓ אומר , וזה מנה אומר בזה כמו ¿»¿≈∆¿«≈¿»∆¿»ƒ
Ï"„)מאתיים ÔÓÈÒ ‰·Â˘˙· Ô"¯).‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .ÏÎe�L ÌB˜Ó Ïk ¿≈»«≈»∆»»∆«

u
אףכב. קיימת עדותן  לבן ומנה שחור  דבמנה  בסמ"ע, הובא יוסף  הנימוקי ודעת 

העיר  ודעת  שניהם, לתבוע א"צ ומאתיים במנה ה "ה ולדבריו שניהם , תובע כשאינו 

שניהם. לתבוע צריך  לכו "ע ומאתיים  דבמנה הקצות  עמו  והסכים  שושן

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ì ïîéñä÷

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁkÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ„Ú‰ È¯·„ ·LÈÏ דחוק באופן ÔÈ·LÈÓאפילו , ¿«≈ƒ¿≈»≈ƒ∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¿«¿ƒ

Ì‰È¯·„ ביניהם הכחשה שאין ייחשב Ë"Îועי"ז ÔÓÈÒ ¯‡a˙�L BÓÎe סֹוף , ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ»

א' .סעיף ¿ƒ

‚‰LÓÁ ‡È·Óe ,ÌÈ·e‰Ê ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÔBÚÓLÓ Ú·z Ô·e‡ ¿̄≈»«ƒƒ¿∆∆¿«≈≈¿ƒ≈ƒ«ƒ»
,ÌÈ˙‡Ó ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡Â ,‰‡Ó e‰ÂÏ‰L È˙È‡¯ ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌÈ„Ú≈ƒ∆»≈»ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿∆»≈ƒ«»«ƒ
ÏÚ „Á‡Â ,˙B‡Ó Úa¯‡ ÏÚ „Á‡Â ,˙B‡Ó ˘ÏL ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡Â¿∆»≈ƒ«¿…≈¿∆»««¿«≈¿∆»«

˙„ÁÈÓ ˙e„Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk e„ÈÚ‰ Ì‡ ,˙B‡Ó LÓÁ אחד שכל היינו «≈≈ƒ≈ƒ»∆»≈∆¿≈¿À∆∆
אחר  מעשה על La�‰מעיד ÔÒÈ�a „Á‡a ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,¿∆»«»ƒ¿∆»¿ƒ»«»»

,ÌÏk ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÓÊa ¯ÓB‡ È�L‰Â ,‰�BL‡¯‰ כל את תובע והתובע »ƒ»¿«≈ƒ≈ƒ¿««≈¿≈À»
לכן הקודם , בסעיף שנתבאר וכמו הכחשה הוי הכי לאו דאי ≈»¿ÌÏLÓההלוואות,

˙B‡Ó Ú·L הטעם בהערה שנתבאר וכמו עדים, שני כאן יש זה סכום שעל ¿«≈
Ó‡‰כג לזה  ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L Ú·LÈÂ שעדיין , מאה על אחד עד שיש כיון ¿ƒ»«¿««»«≈»

פיו  על בשבועה לחייב אפשר וממילא ממון, לחייב בעדותו השתמשו ,לא
ÂÈÏÚ Ï‚Ï‚ÈÂעל גם e¯‡L�Lשבועה ˙B‡Ó Ú·L‰ ת"ק אלף תבעו דהרי ƒ«¿≈»»«¿«≈∆ƒ¿¬

יכול  דאורייתא, שבועה שחייבים פעם וכל מאה, על ונשבע ת"ש, רק ושילם

נוספות  תביעות על להישבע זה אגב ÌBÈaלגלגל ÌÏÎ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ≈ƒÀ»¿
„Á‡,ההלואה בסכום ונחלקו יום באותו מעשה אותו על העידו שכולם היינו ∆»

הוי  עדותם ÌÈ˙‡Óא"כ ‡Ï‡ ÌÏLÓ B�È‡ ,‰LÁk‰a עדים שני יש כי ¿«¿»»≈¿«≈∆»»«ƒ

u
הש 'כג. של  עד עם מהר' אחד עד שנצרף  לפי מאות , שבע משלם הטור: ז"ל 

מאתי  מנה],ומשלם  מאתים  דבכלל  מנה שמשלם ומאתיים  במנה [כמו  ש ' מתוך ם

לשלם שחייב  לפי"ז יוצא [הרי  ת"ק, מתוך  ת ' ומשלם הת"ק עם  הת' עד נצרף  ועוד

[דהרי  בעדותו  הנשארים בק ' הת "ק של  עד עם הק' של  עד נצרף  ועוד, ת"ר].

בניסן  באחד ק ' הלוהו אמר  שזה לצרפם  ראוי הדין שמן עדותו ], מכח  ת ' רק  חייבו 

לו נשאר א"כ  ת', אם כי מעדותו  גרענו  ולא  אחר , בזמן ומאה ת' הלוהו  אמר וזה

עד  עם מאה] שמעיד [העד להצטרף  ראוי וכן הראשון , עד עם לצרפו שראוי  מאה

להעלות  אחרת  דרך  עוד ויש  נשתלם. שלא  בעדותו  מאה לו  שנשאר מאות הג' של 

חייב הוא  הקודמת  הדרך  לפי [משא"כ  המאה על  שבועה ולהזקיקו  לת"ש  החשבון 

מה בכל  החשבון  להעלות עיקר, וכן השאר] על  להשביעו יכול  ואין מאות שבע 

הת"ק מן שנשאר הק' נצרף  כיצד, התובע. לתועלת העדים  עדות כל  ולצרף  שנוכל 

השני  העד של  הר' נצרף  ואח "כ  ת"ק, הרי  בק' ויתחייב  הש ' של  העד של  המאה עם 

צירוף לו  אין המאה של  ועד ת "ש , הכל  בין  ויהיה הש ' של  מהעד שנשארו  ר' עם 

שנשארו . הת"ש  על  ויגלגלו  הק ' על  התורה לשבועת וזוקק 
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Èkˆ„וכדלהלן  .˙ÓÈ˜ Ô˙e„Ú וחקירות , בדרישות הכחשה ‡Á„נחשב , ≈»«∆∆≈«∆»
¯È‡a ‡Ï‡ ÈÎ ‡Ï ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e�ÓÓ ‰ÂÏ ÔÒÈ�a ¯ÓB‡ הכחשה והוי ≈¿ƒ»»»ƒ∆¿«≈ƒ≈…ƒ∆»¿ƒ»

ההלוואה  ‡Ï‡בזמן ÈÎ ‡Ï ¯Ó‡ È�L‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡‰ ¯Ó‡L B‡ ,∆»«»∆»ƒ»«ƒ¿«≈ƒ»«…ƒ∆»
„Ïa ההלוואה במקום הכחשה ÏËa‰והוי Ô˙e„Ú בעצם , הכחשה שיש כיון ¿…≈»¿≈»

שני  על או זמנים שני על תביעות שתי תובע התובע אם אפי' ובזה המעשה,

את  להכחיש כוונתו כרחך בעל כי', 'לא אומר השני שהעד כיון מ"מ מקומות,

מתבטלת  העדות ולכן הראשון, העיד שע"ז הלואה ‡Ó¯אותה Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«
Ô˙e„Ú ,‰˙È‰ ÔÓL ÏL ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á „Á‡‰»∆»»ƒ∆«ƒƒ¿»¿«≈ƒ≈∆∆∆»¿»≈»

‰ÏËa מעשה אותה על מעידים דמסתמא כי', 'לא אמירת בלי È¯‰Lאפי' , ¿≈»∆¬≈
eLÈÁk‰זה את או LÈ¯„a‰זה יין אם המחייבו, הדבר בעצם שהוכחשו כיון ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

‰‡Á„שמן  ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ב . היתה BÁL¯,שההלואה ‰�Ó היינו ¬»ƒ»«»∆»»∆»
‰È‰ Ô·Ï ‰�Ó ¯ÓB‡ È�L‰Â ,Ô�LÈ ˙ÓÁÓ e¯ÁL‰ ˙BÚÓ‰L מעות ∆«»À¿¿≈¬«»¿»¿«≈ƒ≈»∆»»»»

הושחרו  שלא ÊÂÌ‰È�L,חדשות BÚ·Bz התובע ‰ בין הכחשה אין וממילא ¿∆¿¿≈∆

לעדים, בינו בבדיקות הכחשה שיש נחשב שניהם, תובע אינו אם אבל לעדים,

נפסלת  עדותם B‡‡ËeÈ„a,(ÂË¯)כב ובזה ¯ÓB‡ ‰ÊבקומהeÈ‰ ‰�BÈÏÚ‰ ∆≈ƒ¿»»∆¿»»
‡ËeÈ„a ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰Lk בקומה˙ÓÈ˜ Ô˙e„Ú ,eÈ‰ ‰�BzÁz‰ ¿∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈ƒ¿»««¿»»≈»«∆∆

‰ÊÏ ‰ÊÓ ˙B‡¯Ï ¯LÙ‡L ÌÈ·B¯˜ ˙BÓB˜Ó‰ Ì‡ שניהם שראו יתכן וא"כ ƒ«¿¿ƒ∆∆¿»ƒ¿ƒ∆»∆

מ"מ  במציאות, ההלואה היתה היכן ביניהם שהוכחשו אע"פ הלואה, אותה

העדות סותר שאין בבדיקות להכחשה נחשב זה ‡Ó¯ו .(ÂË¯)הרי eÏÙ‡¬ƒ»«
ÌÈ˙‡Ó ¯ÓB‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰ ‰�Ó „Á‡‰ שניהם תובעו ÈÁ·והתובע , »∆»»∆ƒ¿»¿«≈ƒ≈»«ƒ«»

‰�Ó ,ÌÈ˙‡Ó ÏÏÎa LÈL ,‰�Ó ÌÏLÏ מנה לחייבו עדים שני יש .וממילא ¿«≈»∆∆≈ƒ¿«»«ƒ»∆
ÈÓ„ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,B„Èa BÏ LÈ ÔÈÈ ÏL ˙È·Á ÈÓ„ „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«»∆»¿≈»ƒ∆«ƒ≈¿»¿∆≈¿≈

ÔÓL ÏL ˙È·Á,שמן או יין החבית עצם על ולא הדמים על שהתביעה כיון »ƒ∆∆∆
בבדיקות  הכחשה אלא בחקירות הכחשה נחשב זה ש Â,אין שאיירי ‰e‡כיון ¿

Ì‰È�L BÚ·z(¯ÂË)ÌÈÓ„aL ˙BÁÙk ÌÏLÓ אומר , וזה מנה אומר בזה כמו ¿»¿≈∆¿«≈¿»∆¿»ƒ
Ï"„)מאתיים ÔÓÈÒ ‰·Â˘˙· Ô"¯).‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .ÏÎe�L ÌB˜Ó Ïk ¿≈»«≈»∆»»∆«

u
אףכב. קיימת עדותן  לבן ומנה שחור  דבמנה  בסמ"ע, הובא יוסף  הנימוקי ודעת 

העיר  ודעת  שניהם, לתבוע א"צ ומאתיים במנה ה "ה ולדבריו שניהם , תובע כשאינו 

שניהם. לתבוע צריך  לכו "ע ומאתיים  דבמנה הקצות  עמו  והסכים  שושן
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‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈLÈÁkÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ„Ú‰ È¯·„ ·LÈÏ דחוק באופן ÔÈ·LÈÓאפילו , ¿«≈ƒ¿≈»≈ƒ∆≈«¿ƒƒ∆∆∆¿«¿ƒ

Ì‰È¯·„ ביניהם הכחשה שאין ייחשב Ë"Îועי"ז ÔÓÈÒ ¯‡a˙�L BÓÎe סֹוף , ƒ¿≈∆¿∆ƒ¿»≈ƒ»

א' .סעיף ¿ƒ

‚‰LÓÁ ‡È·Óe ,ÌÈ·e‰Ê ˙B‡Ó LÓÁÂ ÛÏ‡ ÔBÚÓLÓ Ú·z Ô·e‡ ¿̄≈»«ƒƒ¿∆∆¿«≈≈¿ƒ≈ƒ«ƒ»
,ÌÈ˙‡Ó ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡Â ,‰‡Ó e‰ÂÏ‰L È˙È‡¯ ¯ÓB‡ „Á‡ ,ÌÈ„Ú≈ƒ∆»≈»ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿∆»≈ƒ«»«ƒ
ÏÚ „Á‡Â ,˙B‡Ó Úa¯‡ ÏÚ „Á‡Â ,˙B‡Ó ˘ÏL ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡Â¿∆»≈ƒ«¿…≈¿∆»««¿«≈¿∆»«

˙„ÁÈÓ ˙e„Úa Ì‰Ó „Á‡ Ïk e„ÈÚ‰ Ì‡ ,˙B‡Ó LÓÁ אחד שכל היינו «≈≈ƒ≈ƒ»∆»≈∆¿≈¿À∆∆
אחר  מעשה על La�‰מעיד ÔÒÈ�a „Á‡a ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,¿∆»«»ƒ¿∆»¿ƒ»«»»

,ÌÏk ÔÎÂ ,¯Á‡ ÔÓÊa ¯ÓB‡ È�L‰Â ,‰�BL‡¯‰ כל את תובע והתובע »ƒ»¿«≈ƒ≈ƒ¿««≈¿≈À»
לכן הקודם , בסעיף שנתבאר וכמו הכחשה הוי הכי לאו דאי ≈»¿ÌÏLÓההלוואות,

˙B‡Ó Ú·L הטעם בהערה שנתבאר וכמו עדים, שני כאן יש זה סכום שעל ¿«≈
Ó‡‰כג לזה  ÏÚ ‰¯Bz‰ ˙Úe·L Ú·LÈÂ שעדיין , מאה על אחד עד שיש כיון ¿ƒ»«¿««»«≈»

פיו  על בשבועה לחייב אפשר וממילא ממון, לחייב בעדותו השתמשו ,לא
ÂÈÏÚ Ï‚Ï‚ÈÂעל גם e¯‡L�Lשבועה ˙B‡Ó Ú·L‰ ת"ק אלף תבעו דהרי ƒ«¿≈»»«¿«≈∆ƒ¿¬

יכול  דאורייתא, שבועה שחייבים פעם וכל מאה, על ונשבע ת"ש, רק ושילם

נוספות  תביעות על להישבע זה אגב ÌBÈaלגלגל ÌÏÎ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ≈ƒÀ»¿
„Á‡,ההלואה בסכום ונחלקו יום באותו מעשה אותו על העידו שכולם היינו ∆»

הוי  עדותם ÌÈ˙‡Óא"כ ‡Ï‡ ÌÏLÓ B�È‡ ,‰LÁk‰a עדים שני יש כי ¿«¿»»≈¿«≈∆»»«ƒ

u
הש 'כג. של  עד עם מהר' אחד עד שנצרף  לפי מאות , שבע משלם הטור: ז"ל 

מאתי  מנה],ומשלם  מאתים  דבכלל  מנה שמשלם ומאתיים  במנה [כמו  ש ' מתוך ם

לשלם שחייב  לפי"ז יוצא [הרי  ת"ק, מתוך  ת ' ומשלם הת"ק עם  הת' עד נצרף  ועוד

[דהרי  בעדותו  הנשארים בק ' הת "ק של  עד עם הק' של  עד נצרף  ועוד, ת"ר].

בניסן  באחד ק ' הלוהו אמר  שזה לצרפם  ראוי הדין שמן עדותו ], מכח  ת ' רק  חייבו 

לו נשאר א"כ  ת', אם כי מעדותו  גרענו  ולא  אחר , בזמן ומאה ת' הלוהו  אמר וזה

עד  עם מאה] שמעיד [העד להצטרף  ראוי וכן הראשון , עד עם לצרפו שראוי  מאה

להעלות  אחרת  דרך  עוד ויש  נשתלם. שלא  בעדותו  מאה לו  שנשאר מאות הג' של 

חייב הוא  הקודמת  הדרך  לפי [משא"כ  המאה על  שבועה ולהזקיקו  לת"ש  החשבון 

מה בכל  החשבון  להעלות עיקר, וכן השאר] על  להשביעו יכול  ואין מאות שבע 

הת"ק מן שנשאר הק' נצרף  כיצד, התובע. לתועלת העדים  עדות כל  ולצרף  שנוכל 

השני  העד של  הר' נצרף  ואח "כ  ת"ק, הרי  בק' ויתחייב  הש ' של  העד של  המאה עם 

צירוף לו  אין המאה של  ועד ת "ש , הכל  בין  ויהיה הש ' של  מהעד שנשארו  ר' עם 

שנשארו . הת"ש  על  ויגלגלו  הק ' על  התורה לשבועת וזוקק 
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שלדברי  אף ולכן והשני, הראשון העד היינו ממאתים, יותר הלואה היתה שלא

שני  כנגד עדים שני יש מ"מ מאות, משלש פחות היה לא האחרים העדים ג'

עדים  שני נגד להוציא אפשר ואי Ì˙Òעדים, e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ שלא . היינו ¿≈ƒ≈ƒ¿«
מ"מ  אחד, ביום היה שהכל בפירוש אמרו ולא שונים ימים על בפירוש העידו

ÔÈLÈÁkÓk ¯·„‰ ÔÈ�„ שהולכים והטעם וכנ"ל, מאתיים רק Ï˜‰Ïשמשלם »ƒ«»»¿«¿ƒƒ¿»≈
‰¯‡È‰.כיון  ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBÓ‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

ÊÂÓ˙ ÊÈ

„¯ÓB‡ È�BÏt B˙B‡Â ,ÈÓÚ ‰È‰ È�BÏte ‰Ê ¯·„ È˙È‡¯ ,„ÈÚÓL „Ú≈∆≈ƒ»ƒƒ»»∆¿ƒ»»ƒƒ¿¿ƒ≈
EÓÚ È˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ È˙È‡¯ ‡Ï הראשון ועדות הכחשה הוי לכאורה וא"כ …»ƒƒ¿…»ƒƒƒ¿

ש  קמ"ל ‰LÁk‰מתבטלת, BÊ ÔÈ‡,לידו נמצא מי לראות לב שם עד דאין , ≈«¿»»
להכחשה נחשב זה אין ולכן לב, שם ולא עמו היה כן שבאמת ÏÈÚÏויתכן ÔÈÚ«≈¿≈

Ë"Î ÔÓÈÒ ÛBÒ. ƒ»

‰ÔB„˜Ùa ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó B„Èa BÏ LÈL B¯·Á ˙‡ Ú·zL ÈÓ שהביאם ƒ∆»«∆¬≈∆≈¿»»«ƒ¿ƒ»
ו  עבורו בהם לסחור BÏלו ÌÁÈaL‰Ï רווחים מהם ÙBk¯להוציא ‰Ï‰Â , ¿«¿ƒ»¿«»≈

Ïka כלום ממנו קיבל ÂÈtÓשלא ÚÓLL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,„˜Ù�‰„eÈ‰L «…¿≈∆»≈ƒ∆»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆»
ÌÈLÓÁÂ ‰‡Ó eÈ‰L ÚÓLL „ÈÚÓ ¯Á‡ „ÚÂ ,ÌÈLÓÁ לשלם חייב הרי ¬ƒƒ¿≈«≈≈ƒ∆»«∆»≈»«¬ƒƒ

יתכן  כי להכחשה, נחשב זה [ואין זה סכום על עדים שני שיש כיון חמישים,

כי  דאורייתא, שבועה חייב חמישים המאה ועל פקדון], אותו על מפיו ששמעו

שני  ויש מנה חבירו תובע אם הדין והוא מה"ת, שבועה חייב  במקצת מודה כל

גרע  דלא שבועה, חייב זה ומלבד חמישים, לשלם מחוייב חמישים, על עדים

אמנם  שבועה, שמחייב במקצת כהודאה ונחשב עצמו, מהודאת שנים של עדות

ש  כיון להישבע, יכול ÔBÓÓאינו B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ של עדות הכחיש דהרי À¿««¿»¿»
להישבע  ונפסל עדים ÌÈ˙‡Óשני ÌÏLÓe יכול , ואינו שבועה המחוייב כל כי ¿«≈»«ƒ

משלם  .להישבע,

ÊÂÓ˙ ÁÈ

Â„Á‡k ‰NÚÓ‰ ÌÈ„Ú‰ È�L e‡¯ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B�BÓÓ È�È„a¿ƒ≈»««ƒ∆…»¿≈»≈ƒ««¬∆¿∆»
מ"מ  שונים, מעשים שני על הודאה שמעו או ראו Ù¯ËˆÓ˙.אלא Ô˙e„Ú≈»ƒ¿»∆∆

‰„B‰ È�Ùa B‡ ,È�BÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰ È�Ùa ,„Á‡‰ ¯Ó‡ ,„ˆÈk הלוה ≈«»«»∆»¿»«ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»
BÏ לו שחייב פלוני  ביום  ÌBÈaלמלוה  e‰ÂÏ‰ È�Ùa ¯Á‡‰ „Ú‰ ¯Ó‡Â ,¿»«»≈»«≈¿»«ƒ¿»¿
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ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ ,BÏ ‰„B‰ B‡ ,¯Á‡ חייב עכ"פ שניהם עדות לפי כי «≈»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ
בשני  אותו שתובע ובתנאי מקרים, שני מחמת שזה אפי' זה, סכום לו

הלוואה  כל על אחד עד מביא רק È�Ùaההלואות, „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«»∆»¿»«
‰„B‰ È�Ùa ÔBL‡¯‰ ¯ÓB‡L B‡ ,BÏ ‰„B‰ È�Ùa ¯Ó‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰ƒ¿»¿«≈ƒ»«¿»«»∆≈»ƒ¿»«»

ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ ,È�Ùa e‰ÂÏ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ ¯ÓB‡ È�L‰Â ,BÏ זה באופן ¿«≈ƒ≈««¿«ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿»¿ƒ
זה  באופן וא"כ הלואה, אותו על מדברים ששניהם יתכן כי הכחשה, כלל אין

אחת  הלוואה רק  תובעו אם אפי' ‡eÒ¯.מהני ¯·„ ˙e„Ú È�È„ ÔÎÂÈÎ„¯Ó) ¿≈ƒ≈≈¿«ƒ

(˙ÂÓ·È„ ·"Ù‡"È ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ÔÈÚÂ מצטרפין . כיעור עידי דשני א' סעיף ¿«≈¿∆∆»≈∆ƒ»

אחר  כיעור על מעיד א' שכל אע"ג מבעלה, È'להוציאה ÛÈÚÒ ‚"Ó˜ ÔÓÈÒÂ כד. ¿ƒ»»ƒ

Ê‡‰הקודם בסעיף שאמרנו ‰ÂÏ‡‰מה ¯Á‡ ‰‡ÂÏ‰„ עדים שני היינו »¿«¿»»«««¿»»
נפרדות  הלוואות שני על דווקאÔÈÙ¯ËˆÓ,נפרדים e�ÓÓהיינו Ú·zLk ƒ¿»¿ƒ¿∆»«ƒ∆

˙aLa È�La È�L‰ ‰�Ó‰Â ˙aLa „Á‡a BÏ ‰ÂÏ‰L „Á‡ ,ÔÈ�Ó È�L¿≈»ƒ∆»∆ƒ¿»¿∆»¿«»¿«»∆«≈ƒ¿≈ƒ¿«»
עדים  שני לו יש סוף סוף כי מצטרפין, בזה תביעה, כל על אחד עד והביא

אחד  מנה לפחות לו חייב ‰ÂÏ‰שהנתבע ‡ÏL ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ««¿∆∆∆…ƒ¿»
„Á‡ ‰�Ó ‡Ï‡ BÏ ההלוואה זמן על העדים בין הכחשה כאן יש Ô�ÈÊÁוא"כ , ∆»»∆∆»¬≈»

להתבונן  „‰ÂÏ‡‰יש ‡�ÓÊa e‰È�Ó „Á ÈÚË„ ¯ÓÈÓÏ ‡k‡ È‡ אם , ƒƒ»¿≈«¿»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿»»
שאמר  בזמן טעה מהם שאחד לתלות a·'אפשר „Á‡‰ ¯ÓB‡L ÔB‚k ,¿∆≈»∆»¿

‡ÓBÈ „Á‡ e‰ÈÂ¯˙„ ¯ÓÈÓÏ ‡k‡„ ,L„Áa '‚a ¯ÓB‡ „Á‡Â ,L„Áa«…∆¿∆»≈¿«…∆¿ƒ»¿≈«¿«¿«¿¬«»
‡Á¯È„ ‡¯eaÚa eÚËÂ È„‰ÒÓ התכוונו העדים שני שבעצם לתלות שאפשר ¿«¬≈¿»¿ƒ»¿«¿»

בג', או בחודש בב' היתה ההלואה אם ביניהם לסתירה והטעם הלואה, לאותה

שב"ד  ידע לא כי בג', שהיתה שאמר וזה בחודש, בב' היתה ההלואה באמת כי

בב' היתה ההלואה וממילא מלא, לחודש ועשאוהו הקודם החודש את עיברו

ולכן  בחודש, בג' היה שזה חשבונו לפי יצא ידע, שלא והוא ≈¿«¿ÈÙ¯ËˆÓƒ,בחודש,
È„‰ÒÓ ‰�Ó „Á‡ ¯eÓÈ‡„ מנה אותו על מעידים ששניהם לומר È‡Âדיש . ¿≈««»∆¿«¬≈¿ƒ

È¯˙·„ ¯·„‰ ¯¯·‰È„‰ÒÓ ‰�Óמנים אם שני על מעידים שהם התברר À¿««»»¿ƒ¿≈»∆¿«¬≈
את  לתלות אפשר שאי ביניהם, אחד מיום יותר של הפרש שיש כגון שונים,

כולם  שכבר החודש, חצי אחר הוא ההלוואה שזמן או החודש, בעיבור הטעות

u
שלאכד. שנראה  זה, ציון  על  האחרונים  שתמהו  מה שהביא י' תשובה  בפתחי  עי'
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שלדברי  אף ולכן והשני, הראשון העד היינו ממאתים, יותר הלואה היתה שלא

שני  כנגד עדים שני יש מ"מ מאות, משלש פחות היה לא האחרים העדים ג'

עדים  שני נגד להוציא אפשר ואי Ì˙Òעדים, e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ שלא . היינו ¿≈ƒ≈ƒ¿«
מ"מ  אחד, ביום היה שהכל בפירוש אמרו ולא שונים ימים על בפירוש העידו

ÔÈLÈÁkÓk ¯·„‰ ÔÈ�„ שהולכים והטעם וכנ"ל, מאתיים רק Ï˜‰Ïשמשלם »ƒ«»»¿«¿ƒƒ¿»≈
‰¯‡È‰.כיון  ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBÓ‰L∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»

ÊÂÓ˙ ÊÈ

„¯ÓB‡ È�BÏt B˙B‡Â ,ÈÓÚ ‰È‰ È�BÏte ‰Ê ¯·„ È˙È‡¯ ,„ÈÚÓL „Ú≈∆≈ƒ»ƒƒ»»∆¿ƒ»»ƒƒ¿¿ƒ≈
EÓÚ È˙ÈÈ‰ ‡ÏÂ È˙È‡¯ ‡Ï הראשון ועדות הכחשה הוי לכאורה וא"כ …»ƒƒ¿…»ƒƒƒ¿

ש  קמ"ל ‰LÁk‰מתבטלת, BÊ ÔÈ‡,לידו נמצא מי לראות לב שם עד דאין , ≈«¿»»
להכחשה נחשב זה אין ולכן לב, שם ולא עמו היה כן שבאמת ÏÈÚÏויתכן ÔÈÚ«≈¿≈

Ë"Î ÔÓÈÒ ÛBÒ. ƒ»

‰ÔB„˜Ùa ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó B„Èa BÏ LÈL B¯·Á ˙‡ Ú·zL ÈÓ שהביאם ƒ∆»«∆¬≈∆≈¿»»«ƒ¿ƒ»
ו  עבורו בהם לסחור BÏלו ÌÁÈaL‰Ï רווחים מהם ÙBk¯להוציא ‰Ï‰Â , ¿«¿ƒ»¿«»≈

Ïka כלום ממנו קיבל ÂÈtÓשלא ÚÓLL „ÈÚÓ „Á‡ „ÚÂ ,„˜Ù�‰„eÈ‰L «…¿≈∆»≈ƒ∆»«ƒƒ¿«ƒ¿»∆»
ÌÈLÓÁÂ ‰‡Ó eÈ‰L ÚÓLL „ÈÚÓ ¯Á‡ „ÚÂ ,ÌÈLÓÁ לשלם חייב הרי ¬ƒƒ¿≈«≈≈ƒ∆»«∆»≈»«¬ƒƒ

יתכן  כי להכחשה, נחשב זה [ואין זה סכום על עדים שני שיש כיון חמישים,

כי  דאורייתא, שבועה חייב חמישים המאה ועל פקדון], אותו על מפיו ששמעו

שני  ויש מנה חבירו תובע אם הדין והוא מה"ת, שבועה חייב  במקצת מודה כל

גרע  דלא שבועה, חייב זה ומלבד חמישים, לשלם מחוייב חמישים, על עדים

אמנם  שבועה, שמחייב במקצת כהודאה ונחשב עצמו, מהודאת שנים של עדות

ש  כיון להישבע, יכול ÔBÓÓאינו B˙B‡Ï Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ של עדות הכחיש דהרי À¿««¿»¿»
להישבע  ונפסל עדים ÌÈ˙‡Óשני ÌÏLÓe יכול , ואינו שבועה המחוייב כל כי ¿«≈»«ƒ

משלם  .להישבע,

ÊÂÓ˙ ÁÈ

Â„Á‡k ‰NÚÓ‰ ÌÈ„Ú‰ È�L e‡¯ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B�BÓÓ È�È„a¿ƒ≈»««ƒ∆…»¿≈»≈ƒ««¬∆¿∆»
מ"מ  שונים, מעשים שני על הודאה שמעו או ראו Ù¯ËˆÓ˙.אלא Ô˙e„Ú≈»ƒ¿»∆∆

‰„B‰ È�Ùa B‡ ,È�BÏt ÌBÈa e‰ÂÏ‰ È�Ùa ,„Á‡‰ ¯Ó‡ ,„ˆÈk הלוה ≈«»«»∆»¿»«ƒ¿»¿¿ƒ¿»«»
BÏ לו שחייב פלוני  ביום  ÌBÈaלמלוה  e‰ÂÏ‰ È�Ùa ¯Á‡‰ „Ú‰ ¯Ó‡Â ,¿»«»≈»«≈¿»«ƒ¿»¿

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ì ïîéñæ÷

ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ ,BÏ ‰„B‰ B‡ ,¯Á‡ חייב עכ"פ שניהם עדות לפי כי «≈»¬≈≈ƒ¿»¿ƒ
בשני  אותו שתובע ובתנאי מקרים, שני מחמת שזה אפי' זה, סכום לו

הלוואה  כל על אחד עד מביא רק È�Ùaההלואות, „Á‡‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«»∆»¿»«
‰„B‰ È�Ùa ÔBL‡¯‰ ¯ÓB‡L B‡ ,BÏ ‰„B‰ È�Ùa ¯Ó‡ È�L‰Â ,e‰ÂÏ‰ƒ¿»¿«≈ƒ»«¿»«»∆≈»ƒ¿»«»

ÔÈÙ¯ËˆÓ eÏ‡ È¯‰ ,È�Ùa e‰ÂÏ‰ ÔÓÊ ¯Á‡ ¯ÓB‡ È�L‰Â ,BÏ זה באופן ¿«≈ƒ≈««¿«ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿»¿ƒ
זה  באופן וא"כ הלואה, אותו על מדברים ששניהם יתכן כי הכחשה, כלל אין

אחת  הלוואה רק  תובעו אם אפי' ‡eÒ¯.מהני ¯·„ ˙e„Ú È�È„ ÔÎÂÈÎ„¯Ó) ¿≈ƒ≈≈¿«ƒ

(˙ÂÓ·È„ ·"Ù‡"È ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ÔÈÚÂ מצטרפין . כיעור עידי דשני א' סעיף ¿«≈¿∆∆»≈∆ƒ»

אחר  כיעור על מעיד א' שכל אע"ג מבעלה, È'להוציאה ÛÈÚÒ ‚"Ó˜ ÔÓÈÒÂ כד. ¿ƒ»»ƒ

Ê‡‰הקודם בסעיף שאמרנו ‰ÂÏ‡‰מה ¯Á‡ ‰‡ÂÏ‰„ עדים שני היינו »¿«¿»»«««¿»»
נפרדות  הלוואות שני על דווקאÔÈÙ¯ËˆÓ,נפרדים e�ÓÓהיינו Ú·zLk ƒ¿»¿ƒ¿∆»«ƒ∆

˙aLa È�La È�L‰ ‰�Ó‰Â ˙aLa „Á‡a BÏ ‰ÂÏ‰L „Á‡ ,ÔÈ�Ó È�L¿≈»ƒ∆»∆ƒ¿»¿∆»¿«»¿«»∆«≈ƒ¿≈ƒ¿«»
עדים  שני לו יש סוף סוף כי מצטרפין, בזה תביעה, כל על אחד עד והביא

אחד  מנה לפחות לו חייב ‰ÂÏ‰שהנתבע ‡ÏL ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ««¿∆∆∆…ƒ¿»
„Á‡ ‰�Ó ‡Ï‡ BÏ ההלוואה זמן על העדים בין הכחשה כאן יש Ô�ÈÊÁוא"כ , ∆»»∆∆»¬≈»

להתבונן  „‰ÂÏ‡‰יש ‡�ÓÊa e‰È�Ó „Á ÈÚË„ ¯ÓÈÓÏ ‡k‡ È‡ אם , ƒƒ»¿≈«¿»ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿»¿«¿»»
שאמר  בזמן טעה מהם שאחד לתלות a·'אפשר „Á‡‰ ¯ÓB‡L ÔB‚k ,¿∆≈»∆»¿

‡ÓBÈ „Á‡ e‰ÈÂ¯˙„ ¯ÓÈÓÏ ‡k‡„ ,L„Áa '‚a ¯ÓB‡ „Á‡Â ,L„Áa«…∆¿∆»≈¿«…∆¿ƒ»¿≈«¿«¿«¿¬«»
‡Á¯È„ ‡¯eaÚa eÚËÂ È„‰ÒÓ התכוונו העדים שני שבעצם לתלות שאפשר ¿«¬≈¿»¿ƒ»¿«¿»

בג', או בחודש בב' היתה ההלואה אם ביניהם לסתירה והטעם הלואה, לאותה

שב"ד  ידע לא כי בג', שהיתה שאמר וזה בחודש, בב' היתה ההלואה באמת כי

בב' היתה ההלואה וממילא מלא, לחודש ועשאוהו הקודם החודש את עיברו

ולכן  בחודש, בג' היה שזה חשבונו לפי יצא ידע, שלא והוא ≈¿«¿ÈÙ¯ËˆÓƒ,בחודש,
È„‰ÒÓ ‰�Ó „Á‡ ¯eÓÈ‡„ מנה אותו על מעידים ששניהם לומר È‡Âדיש . ¿≈««»∆¿«¬≈¿ƒ

È¯˙·„ ¯·„‰ ¯¯·‰È„‰ÒÓ ‰�Óמנים אם שני על מעידים שהם התברר À¿««»»¿ƒ¿≈»∆¿«¬≈
את  לתלות אפשר שאי ביניהם, אחד מיום יותר של הפרש שיש כגון שונים,

כולם  שכבר החודש, חצי אחר הוא ההלוואה שזמן או החודש, בעיבור הטעות

u
שלאכד. שנראה  זה, ציון  על  האחרונים  שתמהו  מה שהביא י' תשובה  בפתחי  עי'
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ì ïîéñ ç÷

כזה  באופן מעובר, היה הקודם החודש אם e‰È�Óיודעים  „Á È‡„Â ‡‰»«««ƒ«¿
Ô¯˜L שדובר אחד עד רק יש וא"כ תביעות, שני תובע שלא התובע טענת לפי «¿»

דאורייתא  שבועה לחייב בכוחו יש אחד ועד dÏאמת, ÚazLÓ CkÏ‰ƒ¿»ƒ¿««≈
.¯ËÙÓe ,‡˙È¯B‡„ ‰Úe·L:‰‚‰ÔBÚÓLÏ Ô˙� Ô·e‡¯L „ÈÚ‰ „Á‡ „Ú ¿»¿«¿»ƒ¿«≈∆»≈ƒ∆¿≈»«¿ƒ¿

ÔÈ�˜a Ú˜¯˜ סודר קנין ע"י היתה הבעלות שהעברת שמעיד היינו ,סודר, «¿«¿ƒ¿»

„ÈÚ‰ „Á‡ „ÚÂשראהÈe‡¯k Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁ‰ ÔBÚÓLL פעולה שעשה הינו ¿≈∆»≈ƒ∆ƒ¿∆¡ƒ««¿«»»

חזקה  לקנין ‰ÂÏ‡‰שנחשבת ¯Á‡ ‰‡„B‰k ÈÂ‰„ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ שמעיד , דהעד ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿»»«««¿»»

לא  הקנין על שמעיד העד וכן סודר, קנין היה שלא אומר אינו החזקה, על

שמצטרפין הלואה אחר כהודאה והוי  אח"כ, החזיק שלא (˙˘Â·˙מעיד

('‡ ÔÓÈÒ Ë"� ÏÏÎ ˘"‡¯‰.

ÊÂÓ˙ ËÈ

ÁEÈzÚ¯t BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÌÈ˙‡Ó BÚ·z שטר נגד פרעתי וכשאומר ¿»»«ƒƒ¿«¿»«¿«¿ƒ
כדבריו  עדים מביא אא"כ נאמן, È·Óe‡אינו ‡Á„הלוה , ,ÌÈ„Ú È�L ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»

‰NÚ� Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ,È¯Lza ¯ÓB‡ È�L‰Â ,‰�Ó BÚ¯t ÔÒÈ�a ¯ÓB‡≈¿ƒ»¿»»∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬»
ÔÒÈ� Ì„˜ ¯ËL‰ לכן שטר, לאותו להתייחס יכולות העדויות שני וא"כ «¿«…∆ƒ»

ÌÈ˜ÈÊÁÓהשטר ÓÓ�‰את Úe¯Ùa,מנה פרע ודאי שעכ"פ אותם מצרפים כי «¬ƒƒ¿»«ƒ»∆
מנה, שפרע טוען דאם מאתיים, שפרע טוען שהלוה [ואיירי מנה רק חייב ונשאר

העד  את להכחיש להישבע המלוה וצריך מהלוה, מוכחש מהעדים אחד הרי

השטר] מכח מאתים לשלם צריך נשבע לא ואם ‡Ìהשני, ÔÎÂ ‰B„‰המלוה. ¿≈ƒ»
L „Á‡ È�ÙaהלוהL È�L‰ È�Ùa ‰„B‰Â ,ÔÒÈ�a ‰�Ó BÚ¯tהלוהBÚ¯t ƒ¿≈∆»∆¿»»∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«≈ƒ∆¿»

L „ÈÚÓ „Á‡ B‡ ,È¯Lza ‰�ÓהלוהBÚ¯t למלוה‰�Ó בניסן בפניו »∆¿ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¿»»∆
‰„B‰ È�ÙÏ ,„ÈÚÓ È�L‰Â בתשרי ÔÈÙ¯ËˆÓהמלוה ,‰�Ó BÚ¯tL דיתכן ¿«≈ƒ≈ƒ¿»«»∆¿»»∆ƒ¿»¿ƒ

בניסן  שהיה הפירעון על היתה בתשרי ÓBÏ¯שההודאה ‰ÂÏÓ‰ ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,¿…«««¿∆«
e‰�È� È‡¯ËÒ(Ì˙B‡ ·ÈÁ ‡e‰ ¯Á‡ „ˆÓ ,Le¯Èt) טוען שהמלוה היינו ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ««≈«»»

ההלואה  על ולא אחרת, הלואה על היה פירעון, על שמעו או שראו שמה

על  כן שזה שיתכן כיון שבידו, השטר מכח אותו לתבוע רוצה וממילא שבשטר,

להוציא  יכול אינו הלואה, אם אותו צודק, שהוא שיתכן כיון אבל זה, שטר עם

מידו  מוציאין אין .תפס

Ë‡Ï‡ ,„Á‡k ÌÈ„Ú‰ È�L „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙B�BÓÓ È�È„a אפשר ¿ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ¿∆»∆»
‰Ú„ש  ‡B·ÈLÎe ,ÌBÈ‰ ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ„ ˙Èa È�Ùa „Á‡ ‡B·È»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ì ïîéñè÷

‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÙ¯ËˆÓe ,ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓBL ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï È�L‰ של עדות ליחשב «≈ƒ¿««¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆
עדים  ‰ÔBÓÓ.שני Ì‰a ÌÈ‡ÈˆBÓeƒƒ»∆«»

ÊÂÓ˙ 'Î

È·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ אחד עד בו שחתום שטר ‡Á„היינו „ÚÂ ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿«¿≈∆»
t‰שמעיד ÏÚa זו הלואה Î˙·על ‡ÏL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓ , ¿«∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«

B„ÈÓ È˙È�˜ È�‡ ,B˙e„Úסודר קנין הלוה עם עשיתי Ê‰,אני ¯·„ ÏÚ ≈¬ƒ»ƒƒƒ»«»»∆
Â קנין כל כי למלוה, שטר לכתוב בכוחו יש הרי הלוה, עם קנין שעשה כיון ¿בעצם

ש  אלא עומד, zÎÏ·לכתיבה È�ÓÓ Ï‡L ‡ÏÂ ‰Ê‰ ‰ÂÏÓ‰ ‡a ‡Ï ולכן …»««¿∆«∆¿…»«ƒ∆ƒƒ¿…
כעת  עד כתבתי ËLa¯לא ‰ÂÏÓ‰ ˙BNÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ì‰È�L העדים , שני ¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¿«

עדים  שני בו שיש שטר לכתוב להצטרף Âיכולים ÓBÏ¯ממילא, ÏBÎÈ B�È‡ ¿≈»«
ÈzÚ¯t זה שטר ע"י ממשועבדים גובה וכן בשטר, מלוה כל ÔÓ˜Ï.כמו ÔÈÚÂ »«¿ƒ¿«≈¿«»

‡"� ÔÓÈÒ LÈ¯ בע"פ אחד ועד בכתב אחד עד דין נתבאר .שם ≈ƒ»

‡È„ÈÚ‰עד‡·È ,¯Á‡ ÔÈ„ ˙È·a È�L‰ „ÈÚ‰Â ,‰Ê ÔÈ„ ˙È·a „Á‡‰ ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿≈ƒ«≈ƒ¿≈ƒ«≈»…
ה  „ÔÈכל ˙ÈaהראשוןÏˆ‡ ה „ÔÈכל ˙Èaיחד וישבו eÙ¯ËˆÈעי"זÂהשני ≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿
Ô˙e„Ú לצרף מועיל לא אבל עדים, שני עדות כדין שניהם, עדות ע"פ וידונו ≈»

אחד, עד רק א' כל ששמעו כיון מחדש, ולדון זה מב"ד חלק עם זה מב"ד חלק

עד  מפי עד כמו ‰ÔÈ�Ú‰‚‰:.וייחשב eÚÓLL ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ עדותו ששמעו ¬»¬≈ƒ∆»¿»ƒ¿»

העיד  ששם בב"ד עד כל Û¯Ëˆ‰Ïשל ÔÈÏBÎÈ Ô�È‡ העדים , כתות שני ≈»¿ƒ¿ƒ¿»≈

ששמעו  מה על Ú„„‰משום,שמעידים ÈtÓ „Ú ÈÂ כהÈÎ„¯Ó Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·) ¿«≈≈ƒƒ≈

(ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù Ô˘È.

ÊÂÓ˙ ‡Î

·È˙È·a e„ÈÚ‰Â e¯ÊÁÂ ,‰Ê ÔÈ„ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ È�L e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿¿≈ƒ¿≈
˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡·È ,ÈLÈÏL ÔÈ„ ˙È·a e„ÈÚ‰Â e¯ÊÁÂ ,¯Á‡ ÔÈ„ƒ«≈¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»…∆»ƒ»≈

eÚÓLL ‰Ó ÏÚ Ôe„Ï L„Á ÔÈ„ ˙Èa ˙BNÚÏ eÙ¯ËˆÈÂ ,ÔÈ„ מהני כאן ƒ¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ»»»««∆»¿
משא"כ  בפניהם, עדים שני שהעידו כיון מחדש, ולדון ב"ד מכל חלק לצרף

u
הסמ"עכה. דעת בב "ד, עדותם ונחקרה אחד בב "ד שניים של  עדות שמעו  ואם 

עד. מפי עד דהוי  ששמעו , מה  אחר בב "ד להעיד יכולים  השומעים אין דאעפ"כ 

עד, מפי עד נחשב  לא דבכה"ג והקצות , הנתיבות עמו  והסכימו  הט "ז דעת אולם 
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כזה  באופן מעובר, היה הקודם החודש אם e‰È�Óיודעים  „Á È‡„Â ‡‰»«««ƒ«¿
Ô¯˜L שדובר אחד עד רק יש וא"כ תביעות, שני תובע שלא התובע טענת לפי «¿»

דאורייתא  שבועה לחייב בכוחו יש אחד ועד dÏאמת, ÚazLÓ CkÏ‰ƒ¿»ƒ¿««≈
.¯ËÙÓe ,‡˙È¯B‡„ ‰Úe·L:‰‚‰ÔBÚÓLÏ Ô˙� Ô·e‡¯L „ÈÚ‰ „Á‡ „Ú ¿»¿«¿»ƒ¿«≈∆»≈ƒ∆¿≈»«¿ƒ¿

ÔÈ�˜a Ú˜¯˜ סודר קנין ע"י היתה הבעלות שהעברת שמעיד היינו ,סודר, «¿«¿ƒ¿»

„ÈÚ‰ „Á‡ „ÚÂשראהÈe‡¯k Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁ‰ ÔBÚÓLL פעולה שעשה הינו ¿≈∆»≈ƒ∆ƒ¿∆¡ƒ««¿«»»

חזקה  לקנין ‰ÂÏ‡‰שנחשבת ¯Á‡ ‰‡„B‰k ÈÂ‰„ ,ÔÈÙ¯ËˆÓ שמעיד , דהעד ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿»»«««¿»»

לא  הקנין על שמעיד העד וכן סודר, קנין היה שלא אומר אינו החזקה, על

שמצטרפין הלואה אחר כהודאה והוי  אח"כ, החזיק שלא (˙˘Â·˙מעיד

('‡ ÔÓÈÒ Ë"� ÏÏÎ ˘"‡¯‰.

ÊÂÓ˙ ËÈ

ÁEÈzÚ¯t BÏ ¯Ó‡Â ,¯ËLa ÌÈ˙‡Ó BÚ·z שטר נגד פרעתי וכשאומר ¿»»«ƒƒ¿«¿»«¿«¿ƒ
כדבריו  עדים מביא אא"כ נאמן, È·Óe‡אינו ‡Á„הלוה , ,ÌÈ„Ú È�L ≈ƒ¿≈≈ƒ∆»

‰NÚ� Ì‡Â ,ÔÈÙ¯ËˆÓ ,È¯Lza ¯ÓB‡ È�L‰Â ,‰�Ó BÚ¯t ÔÒÈ�a ¯ÓB‡≈¿ƒ»¿»»∆¿«≈ƒ≈¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬»
ÔÒÈ� Ì„˜ ¯ËL‰ לכן שטר, לאותו להתייחס יכולות העדויות שני וא"כ «¿«…∆ƒ»

ÌÈ˜ÈÊÁÓהשטר ÓÓ�‰את Úe¯Ùa,מנה פרע ודאי שעכ"פ אותם מצרפים כי «¬ƒƒ¿»«ƒ»∆
מנה, שפרע טוען דאם מאתיים, שפרע טוען שהלוה [ואיירי מנה רק חייב ונשאר

העד  את להכחיש להישבע המלוה וצריך מהלוה, מוכחש מהעדים אחד הרי

השטר] מכח מאתים לשלם צריך נשבע לא ואם ‡Ìהשני, ÔÎÂ ‰B„‰המלוה. ¿≈ƒ»
L „Á‡ È�ÙaהלוהL È�L‰ È�Ùa ‰„B‰Â ,ÔÒÈ�a ‰�Ó BÚ¯tהלוהBÚ¯t ƒ¿≈∆»∆¿»»∆¿ƒ»¿»ƒ¿≈«≈ƒ∆¿»

L „ÈÚÓ „Á‡ B‡ ,È¯Lza ‰�ÓהלוהBÚ¯t למלוה‰�Ó בניסן בפניו »∆¿ƒ¿≈∆»≈ƒ∆¿»»∆
‰„B‰ È�ÙÏ ,„ÈÚÓ È�L‰Â בתשרי ÔÈÙ¯ËˆÓהמלוה ,‰�Ó BÚ¯tL דיתכן ¿«≈ƒ≈ƒ¿»«»∆¿»»∆ƒ¿»¿ƒ

בניסן  שהיה הפירעון על היתה בתשרי ÓBÏ¯שההודאה ‰ÂÏÓ‰ ÏÎeÈ ‡ÏÂ ,¿…«««¿∆«
e‰�È� È‡¯ËÒ(Ì˙B‡ ·ÈÁ ‡e‰ ¯Á‡ „ˆÓ ,Le¯Èt) טוען שהמלוה היינו ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ««≈«»»

ההלואה  על ולא אחרת, הלואה על היה פירעון, על שמעו או שראו שמה

על  כן שזה שיתכן כיון שבידו, השטר מכח אותו לתבוע רוצה וממילא שבשטר,

להוציא  יכול אינו הלואה, אם אותו צודק, שהוא שיתכן כיון אבל זה, שטר עם

מידו  מוציאין אין .תפס

Ë‡Ï‡ ,„Á‡k ÌÈ„Ú‰ È�L „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ˙B�BÓÓ È�È„a אפשר ¿ƒ≈»≈¿ƒƒ¿»ƒ¿≈»≈ƒ¿∆»∆»
‰Ú„ש  ‡B·ÈLÎe ,ÌBÈ‰ ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓBLÂ ÔÈ„ ˙Èa È�Ùa „Á‡ ‡B·È»∆»ƒ¿≈≈ƒ¿¿ƒ¿»»«¿∆»»≈
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‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÙ¯ËˆÓe ,ÂÈ¯·„ ÔÈÚÓBL ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï È�L‰ של עדות ליחשב «≈ƒ¿««¿«¿ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ∆»∆
עדים  ‰ÔBÓÓ.שני Ì‰a ÌÈ‡ÈˆBÓeƒƒ»∆«»

ÊÂÓ˙ 'Î

È·˙Îa „Á‡ „Ú ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ אחד עד בו שחתום שטר ‡Á„היינו „ÚÂ ¿≈ƒ»»≈∆»ƒ¿«¿≈∆»
t‰שמעיד ÏÚa זו הלואה Î˙·על ‡ÏL ‰Ê ¯Ó‡ Ì‡Â .ÔÈÙ¯ËˆÓ , ¿«∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»«∆∆…»«

B„ÈÓ È˙È�˜ È�‡ ,B˙e„Úסודר קנין הלוה עם עשיתי Ê‰,אני ¯·„ ÏÚ ≈¬ƒ»ƒƒƒ»«»»∆
Â קנין כל כי למלוה, שטר לכתוב בכוחו יש הרי הלוה, עם קנין שעשה כיון ¿בעצם

ש  אלא עומד, zÎÏ·לכתיבה È�ÓÓ Ï‡L ‡ÏÂ ‰Ê‰ ‰ÂÏÓ‰ ‡a ‡Ï ולכן …»««¿∆«∆¿…»«ƒ∆ƒƒ¿…
כעת  עד כתבתי ËLa¯לא ‰ÂÏÓ‰ ˙BNÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ì‰È�L העדים , שני ¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿»ƒ¿«

עדים  שני בו שיש שטר לכתוב להצטרף Âיכולים ÓBÏ¯ממילא, ÏBÎÈ B�È‡ ¿≈»«
ÈzÚ¯t זה שטר ע"י ממשועבדים גובה וכן בשטר, מלוה כל ÔÓ˜Ï.כמו ÔÈÚÂ »«¿ƒ¿«≈¿«»

‡"� ÔÓÈÒ LÈ¯ בע"פ אחד ועד בכתב אחד עד דין נתבאר .שם ≈ƒ»

‡È„ÈÚ‰עד‡·È ,¯Á‡ ÔÈ„ ˙È·a È�L‰ „ÈÚ‰Â ,‰Ê ÔÈ„ ˙È·a „Á‡‰ ≈ƒ»∆»¿≈ƒ∆¿≈ƒ«≈ƒ¿≈ƒ«≈»…
ה  „ÔÈכל ˙ÈaהראשוןÏˆ‡ ה „ÔÈכל ˙Èaיחד וישבו eÙ¯ËˆÈעי"זÂהשני ≈ƒ≈∆≈ƒ¿ƒ¿»¿
Ô˙e„Ú לצרף מועיל לא אבל עדים, שני עדות כדין שניהם, עדות ע"פ וידונו ≈»

אחד, עד רק א' כל ששמעו כיון מחדש, ולדון זה מב"ד חלק עם זה מב"ד חלק

עד  מפי עד כמו ‰ÔÈ�Ú‰‚‰:.וייחשב eÚÓLL ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ עדותו ששמעו ¬»¬≈ƒ∆»¿»ƒ¿»

העיד  ששם בב"ד עד כל Û¯Ëˆ‰Ïשל ÔÈÏBÎÈ Ô�È‡ העדים , כתות שני ≈»¿ƒ¿ƒ¿»≈

ששמעו  מה על Ú„„‰משום,שמעידים ÈtÓ „Ú ÈÂ כהÈÎ„¯Ó Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·) ¿«≈≈ƒƒ≈

(ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù Ô˘È.

ÊÂÓ˙ ‡Î

·È˙È·a e„ÈÚ‰Â e¯ÊÁÂ ,‰Ê ÔÈ„ ˙È·a ÌÈ„Ú‰ È�L e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈ƒ¿≈»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»¿¿≈ƒ¿≈
˙Èa ÏkÓ „Á‡ ‡·È ,ÈLÈÏL ÔÈ„ ˙È·a e„ÈÚ‰Â e¯ÊÁÂ ,¯Á‡ ÔÈ„ƒ«≈¿»¿¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ»…∆»ƒ»≈

eÚÓLL ‰Ó ÏÚ Ôe„Ï L„Á ÔÈ„ ˙Èa ˙BNÚÏ eÙ¯ËˆÈÂ ,ÔÈ„ מהני כאן ƒ¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ»»»««∆»¿
משא"כ  בפניהם, עדים שני שהעידו כיון מחדש, ולדון ב"ד מכל חלק לצרף

u
הסמ"עכה. דעת בב "ד, עדותם ונחקרה אחד בב "ד שניים של  עדות שמעו  ואם 

עד. מפי עד דהוי  ששמעו , מה  אחר בב "ד להעיד יכולים  השומעים אין דאעפ"כ 

עד, מפי עד נחשב  לא דבכה"ג והקצות , הנתיבות עמו  והסכימו  הט "ז דעת אולם 
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ב"ד  כל בפני אחד עד רק שהעיד הקודם ÌÈ�Lבסעיף e„ÈÚ‰L ÔÈ„ Ï·‡ .¬»«»∆≈ƒ¿«ƒ
ÂÈ�ÙÏ אחד עם להצטרף הדיין ורוצה להם, הלכו ואח"כ דיינים, שני בצירוף ¿»»

בזה  ידונו שהם כדי ששמע, מה אחר ב"ד בפני להעיד Û¯ËˆÓהעדים B�È‡≈ƒ¿»≈
ÂÈ�ÙÏ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú‰Ó „Á‡ „Ú ÌÚ,עד מפי עד נחשב אינו דבזה אע"פ ƒ≈∆»≈»≈ƒ∆≈ƒ¿»»

סוג  על מעיד אחד דכל משום מצטרפים אין מ"מ דיין, בתורת קיבלו הדיין כי

שראה  מה מעיד והעד דיין, בתורת ששמע מה מעיד הדיין כי אחרת, ידיעה

אחת  עדות כסוג נחשבת עדותן ואין .המעשה,

‚ÈÈˆÁ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÏL ¯·„ ÏÚ „Á‡ Ïk „ÈÚÈL CÈ¯»̂ƒ∆»ƒ»∆»«»»»≈¬»ƒ≈ƒ«¬ƒ
ÌeÏk B�È‡ דבר „·¯, חצי ולא 'דבר' ÏÚדדרשינן „ÈÚ‰Ï e‡a ,„ˆÈk . »»≈¿≈«»¿»ƒ«
ÏB„‚ ‡e‰L „Á‡ צריכים וע"ז שערות, שתי לו שיהיה צריך גדלות ולצורך ∆»∆»

להעיד  È�L‰Âהעדים ,B�ÈÓÈa „Á‡ ¯ÚN BÏ ‰‡¯L „Á‡ „ÈÚ‰Â ,¿≈ƒ∆»∆»»≈»∆»ƒƒ¿«≈ƒ
.ÌÈ�ÓÈÒ‰ ˙ˆ˜ ÏÚ ‡Ï‡ „ÈÚ‰ ‡Ï „Á‡ ÏkL ,ÌeÏk B�È‡ ,BÏ‡ÓNaƒ¿…≈¿∆»∆»…≈ƒ∆»«¿««ƒ»ƒ
Ïk È¯‰L ,ÌeÏk B�È‡ ,È�La ÌÈ�Le ,„Á‡ ¯ÚNa ÌÈ�L e„ÈÚ‰ eÏÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿«ƒ«≈ƒ≈¿∆¬≈»

¯·„ ÈˆÁ ÏÚ ‡Ï‡ ‰„ÈÚ‰ ‡Ï ˙k כו‰‡¯L „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . «…≈ƒ»∆»«¬ƒ»»¬»ƒ≈ƒ≈∆»∆»»
,BÏ‡ÓNa ˙B¯ÚN ÈzL ‰‡¯L „ÈÚ‰ „Á‡ „ÚÂ ,B�ÈÓÈa ˙B¯ÚN ÈzL¿≈¿»ƒƒ¿≈∆»≈ƒ∆»»¿≈¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯ËˆÓ שערות שתי ראיית דהיינו שלימה, עדות על מעיד אחד כל כי ƒ¿»¿ƒ
מצטרפים  אחרות, שערות על מעיד עד שכל אע"פ גדלות, על ÔÎÂשמראות ,¿≈

.‰Ê· ‡ˆBÈk Ïk»«≈»∆

ÊÂÓ˙ ·Î

„È‰È‡¯· ‡ÏL ‰ÚÈ„Èa ˙e„Ú מוכחת אומדנא מכח ÔÓÈÒaהיינו ¯‡a˙È , ≈ƒƒ»∆…ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿ƒ»
ו'ˆ' e„Ú˙.כז סעי' ÈÂ‰„ ¯ÓB‡L ÈÓ LÈL˙B�BÓÓ È�È„a ˜eÏÁ ÔÈ‡ ∆≈ƒ∆≈¿«≈≈≈ƒ¿ƒ≈»

u
כת כו. העידו  שאם נתבאר קמ "ב  בס "ס ולקמן  ל "ח  בס "ס בטור שלעיל  ואע "פ

על העידו  ג' וכת  שניה, שנה על  העידו  אחרת וכת  אחת , בשנה  פירות שאכל  אחת 

מה כל  העידו  כת  שכל  התם שאני חזקה, לעדות  כולם מצטרפין שלישית , שנה 

השערות , שתי  את לראות יכלה כת  כל  הכא משא"כ  עדותן, בזמן לראות  שיכלו 

שנה של  עדות בכל  נפ"מ  יש  דהתם  תירוץ ועוד דבר. לחצי נחשב  לכן  ראו, ולא

שנים, הג ' כל  על  עדות  יהיה  לא  אם זו, שנה  של  פירות  באכילת  לחייבו  לענין  אחת 

דבר. חצי נחשב  ולכן  משמעות , שום לעדותו  אין אחת בשערה משא"כ 

אחד כז. וראו  כלים, וכך  כך זה  הבית  לבעל  שהיו  עדים העידו ו ': בסעיף  שם  ז "ל 

אחר  אדם  שם שיכנס  וקודם  אחר, אדם שם  נכנס ולא ויצא , לביתו  שנכנס 
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אחד  עד של עדות ÈÈeÏ‚Ïלענין ‡„È·Ú„ ‡˙ÏÓ ÔÈa להתגלות שעתיד דבר ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿≈

שיקר  Ï‡אם B‡ שמת לומר אשה עדות שלענין אע"פ להתגלות, עתיד …

אמת  הוא אם להתברר שעתיד דבר דהוא משום אחד, לעד האמינו בעלה,

בירור  סברת על סומכין אין ממונות לענין מ"מ אינשי, משקרי לא ובכה"ג

ממון  להוציא ˜Ù"‡)זה ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

‡Ï ÔÓÈÒ

˙ÂÈÂ„Ú È˙Î ‰·¯‰ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁkÓ‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL דברי סתרה אחת שכת היינו ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆
לעדות  ופסולה שקרנית אחת כת ודאי כאן יש וממילא Ú„חברתה, ‡aL ,∆»≈

Ô‡k ÔÈ‡ ,˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆≈»
¯˜L Ì‰Ó „Á‡ È‡„Âa È¯‰L ,˙e„Ú נפסל וממילא הקודמת, בעדותו ≈∆¬≈¿««∆»≈∆ƒ≈

בפניי  שלא סתם כששיקר ולא לעדות, נפסל בב"ד כששיקר [ודוקא לעדות.

אם אבל e„Ú˙ב"ד]. ‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ È�Ùa BÊ ˙k ‰‡a אחרת‰‡·e , »»«ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»≈»»
Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÌÈÏa˜Ó ,dÓˆÚ È�Ùa ˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k«¿≈ƒ»≈«∆∆ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»««≈∆

dÓˆÚ È�Ùa חזקת מכח כשרה שהיא עליה דנים עצמה, בפני אחת כל כלפי כי ƒ¿≈«¿»
.כשרות 

ÊÂÓ˙ ‚Î

·„Á‡Â ‰�Óa „Á‡ ,˙B¯ËL È�L „Á‡ ‰ÂÏ ÏÚ BÏ LÈL ‰ÂÏÓ«¿∆∆≈«…∆∆»¿≈¿»∆»¿»∆¿∆»
eÏ‡Ó ˙Á‡ ˙kÂ ,˙B¯ËL‰ È�La ‰BÏ‰ ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa שהוכחשו ¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿≈«¿»¿«««≈≈

קודמת  בעדות אחרת כת Ê‰ע"י ¯ËLa ‰Óe˙Á האחד‰È�L ˙kÂ , ¬»ƒ¿«∆¿«¿ƒ»
‰Ê ¯ËLa ‰Óe˙Á השניÔ‡ÈˆB‰ Ì‡ והציגן , ÌÏLÈהמלוה ‡Ï ,„Á‡k ¬»ƒ¿«∆ƒƒ»¿∆»…¿«≈

Ó�‰הלווה ‡Ï‡ עדים בו חתומים כי פסול ודאי מהם אחד ששטר כיון ∆»»∆
שביניהם  הפחות את מוציא פסול, שטר איזה יודע שאיני וכיון »«Ú·LÈÂ¿ƒפסולים,

u
מי  יש  כלים, אותם בו  שיפלו  מקום  שם  היה ולא חסרים , ונמצאו  כלים אותם  מנו

שהעידו אדם  מאותו  שחסרו כלים  אותם שבועה בלא הבית בעל  שיטול  שאומר

שם. שנכנס עליו 
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ב"ד  כל בפני אחד עד רק שהעיד הקודם ÌÈ�Lבסעיף e„ÈÚ‰L ÔÈ„ Ï·‡ .¬»«»∆≈ƒ¿«ƒ
ÂÈ�ÙÏ אחד עם להצטרף הדיין ורוצה להם, הלכו ואח"כ דיינים, שני בצירוף ¿»»

בזה  ידונו שהם כדי ששמע, מה אחר ב"ד בפני להעיד Û¯ËˆÓהעדים B�È‡≈ƒ¿»≈
ÂÈ�ÙÏ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú‰Ó „Á‡ „Ú ÌÚ,עד מפי עד נחשב אינו דבזה אע"פ ƒ≈∆»≈»≈ƒ∆≈ƒ¿»»

סוג  על מעיד אחד דכל משום מצטרפים אין מ"מ דיין, בתורת קיבלו הדיין כי

שראה  מה מעיד והעד דיין, בתורת ששמע מה מעיד הדיין כי אחרת, ידיעה

אחת  עדות כסוג נחשבת עדותן ואין .המעשה,

‚ÈÈˆÁ ÏÚ e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ ,ÌÏL ¯·„ ÏÚ „Á‡ Ïk „ÈÚÈL CÈ¯»̂ƒ∆»ƒ»∆»«»»»≈¬»ƒ≈ƒ«¬ƒ
ÌeÏk B�È‡ דבר „·¯, חצי ולא 'דבר' ÏÚדדרשינן „ÈÚ‰Ï e‡a ,„ˆÈk . »»≈¿≈«»¿»ƒ«
ÏB„‚ ‡e‰L „Á‡ צריכים וע"ז שערות, שתי לו שיהיה צריך גדלות ולצורך ∆»∆»

להעיד  È�L‰Âהעדים ,B�ÈÓÈa „Á‡ ¯ÚN BÏ ‰‡¯L „Á‡ „ÈÚ‰Â ,¿≈ƒ∆»∆»»≈»∆»ƒƒ¿«≈ƒ
.ÌÈ�ÓÈÒ‰ ˙ˆ˜ ÏÚ ‡Ï‡ „ÈÚ‰ ‡Ï „Á‡ ÏkL ,ÌeÏk B�È‡ ,BÏ‡ÓNaƒ¿…≈¿∆»∆»…≈ƒ∆»«¿««ƒ»ƒ
Ïk È¯‰L ,ÌeÏk B�È‡ ,È�La ÌÈ�Le ,„Á‡ ¯ÚNa ÌÈ�L e„ÈÚ‰ eÏÙ‡¬ƒ≈ƒ¿«ƒ¿≈»∆»¿«ƒ«≈ƒ≈¿∆¬≈»

¯·„ ÈˆÁ ÏÚ ‡Ï‡ ‰„ÈÚ‰ ‡Ï ˙k כו‰‡¯L „Á‡ „Ú „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ . «…≈ƒ»∆»«¬ƒ»»¬»ƒ≈ƒ≈∆»∆»»
,BÏ‡ÓNa ˙B¯ÚN ÈzL ‰‡¯L „ÈÚ‰ „Á‡ „ÚÂ ,B�ÈÓÈa ˙B¯ÚN ÈzL¿≈¿»ƒƒ¿≈∆»≈ƒ∆»»¿≈¿»ƒ¿…

ÔÈÙ¯ËˆÓ שערות שתי ראיית דהיינו שלימה, עדות על מעיד אחד כל כי ƒ¿»¿ƒ
מצטרפים  אחרות, שערות על מעיד עד שכל אע"פ גדלות, על ÔÎÂשמראות ,¿≈

.‰Ê· ‡ˆBÈk Ïk»«≈»∆

ÊÂÓ˙ ·Î

„È‰È‡¯· ‡ÏL ‰ÚÈ„Èa ˙e„Ú מוכחת אומדנא מכח ÔÓÈÒaהיינו ¯‡a˙È , ≈ƒƒ»∆…ƒ¿ƒ»ƒ¿»≈¿ƒ»
ו'ˆ' e„Ú˙.כז סעי' ÈÂ‰„ ¯ÓB‡L ÈÓ LÈL˙B�BÓÓ È�È„a ˜eÏÁ ÔÈ‡ ∆≈ƒ∆≈¿«≈≈≈ƒ¿ƒ≈»

u
כת כו. העידו  שאם נתבאר קמ "ב  בס "ס ולקמן  ל "ח  בס "ס בטור שלעיל  ואע "פ

על העידו  ג' וכת  שניה, שנה על  העידו  אחרת וכת  אחת , בשנה  פירות שאכל  אחת 

מה כל  העידו  כת  שכל  התם שאני חזקה, לעדות  כולם מצטרפין שלישית , שנה 

השערות , שתי  את לראות יכלה כת  כל  הכא משא"כ  עדותן, בזמן לראות  שיכלו 

שנה של  עדות בכל  נפ"מ  יש  דהתם  תירוץ ועוד דבר. לחצי נחשב  לכן  ראו, ולא

שנים, הג ' כל  על  עדות  יהיה  לא  אם זו, שנה  של  פירות  באכילת  לחייבו  לענין  אחת 

דבר. חצי נחשב  ולכן  משמעות , שום לעדותו  אין אחת בשערה משא"כ 

אחד כז. וראו  כלים, וכך  כך זה  הבית  לבעל  שהיו  עדים העידו ו ': בסעיף  שם  ז "ל 

אחר  אדם  שם שיכנס  וקודם  אחר, אדם שם  נכנס ולא ויצא , לביתו  שנכנס 
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אחד  עד של עדות ÈÈeÏ‚Ïלענין ‡„È·Ú„ ‡˙ÏÓ ÔÈa להתגלות שעתיד דבר ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿≈

שיקר  Ï‡אם B‡ שמת לומר אשה עדות שלענין אע"פ להתגלות, עתיד …

אמת  הוא אם להתברר שעתיד דבר דהוא משום אחד, לעד האמינו בעלה,

בירור  סברת על סומכין אין ממונות לענין מ"מ אינשי, משקרי לא ובכה"ג

ממון  להוציא ˜Ù"‡)זה ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

‡Ï ÔÓÈÒ

˙ÂÈÂ„Ú È˙Î ‰·¯‰ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

‡BÊ ˙‡ BÊ ˙BLÈÁkÓ‰ ÌÈ„Ú Èzk ÈzL דברי סתרה אחת שכת היינו ¿≈ƒ≈≈ƒ««¿ƒ∆
לעדות  ופסולה שקרנית אחת כת ודאי כאן יש וממילא Ú„חברתה, ‡aL ,∆»≈

Ô‡k ÔÈ‡ ,˙¯Á‡ ˙e„Úa e„ÈÚ‰Â BÊ ˙kÓ „Á‡ „ÚÂ BÊ ˙kÓ „Á‡∆»ƒ«¿≈∆»ƒ«¿≈ƒ¿≈«∆∆≈»
¯˜L Ì‰Ó „Á‡ È‡„Âa È¯‰L ,˙e„Ú נפסל וממילא הקודמת, בעדותו ≈∆¬≈¿««∆»≈∆ƒ≈

בפניי  שלא סתם כששיקר ולא לעדות, נפסל בב"ד כששיקר [ודוקא לעדות.

אם אבל e„Ú˙ב"ד]. ‰„ÈÚ‰Â dÓˆÚ È�Ùa BÊ ˙k ‰‡a אחרת‰‡·e , »»«ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ»≈»»
Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ÌÈÏa˜Ó ,dÓˆÚ È�Ùa ˙¯Á‡ ˙e„Ú ‰„ÈÚ‰Â BÊ ˙k«¿≈ƒ»≈«∆∆ƒ¿≈«¿»¿«¿ƒ»««≈∆

dÓˆÚ È�Ùa חזקת מכח כשרה שהיא עליה דנים עצמה, בפני אחת כל כלפי כי ƒ¿≈«¿»
.כשרות 

ÊÂÓ˙ ‚Î

·„Á‡Â ‰�Óa „Á‡ ,˙B¯ËL È�L „Á‡ ‰ÂÏ ÏÚ BÏ LÈL ‰ÂÏÓ«¿∆∆≈«…∆∆»¿≈¿»∆»¿»∆¿∆»
eÏ‡Ó ˙Á‡ ˙kÂ ,˙B¯ËL‰ È�La ‰BÏ‰ ¯ÙÎÂ ,ÌÈ˙‡Óa שהוכחשו ¿»«ƒ¿»««∆ƒ¿≈«¿»¿«««≈≈

קודמת  בעדות אחרת כת Ê‰ע"י ¯ËLa ‰Óe˙Á האחד‰È�L ˙kÂ , ¬»ƒ¿«∆¿«¿ƒ»
‰Ê ¯ËLa ‰Óe˙Á השניÔ‡ÈˆB‰ Ì‡ והציגן , ÌÏLÈהמלוה ‡Ï ,„Á‡k ¬»ƒ¿«∆ƒƒ»¿∆»…¿«≈

Ó�‰הלווה ‡Ï‡ עדים בו חתומים כי פסול ודאי מהם אחד ששטר כיון ∆»»∆
שביניהם  הפחות את מוציא פסול, שטר איזה יודע שאיני וכיון »«Ú·LÈÂ¿ƒפסולים,

u
מי  יש  כלים, אותם בו  שיפלו  מקום  שם  היה ולא חסרים , ונמצאו  כלים אותם  מנו

שהעידו אדם  מאותו  שחסרו כלים  אותם שבועה בלא הבית בעל  שיטול  שאומר

שם. שנכנס עליו 
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ıÙÁהלווה ˙ËÈ˜�a ¯‡L‰ ÏÚ שנתחייב כיון במקצת, מודה כמו דהוי כיון ««¿»ƒ¿ƒ«≈∆
דחיוב  ה' סעיף ל' סימן לעיל נתבאר וכבר מתביעתו, מקצת על עדים שני ע"פ

שבועה  דמחייבתו עצמו, מהודאת גרע לא עדים שני ע"פ ÔÈ‡ÈˆBÓeכח מקצת ,ƒƒ
B„ÈÓ ÌÈ˙‡Ó ÏL ¯ËL המלוה ‡B˙Bשל ÔÈÚ¯B˜Â לגבות יבוא שלא כדי ¿«∆»«ƒƒ»¿¿ƒ

אחר  בב"ד ‡B˙Bבו ‰·B‚ ,„·Ïa „Á‡ ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡Â העדים . כי ¿ƒƒ¿«∆»ƒ¿«∆
כשרות  חזקת מכח כשרים בו ‰ËL¯החתומים ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡ Ì‡Â ,¿ƒ««»ƒ«¿«

Ôk Ì‚ B˙B‡ ‰·B‚ ,È�L‰ אדם אותו שכאן ואע"ג כשרות, חזקת מחמת «≈ƒ∆«≈
נחשב  זה הרי אחת, בבת כן עושה שאין כיון מ"מ העדים, כתות בשני משתמש

לגבות  יכול ולכן כשרות, ששניהם עצמה, בפני אחת כל שבאות כתות כשני

ב"ד  באותו אפי' זה ‰˜ÔË.באופן Û¯NÈL BÏ ·BË„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ וישאיר ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿…«»»

כדי זה, בשטר ויתבענו הגדול השטר את רק ‰BÏ‰לעצמו e‰ÚÈaLÈ ‡ÏL∆…«¿ƒ≈«∆

L ˙B¯ËL È�L BÏ LÈLÌÈ„Ú‰ eÏ‡ המוכחשיםÌÈÓe˙Á וא"כ עליהם, ∆≈¿≈¿»∆≈»≈ƒ¬ƒ

דכשבא  זו לשיטה דס"ל היינו שקר. עידי בו חתומים אחד ששטר בהכרח

יש  אם כי נוסף, שטר לו שאין להשביעו הלוה יכול הראשון, בשטר לגבות

אחר  בזה אפי' שניהם את לגבות יכול ואינו פסול, ודאי מהם אחד  הרי לו,

לגבות  יוכל נוסף, שטר לו שיש להודות שיצטרך זה ובאופן ב"ד, באותו זה

ויוכל  הגדול, את ולהשאיר הקטן השטר את לשרוף לו עדיף ולכן בקטן, רק

בגדולה  ולגבות נוסף שטר לו שאין Ïk.כט להישבע  e‡ÈˆB‰L ÌÈÂÏÓ È�L¿≈«¿ƒ∆ƒ»
,„Á‡ ¯ËLa ˙k Ïk ,Ba ÌÈÓe˙Á ˙Bzk‰ eÏ‡L ‰ÂÏ ÏÚ ¯ËL „Á‡∆»¿««…∆∆≈«ƒ¬ƒ»«ƒ¿«∆»

Ì‰È�La ¯ÙBk ‰ÂÏ‰Â אחד כל לכן עצמה, בפני תביעה הוא מלוה שכל כיון ¿«…∆≈ƒ¿≈∆
אבל  בשטרו, ÏËB�Âגובה ÚaL� ‰ÊÂ ÏËB�Â ÚaL� ‰Ê טוען שהלוה כיון ∆ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿»¿≈

בלי  בו לגבות יכולים המלווים אין פסול, הוא בו תובע שהוא שהשטר שיתכן

חפץ  בנקיטת B¯ËLa˙שבועה ˙e�Ó‡� ·e˙k eÏÙ‡Â בשטר , כתב שהלוה «¬ƒ»∆¡»«¿»

u
קרקעות כח. תביעת  שיש  וכל  קרקעות, שיעבוד יש  בשטר הרי  הסמ "ע  הקשה

יכול אינו  כשר, שטר איזה יודע שאינו  דכיון הסמ "ע ותירץ שבועה , חיוב  בזה אין

לו שאין דאיירי תירץ והש "ך  קרקעות . שיעבוד כאן ואין ממשועבדים, לגבות

קרקע.

אבלכט. שבועה, לדרוש  הלוה  צריך הראשון, בשטר  לגבות כשבא רק זו , ולשיטה 

הב "ד  ב "ד, באותו  השני  בשטר לגבות  כשיבא אבל  ממנו, זאת  תובעים לא הב "ד

זו . לשיטה כלל  להגבותו  יוכל  לא
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כאן  מ"מ להשביעו, זכות ללוה שיהיה בלי בו לגבות נאמן יהיה שהמלוה

Ú·LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ מועילה לא כזה ובאופן פסול, ודאי אחד שטר שלפנינו כיון ¿ƒƒƒ»«
.הנאמנות 

‚Ì‡ÈˆB‰L „Á‡ ‰ÂÏÓ אחת כת חתומה אחת שבכל השטרות שני את «¿∆∆»∆ƒ»
הכתות  ÌÈÂBÏמאלו È�L ÏÚ ההלואה את מכחישים והם ‡Ìנפרדים, , «¿≈ƒƒ

Ì‡ÈˆB‰ב"ד ודאי Á‡k„,בפני מהם שא' שטרות ב' לפניו רואה שהב"ד כיון ƒ»¿∆»
כנגדו  המלוה שהוציא השטר כי פטור, שהוא בוודאות טוען לוה וכל פסול,

לכן ‡Á„מזוייף, Ïk Ú·LÈ שבועת ËtÈÂ¯מהלווים, ˙Ò‰ כופר כל כדין ƒ»«»∆»∆≈¿ƒ»≈
חיוב  כפירה בכל תקנו שחז"ל היינו היסת, שנשבע אותו שתובעים בתביעה

כלל  בדרך רק לשקר], להישבע ולא להודות אותו 'מסיתים' שעי"ז שביעה,

בכפירתו  נאמן פסול, ודאי א' ששטר כיון והכא לכפור, יכול אין שטר כשיש

ונפטר  e‰È�Óונשבע „Á ‰„BÓ È‡Â חיובו . על מודה מהלווים אחד È‚·‰אם , ¿ƒ∆«ƒ«¿ƒ¿∆
e�ÓÓרק È¯Áהמלוה È�aÓ מלוה בכל כמו ממשועבדים ולא חורין מבני ƒ∆ƒ¿≈»≈

רק  הוא חיובו וכל פסול, השטר א"כ ולהיפטר, לכפור יכול שהיה דכיון בשטר,

חורין  מבני רק שגובה פה על מלוה תורת לזה ויש הודאתו, Ì‡Âמחמת לא . ¿ƒ
אלא אחת, בבת Baהוציאם ‰·B‚ ,„Á‡ ¯ËL ‡ÈˆB‰ כפירת מהני ולא  ƒ¿«∆»∆

כנגדו  כשר שטר שיש כיון B‚Â·‰הלוה, È�L‰ ¯ËL‰ ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â ,¿««»ƒ«¿««≈ƒ¿∆
Ba כיון כאן, מודים הקודם בסעיף הרמ"א שהביא הי"א ואפי' ב"ד, באותו אפי '

ל  שני נפרדים דהוי .ווים

ÊÂÓ˙ „Î

„ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,Ô˙e„Ú CBzÓ eLÁk‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿À¿¬ƒ≈»¿«««≈ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó „Ú ÔÎÂ ,eLÁk‰Â ,‰ÚÈ·z d˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»¿ƒ»¿À¿¬¿≈«≈»«¿«««

˙�ÂÎÓ Ô˙e„Ú ˙‡ˆÓ�Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ הכחשות שום „�ÔÈבלי , ≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿≈≈»¿À∆∆»ƒ
Ì‰Èt ÏÚ להביא מחזר שהמלוה שמוכח דאע"פ עדותם, פי על ממון ומוציאים «ƒ∆

לשקר, הוחזקו לא ישראל כל לשקר, הוחזק שהמלוה אע"פ מ"מ שקרנים, עדים

כשרות  חזקת לעדים Lויש ¯ËL Ï·‡ ו . עדים, שני בו ÌÈ�Lחתומים e‡a ¬»¿«∆»¿«ƒ
Ï‡Lאחרים e�ÓÓ ,e¯Ó‡Â זה מלוה עלÛÈÊÏביקש בשקר ËL¯לחתום ¿»¿ƒ∆»«¿«≈¿«

ÂÈÓ˙BÁa ¯ËL‰ ÌÈ˜˙�L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ואישרו עדים הביא שהמלוה ∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«¿¿»
מזויפות  אינם שבשטר ÌÏBÚÏשהחתימות Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ לזייף , הצליח שמא ≈ƒ¿»

אמיתיות  כחתימות לעדים שנראה עד טוב È„Úכ"כ e‡a Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈»≈≈
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ıÙÁהלווה ˙ËÈ˜�a ¯‡L‰ ÏÚ שנתחייב כיון במקצת, מודה כמו דהוי כיון ««¿»ƒ¿ƒ«≈∆
דחיוב  ה' סעיף ל' סימן לעיל נתבאר וכבר מתביעתו, מקצת על עדים שני ע"פ

שבועה  דמחייבתו עצמו, מהודאת גרע לא עדים שני ע"פ ÔÈ‡ÈˆBÓeכח מקצת ,ƒƒ
B„ÈÓ ÌÈ˙‡Ó ÏL ¯ËL המלוה ‡B˙Bשל ÔÈÚ¯B˜Â לגבות יבוא שלא כדי ¿«∆»«ƒƒ»¿¿ƒ

אחר  בב"ד ‡B˙Bבו ‰·B‚ ,„·Ïa „Á‡ ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ì‡Â העדים . כי ¿ƒƒ¿«∆»ƒ¿«∆
כשרות  חזקת מכח כשרים בו ‰ËL¯החתומים ‡ÈˆB‰ Ck ¯Á‡ Ì‡Â ,¿ƒ««»ƒ«¿«

Ôk Ì‚ B˙B‡ ‰·B‚ ,È�L‰ אדם אותו שכאן ואע"ג כשרות, חזקת מחמת «≈ƒ∆«≈
נחשב  זה הרי אחת, בבת כן עושה שאין כיון מ"מ העדים, כתות בשני משתמש

לגבות  יכול ולכן כשרות, ששניהם עצמה, בפני אחת כל שבאות כתות כשני

ב"ד  באותו אפי' זה ‰˜ÔË.באופן Û¯NÈL BÏ ·BË„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ וישאיר ¿≈¿ƒ¿∆ƒ¿…«»»

כדי זה, בשטר ויתבענו הגדול השטר את רק ‰BÏ‰לעצמו e‰ÚÈaLÈ ‡ÏL∆…«¿ƒ≈«∆

L ˙B¯ËL È�L BÏ LÈLÌÈ„Ú‰ eÏ‡ המוכחשיםÌÈÓe˙Á וא"כ עליהם, ∆≈¿≈¿»∆≈»≈ƒ¬ƒ

דכשבא  זו לשיטה דס"ל היינו שקר. עידי בו חתומים אחד ששטר בהכרח

יש  אם כי נוסף, שטר לו שאין להשביעו הלוה יכול הראשון, בשטר לגבות

אחר  בזה אפי' שניהם את לגבות יכול ואינו פסול, ודאי מהם אחד  הרי לו,

לגבות  יוכל נוסף, שטר לו שיש להודות שיצטרך זה ובאופן ב"ד, באותו זה

ויוכל  הגדול, את ולהשאיר הקטן השטר את לשרוף לו עדיף ולכן בקטן, רק

בגדולה  ולגבות נוסף שטר לו שאין Ïk.כט להישבע  e‡ÈˆB‰L ÌÈÂÏÓ È�L¿≈«¿ƒ∆ƒ»
,„Á‡ ¯ËLa ˙k Ïk ,Ba ÌÈÓe˙Á ˙Bzk‰ eÏ‡L ‰ÂÏ ÏÚ ¯ËL „Á‡∆»¿««…∆∆≈«ƒ¬ƒ»«ƒ¿«∆»

Ì‰È�La ¯ÙBk ‰ÂÏ‰Â אחד כל לכן עצמה, בפני תביעה הוא מלוה שכל כיון ¿«…∆≈ƒ¿≈∆
אבל  בשטרו, ÏËB�Âגובה ÚaL� ‰ÊÂ ÏËB�Â ÚaL� ‰Ê טוען שהלוה כיון ∆ƒ¿»¿≈¿∆ƒ¿»¿≈

בלי  בו לגבות יכולים המלווים אין פסול, הוא בו תובע שהוא שהשטר שיתכן

חפץ  בנקיטת B¯ËLa˙שבועה ˙e�Ó‡� ·e˙k eÏÙ‡Â בשטר , כתב שהלוה «¬ƒ»∆¡»«¿»

u
קרקעות כח. תביעת  שיש  וכל  קרקעות, שיעבוד יש  בשטר הרי  הסמ "ע  הקשה

יכול אינו  כשר, שטר איזה יודע שאינו  דכיון הסמ "ע ותירץ שבועה , חיוב  בזה אין

לו שאין דאיירי תירץ והש "ך  קרקעות . שיעבוד כאן ואין ממשועבדים, לגבות

קרקע.

אבלכט. שבועה, לדרוש  הלוה  צריך הראשון, בשטר  לגבות כשבא רק זו , ולשיטה 

הב "ד  ב "ד, באותו  השני  בשטר לגבות  כשיבא אבל  ממנו, זאת  תובעים לא הב "ד

זו . לשיטה כלל  להגבותו  יוכל  לא
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כאן  מ"מ להשביעו, זכות ללוה שיהיה בלי בו לגבות נאמן יהיה שהמלוה

Ú·LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ מועילה לא כזה ובאופן פסול, ודאי אחד שטר שלפנינו כיון ¿ƒƒƒ»«
.הנאמנות 

‚Ì‡ÈˆB‰L „Á‡ ‰ÂÏÓ אחת כת חתומה אחת שבכל השטרות שני את «¿∆∆»∆ƒ»
הכתות  ÌÈÂBÏמאלו È�L ÏÚ ההלואה את מכחישים והם ‡Ìנפרדים, , «¿≈ƒƒ

Ì‡ÈˆB‰ב"ד ודאי Á‡k„,בפני מהם שא' שטרות ב' לפניו רואה שהב"ד כיון ƒ»¿∆»
כנגדו  המלוה שהוציא השטר כי פטור, שהוא בוודאות טוען לוה וכל פסול,

לכן ‡Á„מזוייף, Ïk Ú·LÈ שבועת ËtÈÂ¯מהלווים, ˙Ò‰ כופר כל כדין ƒ»«»∆»∆≈¿ƒ»≈
חיוב  כפירה בכל תקנו שחז"ל היינו היסת, שנשבע אותו שתובעים בתביעה

כלל  בדרך רק לשקר], להישבע ולא להודות אותו 'מסיתים' שעי"ז שביעה,

בכפירתו  נאמן פסול, ודאי א' ששטר כיון והכא לכפור, יכול אין שטר כשיש

ונפטר  e‰È�Óונשבע „Á ‰„BÓ È‡Â חיובו . על מודה מהלווים אחד È‚·‰אם , ¿ƒ∆«ƒ«¿ƒ¿∆
e�ÓÓרק È¯Áהמלוה È�aÓ מלוה בכל כמו ממשועבדים ולא חורין מבני ƒ∆ƒ¿≈»≈

רק  הוא חיובו וכל פסול, השטר א"כ ולהיפטר, לכפור יכול שהיה דכיון בשטר,

חורין  מבני רק שגובה פה על מלוה תורת לזה ויש הודאתו, Ì‡Âמחמת לא . ¿ƒ
אלא אחת, בבת Baהוציאם ‰·B‚ ,„Á‡ ¯ËL ‡ÈˆB‰ כפירת מהני ולא  ƒ¿«∆»∆

כנגדו  כשר שטר שיש כיון B‚Â·‰הלוה, È�L‰ ¯ËL‰ ‡ÈˆBÓ Ck ¯Á‡Â ,¿««»ƒ«¿««≈ƒ¿∆
Ba כיון כאן, מודים הקודם בסעיף הרמ"א שהביא הי"א ואפי' ב"ד, באותו אפי '

ל  שני נפרדים דהוי .ווים

ÊÂÓ˙ „Î

„ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ck ¯Á‡Â ,Ô˙e„Ú CBzÓ eLÁk‰Â ÌÈ„Ú ‡È·‰L ÈÓƒ∆≈ƒ≈ƒ¿À¿¬ƒ≈»¿«««≈ƒ≈ƒ
Ck ¯Á‡Â ,˙k ‰‡Ó „Ú ÔÎÂ ,eLÁk‰Â ,‰ÚÈ·z d˙B‡ ÏÚ ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ«»¿ƒ»¿À¿¬¿≈«≈»«¿«««

˙�ÂÎÓ Ô˙e„Ú ˙‡ˆÓ�Â ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú ‡È·‰ הכחשות שום „�ÔÈבלי , ≈ƒ≈ƒ¬≈ƒ¿ƒ¿≈≈»¿À∆∆»ƒ
Ì‰Èt ÏÚ להביא מחזר שהמלוה שמוכח דאע"פ עדותם, פי על ממון ומוציאים «ƒ∆

לשקר, הוחזקו לא ישראל כל לשקר, הוחזק שהמלוה אע"פ מ"מ שקרנים, עדים

כשרות  חזקת לעדים Lויש ¯ËL Ï·‡ ו . עדים, שני בו ÌÈ�Lחתומים e‡a ¬»¿«∆»¿«ƒ
Ï‡Lאחרים e�ÓÓ ,e¯Ó‡Â זה מלוה עלÛÈÊÏביקש בשקר ËL¯לחתום ¿»¿ƒ∆»«¿«≈¿«

ÂÈÓ˙BÁa ¯ËL‰ ÌÈ˜˙�L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ê ואישרו עדים הביא שהמלוה ∆««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«¿¿»
מזויפות  אינם שבשטר ÌÏBÚÏשהחתימות Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ לזייף , הצליח שמא ≈ƒ¿»

אמיתיות  כחתימות לעדים שנראה עד טוב È„Úכ"כ e‡a Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈»≈≈
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¯ËL‰ בו Ì„Èהחתומים ·˙k ÏÚ ÌÓˆÚa Ì‰ e„ÈÚ‰Â עד חוששין דלא «¿«¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
אמיתית  אינה זו שחתימתם להבחין יכולים לא שהם כך .ל כדי

·Ï ÔÓÈÒ

Ì‡Â ,Ô˙ÈÈÂ‰Î ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡È˘ ,ÌÈ„Ú È�Ù· ‰„ÂÓ‰
Í· È�‡ ‰Ë˘Ó ¯ÓÂ‡

ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

בהערה ‡ ראה לסעיף ÈÁ·לא הקדמה ‡e‰L ÌÈ„Ú È�Ùa Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿≈ƒ¿≈≈ƒ∆«»
‡e‰L Ì‰È�Ùa ‰„B‰L Ì˙Ò ÔÈ„ ˙È·a e„ÈÚÈ ‡Ï ,‰�Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆…»ƒ¿≈ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆∆

‰�Ó ÔBÚÓLÏ ·ÈÁ משטה לטעון יכול ואין בהודאתו, מתחייב כזה דבאופן «»¿ƒ¿»∆
Ô˙ÈÂ‰kהייתי  ÌÈ¯·„ e¯Ó‡È ‡Ï‡ הודאתו , ונוסח אופן את בדיוק ,ויעידו ∆»…¿¿»ƒ«¬»»»

L ÈÙÏלו שחייב לשני שמודה ËLÓ‰אע"פ ˙�ÚËa ¯Ët‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ¿ƒ∆∆¿»¿ƒ»≈¿«¬«¿«∆
Èz�Âk˙� ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaN‰Ï ‡ÏL ˙�ÚË· B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ שיודיע ע"י »ƒƒ¿«¬«∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒ

מופלג  לעשיר יחשבוהו לא עי"ז רבים, חובות לו שיש  „¯Cלרבים ÏÚ ,«∆∆
ÔÈ�Úa Ì‰ Ì‡ ÌÈ¯·„‰ e�ÈÁ·È ÔÈ„ ˙È·e ,‡"Ù ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ«¿»ƒƒ≈¿ƒ¿»

.Â‡Ï B‡ eÏ‡ ˙B�ÚË eÏÈÚBÈL∆ƒ«¬≈«

ÊÂÓ˙ ‰Î

·¯ÎBN‰ ששכריהוד ÔBÚÓLÏה Ô·e‡¯Ó ‰�Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯˜L È„Ú היינו «≈≈≈∆∆¿ƒ»∆≈¿≈¿ƒ¿
לצורך  ושכר בשקר, מראובן ממון להוציא שמעון לחבירו לעזור רצה שיהודה

השוכר  הודה ואח"כ עדותם, פי על מראובן ממון הוציא והב"ד שקר, עידי זה

השוכר יהודה שקר, עידי ‡„Ìשהביא È�È„Ó ¯eËt,לגרמא רק דנחשב »ƒƒ≈»»

u
ואישרול. עצמם  השטר עידי בבאו  שגם  הרמ "ה  דעת  אבל  הרמב "ם , דעת  הוא כן 

על שחתמו  שזוכרים  מעידים  אא"כ  חתימתן, בטוב  שזייף  חוששין  חתימתם, שזו 

זה. שטר

שהתכוון לא. לו  לומר אח"כ  יכול  לו , והודה מנה  לו שחייב  חבירו  את  שתבע מי

בדרך שהיה ניכר ואם היתה , שלא תביעה  תבעו  שהוא כמו  בו , לשטות בהודאתו 

וכ "פ משטה לטעון יכול  אין שבכה"ג הרמב "ם דעת עדים, שני לפני גמורה הודאה

'אתם עדים בפני שיאמר עד סגי  דלא  הרא "ש  ודעת ח ', סעי ' פ"א  בסימן השו"ע

גמורה. להודאה נחשב  דבכה "ג עידי',
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מי  דברי התלמיד, ודברי הרב דברי לומר דיכול לגרמי, נחשב שלא [והטעם

ÌÈÓLשומעין] È�È„a ·ÈÁÂ,הנזק כל שישלם עד שמים ידי יוצא שאינו היינו ¿«»¿ƒ≈»«ƒ
גרמא  כל מודהÂ„Â˜‡‰‚‰:.כדין BÏראובןLכשהשוכר ·ÈÁ ‰È‰ ‡Ï כלל ¿«¿»∆…»»«»

בחינם  מעות בגללו שהוציאו נמצא לשמעון, ‡Ìמעות Ï·‡ ש , ‰È‰טוען ¬»ƒ»»

˜¯ ,BÏ ·ÈÁמודה¯eËt ,ÌÈ¯˜L Ì‰ ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LאףÏ·‡ ,ÌÈÓL È�È„Ó «»«∆≈»≈ƒ≈«»ƒ»ƒƒ≈»«ƒ¬»

'˜Á¯z ¯˜L ¯·„Ó' ÏÚ ¯·BÚ(Ê ,‚Î ˙ÂÓ˘)Ì˘· Ò�ÂÎ‰ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

(‰"‡¯‰¯˜L e„ÈÚÈL ÌÈ¯·„a Ô˙B‡ ‰zt ‡Ï‡ ,Ô¯ÎN ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ נמי . ¿≈ƒ…¿»»∆»ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»ƒ∆∆

שלח  רק אלא שיסכימו, כדי מעשה עשה שלא כיון שמים, מדיני אף פטור

עבירה לדבר שליח ואין ‰�"Ï)אותם, ˜¯Ù ˙ÂÙÒÂ˙)˙e„Ú ¯ÎBNa ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆¿≈≈

d¯·ÁÏ ¯˜L חבירו e‰Â‡לצורך בשקר , הממון את שקיבל ‡B�Èחבירו ∆∆¿«¿≈¿≈

‰„BÓ הממון כי אדם, בדיני חייב אינו והוא ששכרן, עליו רק הוא החיוב וכל ∆

אליו  הגיע Âלא ,BÓˆÚÏ ¯˜L ˙e„Ú ¯ÎN Ì‡ Ï·‡ ש . ÔBÓÓמודה ‡ÈˆB‰ ¬»ƒ»«≈∆∆¿«¿¿ƒ»

L B‡ ,ÔÈ„k ‡ÏLרק חבירו, עבור BÓ„‰ששכר ÔÈ„ ÏÚa‰(Ò"˘· Ì˘), ∆…«ƒ∆«««ƒ∆

·ÈÁ כדין שלא הממון את שקיבל B„Èזה ˙ÁzÓ ‰ÏÊ‚‰ ‡ÈˆB‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï «»¿«¬ƒ¿ƒ«¿≈»ƒ««»

כדין שלא שקיבל שמודה ÛÒÂÈ)כיון ˙È·)‡e‰L ¯Ó‡ ‡e‰ Ì‡Â קיבל . ¿ƒ»«∆

ÌÏLÏ ÌÈ·ÈÁ ÌÈ„Ú‰ ,¯˜L e„ÈÚ‰L ÌÈ„BÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈ„k מזיק מדין «ƒ¿»≈ƒƒ∆≈ƒ∆∆»≈ƒ«»ƒ¿«≈

‰¯‡"‰)בדיבורו Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)'· ÛÈÚÒ Ë"Î ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ„k שעדים , ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ

ומגיד, חוזר דאין דין, לבעל להפסיד נאמנים אינם שקר, שהעידו שמודים

לשלם, חייבים Á"Ïאבל ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„Îe כן מבואר גם .שם ¿ƒ¿«»ƒ»

‚Ï ÔÓÈÒ

„·ÚÂ ‰˘‡Â ,‰·¯Â˜ ˙ÓÁÓ ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ
ÌÈÙÈÚÒ Á"È Â·Â

‡Ôe„Ï ÌÈÏeÒt‰ Ïk ישוב כדרך מתנהגין שאין או קורבה, או עבירה, מחמת »«¿ƒ»
ז' סימן לעיל שנתבאר וכפי נגיעה, חשש או בגופם, מום או ,העולם,
Èt ÏÚ Û‡ ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯LkL ‡�BNÂ ·‰B‡Ó ıeÁ ,„ÈÚ‰Ï ÌÈÏeÒt¿ƒ¿»ƒ≈≈¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒ««ƒ

„Ï ÔÈÏeÒtLÔe בלי להשתנות יכולה ומחשבתו הדיין, בסברת הרבה תלוי דדין ∆¿ƒ»
כפי  מעיד עדות, משא"כ רשע, כוונת בלי גם שנאתו או  אהבתו מחמת כוונה

ושנאה  אהבה מחמת אמיתי שאינו מעשה יעשה לא אדם כי שראה, .מה
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¯ËL‰ בו Ì„Èהחתומים ·˙k ÏÚ ÌÓˆÚa Ì‰ e„ÈÚ‰Â עד חוששין דלא «¿«¿≈ƒ≈¿«¿»«¿«»»
אמיתית  אינה זו שחתימתם להבחין יכולים לא שהם כך .ל כדי

·Ï ÔÓÈÒ

Ì‡Â ,Ô˙ÈÈÂ‰Î ÌÈ¯·„ Â¯Ó‡È˘ ,ÌÈ„Ú È�Ù· ‰„ÂÓ‰
Í· È�‡ ‰Ë˘Ó ¯ÓÂ‡

ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

בהערה ‡ ראה לסעיף ÈÁ·לא הקדמה ‡e‰L ÌÈ„Ú È�Ùa Ô·e‡¯ ¯Ó‡ Ì‡ƒ»«¿≈ƒ¿≈≈ƒ∆«»
‡e‰L Ì‰È�Ùa ‰„B‰L Ì˙Ò ÔÈ„ ˙È·a e„ÈÚÈ ‡Ï ,‰�Ó ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»∆…»ƒ¿≈ƒ¿«∆»ƒ¿≈∆∆

‰�Ó ÔBÚÓLÏ ·ÈÁ משטה לטעון יכול ואין בהודאתו, מתחייב כזה דבאופן «»¿ƒ¿»∆
Ô˙ÈÂ‰kהייתי  ÌÈ¯·„ e¯Ó‡È ‡Ï‡ הודאתו , ונוסח אופן את בדיוק ,ויעידו ∆»…¿¿»ƒ«¬»»»

L ÈÙÏלו שחייב לשני שמודה ËLÓ‰אע"פ ˙�ÚËa ¯Ët‰Ï BÏ ¯LÙ‡ ¿ƒ∆∆¿»¿ƒ»≈¿«¬«¿«∆
Èz�Âk˙� ÈÓˆÚ ˙‡ ÚÈaN‰Ï ‡ÏL ˙�ÚË· B‡ ,Ba È˙ÈÈ‰ שיודיע ע"י »ƒƒ¿«¬«∆…¿«¿ƒ«∆«¿ƒƒ¿««¿ƒ

מופלג  לעשיר יחשבוהו לא עי"ז רבים, חובות לו שיש  „¯Cלרבים ÏÚ ,«∆∆
ÔÈ�Úa Ì‰ Ì‡ ÌÈ¯·„‰ e�ÈÁ·È ÔÈ„ ˙È·e ,‡"Ù ÔÓÈÒa ¯‡a˙ÈL∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈ƒ«¿ƒ«¿»ƒƒ≈¿ƒ¿»

.Â‡Ï B‡ eÏ‡ ˙B�ÚË eÏÈÚBÈL∆ƒ«¬≈«

ÊÂÓ˙ ‰Î

·¯ÎBN‰ ששכריהוד ÔBÚÓLÏה Ô·e‡¯Ó ‰�Ó ‡ÈˆB‰Ï ¯˜L È„Ú היינו «≈≈≈∆∆¿ƒ»∆≈¿≈¿ƒ¿
לצורך  ושכר בשקר, מראובן ממון להוציא שמעון לחבירו לעזור רצה שיהודה

השוכר  הודה ואח"כ עדותם, פי על מראובן ממון הוציא והב"ד שקר, עידי זה

השוכר יהודה שקר, עידי ‡„Ìשהביא È�È„Ó ¯eËt,לגרמא רק דנחשב »ƒƒ≈»»

u
ואישרול. עצמם  השטר עידי בבאו  שגם  הרמ "ה  דעת  אבל  הרמב "ם , דעת  הוא כן 

על שחתמו  שזוכרים  מעידים  אא"כ  חתימתן, בטוב  שזייף  חוששין  חתימתם, שזו 

זה. שטר

שהתכוון לא. לו  לומר אח"כ  יכול  לו , והודה מנה  לו שחייב  חבירו  את  שתבע מי

בדרך שהיה ניכר ואם היתה , שלא תביעה  תבעו  שהוא כמו  בו , לשטות בהודאתו 

וכ "פ משטה לטעון יכול  אין שבכה"ג הרמב "ם דעת עדים, שני לפני גמורה הודאה

'אתם עדים בפני שיאמר עד סגי  דלא  הרא "ש  ודעת ח ', סעי ' פ"א  בסימן השו"ע

גמורה. להודאה נחשב  דבכה "ג עידי',
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מי  דברי התלמיד, ודברי הרב דברי לומר דיכול לגרמי, נחשב שלא [והטעם

ÌÈÓLשומעין] È�È„a ·ÈÁÂ,הנזק כל שישלם עד שמים ידי יוצא שאינו היינו ¿«»¿ƒ≈»«ƒ
גרמא  כל מודהÂ„Â˜‡‰‚‰:.כדין BÏראובןLכשהשוכר ·ÈÁ ‰È‰ ‡Ï כלל ¿«¿»∆…»»«»

בחינם  מעות בגללו שהוציאו נמצא לשמעון, ‡Ìמעות Ï·‡ ש , ‰È‰טוען ¬»ƒ»»

˜¯ ,BÏ ·ÈÁמודה¯eËt ,ÌÈ¯˜L Ì‰ ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LאףÏ·‡ ,ÌÈÓL È�È„Ó «»«∆≈»≈ƒ≈«»ƒ»ƒƒ≈»«ƒ¬»

'˜Á¯z ¯˜L ¯·„Ó' ÏÚ ¯·BÚ(Ê ,‚Î ˙ÂÓ˘)Ì˘· Ò�ÂÎ‰ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ≈«ƒ¿«∆∆ƒ¿»

(‰"‡¯‰¯˜L e„ÈÚÈL ÌÈ¯·„a Ô˙B‡ ‰zt ‡Ï‡ ,Ô¯ÎN ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ נמי . ¿≈ƒ…¿»»∆»ƒ»»ƒ¿»ƒ∆»ƒ∆∆

שלח  רק אלא שיסכימו, כדי מעשה עשה שלא כיון שמים, מדיני אף פטור

עבירה לדבר שליח ואין ‰�"Ï)אותם, ˜¯Ù ˙ÂÙÒÂ˙)˙e„Ú ¯ÎBNa ‰Ê ÏÎÂ .¿»∆¿≈≈

d¯·ÁÏ ¯˜L חבירו e‰Â‡לצורך בשקר , הממון את שקיבל ‡B�Èחבירו ∆∆¿«¿≈¿≈

‰„BÓ הממון כי אדם, בדיני חייב אינו והוא ששכרן, עליו רק הוא החיוב וכל ∆

אליו  הגיע Âלא ,BÓˆÚÏ ¯˜L ˙e„Ú ¯ÎN Ì‡ Ï·‡ ש . ÔBÓÓמודה ‡ÈˆB‰ ¬»ƒ»«≈∆∆¿«¿¿ƒ»

L B‡ ,ÔÈ„k ‡ÏLרק חבירו, עבור BÓ„‰ששכר ÔÈ„ ÏÚa‰(Ò"˘· Ì˘), ∆…«ƒ∆«««ƒ∆

·ÈÁ כדין שלא הממון את שקיבל B„Èזה ˙ÁzÓ ‰ÏÊ‚‰ ‡ÈˆB‰Ï ¯ÈÊÁ‰Ï «»¿«¬ƒ¿ƒ«¿≈»ƒ««»

כדין שלא שקיבל שמודה ÛÒÂÈ)כיון ˙È·)‡e‰L ¯Ó‡ ‡e‰ Ì‡Â קיבל . ¿ƒ»«∆

ÌÏLÏ ÌÈ·ÈÁ ÌÈ„Ú‰ ,¯˜L e„ÈÚ‰L ÌÈ„BÓ ÌÈ„Ú‰Â ,ÔÈ„k מזיק מדין «ƒ¿»≈ƒƒ∆≈ƒ∆∆»≈ƒ«»ƒ¿«≈

‰¯‡"‰)בדיבורו Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)'· ÛÈÚÒ Ë"Î ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ„k שעדים , ¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ

ומגיד, חוזר דאין דין, לבעל להפסיד נאמנים אינם שקר, שהעידו שמודים

לשלם, חייבים Á"Ïאבל ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„Îe כן מבואר גם .שם ¿ƒ¿«»ƒ»

‚Ï ÔÓÈÒ

„·ÚÂ ‰˘‡Â ,‰·¯Â˜ ˙ÓÁÓ ˙Â„Ú ÈÏÂÒÙ
ÌÈÙÈÚÒ Á"È Â·Â

‡Ôe„Ï ÌÈÏeÒt‰ Ïk ישוב כדרך מתנהגין שאין או קורבה, או עבירה, מחמת »«¿ƒ»
ז' סימן לעיל שנתבאר וכפי נגיעה, חשש או בגופם, מום או ,העולם,
Èt ÏÚ Û‡ ,„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯LkL ‡�BNÂ ·‰B‡Ó ıeÁ ,„ÈÚ‰Ï ÌÈÏeÒt¿ƒ¿»ƒ≈≈¿≈∆¿≈ƒ¿»ƒ««ƒ

„Ï ÔÈÏeÒtLÔe בלי להשתנות יכולה ומחשבתו הדיין, בסברת הרבה תלוי דדין ∆¿ƒ»
כפי  מעיד עדות, משא"כ רשע, כוונת בלי גם שנאתו או  אהבתו מחמת כוונה

ושנאה  אהבה מחמת אמיתי שאינו מעשה יעשה לא אדם כי שראה, .מה
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ÊÂÓ˙ ÂÎ

·ÔÈÏeÒt‰ Ì‰ eÏ‡:קורבה ÔÈaמחמת ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰ אחים שהם ≈≈«¿ƒ»«ƒ∆ƒ∆≈
ÔÈaרק Ì‡‰ ÔÓרקÌ‰ È¯‰ ,·‡‰ ÔÓנחשבים,ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ ƒ»≈≈ƒ»»¬≈≈ƒ¿ƒ

‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È�·e נחשבים הם דודים, בני ·�Ì‰Èהיינו È�·e ,È�La È�L ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê נחשבים הם שניים, דודים בני ÌÏBÚÏeהיינו .ÈLÈÏLa ÈLÈÏL ∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»

¯Lk ,ÔBL‡¯a ÈLÈÏL,להיפך או לשמעון להעיד כשר ראובן של נכד היינו ¿ƒƒ¿ƒ»≈
בראשון  שלישי נחשב È�Laדזה ÈLÈÏL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ראובן , של נכד ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ

שמעון  של לבנו להעיד È�Laכשר È�L Ï·‡ דודים . בני ˆ¯CÈהיינו ÔÈ‡Â , ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÔBL‡¯a È�L ¯ÓBÏ להיפך או אחיו לבן CÎÈÙÏ,ראובן .ÌÈÏeÒt Ì‰È�L , «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»

ÏeÒt ,B�a Ôa ÌÚ בשני ‰‡· ראשון e‰L‡דנחשב ,B�a Ôa Ôa ÌÚÂ , »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆
Lדור È�tÓ ,¯Lk ,e�ÓÓ ÈÚÈ·¯נכדו בן עם ל ‰e‡אב ÈLÈÏLנחשב ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ

ÂÈÁ‡Â Á‡ BÓk ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ B�·e ·‡‰L È�tÓ ,ÔBL‡¯a עם ולכן ¿ƒƒ¿≈∆»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
בשלישי  ראשון הוא בנו, בן בן ועם בשני. ראשון הוא בנו, ‰„¯Cבן ÔÎÂ .¿≈«∆∆

˙B·˜�a לבעליהן או לצאצאיהם נפ"מ מ"מ לעדות, פסולות שנשים [אע"פ ƒ¿≈
ÔÓוכדלהלן] ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â Á‡ B‡ ,˙BÈÁ‡ ÈzL ,„ˆÈk .≈«¿≈¬»««¬≈ƒ»»≈ƒ

Ì‰ È¯‰ ,Ì‡‰נחשביםÌ‰È�a ,ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ או האחיות של הבנים »≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆
והאחות  האח �˜·B˙,של ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa Ì‰È�aנחשבים, È�a .È�L· È�L ≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈∆

,Ì‰È˙B�a ˙B�a B‡נחשבים.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL פסק הסעיף בתחילת ¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
כשר בשלישי שראשון ÏeÒtהשו"ע ,ÔBL‡¯a ÈLÈÏL„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¯ÂË) ¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»

(˙"¯ Ì˘· 'Â ÔÓÈÒ.:‰‚‰˜¯ ÏeÒÙ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .˙B¯B‰Ï Èe‡¯ ÔÎÂ¿≈»¿¿≈¿ƒ¿≈»«

ÌÈÏeÒt ¯‡L„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ô�a¯„Ó שני או בשני ראשון או בראשון ראשון ƒ¿«»»«««ƒ¿»¿ƒ

פסולים הם ˜„ÔÈLeבשני, È„Ú ÔÈ�ÚÏ d�Ó ‡˜Ù�Â ,‡˙È¯B‡„Ó שאם ƒ¿«¿»¿«¿»ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ

רק  פסולים שהם כיון מאחר, קידושין קיבלה ואח"כ בפניהם, נתקדשה

וגם  מראשון, גט וצריכה ראשון, קידושי תפסו שמדאורייתא הרי מדרבנן,

פסולים  הראשון עדי היו שמדרבנן כיון ‰ÊÚ¯משני, Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓk ,¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆

·"Ó ÔÓÈÒ'ה ·Â¯¯)סעיף ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)Ì‡‰ È·B¯˜„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ כגון . ƒ»¿≈¿ƒƒ¿≈»≈

האם מן רק אחיות או Ô�a¯„Óאחים ‡Ï‡ ÌÈÏeÒt Ì�È‡ ÈÓ� דבתורה כיון «≈≈»¿ƒ∆»ƒ¿«»»

האב  מן קרובים רק Â„Ú˙)לב מוזכר ˙ÂÎÏ‰Ó ‚"ÈÙ Ì"·Ó¯).

u
והש "ךלב. סופרים. מדברי  רק שאינו  שכתב  מהרמב "ם הוא הרמ"א דברי  מקור 
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‚ÏeÒt ‰z‡L ‰L‡ ÏkלהעידdÏ ראשון לו נחשבת שהיא מחמת »ƒ»∆«»»»
בשני  שני או בשני ראשון או ÏeÒtבראשון ‰z‡ להעיד, dÏÚ·Ï,גם «»»¿«¿»

BzL‡kמשום ÏÚa‰L אשתו כמו פסול דרגת באותה הוא Âולכן ÏÎכן. ∆«««¿ƒ¿¿»
BÏ ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa מסוימת פסול ÏeÒtבדרגת ‰z‡ Ck להעיד , ««∆«»»««»»

,BzL‡ÏמשוםÂ .dÏÚ·k ‰L‡‰L,כבעלה אשה או כאשתו בעל אמנם ¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»¿
כי שוה, ממש אינו באמת ÔBL‡¯aאולם ÈLÈÏL ÌÈÏÒBt‰ ˙Ú„Ï שהובאו ¿«««¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

הם  גם הקודם, בסעיף המחבר דברי e‰L‡בסוף È�tÓ ,BzL‡a ÌÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆
‚ÏÙÓ,מקירבה ורחוק מופלג הוא כאשתו, בעל מכח שבא בראשון השלישי כי À¿»

כבעלה  שאשה לומר צריך וגם דורות, הפלגת היינו בראשון שלישי גם «ÏkÓeƒ.זה

ÔÈ�„ Ì‡ ,ÌB˜Óהאשה ÏeÒtעם ,e�ÓÓ ‰‡�‰ dÏÚ·Ï LÈL ÔBÓÓ ÏÚ »ƒ»ƒ«»∆≈¿«¿»¬»»ƒ∆»

dÏÚ· ‰�˜ ‰L‡ ‰˙�˜L ‰Ó„ ,dÏ „ÈÚ‰Ï,בעלה לצורך גם שמעיד דנחשב ¿»ƒ»¿«∆»¿»ƒ»»»«¬»

בעל  סברת בלי קורבה פסול הוא הבעל דכלפי לו, להעיד פסול וממילא

·Â¯¯)כאשתו ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

ÊÂÓ˙ ÊÎ

„È�La È�L BÊ ÌÚ BÊ Ì‰L ÌÈL� ÈzL Ïk ראובן של בנות שהן כגון »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
מ"מ כאשתו, דבעל שאמרנו אע"פ ÊÏ‰ושמעון, ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰ÈÏÚa כי «¬≈∆¿ƒƒ∆»∆

כאשתו, דהוא בעל כל על לומר צריך לזה, זה להעיד הבעלים את לפסול כדי

לפוסלם  אפשר אי ‡Ô�È¯Óולכן ‡Ï È�La È�L„ BzL‡k ÏÚa È¯˙„ כיון ƒ¿≈««¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ…»¿ƒ»
כאשתו  בעל פעמים ב' אומרים לא כזה באופן בשני, שני דהם רחוק קצת .שזה

„ÁÈa ¯ËL ÏÚ ÔÓˆÚ eÓzÁÈ ‡Ï ‰ÏÁzÎÏ ,e‰ÈÓe טועים לב"ד חוששין כי ƒ¿«¿ƒ»…«¿¿«¿»«¿«¿««

השטר  את לפסול ויבואו פסולין, שהם ¯Â"Î)לג שיחשבו ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙).
ÔÎÂ ,dz· ‰ÊÂ ‰L‡ ‰Ê Á˜ÏL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»¿≈

˙BÈÁ‡ ÈÏÚa,בראשון ראשון הם לזו זה דהאחיות אחיות, ב' שנשאו שניים «¬≈¬»
מ"מ  כאשתו, בעל פעמים ב' מכח בראשון ראשון הן ÌÈÏeÒt¿ƒובעליהן

u
של דרכו  רק מדאורייתא, פסולים  שהם  מודה  הרמב "ם  שגם  להוכיח האריך 

אע"ג סופרים, מדברי שהן  מידות , י"ג מכח  שנלמדים  דינים על  לכתוב  הרמב "ם 

כך . כוונתו  כאן וגם  ממש , דאורייתא ודאי שהם

עדיםלג. או ביחד, לדון  ישבו  לא בשני בשני  כאשתו  בעל  פעמים שב ' הדין  והוא

לד  קורבה.קרובים בכזה יינים 
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ÊÂÓ˙ ÂÎ

·ÔÈÏeÒt‰ Ì‰ eÏ‡:קורבה ÔÈaמחמת ,‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈÁ‡‰ אחים שהם ≈≈«¿ƒ»«ƒ∆ƒ∆≈
ÔÈaרק Ì‡‰ ÔÓרקÌ‰ È¯‰ ,·‡‰ ÔÓנחשבים,ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ ƒ»≈≈ƒ»»¬≈≈ƒ¿ƒ

‰Ê ÌÚ ‰Ê Ì‰È�·e נחשבים הם דודים, בני ·�Ì‰Èהיינו È�·e ,È�La È�L ¿≈∆∆ƒ∆≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈∆
‰Ê ÌÚ ‰Ê נחשבים הם שניים, דודים בני ÌÏBÚÏeהיינו .ÈLÈÏLa ÈLÈÏL ∆ƒ∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿»

¯Lk ,ÔBL‡¯a ÈLÈÏL,להיפך או לשמעון להעיד כשר ראובן של נכד היינו ¿ƒƒ¿ƒ»≈
בראשון  שלישי נחשב È�Laדזה ÈLÈÏL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ראובן , של נכד ¿≈»ƒ«¿ƒƒ¿≈ƒ

שמעון  של לבנו להעיד È�Laכשר È�L Ï·‡ דודים . בני ˆ¯CÈהיינו ÔÈ‡Â , ¬»≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ
ÔBL‡¯a È�L ¯ÓBÏ להיפך או אחיו לבן CÎÈÙÏ,ראובן .ÌÈÏeÒt Ì‰È�L , «≈ƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ»

ÏeÒt ,B�a Ôa ÌÚ בשני ‰‡· ראשון e‰L‡דנחשב ,B�a Ôa Ôa ÌÚÂ , »»ƒ∆¿»¿ƒ∆∆¿∆
Lדור È�tÓ ,¯Lk ,e�ÓÓ ÈÚÈ·¯נכדו בן עם ל ‰e‡אב ÈLÈÏLנחשב ¿ƒƒƒ∆»≈ƒ¿≈∆¿ƒƒ

ÂÈÁ‡Â Á‡ BÓk ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ B�·e ·‡‰L È�tÓ ,ÔBL‡¯a עם ולכן ¿ƒƒ¿≈∆»»¿ƒ¿ƒ¿«¿»ƒ
בשלישי  ראשון הוא בנו, בן בן ועם בשני. ראשון הוא בנו, ‰„¯Cבן ÔÎÂ .¿≈«∆∆

˙B·˜�a לבעליהן או לצאצאיהם נפ"מ מ"מ לעדות, פסולות שנשים [אע"פ ƒ¿≈
ÔÓוכדלהלן] ÔÈa ·‡‰ ÔÓ ÔÈa ,B˙BÁ‡Â Á‡ B‡ ,˙BÈÁ‡ ÈzL ,„ˆÈk .≈«¿≈¬»««¬≈ƒ»»≈ƒ

Ì‰ È¯‰ ,Ì‡‰נחשביםÌ‰È�a ,ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ או האחיות של הבנים »≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿≈∆
והאחות  האח �˜·B˙,של ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa Ì‰È�aנחשבים, È�a .È�L· È�L ≈¿»ƒ≈¿≈≈ƒ¿≈ƒ¿≈¿≈∆

,Ì‰È˙B�a ˙B�a B‡נחשבים.ÈLÈÏLa ÈLÈÏL פסק הסעיף בתחילת ¿¿≈∆¿ƒƒƒ¿ƒƒ
כשר בשלישי שראשון ÏeÒtהשו"ע ,ÔBL‡¯a ÈLÈÏL„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¯ÂË) ¿≈¿ƒ¿¿ƒƒ»ƒ»

(˙"¯ Ì˘· 'Â ÔÓÈÒ.:‰‚‰˜¯ ÏeÒÙ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .˙B¯B‰Ï Èe‡¯ ÔÎÂ¿≈»¿¿≈¿ƒ¿≈»«

ÌÈÏeÒt ¯‡L„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ô�a¯„Ó שני או בשני ראשון או בראשון ראשון ƒ¿«»»«««ƒ¿»¿ƒ

פסולים הם ˜„ÔÈLeבשני, È„Ú ÔÈ�ÚÏ d�Ó ‡˜Ù�Â ,‡˙È¯B‡„Ó שאם ƒ¿«¿»¿«¿»ƒ»¿ƒ¿«≈≈ƒƒ

רק  פסולים שהם כיון מאחר, קידושין קיבלה ואח"כ בפניהם, נתקדשה

וגם  מראשון, גט וצריכה ראשון, קידושי תפסו שמדאורייתא הרי מדרבנן,

פסולים  הראשון עדי היו שמדרבנן כיון ‰ÊÚ¯משני, Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓk ,¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆

·"Ó ÔÓÈÒ'ה ·Â¯¯)סעיף ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)Ì‡‰ È·B¯˜„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ כגון . ƒ»¿≈¿ƒƒ¿≈»≈

האם מן רק אחיות או Ô�a¯„Óאחים ‡Ï‡ ÌÈÏeÒt Ì�È‡ ÈÓ� דבתורה כיון «≈≈»¿ƒ∆»ƒ¿«»»

האב  מן קרובים רק Â„Ú˙)לב מוזכר ˙ÂÎÏ‰Ó ‚"ÈÙ Ì"·Ó¯).

u
והש "ךלב. סופרים. מדברי  רק שאינו  שכתב  מהרמב "ם הוא הרמ"א דברי  מקור 
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‚ÏeÒt ‰z‡L ‰L‡ ÏkלהעידdÏ ראשון לו נחשבת שהיא מחמת »ƒ»∆«»»»
בשני  שני או בשני ראשון או ÏeÒtבראשון ‰z‡ להעיד, dÏÚ·Ï,גם «»»¿«¿»

BzL‡kמשום ÏÚa‰L אשתו כמו פסול דרגת באותה הוא Âולכן ÏÎכן. ∆«««¿ƒ¿¿»
BÏ ÏeÒt ‰z‡L ÏÚa מסוימת פסול ÏeÒtבדרגת ‰z‡ Ck להעיד , ««∆«»»««»»

,BzL‡ÏמשוםÂ .dÏÚ·k ‰L‡‰L,כבעלה אשה או כאשתו בעל אמנם ¿ƒ¿∆»ƒ»¿«¿»¿
כי שוה, ממש אינו באמת ÔBL‡¯aאולם ÈLÈÏL ÌÈÏÒBt‰ ˙Ú„Ï שהובאו ¿«««¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ

הם  גם הקודם, בסעיף המחבר דברי e‰L‡בסוף È�tÓ ,BzL‡a ÌÈ¯ÈLÎÓ«¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿≈∆
‚ÏÙÓ,מקירבה ורחוק מופלג הוא כאשתו, בעל מכח שבא בראשון השלישי כי À¿»

כבעלה  שאשה לומר צריך וגם דורות, הפלגת היינו בראשון שלישי גם «ÏkÓeƒ.זה

ÔÈ�„ Ì‡ ,ÌB˜Óהאשה ÏeÒtעם ,e�ÓÓ ‰‡�‰ dÏÚ·Ï LÈL ÔBÓÓ ÏÚ »ƒ»ƒ«»∆≈¿«¿»¬»»ƒ∆»

dÏÚ· ‰�˜ ‰L‡ ‰˙�˜L ‰Ó„ ,dÏ „ÈÚ‰Ï,בעלה לצורך גם שמעיד דנחשב ¿»ƒ»¿«∆»¿»ƒ»»»«¬»

בעל  סברת בלי קורבה פסול הוא הבעל דכלפי לו, להעיד פסול וממילא

·Â¯¯)כאשתו ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

ÊÂÓ˙ ÊÎ

„È�La È�L BÊ ÌÚ BÊ Ì‰L ÌÈL� ÈzL Ïk ראובן של בנות שהן כגון »¿≈»ƒ∆≈ƒ≈ƒ¿≈ƒ
מ"מ כאשתו, דבעל שאמרנו אע"פ ÊÏ‰ושמעון, ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰ÈÏÚa כי «¬≈∆¿ƒƒ∆»∆

כאשתו, דהוא בעל כל על לומר צריך לזה, זה להעיד הבעלים את לפסול כדי

לפוסלם  אפשר אי ‡Ô�È¯Óולכן ‡Ï È�La È�L„ BzL‡k ÏÚa È¯˙„ כיון ƒ¿≈««¿ƒ¿¿≈ƒ¿≈ƒ…»¿ƒ»
כאשתו  בעל פעמים ב' אומרים לא כזה באופן בשני, שני דהם רחוק קצת .שזה

„ÁÈa ¯ËL ÏÚ ÔÓˆÚ eÓzÁÈ ‡Ï ‰ÏÁzÎÏ ,e‰ÈÓe טועים לב"ד חוששין כי ƒ¿«¿ƒ»…«¿¿«¿»«¿«¿««

השטר  את לפסול ויבואו פסולין, שהם ¯Â"Î)לג שיחשבו ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙).
ÔÎÂ ,dz· ‰ÊÂ ‰L‡ ‰Ê Á˜ÏL ÔB‚k ,ÔBL‡¯a ÔBL‡¯ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»ƒ¿ƒ¿∆»«∆ƒ»¿∆ƒ»¿≈

˙BÈÁ‡ ÈÏÚa,בראשון ראשון הם לזו זה דהאחיות אחיות, ב' שנשאו שניים «¬≈¬»
מ"מ  כאשתו, בעל פעמים ב' מכח בראשון ראשון הן ÌÈÏeÒt¿ƒובעליהן

u
של דרכו  רק מדאורייתא, פסולים  שהם  מודה  הרמב "ם  שגם  להוכיח האריך 

אע"ג סופרים, מדברי שהן  מידות , י"ג מכח  שנלמדים  דינים על  לכתוב  הרמב "ם 

כך . כוונתו  כאן וגם  ממש , דאורייתא ודאי שהם

עדיםלג. או ביחד, לדון  ישבו  לא בשני בשני  כאשתו  בעל  פעמים שב ' הדין  והוא

לד  קורבה.קרובים בכזה יינים 
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BzL‡k ÏÚa È¯z e‰a Ô�È¯Ó‡„ ,‰ÊÏ ‰Ê קרובה קורבה שזה Û‡Âכיון . ∆»∆¿»¿≈»¿¿≈««¿ƒ¿¿«
ÏeÒt ‡e‰L ÌLkL ,BzL‡k ÏÚa È¯z e‰a Ô�È¯Ó‡ ,È�La ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»¿¿≈««¿ƒ¿∆¿≈∆»

BzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚ‰Ï ולכן אחותה, לבן בשני ראשון נחשבת אשתו כי ¿»ƒ¿∆¬ƒ¿
לו  להעיד פסול בעלה ‡BzLגם ˙BÁ‡ ˙a ÏÚ·Ï „ÈÚ‰Ï ÏeÒÙ ‡e‰ Ck ,«»¿»ƒ¿«««¬ƒ¿

פעמים  ב' אפי' כאשתו בעל אומרים בשני בראשון ÏÚaכי Ô·Ï „ÈÚÓ Ï·‡ .¬»≈ƒ¿∆««
˙¯Á‡ ‰L‡Ó BÏ LÈL BzL‡ ˙BÁ‡ כמו לו, להעיד כשרה אשתו גם כי ¬ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

הבא  בסעיף È¯zשיתבאר Ô�È¯Ó‡ ‡Ï È�La ÔBL‡¯·„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ…»¿ƒ»¿≈
BzL‡k ÏÚa בעל פעמים ב' בו אומרים דלא רחוק קצת נחשב כבר זה דגם ««¿ƒ¿

כאשתו  בעל פעמים ב' אומרים בראשון בראשון ורק ÈÏ,כאשתו, ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒ

.˙B¯B‰Ï¿

‰E˙·B¯˜ ÏÚa ‡e‰L È�tÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk כגון »ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««¿»¿
מ"מ  [גיסו], אחותו לבעל להעיד LÏ‡¯שפסול „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰¬≈«»≈ƒƒ¿»

ÂÈÁ‡Â B�a ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜,אחרת מאשה לו שיש גיסו של לבנו להעיד דכשר ¿»¿¿¿»ƒ
גיסו  של לאחיו È‰L‡או È�tÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰L‡ Ïk ÔÎÂ .¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
E·B¯˜ ˙L‡ אחיו אשת ˜¯È·B‰כגון ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ אביה,, ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿∆»

אחר  מבעל בניה או .אחיה,

ÊÂÓ˙ ÁÎ

Â‰ÏÎ È·‡Â Ô˙Á È·‡ מחותנים‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ,קרובים נחשבים אינם כי ¬ƒ»»«¬ƒ«»¿ƒƒ∆»∆
לזה  זה נישאו בניהם ÌÈ¯Lk,‰‚‰:.דרק ˙e„ÚÏ„ ·‚ ÏÚ Û‡ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ«««ƒ¿≈¿≈ƒ

Ôe„Ï ÔÈ¯eÒ‡ זה את BNÂ�‡לד זה ·‰B‡k e‰Ï ÈÂ‰„ את , זה לדון שפסולים ¬ƒ»¿«≈¿¿≈¿≈

ז' סעיף ז' סימן כדלעיל ˜·Úe,זה, ÔÈ„ ‡e‰ eÏÙ‡Â ÓBÏ¯מ"מ. ÏBÎÈ מחותנו «¬ƒ«»»«»«

זה שדיין מחותנו, של דין הבעל ÈÏאו Ïa˜Ó B�È‡ זה חשש (‰‚‰˙מחמת ≈¿À»ƒ

(¯ÂËÈÚ Ì˘· ÈÎ„¯ÓÔÈ„ B�È„ „·ÚÈ„·„ ÈÏ ‰‡¯�Â ממש , לאוהב נחשב דאינו ¿ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ¬«ƒƒ

(‡"Î ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

ÊÌ‡‰ ÔÓ ,Á‡‰ ÈÁ‡ היה ויעקב יוסף, ונולד רחל את שנשא ראובן כגון «≈»«ƒ»≈
שמעון, ונולד לאה את נשא וראובן ורחל, יעקב ומתו יהודה, ונולד ללאה נשוי

u
יחד,לד. לישב  אסורים  שונאים  שני דרק  מהני, בדין לישב  יחד להצטרף  אבל 

[סמ "ע]. בדין יחד לישב  כשרים  אוהבים, שני אבל  ז', סימן  כדלעיל 
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יוסף  כלפי יהודה אבל יוסף, של האב מן ואח יהודה של האם מן אח דשמעון

ויוסף  יהודה ולכן האם, מן האח אחי נקרא וזה קורבה, שום לו ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒאין
.ÏÏÎ ‰·¯˜ Ì‰È�Èa ÔÈ‡ È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆∆¬≈≈≈≈∆À¿»¿»

ÊÂÓ˙ ËÎ

ÁBzL‡ ÌÚ LÈ‡‰נחשבים,CÎÈÙÏe .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯הבעלB�È‡ »ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d�·Ï ‡Ï „ÈÚÓ בהערה וראה לבנו, להעיד כמו דנחשב אשתו , דאין לה של ≈ƒ…ƒ¿»

לבנה  להעיד כמו בדיוק dz·Ïזה ‡ÏÂ ,d�a ˙L‡Ï ‡ÏÂ אשתו , ÏÂ‡של , ¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…
‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,dza ÏÚ·Ï לאביו להעיד כמו דהוי dÓ‡Ïחמיו, ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»
לאמו  להעיד כמו דהוי ‡dÓחמותו, ÏÚ·Ï ‡ÏÂ חמותו , L‡Ï˙בעל ‡ÏÂ , ¿…¿««ƒ»¿…¿≈∆

‰È·‡ חמיו .אשת »ƒ»

ËÒe¯‡‰ נשאה לא שעדיין אע"פ אשה שקידש בדיעבד ÏeÒtמי אפילו »»»
B˙Òe¯‡Ï „ÈÚ‰Ï(„"È ÔÈ„ Ì"·Ó¯· Ì˘),‰È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ , ¿»ƒ«¬»¬»ƒ≈ƒƒ¿∆»

e„Ú˙לו בדיעבד  d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ ואשתו כבעל ממש נחשבים דאינם ≈¿ƒ»≈
קרוביה  שאר ‡¯Òe‰.לפסול ‡˜Â„Â קשר עכ"פ ביניהם דאיכא שנתקדשה, ¿«¿»¬»

הקידושין  ע"י ÓÏÚa‡גמור ÔÈÎe„L Ï·‡ ביניהם,, שידוכין בקשרי רק שבאו ¬»ƒƒ¿»¿»

'ווארט' כיום שקוראים kÊzL‰מה „ÈÚ‰Ï ‰ˆB¯ Ì‡ ,e‰ÈÓe .ÌÈÏÒBt Ô�È‡≈»¿ƒƒƒ∆¿»ƒ∆ƒ¿∆

¯LÙ‡ ,ÔBÓÓaלהעיד יכול a„·¯נחשב„דאין Ú‚B� יוכל הנישואין אחרי כי ¿»∆¿»¿≈««»»

לו  שתכניס נכסיה מכל ‡˘¯"È)להנות ˙‰‚‰).

·‡ ÌÁ�Ó '‡

ÈÌÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ì‰L È�tÓ ‡Ï ,ÌÈ·B¯˜‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¬ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê לשקר È¯‰Lוחשודים ÔÈaהקרובים, BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÈÏeÒt ∆∆∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ≈

B˙·BÁÏ ÔÈa B˙eÎÊÏ מחמת זאת שעושה חשש שאין ודאי לחובתו וכשמעיד ƒ¿≈¿»
Âאהבתו  דהרי, משקר, חשש מחמת זה שאין נוספת Ó˘‰ראיה eÏÙ‡ ¿¬ƒ…∆

u
לבן לה. להעיד ונפ"מ  בראשון, כראשון אלא  א', כגוף  נחשבים דאינם הסמ "ע  כתב 

מדין  לבנה להעיד פסול  מילא בראשון, כראשון אשתו  כלפי דהוא דכיון  בנה ,

שלישי  למ"ד כשר ויהיה בשלישי  כראשון נחשב  בנה בן כלפי וא"כ  בשני, ראשון

בנה. לבן  אף ופסול  ממש , כבעלה דהוי וס "ל  חולק הט "ז אמנם  כשר. בראשון 

קרוביה.לו. לשאר להעיד לכתחילה אף  כשר הרא"ש  ולדעת 
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BzL‡k ÏÚa È¯z e‰a Ô�È¯Ó‡„ ,‰ÊÏ ‰Ê קרובה קורבה שזה Û‡Âכיון . ∆»∆¿»¿≈»¿¿≈««¿ƒ¿¿«
ÏeÒt ‡e‰L ÌLkL ,BzL‡k ÏÚa È¯z e‰a Ô�È¯Ó‡ ,È�La ÔBL‡¯a¿ƒ¿≈ƒ»¿ƒ»¿¿≈««¿ƒ¿∆¿≈∆»

BzL‡ ˙BÁ‡ Ô·Ï „ÈÚ‰Ï ולכן אחותה, לבן בשני ראשון נחשבת אשתו כי ¿»ƒ¿∆¬ƒ¿
לו  להעיד פסול בעלה ‡BzLגם ˙BÁ‡ ˙a ÏÚ·Ï „ÈÚ‰Ï ÏeÒÙ ‡e‰ Ck ,«»¿»ƒ¿«««¬ƒ¿

פעמים  ב' אפי' כאשתו בעל אומרים בשני בראשון ÏÚaכי Ô·Ï „ÈÚÓ Ï·‡ .¬»≈ƒ¿∆««
˙¯Á‡ ‰L‡Ó BÏ LÈL BzL‡ ˙BÁ‡ כמו לו, להעיד כשרה אשתו גם כי ¬ƒ¿∆≈≈ƒ»«∆∆

הבא  בסעיף È¯zשיתבאר Ô�È¯Ó‡ ‡Ï È�La ÔBL‡¯·„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒ…»¿ƒ»¿≈
BzL‡k ÏÚa בעל פעמים ב' בו אומרים דלא רחוק קצת נחשב כבר זה דגם ««¿ƒ¿

כאשתו  בעל פעמים ב' אומרים בראשון בראשון ורק ÈÏ,כאשתו, ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒ

.˙B¯B‰Ï¿

‰E˙·B¯˜ ÏÚa ‡e‰L È�tÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L LÈ‡ Ïk כגון »ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««¿»¿
מ"מ  [גיסו], אחותו לבעל להעיד LÏ‡¯שפסול „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰¬≈«»≈ƒƒ¿»

ÂÈÁ‡Â B�a ÔB‚k ,ÂÈ·B¯˜,אחרת מאשה לו שיש גיסו של לבנו להעיד דכשר ¿»¿¿¿»ƒ
גיסו  של לאחיו È‰L‡או È�tÓ dÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ‰L‡ Ïk ÔÎÂ .¿≈»ƒ»∆≈«»≈ƒ»ƒ¿≈∆ƒ
E·B¯˜ ˙L‡ אחיו אשת ˜¯È·B‰כגון ¯‡LÏ „ÈÚÓ ‰z‡ È¯‰ אביה,, ≈∆¿¿¬≈«»≈ƒƒ¿»¿∆»

אחר  מבעל בניה או .אחיה,

ÊÂÓ˙ ÁÎ

Â‰ÏÎ È·‡Â Ô˙Á È·‡ מחותנים‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ,קרובים נחשבים אינם כי ¬ƒ»»«¬ƒ«»¿ƒƒ∆»∆
לזה  זה נישאו בניהם ÌÈ¯Lk,‰‚‰:.דרק ˙e„ÚÏ„ ·‚ ÏÚ Û‡ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ«««ƒ¿≈¿≈ƒ

Ôe„Ï ÔÈ¯eÒ‡ זה את BNÂ�‡לד זה ·‰B‡k e‰Ï ÈÂ‰„ את , זה לדון שפסולים ¬ƒ»¿«≈¿¿≈¿≈

ז' סעיף ז' סימן כדלעיל ˜·Úe,זה, ÔÈ„ ‡e‰ eÏÙ‡Â ÓBÏ¯מ"מ. ÏBÎÈ מחותנו «¬ƒ«»»«»«

זה שדיין מחותנו, של דין הבעל ÈÏאו Ïa˜Ó B�È‡ זה חשש (‰‚‰˙מחמת ≈¿À»ƒ

(¯ÂËÈÚ Ì˘· ÈÎ„¯ÓÔÈ„ B�È„ „·ÚÈ„·„ ÈÏ ‰‡¯�Â ממש , לאוהב נחשב דאינו ¿ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ¬«ƒƒ

(‡"Î ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

ÊÌ‡‰ ÔÓ ,Á‡‰ ÈÁ‡ היה ויעקב יוסף, ונולד רחל את שנשא ראובן כגון «≈»«ƒ»≈
שמעון, ונולד לאה את נשא וראובן ורחל, יעקב ומתו יהודה, ונולד ללאה נשוי

u
יחד,לד. לישב  אסורים  שונאים  שני דרק  מהני, בדין לישב  יחד להצטרף  אבל 

[סמ "ע]. בדין יחד לישב  כשרים  אוהבים, שני אבל  ז', סימן  כדלעיל 
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יוסף  כלפי יהודה אבל יוסף, של האב מן ואח יהודה של האם מן אח דשמעון

ויוסף  יהודה ולכן האם, מן האח אחי נקרא וזה קורבה, שום לו ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒאין
.ÏÏÎ ‰·¯˜ Ì‰È�Èa ÔÈ‡ È¯‰L ,‰ÊÏ ‰Ê∆»∆∆¬≈≈≈≈∆À¿»¿»

ÊÂÓ˙ ËÎ

ÁBzL‡ ÌÚ LÈ‡‰נחשבים,CÎÈÙÏe .ÔBL‡¯a ÔBL‡¯הבעלB�È‡ »ƒƒƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»≈
d�·Ï ‡Ï „ÈÚÓ בהערה וראה לבנו, להעיד כמו דנחשב אשתו , דאין לה של ≈ƒ…ƒ¿»

לבנה  להעיד כמו בדיוק dz·Ïזה ‡ÏÂ ,d�a ˙L‡Ï ‡ÏÂ אשתו , ÏÂ‡של , ¿…¿≈∆¿»¿…¿ƒ»¿…
‰È·‡Ï ‡ÏÂ ,dza ÏÚ·Ï לאביו להעיד כמו דהוי dÓ‡Ïחמיו, ‡ÏÂ , ¿««ƒ»¿…¿»ƒ»¿…¿ƒ»
לאמו  להעיד כמו דהוי ‡dÓחמותו, ÏÚ·Ï ‡ÏÂ חמותו , L‡Ï˙בעל ‡ÏÂ , ¿…¿««ƒ»¿…¿≈∆

‰È·‡ חמיו .אשת »ƒ»

ËÒe¯‡‰ נשאה לא שעדיין אע"פ אשה שקידש בדיעבד ÏeÒtמי אפילו »»»
B˙Òe¯‡Ï „ÈÚ‰Ï(„"È ÔÈ„ Ì"·Ó¯· Ì˘),‰È·B¯˜Ï „ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ , ¿»ƒ«¬»¬»ƒ≈ƒƒ¿∆»

e„Ú˙לו בדיעבד  d˙B‡ ÔÈÏÒBt ÔÈ‡ ואשתו כבעל ממש נחשבים דאינם ≈¿ƒ»≈
קרוביה  שאר ‡¯Òe‰.לפסול ‡˜Â„Â קשר עכ"פ ביניהם דאיכא שנתקדשה, ¿«¿»¬»

הקידושין  ע"י ÓÏÚa‡גמור ÔÈÎe„L Ï·‡ ביניהם,, שידוכין בקשרי רק שבאו ¬»ƒƒ¿»¿»

'ווארט' כיום שקוראים kÊzL‰מה „ÈÚ‰Ï ‰ˆB¯ Ì‡ ,e‰ÈÓe .ÌÈÏÒBt Ô�È‡≈»¿ƒƒƒ∆¿»ƒ∆ƒ¿∆

¯LÙ‡ ,ÔBÓÓaלהעיד יכול a„·¯נחשב„דאין Ú‚B� יוכל הנישואין אחרי כי ¿»∆¿»¿≈««»»

לו  שתכניס נכסיה מכל ‡˘¯"È)להנות ˙‰‚‰).

·‡ ÌÁ�Ó '‡

ÈÌÈ·‰B‡ ˙˜ÊÁa Ì‰L È�tÓ ‡Ï ,ÌÈ·B¯˜‰ ˙e„Ú ‰¯Bz ‰ÏÒtL ‰Ê∆∆»¿»»≈«¿ƒ…ƒ¿≈∆≈¿∆¿«¬ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê לשקר È¯‰Lוחשודים ÔÈaהקרובים, BÏ „ÈÚ‰Ï ÔÈÏeÒt ∆∆∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ≈

B˙·BÁÏ ÔÈa B˙eÎÊÏ מחמת זאת שעושה חשש שאין ודאי לחובתו וכשמעיד ƒ¿≈¿»
Âאהבתו  דהרי, משקר, חשש מחמת זה שאין נוספת Ó˘‰ראיה eÏÙ‡ ¿¬ƒ…∆

u
לבן לה. להעיד ונפ"מ  בראשון, כראשון אלא  א', כגוף  נחשבים דאינם הסמ "ע  כתב 

מדין  לבנה להעיד פסול  מילא בראשון, כראשון אשתו  כלפי דהוא דכיון  בנה ,

שלישי  למ"ד כשר ויהיה בשלישי  כראשון נחשב  בנה בן כלפי וא"כ  בשני, ראשון

בנה. לבן  אף ופסול  ממש , כבעלה דהוי וס "ל  חולק הט "ז אמנם  כשר. בראשון 

קרוביה.לו. לשאר להעיד לכתחילה אף  כשר הרא"ש  ולדעת 
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Ô¯‰‡Âמ"מ לשקר, חשודים לא ÊÏ‰,שודאי ‰Ê „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk Ì�È‡ ¿«¬…≈»¿≈ƒ¿»ƒ∆»∆
‡Ï‡זה דין כרחך ‰e‡.על ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ∆»¿≈««»

‡ÈÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ È�L eÏÙ‡ .‰·¯˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈ¯‚‰ אחים ודאי שהם «≈ƒ≈»∆À¿»¬ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
כיון  מ"מ יחד, האם ומן האב מן ÊÏ‰,גמורים ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ ,e¯È‚˙�L∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆

ÈÓ„ „ÏB�L ÔË˜k ¯È‚˙�L ראה „‚¯ מעוברת, כשהיתה אמם נתגיירה ואם ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆«»≈
.לז בהערה 

·‡ ÌÁ�Ó '·

·ÈE˙·B¯˜ ÏÚa ‡e‰L È�tÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk הוא ולכן »ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««¿»¿
כאשתו  בעל דהרי ‡BzLפסול ‰˙Ó Ì‡ גירשה , Ètאו ÏÚ Û‡ , ƒ≈»ƒ¿««ƒ

.¯LÎÂ ,˜Á¯˙� ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ�a BÏ ‰ÁÈ�‰L:‰‚‰˜ÒÙ� Ì‡ ,e‰ÈÓ ∆ƒƒ»»ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈ƒƒƒ¿«

·B¯˜ ‰È‰Lk ÔÈ„‰ שהם ידעו לא העדים ב"ד בפני כשהעידו אם היינו «ƒ¿∆»»»

ורוצה  נתרחקו כבר וכעת העדות, בשעת קרובים שהיו נודע ואח"כ קרובים,

בב"ד  שוב להעיד Ê‰לח להביאם ˙e„Úa Ck ¯Á‡ BÚ·zÏ ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï…««¬…¿»¿««»¿≈∆

˜ÒÙ� ,ÔÈ„‰ ˜ÒÙ�Â ÏÈ‡B‰„ ,˜Á¯˙�L כי מעדותם יחזרו לא שהעדים כיון ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒƒ¿«

בפסול, היתה הראשונה והעדות בתחילה, שהעידו בדיבורם להחזיק רוצים

דווקא, לאו הדין' 'נפסק דלפי"ז הש"ך [וכתב שוב. להעיד א"א כעת גם לכן

להעיד  יכולים אין שוב הדין, נפסק לא אפי' בפסול, בב"ד משהעידו דמיד

ÛÒÂÈ)שוב] ˙È·).

‚ÈÏeÒt ,B�˙Á ‰NÚ�Â ,B�˙Á ‰NÚ� ‡ÏL „Ú ˙e„Úa BÏ Ú„BÈ ‰È‰»»≈«¿≈«∆…«¬»¬»¿«¬»¬»»
פסול BÏלהעיד הוא העדות שבשעת È‰Lk‰כיון ˙e„Ú‰ Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«»≈¿∆»»
B�˙Á לו פסול ·Bzוהיה ‰˙Óe מ"מ , כשר, הוא לו,ÏeÒtוכעת להעיד ¬»≈»ƒ»

בכשרות  וסופו תחילתו ‰È‰דבעינן ‡ÏL ‰ÚLa ˙e„Ú‰ Ú„È Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈¿»»∆…»»

u
כשהיאלז. נתגיירה כגון בקדושה, ולידתן  בקדושה  שלא בהורתן נסתפק הב "י

בקדושה שלא כשלידתן  דרק פסק והדרכ "מ  שנולד, כקטן  אמרינן  אם  מעוברת ,

נולד  מהם  אחד רק  אם אף  אמנם הש "ך . הכריע וכן בכה"ג . ולא שנולד, כקטן הוי

שנולד  אף  לאחיו  להעיד וכשר שנולד, כקטן נחשב  ודאי דהוא סגי, בקדושה, שלא 

בקדושה.

קרובים,לח. היו  ההגדה בשעת רק  רחוקים היו  העדות  ראיית  שבשעת  ואיירי

הבא. בסעיף  שיתבאר וכמו  נתרחקו , שכעת  אע"פ להעיד יכולים אין  הרי  דאל "ה
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Â ,B�˙ÁבנתייםBz· ‰˙Óe ,B�˙Á ‰NÚ� רחוק כבר הוא להעיד ,וכשבא ¬»¿«¬»¬»≈»ƒ
.¯Lk ,ÌÈ˙�Èa ÏÒÙ�L Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯Lka BÙBÒÂ B˙ÏÁzL ¯Á‡Ó≈««∆¿ƒ»¿¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈

·‡ ÌÁ�Ó '‚

„È‰ÂˆL Ú¯Ó ·ÈÎLלבניו נכסיו לחלק BÏכיצד ÌÈ·B¯˜‰ ÌÈ„Ú È�Ùa ¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ
,ÂÈ�aÓ ÌÈ˜BÁ¯e מ"מ כלפיהם, רחוקים והם לבנים, נוגעת שהצוואה אע"פ ¿ƒƒ»»

ÌÈ·B¯˜ eÈ‰L ÔÂÈk ,ÌeÏk ‰‡Âˆ‰ ÔÈ‡ מרע ÒÓ�L¯לשכיב ‰ÚLa ≈««»»¿≈»∆»¿ƒ¿»»∆ƒ¿«
¯ÈLÎÓL ÈÓ LÈÂ .˙e„Ú‰ Ì‰Ï רק אלא למצווה תועלת אין שבצוואה כיון »∆»≈¿≈ƒ∆«¿ƒ

הציווי  בזמן אף כשרים הם וכלפיהם .לבנים,

ÂË אבל קורבה, בפסול רק היינו בכשרות, וסופו תחילתו שצריך שאמרנו מה

ÔBÓÓ ÏeÒÙaנוגע חשש מחמת כשפסול B˙ÏÁzהיינו Ô�ÈÚ· ‡Ï ƒ¿»…»≈»¿ƒ»
,˙e¯Lka BÙBÒÂונפ"מ˙e„Ú‰ ˙È‡¯ ˙ÚLa ¯·„a Ú‚B� ‰È‰ Ì‡L ¿¿«¿∆ƒ»»≈««»»ƒ¿«¿ƒ«»≈

BÏ ‰È‰È ‡ÏL ÔÈ�Úa ˜ÏzÒ‰Ï ÏBÎÈ ,¯·„a ‰‡�‰ BÏ ‰È‰L È�tÓƒ¿≈∆»»¬»»«»»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿∆
„ÈÚÈÂ ,¯·„a ראייתו ‰�‡‰ בשעת עליו דחל פסול', 'שם אינו נוגע דחשש ¬»»«»»¿»ƒ

ענין  לו יהיה לא העדות שבשעת רק  צריך אלא נגיעתו, להסיר מהני לא ושוב

מעדותו  הנאה .לט וטובת

·‡ ÌÁ�Ó '„

ÊË·¯ÚÏ ÌÈ·B¯˜‰ ÌÈ„Úמ"מ ללוה, קרובים שאינם להעיד ÌÈÏeÒtאע"פ ≈ƒ«¿ƒ∆»≈¿ƒ
,‰ÂÏÏ או לוה שלא מחמת חייב שאינו טוען שהלוה באופן מבעיא לא «…∆

הנאה  בעדותם דיש דפסולים, דפשיטא כמותו, להעיד באים והם שפרע, מחמת

הלוה לחובת להעיד כשבאים אפי' אלא מערבותו. נפטר עדותם שע"י …Ï‡לערב
‰¯ÈÙk ˙B�ÚËa ¯ËtÏ ‡a ‰ÂÏ‰ Ì‡ ‡�L לוה שלא Ì‰Âשטוען ¿»ƒ«…∆»ƒ»≈¿«¬¿ƒ»¿≈

‰„B‰L ÂÈÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰Â Ú¯tL ÔÚBË Ì‡ B‡ ,‰ÂÏL ÂÈÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆»»ƒ≈∆»«¿≈¿ƒƒ»»∆»
Ú¯Ù ‡ÏL,לערב המלוה הולך ללוה אין שאם דכיון להעיד, פסולים הם אעפ"כ ∆…»«

לרעה  ובין לטובה בין הערב, על כעדות נחשב הלוה על עדות כל ‰‚‰:.ממילא

ÁˆB¯‰ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ Áˆ¯� È·B¯˜ נהרג,כדי כבר שקרובם דכיון להורגו, ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«»≈«

u
דגםלט. וס "ל  ע"ז, חולקים שרבים  י "ח  סעיף  ל "ז בסימן למש "כ  ציין ובש "ך 

לי . קים לומר המוחזק  יכול  ולכן  בכשרות , וסופו  תחילתו בעינן נוגע בפסול 
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Ô¯‰‡Âמ"מ לשקר, חשודים לא ÊÏ‰,שודאי ‰Ê „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk Ì�È‡ ¿«¬…≈»¿≈ƒ¿»ƒ∆»∆
‡Ï‡זה דין כרחך ‰e‡.על ·e˙k‰ ˙¯Ê‚ ∆»¿≈««»

‡ÈÌÈÓB‡z ÌÈÁ‡ È�L eÏÙ‡ .‰·¯˜ Ì‰Ï ÔÈ‡ ,ÌÈ¯‚‰ אחים ודאי שהם «≈ƒ≈»∆À¿»¬ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
כיון  מ"מ יחד, האם ומן האב מן ÊÏ‰,גמורים ‰Ê ÌÈ„ÈÚÓ ,e¯È‚˙�L∆ƒ¿«¿¿ƒƒ∆»∆

ÈÓ„ „ÏB�L ÔË˜k ¯È‚˙�L ראה „‚¯ מעוברת, כשהיתה אמם נתגיירה ואם ¿≈∆ƒ¿«≈¿»»∆«»≈
.לז בהערה 

·‡ ÌÁ�Ó '·

·ÈE˙·B¯˜ ÏÚa ‡e‰L È�tÓ BÏ „ÈÚÓ ‰z‡ ÔÈ‡L ÈÓ Ïk הוא ולכן »ƒ∆≈«»≈ƒƒ¿≈∆««¿»¿
כאשתו  בעל דהרי ‡BzLפסול ‰˙Ó Ì‡ גירשה , Ètאו ÏÚ Û‡ , ƒ≈»ƒ¿««ƒ

.¯LÎÂ ,˜Á¯˙� ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ�a BÏ ‰ÁÈ�‰L:‰‚‰˜ÒÙ� Ì‡ ,e‰ÈÓ ∆ƒƒ»»ƒ¬≈∆ƒ¿«≈¿»≈ƒƒƒ¿«

·B¯˜ ‰È‰Lk ÔÈ„‰ שהם ידעו לא העדים ב"ד בפני כשהעידו אם היינו «ƒ¿∆»»»

ורוצה  נתרחקו כבר וכעת העדות, בשעת קרובים שהיו נודע ואח"כ קרובים,

בב"ד  שוב להעיד Ê‰לח להביאם ˙e„Úa Ck ¯Á‡ BÚ·zÏ ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï…««¬…¿»¿««»¿≈∆

˜ÒÙ� ,ÔÈ„‰ ˜ÒÙ�Â ÏÈ‡B‰„ ,˜Á¯˙�L כי מעדותם יחזרו לא שהעדים כיון ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ¿««ƒƒ¿«

בפסול, היתה הראשונה והעדות בתחילה, שהעידו בדיבורם להחזיק רוצים

דווקא, לאו הדין' 'נפסק דלפי"ז הש"ך [וכתב שוב. להעיד א"א כעת גם לכן

להעיד  יכולים אין שוב הדין, נפסק לא אפי' בפסול, בב"ד משהעידו דמיד

ÛÒÂÈ)שוב] ˙È·).

‚ÈÏeÒt ,B�˙Á ‰NÚ�Â ,B�˙Á ‰NÚ� ‡ÏL „Ú ˙e„Úa BÏ Ú„BÈ ‰È‰»»≈«¿≈«∆…«¬»¬»¿«¬»¬»»
פסול BÏלהעיד הוא העדות שבשעת È‰Lk‰כיון ˙e„Ú‰ Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«»≈¿∆»»
B�˙Á לו פסול ·Bzוהיה ‰˙Óe מ"מ , כשר, הוא לו,ÏeÒtוכעת להעיד ¬»≈»ƒ»

בכשרות  וסופו תחילתו ‰È‰דבעינן ‡ÏL ‰ÚLa ˙e„Ú‰ Ú„È Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«»≈¿»»∆…»»

u
כשהיאלז. נתגיירה כגון בקדושה, ולידתן  בקדושה  שלא בהורתן נסתפק הב "י

בקדושה שלא כשלידתן  דרק פסק והדרכ "מ  שנולד, כקטן  אמרינן  אם  מעוברת ,

נולד  מהם  אחד רק  אם אף  אמנם הש "ך . הכריע וכן בכה"ג . ולא שנולד, כקטן הוי

שנולד  אף  לאחיו  להעיד וכשר שנולד, כקטן נחשב  ודאי דהוא סגי, בקדושה, שלא 

בקדושה.

קרובים,לח. היו  ההגדה בשעת רק  רחוקים היו  העדות  ראיית  שבשעת  ואיירי

הבא. בסעיף  שיתבאר וכמו  נתרחקו , שכעת  אע"פ להעיד יכולים אין  הרי  דאל "ה
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Â ,B�˙ÁבנתייםBz· ‰˙Óe ,B�˙Á ‰NÚ� רחוק כבר הוא להעיד ,וכשבא ¬»¿«¬»¬»≈»ƒ
.¯Lk ,ÌÈ˙�Èa ÏÒÙ�L Èt ÏÚ Û‡ ,˙e¯Lka BÙBÒÂ B˙ÏÁzL ¯Á‡Ó≈««∆¿ƒ»¿¿«¿««ƒ∆ƒ¿«≈¿«ƒ»≈

·‡ ÌÁ�Ó '‚

„È‰ÂˆL Ú¯Ó ·ÈÎLלבניו נכסיו לחלק BÏכיצד ÌÈ·B¯˜‰ ÌÈ„Ú È�Ùa ¿ƒ¿«∆ƒ»ƒ¿≈≈ƒ«¿ƒ
,ÂÈ�aÓ ÌÈ˜BÁ¯e מ"מ כלפיהם, רחוקים והם לבנים, נוגעת שהצוואה אע"פ ¿ƒƒ»»

ÌÈ·B¯˜ eÈ‰L ÔÂÈk ,ÌeÏk ‰‡Âˆ‰ ÔÈ‡ מרע ÒÓ�L¯לשכיב ‰ÚLa ≈««»»¿≈»∆»¿ƒ¿»»∆ƒ¿«
¯ÈLÎÓL ÈÓ LÈÂ .˙e„Ú‰ Ì‰Ï רק אלא למצווה תועלת אין שבצוואה כיון »∆»≈¿≈ƒ∆«¿ƒ

הציווי  בזמן אף כשרים הם וכלפיהם .לבנים,

ÂË אבל קורבה, בפסול רק היינו בכשרות, וסופו תחילתו שצריך שאמרנו מה

ÔBÓÓ ÏeÒÙaנוגע חשש מחמת כשפסול B˙ÏÁzהיינו Ô�ÈÚ· ‡Ï ƒ¿»…»≈»¿ƒ»
,˙e¯Lka BÙBÒÂונפ"מ˙e„Ú‰ ˙È‡¯ ˙ÚLa ¯·„a Ú‚B� ‰È‰ Ì‡L ¿¿«¿∆ƒ»»≈««»»ƒ¿«¿ƒ«»≈

BÏ ‰È‰È ‡ÏL ÔÈ�Úa ˜ÏzÒ‰Ï ÏBÎÈ ,¯·„a ‰‡�‰ BÏ ‰È‰L È�tÓƒ¿≈∆»»¬»»«»»»¿ƒ¿«≈¿ƒ¿»∆…ƒ¿∆
„ÈÚÈÂ ,¯·„a ראייתו ‰�‡‰ בשעת עליו דחל פסול', 'שם אינו נוגע דחשש ¬»»«»»¿»ƒ

ענין  לו יהיה לא העדות שבשעת רק  צריך אלא נגיעתו, להסיר מהני לא ושוב

מעדותו  הנאה .לט וטובת

·‡ ÌÁ�Ó '„

ÊË·¯ÚÏ ÌÈ·B¯˜‰ ÌÈ„Úמ"מ ללוה, קרובים שאינם להעיד ÌÈÏeÒtאע"פ ≈ƒ«¿ƒ∆»≈¿ƒ
,‰ÂÏÏ או לוה שלא מחמת חייב שאינו טוען שהלוה באופן מבעיא לא «…∆

הנאה  בעדותם דיש דפסולים, דפשיטא כמותו, להעיד באים והם שפרע, מחמת

הלוה לחובת להעיד כשבאים אפי' אלא מערבותו. נפטר עדותם שע"י …Ï‡לערב
‰¯ÈÙk ˙B�ÚËa ¯ËtÏ ‡a ‰ÂÏ‰ Ì‡ ‡�L לוה שלא Ì‰Âשטוען ¿»ƒ«…∆»ƒ»≈¿«¬¿ƒ»¿≈

‰„B‰L ÂÈÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ Ì‰Â Ú¯tL ÔÚBË Ì‡ B‡ ,‰ÂÏL ÂÈÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ¿ƒƒ»»∆»»ƒ≈∆»«¿≈¿ƒƒ»»∆»
Ú¯Ù ‡ÏL,לערב המלוה הולך ללוה אין שאם דכיון להעיד, פסולים הם אעפ"כ ∆…»«

לרעה  ובין לטובה בין הערב, על כעדות נחשב הלוה על עדות כל ‰‚‰:.ממילא

ÁˆB¯‰ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ Áˆ¯� È·B¯˜ נהרג,כדי כבר שקרובם דכיון להורגו, ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«»≈«

u
דגםלט. וס "ל  ע"ז, חולקים שרבים  י "ח  סעיף  ל "ז בסימן למש "כ  ציין ובש "ך 

לי . קים לומר המוחזק  יכול  ולכן  בכשרות , וסופו  תחילתו בעינן נוגע בפסול 
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הנאה  נחשב לא נקמה עשיית הנאת הרוצח, בהמתת להם יש הנאה מ מה

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ È¯˘‡ ˙Â‰‚‰)ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ‰kÓ‰ È·B¯˜ ÔÎÂ .¿≈¿≈«À∆¿ƒ¿»ƒ«

‰kÓ‰כדי,‰ÊÏ ‰ÓB„ L�Ú ¯‡L B‡ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ BL¯‚ÏבאופןÔÈ‡L ««∆¿»¿ƒ≈«¿∆∆¿»…∆∆»∆∆≈

˙ÏÚBzממונית הנאה B˙e„Úaשל ‰kÓÏ(Ì˘ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰). ∆∆«À∆¿≈

ÊÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜L ÌÈ„Ú‰ יחד להעיד יכולים אין קרובים שהם ‡Bכיון , »≈ƒ∆¿ƒ∆»∆
ÌÈÏeÒt ,ÌÈ�È„Ï ÌÈ·B¯˜L וממילא הזמה, עליהם יקבלו לא דהדיינים ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ

דפסול  להזימה, יכול אתה שאי לעדות .מא נחשב

·‡ ÌÁ�Ó '‰

ÁÈ‰ÂLÈ ‡ÏL e�˜zÂ ,ÌÈ„Ú e�Ó Ï‰˜‰ Ì‡ שווה תהא ÌeLשלא ƒ«»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆…ƒ¿∆
,Ì‰È·B¯˜Ï eÏÙ‡ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ,Ì˙ÏeÊ ˙e„Ú שהתורה אע"פ ≈»»¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ¿≈∆

מ"מ Ì‰ÈÏÚפסלתן, ÌeÏa˜L ÔÂÈk סימן לעיל שמצאנו וכמו עדותן, מהני ≈»∆ƒ¿¬≈∆
קרובים דיינים עצמם על לקבל שאפשר Î"·כ"ב ÛÈÚÒ Ê"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ]¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

אלו  ÈÚa¯‰‚‰:].מדינים ÌÈ„Ú ÌzÒ e�Ó Ì‡ Ï·‡ עדים שום שאין קבעו ולא ¬»ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ

זולתם  ÌÈÏeÒÙÏכשרים e„ÈÚÈL Ì˙�Âk ÔÈ‡ להעיד , כשרים אינם ולכן ≈«»»»∆»ƒƒ¿ƒ

Ì‰È·B¯˜Ïלקרוביהם  e�e„È ‡Ï ,¯ÈÚa ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈ�È„ ÔÎÂ התכוונו . לא כי ¿≈«»ƒ«¿Àƒ»ƒ…»ƒ¿≈∆

קרוביהם את אף לדון ˘È"‡)למנותם ÔÓÈÒ ˘"·È¯).ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ ,¿≈¬ƒ

„Ï ÔÓÈÒ

‰¯È·Ú ˙ÓÁÓ ÌÈÏÂÒÙ‰ ÌÈ„Ú
ÌÈÙÈÚÒ ‰"Ï Â·Â

‡˙e„ÚÏ ÏeÒt ÚL¯'חמס עד להיות רשע עם ידך תשת 'אל .דכתיב »»»¿≈
ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ�È„‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈL ,¯Lk „Ú eÏÙ‡Â«¬ƒ≈»≈∆≈««¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,BÚL¯יודע e„Ú˙שהוא ‡È‰L ƒ¿»¿»ƒƒ««ƒ∆ƒ≈

u
טריפהמ. נעשה ולא חי  עדיין שהוא זמן כל  להעיד יכול  עצמו  הנרצח  ואפילו 

לעדות . כשר טריפה שאף  הש "ך ודעת [סמ "ע],

להזימה,מא. יכול  שאתה עדות בעינן  לא  דבממון וס"ל  חולקים ראשונים  והרבה 

שאין  עדות  ודאי הוי דאם מאריך  והש "ך  בדיעבד, לפסול  אם דצ"ע הב "ח וכתב 

בממון . אף  פסול  להזימה יכול 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñâë÷

(˙Â„ÚÓ È"Ù Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï)˙Ó‡ דעד כיון המעשה, בשעת נוכח היה זה שעד ¡∆
כאילו  ממון מוציאין והב"ד אחד, עד ע"פ רק נפסק הדין ונמצא שאינו, כמי פסול

עדים  שני כאן ÓBÏ¯,יש CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ש . Ú„BÈבאופן ‡e‰L ¯Lk „Ú ¿≈»ƒ«≈»≈∆≈«
¯˜L „Ú BÓÚL È�L‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa בשעת כלל היה שלא ¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ∆ƒ≈∆∆

ÈÚ‰Ï„המעשה  BÏ ¯eÒ‡L .עמו , ∆»¿»ƒ

·‡ ÌÁ�Ó 'Â

·ÚL¯ e‰ÊÈ‡ לעדות B˜ÏÓ˙שפסול ‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk , ≈∆»»»∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿
עליה  שאין אע"פ גזילה, או תחמוד לא כגון ממון, חימוד בו שיש [בלאו

ממונית] הנאה בשביל לשקר דחשוד לעדות, נפסל ÓBÏ¯מלקות, CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¿≈»ƒ«
‡Ï ,ÔB·‡zÏ ¯·Ú Ì‡ ‡�L ‡Ï .ÔÈ„ ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈÁ Ì‡ƒ«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ…¿»ƒ»«¿≈»…

.ÒÈÚÎ‰Ï ¯·Ú Ì‡ ‡�L:‰‚‰‰¯·Ú ¯·Úדאורייתא,˙B˜ÏÓ da ÔÈ‡L ¿»ƒ»«¿«¿ƒ»«¬≈»∆≈»«¿

מ"מ מדאורייתא, נפסל שלא Ô�a¯„Óאע"פ ÏeÒt יתבאר כ"ג סעיף [לקמן »ƒ¿«»»

מדרבנן] או מדאורייתא פסול אם Á"„)מב החילוק ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯).

‚¯·ÚL ‰¯·Ú ‰˙È‰איסור Ô�a¯„Ó.רק ÏeÒt ,Ô�a¯„Ó:‰‚‰LÈÂ »¿»¬≈»∆»«ƒ¿«»»»ƒ¿«»»¿≈

ÌÈ¯ÓB‡ ד¯·„aרק ÚL·¯שאסור Ô�ÈÚa ,Ì‰È¯·„Ó בו שיש איסור על ¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈∆»≈»∆»«

ÔBÓÓ „eÓÁ ÌeLÓ מחמת איסור על שעובר שרואים דכיון דרבנן, ריבית כגון ƒƒ»

ממון חימוד משום שקר להעיד אף הוא חשוד ממון, ÌÁÂ¯Èחימוד Â�È·¯)

(¯ÂËÈÚÂ Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù 'ÒÂ˙Â „"Á ·"�.

·‡ ÌÁ�Ó 'Ê

„ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa ˙Ó‰ È¯·B˜ מת לקבור מדאורייתא שאסור אע"פ ¿≈«≈¿ƒ
מ"מ  ‡Ì˙Bלעדות ÌÈ¯Lkביו"ט, e„� eÏÙ‡ זו , עבירה ·„·¯על e�LÂ ¿≈ƒ¬ƒƒ»¿»«»»

מ"מ  ולקבור, לעבור ‰Ìוהמשיכו ‰ÂˆÓL ÌÈ¯·BÒ Ì‰L È�tÓ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰¯tÎÏ ‡Ï‡ Ì˙B‡ e„� ‡ÏLÂ ,ÌÈNBÚ,מצוה שהוא שאע"פ דסבורים ƒ¿∆…ƒ»∆»¿«»»

אותם  נידו ולכן כפרה, מעט צריך ‡eÒÈ¯‰‚‰:.מ"מ ¯·„ ¯‡La ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»¿«ƒ

˙eÚË ÁkÓ e¯·ÚL ¯ÓBÏ ÏÎe�L באופן בריבית בהלואה כגון נפסלים, דאינם ∆««∆»¿ƒ…«»

י"ב סעיף וכדלקמן איסור בו שיש לכל ידוע ˘È"‡)שלא ÔÓÈÒ ˘"·È¯)ÔÈÚÂ .¿«≈

„"Î ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ולכן אסור, שהדבר יודעים לא שהאנשים דוגמאות כמה ¿«»¿ƒ

u
את מב. ביטל  שאם כיון נפסל , מלקות, בו שאין אע"פ לעשה, הניתק בלאו  אבל 

לוקה. העשה, את לקיים  האפשרות
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הנאה  נחשב לא נקמה עשיית הנאת הרוצח, בהמתת להם יש הנאה מ מה

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ È¯˘‡ ˙Â‰‚‰)ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ‰kÓ‰ È·B¯˜ ÔÎÂ .¿≈¿≈«À∆¿ƒ¿»ƒ«

‰kÓ‰כדי,‰ÊÏ ‰ÓB„ L�Ú ¯‡L B‡ ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ BL¯‚ÏבאופןÔÈ‡L ««∆¿»¿ƒ≈«¿∆∆¿»…∆∆»∆∆≈

˙ÏÚBzממונית הנאה B˙e„Úaשל ‰kÓÏ(Ì˘ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰). ∆∆«À∆¿≈

ÊÈ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜L ÌÈ„Ú‰ יחד להעיד יכולים אין קרובים שהם ‡Bכיון , »≈ƒ∆¿ƒ∆»∆
ÌÈÏeÒt ,ÌÈ�È„Ï ÌÈ·B¯˜L וממילא הזמה, עליהם יקבלו לא דהדיינים ∆¿ƒ««»ƒ¿ƒ

דפסול  להזימה, יכול אתה שאי לעדות .מא נחשב

·‡ ÌÁ�Ó '‰

ÁÈ‰ÂLÈ ‡ÏL e�˜zÂ ,ÌÈ„Ú e�Ó Ï‰˜‰ Ì‡ שווה תהא ÌeLשלא ƒ«»»ƒ≈ƒ¿ƒ¿∆…ƒ¿∆
,Ì‰È·B¯˜Ï eÏÙ‡ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ,Ì˙ÏeÊ ˙e„Ú שהתורה אע"פ ≈»»¿≈ƒ¿»ƒ¬ƒƒ¿≈∆

מ"מ Ì‰ÈÏÚפסלתן, ÌeÏa˜L ÔÂÈk סימן לעיל שמצאנו וכמו עדותן, מהני ≈»∆ƒ¿¬≈∆
קרובים דיינים עצמם על לקבל שאפשר Î"·כ"ב ÛÈÚÒ Ê"Ï ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ]¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

אלו  ÈÚa¯‰‚‰:].מדינים ÌÈ„Ú ÌzÒ e�Ó Ì‡ Ï·‡ עדים שום שאין קבעו ולא ¬»ƒƒ¿«≈ƒ»ƒ

זולתם  ÌÈÏeÒÙÏכשרים e„ÈÚÈL Ì˙�Âk ÔÈ‡ להעיד , כשרים אינם ולכן ≈«»»»∆»ƒƒ¿ƒ

Ì‰È·B¯˜Ïלקרוביהם  e�e„È ‡Ï ,¯ÈÚa ÌÈ�ÓÓ‰ ÌÈ�È„ ÔÎÂ התכוונו . לא כי ¿≈«»ƒ«¿Àƒ»ƒ…»ƒ¿≈∆

קרוביהם את אף לדון ˘È"‡)למנותם ÔÓÈÒ ˘"·È¯).ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ ,¿≈¬ƒ

„Ï ÔÓÈÒ

‰¯È·Ú ˙ÓÁÓ ÌÈÏÂÒÙ‰ ÌÈ„Ú
ÌÈÙÈÚÒ ‰"Ï Â·Â

‡˙e„ÚÏ ÏeÒt ÚL¯'חמס עד להיות רשע עם ידך תשת 'אל .דכתיב »»»¿≈
ÌÈ¯ÈkÓ ÌÈ�È„‰ ÔÈ‡Â ,ÚL¯ ‡e‰L B¯·Áa Ú„BÈL ,¯Lk „Ú eÏÙ‡Â«¬ƒ≈»≈∆≈««¬≈∆»»¿≈««»ƒ«ƒƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÚ „ÈÚ‰Ï BÏ ¯eÒ‡ ,BÚL¯יודע e„Ú˙שהוא ‡È‰L ƒ¿»¿»ƒƒ««ƒ∆ƒ≈

u
טריפהמ. נעשה ולא חי  עדיין שהוא זמן כל  להעיד יכול  עצמו  הנרצח  ואפילו 

לעדות . כשר טריפה שאף  הש "ך ודעת [סמ "ע],

להזימה,מא. יכול  שאתה עדות בעינן  לא  דבממון וס"ל  חולקים ראשונים  והרבה 

שאין  עדות  ודאי הוי דאם מאריך  והש "ך  בדיעבד, לפסול  אם דצ"ע הב "ח וכתב 

בממון . אף  פסול  להזימה יכול 
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(˙Â„ÚÓ È"Ù Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï)˙Ó‡ דעד כיון המעשה, בשעת נוכח היה זה שעד ¡∆
כאילו  ממון מוציאין והב"ד אחד, עד ע"פ רק נפסק הדין ונמצא שאינו, כמי פסול

עדים  שני כאן ÓBÏ¯,יש CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ש . Ú„BÈבאופן ‡e‰L ¯Lk „Ú ¿≈»ƒ«≈»≈∆≈«
¯˜L „Ú BÓÚL È�L‰ „Ú‰L Ú„ÈÂ ,B¯·ÁÏ ˙e„Úa בשעת כלל היה שלא ¿≈«¬≈¿»«∆»≈«≈ƒ∆ƒ≈∆∆

ÈÚ‰Ï„המעשה  BÏ ¯eÒ‡L .עמו , ∆»¿»ƒ

·‡ ÌÁ�Ó 'Â

·ÚL¯ e‰ÊÈ‡ לעדות B˜ÏÓ˙שפסול ‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈÁL ‰¯·Ú ¯·ÚL Ïk , ≈∆»»»∆»«¬≈»∆«»ƒ»∆»«¿
עליה  שאין אע"פ גזילה, או תחמוד לא כגון ממון, חימוד בו שיש [בלאו

ממונית] הנאה בשביל לשקר דחשוד לעדות, נפסל ÓBÏ¯מלקות, CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,¿≈»ƒ«
‡Ï ,ÔB·‡zÏ ¯·Ú Ì‡ ‡�L ‡Ï .ÔÈ„ ˙Èa ˙˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÌÈ·ÈÁ Ì‡ƒ«»ƒ»∆»ƒ«≈ƒ…¿»ƒ»«¿≈»…

.ÒÈÚÎ‰Ï ¯·Ú Ì‡ ‡�L:‰‚‰‰¯·Ú ¯·Úדאורייתא,˙B˜ÏÓ da ÔÈ‡L ¿»ƒ»«¿«¿ƒ»«¬≈»∆≈»«¿

מ"מ מדאורייתא, נפסל שלא Ô�a¯„Óאע"פ ÏeÒt יתבאר כ"ג סעיף [לקמן »ƒ¿«»»

מדרבנן] או מדאורייתא פסול אם Á"„)מב החילוק ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯).

‚¯·ÚL ‰¯·Ú ‰˙È‰איסור Ô�a¯„Ó.רק ÏeÒt ,Ô�a¯„Ó:‰‚‰LÈÂ »¿»¬≈»∆»«ƒ¿«»»»ƒ¿«»»¿≈

ÌÈ¯ÓB‡ ד¯·„aרק ÚL·¯שאסור Ô�ÈÚa ,Ì‰È¯·„Ó בו שיש איסור על ¿ƒ¿»»ƒƒ¿≈∆»≈»∆»«

ÔBÓÓ „eÓÁ ÌeLÓ מחמת איסור על שעובר שרואים דכיון דרבנן, ריבית כגון ƒƒ»

ממון חימוד משום שקר להעיד אף הוא חשוד ממון, ÌÁÂ¯Èחימוד Â�È·¯)

(¯ÂËÈÚÂ Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù 'ÒÂ˙Â „"Á ·"�.

·‡ ÌÁ�Ó 'Ê

„ÔBL‡¯ ·BË ÌBÈa ˙Ó‰ È¯·B˜ מת לקבור מדאורייתא שאסור אע"פ ¿≈«≈¿ƒ
מ"מ  ‡Ì˙Bלעדות ÌÈ¯Lkביו"ט, e„� eÏÙ‡ זו , עבירה ·„·¯על e�LÂ ¿≈ƒ¬ƒƒ»¿»«»»

מ"מ  ולקבור, לעבור ‰Ìוהמשיכו ‰ÂˆÓL ÌÈ¯·BÒ Ì‰L È�tÓ ,ÌÈ¯Lk¿≈ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ∆ƒ¿»≈
‰¯tÎÏ ‡Ï‡ Ì˙B‡ e„� ‡ÏLÂ ,ÌÈNBÚ,מצוה שהוא שאע"פ דסבורים ƒ¿∆…ƒ»∆»¿«»»

אותם  נידו ולכן כפרה, מעט צריך ‡eÒÈ¯‰‚‰:.מ"מ ¯·„ ¯‡La ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿»¿«ƒ

˙eÚË ÁkÓ e¯·ÚL ¯ÓBÏ ÏÎe�L באופן בריבית בהלואה כגון נפסלים, דאינם ∆««∆»¿ƒ…«»

י"ב סעיף וכדלקמן איסור בו שיש לכל ידוע ˘È"‡)שלא ÔÓÈÒ ˘"·È¯)ÔÈÚÂ .¿«≈

„"Î ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ולכן אסור, שהדבר יודעים לא שהאנשים דוגמאות כמה ¿«»¿ƒ

u
את מב. ביטל  שאם כיון נפסל , מלקות, בו שאין אע"פ לעשה, הניתק בלאו  אבל 

לוקה. העשה, את לקיים  האפשרות
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נפסלים  e„ÚÏ˙אין ÏeÒt ,B˙Bk‰Ï B¯·Á ÏÚ B„È ‰Èa‚Ó‰ קוראו . דהפסוק ««¿ƒ«»«¬≈¿«»¿≈

ומ"מ  להכותו, ברצה רק ואיירי רעך', תכה למה לרשע 'ויאמר כדכתיב רשע

רק  אלא פסול בו Ô�a¯„Óאין דאין ÛÒÂÈ)מלקותכיון ˙È·). ƒ¿«»»

‰‡ÂL ˙Úe·L „Á‡ ,‰Úe·L‰ ÏÚ ¯·BÚ‰ דבר לבטל או לקיים שנשבע »≈««¿»∆»¿«»¿
אבן, שהוא או עץ שהוא עץ עמוד על שנשבע כגון Úe·L˙הידוע, „Á‡Â¿∆»¿«

ÔBÓÓ ÏL ¯˜L,מחבירו לוה שלא לשקר אכל ÈeË·eשנשבע שלא שנשבע ∆∆∆»ƒ
אכל  לא ולבסוף שיאכל שנשבע או אכל, וכן זה Ú·¯דבר eÏÙ‡Â .ÏeÒt ,»«¬ƒ»«

Ï‰˜‰ eÓÈ¯Á‰L Ì¯Á ÏÚ כשבועה נחשב B�È‡Lדחרם ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . «≈∆∆∆¡ƒ«»»¿≈¿ƒ∆≈
¯·ÚLÏ„ ‰Úe·La ‡˜Â„ ‡Ï‡ ÏÒÙ� או אכל ובאמת אכל שלא שנשבע ƒ¿»∆»«¿»ƒ¿»ƒ¿∆»»

ÂÈtÓלהיפך  ‰Úe·L ‰˙ˆÈL ‰ÚL·„ ‡·Ïמיד, ,¯˜LÏ ‰‡ˆÈ ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒƒ»¿»«∆∆¬»
‡Ï ,ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡ÏL ÔB‚k ,‡a‰Ï„ ‰Úe·La שבשעה כיון עי"ז, נפסל ƒ¿»¿¿«»¿∆……«¿»«…

אנסו  יצרו כי קיימו לא ואח"כ שבועתו, לקיים סבור היה ÈÓƒ‰‚‰:.מג שנשבע

,È˙ÈÈ‰ Òe�‡ B‡ ‚‚BL ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡ ,B˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆»««¿»≈∆¡»«≈»»ƒƒ

BÓˆÚ ¯ÈLÎ‰Ï ששכח יאמר לשקר נשבע כל ·˘Ìמד דא"כ ÛÒÂÈ ˙È·) ¿«¿ƒ«¿

(‡"·˘¯.

·‡ ÌÁ�Ó 'Á

ÂB„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï·� ‰˙ˆÈL ÁaË ששייכת טריפה בהמה שמכר «»∆»¿»¿≈»¿≈»ƒ««»
כשירה  בחזקת e„ÚÏ˙לו ÏeÒt שמחמת , כיון מ"מ ממנה, אכל שלא אע"פ »¿≈

שקר להעיד חשוד הוא הרי אחרים, הכשיל ממון ÔÓÈÒחימוד ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ¿«≈¿∆≈»ƒ»

Ë"È˜ ואילך ט"ו Ê‰מסעיף ÔÈ„ ¯‡a˙� בתשובה ששב נחשב כיצד .וע"ש ƒ¿»≈ƒ∆

ÊÈt ÏÚ Û‡Â ,ÏÊ‚ B‡ ·�‚L ˙ÚÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ,ÔÏÊ‚ ÔÎÂ ,·�‚«»¿≈«¿»¿ƒ¿≈≈≈∆»«»«¿««ƒ
e¯ÈÊÁ‰L חוזרים מעצמן החזירו אבל ב"ד, כפיית ע"י כשהחזירו [היינו ∆∆¡ƒ

u
יאכל ,מג. שלא  שנשבע  כגון  ועשה, בקום  שבועתו  על  עבר דאם הכריע  והריב "ש 

שבועתו על  דעבר אכל , ולא שיאכל  כשנשבע משא "כ  נפסל , בכה "ג ואכל , ועבר

נפסל . לא בכה"ג  תעשה, ואל  בשב 

לשיטות מד. אבל  דלהבא, בשבועה גם שנפסל  לשיטות  רק  הם הרמ "א דברי  כל 

שמעשה כיון  הייתי, אנוס או  שוגג לטעון שייך  לא  דלשעבר, בשבועה רק שנפסל 

שוגג. שהיה  לומר עבירה בכל  נאמן שאינו  כמו דיבורו , בשעת  הוא  העבירה
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˙eL·‰.]מה לכשרותן  eNÚÈL „Ú ,Ë"Î ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ סדר כיצד «∆«¬¿»¿«≈¿«»¿ƒ

�ÏÒÙתשובתן  B�È‡ ,·�‚‰ ÌÚ ˜ÏBÁ‰ השתמש . לא שעדיין באופן דוקא «≈ƒ««»≈ƒ¿»

נפסל  שינוי, פעולת בה שעשה או בה השתמש אבל אותה, שינה ולא בגזילה

(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)˙ÓÈ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔB„˜Ùa ¯ÙBk‰ ·"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿∆≈«

ÏÒÙ� מו. ƒ¿»

·‡ ÌÁ�Ó 'Ë

Á פלוני את שראיתם מעידים אתם כיצד ואמרו שניים שבאו היינו, זוממין עדים

ובאופן  אחר, במקום הייתם עמנו זה ביום הרי וכך, כך עשה פלוני ביום

לחייבו שזממו מה לו לשלם צריכים ÌÊ‰Lשהוזמו, Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÓBÊ „Ú≈≈««ƒ∆À«
,ÌÏLÂ ,ÔBÓÓ ˙e„Úa,לתשלומין הניתן בדבר ושיקר עיוות שמתחילה אע"פ ¿≈»¿ƒ≈

מ"מ ושילם, עיוותו תיקן È˙ÓÈ‡Óeואכן .˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt»ƒ«»¿»≈≈≈»«
,ÏÒÙ� ‡e‰אלא אותו, שהזימו מזמן ÈÚ‰L„לא ˙ÚÓעצמו È·a˙הוא ƒ¿»≈≈∆≈ƒ¿≈

ÌÈÓÈ ‰Ók ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ˙e„Ú d˙B‡ ÏÚ ÌÊ‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„ƒ««ƒ∆…À««»≈∆»¿«««»»ƒ
עדותו  מזמן למפרע נפסל זומם .שעד

ËÌÈÓÓBÊ ÌÈNÚ� ¯ËL‰ È„Ú ÔÈ‡אלאe¯Ó‡ÈL „ÚÔÈ„ ˙È·a העדים ≈≈≈«¿««¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈ƒ
השטר  על ‡e‰e�¯Áשחתומים ‡ÏÂ e‰e�·˙k B�ÓÊa ‰Ê ¯ËL היינו ¿«∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿

ואמרו  הזימום אם ולכן בשטר, שמופיע ביום נכתב שהשטר ומודים שאומרים

זוממין  נעשו אחר, במקום היו זה ÏÚשביום Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…»¿≈««
e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈ�a „Á‡a ¯ËL ÏL B�ÓÊL Ètƒ∆¿«∆¿«¿∆»¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËL‰ ,‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰ÓÚ eÈ‰ ¯ËL‰ È„ÚL∆≈≈«¿«»ƒ»∆¿»∆¿∆«¿«»≈¿»≈ƒ

e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯Lk אחר היה e‰e¯Á‡Âביום שההלואה היינו ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬
שנכתב  כפי בניסן באחד ולא באדר באחד ÌÈÏLe¯Èaבירושלים eÈ‰LÎe¿∆»ƒ»«ƒ

ÔÒÈ�a B�ÓÊ e·˙ÎÂ B�ÓÊ e¯Á‡Â ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ,¯„‡a „Á‡a¿∆»«¬»»¿¿«∆»¿≈¬¿«¿»¿¿«¿ƒ»

u
שיעשהמה. עד לכשרותו  חוזר אינו  מעצמו , שהחזיר אף  לגזול , או  לגנוב  וברגיל 

כ "ט. סעיף  לקמן  המבוארת התשובה סדר 

עדיםמו. שמביא פי על  אף  וכפר, שהלוהו  מלוה לחבירו  התובע שם : השו "ע ז"ל 

כעת  לו  אין כי שכפר שהטעם  [דאומרים  נשבע שלא  זמן כל  חשוד, אינו  להכחישו,

על אף  חשוד הוי בפקדון, הכופר אבל  לו ]. להחזיר  ממון  שימצא עד וכופר ממון,

מעידים שעדים  [דכיון  שכפר בשעה בידו  שראוהו  עדים שיש  והוא  נשבע, שלא פי

כפרן]. נעשה ולכן אותו , למצוא כדי דמשתמט  סברת כאן  אין בידו , שהוא
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נפסלים  e„ÚÏ˙אין ÏeÒt ,B˙Bk‰Ï B¯·Á ÏÚ B„È ‰Èa‚Ó‰ קוראו . דהפסוק ««¿ƒ«»«¬≈¿«»¿≈

ומ"מ  להכותו, ברצה רק ואיירי רעך', תכה למה לרשע 'ויאמר כדכתיב רשע

רק  אלא פסול בו Ô�a¯„Óאין דאין ÛÒÂÈ)מלקותכיון ˙È·). ƒ¿«»»

‰‡ÂL ˙Úe·L „Á‡ ,‰Úe·L‰ ÏÚ ¯·BÚ‰ דבר לבטל או לקיים שנשבע »≈««¿»∆»¿«»¿
אבן, שהוא או עץ שהוא עץ עמוד על שנשבע כגון Úe·L˙הידוע, „Á‡Â¿∆»¿«

ÔBÓÓ ÏL ¯˜L,מחבירו לוה שלא לשקר אכל ÈeË·eשנשבע שלא שנשבע ∆∆∆»ƒ
אכל  לא ולבסוף שיאכל שנשבע או אכל, וכן זה Ú·¯דבר eÏÙ‡Â .ÏeÒt ,»«¬ƒ»«

Ï‰˜‰ eÓÈ¯Á‰L Ì¯Á ÏÚ כשבועה נחשב B�È‡Lדחרם ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . «≈∆∆∆¡ƒ«»»¿≈¿ƒ∆≈
¯·ÚLÏ„ ‰Úe·La ‡˜Â„ ‡Ï‡ ÏÒÙ� או אכל ובאמת אכל שלא שנשבע ƒ¿»∆»«¿»ƒ¿»ƒ¿∆»»

ÂÈtÓלהיפך  ‰Úe·L ‰˙ˆÈL ‰ÚL·„ ‡·Ïמיד, ,¯˜LÏ ‰‡ˆÈ ƒ¿»»∆»¿»¿»ƒƒ»¿»«∆∆¬»
‡Ï ,ÏÎ‡Â ,ÏÎ‡ ‡ÏL ÔB‚k ,‡a‰Ï„ ‰Úe·La שבשעה כיון עי"ז, נפסל ƒ¿»¿¿«»¿∆……«¿»«…

אנסו  יצרו כי קיימו לא ואח"כ שבועתו, לקיים סבור היה ÈÓƒ‰‚‰:.מג שנשבע

,È˙ÈÈ‰ Òe�‡ B‡ ‚‚BL ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡ ,B˙Úe·L ÏÚ ¯·ÚL ÌÈ„Ú e‡aL∆»≈ƒ∆»««¿»≈∆¡»«≈»»ƒƒ

BÓˆÚ ¯ÈLÎ‰Ï ששכח יאמר לשקר נשבע כל ·˘Ìמד דא"כ ÛÒÂÈ ˙È·) ¿«¿ƒ«¿

(‡"·˘¯.

·‡ ÌÁ�Ó 'Á

ÂB„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë B‡ ‰Ï·� ‰˙ˆÈL ÁaË ששייכת טריפה בהמה שמכר «»∆»¿»¿≈»¿≈»ƒ««»
כשירה  בחזקת e„ÚÏ˙לו ÏeÒt שמחמת , כיון מ"מ ממנה, אכל שלא אע"פ »¿≈

שקר להעיד חשוד הוא הרי אחרים, הכשיל ממון ÔÓÈÒחימוד ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ¿«≈¿∆≈»ƒ»

Ë"È˜ ואילך ט"ו Ê‰מסעיף ÔÈ„ ¯‡a˙� בתשובה ששב נחשב כיצד .וע"ש ƒ¿»≈ƒ∆

ÊÈt ÏÚ Û‡Â ,ÏÊ‚ B‡ ·�‚L ˙ÚÓ ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ,ÔÏÊ‚ ÔÎÂ ,·�‚«»¿≈«¿»¿ƒ¿≈≈≈∆»«»«¿««ƒ
e¯ÈÊÁ‰L חוזרים מעצמן החזירו אבל ב"ד, כפיית ע"י כשהחזירו [היינו ∆∆¡ƒ

u
יאכל ,מג. שלא  שנשבע  כגון  ועשה, בקום  שבועתו  על  עבר דאם הכריע  והריב "ש 

שבועתו על  דעבר אכל , ולא שיאכל  כשנשבע משא "כ  נפסל , בכה "ג ואכל , ועבר

נפסל . לא בכה"ג  תעשה, ואל  בשב 

לשיטות מד. אבל  דלהבא, בשבועה גם שנפסל  לשיטות  רק  הם הרמ "א דברי  כל 

שמעשה כיון  הייתי, אנוס או  שוגג לטעון שייך  לא  דלשעבר, בשבועה רק שנפסל 

שוגג. שהיה  לומר עבירה בכל  נאמן שאינו  כמו דיבורו , בשעת  הוא  העבירה
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˙eL·‰.]מה לכשרותן  eNÚÈL „Ú ,Ë"Î ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ סדר כיצד «∆«¬¿»¿«≈¿«»¿ƒ

�ÏÒÙתשובתן  B�È‡ ,·�‚‰ ÌÚ ˜ÏBÁ‰ השתמש . לא שעדיין באופן דוקא «≈ƒ««»≈ƒ¿»

נפסל  שינוי, פעולת בה שעשה או בה השתמש אבל אותה, שינה ולא בגזילה

(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)˙ÓÈ‡ ‰ÂÏÓ B‡ ÔB„˜Ùa ¯ÙBk‰ ·"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿∆≈«

ÏÒÙ� מו. ƒ¿»

·‡ ÌÁ�Ó 'Ë

Á פלוני את שראיתם מעידים אתם כיצד ואמרו שניים שבאו היינו, זוממין עדים

ובאופן  אחר, במקום הייתם עמנו זה ביום הרי וכך, כך עשה פלוני ביום

לחייבו שזממו מה לו לשלם צריכים ÌÊ‰Lשהוזמו, Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÓBÊ „Ú≈≈««ƒ∆À«
,ÌÏLÂ ,ÔBÓÓ ˙e„Úa,לתשלומין הניתן בדבר ושיקר עיוות שמתחילה אע"פ ¿≈»¿ƒ≈

מ"מ ושילם, עיוותו תיקן È˙ÓÈ‡Óeואכן .˙e„Ú ÏÎÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt»ƒ«»¿»≈≈≈»«
,ÏÒÙ� ‡e‰אלא אותו, שהזימו מזמן ÈÚ‰L„לא ˙ÚÓעצמו È·a˙הוא ƒ¿»≈≈∆≈ƒ¿≈

ÌÈÓÈ ‰Ók ¯Á‡Ï ‡Ï‡ ˙e„Ú d˙B‡ ÏÚ ÌÊ‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ„ƒ««ƒ∆…À««»≈∆»¿«««»»ƒ
עדותו  מזמן למפרע נפסל זומם .שעד

ËÌÈÓÓBÊ ÌÈNÚ� ¯ËL‰ È„Ú ÔÈ‡אלאe¯Ó‡ÈL „ÚÔÈ„ ˙È·a העדים ≈≈≈«¿««¬ƒ¿ƒ«∆…¿¿≈ƒ
השטר  על ‡e‰e�¯Áשחתומים ‡ÏÂ e‰e�·˙k B�ÓÊa ‰Ê ¯ËL היינו ¿«∆ƒ¿«¿«¿¿…≈«¿

ואמרו  הזימום אם ולכן בשטר, שמופיע ביום נכתב שהשטר ומודים שאומרים

זוממין  נעשו אחר, במקום היו זה ÏÚשביום Û‡ ,Ôk e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…»¿≈««
e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡·e ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÒÈ�a „Á‡a ¯ËL ÏL B�ÓÊL Ètƒ∆¿«∆¿«¿∆»¿ƒ»ƒ»«ƒ»≈ƒ¿≈ƒ
ÌÈ„Ú‰Â ¯Lk ¯ËL‰ ,‰Ê ÌBÈa Ï··a Ì‰ÓÚ eÈ‰ ¯ËL‰ È„ÚL∆≈≈«¿«»ƒ»∆¿»∆¿∆«¿«»≈¿»≈ƒ

e‰e·˙kL ¯LÙ‡L ,ÌÈ¯Lk אחר היה e‰e¯Á‡Âביום שההלואה היינו ¿≈ƒ∆∆¿»∆¿»¿≈¬
שנכתב  כפי בניסן באחד ולא באדר באחד ÌÈÏLe¯Èaבירושלים eÈ‰LÎe¿∆»ƒ»«ƒ

ÔÒÈ�a B�ÓÊ e·˙ÎÂ B�ÓÊ e¯Á‡Â ÌL ‰Ê ¯ËL e·˙k ,¯„‡a „Á‡a¿∆»«¬»»¿¿«∆»¿≈¬¿«¿»¿¿«¿ƒ»

u
שיעשהמה. עד לכשרותו  חוזר אינו  מעצמו , שהחזיר אף  לגזול , או  לגנוב  וברגיל 

כ "ט. סעיף  לקמן  המבוארת התשובה סדר 

עדיםמו. שמביא פי על  אף  וכפר, שהלוהו  מלוה לחבירו  התובע שם : השו "ע ז"ל 

כעת  לו  אין כי שכפר שהטעם  [דאומרים  נשבע שלא  זמן כל  חשוד, אינו  להכחישו,

על אף  חשוד הוי בפקדון, הכופר אבל  לו ]. להחזיר  ממון  שימצא עד וכופר ממון,

מעידים שעדים  [דכיון  שכפר בשעה בידו  שראוהו  עדים שיש  והוא  נשבע, שלא פי

כפרן]. נעשה ולכן אותו , למצוא כדי דמשתמט  סברת כאן  אין בידו , שהוא
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העדים  אבל בבבל, היו בניסן שבאחד הדבר נכון וממילא כשר, מאוחר ושטר

כשר  eÓÊ‰Âוהשטר ,e‰e�·˙k B�ÓÊa e¯Ó‡ Ì‡Â הם . ממתי לברר יש ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«¿¿À¿
לכן  ‰ËL¯נפסלים, ‰Ê ÏÚ eÓ˙ÁL ÌBÈ‰ ÌÈÚ„BÈL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«∆»¿«∆«¿«

בשטר  שכתוב לזמן מתאים ÓÈ˙Áa˙וזה ¯ËL‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,≈ƒ∆»∆«¿««¬ƒ«
È�BÏt ÌBÈa Ba Ì„È בשטר Ú¯ÙÓÏלכן,המופיע eÏÒÙ� ,eÓÊ‰L ÔÂÈk »»¿¿ƒ≈»∆À¿ƒ¿¿¿«¿≈«

¯ËL‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„B�L ÌBÈÓ המופיע ביום שקר שחתמו שנתברר כיון ƒ∆«∆»¿««¿«
נמצאים  שהם בעוד בירושלים שהיתה הלואה על פלוני ביום חתמו דהרי בשטר,

משום נפסלים מ"מ יום, באותו בב"ד העידו שלא ואע"פ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒבבבל.
‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜Á�L ÈÓk Ì‰ È¯‰ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»
למפרע  נפסלים ולכן יום, באותו שקר שהעידו חתימתן ע"י נחשב וממילא

יום  Ì„˜Ó,מאותו ¯ËL‰ e‡¯ ‡ÏÂ ,Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿«ƒ…∆
לכן בזמנו , שכתבוהו אומרים הם e„ÈÚ‰Lרק ˙ÚÓ ‡Ï‡ ÌÈÏÒÙ� Ì�È‡≈»ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ

e‰e�·˙k B�ÓÊa e¯Ó‡Â ,Ì„È ·˙k ‰ÊL ÔÈ„ ˙È·a נתברר ההזמה וע"י ¿≈ƒ∆∆¿«»»¿»¿ƒ¿«¿«¿
בב"ד, עדותן מזמן רק שנפסלים והטעם לעדות, נפסלו ולכן שקרנים שהם

ÏÚמשום  eÓ˙Á ÌBÈa Ba ,ÔÈ„ ˙È·a e„ÈÚ‰L ‰Ê ÌBÈaL ¯LÙ‡„¿∆¿»∆¿∆∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿«
.e�·˙k B�ÓÊa e¯Ó‡Â e¯˜L Ì‰Â ,ÌÈ�L ‰Ók BÏ LÈL ¯ËL‰ שטר «¿«∆≈«»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

קודם  שקנו מלקוחות לגבות דיבוא פסול, השטר מוקדם, זמן בו שכתוב

ולכן כדין, שלא ÈÊÓa„,ההלוואה ,Ì„˜Ó ¯ËL ÏÚ ÌÓˆÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿«¿»«¿«À¿»¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt כדין שלא ממון תביעת בו שיש שטר על שחתמו כיון ¿ƒ¿≈

(‰ÂÏÓ '‰Ó ‚"ÎÙ ˘È¯ ‰�˘Ó „È‚Ó‰).

·‡ ÌÁ�Ó 'È

ÈÌ‡ ,‰ÂÏ‰ „Á‡Â ‰ÂÏÓ‰ „Á‡ .ÏeÒt ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓ‰ היתה ההלואה ««¿∆¿ƒƒ»∆»««¿∆¿∆»«…∆ƒ
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a שישלם וסיכם קצץ ההלואה שבזמן היינו מראש, מוסכמת ¿ƒƒ¿»

Ô�a¯„Óיותר  ˙Èa¯a Ì‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈÏeÒt אחר , מעצמו לו שהוסיף ¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»»
עם  לו שממתין כגון מקח, בדרך ריבית שקצץ או מראש, קציצה בלי ההלוואה

איסורו  הלוואה דרך זה שאין וכיון הקנייה, סכום את לו מייקר ולכן התשלום,

מדרבנן  Ì‰È¯·„Óרק ÌÈÏeÒt מדרבנן , „·‡·˜‰‚‰:.רק ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈¿ƒ¿«¬«

˙Èa¯'ריבית 'אבק נקרא דרבנן ריבית ÏÂ‡כל ‰ÂÏÓ‰ ‡Ï‡ ÏÒÙ� B�È‡ ƒƒ≈ƒ¿»∆»««¿∆¿…

‰BÏ‰ עובר [ואינו הלוה על ולא המלוה על רק האיסור דרבנן דבריבית דס"ל «∆

לעדות] נפסלים אין זה איסור שעל עוור, לפני על Ù¯˜רק ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñæë÷

(¯¯Â·Ò"˜ ÔÓÈÒ LÈ¯ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ שבריבית . נתבאר ששם א' סעיף ¿«≈¿∆≈»≈ƒ»

הלוה  ולא המלוה רק עובר .דרבנן

‡È‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a eÏÙ‡ ,ÌÈÓB˙È ˙BÚÓ ‰ÂÏÓ‰,מדאורייתא שאיסורו ««¿∆¿¿ƒ¬ƒ¿ƒƒ¿»
�ÏÒÙמ"מ  ‡Ï לעדות‡�„È·Ú˜ ‰ÂˆÓ ¯·Ò„ ÌeLÓ בלבו , שחושב …ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»»¬ƒ¿»

מצוה  בזה ‰ÌÈÓB˙Èשעושה ÈÒÎ� ÁÈÂ¯‰Ï,'ד סעיף לעיל שנתבאר וכמו ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ
אינו  איסור, אין זה שבאופן שסבור מחמת עבירה לעבור שמותר סבור דאם

בכך  .נפסל

·‡ ÌÁ�Ó ‡È

·È˙Èa¯a Ï‡¯NÈÏ ‰ÂÏ‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ,˙ÓL ,¯ËLa Ìe˙Á‰ „Ú≈∆»«¿«∆≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ
‰ˆeˆ˜ עי"ז לעדות לפוסלו e‰L‡ורוצים ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰ Ì‡ , ¿»ƒ¿À¿»∆
ÒBtB¯ËBt‡ גוי נכסי Ë�Ò¯על B‡ פקידÏL„ ÔÈÏBz ,ÈB‚ ÏL שמכספו «¿«¿≈∆ƒ¿∆

Èa¯a˙של  ‰ÂÏ‰ ÈB‚ לעדות נפסל לא וממילא הפרטי, מכספו הלוה .ולא ƒ¿»¿ƒƒ
ÏLa ÌÈÏBz ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÒBtB¯ËBt‡ ‡e‰ Ì‡ ÔÎÂ מכסף בריבית שהלוה ¿≈ƒ«¿ƒƒƒ¿∆

והלוה ÌÈÓB˙Èשל  עבר אפי' יתומים דבנכסי הקודם בסעיף נתבאר וכבר ¿ƒ
בכך  נפסל לא קצוצה, ÌÒ¯ÙÓבריבית B�È‡a Ï·‡ ‡ÔÈלאפוטרופוס . , ¬»¿≈¿À¿»≈

ÌÈÏBzמעצמינו¯¯a˙ÈL „Ú ,CÎa פסול השטר נתברר, שלא זמן ‡Ìוכל . ƒ¿««∆ƒ¿»≈ƒ
˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓL Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ לפנינו Ï‡ואינו , ≈ƒ«»»∆À¿»¿«¿∆ƒ¿»¿ƒƒ…
‰ÂÏ‰ ¯eÒ‡ Ba ÔÈ‡L C¯„a ¯ÓBÏ ÌÈÏBzL ,ÏÒÙ� שמלוה אופנים יש כי ƒ¿»∆ƒ«¿∆∆∆≈ƒƒ¿»

עיסקא  היתר ע"י כגון איסור, בו ואין ‡Bבריבית לתלות, ««∆È‰L‰שאפשר
‡e‰‰ C¯„a ¯eÒ‡ ÔÈ‡L ¯e·ÒÂ ‰ÚBË לתלות שאפשר באופן והיינו ∆¿»∆≈ƒ«∆∆«

איסור  בה שיש לכל ידועה לא הלואה של זו .שצורה

‚ÈÌ‰È¯·„ ÏL ÏÊ‚ ÏÚ ¯·BÚ‰ מדרבנן רק לגזל ÏeÒtשנחשב רק , »≈«∆∆∆ƒ¿≈∆»
,„ˆÈk .Ì‰È¯·„ÓÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙‡ÈˆÓ ÏÊ‚L ÔB‚k דמדאורייתא ƒƒ¿≈∆≈«¿∆»«¿ƒ«≈≈∆¿»»

מחמת  מהם ליקח אסרו ומדרבנן זכייה, כח בה להם אין כי שלהם, אינה

שלום  ‡Bדרכי ,(¯ÂË)ÌÈÏËÏËÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜BÏ‰ Ì‰Â ,ÌÈ�ÒÓÁ‰««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÓ„‰ ÌÈ�˙B�L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡ÏL בתורה דכתיב דאע"פ ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ∆¿ƒ«»ƒ

הבעלים  רצון נגד ולוקח כשמשלם אבל דמים, בלי בלוקח היינו תחמוד', 'לא

מדרבנן  רק ¯ÈÚBמז אסור „Á‡Â ‰˜„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰ ÔÎÂ .¿≈»ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈

u
מדרבנן ,מז. רק  פסול  ומ"מ דאורייתא, על  עובר בכה"ג  אף  ראשונים כמה ולדעת
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העדים  אבל בבבל, היו בניסן שבאחד הדבר נכון וממילא כשר, מאוחר ושטר

כשר  eÓÊ‰Âוהשטר ,e‰e�·˙k B�ÓÊa e¯Ó‡ Ì‡Â הם . ממתי לברר יש ¿ƒ»¿ƒ¿«¿«¿¿À¿
לכן  ‰ËL¯נפסלים, ‰Ê ÏÚ eÓ˙ÁL ÌBÈ‰ ÌÈÚ„BÈL ÌÈ„Ú ÌL LÈ Ì‡ƒ≈»≈ƒ∆¿ƒ«∆»¿«∆«¿«

בשטר  שכתוב לזמן מתאים ÓÈ˙Áa˙וזה ¯ËL‰ ‰Ê e‡¯L ÌÈ„Ú B‡ ,≈ƒ∆»∆«¿««¬ƒ«
È�BÏt ÌBÈa Ba Ì„È בשטר Ú¯ÙÓÏלכן,המופיע eÏÒÙ� ,eÓÊ‰L ÔÂÈk »»¿¿ƒ≈»∆À¿ƒ¿¿¿«¿≈«

¯ËL‰ ÏÚ eÓ˙ÁL Ú„B�L ÌBÈÓ המופיע ביום שקר שחתמו שנתברר כיון ƒ∆«∆»¿««¿«
נמצאים  שהם בעוד בירושלים שהיתה הלואה על פלוני ביום חתמו דהרי בשטר,

משום נפסלים מ"מ יום, באותו בב"ד העידו שלא ואע"פ ÌÈ„Ú‰L∆»≈ƒבבבל.
‰ÓÈ˙Á‰ ˙Úa ÔÈ„ ˙È·a Ô˙e„Ú ‰¯˜Á�L ÈÓk Ì‰ È¯‰ ÌÈÓe˙Á‰«¬ƒ¬≈≈¿ƒ∆∆¿¿»≈»¿≈ƒ¿≈«¬ƒ»
למפרע  נפסלים ולכן יום, באותו שקר שהעידו חתימתן ע"י נחשב וממילא

יום  Ì„˜Ó,מאותו ¯ËL‰ e‡¯ ‡ÏÂ ,Ô˙e„Ú e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ≈≈ƒ∆»≈»¿…»«¿«ƒ…∆
לכן בזמנו , שכתבוהו אומרים הם e„ÈÚ‰Lרק ˙ÚÓ ‡Ï‡ ÌÈÏÒÙ� Ì�È‡≈»ƒ¿»ƒ∆»≈≈∆≈ƒ

e‰e�·˙k B�ÓÊa e¯Ó‡Â ,Ì„È ·˙k ‰ÊL ÔÈ„ ˙È·a נתברר ההזמה וע"י ¿≈ƒ∆∆¿«»»¿»¿ƒ¿«¿«¿
בב"ד, עדותן מזמן רק שנפסלים והטעם לעדות, נפסלו ולכן שקרנים שהם

ÏÚמשום  eÓ˙Á ÌBÈa Ba ,ÔÈ„ ˙È·a e„ÈÚ‰L ‰Ê ÌBÈaL ¯LÙ‡„¿∆¿»∆¿∆∆≈ƒ¿≈ƒ«»¿«
.e�·˙k B�ÓÊa e¯Ó‡Â e¯˜L Ì‰Â ,ÌÈ�L ‰Ók BÏ LÈL ¯ËL‰ שטר «¿«∆≈«»»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿ƒ¿«»«¿

קודם  שקנו מלקוחות לגבות דיבוא פסול, השטר מוקדם, זמן בו שכתוב

ולכן כדין, שלא ÈÊÓa„,ההלוואה ,Ì„˜Ó ¯ËL ÏÚ ÌÓˆÚ eÓ˙ÁL ÌÈ„Ú≈ƒ∆»¿«¿»«¿«À¿»¿≈ƒ

˙e„ÚÏ ÔÈÏeÒt כדין שלא ממון תביעת בו שיש שטר על שחתמו כיון ¿ƒ¿≈

(‰ÂÏÓ '‰Ó ‚"ÎÙ ˘È¯ ‰�˘Ó „È‚Ó‰).

·‡ ÌÁ�Ó 'È

ÈÌ‡ ,‰ÂÏ‰ „Á‡Â ‰ÂÏÓ‰ „Á‡ .ÏeÒt ,˙Èa¯a ‰ÂÏÓ‰ היתה ההלואה ««¿∆¿ƒƒ»∆»««¿∆¿∆»«…∆ƒ
‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a שישלם וסיכם קצץ ההלואה שבזמן היינו מראש, מוסכמת ¿ƒƒ¿»

Ô�a¯„Óיותר  ˙Èa¯a Ì‡Â ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈÏeÒt אחר , מעצמו לו שהוסיף ¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒƒƒ¿«»»
עם  לו שממתין כגון מקח, בדרך ריבית שקצץ או מראש, קציצה בלי ההלוואה

איסורו  הלוואה דרך זה שאין וכיון הקנייה, סכום את לו מייקר ולכן התשלום,

מדרבנן  Ì‰È¯·„Óרק ÌÈÏeÒt מדרבנן , „·‡·˜‰‚‰:.רק ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¿ƒƒƒ¿≈∆¿≈¿ƒ¿«¬«

˙Èa¯'ריבית 'אבק נקרא דרבנן ריבית ÏÂ‡כל ‰ÂÏÓ‰ ‡Ï‡ ÏÒÙ� B�È‡ ƒƒ≈ƒ¿»∆»««¿∆¿…

‰BÏ‰ עובר [ואינו הלוה על ולא המלוה על רק האיסור דרבנן דבריבית דס"ל «∆

לעדות] נפסלים אין זה איסור שעל עוור, לפני על Ù¯˜רק ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñæë÷

(¯¯Â·Ò"˜ ÔÓÈÒ LÈ¯ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ שבריבית . נתבאר ששם א' סעיף ¿«≈¿∆≈»≈ƒ»

הלוה  ולא המלוה רק עובר .דרבנן

‡È‰ˆeˆ˜ ˙Èa¯a eÏÙ‡ ,ÌÈÓB˙È ˙BÚÓ ‰ÂÏÓ‰,מדאורייתא שאיסורו ««¿∆¿¿ƒ¬ƒ¿ƒƒ¿»
�ÏÒÙמ"מ  ‡Ï לעדות‡�„È·Ú˜ ‰ÂˆÓ ¯·Ò„ ÌeLÓ בלבו , שחושב …ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»»¬ƒ¿»

מצוה  בזה ‰ÌÈÓB˙Èשעושה ÈÒÎ� ÁÈÂ¯‰Ï,'ד סעיף לעיל שנתבאר וכמו ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ
אינו  איסור, אין זה שבאופן שסבור מחמת עבירה לעבור שמותר סבור דאם

בכך  .נפסל

·‡ ÌÁ�Ó ‡È

·È˙Èa¯a Ï‡¯NÈÏ ‰ÂÏ‰L ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰Â ,˙ÓL ,¯ËLa Ìe˙Á‰ „Ú≈∆»«¿«∆≈¿≈ƒ»»∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ
‰ˆeˆ˜ עי"ז לעדות לפוסלו e‰L‡ורוצים ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰ Ì‡ , ¿»ƒ¿À¿»∆
ÒBtB¯ËBt‡ גוי נכסי Ë�Ò¯על B‡ פקידÏL„ ÔÈÏBz ,ÈB‚ ÏL שמכספו «¿«¿≈∆ƒ¿∆

Èa¯a˙של  ‰ÂÏ‰ ÈB‚ לעדות נפסל לא וממילא הפרטי, מכספו הלוה .ולא ƒ¿»¿ƒƒ
ÏLa ÌÈÏBz ,ÌÈÓB˙ÈÏ ÒBtB¯ËBt‡ ‡e‰ Ì‡ ÔÎÂ מכסף בריבית שהלוה ¿≈ƒ«¿ƒƒƒ¿∆

והלוה ÌÈÓB˙Èשל  עבר אפי' יתומים דבנכסי הקודם בסעיף נתבאר וכבר ¿ƒ
בכך  נפסל לא קצוצה, ÌÒ¯ÙÓבריבית B�È‡a Ï·‡ ‡ÔÈלאפוטרופוס . , ¬»¿≈¿À¿»≈

ÌÈÏBzמעצמינו¯¯a˙ÈL „Ú ,CÎa פסול השטר נתברר, שלא זמן ‡Ìוכל . ƒ¿««∆ƒ¿»≈ƒ
˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ˙e¯LÎa ˜ÊÁÓL Ì„‡ ÏÚ e„ÈÚ‰ לפנינו Ï‡ואינו , ≈ƒ«»»∆À¿»¿«¿∆ƒ¿»¿ƒƒ…
‰ÂÏ‰ ¯eÒ‡ Ba ÔÈ‡L C¯„a ¯ÓBÏ ÌÈÏBzL ,ÏÒÙ� שמלוה אופנים יש כי ƒ¿»∆ƒ«¿∆∆∆≈ƒƒ¿»

עיסקא  היתר ע"י כגון איסור, בו ואין ‡Bבריבית לתלות, ««∆È‰L‰שאפשר
‡e‰‰ C¯„a ¯eÒ‡ ÔÈ‡L ¯e·ÒÂ ‰ÚBË לתלות שאפשר באופן והיינו ∆¿»∆≈ƒ«∆∆«

איסור  בה שיש לכל ידועה לא הלואה של זו .שצורה

‚ÈÌ‰È¯·„ ÏL ÏÊ‚ ÏÚ ¯·BÚ‰ מדרבנן רק לגזל ÏeÒtשנחשב רק , »≈«∆∆∆ƒ¿≈∆»
,„ˆÈk .Ì‰È¯·„ÓÔË˜Â ‰ËBL L¯Á ˙‡ÈˆÓ ÏÊ‚L ÔB‚k דמדאורייתא ƒƒ¿≈∆≈«¿∆»«¿ƒ«≈≈∆¿»»

מחמת  מהם ליקח אסרו ומדרבנן זכייה, כח בה להם אין כי שלהם, אינה

שלום  ‡Bדרכי ,(¯ÂË)ÌÈÏËÏËÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈÁ˜BÏ‰ Ì‰Â ,ÌÈ�ÒÓÁ‰««¿»ƒ¿≈«¿ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÓ„‰ ÌÈ�˙B�L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ ÔBˆ¯a ‡ÏL בתורה דכתיב דאע"פ ∆…ƒ¿«¿»ƒ««ƒ∆¿ƒ«»ƒ

הבעלים  רצון נגד ולוקח כשמשלם אבל דמים, בלי בלוקח היינו תחמוד', 'לא

מדרבנן  רק ¯ÈÚBמז אסור „Á‡Â ‰˜„ ‰Ó‰a ÈÚB¯ „Á‡ ,ÌÈÚB¯‰ ÔÎÂ .¿≈»ƒ∆»≈¿≈»«»¿∆»≈

u
מדרבנן ,מז. רק  פסול  ומ"מ דאורייתא, על  עובר בכה"ג  אף  ראשונים כמה ולדעת
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ÌÓˆÚ ÏL ‰Ò‚ ‰Ó‰a דכיון נפסלים, אינם אחרים של בהמות רועים [אבל ¿≈»«»∆«¿»
אינו  אחרים, של בשדות אחרים בהמות מאכילת ממוני רווח שום לרועה שאין

לו] ולא חוטא אדם דאין כן, לעשות ÌÈÏeÒtחשוד Ì‰ È¯‰ ,מדרבנן , ¬≈≈¿ƒ
ÏÊ‚a Ì‰È„È ÌÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ש B„La˙ל ÌÈÁÈ�Óeבזה ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ∆∆¿»»¿ƒ¿≈∆¿∆∆«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ù·e אותו ראינו לא כי מדרבנן, רק פסול שהוא והטעם ¿«¿≈ƒ∆¬≈ƒ
אותו  פוסלים חזקה מכח ורק בפועל, .גוזל

·‡ ÌÁ�Ó ·È

„ÈÌÈÒÎBÓ‰,לאדם שיש הממון או הסחורה לפי מיסים לגבות שתפקידו מי «¿ƒ
ולכן  לו, מהמגיע יותר ליטול יכול בקל כזה È�tÓואדם ,ÌÈÏeÒt ÌÓ˙Ò¿»»¿ƒƒ¿≈

˙�Ó È‡a‚ Ï·‡ .˙eÎÏÓ‰ ÔÈ„a Ì‰Ï ·eˆ˜‰Ó ¯˙BÈ Á˜Ï Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«≈≈«»»∆¿ƒ««¿¬»«»≈¿«
CÏÓ‰ שדה כל לפי או ראש, כל לפי הקצובים המיסים את לגבות שתפקידם «∆∆

לאנשים  ÌÈ¯Lkשיש ÌÓ˙Ò ע"פ מהמגיע יותר גובים אינם כלל דבדרך ¿»»¿≈ƒ
B·‚Ï˙החוק  Ì‰Ï Èe‡¯‰Ó ¯˙BÈ ˙Á‡ ÌÚt eÏÙ‡ eÁ˜ÏL Ú„B� Ì‡Â .¿ƒ«∆»¿¬ƒ««««≈≈»»»∆ƒ¿

שלקחו  מה החזירו ואפילו פעמים. עוד שלקחו ÌÈÏeÒtחוששין זמן , כל ¿ƒ
זה  בעסק ÈÙÏ‰‚‰:.שעוסקים ÒÎÓ‰ ‰·B‚L ,ÌÈÒÎBÓ Le¯Ù„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆∆«∆∆¿ƒ

ÌÈ‡NB� ‡Ó˙ÒÓ„ ,ÏeÒÙ ‡Ó˙ÒÓ CÎÈÙÏ ,‰·ˆ˜ ¯·„a ÔÈ‡Â ˙Ú„‰ „Ó‡…∆«««¿≈«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿ƒ

ÌÈÏÈËÓL ¯ÈÚ‰ È‡ÓL ÔÎÏÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÌÈ„ÈaÎÓe Ì„‡ È�a ˙ˆ˜ÓÏ ÌÈ�t»ƒ¿ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»≈«»≈»ƒ∆«ƒƒ

„Á‡Ï eÙÈ�ÁÈ ‡ÏL ¯‰ÊÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ,˙Ú„‰ „Ó‡ ÈÙÏ ¯ÈÚ‰ È�a ÏÚ ÒÓ««¿≈»ƒ¿ƒ…∆«««¿ƒƒƒ»≈∆…«¬ƒ¿∆»

,¯Á‡‰ ÏÚ e„ÈaÎÈÂ בזה להיזהר צריכים גזילה, של האיסור עצם שמלבד ¿«¿ƒ«»«≈

Úe·LÏÂ‰כדי ˙e„ÚÏ eÏÒtÈ ‡ÏL(È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰). ∆…ƒ»¿¿≈¿ƒ¿»

ÂËÈ¯Lz ÈÓBÈÂ ÔÒÈ� ÈÓBÈa e¯kaL ˙B¯t‰Ó ËÚeÓ ¯·„ Á˜ÏL ÒÈ¯‡»ƒ∆»«»»»≈«≈∆ƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚zL Ì„˜ משום מהם מעט ליקח לעצמו היתר מורה כי …∆∆ƒ»≈¿«¿»

בעבודתו  zÎ‡ÏÓ‰,שטורח ¯Ó‚�L ¯·„a ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ לו מותר זה דבאופן ¿≈¿ƒ¿»»∆ƒ¿«¿«¿»

לביתו  ליקח אף היתר מורה ולכן עבודתו, בזמן בשדה לאכול התורה ע"פ

(Î"Ò ¯ÂË),·�‚ B�È‡ ,‰„N‰ ÏÚa ˙Ú„Ó ‡ÏL Á˜ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„N‰ ÏÚa ÔÈ‡L ,˙e„ÚÏ ¯LÎÂ הוראת סברות מחמת ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

הנ"ל  Êa‰.היתר ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .¿≈»«≈»∆

u
לשלם. בלי  כשלוקח  רק נאמר שהאיסור  חושבים האנשים  כי 
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·‡ ÌÁ�Ó ‚È

ÊËÌÈ�BÈ ÈÁÈ¯ÙÓÌ˙B‡ ÌÈ„ÓÏÓL ,Le¯Èt) שלהם היונים È·‰Ï‡את «¿ƒ≈ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿»ƒ

ולגרור ‰ÏeÊ˙)לפתות C·LÓ ÌÈ�BÈזה לאדם eLÈa·אם שייך שהשובך ƒƒ…«««¿ƒ
‡ÌÈ¯Áפרטי  ÏL ÌÈ�BÈ ÌÈÏÊB‚L Ô˙˜ÊÁL È�tÓ ,ÌÈÏeÒt אינו , ומ"מ ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ

גמורה, זכייה בהם לו ואין מעלמא, לשובך באים שובך יוני שכל כיון גמור, גזל

רק  פסול ולכן שלום, דרכי משום אלא הדין, מעיקר לבעליהם קנויים אין לכן

Lמדרבנן  Ì„‡ È�a Ì‰Â ,˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ השנים. ששת ÌÈ·LBÈכל ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ
ÔzÏÂ ‡NÈÏ ÌÈÏÈÁ˙Óe Ì‰È„È ÌÈËLBt ˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÏËa¿≈ƒ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒƒ»¿ƒ≈
Ô‰a ÔÈNBÚÂ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÈÙÒB‡ Ì‰L eÏ‡ ˙˜ÊÁL ,˙B¯Ùa¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»∆

‰¯BÁÒ בפירות לסחור איסור שיש אע"פ השנים, כל מלאכתו שזה מי לאפוקי ¿»
לו  כשיש נפסל אינו מדרבנן, רק אסור הזה בזמן דשביעית כיון מ"מ שביעית,

בשביעית  רק כן שעושה משא"כ אחרת, È·˜a‡מלאכה ˜ÁNÓ ÔÎÂ היינו . ¿≈¿«≈¿À¿»
להיפך, וכן חבירו, של בכסף יזכה ינצח, א' שאם והתערבות, ניצחון משחקי כל

מדרבנן  פסולים הם ‰e‡הרי ‡Ï‡ ˙e�Ó‡ BÏ ‰È‰˙ ‡ÏL ‡e‰Â רק , ¿∆…ƒ¿∆À»∆»
בקוביא, Ê‰ד המשחק È¯‰ ,ÌÏBÚ ÏL B·eLÈa ˜ÒBÚ B�È‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¬≈∆
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁaרקÔÓ מ שמרויח ‚ÏÊמה ˜·‡ ‡e‰L ‡È·˜‰ שניזון וכיון ¿∆¿«∆≈ƒ«À¿»∆¬«∆∆

משחק  ורק אחרות, ממעות כשמתפרנס משא"כ לעדות, נפסל גזל, מאבק

זה, מכסף נהנה גופו שאין כיון במעותיו, להשתמש ולא משחק, לשם בקוביא

לעדות  נפסל ÌÈ˜ÁNÓלא eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,e¯Ó‡ „·Ïa ‡È·˜a ‡ÏÂ .¿…¿À¿»ƒ¿«»¿∆»¬ƒ¿«¬ƒ
ÌÈ�BÓ¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a של במעותיו יזכה ועי"ז במשחק ינצח מי ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

הסעיף,.השני  בתחילת שהובא הפירוש מלבד יונים, מפריחי בגמ' שאמרו מה

חבירו, יונת את תשיג שיונתו ומי שלהם, ביונים תחרות דעושים נוסף פירוש יש

השו"ע כתב  וע"ז  בקוביא, משחק כעין והוא חבירו, יונת את ÌÈ�BÈיטול ‡Ï ÔÎÂ¿≈…ƒ
ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁNÓa eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,e¯Ó‡ „·Ïaƒ¿«»¿∆»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿≈»«»»¿¿ƒ
,Ì‰È�L ÂÈÏÚa ÏËÈ B¯·Á ˙‡ ÁˆB�‰ Ïk B‡ B¯·Á ˙‡ Ì„B˜‰ Ïk»«≈∆¬≈»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»¿≈∆

‰Ê ˜BÁNa ‡ˆBÈk ÏÎÂ בקוביא משחק נחשב זה È‰z‰הרי ‡ÏL ‡e‰Â , ¿»«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆
,‰Ê ˜BÁN ‡Ï‡ ˙e�Ó‡ BÏזה ÌÈÏeÒtובאופן eÏ‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ À»∆»¿∆¬≈∆»¿»≈¿ƒ

∆≈¿Ì‰È¯·„Óƒƒ.רק

ÊÈÈÓ שידועB�È‡L והוגה LÓa�‰לומד ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï,וגמרא‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…
ı¯‡ C¯„a חסדים בגמילות עוסק אינו ¯ÚLוגם ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ , ¿∆∆∆∆¬≈∆¿∆¿«»»
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ÌÓˆÚ ÏL ‰Ò‚ ‰Ó‰a דכיון נפסלים, אינם אחרים של בהמות רועים [אבל ¿≈»«»∆«¿»
אינו  אחרים, של בשדות אחרים בהמות מאכילת ממוני רווח שום לרועה שאין

לו] ולא חוטא אדם דאין כן, לעשות ÌÈÏeÒtחשוד Ì‰ È¯‰ ,מדרבנן , ¬≈≈¿ƒ
ÏÊ‚a Ì‰È„È ÌÈËLBt Ô˙˜ÊÁL ש B„La˙ל ÌÈÁÈ�Óeבזה ˙BÚ¯Ï ÔzÓ‰a ∆∆¿»»¿ƒ¿≈∆¿∆∆«ƒƒ¿∆¿»ƒ¿¿»

ÌÈ¯Á‡ ÏL ÌÈÒc¯Ù·e אותו ראינו לא כי מדרבנן, רק פסול שהוא והטעם ¿«¿≈ƒ∆¬≈ƒ
אותו  פוסלים חזקה מכח ורק בפועל, .גוזל

·‡ ÌÁ�Ó ·È

„ÈÌÈÒÎBÓ‰,לאדם שיש הממון או הסחורה לפי מיסים לגבות שתפקידו מי «¿ƒ
ולכן  לו, מהמגיע יותר ליטול יכול בקל כזה È�tÓואדם ,ÌÈÏeÒt ÌÓ˙Ò¿»»¿ƒƒ¿≈

˙�Ó È‡a‚ Ï·‡ .˙eÎÏÓ‰ ÔÈ„a Ì‰Ï ·eˆ˜‰Ó ¯˙BÈ Á˜Ï Ô˙˜ÊÁL∆∆¿»»ƒ«≈≈«»»∆¿ƒ««¿¬»«»≈¿«
CÏÓ‰ שדה כל לפי או ראש, כל לפי הקצובים המיסים את לגבות שתפקידם «∆∆

לאנשים  ÌÈ¯Lkשיש ÌÓ˙Ò ע"פ מהמגיע יותר גובים אינם כלל דבדרך ¿»»¿≈ƒ
B·‚Ï˙החוק  Ì‰Ï Èe‡¯‰Ó ¯˙BÈ ˙Á‡ ÌÚt eÏÙ‡ eÁ˜ÏL Ú„B� Ì‡Â .¿ƒ«∆»¿¬ƒ««««≈≈»»»∆ƒ¿

שלקחו  מה החזירו ואפילו פעמים. עוד שלקחו ÌÈÏeÒtחוששין זמן , כל ¿ƒ
זה  בעסק ÈÙÏ‰‚‰:.שעוסקים ÒÎÓ‰ ‰·B‚L ,ÌÈÒÎBÓ Le¯Ù„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ¿≈¿ƒ∆∆«∆∆¿ƒ

ÌÈ‡NB� ‡Ó˙ÒÓ„ ,ÏeÒÙ ‡Ó˙ÒÓ CÎÈÙÏ ,‰·ˆ˜ ¯·„a ÔÈ‡Â ˙Ú„‰ „Ó‡…∆«««¿≈«»»ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿»»»¿ƒ¿»»¿ƒ

ÌÈÏÈËÓL ¯ÈÚ‰ È‡ÓL ÔÎÏÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏÚ ÌÈ„ÈaÎÓe Ì„‡ È�a ˙ˆ˜ÓÏ ÌÈ�t»ƒ¿ƒ¿»¿≈»»«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿»≈«»≈»ƒ∆«ƒƒ

„Á‡Ï eÙÈ�ÁÈ ‡ÏL ¯‰ÊÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ,˙Ú„‰ „Ó‡ ÈÙÏ ¯ÈÚ‰ È�a ÏÚ ÒÓ««¿≈»ƒ¿ƒ…∆«««¿ƒƒƒ»≈∆…«¬ƒ¿∆»

,¯Á‡‰ ÏÚ e„ÈaÎÈÂ בזה להיזהר צריכים גזילה, של האיסור עצם שמלבד ¿«¿ƒ«»«≈

Úe·LÏÂ‰כדי ˙e„ÚÏ eÏÒtÈ ‡ÏL(È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰). ∆…ƒ»¿¿≈¿ƒ¿»

ÂËÈ¯Lz ÈÓBÈÂ ÔÒÈ� ÈÓBÈa e¯kaL ˙B¯t‰Ó ËÚeÓ ¯·„ Á˜ÏL ÒÈ¯‡»ƒ∆»«»»»≈«≈∆ƒ¿¿≈ƒ»¿≈ƒ¿≈
ÔzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚zL Ì„˜ משום מהם מעט ליקח לעצמו היתר מורה כי …∆∆ƒ»≈¿«¿»

בעבודתו  zÎ‡ÏÓ‰,שטורח ¯Ó‚�L ¯·„a ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ לו מותר זה דבאופן ¿≈¿ƒ¿»»∆ƒ¿«¿«¿»

לביתו  ליקח אף היתר מורה ולכן עבודתו, בזמן בשדה לאכול התורה ע"פ

(Î"Ò ¯ÂË),·�‚ B�È‡ ,‰„N‰ ÏÚa ˙Ú„Ó ‡ÏL Á˜ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆»«∆…ƒ«««««»∆≈«»
ÂÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„N‰ ÏÚa ÔÈ‡L ,˙e„ÚÏ ¯LÎÂ הוראת סברות מחמת ¿»≈¿≈∆≈«««»∆«¿ƒ»»

הנ"ל  Êa‰.היתר ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .¿≈»«≈»∆

u
לשלם. בלי  כשלוקח  רק נאמר שהאיסור  חושבים האנשים  כי 
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·‡ ÌÁ�Ó ‚È

ÊËÌÈ�BÈ ÈÁÈ¯ÙÓÌ˙B‡ ÌÈ„ÓÏÓL ,Le¯Èt) שלהם היונים È·‰Ï‡את «¿ƒ≈ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿»ƒ

ולגרור ‰ÏeÊ˙)לפתות C·LÓ ÌÈ�BÈזה לאדם eLÈa·אם שייך שהשובך ƒƒ…«««¿ƒ
‡ÌÈ¯Áפרטי  ÏL ÌÈ�BÈ ÌÈÏÊB‚L Ô˙˜ÊÁL È�tÓ ,ÌÈÏeÒt אינו , ומ"מ ¿ƒƒ¿≈∆∆¿»»∆¿ƒƒ∆¬≈ƒ

גמורה, זכייה בהם לו ואין מעלמא, לשובך באים שובך יוני שכל כיון גמור, גזל

רק  פסול ולכן שלום, דרכי משום אלא הדין, מעיקר לבעליהם קנויים אין לכן

Lמדרבנן  Ì„‡ È�a Ì‰Â ,˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ÔÎÂ השנים. ששת ÌÈ·LBÈכל ¿≈¬≈¿ƒƒ¿≈¿≈»»∆¿ƒ
ÔzÏÂ ‡NÈÏ ÌÈÏÈÁ˙Óe Ì‰È„È ÌÈËLBt ˙ÈÚÈ·L ‰‡aL ÔÂÈÎÂ ,ÌÈÏËa¿≈ƒ¿≈»∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆«¿ƒƒƒ»¿ƒ≈
Ô‰a ÔÈNBÚÂ ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÌÈÙÒB‡ Ì‰L eÏ‡ ˙˜ÊÁL ,˙B¯Ùa¿≈∆∆¿«≈∆≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ»∆

‰¯BÁÒ בפירות לסחור איסור שיש אע"פ השנים, כל מלאכתו שזה מי לאפוקי ¿»
לו  כשיש נפסל אינו מדרבנן, רק אסור הזה בזמן דשביעית כיון מ"מ שביעית,

בשביעית  רק כן שעושה משא"כ אחרת, È·˜a‡מלאכה ˜ÁNÓ ÔÎÂ היינו . ¿≈¿«≈¿À¿»
להיפך, וכן חבירו, של בכסף יזכה ינצח, א' שאם והתערבות, ניצחון משחקי כל

מדרבנן  פסולים הם ‰e‡הרי ‡Ï‡ ˙e�Ó‡ BÏ ‰È‰˙ ‡ÏL ‡e‰Â רק , ¿∆…ƒ¿∆À»∆»
בקוביא, Ê‰ד המשחק È¯‰ ,ÌÏBÚ ÏL B·eLÈa ˜ÒBÚ B�È‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈≈¿ƒ∆»¬≈∆
ÏÎB‡L ˙˜ÊÁaרקÔÓ מ שמרויח ‚ÏÊמה ˜·‡ ‡e‰L ‡È·˜‰ שניזון וכיון ¿∆¿«∆≈ƒ«À¿»∆¬«∆∆

משחק  ורק אחרות, ממעות כשמתפרנס משא"כ לעדות, נפסל גזל, מאבק

זה, מכסף נהנה גופו שאין כיון במעותיו, להשתמש ולא משחק, לשם בקוביא

לעדות  נפסל ÌÈ˜ÁNÓלא eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,e¯Ó‡ „·Ïa ‡È·˜a ‡ÏÂ .¿…¿À¿»ƒ¿«»¿∆»¬ƒ¿«¬ƒ
ÌÈ�BÓ¯ ÈtÏ˜e ÌÈÊB‚‡ ÈtÏ˜a של במעותיו יזכה ועי"ז במשחק ינצח מי ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒ

הסעיף,.השני  בתחילת שהובא הפירוש מלבד יונים, מפריחי בגמ' שאמרו מה

חבירו, יונת את תשיג שיונתו ומי שלהם, ביונים תחרות דעושים נוסף פירוש יש

השו"ע כתב  וע"ז  בקוביא, משחק כעין והוא חבירו, יונת את ÌÈ�BÈיטול ‡Ï ÔÎÂ¿≈…ƒ
ÌÈ¯ÓB‡Â ,ÛBÚÂ ‰ÈÁ ‰Ó‰·a ÌÈ˜ÁNÓa eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,e¯Ó‡ „·Ïaƒ¿«»¿∆»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿≈»«»»¿¿ƒ
,Ì‰È�L ÂÈÏÚa ÏËÈ B¯·Á ˙‡ ÁˆB�‰ Ïk B‡ B¯·Á ˙‡ Ì„B˜‰ Ïk»«≈∆¬≈»«≈«∆¬≈ƒ…¿»»¿≈∆

‰Ê ˜BÁNa ‡ˆBÈk ÏÎÂ בקוביא משחק נחשב זה È‰z‰הרי ‡ÏL ‡e‰Â , ¿»«≈ƒ¿∆¿∆…ƒ¿∆
,‰Ê ˜BÁN ‡Ï‡ ˙e�Ó‡ BÏזה ÌÈÏeÒtובאופן eÏ‡ ÏÎÂ .ÏeÒt ‰Ê È¯‰ À»∆»¿∆¬≈∆»¿»≈¿ƒ

∆≈¿Ì‰È¯·„Óƒƒ.רק

ÊÈÈÓ שידועB�È‡L והוגה LÓa�‰לומד ‡ÏÂ ‡¯˜Óa ‡Ï,וגמרא‡ÏÂ ƒ∆≈…¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»¿…
ı¯‡ C¯„a חסדים בגמילות עוסק אינו ¯ÚLוגם ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ , ¿∆∆∆∆¬≈∆¿∆¿«»»
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Ì‰È¯·„Ó ˙e„ÚÏ ÏeÒÙe,אלו דברים שלשה בכל חלק לו שאין וכשידוע »¿≈ƒƒ¿≈∆
בדיעבד  אפי' CÎÈÙÏ,פסול מ"מ . במצוות, הוחזק שלא ידוע כשאין אף ¿ƒ»

ÔÈ¯ÒBÓלכתחילה ÔÈ‡ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú אותו מייחדים שלא היינו כזה, ≈¿ƒ≈¿«»»∆
עד  ‰ÊÁ˜להיות Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,˙e„Ú e�ÓÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ונתברר , ¿≈¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«

B�Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa ˜ÒBÚLC¯„ Ba LÈÂ ÌÈ¯LÈ‰ Èk¯„a ‚‰ ∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ¿≈∆∆
,ı¯‡כזה B�È‡Âובאופן ı¯‡‰ ÌÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ עוסק‡¯˜Óa ‡Ï ∆∆««ƒ∆«»»∆¿≈…¿ƒ¿»

‰�LÓa ‡ÏÂ במצוות עוסק שהוא שנתברר כיון לעדות, כשר הוא .הרי ¿…¿ƒ¿»
ÌÚ ÏÎÂ .ÏÒtÈL „Ú ,¯Lk ˙˜ÊÁa ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk ¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ�ƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈«∆ƒ»≈¿»«
ÏÎÂ .ÌÈ¯LÈ‰ Èk¯„a CÏB‰L ˜ÊÁÈL „Ú ,ÏeÒÙ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ı¯‡‰»»∆¿∆¿«∆»«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ¿»
Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ BÏ ‰È‰zL Ì„˜ ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜ÓL ÈÓƒ∆¿«≈≈«»»∆…∆∆ƒ¿∆¬»»…∆
‰Ê È¯‰ ,ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa ‚‰B� ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·ÈL∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆
ÏÚ Ï‡¯NÈ ÏL Ô�BÓÓ „a‡Ó È¯‰L ,ÔÈ„‰ ˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰∆¿¿»ƒƒ≈∆«ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«

ÌÈÚL¯ Èt(Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË). ƒ¿»ƒ

·‡ ÌÁ�Ó „È

ÁÈÌÈÎÏB‰L ÌÈL�‡‰ Ì‰Â ,Ì‰È¯·„Ó ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ,ÌÈeÊa‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ
ÌÚ‰ ÏÎ È�Ùa ˜eLa ÌÈÏÎB‡Â,כולם בפני שלא בשוק כשאוכל אבל ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

לעדות  בזה נפסל לא מ"מ כן, לעשות לת"ח נאה שאין Âאע"ג גם , לזה ¿דומה
ÌÈ˜eÒÚאנשים Ì‰L ˙Úa ˜eLa ÌÈÓ¯Ú ÌÈÎÏB‰L ,eÏ‡ ÔB‚k¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈¬ƒ

ÏkL ,˙˘a‰ ÏÚ ÌÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ,eÏ‡· ‡ˆBÈÎÂ ,˙ÏÂ�Ó ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈«¿ƒƒ««…∆∆»
·Ïkk ÌÈ·eLÁ eÏ‡ עצמם כבוד על מקפידים ש Âואין חוששים ‡ÔÈלכן ≈¬ƒ¿∆∆¿≈

¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÌÈ„Èt˜Ó ששיקרו כשיתגלה בבושתן  להם איכפת לא כי «¿ƒƒ«≈∆∆
‡eÏבעדותן  ÏÏkÓe ÈÒ‰¯Ùa‡,גם. ÌÈÈB‚‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÌÈÏa˜Ó‰ שÛ‡ ƒ¿«≈«¿«¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«¿∆¿»«

‡Ú�ˆ· e�BÊÈL Ì‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚמ"מÌÓˆÚ ÌÈÊ·Ó צדקה ונוטלים «ƒ∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»
בפרהסיא ÌÈLLBÁמהגויים Ì�È‡Â,בצינעא ליטול כשא"א [אבל כבודם, על ¿≈»¿ƒ

עצמם] כבוד על חוששין שאין ראיה דאין נפסלים, ÌÈÏeÒtלא eÏ‡ Ïk ,»≈¿ƒ
.Ì‰È¯·„Ó:‰‚‰„ÈÚ‰Ï ¯ÎN ÏËB�L ÈÓ Ïk מחÏËa B˙e„Ú שאסור , כיון ƒƒ¿≈∆»ƒ∆≈»»¿»ƒ≈»≈

בה  שמחוייב מצוה עשיית על שכר BÓkליטול ,Ôe„Ï ¯ÎN ÏËB�‰ BÓk ,¿«≈»»»¿

u
ממילאמח. אחד, מצד רק  שכר נוטל  אם כי הצדדים, משני שכר שנוטל  איירי

(נתיבות). נוגע מחמת  נפסל 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñàì÷

'‰ ÛÈÚÒ 'Ë ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L(Ô"·Ó¯)Â לעדות , פסול שכל אע"פ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»»ƒ¿

להלן  שיתבאר וכמו פסול, אינו שהוכרז וקודם שנפסל, הכרזה צריך מדרבנן

לדון או להעיד שכר הנוטלין מ"מ כ"ג, ‡Ï‡סעיף ,‰Ê¯Î‰ ÌÈÎÈ¯ˆ Ô�È‡≈»¿ƒƒ«¿»»∆»

˙e„Ú‰Â ÔÈ„‰ שכר נטל Ì‡Âשע"ז .BÓˆÚÓ ÏËaהעד או את ‰ÈÊÁ¯הדיין «ƒ¿»≈»≈≈«¿¿ƒ∆¡ƒ

ÔBÓÓ‰ שנטלB�È„ הדיין, העד ÂÈ˙e„ÚÂשל שוב ˜ÌÈÓÈשל להעיד צריך ,אמנם «»ƒ¿≈»«»ƒ

ÌÈÓÎÁ e‰eÒ�˜ Ò�˜ ‡Ï‡ ,‰·eL˙e ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆL ÌÈÏeÒt ¯‡Lk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»»¿»∆»¿«¿»¬»ƒ

¯ÎN ÏËB�L ÔÓÊ Ïk ÂÈNÚÓ eÏËa˙ÈL(˘„˜Ó ˘È‡‰ ˜¯Ù ÛÂÒ Ô"¯)‰Ê ÏÎÂ . ∆ƒ¿«¿«¬»»¿«∆≈»»¿»∆

ÌÈ·ÈÁÓe ‰NÚÓ‰ e‡¯ ¯·kL ÌÈ„Úa לבוא התורה Ì„‡Lע"פ  BÓk ,„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ∆¿»»««¬∆¿À»ƒ¿»ƒ¿∆»»

B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa Ôe„Ï ·ÈÁÓ שמעיד או שדן מה על שכר ליטול אסור .ולכן ¿À»»≈»»«¬≈

„ÈÚ‰Ï ·ÈÁÓ B�È‡L ÈÓ Ï·‡ המעשה את ראה לא עדיין CÏÈÏכי ¯ÎN ÏËB�Â , ¬»ƒ∆≈¿À»¿»ƒ¿≈»»≈≈

ÔÈ�Ú‰ ˙B‡¯ÏÂכדי¯zÓ ,„Ú ‰È‰ÈL שיתחייב כדי ולראות לילך חיוב עליו דאין ¿ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆≈À»

¯˘·"‡)להעיד Ì˘· Á"Î ÔÓÈÒ ÛÒÂÈ ˙È·)ÔzÏ ÔÈ„ ÏÚa‰ ‡·e ,¯·k Ô„L ÔÈ„ .«»∆»¿«»«««ƒƒ≈

BÏa˜Ï BÏ ¯eÒ‡ ,B˙eÎÊa CÙ‰L ÏÚ ‰�zÓ BÏ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ È"¯˘‡Ó ÚÓ˘Ó ÔÎ) «»»«∆»«ƒ¿»¿«¿

(¯¯Â·‰‡¯ÈÂ ÔÈ¯eÒÈ ˙aÒÏ „ÈÚÓ Ì„‡L ‰Ó Ïk,יעיד לא שאם שהפחידוהו »«∆»»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

יסורין  לו LÓÓיעשו Ba ÔÈ‡ כן , שמחמת עליהם שמעידים  עדים שיש ואיירי ≈«»

'חוזר  דנחשב כן, מחמת שהעיד לומר נאמנים אינם עצמם הם אבל העידו,

Á"Ò)ומגיד' ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

ËÈ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ,„·ÚÂ ÈB‚ אינן והם באחיו', ענה 'שקר בעדים דכתיב ¿∆∆¿ƒ¿≈
לעדות  פסול משקר, שאינו שמוחזק גוי אפי' ולכן 'אחיו', .נקראים

·‡ ÌÁ�Ó ÂË

ÎÏeÒt ,E�BÓÓ ¯ÒÓ‡Â CÏ‡ ÌÈa¯ È�Ùa BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‡�BN‰«≈«¬≈¿»«ƒ¿≈«ƒ≈≈¿∆¿…»¿»
˙e„ÚÏ שעדיין אע"פ נפסל, בשונא ורק מסר, לא שעדיין אע"פ מוסר, מדין ¿≈

בדיבור  נפסל אינו שונאו, כשאינו אבל שאיים, מה שיעשה דחזקתו מסר, לא

שימסור  עד .בעלמא,

‡Î‰ÎÙL ˙e¯Îe ‰k„ ÚeˆÙe ¯ÊÓÓ בקהל לבוא שלא Ï¯ÚÂשפסולים «¿≈¿««»¿»¿»¿»≈
מחמת e„ÚÏ˙נימול ÌÈ¯Lk ,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ÂÈÁ‡ e˙ÓL בהם שאין ∆≈∆»≈¬«ƒ»¿≈ƒ¿≈

מחמת  לעדות פסול הוא הרי אונס, שום בלי נימול לא אם אבל עוון, שום

דאורייתא  מצוה .מט שמבטל

u
סוףמט. כרת, בה שיש  אע "פ עשה , מצות בביטול  נפסל  כיצד קשה  לכאורה א.ה.
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñ ì÷

Ì‰È¯·„Ó ˙e„ÚÏ ÏeÒÙe,אלו דברים שלשה בכל חלק לו שאין וכשידוע »¿≈ƒƒ¿≈∆
בדיעבד  אפי' CÎÈÙÏ,פסול מ"מ . במצוות, הוחזק שלא ידוע כשאין אף ¿ƒ»

ÔÈ¯ÒBÓלכתחילה ÔÈ‡ı¯‡‰ ÌÚÏ ˙e„Ú אותו מייחדים שלא היינו כזה, ≈¿ƒ≈¿«»»∆
עד  ‰ÊÁ˜להיות Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,˙e„Ú e�ÓÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â ונתברר , ¿≈¿«¿ƒƒ∆≈∆»ƒ≈À¿«

B�Â ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓ‚·e ˙BˆÓa ˜ÒBÚLC¯„ Ba LÈÂ ÌÈ¯LÈ‰ Èk¯„a ‚‰ ∆≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ¬»ƒ¿≈¿«¿≈«¿»ƒ¿≈∆∆
,ı¯‡כזה B�È‡Âובאופן ı¯‡‰ ÌÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ עוסק‡¯˜Óa ‡Ï ∆∆««ƒ∆«»»∆¿≈…¿ƒ¿»

‰�LÓa ‡ÏÂ במצוות עוסק שהוא שנתברר כיון לעדות, כשר הוא .הרי ¿…¿ƒ¿»
ÌÚ ÏÎÂ .ÏÒtÈL „Ú ,¯Lk ˙˜ÊÁa ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk ¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ�ƒ¿≈»≈»«¿ƒ»»¿∆¿«»≈«∆ƒ»≈¿»«
ÏÎÂ .ÌÈ¯LÈ‰ Èk¯„a CÏB‰L ˜ÊÁÈL „Ú ,ÏeÒÙ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ı¯‡‰»»∆¿∆¿«∆»«∆À¿«∆≈¿«¿≈«¿»ƒ¿»
Ì„˜ B‡ ,BÊ ‰˜ÊÁ BÏ ‰È‰zL Ì„˜ ı¯‡‰ ÌÚ ˙e„Ú Ïa˜ÓL ÈÓƒ∆¿«≈≈«»»∆…∆∆ƒ¿∆¬»»…∆
‰Ê È¯‰ ,ı¯‡ C¯„·e ˙BˆÓa ‚‰B� ‡e‰L e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·ÈL∆»≈ƒ¿»ƒ∆≈¿ƒ¿¿∆∆∆∆¬≈∆
ÏÚ Ï‡¯NÈ ÏL Ô�BÓÓ „a‡Ó È¯‰L ,ÔÈ„‰ ˙‡ ÔzÏ „È˙ÚÂ ,ËBÈ„‰∆¿¿»ƒƒ≈∆«ƒ∆¬≈¿«≈»»∆ƒ¿»≈«

ÌÈÚL¯ Èt(Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË). ƒ¿»ƒ

·‡ ÌÁ�Ó „È

ÁÈÌÈÎÏB‰L ÌÈL�‡‰ Ì‰Â ,Ì‰È¯·„Ó ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ,ÌÈeÊa‰«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆¿≈»¬»ƒ∆¿ƒ
ÌÚ‰ ÏÎ È�Ùa ˜eLa ÌÈÏÎB‡Â,כולם בפני שלא בשוק כשאוכל אבל ¿¿ƒ«ƒ¿≈»»»

לעדות  בזה נפסל לא מ"מ כן, לעשות לת"ח נאה שאין Âאע"ג גם , לזה ¿דומה
ÌÈ˜eÒÚאנשים Ì‰L ˙Úa ˜eLa ÌÈÓ¯Ú ÌÈÎÏB‰L ,eÏ‡ ÔB‚k¿≈∆¿ƒ¬Àƒ«¿≈∆≈¬ƒ

ÏkL ,˙˘a‰ ÏÚ ÌÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L ,eÏ‡· ‡ˆBÈÎÂ ,˙ÏÂ�Ó ‰Î‡ÏÓaƒ¿»»¿À∆∆¿«≈¿≈∆≈«¿ƒƒ««…∆∆»
·Ïkk ÌÈ·eLÁ eÏ‡ עצמם כבוד על מקפידים ש Âואין חוששים ‡ÔÈלכן ≈¬ƒ¿∆∆¿≈

¯˜L ˙e„Ú ÏÚ ÌÈ„Èt˜Ó ששיקרו כשיתגלה בבושתן  להם איכפת לא כי «¿ƒƒ«≈∆∆
‡eÏבעדותן  ÏÏkÓe ÈÒ‰¯Ùa‡,גם. ÌÈÈB‚‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÌÈÏa˜Ó‰ שÛ‡ ƒ¿«≈«¿«¿ƒ¿»»ƒ«ƒ¿«¿∆¿»«

‡Ú�ˆ· e�BÊÈL Ì‰Ï ¯LÙ‡L Èt ÏÚמ"מÌÓˆÚ ÌÈÊ·Ó צדקה ונוטלים «ƒ∆∆¿»»∆∆ƒ¿ƒ¿»¿«ƒ«¿»
בפרהסיא ÌÈLLBÁמהגויים Ì�È‡Â,בצינעא ליטול כשא"א [אבל כבודם, על ¿≈»¿ƒ

עצמם] כבוד על חוששין שאין ראיה דאין נפסלים, ÌÈÏeÒtלא eÏ‡ Ïk ,»≈¿ƒ
.Ì‰È¯·„Ó:‰‚‰„ÈÚ‰Ï ¯ÎN ÏËB�L ÈÓ Ïk מחÏËa B˙e„Ú שאסור , כיון ƒƒ¿≈∆»ƒ∆≈»»¿»ƒ≈»≈

בה  שמחוייב מצוה עשיית על שכר BÓkליטול ,Ôe„Ï ¯ÎN ÏËB�‰ BÓk ,¿«≈»»»¿

u
ממילאמח. אחד, מצד רק  שכר נוטל  אם כי הצדדים, משני שכר שנוטל  איירי

(נתיבות). נוגע מחמת  נפסל 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñàì÷

'‰ ÛÈÚÒ 'Ë ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L(Ô"·Ó¯)Â לעדות , פסול שכל אע"פ ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»»ƒ¿

להלן  שיתבאר וכמו פסול, אינו שהוכרז וקודם שנפסל, הכרזה צריך מדרבנן

לדון או להעיד שכר הנוטלין מ"מ כ"ג, ‡Ï‡סעיף ,‰Ê¯Î‰ ÌÈÎÈ¯ˆ Ô�È‡≈»¿ƒƒ«¿»»∆»

˙e„Ú‰Â ÔÈ„‰ שכר נטל Ì‡Âשע"ז .BÓˆÚÓ ÏËaהעד או את ‰ÈÊÁ¯הדיין «ƒ¿»≈»≈≈«¿¿ƒ∆¡ƒ

ÔBÓÓ‰ שנטלB�È„ הדיין, העד ÂÈ˙e„ÚÂשל שוב ˜ÌÈÓÈשל להעיד צריך ,אמנם «»ƒ¿≈»«»ƒ

ÌÈÓÎÁ e‰eÒ�˜ Ò�˜ ‡Ï‡ ,‰·eL˙e ‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆL ÌÈÏeÒt ¯‡Lk ‰Ê ÔÈ‡L∆≈∆ƒ¿»¿ƒ∆¿ƒƒ«¿»»¿»∆»¿«¿»¬»ƒ

¯ÎN ÏËB�L ÔÓÊ Ïk ÂÈNÚÓ eÏËa˙ÈL(˘„˜Ó ˘È‡‰ ˜¯Ù ÛÂÒ Ô"¯)‰Ê ÏÎÂ . ∆ƒ¿«¿«¬»»¿«∆≈»»¿»∆

ÌÈ·ÈÁÓe ‰NÚÓ‰ e‡¯ ¯·kL ÌÈ„Úa לבוא התורה Ì„‡Lע"פ  BÓk ,„ÈÚ‰Ï ¿≈ƒ∆¿»»««¬∆¿À»ƒ¿»ƒ¿∆»»

B¯·ÁÏ Ì„‡ ÔÈa Ôe„Ï ·ÈÁÓ שמעיד או שדן מה על שכר ליטול אסור .ולכן ¿À»»≈»»«¬≈

„ÈÚ‰Ï ·ÈÁÓ B�È‡L ÈÓ Ï·‡ המעשה את ראה לא עדיין CÏÈÏכי ¯ÎN ÏËB�Â , ¬»ƒ∆≈¿À»¿»ƒ¿≈»»≈≈

ÔÈ�Ú‰ ˙B‡¯ÏÂכדי¯zÓ ,„Ú ‰È‰ÈL שיתחייב כדי ולראות לילך חיוב עליו דאין ¿ƒ¿»ƒ¿»∆ƒ¿∆≈À»

¯˘·"‡)להעיד Ì˘· Á"Î ÔÓÈÒ ÛÒÂÈ ˙È·)ÔzÏ ÔÈ„ ÏÚa‰ ‡·e ,¯·k Ô„L ÔÈ„ .«»∆»¿«»«««ƒƒ≈

BÏa˜Ï BÏ ¯eÒ‡ ,B˙eÎÊa CÙ‰L ÏÚ ‰�zÓ BÏ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ È"¯˘‡Ó ÚÓ˘Ó ÔÎ) «»»«∆»«ƒ¿»¿«¿

(¯¯Â·‰‡¯ÈÂ ÔÈ¯eÒÈ ˙aÒÏ „ÈÚÓ Ì„‡L ‰Ó Ïk,יעיד לא שאם שהפחידוהו »«∆»»≈ƒ¿ƒ«ƒƒ¿ƒ¿»

יסורין  לו LÓÓיעשו Ba ÔÈ‡ כן , שמחמת עליהם שמעידים  עדים שיש ואיירי ≈«»

'חוזר  דנחשב כן, מחמת שהעיד לומר נאמנים אינם עצמם הם אבל העידו,

Á"Ò)ומגיד' ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

ËÈ˙e„ÚÏ ÌÈÏeÒt ,„·ÚÂ ÈB‚ אינן והם באחיו', ענה 'שקר בעדים דכתיב ¿∆∆¿ƒ¿≈
לעדות  פסול משקר, שאינו שמוחזק גוי אפי' ולכן 'אחיו', .נקראים

·‡ ÌÁ�Ó ÂË

ÎÏeÒt ,E�BÓÓ ¯ÒÓ‡Â CÏ‡ ÌÈa¯ È�Ùa BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‡�BN‰«≈«¬≈¿»«ƒ¿≈«ƒ≈≈¿∆¿…»¿»
˙e„ÚÏ שעדיין אע"פ נפסל, בשונא ורק מסר, לא שעדיין אע"פ מוסר, מדין ¿≈

בדיבור  נפסל אינו שונאו, כשאינו אבל שאיים, מה שיעשה דחזקתו מסר, לא

שימסור  עד .בעלמא,

‡Î‰ÎÙL ˙e¯Îe ‰k„ ÚeˆÙe ¯ÊÓÓ בקהל לבוא שלא Ï¯ÚÂשפסולים «¿≈¿««»¿»¿»¿»≈
מחמת e„ÚÏ˙נימול ÌÈ¯Lk ,‰ÏÈÓ ˙ÓÁÓ ÂÈÁ‡ e˙ÓL בהם שאין ∆≈∆»≈¬«ƒ»¿≈ƒ¿≈

מחמת  לעדות פסול הוא הרי אונס, שום בלי נימול לא אם אבל עוון, שום

דאורייתא  מצוה .מט שמבטל

u
סוףמט. כרת, בה שיש  אע "פ עשה , מצות בביטול  נפסל  כיצד קשה  לכאורה א.ה.
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñ áì÷

·‡ ÌÁ�Ó ÊË

·ÎÌÈ¯ÓeÓ‰Â ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰Â ÌÈ¯ÒBÓ‰ ואין לבור אותם שמורידין שדינם «¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ
ÌÈ˙eÁtמעלין  אף, מעלין ÌÈB‚‰Óהם ולא מורידין לא הגוי כל eשאת ¿ƒ≈«ƒ

ש  e„ÚÏ˙.שכן ÌÈÏeÒÙ:‰‚‰·eLÈL „Ú ,ÏeÒt ,¯ÒÓ�‰ BÏ ÏÁÓ eÏÙ‡Â ¿ƒ¿≈«¬ƒ»««ƒ¿»»«∆»

‰·eL˙aבתשובה ששב נחשב מתי כ"ט סעיף להלן שיתבאר ÛÒÂÈכפי ˙È·) ƒ¿»

‰Ê ˜¯Ù È"¯˘‡· ÚÓ˘Ó ÍÎÂ ,·"ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„ÓÂ '·Â˙Î È˙‡ˆÓ' Ì˘·

(¯¯Â·ÂÈÏÚ Ïa˜Â Ba ¯ÊÁL „ÓLÓ עוונותיו eLz·‰סדר. ÈÓ„,על ¯Lk , ¿À»∆»«¿ƒ≈»»¿»»≈ƒ»

ÔÈ„Ú d‡NÚ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡,ותאוותיהם הגויים בין מעורב שהיה כיון ««ƒ∆…¬»»¬«ƒ

יקיים  שודאי דחזקה עליו, החמירו לא תשובה, ולקבל מהם לפרוש והסכים

Ù"‰)נ תשובתו  ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

‚ÎכלÏeÒt‰להעידÈt ÏÚ Û‡ ‰ÏËa B˙e„Ú ,„ÈÚ‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»ƒ«»∆≈ƒ≈¿≈»««ƒ
˙BL¯„Ó Èz··e ˙BÈÒ�Î Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡ÏL,פסלתו דהתורה ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

מעצמו  ועומד פסול Ì‰È¯·„Óוהוא ÏeÒt‰Â שהב"ד . עד נפסל אינו מדרבנן, ¿«»ƒƒ¿≈∆
ולכן  פסול, שהוא עליו Lk¯‰.יכריז ,ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú‰»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈»

:‰‚‰È‡„Âa ‡Ï‡ BÏÒÙÏ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt eÏÙ‡Â כבר שבודאי באופן «¬ƒ»ƒ«»≈¿»¿∆»¿««

שהעיד  בזמן פסול Ckהיה ¯Á‡Â ÔÈ„ ˙È·a „ÈÚ‰L ÔB‚k ,˜ÙÒÓ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…ƒ»≈¿∆≈ƒ¿≈ƒ¿««»

‰¯Bz‰ ÔÓ da ÏÒÙ�L ‰¯·Ú ¯·ÚL ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú e‡a בזה שהעיד, קודם »≈ƒ»»∆»«¬≈»∆ƒ¿«»ƒ«»

הכרזה  בלי אף ‡Á¯פסול B‡ „ÈÚ‰L Ì„˜ ¯·Ú Ì‡ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ≈¿ƒƒ»«…∆∆≈ƒ««

B˙˜ÊÁ‡ ‡¯·‚ Ô�ÈÓ˜BÓ ,Ck כשרותו חזקת על העד את Ó‰מעמידים ÏÎÂ , »¿ƒ»«¿»«∆¿»¿»«

„ÈÚ‰Lאז ÔÎÏעד Ì„˜ ¯·Ú„ Ô�ÈÚ„È„ „Ú ,¯Lk(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Ïk . ∆≈ƒ»≈«¿»¿ƒ»¿»«…∆»≈»

Ì‡ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆL Ô�a¯„Ó ÌÈÏeÒt‰הב"ד,Ô˙¯·Ú ÏÚ ÌÈa¯a ÔLÈ�Ú‰ «¿ƒƒ¿«»»∆¿ƒƒ«¿»»ƒ∆¡ƒ»»«ƒ«¬≈»»

e‰ÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ eÏ‡Î ÈÂ‰ ,˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ Ô‡ÈˆB‰L ÔB‚k ההכרזה מטרת כל כי ¿∆ƒ»ƒ≈«¿∆∆«≈¿ƒƒ¿ƒ¬«¿

לפירסום  נחשב והענשתן לעדות, שפסולים עבריינים שהם לפרסם כדי רק

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

u
לגמרי , עול  שפורק דמי סק "א סוף  לעיל  הנתיבות  דכתב  וצ"ל  מלקות, בה אין  סוף 

כפורק נחשב  עצמו , מל  שאין  מי וא "כ  נפסל , עשה, במצוות רק עול  שפרק אפי '

מחמת  עצמו  את  מל  כשלא להסתפק  ויש  מילה. מצות  את מעליו  מל  אבל  פחד,

שכשר. ומסתבר עול , פורק  שאינו  הוכחה  זה  אם בניו ,

נעשהנ. בתשובה , לחזור עליו  כשקיבל  מיד אחד, לדבר מומר אף  הש "ך  ולדעת

מיד. לעדות כשר

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñâì÷

·‡ ÌÁ�Ó ÊÈ

„Î‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,˙È�BÏÙ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ»»∆»«¬≈»¿ƒ««ƒ∆…
È¯‰L ,Ba e¯˙‰ זה ÏeÒtמחמת ,‰˜BÏ B�È‡ לעיל שנתבאר אע"פ ƒ¿∆¬≈≈∆»

העבירה  שעצם הכא מחמתה, נפסל אינו מלקות, בה שאין  שעבירה ב' סעיף

מלקות  בה שיש לעבירה נחשב בה, התרו לא כי לוקה אינו הוא רק עליה, מלקין

Ï‡¯NÈaונפסל  ËLtL ÌÈ¯·„ ÏÚ ¯·ÚL ‡e‰Â לכל, Ì‰Lוידוע ¿∆»««¿»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈∆≈
‰NBÚ‰ ·B¯˜L ¯·„ ÏÚ ¯·BÚ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .‰¯·Úאותו˙BÈ‰Ï ¬≈»¬»ƒ»≈«»»∆»»∆ƒ¿

Â B¯È‰Ê‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,‚‚BLעליו עבר ¯‡e‰eאם ,„ˆÈk .ÏÒtÈ ,Ck ¯Á‡ ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈≈«»
,˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ¯LB˜מ"מ שבת, שהיום שיודע BÚÈ„B‰Ïאע"פ ÌÈÎÈ¯ˆ ≈«ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ

פעמים ÌÈÚ„BÈג' Ì�È‡ ÌÚ‰ ·¯L È�tÓ ,˙aL ÏeÏÁ ‰ÊLשדבר‰Ê ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»¿ƒ∆
בשבת  לעשותו ÌBÈaאסור B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»∆¿»»¿«»¿

·BË מ"מ בשבת, שאסורה יודעים שכולם מלאכה BÚÈ„B‰Ïסוג ÌÈÎÈ¯ˆ'ג ¿ƒƒ¿ƒ
ÈÓz„,פעמים  ‡È·˜a ˜ÁNÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL ‡ÓL ,˙aL ÌBÈ‰L∆««»∆»≈«¿≈«¿«≈¿À¿»»ƒ

È‡a‚ B‡ ,ÒÎBÓ ‰NÚ�L ÈÓ B‡באופן מיסים, לגבות ÛÈÒBÓLשתפקידו ƒ∆«¬∆≈««∆ƒ
BÓˆÚÏ,כדין מ"משלא אסור, זה שדבר יודעים שכולם ˆ¯ÌÈÎÈאע"פ ¿«¿¿ƒƒ

BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰פעמים ‰ÌÚג' ·¯L ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L »≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈∆…»»
ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡שעושה ‡eÏשמי ÌÈ¯·„ לעדות BÈkˆ‡נפסל Ïk ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈»«≈

.‰Êa»∆

‰Îe„ÈÚÈL ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡Ï‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰¯·Úa ÏÒÙ� Ì„‡ ÔÈ‡≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿∆»«ƒ≈ƒ∆»ƒ
,ÂÈÏÚמשוםÚL¯ BÓˆÚ ÌÈNÓ Ì„‡ ÔÈ‡L להאמינו אפשר אי ולכן »»∆≈»»≈ƒ«¿»»

(ÔÚÂËÓ ·"Ù Ì"·Ó¯).:‰‚‰ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓeמייחדים ‡B˙Bאין ƒ»»≈ƒ

‰'להיות ÛÈÚÒ ·"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ,‰ÏÁzÎÏ „Ú להעיד בא אם אבל , ≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ

אותו  eLÁL„מקבלים ÈÓ ÔB‚k ,‡ÓÏÚa „LÁÂ ÏB˜ ÏÚ ÏÒÙ� ÔÈ‡ ÔÎÂ .¿≈≈ƒ¿»««¬»¿»¿»¿ƒ∆»

ÂÈÏÚ ‡ˆBÈ ÏB˜Â ,Ì‰ÓÚ „ÁÈ˙Óe ˙BÈ¯Ú ÌÚ ÏÈ‚¯L ,˙BÈ¯Ú ÏÚ,שחוטא «¬»∆»ƒƒ¬»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈»»

מ"מ  פסיק, דלא קלא e„Ú˙ואפי' ÏÎÏ ¯Lk וקול חשד מחמת נפסל דאין »≈¿»≈

בב"ד  זה דבר נתברר שלא זמן ‡L‰כל ˙e„ÚÏÓ ıeÁ,בעלה שמת להעיד ƒ¿≈ƒ»

שמשקר  חוששין בזה, חשוד שהוא כיון נשים Ë"Ò)דבעניני ¯ÂË)ÔÈÚÂ .¿«≈

Ë"È˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÌÈ„eLÁ‰ ÔÈ„a על חשוד כל בפרטות נתבאר ושם ¿ƒ«¬ƒ¿∆≈»ƒ»

נאמן  אינו דברים .איזה
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñ áì÷

·‡ ÌÁ�Ó ÊË

·ÎÌÈ¯ÓeÓ‰Â ÌÈÒ¯B˜Èt‡‰Â ÌÈ¯ÒBÓ‰ ואין לבור אותם שמורידין שדינם «¿ƒ¿»∆ƒ¿ƒ¿«»ƒ
ÌÈ˙eÁtמעלין  אף, מעלין ÌÈB‚‰Óהם ולא מורידין לא הגוי כל eשאת ¿ƒ≈«ƒ

ש  e„ÚÏ˙.שכן ÌÈÏeÒÙ:‰‚‰·eLÈL „Ú ,ÏeÒt ,¯ÒÓ�‰ BÏ ÏÁÓ eÏÙ‡Â ¿ƒ¿≈«¬ƒ»««ƒ¿»»«∆»

‰·eL˙aבתשובה ששב נחשב מתי כ"ט סעיף להלן שיתבאר ÛÒÂÈכפי ˙È·) ƒ¿»

‰Ê ˜¯Ù È"¯˘‡· ÚÓ˘Ó ÍÎÂ ,·"ÈÙ· Ì"·Ó¯‰ È¯·„ÓÂ '·Â˙Î È˙‡ˆÓ' Ì˘·

(¯¯Â·ÂÈÏÚ Ïa˜Â Ba ¯ÊÁL „ÓLÓ עוונותיו eLz·‰סדר. ÈÓ„,על ¯Lk , ¿À»∆»«¿ƒ≈»»¿»»≈ƒ»

ÔÈ„Ú d‡NÚ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡,ותאוותיהם הגויים בין מעורב שהיה כיון ««ƒ∆…¬»»¬«ƒ

יקיים  שודאי דחזקה עליו, החמירו לא תשובה, ולקבל מהם לפרוש והסכים

Ù"‰)נ תשובתו  ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

‚ÎכלÏeÒt‰להעידÈt ÏÚ Û‡ ‰ÏËa B˙e„Ú ,„ÈÚ‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ «»ƒ«»∆≈ƒ≈¿≈»««ƒ
˙BL¯„Ó Èz··e ˙BÈÒ�Î Èz·a ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ ‡ÏL,פסלתו דהתורה ∆…ƒ¿ƒ»»¿»≈¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»

מעצמו  ועומד פסול Ì‰È¯·„Óוהוא ÏeÒt‰Â שהב"ד . עד נפסל אינו מדרבנן, ¿«»ƒƒ¿≈∆
ולכן  פסול, שהוא עליו Lk¯‰.יכריז ,ÂÈÏÚ eÊÈ¯Î‰L Ì„˜ „ÈÚ‰L ˙e„Ú‰»≈∆≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ»»¿≈»

:‰‚‰È‡„Âa ‡Ï‡ BÏÒÙÏ ÔÈ‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÏeÒt eÏÙ‡Â כבר שבודאי באופן «¬ƒ»ƒ«»≈¿»¿∆»¿««

שהעיד  בזמן פסול Ckהיה ¯Á‡Â ÔÈ„ ˙È·a „ÈÚ‰L ÔB‚k ,˜ÙÒÓ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…ƒ»≈¿∆≈ƒ¿≈ƒ¿««»

‰¯Bz‰ ÔÓ da ÏÒÙ�L ‰¯·Ú ¯·ÚL ÂÈÏÚ ÌÈ„Ú e‡a בזה שהעיד, קודם »≈ƒ»»∆»«¬≈»∆ƒ¿«»ƒ«»

הכרזה  בלי אף ‡Á¯פסול B‡ „ÈÚ‰L Ì„˜ ¯·Ú Ì‡ ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ≈¿ƒƒ»«…∆∆≈ƒ««

B˙˜ÊÁ‡ ‡¯·‚ Ô�ÈÓ˜BÓ ,Ck כשרותו חזקת על העד את Ó‰מעמידים ÏÎÂ , »¿ƒ»«¿»«∆¿»¿»«

„ÈÚ‰Lאז ÔÎÏעד Ì„˜ ¯·Ú„ Ô�ÈÚ„È„ „Ú ,¯Lk(Â"Ò¯ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Ïk . ∆≈ƒ»≈«¿»¿ƒ»¿»«…∆»≈»

Ì‡ ,‰Ê¯Î‰ ÔÈÎÈ¯ˆL Ô�a¯„Ó ÌÈÏeÒt‰הב"ד,Ô˙¯·Ú ÏÚ ÌÈa¯a ÔLÈ�Ú‰ «¿ƒƒ¿«»»∆¿ƒƒ«¿»»ƒ∆¡ƒ»»«ƒ«¬≈»»

e‰ÈÏÚ eÊÈ¯Î‰ eÏ‡Î ÈÂ‰ ,˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ Ô‡ÈˆB‰L ÔB‚k ההכרזה מטרת כל כי ¿∆ƒ»ƒ≈«¿∆∆«≈¿ƒƒ¿ƒ¬«¿

לפירסום  נחשב והענשתן לעדות, שפסולים עבריינים שהם לפרסם כדי רק

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

u
לגמרי , עול  שפורק דמי סק "א סוף  לעיל  הנתיבות  דכתב  וצ"ל  מלקות, בה אין  סוף 

כפורק נחשב  עצמו , מל  שאין  מי וא "כ  נפסל , עשה, במצוות רק עול  שפרק אפי '

מחמת  עצמו  את  מל  כשלא להסתפק  ויש  מילה. מצות  את מעליו  מל  אבל  פחד,

שכשר. ומסתבר עול , פורק  שאינו  הוכחה  זה  אם בניו ,

נעשהנ. בתשובה , לחזור עליו  כשקיבל  מיד אחד, לדבר מומר אף  הש "ך  ולדעת

מיד. לעדות כשר

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñâì÷

·‡ ÌÁ�Ó ÊÈ

„Î‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,˙È�BÏÙ ‰¯·Ú ¯·ÚL ÂÈÏÚ e„ÈÚ‰L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈ƒ»»∆»«¬≈»¿ƒ««ƒ∆…
È¯‰L ,Ba e¯˙‰ זה ÏeÒtמחמת ,‰˜BÏ B�È‡ לעיל שנתבאר אע"פ ƒ¿∆¬≈≈∆»

העבירה  שעצם הכא מחמתה, נפסל אינו מלקות, בה שאין  שעבירה ב' סעיף

מלקות  בה שיש לעבירה נחשב בה, התרו לא כי לוקה אינו הוא רק עליה, מלקין

Ï‡¯NÈaונפסל  ËLtL ÌÈ¯·„ ÏÚ ¯·ÚL ‡e‰Â לכל, Ì‰Lוידוע ¿∆»««¿»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈∆≈
‰NBÚ‰ ·B¯˜L ¯·„ ÏÚ ¯·BÚ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ .‰¯·Úאותו˙BÈ‰Ï ¬≈»¬»ƒ»≈«»»∆»»∆ƒ¿

Â B¯È‰Ê‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ,‚‚BLעליו עבר ¯‡e‰eאם ,„ˆÈk .ÏÒtÈ ,Ck ¯Á‡ ≈¿ƒƒ¿«¿ƒ¿««»ƒ»≈≈«»
,˙aLa ¯ÈzÓ B‡ ¯LB˜מ"מ שבת, שהיום שיודע BÚÈ„B‰Ïאע"פ ÌÈÎÈ¯ˆ ≈«ƒ¿«»¿ƒƒ¿ƒ

פעמים ÌÈÚ„BÈג' Ì�È‡ ÌÚ‰ ·¯L È�tÓ ,˙aL ÏeÏÁ ‰ÊLשדבר‰Ê ∆∆ƒ«»ƒ¿≈∆…»»≈»¿ƒ∆
בשבת  לעשותו ÌBÈaאסור B‡ ˙aLa ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ e‰e‡¯ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»∆¿»»¿«»¿

·BË מ"מ בשבת, שאסורה יודעים שכולם מלאכה BÚÈ„B‰Ïסוג ÌÈÎÈ¯ˆ'ג ¿ƒƒ¿ƒ
ÈÓz„,פעמים  ‡È·˜a ˜ÁNÓ‰ ÔÎÂ .‡e‰ ÁÎBL ‡ÓL ,˙aL ÌBÈ‰L∆««»∆»≈«¿≈«¿«≈¿À¿»»ƒ

È‡a‚ B‡ ,ÒÎBÓ ‰NÚ�L ÈÓ B‡באופן מיסים, לגבות ÛÈÒBÓLשתפקידו ƒ∆«¬∆≈««∆ƒ
BÓˆÚÏ,כדין מ"משלא אסור, זה שדבר יודעים שכולם ˆ¯ÌÈÎÈאע"פ ¿«¿¿ƒƒ

BÚÈ„B‰Ï ÌÈ„Ú‰פעמים ‰ÌÚג' ·¯L ,˙e„ÚÏ ÏeÒt ‰Ê ¯·„ ‰NBÚ‰L »≈ƒ¿ƒ∆»∆»»∆»¿≈∆…»»
ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡שעושה ‡eÏשמי ÌÈ¯·„ לעדות BÈkˆ‡נפסל Ïk ÔÎÂ . ≈»¿ƒ¿»ƒ≈¿≈»«≈

.‰Êa»∆

‰Îe„ÈÚÈL ÌÈ„Ú Èt ÏÚ ‡Ï‡ ,BÓˆÚ Èt ÏÚ ‰¯·Úa ÏÒÙ� Ì„‡ ÔÈ‡≈»»ƒ¿»«¬≈»«ƒ«¿∆»«ƒ≈ƒ∆»ƒ
,ÂÈÏÚמשוםÚL¯ BÓˆÚ ÌÈNÓ Ì„‡ ÔÈ‡L להאמינו אפשר אי ולכן »»∆≈»»≈ƒ«¿»»

(ÔÚÂËÓ ·"Ù Ì"·Ó¯).:‰‚‰ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓeמייחדים ‡B˙Bאין ƒ»»≈ƒ

‰'להיות ÛÈÚÒ ·"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ,‰ÏÁzÎÏ „Ú להעיד בא אם אבל , ≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ

אותו  eLÁL„מקבלים ÈÓ ÔB‚k ,‡ÓÏÚa „LÁÂ ÏB˜ ÏÚ ÏÒÙ� ÔÈ‡ ÔÎÂ .¿≈≈ƒ¿»««¬»¿»¿»¿ƒ∆»

ÂÈÏÚ ‡ˆBÈ ÏB˜Â ,Ì‰ÓÚ „ÁÈ˙Óe ˙BÈ¯Ú ÌÚ ÏÈ‚¯L ,˙BÈ¯Ú ÏÚ,שחוטא «¬»∆»ƒƒ¬»ƒ¿«≈ƒ»∆¿≈»»

מ"מ  פסיק, דלא קלא e„Ú˙ואפי' ÏÎÏ ¯Lk וקול חשד מחמת נפסל דאין »≈¿»≈

בב"ד  זה דבר נתברר שלא זמן ‡L‰כל ˙e„ÚÏÓ ıeÁ,בעלה שמת להעיד ƒ¿≈ƒ»

שמשקר  חוששין בזה, חשוד שהוא כיון נשים Ë"Ò)דבעניני ¯ÂË)ÔÈÚÂ .¿«≈

Ë"È˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÌÈ„eLÁ‰ ÔÈ„a על חשוד כל בפרטות נתבאר ושם ¿ƒ«¬ƒ¿∆≈»ƒ»

נאמן  אינו דברים .איזה
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·‡ ÌÁ�Ó ÁÈ

ÂÎ˙Èa¯a BÏ ‰ÂÏ‰L ‰ÂÏÓ‰ ÏÚ „ÈÚ‰L ‰ÂÏ פסול בריבית והמלוה …∆∆≈ƒ«««¿∆∆ƒ¿»¿ƒƒ
י' סעיף לעיל שנתבאר כמו ÔÈÙ¯ËˆÓלעדות ,BÓÚ ¯Á‡ „Ú LÈÂ ,¿≈≈«≈ƒƒ¿»¿ƒ

ÚL¯ BÓˆÚ ‰NBÚL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÒÙÏ,לעדות נפסל הלוה גם דהרי ¿»¿««ƒ∆∆«¿»»
מ"מ  רשע, שהוא עצמו על אומר ‡B˙Bוא"כ ÌÈ�ÈÓ‡Óe d¯ea„ Ô�È‚Ït«¿ƒ»ƒ≈«¬ƒƒ

BÓˆÚ Èa‚Ï ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ Èa‚Ï הלוה שפלוני שאמר מה שמקבלים היינו ¿«≈«¿∆¿…¿«≈«¿
לו, מאמינים אין ע"ז  כי מקבלים אין  זה חלק 'לי', שהלוה שאמר ומה בריבית,

נפסל  ולכן אחר לאדם שהלוה ‡eÏÙנא ויתכן ,BÚ·¯ È�BÏtL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿»¬ƒ
B�Bˆ¯Ï שפלוני רק לו ומאמינים דיבורו פלגינן מ"מ רשע, עצמו עושה שבזה ƒ¿

רבע  מי את ולא ‡Bרבע, B¯BLפלוניLשמעיד, Ú·¯L B‡ ,BzL‡ ÏÚ ‡a ∆»«ƒ¿∆»«
אשתו  על עדות זה כי דבר בעל שנחשב ומאמינים נב אע"ג דיבורו פלגינן מ"מ ,

ולכן  חטא, מי עם ולא המעשה, עצם על BÏÒÙÏ.אותו ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
„·Ï·e ,‰ÂÏÓ‰ ÏÚ ‰BÏ‰ BÓk ÔÏÊ‚‰ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ÏÊ‚�‰L ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒ∆«ƒ¿»»¿»ƒ«««¿»¿«∆«««¿∆ƒ¿«

BÏ ‡‰È ‡ÏL נג.B˙e„ÚÓ ‰‡�‰(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó). ∆…¿≈¬»»≈≈

ÊÎ„Ú‰ LÈÁk‰Ï ÚaL�‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ מעיד אחד שעד שכל תורה כדין ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈
מ"מ  ונפטר, להכחישו להישבע צריך BÏכנגדו, ÚaL�L B˙B‡Â „Ú‰»≈¿∆ƒ¿«

BÏÒÙÏהתובע  ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ שהוא , הדין ונגמר שנשבע אחר ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ»»¿»¿
נחשב  לא כבר דשוב לשקר, שנשבע כנגדו להעיד והעד התובע יכולים פטור,

ÌÈ�LÏ‰‚‰:.לנוגע  ÚaL� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â עד ע"פ להם ונשבע שתבעוהו, ¿«ƒƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

‰Ìאחד  התובעים , ÂÈÏÚשני ÌÈ„ÈÚÓלשקר eÏÁ˜שנשבע ÔÈ‡Â .BÏÒÙÏ ≈¿ƒƒ»»¿»¿¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Êa B‡ „Á‡k Ì‰Ï ÚaL� Ì‡(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ . ƒƒ¿«»∆¿∆»»∆««∆¿≈¿ƒ

לו  האמינה שהתורה דכיון לפוסלו, מצטרפים דין ובעל עד דאין וס"ל

u
הש "ךנא. ודעת הריבית, את  שילם שכבר באומר אף  דנאמן  הסמ"ע  ושיטת 

רק איירי והכא  הריבית, את לו  שיחזיר רוצה כי  לנוגע , נחשב  הוא זה  שבאופן 

ממון . נגיעת לו  שאין באופן

רקנב. ממונו , אצל  קרוב  אדם  דאין שורו, את לסקול  גם  נאמן  שורו , רבע  בדין

הזה. בזמן  נוהג דאינו  כיון לזה נחית לא  השו "ע

וכמונג. מעדותו  הנאה  לו  שאין באופן  איירי  ומלוה, בלוה דגם דסובר הש "ך 

הנאה 'להם ' יהא  שלא ובלבד לגרוס  צריך  דהכא כותב  לעיל , בהערה שנתבאר

לוה. על  ובין נגזל  על  בין  דקאי מעדותו ,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñäì÷

אין  ושוב היה, כלא העד של עדותו שנשבע, אחרי ממילא העד, כנגד להישבע

עדותו  נמחקה שכבר כנגדו, להעיד eבכוחו זו. ÈÏÚaלשיטה È�L eÈ‰ Ì‡ eÏÙ‡¬ƒƒ»¿≈«¬≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,„Á‡ „Ú „Á‡ ÏÎÏe ,ÌÈ�È„לפוסלו ÔÈ„aלהעיד „ÓÚL ¯Á‡ ƒƒ¿»∆»≈∆»≈ƒ¿»¿ƒ««∆»««ƒ

Ô˙e„Ú ÏÚ ÚaL�Â,כאינו נחשב העד, את שהכחיש שאחר שנתבאר מהטעם ¿ƒ¿««≈»

שנשבע  אחר דוקא ÔÎÏולכן Ì„˜ Ï·‡ ולהכחישם להישבע שהספיק  לפני ¬»…∆»≈

ÔÈÏBÎÈלהצטרףÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï לשקר נשבע משום ולא גזלן משום ,שפסול ¿ƒ¿»ƒ»»

נשבע  לא עדיין ˜"Ë)דהרי ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙ Ì˘· Ë"Ï˘ ÔÓÈÒ· ˘"·È¯).

·‡ ÌÁ�Ó ËÈ

ÁÎÏeÒt ‡e‰L „Á‡a e„ÈÚ‰L ÌÈ�Lשעבר eÏ‡Óמחמת ˙Á‡a ¿«ƒ∆≈ƒ¿∆»∆»¿««≈≈
˙B¯·Ú‰ אותו NÚÂ‰הפוסלות Ba ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ�L e‡·e , »¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«¿»»

‰˜ÏL B‡ ‰·eLz הבא בסעיף שיתבאר וכמו לכשרותו חוזר שלקה ,ואחרי ¿»∆»»
¯Lk ‰Ê È¯‰ ולכן הראשונים, עדות את סותרת האחרונים עדות דאין ¬≈∆»≈

להם  NÚ‰מאמינים ‡Ï e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁk‰Â ÌÈ�L e‡a Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»
ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ,ÏÒÙ� ‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú,עדים כנגד עדים לפנינו יש כי ¬≈»¿…ƒ¿«¬≈∆¿≈»

פיו, על מחזקתו ממון להוציא אפשר אי מספק, דפסול Ï‡וכיון ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…
‰NÚL Ú„ÂÈL „Ú ,Ôe„È ‡ÏÂ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ»ƒ¿≈ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«∆»»

.‰·eL˙¯ÓB‡ „Á‡L ÔB‚k ,ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú È�L ¿»¿≈≈ƒ∆≈ƒ«∆»∆»¿∆∆»≈

,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ¯ÓB‡ È�L‰Â ·�‚L אחרת סיבה על מעיד אחד שכל אע"פ ∆»«¿«≈ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ

מ"מ BÏÒÙÏלפוסלו, ÌÈÙ¯ËˆÓ פסול שהוא שאומרים עדים שני לפנינו דיש ƒ¿»¿ƒ¿»¿

Ê"Ï)לעדות ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„Ù Ì"¯‰Ó).

ËÎB˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ ÔÈ„ ˙È·a ‰˜ÏL ÔÂÈk ,˙e˜ÏÓ ·ÈÁ˙�L ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈»∆»»¿≈ƒ≈¿«¿
הוא  הרי המלקות, ע"י ונתבזה שנקלה כיון לעיניך', אחיך 'ונקלה דכתיב

eÒÓÁLכאחיך  ÔBÓÓ ÌeLÓ ÌÈÏeÒt Ì‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡L Ï·‡ .¬»¿»¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
eÓÏLL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊ‚L B‡ האיסור על בגופם עונש שום קיבלו לא מ"מ ∆»¿««ƒ∆ƒ¿

ולכן  שעברו eLz·‰לעשותˆ¯ÌÈÎÈשעברו, האיסור ‰Ìעל È¯‰Â , ¿ƒƒ¿»«¬≈≈
‰Ú¯‰ Ìk¯„Ó Ì‰a e¯ÊÁL Ú„ÂÈL „Ú ,ÌÈÏeÒt תשובה,.נד לעשות כדי ¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»»

u
שעשהנד. בב "ד עליו  שהעידו  מזמן רק דכשר השו "ע דעת תשובה , שעשה ואחר

שעשה מאז למפרע  מיתכשר הש "ך ודעת בתשובה, שחזר מזמן ולא תשובה

תשובה]. והפתחי הנתיבות נחלקו הסמ"ע [ובדעת  תשובה ,
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·‡ ÌÁ�Ó ÁÈ

ÂÎ˙Èa¯a BÏ ‰ÂÏ‰L ‰ÂÏÓ‰ ÏÚ „ÈÚ‰L ‰ÂÏ פסול בריבית והמלוה …∆∆≈ƒ«««¿∆∆ƒ¿»¿ƒƒ
י' סעיף לעיל שנתבאר כמו ÔÈÙ¯ËˆÓלעדות ,BÓÚ ¯Á‡ „Ú LÈÂ ,¿≈≈«≈ƒƒ¿»¿ƒ

ÚL¯ BÓˆÚ ‰NBÚL Èt ÏÚ Û‡ ,BÏÒÙÏ,לעדות נפסל הלוה גם דהרי ¿»¿««ƒ∆∆«¿»»
מ"מ  רשע, שהוא עצמו על אומר ‡B˙Bוא"כ ÌÈ�ÈÓ‡Óe d¯ea„ Ô�È‚Ït«¿ƒ»ƒ≈«¬ƒƒ

BÓˆÚ Èa‚Ï ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ Èa‚Ï הלוה שפלוני שאמר מה שמקבלים היינו ¿«≈«¿∆¿…¿«≈«¿
לו, מאמינים אין ע"ז  כי מקבלים אין  זה חלק 'לי', שהלוה שאמר ומה בריבית,

נפסל  ולכן אחר לאדם שהלוה ‡eÏÙנא ויתכן ,BÚ·¯ È�BÏtL „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ≈ƒ∆¿ƒ¿»¬ƒ
B�Bˆ¯Ï שפלוני רק לו ומאמינים דיבורו פלגינן מ"מ רשע, עצמו עושה שבזה ƒ¿

רבע  מי את ולא ‡Bרבע, B¯BLפלוניLשמעיד, Ú·¯L B‡ ,BzL‡ ÏÚ ‡a ∆»«ƒ¿∆»«
אשתו  על עדות זה כי דבר בעל שנחשב ומאמינים נב אע"ג דיבורו פלגינן מ"מ ,

ולכן  חטא, מי עם ולא המעשה, עצם על BÏÒÙÏ.אותו ÔÈÙ¯ËˆÓ ¯Á‡Â ‡e‰¿«≈ƒ¿»¿ƒ¿»¿
„·Ï·e ,‰ÂÏÓ‰ ÏÚ ‰BÏ‰ BÓk ÔÏÊ‚‰ ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ÏÊ‚�‰L ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒ∆«ƒ¿»»¿»ƒ«««¿»¿«∆«««¿∆ƒ¿«

BÏ ‡‰È ‡ÏL נג.B˙e„ÚÓ ‰‡�‰(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó). ∆…¿≈¬»»≈≈

ÊÎ„Ú‰ LÈÁk‰Ï ÚaL�‰L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ מעיד אחד שעד שכל תורה כדין ≈¿ƒ∆«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈
מ"מ  ונפטר, להכחישו להישבע צריך BÏכנגדו, ÚaL�L B˙B‡Â „Ú‰»≈¿∆ƒ¿«

BÏÒÙÏהתובע  ÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈÙ¯ËˆÓ שהוא , הדין ונגמר שנשבע אחר ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ»»¿»¿
נחשב  לא כבר דשוב לשקר, שנשבע כנגדו להעיד והעד התובע יכולים פטור,

ÌÈ�LÏ‰‚‰:.לנוגע  ÚaL� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â עד ע"פ להם ונשבע שתבעוהו, ¿«ƒƒƒ¿«ƒ¿«ƒ

‰Ìאחד  התובעים , ÂÈÏÚשני ÌÈ„ÈÚÓלשקר eÏÁ˜שנשבע ÔÈ‡Â .BÏÒÙÏ ≈¿ƒƒ»»¿»¿¿≈ƒ

‰Ê ¯Á‡ ‰Êa B‡ „Á‡k Ì‰Ï ÚaL� Ì‡(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ . ƒƒ¿«»∆¿∆»»∆««∆¿≈¿ƒ

לו  האמינה שהתורה דכיון לפוסלו, מצטרפים דין ובעל עד דאין וס"ל

u
הש "ךנא. ודעת הריבית, את  שילם שכבר באומר אף  דנאמן  הסמ"ע  ושיטת 

רק איירי והכא  הריבית, את לו  שיחזיר רוצה כי  לנוגע , נחשב  הוא זה  שבאופן 

ממון . נגיעת לו  שאין באופן

רקנב. ממונו , אצל  קרוב  אדם  דאין שורו, את לסקול  גם  נאמן  שורו , רבע  בדין

הזה. בזמן  נוהג דאינו  כיון לזה נחית לא  השו "ע

וכמונג. מעדותו  הנאה  לו  שאין באופן  איירי  ומלוה, בלוה דגם דסובר הש "ך 

הנאה 'להם ' יהא  שלא ובלבד לגרוס  צריך  דהכא כותב  לעיל , בהערה שנתבאר

לוה. על  ובין נגזל  על  בין  דקאי מעדותו ,
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אין  ושוב היה, כלא העד של עדותו שנשבע, אחרי ממילא העד, כנגד להישבע

עדותו  נמחקה שכבר כנגדו, להעיד eבכוחו זו. ÈÏÚaלשיטה È�L eÈ‰ Ì‡ eÏÙ‡¬ƒƒ»¿≈«¬≈

ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ ,„Á‡ „Ú „Á‡ ÏÎÏe ,ÌÈ�È„לפוסלו ÔÈ„aלהעיד „ÓÚL ¯Á‡ ƒƒ¿»∆»≈∆»≈ƒ¿»¿ƒ««∆»««ƒ

Ô˙e„Ú ÏÚ ÚaL�Â,כאינו נחשב העד, את שהכחיש שאחר שנתבאר מהטעם ¿ƒ¿««≈»

שנשבע  אחר דוקא ÔÎÏולכן Ì„˜ Ï·‡ ולהכחישם להישבע שהספיק  לפני ¬»…∆»≈

ÔÈÏBÎÈלהצטרףÂÈÏÚ „ÈÚ‰Ï לשקר נשבע משום ולא גזלן משום ,שפסול ¿ƒ¿»ƒ»»

נשבע  לא עדיין ˜"Ë)דהרי ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙ Ì˘· Ë"Ï˘ ÔÓÈÒ· ˘"·È¯).

·‡ ÌÁ�Ó ËÈ

ÁÎÏeÒt ‡e‰L „Á‡a e„ÈÚ‰L ÌÈ�Lשעבר eÏ‡Óמחמת ˙Á‡a ¿«ƒ∆≈ƒ¿∆»∆»¿««≈≈
˙B¯·Ú‰ אותו NÚÂ‰הפוסלות Ba ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â ÌÈ�L e‡·e , »¬≈»¿«ƒ¿≈ƒ∆»«¿»»

‰˜ÏL B‡ ‰·eLz הבא בסעיף שיתבאר וכמו לכשרותו חוזר שלקה ,ואחרי ¿»∆»»
¯Lk ‰Ê È¯‰ ולכן הראשונים, עדות את סותרת האחרונים עדות דאין ¬≈∆»≈

להם  NÚ‰מאמינים ‡Ï e¯Ó‡Â ,ÌeLÈÁk‰Â ÌÈ�L e‡a Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿…»»
ÏeÒt ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ ,ÏÒÙ� ‡ÏÂ BÊ ‰¯·Ú,עדים כנגד עדים לפנינו יש כי ¬≈»¿…ƒ¿«¬≈∆¿≈»

פיו, על מחזקתו ממון להוציא אפשר אי מספק, דפסול Ï‡וכיון ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…
‰NÚL Ú„ÂÈL „Ú ,Ôe„È ‡ÏÂ ,B˙e„Úa ÔBÓÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â ,„ÈÚÈ»ƒ¿≈ƒƒ»¿≈¿…»«∆ƒ»«∆»»

.‰·eL˙¯ÓB‡ „Á‡L ÔB‚k ,ÏeÒt ‡e‰L „Á‡ ÏÚ e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú È�L ¿»¿≈≈ƒ∆≈ƒ«∆»∆»¿∆∆»≈

,˙Èa¯a ‰ÂÏ‰L ¯ÓB‡ È�L‰Â ·�‚L אחרת סיבה על מעיד אחד שכל אע"פ ∆»«¿«≈ƒ≈∆ƒ¿»¿ƒƒ

מ"מ BÏÒÙÏלפוסלו, ÌÈÙ¯ËˆÓ פסול שהוא שאומרים עדים שני לפנינו דיש ƒ¿»¿ƒ¿»¿

Ê"Ï)לעדות ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„Ù Ì"¯‰Ó).

ËÎB˙e¯LÎÏ ¯ÊBÁ ÔÈ„ ˙È·a ‰˜ÏL ÔÂÈk ,˙e˜ÏÓ ·ÈÁ˙�L ÈÓ Ïk»ƒ∆ƒ¿«≈«¿≈»∆»»¿≈ƒ≈¿«¿
הוא  הרי המלקות, ע"י ונתבזה שנקלה כיון לעיניך', אחיך 'ונקלה דכתיב

eÒÓÁLכאחיך  ÔBÓÓ ÌeLÓ ÌÈÏeÒt Ì‰L ,˙e„Ú ÈÏeÒt ¯‡L Ï·‡ .¬»¿»¿≈≈∆≈¿ƒƒ»∆»¿
eÓÏLL Èt ÏÚ Û‡ ,eÏÊ‚L B‡ האיסור על בגופם עונש שום קיבלו לא מ"מ ∆»¿««ƒ∆ƒ¿

ולכן  שעברו eLz·‰לעשותˆ¯ÌÈÎÈשעברו, האיסור ‰Ìעל È¯‰Â , ¿ƒƒ¿»«¬≈≈
‰Ú¯‰ Ìk¯„Ó Ì‰a e¯ÊÁL Ú„ÂÈL „Ú ,ÌÈÏeÒt תשובה,.נד לעשות כדי ¿ƒ«∆ƒ»«∆»¿»∆ƒ«¿»»»»

u
שעשהנד. בב "ד עליו  שהעידו  מזמן רק דכשר השו "ע דעת תשובה , שעשה ואחר

שעשה מאז למפרע  מיתכשר הש "ך ודעת בתשובה, שחזר מזמן ולא תשובה

תשובה]. והפתחי הנתיבות נחלקו הסמ"ע [ובדעת  תשובה ,
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אפי' ענין באותו שנזהר עד מחמתו, שנפסל מהחטא הרבה להתרחק צריך

ולכן הדין, מעיקר בו המותרים Èa¯a˙,בדברים ÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿≈¿ƒƒ
Ì‰È˙B¯ËL eÚ¯˜ÈLÓ ויקרעו הקרן, את אפי' זה בשטר יגבו ÌÓˆÚÓולא ƒ∆ƒ¿¿¿»≈∆≈«¿»

בתשובה, שחוזר מראה ובזה ב"ד, כפיית מחמת ש Âולא Ì‰aצריך e¯ÊÁÈ ¿«¿¿»∆
ÈB‚Ï eÏÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈ ‡ÏL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ לגוי להלוות שמותר אפי' ¬»»¿»∆…«¿¿ƒƒ¬ƒ¿
בריבית  הלואה מעניני להתרחק צריך מ"מ Ïkנה בריבית, ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,¿»ƒ¿«¬ƒ»

·Ï ,˙Èa¯a Á˜ÏL ‰ÓÌ‰ÈÏÚ נוCÈ¯ˆ ,Á˜Ï ÈÓÓ Ú„BÈ B�È‡ Ì‡Â , «∆»«¿ƒƒ¿«¬≈∆¿ƒ≈≈«ƒƒ»«»ƒ
ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ Ba ˙BNÚÏ בסכום לעשות שצריך גזל, ממי יודע ואינו גזל כמו «¬»¿≈«ƒ

רבים  צרכי Ê‰(‰ÂËÈÚ¯)‰‚‰:.הגזילה ÏÎ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ לבעל נחשב שלא ¿≈¿ƒ¿»∆

אלא בריבית, הלוה או וגזל שגנב מה שהחזיר במה ÏÈ‚¯Lתשובה ÈÓa ‡˜Â„«¿»¿ƒ∆»ƒ

·�‚L ‰Ó ¯ÈÊÁ‰L „ÈÓ ,‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ÏÊ‚Â ·�‚L ÈÓ Ï·‡ ,·�‚ÏÂ ÏÊ‚Ïƒ¿…¿ƒ¿…¬»ƒ∆»«¿»«¿«¿«¿»¿»ƒ»∆∆¡ƒ«∆»«

BÓˆÚÓ B¯ÈÊÁ‰ Ì‡ ‡˜Â„Â .‰·eL˙ ÈÂ‰ ,ÏÊ‚Â הגזילה חזרת ע"י ,מיתכשר ¿»««≈¿»¿«¿»ƒ∆¡ƒ≈«¿

„Ú ‰¯ÊÁ‰ È�‰Ó ‡Ï ,ÔÈ„ ˙Èa ˙ÈÙk È„È ÏÚ ˜¯ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…∆¡ƒ««¿≈¿ƒ«≈ƒ…¿«≈«¬»»«

‰·eLz ‰NÚÈL(Á"� ÏÏÎ ˘"‡¯‰Â Â"ËÒ ¯ÂË).ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ , ∆«¬∆¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

·‡ ÌÁ�Ó 'Î

ÏÌ‰ÈÒtÒt e¯aLÈLÓ ,‡È·˜a ÌÈ˜ÁNÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó,Le¯Èt) ≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿À¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿¿≈∆≈

(˙B‡È·˜‰ Ì‰Â ¯kÊ�‰ ˜BÁN‰ ÈÏkÂ לזה, ÊÁ¯‰בנוסף Ì‰a e¯ÊÁÈ ¿≈«¿«ƒ¿»¿≈«À¿»¿«¿¿»∆¬»»
‰¯eÓ‚עצמם על שיקבלו eNÚÈצריך ‡ÏL ישחקוÌ�Áa eÏÙ‡ כדי ¿»∆…«¬¬ƒ¿ƒ»

אלו  מענינים עצמם .להרחיק

‡Ï,Ì‰a ÔÈ„ˆL ÌÈÏk‰ e¯aLÈLÓ ,ÌÈ�BÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆ƒ¿¿«≈ƒ∆»ƒ»∆
Âלזה a„Óa¯בנוסף eÏÙ‡L ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ì‰· e¯ÊÁÈ איסור שאין ¿«¿¿»∆¬»»¿»∆¬ƒ«ƒ¿»

מ"מ  הפקר, הם דהרי היונים, את שם eNÚÈלתפוס ‡Ï מענינים להתרחק כדי …«¬
‰BÚÓ˙.אלו  ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡È·˜a ÌÈ˜ÁNÓ·e Ô‡k Ì‚„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿««ƒ¿«¬ƒ¿À¿»¿ƒƒ¿«¬ƒ«»

eÁÈÂ¯‰L כי אסמכתא, דהוי משום בקוביא, במשחק הפסול דטעם דס"ל ∆ƒ¿ƒ

u
אפי'נה. בריבית ילוה  שלא  עצמו  על  שיקבל  בתשובה חזרתו  בריבית, שלוה  ומי

מגוי .

רשאי נו. הנגזל  אם אבל  מרשותו , הגזילה  את  להוציא  צריך מצידו  שהוא היינו 

ממנו לקבל  מותר מתי הפרטים שס "ו  סימן לקמן  יבואר הגזילה, את ממנו  לקבל 

אסור. ומתי 
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דהוי  וס"ל חולקים ויש גמור. גזל והוי כספו, את לו לתת באמת התכוון לא

להחזירו חייב אין לקח, כבר אם ולכן גזל, אבק Á"„רק ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ˘"‡¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·Â.

·‡ ÌÁ�Ó ‡Î

·Ïe˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L ÚÈ‚zLÓ ,˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó שאינם ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿
שלהם  שביעית פירות ומפזרים שביעית, פירות במכירת יותר עוסקים

ÏÂ‡לרבים  ב , Ïa·„די ÌÈ¯·„ ˙¯ÊÁ בהם יסחור לא שיותר ‡Ï‡שאומר , ¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»
ÈzÒ�k È�BÏt Ôa È�BÏt È�‡ ·˙Bkבעבר B¯tÓ˙והרווחתי ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«¿ƒ»«ƒƒ≈

.ÌÈÈ�ÚÏ ‰�zÓa ÌÈ�e˙� Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

‚Ï‰Úe·La ÏÚBÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó לשקר שנשבע מי ÈLÓ·‡היינו , ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»…
È�‡ „eLÁ Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈ„ ˙È·Ï ראוי ואיני ¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»¬ƒ

‡Bלהעיד  ש , ‡B˙B,באופן  ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈ„ ˙È·· ‰Úe·L ·ÈÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
Ú·LÏ ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌÏLÈÂ ,·eLÁ ÔBÓÓa,כן לעשות מהני לא בעירו אבל ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆ƒ»«

בתשובה  חזרתו על מוכיח זה ואין להישבע, או להעיד לו יתנו לא דממילא

:‰‚‰Ïa˜ÓLk „ÈÓ ,˙B¯·Ú ¯‡L ÏÚ ¯·Ú Ï·‡ .˙BÚe·L ÈÏÚBÓ ‡˜Â„Â¿«¿»¬≈¿¬»»««¿»¬≈ƒ»¿∆¿«≈

dÏ È‚Ò ,„BÚ ˙BNÚÏ ‡ÏL B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙È·a('ÒÂ˙Â „"Á ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯). ¿≈ƒ∆¿ƒ∆…«¬«≈≈

e‰e¯È·Ú‰ Ï·‡ .˙e�Ó‡ ‰ÊÈ‡Ó ‰¯·Ú‰ ÏÈ·La e‰e¯È·Ú‰ ‡ÏL ‡˜Â„Â לא ¿«¿»∆…∆¡ƒƒ¿ƒ»¬≈»≈≈∆À»¬»∆¡ƒ

שיחזירוהו  כדי זאת דעושה עוד, לעשות שלא עצמו על שמקבל מה סגי

ולכן  CeÓÒaלאומנתו, ¯‡a˙ÈL ÁaËk B�È„(ÛÒÂÈ ˙È·). ƒ¿«»∆ƒ¿»≈¿»

·‡ ÌÁ�Ó ·Î

„ÏB„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë ‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ˜„Ba ‰È‰L ÁaË ˙¯ÊÁ¬»««»∆»»≈¿«¿≈¿»»¿≈»ƒ««»
היא  תשובתו זה, מחמת שנפסל ו' סעיף לעיל ÌÈ¯BÁLשנתבאר LaÏÈL∆ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯BÁL ‰Òk˙ÈÂ כיון כן, לעשות הצריכוהו כאן ורק עי"ז, לבו להכניע ¿ƒ¿«∆¿ƒ
הרבים  את ‡·„‰שהכשיל ¯ÈÊÁÈÂ ,B˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»

·eLÁ ¯·„a הרבה ששווה אבידה ‡Bיחזיר ו , לעצמו ÈˆBÈ‡כשישחוט ¿»»»ƒ
·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë מחמת גדול הפסד לידו שיבוא היינו ¿≈»ƒ««»¿»»»

ששב  מראה ובזה טריפה, איסור על יעבור שלא ובלבד להפסיד ויסכים טריפה,

זה איסור על ˜Ë"Èבתשובה ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ זה בדין ואילך ט"ו .מסעיף ¿«≈¿∆≈»ƒ»

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñ åì÷

אפי' ענין באותו שנזהר עד מחמתו, שנפסל מהחטא הרבה להתרחק צריך

ולכן הדין, מעיקר בו המותרים Èa¯a˙,בדברים ÈÂÏÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿≈¿ƒƒ
Ì‰È˙B¯ËL eÚ¯˜ÈLÓ ויקרעו הקרן, את אפי' זה בשטר יגבו ÌÓˆÚÓולא ƒ∆ƒ¿¿¿»≈∆≈«¿»

בתשובה, שחוזר מראה ובזה ב"ד, כפיית מחמת ש Âולא Ì‰aצריך e¯ÊÁÈ ¿«¿¿»∆
ÈB‚Ï eÏÙ‡ ˙Èa¯a eÂÏÈ ‡ÏL ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ לגוי להלוות שמותר אפי' ¬»»¿»∆…«¿¿ƒƒ¬ƒ¿
בריבית  הלואה מעניני להתרחק צריך מ"מ Ïkנה בריבית, ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆÂ ,¿»ƒ¿«¬ƒ»

·Ï ,˙Èa¯a Á˜ÏL ‰ÓÌ‰ÈÏÚ נוCÈ¯ˆ ,Á˜Ï ÈÓÓ Ú„BÈ B�È‡ Ì‡Â , «∆»«¿ƒƒ¿«¬≈∆¿ƒ≈≈«ƒƒ»«»ƒ
ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆ Ba ˙BNÚÏ בסכום לעשות שצריך גזל, ממי יודע ואינו גזל כמו «¬»¿≈«ƒ

רבים  צרכי Ê‰(‰ÂËÈÚ¯)‰‚‰:.הגזילה ÏÎ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ לבעל נחשב שלא ¿≈¿ƒ¿»∆

אלא בריבית, הלוה או וגזל שגנב מה שהחזיר במה ÏÈ‚¯Lתשובה ÈÓa ‡˜Â„«¿»¿ƒ∆»ƒ

·�‚L ‰Ó ¯ÈÊÁ‰L „ÈÓ ,‡ÓÏÚa È‡¯˜‡a ÏÊ‚Â ·�‚L ÈÓ Ï·‡ ,·�‚ÏÂ ÏÊ‚Ïƒ¿…¿ƒ¿…¬»ƒ∆»«¿»«¿«¿«¿»¿»ƒ»∆∆¡ƒ«∆»«

BÓˆÚÓ B¯ÈÊÁ‰ Ì‡ ‡˜Â„Â .‰·eL˙ ÈÂ‰ ,ÏÊ‚Â הגזילה חזרת ע"י ,מיתכשר ¿»««≈¿»¿«¿»ƒ∆¡ƒ≈«¿

„Ú ‰¯ÊÁ‰ È�‰Ó ‡Ï ,ÔÈ„ ˙Èa ˙ÈÙk È„È ÏÚ ˜¯ ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…∆¡ƒ««¿≈¿ƒ«≈ƒ…¿«≈«¬»»«

‰·eLz ‰NÚÈL(Á"� ÏÏÎ ˘"‡¯‰Â Â"ËÒ ¯ÂË).ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ , ∆«¬∆¿»¿≈ƒ¿∆ƒ

·‡ ÌÁ�Ó 'Î

ÏÌ‰ÈÒtÒt e¯aLÈLÓ ,‡È·˜a ÌÈ˜ÁNÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó,Le¯Èt) ≈≈»«¬»««¿«¬ƒ¿À¿»ƒ∆ƒ¿¿«¿¿≈∆≈

(˙B‡È·˜‰ Ì‰Â ¯kÊ�‰ ˜BÁN‰ ÈÏkÂ לזה, ÊÁ¯‰בנוסף Ì‰a e¯ÊÁÈ ¿≈«¿«ƒ¿»¿≈«À¿»¿«¿¿»∆¬»»
‰¯eÓ‚עצמם על שיקבלו eNÚÈצריך ‡ÏL ישחקוÌ�Áa eÏÙ‡ כדי ¿»∆…«¬¬ƒ¿ƒ»

אלו  מענינים עצמם .להרחיק

‡Ï,Ì‰a ÔÈ„ˆL ÌÈÏk‰ e¯aLÈLÓ ,ÌÈ�BÈ ÈÁÈ¯ÙÓ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó≈≈»«¬»««¿ƒ≈ƒƒ∆ƒ¿¿«≈ƒ∆»ƒ»∆
Âלזה a„Óa¯בנוסף eÏÙ‡L ‰¯eÓ‚ ‰¯ÊÁ Ì‰· e¯ÊÁÈ איסור שאין ¿«¿¿»∆¬»»¿»∆¬ƒ«ƒ¿»

מ"מ  הפקר, הם דהרי היונים, את שם eNÚÈלתפוס ‡Ï מענינים להתרחק כדי …«¬
‰BÚÓ˙.אלו  ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ‡È·˜a ÌÈ˜ÁNÓ·e Ô‡k Ì‚„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿««ƒ¿«¬ƒ¿À¿»¿ƒƒ¿«¬ƒ«»

eÁÈÂ¯‰L כי אסמכתא, דהוי משום בקוביא, במשחק הפסול דטעם דס"ל ∆ƒ¿ƒ

u
אפי'נה. בריבית ילוה  שלא  עצמו  על  שיקבל  בתשובה חזרתו  בריבית, שלוה  ומי

מגוי .

רשאי נו. הנגזל  אם אבל  מרשותו , הגזילה  את  להוציא  צריך מצידו  שהוא היינו 

ממנו לקבל  מותר מתי הפרטים שס "ו  סימן לקמן  יבואר הגזילה, את ממנו  לקבל 

אסור. ומתי 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|ãì ïîéñæì÷

דהוי  וס"ל חולקים ויש גמור. גזל והוי כספו, את לו לתת באמת התכוון לא

להחזירו חייב אין לקח, כבר אם ולכן גזל, אבק Á"„רק ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)

(¯¯Â· ‰Ê ˜¯Ù ˘"‡¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·Â.

·‡ ÌÁ�Ó ‡Î

·Ïe˜„aÈÂ ˙ÈÚÈ·L ÚÈ‚zLÓ ,˙ÈÚÈ·L È¯ÁBÒ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó שאינם ≈≈»«¬»«¬≈¿ƒƒƒ∆«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ»¿
שלהם  שביעית פירות ומפזרים שביעית, פירות במכירת יותר עוסקים

ÏÂ‡לרבים  ב , Ïa·„די ÌÈ¯·„ ˙¯ÊÁ בהם יסחור לא שיותר ‡Ï‡שאומר , ¿…¬»«¿»ƒƒ¿«∆»
ÈzÒ�k È�BÏt Ôa È�BÏt È�‡ ·˙Bkבעבר B¯tÓ˙והרווחתי ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó ≈¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ»«¿ƒ»«ƒƒ≈

.ÌÈÈ�ÚÏ ‰�zÓa ÌÈ�e˙� Ì‰ È¯‰Â ,˙ÈÚÈ·L¿ƒƒ«¬≈≈¿ƒ¿«»»«¬ƒƒ

‚Ï‰Úe·La ÏÚBÓ‰ ˙¯ÊÁ È˙ÓÈ‡Ó לשקר שנשבע מי ÈLÓ·‡היינו , ≈≈»«¬»««≈ƒ¿»ƒ∆»…
È�‡ „eLÁ Ì‰Ï ¯Ó‡ÈÂ B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈ„ ˙È·Ï ראוי ואיני ¿≈ƒ∆≈«ƒƒ¿…«»∆»¬ƒ

‡Bלהעיד  ש , ‡B˙B,באופן  ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÔÈ„ ˙È·· ‰Úe·L ·ÈÁ˙Èƒ¿«≈¿»¿≈ƒ∆≈«ƒƒ
Ú·LÏ ‰ˆ¯È ‡ÏÂ ÌÏLÈÂ ,·eLÁ ÔBÓÓa,כן לעשות מהני לא בעירו אבל ¿»»ƒ«≈¿…ƒ¿∆ƒ»«

בתשובה  חזרתו על מוכיח זה ואין להישבע, או להעיד לו יתנו לא דממילא

:‰‚‰Ïa˜ÓLk „ÈÓ ,˙B¯·Ú ¯‡L ÏÚ ¯·Ú Ï·‡ .˙BÚe·L ÈÏÚBÓ ‡˜Â„Â¿«¿»¬≈¿¬»»««¿»¬≈ƒ»¿∆¿«≈

dÏ È‚Ò ,„BÚ ˙BNÚÏ ‡ÏL B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙È·a('ÒÂ˙Â „"Á ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯). ¿≈ƒ∆¿ƒ∆…«¬«≈≈

e‰e¯È·Ú‰ Ï·‡ .˙e�Ó‡ ‰ÊÈ‡Ó ‰¯·Ú‰ ÏÈ·La e‰e¯È·Ú‰ ‡ÏL ‡˜Â„Â לא ¿«¿»∆…∆¡ƒƒ¿ƒ»¬≈»≈≈∆À»¬»∆¡ƒ

שיחזירוהו  כדי זאת דעושה עוד, לעשות שלא עצמו על שמקבל מה סגי

ולכן  CeÓÒaלאומנתו, ¯‡a˙ÈL ÁaËk B�È„(ÛÒÂÈ ˙È·). ƒ¿«»∆ƒ¿»≈¿»

·‡ ÌÁ�Ó ·Î

„ÏB„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë ‡ˆÈÂ ,¯ÎBÓe BÓˆÚÏ ˜„Ba ‰È‰L ÁaË ˙¯ÊÁ¬»««»∆»»≈¿«¿≈¿»»¿≈»ƒ««»
היא  תשובתו זה, מחמת שנפסל ו' סעיף לעיל ÌÈ¯BÁLשנתבאר LaÏÈL∆ƒ¿«¿ƒ

ÌÈ¯BÁL ‰Òk˙ÈÂ כיון כן, לעשות הצריכוהו כאן ורק עי"ז, לבו להכניע ¿ƒ¿«∆¿ƒ
הרבים  את ‡·„‰שהכשיל ¯ÈÊÁÈÂ ,B˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈÂ ,¿≈≈¿»∆≈«ƒƒ¿«¬ƒ¬≈»

·eLÁ ¯·„a הרבה ששווה אבידה ‡Bיחזיר ו , לעצמו ÈˆBÈ‡כשישחוט ¿»»»ƒ
·eLÁ ¯·„a B„È ˙ÁzÓ ‰Ù¯Ë מחמת גדול הפסד לידו שיבוא היינו ¿≈»ƒ««»¿»»»

ששב  מראה ובזה טריפה, איסור על יעבור שלא ובלבד להפסיד ויסכים טריפה,

זה איסור על ˜Ë"Èבתשובה ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ זה בדין ואילך ט"ו .מסעיף ¿«≈¿∆≈»ƒ»
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‰ÏÂ ,B˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈL ,ÌÓBÊ „Ú ˙¯ÊÁשםe�˙� ¬»«≈≈∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ¿»¿
‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜L „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ בתשובה ששב מראה בזה »»¿»ƒ∆∆¿…»»

שקר  עדות איסור .על

‰Ï ÔÓÈÒ

ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ,˘¯ÁÂ ‡ÓÂÒ ÏÂÒÙ
ÌÈÙÈÚÒ „"È Â·Â

·‡ ÌÁ�Ó ‚Î

‡„ÈÚ‰Ï ÏeÒt ,ÔË˜ ו ה'אנשים', שני ועמדו ÌÎÁÂדכתיב ÔB·� ‰È‰ eÏÙ‡ »»»¿»ƒ¬ƒ»»»¿»»
מהני  ‚B¯eÓ˙לא ÌÈ�L ‚"È ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·ÈL „Ú שצריך היינו «∆»ƒ¿≈¿»««»ƒ¿

שלימות  שנים י"ג לגיל שהגיע אחר יצמחו ÍÂ˙Óשהשערות ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ È‚Ò ‡ÏÂ)

(‚"È‰ B˜„·ÏÓנז ˘�˙ e‰L Ì‡Â שערות . הביא È‰L‰אם ¯Á‡ ·¯ ÔÓÊ ¿ƒ»ƒ¿»¿¿««««∆»»
e ,‰�L ‚"È BÏרב זמן B¯ÚN˙לאחר ÈzL BÏ e‡ˆÓ�Â e‰e˜„· כיון »»¿»¿ƒ¿¿¿≈¿»

לכן שערות, מביא י"ג בן וסתם שערות, לו שיש רואים ÊÁa˜˙שלפנינו ‡e‰¿∆¿«
ÏB„‚למפרעB�˜Ê ‡ÏÓ˙� Ì‡Â .‰�L ‚"È BÏ ‰È‰L ‰ÚLÓ שיער ,בריבוי »ƒ»»∆»»»»¿ƒƒ¿«≈¿»

‰˜È„a CÈ¯ˆ B�È‡ במקום שערות הביא בודאי בזקן, שיער ריבוי לו יש דאם ≈»ƒ¿ƒ»
להביא  .שצריך

ו · שנה י"ט L�‰השלים ÌÈ¯NÚÏ ÚÈ‚‰ שנת בתוך יום ל' עליו שעבר היינו ƒƒ«¿∆¿ƒ»»
ÒÈ¯Òהעשרים  È�ÓÈÒÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏB�Â ,˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈»ƒ

בהערה  ראה סריס שערות,נח סימני הביא לא ולכן סריס שהוא שנתברר וכיון ,

u
עי'נז. בו , שנולד היום  לתחילת  שמגיע דסגי או  לעת  מעת  שנים י"ג בעינן  והאם

מעל "ע. בעינן  דלא להלכה מכריע אולם מעל "ע , דבעינן אחת שיטה  שהביא בש "ך

סריס,נח. סימני שם: הטור וז"ל  קע"ב , סי' ריש  באבה "ע מבוארין סריס  סימני

אינו בגומא מים כשמטיל  או  האשה, כבשר ורך  בשרו  שמחליק  או  ורך, לקוי שערו 

כיפה עושה שאינו  או  בכלים, ועומדין כששוהין מחמיצין שאין או קצף , מעלה

כשיוצא הבל  מעלה בשרו  שאין או  מיד, יורדין אלא מעלה כלפי  מים  כשמטיל 

שלא או  לאשה, איש  בין  ניכר  ואינו  לקוי  שקולו  או הגשמים , בימות  המרחץ מבית
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Baממילא  „ÏB� ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ ,ÏB„‚ ‡e‰ È¯‰ סריס ÈÚÈ„סימני  ‡Ï , ¬≈»¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ
ÂÈ˙B�L ·¯ „Ú'ל הרמ"ה ולדעת הרמב"ם, [לדעת אחד ויום שנים ל"ה היינו «…¿»

הביא  לא ואם שנותיו, חצי הוא ול"ה שנה, שבעים אדם של שנותיו דימי יום],

גדול  ונעשה סריס, סימני בלי אף סריס שהוא נתברר שנותיו, רוב עד שערות

.למפרע 

·‡ ÌÁ�Ó „Î

‚·ÈËa Ú„BÈ B�È‡Â ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰�L ‚"È Ôa∆»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈¿ƒ
˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ ,ÔzÓe ‡NÓ חזקה הבנה צריך דבקרקעות «»«»≈≈≈¿«¿»

קרקע  בעניני להעיד יכול אינו בזה, מבין שאינו וכיון ÌÈÏËÏËÓaנט יותר, Ï·‡ ,¬»¿ƒ«¿¿ƒ
מטלטלין  של ומתן משא בטיב יודע אינו e„Ú˙.אפילו B˙e„Ú ,≈≈

„˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ המעשה את daשראה „ÈÚ‰Â ,ÔË˜ ‡e‰Lk ƒ∆»»≈«¿≈¿∆»»¿≈ƒ»
ÌeÏk B�È‡ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk בקטנותו שראה מה על סומכים Âדלא מכל . ¿∆»≈¿¿

‚„ÏBמקום ‡e‰Lk „ÈÚÓL ˙e„Ú ÏÚ Ì‰a ÌÈÎÓBÒL ÌÈ¯·„ LÈ על ≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ¿∆»
ÓBÏ¯דברים ÔÓ‡� ,Ì‰ eÏ‡Â ,˙e�Ë˜a ‰‡¯L שמעיד בצירוף נוסף עד ∆»»¿«¿¿≈≈∆¡»«
‡ÈÁכמותו ÏL B‡ Èa¯ ÏL B‡ È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê שהוא דאע"פ ∆¿«»∆»ƒ∆«ƒ∆»ƒ

השטר  עידי התורה דמן משום והטעם, חתימתן, לקיים נאמן שלהם קרוב

שראה  מה על נאמן ולכן חתימתן, לאשר הצריכו מדרבנן ורק עדותן, כנחקרה

קרוב  גם שהוא ואע"פ ‡eÏ,ס בקטנותו, ÏL ·˙k ÏÚ„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿«¿«∆≈
ÔÓ‡� אצלם שמצוי ‡ÌÈ¯Áכיון ÏL ÏÚ ‡Ï Ï·‡ חתימתם , שראה  להעיד ∆¡»¬»…«∆¬≈ƒ

כך  כל אצלם מצוי שאין כיון .בקטנותו,

u
בזקנו שערות  לו  אין  ואם (שלמעלה), בזקנו  שערות  ב ' הביא אפי' זקנו  נתמלא 

בזקנו שערות לו  יש  [ואם  כו ' סריס חשיב  הסימנים  מאלו א' אלא לו  אין  אפי' כלל 

מהני , לא כ ', גיל  לפני הסימנים  את הביא ואם  ע"ש . הנ "ל ], הסימנים כל  את צריך 

למפרע. גדול  נעשה כ ' לגיל  כשיגיע אבל 

עלנט. כשמעיד דרק  הנתיבות ] [והביאו  הש "ך  דעת  אבל  השו "ע, דעת הוא כן

סברא אין  הקרקע, נתינת  או  מכירת על  כשמעיד אבל  נאמן, אינו  הקרקע, שומת 

למטלטלין . קרקע בין  לחלק 

חתוםס. כשאביו  אבל  הנ "ל , מטעם נאמן  הקטן לכן עד, בתורת חתום כשאביו  ורק

דמוצאין  חתימתו , שזו  לאשר יכול  הקטן  אין השטר, ע "י עצמו  שמחייב  ידו בכתב 

עדותם. כנחקרה  שטר סתם של  הדין את  אין וכאן בנו , עדות  ע"י  מהאב  ממון 
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‰ÏÂ ,B˙B‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÌB˜ÓÏ CÏÈL ,ÌÓBÊ „Ú ˙¯ÊÁשםe�˙� ¬»«≈≈∆≈≈¿»∆≈«ƒƒ¿»¿
‰ˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˜L „ÈÚ‰Ï ·eLÁ ÔBÓÓ BÏ בתשובה ששב מראה בזה »»¿»ƒ∆∆¿…»»

שקר  עדות איסור .על

‰Ï ÔÓÈÒ

ÔË˜Â ‰ËÂ˘ ,˘¯ÁÂ ‡ÓÂÒ ÏÂÒÙ
ÌÈÙÈÚÒ „"È Â·Â

·‡ ÌÁ�Ó ‚Î

‡„ÈÚ‰Ï ÏeÒt ,ÔË˜ ו ה'אנשים', שני ועמדו ÌÎÁÂדכתיב ÔB·� ‰È‰ eÏÙ‡ »»»¿»ƒ¬ƒ»»»¿»»
מהני  ‚B¯eÓ˙לא ÌÈ�L ‚"È ¯Á‡ ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·ÈL „Ú שצריך היינו «∆»ƒ¿≈¿»««»ƒ¿

שלימות  שנים י"ג לגיל שהגיע אחר יצמחו ÍÂ˙Óשהשערות ÌÂÈ ÌÈ˘Ï˘ È‚Ò ‡ÏÂ)

(‚"È‰ B˜„·ÏÓנז ˘�˙ e‰L Ì‡Â שערות . הביא È‰L‰אם ¯Á‡ ·¯ ÔÓÊ ¿ƒ»ƒ¿»¿¿««««∆»»
e ,‰�L ‚"È BÏרב זמן B¯ÚN˙לאחר ÈzL BÏ e‡ˆÓ�Â e‰e˜„· כיון »»¿»¿ƒ¿¿¿≈¿»

לכן שערות, מביא י"ג בן וסתם שערות, לו שיש רואים ÊÁa˜˙שלפנינו ‡e‰¿∆¿«
ÏB„‚למפרעB�˜Ê ‡ÏÓ˙� Ì‡Â .‰�L ‚"È BÏ ‰È‰L ‰ÚLÓ שיער ,בריבוי »ƒ»»∆»»»»¿ƒƒ¿«≈¿»

‰˜È„a CÈ¯ˆ B�È‡ במקום שערות הביא בודאי בזקן, שיער ריבוי לו יש דאם ≈»ƒ¿ƒ»
להביא  .שצריך

ו · שנה י"ט L�‰השלים ÌÈ¯NÚÏ ÚÈ‚‰ שנת בתוך יום ל' עליו שעבר היינו ƒƒ«¿∆¿ƒ»»
ÒÈ¯Òהעשרים  È�ÓÈÒÓ ÔÓÈÒ Ba „ÏB�Â ,˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰ ‡ÏÂ¿…≈ƒ¿≈¿»¿«ƒ»ƒƒ»≈»ƒ

בהערה  ראה סריס שערות,נח סימני הביא לא ולכן סריס שהוא שנתברר וכיון ,

u
עי'נז. בו , שנולד היום  לתחילת  שמגיע דסגי או  לעת  מעת  שנים י"ג בעינן  והאם

מעל "ע. בעינן  דלא להלכה מכריע אולם מעל "ע , דבעינן אחת שיטה  שהביא בש "ך

סריס,נח. סימני שם: הטור וז"ל  קע"ב , סי' ריש  באבה "ע מבוארין סריס  סימני

אינו בגומא מים כשמטיל  או  האשה, כבשר ורך  בשרו  שמחליק  או  ורך, לקוי שערו 

כיפה עושה שאינו  או  בכלים, ועומדין כששוהין מחמיצין שאין או קצף , מעלה

כשיוצא הבל  מעלה בשרו  שאין או  מיד, יורדין אלא מעלה כלפי  מים  כשמטיל 

שלא או  לאשה, איש  בין  ניכר  ואינו  לקוי  שקולו  או הגשמים , בימות  המרחץ מבית
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Baממילא  „ÏB� ‡Ï Ì‡Â .„ÈÚÈÂ ,ÏB„‚ ‡e‰ È¯‰ סריס ÈÚÈ„סימני  ‡Ï , ¬≈»¿»ƒ¿ƒ…«…»ƒ
ÂÈ˙B�L ·¯ „Ú'ל הרמ"ה ולדעת הרמב"ם, [לדעת אחד ויום שנים ל"ה היינו «…¿»

הביא  לא ואם שנותיו, חצי הוא ול"ה שנה, שבעים אדם של שנותיו דימי יום],

גדול  ונעשה סריס, סימני בלי אף סריס שהוא נתברר שנותיו, רוב עד שערות

.למפרע 

·‡ ÌÁ�Ó „Î

‚·ÈËa Ú„BÈ B�È‡Â ˙B¯ÚN ÈzL ‡È·‰L „Á‡ ÌBÈÂ ‰�L ‚"È Ôa∆»»¿∆»∆≈ƒ¿≈¿»¿≈≈¿ƒ
˙BÚ˜¯˜a ˙e„Ú B˙e„Ú ÔÈ‡ ,ÔzÓe ‡NÓ חזקה הבנה צריך דבקרקעות «»«»≈≈≈¿«¿»

קרקע  בעניני להעיד יכול אינו בזה, מבין שאינו וכיון ÌÈÏËÏËÓaנט יותר, Ï·‡ ,¬»¿ƒ«¿¿ƒ
מטלטלין  של ומתן משא בטיב יודע אינו e„Ú˙.אפילו B˙e„Ú ,≈≈

„˙e„Úa Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ המעשה את daשראה „ÈÚ‰Â ,ÔË˜ ‡e‰Lk ƒ∆»»≈«¿≈¿∆»»¿≈ƒ»
ÌeÏk B�È‡ ,ÏB„‚ ‡e‰Lk בקטנותו שראה מה על סומכים Âדלא מכל . ¿∆»≈¿¿

‚„ÏBמקום ‡e‰Lk „ÈÚÓL ˙e„Ú ÏÚ Ì‰a ÌÈÎÓBÒL ÌÈ¯·„ LÈ על ≈¿»ƒ∆¿ƒ»∆«≈∆≈ƒ¿∆»
ÓBÏ¯דברים ÔÓ‡� ,Ì‰ eÏ‡Â ,˙e�Ë˜a ‰‡¯L שמעיד בצירוף נוסף עד ∆»»¿«¿¿≈≈∆¡»«
‡ÈÁכמותו ÏL B‡ Èa¯ ÏL B‡ È·‡ ÏL B„È ·˙k ‰Ê שהוא דאע"פ ∆¿«»∆»ƒ∆«ƒ∆»ƒ

השטר  עידי התורה דמן משום והטעם, חתימתן, לקיים נאמן שלהם קרוב

שראה  מה על נאמן ולכן חתימתן, לאשר הצריכו מדרבנן ורק עדותן, כנחקרה

קרוב  גם שהוא ואע"פ ‡eÏ,ס בקטנותו, ÏL ·˙k ÏÚ„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿«¿«∆≈
ÔÓ‡� אצלם שמצוי ‡ÌÈ¯Áכיון ÏL ÏÚ ‡Ï Ï·‡ חתימתם , שראה  להעיד ∆¡»¬»…«∆¬≈ƒ

כך  כל אצלם מצוי שאין כיון .בקטנותו,

u
בזקנו שערות  לו  אין  ואם (שלמעלה), בזקנו  שערות  ב ' הביא אפי' זקנו  נתמלא 

בזקנו שערות לו  יש  [ואם  כו ' סריס חשיב  הסימנים  מאלו א' אלא לו  אין  אפי' כלל 

מהני , לא כ ', גיל  לפני הסימנים  את הביא ואם  ע"ש . הנ "ל ], הסימנים כל  את צריך 

למפרע. גדול  נעשה כ ' לגיל  כשיגיע אבל 

עלנט. כשמעיד דרק  הנתיבות ] [והביאו  הש "ך  דעת  אבל  השו "ע, דעת הוא כן

סברא אין  הקרקע, נתינת  או  מכירת על  כשמעיד אבל  נאמן, אינו  הקרקע, שומת 

למטלטלין . קרקע בין  לחלק 

חתוםס. כשאביו  אבל  הנ "ל , מטעם נאמן  הקטן לכן עד, בתורת חתום כשאביו  ורק

דמוצאין  חתימתו , שזו  לאשר יכול  הקטן  אין השטר, ע "י עצמו  שמחייב  ידו בכתב 

עדותם. כנחקרה  שטר סתם של  הדין את  אין וכאן בנו , עדות  ע"י  מהאב  ממון 
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·‡ ÌÁ�Ó ‰Î

‰¯ÓBÏ ÔÓ‡�Âנוסף עד NÚ�L‰שראיתיÈ�¯eÎÊבצירוף È�BÏt ˙L‡a ¿∆¡»«¿«ƒ¿≈∆¿ƒ∆«¬»
˙‡N�Lk ˙BÏe˙a‰ ‚‰�Ó dÏ בזמן מיוחדת הנהגה היה בתולה בנישואי »ƒ¿««¿¿∆ƒ≈

שסומכים  וכיון בתולה, שהיא להראות פרוע, וראשה יוצאת שהיתה הנישואין

כמו  מנה ולא זוז, מאתיים שהוא בתולה של כתובה גובה ממילא עדותו, על

בתולות  נישאות נשים רוב כי עדותו, על שסומכים והטעם Âאלמנה. �‡ÔÓכן. ¿∆¡»
Ò¯t‰ ˙Èa ‰Ê‰ ÌB˜Ó‰ ¯ÓBÏ‡e‰Â ,¯·˜ da L¯Á�L ‰„N ,Le¯Èt) ««»«∆≈«¿»≈»∆∆∆¡«»∆∆¿

(ÌÈ˙Ó ˙BÓˆÚ da eˆˆB¯˙�Â eÒ¯Ù�L ,‰Òe¯t ÔBLÏ קבר בה שהיה שדה ¿¿»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»«¿≈ƒ

כיוון, לכל אמה מאה מרחק עד עצמות גררה שהמחרישה חוששין וחרשוה,

בה  שנחרש שידוע שדה שהיה איירי וכאן עצם, הסיט שמא נטמא בה והעובר

שראה  עדותו על סומכין בזה אמה, המאה את למדוד מהיכן ידעו לא אבל קבר,

¯˜בקטנותו ÈÂ‰„ ÔÂÈÎ ,¯˙ÂÈ ‡ÏÂ Ò¯Ù‰ ˙È· ‰È‰ Ô‡Î „Ú˘ ,(ÛÒÂ� „Ú ÈÏ· 'ÈÙ‡)

Ô�·¯„Ó ‰‡ÓÂË.

ÂÂכן¯ÓBÏ ÔÓ‡�B„·Ï ‡e‰ eÏÙ‡Âנוסף עד צירוף Ô‡k(ÂË¯)בלי „Ú ¿∆¡»««¬ƒ¿«««
˙aLa ÌÈ‡a e�ÈÈ‰ שם עד לילך עליו וסומכים שבת, תחום נגמר ,שכאן »ƒ»ƒ¿«»
Ô�a¯„ ÌÈÓeÁzL ÔÂÈk ממון הוצאת מ"מ דרבנן, שטרות קיום שגם ואע"ג ≈»∆¿ƒ¿«»»

עדים  שני צריך ולכן כדאורייתא, „Â·˙Î˙)נחשב ·"Ù ÈÒÙÏ‡ ˙Â‰‚‰)‡e‰Â .¿

Ô�a¯„ È¯eÒ‡ ¯‡La ÔÈ„‰ א"צ וגם בקטנותו שראה מה על עליו סומכין «ƒƒ¿»ƒ≈¿«»»

נוסף  עד Âצירוף ÓBÏ¯כן. ÔÓ‡�שראה ÈaÓ˙ולהעיד ‡ˆBÈ È�BÏt ‰È‰L ¿∆¡»«∆»»¿ƒ≈ƒ≈
·¯ÚÏ B˙Óe¯z ÏÎ‡Ï ÏaËÏ ¯ÙÒ‰ וע"פ כהן , שהוא הוכחה הוי וא"כ «≈∆ƒ¿…∆¡…¿»»∆∆

שצריך  [והטעם דרבנן, שתרומה הזה בזמן תרומה פלוני לאותו נותנים זו עדות

אבל  בתרומה, אוכל שגם הוא כהן עבד שמא דאל"ה הספר, מבית שיצא להעיד

לעבד] תורה ללמד דאסור עבד, שאינו מוכח תורה, שלמד שהעיד Âכיון ¿יכול ,
להעיד Óe¯z‰אף e�ÓÚ ˜ÏBÁ ‰È‰L לחשוש דאין כהן, שהוא בהכרח בגורן, ∆»»≈ƒ»¿»

עמו  רבו אא"כ לעבד חולקין דאין כהן, עבד שמעיד,שהוא שמעיד Âאו ¿או
BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k È�BÏÙÏ ˙B�zÓe ‰ÏÁ ÌÈÎÈÏBÓ e�ÈÈ‰L שמעיד ∆»ƒƒƒ«»«»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿

שהיה  אחר על מעיד אם אבל פלוני, לאדם תרומה להוליך שליח היה שהוא

מדייק  לא אחר של שליחותו דעל עליו, סומכין אין Âשליח, להעיד , נאמן ¿כן
‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ ,‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡L שנאמן הטעם ∆»«ƒ«»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
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בעלמא  מילתא גילוי הוא שראה‡B,סא כי ÚÈ„B‰Ïשמעיד ÔÓÈÒ ‰ÊÈ‡ eNÚL∆»≈∆ƒ»¿ƒ«

‰ÏeÒt ‡N� ‰ÁtLÓ‰ ÔÓ „Á‡L(¯ÂË)ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓk , ∆∆»ƒ«ƒ¿»»»»¿»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆ƒ»

כזה ·' באופן שעושים הסימן בהערה .סב ראה

·‡ ÌÁ�Ó ÂÎ

ÊeÏ‡ ÏÎÂ אבל בקטנותו, שראה מה על להעיד כשר שגדול שאמרנו האופנים ¿»≈
„ÈÚ‰Â ,Ì˙B‡ ‰‡¯ „·Ú B‡ ÈB‚ Ì‡ ל È‚˙�L¯עליהם ¯Á‡ ƒ∆∆»»»¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈

ÔÓ‡� B�È‡ ,¯¯ÁzL�Â אחר להעיד כדי בגיותו לראות לב משים לא דגוי ¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»
להעיד  כדי לב משים אין להשתחרר, עצמו ביד שאין כיון עבד וכן שיתגייר,

גילוי  אלא דאינו תחומין לענין אבל עדות, שצריך מה [ודוקא שישתחרר. לאחר

נאמנים] שנשתחררו קודם ושפחה עבד אף בזה ולכן בעלמא, .מילתא

ÁÏeÒt ,‰ËBL לעדות‡ÏÂ aLÓe¯דוקא, ÌB¯Ú CÏB‰ ‡e‰L ‰ËBL ∆»¿…∆∆≈»¿«≈
ÌÈ�·‡ ˜¯BÊÂ ÌÈÏk[בלילה יחידי יוצא ÈÓ[או Ïk ‡Ï‡ ,„·Ïa ≈ƒ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ

„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ˙‡ˆÓ�Â BzÚ„ ‰Ù¯Ë�L באקראי a„·¯ולא ∆ƒ¿¿»«¿¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»
„·¯ÌÈ,אחד ¯‡La ÔÈ�Úk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·„‰Ó≈«¿»ƒ««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ לעדות·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e דיני , שאר שלענין ואע"פ ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈
יותר  החמירו עדות לענין מ"מ לשוטה, בזה נחשב לא .התורה

·‡ ÌÁ�Ó ÊÎ

Ë‰tÎ�‰(ÌÈzÚÏ B˙B‡ Ú‚LÓ‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ı¯‡Ï ÏtÏ ÈÂÙÎÂ Á¯ÎÓ‰), «ƒ¿∆«À¿»ƒ…»»∆≈¬«…ƒ«¿«≈«¿ƒƒ

ÔÓÊÓ ‰tÎ�‰ „Á‡Â .¯Lk ,‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt ,B˙ÈÙk ˙Úa¿≈¿ƒ»»¿≈∆»ƒ»≈¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÓÊÏ למחלתו קבועים זמנים לו ˙ÈÓ„שיש ‰tÎ�‰ B‡ לפעם, Ïa‡מפעם ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…

Úe·˜ ˙Ú כשר נכפה, שאינו ובעת פסול, כפייתו, בעת אלו, אופנים e‰Â‡בכל , ≈»«¿

u
קטניםסא. שני ואם לכהונה, הכשרה אשה  לישא לענין היינו  הראב "ד לדעת 

רק ואם לפוסלה , או זו משפחה להכשיר עליהם סומכים  כנ"ל , בגדלותן מעידין

דודאי  הר "ן  ודעת לפוסלן. בודאות  מכריזין ולא לדבריו , חוששין מעיד, אחד קטן

עדותו . ע"פ דרבנן  תרומה להאכילו  לענין איירי רק  לפוסלו , נאמן  אין

שנשאסב. האחין מן אחד קצצה: כיצד רבנן תנו  וז"ל : איתא כח : כתובות ובגמ '

ושוברין  פירות  מליאה  חבית ומביאין משפחה  בני באין לו, הוגנת  שאינה אשה

אשה נשא  פלוני  אחינו  שמעו ישראל  בית אחינו  ואומרים  רחבה, באמצע אותה

לכם וקחו  בואו  בזרעינו, זרעו  יתערב  שמא אנו  ומתייראים לו , הוגנת שאינה 

להעיד  נאמן  שהתינוק  קצצה  היא וזו  בזרעינו , זרעו יתערב  שלא  לדורות , דוגמא

עליה.
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·‡ ÌÁ�Ó ‰Î

‰¯ÓBÏ ÔÓ‡�Âנוסף עד NÚ�L‰שראיתיÈ�¯eÎÊבצירוף È�BÏt ˙L‡a ¿∆¡»«¿«ƒ¿≈∆¿ƒ∆«¬»
˙‡N�Lk ˙BÏe˙a‰ ‚‰�Ó dÏ בזמן מיוחדת הנהגה היה בתולה בנישואי »ƒ¿««¿¿∆ƒ≈

שסומכים  וכיון בתולה, שהיא להראות פרוע, וראשה יוצאת שהיתה הנישואין

כמו  מנה ולא זוז, מאתיים שהוא בתולה של כתובה גובה ממילא עדותו, על

בתולות  נישאות נשים רוב כי עדותו, על שסומכים והטעם Âאלמנה. �‡ÔÓכן. ¿∆¡»
Ò¯t‰ ˙Èa ‰Ê‰ ÌB˜Ó‰ ¯ÓBÏ‡e‰Â ,¯·˜ da L¯Á�L ‰„N ,Le¯Èt) ««»«∆≈«¿»≈»∆∆∆¡«»∆∆¿

(ÌÈ˙Ó ˙BÓˆÚ da eˆˆB¯˙�Â eÒ¯Ù�L ,‰Òe¯t ÔBLÏ קבר בה שהיה שדה ¿¿»∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»«¿≈ƒ

כיוון, לכל אמה מאה מרחק עד עצמות גררה שהמחרישה חוששין וחרשוה,

בה  שנחרש שידוע שדה שהיה איירי וכאן עצם, הסיט שמא נטמא בה והעובר

שראה  עדותו על סומכין בזה אמה, המאה את למדוד מהיכן ידעו לא אבל קבר,

¯˜בקטנותו ÈÂ‰„ ÔÂÈÎ ,¯˙ÂÈ ‡ÏÂ Ò¯Ù‰ ˙È· ‰È‰ Ô‡Î „Ú˘ ,(ÛÒÂ� „Ú ÈÏ· 'ÈÙ‡)

Ô�·¯„Ó ‰‡ÓÂË.

ÂÂכן¯ÓBÏ ÔÓ‡�B„·Ï ‡e‰ eÏÙ‡Âנוסף עד צירוף Ô‡k(ÂË¯)בלי „Ú ¿∆¡»««¬ƒ¿«««
˙aLa ÌÈ‡a e�ÈÈ‰ שם עד לילך עליו וסומכים שבת, תחום נגמר ,שכאן »ƒ»ƒ¿«»
Ô�a¯„ ÌÈÓeÁzL ÔÂÈk ממון הוצאת מ"מ דרבנן, שטרות קיום שגם ואע"ג ≈»∆¿ƒ¿«»»

עדים  שני צריך ולכן כדאורייתא, „Â·˙Î˙)נחשב ·"Ù ÈÒÙÏ‡ ˙Â‰‚‰)‡e‰Â .¿

Ô�a¯„ È¯eÒ‡ ¯‡La ÔÈ„‰ א"צ וגם בקטנותו שראה מה על עליו סומכין «ƒƒ¿»ƒ≈¿«»»

נוסף  עד Âצירוף ÓBÏ¯כן. ÔÓ‡�שראה ÈaÓ˙ולהעיד ‡ˆBÈ È�BÏt ‰È‰L ¿∆¡»«∆»»¿ƒ≈ƒ≈
·¯ÚÏ B˙Óe¯z ÏÎ‡Ï ÏaËÏ ¯ÙÒ‰ וע"פ כהן , שהוא הוכחה הוי וא"כ «≈∆ƒ¿…∆¡…¿»»∆∆

שצריך  [והטעם דרבנן, שתרומה הזה בזמן תרומה פלוני לאותו נותנים זו עדות

אבל  בתרומה, אוכל שגם הוא כהן עבד שמא דאל"ה הספר, מבית שיצא להעיד

לעבד] תורה ללמד דאסור עבד, שאינו מוכח תורה, שלמד שהעיד Âכיון ¿יכול ,
להעיד Óe¯z‰אף e�ÓÚ ˜ÏBÁ ‰È‰L לחשוש דאין כהן, שהוא בהכרח בגורן, ∆»»≈ƒ»¿»

עמו  רבו אא"כ לעבד חולקין דאין כהן, עבד שמעיד,שהוא שמעיד Âאו ¿או
BÓˆÚ È„È ÏÚ Ô‰k È�BÏÙÏ ˙B�zÓe ‰ÏÁ ÌÈÎÈÏBÓ e�ÈÈ‰L שמעיד ∆»ƒƒƒ«»«»ƒ¿ƒ…≈«¿≈«¿

שהיה  אחר על מעיד אם אבל פלוני, לאדם תרומה להוליך שליח היה שהוא

מדייק  לא אחר של שליחותו דעל עליו, סומכין אין Âשליח, להעיד , נאמן ¿כן
‰ÏeÒt BÊ ‰ÁtLÓ ,‰¯Lk BÊ ‰ÁtLÓ ,‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡L שנאמן הטעם ∆»«ƒ«»ƒ¿»»¿≈»ƒ¿»»¿»
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בעלמא  מילתא גילוי הוא שראה‡B,סא כי ÚÈ„B‰Ïשמעיד ÔÓÈÒ ‰ÊÈ‡ eNÚL∆»≈∆ƒ»¿ƒ«

‰ÏeÒt ‡N� ‰ÁtLÓ‰ ÔÓ „Á‡L(¯ÂË)ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓk , ∆∆»ƒ«ƒ¿»»»»¿»¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆ƒ»

כזה ·' באופן שעושים הסימן בהערה .סב ראה

·‡ ÌÁ�Ó ÂÎ

ÊeÏ‡ ÏÎÂ אבל בקטנותו, שראה מה על להעיד כשר שגדול שאמרנו האופנים ¿»≈
„ÈÚ‰Â ,Ì˙B‡ ‰‡¯ „·Ú B‡ ÈB‚ Ì‡ ל È‚˙�L¯עליהם ¯Á‡ ƒ∆∆»»»¿≈ƒ««∆ƒ¿«≈

ÔÓ‡� B�È‡ ,¯¯ÁzL�Â אחר להעיד כדי בגיותו לראות לב משים לא דגוי ¿ƒ¿«¿≈≈∆¡»
להעיד  כדי לב משים אין להשתחרר, עצמו ביד שאין כיון עבד וכן שיתגייר,

גילוי  אלא דאינו תחומין לענין אבל עדות, שצריך מה [ודוקא שישתחרר. לאחר

נאמנים] שנשתחררו קודם ושפחה עבד אף בזה ולכן בעלמא, .מילתא

ÁÏeÒt ,‰ËBL לעדות‡ÏÂ aLÓe¯דוקא, ÌB¯Ú CÏB‰ ‡e‰L ‰ËBL ∆»¿…∆∆≈»¿«≈
ÌÈ�·‡ ˜¯BÊÂ ÌÈÏk[בלילה יחידי יוצא ÈÓ[או Ïk ‡Ï‡ ,„·Ïa ≈ƒ¿≈¬»ƒƒ¿«∆»»ƒ

„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ˙‡ˆÓ�Â BzÚ„ ‰Ù¯Ë�L באקראי a„·¯ולא ∆ƒ¿¿»«¿¿ƒ¿≈«¿¿À∆∆»ƒ¿»»
„·¯ÌÈ,אחד ¯‡La ÔÈ�Úk Ï‡BLÂ ¯a„Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯·„‰Ó≈«¿»ƒ««ƒ∆¿«≈¿≈»ƒ¿»ƒ¿»¿»ƒ

ÏeÒÙ ‰Ê È¯‰ לעדות·LÁÈ ÌÈËBL ÏÏÎ·e דיני , שאר שלענין ואע"פ ¬≈∆»ƒ¿«ƒ≈»≈
יותר  החמירו עדות לענין מ"מ לשוטה, בזה נחשב לא .התורה

·‡ ÌÁ�Ó ÊÎ

Ë‰tÎ�‰(ÌÈzÚÏ B˙B‡ Ú‚LÓ‰ ÈÏÁ ˙ÓÁÓ ı¯‡Ï ÏtÏ ÈÂÙÎÂ Á¯ÎÓ‰), «ƒ¿∆«À¿»ƒ…»»∆≈¬«…ƒ«¿«≈«¿ƒƒ

ÔÓÊÓ ‰tÎ�‰ „Á‡Â .¯Lk ,‡È¯a ‡e‰L ˙Ú·e ,ÏeÒt ,B˙ÈÙk ˙Úa¿≈¿ƒ»»¿≈∆»ƒ»≈¿∆»«ƒ¿∆ƒ¿«
ÔÓÊÏ למחלתו קבועים זמנים לו ˙ÈÓ„שיש ‰tÎ�‰ B‡ לפעם, Ïa‡מפעם ƒ¿««ƒ¿∆»ƒ¿…

Úe·˜ ˙Ú כשר נכפה, שאינו ובעת פסול, כפייתו, בעת אלו, אופנים e‰Â‡בכל , ≈»«¿

u
קטניםסא. שני ואם לכהונה, הכשרה אשה  לישא לענין היינו  הראב "ד לדעת 

רק ואם לפוסלה , או זו משפחה להכשיר עליהם סומכים  כנ"ל , בגדלותן מעידין

דודאי  הר "ן  ודעת לפוסלן. בודאות  מכריזין ולא לדבריו , חוששין מעיד, אחד קטן

עדותו . ע"פ דרבנן  תרומה להאכילו  לענין איירי רק  לפוסלו , נאמן  אין

שנשאסב. האחין מן אחד קצצה: כיצד רבנן תנו  וז"ל : איתא כח : כתובות ובגמ '

ושוברין  פירות  מליאה  חבית ומביאין משפחה  בני באין לו, הוגנת  שאינה אשה

אשה נשא  פלוני  אחינו  שמעו ישראל  בית אחינו  ואומרים  רחבה, באמצע אותה

לכם וקחו  בואו  בזרעינו, זרעו  יתערב  שמא אנו  ומתייראים לו , הוגנת שאינה 

להעיד  נאמן  שהתינוק  קצצה  היא וזו  בזרעינו , זרעו יתערב  שלא  לדורות , דוגמא

עליה.
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„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡ÏL נכפה שאינו בעת LÈגם È¯‰L , ∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ∆¬≈≈
˙e„Úa ·LÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .˙Ù¯ËÓ ÌzÚ„ Ì˙e‡È¯a ˙Úa Ì‚L ÌÈtÎ�ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

‰a¯‰ ÌÈtÎ�‰ עליהם מיושבת דעתם נכפים שאינם שבזמן היטב .לבודקם «ƒ¿ƒ«¿≈

È משובש הוא הרי משובש, שהוא בדבר דשוטה לפתי, שוטה בין החילוק

אינו  הדברים בכל ופתי אדם, בני כשאר חכם הוא דברים בשאר ואילו לגמרי,

ולכן  אדם, בני שאר ככל להבין לגמרי שלימה דעתו אין גם אבל לגמרי, משובש

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯˙BÒL ÌÈ¯·„ ÔÈ¯ÈkÓ Ô�È‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰ כלומר «¿»ƒ¿≈∆≈»«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
סותרים  דברים שני בין מבחינים e�È·Èשאין ‡ÏÂ ברור, ‰„·¯באופן È�È�Ú ¿…»ƒƒ¿¿≈«»»

,ÌzÚ„a ÌÈÊtÁ�‰Â ,ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L ÌÈ�È·ÓL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚ‚zLÓ‰Â ולא במהירות עושין מעשיהן וכל בעניניהם, מתונים שאין ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈

המעשה  ולתכלית הענין לסוף ‰ÌÈËBLמבינים ÏÏÎa eÏ‡ È¯‰ ופסולים , ¬≈≈ƒ¿««ƒ
Ê‰לעדות  ¯·„Â ÔÈ„Ï,הכל. ‰‡¯ÈL ‰Ó ÈÙÏכיוןÔÂÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ¿»»∆¿ƒ«∆≈»∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈

·˙Îa ˙Ú„‰ הכל אלא וכדו', מבוהל נחשב מה בפרטות לכתוב אפשר דאי «««ƒ¿»
הדיין  של דעת בשיקול .תלוי

·‡ ÌÁ�Ó ÁÎ

‡ÈÏeÒt ,L¯Á פסול דודאי שומע, ואינו מדבר אינו אם מבעיא לא לעדות, ≈≈»
אלא  כשוטה, B�È‡Âדדינו ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL B�È‡Â ¯a„Ó „Á‡∆»¿«≈¿≈≈«≈«¿≈
‰�BÎ� BzÚ„Â ,¯a„Ó פסול מ"מ גמור, דעת בר נחשב אלו È�tÓדבאופנים ¿«≈¿«¿¿»ƒ¿≈

ÂÈÙa ÔÈ„ ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆL פסול מדבר ואינו שומע Âולכן צריך , כן ∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÂÈÏÚ ÌÈÓÈ‡ÓL ÌeÈ‡‰Â ÌÈ�È„‰ È¯·„ ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈL מדבר ולכן ∆ƒ¿∆»ƒ¿…«ƒ¿≈««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»

פסול  שומע ‡Ìואינו ÔÎÂ ש . אלא לדבר יכול �zzL˜יכל ומ"מ ואינו לדבר, ¿≈ƒƒ¿«≈
בכתב  בפנינו והעיד לכתוב ÌÈ˜„BaL,יודע C¯„k ˜„·�L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«¿∆∆∆¿ƒ

ÔÈË‚ ÔÈ�ÚÏ בר שהוא מבינים תשובותיו ומתוך שונות, שאלות אותו ששואלים ¿ƒ¿«ƒƒ
שונות  בשאלות בדקוהו כאן וגם גט, לתת ויכול גמור B˙e„Úדעת ˙‡ˆÓ�Â¿ƒ¿≈≈

ÏÏk ˙e„Ú B�È‡ ,B„È ·˙Îa e�È�Ùa „ÈÚ‰Â ,˙�ÂÎÓ מפיהם דדרשינן ¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»≈≈¿«
בכתב  עדותו פסול לכו"ע להגדה ראוי שאין כיון והכא כתבם, מפי ıeÁסג ולא ,

u
הבאסג. בסעיף  סומא כמו  הגוף  פסול  הוי יט מו, לקמן הקצוה"ח לדעת  אולם 

גיטין  התורת ולפי בעצם . פסול  אבלשזה בפיו , להעיד פסול  הוא  סק "ה קכא  סימן

כשר. כעד בשטר  להעיד יכול 
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‰L‡ ˙e„ÚÓ בכתב להעיד כשר שנשתתק דמי בעלה, שמת ÈÙÏלהעיד ≈≈ƒ»¿ƒ
.eÏ˜‰ ‰�e‚ÚaL∆«¬»≈≈

·ÈÌÈL�‡‰Â ÏB˜‰ ¯ÈkÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ�ÈÚ ÈzLa ‡ÓeÒ מכיר שהוא »ƒ¿≈≈»««ƒ∆«ƒ«¿»¬»ƒ
האנשים  את הקול פי B˙e„Úעל ˙�ÂÎÓe יודע הקול הבחנת פי שעל ¿À∆∆≈

מ"מ  מפלוני, לוה שפלוני לסומא ÏeÒtלהעיד פרט ראה' 'או .דכתיב »

·‡ ÌÁ�Ó ËÎ

‚È‡È¯·e ,˙e„Ú‰ BÏ ¯ÒÓ�L ‰ÚLa ‡ÓeÒ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰»»≈≈∆»¿»»∆ƒ¿«»≈»ƒ
ÌÈÏeÒt ,‡Ît‡ B‡ ,˙e„Ú‰ ˙‡„Ú‰ ˙ÚLa וסופו תחילתו דבעינן ƒ¿««¬»«»≈ƒ¿»¿ƒ

Âבכשרות  ˙e„Ú‰ BÏ ¯ÒÓ�L ‰ÚLa ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ÚLa˙גם. ¬»ƒ»»»ƒ¿»»∆ƒ¿«»≈¿ƒ¿«
B‡ ‰ËzL� B‡ L¯Á˙� ÚˆÓ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙‡„Ú‰«¬»«»≈««ƒ∆»∆¿«ƒ¿»≈ƒ¿«∆

.¯Lk ,˙e¯LÎa BÙBÒÂ B˙ÏÁzL ¯Á‡Ó ,‡ÓzÒ�ƒ¿«≈≈««∆¿ƒ»¿¿«¿»≈

„È‰ÏeÒt ,‰L‡ לנשים פרט האנשים', שני 'ועמדו דכתיב ÌeËÓËÂלהעיד, . ƒ»¿»¿À¿
ÒB�È‚B¯„�‡Â סד˜ÙÒÓ ÌÈÏeÒt אשה , הם ÙÒ˜שאולי ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿¿≈¿ƒƒ»≈¿»ƒ∆»≈

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ ,ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk להביא הראיה, עליו מחבירו דהמוציא »≈»≈»¬≈»
ודאית  ÁÈÎL‡‰‚‰:.ראיה ‡Ï„ ÌB˜Óa eÏÙ‡ ÌÈÏeÒt ,ÌÈÏeÒt‰ eÏ‡ ÏÎÂ¿»≈«¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿»¿ƒ»

„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL�‡ÔÂÓÓ È˜Ê� '‰Ó Á"Ù· Ì"·Ó¯‰Â ‰·Â˘˙· ‡"·˘¯‰) ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

(È"·‰ Î"ÎÂ‡e‰ ÌÈ�BÓ„˜ ˙�˜˙„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ Ï·‡ ,‡�È„Ó ‰Ê ÏÎÂ ,סה , ¿»∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ¿«»««¿ƒ

B‡ ,ÌÈL� ÏL ˙Ò�k‰ ˙È·a ÔB‚k ,˙BÈ‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÈL�‡ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·„ƒ¿»∆≈¬»ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿≈«¿∆∆∆»ƒ

‰ÏÈ‚¯ ‰L‡L È‡¯˜‡ ¯·„ ¯‡La זה דבר ÓBÏ¯לראות ÔB‚k ,ÌÈL�‡ ‡ÏÂ ƒ¿»»»«¿«∆ƒ»¿ƒ»¿…¬»ƒ¿«

˜„˜„Ï ÌÈL�‡ ÔÈÏÈ‚¯ ÔÈ‡Â ,dÏL Ô‰Â ˙È�BÏÙ ‰L‡ ‰L·Ï eÏ‡ ÌÈ„‚aL∆¿»ƒ≈»¿»ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¬»ƒ¿«¿≈

˙B�Ó‡� ÌÈL� ,‰ÊaÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)(ÔÈÒÁÂÈ ‰¯˘Ú ˜¯Ù ‰„‚‡Â ‚"�˘ ÔÓÈ. »∆»ƒ∆¡»

ÔÈ�Úa ÌÈ�Ó‡� ,ÔË˜ B‡ ·B¯˜ B‡ ,‰„ÈÁÈ ‰L‡ eÏÙ‡„ ·˙kL ÈÓ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ∆»««¬ƒƒ»¿ƒ»»»»∆¡»ƒ¿ƒ¿«

C¯„ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯ÈÒÓe ˙BËË˜ ¯‡L B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔBÈÊ·e ˙‡k‰«»»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ∆≈∆∆

ÔÈÓÊ‰Ï È‡�t ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÔÈÓÊ‰ÏË"Ú˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó) ¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ»∆¿≈¿«¿«¿ƒ

u
דבריו .סד. לכל  כזכר הוא אנדרוגינוס הרמ "א  דלדעת  כתב  הש "ך 

אין סה. נזיקין  דבעניני הרמב "ם לשון הביא  ת "ח  סימן דלקמן הקשה הסמ "ע

פסולים, עדים רק  הסוסים בארוות שכיח שלא אע"פ בהם, וכיוצא עבדים נאמנים

להכשיר  תקנו  לא שכיחי, דנזיקין דכיון ותירץ כאן , שהובא התקנה  הזכיר לא  ומ "ט

אקראי . באופן דאיירי כאן רק  קבוע, באופן פסולים  עדים 
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„ÈÓz ˙LaLÓ BzÚ„ ‰È‰z ‡ÏL נכפה שאינו בעת LÈגם È¯‰L , ∆…ƒ¿∆«¿¿À∆∆»ƒ∆¬≈≈
˙e„Úa ·LÈ˙‰Ï CÈ¯ˆÂ .˙Ù¯ËÓ ÌzÚ„ Ì˙e‡È¯a ˙Úa Ì‚L ÌÈtÎ�ƒ¿ƒ∆«¿≈¿ƒ»«¿»¿…∆∆¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿≈

‰a¯‰ ÌÈtÎ�‰ עליהם מיושבת דעתם נכפים שאינם שבזמן היטב .לבודקם «ƒ¿ƒ«¿≈

È משובש הוא הרי משובש, שהוא בדבר דשוטה לפתי, שוטה בין החילוק

אינו  הדברים בכל ופתי אדם, בני כשאר חכם הוא דברים בשאר ואילו לגמרי,

ולכן  אדם, בני שאר ככל להבין לגמרי שלימה דעתו אין גם אבל לגמרי, משובש

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ¯˙BÒL ÌÈ¯·„ ÔÈ¯ÈkÓ Ô�È‡L ,¯˙BÈa ÌÈ‡˙t‰ כלומר «¿»ƒ¿≈∆≈»«ƒƒ¿»ƒ∆¿ƒ∆∆∆
סותרים  דברים שני בין מבחינים e�È·Èשאין ‡ÏÂ ברור, ‰„·¯באופן È�È�Ú ¿…»ƒƒ¿¿≈«»»

,ÌzÚ„a ÌÈÊtÁ�‰Â ,ÌÈÏ‰·Ó‰ ÔÎÂ ,ı¯‡‰ ÌÚ ¯‡L ÌÈ�È·ÓL C¯„k¿∆∆∆¿ƒƒ¿»«»»∆¿≈«¿…»ƒ¿«∆¿»ƒ¿«¿»
¯˙BÈa ÌÈÚ‚zLÓ‰Â ולא במהירות עושין מעשיהן וכל בעניניהם, מתונים שאין ¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈

המעשה  ולתכלית הענין לסוף ‰ÌÈËBLמבינים ÏÏÎa eÏ‡ È¯‰ ופסולים , ¬≈≈ƒ¿««ƒ
Ê‰לעדות  ¯·„Â ÔÈ„Ï,הכל. ‰‡¯ÈL ‰Ó ÈÙÏכיוןÔÂÎÏ ¯LÙ‡ È‡L ¿»»∆¿ƒ«∆≈»∆««»∆ƒ∆¿»¿«≈

·˙Îa ˙Ú„‰ הכל אלא וכדו', מבוהל נחשב מה בפרטות לכתוב אפשר דאי «««ƒ¿»
הדיין  של דעת בשיקול .תלוי

·‡ ÌÁ�Ó ÁÎ

‡ÈÏeÒt ,L¯Á פסול דודאי שומע, ואינו מדבר אינו אם מבעיא לא לעדות, ≈≈»
אלא  כשוטה, B�È‡Âדדינו ÚÓBL B‡ ,ÚÓBL B�È‡Â ¯a„Ó „Á‡∆»¿«≈¿≈≈«≈«¿≈
‰�BÎ� BzÚ„Â ,¯a„Ó פסול מ"מ גמור, דעת בר נחשב אלו È�tÓדבאופנים ¿«≈¿«¿¿»ƒ¿≈

ÂÈÙa ÔÈ„ ˙È·a „ÈÚ‰Ï CÈ¯ˆL פסול מדבר ואינו שומע Âולכן צריך , כן ∆»ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿
ÂÈÏÚ ÌÈÓÈ‡ÓL ÌeÈ‡‰Â ÌÈ�È„‰ È¯·„ ÚÓLÏ Èe‡¯ ‰È‰ÈL מדבר ולכן ∆ƒ¿∆»ƒ¿…«ƒ¿≈««»ƒ¿»ƒ∆¿«¿ƒ»»

פסול  שומע ‡Ìואינו ÔÎÂ ש . אלא לדבר יכול �zzL˜יכל ומ"מ ואינו לדבר, ¿≈ƒƒ¿«≈
בכתב  בפנינו והעיד לכתוב ÌÈ˜„BaL,יודע C¯„k ˜„·�L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«¿∆∆∆¿ƒ

ÔÈË‚ ÔÈ�ÚÏ בר שהוא מבינים תשובותיו ומתוך שונות, שאלות אותו ששואלים ¿ƒ¿«ƒƒ
שונות  בשאלות בדקוהו כאן וגם גט, לתת ויכול גמור B˙e„Úדעת ˙‡ˆÓ�Â¿ƒ¿≈≈

ÏÏk ˙e„Ú B�È‡ ,B„È ·˙Îa e�È�Ùa „ÈÚ‰Â ,˙�ÂÎÓ מפיהם דדרשינן ¿À∆∆¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»≈≈¿«
בכתב  עדותו פסול לכו"ע להגדה ראוי שאין כיון והכא כתבם, מפי ıeÁסג ולא ,

u
הבאסג. בסעיף  סומא כמו  הגוף  פסול  הוי יט מו, לקמן הקצוה"ח לדעת  אולם 

גיטין  התורת ולפי בעצם . פסול  אבלשזה בפיו , להעיד פסול  הוא  סק "ה קכא  סימן

כשר. כעד בשטר  להעיד יכול 
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‰L‡ ˙e„ÚÓ בכתב להעיד כשר שנשתתק דמי בעלה, שמת ÈÙÏלהעיד ≈≈ƒ»¿ƒ
.eÏ˜‰ ‰�e‚ÚaL∆«¬»≈≈

·ÈÌÈL�‡‰Â ÏB˜‰ ¯ÈkÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ�ÈÚ ÈzLa ‡ÓeÒ מכיר שהוא »ƒ¿≈≈»««ƒ∆«ƒ«¿»¬»ƒ
האנשים  את הקול פי B˙e„Úעל ˙�ÂÎÓe יודע הקול הבחנת פי שעל ¿À∆∆≈

מ"מ  מפלוני, לוה שפלוני לסומא ÏeÒtלהעיד פרט ראה' 'או .דכתיב »

·‡ ÌÁ�Ó ËÎ

‚È‡È¯·e ,˙e„Ú‰ BÏ ¯ÒÓ�L ‰ÚLa ‡ÓeÒ B‡ ‰ËBL B‡ L¯Á ‰È‰»»≈≈∆»¿»»∆ƒ¿«»≈»ƒ
ÌÈÏeÒt ,‡Ît‡ B‡ ,˙e„Ú‰ ˙‡„Ú‰ ˙ÚLa וסופו תחילתו דבעינן ƒ¿««¬»«»≈ƒ¿»¿ƒ

Âבכשרות  ˙e„Ú‰ BÏ ¯ÒÓ�L ‰ÚLa ‡È¯a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ÚLa˙גם. ¬»ƒ»»»ƒ¿»»∆ƒ¿«»≈¿ƒ¿«
B‡ ‰ËzL� B‡ L¯Á˙� ÚˆÓ‡aL Èt ÏÚ Û‡ ,˙e„Ú‰ ˙‡„Ú‰«¬»«»≈««ƒ∆»∆¿«ƒ¿»≈ƒ¿«∆

.¯Lk ,˙e¯LÎa BÙBÒÂ B˙ÏÁzL ¯Á‡Ó ,‡ÓzÒ�ƒ¿«≈≈««∆¿ƒ»¿¿«¿»≈

„È‰ÏeÒt ,‰L‡ לנשים פרט האנשים', שני 'ועמדו דכתיב ÌeËÓËÂלהעיד, . ƒ»¿»¿À¿
ÒB�È‚B¯„�‡Â סד˜ÙÒÓ ÌÈÏeÒt אשה , הם ÙÒ˜שאולי ‡e‰L ÈÓ ÏÎÂ . ¿«¿¿≈¿ƒƒ»≈¿»ƒ∆»≈

ÏeÒt ‡e‰ È¯‰ ,ÏeÒt ˜ÙÒ ¯Lk להביא הראיה, עליו מחבירו דהמוציא »≈»≈»¬≈»
ודאית  ÁÈÎL‡‰‚‰:.ראיה ‡Ï„ ÌB˜Óa eÏÙ‡ ÌÈÏeÒt ,ÌÈÏeÒt‰ eÏ‡ ÏÎÂ¿»≈«¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿»¿ƒ»

„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ÌÈL�‡ÔÂÓÓ È˜Ê� '‰Ó Á"Ù· Ì"·Ó¯‰Â ‰·Â˘˙· ‡"·˘¯‰) ¬»ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

(È"·‰ Î"ÎÂ‡e‰ ÌÈ�BÓ„˜ ˙�˜˙„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ Ï·‡ ,‡�È„Ó ‰Ê ÏÎÂ ,סה , ¿»∆ƒƒ»¬»≈¿ƒ¿«»««¿ƒ

B‡ ,ÌÈL� ÏL ˙Ò�k‰ ˙È·a ÔB‚k ,˙BÈ‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ ÌÈL�‡ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·„ƒ¿»∆≈¬»ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿≈«¿∆∆∆»ƒ

‰ÏÈ‚¯ ‰L‡L È‡¯˜‡ ¯·„ ¯‡La זה דבר ÓBÏ¯לראות ÔB‚k ,ÌÈL�‡ ‡ÏÂ ƒ¿»»»«¿«∆ƒ»¿ƒ»¿…¬»ƒ¿«

˜„˜„Ï ÌÈL�‡ ÔÈÏÈ‚¯ ÔÈ‡Â ,dÏL Ô‰Â ˙È�BÏÙ ‰L‡ ‰L·Ï eÏ‡ ÌÈ„‚aL∆¿»ƒ≈»¿»ƒ»¿ƒ¿≈∆»¿≈¿ƒƒ¬»ƒ¿«¿≈

˙B�Ó‡� ÌÈL� ,‰ÊaÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)(ÔÈÒÁÂÈ ‰¯˘Ú ˜¯Ù ‰„‚‡Â ‚"�˘ ÔÓÈ. »∆»ƒ∆¡»

ÔÈ�Úa ÌÈ�Ó‡� ,ÔË˜ B‡ ·B¯˜ B‡ ,‰„ÈÁÈ ‰L‡ eÏÙ‡„ ·˙kL ÈÓ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈ƒ∆»««¬ƒƒ»¿ƒ»»»»∆¡»ƒ¿ƒ¿«

C¯„ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙B¯ÈÒÓe ˙BËË˜ ¯‡L B‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔBÈÊ·e ˙‡k‰«»»ƒ¿«¿ƒ»»¿»¿»¿ƒ¿ƒ∆≈∆∆

ÔÈÓÊ‰Ï È‡�t ÔÈ‡Â ,‰ÊÏ ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú ÔÈÓÊ‰ÏË"Ú˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó) ¿«¿ƒ≈ƒ¿≈ƒ»∆¿≈¿«¿«¿ƒ

u
דבריו .סד. לכל  כזכר הוא אנדרוגינוס הרמ "א  דלדעת  כתב  הש "ך 

אין סה. נזיקין  דבעניני הרמב "ם לשון הביא  ת "ח  סימן דלקמן הקשה הסמ "ע

פסולים, עדים רק  הסוסים בארוות שכיח שלא אע"פ בהם, וכיוצא עבדים נאמנים

להכשיר  תקנו  לא שכיחי, דנזיקין דכיון ותירץ כאן , שהובא התקנה  הזכיר לא  ומ "ט

אקראי . באופן דאיירי כאן רק  קבוע, באופן פסולים  עדים 
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(Ê"Ë˜ ÔÓÈÒ Â·ÏÎÂ ‚¯Â·ÊÈ¯Ó Ì"¯‰ÓÂÈ¯a ÔÚBË Ú·Bz‰L ‡e‰Â אם . לאפוקי ¿∆«≈«≈»ƒ

אלו מפסולים עד הגדת מכח רק הוא תביעתו וכל בעצמו, יודע (È¯‰Ó"˜אינו

(‚"ˆ ˘¯˘.‰"‚‰a Â"Ë ÛÈÚÒ Á"Î ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ««»

ÂÏ ÔÓÈÒ

ÏÂÒÙ Â‡ ·Â¯˜ Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â ,Â„ÈÚ‰˘ ÌÈ·¯
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

·‡ ÌÁ�Ó 'Ï

‡Ô˙e„Ú ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�L ,ÌÈa¯ ÌÈ„Ú כולם של ≈ƒ«ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆»»≈»
‰ÏËa העדות כל נפסלה פסול, מהעדים אחד שנמצא „·¯ÌÈכיון ‰Óa . ¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡ נפסלים הכשרים ÈÚ‰Ï„שגם ÌÏk e�Âk˙�L ÔÓÊa ראיית , בשעת ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»¿»ƒ

כאחד  ליחשב אותם מצרפת הכוונה עם הראייה ולכן ‡Ìהמעשה, Ï·‡ ראו . ¬»ƒ
ÌÏkו  e�Âk˙� ‡Ïראייתם פסול ÈÚ‰Ï„,בשעת או קרוב ביניהם נמצא אם …ƒ¿«¿À»¿»ƒ

¯‡La ˙e„Ú‰ ÌÈ˜˙z הפסול ואין להעיד, התכוונו שלא הכשרים ע"י היינו ƒ¿«≈»≈«¿»
אלו  כשרים ‰„·¯סו פוסל ÌÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ לא . או להעיד התכוונו ,אם ¿≈«¿ƒ«»»

Ì˙‡a ,‰Ê ¯·„ Ì˙È‡¯Lk ,ÔÈ„ ˙Èa Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡לשם„ÈÚ‰Ï È„k ¿ƒ»∆≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»∆»∆¿≈¿»ƒ
È˙‡a „ÈÚ‰Ï ¯ÓB‡L ÈÓ Ïk ,„·Ïa ˙B‡¯Ï È„k B‡ שבא שניכר או ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ∆≈¿»ƒ»ƒ

בנתבע  שהתרה ע"י ‡B˙Bלהעיד ÌÈLÈ¯ÙÓ ביניהם , יימצא שאם כדי בנפרד, «¿ƒƒ
ולכן פסולים, שכולם נדע פסול או aקרוב ‡ˆÓ� Ì‡יןe�Âk˙�L eÏ‡ ƒƒ¿»≈≈∆ƒ¿«¿

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ,„ÈÚ‰Ï בב"ד כלל העיד לא שהפסול ÏËa‰אפילו Ô˙e„Ú , ¿»ƒ»»≈»¿≈»
‰ÊÓ ‰Ê eÚ„È ‡Ï eÏÙ‡ המציאות עצם אלא ביניהם, מחברת הידיעה לא כי ¬ƒ…»¿∆ƒ∆

להעיד  כדי יחד ÌÈ¯Lk(˙ÂÙÒÂ˙).סז שבאו ÌÈ„Ú‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â ואין . ¿ƒ»»»≈ƒ¿≈ƒ

u
שלאסו. אלו  הכשרים , גם  נפסלים  להעיד, כיונו לא  הפסולים  שאם  מפרש  והש "ך 

נפסלו . לא להעיד שנתכוונו  הכשרים  דרק  להעיד, כיוונו

והגדה,סז. לראייה כוונה  תרתי  דבעינן בהמשך  הי"א  לשיטת  דרק  הסמ "ע דעת

ראשונה לשיטה אבל  מאלו , אלו  ידעו  לא אפי ' פוסל  תרתי יש  אם  זו  לשיטה

אפי' דפוסל  מנ"ל  הכשרים, את  פוסל  בב "ד, שמעיד בלי  גם בלבד לראיה דכוונה

לקמן . הי"א  שיטת  אחר שייכים  אלו  רמ "א דדברי  ור "ל  מהפסול , הכשר ידע לא 
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פסול, או קרוב בין ביניהם להעיד, יכולים Âכולם ,„ÈÚ‰Ï ÔÂk˙�L „Á‡ בין ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿
ÏÚ ÔÈ„‰ ÔÈÎ˙BÁ ,B˙e„Ú ÔÂÎÂ ¯·„‰ ‰‡¯Â „ÈÚ‰Ï ÔÂk˙� ‡ÏL „Á‡∆»∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿ƒ«ƒ«

B˙e„Ú Èt יכול שראה, כיון מ"מ ראייתו, בשעת להעיד נתכוון שלא אע"פ כי ƒ≈
שראה  מה על ÏÚ‰‚‰:.להעיד Û‡ ,Ck ÏÚ ¯ËL ·zÎÏ ÌÈÏBÎÈ Ô�È‡ Ï·‡¬»≈»¿ƒƒ¿…¿«««««

„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ�˜ Ì˙Òe ,ÔÈ�˜‰ e‡¯L Èt בפני קנין כשעשה מילי הני ƒ∆»«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈

הכא  משא"כ לכך, שהכינם CÎÏעדים Ì�ÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ לכתוב יכולים אין ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿»

ממנו מפורש ציווי בלי ÚÂ"‚)שטר ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙)ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»

'‰ ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒ זה דין פרטי נתבאר ÔÂk.שם eÏÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆¬ƒƒ≈
ÏÒBÙ B�È‡ ,„ÈÚ‰Ï È„k ˙B‡¯Ï אע"פ הפסולים עם ביחד ראייתו בעצם ƒ¿¿≈¿»ƒ≈≈

להעיד  כולם a‡שנתכוונו Ôk Ì‡ ‡Ï‡בפועלÈz¯˙„ ,„ÈÚ‰Â ÔÈ„ ˙È·Ï ∆»ƒ≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
,Ô�ÈÚ·גם לריעותא, תרתי צריך לפסול כדי  ÈÚ‰Ï„,כי È„k ˙B‡¯Ï ÔÂk »≈»ƒ≈ƒ¿¿≈¿»ƒ

Âגם„ÈÚ‰Â ÔÈ„ ˙È·Ï ע"י ·‡ העדות את לפסול קרוב תמיד יוכל דאל"כ ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ
התכוון  כשלא גם עמם ויעיד שיבוא ע"י או להעיד, ולהתכוון לראות שיבוא

שכיח  לא להעיד, ולבוא להעיד להתכוון תרתי לעשות אבל »¿ËL¯‰‚‰:.להעיד,

˙e„Ú‰ Ïk ÏËa˙�Â ÏeÒt „Ú ÂÈÏÚ Ì˙ÁL קרוב נמצא מדין הכשרים, אפי' ∆»«»»≈»¿ƒ¿«≈»»≈

פסול  ‰e„Ú˙או ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú‰ Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ מכח , נזכרו אפי' ƒ»»ƒ»≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»≈

ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ „·Ï „ÈÚ‰Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ,¯ËL‰ ˙È‡¯ È„È ÏÚ רק כי «¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ«¬…¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ

עדותן, עצם נפסל לא בב"ד, העידו לא שעדיין כיון אבל נפסל, בשטר עדותם

ב"ד  לפני מחדש להעיד יכולים ËL¯ולכן ·eLÁÂ Ô˙e„Ú e·zÎÈ ÔÈ„ ˙È·e≈ƒƒ¿¿≈»¿»¿«

‰')גמור ÔÓÈÒ 'Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)„Ú ‰ÈÏÚ Ìe˙ÁL Ï‰˜‰ ˙�˜z .«»««»»∆»»∆»≈

ÏeÒt נוגע נחשב העיר מבני שהוא כיון פסול, שנחשב העיר מבני אחד היינו »

BÓˆÚבדבר  ¯·„ ÏÚa ÂÈÏÚ Ì˙ÁL ¯ËL B‡ כשרים , עדים בשטר ויש ¿«∆»«»»««»»«¿

ÈÚ‰Ï„אחרים  e�Âk˙� ‡Ï eÏ‡„ ,ÌÈ¯Á‡a ¯Lk נתכוונו , תרתי דבעינן וכיון »≈«¬≈ƒ¿≈…ƒ¿«¿¿»ƒ

שייך  שלא דבר, כבעל שדינו בנוגע או דבר בבעל לכן העידו, וגם להעיד

העדים שאר את פוסל אין 'עד', נחשב דלא להעיד Ò"Òשנתכוון ˘"·È¯)

(‰"ˆ˜‚"ÈÂ ·"È ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שנמצא בשטר הדין פרטי ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿

u
אבל הכשר, את פוסל  מהכשר, ידע לא שהפסול  שאפי' לומר דבא לדחוק יש  א "נ
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(Ê"Ë˜ ÔÓÈÒ Â·ÏÎÂ ‚¯Â·ÊÈ¯Ó Ì"¯‰ÓÂÈ¯a ÔÚBË Ú·Bz‰L ‡e‰Â אם . לאפוקי ¿∆«≈«≈»ƒ

אלו מפסולים עד הגדת מכח רק הוא תביעתו וכל בעצמו, יודע (È¯‰Ó"˜אינו

(‚"ˆ ˘¯˘.‰"‚‰a Â"Ë ÛÈÚÒ Á"Î ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ««»

ÂÏ ÔÓÈÒ

ÏÂÒÙ Â‡ ·Â¯˜ Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â ,Â„ÈÚ‰˘ ÌÈ·¯
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

·‡ ÌÁ�Ó 'Ï

‡Ô˙e„Ú ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�L ,ÌÈa¯ ÌÈ„Ú כולם של ≈ƒ«ƒ∆ƒ¿»∆»≈∆»»≈»
‰ÏËa העדות כל נפסלה פסול, מהעדים אחד שנמצא „·¯ÌÈכיון ‰Óa . ¿≈»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡ נפסלים הכשרים ÈÚ‰Ï„שגם ÌÏk e�Âk˙�L ÔÓÊa ראיית , בשעת ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«¿À»¿»ƒ

כאחד  ליחשב אותם מצרפת הכוונה עם הראייה ולכן ‡Ìהמעשה, Ï·‡ ראו . ¬»ƒ
ÌÏkו  e�Âk˙� ‡Ïראייתם פסול ÈÚ‰Ï„,בשעת או קרוב ביניהם נמצא אם …ƒ¿«¿À»¿»ƒ

¯‡La ˙e„Ú‰ ÌÈ˜˙z הפסול ואין להעיד, התכוונו שלא הכשרים ע"י היינו ƒ¿«≈»≈«¿»
אלו  כשרים ‰„·¯סו פוסל ÌÈ˜„Ba „ˆÈÎÂ לא . או להעיד התכוונו ,אם ¿≈«¿ƒ«»»

Ì˙‡a ,‰Ê ¯·„ Ì˙È‡¯Lk ,ÔÈ„ ˙Èa Ì‰Ï ÌÈ¯ÓB‡לשם„ÈÚ‰Ï È„k ¿ƒ»∆≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»∆»∆¿≈¿»ƒ
È˙‡a „ÈÚ‰Ï ¯ÓB‡L ÈÓ Ïk ,„·Ïa ˙B‡¯Ï È„k B‡ שבא שניכר או ¿≈ƒ¿ƒ¿«»ƒ∆≈¿»ƒ»ƒ

בנתבע  שהתרה ע"י ‡B˙Bלהעיד ÌÈLÈ¯ÙÓ ביניהם , יימצא שאם כדי בנפרד, «¿ƒƒ
ולכן פסולים, שכולם נדע פסול או aקרוב ‡ˆÓ� Ì‡יןe�Âk˙�L eÏ‡ ƒƒ¿»≈≈∆ƒ¿«¿

ÏeÒt B‡ ·B¯˜ ,„ÈÚ‰Ï בב"ד כלל העיד לא שהפסול ÏËa‰אפילו Ô˙e„Ú , ¿»ƒ»»≈»¿≈»
‰ÊÓ ‰Ê eÚ„È ‡Ï eÏÙ‡ המציאות עצם אלא ביניהם, מחברת הידיעה לא כי ¬ƒ…»¿∆ƒ∆

להעיד  כדי יחד ÌÈ¯Lk(˙ÂÙÒÂ˙).סז שבאו ÌÈ„Ú‰ Ïk eÈ‰ Ì‡Â ואין . ¿ƒ»»»≈ƒ¿≈ƒ

u
שלאסו. אלו  הכשרים , גם  נפסלים  להעיד, כיונו לא  הפסולים  שאם  מפרש  והש "ך 

נפסלו . לא להעיד שנתכוונו  הכשרים  דרק  להעיד, כיוונו

והגדה,סז. לראייה כוונה  תרתי  דבעינן בהמשך  הי"א  לשיטת  דרק  הסמ "ע דעת

ראשונה לשיטה אבל  מאלו , אלו  ידעו  לא אפי ' פוסל  תרתי יש  אם  זו  לשיטה

אפי' דפוסל  מנ"ל  הכשרים, את  פוסל  בב "ד, שמעיד בלי  גם בלבד לראיה דכוונה

לקמן . הי"א  שיטת  אחר שייכים  אלו  רמ "א דדברי  ור "ל  מהפסול , הכשר ידע לא 
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פסול, או קרוב בין ביניהם להעיד, יכולים Âכולם ,„ÈÚ‰Ï ÔÂk˙�L „Á‡ בין ∆»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿
ÏÚ ÔÈ„‰ ÔÈÎ˙BÁ ,B˙e„Ú ÔÂÎÂ ¯·„‰ ‰‡¯Â „ÈÚ‰Ï ÔÂk˙� ‡ÏL „Á‡∆»∆…ƒ¿«≈¿»ƒ¿»»«»»¿ƒ≈≈¿ƒ«ƒ«

B˙e„Ú Èt יכול שראה, כיון מ"מ ראייתו, בשעת להעיד נתכוון שלא אע"פ כי ƒ≈
שראה  מה על ÏÚ‰‚‰:.להעיד Û‡ ,Ck ÏÚ ¯ËL ·zÎÏ ÌÈÏBÎÈ Ô�È‡ Ï·‡¬»≈»¿ƒƒ¿…¿«««««

„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ�˜ Ì˙Òe ,ÔÈ�˜‰ e‡¯L Èt בפני קנין כשעשה מילי הני ƒ∆»«ƒ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈

הכא  משא"כ לכך, שהכינם CÎÏעדים Ì�ÈÓÊ‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ לכתוב יכולים אין ƒ¿…ƒ¿ƒ»¿»

ממנו מפורש ציווי בלי ÚÂ"‚)שטר ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙)ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»

'‰ ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒ זה דין פרטי נתבאר ÔÂk.שם eÏÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ∆¬ƒƒ≈
ÏÒBÙ B�È‡ ,„ÈÚ‰Ï È„k ˙B‡¯Ï אע"פ הפסולים עם ביחד ראייתו בעצם ƒ¿¿≈¿»ƒ≈≈

להעיד  כולם a‡שנתכוונו Ôk Ì‡ ‡Ï‡בפועלÈz¯˙„ ,„ÈÚ‰Â ÔÈ„ ˙È·Ï ∆»ƒ≈»¿≈ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
,Ô�ÈÚ·גם לריעותא, תרתי צריך לפסול כדי  ÈÚ‰Ï„,כי È„k ˙B‡¯Ï ÔÂk »≈»ƒ≈ƒ¿¿≈¿»ƒ

Âגם„ÈÚ‰Â ÔÈ„ ˙È·Ï ע"י ·‡ העדות את לפסול קרוב תמיד יוכל דאל"כ ¿»¿≈ƒ¿≈ƒ
התכוון  כשלא גם עמם ויעיד שיבוא ע"י או להעיד, ולהתכוון לראות שיבוא

שכיח  לא להעיד, ולבוא להעיד להתכוון תרתי לעשות אבל »¿ËL¯‰‚‰:.להעיד,

˙e„Ú‰ Ïk ÏËa˙�Â ÏeÒt „Ú ÂÈÏÚ Ì˙ÁL קרוב נמצא מדין הכשרים, אפי' ∆»«»»≈»¿ƒ¿«≈»»≈

פסול  ‰e„Ú˙או ÌÈ¯ÎBÊ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈ„Ú‰ Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓ מכח , נזכרו אפי' ƒ»»ƒ»≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»≈

ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ „·Ï „ÈÚ‰Ïe ¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ ,¯ËL‰ ˙È‡¯ È„È ÏÚ רק כי «¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ«¬…¿»ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ

עדותן, עצם נפסל לא בב"ד, העידו לא שעדיין כיון אבל נפסל, בשטר עדותם

ב"ד  לפני מחדש להעיד יכולים ËL¯ולכן ·eLÁÂ Ô˙e„Ú e·zÎÈ ÔÈ„ ˙È·e≈ƒƒ¿¿≈»¿»¿«

‰')גמור ÔÓÈÒ 'Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)„Ú ‰ÈÏÚ Ìe˙ÁL Ï‰˜‰ ˙�˜z .«»««»»∆»»∆»≈

ÏeÒt נוגע נחשב העיר מבני שהוא כיון פסול, שנחשב העיר מבני אחד היינו »

BÓˆÚבדבר  ¯·„ ÏÚa ÂÈÏÚ Ì˙ÁL ¯ËL B‡ כשרים , עדים בשטר ויש ¿«∆»«»»««»»«¿

ÈÚ‰Ï„אחרים  e�Âk˙� ‡Ï eÏ‡„ ,ÌÈ¯Á‡a ¯Lk נתכוונו , תרתי דבעינן וכיון »≈«¬≈ƒ¿≈…ƒ¿«¿¿»ƒ

שייך  שלא דבר, כבעל שדינו בנוגע או דבר בבעל לכן העידו, וגם להעיד

העדים שאר את פוסל אין 'עד', נחשב דלא להעיד Ò"Òשנתכוון ˘"·È¯)

(‰"ˆ˜‚"ÈÂ ·"È ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שנמצא בשטר הדין פרטי ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿

u
אבל הכשר, את פוסל  מהכשר, ידע לא שהפסול  שאפי' לומר דבא לדחוק יש  א "נ

הראשונה לדיעה  שגם שמיישב  בש "ך  ועי' מהפסול . יידע  שהכשר בעינן ודאי
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פסול  או קרוב מעידיו ÌÈ¯Lk.אחד ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ÔÈÓÊ‰ Ì‡Â שיבואו ¿ƒƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈ƒ
לי, ויעידו יבואו מכם שניים לציבור שאמר או להעיד, כדי המעשה את לראות

לכשרים  רק התכוון �˙e�Âkדודאי eÏÙ‡ ,ÌÈÏeÒÙe ÌÈ·B¯˜ ÌL e„ÓÚÂ ,¿»¿»¿ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿«¿
Âהפסולים ,„ÈÚ‰Ïגם ‰ÌÈ¯Lkאפילו ˙e„Ú ‰ÏËa˙� ‡Ï ,e„ÈÚ‰ כיון ¿»ƒ¿≈ƒ…ƒ¿«¿»≈«¿≈ƒ

עדים, מכלל הפסולים את הוציא בזה לו, להעיד שיבואו הכשרים את רק שייחד

מייחד  קרובים, שמצוי בחופה [ולכן הכשרים. את לפסול יכולים אין וממילא

אחרים] ולא עדים יהיו הם שרק עדיו את ˆ¯CÈסח החתן Ì„‡Lk ÔÎÂ .¿≈¿∆»»»ƒ
,„ÈÚÈÂ ‡·ÈL ˙e„Ú BÏ Ú„BÈL ÈÓ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂˆÓe ,˙e„ÚÏ¿≈¿«∆¿«¬ƒ«»ƒ∆≈«≈∆»…¿»ƒ

ÏL‡ובאו ,ÌÈ¯Lk‰ ˙e„Ú ‰ÏËa˙� ‡Ï ,ÌÈÏeÒÙe ÌÈ¯Lk e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»≈«¿≈ƒ∆…
.„ÈÚ‰Ï ÌÈÈe‡¯a ‡Ï‡ B˙�Âk ‰˙È‰»¿»«»»∆»ƒ¿ƒ¿»ƒ

·˜BÁ¯ ÌÚ ·B¯˜ „ÈÚ‰ Ì‡ כשר עד B˙·¯˜aהיינו Ú„BÈ ˜BÁ¯‰ ÔÈ‡Â , ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈»»≈«¿À¿»
‰Ê ÏL(Ù"˘Â Û"È¯‰ Ì˘· ¯ÂË)‰¯Lk ˜BÁ¯‰ ˙e„ÚL ÌÈ¯ÓB‡ LÈ , ∆∆≈¿ƒ∆≈»»¿≈»

הקרוב  רק אלא נפסל הכשר אין ולכן פסול, עם להצטרף התכוון לא הכשר כי

אחד  עד של עדות רק נשאר וממילא Úe·L‰והפסול, B·ÈÁÓe,אחד עד כדין ¿«¿¿»
ממון  אותו מחייבים הפסול, מלבד כשרים עדים שני יש ÔÓ‡�Âואם הכשר , ¿∆¡»

‡e‰ Ì‡ Ï·‡ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ B�È‡L ‡e‰Â .B˙·¯˜a ¯Èk‰ ‡ÏL ¯ÓBÏ«∆…ƒƒ¿À¿»¿∆≈»ƒ∆¿¬»ƒ
‡L ¯ÓB‡Â ,‰Ê ÏÚ ˜ÏBÁL ÈÓ LÈÂ .ÔÓ‡� B�È‡ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯eÏÙ »ƒ∆¿≈∆¡»¿≈ƒ∆≈«∆¿≈∆¬ƒ

‰¯BÁ˜,הכשר ˙e„Ú ‰ÏËa˙� ,B˙·¯˜a ¯Èk‰ ‡ÏL ÔÂÈkבפועל„ÈÚ‰ …ƒƒ¿À¿»ƒ¿«¿»≈»»≈»∆≈ƒ

ÔÈ„ ˙È·a BÓÚ ÏeÒt‰(¯ÂË). «»ƒ¿≈ƒ

ÊÏ ÔÓÈÒ

‰‡�‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÏÂÒÙ‰
ÌÈÙÈÚÒ ·"Î Â·Â

ÏÂÏ‡ '‡

‡da ‰‡�‰ Ì„‡Ï LÈL ˙e„Ú Ïk תתקבל עדותו ÈÚ‰Ï„אם ÏeÒt , »≈∆≈»»»¬»»»»¿»ƒ
לטובת  להעיד יכול אינו ולכן שמשקר, אותו חושדים ונוגע נוגע, דנחשב

u
זמן סח. כל  מסתמא רק להעיד, מכוונים אם  עדים ייחוד מהני לא  הש "ך  לפי

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|æì ïîéñæî÷

ÌÈÙzLעצמו  È�L ÏL Ú˜¯˜ ,CÎÈÙÏ מלוי . שקנאוה ושמעון e·‡ראובן , ¿ƒ»«¿«∆¿≈À»ƒ»
„Á‡ יהודה„Á‡‰ „È ˙ÁzÓ ‰‡ÈˆB‰Ï ראובןB˙B‡L ¯ÓBÏ לוי , ∆»¿ƒ»ƒ«««»∆»«∆

d¯ÎÓLהקרקע השותפים Ì‰Ïאת e�ÓÓלשני dÏÊ‚ על עדים ומביא ∆¿»»»∆¿»»ƒ∆
ראובן  מיד הקרקע את להוציא זו בטענה רוצה וממילא BÙzLהגזילה, ÔÈ‡ ,≈À»

BÏשמעון  „ÈÚÓ לראובן‰ÈÏÚשיעיד ע"י התביעה את את ÏÒÙÏלבטל ≈ƒ»∆»ƒ¿…
¯Ú¯ÚÓ‰ È„Ú עדים לו יהיו לא ועי"ז עבירה, מחמת פסולים שהם לומר ≈≈«¿«¿≈

וחציה  זו, בקרקע שותף הוא ששמעון וכיון ראובן. מיד הקרקע את להוציא

ופסול  נוגע הוא הרי ראובן, ביד תישאר שהקרקע הנאה לו ויש לו שייכת

eÏÙ‡Âלעדות  רק, להעיד ירצה ÏÁ˜אם ÏÚשלÛzL‰ של החלק על ולא «¬ƒ«≈∆«À»
מ"מ  B˙e„Úעצמו, ÏÈÚBÈ ‡Ï ממילא לו יהיה שותפו ביד שישאר שמה כיון …ƒ≈

ביניהם  הקרקע את חלקו שלא זמן כל בה, ÏÒ˜חלק Ôk Ì‡ ‡Ï‡ שמעון , ∆»ƒ≈ƒ≈
‰�ÓÓ BÓˆÚ לראובן במתנה חלקו את שנותן ע"י בקרקע, e�˜Âמבעלותו , «¿ƒ∆»¿»
B�˙�L B„ÈÓבמתנהÛzLÏ לא קנין בלי אבל זכות, איזה בה לו שיהיה בלי ƒ»∆¿»«À»
הסילוק  ‰eÚ¯Ú¯מהני ¯Á‡Ï „Ú BÓˆÚ ˜ÏÒ ‡Ï eÏÙ‡Â יהודה,. של «¬ƒ…ƒ≈«¿«¿««»ƒ¿

בכשרות, תחילתו אין וא"כ מהקרקע, זכותו כעת מסלק להעיד שיוכל וכדי

נוגע, עדיין היה לעדות, הפוסלתן עבירה עושים המערער עדי את שראה דבזמן

שבשעת È�‰Óמ"מ  והעיקר בכשרות, תחילתו בעינן לא 'נוגע' שבפסול משום , ¿«≈
נוגע  יהיה לא הוא Âסט העדות בענין,. נגיעה שום לו יישאר שלא ˆ¯CÈכדי ¿»ƒ

ÂÈÏÚבנוסף Ïa˜ÈL דהיינו אחריות, העד, BÁ·שמעון ÏÚa ‡·È Ì‡L ∆¿«≈»»∆ƒ»…««
לשמעון  ולכןÂשהלוה שמעון אצל חורין בני ימצא הקרקע Ù¯ËÈ�‰לא את ¿ƒ¿¿∆»
ÛzL‰ „ÈÓ,לראובן במתנה נתן ששמעון חלק אותו את שיטרוף היינו ראובן, ƒ««À»

חלקו, את במתנה לראובן נתן כששמעון וא"כ חוב, לו חייב ששמעון בטענה

עצמו  על לקבל שמעון צריך לכן בחובו, לו שמשועבדת קרקע לו נתן בעצם

כן  יהיה BÏשאם ÌÏLÈ את , לראובן שיטרפו „ÈÓ‰שמעון הקרקע דמי היינו ¿«≈»∆»
ששמעו  שחוששין משום אחריות, שיקבל שצריך והטעם בחובו. יודע ממנו ן

u
והפירוש  הכשרים , את פוסלים אינם  וממילא  להעיד, כיוונו  לא להעיד, באים  שלא 
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פסול  או קרוב מעידיו ÌÈ¯Lk.אחד ÌÈ„Ú Ú·Bz‰ ÔÈÓÊ‰ Ì‡Â שיבואו ¿ƒƒ¿ƒ«≈«≈ƒ¿≈ƒ
לי, ויעידו יבואו מכם שניים לציבור שאמר או להעיד, כדי המעשה את לראות

לכשרים  רק התכוון �˙e�Âkדודאי eÏÙ‡ ,ÌÈÏeÒÙe ÌÈ·B¯˜ ÌL e„ÓÚÂ ,¿»¿»¿ƒ¿ƒ¬ƒƒ¿«¿
Âהפסולים ,„ÈÚ‰Ïגם ‰ÌÈ¯Lkאפילו ˙e„Ú ‰ÏËa˙� ‡Ï ,e„ÈÚ‰ כיון ¿»ƒ¿≈ƒ…ƒ¿«¿»≈«¿≈ƒ

עדים, מכלל הפסולים את הוציא בזה לו, להעיד שיבואו הכשרים את רק שייחד

מייחד  קרובים, שמצוי בחופה [ולכן הכשרים. את לפסול יכולים אין וממילא

אחרים] ולא עדים יהיו הם שרק עדיו את ˆ¯CÈסח החתן Ì„‡Lk ÔÎÂ .¿≈¿∆»»»ƒ
,„ÈÚÈÂ ‡·ÈL ˙e„Ú BÏ Ú„BÈL ÈÓ Ïk ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ‰ÂˆÓe ,˙e„ÚÏ¿≈¿«∆¿«¬ƒ«»ƒ∆≈«≈∆»…¿»ƒ

ÏL‡ובאו ,ÌÈ¯Lk‰ ˙e„Ú ‰ÏËa˙� ‡Ï ,ÌÈÏeÒÙe ÌÈ¯Lk e„ÈÚ‰Â¿≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ…ƒ¿«¿»≈«¿≈ƒ∆…
.„ÈÚ‰Ï ÌÈÈe‡¯a ‡Ï‡ B˙�Âk ‰˙È‰»¿»«»»∆»ƒ¿ƒ¿»ƒ

·˜BÁ¯ ÌÚ ·B¯˜ „ÈÚ‰ Ì‡ כשר עד B˙·¯˜aהיינו Ú„BÈ ˜BÁ¯‰ ÔÈ‡Â , ƒ≈ƒ»ƒ»¿≈»»≈«¿À¿»
‰Ê ÏL(Ù"˘Â Û"È¯‰ Ì˘· ¯ÂË)‰¯Lk ˜BÁ¯‰ ˙e„ÚL ÌÈ¯ÓB‡ LÈ , ∆∆≈¿ƒ∆≈»»¿≈»

הקרוב  רק אלא נפסל הכשר אין ולכן פסול, עם להצטרף התכוון לא הכשר כי

אחד  עד של עדות רק נשאר וממילא Úe·L‰והפסול, B·ÈÁÓe,אחד עד כדין ¿«¿¿»
ממון  אותו מחייבים הפסול, מלבד כשרים עדים שני יש ÔÓ‡�Âואם הכשר , ¿∆¡»

‡e‰ Ì‡ Ï·‡ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯ B�È‡L ‡e‰Â .B˙·¯˜a ¯Èk‰ ‡ÏL ¯ÓBÏ«∆…ƒƒ¿À¿»¿∆≈»ƒ∆¿¬»ƒ
‡L ¯ÓB‡Â ,‰Ê ÏÚ ˜ÏBÁL ÈÓ LÈÂ .ÔÓ‡� B�È‡ ,BÏˆ‡ ÏÈ‚¯eÏÙ »ƒ∆¿≈∆¡»¿≈ƒ∆≈«∆¿≈∆¬ƒ

‰¯BÁ˜,הכשר ˙e„Ú ‰ÏËa˙� ,B˙·¯˜a ¯Èk‰ ‡ÏL ÔÂÈkבפועל„ÈÚ‰ …ƒƒ¿À¿»ƒ¿«¿»≈»»≈»∆≈ƒ

ÔÈ„ ˙È·a BÓÚ ÏeÒt‰(¯ÂË). «»ƒ¿≈ƒ

ÊÏ ÔÓÈÒ

‰‡�‰ ˙ÓÁÓ ÌÈÏÂÒÙ‰
ÌÈÙÈÚÒ ·"Î Â·Â

ÏÂÏ‡ '‡

‡da ‰‡�‰ Ì„‡Ï LÈL ˙e„Ú Ïk תתקבל עדותו ÈÚ‰Ï„אם ÏeÒt , »≈∆≈»»»¬»»»»¿»ƒ
לטובת  להעיד יכול אינו ולכן שמשקר, אותו חושדים ונוגע נוגע, דנחשב

u
זמן סח. כל  מסתמא רק להעיד, מכוונים אם  עדים ייחוד מהני לא  הש "ך  לפי
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ÌÈÙzLעצמו  È�L ÏL Ú˜¯˜ ,CÎÈÙÏ מלוי . שקנאוה ושמעון e·‡ראובן , ¿ƒ»«¿«∆¿≈À»ƒ»
„Á‡ יהודה„Á‡‰ „È ˙ÁzÓ ‰‡ÈˆB‰Ï ראובןB˙B‡L ¯ÓBÏ לוי , ∆»¿ƒ»ƒ«««»∆»«∆

d¯ÎÓLהקרקע השותפים Ì‰Ïאת e�ÓÓלשני dÏÊ‚ על עדים ומביא ∆¿»»»∆¿»»ƒ∆
ראובן  מיד הקרקע את להוציא זו בטענה רוצה וממילא BÙzLהגזילה, ÔÈ‡ ,≈À»

BÏשמעון  „ÈÚÓ לראובן‰ÈÏÚשיעיד ע"י התביעה את את ÏÒÙÏלבטל ≈ƒ»∆»ƒ¿…
¯Ú¯ÚÓ‰ È„Ú עדים לו יהיו לא ועי"ז עבירה, מחמת פסולים שהם לומר ≈≈«¿«¿≈

וחציה  זו, בקרקע שותף הוא ששמעון וכיון ראובן. מיד הקרקע את להוציא

ופסול  נוגע הוא הרי ראובן, ביד תישאר שהקרקע הנאה לו ויש לו שייכת

eÏÙ‡Âלעדות  רק, להעיד ירצה ÏÁ˜אם ÏÚשלÛzL‰ של החלק על ולא «¬ƒ«≈∆«À»
מ"מ  B˙e„Úעצמו, ÏÈÚBÈ ‡Ï ממילא לו יהיה שותפו ביד שישאר שמה כיון …ƒ≈

ביניהם  הקרקע את חלקו שלא זמן כל בה, ÏÒ˜חלק Ôk Ì‡ ‡Ï‡ שמעון , ∆»ƒ≈ƒ≈
‰�ÓÓ BÓˆÚ לראובן במתנה חלקו את שנותן ע"י בקרקע, e�˜Âמבעלותו , «¿ƒ∆»¿»
B�˙�L B„ÈÓבמתנהÛzLÏ לא קנין בלי אבל זכות, איזה בה לו שיהיה בלי ƒ»∆¿»«À»
הסילוק  ‰eÚ¯Ú¯מהני ¯Á‡Ï „Ú BÓˆÚ ˜ÏÒ ‡Ï eÏÙ‡Â יהודה,. של «¬ƒ…ƒ≈«¿«¿««»ƒ¿

בכשרות, תחילתו אין וא"כ מהקרקע, זכותו כעת מסלק להעיד שיוכל וכדי

נוגע, עדיין היה לעדות, הפוסלתן עבירה עושים המערער עדי את שראה דבזמן

שבשעת È�‰Óמ"מ  והעיקר בכשרות, תחילתו בעינן לא 'נוגע' שבפסול משום , ¿«≈
נוגע  יהיה לא הוא Âסט העדות בענין,. נגיעה שום לו יישאר שלא ˆ¯CÈכדי ¿»ƒ

ÂÈÏÚבנוסף Ïa˜ÈL דהיינו אחריות, העד, BÁ·שמעון ÏÚa ‡·È Ì‡L ∆¿«≈»»∆ƒ»…««
לשמעון  ולכןÂשהלוה שמעון אצל חורין בני ימצא הקרקע Ù¯ËÈ�‰לא את ¿ƒ¿¿∆»
ÛzL‰ „ÈÓ,לראובן במתנה נתן ששמעון חלק אותו את שיטרוף היינו ראובן, ƒ««À»

חלקו, את במתנה לראובן נתן כששמעון וא"כ חוב, לו חייב ששמעון בטענה

עצמו  על לקבל שמעון צריך לכן בחובו, לו שמשועבדת קרקע לו נתן בעצם

כן  יהיה BÏשאם ÌÏLÈ את , לראובן שיטרפו „ÈÓ‰שמעון הקרקע דמי היינו ¿«≈»∆»
ששמעו  שחוששין משום אחריות, שיקבל שצריך והטעם בחובו. יודע ממנו ן

u
והפירוש  הכשרים , את פוסלים אינם  וממילא  להעיד, כיוונו  לא להעיד, באים  שלא 

ההכרזה, מחמת שבאו  כיון אמרינן אעפ"כ  והעידו , הפסולים שבאו שמיירי  במחבר

להעיד. שכיוונו  מחמת ולא  מחמתו  שבאו  אמרינן  כשרים, עדים  על  כיוון והמכריז

וסופוסט. תחילתו  בעינן  נוגע בפסול  דגם דס "ל  ראשונים  כמה  מביא  והש "ך 
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את  להשאיר מעונין ולכן בחובו, השדה את לטרוף ועומד חוב בעל לו שיש

תילקח  השדה אם כי לטרוף, מהיכן חובו לבעל שיהיה כדי ראובן ביד השדה

כעת  אבל רשע', 'לוה וייקרא החוב, את לפרוע מהיכן לו יהיה לא המערער, ע"י

השדה  בהשארת רווח שום לו אין מראובן, השדה טריפת על אחריות שקיבל

ממנו  כשיטרפו לראובן לשלם יצטרך ממילא כי ראובן, CÈ¯ˆÂביד שמעון . ¿»ƒ
È·‡העד Ì‡L ˙B�˙‰Ïאחדe�ÓÓ dÙËÁÏ מראובן˙B¯Á‡ ˙B�ÚËa ¿«¿∆ƒ»…¿»¿»ƒ∆¿«¬¬≈

˙eÈ¯Á‡ Ïa˜Ó B�È‡L ,‰Êa ‡ˆBÈÎÂ B„È· ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰L ¯ÓBÏ אם כי «∆»¿»¿»¿»¿«≈»∆∆≈¿«≈«¬»
שהמערער  רוצה כי נוגע, נחשב ודאי הוא הרי כזה, אופן גם כוללת האחריות

אחריותו, מחמת לו לשלם הוא יצטרך יטרוף, הוא אם כי מראובן, יטרוף לא

גזילה  מחמת טריפה אחריות מקבל שאינו 'בפירוש' לכתוב צריך ‡·Ïולכן .¬»
ÛzL‰ ˜ÏÁ ÏÚ ‡Ï‡ ÔÚBË ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ראובןÔB‚k ,„·Ïa ƒ≈«¿«¿≈≈∆»«≈∆«À»ƒ¿«¿

אלא ושמעון, ראובן בידי גזולה שהשדה טוען BÏשאינו d¯ÎÓL ÔÚBËL∆≈∆¿»»
ÛzL‰ כזה באופן חלקו, את BÏשמעוןÏBÎÈראובן, „ÈÚ‰Ï נגד לראובן «À»»¿»ƒ

יהודה  של ÏÏkערעורו ˙e„Úa Ú‚B� B�È‡ Ê‡L ליטול , תביעה שום אין כי ∆»≈≈«¿≈¿»
חלקו  .את

‰N„‰ראובן· ÏÚ ¯¯BÚ‰ ואם גזולה, שהיא וטוען שמעון, ביד היא שכעת »≈««»∆
בה  שעובד אריס בקרקע ויש בה, שיש הפירות עם נוטלה צודקת, טענתו

שמעון, daמטעם LÈ Ì‡כבר BÏבקרקע, „ÈÚÓ ÒÈ¯‡‰ ÔÈ‡ ,˙B¯t ƒ≈»≈≈»»ƒ≈ƒ
d„ÈÓÚ‰Ïלשמעון  ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ שתישאר‰ÈÏÚa „Èa »∆»∆¬≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»

שמעון  דהיינו B¯ta˙כיום, B˜ÏÁ ÏËÈL È„k את יטול ראובן אם משא"כ ¿≈∆ƒ…∆¿«≈
כמו  רק אלא אריס, כמו בשדה שעבד מה עבור יקבל לא הפירות, עם השדה

נחשב  ולכן בפירות, פחות שמקבל הבעלים, דעת בלי בשדה לעבוד שירד מי

Baנוגע  ÔÈ‡ Ì‡Âכעת,˙B¯t בשדה לעבוד האפשרות את שמפסיד אע"פ ¿ƒ≈≈
מ"מ בעתיד, פירות יכול ÈÚÓ„ולקבל כי לנוגע, נחשב זה דאין שמעון, לטובת ≈ƒ

אחרות בשדות אריסות ¯˘·"Ì)להשיג Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ�),‰‡�‰ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¬»»

‰ÊÓ ˙¯Á‡הבטיח ששמעון מעדיף כגון ולכן אריסים, משאר יותר שכר לו «∆∆ƒ∆

אחרים אצל ולא אצלו .(ÂË¯)לעבוד

ÏÂÏ‡ '·

‚˜ÏÁ Ì‰Ï LÈL e„B‰L ÌÈ„ÚוזכותÂÈÏÚ ¯·k e„ÈÚ‰L ·BÁ B˙B‡a ≈ƒ∆∆≈»∆≈∆¿∆≈ƒ¿«»»
זו  לעדות ופסולים לנוגעים נחשבים הם ‰B„‡‰וממילא d˙B‡a ÔÈ‡ ,≈¿»»»
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LÓÓ שכבר אחרי עדותם לפסול בכוחם ואין ומגיד, חוזר אין שהגיד דכיון «»
e„ÈÚ‰L.העידו  Ì„˜ Ôk e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ומגיד חוזר נחשב ‰e„Ú˙ולא , ¬»ƒ»¿≈…∆∆≈ƒ»≈

ÏËa להעיד יכולים אין שוב בדבר נוגעים שהם לכן קודם הודו שכבר כיון כי »≈

עצמם ‰˙�ÙÂ‰)לטובת ‰ÊÁ ÛÂÒ·˘ ‰·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

„ÌÈ�LÏ Ú·z Ô·e‡¯ ולוי Ì‰Ïלשמעון ‰ÂÏ‰L והדין לו, חייבים ושניהם ¿≈»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»∆
חבירו  חלק על ערב גם והוא עצמו, מצד חצי חייב אחד כל שלוו, ,בשניים

„Á‡ ¯ÙÎÂ,מעולם לווה שלא ‰È�Lשמעון, ‰„B‰Â לויB¯·ÁÂ ‡e‰L ¿»«∆»¿»«≈ƒ∆«¬≈
ÌÈ·ÈÁ אחד עד מדין השני את לחייב יכול המודה אם ÔBÓÓוהנידון B˙B‡ Ì‡ , «»ƒƒ»
eÁ˜Ï לוו˙eÙzLa השני חציה על וערב מההלוואה, במחצית חייב אחד ,וכל »¿¿À»

B¯·Á ÏÚ ÔÓ‡� B�È‡ מעוניין הוא כי נוגע, שנחשב כיון בהודאתו, לחייבו ≈∆¡»«¬≈
כולה  את לשלם יצטרך לא שהוא כדי ההלוואה, במחצית חבירו את ,לחייב

Â ש הדין בהודאתו, חבירו את לחייב נאמן שאינו כיון ÈÁ˙È·לכן, B„·Ï ‡e‰ ¿¿«ƒ¿«≈
Ïka שלווה הודאתו פי .על «…

ÏÂÏ‡ '‚

‰‰˘ÏL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰ בתוך ונכתב זהובים, שלשים ממנו שלוו «ƒ¿««¿…»
אחד  ÈÁ·שטר Ì‰Ó „Á‡ Ïk Ì‡ ,e�Ú¯t ,ÌÏk e�ÚËÂ NÚ¯‰רק, ¿»¬À»»«¿ƒ»∆»≈∆«»¬»»

˙eÙzL Ì‰a B¯·ÁÏ ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ÌÈ·e‰Ê אחריות אחד לאף שאין דהיינו ¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈»∆À»
חבירו, של פרעונו כלפי נוגע נחשב ואינו זו, בהלוואה האחרים של חלקו על

B¯·Áולכן  ÏÚ ‰¯Lk B˙e„Ú של פרעונו על עדים שני אחד לכל יש וא"כ ≈¿≈»«¬≈
חוששין  ולא אחד. כל של חלק על האחרים שניים בעדות נפטרים וכולם חלקו,

עבורו  יעידו שחבריו כדי לחבריו מעיד שהוא .לגומלין

ÂÔÚË Ì‡בב"דB¯·ÁÏÂ BÏ ‰·BÁ ‡e‰L ¯·„ ÌÈÙzL‰Ó „Á‡ שמכח ƒ»«∆»≈«À»ƒ»»∆»¿«¬≈
דתביעה  מתחייב, שחבירו במה הנאה לו שאין ואיירי חבירו, את מחייב טענתו

שלהם  לשותפות נוגעת לא B¯·Áזו ˙‡ ‰Úe·L ·ÈÁÏ „Á‡ „Úk ÔÓ‡� ,∆¡»¿≈∆»¿«≈¿»∆¬≈
אחד  עד להכחיש דאורייתא Úe·LÓ‰שבועה ¯ËÙÏÂ Ì„‚�kLדרבנן, ˙‡ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆∆¿∆¿»

מ"מ  שטר, לו שיש כגון לתובע, להאמין סיבה ויש מכחיש כשהנתבע תביעה כל

מעיד  שאחד כיון הכא, וה"ה כמותו, שאומר עד יש אא"כ להישבע, התובע צריך

דאע"פ  שנאמן, והטעם מלהישבע, התובע את פוטר הוא הרי תובע, לטובת

כשר  כעד נחשב נוגע, אינו זה שבענין כיון אחרים, בענינים עמו שותף שהוא
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את  להשאיר מעונין ולכן בחובו, השדה את לטרוף ועומד חוב בעל לו שיש

תילקח  השדה אם כי לטרוף, מהיכן חובו לבעל שיהיה כדי ראובן ביד השדה

כעת  אבל רשע', 'לוה וייקרא החוב, את לפרוע מהיכן לו יהיה לא המערער, ע"י

השדה  בהשארת רווח שום לו אין מראובן, השדה טריפת על אחריות שקיבל

ממנו  כשיטרפו לראובן לשלם יצטרך ממילא כי ראובן, CÈ¯ˆÂביד שמעון . ¿»ƒ
È·‡העד Ì‡L ˙B�˙‰Ïאחדe�ÓÓ dÙËÁÏ מראובן˙B¯Á‡ ˙B�ÚËa ¿«¿∆ƒ»…¿»¿»ƒ∆¿«¬¬≈

˙eÈ¯Á‡ Ïa˜Ó B�È‡L ,‰Êa ‡ˆBÈÎÂ B„È· ‰ÏeÊ‚ ‰˙È‰L ¯ÓBÏ אם כי «∆»¿»¿»¿»¿«≈»∆∆≈¿«≈«¬»
שהמערער  רוצה כי נוגע, נחשב ודאי הוא הרי כזה, אופן גם כוללת האחריות

אחריותו, מחמת לו לשלם הוא יצטרך יטרוף, הוא אם כי מראובן, יטרוף לא

גזילה  מחמת טריפה אחריות מקבל שאינו 'בפירוש' לכתוב צריך ‡·Ïולכן .¬»
ÛzL‰ ˜ÏÁ ÏÚ ‡Ï‡ ÔÚBË ¯Ú¯ÚÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ראובןÔB‚k ,„·Ïa ƒ≈«¿«¿≈≈∆»«≈∆«À»ƒ¿«¿

אלא ושמעון, ראובן בידי גזולה שהשדה טוען BÏשאינו d¯ÎÓL ÔÚBËL∆≈∆¿»»
ÛzL‰ כזה באופן חלקו, את BÏשמעוןÏBÎÈראובן, „ÈÚ‰Ï נגד לראובן «À»»¿»ƒ

יהודה  של ÏÏkערעורו ˙e„Úa Ú‚B� B�È‡ Ê‡L ליטול , תביעה שום אין כי ∆»≈≈«¿≈¿»
חלקו  .את

‰N„‰ראובן· ÏÚ ¯¯BÚ‰ ואם גזולה, שהיא וטוען שמעון, ביד היא שכעת »≈««»∆
בה  שעובד אריס בקרקע ויש בה, שיש הפירות עם נוטלה צודקת, טענתו

שמעון, daמטעם LÈ Ì‡כבר BÏבקרקע, „ÈÚÓ ÒÈ¯‡‰ ÔÈ‡ ,˙B¯t ƒ≈»≈≈»»ƒ≈ƒ
d„ÈÓÚ‰Ïלשמעון  ÒÈ¯‡‰ ‰ˆB¯ È¯‰L ,‰ÈÏÚ שתישאר‰ÈÏÚa „Èa »∆»∆¬≈∆»»ƒ¿«¬ƒ»¿«¿»∆»

שמעון  דהיינו B¯ta˙כיום, B˜ÏÁ ÏËÈL È„k את יטול ראובן אם משא"כ ¿≈∆ƒ…∆¿«≈
כמו  רק אלא אריס, כמו בשדה שעבד מה עבור יקבל לא הפירות, עם השדה

נחשב  ולכן בפירות, פחות שמקבל הבעלים, דעת בלי בשדה לעבוד שירד מי

Baנוגע  ÔÈ‡ Ì‡Âכעת,˙B¯t בשדה לעבוד האפשרות את שמפסיד אע"פ ¿ƒ≈≈
מ"מ בעתיד, פירות יכול ÈÚÓ„ולקבל כי לנוגע, נחשב זה דאין שמעון, לטובת ≈ƒ

אחרות בשדות אריסות ¯˘·"Ì)להשיג Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓÈ�),‰‡�‰ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈¬»»

‰ÊÓ ˙¯Á‡הבטיח ששמעון מעדיף כגון ולכן אריסים, משאר יותר שכר לו «∆∆ƒ∆

אחרים אצל ולא אצלו .(ÂË¯)לעבוד

ÏÂÏ‡ '·

‚˜ÏÁ Ì‰Ï LÈL e„B‰L ÌÈ„ÚוזכותÂÈÏÚ ¯·k e„ÈÚ‰L ·BÁ B˙B‡a ≈ƒ∆∆≈»∆≈∆¿∆≈ƒ¿«»»
זו  לעדות ופסולים לנוגעים נחשבים הם ‰B„‡‰וממילא d˙B‡a ÔÈ‡ ,≈¿»»»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|æì ïîéñèî÷

LÓÓ שכבר אחרי עדותם לפסול בכוחם ואין ומגיד, חוזר אין שהגיד דכיון «»
e„ÈÚ‰L.העידו  Ì„˜ Ôk e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ ומגיד חוזר נחשב ‰e„Ú˙ולא , ¬»ƒ»¿≈…∆∆≈ƒ»≈

ÏËa להעיד יכולים אין שוב בדבר נוגעים שהם לכן קודם הודו שכבר כיון כי »≈

עצמם ‰˙�ÙÂ‰)לטובת ‰ÊÁ ÛÂÒ·˘ ‰·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

„ÌÈ�LÏ Ú·z Ô·e‡¯ ולוי Ì‰Ïלשמעון ‰ÂÏ‰L והדין לו, חייבים ושניהם ¿≈»«ƒ¿«ƒ∆ƒ¿»»∆
חבירו  חלק על ערב גם והוא עצמו, מצד חצי חייב אחד כל שלוו, ,בשניים

„Á‡ ¯ÙÎÂ,מעולם לווה שלא ‰È�Lשמעון, ‰„B‰Â לויB¯·ÁÂ ‡e‰L ¿»«∆»¿»«≈ƒ∆«¬≈
ÌÈ·ÈÁ אחד עד מדין השני את לחייב יכול המודה אם ÔBÓÓוהנידון B˙B‡ Ì‡ , «»ƒƒ»
eÁ˜Ï לוו˙eÙzLa השני חציה על וערב מההלוואה, במחצית חייב אחד ,וכל »¿¿À»

B¯·Á ÏÚ ÔÓ‡� B�È‡ מעוניין הוא כי נוגע, שנחשב כיון בהודאתו, לחייבו ≈∆¡»«¬≈
כולה  את לשלם יצטרך לא שהוא כדי ההלוואה, במחצית חבירו את ,לחייב

Â ש הדין בהודאתו, חבירו את לחייב נאמן שאינו כיון ÈÁ˙È·לכן, B„·Ï ‡e‰ ¿¿«ƒ¿«≈
Ïka שלווה הודאתו פי .על «…

ÏÂÏ‡ '‚

‰‰˘ÏL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰ בתוך ונכתב זהובים, שלשים ממנו שלוו «ƒ¿««¿…»
אחד  ÈÁ·שטר Ì‰Ó „Á‡ Ïk Ì‡ ,e�Ú¯t ,ÌÏk e�ÚËÂ NÚ¯‰רק, ¿»¬À»»«¿ƒ»∆»≈∆«»¬»»

˙eÙzL Ì‰a B¯·ÁÏ ÔÈ‡Â ,BÓˆÚÏ ÌÈ·e‰Ê אחריות אחד לאף שאין דהיינו ¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈»∆À»
חבירו, של פרעונו כלפי נוגע נחשב ואינו זו, בהלוואה האחרים של חלקו על

B¯·Áולכן  ÏÚ ‰¯Lk B˙e„Ú של פרעונו על עדים שני אחד לכל יש וא"כ ≈¿≈»«¬≈
חוששין  ולא אחד. כל של חלק על האחרים שניים בעדות נפטרים וכולם חלקו,

עבורו  יעידו שחבריו כדי לחבריו מעיד שהוא .לגומלין

ÂÔÚË Ì‡בב"דB¯·ÁÏÂ BÏ ‰·BÁ ‡e‰L ¯·„ ÌÈÙzL‰Ó „Á‡ שמכח ƒ»«∆»≈«À»ƒ»»∆»¿«¬≈
דתביעה  מתחייב, שחבירו במה הנאה לו שאין ואיירי חבירו, את מחייב טענתו

שלהם  לשותפות נוגעת לא B¯·Áזו ˙‡ ‰Úe·L ·ÈÁÏ „Á‡ „Úk ÔÓ‡� ,∆¡»¿≈∆»¿«≈¿»∆¬≈
אחד  עד להכחיש דאורייתא Úe·LÓ‰שבועה ¯ËÙÏÂ Ì„‚�kLדרבנן, ˙‡ ¿ƒ¿…ƒ¿»∆∆¿∆¿»

מ"מ  שטר, לו שיש כגון לתובע, להאמין סיבה ויש מכחיש כשהנתבע תביעה כל

מעיד  שאחד כיון הכא, וה"ה כמותו, שאומר עד יש אא"כ להישבע, התובע צריך

דאע"פ  שנאמן, והטעם מלהישבע, התובע את פוטר הוא הרי תובע, לטובת

כשר  כעד נחשב נוגע, אינו זה שבענין כיון אחרים, בענינים עמו שותף שהוא
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דבר  ÌÈÙzLלכל È�L Ì‡Â .e„ÈÚ‰ ל �‡ÌÈ�Óהודו ,Ì˙·BÁ שני בתורת ¿ƒ¿≈À»ƒ≈ƒ»»∆¡»ƒ
Ì‰È¯·Áעדים ˙‡ ·ÈÁÏ ממה הנאה להם שאין באופן דאיירי כנ"ל והיינו ¿«≈∆«¿≈∆

מתחייבים  ‰'.שחבריהם ÛÈÚÒ Ê"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ע. ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

ÏÂÏ‡ '„

Ê·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰ זה שטר מוכר וכעת אחר, לאדם הלוה Á‡Ï„שהמוכר «≈¿«¿∆»
ÓהעדיםÈÓ„ ¯ÈtL ,Ba ÌÈÓe˙Á‰ נוגע נחשב לכאורה עד שאותו אע"פ ≈«¬ƒ«ƒ»≈

עד  בשטר שחתום כיון מ"מ בו, לגבות רוצה כי בשטר, ההלוואה על בעדותו

כשר  חוב השטר ממילא רווח, שום לו כשאין לשקר חשוד ואינו ולפי"ז עא נוסף, ,

אבל  הסמ"ע, וכ"כ השטר, פסול החתומים, העדים לשני השטר את מכר אם

בדיעבד  נפסל ולא חשד, משום רק דאסור הש"ך ˜Î"‚.דעת ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»

‰L¯eÓ Ì‡ ·"ÈÂ ‡"ÈÂ 'È ÛÈÚÒ,המלוה עבור מהלוה חוב לגבות שנשלח מי ¿ƒ¿¿ƒ¿∆

הוא  ÈÚ‰Ï„אם ÌÈÏBÎÈ ÂÈ·B¯˜e מגביית הנאה שום לו שאין שבאופן עיי"ש ¿»¿ƒ¿»ƒ

להעיד  וקרוביו הוא כשר .עב החוב,

ÁÌÈ�¯Lt ביניהם לפשר הדין בעלי ע"י שנבחר ‡Bמי ÌÈ�È„ B‡ «¿»ƒ«»ƒ
„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ,ÌÈÒtB¯ËBt‡ שום להם דאין הדין, מבעלי אחד לטובת «¿¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

u
אין ע. אחד, והודה  אחד וכפר כאחד, ממנו  שלוו  משנים תבע  ראובן שם: ז"ל 

עליו השנים והודו שלשה, הנתבעים היו  ואם  (שבועה). חבירו את  מחייב  עדותו 

שלשה על  שטר  הוציא  אם אבל  פיהם . על  ממון מתחייב  האחד אין עצמן, ועל 

אחד  כל  אם זה , בפני זה  פרענו  ואמרו  כולם וטענו  ממון , וכך  כך  אצלם  לו שיש 

חוששין  ואין זה על  זה מעידים  שותפות , ביניהם  ואין  עצמם , בפני ידוע  סך כתב 

ו '): ה' ד' סעיף  ל "ז סימן לעיל  (ועיין לגומלין

שהואעא. שטר יקנה שלא  לו , הדומה  ומן  הכיעור מן הרחק בגמ': ע"ז אמרו  ומ"מ

עליו . חתום

קרוביועב. הנתבע, מיד הממון יוציא  לא אם אפילו  ידוע  בשכר שהורשה מורשה י.

בהנאה. ולא  בהפסד לא חלק  לו  שאין לדיינים , בין לעדים בין  כשרים 

במה חלק לו  שיש  מורשה  אבל  להעיד. כשר הוא  שגם  לי  נראה זה  ומטעם  יא.

עדים לו  שיש  מי  לפיכך  לדיינים. בין לעדים בין פסולים קרוביו  מהנתבע, שיוציא

ידוע שכר לו  קצץ  אם אלא מקרוביהם , או  מהעדים  אחד ירשה לא  תביעתו , על 

ערב עם  לדון ללוה  להרשות אדם  יכול  הנתבע. מיד הממון  יוציא לא  אם אפי '

שלו . קבלן

חלק לו שיש  בזמן  המורשה עם לדון יבא לא בפריעתו, עדים  לו  שיש  מי וכן יב .

העדות . יבטל  שהרי  לעדים , קרוב  הוא אם  בתביעתו ,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|æì ïîéñàð÷

בזה  Î"‚.נגיעה ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ'א ÌÈ�¯LÙe,נאמנותÔÈ„aסעיף ÌÈ�È„ ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ

„"Î ÛÈÚÒ Â"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ïe העדים חתימות על להעיד יכולים הדיינים אם ¿«»ƒ»»ƒ

לקיימם, ¯"ıכדי ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„·e להעיד דיכול י"ב, סעיף ¿ƒ«¿¿«»ƒ»

נוגע  נחשב ולא היתומים .לטובת

ÏÂÏ‡ '‰

ËÌÈ¯aÊ‚‰ הקדש eÎÊ˙של ÌeL Ì‰È·B¯˜Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk , «ƒ¿»ƒ»¿«∆≈»∆¿…ƒ¿≈∆¿
,Ì‰È˙B¯Ùa ‡ÏÂ ,L„˜‰‰ ÈÒÎ�aולכן נוגעים, נחשבים ÌÈ¯Lkאינם ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿…¿≈≈∆¿≈ƒ

„ÈÚ‰Ï להקדש נכסיו שהקדיש אחד ÌÈ¯Lk‰‚‰:.על Ì‰È·B¯˜L ÔkL ÏÎÂ ¿»ƒ¿»∆≈∆¿≈∆¿≈ƒ

„ÈÚ‰Ï כסף יותר מקבל שההקדש במה כלום להם aÊ‚‰L¯דאין Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆«ƒ¿»

‰ˆ¯ÈL ÈÓÏ ÔBÓÓ‰ ˜ÏÁÓ טובת לו יש כי נוגע, נחשב הגזבר לכאורה וא"כ ¿«≈«»¿ƒ∆ƒ¿∆

להקדש, כסף יותר שיהיה לו וניחא הכסף, את לחלק למי להחליט הנאה

להעיד  כשר ÔBÓÓמ"מ B�È‡ ‰‡�‰ ˙·BË ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ עגÔ˙B�L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«¿»««¬»»≈»¿««ƒ∆≈

ÌÈÈ�Ú ÂÈ·B¯˜Ï Ck ¯Á‡ לקרוביו ליתן ממון הנאת מזה לו שיש נתברר ,א"כ «««ƒ¿»¬ƒƒ

˙e„Ú‰ ÌÈÏË·Ó ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓלמפרע‰‡�‰ ‰È‰ ‡ÏL ¯Á‡Ó ,‰Ê ÌeLÓ ƒ»»≈¿«¿ƒ»≈ƒ∆≈««∆…»»¬»»

˙e„Ú‰ ˙ÚLa ˙¯k�(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·). ƒ∆∆ƒ¿«»≈

È˙e„Úa Ú‚B� B�È‡ ‡zL‰„ ‡ÎÈ‰ Ïk ממונית נפ"מ שום לו אין כעת כי »≈»¿«¿»≈≈«¿≈
ÈÚ‰Ï„מעדותו  ¯Lk ,B˙e„Úa ‰�‰È ¯LÚ˙È Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ כיון , ««ƒ∆ƒƒ¿«≈∆¡∆¿≈»≈¿»ƒ

בהערה  ראה בזה והציור מעדותו, הנאה שום לו אין .עד שכעת

u
ופסולעג. נוגע נחשב  מ "מ  ממון, אינה הנאה טובת למ "ד דאפי' הש "ך ודעת

לעדות . כשרים הגזבר שקרובי התומים  כתב  ומ"מ  לעדות,

מהקונה,עד. השדה את  להוציא מערער ובא  באחריות , שלא לאחר שדה מכר  כגון

ולהשאיר  המערער נגד להעיד רוצה והמוכר ממנו , שגזלוה שלו  שהשדה בטענה

ענין  לו  אין  כי נוגע נחשב  דאינו להעיד, שכשר הוא  הדין הקונה, אצל  הקרקע את 

מקום היה  לכאורה  אמנם  כלפיו , אחריות  לו  אין  ממילא כי  ממנו , יטרפו שלא 

חובו לבעל  שיהיה כדי הקונה, ביד להעמידה רוצה  ולכן חוב , בעל  לו  שיש  לחשוש 

יטרפו לא ממילא  הרי חורין , בני  לו  יש  אם כי  נוגע, זה אין  אמנם לטרוף , מהיכן

בני  לו  אין ואם מהלקוחות , גובים  אין חורין בני  ללוה  שיש  מקום  דבכל  מהקונה ,

ממ  ממילא  כי הקונה, אצל  תישאר שהקרקע ענין  שום  לו  אין  ממהחורין , אין  נו 

לא זה ובחשש  חובו , לפרוע יצטרך  שלא  יתעשר, שאם  הנאה  לו  יש  רק  לטרוף ,

נוגע. נחשב 

ישלם ולא רשע לוה  יהיה שלא כדי נוגע הוי  הגמ' מסקנת שלפי  הש "ך  והקשה
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דבר  ÌÈÙzLלכל È�L Ì‡Â .e„ÈÚ‰ ל �‡ÌÈ�Óהודו ,Ì˙·BÁ שני בתורת ¿ƒ¿≈À»ƒ≈ƒ»»∆¡»ƒ
Ì‰È¯·Áעדים ˙‡ ·ÈÁÏ ממה הנאה להם שאין באופן דאיירי כנ"ל והיינו ¿«≈∆«¿≈∆

מתחייבים  ‰'.שחבריהם ÛÈÚÒ Ê"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ע. ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

ÏÂÏ‡ '„

Ê·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰ זה שטר מוכר וכעת אחר, לאדם הלוה Á‡Ï„שהמוכר «≈¿«¿∆»
ÓהעדיםÈÓ„ ¯ÈtL ,Ba ÌÈÓe˙Á‰ נוגע נחשב לכאורה עד שאותו אע"פ ≈«¬ƒ«ƒ»≈

עד  בשטר שחתום כיון מ"מ בו, לגבות רוצה כי בשטר, ההלוואה על בעדותו

כשר  חוב השטר ממילא רווח, שום לו כשאין לשקר חשוד ואינו ולפי"ז עא נוסף, ,

אבל  הסמ"ע, וכ"כ השטר, פסול החתומים, העדים לשני השטר את מכר אם

בדיעבד  נפסל ולא חשד, משום רק דאסור הש"ך ˜Î"‚.דעת ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»

‰L¯eÓ Ì‡ ·"ÈÂ ‡"ÈÂ 'È ÛÈÚÒ,המלוה עבור מהלוה חוב לגבות שנשלח מי ¿ƒ¿¿ƒ¿∆

הוא  ÈÚ‰Ï„אם ÌÈÏBÎÈ ÂÈ·B¯˜e מגביית הנאה שום לו שאין שבאופן עיי"ש ¿»¿ƒ¿»ƒ

להעיד  וקרוביו הוא כשר .עב החוב,

ÁÌÈ�¯Lt ביניהם לפשר הדין בעלי ע"י שנבחר ‡Bמי ÌÈ�È„ B‡ «¿»ƒ«»ƒ
„ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ,ÌÈÒtB¯ËBt‡ שום להם דאין הדין, מבעלי אחד לטובת «¿¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ

u
אין ע. אחד, והודה  אחד וכפר כאחד, ממנו  שלוו  משנים תבע  ראובן שם: ז"ל 

עליו השנים והודו שלשה, הנתבעים היו  ואם  (שבועה). חבירו את  מחייב  עדותו 

שלשה על  שטר  הוציא  אם אבל  פיהם . על  ממון מתחייב  האחד אין עצמן, ועל 

אחד  כל  אם זה , בפני זה  פרענו  ואמרו  כולם וטענו  ממון , וכך  כך  אצלם  לו שיש 

חוששין  ואין זה על  זה מעידים  שותפות , ביניהם  ואין  עצמם , בפני ידוע  סך כתב 

ו '): ה' ד' סעיף  ל "ז סימן לעיל  (ועיין לגומלין

שהואעא. שטר יקנה שלא  לו , הדומה  ומן  הכיעור מן הרחק בגמ': ע"ז אמרו  ומ"מ

עליו . חתום

קרוביועב. הנתבע, מיד הממון יוציא  לא אם אפילו  ידוע  בשכר שהורשה מורשה י.

בהנאה. ולא  בהפסד לא חלק  לו  שאין לדיינים , בין לעדים בין  כשרים 

במה חלק לו  שיש  מורשה  אבל  להעיד. כשר הוא  שגם  לי  נראה זה  ומטעם  יא.

עדים לו  שיש  מי  לפיכך  לדיינים. בין לעדים בין פסולים קרוביו  מהנתבע, שיוציא

ידוע שכר לו  קצץ  אם אלא מקרוביהם , או  מהעדים  אחד ירשה לא  תביעתו , על 

ערב עם  לדון ללוה  להרשות אדם  יכול  הנתבע. מיד הממון  יוציא לא  אם אפי '

שלו . קבלן

חלק לו שיש  בזמן  המורשה עם לדון יבא לא בפריעתו, עדים  לו  שיש  מי וכן יב .

העדות . יבטל  שהרי  לעדים , קרוב  הוא אם  בתביעתו ,
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בזה  Î"‚.נגיעה ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ'א ÌÈ�¯LÙe,נאמנותÔÈ„aסעיף ÌÈ�È„ ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿»ƒ

„"Î ÛÈÚÒ Â"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ïe העדים חתימות על להעיד יכולים הדיינים אם ¿«»ƒ»»ƒ

לקיימם, ¯"ıכדי ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÒBtB¯ËBt‡ ÔÈ„·e להעיד דיכול י"ב, סעיף ¿ƒ«¿¿«»ƒ»

נוגע  נחשב ולא היתומים .לטובת

ÏÂÏ‡ '‰

ËÌÈ¯aÊ‚‰ הקדש eÎÊ˙של ÌeL Ì‰È·B¯˜Ï ‡ÏÂ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊ Ïk , «ƒ¿»ƒ»¿«∆≈»∆¿…ƒ¿≈∆¿
,Ì‰È˙B¯Ùa ‡ÏÂ ,L„˜‰‰ ÈÒÎ�aולכן נוגעים, נחשבים ÌÈ¯Lkאינם ¿ƒ¿≈«∆¿≈¿…¿≈≈∆¿≈ƒ

„ÈÚ‰Ï להקדש נכסיו שהקדיש אחד ÌÈ¯Lk‰‚‰:.על Ì‰È·B¯˜L ÔkL ÏÎÂ ¿»ƒ¿»∆≈∆¿≈∆¿≈ƒ

„ÈÚ‰Ï כסף יותר מקבל שההקדש במה כלום להם aÊ‚‰L¯דאין Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ««ƒ∆«ƒ¿»

‰ˆ¯ÈL ÈÓÏ ÔBÓÓ‰ ˜ÏÁÓ טובת לו יש כי נוגע, נחשב הגזבר לכאורה וא"כ ¿«≈«»¿ƒ∆ƒ¿∆

להקדש, כסף יותר שיהיה לו וניחא הכסף, את לחלק למי להחליט הנאה

להעיד  כשר ÔBÓÓמ"מ B�È‡ ‰‡�‰ ˙·BË ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ עגÔ˙B�L Èt ÏÚ Û‡Â . ¿«¿»««¬»»≈»¿««ƒ∆≈

ÌÈÈ�Ú ÂÈ·B¯˜Ï Ck ¯Á‡ לקרוביו ליתן ממון הנאת מזה לו שיש נתברר ,א"כ «««ƒ¿»¬ƒƒ

˙e„Ú‰ ÌÈÏË·Ó ÔÈ‡ ÌB˜Ó ÏkÓלמפרע‰‡�‰ ‰È‰ ‡ÏL ¯Á‡Ó ,‰Ê ÌeLÓ ƒ»»≈¿«¿ƒ»≈ƒ∆≈««∆…»»¬»»

˙e„Ú‰ ˙ÚLa ˙¯k�(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·). ƒ∆∆ƒ¿«»≈

È˙e„Úa Ú‚B� B�È‡ ‡zL‰„ ‡ÎÈ‰ Ïk ממונית נפ"מ שום לו אין כעת כי »≈»¿«¿»≈≈«¿≈
ÈÚ‰Ï„מעדותו  ¯Lk ,B˙e„Úa ‰�‰È ¯LÚ˙È Ì‡L Èt ÏÚ Û‡ כיון , ««ƒ∆ƒƒ¿«≈∆¡∆¿≈»≈¿»ƒ

בהערה  ראה בזה והציור מעדותו, הנאה שום לו אין .עד שכעת

u
ופסולעג. נוגע נחשב  מ "מ  ממון, אינה הנאה טובת למ "ד דאפי' הש "ך ודעת

לעדות . כשרים הגזבר שקרובי התומים  כתב  ומ"מ  לעדות,

מהקונה,עד. השדה את  להוציא מערער ובא  באחריות , שלא לאחר שדה מכר  כגון

ולהשאיר  המערער נגד להעיד רוצה והמוכר ממנו , שגזלוה שלו  שהשדה בטענה

ענין  לו  אין  כי נוגע נחשב  דאינו להעיד, שכשר הוא  הדין הקונה, אצל  הקרקע את 

מקום היה  לכאורה  אמנם  כלפיו , אחריות  לו  אין  ממילא כי  ממנו , יטרפו שלא 

חובו לבעל  שיהיה כדי הקונה, ביד להעמידה רוצה  ולכן חוב , בעל  לו  שיש  לחשוש 

יטרפו לא ממילא  הרי חורין , בני  לו  יש  אם כי  נוגע, זה אין  אמנם לטרוף , מהיכן

בני  לו  אין ואם מהלקוחות , גובים  אין חורין בני  ללוה  שיש  מקום  דבכל  מהקונה ,

ממ  ממילא  כי הקונה, אצל  תישאר שהקרקע ענין  שום  לו  אין  ממהחורין , אין  נו 

לא זה ובחשש  חובו , לפרוע יצטרך  שלא  יתעשר, שאם  הנאה  לו  יש  רק  לטרוף ,

נוגע. נחשב 

ישלם ולא רשע לוה  יהיה שלא כדי נוגע הוי  הגמ' מסקנת שלפי  הש "ך  והקשה
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ÏÂÏ‡ 'Â

‡È נקנה השטר אין לאחר, למוכרו ורוצה שלו הלוה על חוב שטר לו שיש מי

חוב  שטר את מוכר שהוא בשטר, שכותב דהיינו ומסירה', ב'כתיבה אלא

לקונה, המכירה שטר עם החוב שטר את ומוסר לפלוני, שיעבודיו וכל הוא זה,

ומסירה' 'כתיבה נקרא ÔBÚÓLוזה ÏÚ ·BÁ ¯ËL BÏ LÈL Ô·e‡¯ שלוה ¿≈∆≈¿««ƒ¿
B�˙�eממנו  חוב, השטר את ÈÒÓe¯‰ראובן ‰·È˙Îa ÈÂÏÏ על שטר שכתב ¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

חוב  שטר מכירת כל כדין השטרות שני את לו ומסרו חוב, השטר של ,המתנה
ÏeÒt ,‰�zÓ‰ È„ÚÓ „Á‡ ÔBÚÓL ‰È‰Â הוא כי נוגע, נחשב שמעון כי ¿»»ƒ¿∆»≈≈≈««»»»

עבורו  נוח יותר הוא כי ראובן עם ולא לוי עם להתעסק  ÔÓ˜Ï.מעדיף ÔÈÚÂ¿«≈¿«»

Ìe˙Á‰ „Ú Ì‡ ·"ÎÂ ‡"Î ÛÈÚÒ Â"Ò ÔÓÈÒ הוא ההלואה, ‰˜B�‰בשטר ƒ»»ƒ¿ƒ≈∆»«∆

,¯ËL‰אם˙e„Úa Ú‚B� È¯˜Óלעד רק מכר שאם נתבאר כשר שם אחד, «¿«ƒ¿≈≈«»≈

פסול  השטר לשניהם, מכר אם אבל נוסף, עד בשטר שיש .כיון

·È שהקרקע ולומר לערער לוי ובא לשמעון, והשכירה ראובן שבחזקת קרקע

ו  ממנו, גזלה וראובן לו המשכיר ‰ÎBN¯שייכת לטובת להעיד ‡Ìרוצה , «≈ƒ
B„Èa Á˜Ïדמי B„Èaאת ‰Ê Ú˜¯˜ ÌÈ˜˙ÈL ÈÓ Ïk ¯Ó‡Â ,˙e¯ÈÎN‰ »«¿»«¿ƒ¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈«¿«∆¿»

הב"ד  פסק פי ÏËÈעל בידי , כעת שנמצאים השכירות דמי את Ê‰ממני È¯‰ , ƒ…¬≈∆
¯ÈkNÓÏ „ÈÚÓ תישאר שהקרקע עדיפות שום לו אין כי נוגע, נחשב דאינו ≈ƒ««¿ƒ

שכירות  דמי לו שילם לא עדיין כי המשכיר, ‰e¯ÈÎN˙ביד Ô˙� ¯·k Ì‡Â .¿ƒ¿»»««¿ƒ
·ÈÁ ¯Ú¯ÚÓÏ Ú˜¯˜‰ ‡ˆz Ì‡L ,BÏ „ÈÚÓ B�È‡ ,Ú˜¯˜‰ ÏÚ·Ï¿««««¿«≈≈ƒ∆ƒ≈≈««¿««¿«¿≈«»

˙e¯ÈÎN‰ ÌÏLÏלמערער˙¯Á‡ ÌÚt ולתבוע לחזור שיוכל ואע"פ ¿«≈«¿ƒ«««∆∆
בב"ד  ולדון לעמוד לאדם נוח לא מ"מ לו, שילם שכבר מה Ì‡Âמהמשכיר .¿ƒ

˙e¯ÈÎN‰ ÈÓ„ ¯ÈkNÓ‰ Á˜Ï לו שילם È„kשכבר ¯ÎBNÏ B¯ÈÊÁ‰Â »«««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¡ƒ«≈¿≈
ÔÈ„a ‰kÊÈL ÈÓÏ e‰�zÈL נגיעתו את מוריד BÏ.ועי"ז „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¬≈∆≈ƒ

:‰‚‰˙Èaa ¯ÎBN‰ ¯„L ÌÈ„Ú LÈL ‰Ê ÏÎÂ לבעל לשלם חייב וממילא ¿»∆∆≈≈ƒ∆»«≈««ƒ

שכירות  דמי ÌÈ„Úהבית ‡kÈÏ È‡ Ï·‡ הודאתו , לולא וא"כ בבית, שגר ¬»ƒ≈»≈ƒ

u
לו שאין שידוע  שמיירי הש "ך  ותירץ לשלם , מהיכן לו  יהיה כשלא חובו בעל  כלפי

'לוה של  שם  אין  וע"ז לשלם , ונתחייב  שהזיק חובות  רק  הלוואות , של  חובות  כעת

נחשב לא וע"ז לשלמם, יצטרך לא יתעשר שאם  מרויח רק  לוה, לא שהרי רשע',

נוגע. כעת 
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השכירות  בדמי כלל לחייבו אפשר אי זה, בבית �‡ÔÓשגר לטובת , להעיד ∆¡»

ÔÈ�Ú,המשכיר ÏÎaנאמן È˙L˜כי ÈÚ· È‡„ B‚Óa לשתוק יכול שהיה כיון ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈»ƒ

לטובת  להעיד נאמן אף ממילא כלום, לשלם חייב היה ולא כלום, לומר ולא

נוגע  כלל נחשב ולא .(ÈÎ„¯Ó)עה המשכיר

ÏÂÏ‡ 'Ê

‚ÈB„ÈÓ BÏL Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Ï ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ e‡aL ‰ÂÏ שהיא בטענה …∆∆»¿«¿≈»»¿ƒ«¿«∆ƒ»
כנגדו  חוב תביעת לו שיש מלוה לו ויש B„Èaגזולה, ¯‡LÈ ‡Ï Ì‡ ,ƒ…ƒ»≈¿»

·¯Ú‰Â ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ ‰ÂÏÓÏ LÈL ·BÁ‰ „‚�k ¯Á‡ Ú˜¯«̃¿««≈¿∆∆«∆≈««¿∆»»≈««¿∆¿∆»≈
B„Èa d„ÈÓÚ‰Ï BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ענין להם יש כי בדבר, נוגעים שהם כיון ¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿»

נחשב  הערב וגם חובו, לגבות מהיכן למלוה שיהיה כדי בידו, תישאר שהקרקע

ממנו  לתבוע יבוא לשלם, ללוה יהיה לא דאם Âנוגע שאף. יוציאו ‡Ìבאופן ¿ƒ
מידו זו BÏקרקע „ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,·BÁ‰ „‚�k ¯Á‡ Ú˜¯˜ B„Èa ¯‡LÈƒ»≈¿»«¿««≈¿∆∆«¿ƒ¿»ƒ

לא  להוציא דשוב שבאים ומה זיבורית, שבידו הקרקע אם אפי' נוגעים, נחשבים

לשקר  נחשדים לא זה דבשביל בינונית, היא ˜ÔÏa.ממנו ·¯ÚÂ שהמלוה היינו ¿»≈«¿»

ללוה  שתובע קודם ממנו ולתבוע לבוא ÈÚ‰Ï„יכול ÏBÎÈ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,≈¿ƒ¿≈»¿»ƒ

ÔÈ�Ú ÏÎa רוצה שהוא כיון הלוה, ביד נוספת קרקע שיש באופן אפילו ¿»ƒ¿»

ממנו. לתבוע יבוא לא ועי"ז מהלוה, ברווח לגבות אפשרות למלוה שתהיה

מחבירו  דהמוציא להעיד דיכול הש"ך וכתב להעיד, שיכול הרמב"ם ודעת

הראיה  .(ÂË¯)עליו

„ÈB„Èa d„ÈÓÚ‰Ï ,ÂÈ¯Á‡ Á˜ÏL È�L Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»¿«¬ƒ»¿»
ללוי  אחרת שדה ראובן מכר ואח"כ בניסן, שדה לשמעון שמכר ראובן

טענת  מחמת או גזולה, שהיא בטענה מלוי הקרקע את להוציא יהודה ובא באייר,

נחשב  ואינו לוי, ביד תישאר שהקרקע להעיד כשר שמעון לו, חייב שראובן חוב

יבוא  שאם כדי לוי, אצל תישאר שהקרקע מעונין הוא שלכאורה אע"פ נוגע,

היותר  מהלוקח גובים כי ממנו, ולא מלוי שיטרוף נוסף ראובן של חוב בעל

מלוי  הקרקע את לטרוף יוכל גזולה, בטענת ממנו יטרפו שאם כדי או מאוחר,

u
עלעה. אם כי  כאן , גר שהשוכר  יודע אינו שהמערער  כן גם  שמיירי הש "ך וכתב 

הזו , בקרקע גר  זה ששוכר מעצמו זאת יודע  המערער אם אבל  השוכר, הודאת  פי

עד. אינו  שבועה, שצריך  עד וכל  השכירות , דמי על  להשביעו  יוכל 
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ÏÂÏ‡ 'Â

‡È נקנה השטר אין לאחר, למוכרו ורוצה שלו הלוה על חוב שטר לו שיש מי

חוב  שטר את מוכר שהוא בשטר, שכותב דהיינו ומסירה', ב'כתיבה אלא

לקונה, המכירה שטר עם החוב שטר את ומוסר לפלוני, שיעבודיו וכל הוא זה,

ומסירה' 'כתיבה נקרא ÔBÚÓLוזה ÏÚ ·BÁ ¯ËL BÏ LÈL Ô·e‡¯ שלוה ¿≈∆≈¿««ƒ¿
B�˙�eממנו  חוב, השטר את ÈÒÓe¯‰ראובן ‰·È˙Îa ÈÂÏÏ על שטר שכתב ¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»

חוב  שטר מכירת כל כדין השטרות שני את לו ומסרו חוב, השטר של ,המתנה
ÏeÒt ,‰�zÓ‰ È„ÚÓ „Á‡ ÔBÚÓL ‰È‰Â הוא כי נוגע, נחשב שמעון כי ¿»»ƒ¿∆»≈≈≈««»»»

עבורו  נוח יותר הוא כי ראובן עם ולא לוי עם להתעסק  ÔÓ˜Ï.מעדיף ÔÈÚÂ¿«≈¿«»

Ìe˙Á‰ „Ú Ì‡ ·"ÎÂ ‡"Î ÛÈÚÒ Â"Ò ÔÓÈÒ הוא ההלואה, ‰˜B�‰בשטר ƒ»»ƒ¿ƒ≈∆»«∆

,¯ËL‰אם˙e„Úa Ú‚B� È¯˜Óלעד רק מכר שאם נתבאר כשר שם אחד, «¿«ƒ¿≈≈«»≈

פסול  השטר לשניהם, מכר אם אבל נוסף, עד בשטר שיש .כיון

·È שהקרקע ולומר לערער לוי ובא לשמעון, והשכירה ראובן שבחזקת קרקע

ו  ממנו, גזלה וראובן לו המשכיר ‰ÎBN¯שייכת לטובת להעיד ‡Ìרוצה , «≈ƒ
B„Èa Á˜Ïדמי B„Èaאת ‰Ê Ú˜¯˜ ÌÈ˜˙ÈL ÈÓ Ïk ¯Ó‡Â ,˙e¯ÈÎN‰ »«¿»«¿ƒ¿»«»ƒ∆ƒ¿«≈«¿«∆¿»

הב"ד  פסק פי ÏËÈעל בידי , כעת שנמצאים השכירות דמי את Ê‰ממני È¯‰ , ƒ…¬≈∆
¯ÈkNÓÏ „ÈÚÓ תישאר שהקרקע עדיפות שום לו אין כי נוגע, נחשב דאינו ≈ƒ««¿ƒ

שכירות  דמי לו שילם לא עדיין כי המשכיר, ‰e¯ÈÎN˙ביד Ô˙� ¯·k Ì‡Â .¿ƒ¿»»««¿ƒ
·ÈÁ ¯Ú¯ÚÓÏ Ú˜¯˜‰ ‡ˆz Ì‡L ,BÏ „ÈÚÓ B�È‡ ,Ú˜¯˜‰ ÏÚ·Ï¿««««¿«≈≈ƒ∆ƒ≈≈««¿««¿«¿≈«»

˙e¯ÈÎN‰ ÌÏLÏלמערער˙¯Á‡ ÌÚt ולתבוע לחזור שיוכל ואע"פ ¿«≈«¿ƒ«««∆∆
בב"ד  ולדון לעמוד לאדם נוח לא מ"מ לו, שילם שכבר מה Ì‡Âמהמשכיר .¿ƒ

˙e¯ÈÎN‰ ÈÓ„ ¯ÈkNÓ‰ Á˜Ï לו שילם È„kשכבר ¯ÎBNÏ B¯ÈÊÁ‰Â »«««¿ƒ¿≈«¿ƒ¿∆¡ƒ«≈¿≈
ÔÈ„a ‰kÊÈL ÈÓÏ e‰�zÈL נגיעתו את מוריד BÏ.ועי"ז „ÈÚÓ ‰Ê È¯‰ , ∆ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ¿∆«ƒ¬≈∆≈ƒ

:‰‚‰˙Èaa ¯ÎBN‰ ¯„L ÌÈ„Ú LÈL ‰Ê ÏÎÂ לבעל לשלם חייב וממילא ¿»∆∆≈≈ƒ∆»«≈««ƒ

שכירות  דמי ÌÈ„Úהבית ‡kÈÏ È‡ Ï·‡ הודאתו , לולא וא"כ בבית, שגר ¬»ƒ≈»≈ƒ

u
לו שאין שידוע  שמיירי הש "ך  ותירץ לשלם , מהיכן לו  יהיה כשלא חובו בעל  כלפי

'לוה של  שם  אין  וע"ז לשלם , ונתחייב  שהזיק חובות  רק  הלוואות , של  חובות  כעת

נחשב לא וע"ז לשלמם, יצטרך לא יתעשר שאם  מרויח רק  לוה, לא שהרי רשע',

נוגע. כעת 
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השכירות  בדמי כלל לחייבו אפשר אי זה, בבית �‡ÔÓשגר לטובת , להעיד ∆¡»

ÔÈ�Ú,המשכיר ÏÎaנאמן È˙L˜כי ÈÚ· È‡„ B‚Óa לשתוק יכול שהיה כיון ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ»≈»ƒ

לטובת  להעיד נאמן אף ממילא כלום, לשלם חייב היה ולא כלום, לומר ולא

נוגע  כלל נחשב ולא .(ÈÎ„¯Ó)עה המשכיר

ÏÂÏ‡ 'Ê

‚ÈB„ÈÓ BÏL Ú˜¯˜ ‡ÈˆB‰Ï ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ e‡aL ‰ÂÏ שהיא בטענה …∆∆»¿«¿≈»»¿ƒ«¿«∆ƒ»
כנגדו  חוב תביעת לו שיש מלוה לו ויש B„Èaגזולה, ¯‡LÈ ‡Ï Ì‡ ,ƒ…ƒ»≈¿»

·¯Ú‰Â ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ ‰ÂÏÓÏ LÈL ·BÁ‰ „‚�k ¯Á‡ Ú˜¯«̃¿««≈¿∆∆«∆≈««¿∆»»≈««¿∆¿∆»≈
B„Èa d„ÈÓÚ‰Ï BÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ענין להם יש כי בדבר, נוגעים שהם כיון ¿ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿»

נחשב  הערב וגם חובו, לגבות מהיכן למלוה שיהיה כדי בידו, תישאר שהקרקע

ממנו  לתבוע יבוא לשלם, ללוה יהיה לא דאם Âנוגע שאף. יוציאו ‡Ìבאופן ¿ƒ
מידו זו BÏקרקע „ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,·BÁ‰ „‚�k ¯Á‡ Ú˜¯˜ B„Èa ¯‡LÈƒ»≈¿»«¿««≈¿∆∆«¿ƒ¿»ƒ

לא  להוציא דשוב שבאים ומה זיבורית, שבידו הקרקע אם אפי' נוגעים, נחשבים

לשקר  נחשדים לא זה דבשביל בינונית, היא ˜ÔÏa.ממנו ·¯ÚÂ שהמלוה היינו ¿»≈«¿»

ללוה  שתובע קודם ממנו ולתבוע לבוא ÈÚ‰Ï„יכול ÏBÎÈ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,≈¿ƒ¿≈»¿»ƒ

ÔÈ�Ú ÏÎa רוצה שהוא כיון הלוה, ביד נוספת קרקע שיש באופן אפילו ¿»ƒ¿»

ממנו. לתבוע יבוא לא ועי"ז מהלוה, ברווח לגבות אפשרות למלוה שתהיה

מחבירו  דהמוציא להעיד דיכול הש"ך וכתב להעיד, שיכול הרמב"ם ודעת

הראיה  .(ÂË¯)עליו

„ÈB„Èa d„ÈÓÚ‰Ï ,ÂÈ¯Á‡ Á˜ÏL È�L Á˜BÏÏ „ÈÚÓ ÔBL‡¯ Á˜BÏ≈«ƒ≈ƒ¿≈«≈ƒ∆»««¬»¿«¬ƒ»¿»
ללוי  אחרת שדה ראובן מכר ואח"כ בניסן, שדה לשמעון שמכר ראובן

טענת  מחמת או גזולה, שהיא בטענה מלוי הקרקע את להוציא יהודה ובא באייר,

נחשב  ואינו לוי, ביד תישאר שהקרקע להעיד כשר שמעון לו, חייב שראובן חוב

יבוא  שאם כדי לוי, אצל תישאר שהקרקע מעונין הוא שלכאורה אע"פ נוגע,

היותר  מהלוקח גובים כי ממנו, ולא מלוי שיטרוף נוסף ראובן של חוב בעל

מלוי  הקרקע את לטרוף יוכל גזולה, בטענת ממנו יטרפו שאם כדי או מאוחר,

u
עלעה. אם כי  כאן , גר שהשוכר  יודע אינו שהמערער  כן גם  שמיירי הש "ך וכתב 

הזו , בקרקע גר  זה ששוכר מעצמו זאת יודע  המערער אם אבל  השוכר, הודאת  פי

עד. אינו  שבועה, שצריך  עד וכל  השכירות , דמי על  להשביעו  יוכל 
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להעיד  יכול מ"מ מקחו, אחריות ÎBÓÏ¯מכח ¯‡LzL ‡e‰Â ראובן‰„N ¿∆ƒ»≈«≈»∆
ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL BÊ ‰„N ÈÓ„ „‚�k ÔÈ¯BÁ ˙a ˙¯Á‡ עו¯‡LzL B‡ , «∆∆«ƒ¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆ƒ»≈

È�L Á˜BÏ „Èa ˙¯Á‡ ‰„N נגיעה שום אין זה דבאופן מראובן, שקנאו »∆«∆∆¿«≈«≈ƒ
לוי  לטובת להעיד ¯‡ÔBL‰‚‰:.לשמעון Á˜BÏÏ „ÈÚÓ B�È‡ È�L Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«≈ƒ≈≈ƒ«≈«ƒ

שלא  ענין לו שיש כיון להעיד יכול אינו גזולה, בטענת ממנו להוציא כשבאים

מקחו  אחריות מחמת ממנו אח"כ לטרוף יבוא לא ששמעון כדי ממנו, ,יטרפו

ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÈÓ„ È„k Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ „Èa ¯‡L� Ôk Ì‡ ‡Ï‡ לא שמעון ואז ∆»ƒ≈ƒ¿«¿«≈«¿«¿≈¿≈≈«ƒ

נוגע אינו וממילא המוכר, אצל חורין בני יש כי ממנו, .(ÂË¯)יטרוף

ÏÂÏ‡ 'Á

ÂË˙eÈ¯Á‡a ‡ÏL ÔBÚÓLÏ ‰„N ¯ÎÓL Ô·e‡¯ לא ממנו יטרפו שאם ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
המכר  דמי לו להחזיר ÔBÚÓLיצטרך ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,»¿»¿«¿≈«ƒ¿

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ ,B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»ƒ««»≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ כי נוגע, נחשב מ"מ בידו, להעמידה נגיעה שום לו אין וא"כ »»«¬»

ו  חוב, בעל לו שיש יודע שהוא Èa„חוששים „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰¬≈∆∆«¬…¿«
‰È‰È ‡ÏÂ ,B·BÁa ‰�Ù¯ËÈÂ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·ÈL È„k ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆»…««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿¿…ƒ¿∆

'ÌÏLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ'(‡Î ,ÊÏ ÌÈÏ‰˙) לא משמעון , יטרוף חובו וכשבעל …∆»»¿…¿«≈
לא  תרעומת, חשש ומשום אחריות, בלי לו שמכר כיון רשע', 'לוה כלפיו יהיה

שקר. ‰ÎBÓ¯יעיד ÁkÓ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡aL ‡˜Â„Â גזלה שהמוכר שטוען ¿«¿»∆»¿»¿«¿≈ƒ…««≈

שתישאר  מעוניין המוכר דבכה"ג כסף, לו חייב שהמוכר מחמת שטורף או ממנו,

הנ"ל  מטעם הלוקח ביד ÓB‡L¯הקרקע Á˜BÏ‰ ÁkÓ ¯Ú¯ÚÏ ‡a Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»¿«¿≈ƒ…««≈«∆≈

Lהלוקח‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯ÎBÓ‰ ÏÎeÈ Ê‡ ,BÏ ·ÈÁ שהלוה חוב בעל לו יש דאם ∆«»»««≈¿»ƒ»∆»

שבא  זה ממערער גם לטרוף יוכל הוא הרי זה, ללוקח שמכרה לפני למוכר

זה חוב לבעל קודם שחובו כיון בחובו, מהלוקח .(ÂË¯)להוציא

ÊË‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ‡ÏL ÔBÚÓLÏ ˙ÈÏË B‡ ‰¯t ¯ÎÓL Ô·e‡ ¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿∆…¿«¬»»
L ‰�ÚËa ÔBÚÓL „ÈÓ d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰Èהמוכר ˜�‡dראובן ¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ«ƒ¿¿«¬»∆¿»»

u
שראובן עו. בטענה השדה  את  מוציא  יהודה איך חורין, בן  קרקע יש  אם וקשה 

שמיירי  הראב "ד ותירץ חורין , בני כשיש  מלקוחות נפרעים אין הא לו , חייב 

לו יהיה שלא חובו , לבעל  מפורש  אפותייקי ללוי שמכרה זו  שדה עשה שראובן

חורין . בני  כשיש  אף  ממשועבדים  גובה זה ובאופן ממנה, רק  גבייה כח 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|æì ïîéñäð÷

ÔÏÊ‚Ó ממנו BÏשגזלה „ÈÚ‰Ï Ô·e‡¯ ÏBÎÈ בידו , להעמידה ÔÈ‡Lלשמעון , ƒ«¿»»¿≈¿»ƒ∆≈
B„Èa ¯‡LzL ‰‡�‰ ÌeL ‰Êa BÏ מחמת וגם אחריות, בלי לו שמכר כיון ¿∆¬»»∆ƒ»≈¿»

כיון  ליכא, חוב בעל dÙ¯ËÏ,חשש ÏBÎÈ B�È‡ B·BÁ ÏÚa ‡·È eÏÙ‡L∆¬ƒ»…««≈»¿»¿»
,ÌÈÏËÏËÓÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡L וÈ˜ÈzBt‡ BÏ Ì‡NÚ eÏÙ‡ ∆≈««≈ƒƒ«¿¿ƒ¬ƒ¬»»«ƒƒ

[‰ÊÓ ‡Ï‡ ÔBÚ¯t EÏ ‡‰È ‡Ï ¯ÓBÏk ,È‡˜ ‡‰z ‰t‡ Le¯Èt] דאין כיון ≈«…¿≈»≈¿«…¿≈¿≈»∆»ƒ∆

דבר  קניתם מדוע ללקוחות, בטענה לבוא אפשר אי מטלטלין, למכירת קול

כיון  ממטלטלין, חובו לגבות דעתו סומך המלוה שאין משום וגם משועבד,

שיעבד  אם אמנם מלקוחות. מטלטלין גובה אין ולכן ולהעלימם, למוכרם שיכול

הקרקע, קניית על שיוצא הקול מכח למטלטלין אף קול יש קרקע, אגב מטלטלין

קרקע לו היה שלא שידוע דאיירי צ"ל aÚL„אמנם eÏÙ‡ ,‰Ê‰ ÔÓÊ·e .«¿««∆¬ƒƒ¿≈
¯ÎÓL ÌÈÏËÏËÓÓ Û¯BË B�È‡ Ú˜¯˜ ·‚‡ ÌÈÏËÏËÓ BÏ תקנת משום ƒ«¿¿ƒ«««¿«≈≈ƒƒ«¿¿ƒ∆»«

גובין  שאין נהגו ולכן מחבירו, מטלטלין לקנות ירצה  לא אחד דאף השוק,

א' סעיף ס' סימן לקמן דאיתא וכמו אופן, בכל ‡Ì‰‚‰:.ממטלטלין Ï·‡¬»ƒ

‰„e‰ÈהמערערBÓˆÚa dÏÊ‚ Ô·e‡¯L ÔÚBË מגזלן שקנאה ÏÎeÈולא ‡Ï , ¿»≈∆¿≈¿»»¿«¿…«

ÌeLÓ ÂÈ˙BÚÓ ÔBÚÓLÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¯Ú¯ÚÓ‰L ÌB˜Óa ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï Ô·e‡ ¿̄≈¿»ƒ»∆»¿»∆«¿«¿≈»ƒƒ≈¿ƒ¿»»ƒ

Ô·e‡¯Ó d‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ ‰„e‰È ÏBÎÈÂ ,˜eL‰ ˙�˜z יקנו שאנשים כדי «»««¿»¿»«¬…¿ƒ»≈¿≈

שזה  בטענה מהם ויוציא אחד יבוא שמא יחששו ולא מהשני אחד מטלטלין

כמה  לו לשלם צריך מהלוקח שמוציא שהנגזל תקנו מידו, גזלו להם שמכר

ללוקח. ששילם מה הגזלן מיד ומוציא חוזר הנגזל ואח"כ למוכר, ששילם

הנגזל  שיהודה כדי נוגע הוא כי הלוקח, לטובת להעיד יכול אינו ראובן ולכן

ללוקח. לשלם צריך לא שהנגזל באופנים אא"כ ממנו, הדמים לתבוע יבוא לא

יצטרך  לא כי נוגע, אינו ג"כ מהגזלן, קנאה רק בעצמו, גזל לא ראובן ואם

לו שמכרה לזה שילם הוא שגם כיון כלום, למערער .(ÂË¯)לשלם

ÏÂÏ‡ 'Ë

ÊÈÏÚ ¯Ú¯ÚÂ ‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÓ ‰„N B‡ ˙ÈÏË ÏÊ‚L Ô·e‡ ¿̄≈∆»««ƒ»∆ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«
ÔBÚÓL ÔÈ‡ ,‡È‰ ÈÏL BÊ ˙ÈÏË B‡ BÊ ‰„N ¯Ó‡Â ,Ô·e‡¯ הנגזל ¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒƒ≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL ˙ÈÏË‰Â ‰„N‰ BÊ ÔÈ‡L „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ טענתו שלפי אע"פ »¿»ƒ∆≈«»∆¿««ƒ∆¿»
נוגע  נחשב מ"מ יהודה, מיד גם להוציא יוכל האמיתי, הבעלים ≈¬∆È¯‰Lשהוא

ש  ¯‡Ô·eיתכן „Èa BÊ ˙ÈÏË B‡ BÊ ‰„N „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓL כדי ƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«¿≈
אח"כ לה  ממנו ¯‡Ô·eוציאה „ÈÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ ÁB�L ¯LÙ‡L È�tÓ ,ƒ¿≈∆∆¿»∆«¿ƒ»ƒ«¿≈
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להעיד  יכול מ"מ מקחו, אחריות ÎBÓÏ¯מכח ¯‡LzL ‡e‰Â ראובן‰„N ¿∆ƒ»≈«≈»∆
ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÏL BÊ ‰„N ÈÓ„ „‚�k ÔÈ¯BÁ ˙a ˙¯Á‡ עו¯‡LzL B‡ , «∆∆«ƒ¿∆∆¿≈»∆∆≈«ƒ∆ƒ»≈

È�L Á˜BÏ „Èa ˙¯Á‡ ‰„N נגיעה שום אין זה דבאופן מראובן, שקנאו »∆«∆∆¿«≈«≈ƒ
לוי  לטובת להעיד ¯‡ÔBL‰‚‰:.לשמעון Á˜BÏÏ „ÈÚÓ B�È‡ È�L Á˜BÏ ÔÎÂ¿≈≈«≈ƒ≈≈ƒ«≈«ƒ

שלא  ענין לו שיש כיון להעיד יכול אינו גזולה, בטענת ממנו להוציא כשבאים

מקחו  אחריות מחמת ממנו אח"כ לטרוף יבוא לא ששמעון כדי ממנו, ,יטרפו

ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÈÓ„ È„k Ú˜¯˜ ¯ÎBÓ „Èa ¯‡L� Ôk Ì‡ ‡Ï‡ לא שמעון ואז ∆»ƒ≈ƒ¿«¿«≈«¿«¿≈¿≈≈«ƒ

נוגע אינו וממילא המוכר, אצל חורין בני יש כי ממנו, .(ÂË¯)יטרוף

ÏÂÏ‡ 'Á

ÂË˙eÈ¯Á‡a ‡ÏL ÔBÚÓLÏ ‰„N ¯ÎÓL Ô·e‡¯ לא ממנו יטרפו שאם ¿≈∆»«»∆¿ƒ¿∆…¿«¬»
המכר  דמי לו להחזיר ÔBÚÓLיצטרך ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,»¿»¿«¿≈«ƒ¿

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰ÈÏÚ BÏ „ÈÚÓ Ô·e‡¯ ÔÈ‡ ,B„È ˙ÁzÓ d‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»ƒ««»≈¿≈≈ƒ»∆»««ƒ∆≈
˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ כי נוגע, נחשב מ"מ בידו, להעמידה נגיעה שום לו אין וא"כ »»«¬»

ו  חוב, בעל לו שיש יודע שהוא Èa„חוששים „ÓÚzL ‰ˆB¯ ‡e‰ È¯‰¬≈∆∆«¬…¿«
‰È‰È ‡ÏÂ ,B·BÁa ‰�Ù¯ËÈÂ Ô·e‡¯ ÏL ·BÁ ÏÚa ‡·ÈL È„k ,ÔBÚÓLƒ¿¿≈∆»…««∆¿≈¿ƒ¿¿∆»¿¿…ƒ¿∆

'ÌÏLÈ ‡ÏÂ ÚL¯ ‰ÂÏ'(‡Î ,ÊÏ ÌÈÏ‰˙) לא משמעון , יטרוף חובו וכשבעל …∆»»¿…¿«≈
לא  תרעומת, חשש ומשום אחריות, בלי לו שמכר כיון רשע', 'לוה כלפיו יהיה

שקר. ‰ÎBÓ¯יעיד ÁkÓ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡aL ‡˜Â„Â גזלה שהמוכר שטוען ¿«¿»∆»¿»¿«¿≈ƒ…««≈

שתישאר  מעוניין המוכר דבכה"ג כסף, לו חייב שהמוכר מחמת שטורף או ממנו,

הנ"ל  מטעם הלוקח ביד ÓB‡L¯הקרקע Á˜BÏ‰ ÁkÓ ¯Ú¯ÚÏ ‡a Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»¿«¿≈ƒ…««≈«∆≈

Lהלוקח‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯ÎBÓ‰ ÏÎeÈ Ê‡ ,BÏ ·ÈÁ שהלוה חוב בעל לו יש דאם ∆«»»««≈¿»ƒ»∆»

שבא  זה ממערער גם לטרוף יוכל הוא הרי זה, ללוקח שמכרה לפני למוכר

זה חוב לבעל קודם שחובו כיון בחובו, מהלוקח .(ÂË¯)להוציא

ÊË‡·e ,˙eÈ¯Á‡a ‡ÏL ÔBÚÓLÏ ˙ÈÏË B‡ ‰¯t ¯ÎÓL Ô·e‡ ¿̄≈∆»«»»«ƒ¿ƒ¿∆…¿«¬»»
L ‰�ÚËa ÔBÚÓL „ÈÓ d‡ÈˆB‰Ï ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰Èהמוכר ˜�‡dראובן ¿»¿«¿≈¿ƒ»ƒ«ƒ¿¿«¬»∆¿»»

u
שראובן עו. בטענה השדה  את  מוציא  יהודה איך חורין, בן  קרקע יש  אם וקשה 

שמיירי  הראב "ד ותירץ חורין , בני כשיש  מלקוחות נפרעים אין הא לו , חייב 

לו יהיה שלא חובו , לבעל  מפורש  אפותייקי ללוי שמכרה זו  שדה עשה שראובן

חורין . בני  כשיש  אף  ממשועבדים  גובה זה ובאופן ממנה, רק  גבייה כח 
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ÔÏÊ‚Ó ממנו BÏשגזלה „ÈÚ‰Ï Ô·e‡¯ ÏBÎÈ בידו , להעמידה ÔÈ‡Lלשמעון , ƒ«¿»»¿≈¿»ƒ∆≈
B„Èa ¯‡LzL ‰‡�‰ ÌeL ‰Êa BÏ מחמת וגם אחריות, בלי לו שמכר כיון ¿∆¬»»∆ƒ»≈¿»

כיון  ליכא, חוב בעל dÙ¯ËÏ,חשש ÏBÎÈ B�È‡ B·BÁ ÏÚa ‡·È eÏÙ‡L∆¬ƒ»…««≈»¿»¿»
,ÌÈÏËÏËÓÓ Û¯BË ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡L וÈ˜ÈzBt‡ BÏ Ì‡NÚ eÏÙ‡ ∆≈««≈ƒƒ«¿¿ƒ¬ƒ¬»»«ƒƒ

[‰ÊÓ ‡Ï‡ ÔBÚ¯t EÏ ‡‰È ‡Ï ¯ÓBÏk ,È‡˜ ‡‰z ‰t‡ Le¯Èt] דאין כיון ≈«…¿≈»≈¿«…¿≈¿≈»∆»ƒ∆

דבר  קניתם מדוע ללקוחות, בטענה לבוא אפשר אי מטלטלין, למכירת קול

כיון  ממטלטלין, חובו לגבות דעתו סומך המלוה שאין משום וגם משועבד,

שיעבד  אם אמנם מלקוחות. מטלטלין גובה אין ולכן ולהעלימם, למוכרם שיכול

הקרקע, קניית על שיוצא הקול מכח למטלטלין אף קול יש קרקע, אגב מטלטלין

קרקע לו היה שלא שידוע דאיירי צ"ל aÚL„אמנם eÏÙ‡ ,‰Ê‰ ÔÓÊ·e .«¿««∆¬ƒƒ¿≈
¯ÎÓL ÌÈÏËÏËÓÓ Û¯BË B�È‡ Ú˜¯˜ ·‚‡ ÌÈÏËÏËÓ BÏ תקנת משום ƒ«¿¿ƒ«««¿«≈≈ƒƒ«¿¿ƒ∆»«

גובין  שאין נהגו ולכן מחבירו, מטלטלין לקנות ירצה  לא אחד דאף השוק,

א' סעיף ס' סימן לקמן דאיתא וכמו אופן, בכל ‡Ì‰‚‰:.ממטלטלין Ï·‡¬»ƒ

‰„e‰ÈהמערערBÓˆÚa dÏÊ‚ Ô·e‡¯L ÔÚBË מגזלן שקנאה ÏÎeÈולא ‡Ï , ¿»≈∆¿≈¿»»¿«¿…«

ÌeLÓ ÂÈ˙BÚÓ ÔBÚÓLÏ ÔzÏ CÈ¯ˆ ¯Ú¯ÚÓ‰L ÌB˜Óa ‰ÈÏÚ „ÈÚ‰Ï Ô·e‡ ¿̄≈¿»ƒ»∆»¿»∆«¿«¿≈»ƒƒ≈¿ƒ¿»»ƒ

Ô·e‡¯Ó d‡ÈˆB‰Ïe ¯ÊÁÏ ‰„e‰È ÏBÎÈÂ ,˜eL‰ ˙�˜z יקנו שאנשים כדי «»««¿»¿»«¬…¿ƒ»≈¿≈

שזה  בטענה מהם ויוציא אחד יבוא שמא יחששו ולא מהשני אחד מטלטלין

כמה  לו לשלם צריך מהלוקח שמוציא שהנגזל תקנו מידו, גזלו להם שמכר

ללוקח. ששילם מה הגזלן מיד ומוציא חוזר הנגזל ואח"כ למוכר, ששילם

הנגזל  שיהודה כדי נוגע הוא כי הלוקח, לטובת להעיד יכול אינו ראובן ולכן

ללוקח. לשלם צריך לא שהנגזל באופנים אא"כ ממנו, הדמים לתבוע יבוא לא

יצטרך  לא כי נוגע, אינו ג"כ מהגזלן, קנאה רק בעצמו, גזל לא ראובן ואם

לו שמכרה לזה שילם הוא שגם כיון כלום, למערער .(ÂË¯)לשלם

ÏÂÏ‡ 'Ë

ÊÈÏÚ ¯Ú¯ÚÂ ‰„e‰È ‡·e ,ÔBÚÓLÓ ‰„N B‡ ˙ÈÏË ÏÊ‚L Ô·e‡ ¿̄≈∆»««ƒ»∆ƒƒ¿»¿»¿ƒ¿≈«
ÔBÚÓL ÔÈ‡ ,‡È‰ ÈÏL BÊ ˙ÈÏË B‡ BÊ ‰„N ¯Ó‡Â ,Ô·e‡¯ הנגזל ¿≈¿»«»∆«ƒ∆ƒƒ≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL ˙ÈÏË‰Â ‰„N‰ BÊ ÔÈ‡L „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ טענתו שלפי אע"פ »¿»ƒ∆≈«»∆¿««ƒ∆¿»
נוגע  נחשב מ"מ יהודה, מיד גם להוציא יוכל האמיתי, הבעלים ≈¬∆È¯‰Lשהוא

ש  ¯‡Ô·eיתכן „Èa BÊ ˙ÈÏË B‡ BÊ ‰„N „ÈÓÚ‰Ï ‰ˆB¯ ÔBÚÓL כדי ƒ¿∆¿«¬ƒ»∆«ƒ¿«¿≈
אח"כ לה  ממנו ¯‡Ô·eוציאה „ÈÓ d‡ÈˆB‰Ï BÏ ÁB�L ¯LÙ‡L È�tÓ ,ƒ¿≈∆∆¿»∆«¿ƒ»ƒ«¿≈
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,‰ÏeÊ‚‰ ‰„N‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰„e‰È „ÈÓ d‡ÈˆB‰ÏÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ»ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
Ï dLÈ¯B‰ B‡יורשוÔBÚÓL ÔÈ‡ ,ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏ הנגזל ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL d�È‡L „ÈÚÓ שתישאר לו נוח שיותר שחוששים הנ"ל, מטעם ≈ƒ∆≈»∆¿»
שנגזלה, שדה לענין זה כל יהודה. ביד מאשר לוי ביד טלית Âהשדה ¿לענין

ÎÓ¯שנגזלה  Ì‡את Âראובן ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊ‚‰ ˙ÈÏË‰שכבר �˙L‡Èיודעים ƒ»«««ƒ«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÔBÚÓL הנגזל¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,‰�ÓÓÈÂÏ ÏÚ לא והוא לו, שייך שזה ƒ¿ƒ∆»»¿»¿«¿≈«≈ƒ

¯‡Ô·eהתייאש  ˙Ó Ì‡ ÔBÚÓLהגזלן , d�È‡Lללוי ÈÚÓ„הנגזל , ‰ÈÏÚ ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»∆≈»
,‰„e‰È ÏL,נוגע נחשב לא שמעון ÔBÚÓLÏכי ˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈÏË ÔÈ‡ È¯‰L ∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆¿ƒ¿

d‡�˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏלויLe‡Èa Á˜BÏ‰ התיאש כבר הבעלים ששמעון ¿»∆¿«¿»»«≈«¿≈
¯eL˙מהטלית  Èe�LÂ ונקנה רשות, שינוי נחשב ליורש או ללוקח כשעובר ¿ƒ¿

רשות  ושינוי ביאוש ÏËÏעז ללוקח ÈÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊ‚‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·ke¿«≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
˙ÈÏË‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ,ÌÈ˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÓ„»∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿≈ƒ««««ƒ

רשות  ושינוי יאוש מדין ללוי שייכת שהטלית BÏכיון,אע"פ ‡e‰ ‰‡�‰L∆¬»»
Lלשמעון  È„k ,‰„e‰È „Èa „ÓÚ˙ ‡ÏL ו לוי, ביד ¯‡È‰יישאר ‡È·È ∆…«¬…¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»

‰ÈÓ„ ÌÏLÈÂ dÏÊ‚ Ô·e‡¯L לתבוע זכותו מ"מ התייאש, שהנגזל אע"פ כי ∆¿≈¿»»ƒ«≈»∆»
גזילתו  דמי ¯‡Ô·eמהגזלן ÈL¯BÈ „Èa ˙ÈÏË‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ היינו . ¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈

ירושה  מכח אליו באה אלא ללוי, מכרה לא ÈÚÓ„שראובן ÔBÚÓL ÔÈ‡ ,≈ƒ¿≈ƒ
BÏ ¯ÊÁÏ L¯BÈ‰ „Èa „ÓÚz Ì‡L dÙBÒL È�tÓ ,‰ÈÏÚ לא יורש כי »∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…¿««≈«¬…

חוזרת  הגזילה ולכן עצמו, הגזלן שהוא מורישו כמו דינו אלא רשות, שינוי נחשב

התיאש, כבר שהבעלים אע"פ מחזיר שהגזלן כמו התייאש, שכבר אפי' לנגזל

נוג  נחשב שמעון ÓLk˙ע וממילא eÏÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ הגזלן,. ¿≈»«≈»∆«¬ƒ¿∆≈
היינו  ללוקח, מעיד כזה דבאופן לעיל ‰�ÁÈונתבאר ‡ÏL ‡˜Â„ הגזלן «¿»∆…ƒƒ«

ÌÈÒÎ� ˙eÈ¯Á‡ לגבות הנגזל שיוכל לו השייכות קרקעות השאיר שלא היינו «¬»¿»ƒ
חובו  את ÈÁ·מהם ,ÌÈÒÎ� ˙eÈ¯Á‡ ÁÈ�‰ Ì‡ Ï·‡ לנגזל , לפרוע היורש ¬»ƒƒƒ««¬»¿»ƒ«»

מורישו  לו שהשאיר מקרקעות הגזילה ÊL‰את ‡ˆÓ�Â הנגזל , �Ú‚Bשמעון ¿ƒ¿»∆∆≈
˙e„Úa הלוקח ללוי להעיד יכול לא .ואין אם אבל קרקעות, השאיר אם ודוקא »≈

u
קודםעז. היה היאוש  אם  חילוק ואין  רשות, ושינוי ביאוש  שקונה  הרמב "ם שיטת 

ראשונים שאר אבל  השו "ע. מסתימת  כאן  משמע וכן  לאחריו , או רשות השינוי

רשות . לשינוי  קדם  היאוש  אם  רק  דקונה וס "ל  חולקים
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חובות  גובים לא כי לו, להעיד יכול מטלטלין, שהשאיר אע"פ קרקעות, השאיר

יתומים. של Èa‚ÓÏוכיוםÂ‰‡„�‡ממטלטלין ·BÁ ÏÚ·Ï Ô�a¯ e�È˜z„ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿««¿ƒ¿≈
,ÈÓ˙È„ ÈÏËÏËÓÓ eÏÙ‡ ו הדין, ÏÂ‡משתנה ÔÏÊ‚‰ ˙ÓL Èt ÏÚ Û‡ ¬ƒƒ¿«¿¿≈¿«¿≈««ƒ∆≈««¿»¿…
ÌÈÒÎ� ˙eÈ¯Á‡ ÁÈ�‰ מטלטלין השאיר אלא קרקעות, ‰�‚ÏÊדהיינו ÔÈ‡ , ƒƒ««¬»¿»ƒ≈«ƒ¿»

‡e‰ ˙e„Úa Ú‚B� Èzk‡„ ,BÏ „ÈÚÓ גזילתו דמי לגבות שיכול כיון ≈ƒ¿««ƒ≈«¿≈
היורשים  אין מטלטלין, אף השאיר לא אם אבל הגזלן, שהשאיר ממטלטלין

בעדות  נוגע ואינו משלהם, לשלם ·‡‰‚‰:.צריכים ‡Ï ÔBÚÓLL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆∆ƒ¿…»

‰„e‰È ÏL B�È‡ ˙ÈÏË‰ B‡ ‰„N‰L ˜¯ „ÈÚ‰Ï החילוקים כל את יש בזה ¿»ƒ«∆«»∆««ƒ≈∆¿»

¯‡Ô·eהנ"ל  ÏL ‡e‰L „ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ צריך , וממילא יהודה, של ולא ¬»ƒ»¿»ƒ∆∆¿≈

לוי  אצל e‰L‡להשאירו ¯·„‰ ÏÚ ‰„B‰L ÔÂÈkL ,„ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ�Ú ÏÎa ,¿»ƒ¿»»¿»ƒ∆≈»∆»««»»∆

ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ B�È‡ ·eL ,Ô·e‡¯ ÏLאח"כBÏL ‡e‰L ¯ÓBÏÂ וראובן ∆¿≈≈»¿«¿≈»»¿«∆∆

לראובן  ששייך הודה שהרי ממנו, Âגזלה e„Úa˙ממילא, Ú‚B� B�È‡(¯ÂË). ¿≈≈«»≈

ÁÈa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ,¯ÈÚ‰ È�a ה ·¯BÁ·ענין B‡ ıÁ¯Ó ¿≈»ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»»¿
¯ÈÚ ÏL לו ששייך Ê‰,וטוען ¯·„a „ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ È�aÓ „Á‡ ÔÈ‡ , ∆ƒ≈∆»ƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»»∆

Ô„ ‡ÏÂ בו שמשתמשים כיון בדבר, נוגעים נחשבים העיר בני שכל Ú„כיון , ¿…»«
¯eÓ‚ ÔÈ�˜a BÓˆÚ ˜ÏzÒÈL זה מרכוש זכותו LÈÂ‰‚‰:.עח שמפקיע ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»»¿≈

¯ÈÚ‰ È�a ÈÎ¯ˆ ‡e‰L ¯·„Ó ˜ÏzÒ‰Ï ¯LÙ‡ È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ זקוק שהוא כיון ¿ƒ¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ»»∆»¿≈¿≈»ƒ

סילוקלהשתמש בו שייך אין Â„Ú˙)בו, ˙ÂÎÏ‰Ó Â"Ë ˜¯Ù Ì"·Ó¯Â ¯ÂË),

‰Êa ‡ˆBÈk ‡e‰L ¯Á‡ ¯·„ Ì‰Ï LÈL ‡Ï Ì‡ באמת יוכל וממילא ƒ…∆≈»∆»»«≈∆«≈»∆

בו להשתמש ולא È"‚)להסתלק ÔÓÈÒ '‚ ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙).¯˜Ú ÔÎÂ ,¿≈ƒ»

ÏÂÏ‡ 'È

ËÈÌ‰ÏL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·�‚�L ¯ÈÚ‰ È�a הגנב עם לדון ‰ÏÈ‡Bובאים , ¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
e�ÓÓ BÓˆÚ ˜ÏÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ,ÈeNÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ כי ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»»»»¿«≈«¿ƒ∆

ממילא  זה, בס"ת להשתמש חייבים ‰ÈÚ¯,כולם d˙B‡ È�È„a ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ¿«»≈»»ƒ
‰È‡¯ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ועדות¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL�‡Ó נוגעים נחשבים כולם ,כי ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
‰Ê· ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ בסעיף הרמ"א לדברי מודה השו"ע דגם כאן [מבואר ¿≈»«≈»∆

u
יכולעח. אינו  אבל  לדון, שיוכל  רק מועיל  שסילוק  ראשונים  הרבה  מביא  והש "ך 

מחלוקת  בזה שיש  וכיון בכשרות , וסופו  תחילתו  בעינן עדות  דלענין  להעיד,

הראיה עליו  מחבירו  המוציא ראשונים ,
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,‰ÏeÊ‚‰ ‰„N‰ Ô·e‡¯ ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰„e‰È „ÈÓ d‡ÈˆB‰ÏÓ ¯˙BÈ≈ƒ¿ƒ»ƒ«¿»¿≈ƒ»«¿≈«»∆«¿»
Ï dLÈ¯B‰ B‡יורשוÔBÚÓL ÔÈ‡ ,ÈÂÏ ÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,ÈÂÏ הנגזל ƒ»¿≈ƒ»¿»¿«¿≈«≈ƒ≈ƒ¿

‰„e‰È ÏL d�È‡L „ÈÚÓ שתישאר לו נוח שיותר שחוששים הנ"ל, מטעם ≈ƒ∆≈»∆¿»
שנגזלה, שדה לענין זה כל יהודה. ביד מאשר לוי ביד טלית Âהשדה ¿לענין

ÎÓ¯שנגזלה  Ì‡את Âראובן ,ÈÂÏÏ ‰ÏeÊ‚‰ ˙ÈÏË‰שכבר �˙L‡Èיודעים ƒ»«««ƒ«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÔBÚÓL הנגזל¯Ú¯ÚÏ ‰„e‰È ‡·e ,‰�ÓÓÈÂÏ ÏÚ לא והוא לו, שייך שזה ƒ¿ƒ∆»»¿»¿«¿≈«≈ƒ

¯‡Ô·eהתייאש  ˙Ó Ì‡ ÔBÚÓLהגזלן , d�È‡Lללוי ÈÚÓ„הנגזל , ‰ÈÏÚ ƒ≈¿≈ƒ¿≈ƒ»∆»∆≈»
,‰„e‰È ÏL,נוגע נחשב לא שמעון ÔBÚÓLÏכי ˙¯ÊBÁ BÊ ˙ÈÏË ÔÈ‡ È¯‰L ∆¿»∆¬≈≈«ƒ∆∆¿ƒ¿

d‡�˜ ¯·kL ,ÌÏBÚÏלויLe‡Èa Á˜BÏ‰ התיאש כבר הבעלים ששמעון ¿»∆¿«¿»»«≈«¿≈
¯eL˙מהטלית  Èe�LÂ ונקנה רשות, שינוי נחשב ליורש או ללוקח כשעובר ¿ƒ¿

רשות  ושינוי ביאוש ÏËÏעז ללוקח ÈÓÓ BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÏÊ‚‰ Ô·e‡¯ ˙Ó ¯·ke¿«≈¿≈««¿»¿≈ƒƒƒ…
˙ÈÏË‰ ÏÚ Û‡ „ÈÚÓ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ,ÌÈ˜ Ô·e‡¯ ÔÈ„Ú Ì‡ Ï·‡ .‰ÈÓ„»∆»¬»ƒ¬«ƒ¿≈«»≈ƒ¿≈ƒ««««ƒ

רשות  ושינוי יאוש מדין ללוי שייכת שהטלית BÏכיון,אע"פ ‡e‰ ‰‡�‰L∆¬»»
Lלשמעון  È„k ,‰„e‰È „Èa „ÓÚ˙ ‡ÏL ו לוי, ביד ¯‡È‰יישאר ‡È·È ∆…«¬…¿«¿»¿≈∆»ƒ¿»»

‰ÈÓ„ ÌÏLÈÂ dÏÊ‚ Ô·e‡¯L לתבוע זכותו מ"מ התייאש, שהנגזל אע"פ כי ∆¿≈¿»»ƒ«≈»∆»
גזילתו  דמי ¯‡Ô·eמהגזלן ÈL¯BÈ „Èa ˙ÈÏË‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ היינו . ¿≈ƒ»¿»««ƒ¿«¿≈¿≈

ירושה  מכח אליו באה אלא ללוי, מכרה לא ÈÚÓ„שראובן ÔBÚÓL ÔÈ‡ ,≈ƒ¿≈ƒ
BÏ ¯ÊÁÏ L¯BÈ‰ „Èa „ÓÚz Ì‡L dÙBÒL È�tÓ ,‰ÈÏÚ לא יורש כי »∆»ƒ¿≈∆»∆ƒ«¬…¿««≈«¬…

חוזרת  הגזילה ולכן עצמו, הגזלן שהוא מורישו כמו דינו אלא רשות, שינוי נחשב

התיאש, כבר שהבעלים אע"פ מחזיר שהגזלן כמו התייאש, שכבר אפי' לנגזל

נוג  נחשב שמעון ÓLk˙ע וממילא eÏÙ‡Â .‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ הגזלן,. ¿≈»«≈»∆«¬ƒ¿∆≈
היינו  ללוקח, מעיד כזה דבאופן לעיל ‰�ÁÈונתבאר ‡ÏL ‡˜Â„ הגזלן «¿»∆…ƒƒ«

ÌÈÒÎ� ˙eÈ¯Á‡ לגבות הנגזל שיוכל לו השייכות קרקעות השאיר שלא היינו «¬»¿»ƒ
חובו  את ÈÁ·מהם ,ÌÈÒÎ� ˙eÈ¯Á‡ ÁÈ�‰ Ì‡ Ï·‡ לנגזל , לפרוע היורש ¬»ƒƒƒ««¬»¿»ƒ«»

מורישו  לו שהשאיר מקרקעות הגזילה ÊL‰את ‡ˆÓ�Â הנגזל , �Ú‚Bשמעון ¿ƒ¿»∆∆≈
˙e„Úa הלוקח ללוי להעיד יכול לא .ואין אם אבל קרקעות, השאיר אם ודוקא »≈

u
קודםעז. היה היאוש  אם  חילוק ואין  רשות, ושינוי ביאוש  שקונה  הרמב "ם שיטת 

ראשונים שאר אבל  השו "ע. מסתימת  כאן  משמע וכן  לאחריו , או רשות השינוי

רשות . לשינוי  קדם  היאוש  אם  רק  דקונה וס "ל  חולקים
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חובות  גובים לא כי לו, להעיד יכול מטלטלין, שהשאיר אע"פ קרקעות, השאיר

יתומים. של Èa‚ÓÏוכיוםÂ‰‡„�‡ממטלטלין ·BÁ ÏÚ·Ï Ô�a¯ e�È˜z„ ¿»ƒ¿»¿«ƒ«»»¿««¿ƒ¿≈
,ÈÓ˙È„ ÈÏËÏËÓÓ eÏÙ‡ ו הדין, ÏÂ‡משתנה ÔÏÊ‚‰ ˙ÓL Èt ÏÚ Û‡ ¬ƒƒ¿«¿¿≈¿«¿≈««ƒ∆≈««¿»¿…
ÌÈÒÎ� ˙eÈ¯Á‡ ÁÈ�‰ מטלטלין השאיר אלא קרקעות, ‰�‚ÏÊדהיינו ÔÈ‡ , ƒƒ««¬»¿»ƒ≈«ƒ¿»

‡e‰ ˙e„Úa Ú‚B� Èzk‡„ ,BÏ „ÈÚÓ גזילתו דמי לגבות שיכול כיון ≈ƒ¿««ƒ≈«¿≈
היורשים  אין מטלטלין, אף השאיר לא אם אבל הגזלן, שהשאיר ממטלטלין

בעדות  נוגע ואינו משלהם, לשלם ·‡‰‚‰:.צריכים ‡Ï ÔBÚÓLL ‰Ê ÏÎÂ¿»∆∆ƒ¿…»

‰„e‰È ÏL B�È‡ ˙ÈÏË‰ B‡ ‰„N‰L ˜¯ „ÈÚ‰Ï החילוקים כל את יש בזה ¿»ƒ«∆«»∆««ƒ≈∆¿»

¯‡Ô·eהנ"ל  ÏL ‡e‰L „ÈÚ‰Ï ‡a Ì‡ Ï·‡ צריך , וממילא יהודה, של ולא ¬»ƒ»¿»ƒ∆∆¿≈

לוי  אצל e‰L‡להשאירו ¯·„‰ ÏÚ ‰„B‰L ÔÂÈkL ,„ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ÔÈ�Ú ÏÎa ,¿»ƒ¿»»¿»ƒ∆≈»∆»««»»∆

ÂÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ÏBÎÈ B�È‡ ·eL ,Ô·e‡¯ ÏLאח"כBÏL ‡e‰L ¯ÓBÏÂ וראובן ∆¿≈≈»¿«¿≈»»¿«∆∆

לראובן  ששייך הודה שהרי ממנו, Âגזלה e„Úa˙ממילא, Ú‚B� B�È‡(¯ÂË). ¿≈≈«»≈

ÁÈa Ì‰ÈÏÚ ¯Ú¯ÚÏ ¯Ú¯ÚÓ ‡aL ,¯ÈÚ‰ È�a ה ·¯BÁ·ענין B‡ ıÁ¯Ó ¿≈»ƒ∆»¿«¿≈¿«¿≈¬≈∆¿∆¿»»¿
¯ÈÚ ÏL לו ששייך Ê‰,וטוען ¯·„a „ÈÚÓ ¯ÈÚ‰ È�aÓ „Á‡ ÔÈ‡ , ∆ƒ≈∆»ƒ¿≈»ƒ≈ƒ¿»»∆

Ô„ ‡ÏÂ בו שמשתמשים כיון בדבר, נוגעים נחשבים העיר בני שכל Ú„כיון , ¿…»«
¯eÓ‚ ÔÈ�˜a BÓˆÚ ˜ÏzÒÈL זה מרכוש זכותו LÈÂ‰‚‰:.עח שמפקיע ∆ƒ¿«≈«¿¿ƒ¿»»¿≈

¯ÈÚ‰ È�a ÈÎ¯ˆ ‡e‰L ¯·„Ó ˜ÏzÒ‰Ï ¯LÙ‡ È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ זקוק שהוא כיון ¿ƒ¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈ƒ»»∆»¿≈¿≈»ƒ

סילוקלהשתמש בו שייך אין Â„Ú˙)בו, ˙ÂÎÏ‰Ó Â"Ë ˜¯Ù Ì"·Ó¯Â ¯ÂË),

‰Êa ‡ˆBÈk ‡e‰L ¯Á‡ ¯·„ Ì‰Ï LÈL ‡Ï Ì‡ באמת יוכל וממילא ƒ…∆≈»∆»»«≈∆«≈»∆

בו להשתמש ולא È"‚)להסתלק ÔÓÈÒ '‚ ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙).¯˜Ú ÔÎÂ ,¿≈ƒ»

ÏÂÏ‡ 'È

ËÈÌ‰ÏL ‰¯Bz ¯ÙÒ ·�‚�L ¯ÈÚ‰ È�a הגנב עם לדון ‰ÏÈ‡Bובאים , ¿≈»ƒ∆ƒ¿«≈∆»∆»∆ƒ
e�ÓÓ BÓˆÚ ˜ÏÒÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ,ÈeNÚ ‡e‰ ‰ÚÈÓLÏÂ כי ¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ∆¿»»»»¿«≈«¿ƒ∆

ממילא  זה, בס"ת להשתמש חייבים ‰ÈÚ¯,כולם d˙B‡ È�È„a ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ¿«»≈»»ƒ
‰È‡¯ ÌÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â ועדות¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL�‡Ó נוגעים נחשבים כולם ,כי ¿≈¿ƒƒ¿»»≈«¿≈»»ƒ
‰Ê· ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ בסעיף הרמ"א לדברי מודה השו"ע דגם כאן [מבואר ¿≈»«≈»∆

u
יכולעח. אינו  אבל  לדון, שיוכל  רק מועיל  שסילוק  ראשונים  הרבה  מביא  והש "ך 

מחלוקת  בזה שיש  וכיון בכשרות , וסופו  תחילתו  בעינן עדות  דלענין  להעיד,

הראיה עליו  מחבירו  המוציא ראשונים ,

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|æì ïîéñ çð÷

È"·‰‚‰:.הקודם] ÛÈÚÒ 'Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂשם Ì‰Ïשנתבאר LÈLa„ ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿∆≈»∆

B‡ ˙Ò�k‰ ˙Èa ÔB‚k ,‰Ê· ‡ˆBÈk Ïk ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¯zÓ ,˙¯Á‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»«∆∆À»¿«ƒ»«≈»∆¿≈«¿∆∆

L ,Ì‰Ï ‰ÓB„ÎÂ ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ספרים או נוסף, הכנסת בית להם יש אם ¿»¿»ƒ¿«∆»∆∆

נוספים, Ì‰ÈÏÚכאלו ÌÈ�È„ ¯ÈÚ‰ È�a נוגעים נחשבים אין .דשוב ¿≈»ƒ«»ƒ¬≈∆

ÎÈ¯ÈÚ ÈÈ�ÚÏ ‰�Ó e�z ¯ÓB‡‰ יש אם צדקה, נדר מחמת חיוב עליו וחל »≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ
אמר  וכמה אמר מה ÌÈ‡È·Óויכוח ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a ÔÈ�„ ÔÈ‡ ,≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ

‰È‡¯ ועדות¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL�‡Ó נחשבים דכולם עניים, שאינם אלו אפי' ¿»»≈«¿≈»»ƒ
וכדלהלן  ‡ÌÈ¯eÓנוגעים ÌÈ¯·„ ‰Óa נוגעים . ‰ÌÈÈ�Úשנחשבים eÈ‰Lk , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ

Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎeÓÒ העיר בני ˆ„˜‰על Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÒBÙe מכל שגובים היינו ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»
כסף  יכנס ואם העיר, עניי של הצורך לפי קבוע צדקה סכום העיר של תושב

נחשבים  ולכן פחות, לשלם העיר מבני א' כל יצטרכו הצדקה, נדרי ע"י נוסף

‰˜ˆe·ו ,נוגעים  ¯·„‰ Ôz� e�‡ ¯ÈÚ‰ d˙B‡Ó ÌÈ�L e¯Ó‡ eÏÙ‡¬ƒ»¿¿«ƒ≈»»ƒ»ƒ≈«»»«»
„ÈÚ�Â e�ÈÏÚ עוד שייכנס נגיעה לנו אין שוב חלקנו, שילמנו שכבר אחרי כי »≈¿»ƒ

מ"מ  הצדקה, לקופת Ì‰Ïכסף ‡e‰ ‰‡�‰L ,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆
eÏ‡‰ ÌÈÈ�Ú‰ e¯LÚ˙ÈL עבורם שנדרו זה ממון קבלת Ì‰Âע"י ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈
¯ÈÚ‰ È�a ÏÚ ÌÈÎeÓÒ פחות לשלם יצטרכו בעתיד גם Ïkוממילא ÔÎÂ , ¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»

‰Êa ‡ˆBÈk'Ê ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ¯ÈÚaL ÌÈÒÓ È�È„ כשיש ומעיד דן מי «≈»∆¿«≈¿≈ƒ»ƒ≈ƒƒ∆»ƒ

תשלומם  חיוב על .ויכוחים

ÏÂÏ‡ ‡È

‡ÎeÏ‡ ÌÈ¯·„נגיעה חשש B˙�Èa,של ÌˆÚÂ ÔÈ„‰ ˙Ú„a ÌÈeÏz ¿»ƒ≈¿ƒ¿««««»¿…∆ƒ»
ÌÈËtLÓ‰ ¯˜Ú ÔÈ·ÈL וכדומה ושיעבודים חובות גביית Ú„Èעי"זÂדיני ∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«

„ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ ‡ˆÓÈ Ì‡ ˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯B‚‰ ¯·„»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ»≈¿∆»≈«
„ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰‡ÏÙ�Â ‰˜BÁ¯ C¯„a eÏÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡�‰¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ

¯·„a ÔÈ„ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ,da לדיין רחוקה הנאה צד איזה שיימצא .באופן »¿≈…ƒ¿∆«»«»»

·Îe‚‰� ÂÈLÎÚ עטÏ‰˜‰Ó ÌÈ„Ú Ïa˜ÏכשדניםÏÚבעניני Ì˙�˜zויכוח «¿»»¬¿«≈≈ƒ≈«»»««»»»
Â ,Ì˙ÓkÒ‰Âכשדנים Ì‰È�È�Úגם Ïk ÏÚÂ ˙BL„˜‰‰ ÏÚ ¿«¿»»»¿««∆¿≈¿«»ƒ¿»≈∆

u
שמוזכר עט. מנהג כל  ערוך , השלחן חיבור שנתפשט  שעכשיו  תשובה , הפתחי כתב 

כך . נהגו  אם  ידוע שאין  במקום אפי' לדורות , קבוע כמנהג הוי בשו "ע ,
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נוגעים  בזה נחשבים העיר בני שכל שנתבאר ‡eÏÙאע"פ ÌÈ¯LÎe ,¿≈ƒ¬ƒ
Ì‰ÈÏÚ ÌeÏa˜L ÔÂÈk ,Ì‰È·B¯˜Ï קרובים ואף נוגעים שאף כולם שהסכימו ƒ¿≈∆≈»∆ƒ¿¬≈∆

העיר  לכלל הנוגעים בענינים להעיד È�a‰‚‰:.יוכלו ‚‰�Óa ÈeÏz‰ ¯·„ Ïk»»»«»¿ƒ¿«¿≈

¯ÈÚ‰ כנ"ל העיר מנהג מכח קרובים או פסולים עדות שמקבלים ‡ÔÈהיינו , »ƒ≈

·¯‰ ¯˙a da Ô�ÈÏÊ‡ ‡Ï‡ ,‰‡Ók È¯z Ba ÌÈ¯ÓB‡ עדים כשיש רק כי ¿ƒ¿≈¿≈»∆»»¿ƒ»≈»«»…

עדים  יותר כשיש עדיפות שום ואין כמאה, חשובים עדים שני אמרינן כשרים

רוב  לפי הולכים אמיתית, עדות תורת כשאין משא"כ מהם, בשונה המעידים

Êa‰עדים  ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ Ï‡באופנים. ÔÎÂ .LÓÓ ˙e„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡ ÔÈ‡L ¿≈»«≈»∆∆≈»¿ƒƒ≈«»¿≈…

‰È‡¯ B�È‡ e�È‡¯ ‡Ï ‰Êa ‡ˆBÈÎa Ô�È¯Ó‡ כ"ט סימן לעיל שנתבאר כמו »¿ƒ»¿«≈»∆…»ƒ≈¿»»

ג' ¯‡È‰סעיף ÈÂ‰ ‡Ï‡ היו , מנהג היה ואם במציאות, במנהג דתלוי כיון ∆»«≈¿»»

מזה ˜Ú"‡)יודעים ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)·eLÈ‰ ˙˜ÊÁa ÔÈ�„Â התגוררות . זכות ¿»ƒ¿∆¿««ƒ

חזקה  לזה שצריך בתקופתם שנהגו ‡eÏÙבעיר, ,¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÓ ‰ÊÏ ‰ÓB„ÎÂ¿«∆»∆ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ

‰Ïa˜‰ ÈtÓ „Ú ÈtÓ „Ú Èt ÏÚ,לו שסיפר אחר מעד שקיבל מעיד שעד «ƒ≈ƒƒ≈ƒƒ««»»

עד  נחשב לא עד מפי עד שתמיד a„·¯אע"פ ÔÈÚ‚B� ÔÏk ÈÎ‰ Â‡Ïa È¯‰„«¬≈¿«»ƒÀ»¿ƒ«»»

מנהג מכח אלא רגילים עדות בגדרי דנים È"‚)ואין 'ÈÒ Ú"‰ È�ÂÓÈÓ ˙·Â˘˙).

˜ÒÚÏ ÌÈ�ÓÓ‰ Ï‰˜‰ È·eË .eÏ‡ ÔÈ�È„Ó ‚"Ò˜Â Â"�˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒƒƒ≈≈«»»«¿Àƒ«¬…

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa שונים בדברים בענינם ÌÈ�È„kולהכריע Ô‰ È¯‰ , ¿»¿≈«ƒ¿ƒƒ¬≈≈¿«»ƒ

‰ÚL¯ ÌeLÓ Ôe„Ï ÏeÒtL ÈÓ Ì‰È�Èa ·ÈLB‰Ï ÌÈ¯eÒ‡Â לעיל שנתבאר כמו «¬ƒ¿ƒ≈≈∆ƒ∆»»ƒƒ¿»

ה  הם מי ל"ד או סימן בקרובים לדון שנהגו אוע"פ רשעה, מחמת פסולים

רשעה  משום פסולים להכשיר נהגו לא מ"מ .בנוגעים,

ÁÏ ÔÓÈÒ

‰ÓÊ‰ È�È„ ˙ˆ˜
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÏÂÏ‡ ·È

‡ÌeLÈÁk‰Â ÌÈ�L e‡·e ,‰�Ó È�BÏÙÏ ·ÈÁL „Á‡a e„ÈÚ‰L ÌÈ�L¿«ƒ∆≈ƒ¿∆»∆«»ƒ¿ƒ»∆»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
אחר  במקום עימם יום באותו היה שהלוה ‰ÌeÓÈÊשאמרו B‡ שאמרו ≈ƒ

אחר  במקום יום באותו עימם היו eËt¯שהעדים ‰Ê È¯‰ שעדות , כיון ¬≈∆»
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È"·‰‚‰:.הקודם] ÛÈÚÒ 'Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂשם Ì‰Ïשנתבאר LÈLa„ ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ¿¿∆≈»∆

B‡ ˙Ò�k‰ ˙Èa ÔB‚k ,‰Ê· ‡ˆBÈk Ïk ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¯zÓ ,˙¯Á‡ ‰¯Bz ¯ÙÒ≈∆»«∆∆À»¿«ƒ»«≈»∆¿≈«¿∆∆

L ,Ì‰Ï ‰ÓB„ÎÂ ÌÈ¯ÙÒ ¯‡L ספרים או נוסף, הכנסת בית להם יש אם ¿»¿»ƒ¿«∆»∆∆

נוספים, Ì‰ÈÏÚכאלו ÌÈ�È„ ¯ÈÚ‰ È�a נוגעים נחשבים אין .דשוב ¿≈»ƒ«»ƒ¬≈∆

ÎÈ¯ÈÚ ÈÈ�ÚÏ ‰�Ó e�z ¯ÓB‡‰ יש אם צדקה, נדר מחמת חיוב עליו וחל »≈¿»∆«¬ƒ≈ƒƒ
אמר  וכמה אמר מה ÌÈ‡È·Óויכוח ÔÈ‡Â ,¯ÈÚ‰ d˙B‡ È�È„a ÔÈ�„ ÔÈ‡ ,≈»ƒ¿«»≈»»ƒ¿≈¿ƒƒ

‰È‡¯ ועדות¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈL�‡Ó נחשבים דכולם עניים, שאינם אלו אפי' ¿»»≈«¿≈»»ƒ
וכדלהלן  ‡ÌÈ¯eÓנוגעים ÌÈ¯·„ ‰Óa נוגעים . ‰ÌÈÈ�Úשנחשבים eÈ‰Lk , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬ƒƒ

Ì‰ÈÏÚ ÌÈÎeÓÒ העיר בני ˆ„˜‰על Ì‰ÈÏÚ ÌÈ˜ÒBÙe מכל שגובים היינו ¿ƒ¬≈∆¿ƒ¬≈∆¿»»
כסף  יכנס ואם העיר, עניי של הצורך לפי קבוע צדקה סכום העיר של תושב

נחשבים  ולכן פחות, לשלם העיר מבני א' כל יצטרכו הצדקה, נדרי ע"י נוסף

‰˜ˆe·ו ,נוגעים  ¯·„‰ Ôz� e�‡ ¯ÈÚ‰ d˙B‡Ó ÌÈ�L e¯Ó‡ eÏÙ‡¬ƒ»¿¿«ƒ≈»»ƒ»ƒ≈«»»«»
„ÈÚ�Â e�ÈÏÚ עוד שייכנס נגיעה לנו אין שוב חלקנו, שילמנו שכבר אחרי כי »≈¿»ƒ

מ"מ  הצדקה, לקופת Ì‰Ïכסף ‡e‰ ‰‡�‰L ,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL ÔÈ‡≈¿ƒ»∆∆¬»»»∆
eÏ‡‰ ÌÈÈ�Ú‰ e¯LÚ˙ÈL עבורם שנדרו זה ממון קבלת Ì‰Âע"י ÏÈ‡B‰ , ∆ƒ¿«¿»¬ƒƒ»≈ƒ¿≈
¯ÈÚ‰ È�a ÏÚ ÌÈÎeÓÒ פחות לשלם יצטרכו בעתיד גם Ïkוממילא ÔÎÂ , ¿ƒ«¿≈»ƒ¿≈»

‰Êa ‡ˆBÈk'Ê ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ¯ÈÚaL ÌÈÒÓ È�È„ כשיש ומעיד דן מי «≈»∆¿«≈¿≈ƒ»ƒ≈ƒƒ∆»ƒ

תשלומם  חיוב על .ויכוחים

ÏÂÏ‡ ‡È

‡ÎeÏ‡ ÌÈ¯·„נגיעה חשש B˙�Èa,של ÌˆÚÂ ÔÈ„‰ ˙Ú„a ÌÈeÏz ¿»ƒ≈¿ƒ¿««««»¿…∆ƒ»
ÌÈËtLÓ‰ ¯˜Ú ÔÈ·ÈL וכדומה ושיעבודים חובות גביית Ú„Èעי"זÂדיני ∆»ƒƒ««ƒ¿»ƒ¿≈«

„ˆ „Ú‰ ‰ÊÏ ‡ˆÓÈ Ì‡ ˙B‡¯Ï ˜ÈÓÚÈÂ ,¯Á‡ ¯·„Ï Ì¯B‚‰ ¯·„»»«≈¿»»«≈¿«¬ƒƒ¿ƒƒ»≈¿∆»≈«
„ÈÚÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ ,‰‡ÏÙ�Â ‰˜BÁ¯ C¯„a eÏÙ‡ ,BÊ ˙e„Úa ‰‡�‰¬»»¿≈¬ƒ¿∆∆¿»¿ƒ¿»»¬≈∆…»ƒ

¯·„a ÔÈ„ ‰È‰È ‡Ï ÔÎÂ ,da לדיין רחוקה הנאה צד איזה שיימצא .באופן »¿≈…ƒ¿∆«»«»»

·Îe‚‰� ÂÈLÎÚ עטÏ‰˜‰Ó ÌÈ„Ú Ïa˜ÏכשדניםÏÚבעניני Ì˙�˜zויכוח «¿»»¬¿«≈≈ƒ≈«»»««»»»
Â ,Ì˙ÓkÒ‰Âכשדנים Ì‰È�È�Úגם Ïk ÏÚÂ ˙BL„˜‰‰ ÏÚ ¿«¿»»»¿««∆¿≈¿«»ƒ¿»≈∆

u
שמוזכר עט. מנהג כל  ערוך , השלחן חיבור שנתפשט  שעכשיו  תשובה , הפתחי כתב 

כך . נהגו  אם  ידוע שאין  במקום אפי' לדורות , קבוע כמנהג הוי בשו "ע ,
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נוגעים  בזה נחשבים העיר בני שכל שנתבאר ‡eÏÙאע"פ ÌÈ¯LÎe ,¿≈ƒ¬ƒ
Ì‰ÈÏÚ ÌeÏa˜L ÔÂÈk ,Ì‰È·B¯˜Ï קרובים ואף נוגעים שאף כולם שהסכימו ƒ¿≈∆≈»∆ƒ¿¬≈∆

העיר  לכלל הנוגעים בענינים להעיד È�a‰‚‰:.יוכלו ‚‰�Óa ÈeÏz‰ ¯·„ Ïk»»»«»¿ƒ¿«¿≈

¯ÈÚ‰ כנ"ל העיר מנהג מכח קרובים או פסולים עדות שמקבלים ‡ÔÈהיינו , »ƒ≈

·¯‰ ¯˙a da Ô�ÈÏÊ‡ ‡Ï‡ ,‰‡Ók È¯z Ba ÌÈ¯ÓB‡ עדים כשיש רק כי ¿ƒ¿≈¿≈»∆»»¿ƒ»≈»«»…

עדים  יותר כשיש עדיפות שום ואין כמאה, חשובים עדים שני אמרינן כשרים

רוב  לפי הולכים אמיתית, עדות תורת כשאין משא"כ מהם, בשונה המעידים

Êa‰עדים  ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ Ï‡באופנים. ÔÎÂ .LÓÓ ˙e„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡ ÔÈ‡L ¿≈»«≈»∆∆≈»¿ƒƒ≈«»¿≈…

‰È‡¯ B�È‡ e�È‡¯ ‡Ï ‰Êa ‡ˆBÈÎa Ô�È¯Ó‡ כ"ט סימן לעיל שנתבאר כמו »¿ƒ»¿«≈»∆…»ƒ≈¿»»

ג' ¯‡È‰סעיף ÈÂ‰ ‡Ï‡ היו , מנהג היה ואם במציאות, במנהג דתלוי כיון ∆»«≈¿»»

מזה ˜Ú"‡)יודעים ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)·eLÈ‰ ˙˜ÊÁa ÔÈ�„Â התגוררות . זכות ¿»ƒ¿∆¿««ƒ

חזקה  לזה שצריך בתקופתם שנהגו ‡eÏÙבעיר, ,¯ÈÚ‰ ÈÎ¯ˆÓ ‰ÊÏ ‰ÓB„ÎÂ¿«∆»∆ƒ»¿≈»ƒ¬ƒ

‰Ïa˜‰ ÈtÓ „Ú ÈtÓ „Ú Èt ÏÚ,לו שסיפר אחר מעד שקיבל מעיד שעד «ƒ≈ƒƒ≈ƒƒ««»»

עד  נחשב לא עד מפי עד שתמיד a„·¯אע"פ ÔÈÚ‚B� ÔÏk ÈÎ‰ Â‡Ïa È¯‰„«¬≈¿«»ƒÀ»¿ƒ«»»

מנהג מכח אלא רגילים עדות בגדרי דנים È"‚)ואין 'ÈÒ Ú"‰ È�ÂÓÈÓ ˙·Â˘˙).

˜ÒÚÏ ÌÈ�ÓÓ‰ Ï‰˜‰ È·eË .eÏ‡ ÔÈ�È„Ó ‚"Ò˜Â Â"�˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒƒƒ≈≈«»»«¿Àƒ«¬…

ÌÈ„ÈÁÈ B‡ ÌÈa¯ ÈÎ¯ˆa שונים בדברים בענינם ÌÈ�È„kולהכריע Ô‰ È¯‰ , ¿»¿≈«ƒ¿ƒƒ¬≈≈¿«»ƒ

‰ÚL¯ ÌeLÓ Ôe„Ï ÏeÒtL ÈÓ Ì‰È�Èa ·ÈLB‰Ï ÌÈ¯eÒ‡Â לעיל שנתבאר כמו «¬ƒ¿ƒ≈≈∆ƒ∆»»ƒƒ¿»

ה  הם מי ל"ד או סימן בקרובים לדון שנהגו אוע"פ רשעה, מחמת פסולים

רשעה  משום פסולים להכשיר נהגו לא מ"מ .בנוגעים,

ÁÏ ÔÓÈÒ

‰ÓÊ‰ È�È„ ˙ˆ˜
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÏÂÏ‡ ·È

‡ÌeLÈÁk‰Â ÌÈ�L e‡·e ,‰�Ó È�BÏÙÏ ·ÈÁL „Á‡a e„ÈÚ‰L ÌÈ�L¿«ƒ∆≈ƒ¿∆»∆«»ƒ¿ƒ»∆»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ
אחר  במקום עימם יום באותו היה שהלוה ‰ÌeÓÈÊשאמרו B‡ שאמרו ≈ƒ

אחר  במקום יום באותו עימם היו eËt¯שהעדים ‰Ê È¯‰ שעדות , כיון ¬≈∆»
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פיהם  על ממון להוציא אפשר אי נפסלה, È·a˙הראשונים e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú .≈ƒ∆≈ƒ¿≈
e�„Ú‰ ¯˜L e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,‰�Ó B¯·ÁÏ ·ÈÁL „Á‡a ÔÈ„ ואותו ƒ¿∆»∆«»«¬≈»∆¿««»»¿∆∆≈«¿

כלל  חייב אין ˜ÓÈ˙אחד ‰�BL‡¯‰ Ì˙e„Ú לתובע , לשלם הנתבע ,וחייב ≈»»ƒ»«∆∆
„È‚Óe ¯ÊBÁ B�È‡ ·eL „È‚‰L ÔÂÈÎ„ מעדותם לחזור יכולים אינם עדים ,כי ¿≈»∆ƒƒ≈≈«ƒ

ÌÓˆÚ Èa‚Ï ÌÈ�Ó‡� Ï·‡ חייבים זה ומחמת דין, בעל הודאת מדין ששיקרו, ¬»∆¡»ƒ¿«≈«¿»
e‰e„ÈÒÙ‰L ‰Ó Ïk BÏ ÌÏLÏ הודאתם לפי ‰aÁÓ¯‰‚‰:.בשקר ·¯‰ ¿«≈»«∆ƒ¿ƒ»««¿«≈

ÌÈ„Ú ÔÈ„ ÔÈ�„ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ Èk ,CÈ¯‡‰Ï BÏ ‰È‰L ÌB˜Óa Ô‡k ¯ˆ ƒ̃≈«¿»∆»»¿«¬ƒƒ««ƒ∆≈»ƒƒ≈ƒ

Ò�˜ ‡e‰L ÌeLÓ ,‡�„‡‰ ÌÈÓÓBÊ כאשר' לשלם חיוב דין נוהג אין וממילא ¿ƒ»ƒ¿»ƒ∆¿«

כשהוזמו  �e˜Ù˙‡זמם' ‡k‡ ÌB˜Ó ÏkÓ הזמה , וגדרי ÌÓBÊבדיני „Ú„ , ƒ»»ƒ»«¿»¿≈≈

„"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,„ÈÚ‰Ï ÏeÒt'ח ‰LÁk‰סעיף È„ÈÚÂ , »¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈≈«¿»»

‡"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,ÔÈ¯Lk מה לידע צריך וממילא א', סעיף ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

הזמה  נקרא ומה הכחשה „ÌÈ�Èנקרא ‰a¯‰ ¯eË‰ ÏÚa ·˙k Ôk ÏÚÂ ,¿«≈»«««««¿≈ƒƒ

.ÌL ÔÈÚÈ Ì‰ÈÏÚ „ÓÚÏ ‰ˆB¯‰Â ,ÌÈÓÓBÊ ÌÈ„ÚÓ≈≈ƒ¿ƒ¿»∆«¬…¬≈∆¿«≈»
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‰ÏÎÂ‰ ˙ÏÂÂ‡‰

ËÏ ÔÓÈÒ

‰ÂÏÓ ‡Ï· ‰ÂÏÏ ¯Ë˘ ÔÈ·˙ÂÎ
ÔÈ·˙ÂÎ ‰‡„Â‰ ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ

ÌÈÙÈÚÒ Ê"È Â·Â

‡a B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰פני·ÈÁ ‡e‰L ÌÈ„Ú È�Ùa ‰„B‰L B‡ ,ÌÈ„Ú ««¿∆∆¬≈ƒ≈ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ∆«»
ÌÈ„aÚLÓ‰Ó ‰·B‚ B�È‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡¯˜� ,BÏ קרקעות היינו ƒ¿»ƒ¿∆«∆¿≈∆≈«¿À¿»ƒ

ההלוואה  אחר מכר ÔÓשהלוה ‰·B‚] ,¯ËLa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,¿««¿∆∆¬≈ƒ¿«∆ƒ
[ÌÈ„aÚLÓ‰ הלקוחות וממילא ההלוואה, על קול מוציאין העדים בשטר דרק «¿À¿»ƒ

היה  ולא קול אין ע"פ, במלוה משא"כ לקנות, להם היה ולא מההלוואה, שמעו

מהלקוחות  להוציאם יכול ואין להיזהר, Î˙·ו ,א להם ‡Ï eÏÙ‡ השטר בתוך ¬ƒ…»«
˙eÈ¯Á‡ משום מלקוחות, גובה מ"מ ממשועבדים, גבייה זכות „˜ÓÈ‡היינו «¬»¿«¿»

ÔÏכתיבת הוא ‡eÈ¯Á˙העדר ‰e‡בשטר, ¯ÙBÒ ˙eÚË אינו אדם סתם כי »«¬»»≈
לא  ואם לחינם, כספו את זורק לא כי אחריות הלוה לו יכתוב אא"כ מלוה

הסופר  של טעות הוא כרחך על בשטר, B„ÈÓכתבוהו e�˜L ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â .¿ƒ≈≈ƒ∆»ƒ»
ההתחייבות  על סודר קנין שעשו �zÎ·היינו ‡Ï eÏÙ‡ ‚B·‰בשטר , , ¬ƒ…ƒ¿«∆

È„aÚLÓÓ גם הקול את מוציאים העדים ולכן עומד, לכתיבה קנין שסתם כיון ƒ¿«¿¿≈
הקנין  זמן את זוכרים הקנין כשעדי ודווקא שנכתב. ÔÓ˜Ï‰‚‰:.קודם ÔÈÚÂ¿«≈¿«»

¯ËL È¯˜Ó ‰ÊÈ‡ 'È ÛÈÚÒe '· ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ בÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ , ƒ»¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈¿«¿«≈¿«»≈ƒ»

‰"Î¯'א ÙBÒ¯.סעיף ˙eÚË ˙eÈ¯Á‡ ÔÈ„Óƒƒ«¬»»≈

u
הואא. מלקוחות, החוב  גביית  שדין היינו  דאורייתא, שיעבודא אם  בגמ' נחלקו 

משום יגבה  שלא תקנו  חז"ל  רק  לגבות, לו  היה ע"פ במלוה גם ולפי"ז מה"ת , זכות 

מלקוחות , כלל  גובה  אינו  ומה"ת דאורייתא , לאו  שיעבודא  או  דלקוחות, פסידא 

והש "ך בשטר, במלוה רק תקנו  ומתחילה  שיגבה, המלוה  לטובת תקנו  רבנן  רק 

כמעט בזה אין אבל  הלכה, כמאן הראשונים בזה  שנחלקו  להוכיח  טובא האריך 

לדינא. נפ"מ שום

ולאב. עדים  עליו  שחתומים הסופר שביד השטר טופס  ב ': בסעיף שם ז"ל 

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ úåãò úåëìä|çì ïîéñ ñ÷

פיהם  על ממון להוציא אפשר אי נפסלה, È·a˙הראשונים e„ÈÚ‰L ÌÈ„Ú .≈ƒ∆≈ƒ¿≈
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e‰e„ÈÒÙ‰L ‰Ó Ïk BÏ ÌÏLÏ הודאתם לפי ‰aÁÓ¯‰‚‰:.בשקר ·¯‰ ¿«≈»«∆ƒ¿ƒ»««¿«≈
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כשהוזמו  �e˜Ù˙‡זמם' ‡k‡ ÌB˜Ó ÏkÓ הזמה , וגדרי ÌÓBÊבדיני „Ú„ , ƒ»»ƒ»«¿»¿≈≈

„"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,„ÈÚ‰Ï ÏeÒt'ח ‰LÁk‰סעיף È„ÈÚÂ , »¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈≈«¿»»

‡"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,ÔÈ¯Lk מה לידע צריך וממילא א', סעיף ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

הזמה  נקרא ומה הכחשה „ÌÈ�Èנקרא ‰a¯‰ ¯eË‰ ÏÚa ·˙k Ôk ÏÚÂ ,¿«≈»«««««¿≈ƒƒ
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È„aÚLÓÓ גם הקול את מוציאים העדים ולכן עומד, לכתיבה קנין שסתם כיון ƒ¿«¿¿≈
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ÏÂÏ‡ ‚È

·ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ שאין ע"פ כמלוה שדינו הקודם בסעיף שנתבאר ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ
ממשועבדים  e¯ÈÊÁÈגובה ‡ÏL ,‰ÂÏÓÏ ÔÈ�˙B�Â Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,≈¿ƒ≈»¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ

‰ÂÏÓÏשהוא‰t ÏÚ ל עי"ז ËLa¯ויהפכוהו ‰ÂÏÓ לגבות ויבוא «ƒ¿∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«
כדין  שלא eÓ˙ÁÂממשועבדים ¯ËL e·˙k ‰ÂÏ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ÈL „Ú ,«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿«¿ƒ¿

BÏ e�˙e היה לא ואם המתחייב, הסכמת עם להיכתב צריך שטר כל כי ¿
לשטר  נחשב לא Ôkבהסכמתו Ì‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â הסכים . וכבר ¿««ƒ∆»«»∆≈

מ"מ  ·ËL¯שיכתבו, eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ba CÏÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ אותו ולשאול ¿ƒƒ¿ƒ»≈««∆»¿«¿«
למלוה  השטר את למסור האם Èa„שוב, ¯ËL‰ ÌÈ�˙B� Ck ¯Á‡Â ,¿«««¿ƒ«¿«¿«

‰ÂÏÓ‰ ג,Ba CÏÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ אמר . המלוה ואם ««¿∆¿≈¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈
צריכים  ואין ולמסור, לכתוב יכולים לכו"ע שתק, והלוה כתבו, עדים בפני

שוב  .להימלך

‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa'כתבו' להם שיאמר עד שטר כותבין ÏLa‡שאין , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
e�˜B„ÈÓ הלוה BÏשל ·ÈÁ ‡e‰L B„ÈÓ e�˜ Ì‡ Ï·‡ Ó�‰,למלוה . »ƒ»¬»ƒ»ƒ»∆«»»∆

,e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ�˙B�Â ÔÈ·˙Bk eÏ‡ È¯‰ משום ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«»∆ƒ¿
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ�˜ Ì˙ÒL שטר לכתיבת הסכמה גם בו יש קנין, וכשעשה ∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈

a¯Ó‰ולמסירתו  ÔÓÊ ‰‰zL� eÏÙ‡Â הקנין . את שעשה Ckמזמן ¯Á‡Â «¬ƒƒ¿«»¿«¿À∆¿««»
ÌÚ·˙e ‰ÂÏÓ‰ ‡aהקנין e�zÈÂ,לעדי e·zÎÈ eÏ‡ È¯‰ ,BÏ e·zÎÈL »««¿∆¿»»∆ƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿

u
שטר. דין לו  להיות בעיר מנהג אא "כ  טופס, לאותו  שטר דין  אין השטר, הועתק 

בעלמא, דברים לזכרון  רק  לבעליו, למסרו  כדי העדים  בו  חתמו  שלא דכל  - הגה

דנין  אין טעו , שהעדים למימר ואיכא ליכתב , ניתן שלא שטר וכן  שטר . מקרי  לא 

וי"ב . י"א  סעיף  כ"ח  סימן לעיל  שנתבאר כמו  כתבן, מפי דהוי שטר, אותו  פי על 

שלא פי  על  אף  שטר, לכתוב  מנת  על  טופס שכתבו  דכל  וס "ל  חולקין יש  מיהו

שטר. דין  זה  לטופס  יש  השטר, נכתב 

שיש  ראובן  בפנינו  שהודה  מה ביאור זה : בלשון  שכתוב  שטר י ': בסעיף שם וז"ל 

קנין  בו  אין כי  ממשעבדי  לגבות שטר דין לו  אין  וכך , כך  יעקב  עזבון מממון  עליו 

דברים לזכרון אלא זו  בכתיבה  כיונו  שלא הלשון ומוכיח הוא . בעלמא  הודאה אלא

עצמו ', על  'העדנו  כתבו  ולא בפנינו ', שהודה מה 'ביאור שכתבו , שטר, לשם  ולא

הודאות . בשטרי שכותבים כמו  בפנינו', 'הודה ולא בשטרות, לכתוב  שרגילים  כמו 

מפי ג. נחשב  ולא פיו  על  לדון  אפשר  מ "מ לו , מסרו  ולא הסכים  שלא  באופן ואף 

שטר. תורת  לו  דיש  כתבם ,
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Ú¯Ù ‡ÓL LeÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â כמו קנין, עדי נגד פרעתי לומר נאמן דאין ¿≈¿ƒƒ»∆»»«
שטר  נגד פרעתי לומר נאמן ‰˜�ÔÈשלא ÔÓÊ ÔÈ·˙BÎÂ הזמן , ולא האמיתי ¿¿ƒ¿««ƒ¿»

כעת  e·zÎÈשכותבים B‡ יוסיפו, אבל כעת, בו שעומדים הזמן 'ËL¯‡את ƒ¿¿¿»»
זה„�‡ e‰e�·˙Îe'שטר e‰e�¯Á‡ אינו בשטר שכתוב שהזמן יבינו ועי"ז ¿»ƒ«¿¿«¿

ההלוואה, בזמן הלוה ברשות שהיו קרקעות שרק משום והטעם האמיתי. הזמן

אחרי  שקנה קרקעות ולא מלקוחות, לטורפם לענין למלוה משתעבדים

ומכרה  באייר, קרקע הלוה קנה ואח"כ בניסן שלוה חוששין ולכן ההלוואה,

לטרוף  המלוה יבוא בו, שעומדים היום כפי סיון, בשטר יכתבו ואם באלול,

היתה  שהקרקע אחרי נעשתה שההלואה נראה דמהשטר כדין, שלא מהלוקח

למלוה  נשתעבדה ולא אח"כ נקנתה ובאמת הלוה, ‰ÂÏ‰ד ביד ˙Ó eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈«…∆
,¯ËL‰ ˙·È˙k Ì„˜ וÔÓÊ BÏ Ú·˜ eÏÙ‡ פירעוןÌÈÏBÎÈ ,ÔÓÊ‰ ¯·ÚÂ …∆¿ƒ««¿«¬ƒ»«¿«¿»««¿«¿ƒ
B˙BÓ ¯Á‡ B·˙ÎÏ פרע כבר שמא חוששין ‰ÂÏÓ‰,ואין ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿««¿≈ƒ≈««¿∆
ÌÈ„ÚÏ ÂÈL¯BÈ e‡·eותובעים.Ì‰Ï ÌÈ·˙Bk ,¯ËL‰ Ì‰Ï e·zÎÈL »¿»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿«¿ƒ»∆

ÈÙË ‡˙ÏÓ CLÓ È‡„ ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ יותר הדבר נמשך דאם ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿≈
ÌBÈ ÌÈ˘ÏLÓ הקנין ÔÈ·˙Bkמזמן ÔÈ‡ יום , שלשים הלואה סתם Âה כי לכן , ƒ¿…ƒ≈¿ƒ¿

ÔBÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜ Ì‡ שנה יום,,אחר שלשים אחר אף לכתוב יכולים ƒ»«¿«¿≈»
אבל השנה, כלות Ú¯Ùעד ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ ,ÔÓÊ B˙B‡ ¯Á‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ««¿«¿«¿ƒ»∆»»«

לפירעון  זמן שקבע Èt‰‚‰:.כיון ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ e·˙k ¯Ó‡ ‡ÏL ÏÎÂ¿»∆…»«ƒ¿¿ƒ¿««ƒ

¯ËL· e·˙kL מעצמם‡ÓÏÚa Ò˜�Ùk ‡Ï‡ B�È‡ שטר,, הוי שלא רק ולא ∆»¿«¿«≈∆»¿ƒ¿«¿»¿»

כלל לוה שלא לטעון אפי' ויכול כלל, עדות הוי לא ¯˘·"‡אלא ˙·Â˘˙)

(‡"È¯ ÛÏ‡ ÔÓÈÒÌÈ˜˙� Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ e‰ÈÓ שאינו . ונתברר ידם כתב ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿«≈

ÂÈtמזוייף  ÏÚ ÔÈ�„ כתבם,, מפי נחשב דלא עצמו, הלוה מן ממון להוציא »ƒ«ƒ

שטר  נחשב לא זה דלענין ממשועבדים, לא Â"Óו אבל ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»

u
שיקנהד. נכסים  על  גם  עצמו  ששיעבד היינו  'דאיקני' בשטר כתב  אם ולפי"ז

לכתוב א"צ שכתב , כמו  והוי  ט "ס הוי דאיקני כתב  דלא דאפי ' למ"ד או  אח "כ ,

וכתבנוהו '. אחרנוהו  זה 'שטר

עדי ה. גם שיש  כאן מ"מ ל ', תוך  פרעתי  לומר נאמן הלואה דבסתם לשיטות ואף 

[נתיבות]. יום  הל ' בתוך פרעתי לומר נאמן אין קנין ,

משוםו. בזה  ואין  בכתב  להעיד שמותר ר"ת  שיטת  הוא הי "א דשיטת  כתב  ובש "ך 

כלל . עדות נחשבת שאינה ודאי וא"כ כתבם', 'מפי
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ÏÂÏ‡ ‚È

·ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ שאין ע"פ כמלוה שדינו הקודם בסעיף שנתבאר ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ
ממשועבדים  e¯ÈÊÁÈגובה ‡ÏL ,‰ÂÏÓÏ ÔÈ�˙B�Â Ô˙e„Ú ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,≈¿ƒ≈»¿¿ƒ««¿∆∆…«¬ƒ

‰ÂÏÓÏשהוא‰t ÏÚ ל עי"ז ËLa¯ויהפכוהו ‰ÂÏÓ לגבות ויבוא «ƒ¿∆«∆ƒ¿∆ƒ¿«
כדין  שלא eÓ˙ÁÂממשועבדים ¯ËL e·˙k ‰ÂÏ‰ Ì‰Ï ¯Ó‡ÈL „Ú ,«∆…«»∆«…∆ƒ¿¿«¿ƒ¿

BÏ e�˙e היה לא ואם המתחייב, הסכמת עם להיכתב צריך שטר כל כי ¿
לשטר  נחשב לא Ôkבהסכמתו Ì‰Ï ¯Ó‡L Èt ÏÚ Û‡Â הסכים . וכבר ¿««ƒ∆»«»∆≈

מ"מ  ·ËL¯שיכתבו, eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ba CÏÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ אותו ולשאול ¿ƒƒ¿ƒ»≈««∆»¿«¿«
למלוה  השטר את למסור האם Èa„שוב, ¯ËL‰ ÌÈ�˙B� Ck ¯Á‡Â ,¿«««¿ƒ«¿«¿«

‰ÂÏÓ‰ ג,Ba CÏÓ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ אמר . המלוה ואם ««¿∆¿≈¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿ƒ»≈
צריכים  ואין ולמסור, לכתוב יכולים לכו"ע שתק, והלוה כתבו, עדים בפני

שוב  .להימלך

‚ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa'כתבו' להם שיאמר עד שטר כותבין ÏLa‡שאין , «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…
e�˜B„ÈÓ הלוה BÏשל ·ÈÁ ‡e‰L B„ÈÓ e�˜ Ì‡ Ï·‡ Ó�‰,למלוה . »ƒ»¬»ƒ»ƒ»∆«»»∆

,e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ÔÈ�˙B�Â ÔÈ·˙Bk eÏ‡ È¯‰ משום ¬≈≈¿ƒ¿¿ƒ««ƒ∆…»«»∆ƒ¿
„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ�˜ Ì˙ÒL שטר לכתיבת הסכמה גם בו יש קנין, וכשעשה ∆¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈

a¯Ó‰ולמסירתו  ÔÓÊ ‰‰zL� eÏÙ‡Â הקנין . את שעשה Ckמזמן ¯Á‡Â «¬ƒƒ¿«»¿«¿À∆¿««»
ÌÚ·˙e ‰ÂÏÓ‰ ‡aהקנין e�zÈÂ,לעדי e·zÎÈ eÏ‡ È¯‰ ,BÏ e·zÎÈL »««¿∆¿»»∆ƒ¿¿¬≈≈ƒ¿¿¿ƒ¿

u
שטר. דין לו  להיות בעיר מנהג אא "כ  טופס, לאותו  שטר דין  אין השטר, הועתק 

בעלמא, דברים לזכרון  רק  לבעליו, למסרו  כדי העדים  בו  חתמו  שלא דכל  - הגה

דנין  אין טעו , שהעדים למימר ואיכא ליכתב , ניתן שלא שטר וכן  שטר . מקרי  לא 

וי"ב . י"א  סעיף  כ"ח  סימן לעיל  שנתבאר כמו  כתבן, מפי דהוי שטר, אותו  פי על 

שלא פי  על  אף  שטר, לכתוב  מנת  על  טופס שכתבו  דכל  וס "ל  חולקין יש  מיהו

שטר. דין  זה  לטופס  יש  השטר, נכתב 

שיש  ראובן  בפנינו  שהודה  מה ביאור זה : בלשון  שכתוב  שטר י ': בסעיף שם וז"ל 

קנין  בו  אין כי  ממשעבדי  לגבות שטר דין לו  אין  וכך , כך  יעקב  עזבון מממון  עליו 

דברים לזכרון אלא זו  בכתיבה  כיונו  שלא הלשון ומוכיח הוא . בעלמא  הודאה אלא

עצמו ', על  'העדנו  כתבו  ולא בפנינו ', שהודה מה 'ביאור שכתבו , שטר, לשם  ולא

הודאות . בשטרי שכותבים כמו  בפנינו', 'הודה ולא בשטרות, לכתוב  שרגילים  כמו 

מפי ג. נחשב  ולא פיו  על  לדון  אפשר  מ "מ לו , מסרו  ולא הסכים  שלא  באופן ואף 

שטר. תורת  לו  דיש  כתבם ,
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Ú¯Ù ‡ÓL LeÁÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â כמו קנין, עדי נגד פרעתי לומר נאמן דאין ¿≈¿ƒƒ»∆»»«
שטר  נגד פרעתי לומר נאמן ‰˜�ÔÈשלא ÔÓÊ ÔÈ·˙BÎÂ הזמן , ולא האמיתי ¿¿ƒ¿««ƒ¿»

כעת  e·zÎÈשכותבים B‡ יוסיפו, אבל כעת, בו שעומדים הזמן 'ËL¯‡את ƒ¿¿¿»»
זה„�‡ e‰e�·˙Îe'שטר e‰e�¯Á‡ אינו בשטר שכתוב שהזמן יבינו ועי"ז ¿»ƒ«¿¿«¿

ההלוואה, בזמן הלוה ברשות שהיו קרקעות שרק משום והטעם האמיתי. הזמן

אחרי  שקנה קרקעות ולא מלקוחות, לטורפם לענין למלוה משתעבדים

ומכרה  באייר, קרקע הלוה קנה ואח"כ בניסן שלוה חוששין ולכן ההלוואה,

לטרוף  המלוה יבוא בו, שעומדים היום כפי סיון, בשטר יכתבו ואם באלול,

היתה  שהקרקע אחרי נעשתה שההלואה נראה דמהשטר כדין, שלא מהלוקח

למלוה  נשתעבדה ולא אח"כ נקנתה ובאמת הלוה, ‰ÂÏ‰ד ביד ˙Ó eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈«…∆
,¯ËL‰ ˙·È˙k Ì„˜ וÔÓÊ BÏ Ú·˜ eÏÙ‡ פירעוןÌÈÏBÎÈ ,ÔÓÊ‰ ¯·ÚÂ …∆¿ƒ««¿«¬ƒ»«¿«¿»««¿«¿ƒ
B˙BÓ ¯Á‡ B·˙ÎÏ פרע כבר שמא חוששין ‰ÂÏÓ‰,ואין ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . ¿»¿««¿≈ƒ≈««¿∆
ÌÈ„ÚÏ ÂÈL¯BÈ e‡·eותובעים.Ì‰Ï ÌÈ·˙Bk ,¯ËL‰ Ì‰Ï e·zÎÈL »¿»¿≈ƒ∆ƒ¿¿»∆«¿«¿ƒ»∆

ÈÙË ‡˙ÏÓ CLÓ È‡„ ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ יותר הדבר נמשך דאם ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿≈
ÌBÈ ÌÈ˘ÏLÓ הקנין ÔÈ·˙Bkמזמן ÔÈ‡ יום , שלשים הלואה סתם Âה כי לכן , ƒ¿…ƒ≈¿ƒ¿

ÔBÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ Ú·˜ Ì‡ שנה יום,,אחר שלשים אחר אף לכתוב יכולים ƒ»«¿«¿≈»
אבל השנה, כלות Ú¯Ùעד ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ ,ÔÓÊ B˙B‡ ¯Á‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡≈¿ƒ««¿«¿«¿ƒ»∆»»«

לפירעון  זמן שקבע Èt‰‚‰:.כיון ÏÚ Û‡ ,eÓ˙ÁÂ e·˙k ¯Ó‡ ‡ÏL ÏÎÂ¿»∆…»«ƒ¿¿ƒ¿««ƒ

¯ËL· e·˙kL מעצמם‡ÓÏÚa Ò˜�Ùk ‡Ï‡ B�È‡ שטר,, הוי שלא רק ולא ∆»¿«¿«≈∆»¿ƒ¿«¿»¿»

כלל לוה שלא לטעון אפי' ויכול כלל, עדות הוי לא ¯˘·"‡אלא ˙·Â˘˙)

(‡"È¯ ÛÏ‡ ÔÓÈÒÌÈ˜˙� Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ e‰ÈÓ שאינו . ונתברר ידם כתב ƒ≈¿ƒ¿ƒƒ¿«≈

ÂÈtמזוייף  ÏÚ ÔÈ�„ כתבם,, מפי נחשב דלא עצמו, הלוה מן ממון להוציא »ƒ«ƒ

שטר  נחשב לא זה דלענין ממשועבדים, לא Â"Óו אבל ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»

u
שיקנהד. נכסים  על  גם  עצמו  ששיעבד היינו  'דאיקני' בשטר כתב  אם ולפי"ז

לכתוב א"צ שכתב , כמו  והוי  ט "ס הוי דאיקני כתב  דלא דאפי ' למ"ד או  אח "כ ,

וכתבנוהו '. אחרנוהו  זה 'שטר

עדי ה. גם שיש  כאן מ"מ ל ', תוך  פרעתי  לומר נאמן הלואה דבסתם לשיטות ואף 

[נתיבות]. יום  הל ' בתוך פרעתי לומר נאמן אין קנין ,

משוםו. בזה  ואין  בכתב  להעיד שמותר ר"ת  שיטת  הוא הי "א דשיטת  כתב  ובש "ך 

כלל . עדות נחשבת שאינה ודאי וא"כ כתבם', 'מפי
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'È ÛÈÚÒ זו מחלוקת הביא שם e·˙kשגם ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ„ Ô�ÈÚ·„ ‡‰Â . ¿ƒ¿»¿»≈»¿»ƒ«ƒ¿

BÓˆÚ ·ÈÁ˙ÓLk e�È‰ ,eÓ˙ÁÂ כדי שיכתבו רוצה אין דבזה מממונו, לשלם ¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«≈«¿

ממשועבדים  יגבו ˆ¯CÈשלא ÔÈ‡ ,B¯Ët B‡ ,B¯·ÁÏ ¯·„ ÏÁBÓLk Ï·‡ ,¬»¿∆≈»»«¬≈¿»≈»ƒ

של  אפשרות שום כאן אין בשטר, המחילה את יכתבו דאפי' כתובו, לומר

ממשועבדים  Ù"‡גבייה ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כ"ט . ÌL.סעיף ÔÈÚ ¿«≈¿«»ƒ»«≈»

ÏÂÏ‡ „È

להם „ שיאמר בלי שטר לכתוב יכולים קנין, עשו שאם נתבאר הקודם בסעיף

ו  ‡ÌÈ¯ÓBכתובו, LÈ ,¯ËL BÏ e·zÎÈ ‡ÏL ÌÈ„Úa ‰ÁBÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ƒ«…∆∆»≈ƒ∆…ƒ¿¿¿«≈¿ƒ
ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡L המתחייב דעת בלי לכתוב אפשר אי יכתבו, שלא שצווח ,כיון ∆≈¿ƒ

ÏÈÚBÓ B�È‡ ,·zÎÏÓ Ì‰a ˙BÁÓÏ ÏÎeÈ ‡ÏL B„ÈÓ e�˜ eÏÙ‡Â דסוף «¬ƒ»ƒ»∆…«ƒ¿»∆ƒƒ¿…≈ƒ
הסכמתו  בלי לכתוב אפשר אי ¯Ó"‚.סוף ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שם ז', סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

הקנין  בטל שטר, מלכתוב ומוחה שטר, לכתוב ע"מ קנין עשו שאם נתבאר

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,¯ËL ÈÏ e·zÎÈL ‰ˆB¯ E�È‡L ÔÂÈk ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡È Ì‡Â¿ƒ…«««¿∆≈»∆≈¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿««¬ƒƒ
È˙BÚÓ שטר שתכתוב דעת על אלא הלויתי לא Âכי .BÏ ÔÈÚÓBL זמן , כל »«¿ƒ¿

לכתוב להם אמר ÂÈ„Úשלא Ì‡ ההלוואה את שראו המלוה CÏÈÏשל ÌÈˆB¯ ƒ≈»ƒ≈≈
ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ את להוכיח אח"כ יוכל לא שטר, לו יכתבו לא שאם וחושש ƒ¿ƒ««»

בב"ד  BÏהלוואה ·˙BÎÂ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ CÏB‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ הב"ד , ≈ƒ∆≈∆≈ƒ¿≈≈ƒ¿≈
ההלוואה  היתה שאכן מהעדים ששמעו ¯ÌÈ‡Lכתב ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ,¬»»≈ƒ≈«»ƒ

·zÎÏ לכתוב להם ציוה שלא Lכיון ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ההלואה . על מידו בקנו ƒ¿…¿≈¿ƒ∆
Û‡ ,BÁ¯k ÏÚ BÏ ÌÈ·˙Bk ,¯ËL BÏ e·zÎz Ï‡ ÁÂBˆÂ „ÓBÚ eÏÙ‡¬ƒ≈¿≈««ƒ¿¿¿«¿ƒ«»¿«

ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈˆB¯ ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ הסכמה יש הקנין בעשיית כי «ƒ∆≈≈»ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»
בו  לחזור יכול אין ושוב Ò˙לכתוב, Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ .ÔÈ�˜ Ì ≈ƒ∆≈¿»«¿ƒ»¿»ƒ¿»

‰ÂÏÓ‰ È�Ùa e�ÓÓ e�˜Lk ‡Ï‡ ,„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ בקנין יש כזה דבאופן ƒ¿ƒ»≈∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿≈««¿∆
שטר  לכתיבת ‡ÔÈהסכמה ,‰ÂÏÓ‰ È�Ùa ‡ÏL e�ÓÓ e�˜ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»ƒ∆∆…ƒ¿≈««¿∆≈

.ÌÈ·˙Bk‰Êa ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ‡"·˘¯‰ Ì˘· ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ¿ƒ¿≈¿ƒ»∆

(‰"‡¯‰Â.

‰ÌÈ„Ú‰שראו מה בב"ד להעיד ÌÈ�ÓÊÓכשרוצים ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ »≈ƒ≈»¿ƒƒƒ¿¿À»ƒ
ולהעיד  לראות כדי שהביאם מראש ÌB˜Óומיוחדים ÏkÓ Ï·‡ עדים , ¬»ƒ»»

בקנין  שלוה שראו ÔÈ‡ÔÈÓÊ‰Lkאלו ¯ËL BÏ ·zÎÏ ÌÈÏBÎÈ עדים ≈¿ƒƒ¿…¿«¿∆ƒ¿ƒ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñäñ÷

B�È�˜a ÌÈ¯Á‡ זÈÏÓ È�‰ ,„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ�˜ Ì˙Ò Ô�È¯Ó‡ ÈÎ„ , ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈»≈ƒ≈
È„ÁÈÓ„ כשייחדם ‡·Ïרק ,ÌÈÁeÏL Ô‡NÚÂמ"מ הזמינם, לא אם ‡Ìאף ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¬»ƒ
e„ÈÚ‰בב"ד,˙e„Ú Ì˙e„Ú ,‰t ÏÚaמינה Úa˜¯ונפקא ‰Ê ¯Ùk Ì‡ ≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ»«∆¿ƒ«
אותו ‰„·¯ מכחישים אלו �‡ÔÓעדים ,ÈzÚ¯t ¯ÓB‡a Ï·‡ אע"פ . «»»¬»¿≈»«¿ƒ∆¡»

לקנין  עדים הזמין שלא הכא שאני פרעתי, לומר נאמן אין בקנין ,שבהלואה
B�ÓÊ CBz eÏÙ‡Â הכא מ"מ הזמן, תוך פרעתי  לומר נאמן  אדם אין  ותמיד «¬ƒ¿«

ËL¯נאמן  ‡ÈˆB‰ ‡ÏLk ‰ÂÏÓ ÏL B˙�ÚË ÚÈ¯„ ÌeLÓ שהלוה דכיון ƒ¿≈««¬»∆«¿∆¿∆…ƒ¿«
ריעותא  הוי שטר, הוציא ומדלא שטר, לו שיהיה צריך והיה עדים, בפני בקנין

שפרע  לומר נאמן e„ÈÚ‰Âולכן ,¯ËL ‡ÏÂ ÔÈ�˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…»»ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ
Ì‰Èt ÏÚ ‰·B‚ ,ÔÓÊ CBz ‡e‰L תוך שהוא עדים ויש ריעותא, שאין כיון ∆¿«∆«ƒ∆

הזמן  בתוך שפרע לומר נאמן אין Ú'.הזמן, ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ,'א סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

שטר  בלי בקנין פרעתי לומר נאמן .אם

ÏÂÏ‡ ÂË

ÂÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡ÏL ÌB˜Óa eÓ˙ÁÂ e·˙kL Ïk באופנים »∆»¿¿»¿¿»∆…»»»∆ƒ¿…¿«¿…
הקודמים  בסעיפים ËLa¯שהתבאר ‰ÂÏÓ ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡ נכתב , שלא כיון ≈ƒƒ¿∆ƒ¿«

להוציא  לענין שטר עכ"פ נחשב אם ברמ"א ג' סעיף לעיל ועי' המתחייב, מדעת

כתבם' 'מפי ייחשב ולא עצמו .מהלוה

ÊB„ÈÓ e�˜ ‡ÏL Ïk התחייבותו על או הודאתו È�Ùaעל ‰„B‰ eÏÙ‡ , »∆…»ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙È· שהתכוון לומר יכול ואין גמורה הודאה דהוי אע"פ ≈ƒ∆¿…»

מ"מ  בו, ˜·ÌÈÚeהב"ד‡Ìלשטות eÈ‰ ‡Ï או בפניהם, כשהודה במקומם ƒ…»¿ƒ
במקומם  היו BÏאפי' eÁÏL ‡ÏÂ והודה בא מעצמו הוא אלא לפניהם, לבוא ¿…»¿

Âהוא‡eÏÙו ,בפניהם  ,Ì‰È�Ùa ‰„B‰Â Ì·ÈLB‰Â Ì˙B‡ ıa˜'אפי¯Ó‡ ¬ƒƒ≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆¿»«
,ÌÈ�È„ ÈÏÚ eÂ‰ Ì‰Ïמ"מÚ·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡ ב"ד Ó‡Â¯לאותו »∆¡»««»ƒƒ»««»«≈«¿»«

BÏ ÔzÈ ‡ÓL ,ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,B˙‡„B‰ ÈÏ e·˙k שלא שכיון סבור הוא כי ƒ¿ƒ»»≈¿ƒ∆»ƒ≈
שטר, לכתוב חששו לא מאיליו, בא הוא אלא לו קראו שלא או במקומם, היו

השטר, החזרת את יתבע ולא שטר, למלוה יש אם יברר לא כשיפרע וממילא

u
ומהז. דעתו , בלי שטר לכתוב  יכולים  אינם לקנינו , אחרים  עדים הזמין כשלא גם 

בתוך פרעתי לטעון שיוכל  סיפא  משום בקנינו', אחרים  'כשהזמין  המחבר שכתב 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñ ãñ÷

'È ÛÈÚÒ זו מחלוקת הביא שם e·˙kשגם ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ„ Ô�ÈÚ·„ ‡‰Â . ¿ƒ¿»¿»≈»¿»ƒ«ƒ¿

BÓˆÚ ·ÈÁ˙ÓLk e�È‰ ,eÓ˙ÁÂ כדי שיכתבו רוצה אין דבזה מממונו, לשלם ¿ƒ¿«¿¿∆ƒ¿«≈«¿

ממשועבדים  יגבו ˆ¯CÈשלא ÔÈ‡ ,B¯Ët B‡ ,B¯·ÁÏ ¯·„ ÏÁBÓLk Ï·‡ ,¬»¿∆≈»»«¬≈¿»≈»ƒ

של  אפשרות שום כאן אין בשטר, המחילה את יכתבו דאפי' כתובו, לומר

ממשועבדים  Ù"‡גבייה ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כ"ט . ÌL.סעיף ÔÈÚ ¿«≈¿«»ƒ»«≈»

ÏÂÏ‡ „È

להם „ שיאמר בלי שטר לכתוב יכולים קנין, עשו שאם נתבאר הקודם בסעיף

ו  ‡ÌÈ¯ÓBכתובו, LÈ ,¯ËL BÏ e·zÎÈ ‡ÏL ÌÈ„Úa ‰ÁBÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ƒ«…∆∆»≈ƒ∆…ƒ¿¿¿«≈¿ƒ
ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡L המתחייב דעת בלי לכתוב אפשר אי יכתבו, שלא שצווח ,כיון ∆≈¿ƒ

ÏÈÚBÓ B�È‡ ,·zÎÏÓ Ì‰a ˙BÁÓÏ ÏÎeÈ ‡ÏL B„ÈÓ e�˜ eÏÙ‡Â דסוף «¬ƒ»ƒ»∆…«ƒ¿»∆ƒƒ¿…≈ƒ
הסכמתו  בלי לכתוב אפשר אי ¯Ó"‚.סוף ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שם ז', סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

הקנין  בטל שטר, מלכתוב ומוחה שטר, לכתוב ע"מ קנין עשו שאם נתבאר

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,¯ËL ÈÏ e·zÎÈL ‰ˆB¯ E�È‡L ÔÂÈk ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡È Ì‡Â¿ƒ…«««¿∆≈»∆≈¿∆∆ƒ¿¿ƒ¿««¬ƒƒ
È˙BÚÓ שטר שתכתוב דעת על אלא הלויתי לא Âכי .BÏ ÔÈÚÓBL זמן , כל »«¿ƒ¿

לכתוב להם אמר ÂÈ„Úשלא Ì‡ ההלוואה את שראו המלוה CÏÈÏשל ÌÈˆB¯ ƒ≈»ƒ≈≈
ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ את להוכיח אח"כ יוכל לא שטר, לו יכתבו לא שאם וחושש ƒ¿ƒ««»

בב"ד  BÏהלוואה ·˙BÎÂ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ CÏB‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ הב"ד , ≈ƒ∆≈∆≈ƒ¿≈≈ƒ¿≈
ההלוואה  היתה שאכן מהעדים ששמעו ¯ÌÈ‡Lכתב ÔÈ‡ ÌÈ„Ú‰ Ï·‡ ,¬»»≈ƒ≈«»ƒ

·zÎÏ לכתוב להם ציוה שלא Lכיון ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ההלואה . על מידו בקנו ƒ¿…¿≈¿ƒ∆
Û‡ ,BÁ¯k ÏÚ BÏ ÌÈ·˙Bk ,¯ËL BÏ e·zÎz Ï‡ ÁÂBˆÂ „ÓBÚ eÏÙ‡¬ƒ≈¿≈««ƒ¿¿¿«¿ƒ«»¿«

ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ ÌÈˆB¯ ÂÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ הסכמה יש הקנין בעשיית כי «ƒ∆≈≈»ƒ≈≈ƒ¿ƒ««»
בו  לחזור יכול אין ושוב Ò˙לכתוב, Ô�È¯Ó‡ ‡Ï„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ .ÔÈ�˜ Ì ≈ƒ∆≈¿»«¿ƒ»¿»ƒ¿»

‰ÂÏÓ‰ È�Ùa e�ÓÓ e�˜Lk ‡Ï‡ ,„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ בקנין יש כזה דבאופן ƒ¿ƒ»≈∆»¿∆»ƒ∆ƒ¿≈««¿∆
שטר  לכתיבת ‡ÔÈהסכמה ,‰ÂÏÓ‰ È�Ùa ‡ÏL e�ÓÓ e�˜ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»ƒ∆∆…ƒ¿≈««¿∆≈

.ÌÈ·˙Bk‰Êa ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ‡"·˘¯‰ Ì˘· ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ¿ƒ¿≈¿ƒ»∆

(‰"‡¯‰Â.

‰ÌÈ„Ú‰שראו מה בב"ד להעיד ÌÈ�ÓÊÓכשרוצים ˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈ¯ˆ Ì�È‡ »≈ƒ≈»¿ƒƒƒ¿¿À»ƒ
ולהעיד  לראות כדי שהביאם מראש ÌB˜Óומיוחדים ÏkÓ Ï·‡ עדים , ¬»ƒ»»

בקנין  שלוה שראו ÔÈ‡ÔÈÓÊ‰Lkאלו ¯ËL BÏ ·zÎÏ ÌÈÏBÎÈ עדים ≈¿ƒƒ¿…¿«¿∆ƒ¿ƒ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñäñ÷

B�È�˜a ÌÈ¯Á‡ זÈÏÓ È�‰ ,„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ ÔÈ�˜ Ì˙Ò Ô�È¯Ó‡ ÈÎ„ , ¬≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ»¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ»≈»≈ƒ≈
È„ÁÈÓ„ כשייחדם ‡·Ïרק ,ÌÈÁeÏL Ô‡NÚÂמ"מ הזמינם, לא אם ‡Ìאף ƒ¿«¬≈«¬»»¿ƒ¬»ƒ
e„ÈÚ‰בב"ד,˙e„Ú Ì˙e„Ú ,‰t ÏÚaמינה Úa˜¯ונפקא ‰Ê ¯Ùk Ì‡ ≈ƒ¿«∆≈»≈ƒ»«∆¿ƒ«
אותו ‰„·¯ מכחישים אלו �‡ÔÓעדים ,ÈzÚ¯t ¯ÓB‡a Ï·‡ אע"פ . «»»¬»¿≈»«¿ƒ∆¡»

לקנין  עדים הזמין שלא הכא שאני פרעתי, לומר נאמן אין בקנין ,שבהלואה
B�ÓÊ CBz eÏÙ‡Â הכא מ"מ הזמן, תוך פרעתי  לומר נאמן  אדם אין  ותמיד «¬ƒ¿«

ËL¯נאמן  ‡ÈˆB‰ ‡ÏLk ‰ÂÏÓ ÏL B˙�ÚË ÚÈ¯„ ÌeLÓ שהלוה דכיון ƒ¿≈««¬»∆«¿∆¿∆…ƒ¿«
ריעותא  הוי שטר, הוציא ומדלא שטר, לו שיהיה צריך והיה עדים, בפני בקנין

שפרע  לומר נאמן e„ÈÚ‰Âולכן ,¯ËL ‡ÏÂ ÔÈ�˜ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…»»ƒ¿»¿…¿«¿≈ƒ
Ì‰Èt ÏÚ ‰·B‚ ,ÔÓÊ CBz ‡e‰L תוך שהוא עדים ויש ריעותא, שאין כיון ∆¿«∆«ƒ∆

הזמן  בתוך שפרע לומר נאמן אין Ú'.הזמן, ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ,'א סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

שטר  בלי בקנין פרעתי לומר נאמן .אם

ÏÂÏ‡ ÂË

ÂÌzÁÏÂ ·zÎÏ Ì‰Ï ‰È‰ ‡ÏL ÌB˜Óa eÓ˙ÁÂ e·˙kL Ïk באופנים »∆»¿¿»¿¿»∆…»»»∆ƒ¿…¿«¿…
הקודמים  בסעיפים ËLa¯שהתבאר ‰ÂÏÓ ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡ נכתב , שלא כיון ≈ƒƒ¿∆ƒ¿«

להוציא  לענין שטר עכ"פ נחשב אם ברמ"א ג' סעיף לעיל ועי' המתחייב, מדעת

כתבם' 'מפי ייחשב ולא עצמו .מהלוה

ÊB„ÈÓ e�˜ ‡ÏL Ïk התחייבותו על או הודאתו È�Ùaעל ‰„B‰ eÏÙ‡ , »∆…»ƒ»¬ƒ»ƒ¿≈
‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙È· שהתכוון לומר יכול ואין גמורה הודאה דהוי אע"פ ≈ƒ∆¿…»

מ"מ  בו, ˜·ÌÈÚeהב"ד‡Ìלשטות eÈ‰ ‡Ï או בפניהם, כשהודה במקומם ƒ…»¿ƒ
במקומם  היו BÏאפי' eÁÏL ‡ÏÂ והודה בא מעצמו הוא אלא לפניהם, לבוא ¿…»¿

Âהוא‡eÏÙו ,בפניהם  ,Ì‰È�Ùa ‰„B‰Â Ì·ÈLB‰Â Ì˙B‡ ıa˜'אפי¯Ó‡ ¬ƒƒ≈»¿ƒ»¿»ƒ¿≈∆¿»«
,ÌÈ�È„ ÈÏÚ eÂ‰ Ì‰Ïמ"מÚ·Bz‰ Ck ¯Á‡ ‡a Ì‡ ב"ד Ó‡Â¯לאותו »∆¡»««»ƒƒ»««»«≈«¿»«

BÏ ÔzÈ ‡ÓL ,ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,B˙‡„B‰ ÈÏ e·˙k שלא שכיון סבור הוא כי ƒ¿ƒ»»≈¿ƒ∆»ƒ≈
שטר, לכתוב חששו לא מאיליו, בא הוא אלא לו קראו שלא או במקומם, היו

השטר, החזרת את יתבע ולא שטר, למלוה יש אם יברר לא כשיפרע וממילא

u
ומהז. דעתו , בלי שטר לכתוב  יכולים  אינם לקנינו , אחרים  עדים הזמין כשלא גם 

בתוך פרעתי לטעון שיוכל  סיפא  משום בקנינו', אחרים  'כשהזמין  המחבר שכתב 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñ åñ÷

¯ËLa B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓ�Â נוספת ÏLפעם ÔÈ„ ˙Èa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆≈««¿«¬»ƒ»≈ƒ∆
Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ì‰Ï Úe·˜‰ ÌB˜Óa ÌÓˆÚÓ ÌÈ·LBÈ ‰˘ÏL¿…»¿ƒ≈«¿»¿»«»«»∆»«≈«¿»«

Ú·z�‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ ,Ì‰È�ÙÏ לפניהם B‰Â„‰שיבוא ‡·e ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿«»¿»
,B�È„ ÏÚ·Ï ÌÈ�˙B�Â B˙‡„B‰ ÌÈ·˙Bk eÏ‡ È¯‰ ,Ì‰È�Ùa‡Ï eÏÙ‡Â ƒ¿≈∆¬≈≈¿ƒ»»¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ…

ÌÈ„Ú Ìz‡ ¯Ó‡(¯ÂË),לתובע שטר יכתבו ודאי כזה שבאופן יודע הוא כי »««∆≈ƒ

על  בידו, נמצא השטר ואם שטרו, את ממנו תובע היה ודאי פרע, אם וממילא

פרעתי  לומר נאמן ואינו פרע, לא שעדיין Âכרחך באופן , שטר שכותבים ¿מה
באופן‰e‡כזה, Ì‰È�Lדוקא ˙‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ„ ˙Èa eÈ‰ÈL(Ì"·Ó¯)È„k , ∆ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈

Ì‰È�L eÓÈ¯ÚÈ ‡ÏL ו אחר, אדם שם על שטר ‡Á¯.בזהÈÁÏ·לכתוב LÈ‡ ∆…«¬ƒ¿≈∆¿«≈ƒ«≈

ÏÂÏ‡ ÊË

Á,B„ÈÓ e�˜ ‡ÏLk ‰‡„B‰‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa דוקא «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿ƒ«»»¿∆…»ƒ»
ÌÈÏËÏËÓaכ  BÏ ‰„B‰L,חבירו של מטלטלין בידו שיש שמודה היינו ∆»¿ƒ«¿¿ƒ

ÔB„˜tו  ÏL Ì‰ eÏÙ‡Â ,ÔÈÚa Ì‰ eÏÙ‡ דבזה ממנו, ששאל מטלטלין וכ"ש ¬ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆ƒ»
אין  ולכן כן, לומר נאמן יהיה לא נגדו שטר וכשיהיה החזרתים, לומר נאמן

קנין  בלי BÚ˜¯˜a˙כותבין ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ והודה . שברשותו, קרקע על ¬»ƒ»¿«¿»
לשני  שייך ‡eÏÙשהוא רק, ÌÈ�Lהודה È�Ùaכזה באופן ב"ד, בפני ‡Ûולא ¬ƒƒ¿≈¿«ƒ«

ÔÈ·˙Bk eÏ‡ È¯‰ ,e�˙e e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„ÈÓ e�˜ ‡ÏL Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈≈¿ƒ
‰È�L ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓ�Â BÏ ÔzÈ ‡ÓL LeÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ,ÔÈ�˙B�Â¿¿ƒ∆≈«»∆»ƒ≈¿ƒ¿»¿««¿ƒ»
נזק, שום מזה לצאת יכול שלא וכיון נמצאת, הקרקע היכן בעינים דרואים

אין  שטר, יכתבו שלא בפירוש מוחה אם אבל שטר, שיכתבו מסכים  מסתמא

פסול והשטר כתבם', 'מפי הוי כתבו ואם שטר, לכתוב  רשות .(˜ˆÂ˙)להם

ËÔÈ„ ˙È·a ‰„B‰LkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa למקומם לו כשקראו «∆¿»ƒ¬ƒ∆¿∆»¿≈ƒ
בפניהם  והודה ÌÈ·˙Bkהקבוע CÎÈÙÏe ,¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk ‡e‰¿ƒ¿∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B�È„ ÏÚ·Ï ÌÈ�˙B�Âדוקא ז', בסעיף שנתבאר ‡˙וכמו ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏLk ¿¿ƒ¿««ƒ¿∆…ƒ≈»»∆

ÔÈ„‰לב"ד חבירו עם מעצמו בא BÓkשלא ,e‰e‡È·‰Â eÁÏLL „Ú «ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿
¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ Ì‰Ó „Á‡ Ú·zÂ ,ÔÈ„Ï e‡aL ÌÈ�L Ï·‡ ,¯‡a˙�L∆ƒ¿»≈¬»¿«ƒ∆»¿ƒ¿»«∆»≈∆∆¬≈¿»«
·ÈÁ ÌÈ�È„‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,Ô‰ Úa˙p‰ dÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰�Ó dÏ≈»∆ƒ¿»¿¿»«≈«ƒ¿»≈≈∆»¿««»ƒ«»

BÏ ÔzÏ ‰z‡ ממש דין גמר נחשב לא זה דבלשון ˆ‡אע"פ e¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈≈∆»¿≈
BÏ Ôz ממש דין גמר ÈÂˆ‡דנחשב מב"ד , Âהנתבע ÈzÚ¯t,אח"כ, ¯Ó‡ ≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡� לב"ד לבוא סירב לא שמעולם Âכיון פרע , שלא מכחישו שהתובע כיון ∆¡»¿

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñæñ÷

BÚ¯tL ˙Ò‰ Ú·MÈ וכיון היסת. שנשבע מכחיש, כשהנתבע תביעה כל כדין ƒ»«∆≈∆¿»
פרעתי, לומר נאמן זה Ó‡Â¯שבאופן ÌÈ�È„Ï Ú·Bz‰ ¯ÊÁ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«««»ƒ¿»«

BÚ¯t ‡nL ,BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,B˙‡„B‰ ÈÏ e·˙k לא שעדיין ידוע ואפי' ƒ¿ƒ»»≈¿ƒ∆»¿»
עי"ז  כי שטר, לתובע לכתוב אין פרעתי, לומר נאמן זה שבאופן כיון מ"מ פרעו,

אין  לכו"ע הודאה דבשטר לרמב"ם דס"ל פרעתי, לומר נאמן יהיה לא הנתבע

פרעתי  לומר הסמ"ע .ח נאמן שביארו כפי המחבר שיטת את ביארנו כאן עד

הבין  הרמ"א אולם דין, פסק של לשטר הודאה שטר בין הוא שהחילוק

המשך  וזה מעצמו, בא לבין לבוא, לו ושלחו קבעו אם בין הוא שהחילוק

BÓkדבריו ,ÔÈ„ ˜Òt „‚� ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡�L ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ eÏÙ‡Â«¬ƒ¿«¿»«∆∆¡»«»«¿ƒ∆∆¿«ƒ¿

CeÓÒa ¯‡a˙ÈL הבא BÚ¯tבסעיף ¯·k ‡ÓL ,BÏ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡ ÈÎ‰ eÏÙ‡ , ∆ƒ¿»≈¿»¬ƒ»ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿»

שבסעיף  וכיון דין, פסק לשטר לחלוטין שווה הודאה דשטר ס"ל הרמ"א

לב"ד  שבא באופן נכתב אם דין פסק בשטר דאף אומרים דיש מבואר הבא

יודעים  אם וא"כ הודאה, בשטר ה"ה ממילא פרעתי, לומר נאמן מעצמו,

חשש  שום דאין למלוה שטר כותבין שפיר עדיין, פרע לא והכא ט שודאי ,

דב"ד  זילותא משום כותבין אין ולכן לא, או פרע אם יודעים  שאין איירי

פרע  שכבר ויתברר יכתבו .שמא

ÏÂÏ‡ ÊÈ

ÈB„Èa LÈ Ì‡התובע „ÔÈשל ˜Òt לו חייב ‰Ï‰שהנתבע ÔÈ‡ הנתבע , ƒ≈¿»¿«ƒ≈¬»
ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� פרעתי לומר נאמן אין ולכן כשטר נחשב ב"ד .דמעשה ∆¡»«»«¿ƒ

:‰‚‰‰Ê Ì‡Âהתובע,BÚ·z ‡ÏÂ ,B„Èa ÔÈ„ ˜Òt‰ ÌÚ ÌÈÓÈ ‰Ók ¯Á‡ ¿ƒ∆≈««»»ƒƒ«¿«ƒ¿»¿…¿»

‡¯·ÒהיאÈ‡‰ ÈÏk ˜˙L„Ó ,BÚ¯tL שטר עמו שאין דין בפסק ודוקא ¿»»∆¿»ƒ¿»«À≈«

כזה  באופן „ÔÈחוששין ˜Òt‰ e�˙�L Ú·z�Ï ¯ÓBÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈ�È„‰Â .¿««»ƒ≈»∆««ƒ¿»∆»¿«¿«ƒ

u
שנאמן ח. והכא שטר, כתב  לא  אפי' ממשועבדים וגובים  קול , יש  ב "ד פסק בכל 

אבל ממשועבדים, שגובה הסמ "ע דעת  פרע, שלא מודה הלוה  אם  פרעתי, לומר

להפסיד  כדי קנוניא עשו  והלוה  שהמלוה חוששין  כי גובים , דאין וס "ל  חולק הש "ך 

יכולים הפס"ד, את לתובע יכתבו שהב "ד בפירוש  הסכים  כשהנתבע  ורק ללקוחות ,

נכתב . לא אפי ' ממשועבדים  גובים כזה, ובאופן לכתוב ,

יתבענוט. ואח "כ יפרענו , אח "כ  שמא  כותבין, אין זה באופן דגם כתב  והסמ "ע 

עי"ז וייעשה שטרו  את  השני  ויוציא פרעתי , טענת במקום  להד"ם  ויטען  זה בשטר

זה. חשש  על  חולק  והש "ך  בשבועה, נאמן  יהיה לא ושוב  כפרן', 'הוחזק 
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¯ËLa B˙B‡ Ú·Bz ‰Ê ‡ˆÓ�Â נוספת ÏLפעם ÔÈ„ ˙Èa eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¿»∆≈««¿«¬»ƒ»≈ƒ∆
Ï·˜Â Ú·Bz‰ ‡·e ,Ì‰Ï Úe·˜‰ ÌB˜Óa ÌÓˆÚÓ ÌÈ·LBÈ ‰˘ÏL¿…»¿ƒ≈«¿»¿»«»«»∆»«≈«¿»«

Ú·z�‰ Ïˆ‡ ÁÈÏL eÁÏLÂ ,Ì‰È�ÙÏ לפניהם B‰Â„‰שיבוא ‡·e ƒ¿≈∆¿»¿»ƒ«≈∆«ƒ¿«»¿»
,B�È„ ÏÚ·Ï ÌÈ�˙B�Â B˙‡„B‰ ÌÈ·˙Bk eÏ‡ È¯‰ ,Ì‰È�Ùa‡Ï eÏÙ‡Â ƒ¿≈∆¬≈≈¿ƒ»»¿¿ƒ¿««ƒ«¬ƒ…

ÌÈ„Ú Ìz‡ ¯Ó‡(¯ÂË),לתובע שטר יכתבו ודאי כזה שבאופן יודע הוא כי »««∆≈ƒ

על  בידו, נמצא השטר ואם שטרו, את ממנו תובע היה ודאי פרע, אם וממילא

פרעתי  לומר נאמן ואינו פרע, לא שעדיין Âכרחך באופן , שטר שכותבים ¿מה
באופן‰e‡כזה, Ì‰È�Lדוקא ˙‡ ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ„ ˙Èa eÈ‰ÈL(Ì"·Ó¯)È„k , ∆ƒ¿≈ƒ«ƒƒ∆¿≈∆¿≈

Ì‰È�L eÓÈ¯ÚÈ ‡ÏL ו אחר, אדם שם על שטר ‡Á¯.בזהÈÁÏ·לכתוב LÈ‡ ∆…«¬ƒ¿≈∆¿«≈ƒ«≈

ÏÂÏ‡ ÊË

Á,B„ÈÓ e�˜ ‡ÏLk ‰‡„B‰‰ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa דוקא «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿ƒ«»»¿∆…»ƒ»
ÌÈÏËÏËÓaכ  BÏ ‰„B‰L,חבירו של מטלטלין בידו שיש שמודה היינו ∆»¿ƒ«¿¿ƒ

ÔB„˜tו  ÏL Ì‰ eÏÙ‡Â ,ÔÈÚa Ì‰ eÏÙ‡ דבזה ממנו, ששאל מטלטלין וכ"ש ¬ƒ≈¿«ƒ«¬ƒ≈∆ƒ»
אין  ולכן כן, לומר נאמן יהיה לא נגדו שטר וכשיהיה החזרתים, לומר נאמן

קנין  בלי BÚ˜¯˜a˙כותבין ‰„B‰ Ì‡ Ï·‡ והודה . שברשותו, קרקע על ¬»ƒ»¿«¿»
לשני  שייך ‡eÏÙשהוא רק, ÌÈ�Lהודה È�Ùaכזה באופן ב"ד, בפני ‡Ûולא ¬ƒƒ¿≈¿«ƒ«

ÔÈ·˙Bk eÏ‡ È¯‰ ,e�˙e e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ B„ÈÓ e�˜ ‡ÏL Èt ÏÚ«ƒ∆…»ƒ»¿…»«»∆ƒ¿¿¬≈≈¿ƒ
‰È�L ÌÚt BÚ·Bz ‡ˆÓ�Â BÏ ÔzÈ ‡ÓL LeÁÏ Ô‡k ÔÈ‡L ,ÔÈ�˙B�Â¿¿ƒ∆≈«»∆»ƒ≈¿ƒ¿»¿««¿ƒ»
נזק, שום מזה לצאת יכול שלא וכיון נמצאת, הקרקע היכן בעינים דרואים

אין  שטר, יכתבו שלא בפירוש מוחה אם אבל שטר, שיכתבו מסכים  מסתמא

פסול והשטר כתבם', 'מפי הוי כתבו ואם שטר, לכתוב  רשות .(˜ˆÂ˙)להם

ËÔÈ„ ˙È·a ‰„B‰LkL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa למקומם לו כשקראו «∆¿»ƒ¬ƒ∆¿∆»¿≈ƒ
בפניהם  והודה ÌÈ·˙Bkהקבוע CÎÈÙÏe ,¯ËLa ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓk ‡e‰¿ƒ¿∆«¿»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
B�È„ ÏÚ·Ï ÌÈ�˙B�Âדוקא ז', בסעיף שנתבאר ‡˙וכמו ÂÈÏÚ Ïa˜ ‡ÏLk ¿¿ƒ¿««ƒ¿∆…ƒ≈»»∆

ÔÈ„‰לב"ד חבירו עם מעצמו בא BÓkשלא ,e‰e‡È·‰Â eÁÏLL „Ú «ƒ«∆»¿∆¡ƒ¿
¯Ó‡Â B¯·Á ˙‡ Ì‰Ó „Á‡ Ú·zÂ ,ÔÈ„Ï e‡aL ÌÈ�L Ï·‡ ,¯‡a˙�L∆ƒ¿»≈¬»¿«ƒ∆»¿ƒ¿»«∆»≈∆∆¬≈¿»«
·ÈÁ ÌÈ�È„‰ e¯Ó‡L ÔÈa ,Ô‰ Úa˙p‰ dÏ ¯Ó‡Â ,E„Èa ÈÏ ‰�Ó dÏ≈»∆ƒ¿»¿¿»«≈«ƒ¿»≈≈∆»¿««»ƒ«»

BÏ ÔzÏ ‰z‡ ממש דין גמר נחשב לא זה דבלשון ˆ‡אע"פ e¯Ó‡L ÔÈa , «»ƒ≈≈∆»¿≈
BÏ Ôz ממש דין גמר ÈÂˆ‡דנחשב מב"ד , Âהנתבע ÈzÚ¯t,אח"כ, ¯Ó‡ ≈¿»»¿»«»«¿ƒ
ÔÓ‡� לב"ד לבוא סירב לא שמעולם Âכיון פרע , שלא מכחישו שהתובע כיון ∆¡»¿

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñæñ÷

BÚ¯tL ˙Ò‰ Ú·MÈ וכיון היסת. שנשבע מכחיש, כשהנתבע תביעה כל כדין ƒ»«∆≈∆¿»
פרעתי, לומר נאמן זה Ó‡Â¯שבאופן ÌÈ�È„Ï Ú·Bz‰ ¯ÊÁ Ì‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»««≈«««»ƒ¿»«

BÚ¯t ‡nL ,BÏ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,B˙‡„B‰ ÈÏ e·˙k לא שעדיין ידוע ואפי' ƒ¿ƒ»»≈¿ƒ∆»¿»
עי"ז  כי שטר, לתובע לכתוב אין פרעתי, לומר נאמן זה שבאופן כיון מ"מ פרעו,

אין  לכו"ע הודאה דבשטר לרמב"ם דס"ל פרעתי, לומר נאמן יהיה לא הנתבע

פרעתי  לומר הסמ"ע .ח נאמן שביארו כפי המחבר שיטת את ביארנו כאן עד

הבין  הרמ"א אולם דין, פסק של לשטר הודאה שטר בין הוא שהחילוק

המשך  וזה מעצמו, בא לבין לבוא, לו ושלחו קבעו אם בין הוא שהחילוק

BÓkדבריו ,ÔÈ„ ˜Òt „‚� ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡�L ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ eÏÙ‡Â«¬ƒ¿«¿»«∆∆¡»«»«¿ƒ∆∆¿«ƒ¿

CeÓÒa ¯‡a˙ÈL הבא BÚ¯tבסעיף ¯·k ‡ÓL ,BÏ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡ ÈÎ‰ eÏÙ‡ , ∆ƒ¿»≈¿»¬ƒ»ƒ≈¿ƒ∆»¿»¿»

שבסעיף  וכיון דין, פסק לשטר לחלוטין שווה הודאה דשטר ס"ל הרמ"א

לב"ד  שבא באופן נכתב אם דין פסק בשטר דאף אומרים דיש מבואר הבא

יודעים  אם וא"כ הודאה, בשטר ה"ה ממילא פרעתי, לומר נאמן מעצמו,

חשש  שום דאין למלוה שטר כותבין שפיר עדיין, פרע לא והכא ט שודאי ,

דב"ד  זילותא משום כותבין אין ולכן לא, או פרע אם יודעים  שאין איירי

פרע  שכבר ויתברר יכתבו .שמא

ÏÂÏ‡ ÊÈ

ÈB„Èa LÈ Ì‡התובע „ÔÈשל ˜Òt לו חייב ‰Ï‰שהנתבע ÔÈ‡ הנתבע , ƒ≈¿»¿«ƒ≈¬»
ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� פרעתי לומר נאמן אין ולכן כשטר נחשב ב"ד .דמעשה ∆¡»«»«¿ƒ

:‰‚‰‰Ê Ì‡Âהתובע,BÚ·z ‡ÏÂ ,B„Èa ÔÈ„ ˜Òt‰ ÌÚ ÌÈÓÈ ‰Ók ¯Á‡ ¿ƒ∆≈««»»ƒƒ«¿«ƒ¿»¿…¿»

‡¯·ÒהיאÈ‡‰ ÈÏk ˜˙L„Ó ,BÚ¯tL שטר עמו שאין דין בפסק ודוקא ¿»»∆¿»ƒ¿»«À≈«

כזה  באופן „ÔÈחוששין ˜Òt‰ e�˙�L Ú·z�Ï ¯ÓBÏ Ì‰Ï LÈ ÌÈ�È„‰Â .¿««»ƒ≈»∆««ƒ¿»∆»¿«¿«ƒ

u
שנאמן ח. והכא שטר, כתב  לא  אפי' ממשועבדים וגובים  קול , יש  ב "ד פסק בכל 

אבל ממשועבדים, שגובה הסמ "ע דעת  פרע, שלא מודה הלוה  אם  פרעתי, לומר

להפסיד  כדי קנוניא עשו  והלוה  שהמלוה חוששין  כי גובים , דאין וס "ל  חולק הש "ך 

יכולים הפס"ד, את לתובע יכתבו שהב "ד בפירוש  הסכים  כשהנתבע  ורק ללקוחות ,

נכתב . לא אפי ' ממשועבדים  גובים כזה, ובאופן לכתוב ,

יתבענוט. ואח "כ יפרענו , אח "כ  שמא  כותבין, אין זה באופן דגם כתב  והסמ "ע 

עי"ז וייעשה שטרו  את  השני  ויוציא פרעתי , טענת במקום  להד"ם  ויטען  זה בשטר

זה. חשש  על  חולק  והש "ך  בשבועה, נאמן  יהיה לא ושוב  כפרן', 'הוחזק 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñ çñ÷

Ú·BzÏ לתבוע יבוא שלא כדי לו, שפורע לפני הפסק את ממנו שיבקש כדי «≈«

שוב  ÈzÚ¯tעמו ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ,BÏ e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â פסק , לו שנתנו ידע לא כי ¿ƒ…»¿∆¡»«»«¿ƒ

בכתב  BÏדין e¯Ó‡Â eNÚ ÔÈ„kL ‰˜ÊÁ ,‡Ï B‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ eÁÎL Ì‡Â .¿ƒ»¿ƒ»¿…¬»»∆«ƒ»¿»¿

פרעתי לומר נאמן ÔÚÂË)ואינו '‰Ó 'Ê ˜¯Ù È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ .¿≈¿ƒ

ÔÈ„ ˜Òt „‚� ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ Ú·z�‰ ÔÓ‡� ÔÈ�Ú ÏÎ·„ ÌÈ¯ÓB‡Â זה דאין ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿»∆¡»«ƒ¿»«»«¿ƒ∆∆¿«ƒ

ממש  שטר כמו ÛÒÂÈנחשב ˙È·Â Ó"·„ ˜"Ù ÈÎ„¯ÓÂ È¯ÊÚ‰ È·‡ Ì˘· ¯ÂË)

(È"˘¯ Ì˘·.[Ë"˜ ÔÓÈÒ ·È·Á Ôa ÈÂÏ Èa¯ ˙B·eL˙e ˙BÏ‡La ÔÈÚ] .«≈ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ∆»ƒƒ»

‡È עד לתובע שטר כותבין אין שניים, בפני הודה דאפי' נתבאר ב' סעיף לעיל

ולכן ותנו, כתבו להם יאמר ÈLˆ‡שהנתבע ‰‡„B‰ ¯ËL לפנינו‡ÏÂ ¿«»»∆»»¿…
,'BÏ e�˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k e�Ï ¯Ó‡' Ba ·e˙Î ‰È‰אעפ"כ‰Ê È¯‰ »»»»«»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆

.ÌÈ�˙B� eÈ‰ ‡Ï ,BÏ e�˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï eÏ‡L ,¯Lk»≈∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…»¿ƒ
‰Ê‰ ÔÓÊaL ÌÈ¯ÙBÒaL ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ,בדינים כך כל בקיאין שאין ¿≈¿ƒ∆¿¿ƒ∆«¿««∆

˙BÁB˜Ï ˙ÙÈ¯Ë ÔÈ�ÚÏ ÌÈLLBÁ זה בשטר מלקוחות לטרוף אפשר ,שאי ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«»
Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï ‡ÓL שטר נחשב לא .י וממילא ∆»…»«»∆

ÏÂÏ‡ ÁÈ

·È'ÔÈ„ ˙È·a e�È�Ùa ‰„B‰' ¯ËLa ·e˙Î ‰È‰Ba ÌÈÓe˙Á ÔÈ‡Â »»»«¿«»¿»≈¿≈ƒ¿≈¬ƒ
ÌÈ�L ‡Ï‡,לו וקראו שלחו שאם ז' סעיף לעיל נתבאר בב"ד דבהודה ∆»¿«ƒ

שאין  לפנינו ריעותא שיש הכא מ"מ, ותנו, כתבו שיאמר בלי גם חתומין דכותבין

ולכן  ב"ד, נחשבים שניים שאף סברו שמא חוששין שניים, ‡ÔÈאלא Ì‡ƒ≈
‰˘ÏL eÈ‰L ÔÎBzÓ ÚÓLÓL ÌÈ¯·„ ·e˙k חתמו סיבה איזה מחמת רק »¿»ƒ∆«¿»ƒ»∆»¿…»

איננו' וחד הוינא תלתא 'במותב שכתבו וכגון שניים, ÌÈ�Lרק ‡ÓL ÔÈLLBÁ ,¿ƒ∆»¿«ƒ
ÔÈ„ ˙È·a ‰‡„B‰ ÈÂ‰ ÌÈ�L È�Ùa ‰‡„B‰L [¯ÓBÏ] eÓÈ„Â eÚËÂ eÈ‰»¿»¿ƒ«∆»»ƒ¿≈¿«ƒ«≈»»¿≈ƒ

שטר, דין לו אין ובאמת השטר, את לו כתבו „ÔÈולכן Ba ÔÈ�„ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈»ƒƒ
.¯ËL¿«

‚È‰ÂÏÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk וכך כך  לפלוני  ‰ÂÏÓ‰שחייב ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««…∆««ƒ∆≈««¿∆
BÓÚ,הפסד שום מכך למלוה ואין לחובתו, רק הוא כי חשש, שום אין כי ƒ

u
הוי י. לא ולש "ך פרעתי, לומר נאמן שאינו  שטר הוי לסמ "ע פרעתי, טענת ולענין

שטר.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñèñ÷

נכתב  שלא באופן כי  כסף, לו שיש שם עליו יוצא שעי"ז למלוה טענה ואין

מעצמו  זאת כתב שהלוה שיתכן מבינים אנשים שניהם, מדעת שנכתב בשטר

כסף  למלוה יש שאמנם ראיה מכך ואין חובות, הרבה לו שיש להרגיש .כדי
‰BÏÏ ¯ËL‰ ·zÎÏ ‡ÏL ‰ÁBÓ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ להרגיש רוצה לא כי ƒƒ««¿∆∆∆…ƒ¿…«¿««∆

כסף  לו חייבים אנשים BÁ¯kכאילו ÏÚa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) ≈¿ƒ¿«»¿

(‰"Ó˜˙˙BÓÚ ‰ÂÏ ‡‰ÈL „Ú ,‰ÂÏÓÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â באמת . שמא ¿≈¿ƒ¿«««¿∆«∆¿≈…∆ƒ
כדין  שלא ממון ממנו להוציא ויבוא לו הלוה ‰ÂÏÓ‰לא ¯ÓB‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈««¿∆

‰ÂÏ‰ ‡·È Ì‡Â ,ÌÎ„Èa ‰È‰ÈÂ ,e‰eÓ˙ÁÂ ¯ËL‰ e·˙k ÌÈ„ÚÏ כדי »≈ƒƒ¿«¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿∆¿ƒ»…«…∆
e�ÓÓ ˙B�˜‰Ï אז התחייבותו, על קנין לעשות Ì‡Âשיבוא ,ÈÏ e‰e�zz ¿«¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

Â‡Ï לקנות יבוא לא e‰eÚ¯˜z,אם BÏמ"מ, ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ חוששין כי «ƒ¿¿≈¿ƒ
מהם  יפול שמא שמצפה או מהם, יגנבנו בידם יהיה שהשטר ואחרי שמערים,

בו  ויגבה ימצאנו ‡ÌÈ¯eÓוהוא ÌÈ¯·„ ‰Óa שאין . אע"פ ללוה שכותבין «∆¿»ƒ¬ƒ
דוקא  עמו, ˜�ÔÈמלוה Ba LÈL ¯ËLa ביניהם קנין שעשו בו È¯‰Lשכתוב , ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÂÈÒÎ� e„aÚzL� B„ÈÓ e�˜L ‰ÚLÓ עדיין לווה לא kL˙·אפילו B‡ ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»∆»«

ÂÈLÎÚÓ BÏ ÌÈ„aÚLÓ eÈ‰È ÌÈÒÎ�‰L ‡È„‰a ¯ËLa˙Â·˙Î„ ·"Ù Ô"¯) «¿«¿∆¿»∆«¿»ƒƒ¿¿À¿»ƒ≈«¿»

(‡ÚÈˆÓ„ ˜"Ù È"�Â,ÔÈ�˜ Ba ÔÈ‡L ¯ËL Ï·‡ ÂÏÏ‰ו , ˙BÚÓ ¯ÒÓ eÏÙ‡ ¬»¿«∆≈ƒ¿»¬ƒ»«»«…∆
ÔzÈÂ BÓÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰ÈL „Ú ,‰ÂÏÏ eÏÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,e�È�Ùa מיד ¿»≈≈¿ƒ¬ƒ«…∆«∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈

,e�È�Ùa ‰ÂÏÓ‰ „Èa ¯ËL‰ שאין הטעם בפנינו, המעות מסר שלא באופן «¿«¿«««¿∆¿»≈
zÚ‰כותבין ·zÎÈ ‡ÓLדעת על ניסן של Âזמן ,ÔÒÈ�a e�ÓÓ ˙BÏÏ לבסוף ∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿

È¯Lz „Ú e�ÓÓ ‰ÂÏÈ ‡Ï שראו ובאופן תשרי, עד שיעבוד שום חל ולא …ƒ¿∆ƒ∆«ƒ¿≈
ש  הטעם, המעות ‰˘B‡¯Ëשמסר ÂÏ ¯ÒÓÈ ‡Ï (Ï·‡ ‰ÂÏÈ) נמסר שלא זמן וכל

מוקדם  שטר והוי השיעבוד חל לא ËLa¯השטר Û¯BË ‰ÂÏÓ‰ ‡ˆÓ�Â ,¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ„k ‡ÏL ,ÔÒÈ�Ó ‰Ê לגבות ואין קול, יצא לא השטר מסירת זמן עד כי ∆ƒƒ»∆…¿ƒ

כיון  לכן, קודם שקנו ‰‚ÚÈמהלקוחות ‡ÏLהשטרÈ¯Lz „Ú B„ÈÏ יא. ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

u
אע"פיא. הקנין  בשעת  מיד השיעבוד חל  קנין בו  שכתוב  בשטר שרק השו"ע דעת 

אבל למפרע], החיוב  חל  אז ורק לידו  השטר שיגיע דבעינן [וי"א לוה  לא שעדיין

מ"מ  ממש , ההלוואה  מעשה היה ואפי' בו , חתמו שהעדים  אע "פ קנין, בלי  בשטר

שפסקו ראשונים הרבה  הביא והסמ"ע לידו . השטר שיגיע עד השיעבוד חל  לא 

היה ולבסוף  השטר, על  חתמו עדים  אם היינו  ליה', זכין בחתומיו 'עדיו  כמ "ד

לידו . השטר הגיע לבסוף  אם  החתימה, בזמן  מיד למפרע  השיעבוד חל  הלואה,
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñ çñ÷

Ú·BzÏ לתבוע יבוא שלא כדי לו, שפורע לפני הפסק את ממנו שיבקש כדי «≈«

שוב  ÈzÚ¯tעמו ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ,BÏ e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â פסק , לו שנתנו ידע לא כי ¿ƒ…»¿∆¡»«»«¿ƒ

בכתב  BÏדין e¯Ó‡Â eNÚ ÔÈ„kL ‰˜ÊÁ ,‡Ï B‡ BÏ e¯Ó‡ Ì‡ eÁÎL Ì‡Â .¿ƒ»¿ƒ»¿…¬»»∆«ƒ»¿»¿

פרעתי לומר נאמן ÔÚÂË)ואינו '‰Ó 'Ê ˜¯Ù È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ .¿≈¿ƒ

ÔÈ„ ˜Òt „‚� ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ Ú·z�‰ ÔÓ‡� ÔÈ�Ú ÏÎ·„ ÌÈ¯ÓB‡Â זה דאין ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿»∆¡»«ƒ¿»«»«¿ƒ∆∆¿«ƒ

ממש  שטר כמו ÛÒÂÈנחשב ˙È·Â Ó"·„ ˜"Ù ÈÎ„¯ÓÂ È¯ÊÚ‰ È·‡ Ì˘· ¯ÂË)

(È"˘¯ Ì˘·.[Ë"˜ ÔÓÈÒ ·È·Á Ôa ÈÂÏ Èa¯ ˙B·eL˙e ˙BÏ‡La ÔÈÚ] .«≈ƒ¿≈¿«ƒ≈ƒ∆»ƒƒ»

‡È עד לתובע שטר כותבין אין שניים, בפני הודה דאפי' נתבאר ב' סעיף לעיל

ולכן ותנו, כתבו להם יאמר ÈLˆ‡שהנתבע ‰‡„B‰ ¯ËL לפנינו‡ÏÂ ¿«»»∆»»¿…
,'BÏ e�˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k e�Ï ¯Ó‡' Ba ·e˙Î ‰È‰אעפ"כ‰Ê È¯‰ »»»»«»ƒ¿¿ƒ¿¿¬≈∆

.ÌÈ�˙B� eÈ‰ ‡Ï ,BÏ e�˙e eÓ˙ÁÂ e·˙k Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï eÏ‡L ,¯Lk»≈∆ƒ…»«»∆ƒ¿¿ƒ¿¿…»¿ƒ
‰Ê‰ ÔÓÊaL ÌÈ¯ÙBÒaL ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ,בדינים כך כל בקיאין שאין ¿≈¿ƒ∆¿¿ƒ∆«¿««∆

˙BÁB˜Ï ˙ÙÈ¯Ë ÔÈ�ÚÏ ÌÈLLBÁ זה בשטר מלקוחות לטרוף אפשר ,שאי ¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«»
Ì‰Ï ¯Ó‡ ‡Ï ‡ÓL שטר נחשב לא .י וממילא ∆»…»«»∆

ÏÂÏ‡ ÁÈ

·È'ÔÈ„ ˙È·a e�È�Ùa ‰„B‰' ¯ËLa ·e˙Î ‰È‰Ba ÌÈÓe˙Á ÔÈ‡Â »»»«¿«»¿»≈¿≈ƒ¿≈¬ƒ
ÌÈ�L ‡Ï‡,לו וקראו שלחו שאם ז' סעיף לעיל נתבאר בב"ד דבהודה ∆»¿«ƒ

שאין  לפנינו ריעותא שיש הכא מ"מ, ותנו, כתבו שיאמר בלי גם חתומין דכותבין

ולכן  ב"ד, נחשבים שניים שאף סברו שמא חוששין שניים, ‡ÔÈאלא Ì‡ƒ≈
‰˘ÏL eÈ‰L ÔÎBzÓ ÚÓLÓL ÌÈ¯·„ ·e˙k חתמו סיבה איזה מחמת רק »¿»ƒ∆«¿»ƒ»∆»¿…»

איננו' וחד הוינא תלתא 'במותב שכתבו וכגון שניים, ÌÈ�Lרק ‡ÓL ÔÈLLBÁ ,¿ƒ∆»¿«ƒ
ÔÈ„ ˙È·a ‰‡„B‰ ÈÂ‰ ÌÈ�L È�Ùa ‰‡„B‰L [¯ÓBÏ] eÓÈ„Â eÚËÂ eÈ‰»¿»¿ƒ«∆»»ƒ¿≈¿«ƒ«≈»»¿≈ƒ

שטר, דין לו אין ובאמת השטר, את לו כתבו „ÔÈולכן Ba ÔÈ�„ ÔÈ‡ CÎÈÙÏe¿ƒ»≈»ƒƒ
.¯ËL¿«

‚È‰ÂÏÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk וכך כך  לפלוני  ‰ÂÏÓ‰שחייב ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ¿««…∆««ƒ∆≈««¿∆
BÓÚ,הפסד שום מכך למלוה ואין לחובתו, רק הוא כי חשש, שום אין כי ƒ

u
הוי י. לא ולש "ך פרעתי, לומר נאמן שאינו  שטר הוי לסמ "ע פרעתי, טענת ולענין

שטר.
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נכתב  שלא באופן כי  כסף, לו שיש שם עליו יוצא שעי"ז למלוה טענה ואין

מעצמו  זאת כתב שהלוה שיתכן מבינים אנשים שניהם, מדעת שנכתב בשטר

כסף  למלוה יש שאמנם ראיה מכך ואין חובות, הרבה לו שיש להרגיש .כדי
‰BÏÏ ¯ËL‰ ·zÎÏ ‡ÏL ‰ÁBÓ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ להרגיש רוצה לא כי ƒƒ««¿∆∆∆…ƒ¿…«¿««∆

כסף  לו חייבים אנשים BÁ¯kכאילו ÏÚa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) ≈¿ƒ¿«»¿

(‰"Ó˜˙˙BÓÚ ‰ÂÏ ‡‰ÈL „Ú ,‰ÂÏÓÏ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Â באמת . שמא ¿≈¿ƒ¿«««¿∆«∆¿≈…∆ƒ
כדין  שלא ממון ממנו להוציא ויבוא לו הלוה ‰ÂÏÓ‰לא ¯ÓB‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈««¿∆

‰ÂÏ‰ ‡·È Ì‡Â ,ÌÎ„Èa ‰È‰ÈÂ ,e‰eÓ˙ÁÂ ¯ËL‰ e·˙k ÌÈ„ÚÏ כדי »≈ƒƒ¿«¿«¿ƒ¿¿ƒ¿∆¿∆¿∆¿ƒ»…«…∆
e�ÓÓ ˙B�˜‰Ï אז התחייבותו, על קנין לעשות Ì‡Âשיבוא ,ÈÏ e‰e�zz ¿«¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ

Â‡Ï לקנות יבוא לא e‰eÚ¯˜z,אם BÏמ"מ, ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ חוששין כי «ƒ¿¿≈¿ƒ
מהם  יפול שמא שמצפה או מהם, יגנבנו בידם יהיה שהשטר ואחרי שמערים,

בו  ויגבה ימצאנו ‡ÌÈ¯eÓוהוא ÌÈ¯·„ ‰Óa שאין . אע"פ ללוה שכותבין «∆¿»ƒ¬ƒ
דוקא  עמו, ˜�ÔÈמלוה Ba LÈL ¯ËLa ביניהם קנין שעשו בו È¯‰Lשכתוב , ƒ¿«∆≈ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÂÈÒÎ� e„aÚzL� B„ÈÓ e�˜L ‰ÚLÓ עדיין לווה לא kL˙·אפילו B‡ ƒ»»∆»ƒ»ƒ¿«¿¿¿»»∆»«

ÂÈLÎÚÓ BÏ ÌÈ„aÚLÓ eÈ‰È ÌÈÒÎ�‰L ‡È„‰a ¯ËLa˙Â·˙Î„ ·"Ù Ô"¯) «¿«¿∆¿»∆«¿»ƒƒ¿¿À¿»ƒ≈«¿»

(‡ÚÈˆÓ„ ˜"Ù È"�Â,ÔÈ�˜ Ba ÔÈ‡L ¯ËL Ï·‡ ÂÏÏ‰ו , ˙BÚÓ ¯ÒÓ eÏÙ‡ ¬»¿«∆≈ƒ¿»¬ƒ»«»«…∆
ÔzÈÂ BÓÚ ‰ÂÏÓ ‰È‰ÈL „Ú ,‰ÂÏÏ eÏÙ‡ ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ ,e�È�Ùa מיד ¿»≈≈¿ƒ¬ƒ«…∆«∆ƒ¿∆«¿∆ƒ¿ƒ≈

,e�È�Ùa ‰ÂÏÓ‰ „Èa ¯ËL‰ שאין הטעם בפנינו, המעות מסר שלא באופן «¿«¿«««¿∆¿»≈
zÚ‰כותבין ·zÎÈ ‡ÓLדעת על ניסן של Âזמן ,ÔÒÈ�a e�ÓÓ ˙BÏÏ לבסוף ∆»ƒ¿…«»ƒ¿ƒ∆¿ƒ»¿

È¯Lz „Ú e�ÓÓ ‰ÂÏÈ ‡Ï שראו ובאופן תשרי, עד שיעבוד שום חל ולא …ƒ¿∆ƒ∆«ƒ¿≈
ש  הטעם, המעות ‰˘B‡¯Ëשמסר ÂÏ ¯ÒÓÈ ‡Ï (Ï·‡ ‰ÂÏÈ) נמסר שלא זמן וכל

מוקדם  שטר והוי השיעבוד חל לא ËLa¯השטר Û¯BË ‰ÂÏÓ‰ ‡ˆÓ�Â ,¿ƒ¿»««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ„k ‡ÏL ,ÔÒÈ�Ó ‰Ê לגבות ואין קול, יצא לא השטר מסירת זמן עד כי ∆ƒƒ»∆…¿ƒ

כיון  לכן, קודם שקנו ‰‚ÚÈמהלקוחות ‡ÏLהשטרÈ¯Lz „Ú B„ÈÏ יא. ∆…ƒƒ«¿»«ƒ¿≈

u
אע"פיא. הקנין  בשעת  מיד השיעבוד חל  קנין בו  שכתוב  בשטר שרק השו"ע דעת 

אבל למפרע], החיוב  חל  אז ורק לידו  השטר שיגיע דבעינן [וי"א לוה  לא שעדיין

מ"מ  ממש , ההלוואה  מעשה היה ואפי' בו , חתמו שהעדים  אע "פ קנין, בלי  בשטר

שפסקו ראשונים הרבה  הביא והסמ"ע לידו . השטר שיגיע עד השיעבוד חל  לא 

היה ולבסוף  השטר, על  חתמו עדים  אם היינו  ליה', זכין בחתומיו 'עדיו  כמ "ד

לידו . השטר הגיע לבסוף  אם  החתימה, בזמן  מיד למפרע  השיעבוד חל  הלואה,
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñ ò÷

:‰‚‰¯Ó‡הלוהBÏ e·˙ÎÂ CÎÂ Ck È�BÏÙÏ ·ÈÁ È�‡L È�ÓÓ e�˜ יבÈ¯‰ , »«¿ƒ∆ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿¬≈

BÏ ÔÈ�˙B�Â ÔÈ·˙Bk eÏ‡ וכדלעיל חשש שום ליכא קנין בו שיש ,דבשטר ≈¿ƒ¿¿ƒ

‰ÂÏ‰ „ÈÏ B˙B‡ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡Â,למלוה שטר לכתוב וציוה קנין שעשה כיון ¿≈¿ƒ¿««…∆

ללוה  השטר את לתת להם אסור ולכן המלוה בו זכה ‡Ó¯כבר Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«

,È„Èa B˙B‡ e�˙e e·˙k‰ÂÏÓÏ e�zÈ ‡Ï שמא בידי, אותו תנו שאמר כיון ƒ¿¿¿»ƒ…ƒ¿««¿∆

בשטר  זה חיוב לכתוב בלבו גמר ÁzÓ˙לא ‡ˆÈL „Ú ‰ÂÏn‰ ‰kÊÈ ‡ÏÂ ,¿…ƒ¿∆««¿∆«∆≈≈ƒ««

‰ÂÏ‰ „Èהקנין מזמן למפרע יזכה לידו וכשיגיע .(ÂË¯)למלוה, ««…∆

ÏÂÏ‡ ËÈ

„È·ÈÁהלוהB„Èa e�zÈÂ e·zÎÈL ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ�˜a ÌÈ�LÏ BÓˆÚ ƒ≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»
לידו  ליתנו צריך כן, דכשאמר  הקודם הסעיף בסוף eNÚ,ומבואר ÔÎÂ ,¿≈»

¯ÒÓeאח"כ·ÈÁ‰אתÚ„È ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ¯ËL‰ »«««»«¿«¿∆»≈∆««ƒ∆…»«
B˜ÏÁa ‰ÎÊ ,Ú„È ‡ÏÂ ˙Ó eÏÙ‡Â ,‰¯ÈÒÓ‰ BÊÓ ¯Á‡‰ דכשהגיע »«≈ƒ«¿ƒ»«¬ƒ≈¿…»«»»¿∆¿

לשניהם  הקנין את שעשה כיון בחלקו, השני גם זכה האחד ליד ,יג השטר
.ÌÈÓB˙È‰ e‰e·‚ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ

ÂË¯ËL ÂÈÏÚ e·zÎÈ ‡Ï ,B„ÈÓ e�˜L ÔË˜ e‡¯L ÌÈ„Ú בקנינו דאין ≈ƒ∆»»»∆»ƒ»…ƒ¿¿»»¿«
.כלום 

ÏÂÏ‡ 'Î

ÊË‡È·ÈL „Ú ¯Ó‚� B˙eÎÊ ÔÈ‡Â ,Ô·e‡¯ ˙eÎÊÏ ¯·„ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»»»ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿««∆»ƒ
‰Ó ÌÈ�˙B�Â ÌÈ„Ú‰ ÔÈ·˙Bk Ì‡ ,¯Á‡ ¯·„ „BÚ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»»»«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ«

,e‡¯Lעיין‰"¯ ÔÓÈÒa'ה .יד סעיף ∆»¿ƒ»

u
בפני יב. שלא  שהיה  באופן  הלוה  ציווי בלי  כותבין אין בקנין שאפי' מוכח כאן

שם. הרמ"א שהביאם  כהחולקים ודלא ד' סעיף  סוף  לעיל  השו "ע וכדעת  המלוה,

ורקיג. הקנין, עדיין הועיל  לא  א"כ  בידו , ויתנו  שיכתבו  שאמר דכיון  תמה, והש "ך 

ולא מהני, לידו  השטר  שהגיע לזה  דרק י"ל  וא"כ  למפרע, הקנין חל  לידו כשמגיע 

השני , עבור גם  שיזכה דעת על  לראשון שמסר באופן דאיירי דצ"ל  ותירץ  לשני.

שמת . עד כלל  מכך  ידע  לא אפי' בזה  וזכה דמהני קמ"ל  רק

בפניכם,יד. מודעא  שמסרתי לי כתבו  אמר, שאפילו שאומר מי יש  שם : ז"ל 

שומעין  אין המקח, לבטל  עדותכם יצטרף  שאנסוני, האונס עדים  פי  על  וכשיוודע 

לו .

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|î ïîéñàò÷

ÊÈ‰ÂÏÓ‰ ˙‡ ˙BtÎÏ B„ÈaL ·BÁ ¯ËLa ÔÈ„ ˙È·Ï ‡aL ‰ÂÏ…∆∆»¿≈ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿∆««¿∆
·zÎ� ‰ÂÏÓ‰ ˙Ú„ÓL ¯¯a˙� eÏÙ‡ ,Ú·˜L ÔÓÊ „Ú B˙BÂÏ‰Ï¿«¿«¿«∆»«¬ƒƒ¿»≈∆ƒ««««¿∆ƒ¿«
שיכתבו  ולעדים לסופר לך לשמעון ואמר לשמעון, להלוות הסכים שראובן היינו

בא  שמעון וכעת מעות, לך אתן לידי וכשתמסור מנה, לי חייב שאתה ויחתמו

הבטחתו  כפי שילווני ותובע השטר ÏBÎÈעם Baראובן, ¯ÊÁÏ הגיע כבר אפי' »«¬…
הסופר  שכר לו לשלם צריך ומ"מ מעות, לו נתן שלא זמן כל לידו, השטר

גרמי  מדין ‡Ó¯.טו שהוציא Ì‡ Ï·‡המלוה˜ÈÊÁ‰Â ÔBkLÓ ÏÚ BÏ ˙BÂÏ‰Ï ¬»ƒ»«¿«¿««¿¿∆¡ƒ

כבר Baהמלוה ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔBkLÓa,המשכון בגוף זכות קנה שכבר כיון ««¿…««¬…

בו לחזור יכול ואין בדמיו דמתחייב לקנותו, חפץ למשך ¯˘·"‡דומה ˙·Â˘˙)

(„"� ÛÏ‡ ÔÓÈÒ¯ÙBÒ‰ ¯ÎN Ô˙B� ‰ÂÏ‰ כתיבת . עבור לסופר התשלום «…∆≈¿««≈
ו  לשלמו, עליו מוטל לטובתו הוא שהשטר כיון ËL¯השטר, ‡e‰ eÏÙ‡¬ƒ¿«

‡˜ÒÚ באחריות מלוה החצי פקדון, וחצי מלוה חצי כסף סכום לו שנותן היינו ƒ¿»
הוא  הפסדים או רווחים כשיהיה וממילא הנותן, באחריות פקדון והחצי הלוה,

ליתן  צריך המקבל אפ"ה שניהם, לטובת הוא זה שבאופן שניהם, בין מתחלק

הסופר  ‰ÎN¯.שכר Ô˙B� ‡e‰ ,¯Á‡ ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ ¯ËL‰ „a‡ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â¿ƒ««¿∆ƒ≈«¿«¿»ƒƒ¿…«≈≈«»»

(‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"ÎÙ ‰�˘Ó „È‚Ó‰Â ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

Ó ÔÓÈÒ

Â¯·ÁÏ ÂÓˆÚ ·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÏÂÏ‡ ‡Î

‡È‡�z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·ÈÁÓ‰ טז‰È‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ , «¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«««ƒ∆…»»
BÏ ·ÈÁקודם·ÈÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌeÏk כעת לו שהתחייב מה Èkˆ„מכח . «»¿¬≈∆«»≈«

התחייבותו  חלה אופן א',באיזה È�‡Lאופן ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰ ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ

u
השטר טו. נכתב  שכבר כזה  שבאופן  וס "ל  שחולקים ראשונים הרבה  הביא והש "ך

ללוה. נכסיו  ונשתעבדו  בעדים שטר שכתב  באופן לו, להלוות  חייב 

קנין .טז. לעשות צריך  לאסמכתא , קצת שדומה כיון תנאי, עם  עצמו  המחייב  אבל 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èì ïîéñ ò÷

:‰‚‰¯Ó‡הלוהBÏ e·˙ÎÂ CÎÂ Ck È�BÏÙÏ ·ÈÁ È�‡L È�ÓÓ e�˜ יבÈ¯‰ , »«¿ƒ∆ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿¬≈

BÏ ÔÈ�˙B�Â ÔÈ·˙Bk eÏ‡ וכדלעיל חשש שום ליכא קנין בו שיש ,דבשטר ≈¿ƒ¿¿ƒ

‰ÂÏ‰ „ÈÏ B˙B‡ ÔÈ�˙B� ÔÈ‡Â,למלוה שטר לכתוב וציוה קנין שעשה כיון ¿≈¿ƒ¿««…∆

ללוה  השטר את לתת להם אסור ולכן המלוה בו זכה ‡Ó¯כבר Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«

,È„Èa B˙B‡ e�˙e e·˙k‰ÂÏÓÏ e�zÈ ‡Ï שמא בידי, אותו תנו שאמר כיון ƒ¿¿¿»ƒ…ƒ¿««¿∆

בשטר  זה חיוב לכתוב בלבו גמר ÁzÓ˙לא ‡ˆÈL „Ú ‰ÂÏn‰ ‰kÊÈ ‡ÏÂ ,¿…ƒ¿∆««¿∆«∆≈≈ƒ««

‰ÂÏ‰ „Èהקנין מזמן למפרע יזכה לידו וכשיגיע .(ÂË¯)למלוה, ««…∆

ÏÂÏ‡ ËÈ

„È·ÈÁהלוהB„Èa e�zÈÂ e·zÎÈL ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ�˜a ÌÈ�LÏ BÓˆÚ ƒ≈«¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»
לידו  ליתנו צריך כן, דכשאמר  הקודם הסעיף בסוף eNÚ,ומבואר ÔÎÂ ,¿≈»

¯ÒÓeאח"כ·ÈÁ‰אתÚ„È ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰Ó „Á‡Ï ¯ËL‰ »«««»«¿«¿∆»≈∆««ƒ∆…»«
B˜ÏÁa ‰ÎÊ ,Ú„È ‡ÏÂ ˙Ó eÏÙ‡Â ,‰¯ÈÒÓ‰ BÊÓ ¯Á‡‰ דכשהגיע »«≈ƒ«¿ƒ»«¬ƒ≈¿…»«»»¿∆¿

לשניהם  הקנין את שעשה כיון בחלקו, השני גם זכה האחד ליד ,יג השטר
.ÌÈÓB˙È‰ e‰e·‚ÈÂ¿ƒ¿«¿ƒ

ÂË¯ËL ÂÈÏÚ e·zÎÈ ‡Ï ,B„ÈÓ e�˜L ÔË˜ e‡¯L ÌÈ„Ú בקנינו דאין ≈ƒ∆»»»∆»ƒ»…ƒ¿¿»»¿«
.כלום 

ÏÂÏ‡ 'Î

ÊË‡È·ÈL „Ú ¯Ó‚� B˙eÎÊ ÔÈ‡Â ,Ô·e‡¯ ˙eÎÊÏ ¯·„ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»»»ƒ¿¿≈¿≈¿ƒ¿««∆»ƒ
‰Ó ÌÈ�˙B�Â ÌÈ„Ú‰ ÔÈ·˙Bk Ì‡ ,¯Á‡ ¯·„ „BÚ e‡¯L ÌÈ„Ú≈ƒ∆»»»«≈ƒ¿ƒ»≈ƒ¿¿ƒ«

,e‡¯Lעיין‰"¯ ÔÓÈÒa'ה .יד סעיף ∆»¿ƒ»

u
בפני יב. שלא  שהיה  באופן  הלוה  ציווי בלי  כותבין אין בקנין שאפי' מוכח כאן

שם. הרמ"א שהביאם  כהחולקים ודלא ד' סעיף  סוף  לעיל  השו "ע וכדעת  המלוה,

ורקיג. הקנין, עדיין הועיל  לא  א"כ  בידו , ויתנו  שיכתבו  שאמר דכיון  תמה, והש "ך 

ולא מהני, לידו  השטר  שהגיע לזה  דרק י"ל  וא"כ  למפרע, הקנין חל  לידו כשמגיע 

השני , עבור גם  שיזכה דעת על  לראשון שמסר באופן דאיירי דצ"ל  ותירץ  לשני.

שמת . עד כלל  מכך  ידע  לא אפי' בזה  וזכה דמהני קמ"ל  רק

בפניכם,יד. מודעא  שמסרתי לי כתבו  אמר, שאפילו שאומר מי יש  שם : ז"ל 

שומעין  אין המקח, לבטל  עדותכם יצטרף  שאנסוני, האונס עדים  פי  על  וכשיוודע 

לו .

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|î ïîéñàò÷

ÊÈ‰ÂÏÓ‰ ˙‡ ˙BtÎÏ B„ÈaL ·BÁ ¯ËLa ÔÈ„ ˙È·Ï ‡aL ‰ÂÏ…∆∆»¿≈ƒƒ¿«∆¿»ƒ¿∆««¿∆
·zÎ� ‰ÂÏÓ‰ ˙Ú„ÓL ¯¯a˙� eÏÙ‡ ,Ú·˜L ÔÓÊ „Ú B˙BÂÏ‰Ï¿«¿«¿«∆»«¬ƒƒ¿»≈∆ƒ««««¿∆ƒ¿«
שיכתבו  ולעדים לסופר לך לשמעון ואמר לשמעון, להלוות הסכים שראובן היינו

בא  שמעון וכעת מעות, לך אתן לידי וכשתמסור מנה, לי חייב שאתה ויחתמו

הבטחתו  כפי שילווני ותובע השטר ÏBÎÈעם Baראובן, ¯ÊÁÏ הגיע כבר אפי' »«¬…
הסופר  שכר לו לשלם צריך ומ"מ מעות, לו נתן שלא זמן כל לידו, השטר

גרמי  מדין ‡Ó¯.טו שהוציא Ì‡ Ï·‡המלוה˜ÈÊÁ‰Â ÔBkLÓ ÏÚ BÏ ˙BÂÏ‰Ï ¬»ƒ»«¿«¿««¿¿∆¡ƒ

כבר Baהמלוה ¯ÊÁÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÔBkLÓa,המשכון בגוף זכות קנה שכבר כיון ««¿…««¬…

בו לחזור יכול ואין בדמיו דמתחייב לקנותו, חפץ למשך ¯˘·"‡דומה ˙·Â˘˙)

(„"� ÛÏ‡ ÔÓÈÒ¯ÙBÒ‰ ¯ÎN Ô˙B� ‰ÂÏ‰ כתיבת . עבור לסופר התשלום «…∆≈¿««≈
ו  לשלמו, עליו מוטל לטובתו הוא שהשטר כיון ËL¯השטר, ‡e‰ eÏÙ‡¬ƒ¿«

‡˜ÒÚ באחריות מלוה החצי פקדון, וחצי מלוה חצי כסף סכום לו שנותן היינו ƒ¿»
הוא  הפסדים או רווחים כשיהיה וממילא הנותן, באחריות פקדון והחצי הלוה,

ליתן  צריך המקבל אפ"ה שניהם, לטובת הוא זה שבאופן שניהם, בין מתחלק

הסופר  ‰ÎN¯.שכר Ô˙B� ‡e‰ ,¯Á‡ ·zÎÏ CÈ¯ˆÂ ¯ËL‰ „a‡ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â¿ƒ««¿∆ƒ≈«¿«¿»ƒƒ¿…«≈≈«»»

(‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"ÎÙ ‰�˘Ó „È‚Ó‰Â ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

Ó ÔÓÈÒ

Â¯·ÁÏ ÂÓˆÚ ·ÈÈÁÓ‰ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÏÂÏ‡ ‡Î

‡È‡�z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·ÈÁÓ‰ טז‰È‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ , «¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«««ƒ∆…»»
BÏ ·ÈÁקודם·ÈÁ ‰Ê È¯‰ ,ÌeÏk כעת לו שהתחייב מה Èkˆ„מכח . «»¿¬≈∆«»≈«

התחייבותו  חלה אופן א',באיזה È�‡Lאופן ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰ ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰»≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ

u
השטר טו. נכתב  שכבר כזה  שבאופן  וס "ל  שחולקים ראשונים הרבה  הביא והש "ך

ללוה. נכסיו  ונשתעבדו  בעדים שטר שכתב  באופן לו, להלוות  חייב 

קנין .טז. לעשות צריך  לאסמכתא , קצת שדומה כיון תנאי, עם  עצמו  המחייב  אבל 
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|î ïîéñ áò÷

·ÈÁכעת Ó�‰מתחייב È�BÏÙÏ מכבר לו שחייב הודאה דרך ב ,יז ולא 'אופן «»ƒ¿ƒ»∆
¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ידו ÔÈ‡Lבכתב Èt ÏÚ Û‡ ,‰�Ó EÏ ·ÈÁ È�È¯‰ ∆»«ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»∆««ƒ∆≈

ÌÈ„Ú ÌL עליו חתם והוא כתב שהסופר ג',או È�Ùaאופן BÏ ¯Ó‡L B‡ »≈ƒ∆»«ƒ¿≈
'È„Ú Ìz‡' ¯Ó‡ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLa ‰�Ó EÏ ·ÈÁ È�È¯‰ ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿«««ƒ∆…»««∆≈«
שלא  ובאופן בו, לשטות שבא ולא כוונתו אמיתת על מראה זה כך שכשאומר

מ"מ  זו, הוכחה שחסרה אע"פ זאת, Ê‰אמר È¯‰ ,'¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ„BÓ Ì‰È�LL Èt ÏÚ Û‡ ÌÏLÏ ·ÈÁÂ ,ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈««ƒ∆¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ·ÈÁ È¯‰L ,ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡ÏL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â וזה ,יח ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿
לחייבו ‰Ú¯·מועיל „aÚzLÈL BÓk שאינו אע"פ למלוה מתחייב שערב כמו ¿∆ƒ¿«¿≈∆»≈

חייב  שאינו אע"פ מתחייב בממון, עצמו המחייב כך BkLk˙·.חייב, ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿∆≈

ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÁÓ ÈÂ‰„ ,E„ÈaL ÈÏL ·BÁ‰ ÏÚ CÎÂ Ck EÓÓ ÈzÏa˜ „Á‡Ï¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿«¿«««∆ƒ∆¿»¿¿«≈¿ƒ»««

Ïa˜ ‡Ï„ Ô�ÈÚ„È„ אם ‚· הדין והוא כמחילה, נחשב שקיבל, שהודה כיון «¿»¿ƒ»¿»ƒ≈

נחשב  עדי', 'אתם ואמר עדים בפני פה בעל זאת אמר אלא כן, כתב לא

כמחילה ‰¯ËÈ·"‡)נמי Ì˘· ‚"Ú ÔÓÈÒ ÛÒÂÈ ˙È·).

·B„È ·˙Îa ·˙kL ‰ÂÏמפלוני וכך כך ÌÈ„Úוחתמו ÈÚ‰Â„שלוה Ba …∆∆»«ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
רק  שמעידין איירי ולש"ך ההלוואה, עצם על שמעידים מלבד ידו, כתב שזה

ההלוואה  עצם עדים ÂÏÓÏ‰הלוהe�˙�Âעל בפני שלא ËL¯אפי' ‰Ê È¯‰ , ¿»¿««¿∆¬≈∆¿«
¯Lk בעדים כשטר נחשב ידו בכתב שטר כי ממשועבדים, לגבות ÔÎÂיט אפי' . »≈¿≈

¯ËL ·˙k Ì‡ מפלוני שלוה ידו ÌÈ„Úבכתב Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,כלל , ƒ»«¿«««ƒ∆≈≈ƒ
¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ„Ú È�Ù· ‰ÂÏÓÏ e�˙�Â בפני שנמסר מחמת ¿»¿««¿∆ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

גמור  לשטר נחשב ÛÈ„Ê‰Ïעדים, ÏBÎÈ B�È‡L B„È ·˙k ‰È‰ÈL ‡e‰Â ,¿∆ƒ¿∆¿«»∆≈»¿ƒ¿«≈
נוספים  דברים בשטר אח"כ יוסיף שלא ‰ÌÈ„Úכדי B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ קודם , ¿ƒ¿¿»≈ƒ

ÌÈ„ÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆL ,‰¯B‰L ÌÈ�B‡‚‰Ó LÈÂ .Ì‰È�Ùa ¯ÒÓ�L∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈≈«¿ƒ∆»∆»ƒ«»≈ƒ

u
לכךיז. כוונתו  אם אודיתא, מדין מהני כן גם העבר , על  הודאה בדרך וכשאומר

[נתיבות].

עליו ,יח. חולקים ראשונים  הרבה אבל  הרמב "ם , שיטת דזה  והש "ך  הסמ "ע וכתבו 

חלה התחיבותו, על  קנין שעשה באופן  או  בשטר, ממש  שכתב  ב ' באופן  דרק וס"ל 

האופנים. בשאר ולא זו , התחייבות 

גובהיט. מ "ט  המעשה, עצם על  מעידין שאין הסמ "ע  לשיטת צ "ע למבקר :

ממשועבדים.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àî ïîéñâò÷

'ÌÎÈ�Ùa ¯ÒÓ�L e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á' ,Ì‰È�Ùa e¯ÒÓL על לכתוב שצריכים ∆»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆
זה  על וחותמים בפנינו', נמסר זה 'שטר .השטר

‡Ó ÔÓÈÒ

Â·ÂÁ ¯Ë˘ „·‡ Â‡ ˜ÁÓ�˘ ÈÓ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

ÏÂÏ‡ ·Î

‡˜ÁÓ‰Ï CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ‰ÏaL ÈÓ לגמרי שימחק וחושש ƒ∆»»¿««¬≈≈¿ƒ»≈
לכן  בו, כתוב היה מה להכיר יוכלו ÌÈ„Úולא ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ מה שיראו «¬ƒ»»≈ƒ

בשטר  „ÔÈכ כתוב ˙È·Ï ‡·e השטר נמחק שכבר אחרי אפי' אלו עדים ,עם »¿≈ƒ
Ì‰Â הב"דÌeÈ˜ BÏ ÌÈNBÚ בהמשך שיתבאר ‡ÌÈ¯ÓB‰‚‰:.וכמו LÈÂ ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

eÏÙ‡כברÈ¯Ó‚Ï ˜ÁÓ� יכול בו, כתוב היה מה שיודעים עדים לו יש אם ¬ƒƒ¿«¿«¿≈

קיום  לו עושים והם לב"ד, e˙Î·להביאם ‰È‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰L ¯Á‡Ó≈««∆»≈ƒ¿ƒ∆»»»

Ba(ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù È"�Â Ì"·˘¯‰ Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË)ÔÈ„ÈÚÓL BÊ ˙e„ÚÂ .¿≈∆¿ƒƒ

¯·„‰ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL „ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ¯ËL‰ ÏÚ מה רק להעיד באים כי ««¿«¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿≈«««»»

המעשה  עצם על ולא בשטר, ‰¯˘·"‡)כא שכתוב Ì˘· ÌÁÂ¯È Â�È·¯). רק

קיום, שטר לו לכתוב יכולים ÌÓˆÚהב"ד ¯ËL‰ È„Ú Ï·‡ עדים שכן וכל ¬»≈≈«¿««¿»
Ì‰È�Ùaאחרים  ˜ÁÓ�L Èt ÏÚ Û‡ ¯Á‡ ¯ËL BÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ כי , ≈¿ƒ¿««≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

עצמם  השטר עדי ואפי' המתחייב, הסכמת בלי שטר לכתוב יכולים אין

שליחותן  עשו כבר כי אחר, שטר לכתוב יכולים אין לכתוב, שלחן שהמתחייב

u
דאזכ. להימחק, שהולך  בשעה  השטר  את  יראו  שהעדים  צריך השו "ע  לדעת 

לא מקודם השטר את  ראו  אם  משא"כ  שבשטר, הלשונות בכל  מדקדקים העדים 

הלשונות  בכל  היטב  לדקדק  עלייהו  רמיא דלא  מילתא הוי עדות, בתורת

להעיד  יכולים  זה  באופן גם הרמ "א ולשיטת  להעיד. יוכלו  לא ולכן המסופקים ,

[נתיבות].

להעיד כא. צריך ודאי לגמרי, השטר נמחק כבר לב "ד כשבאים  דאם הש "ך  ודעת 

את  מאשרים  רק והעדים בשטר, שכתוב  מה עדיין כשניכר ורק דין, בעל  בפני

ה'. סעיף  מ "ו סימן כדלקמן דין, בעל  בפני להעיד צריך  אין לזה החתימות ,
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·ÈÁכעת Ó�‰מתחייב È�BÏÙÏ מכבר לו שחייב הודאה דרך ב ,יז ולא 'אופן «»ƒ¿ƒ»∆
¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ידו ÔÈ‡Lבכתב Èt ÏÚ Û‡ ,‰�Ó EÏ ·ÈÁ È�È¯‰ ∆»«ƒ¿«¬≈ƒ«»¿»∆««ƒ∆≈

ÌÈ„Ú ÌL עליו חתם והוא כתב שהסופר ג',או È�Ùaאופן BÏ ¯Ó‡L B‡ »≈ƒ∆»«ƒ¿≈
'È„Ú Ìz‡' ¯Ó‡ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËLa ‰�Ó EÏ ·ÈÁ È�È¯‰ ÌÈ„Ú≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿«««ƒ∆…»««∆≈«
שלא  ובאופן בו, לשטות שבא ולא כוונתו אמיתת על מראה זה כך שכשאומר

מ"מ  זו, הוכחה שחסרה אע"פ זאת, Ê‰אמר È¯‰ ,'¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»«ƒ¿«¬≈∆
ÌÈ„BÓ Ì‰È�LL Èt ÏÚ Û‡ ÌÏLÏ ·ÈÁÂ ,ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰ ¯Ó‡L BÓk¿∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈««ƒ∆¿≈∆ƒ

BÓˆÚ ·ÈÁ È¯‰L ,ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ ‰È‰ ‡ÏL ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â וזה ,יח ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿
לחייבו ‰Ú¯·מועיל „aÚzLÈL BÓk שאינו אע"פ למלוה מתחייב שערב כמו ¿∆ƒ¿«¿≈∆»≈

חייב  שאינו אע"פ מתחייב בממון, עצמו המחייב כך BkLk˙·.חייב, ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈¿∆≈

ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÁÓ ÈÂ‰„ ,E„ÈaL ÈÏL ·BÁ‰ ÏÚ CÎÂ Ck EÓÓ ÈzÏa˜ „Á‡Ï¿∆»ƒ«¿ƒƒ¿«¿«««∆ƒ∆¿»¿¿«≈¿ƒ»««

Ïa˜ ‡Ï„ Ô�ÈÚ„È„ אם ‚· הדין והוא כמחילה, נחשב שקיבל, שהודה כיון «¿»¿ƒ»¿»ƒ≈

נחשב  עדי', 'אתם ואמר עדים בפני פה בעל זאת אמר אלא כן, כתב לא

כמחילה ‰¯ËÈ·"‡)נמי Ì˘· ‚"Ú ÔÓÈÒ ÛÒÂÈ ˙È·).

·B„È ·˙Îa ·˙kL ‰ÂÏמפלוני וכך כך ÌÈ„Úוחתמו ÈÚ‰Â„שלוה Ba …∆∆»«ƒ¿«»¿≈ƒ≈ƒ
רק  שמעידין איירי ולש"ך ההלוואה, עצם על שמעידים מלבד ידו, כתב שזה

ההלוואה  עצם עדים ÂÏÓÏ‰הלוהe�˙�Âעל בפני שלא ËL¯אפי' ‰Ê È¯‰ , ¿»¿««¿∆¬≈∆¿«
¯Lk בעדים כשטר נחשב ידו בכתב שטר כי ממשועבדים, לגבות ÔÎÂיט אפי' . »≈¿≈

¯ËL ·˙k Ì‡ מפלוני שלוה ידו ÌÈ„Úבכתב Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,כלל , ƒ»«¿«««ƒ∆≈≈ƒ
¯ËLa ‰ÂÏÓ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈ„Ú È�Ù· ‰ÂÏÓÏ e�˙�Â בפני שנמסר מחמת ¿»¿««¿∆ƒ¿≈≈ƒ¬≈∆ƒ¿∆ƒ¿«

גמור  לשטר נחשב ÛÈ„Ê‰Ïעדים, ÏBÎÈ B�È‡L B„È ·˙k ‰È‰ÈL ‡e‰Â ,¿∆ƒ¿∆¿«»∆≈»¿ƒ¿«≈
נוספים  דברים בשטר אח"כ יוסיף שלא ‰ÌÈ„Úכדי B˙B‡ e‡¯˜ÈÂ קודם , ¿ƒ¿¿»≈ƒ

ÌÈ„ÚÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆL ,‰¯B‰L ÌÈ�B‡‚‰Ó LÈÂ .Ì‰È�Ùa ¯ÒÓ�L∆ƒ¿«ƒ¿≈∆¿≈≈«¿ƒ∆»∆»ƒ«»≈ƒ

u
לכךיז. כוונתו  אם אודיתא, מדין מהני כן גם העבר , על  הודאה בדרך וכשאומר

[נתיבות].

עליו ,יח. חולקים ראשונים  הרבה אבל  הרמב "ם , שיטת דזה  והש "ך  הסמ "ע וכתבו 

חלה התחיבותו, על  קנין שעשה באופן  או  בשטר, ממש  שכתב  ב ' באופן  דרק וס"ל 

האופנים. בשאר ולא זו , התחייבות 

גובהיט. מ "ט  המעשה, עצם על  מעידין שאין הסמ "ע  לשיטת צ "ע למבקר :

ממשועבדים.
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'ÌÎÈ�Ùa ¯ÒÓ�L e„ÈÚ‰Â eÓ˙Á' ,Ì‰È�Ùa e¯ÒÓL על לכתוב שצריכים ∆»¿ƒ¿≈∆ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆
זה  על וחותמים בפנינו', נמסר זה 'שטר .השטר

‡Ó ÔÓÈÒ

Â·ÂÁ ¯Ë˘ „·‡ Â‡ ˜ÁÓ�˘ ÈÓ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '„ Â·Â

ÏÂÏ‡ ·Î

‡˜ÁÓ‰Ï CÏB‰ ‡e‰ È¯‰Â B·BÁ ¯ËL ‰ÏaL ÈÓ לגמרי שימחק וחושש ƒ∆»»¿««¬≈≈¿ƒ»≈
לכן  בו, כתוב היה מה להכיר יוכלו ÌÈ„Úולא ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ מה שיראו «¬ƒ»»≈ƒ

בשטר  „ÔÈכ כתוב ˙È·Ï ‡·e השטר נמחק שכבר אחרי אפי' אלו עדים ,עם »¿≈ƒ
Ì‰Â הב"דÌeÈ˜ BÏ ÌÈNBÚ בהמשך שיתבאר ‡ÌÈ¯ÓB‰‚‰:.וכמו LÈÂ ¿≈ƒƒ¿≈¿ƒ

eÏÙ‡כברÈ¯Ó‚Ï ˜ÁÓ� יכול בו, כתוב היה מה שיודעים עדים לו יש אם ¬ƒƒ¿«¿«¿≈

קיום  לו עושים והם לב"ד, e˙Î·להביאם ‰È‰ ‰Ó ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰L ¯Á‡Ó≈««∆»≈ƒ¿ƒ∆»»»

Ba(ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù È"�Â Ì"·˘¯‰ Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË)ÔÈ„ÈÚÓL BÊ ˙e„ÚÂ .¿≈∆¿ƒƒ

¯·„‰ ÏÚa È�Ùa ‡ÏL „ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ¯ËL‰ ÏÚ מה רק להעיד באים כי ««¿«¿ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿≈«««»»

המעשה  עצם על ולא בשטר, ‰¯˘·"‡)כא שכתוב Ì˘· ÌÁÂ¯È Â�È·¯). רק

קיום, שטר לו לכתוב יכולים ÌÓˆÚהב"ד ¯ËL‰ È„Ú Ï·‡ עדים שכן וכל ¬»≈≈«¿««¿»
Ì‰È�Ùaאחרים  ˜ÁÓ�L Èt ÏÚ Û‡ ¯Á‡ ¯ËL BÏ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ כי , ≈¿ƒ¿««≈««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈∆

עצמם  השטר עדי ואפי' המתחייב, הסכמת בלי שטר לכתוב יכולים אין

שליחותן  עשו כבר כי אחר, שטר לכתוב יכולים אין לכתוב, שלחן שהמתחייב

u
דאזכ. להימחק, שהולך  בשעה  השטר  את  יראו  שהעדים  צריך השו "ע  לדעת 

לא מקודם השטר את  ראו  אם  משא"כ  שבשטר, הלשונות בכל  מדקדקים העדים 

הלשונות  בכל  היטב  לדקדק  עלייהו  רמיא דלא  מילתא הוי עדות, בתורת

להעיד  יכולים  זה  באופן גם הרמ "א ולשיטת  להעיד. יוכלו  לא ולכן המסופקים ,

[נתיבות].

להעיד כא. צריך ודאי לגמרי, השטר נמחק כבר לב "ד כשבאים  דאם הש "ך  ודעת 

את  מאשרים  רק והעדים בשטר, שכתוב  מה עדיין כשניכר ורק דין, בעל  בפני

ה'. סעיף  מ "ו סימן כדלקמן דין, בעל  בפני להעיד צריך  אין לזה החתימות ,
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הראשון  ˜ÌeÈבשטר BÏ ÌÈNBÚ ÔÈ„ ˙È·e ÔÈ„ ˙È·Ï ÌÈ‡a Ï·‡ היינו , ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ
הוא  אחר, שטר לכתוב יכולים שב"ד והטעם לו. שהיה השטר שעל אישור

מחמת  דעתם שיקול ע"פ מהזולת ממון להפקיע ב"ד ביד כח שיש מחמת

הפקר  ב"ד ‡Á¯,שהפקר ¯ËL ÌÈ·˙Bk ,‰Ê ¯ËL ÌÈÓÈ˜Ó „ˆÈk .≈«¿«¿ƒ¿«∆¿ƒ¿««≈
,È�BÏÙe È�BÏÙe È�BÏt ÔÈ„ ˙Èa e�‡ :ÌÈ¯ÓB‡Âכי מאשרים ‰ÈˆB‡הרינו ¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

È�BÏÙe È�BÏÙe ,È�BÏt ÌBÈa B�ÓÊe ,e�È�ÙÏ ˜ÁÓ� ¯ËL È�BÏt Ôa È�BÏt¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿»¿»≈¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈ„Ú את גם להזכיר שצריך וי"א בשטר, חתומים שהיו העדים שמות היינו ≈»

בשטר  כתוב היה מה שהעידו העדים Ì‡Âשמות הב"ד , הוסיפו להנ"ל בנוסף ¿ƒ
ÌÈ„Ú'בשטר e·˙kו  ÏL Ì˙e„ÚÏ e�˜˜Ê‰Â' אם , וביררנו בשטר, החתומים »¿¿À¿«¿¿≈»∆≈ƒ

חתימתן  אכן BÏזו e·˙kL ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ ,˙�ÂÎÓ ˙‡ˆÓ�Â נחשב כי ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿«∆∆»¿
שנתקיים  שטר ‡Á¯כמו ÌeÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â הקיום , עצמו זה Ï‡כי Ì‡Â . ¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…

Ôk e·˙k בירר רק הראשונים, העדים חתימת אמיתות את בירר לא הב"ד א"כ »¿≈
ולכן  מחדש, וכתבו בשטר כתוב היה ÏÚהמלוהˆ¯CÈמה ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ¿»ƒ¿»»«

‰¯‡ÌÈ�BLחתימת ÌÈ„Ú‰ נכונה Ô˙e„Úשהיא ÌÈ˜˙zL „ÚÔÂ˘Ï Î"Ú) »≈ƒ»ƒƒ«∆ƒ¿«≈≈»
(Ì"·Ó¯‰.:‰‚‰Â חתימת על ראיה להביא המלוה שצריך שאמרנו ¿באופן

הראשונים B�È‡Lהעדים ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ eÏ‡k ÈÂ‰ ,ÌÈÓÈ˜Ó Ô�È‡ Ì‡ƒ≈»¿«¿ƒ«≈¿ƒƒ»»¿«∆≈

ÌÈ˜Óמזוייף או פרעתי טוען כשהלוה בו, לגבות אפשר Ó˘�‰שאי „È‚Ó‰) ¿À»

(‚"ÎÙ¯ËL‰ eÚ¯˜L ,ÌeÈ˜a ·zÎÏ CÈ¯ˆL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆»ƒƒ¿…«ƒ∆»¿«¿«
ÔBL‡¯‰ שנמחקÔÎ ‡Ï Ì‡„ הראשון , את קרעו השני,ולא ÏeÒtהשטר »ƒ¿ƒ…≈»

‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ ,‡e‰ השטר על נפרדים עדים כתי שתי יעמיד המלוה ¿«¿ƒ»∆»
ו  שנמחק, קודם ‡Á¯הראשון ÔÈ„ ˙È·Ï CÏÈהשניים העדים BÏעם eNÚÈÂ ≈≈¿≈ƒ«≈¿«¬

¯Á‡ ÌeÈ˜ שטרות שתי בידו יהיו a‚ÈÂ‰ואז ¯ÊÁÈÂ ‰a‚ÈÂ שלא כיון אבל ƒ«≈¿ƒ¿∆¿«¬…¿ƒ¿∆
מציאות  אין לקורעו, כדי הראשון השטר עם מגיע אא"כ קיום שטר לו כותבים

נוסף  שטר ‡Ûשיקבל ¯Á‡ BÏ ÌÈ·˙Bk ,˜ÁÓ�L ‰�zÓ ¯ËL Ï·‡ .¬»¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«≈«
ÔBL‡¯‰ Ú¯˜� ‡ÏL Èt ÏÚ קרקע על מתנה שטר על שמדובר כיון «ƒ∆…ƒ¿«»ƒ

הראשון  השטר את לקרוע א"צ ולכן פעמיים, לגבות שיבוא חשש אין .מסויימת,
:‰‚‰ÔÈ„ ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BkL ÔÓÊÓ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ÔÓÊÓ ¯ËL‰ ÔÈ·˙BÎÂ כי ¿¿ƒ«¿«ƒ¿«»ƒ¿…ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

מהמקבל, וקנאו הנותן חזר במתנה, הקרקע את לו שנתן אחר שמא חוששים

שחזר  בטענה מהנותן הקרקע את ויוציא יבוא היום, של הזמן כתוב יהיה ואם

כדין שלא ויהיה לו, ˙ÂÙÒÂ˙)ונתנה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)‰�zÓa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»»««»»
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˙eÈ¯Á‡,חוב מחמת או גזולה בטענת ממנו הקרקע את יוציאו שאם לו שכתב «¬»
דמיה  את לו aיתן ÔÎÂ kÓÓe¯כל, Á˜Ó È¯ËL אחריות בהם יש שתמיד ¿≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»

בשני  סופר, טעות הוא מקח, בשטר אחריות כתיבת העדר כי נכתב, לא אפי'

אלו ‰¯‡ÔBLאופנים Ú¯˜Ï CÈ¯ˆ שטרות שתי לעשות יוכל שלא ‡Bכדי , »ƒƒ¿…«»ƒ
È�aÓ ‡ÏÂ È„aÚLÓÓ Ba Û¯ËÏ ·zÎ� ‡Ï ‰Ê ¯ËL' ,È�La ·zÎÏƒ¿…«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«ƒ¿…ƒ¿«¿¿≈¿…ƒ¿≈
,'Á˜BÏ‰ B‡ ‰�zÓ‰ Ïa˜Ó „Èa BÊ ‰„N „ÈÓÚ‰Ï È„k ‡Ï‡ ,È¯Á»≈∆»¿≈¿«¬ƒ»∆¿«¿«≈««»»«≈«

¯ÎBÓ‰ B‡ Ô˙B�‰ B„ÈÓ e�‡ÈˆBÈ ‡ÏL בהערה ראה .כב הטעם ∆…ƒ∆ƒ»«≈«≈

·ÌÈNBÚÂ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ ,B·BÁ ¯ËL ˜ÁÓ�L ÈÓƒ∆ƒ¿«¿««¬ƒ»»≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÓeÈ˜ BÏ נוסף פרט להוסיף בא רק א', בסעיף הוזכר שכבר הדין Â„Â˜‡זה , ƒ¿«¿»

Ï·‡ ,Ò�‡a ˜ÁÓ�L ÌÈ„Ú LÈL כאילו הוי באונס, שנמחק עדים אין אם ∆≈≈ƒ∆ƒ¿«¿…∆¬»
ש  Ú„Ó˙ראינו ‰ÂÏÓ B˜ÁÓ נפרע שהחוב כראיה ונחשב ‡Bמדעתו, אפי', ¿»«¿∆ƒ««

אלא מדעת, מחקו ‡ÔÈלא ,˜ÁÓ�Â ,¯ÓzLÓ B�È‡L ÌB˜Óa BÁÈ�‰L∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
,˜ÁÓ‰Ï Èe‡¯L ÌB˜Óa BÁÈ�‰L ÔÂÈÎ„ ,ÌeÈ˜ BÏ ÌÈNBÚ אמרינן ƒƒ¿≈»∆ƒƒ¿»∆»¿ƒ»≈

dÚ¯Ù,ש  È‡„Â על כראוי, שמרו ומדלא שטרותיו, על היטב שומר אדם כי «««¿≈
פרוע  זה ששטר שיודע .כרחך

ÏÂÏ‡ ‚Î

‚ÔÈ„ ˙È·Ï ‡·e ,„·‡Â ,¯ËL BÏ ‰È‰L ÈÓומבקש¯ËL BÏ e·zÎÈL ƒ∆»»¿«¿»«»¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿«
¯Á‡ לו נאבד שהשטר BÏבטענה ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ לו , אבד לא באמת שמא «≈≈¿ƒ

פעמים  שתי ידם על לגבות יבוא שטרות, שתי לו שיהיו ‡Ìוע"י eÏÙ‡ ,¬ƒƒ
BÏ e�˙�Â e·˙kL ÌÈ„ÈÚÓe ÔBL‡¯‰ ¯ËL È„Ú ‡È·‰ שטר שבכל היינו ≈ƒ≈≈¿«»ƒ¿ƒƒ∆»¿¿»¿

לא  ולבסוף לעצמו כתבו שהלוה חוששים כי למלוה, להחזירו אין ונמצא, שאבד

חוששין  מ"מ זה, חשש וליכא למלוה מסרו שהלוה עדים כשיש אבל לוה,

u
הנוכב. ביד גזולה שהשדה שחוששים  לזה, הנגזלהטעם וכשיבוא  המוכר, או  תן

והנותן , המוכר או  הלקוחות נגד קנוניא  יחד יעשו הלוקח או  המקבל  מיד להוציאה

או הנותן של  חורין מבני להוציא  הוא יחזור ממנו , טרף  שהנגזל  שאחרי  ע "י וזאת

שיש  הראשון  בשטר קנה או קיבל  שהוא  אחרי שקנו מלקוחות שיטרוף  או  המוכר ,

ויטרוף יבוא ואח "כ  זמן, מעט שוב  בשדה לישב  שיניחנו  מהנגזל  יבקש  ואח "כ  לו ,

או המקבל  ואז השדה, של  הראשונים  בעליו  שהוא שיוכיח  ע "י השדה את שוב 

לכתוב צריך  ולכן בידו , שיש  השני  השטר מכח  מלקוחות לטרוף  שוב  יוכלו  הלוקח 

לא הנותן או  שהמוכר ענינו  וכל  חורין, מבני או  מלקוחות בו  טורף  אינו  זה  ששטר

סתם. בה שיושב  לומר יוכל 
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הראשון  ˜ÌeÈבשטר BÏ ÌÈNBÚ ÔÈ„ ˙È·e ÔÈ„ ˙È·Ï ÌÈ‡a Ï·‡ היינו , ¬»»ƒ¿≈ƒ≈ƒƒƒ
הוא  אחר, שטר לכתוב יכולים שב"ד והטעם לו. שהיה השטר שעל אישור

מחמת  דעתם שיקול ע"פ מהזולת ממון להפקיע ב"ד ביד כח שיש מחמת

הפקר  ב"ד ‡Á¯,שהפקר ¯ËL ÌÈ·˙Bk ,‰Ê ¯ËL ÌÈÓÈ˜Ó „ˆÈk .≈«¿«¿ƒ¿«∆¿ƒ¿««≈
,È�BÏÙe È�BÏÙe È�BÏt ÔÈ„ ˙Èa e�‡ :ÌÈ¯ÓB‡Âכי מאשרים ‰ÈˆB‡הרינו ¿¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ

È�BÏÙe È�BÏÙe ,È�BÏt ÌBÈa B�ÓÊe ,e�È�ÙÏ ˜ÁÓ� ¯ËL È�BÏt Ôa È�BÏt¿ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿»¿»≈¿«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ
ÂÈ„Ú את גם להזכיר שצריך וי"א בשטר, חתומים שהיו העדים שמות היינו ≈»

בשטר  כתוב היה מה שהעידו העדים Ì‡Âשמות הב"ד , הוסיפו להנ"ל בנוסף ¿ƒ
ÌÈ„Ú'בשטר e·˙kו  ÏL Ì˙e„ÚÏ e�˜˜Ê‰Â' אם , וביררנו בשטר, החתומים »¿¿À¿«¿¿≈»∆≈ƒ

חתימתן  אכן BÏזו e·˙kL ‰Ê ¯ËLa ‰·B‚ ,˙�ÂÎÓ ˙‡ˆÓ�Â נחשב כי ¿ƒ¿≈¿À∆∆∆ƒ¿«∆∆»¿
שנתקיים  שטר ‡Á¯כמו ÌeÈ˜ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â הקיום , עצמו זה Ï‡כי Ì‡Â . ¿≈»ƒƒ«≈¿ƒ…

Ôk e·˙k בירר רק הראשונים, העדים חתימת אמיתות את בירר לא הב"ד א"כ »¿≈
ולכן  מחדש, וכתבו בשטר כתוב היה ÏÚהמלוהˆ¯CÈמה ‰È‡¯ ‡È·‰Ï »ƒ¿»ƒ¿»»«

‰¯‡ÌÈ�BLחתימת ÌÈ„Ú‰ נכונה Ô˙e„Úשהיא ÌÈ˜˙zL „ÚÔÂ˘Ï Î"Ú) »≈ƒ»ƒƒ«∆ƒ¿«≈≈»
(Ì"·Ó¯‰.:‰‚‰Â חתימת על ראיה להביא המלוה שצריך שאמרנו ¿באופן

הראשונים B�È‡Lהעדים ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰ eÏ‡k ÈÂ‰ ,ÌÈÓÈ˜Ó Ô�È‡ Ì‡ƒ≈»¿«¿ƒ«≈¿ƒƒ»»¿«∆≈

ÌÈ˜Óמזוייף או פרעתי טוען כשהלוה בו, לגבות אפשר Ó˘�‰שאי „È‚Ó‰) ¿À»

(‚"ÎÙ¯ËL‰ eÚ¯˜L ,ÌeÈ˜a ·zÎÏ CÈ¯ˆL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆»ƒƒ¿…«ƒ∆»¿«¿«
ÔBL‡¯‰ שנמחקÔÎ ‡Ï Ì‡„ הראשון , את קרעו השני,ולא ÏeÒtהשטר »ƒ¿ƒ…≈»

‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ ,‡e‰ השטר על נפרדים עדים כתי שתי יעמיד המלוה ¿«¿ƒ»∆»
ו  שנמחק, קודם ‡Á¯הראשון ÔÈ„ ˙È·Ï CÏÈהשניים העדים BÏעם eNÚÈÂ ≈≈¿≈ƒ«≈¿«¬

¯Á‡ ÌeÈ˜ שטרות שתי בידו יהיו a‚ÈÂ‰ואז ¯ÊÁÈÂ ‰a‚ÈÂ שלא כיון אבל ƒ«≈¿ƒ¿∆¿«¬…¿ƒ¿∆
מציאות  אין לקורעו, כדי הראשון השטר עם מגיע אא"כ קיום שטר לו כותבים

נוסף  שטר ‡Ûשיקבל ¯Á‡ BÏ ÌÈ·˙Bk ,˜ÁÓ�L ‰�zÓ ¯ËL Ï·‡ .¬»¿««»»∆ƒ¿«¿ƒ«≈«
ÔBL‡¯‰ Ú¯˜� ‡ÏL Èt ÏÚ קרקע על מתנה שטר על שמדובר כיון «ƒ∆…ƒ¿«»ƒ

הראשון  השטר את לקרוע א"צ ולכן פעמיים, לגבות שיבוא חשש אין .מסויימת,
:‰‚‰ÔÈ„ ˙Èa BÏ ÔÈ·˙BkL ÔÓÊÓ ‡ÏÂ ÔBL‡¯‰ ÔÓÊÓ ¯ËL‰ ÔÈ·˙BÎÂ כי ¿¿ƒ«¿«ƒ¿«»ƒ¿…ƒ¿«∆¿ƒ≈ƒ

מהמקבל, וקנאו הנותן חזר במתנה, הקרקע את לו שנתן אחר שמא חוששים

שחזר  בטענה מהנותן הקרקע את ויוציא יבוא היום, של הזמן כתוב יהיה ואם

כדין שלא ויהיה לו, ˙ÂÙÒÂ˙)ונתנה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)‰�zÓa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»»««»»
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˙eÈ¯Á‡,חוב מחמת או גזולה בטענת ממנו הקרקע את יוציאו שאם לו שכתב «¬»
דמיה  את לו aיתן ÔÎÂ kÓÓe¯כל, Á˜Ó È¯ËL אחריות בהם יש שתמיד ¿≈¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»

בשני  סופר, טעות הוא מקח, בשטר אחריות כתיבת העדר כי נכתב, לא אפי'

אלו ‰¯‡ÔBLאופנים Ú¯˜Ï CÈ¯ˆ שטרות שתי לעשות יוכל שלא ‡Bכדי , »ƒƒ¿…«»ƒ
È�aÓ ‡ÏÂ È„aÚLÓÓ Ba Û¯ËÏ ·zÎ� ‡Ï ‰Ê ¯ËL' ,È�La ·zÎÏƒ¿…«≈ƒ¿«∆…ƒ¿«ƒ¿…ƒ¿«¿¿≈¿…ƒ¿≈
,'Á˜BÏ‰ B‡ ‰�zÓ‰ Ïa˜Ó „Èa BÊ ‰„N „ÈÓÚ‰Ï È„k ‡Ï‡ ,È¯Á»≈∆»¿≈¿«¬ƒ»∆¿«¿«≈««»»«≈«

¯ÎBÓ‰ B‡ Ô˙B�‰ B„ÈÓ e�‡ÈˆBÈ ‡ÏL בהערה ראה .כב הטעם ∆…ƒ∆ƒ»«≈«≈

·ÌÈNBÚÂ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ „ÈÓÚÓ ,B·BÁ ¯ËL ˜ÁÓ�L ÈÓƒ∆ƒ¿«¿««¬ƒ»»≈ƒƒ¿≈≈ƒ¿ƒ
BÓeÈ˜ BÏ נוסף פרט להוסיף בא רק א', בסעיף הוזכר שכבר הדין Â„Â˜‡זה , ƒ¿«¿»

Ï·‡ ,Ò�‡a ˜ÁÓ�L ÌÈ„Ú LÈL כאילו הוי באונס, שנמחק עדים אין אם ∆≈≈ƒ∆ƒ¿«¿…∆¬»
ש  Ú„Ó˙ראינו ‰ÂÏÓ B˜ÁÓ נפרע שהחוב כראיה ונחשב ‡Bמדעתו, אפי', ¿»«¿∆ƒ««

אלא מדעת, מחקו ‡ÔÈלא ,˜ÁÓ�Â ,¯ÓzLÓ B�È‡L ÌB˜Óa BÁÈ�‰L∆ƒƒ¿»∆≈ƒ¿«≈¿ƒ¿«≈
,˜ÁÓ‰Ï Èe‡¯L ÌB˜Óa BÁÈ�‰L ÔÂÈÎ„ ,ÌeÈ˜ BÏ ÌÈNBÚ אמרינן ƒƒ¿≈»∆ƒƒ¿»∆»¿ƒ»≈

dÚ¯Ù,ש  È‡„Â על כראוי, שמרו ומדלא שטרותיו, על היטב שומר אדם כי «««¿≈
פרוע  זה ששטר שיודע .כרחך

ÏÂÏ‡ ‚Î

‚ÔÈ„ ˙È·Ï ‡·e ,„·‡Â ,¯ËL BÏ ‰È‰L ÈÓומבקש¯ËL BÏ e·zÎÈL ƒ∆»»¿«¿»«»¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿«
¯Á‡ לו נאבד שהשטר BÏבטענה ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ לו , אבד לא באמת שמא «≈≈¿ƒ

פעמים  שתי ידם על לגבות יבוא שטרות, שתי לו שיהיו ‡Ìוע"י eÏÙ‡ ,¬ƒƒ
BÏ e�˙�Â e·˙kL ÌÈ„ÈÚÓe ÔBL‡¯‰ ¯ËL È„Ú ‡È·‰ שטר שבכל היינו ≈ƒ≈≈¿«»ƒ¿ƒƒ∆»¿¿»¿

לא  ולבסוף לעצמו כתבו שהלוה חוששים כי למלוה, להחזירו אין ונמצא, שאבד

חוששין  מ"מ זה, חשש וליכא למלוה מסרו שהלוה עדים כשיש אבל לוה,

u
הנוכב. ביד גזולה שהשדה שחוששים  לזה, הנגזלהטעם וכשיבוא  המוכר, או  תן

והנותן , המוכר או  הלקוחות נגד קנוניא  יחד יעשו הלוקח או  המקבל  מיד להוציאה

או הנותן של  חורין מבני להוציא  הוא יחזור ממנו , טרף  שהנגזל  שאחרי  ע "י וזאת

שיש  הראשון  בשטר קנה או קיבל  שהוא  אחרי שקנו מלקוחות שיטרוף  או  המוכר ,

ויטרוף יבוא ואח "כ  זמן, מעט שוב  בשדה לישב  שיניחנו  מהנגזל  יבקש  ואח "כ  לו ,

או המקבל  ואז השדה, של  הראשונים  בעליו  שהוא שיוכיח  ע "י השדה את שוב 

לכתוב צריך  ולכן בידו , שיש  השני  השטר מכח  מלקוחות לטרוף  שוב  יוכלו  הלוקח 

לא הנותן או  שהמוכר ענינו  וכל  חורין, מבני או  מלקוחות בו  טורף  אינו  זה  ששטר

סתם. בה שיושב  לומר יוכל 
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כנ"ל  שטרות שתי לו  שיהיו ורוצה נאבד לא „ÔÈשהשטר ˙È·Ï ÔÈ‡ Ôk ÏÚ ,«≈≈¿≈ƒ
¯ËL ÌeL ˙˜zÚ‰ ·zÎÏ פעמים שתי לגבות תקלה לידי יבוא שלא ,כדי ƒ¿…«¿»«¿«

e‡¯È ‡Ï Ì‡שיראוÈk ,C¯ˆ Ba LÈLכדוגמת˜ÁÓ�L ÈÓ„ ‡È‰‰ ƒ…ƒ¿∆≈…∆ƒ«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
B·BÁ ¯ËL לפנינו השטר את רואים כי לו לכתוב אפשר ששם א', סעיף דלעיל ¿«

תקלה  חשש שום ליכא וממילא אותו, ÒÙËוקורעים Ì„‡Ï e·˙k Ì‡Â .¿ƒ»¿¿»»…∆
מ  העתקה Ú„של Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ‡·e ,¯ËL¿«»ƒ¿≈≈ƒ≈≈ƒƒ«

¯ËL‰ Ûe‚ ‡ÈˆBÈL את בידו להשאיר לא כדי שניהם, את ממנו ויקחו ∆ƒ«¿«
המקורי  בשטר שוב לגבות ÚËהאפשרות Ba e·˙k ‡Ï Ì‡ ,eNÚ ‰ÓÏ Ì ƒ…»¿««»»»

B·BÁ ¯ËL ˜ÁÓ�„ ‡È‰‰ Èk ,¯Á‡ ¯ËL כתבו למה בשטר כתוב ששם ¿««≈ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿«
אחר  L‡·„שטר ÌÈ„ÚÏ Úe„ÈL ÔB‚k Ba ‡ˆBÈÎÂ כותבים , זה שבאופן ¿«≈¿∆»«»≈ƒ∆»«

וכותבים  בידו, שאינו בעדים ידוע כי המקורי, השטר את להוציא וא"צ אחר שטר

מהשטר  העתק לו כתבו זה שמחמת ÌÈ„ÚÏבשטר Úe„È ÔÈ‡ Ï·‡ שאבד,. ¬»≈»«»≈ƒ
eÏÙ‡Â ,BÏ e·zÎÈ ‡Ï ש ÌÈ„Úa,ידוע BÏ,מ"מ�‡·„ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ …ƒ¿¿«¬ƒ∆¡«¿≈ƒ≈¿ƒ

‡ÓL„אח"כe�‡ˆÓÈ פעמיים לגבות ÌÈ„ÈÚÓויוכל ÌÈ„Ú Ôk Ì‡ ‡Ï‡ , ¿∆»ƒ¿»∆∆»ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ
Û¯N�L תקלה חשש שום אין זה דבאופן נמחק, ËLa¯‰‚‰:.או ‡˜Â„Â ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«

‰‡ÂÏ‰ הנ"ל מהטעם חדש שטר כותבין Ïa‡אין ‰�zÓe Á˜Ó È¯ËL Ï·‡ , «¿»»¬»ƒ¿≈ƒ»«»»¿…

˙eÈ¯Á‡ כשמפורש רק מקח ובשטר אחריות, בלי הוא סתמא מתנה, [בשטר «¬»

יבוא  שמא כותבין, אין אחריות עליו יש אם כי אחריות], בלי שהוא בו

שאבד  וטוען אחריות אין ואם כדין, שלא שניה פעם מלקוחות ÔÈ·˙Bk¿ƒלגבות

„·‡�L ¯Á‡Ó ,¯Á‡ BÏ,הפסד חשש שום שאין כיון שאבד, עדים אין אפי' «≈≈««∆∆¡«

א' סעיף ÔÈÒÈtËÓכדלעיל ÔÈ‡ Ï·‡ ˆ¯Cמעתיקין. ‡ÏÏ ¯ËL ÌeL˙·Â˘˙) ¬»≈«¿ƒƒ¿«¿……∆

(Ê"ÎÂ ‚"Î ‡"ÎÂ Ê"Ë ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰˙B�zÓ Ba ·e˙kL ‰‡Âˆ ¯ËL .¿««»»∆»«»

BÏ e·zÎÈL ÔÈ„ ˙È·Ï „Á‡ ‡·e ,ÌÈa¯ÏשטרB„·Ïיופיע B˜ÏÁושם »«ƒ»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿«∆¿

,‡e‰ ‡¯ËL Â‡Ï È¯‰„ ,È‡˜ ‡�È·e‚Ï Â‡Ï ‡‰„ ,BÏ ÌÈ·˙Bk ,‰�zÓa««»»¿ƒ¿»«¿«¿»»≈«¬≈«¿»»

e�Ú¯t ¯ÓÈÓÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈÓB˙È‰Â דין לו ואין לראיה, רק הוא צוואה דשטר ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈«»«¿

מה  לדעת רק בו, לגבות עומד לא וגם כנגדו, פרעתי לומר נאמן שאין שטר

מרע השכיב ÔÓÈÒציוה Ô"·Ó¯‰ ˙·Â˘˙Â Á"Ú˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)

(‚"ÙÌ‡ e‰ÈÓe שנאבד. ÌLÓ,מופקד‰È‰השטר „·‡�Â ,¯Á‡ „Èa ƒƒ»»¿««≈¿∆¡«ƒ»
BÏ ÌÈ·˙Bk שטר e�‡ˆÓÈלמפקיד, ‡ÓL LÁÈÓÏ ‡kÈÏ„ ,¯Á‡ ויגבה ¿ƒ«≈¿≈»¿≈«∆»ƒ¿»∆

שנית  פעם B„Èaבו ‰È‰ ‡ÏL ÔÂÈk לחפשו , כדי נאבד, היכן יודע ואינו ≈»∆…»»¿»
ÂÏÓ‰Â‰ולמוצאו  ,ÌÈ‰ ˙�È„Óa ‰ÂÏ‰ Ì‡Â ממנו . לגבות כדי לשם הולך ¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ««»¿««¿∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àî ïîéñæò÷

ו  È·‡חובו, ,C¯„a BÏ „·‡È ‡ÓL ,B„Èa B¯ËL CÈÏBÈ ‡ÏL LLBÁ≈∆…ƒ¿»¿»∆»…««∆∆»…
¯Á‡ BÏ ÔÈ·˙BÎÂ ÔÈ„ ˙È·Ï חובו לגבות הולך הוא ההעתק Âועם קודם , ¿≈ƒ¿¿ƒ«≈¿

B¯ËLשהולך ÁÈ�Ó ‡e‰ המקורי È·e˙הראשון ,B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙Èa „Èa «ƒ«¿»¿«≈ƒ∆¿ƒ≈
ÚÈ„BÈ ÌL ‰ÂÏ‰L ÌB˜ÓaL ÔÈ„במכתב או שליח „ÔÈע"י ˙È·Ï ƒ∆«»∆«…∆»ƒ«¿≈ƒ

B·BÁÓ Ú¯Ù� ‡e‰L ,‰ÂÏÓ‰ ÌB˜ÓaL בידו שהיה ההעתק Âע"י הב"ד , אז ∆ƒ¿««¿∆∆ƒ¿«≈¿
המלוה ‰ËL¯שבמקום „·‡� Ì‡Â .Ì„ÈaL ÔBL‡¯‰ ¯ËL‰ ÌÈÚ¯B˜¿ƒ«¿«»ƒ∆¿»»¿ƒ∆¡««¿«

eÒÈtË‰L עבורו Ê‰שהעתיקו Úe„ÈÂ ,‰ÂÏ‰ Ïˆ‡ BÏ CÏB‰ ‡e‰Lk ∆ƒ¿ƒ¿∆≈≈∆«…∆¿»«∆
„ÔÈשנאבד  ˙Èa È�ÙÏ CÏB‰ ,ÌÈ„Úa עדים עם המקורי, שטרו הופקד ששם ¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ

Lאלו ¯ËL‰ BÏ e¯ÈÊÁÈÂ ,„·‡�L Ì‰È�ÙÏ e„ÈÚÈÂמופקדÌ„Èa אין ואם ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿«¬ƒ«¿«∆¿»»
אבל  בשטר, וגם בהעתק יגבה שמא השטר את לו מחזירין אין שנאבד, עדים לו

העתק, בשטר כשגובה כי בשניהן, שיגבה חשש דאין חדש, העתק לו כותבין

שובר  לו לכתוב אין ‰‚‰:.חייב אחריות, בו שיש שבשטר נתבאר לעיל

כלשון  הוא ההטפסה כשנוסח זה וכל פעמיים, יגבה שמא הטפסה, לו נותנין

כותבין, גווני בכל העתק שהוא ניכר אם אבל גמור, ËL¯לכןÂשטר ÏÎ ¿»¿«

ÔÈÒÈtËÓL'מטפיסין' ‰¯‡ÔBL,צ"ל ¯ËLÓ ˙B‡a ˙B‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈzÚÓÂ , ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«»ƒ

˜zÚ‰ ‡e‰L Ba ÔÈ·˙BÎÂ מועיל והשטר תקלה, של חשש שום אין וממילא ¿¿ƒ∆∆¿≈

להד"ם  יאמר שלא רק Âלו כזה. שבאופן נוסף, „ÔÈדין ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ¿≈¿ƒƒ≈ƒ

B˜ÈzÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ„Ú È�L eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,¯ËL ˙˜zÚ‰Ï(‚"È˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯) ¿«¿»«¿«∆»¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

דלהלן  המשפט את הוסיף ÊÏ‰הסמ"ע ‰Ê ÔÈ·B¯˜ Ô‰ eÏÙ‡Â) לכתוב יכולין «¬ƒ≈¿ƒ∆»∆

מילתא  גילוי אלא ואינו בו, גובה ולא שטר דין שום לו שאין כיון זה, שטר

שיש )בעלמא  אמרינן קרובים, ושניים ג' שחתומים באופן דרק חולק, והש"ך

שני  רק כשחתומים אבל והשני, מהקרובים אחד כשרים, עדים שני כאן

א' עד רק כאן שיש נחשב  .קרובים,

נאמן,„ אינו פרעתי, טוען הלוה וחבירו חבירו, על חוב שטר שמוציא מי כל

אבל בעי', מאי בידי 'שטרך לו טוען B¯·Áדהמלוה ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¬≈
B„ÈÓ e�˜L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËL‰ „·‡Â ,¯ËLa«¿«¿»««¿««¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»
לומר  נאמן אין שטר, כתבו לא אפי' קנין בעדי דבהלוה ל"ט סימן לעיל ונתבאר

שטר  כשכתב מ"מ לפנינו, שטר שיש וכמו עומד, לכתיבה קנין דסתם פרעתי,

ÔÓÊÏואבד, ·BÁ‰ ‰È‰ eÏÙ‡Â .˙Ò‰ ÚaL� ‰Ê È¯‰ Ú¯tL ÔÚBË Ì‡ƒ≈∆»«¬≈∆ƒ¿«∆≈«¬ƒ»»«ƒ¿«
Ú¯t‰Ï B�ÓÊ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ,זמנו תוך פורע אדם שאין חזקה יש ותמיד «¬«ƒ…ƒƒ«¿«¿ƒ»«

נאמן  כאן מ"מ פרעתי, לומר נאמן אין פה על במלוה BÏואפי' e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àî ïîéñ åò÷

כנ"ל  שטרות שתי לו  שיהיו ורוצה נאבד לא „ÔÈשהשטר ˙È·Ï ÔÈ‡ Ôk ÏÚ ,«≈≈¿≈ƒ
¯ËL ÌeL ˙˜zÚ‰ ·zÎÏ פעמים שתי לגבות תקלה לידי יבוא שלא ,כדי ƒ¿…«¿»«¿«

e‡¯È ‡Ï Ì‡שיראוÈk ,C¯ˆ Ba LÈLכדוגמת˜ÁÓ�L ÈÓ„ ‡È‰‰ ƒ…ƒ¿∆≈…∆ƒ«ƒ¿ƒ∆ƒ¿«
B·BÁ ¯ËL לפנינו השטר את רואים כי לו לכתוב אפשר ששם א', סעיף דלעיל ¿«

תקלה  חשש שום ליכא וממילא אותו, ÒÙËוקורעים Ì„‡Ï e·˙k Ì‡Â .¿ƒ»¿¿»»…∆
מ  העתקה Ú„של Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ‡·e ,¯ËL¿«»ƒ¿≈≈ƒ≈≈ƒƒ«

¯ËL‰ Ûe‚ ‡ÈˆBÈL את בידו להשאיר לא כדי שניהם, את ממנו ויקחו ∆ƒ«¿«
המקורי  בשטר שוב לגבות ÚËהאפשרות Ba e·˙k ‡Ï Ì‡ ,eNÚ ‰ÓÏ Ì ƒ…»¿««»»»

B·BÁ ¯ËL ˜ÁÓ�„ ‡È‰‰ Èk ,¯Á‡ ¯ËL כתבו למה בשטר כתוב ששם ¿««≈ƒ«ƒ¿ƒ¿«¿«
אחר  L‡·„שטר ÌÈ„ÚÏ Úe„ÈL ÔB‚k Ba ‡ˆBÈÎÂ כותבים , זה שבאופן ¿«≈¿∆»«»≈ƒ∆»«

וכותבים  בידו, שאינו בעדים ידוע כי המקורי, השטר את להוציא וא"צ אחר שטר

מהשטר  העתק לו כתבו זה שמחמת ÌÈ„ÚÏבשטר Úe„È ÔÈ‡ Ï·‡ שאבד,. ¬»≈»«»≈ƒ
eÏÙ‡Â ,BÏ e·zÎÈ ‡Ï ש ÌÈ„Úa,ידוע BÏ,מ"מ�‡·„ ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ …ƒ¿¿«¬ƒ∆¡«¿≈ƒ≈¿ƒ

‡ÓL„אח"כe�‡ˆÓÈ פעמיים לגבות ÌÈ„ÈÚÓויוכל ÌÈ„Ú Ôk Ì‡ ‡Ï‡ , ¿∆»ƒ¿»∆∆»ƒ≈≈ƒ¿ƒƒ
Û¯N�L תקלה חשש שום אין זה דבאופן נמחק, ËLa¯‰‚‰:.או ‡˜Â„Â ∆ƒ¿«¿«¿»ƒ¿«

‰‡ÂÏ‰ הנ"ל מהטעם חדש שטר כותבין Ïa‡אין ‰�zÓe Á˜Ó È¯ËL Ï·‡ , «¿»»¬»ƒ¿≈ƒ»«»»¿…

˙eÈ¯Á‡ כשמפורש רק מקח ובשטר אחריות, בלי הוא סתמא מתנה, [בשטר «¬»

יבוא  שמא כותבין, אין אחריות עליו יש אם כי אחריות], בלי שהוא בו

שאבד  וטוען אחריות אין ואם כדין, שלא שניה פעם מלקוחות ÔÈ·˙Bk¿ƒלגבות

„·‡�L ¯Á‡Ó ,¯Á‡ BÏ,הפסד חשש שום שאין כיון שאבד, עדים אין אפי' «≈≈««∆∆¡«

א' סעיף ÔÈÒÈtËÓכדלעיל ÔÈ‡ Ï·‡ ˆ¯Cמעתיקין. ‡ÏÏ ¯ËL ÌeL˙·Â˘˙) ¬»≈«¿ƒƒ¿«¿……∆

(Ê"ÎÂ ‚"Î ‡"ÎÂ Ê"Ë ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰˙B�zÓ Ba ·e˙kL ‰‡Âˆ ¯ËL .¿««»»∆»«»

BÏ e·zÎÈL ÔÈ„ ˙È·Ï „Á‡ ‡·e ,ÌÈa¯ÏשטרB„·Ïיופיע B˜ÏÁושם »«ƒ»∆»¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿«∆¿

,‡e‰ ‡¯ËL Â‡Ï È¯‰„ ,È‡˜ ‡�È·e‚Ï Â‡Ï ‡‰„ ,BÏ ÌÈ·˙Bk ,‰�zÓa««»»¿ƒ¿»«¿«¿»»≈«¬≈«¿»»

e�Ú¯t ¯ÓÈÓÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈÓB˙È‰Â דין לו ואין לראיה, רק הוא צוואה דשטר ¿«¿ƒ¿ƒ¿≈«»«¿

מה  לדעת רק בו, לגבות עומד לא וגם כנגדו, פרעתי לומר נאמן שאין שטר

מרע השכיב ÔÓÈÒציוה Ô"·Ó¯‰ ˙·Â˘˙Â Á"Ú˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)

(‚"ÙÌ‡ e‰ÈÓe שנאבד. ÌLÓ,מופקד‰È‰השטר „·‡�Â ,¯Á‡ „Èa ƒƒ»»¿««≈¿∆¡«ƒ»
BÏ ÌÈ·˙Bk שטר e�‡ˆÓÈלמפקיד, ‡ÓL LÁÈÓÏ ‡kÈÏ„ ,¯Á‡ ויגבה ¿ƒ«≈¿≈»¿≈«∆»ƒ¿»∆

שנית  פעם B„Èaבו ‰È‰ ‡ÏL ÔÂÈk לחפשו , כדי נאבד, היכן יודע ואינו ≈»∆…»»¿»
ÂÏÓ‰Â‰ולמוצאו  ,ÌÈ‰ ˙�È„Óa ‰ÂÏ‰ Ì‡Â ממנו . לגבות כדי לשם הולך ¿ƒ«…∆ƒ¿ƒ««»¿««¿∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àî ïîéñæò÷

ו  È·‡חובו, ,C¯„a BÏ „·‡È ‡ÓL ,B„Èa B¯ËL CÈÏBÈ ‡ÏL LLBÁ≈∆…ƒ¿»¿»∆»…««∆∆»…
¯Á‡ BÏ ÔÈ·˙BÎÂ ÔÈ„ ˙È·Ï חובו לגבות הולך הוא ההעתק Âועם קודם , ¿≈ƒ¿¿ƒ«≈¿

B¯ËLשהולך ÁÈ�Ó ‡e‰ המקורי È·e˙הראשון ,B¯ÈÚaL ÔÈ„ ˙Èa „Èa «ƒ«¿»¿«≈ƒ∆¿ƒ≈
ÚÈ„BÈ ÌL ‰ÂÏ‰L ÌB˜ÓaL ÔÈ„במכתב או שליח „ÔÈע"י ˙È·Ï ƒ∆«»∆«…∆»ƒ«¿≈ƒ

B·BÁÓ Ú¯Ù� ‡e‰L ,‰ÂÏÓ‰ ÌB˜ÓaL בידו שהיה ההעתק Âע"י הב"ד , אז ∆ƒ¿««¿∆∆ƒ¿«≈¿
המלוה ‰ËL¯שבמקום „·‡� Ì‡Â .Ì„ÈaL ÔBL‡¯‰ ¯ËL‰ ÌÈÚ¯B˜¿ƒ«¿«»ƒ∆¿»»¿ƒ∆¡««¿«

eÒÈtË‰L עבורו Ê‰שהעתיקו Úe„ÈÂ ,‰ÂÏ‰ Ïˆ‡ BÏ CÏB‰ ‡e‰Lk ∆ƒ¿ƒ¿∆≈≈∆«…∆¿»«∆
„ÔÈשנאבד  ˙Èa È�ÙÏ CÏB‰ ,ÌÈ„Úa עדים עם המקורי, שטרו הופקד ששם ¿≈ƒ≈ƒ¿≈≈ƒ

Lאלו ¯ËL‰ BÏ e¯ÈÊÁÈÂ ,„·‡�L Ì‰È�ÙÏ e„ÈÚÈÂמופקדÌ„Èa אין ואם ¿»ƒƒ¿≈∆∆∆¡«¿«¬ƒ«¿«∆¿»»
אבל  בשטר, וגם בהעתק יגבה שמא השטר את לו מחזירין אין שנאבד, עדים לו

העתק, בשטר כשגובה כי בשניהן, שיגבה חשש דאין חדש, העתק לו כותבין

שובר  לו לכתוב אין ‰‚‰:.חייב אחריות, בו שיש שבשטר נתבאר לעיל

כלשון  הוא ההטפסה כשנוסח זה וכל פעמיים, יגבה שמא הטפסה, לו נותנין

כותבין, גווני בכל העתק שהוא ניכר אם אבל גמור, ËL¯לכןÂשטר ÏÎ ¿»¿«

ÔÈÒÈtËÓL'מטפיסין' ‰¯‡ÔBL,צ"ל ¯ËLÓ ˙B‡a ˙B‡ B˙B‡ ÔÈ˜ÈzÚÓÂ , ∆«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¿«»ƒ

˜zÚ‰ ‡e‰L Ba ÔÈ·˙BÎÂ מועיל והשטר תקלה, של חשש שום אין וממילא ¿¿ƒ∆∆¿≈

להד"ם  יאמר שלא רק Âלו כזה. שבאופן נוסף, „ÔÈדין ˙Èa ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ¿≈¿ƒƒ≈ƒ

B˜ÈzÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈ„Ú È�L eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,¯ËL ˙˜zÚ‰Ï(‚"È˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯) ¿«¿»«¿«∆»¬ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ

דלהלן  המשפט את הוסיף ÊÏ‰הסמ"ע ‰Ê ÔÈ·B¯˜ Ô‰ eÏÙ‡Â) לכתוב יכולין «¬ƒ≈¿ƒ∆»∆

מילתא  גילוי אלא ואינו בו, גובה ולא שטר דין שום לו שאין כיון זה, שטר

שיש )בעלמא  אמרינן קרובים, ושניים ג' שחתומים באופן דרק חולק, והש"ך

שני  רק כשחתומים אבל והשני, מהקרובים אחד כשרים, עדים שני כאן

א' עד רק כאן שיש נחשב  .קרובים,

נאמן,„ אינו פרעתי, טוען הלוה וחבירו חבירו, על חוב שטר שמוציא מי כל

אבל בעי', מאי בידי 'שטרך לו טוען B¯·Áדהמלוה ÏÚ ·BÁ BÏ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»«¬≈
B„ÈÓ e�˜L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,¯ËL‰ „·‡Â ,¯ËLa«¿«¿»««¿««¬≈»≈ƒ«»ƒ««ƒ∆»ƒ»
לומר  נאמן אין שטר, כתבו לא אפי' קנין בעדי דבהלוה ל"ט סימן לעיל ונתבאר

שטר  כשכתב מ"מ לפנינו, שטר שיש וכמו עומד, לכתיבה קנין דסתם פרעתי,

ÔÓÊÏואבד, ·BÁ‰ ‰È‰ eÏÙ‡Â .˙Ò‰ ÚaL� ‰Ê È¯‰ Ú¯tL ÔÚBË Ì‡ƒ≈∆»«¬≈∆ƒ¿«∆≈«¬ƒ»»«ƒ¿«
Ú¯t‰Ï B�ÓÊ ÚÈ‚‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ,זמנו תוך פורע אדם שאין חזקה יש ותמיד «¬«ƒ…ƒƒ«¿«¿ƒ»«

נאמן  כאן מ"מ פרעתי, לומר נאמן אין פה על במלוה BÏואפי' e·˙ÎÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿
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zÚ¯t ‰ÂÏ‰ ÔÚË Ì‡ ,B„Èa B�È‡Â ¯ËL˙Ò‰ ÚaL�Â ,ÔÓ‡� ,ÂÈ ¿«¿≈¿»ƒ»««…∆¿«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿«∆≈
BÚ¯tL שנאמן והטעם טענתו, נגד היסת להישבע חייב מכחישו, שהמלוה כיון ∆¿»

BÙ¯N B‡ ¯ËL‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe BÚ¯t ‡ÓL ÔÈLLBÁ e�‡L כאן ויש ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿«¿»
בטענתו  נאמן הוא ולכן לפנינו, ÁzÓ˙כג ריעותא ‡ˆBÈ ¯ËL‰ ‰È‰ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»»«¿«≈ƒ««

È„È¯Á‡ של מידו נפל והשטר פרע לא עדין אם ידוע ולא שמצאו, היינו ¿≈«≈
הלוה  של מידו נפל והשטר פרע, שכבר או �ÏÙהמלוה, È�ÓÓ ÔÚBË ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«

B�ÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL ¯Á‡,זמנו תוך פורע אדם ואין ««∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«
ÔÂÈkLמ"מ  ,¯ËÙ�Â ˙Ò‰ ÚaL�לפנינו ריעותא Èa„שיש ¯ËL‰ ÔÈ‡L ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿«¿«

,‰ÂÏÓ‰לכן‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡' ‡·Ïשל .'B�ÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡ ««¿∆≈»¬»»≈»»≈«¿¿«¬»
Ì‡ ש טוען È„Èהמלוה ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â ,¯Á‡ Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ‰ B„È˜Ù‰ ƒƒ¿ƒ««¿∆≈∆«≈¿≈ƒ««¿≈

,B˙‡ˆÓ ‰z‡Â ÏÙ� È�ÓÓe ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ ,„˜Ù�‰«ƒ¿»≈«…∆∆¡»«»«¿ƒƒ∆ƒ»«¿«»¿»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡Â שהמלוה לומר הנפקד נאמן ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒ

ריעותא  שום בשטר רואים היינו ולא למלוה מחזירו שהיה במיגו בידו, .הפקידו
:‰‚‰ÈÓשידועÌBk¯k ‰eL·kL ¯ÈÚa ÂÈ˙B¯ËL eÈ‰L מלחמה ,בשעת ƒ∆»¿»»¿ƒ∆¿»»«¿

¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈ„e·‡ ˙˜ÊÁa Ì‰ ‡Ó˙ÒÓ אחריות עם ,אפילו ƒ¿»»≈¿∆¿«¬ƒ¿¿ƒ¿««≈

,Ba ÔÈÁÈ‚LÓ ÔÈ‡ ,‰ÁBÓe „ÓBÚ ‰ÂÏ‰ eÏÙ‡Â שהיו ידוע לא אם אבל «¬ƒ«…∆≈∆≈«¿ƒƒ

אחריות בלי לו כותבין שם, ˜Â"È)שטרותיו ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

·Ó ÔÓÈÒ

,ÔÂ˘Ï ÏÎ· ¯Ë˘‰ ÔÈ·˙ÂÎ˘
Â· ˘¯ÂÙÓ Ú·ËÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ Â"Ë Â·Â
ÏÂÏ‡ „Î

‡ÏÚ ·BÁ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡גביÛÈ„Ê‰Ï ÏBÎÈL חרס,„·¯ גבי על כגון ≈¿ƒ¿««»»∆»¿ƒ¿«≈
שרוצים  מה ולכתוב למחוק ‡eÏÙשאפשר ÏeÒt ,ÂÈÏÚ e·˙k Ì‡Â ,¿ƒ»¿»»»¬ƒ

u
פרעתי ,כג. לומר נאמן אין הזמן, בתוך  הוא  דאם הראב "ד דשיטת  כתב  והש "ך 

ואם פרע , שלא חזקה  ואיכא  הזמן, בתוך  שזה  שאומרים עדים לפנינו  כאן דיש 

כהראב "ד. לי קים לומר יכול  מוחזק המלוה 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áî ïîéñèò÷

¯zÏ‡Ï Ba ˙Ba‚Ï זוכרים העדים כי זיוף, חשש אין מיד לגבות שלענין אע"פ ƒ¿¿«¿»
שטר  לכן רבים, לימים לעמוד שיוכל שטר של שמהותו כיון מ"מ עליו, שחתמו

שטר  אינו להזדייף, BÁ·.כד שיכול ¯ËL ‡˜Â„Â לראיה לעמוד ענינו שכל ¿«¿»¿«

לזייפו  אפשר יהיה שלא צריך לכן זמן, ‡˜�ÈÈ˙‡לאחר ¯ËL Ï·‡ שטר , ¬»¿««¿»«¿»

לצור  רק חרס ע"ג שדי שכתבו בו שכותב בשטר קרקע שקונה כגון קנין, ך

לך  Lk¯מכורה את , פעל שכבר הקנין, מעשה אחר להתקיים צריך אינו כי »≈

עדים, בפני שמסרו ובתנאי אחר, שטר יכתוב ראיה שטר רוצה ואם פעולתו,

אותו זייפת לומר יכול „‚ÔÈËÈ)דבלא"ה ·"Ù Ô"¯)ÈeNÚ B�È‡L ¯ËL Ïk .»¿«∆≈»

ÌÚË ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÎÁ ˙�˜˙Îוחשש,BÏÒÙÏמ"מÔÎÏÂ ,ÏeÒt ¿«»«¬»ƒ««ƒ∆≈««¿»¿»¿»≈

¯L˜Ó ¯ËL ‰Ê‰ ÔÓÊa ‰NÚ Ì‡ מיוחדת בצורה אותו שעושים שטר הוא ƒ»»«¿««∆¿«¿À»

עושים  לא הזה ובזמן החיצוני, מצידה שורה כל על חתומים שהעדים באופן

עשאה  כן אם זו ולשיטה ÏeÒt˙Ú„Ïאותו, Ù"‚ ˜¯Ù ˘È¯ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) »

(˘"¯‰ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ לפוסלו . טעם שאין כיון ÔÏדכשר, ‡ÓÈ˜ ÈÎ‰Â והש"ך , ¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»»

אינו  חשש, בו שאין חכמים מתקנת ששינוי הסוברת השיטה דאפי' חולק,

בתוך  חתומים לא שהעדים כיון לכו"ע, פסול במקושר מ"מ השטר, את פוסל

כן לחתום תקנו מקושר בשטר רק כי ÌÈ˜ÒÂÙ)השטר, ‰·¯‰ „ÂÚÂ Ô"·Ó¯)

'‡ ÛÈÚÒ „"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ברמ"א. ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

ka˙·השטר· ¯ÙBÒ‰ ˜„˜„ÈL „·Ï·e ,·˙k ÏÎÂ ÔBLÏ ÏÎa ·zÎ�ƒ¿«¿»»¿»¿«ƒ¿«∆¿«¿≈«≈ƒ¿«
Èe�L ÌeL Ba ‡‰È ‡ÏL ,‡e‰‰ כתב אותו של הכתיבה .מכללי «∆…¿≈ƒ

ÏÂÏ‡ ‰Î

B¯ËL˙חלק‚ Ôe˜zÓשצריךBÏL Ô"È�ÈÊÂ Ô"ÈÂ‡Âa Ô�Ba˙‰Ï,השטר של ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ∆
‰B·Èz˙שיבדוק  ÔÈa ÌÈ˜eÁ„ eÈ‰È ‡ÏL הם אם כי מהרגיל, יותר ∆…ƒ¿¿ƒ≈«≈

חוששים  Ô"ÈÊדחוקים, B‡ Â"‡Â ÛÈÒB‰Â ÛÈÊ ‡ÓL דקות אותיות שהם כיון ∆»ƒ≈¿ƒ»«ƒ
השטר  משמעות להשתנות יכול ועי"ז התיבות, בין לדוחקם Âיכול יבדוק , ¿כן

ש  eÈ‰Èהיטב ‡ÏתיבותÌÈ˜Á¯Ó שאר שבין מהרווח יותר מהשניה אחת …ƒ¿¿À»ƒ

u
הםכד. כי לזייפו , יוכל  לא  שממילא מסירה , עדי בפני  מסרו  אם אף מהני לא ולכן

ימים לעמוד ראוי אינו שבעצמותו  כיון פסול , השטר מ"מ בו, כתוב  היה  מה  יודעים

דמהני . הר"ח  כשיטת  לי קים לומר יכול  מסירה שבעדי כתב  והש "ך  רבים .
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zÚ¯t ‰ÂÏ‰ ÔÚË Ì‡ ,B„Èa B�È‡Â ¯ËL˙Ò‰ ÚaL�Â ,ÔÓ‡� ,ÂÈ ¿«¿≈¿»ƒ»««…∆¿«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿«∆≈
BÚ¯tL שנאמן והטעם טענתו, נגד היסת להישבע חייב מכחישו, שהמלוה כיון ∆¿»

BÙ¯N B‡ ¯ËL‰ Ú¯˜ CÎÈÙÏe BÚ¯t ‡ÓL ÔÈLLBÁ e�‡L כאן ויש ∆»¿ƒ∆»¿»¿ƒ»»««¿«¿»
בטענתו  נאמן הוא ולכן לפנינו, ÁzÓ˙כג ריעותא ‡ˆBÈ ¯ËL‰ ‰È‰ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»»«¿«≈ƒ««

È„È¯Á‡ של מידו נפל והשטר פרע לא עדין אם ידוע ולא שמצאו, היינו ¿≈«≈
הלוה  של מידו נפל והשטר פרע, שכבר או �ÏÙהמלוה, È�ÓÓ ÔÚBË ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆≈ƒ∆ƒ»«

B�ÓÊ CB˙a ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈzÚ¯tL ¯Á‡,זמנו תוך פורע אדם ואין ««∆»«¿ƒ««ƒ∆¿¿«
ÔÂÈkLמ"מ  ,¯ËÙ�Â ˙Ò‰ ÚaL�לפנינו ריעותא Èa„שיש ¯ËL‰ ÔÈ‡L ƒ¿»∆≈¿ƒ¿»∆≈»∆≈«¿«¿«

,‰ÂÏÓ‰לכן‰˜ÊÁ ÌL ÔÈ‡' ‡·Ïשל .'B�ÓÊ CB˙a Ú¯Bt Ì„‡ ÔÈ‡ ««¿∆≈»¬»»≈»»≈«¿¿«¬»
Ì‡ ש טוען È„Èהמלוה ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ‡e‰Â ,¯Á‡ Ïˆ‡ ‰ÂÏÓ‰ B„È˜Ù‰ ƒƒ¿ƒ««¿∆≈∆«≈¿≈ƒ««¿≈

,B˙‡ˆÓ ‰z‡Â ÏÙ� È�ÓÓe ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ ,„˜Ù�‰«ƒ¿»≈«…∆∆¡»«»«¿ƒƒ∆ƒ»«¿«»¿»»
ÌÈ„Úa BÏˆ‡ B„È˜Ù‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡Â שהמלוה לומר הנפקד נאמן ¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿¿≈ƒ

ריעותא  שום בשטר רואים היינו ולא למלוה מחזירו שהיה במיגו בידו, .הפקידו
:‰‚‰ÈÓשידועÌBk¯k ‰eL·kL ¯ÈÚa ÂÈ˙B¯ËL eÈ‰L מלחמה ,בשעת ƒ∆»¿»»¿ƒ∆¿»»«¿

¯Á‡ ¯ËL BÏ ÔÈ·˙BÎÂ ,ÌÈ„e·‡ ˙˜ÊÁa Ì‰ ‡Ó˙ÒÓ אחריות עם ,אפילו ƒ¿»»≈¿∆¿«¬ƒ¿¿ƒ¿««≈

,Ba ÔÈÁÈ‚LÓ ÔÈ‡ ,‰ÁBÓe „ÓBÚ ‰ÂÏ‰ eÏÙ‡Â שהיו ידוע לא אם אבל «¬ƒ«…∆≈∆≈«¿ƒƒ

אחריות בלי לו כותבין שם, ˜Â"È)שטרותיו ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

·Ó ÔÓÈÒ

,ÔÂ˘Ï ÏÎ· ¯Ë˘‰ ÔÈ·˙ÂÎ˘
Â· ˘¯ÂÙÓ Ú·ËÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ Â"Ë Â·Â
ÏÂÏ‡ „Î

‡ÏÚ ·BÁ ¯ËL ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡גביÛÈ„Ê‰Ï ÏBÎÈL חרס,„·¯ גבי על כגון ≈¿ƒ¿««»»∆»¿ƒ¿«≈
שרוצים  מה ולכתוב למחוק ‡eÏÙשאפשר ÏeÒt ,ÂÈÏÚ e·˙k Ì‡Â ,¿ƒ»¿»»»¬ƒ

u
פרעתי ,כג. לומר נאמן אין הזמן, בתוך  הוא  דאם הראב "ד דשיטת  כתב  והש "ך 

ואם פרע , שלא חזקה  ואיכא  הזמן, בתוך  שזה  שאומרים עדים לפנינו  כאן דיש 

כהראב "ד. לי קים לומר יכול  מוחזק המלוה 
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¯zÏ‡Ï Ba ˙Ba‚Ï זוכרים העדים כי זיוף, חשש אין מיד לגבות שלענין אע"פ ƒ¿¿«¿»
שטר  לכן רבים, לימים לעמוד שיוכל שטר של שמהותו כיון מ"מ עליו, שחתמו

שטר  אינו להזדייף, BÁ·.כד שיכול ¯ËL ‡˜Â„Â לראיה לעמוד ענינו שכל ¿«¿»¿«

לזייפו  אפשר יהיה שלא צריך לכן זמן, ‡˜�ÈÈ˙‡לאחר ¯ËL Ï·‡ שטר , ¬»¿««¿»«¿»

לצור  רק חרס ע"ג שדי שכתבו בו שכותב בשטר קרקע שקונה כגון קנין, ך

לך  Lk¯מכורה את , פעל שכבר הקנין, מעשה אחר להתקיים צריך אינו כי »≈

עדים, בפני שמסרו ובתנאי אחר, שטר יכתוב ראיה שטר רוצה ואם פעולתו,

אותו זייפת לומר יכול „‚ÔÈËÈ)דבלא"ה ·"Ù Ô"¯)ÈeNÚ B�È‡L ¯ËL Ïk .»¿«∆≈»

ÌÚË ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓÎÁ ˙�˜˙Îוחשש,BÏÒÙÏמ"מÔÎÏÂ ,ÏeÒt ¿«»«¬»ƒ««ƒ∆≈««¿»¿»¿»≈

¯L˜Ó ¯ËL ‰Ê‰ ÔÓÊa ‰NÚ Ì‡ מיוחדת בצורה אותו שעושים שטר הוא ƒ»»«¿««∆¿«¿À»

עושים  לא הזה ובזמן החיצוני, מצידה שורה כל על חתומים שהעדים באופן

עשאה  כן אם זו ולשיטה ÏeÒt˙Ú„Ïאותו, Ù"‚ ˜¯Ù ˘È¯ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) »

(˘"¯‰ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ לפוסלו . טעם שאין כיון ÔÏדכשר, ‡ÓÈ˜ ÈÎ‰Â והש"ך , ¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»»

אינו  חשש, בו שאין חכמים מתקנת ששינוי הסוברת השיטה דאפי' חולק,

בתוך  חתומים לא שהעדים כיון לכו"ע, פסול במקושר מ"מ השטר, את פוסל

כן לחתום תקנו מקושר בשטר רק כי ÌÈ˜ÒÂÙ)השטר, ‰·¯‰ „ÂÚÂ Ô"·Ó¯)

'‡ ÛÈÚÒ „"Ó ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ברמ"א. ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

ka˙·השטר· ¯ÙBÒ‰ ˜„˜„ÈL „·Ï·e ,·˙k ÏÎÂ ÔBLÏ ÏÎa ·zÎ�ƒ¿«¿»»¿»¿«ƒ¿«∆¿«¿≈«≈ƒ¿«
Èe�L ÌeL Ba ‡‰È ‡ÏL ,‡e‰‰ כתב אותו של הכתיבה .מכללי «∆…¿≈ƒ

ÏÂÏ‡ ‰Î

B¯ËL˙חלק‚ Ôe˜zÓשצריךBÏL Ô"È�ÈÊÂ Ô"ÈÂ‡Âa Ô�Ba˙‰Ï,השטר של ƒƒ¿»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«¿ƒ∆
‰B·Èz˙שיבדוק  ÔÈa ÌÈ˜eÁ„ eÈ‰È ‡ÏL הם אם כי מהרגיל, יותר ∆…ƒ¿¿ƒ≈«≈

חוששים  Ô"ÈÊדחוקים, B‡ Â"‡Â ÛÈÒB‰Â ÛÈÊ ‡ÓL דקות אותיות שהם כיון ∆»ƒ≈¿ƒ»«ƒ
השטר  משמעות להשתנות יכול ועי"ז התיבות, בין לדוחקם Âיכול יבדוק , ¿כן

ש  eÈ‰Èהיטב ‡ÏתיבותÌÈ˜Á¯Ó שאר שבין מהרווח יותר מהשניה אחת …ƒ¿¿À»ƒ

u
הםכד. כי לזייפו , יוכל  לא  שממילא מסירה , עדי בפני  מסרו  אם אף מהני לא ולכן

ימים לעמוד ראוי אינו שבעצמותו  כיון פסול , השטר מ"מ בו, כתוב  היה  מה  יודעים

דמהני . הר"ח  כשיטת  לי קים לומר יכול  מסירה שבעדי כתב  והש "ך  רבים .
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חוששים  כזה, דבר רואה אם כי ÔB‚kהתיבות, ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡ÓL∆»»«««¿
אות של השמאלית הרגל את ‡Á˙שמחק dÏ‚¯ ÁÈ�‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰≈≈¿ƒƒ««¿»««

שתשמש  כדי Â"ÈÂהימנית ÌB˜Óa זו תיבה של המשמעות את משנה ,ועי"ז ƒ¿»
.Ba ‡ˆBÈk ÏÎÂ ש השטר מדיני כן ÔBLÏכמו ÏÎ· Ba ÌÈ˜„˜„Ó בכל ¿»«≈¿«¿¿ƒ¿»»

בה הכתוב Ô‡Î)תיבה ¯ÂË)·˙k ÏÎ·e אם ה הכתב בשינויי  שמדקדקין ינו ¿»¿«
‡ÂÈ˙BÈ˙Bישנם  eÈ‰ÈL ,¯ËL‰ ˙·È˙Îa ¯‰ÊÈÏ ¯ÙBÒ‰ CÈ¯ˆ ÔÎÏ .»≈»ƒ«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ««¿«∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÁ¯È ‡ÏL ,ÂÈ¯·„ ÏÎa ‰ÂLÂ ¯LÈÓ ·˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,BÊÏ BÊ ˙BÓB„¿¿ƒ¿∆«¿«¿À»¿»∆¿»¿»»∆…«¿ƒ
È‡„Ó ¯˙BÈ BÊÓ BÊ ˙BÈ˙B‡‰ תיבות כשתי ייראה שלא Á„È˜כדי Ï‡Â , »ƒƒ≈ƒ«¿«ƒ¿…

¯Á‡ ÌB˜Óa ˜ÈÁ¯ÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa ˜Á„È Ï‡Â ,È‡„Ó ¯˙BÈ ·˙k‰«¿«≈ƒ«¿«ƒ¿…¿»∆»¿«¿ƒ¿»«≈
משאר  יותר אחד במקום ידחוק לא מ"מ מדאי, יותר דוחק אינו אפי' היינו

אותיות  שהוסיף חשד לידי יבוא שלא כדי ‰ÌÈ„Úהשטר, ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»≈»≈ƒ
ÌzÁÏ ÔÈ‡L¯ היטב השטר כל את שקוראים ‰ËÈ·לפני e˜„˜„ÈL „Ú «»ƒ«¿…«∆¿«¿¿≈≈
ÂÈ˙BÈ˙B‡ ÏÎa שינויים בהם ‰„ÔÈ,שאין È�ÙÏ ¯ËL‰ ‡·ÈLk ,CÎÈÙÏe . ¿»ƒ»¿ƒ»¿∆»…«¿«ƒ¿≈««»

ÌeL Ba ‰‡B¯ Ì‡Â ,˙B‡Ï ˙B‡ ˙BÓ„Ïe ,ÂÈ˙BÈ˙B‡ ÏÎa ÔÈÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«¿¿ƒ∆
·ËÈ‰ ¯·„‰ ˜„·ÈL „Ú Ba ‰a‚È ‡Ï Èe�L יגבה לא לברר, יכול אינו ואם ƒ…ƒ¿∆«∆ƒ¿…«»»≈≈

נפסל  לא השטר שאר אבל שינוי, בו שיש „·¯.בחלק ÏÎÂבשטר ÏÎe�Lשינוי ¿»»»∆«

˜ÁÓa ˙BÏ˙Ï מאליו ובין אדם ע"י בין בשטר דבר שנמחק מחמת ,שנעשה ƒ¿ƒ¿»

Ô�ÈÏzפסול והשטר וחקירה, דרישה ËÂ˘Ù)בלי Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ
והוא חשד, בו ומעורר בשטר שינוי איזה ‰ËL¯רואה ÏÚa ÛÎÏ CÈ¯»̂ƒ»…«««¿«

‰NÚÈ ,‰„BÈL È„k B˙Bk‰Ïe ויכהו BzÓ‡Ï.זאת, ÔÈ„‰ ‡ÈˆBÈL È„k ¿«¿≈∆∆«¬∆¿≈∆ƒ«ƒ«¬ƒ
ÈÏÓ È�‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ זיוף שיש מרגיש כשהדיין זיוף שיש שטוענים ¿≈ƒ∆≈¿«≈ƒ≈

דווקא היינו È˜Bt‡Ïבשטר, È˙‡„ ‡ÎÈ‰זה בשטר להוציא ÌÈL¯BÈÓכשבא ≈»¿»≈¿«≈ƒ¿ƒ
,˙BÁB˜ÏÓ B‡משוםÔÏ ‡ÓÈ˜„הב"דÁ˜BÏÏe L¯BÈÏ ÌÈ�ÚBË טענה כל ƒ»¿«¿»»¬ƒ¿≈¿≈«

קרה  מה יודעים שאינם כיון זאת, טוענים לא עצמם כשהם אפי' אפשרית

לטעון  מה יודעים ואינם עצמו È˜Bt‡Ïבמעשה È˙‡„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ כשבא , ¬»≈»¿»≈¿«≈
‚e‰ÈÙeלהוציא Ô˙B�Óe ¯ÎBÓÓ B‡ ‰ÂÏÓ עצמםÚ·z� ÔÈÚË ‡ÏÂ , ƒ…∆ƒ≈ƒ≈«¿¿…»ƒƒ¿»

[ÈÎÈL„ ˙B�ÚË]dÏ Ô�È�ÚË ‡Ï ,‡¯ËLa ÁÎzL‡„ ‡˙eÚÈ¯ ‡È‰‰a ¿»¿«¿≈¿«ƒ≈»¿ƒ¿¿«ƒ¿»»…«¬ƒ»≈
כלום, לו טוענים לא הב"ד לזיוף, שקשורה טענה שום טוען לא הנתבע אם היינו

שהתובע  רואה והב"ד שלש, רק שחייב טוען והנתבע שלשים תובע הוא ואם

כיון  מ"מ עצמו, הזיוף על טוען לא שהנתבע אע"פ לשלשים, משלש בשטר זייף

עבורו  זאת טוענים הזיוף, לחשש מסייעת .שטענתו
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„·zÎÈ ‡ÏL ¯‰ÊÏ CÈ¯ˆהסופר‰ËL ÛBÒa במילים מספרים השורה, »ƒƒ»≈∆…ƒ¿…¿ƒ»
ÌÈ˘ÏL ˘ÏLÓe ,ÌÈ¯NÚ ¯NÚÓ ‰NÚÈ ‡ÓL ,¯NÚ „ÚÂ ˘ÏLÓƒ»…¿«∆∆∆»«¬∆≈∆∆∆¿ƒƒ»…¿…ƒ

בזה  יבחינו kÈÏ‡‰‚‰:.ולא ‡‰„ ,ÈÓ„ ¯ÈtL ,‰¯NÚ B‡ ‰˘ÏL ·˙k Ì‡Â¿ƒ»«¿…»¬»»«ƒ»≈¿»≈»

ÛeÈÊÏ LÁÈÓÏ שחשש כה כמי ודלא כלל, חשש אין שמונה במספר גם ולפי"ז ¿≈«¿ƒ

זיוף  חשש ליכא עשר, אחד במספר וכן לשמונים, ויהפוך הה"א את שימחוק

(È"Ó‰‚‰Â ˙ÂÙÒÂ˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)BÏ ÔÓ„Ê� Ì‡Â ËL‰,לכתוב. ÛBÒa ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»
¯·„‰ ¯ÈÊÁÓ ההלוואה סכום על שוב השטר בהמשך ‰¯a‰יחזור ÌÈÓÚt «¬ƒ«»»¿»ƒ«¿≈

ג' פעם יחזור שיטה, בסוף יזדמן שוב שניה בפעם שאם ÈL·‡היינו „Ú ,«∆»…
הסכום את ËÈL‰שיכתוב CB˙a הולכים בשטר סתירה יש שאם כלל, יש כי ¿ƒ»

התחתון  פי על יקבעו העליון, את יזייף אם אפי' ממילא התחתון, ÔÎÂאחר .¿≈
eNÚÈ ‡ÏL ,'„ B‡ '· ÔB‚k ,˙BÈ˙B‡a ÔBaLÁ‰ ·zÎÈ ‡ÏL ¯‰ÊÈƒ»≈∆…ƒ¿…«∆¿¿ƒ¿∆…«¬

LÈ¯ B‡ Û"Î דיו מעט הוספת ËL¯‰‚‰:.ע"י ÈÂ‰ ,Ôk ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â »≈¿ƒ…»»≈«≈¿»

ÏeÒÙe ,ÛÈÊÏ ¯LÙ‡L שטר על לחתום ואסור פסול, נמי ג' כתוב אם ולכן ∆∆¿»¿«≈»

לנ' או לי"ג להופכו בקלות דיכול ¯‡ÈLכזה, B‡ ˙B‡È¯ËÓÈ‚ ·˙k È‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»«ƒ«¿ƒ»»≈

¯Lk ,ÛÈÊÏ ¯LÙ‡ È‡L [ÌÈ¯·„Ó] ,˙B·˙ דודאי י"ב, בשטר שכתוב כגון ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»¿«≈»≈

בשטר  כתוב היה שכך וודאי י', להוסיף רווח שאין דקדקו (‰‚‰Â˙העדים

(ÔÈËÈ‚„ ÈÎ„¯Ó.

ÏÂÏ‡ ÂÎ

‰¯LÙ‡Â ,¯Á‡ ¯·„ ‰ËÓÏe ,„Á‡ ¯·„ ‰ÏÚÓÏ Ba ·e˙k ‰È‰»»»¿«¿»»»∆»¿«»»»«≈¿∆¿»
ÌÓÈ˜ÏÌ‰È�L ביניהם סתירה שאין באופן ההבדל את להסביר ,שאפשר ¿«¿»¿≈∆

Ì˙B‡ ÌÈÓÈ˜Ó כתיבה כו כדי תוך בהם לחזור אדם בני דרך אין ‡Ìכי Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¬»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ Ì‰ ברור Ó�‰,באופן ‰ÏÚÓÏ ·e˙kL ÔB‚k , ≈¿ƒ∆∆∆¿∆»¿«¿»»∆

ÔBzÁz‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,‡Ît‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ËÓÏe סתירה שיש כיון ¿«»»«ƒƒ¿»¿ƒ««««¿

u
בלשון כה. נכתבים השטר סכומי כי שלש , רק שלשה יכתוב  לא  לכתחילה  אמנם

שיזדמן  עד שוב  יחזור שורה , בסוף  לו  נזדמן שאם  להלן  השו "ע כתב  ולכן נקבה,

שלשה. שיכתוב  יותר פשוטה  הצעה הציע ולא שורה, באמצע לו

שכוונתוכו. מפרש  והסמ "ע אותם, מיישבים מרוחקין, דאפי' כתב  משה  בדרכי

אפי' דכוונתו  חולק  והש "ך  כך. מיישבים  ודחוק, רחוק  באופן הוא  היישוב  אם  דאפי '

בו לחזור דרך  שאין אומרים ג"כ  רחוקים, הם המקומות שני בין  בשטר המרחק 

מצינו . לא  זה רחוקה, בדרך  ליישב  אבל  השטר, באמצע
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חוששים  כזה, דבר רואה אם כי ÔB‚kהתיבות, ,˙Á‡ ˙B‡ ˜ÁÓ ‡ÓL∆»»«««¿
אות של השמאלית הרגל את ‡Á˙שמחק dÏ‚¯ ÁÈ�‰Â ,˙"ÈÁ B‡ ‡"‰≈≈¿ƒƒ««¿»««

שתשמש  כדי Â"ÈÂהימנית ÌB˜Óa זו תיבה של המשמעות את משנה ,ועי"ז ƒ¿»
.Ba ‡ˆBÈk ÏÎÂ ש השטר מדיני כן ÔBLÏכמו ÏÎ· Ba ÌÈ˜„˜„Ó בכל ¿»«≈¿«¿¿ƒ¿»»

בה הכתוב Ô‡Î)תיבה ¯ÂË)·˙k ÏÎ·e אם ה הכתב בשינויי  שמדקדקין ינו ¿»¿«
‡ÂÈ˙BÈ˙Bישנם  eÈ‰ÈL ,¯ËL‰ ˙·È˙Îa ¯‰ÊÈÏ ¯ÙBÒ‰ CÈ¯ˆ ÔÎÏ .»≈»ƒ«≈ƒ»≈ƒ¿ƒ««¿«∆ƒ¿ƒ»

˜ÈÁ¯È ‡ÏL ,ÂÈ¯·„ ÏÎa ‰ÂLÂ ¯LÈÓ ·˙k‰ ‰È‰ÈÂ ,BÊÏ BÊ ˙BÓB„¿¿ƒ¿∆«¿«¿À»¿»∆¿»¿»»∆…«¿ƒ
È‡„Ó ¯˙BÈ BÊÓ BÊ ˙BÈ˙B‡‰ תיבות כשתי ייראה שלא Á„È˜כדי Ï‡Â , »ƒƒ≈ƒ«¿«ƒ¿…

¯Á‡ ÌB˜Óa ˜ÈÁ¯ÈÂ „Á‡ ÌB˜Óa ˜Á„È Ï‡Â ,È‡„Ó ¯˙BÈ ·˙k‰«¿«≈ƒ«¿«ƒ¿…¿»∆»¿«¿ƒ¿»«≈
משאר  יותר אחד במקום ידחוק לא מ"מ מדאי, יותר דוחק אינו אפי' היינו

אותיות  שהוסיף חשד לידי יבוא שלא כדי ‰ÌÈ„Úהשטר, ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»≈»≈ƒ
ÌzÁÏ ÔÈ‡L¯ היטב השטר כל את שקוראים ‰ËÈ·לפני e˜„˜„ÈL „Ú «»ƒ«¿…«∆¿«¿¿≈≈
ÂÈ˙BÈ˙B‡ ÏÎa שינויים בהם ‰„ÔÈ,שאין È�ÙÏ ¯ËL‰ ‡·ÈLk ,CÎÈÙÏe . ¿»ƒ»¿ƒ»¿∆»…«¿«ƒ¿≈««»

ÌeL Ba ‰‡B¯ Ì‡Â ,˙B‡Ï ˙B‡ ˙BÓ„Ïe ,ÂÈ˙BÈ˙B‡ ÏÎa ÔÈÚÏ CÈ¯»̂ƒ¿«≈¿»ƒ»¿«¿¿ƒ∆
·ËÈ‰ ¯·„‰ ˜„·ÈL „Ú Ba ‰a‚È ‡Ï Èe�L יגבה לא לברר, יכול אינו ואם ƒ…ƒ¿∆«∆ƒ¿…«»»≈≈

נפסל  לא השטר שאר אבל שינוי, בו שיש „·¯.בחלק ÏÎÂבשטר ÏÎe�Lשינוי ¿»»»∆«

˜ÁÓa ˙BÏ˙Ï מאליו ובין אדם ע"י בין בשטר דבר שנמחק מחמת ,שנעשה ƒ¿ƒ¿»

Ô�ÈÏzפסול והשטר וחקירה, דרישה ËÂ˘Ù)בלי Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)Ì‡Â . »ƒ»¿ƒ
והוא חשד, בו ומעורר בשטר שינוי איזה ‰ËL¯רואה ÏÚa ÛÎÏ CÈ¯»̂ƒ»…«««¿«

‰NÚÈ ,‰„BÈL È„k B˙Bk‰Ïe ויכהו BzÓ‡Ï.זאת, ÔÈ„‰ ‡ÈˆBÈL È„k ¿«¿≈∆∆«¬∆¿≈∆ƒ«ƒ«¬ƒ
ÈÏÓ È�‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ זיוף שיש מרגיש כשהדיין זיוף שיש שטוענים ¿≈ƒ∆≈¿«≈ƒ≈

דווקא היינו È˜Bt‡Ïבשטר, È˙‡„ ‡ÎÈ‰זה בשטר להוציא ÌÈL¯BÈÓכשבא ≈»¿»≈¿«≈ƒ¿ƒ
,˙BÁB˜ÏÓ B‡משוםÔÏ ‡ÓÈ˜„הב"דÁ˜BÏÏe L¯BÈÏ ÌÈ�ÚBË טענה כל ƒ»¿«¿»»¬ƒ¿≈¿≈«

קרה  מה יודעים שאינם כיון זאת, טוענים לא עצמם כשהם אפי' אפשרית

לטעון  מה יודעים ואינם עצמו È˜Bt‡Ïבמעשה È˙‡„ ‡ÎÈ‰ Ï·‡ כשבא , ¬»≈»¿»≈¿«≈
‚e‰ÈÙeלהוציא Ô˙B�Óe ¯ÎBÓÓ B‡ ‰ÂÏÓ עצמםÚ·z� ÔÈÚË ‡ÏÂ , ƒ…∆ƒ≈ƒ≈«¿¿…»ƒƒ¿»

[ÈÎÈL„ ˙B�ÚË]dÏ Ô�È�ÚË ‡Ï ,‡¯ËLa ÁÎzL‡„ ‡˙eÚÈ¯ ‡È‰‰a ¿»¿«¿≈¿«ƒ≈»¿ƒ¿¿«ƒ¿»»…«¬ƒ»≈
כלום, לו טוענים לא הב"ד לזיוף, שקשורה טענה שום טוען לא הנתבע אם היינו

שהתובע  רואה והב"ד שלש, רק שחייב טוען והנתבע שלשים תובע הוא ואם

כיון  מ"מ עצמו, הזיוף על טוען לא שהנתבע אע"פ לשלשים, משלש בשטר זייף

עבורו  זאת טוענים הזיוף, לחשש מסייעת .שטענתו
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„·zÎÈ ‡ÏL ¯‰ÊÏ CÈ¯ˆהסופר‰ËL ÛBÒa במילים מספרים השורה, »ƒƒ»≈∆…ƒ¿…¿ƒ»
ÌÈ˘ÏL ˘ÏLÓe ,ÌÈ¯NÚ ¯NÚÓ ‰NÚÈ ‡ÓL ,¯NÚ „ÚÂ ˘ÏLÓƒ»…¿«∆∆∆»«¬∆≈∆∆∆¿ƒƒ»…¿…ƒ

בזה  יבחינו kÈÏ‡‰‚‰:.ולא ‡‰„ ,ÈÓ„ ¯ÈtL ,‰¯NÚ B‡ ‰˘ÏL ·˙k Ì‡Â¿ƒ»«¿…»¬»»«ƒ»≈¿»≈»

ÛeÈÊÏ LÁÈÓÏ שחשש כה כמי ודלא כלל, חשש אין שמונה במספר גם ולפי"ז ¿≈«¿ƒ

זיוף  חשש ליכא עשר, אחד במספר וכן לשמונים, ויהפוך הה"א את שימחוק

(È"Ó‰‚‰Â ˙ÂÙÒÂ˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)BÏ ÔÓ„Ê� Ì‡Â ËL‰,לכתוב. ÛBÒa ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»
¯·„‰ ¯ÈÊÁÓ ההלוואה סכום על שוב השטר בהמשך ‰¯a‰יחזור ÌÈÓÚt «¬ƒ«»»¿»ƒ«¿≈

ג' פעם יחזור שיטה, בסוף יזדמן שוב שניה בפעם שאם ÈL·‡היינו „Ú ,«∆»…
הסכום את ËÈL‰שיכתוב CB˙a הולכים בשטר סתירה יש שאם כלל, יש כי ¿ƒ»

התחתון  פי על יקבעו העליון, את יזייף אם אפי' ממילא התחתון, ÔÎÂאחר .¿≈
eNÚÈ ‡ÏL ,'„ B‡ '· ÔB‚k ,˙BÈ˙B‡a ÔBaLÁ‰ ·zÎÈ ‡ÏL ¯‰ÊÈƒ»≈∆…ƒ¿…«∆¿¿ƒ¿∆…«¬

LÈ¯ B‡ Û"Î דיו מעט הוספת ËL¯‰‚‰:.ע"י ÈÂ‰ ,Ôk ‰NÚ ‡Ï Ì‡Â »≈¿ƒ…»»≈«≈¿»

ÏeÒÙe ,ÛÈÊÏ ¯LÙ‡L שטר על לחתום ואסור פסול, נמי ג' כתוב אם ולכן ∆∆¿»¿«≈»

לנ' או לי"ג להופכו בקלות דיכול ¯‡ÈLכזה, B‡ ˙B‡È¯ËÓÈ‚ ·˙k È‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»«ƒ«¿ƒ»»≈

¯Lk ,ÛÈÊÏ ¯LÙ‡ È‡L [ÌÈ¯·„Ó] ,˙B·˙ דודאי י"ב, בשטר שכתוב כגון ≈ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿»¿«≈»≈

בשטר  כתוב היה שכך וודאי י', להוסיף רווח שאין דקדקו (‰‚‰Â˙העדים

(ÔÈËÈ‚„ ÈÎ„¯Ó.

ÏÂÏ‡ ÂÎ

‰¯LÙ‡Â ,¯Á‡ ¯·„ ‰ËÓÏe ,„Á‡ ¯·„ ‰ÏÚÓÏ Ba ·e˙k ‰È‰»»»¿«¿»»»∆»¿«»»»«≈¿∆¿»
ÌÓÈ˜ÏÌ‰È�L ביניהם סתירה שאין באופן ההבדל את להסביר ,שאפשר ¿«¿»¿≈∆

Ì˙B‡ ÌÈÓÈ˜Ó כתיבה כו כדי תוך בהם לחזור אדם בני דרך אין ‡Ìכי Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¬»ƒ
‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ Ì‰ ברור Ó�‰,באופן ‰ÏÚÓÏ ·e˙kL ÔB‚k , ≈¿ƒ∆∆∆¿∆»¿«¿»»∆

ÔBzÁz‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,‡Ît‡ B‡ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ËÓÏe סתירה שיש כיון ¿«»»«ƒƒ¿»¿ƒ««««¿

u
בלשון כה. נכתבים השטר סכומי כי שלש , רק שלשה יכתוב  לא  לכתחילה  אמנם

שיזדמן  עד שוב  יחזור שורה , בסוף  לו  נזדמן שאם  להלן  השו "ע כתב  ולכן נקבה,

שלשה. שיכתוב  יותר פשוטה  הצעה הציע ולא שורה, באמצע לו

שכוונתוכו. מפרש  והסמ "ע אותם, מיישבים מרוחקין, דאפי' כתב  משה  בדרכי

אפי' דכוונתו  חולק  והש "ך  כך. מיישבים  ודחוק, רחוק  באופן הוא  היישוב  אם  דאפי '

בו לחזור דרך  שאין אומרים ג"כ  רחוקים, הם המקומות שני בין  בשטר המרחק 

מצינו . לא  זה רחוקה, בדרך  ליישב  אבל  השטר, באמצע
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קובע  התחתון ולכן בו, חזר ודאי אמרינן È‰È‰בשטר ‡ÏL ‡e‰Â השינוי , ¿∆…ƒ¿∆
‰�B¯Á‡ ‰ËÈLa,אחרונה משורה למדים שאין יתבאר א' סעיף מ"ד סי' לקמן ¿ƒ»«¬»

יכול  ולפעמים לשטר, צמוד ממש ולחתום לצמצם העדים דרך שאין כיון

שורה  הוסיף שהמלוה וחוששים רווח, שורה למדים להישאר אין לכן לטובתו,

המלוה  'לטובת' האחרונה ÌÈ˜Â'משורה ¯È¯L Ïk‰Â' ¯ËLa ·e˙k ÔÈ‡Â ,¿≈»«¿«¿«…»ƒ¿«»
נוספים, דברים להוסיף אפשר אי שוב אלו, במילים מסיים השטר אם כי

שכתבנו  מה ד' סעי' מ"ד סימן  לקמן ועי' אחרונה, משורה ללמוד אפשר וממילא

ÈÚe˜Ù‡Ï‰‚‰:.בזה  ,e‰ÈÓולהפסיד eÏÙ‡Âלהוציא ÔÈ„ÓÏ ,¯ËL‰ ÏÚaÓ ƒ¿«¿≈ƒ«««¿«¿≈ƒ«¬ƒ

‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ כתוב אם וממילא לטובתו, שורה הוסיף שמא החשש כי ƒƒ»«¬»

אחרונה משורה למדים ודאי לחובתו, שהוא דבר ‚Ëבה ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)

(‰"Ó¯‰Â ‡"·ËÈ¯ Ì˘· ËÂ˘Ù(‰"‡¯‰Â)‰ËÓ ÏL ÌeÎÒ ˜ÁÓ� Ì‡Â אם . ¿ƒƒ¿«¿∆«»

ונמחק  סכום כתוב שהיה ËÓÏ‰רואים Ba ·e˙k ‰È‰L ¯LÙ‡„ ,ÏeÒt Ïk‰ ,«…»¿∆¿»∆»»»¿«»

„Á‡ ¯�È„ פסול¯˜ השטר ולכן למעלה, שנכתב מהסכום בו (‰‚‰Â˙וחזר «ƒ»∆»

(È"¯˘‡CÏB‰Â Ë¯BÙ ‰È‰ ‰ÏÚÓÏ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ בכתובה . כגון ¿≈ƒ∆≈∆ƒ¿«¿»»»≈¿≈
כך  שעולים בגדים והכניסה וכך, כך שעולים דירה שימוש כלי שהכניסה שכתוב

וכך  ‰ÛÈÒBוכך B‡ ˙ÁÙe ,'CÎÂ Ck Ïk‰ ÌeÎÒ' ·e˙k ‰ËÓÏe ,¿«»»¿«…«¿«ƒ≈ƒ
הפרטיים  הסכומים כל של לחשבון מתאים לא הכולל ‡�eשהסכום ‰Êa ,»∆»
ÌÈÎÏB‰ e�‡ Ë¯t‰ ¯Á‡Â ,ÔBaLÁa ‰ÚË È‡„Â ÌÈ¯ÓB‡ מסתבר יותר כי ¿ƒ««»»«∆¿¿«««¿«»¿ƒ

בו  שחזר לומר מאשר בחשבון, „·¯ÌÈשטעה ‰Óa .ÂÈ¯·„ ÔÈ‡¯�Â ,¿ƒ¿ƒ¿»»«∆¿»ƒ
Ï·‡ ,B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡Lk ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰L ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆¿ƒ««««¿¿∆≈»∆»»«¬≈¬»
'‰‡Ó Ì‰L ÌÈ˙‡Ó' B‡ ,'ÌÈ˙‡Ó Ì‰L ‰‡Ó' Ba ·e˙Î ‰È‰ Ì‡ƒ»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈≈»
בדבריו, סתירה יש ובהכרח בו, שחזר לומר אפשר ואי אחד משפט שהוא דכיון

ÏÚaלכן  „È„ ,Ì‰È�LaL ˙BÁt‰ ‡e‰L ,‰‡Ó ‡Ï‡ ‰·B‚ B�È‡≈∆∆»≈»∆«»∆ƒ¿≈∆¿«««
‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ המוחזק מן להוציא בא שהוא .כיון «¿««««¿»

Â,התחתון לפי הולכים לתחתון, העליון בין סתירה יש שאם שאמרנו אע"פ

B�È�Úמ"מ ÔÈ·‰Ï ¯LÙ‡L ,˙Á‡ ˙B‡ ÔBzÁz‰Ó ˜ÁÓ� Ì‡ƒƒ¿«≈««¿««¿∆¿»¿»ƒƒ¿»
e�ÓÓ ÔÈ„ÓÏ ,ÔBÈÏÚ‰Ó דרכו שהסופר או להימחק הדרך אחת שבאות כיון ≈»∆¿¿≈ƒƒ∆

מהעליון  למדים לכן אחת, אות ולהוריד ÏÚÓÏ‰לקצר ·e˙kL ÔB‚k ,¿∆»¿«¿»
È��ÁÏ ·ÈÁ˙�L'חנני' שנקרא ÔBzÁzלאדם „ÓÏÈ ,Ô�ÁÏ ·e˙Î ‰ËÓÏe , ∆ƒ¿«≈«¬»ƒ¿«»»¿»»ƒ¿««¿
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È��ÁÏ Ô˙�ÈÂ ÔBÈÏÚÓ כזÌÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ˙BÈ˙B‡ È�L Ï·‡ של . דרכו אין כי ≈∆¿¿ƒ»≈«¬»ƒ¬»¿≈ƒ≈¿≈ƒ
להימחק  אותיות שתי של הדרך אין וגם כ"כ, לקצר ÔB‚kהסופר כתוב , אם ¿

‰ËÓÏe ,È��Á ‰ÏÚÓÏכתובÔÁ מחיקה za·‰מחמת LÈ Ì‡ eÏÙ‡Â , ¿«¿»¬»ƒ¿«»≈«¬ƒƒ≈«≈»
ÌÈzL ‡Ï‡ ÔBzÁza ˜ÁÓ� ‡ÏÂ ,˙BÈ˙B‡ ‰LL ‰�BÈÏÚ‰ שרוב אע"פ »∆¿»ƒ»ƒ¿…ƒ¿«««¿∆»¿«ƒ

מ"מ  נשארה, ÁÓ�L˜התיבה Úe„ÈÂ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ .e�ÓÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡≈¿≈ƒƒ∆¿≈»∆≈¿≈ƒ¿»«∆ƒ¿«
¯ËL‰ שנמלך משום נמחק האם יודעים אנו ואין 'חנני', כתב שכבר אחרי «¿«

או  ל'חן', הכסף את למסור יש זה ולצד מ'חן', אלא מ'חנני' לוה לא ולבסוף

ומחמת  ל'חן', אף למוסרו אין וא"כ  השטר, את לפסול כדי מחקו שבכונה דילמא

השטר  ‡eÏÙהספק, ,ÔÈ„ÓÏ ˙Á‡ ˙B‡ Ï·‡ .Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt»¿≈ƒ¬»««¿≈ƒ¬ƒ
‰·˙ ÈˆÁ „BÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡Â ,˙BÈ˙B‡ ÈzL ‡Ï‡ ÔBÈÏÚa ÔÈ‡ מטעם ≈»∆¿∆»¿≈ƒ¿»¿ƒƒƒ¿¬ƒ≈»

‰È‰שנתבאר  Ì‡Â È��Á,למטה. ·˙k ‰ÏÚÓÏL ,˜ÁÓ ‡Ïa ÔB¯ÒÁ ¿ƒ»»ƒ»¿…¿»∆¿«¿»»«¬»ƒ
ÔÁ ·˙k ‰ËÓÏe מתחילה כתבו שכך שניכר אלא מחיקה, מחמת È‡„Âלא , ¿«»»«≈««

Â ,˙BÈ˙B‡ ÈzL ‰ÚBË ‰È‰ ‡Ï ¯ÙBÒ‰L ,‡È‰ ‰¯ÊÁלכן.ÔÁÏ Ô˙�È ¬»»ƒ∆«≈…»»∆¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈

ÏÂÏ‡ ÊÎ

ÊBa ·e˙kבשטר‰ÏÚÓÏÓכמידת לו חייב ÏÙÒ‰„Óשהוא ,Le¯Èt) »ƒ¿«¿»≈∆≈ƒ»

(ÈˆÁÂ ‰‡Ò ˙˜ÊÁÓL‰ËÓÏÓe ˜·˜ÏÙכתוב, ˙˜ÊÁÓL ‰„Ó ,Le¯t) ∆«¬∆∆¿»»≈ƒƒ¿«»∆∆≈ƒ»∆«¬∆∆«

(„·Ïa ÈˆÁÂ·e˙k .ÏÙÒÓ ˙BÁt ÏÙ˜‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ , »≈ƒƒ¿««…≈««««¿∆«∆∆»ƒ≈∆»
ÏÙÒ ‰ËÓÏÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba לשלם יצטרך התחתון אחר נלך ואם ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«»≈∆

יותר  הגבוה הסכום ÓL‡את ÌÈLLBÁ 'קפל',, כתוב היה בשטר למטה גם ¿ƒ∆»
‰ÈÒ¯רק ·e·Ê מ לח, כשהיה הדיו Âאת ,C"ÓÒ ‰NÚ�Â ÛB˜‰ Ï‚¯ ממילא ¿≈ƒ∆∆«¿«¬»«∆¿

‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .ÏÙ˜ ‡Ï‡ ‰·B‚ B�È‡ את ליישב שאפשר כל ≈∆∆»∆∆¿≈»«≈»∆
משום  מהמוחזק, להוציא התחתון אחר הולכים ולא מיישבים »∆ÈL„הסתירה,

.‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa«««¿««««¿»

Á,‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „ÈL ÏÈÚÏ Ô�È¯Ó‡„ È�‰ ÏÎa שזה כיון ¿»«≈¿«¿ƒ»¿≈∆««««¿««««¿»
לכן ספק, מחמת התובע‡Èרק השטר ÌÈÏËÏËÓ,מהנתבעÒÙzבעל ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

d�Ó Ô�È˜ÙÓ ‡Ï תפס אם אבל המוחזק, הוא כעת כי ממנו, מוציאים לא …«¿ƒ»ƒ≈

u
באופן כז. קשה  וכן פשוטה , נון כפופה מנון  נעשה מחיקה  ע "י איך הש "ך  הקשה

כפופה מנון  נעשה זבוב  שע "י שחוששין  תירץ ובדרישה שתירץ. מה ועיי "ש  הבא 

ז'. בסעיף וכדלהלן פשוטה  לנון
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קובע  התחתון ולכן בו, חזר ודאי אמרינן È‰È‰בשטר ‡ÏL ‡e‰Â השינוי , ¿∆…ƒ¿∆
‰�B¯Á‡ ‰ËÈLa,אחרונה משורה למדים שאין יתבאר א' סעיף מ"ד סי' לקמן ¿ƒ»«¬»

יכול  ולפעמים לשטר, צמוד ממש ולחתום לצמצם העדים דרך שאין כיון

שורה  הוסיף שהמלוה וחוששים רווח, שורה למדים להישאר אין לכן לטובתו,

המלוה  'לטובת' האחרונה ÌÈ˜Â'משורה ¯È¯L Ïk‰Â' ¯ËLa ·e˙k ÔÈ‡Â ,¿≈»«¿«¿«…»ƒ¿«»
נוספים, דברים להוסיף אפשר אי שוב אלו, במילים מסיים השטר אם כי

שכתבנו  מה ד' סעי' מ"ד סימן  לקמן ועי' אחרונה, משורה ללמוד אפשר וממילא

ÈÚe˜Ù‡Ï‰‚‰:.בזה  ,e‰ÈÓולהפסיד eÏÙ‡Âלהוציא ÔÈ„ÓÏ ,¯ËL‰ ÏÚaÓ ƒ¿«¿≈ƒ«««¿«¿≈ƒ«¬ƒ

‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ כתוב אם וממילא לטובתו, שורה הוסיף שמא החשש כי ƒƒ»«¬»

אחרונה משורה למדים ודאי לחובתו, שהוא דבר ‚Ëבה ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)

(‰"Ó¯‰Â ‡"·ËÈ¯ Ì˘· ËÂ˘Ù(‰"‡¯‰Â)‰ËÓ ÏL ÌeÎÒ ˜ÁÓ� Ì‡Â אם . ¿ƒƒ¿«¿∆«»

ונמחק  סכום כתוב שהיה ËÓÏ‰רואים Ba ·e˙k ‰È‰L ¯LÙ‡„ ,ÏeÒt Ïk‰ ,«…»¿∆¿»∆»»»¿«»

„Á‡ ¯�È„ פסול¯˜ השטר ולכן למעלה, שנכתב מהסכום בו (‰‚‰Â˙וחזר «ƒ»∆»

(È"¯˘‡CÏB‰Â Ë¯BÙ ‰È‰ ‰ÏÚÓÏ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ בכתובה . כגון ¿≈ƒ∆≈∆ƒ¿«¿»»»≈¿≈
כך  שעולים בגדים והכניסה וכך, כך שעולים דירה שימוש כלי שהכניסה שכתוב

וכך  ‰ÛÈÒBוכך B‡ ˙ÁÙe ,'CÎÂ Ck Ïk‰ ÌeÎÒ' ·e˙k ‰ËÓÏe ,¿«»»¿«…«¿«ƒ≈ƒ
הפרטיים  הסכומים כל של לחשבון מתאים לא הכולל ‡�eשהסכום ‰Êa ,»∆»
ÌÈÎÏB‰ e�‡ Ë¯t‰ ¯Á‡Â ,ÔBaLÁa ‰ÚË È‡„Â ÌÈ¯ÓB‡ מסתבר יותר כי ¿ƒ««»»«∆¿¿«««¿«»¿ƒ

בו  שחזר לומר מאשר בחשבון, „·¯ÌÈשטעה ‰Óa .ÂÈ¯·„ ÔÈ‡¯�Â ,¿ƒ¿ƒ¿»»«∆¿»ƒ
Ï·‡ ,B¯·Áa ÈeÏz „Á‡‰ ÔÈ‡Lk ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰L ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ∆¿ƒ««««¿¿∆≈»∆»»«¬≈¬»
'‰‡Ó Ì‰L ÌÈ˙‡Ó' B‡ ,'ÌÈ˙‡Ó Ì‰L ‰‡Ó' Ba ·e˙Î ‰È‰ Ì‡ƒ»»»≈»∆≈»«ƒ»«ƒ∆≈≈»
בדבריו, סתירה יש ובהכרח בו, שחזר לומר אפשר ואי אחד משפט שהוא דכיון

ÏÚaלכן  „È„ ,Ì‰È�LaL ˙BÁt‰ ‡e‰L ,‰‡Ó ‡Ï‡ ‰·B‚ B�È‡≈∆∆»≈»∆«»∆ƒ¿≈∆¿«««
‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ המוחזק מן להוציא בא שהוא .כיון «¿««««¿»

Â,התחתון לפי הולכים לתחתון, העליון בין סתירה יש שאם שאמרנו אע"פ

B�È�Úמ"מ ÔÈ·‰Ï ¯LÙ‡L ,˙Á‡ ˙B‡ ÔBzÁz‰Ó ˜ÁÓ� Ì‡ƒƒ¿«≈««¿««¿∆¿»¿»ƒƒ¿»
e�ÓÓ ÔÈ„ÓÏ ,ÔBÈÏÚ‰Ó דרכו שהסופר או להימחק הדרך אחת שבאות כיון ≈»∆¿¿≈ƒƒ∆

מהעליון  למדים לכן אחת, אות ולהוריד ÏÚÓÏ‰לקצר ·e˙kL ÔB‚k ,¿∆»¿«¿»
È��ÁÏ ·ÈÁ˙�L'חנני' שנקרא ÔBzÁzלאדם „ÓÏÈ ,Ô�ÁÏ ·e˙Î ‰ËÓÏe , ∆ƒ¿«≈«¬»ƒ¿«»»¿»»ƒ¿««¿

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áî ïîéñâô÷

È��ÁÏ Ô˙�ÈÂ ÔBÈÏÚÓ כזÌÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ˙BÈ˙B‡ È�L Ï·‡ של . דרכו אין כי ≈∆¿¿ƒ»≈«¬»ƒ¬»¿≈ƒ≈¿≈ƒ
להימחק  אותיות שתי של הדרך אין וגם כ"כ, לקצר ÔB‚kהסופר כתוב , אם ¿

‰ËÓÏe ,È��Á ‰ÏÚÓÏכתובÔÁ מחיקה za·‰מחמת LÈ Ì‡ eÏÙ‡Â , ¿«¿»¬»ƒ¿«»≈«¬ƒƒ≈«≈»
ÌÈzL ‡Ï‡ ÔBzÁza ˜ÁÓ� ‡ÏÂ ,˙BÈ˙B‡ ‰LL ‰�BÈÏÚ‰ שרוב אע"פ »∆¿»ƒ»ƒ¿…ƒ¿«««¿∆»¿«ƒ

מ"מ  נשארה, ÁÓ�L˜התיבה Úe„ÈÂ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ÔÂÈÎÂ .e�ÓÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡≈¿≈ƒƒ∆¿≈»∆≈¿≈ƒ¿»«∆ƒ¿«
¯ËL‰ שנמלך משום נמחק האם יודעים אנו ואין 'חנני', כתב שכבר אחרי «¿«

או  ל'חן', הכסף את למסור יש זה ולצד מ'חן', אלא מ'חנני' לוה לא ולבסוף

ומחמת  ל'חן', אף למוסרו אין וא"כ  השטר, את לפסול כדי מחקו שבכונה דילמא

השטר  ‡eÏÙהספק, ,ÔÈ„ÓÏ ˙Á‡ ˙B‡ Ï·‡ .Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt»¿≈ƒ¬»««¿≈ƒ¬ƒ
‰·˙ ÈˆÁ „BÓÏÏ ÌÈÎÈ¯ˆ e�‡Â ,˙BÈ˙B‡ ÈzL ‡Ï‡ ÔBÈÏÚa ÔÈ‡ מטעם ≈»∆¿∆»¿≈ƒ¿»¿ƒƒƒ¿¬ƒ≈»

‰È‰שנתבאר  Ì‡Â È��Á,למטה. ·˙k ‰ÏÚÓÏL ,˜ÁÓ ‡Ïa ÔB¯ÒÁ ¿ƒ»»ƒ»¿…¿»∆¿«¿»»«¬»ƒ
ÔÁ ·˙k ‰ËÓÏe מתחילה כתבו שכך שניכר אלא מחיקה, מחמת È‡„Âלא , ¿«»»«≈««

Â ,˙BÈ˙B‡ ÈzL ‰ÚBË ‰È‰ ‡Ï ¯ÙBÒ‰L ,‡È‰ ‰¯ÊÁלכן.ÔÁÏ Ô˙�È ¬»»ƒ∆«≈…»»∆¿≈ƒ¿ƒ»≈¿≈

ÏÂÏ‡ ÊÎ

ÊBa ·e˙kבשטר‰ÏÚÓÏÓכמידת לו חייב ÏÙÒ‰„Óשהוא ,Le¯Èt) »ƒ¿«¿»≈∆≈ƒ»

(ÈˆÁÂ ‰‡Ò ˙˜ÊÁÓL‰ËÓÏÓe ˜·˜ÏÙכתוב, ˙˜ÊÁÓL ‰„Ó ,Le¯t) ∆«¬∆∆¿»»≈ƒƒ¿«»∆∆≈ƒ»∆«¬∆∆«

(„·Ïa ÈˆÁÂ·e˙k .ÏÙÒÓ ˙BÁt ÏÙ˜‰L ,ÔBzÁz‰ ¯Á‡ CÏB‰ Ïk‰ , »≈ƒƒ¿««…≈««««¿∆«∆∆»ƒ≈∆»
ÏÙÒ ‰ËÓÏÓe ,ÏÙ˜ ‰ÏÚÓÏÓ Ba לשלם יצטרך התחתון אחר נלך ואם ƒ¿«¿»∆∆ƒ¿«»≈∆

יותר  הגבוה הסכום ÓL‡את ÌÈLLBÁ 'קפל',, כתוב היה בשטר למטה גם ¿ƒ∆»
‰ÈÒ¯רק ·e·Ê מ לח, כשהיה הדיו Âאת ,C"ÓÒ ‰NÚ�Â ÛB˜‰ Ï‚¯ ממילא ¿≈ƒ∆∆«¿«¬»«∆¿

‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .ÏÙ˜ ‡Ï‡ ‰·B‚ B�È‡ את ליישב שאפשר כל ≈∆∆»∆∆¿≈»«≈»∆
משום  מהמוחזק, להוציא התחתון אחר הולכים ולא מיישבים »∆ÈL„הסתירה,

.‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa«««¿««««¿»

Á,‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „ÈL ÏÈÚÏ Ô�È¯Ó‡„ È�‰ ÏÎa שזה כיון ¿»«≈¿«¿ƒ»¿≈∆««««¿««««¿»
לכן ספק, מחמת התובע‡Èרק השטר ÌÈÏËÏËÓ,מהנתבעÒÙzבעל ƒ»«ƒ«¿¿ƒ

d�Ó Ô�È˜ÙÓ ‡Ï תפס אם אבל המוחזק, הוא כעת כי ממנו, מוציאים לא …«¿ƒ»ƒ≈

u
באופן כז. קשה  וכן פשוטה , נון כפופה מנון  נעשה מחיקה  ע "י איך הש "ך  הקשה

כפופה מנון  נעשה זבוב  שע "י שחוששין  תירץ ובדרישה שתירץ. מה ועיי "ש  הבא 

ז'. בסעיף וכדלהלן פשוטה  לנון
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היא  לכן בעצמותה, בה לתפוס שייך שלא כיון קרקע כי מהני, לא קרקע

בה  התיישב השטר שבעל אע"פ  הראשונים, בעליה ברשות ‰‚‰:.נחשבת

¯·BLa ÌÈ¯ÓB‡L ÔkL ÏÎÂ את פרע שהלוה שמאשר שטר  היינו 'שובר' ¿»∆≈∆¿ƒ¿»

ש  אומרים הפירעון, סכום על סתירה בו יש ואם ‰ËL¯החוב, ÏÚa „È היינו ««««¿«

ÊÁÓ˜ה'שובר' ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰�BÈÏÚ‰ ÏÚ,השובר בעל שהוא שהלוה כיון «»∆¿»ƒ¿À¿»

'כל  שהוא דכתב [ומה כסף. עוד ממנו להוציא אפשר שאי ודאי מוחזק, הוא

מוחזק  להיות שמהני כ"ש הבעלים, מרשות תפיסה מהני דאם משום שכן',

בשלו] ‰¯‡"‰)ועומד Ì˘· ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)ÔÈ˜ÏBÁ LÈk ‡Ï„ .¿…¿≈¿ƒ

‰�BzÁz‰ ÏÚ B„È Ô�È¯Ó‡ ¯·BLa eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡Â ממה להפקיע שבא כיון ¿¿ƒ«¬ƒ¿»«¿ƒ»»«««¿»

המלוה  שביד השטר מכח דין פי על ˙Â„ÈÓÏ)כח שמחוייב ‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· Ì˘).

ÏÂÏ‡ ÁÎ

ËÈ�Â‚ È�‰ Èk ÏÎa ‡Ï‡ ,‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „È Ô�È¯Ó‡ ‡Ï…«¿ƒ»««««¿««««¿»∆»¿»ƒ«≈«¿≈
Lהדוגמאות ¯·„a Ï·‡ .È¯Ó‚Ï ÏËa ¯ËL‰ ÔÈ‡L ,ÏÈÚÏ„ נאמר אם ƒ¿≈∆≈«¿«»≈¿«¿≈¬»¿»»∆

יהיה התחתונה, על השטר בעל e˙kL·יד ÔB‚k .‡Ï ,Ba ÏËa ¯ËL‰«¿«»≈…¿∆»
BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ,ÁÒÙa BÚ¯ÙÏ ‰�Ó È�BÏÙÏ ·ÈÁ˙� È�BÏt ,¯ËLa«¿«¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿¿∆«»ƒ¿»¿
ÁÒÙÏ ‡Ï‡ e�Ú¯Ù‡ ‡Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡Â ,ÔBL‡¯ ‡a‰ ÁÒta«∆««»ƒ¿≈»«…∆¿¿∆∆»¿∆«

ÌÈ�L ‰Ók ¯Á‡L אינו וכן מתבטל. השטר וממילא יפרע לא לעולם דא"כ ∆«««»»ƒ
מהיכי  הראשון, לפסח הכוונה אין דאם הבאה, בשנה לפסח אפרענו לומר יכול

הבאה  לשנה שהכוונה Êa‰.תיתי ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .:‰‚‰ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ שמה ¿≈»«≈»∆¿≈¿ƒ

מדקדקין  אין השטר, כל יתבטל השטר, בלשון הדקדוק ע"י שאם שאמרנו

ÈÏ˙ÓÏבזה, ‡kÈÏ„ ¯·„a ‡˜Â„ e�È‰לתלות לא ·eÚË˙שאין ודאי ולכן «¿«¿»¿»»¿≈»¿ƒ¿≈¿»

כוונתו  ומבארים תוקף, בו שאין שטר לכתוב LÙ‡L¯התכוון ¯·„a Ï·‡ ,¬»¿»»∆∆¿»

¯ËL‰ ÏËa˙� È‡„Â ,‰�zÓa È�‰Ó ‡Ï„ ÔBLÏ ¯Ó‡„ ÔÂ‚k ,Ô˙B�‰ Ba ‰ÚËL∆»»«≈¿¿»«»¿…¿«≈¿«»»««ƒ¿«≈«¿«

ולא  השטר, שיתבטל דבר על האדם כוונת שאין שודאי לומר אפשר דאי

שלשון  חשב כי לבטלו, התכוון לא ודאי שהוא יתכן כי זה, ללשון התכוון

אותו  ומבטלים  השטר לשון אחר הולכים ולכן מועיל, ‰¯˘·"‡,כזה ˙·Â˘˙)

(„"ˆ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó.

u
כיון כח. הכא ה"ה וא"כ  דמהני, תפיסה דין על  חולק המהרי"ק  איך  תמה הש "ך 

אופן  על  מדבר  שהמהרי"ק  מפרש  ולכן ממנו , להוציא אפשר איך מוחזק שהלוה 

העליונה. על  הלוה  שיד מודה הוא גם הלואה, על  רגיל  בשובר אבל  מסויים,
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È·zÎÏ e‚‰�L ÂÈLÎÚL ,e·˙k ÌÈL¯ÙÓ‰Ó ‰a¯‰השטר '„Ï‡בסוף «¿≈≈«¿»¿ƒ»¿∆«¿»∆»¬ƒ¿…¿…
˜tÒÓ ÔBLÏ ÏÎa Ô�È¯Ó‡ ,'È¯ËL„ ÈÒÙËk ‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k שיש ¿«¿«¿»¿…¿»¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»¿À»

ש  ופוסקים, אומרים ‰BÈÏÚ�‰.בשטר, ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „È:‰‚‰ÔBLÏ ÏÎÂ ««««¿««»∆¿»¿»»

¯˙BÈ ÏÏBk ‡e‰Lשגורמת הבנה בו יש כלליותו לשון ÏÚaוע"י Ák ÈetÈÏ ∆≈≈¿ƒ…«««

Ck ÚÓLÓ ‡Ó˙Òe ,¯ËL‰גם הכולל באופן זה ‰ÌÈÚÓBL,מלשון ˙Ú„ ÈÙÏ «¿«¿»»«¿»»¿ƒ«««¿ƒ

¯ËL‰ ÏÚa ÈetÈÏ eÏÙ‡ CÎ B˙B‡ ÔÈ�„ השטר בעל 'יד בזה אומרים ולא »ƒ»¬ƒ¿ƒ«««¿«

יותר הפחותה המשמעות את לו לתת התחתונה', ‰'על ˘„ÂÁÓ ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰ 'Â˘˙ Ì˘·.

ÏÂÏ‡ ËÎ

‡Èאם,¯ËLa ·e˙kחייב „‡�Ôeשהוא ,È�BÏt ÚaËÓÓ שסכומםCk »«¿«ƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ«
BÏ ÔÈ‡ ,¯k� B�È‡Â ÌeÎÒ B˙B‡ ˜ÁÓ�Â ,È�BÏÙÏ È�BÏt ·ÈÁ ,CÎÂ¿««»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿≈ƒ»≈

ÚaËÓ B˙B‡Ó ÌÈ�L ‡Ï‡ לשון שהוא 'דאינון' וכתוב נמחק, שהסכום כיון ∆»¿«ƒ≈«¿≈«
שניים  רבים, ומיעוט .רבים,

·È'ÌÈÚÏÒ' ,¯ËLa ·e˙k כמה כתוב ÂÏÂ‰ולא ,LÓÁ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ , »«¿«¿»ƒ«¿∆≈»≈¿…∆
ÌÈzL BÏ Ô˙B� ,ÌÈzL ¯ÓB‡ שמיעוט 'סלעים', תיבת משמעות כפי ≈¿«ƒ≈¿«ƒ

שניים  Âרבים חמש,, בודאות תובע שהמלוה BÏכיון ÚaL�שבועת ‰Ò˙הלוה ¿ƒ¿«∆≈
¯‡L‰ ÏÚ שבכל ואע"פ היסת, שבועת שמחייבת בתביעה, כפירה כל כדין ««¿«

אין  מ"מ בשנים, והודה חמש תבעו וכאן דאורייתא, שבועה חייב במקצת מודה

נשבעים  ואין קרקעות, שיעבוד יש שטר שבכל כיון דאורייתא, שבועה כאן

קרקע  בתביעה שכלול d�Óבמקום Ô�È˜ÙÓ ,ÒÈÙz È‡Â תפס , המלוה אם ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ≈
תפס  אם אבל ללוה, מסייע השטר שלשון כיון ממנו, מוציאין עדים, בפני מהלוה

חמש, לו שחייב בטענתו נאמן הוא כי מהמלוה, מוציאין אין עדים, בפני שלא

שתפס  להכחיש שיכל .במגו

È¯˘˙ '‡

‚ÈÛÒk È�BÏtÓ ‰ÂÏ È�BÏt ,¯ËLa ·e˙k ממון על הכוונה אם כתוב ולא »«¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ∆∆
כמה  כתוב לא וגם כסף, חתיכת על Ïkאו ,ÛÒk ÏL ‰ÎÈ˙Á BÏ Ô˙B� ,≈¬ƒ»∆∆∆»

˙BÏ˜LÓaL ˙BÁt ,e‰„ לו שהלוה שהכוונה ודאי 'מטבע ', כתוב שלא כיון ¿»∆«ƒ¿»
שבמשקלות  הפחות את לו נותן כמה, כתב שלא וכיון במשקל, e˙k·כסף .»

'ÛÒk ÏL ÚaËÓ' Ba אבל במשקל, כסף ולא מטבעות, לו הלוה ודאי א"כ «¿≈«∆∆∆
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היא  לכן בעצמותה, בה לתפוס שייך שלא כיון קרקע כי מהני, לא קרקע

בה  התיישב השטר שבעל אע"פ  הראשונים, בעליה ברשות ‰‚‰:.נחשבת

¯·BLa ÌÈ¯ÓB‡L ÔkL ÏÎÂ את פרע שהלוה שמאשר שטר  היינו 'שובר' ¿»∆≈∆¿ƒ¿»

ש  אומרים הפירעון, סכום על סתירה בו יש ואם ‰ËL¯החוב, ÏÚa „È היינו ««««¿«

ÊÁÓ˜ה'שובר' ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰�BÈÏÚ‰ ÏÚ,השובר בעל שהוא שהלוה כיון «»∆¿»ƒ¿À¿»

'כל  שהוא דכתב [ומה כסף. עוד ממנו להוציא אפשר שאי ודאי מוחזק, הוא

מוחזק  להיות שמהני כ"ש הבעלים, מרשות תפיסה מהני דאם משום שכן',

בשלו] ‰¯‡"‰)ועומד Ì˘· ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)ÔÈ˜ÏBÁ LÈk ‡Ï„ .¿…¿≈¿ƒ

‰�BzÁz‰ ÏÚ B„È Ô�È¯Ó‡ ¯·BLa eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡Â ממה להפקיע שבא כיון ¿¿ƒ«¬ƒ¿»«¿ƒ»»«««¿»

המלוה  שביד השטר מכח דין פי על ˙Â„ÈÓÏ)כח שמחוייב ‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· Ì˘).

ÏÂÏ‡ ÁÎ

ËÈ�Â‚ È�‰ Èk ÏÎa ‡Ï‡ ,‰�BzÁz‰ ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „È Ô�È¯Ó‡ ‡Ï…«¿ƒ»««««¿««««¿»∆»¿»ƒ«≈«¿≈
Lהדוגמאות ¯·„a Ï·‡ .È¯Ó‚Ï ÏËa ¯ËL‰ ÔÈ‡L ,ÏÈÚÏ„ נאמר אם ƒ¿≈∆≈«¿«»≈¿«¿≈¬»¿»»∆

יהיה התחתונה, על השטר בעל e˙kL·יד ÔB‚k .‡Ï ,Ba ÏËa ¯ËL‰«¿«»≈…¿∆»
BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ,ÁÒÙa BÚ¯ÙÏ ‰�Ó È�BÏÙÏ ·ÈÁ˙� È�BÏt ,¯ËLa«¿«¿ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿¿∆«»ƒ¿»¿
ÁÒÙÏ ‡Ï‡ e�Ú¯Ù‡ ‡Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡Â ,ÔBL‡¯ ‡a‰ ÁÒta«∆««»ƒ¿≈»«…∆¿¿∆∆»¿∆«

ÌÈ�L ‰Ók ¯Á‡L אינו וכן מתבטל. השטר וממילא יפרע לא לעולם דא"כ ∆«««»»ƒ
מהיכי  הראשון, לפסח הכוונה אין דאם הבאה, בשנה לפסח אפרענו לומר יכול

הבאה  לשנה שהכוונה Êa‰.תיתי ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .:‰‚‰ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ שמה ¿≈»«≈»∆¿≈¿ƒ

מדקדקין  אין השטר, כל יתבטל השטר, בלשון הדקדוק ע"י שאם שאמרנו

ÈÏ˙ÓÏבזה, ‡kÈÏ„ ¯·„a ‡˜Â„ e�È‰לתלות לא ·eÚË˙שאין ודאי ולכן «¿«¿»¿»»¿≈»¿ƒ¿≈¿»

כוונתו  ומבארים תוקף, בו שאין שטר לכתוב LÙ‡L¯התכוון ¯·„a Ï·‡ ,¬»¿»»∆∆¿»

¯ËL‰ ÏËa˙� È‡„Â ,‰�zÓa È�‰Ó ‡Ï„ ÔBLÏ ¯Ó‡„ ÔÂ‚k ,Ô˙B�‰ Ba ‰ÚËL∆»»«≈¿¿»«»¿…¿«≈¿«»»««ƒ¿«≈«¿«

ולא  השטר, שיתבטל דבר על האדם כוונת שאין שודאי לומר אפשר דאי

שלשון  חשב כי לבטלו, התכוון לא ודאי שהוא יתכן כי זה, ללשון התכוון

אותו  ומבטלים  השטר לשון אחר הולכים ולכן מועיל, ‰¯˘·"‡,כזה ˙·Â˘˙)

(„"ˆ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó.

u
כיון כח. הכא ה"ה וא"כ  דמהני, תפיסה דין על  חולק המהרי"ק  איך  תמה הש "ך 

אופן  על  מדבר  שהמהרי"ק  מפרש  ולכן ממנו , להוציא אפשר איך מוחזק שהלוה 

העליונה. על  הלוה  שיד מודה הוא גם הלואה, על  רגיל  בשובר אבל  מסויים,
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È·zÎÏ e‚‰�L ÂÈLÎÚL ,e·˙k ÌÈL¯ÙÓ‰Ó ‰a¯‰השטר '„Ï‡בסוף «¿≈≈«¿»¿ƒ»¿∆«¿»∆»¬ƒ¿…¿…
˜tÒÓ ÔBLÏ ÏÎa Ô�È¯Ó‡ ,'È¯ËL„ ÈÒÙËk ‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k שיש ¿«¿«¿»¿…¿»¿≈ƒ¿»≈«¿ƒ»¿»»¿À»

ש  ופוסקים, אומרים ‰BÈÏÚ�‰.בשטר, ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „È:‰‚‰ÔBLÏ ÏÎÂ ««««¿««»∆¿»¿»»

¯˙BÈ ÏÏBk ‡e‰Lשגורמת הבנה בו יש כלליותו לשון ÏÚaוע"י Ák ÈetÈÏ ∆≈≈¿ƒ…«««

Ck ÚÓLÓ ‡Ó˙Òe ,¯ËL‰גם הכולל באופן זה ‰ÌÈÚÓBL,מלשון ˙Ú„ ÈÙÏ «¿«¿»»«¿»»¿ƒ«««¿ƒ

¯ËL‰ ÏÚa ÈetÈÏ eÏÙ‡ CÎ B˙B‡ ÔÈ�„ השטר בעל 'יד בזה אומרים ולא »ƒ»¬ƒ¿ƒ«««¿«

יותר הפחותה המשמעות את לו לתת התחתונה', ‰'על ˘„ÂÁÓ ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰ 'Â˘˙ Ì˘·.

ÏÂÏ‡ ËÎ

‡Èאם,¯ËLa ·e˙kחייב „‡�Ôeשהוא ,È�BÏt ÚaËÓÓ שסכומםCk »«¿«ƒ«¿≈«¿ƒ¿ƒ«
BÏ ÔÈ‡ ,¯k� B�È‡Â ÌeÎÒ B˙B‡ ˜ÁÓ�Â ,È�BÏÙÏ È�BÏt ·ÈÁ ,CÎÂ¿««»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿≈ƒ»≈

ÚaËÓ B˙B‡Ó ÌÈ�L ‡Ï‡ לשון שהוא 'דאינון' וכתוב נמחק, שהסכום כיון ∆»¿«ƒ≈«¿≈«
שניים  רבים, ומיעוט .רבים,

·È'ÌÈÚÏÒ' ,¯ËLa ·e˙k כמה כתוב ÂÏÂ‰ולא ,LÓÁ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ , »«¿«¿»ƒ«¿∆≈»≈¿…∆
ÌÈzL BÏ Ô˙B� ,ÌÈzL ¯ÓB‡ שמיעוט 'סלעים', תיבת משמעות כפי ≈¿«ƒ≈¿«ƒ

שניים  Âרבים חמש,, בודאות תובע שהמלוה BÏכיון ÚaL�שבועת ‰Ò˙הלוה ¿ƒ¿«∆≈
¯‡L‰ ÏÚ שבכל ואע"פ היסת, שבועת שמחייבת בתביעה, כפירה כל כדין ««¿«

אין  מ"מ בשנים, והודה חמש תבעו וכאן דאורייתא, שבועה חייב במקצת מודה

נשבעים  ואין קרקעות, שיעבוד יש שטר שבכל כיון דאורייתא, שבועה כאן

קרקע  בתביעה שכלול d�Óבמקום Ô�È˜ÙÓ ,ÒÈÙz È‡Â תפס , המלוה אם ¿ƒ»ƒ«¿ƒ»ƒ≈
תפס  אם אבל ללוה, מסייע השטר שלשון כיון ממנו, מוציאין עדים, בפני מהלוה

חמש, לו שחייב בטענתו נאמן הוא כי מהמלוה, מוציאין אין עדים, בפני שלא

שתפס  להכחיש שיכל .במגו

È¯˘˙ '‡

‚ÈÛÒk È�BÏtÓ ‰ÂÏ È�BÏt ,¯ËLa ·e˙k ממון על הכוונה אם כתוב ולא »«¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ∆∆
כמה  כתוב לא וגם כסף, חתיכת על Ïkאו ,ÛÒk ÏL ‰ÎÈ˙Á BÏ Ô˙B� ,≈¬ƒ»∆∆∆»

˙BÏ˜LÓaL ˙BÁt ,e‰„ לו שהלוה שהכוונה ודאי 'מטבע ', כתוב שלא כיון ¿»∆«ƒ¿»
שבמשקלות  הפחות את לו נותן כמה, כתב שלא וכיון במשקל, e˙k·כסף .»

'ÛÒk ÏL ÚaËÓ' Ba אבל במשקל, כסף ולא מטבעות, לו הלוה ודאי א"כ «¿≈«∆∆∆
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לכן  מטבע, סוג איזה כתב B˙B‡aלא ˙B‡ˆBÈ ÛÒk ÏL ˙BËe¯t Ì‡ƒ¿∆∆∆¿¿
Ba ˙B‡ˆBÈ ÛÒk ÏL ˙BËe¯t ÔÈ‡ Ì‡Â ,‰Ëe¯t BÏ Ô˙B� ,ÌB˜Ó כיון »≈¿»¿ƒ≈¿∆∆∆¿

כסף' של 'מטבע כתב והוא מנחושת, עשויות הפרוטות זה BÏשבמקום Ô˙B� ,≈
ÌL ‡ˆBÈL ÔË˜‰ ÛÒk ÏL ÚaËÓ,המקום ידוע לא ואם הכתיבה, במקום «¿≈«∆∆∆«»»∆≈»

התביעה  מקום לפי הוא,.הולכים הכלל זהב, או כסף מפורש כתוב לא אם

לכסף, הכונה דינרין', וסתם לזהב, הכוונה 'דינרי', BaלכןÂשסתם ·e˙k Ì‡ ¿ƒ»
È¯�È„ ÛÒk B‡ ,ÛÒÎ È¯�È„ וכיון כסף, לדינרי הכוונה 'כסף', בו שמפורש ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈

רבים  לשון שניים שכתב רבים, ומיעוט ,.ÛÒk ÏL ÔÈ¯�È„ È�L BÏ Ô˙B�≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆
È¯�È„a ÛÒk Ba ·e˙k Ì‡Â כסף' שכתב ומה זהב, זה 'דינרי' שסתם כיון ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈

לכן  בכסף, זהב דינרי שווי לו שישלם הכוונה ÂLL‰בדינרי', ÛÒk BÏ Ô˙B�≈∆∆∆»∆
·‰Ê ÏL ÔÈ¯�È„ È�L לשלם חייב אינו התחתונה, על השטר בעל שיד וכיון ¿≈ƒ»ƒ∆»»

כסף  בשברי לו לשלם יכול אלא כסף, בדינרי דווקא Ê‰·לו Ba ·e˙k Ì‡Â .¿ƒ»»»
‡ÎÈ¯Ù ‡·‰„ BÏ Ô˙B� ,È¯�È„a במשקל זהב Ê‰·היינו È¯�È„ È�L ‰ÂL ¿ƒ¿≈≈«¬»¿ƒ»»∆¿≈ƒ¿≈»»

רבים, שמיעוט כיון זהב, דינרי שני שוה לו ונותן 'דינרי', סתם כתב שלא כיון

ÌÈ¯�È„aשניים  ÛÒk Ba ·e˙k Ì‡Â וכיון . כסף, דינרי היינו דינרים, וסתם ¿ƒ»∆∆¿ƒ»ƒ
דינרים' 'כסף אלא 'דינרים', סתם כתב ÂLL‰שלא ÛÒÎ È¯·L BÏ Ô˙B� ,≈ƒ¿≈∆∆∆»∆

.ÛÒk ÏL ÔÈ¯�È„ È�L מפלוני לוה פלוני בשטר שכתוב באופן נתבאר כאן עד ¿≈ƒ»ƒ∆∆∆
BÁt˙כסף, ,·‰Ê ÏL ‰ÎÈ˙Á BÏ Ô˙B� ,'·‰Ê' ,Ba ·e˙k Ì‡Â¿ƒ»»»≈¬ƒ»∆»»»

˙BÏ˜LÓaL זהב של 'מטבע' הוזכר שלא ÏLכיון ÚaËÓ ,Ba ·e˙k Ì‡Â . ∆«ƒ¿»¿ƒ»«¿≈«∆
ÌÈ¯�È„ ·‰Ê Ba ·e˙k .·‰Ê ÏL ‡ˆBÈ‰ ÔË˜ ÚaËÓ BÏ Ô˙B� ,·‰Ê»»≈«¿≈«»»«≈∆»»»¿«ƒ»ƒ
לדינרי  כוונתו 'בדינרים', ולא דינרים, זהב שכתוב כיון מ"מ דינרים, שכתוב אע"פ

Ê‰·זהב  Ba ·e˙k Ì‡Â .·‰Ê È¯�È„ È�L BÏ Ô˙B� ,·‰Ê È¯�È„ B‡ ,ƒ¿≈»»≈¿≈ƒ¿≈»»¿ƒ»»»
ÛÒk ÏL ÔÈ¯�È„ È�L ‰ÂL ·‰Ê BÏ Ô˙B� ,ÌÈ¯�È„a הוא 'דינרים' דסתם ¿ƒ»ƒ≈»»»∆¿≈ƒ»ƒ∆∆∆

eÏÁ˜.כסף  ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÔÓÊa ÂÈLÎÚÂהאנשים È¯�È„Ïאצל ,ÔÈ¯�È„ ¯Ó‡ ÔÈa ¿«¿»«¿««∆≈ƒ≈»«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

לכסף  מתכוונים ופעמים לזהב מתכוונים ÂÏÓ‰)ופעמים 'Ï‰ ÛÂÒ Ó"Ó).

˙BÁt‰ BÏ Ô˙B�„ ,ÈÏ ‰‡¯�Â הראיה עליו מחבירו .דהמוציא ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«»

„È,ÌÈÚÏÒ B‡ ÌÈ¯�È„ ‰‡Ó CÒa B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰‡ÏÂ «ƒ¿««¬≈¿«≈»ƒ»ƒ¿»ƒ¿…

ÚaËÓ ‰ÊÈ‡ L¯t˙Ó לסלעים שבא"י, ודינרים סלעים דומה שאינו דהיינו ƒ¿»≈≈∆«¿≈«

שבבבל Ba(ÂË¯)ודינרים ·e˙k ‰È‰ Ì‡ BÚÓÓ˙שנכתב, e‰a‚Ó ,Ï··a ƒ»»»¿»∆«¿≈ƒ¿
Ï·a ההלוואה מקום לפי לו ונתחייב ההלוואה נעשה שם ‰È‰דמסתמא Ì‡Â . »∆¿ƒ»»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áî ïîéñæô÷

·e˙Î שנכתב Ï‡בו .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙BÚÓÓ e‰a‚Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a »¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈…
Ï·a ˙BÚÓÓ e‰a‚Ó ,Ï·aa B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËLa ·e˙k ‰È‰»»»«¿«≈»¿ƒ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆

שמוציאו  במקום ההלוואה נעשה e‰a‚Óדמסתמא ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ .ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈
,¯ËL‰ Ba ‡ˆÈL ÌB˜Ó‰ ˙BÚÓÓ ˙B·‚Ï ‡a .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙BÚÓÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«»∆»»«¿«

BÏ ·ÈÁ È�‡L ˙BÚÓ‰L ‰ÂÏ‰ ÔÚËÂהם‰ÊÓ ˙BÁt ‡e‰L ÛÒkÓ ¿»««…∆∆«»∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆
ÚaËÓ‰ הלוה מטוען גרע לא המלוה, מתביעת פחות לו שחייב שטוען וכיון ««¿≈«

ש  הוא דהדין ÏËÈÂ.פרעתי, ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ:‰‚‰‰ÂÏ‰ ‡È·‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ ƒ»«««¿∆¿ƒ…ƒƒ≈ƒ«…∆

BÊÓ ˙BÁt ÚaËÓ‰L ÌB˜Óa ‰ÏÁz ÔÈ¯„ eÈ‰L ‰È‡¯ נעשה ששם וטוען ¿»»∆»»ƒ¿ƒ»¿»∆««¿≈«»ƒ

BÁt˙ההלוואה  BÏ Ô˙B� ,(˙Â·˙Î ÛÂÒ Ô"¯)‰‡Ó Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»≈»
L¯t ‡ÏÂ ,ÛÒÎמטבע ÈL¯ˆ‰איזה ‰Ó ,ÌÈ�BÈ„�Bt Ì‡ ÌÈÚÏÒ Ì‡ ∆∆¿…≈«ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿∆

e‰a‚Ó ,‰ÂÏ השו"ע שכתב וכמו מקום, שבאותו שבמטבעות הפחות היינו …∆«¿≈
הקודם  הסעיף .בתחילת

È¯˘˙ '·

ÂËÌÈÏÈ‚¯L ‚‰�Ó‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,Ì˙Ò ÔBaLÁ Ba ·e˙k ‰È‰»»»∆¿¿»¿ƒ«««ƒ¿»∆¿ƒƒ
·È˙Î„ ‡¯ËL ‡e‰‰k ,Ì�BaLÁ ÌeÎÒ ÌB˜Ó B˙B‡a Ba ˙BNÚÏ«¬¿»¿∆¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ

da בו כתוב שהיה שטר אותו ÈÊeÊÂ'כמו ‰‡Ó ˙ÈL' וזוז מאות „‡k‡שש , ≈ƒ≈»¿≈¿ƒ»
È˜etÒÏ האם השטר, בכוונת להסתפק ÊeÊÂ‡שיש ‡¯zÒ‡ ‰‡Ó ˙ÈLa ¿«≈¿ƒ≈»ƒ¿≈»¿»

חצי  הוא מדינה וסלע זוז, ד' הוא צורי שסלע היינו וזוז, מדינה סלעי מאות שש

זוז  מאות שלש שהם מדינה סלעי מאות לשש הכוונה זו, הבנה לפי וא"כ זוז,

זוז  בשטר,ועוד השניה ההבנה ÊeÊÂ‡ואפשרות ÈÊeÊ ‰‡Ó ˙ÈLa B‡ היינו ¿ƒ≈»≈¿»
זוז  ואחד מאות הוא,שש הדין ספק דהוי ÈL˙וכיון BÏ ÔzÈL Ô�È¯Ó‡„¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ

˙BÁÙ ‡e‰L ,È¯zÒ‡ ‰‡Ó הראיה עליו מחבירו דהמוציא ‡·Ïשביניהם, . ≈»ƒ¿¿≈∆»¬»
ÔBaLÁ ÌeÎÒ ÌÈNBÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BËe¯Ù ‰‡Ó ˙ÈLa ˜tÒÏ ÔÈ‡≈¿«≈¿ƒ≈»¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿

˙BËe¯tÓ לדינרים אותו מצרפים אלא פרוטות, של גדול סכום לכתוב דרך אין ƒ¿
לסלעים  או לזוזים הכוונה אם רק הוא הספק ולכן לסלעים, ÌÈÏÈ‚¯Lאו ÔBLÏ .»∆¿ƒƒ

B¯ËLa˙כולם ·zÎÏ מקום ÌÈÓÎÁ,באותו Ôe˜zÓ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿…«¿»««ƒ∆≈ƒƒ¬»ƒ
‡e‰‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙BËBÈ„‰‰ e‚‰�L ÔBLÏ ‡Ï‡ יפוי זה בלשון ויש ∆»»∆»¬«∆¿ƒ¿…«»«

מהצדדים  לאחד ‡B˙Bכח ÔÈ�„ ,·zÎ� ‡Ï eÏÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,¿ƒ«¬»«¬ƒ…ƒ¿«»ƒ
·zÎ� eÏ‡k זה במקום כך שנהגו ‡B‰‚‰:.כיון ,Ï‰˜‰ ˙B�˜z ÔÈ„‰ ‡e‰Â ¿ƒƒ¿«¿«ƒ«»«»»

¯ÈÚ‰ ‚‰�Ó ‡e‰L נכתב „·¯ כאילו נכתב, לא אפי' כן, כולם נהגו אם »»∆ƒ¿«»ƒ
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לכן  מטבע, סוג איזה כתב B˙B‡aלא ˙B‡ˆBÈ ÛÒk ÏL ˙BËe¯t Ì‡ƒ¿∆∆∆¿¿
Ba ˙B‡ˆBÈ ÛÒk ÏL ˙BËe¯t ÔÈ‡ Ì‡Â ,‰Ëe¯t BÏ Ô˙B� ,ÌB˜Ó כיון »≈¿»¿ƒ≈¿∆∆∆¿

כסף' של 'מטבע כתב והוא מנחושת, עשויות הפרוטות זה BÏשבמקום Ô˙B� ,≈
ÌL ‡ˆBÈL ÔË˜‰ ÛÒk ÏL ÚaËÓ,המקום ידוע לא ואם הכתיבה, במקום «¿≈«∆∆∆«»»∆≈»

התביעה  מקום לפי הוא,.הולכים הכלל זהב, או כסף מפורש כתוב לא אם

לכסף, הכונה דינרין', וסתם לזהב, הכוונה 'דינרי', BaלכןÂשסתם ·e˙k Ì‡ ¿ƒ»
È¯�È„ ÛÒk B‡ ,ÛÒÎ È¯�È„ וכיון כסף, לדינרי הכוונה 'כסף', בו שמפורש ƒ¿≈∆∆∆∆ƒ¿≈

רבים  לשון שניים שכתב רבים, ומיעוט ,.ÛÒk ÏL ÔÈ¯�È„ È�L BÏ Ô˙B�≈¿≈ƒ»ƒ∆∆∆
È¯�È„a ÛÒk Ba ·e˙k Ì‡Â כסף' שכתב ומה זהב, זה 'דינרי' שסתם כיון ¿ƒ»∆∆¿ƒ¿≈

לכן  בכסף, זהב דינרי שווי לו שישלם הכוונה ÂLL‰בדינרי', ÛÒk BÏ Ô˙B�≈∆∆∆»∆
·‰Ê ÏL ÔÈ¯�È„ È�L לשלם חייב אינו התחתונה, על השטר בעל שיד וכיון ¿≈ƒ»ƒ∆»»

כסף  בשברי לו לשלם יכול אלא כסף, בדינרי דווקא Ê‰·לו Ba ·e˙k Ì‡Â .¿ƒ»»»
‡ÎÈ¯Ù ‡·‰„ BÏ Ô˙B� ,È¯�È„a במשקל זהב Ê‰·היינו È¯�È„ È�L ‰ÂL ¿ƒ¿≈≈«¬»¿ƒ»»∆¿≈ƒ¿≈»»

רבים, שמיעוט כיון זהב, דינרי שני שוה לו ונותן 'דינרי', סתם כתב שלא כיון

ÌÈ¯�È„aשניים  ÛÒk Ba ·e˙k Ì‡Â וכיון . כסף, דינרי היינו דינרים, וסתם ¿ƒ»∆∆¿ƒ»ƒ
דינרים' 'כסף אלא 'דינרים', סתם כתב ÂLL‰שלא ÛÒÎ È¯·L BÏ Ô˙B� ,≈ƒ¿≈∆∆∆»∆

.ÛÒk ÏL ÔÈ¯�È„ È�L מפלוני לוה פלוני בשטר שכתוב באופן נתבאר כאן עד ¿≈ƒ»ƒ∆∆∆
BÁt˙כסף, ,·‰Ê ÏL ‰ÎÈ˙Á BÏ Ô˙B� ,'·‰Ê' ,Ba ·e˙k Ì‡Â¿ƒ»»»≈¬ƒ»∆»»»

˙BÏ˜LÓaL זהב של 'מטבע' הוזכר שלא ÏLכיון ÚaËÓ ,Ba ·e˙k Ì‡Â . ∆«ƒ¿»¿ƒ»«¿≈«∆
ÌÈ¯�È„ ·‰Ê Ba ·e˙k .·‰Ê ÏL ‡ˆBÈ‰ ÔË˜ ÚaËÓ BÏ Ô˙B� ,·‰Ê»»≈«¿≈«»»«≈∆»»»¿«ƒ»ƒ
לדינרי  כוונתו 'בדינרים', ולא דינרים, זהב שכתוב כיון מ"מ דינרים, שכתוב אע"פ

Ê‰·זהב  Ba ·e˙k Ì‡Â .·‰Ê È¯�È„ È�L BÏ Ô˙B� ,·‰Ê È¯�È„ B‡ ,ƒ¿≈»»≈¿≈ƒ¿≈»»¿ƒ»»»
ÛÒk ÏL ÔÈ¯�È„ È�L ‰ÂL ·‰Ê BÏ Ô˙B� ,ÌÈ¯�È„a הוא 'דינרים' דסתם ¿ƒ»ƒ≈»»»∆¿≈ƒ»ƒ∆∆∆

eÏÁ˜.כסף  ÔÈ‡ ‰Ê‰ ÔÓÊa ÂÈLÎÚÂהאנשים È¯�È„Ïאצל ,ÔÈ¯�È„ ¯Ó‡ ÔÈa ¿«¿»«¿««∆≈ƒ≈»«ƒ»ƒ¿ƒ¿≈

לכסף  מתכוונים ופעמים לזהב מתכוונים ÂÏÓ‰)ופעמים 'Ï‰ ÛÂÒ Ó"Ó).

˙BÁt‰ BÏ Ô˙B�„ ,ÈÏ ‰‡¯�Â הראיה עליו מחבירו .דהמוציא ¿ƒ¿∆ƒ¿≈«»

„È,ÌÈÚÏÒ B‡ ÌÈ¯�È„ ‰‡Ó CÒa B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰‡ÏÂ «ƒ¿««¬≈¿«≈»ƒ»ƒ¿»ƒ¿…

ÚaËÓ ‰ÊÈ‡ L¯t˙Ó לסלעים שבא"י, ודינרים סלעים דומה שאינו דהיינו ƒ¿»≈≈∆«¿≈«

שבבבל Ba(ÂË¯)ודינרים ·e˙k ‰È‰ Ì‡ BÚÓÓ˙שנכתב, e‰a‚Ó ,Ï··a ƒ»»»¿»∆«¿≈ƒ¿
Ï·a ההלוואה מקום לפי לו ונתחייב ההלוואה נעשה שם ‰È‰דמסתמא Ì‡Â . »∆¿ƒ»»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áî ïîéñæô÷

·e˙Î שנכתב Ï‡בו .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙BÚÓÓ e‰a‚Ó ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a »¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈…
Ï·a ˙BÚÓÓ e‰a‚Ó ,Ï·aa B‡ÈˆB‰Â ,ÌB˜Ó ÌL ¯ËLa ·e˙k ‰È‰»»»«¿«≈»¿ƒ¿»∆«¿≈ƒ¿»∆

שמוציאו  במקום ההלוואה נעשה e‰a‚Óדמסתמא ,Ï‡¯NÈ ı¯‡a B‡ÈˆB‰ .ƒ¿∆∆ƒ¿»≈«¿≈
,¯ËL‰ Ba ‡ˆÈL ÌB˜Ó‰ ˙BÚÓÓ ˙B·‚Ï ‡a .Ï‡¯NÈ ı¯‡ ˙BÚÓÓƒ¿∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿ƒ¿«»∆»»«¿«

BÏ ·ÈÁ È�‡L ˙BÚÓ‰L ‰ÂÏ‰ ÔÚËÂהם‰ÊÓ ˙BÁt ‡e‰L ÛÒkÓ ¿»««…∆∆«»∆¬ƒ«»ƒ∆∆∆»ƒ∆
ÚaËÓ‰ הלוה מטוען גרע לא המלוה, מתביעת פחות לו שחייב שטוען וכיון ««¿≈«

ש  הוא דהדין ÏËÈÂ.פרעתי, ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ:‰‚‰‰ÂÏ‰ ‡È·‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ ƒ»«««¿∆¿ƒ…ƒƒ≈ƒ«…∆

BÊÓ ˙BÁt ÚaËÓ‰L ÌB˜Óa ‰ÏÁz ÔÈ¯„ eÈ‰L ‰È‡¯ נעשה ששם וטוען ¿»»∆»»ƒ¿ƒ»¿»∆««¿≈«»ƒ

BÁt˙ההלוואה  BÏ Ô˙B� ,(˙Â·˙Î ÛÂÒ Ô"¯)‰‡Ó Ba ·e˙k ‰È‰ Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»≈»
L¯t ‡ÏÂ ,ÛÒÎמטבע ÈL¯ˆ‰איזה ‰Ó ,ÌÈ�BÈ„�Bt Ì‡ ÌÈÚÏÒ Ì‡ ∆∆¿…≈«ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒ«∆ƒ¿∆

e‰a‚Ó ,‰ÂÏ השו"ע שכתב וכמו מקום, שבאותו שבמטבעות הפחות היינו …∆«¿≈
הקודם  הסעיף .בתחילת

È¯˘˙ '·

ÂËÌÈÏÈ‚¯L ‚‰�Ó‰ ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,Ì˙Ò ÔBaLÁ Ba ·e˙k ‰È‰»»»∆¿¿»¿ƒ«««ƒ¿»∆¿ƒƒ
·È˙Î„ ‡¯ËL ‡e‰‰k ,Ì�BaLÁ ÌeÎÒ ÌB˜Ó B˙B‡a Ba ˙BNÚÏ«¬¿»¿∆¿»¿«¿»»ƒ¿ƒ

da בו כתוב שהיה שטר אותו ÈÊeÊÂ'כמו ‰‡Ó ˙ÈL' וזוז מאות „‡k‡שש , ≈ƒ≈»¿≈¿ƒ»
È˜etÒÏ האם השטר, בכוונת להסתפק ÊeÊÂ‡שיש ‡¯zÒ‡ ‰‡Ó ˙ÈLa ¿«≈¿ƒ≈»ƒ¿≈»¿»

חצי  הוא מדינה וסלע זוז, ד' הוא צורי שסלע היינו וזוז, מדינה סלעי מאות שש

זוז  מאות שלש שהם מדינה סלעי מאות לשש הכוונה זו, הבנה לפי וא"כ זוז,

זוז  בשטר,ועוד השניה ההבנה ÊeÊÂ‡ואפשרות ÈÊeÊ ‰‡Ó ˙ÈLa B‡ היינו ¿ƒ≈»≈¿»
זוז  ואחד מאות הוא,שש הדין ספק דהוי ÈL˙וכיון BÏ ÔzÈL Ô�È¯Ó‡„¿«¿ƒ»∆ƒ≈ƒ

˙BÁÙ ‡e‰L ,È¯zÒ‡ ‰‡Ó הראיה עליו מחבירו דהמוציא ‡·Ïשביניהם, . ≈»ƒ¿¿≈∆»¬»
ÔBaLÁ ÌeÎÒ ÌÈNBÚ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,˙BËe¯Ù ‰‡Ó ˙ÈLa ˜tÒÏ ÔÈ‡≈¿«≈¿ƒ≈»¿¿ƒ∆≈ƒ¿∆¿

˙BËe¯tÓ לדינרים אותו מצרפים אלא פרוטות, של גדול סכום לכתוב דרך אין ƒ¿
לסלעים  או לזוזים הכוונה אם רק הוא הספק ולכן לסלעים, ÌÈÏÈ‚¯Lאו ÔBLÏ .»∆¿ƒƒ

B¯ËLa˙כולם ·zÎÏ מקום ÌÈÓÎÁ,באותו Ôe˜zÓ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿…«¿»««ƒ∆≈ƒƒ¬»ƒ
‡e‰‰ ÌB˜Óa ·zÎÏ ˙BËBÈ„‰‰ e‚‰�L ÔBLÏ ‡Ï‡ יפוי זה בלשון ויש ∆»»∆»¬«∆¿ƒ¿…«»«

מהצדדים  לאחד ‡B˙Bכח ÔÈ�„ ,·zÎ� ‡Ï eÏÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ ,¿ƒ«¬»«¬ƒ…ƒ¿«»ƒ
·zÎ� eÏ‡k זה במקום כך שנהגו ‡B‰‚‰:.כיון ,Ï‰˜‰ ˙B�˜z ÔÈ„‰ ‡e‰Â ¿ƒƒ¿«¿«ƒ«»«»»

¯ÈÚ‰ ‚‰�Ó ‡e‰L נכתב „·¯ כאילו נכתב, לא אפי' כן, כולם נהגו אם »»∆ƒ¿«»ƒ
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(˙Â˘È‡„ ‚"Î ˜¯Ù Ì"·Ó¯)¯ËLa ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,B˙Èa CB˙a ÌB˙È Ï„‚ÓL ÈÓ .ƒ∆¿«≈»¿≈¿»«»»«¿«

¯˜Ó ‡Ï ,'ÈÓ‡' B‡ ,'È·‡' BÏ„‚Ó‰ ÏÚ ·˙k ÌB˙È‰ B‡ ,'È�a',¯LÎÂ ,ÛÈÊÓ È ¿ƒ«»»«««¿«¿»ƒƒƒ»ƒ¿≈¿À»¿»≈

Ck ·zÎÏ Èe‡¯ e‰eÏ„‚Â ÏÈ‡B‰ וה"ה ילדו. כאילו ביתו, בתוך יתום דהמגדל ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…«

כשר 'אמי', או 'אבי' חמותו, או חמיו על כתב ÙÒ¯אם È�ÂÓÈÓ ˙·Â˘˙)

(Á"Ó ÔÓÈÒ ÌÈËÙ˘Ó.

‚Ó ÔÓÈÒ

¯ÂÁÈ‡‰ È�È„ ÏÎÂ ,¯Ë˘· ÔÓÊ ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ˘
˙ÂË¯Ù· ‰ÓÈ„˜‰Â
ÌÈÙÈÚÒ Ë"Î Â·Â

היינו ‡ מלקוחות, גובה בשטר שמלוה א' סעי' ל"ט סימן לעיל נתבאר כבר

קרקע  גובים ממנו, לגבות מטלטלין או קרקע - רכוש ללוה נשאר לא שאם

ולכן  ללוה, משועבדת זו שקרקע כיון ההלוואה, זמן אחר ממנו שקנו מלקוחות

,Û¯ËÈ ˙BÁB˜Ï ‰ÊÈ‡Ó Ú„�L È„k ,‰‡ÂÏ‰ ÔÓÊ ¯ËLa ÌÈ·˙Bk¿ƒ«¿«¿««¿»»¿≈∆≈«≈≈∆»ƒ¿…
Ì‰Ó Û¯ËÏ ÏBÎÈ B�È‡ B˙‡ÂÏ‰ ÔÓÊ Ì„˜ e�˜L ˙BÁB˜Ï‰L עדיין כי ∆«»∆»…∆¿««¿»»≈»ƒ¿…≈∆

זו  קרקע על שיעבוד חל ÔÓÊלא Ba ·˙k ‡Ï Ì‡Â B·‚Ï˙כלל . ¯Lk , ¿ƒ…»«¿«»≈ƒ¿
e�ÓÓ Ba עצמו ÌÈÏBÎÈLמהלוה ,˙BÁB˜Ï‰Ó Û¯ËÏ ÏBÎÈ B�È‡ Ï·‡ , ƒ∆¬»≈»ƒ¿…≈«»∆¿ƒ

E˙‡ÂÏ‰Ï Ì„˜ e��È�˜ ¯ÓBÏ כטÌ‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ˜�‰הלוקח. «ƒ¿»≈…∆¿«¿»»¿¿≈ƒ∆≈∆ƒ»»
L ¯Á‡כברÌÈ„Ú‰ e‡¯אתÌ‰Ó Û¯BË ,Ìe˙ÁÂ ·e˙k ¯ËL‰ ««∆»»≈ƒ«¿«»¿»≈≈∆

השטר  מתי ראיה לי וכשיש חתימה, משעת קול מוציאים העדים כי מהלקוחות,

הקרקע, את לקנות שלא הלקוחות על מוטל היה שוב בעולם, קיים היה כבר

משועבד  שהוא ששמעו חובו BL·¯.כיון פרע שהלוה שמאשר ÔÈ‡Lשטר »∆≈

‰�BÈÏÚ‰ ÏÚ ¯·BL‰ ÏÚa „ÈÂ ,¯Lk ,ÔÓÊ Ba השטר על שנכתב לטעון ויכול ¿«»≈¿««««»«»∆¿»

u
באופן כט. בשטר, זמן כתוב  שלא  במה נפ"מ יש  חורין בני לענין דגם הסמ"ע וכתב 

שהשטר  יתכן  כי  קודם, לו  מגבין זמן, בו  ויש  הלוה על  שטר מוציא אחד שעוד

לגבות  קדימה  זכות לו  יש  וממילא זמן , בו  שיש  השטר אחרי נכתב  זמן , בו  שאין

חובו .
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בשובר שמופיע סכום אותו בו שכתוב עליו, שיוצא ביותר (˙˘Â·˙המאוחר

(Â"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰.

È¯˘˙ '‚

··˙k ‡ÏÂ ,¯ÙBÒ‰ ËÈÓL‰ Ì‡הוא שכתב ÌÏBÚ,שהזמן ˙‡È¯·Ï ƒƒ¿ƒ«≈¿…»«ƒ¿ƒ«»
¯Lk ,ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ ·˙Î ‡Ï Ì‚Â,העולם לבריאת הכוונה זמן דסתם ¿«…»«¬≈∆¬»ƒ»≈

האלפים  את להשמיט Î˙·והדרך ‡ÏÂ ,˙B‡Ó‰ Ì‚ ËÈÓL‰ eÏÙ‡Â .«¬ƒƒ¿ƒ««≈¿…»«
ÔË˜‰ Ë¯t‰ ‡Ï‡'פ"ב' רק וכתב תשפ"ב, בשנת שעומד Lk¯כגון דאין , ∆»«¿»«»»»≈

'ב'] רק כשכתב גם להכשיר נוטה [והב"י לטעות. במה ‡Ì‰‚‰:.כאן Ï·‡¬»ƒ

˙B¯NÚ‰ B‡ ˙B‡Ó‰ ‚Ï„Â ,ÔË˜‰ Ë¯t‰ Ì‚Â ÌÈÙÏ‡‰ ·˙k'ה שכתב היינו »«»¬»ƒ¿««¿««»»¿ƒ≈«≈»¬»

ושניים  מאות שבע אלפים ה' או פ"ב, ÏeÒtאלפים זמן , לפנינו כאן דיש »

נכתב  לא השטר דודאי מאות, שדילג באופן ומכשיר חולק [והש"ך אחר.

מה"ט]לפני  להכשיר נוטה עשרות בדילג וגם שנה, מאות ÔÓÈÒכמה ˘"·È¯)

(·"Ù˘.

‚¯Lk ,˙LÓÁ ËÈÓL‰Â ,'ÌÈÙÏ‡' ·˙k Ì‡ דהכוונה אמרינן ולא ƒ»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈
יודי"ן  שני עם לכתוב לו היה דא"כ .לאלפיים,

È¯˘˙ '„

„Ë·L L„ÁÏ ÌBÈ ÌÈ¯NÚ ,ÈÚÈ·¯a :·˙k Ì‡ ל¯Lk ,'˙aLa' ‚Ï„Â , ƒ»«»¿ƒƒ∆¿ƒ¿…∆¿«¿ƒ≈¿«»»≈
בחודש  יום אח"כ מדכתב בשבוע, ליום הכוונה דודאי מתוכו, מוכח .דחסרונו

‰,ÔÂÎÓ B�È‡L ‡ˆÓ�Â ,È¯L˙Ï ·"Î ,˙aLÏ ÈÚÈ·¯a ·˙k Ì‡ƒ»«»¿ƒƒ¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈¿À»
[‰Úa¯‡] ÌBÈa ‰È‰ ‰�L d˙B‡ ÏL È¯Lz ÏL ˙aLa ÈÚÈ·¯L∆¿ƒƒ¿«»∆ƒ¿≈∆»»»»»¿«¿»»

¯Lk ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,ÌÈ¯NÚÂ שמיני דהוא בכ"ב, כתבוהו לא שבהכרח כיון ¿∆¿ƒ¬ƒ»ƒ»≈
בשני  שטעו לתלות אפשר ואז מאוחר, זמן מראש שכתבו כרחך ועל עצרת,

שעברה, בשנה נוספים חדשים שני שעיברו שחשבו חדשים, שני של עיבורים

כ"ד  כתבו ולא לכ"ב התאריך את הקדימו .ולכן

u
לאל. הבא בסעיף  וכן רביעי, ביום  שבט  כ ' לצאת יכול  לא  שבידינו  הלוחות לפי

רביעי . ביום תשרי כ "ב  לצאת יכול 

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñ çô÷

(˙Â˘È‡„ ‚"Î ˜¯Ù Ì"·Ó¯)¯ËLa ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,B˙Èa CB˙a ÌB˙È Ï„‚ÓL ÈÓ .ƒ∆¿«≈»¿≈¿»«»»«¿«

¯˜Ó ‡Ï ,'ÈÓ‡' B‡ ,'È·‡' BÏ„‚Ó‰ ÏÚ ·˙k ÌB˙È‰ B‡ ,'È�a',¯LÎÂ ,ÛÈÊÓ È ¿ƒ«»»«««¿«¿»ƒƒƒ»ƒ¿≈¿À»¿»≈

Ck ·zÎÏ Èe‡¯ e‰eÏ„‚Â ÏÈ‡B‰ וה"ה ילדו. כאילו ביתו, בתוך יתום דהמגדל ƒ¿ƒ¿»ƒ¿…«

כשר 'אמי', או 'אבי' חמותו, או חמיו על כתב ÙÒ¯אם È�ÂÓÈÓ ˙·Â˘˙)

(Á"Ó ÔÓÈÒ ÌÈËÙ˘Ó.

‚Ó ÔÓÈÒ

¯ÂÁÈ‡‰ È�È„ ÏÎÂ ,¯Ë˘· ÔÓÊ ·Â˙ÎÏ ÍÈ¯ˆ˘
˙ÂË¯Ù· ‰ÓÈ„˜‰Â
ÌÈÙÈÚÒ Ë"Î Â·Â

היינו ‡ מלקוחות, גובה בשטר שמלוה א' סעי' ל"ט סימן לעיל נתבאר כבר

קרקע  גובים ממנו, לגבות מטלטלין או קרקע - רכוש ללוה נשאר לא שאם

ולכן  ללוה, משועבדת זו שקרקע כיון ההלוואה, זמן אחר ממנו שקנו מלקוחות

,Û¯ËÈ ˙BÁB˜Ï ‰ÊÈ‡Ó Ú„�L È„k ,‰‡ÂÏ‰ ÔÓÊ ¯ËLa ÌÈ·˙Bk¿ƒ«¿«¿««¿»»¿≈∆≈«≈≈∆»ƒ¿…
Ì‰Ó Û¯ËÏ ÏBÎÈ B�È‡ B˙‡ÂÏ‰ ÔÓÊ Ì„˜ e�˜L ˙BÁB˜Ï‰L עדיין כי ∆«»∆»…∆¿««¿»»≈»ƒ¿…≈∆

זו  קרקע על שיעבוד חל ÔÓÊלא Ba ·˙k ‡Ï Ì‡Â B·‚Ï˙כלל . ¯Lk , ¿ƒ…»«¿«»≈ƒ¿
e�ÓÓ Ba עצמו ÌÈÏBÎÈLמהלוה ,˙BÁB˜Ï‰Ó Û¯ËÏ ÏBÎÈ B�È‡ Ï·‡ , ƒ∆¬»≈»ƒ¿…≈«»∆¿ƒ

E˙‡ÂÏ‰Ï Ì„˜ e��È�˜ ¯ÓBÏ כטÌ‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ˜�‰הלוקח. «ƒ¿»≈…∆¿«¿»»¿¿≈ƒ∆≈∆ƒ»»
L ¯Á‡כברÌÈ„Ú‰ e‡¯אתÌ‰Ó Û¯BË ,Ìe˙ÁÂ ·e˙k ¯ËL‰ ««∆»»≈ƒ«¿«»¿»≈≈∆

השטר  מתי ראיה לי וכשיש חתימה, משעת קול מוציאים העדים כי מהלקוחות,

הקרקע, את לקנות שלא הלקוחות על מוטל היה שוב בעולם, קיים היה כבר

משועבד  שהוא ששמעו חובו BL·¯.כיון פרע שהלוה שמאשר ÔÈ‡Lשטר »∆≈

‰�BÈÏÚ‰ ÏÚ ¯·BL‰ ÏÚa „ÈÂ ,¯Lk ,ÔÓÊ Ba השטר על שנכתב לטעון ויכול ¿«»≈¿««««»«»∆¿»

u
באופן כט. בשטר, זמן כתוב  שלא  במה נפ"מ יש  חורין בני לענין דגם הסמ"ע וכתב 

שהשטר  יתכן  כי  קודם, לו  מגבין זמן, בו  ויש  הלוה על  שטר מוציא אחד שעוד

לגבות  קדימה  זכות לו  יש  וממילא זמן , בו  שיש  השטר אחרי נכתב  זמן , בו  שאין

חובו .
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בשובר שמופיע סכום אותו בו שכתוב עליו, שיוצא ביותר (˙˘Â·˙המאוחר

(Â"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰.

È¯˘˙ '‚

··˙k ‡ÏÂ ,¯ÙBÒ‰ ËÈÓL‰ Ì‡הוא שכתב ÌÏBÚ,שהזמן ˙‡È¯·Ï ƒƒ¿ƒ«≈¿…»«ƒ¿ƒ«»
¯Lk ,ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ ·˙Î ‡Ï Ì‚Â,העולם לבריאת הכוונה זמן דסתם ¿«…»«¬≈∆¬»ƒ»≈

האלפים  את להשמיט Î˙·והדרך ‡ÏÂ ,˙B‡Ó‰ Ì‚ ËÈÓL‰ eÏÙ‡Â .«¬ƒƒ¿ƒ««≈¿…»«
ÔË˜‰ Ë¯t‰ ‡Ï‡'פ"ב' רק וכתב תשפ"ב, בשנת שעומד Lk¯כגון דאין , ∆»«¿»«»»»≈

'ב'] רק כשכתב גם להכשיר נוטה [והב"י לטעות. במה ‡Ì‰‚‰:.כאן Ï·‡¬»ƒ

˙B¯NÚ‰ B‡ ˙B‡Ó‰ ‚Ï„Â ,ÔË˜‰ Ë¯t‰ Ì‚Â ÌÈÙÏ‡‰ ·˙k'ה שכתב היינו »«»¬»ƒ¿««¿««»»¿ƒ≈«≈»¬»

ושניים  מאות שבע אלפים ה' או פ"ב, ÏeÒtאלפים זמן , לפנינו כאן דיש »

נכתב  לא השטר דודאי מאות, שדילג באופן ומכשיר חולק [והש"ך אחר.

מה"ט]לפני  להכשיר נוטה עשרות בדילג וגם שנה, מאות ÔÓÈÒכמה ˘"·È¯)

(·"Ù˘.

‚¯Lk ,˙LÓÁ ËÈÓL‰Â ,'ÌÈÙÏ‡' ·˙k Ì‡ דהכוונה אמרינן ולא ƒ»«¬»ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈∆»≈
יודי"ן  שני עם לכתוב לו היה דא"כ .לאלפיים,

È¯˘˙ '„

„Ë·L L„ÁÏ ÌBÈ ÌÈ¯NÚ ,ÈÚÈ·¯a :·˙k Ì‡ ל¯Lk ,'˙aLa' ‚Ï„Â , ƒ»«»¿ƒƒ∆¿ƒ¿…∆¿«¿ƒ≈¿«»»≈
בחודש  יום אח"כ מדכתב בשבוע, ליום הכוונה דודאי מתוכו, מוכח .דחסרונו

‰,ÔÂÎÓ B�È‡L ‡ˆÓ�Â ,È¯L˙Ï ·"Î ,˙aLÏ ÈÚÈ·¯a ·˙k Ì‡ƒ»«»¿ƒƒ¿«»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»∆≈¿À»
[‰Úa¯‡] ÌBÈa ‰È‰ ‰�L d˙B‡ ÏL È¯Lz ÏL ˙aLa ÈÚÈ·¯L∆¿ƒƒ¿«»∆ƒ¿≈∆»»»»»¿«¿»»

¯Lk ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,ÌÈ¯NÚÂ שמיני דהוא בכ"ב, כתבוהו לא שבהכרח כיון ¿∆¿ƒ¬ƒ»ƒ»≈
בשני  שטעו לתלות אפשר ואז מאוחר, זמן מראש שכתבו כרחך ועל עצרת,

שעברה, בשנה נוספים חדשים שני שעיברו שחשבו חדשים, שני של עיבורים

כ"ד  כתבו ולא לכ"ב התאריך את הקדימו .ולכן

u
לאל. הבא בסעיף  וכן רביעי, ביום  שבט  כ ' לצאת יכול  לא  שבידינו  הלוחות לפי

רביעי . ביום תשרי כ "ב  לצאת יכול 
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È¯˘˙ '‰

Â ב שנכתב B„Èשטר ·˙k,הלוה ÔÓÊשל Ba ·zÎÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡ שאין כיון ¿«»≈»ƒ∆ƒ¿…¿«
קדימה  בו אין מהלוה בו לגבות [ואף קול, בו שאין כיון מלקוחות בו טורפין

חוששים  זה, שטר על עדים שאין כיון זמן, בו יש אם אפי' אחרים, שטרות כנגד

הזמן] והקדימו אחרים מלוים כנגד קנוניא עשו והלוה .שהמלוה

ÊÌÈÓ„˜Ó‰ ·BÁ È¯ËL שלו האמיתי מהזמן מוקדם זמן בשטר ,שכתבו ¿»≈«À¿»ƒ
eÒ�˜ CÎÈÙÏe .ÔÈ„k ‡ÏL ˙BÁB˜Ï Ì‰a Û¯BË È¯‰L ,ÌÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈≈»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿

Ì„˜Ó ¯ËLa ‰·‚È ‡ÏÂ ,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ הזמן אחרי שקנו מלקוחות אפי' ¬»ƒ¿…ƒ¿∆ƒ¿«À¿»
רק‡Ï‡האמיתי ÔÈ¯BÁגובה È�aÓ גובה שלא והטעם עצמו, הלוה מנכסי ∆»ƒ¿≈ƒ

האמיתי  מהזמן BÓÈ„˜‰Lמלקוחות ÔBL‡¯ ÔÓÊÓ Ba Û¯ËÈ ‡ÓL ‰¯Ê‚¿≈»∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
או  השטר, את וקורעין חורין מבני מיד אותו מגבין בו, לגבות לב"ד כשבא ולכן

ממשועבדים  בו לגבות ניתן שלא השטר ע"ג Âשכותבין שהשטר . שאמרנו ¿אע"פ
השטר, דיני לשאר אבל מלקוחות, גבייה לענין רק אלא לגמרי פסול אינו פסול,

ולכן כשר, La‡¯השטר Ôk ÔÚBËk B�È„ ,ÈzÚ¯t ‰ÂÏ‰ ÔÚËÈ Ì‡ƒƒ¿…«…∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»
˙B¯ËL מה' לו לומר המלוה דיכול שטר, נגד פרעתי לטעון נאמן הלוה שאין ¿»

בידי' שטרך Ô¯Ùkעושה ˜ÊÁ‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ÔÚË Ì‡Â מכח . ¿ƒ»«…»¿»ƒ≈»À¿««¿»
שטר  כשאין משא"כ בעדים, אפי' פרעתי אח"כ לטעון נאמן אינו ושוב השטר,

ולהיפטר  היסת ולהישבע להד"ם לטעון È¯Ó‚Ï.יכול ÏeÒÙ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ היינו ¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈

להד"ם, טוען אם זו לדעה גם והנתיבות הסמ"ע [ולדעת פרעתי, לומר שנאמן

כפרן] הוחזק ולא לגמרי פסול הש"ך ולדעת כפרן. ¯"Èהוחזק Ì˘· ¯ÂË)

˘"·È¯‰ ˙ÂÈ‡¯ Â‰ÈÓ ,·"Ù˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ,Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù· ‡Â‰Â ,˘"‡¯‰Â

(˘"Ú È¯ÙÒ· ˘"ÓÎÂ ,˙ÂÁ„Ï ˘È Ì˘.

È¯˘˙ 'Â

ÁL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óaמוקדם ÏLk‡עכ"פ‚B·‰בשטר ,ÔÈ¯BÁ È�aÓ «∆¿»ƒ¬ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆…
‰�ÂÎa B�ÓÊ ÌÈ„Ú‰ eÓÈ„˜‰ בו לוה לא ולבסוף בניסן, ללוה שכתבו כגון ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿«»»

נפסלים  לא כן כתבו אם מ"מ קנין, בלי ללוה כותבין דאין [ואע"ג תשרי, עד

זה] Â¯'‰‚‰:.מחמת ,‰"Ê¯‰ Ì˘· ‰"¯„ ˜"Ù �"¯Â ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ì˘· ¯ÂË)

(Â"� ¯Ú˘ ˘È¯ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·Â ,Ì˘ ‰¯Â�Ë¯·Â ,˙ÈÚÈ·˘„ ‡¯˙· ˜¯Ù ÔÂ˘Ó˘
‰Êa ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ כנ"ל שטעו kL˙·לומר Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿ƒ¿»≈ƒ∆¡»ƒ»∆««ƒ∆¿«

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ô„È ואין אחרים, עדים ע"פ מקויימות שחתימותיהם היינו »»≈ƒ»«≈
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שאסר  הפה כאן אין וממילא חתימותיהן, לאשר העדים לדברי צריכים אנו

שטעו  לומר נאמנים אעפ"כ שהתיר, הפה eÚË˙הוא ÏÎa ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¿«ƒ¿»»

eÚËL ¯ÓBÏ ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú‰ ,Ba ˙BÚËÏ ÌÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L עי"ז כשפוסל אף ∆»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ∆¡»ƒ«∆»

לטעות דרך שאין בדבר לא אבל השטר, ¯"‰)את ˘È¯ Ô"¯)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ .¿≈¿ƒ

להם  אין לדבריהם, זקוקים אנו ואין אחרים, ע"פ מקויים ידם שכתב דכיון

בטעות, שהיה ולומר מוקדם שטר על שחתמו עצמן את להכשיר נאמנות

לטעות, ששכיח דבדבר ס"ל [והש"ך פסול. והשטר פסולים הם וממילא

נאמנים] ‰„ÂÚ˙)לכו"ע È˙˘ ¯ÂË· ÔÈÚ),‰�ÂÎa e‰eÓÈ„˜‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒƒ¿ƒ¿«»»
eÓ˙ÁL ,ÌÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ,ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ÔÈ¯BÁ È�aÓ eÏÙ‡ È‡„Â««¬ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ∆¬≈»≈ƒ¿ƒ∆»¿

¯˜L'אפי פיהם על לגבות אפשר אי אלא פסול, שהשטר רק לא וממילא ∆∆
פסולים  עדים שהם כיון פה, על מלוה .בתורת

Ë,Ê"� ˙�La ·˙ÎÂ ,Á"� ˙�La ·zÎÏ BÏ ‰È‰L ‰�zÓ ¯ËL¿««»»∆»»ƒ¿…ƒ¿«¿»«ƒ¿«
È�BÏÙÏ e�˙e Ba ·e˙kL ,¯ÙBÒ ˙eÚË ‡e‰L BÎBzÓ ÁÈÎBÓeƒ«ƒ∆»≈∆»¿ƒ¿ƒ
‡a¯ ‡¯·‚ ¯ËLa Ìe˙ÁÂ ,B�˙Á ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ê"� ÔÓÊ·e ,È�˙Á¬»ƒƒ¿«¬«ƒ…»»¬»¿»«¿««¿»«»

¯ËL‰ ÏÒÙÏÓ ÏÈˆÓ ‰Ê Ïk ÔÈ‡ ,˙e„ÈÒÁ·e ‰¯Bza נחשב זה דאין «»«¬ƒ≈»∆«ƒƒƒ¿…«¿«
חתנו  אז היה כבר אם יודע דמי מתוכו, ‰ÌÈ„Úמוכח Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe .ƒ»»ƒ»≈ƒ

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ˜ ולא שטעו לומר נאמנים א"כ «»ƒ¿≈¿«»»≈ƒ»«≈
ולכן  במזיד, È�Lהקדימוהו ÔÓÊÓ ¯Á‡ ¯ËL ÌzÁÏ ÌÈÏBÎÈ מהזמן ¿ƒ«¿…¿««≈ƒ¿«≈ƒ

שליחותם, עשו כבר הראשון השטר על חתמו שכבר שכיון אמרינן ולא האמיתי,

כאילו  בטעות, שכתבוהו דכיון חדש, שטר לכתוב מחדש מהלוה ציווי וצריכים

הראשון  שליחות מינוי עליהם ונשאר מעולם, שטר כתבו Ì„Èלא ·˙k Ì‡Â .¿ƒ¿«»»
ÌÈ�Ó‡� ÔÈ‡ ·eL ,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ שאסר הפה כאן דאין שטעו, לומר ≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ

שהתיר  הפה zÓ�‰הוא Ïa˜Ó‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ eÚË˙עצמו . ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ƒ»»«¿«≈«»»∆¡»«»
B„ÈÓ e�˜ Ê"� ˙�L·e ‡e‰ ‡ÈÏÚÓ ‡¯ËL ¯Ó‡ ÈÚa È‡„ B‚Ó ,‰È‰»»ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ¿«»ƒ»
התאריך  את בשטר לכתוב מותר היה ולכן הקנין, מכח המתנה חל כבר וממילא

נ"ז  וכתבו וטעו בנ"ח היה שאכן לומר נאמן כן, לטעון שיכל ומגו .המוקדם,

È¯˘˙ 'Ê

È·ezÎ‡ Ô�„ ‡¯ËL È„‰Ò ˙ÓÈ˙Á ÈÓ˜Ó :da ·È˙Î„ Ì„˜Ó ¯ËL¿«À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ«≈¬ƒ««¬≈¿»»¿»ƒ¿
ÔÏt ÌBÈ „Ú ÌÈzÁ‡ ‡ÏÂ ÔÏt ÌBÈa נכתב כבר העדים חתימת קודם ¿¿»¿…«¿ƒ«¿»

פלוני  יום עד נחתם ולא בו, שכתוב בזמן עצמו, Lk¯השטר שום , בו דאין »≈
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È¯˘˙ '‰

Â ב שנכתב B„Èשטר ·˙k,הלוה ÔÓÊשל Ba ·zÎÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡ שאין כיון ¿«»≈»ƒ∆ƒ¿…¿«
קדימה  בו אין מהלוה בו לגבות [ואף קול, בו שאין כיון מלקוחות בו טורפין

חוששים  זה, שטר על עדים שאין כיון זמן, בו יש אם אפי' אחרים, שטרות כנגד

הזמן] והקדימו אחרים מלוים כנגד קנוניא עשו והלוה .שהמלוה

ÊÌÈÓ„˜Ó‰ ·BÁ È¯ËL שלו האמיתי מהזמן מוקדם זמן בשטר ,שכתבו ¿»≈«À¿»ƒ
eÒ�˜ CÎÈÙÏe .ÔÈ„k ‡ÏL ˙BÁB˜Ï Ì‰a Û¯BË È¯‰L ,ÌÈÏeÒt¿ƒ∆¬≈≈»∆»∆…«ƒ¿ƒ»»¿

Ì„˜Ó ¯ËLa ‰·‚È ‡ÏÂ ,ÌÈÓÎÁ B˙B‡ הזמן אחרי שקנו מלקוחות אפי' ¬»ƒ¿…ƒ¿∆ƒ¿«À¿»
רק‡Ï‡האמיתי ÔÈ¯BÁגובה È�aÓ גובה שלא והטעם עצמו, הלוה מנכסי ∆»ƒ¿≈ƒ

האמיתי  מהזמן BÓÈ„˜‰Lמלקוחות ÔBL‡¯ ÔÓÊÓ Ba Û¯ËÈ ‡ÓL ‰¯Ê‚¿≈»∆»ƒ¿…ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ
או  השטר, את וקורעין חורין מבני מיד אותו מגבין בו, לגבות לב"ד כשבא ולכן

ממשועבדים  בו לגבות ניתן שלא השטר ע"ג Âשכותבין שהשטר . שאמרנו ¿אע"פ
השטר, דיני לשאר אבל מלקוחות, גבייה לענין רק אלא לגמרי פסול אינו פסול,

ולכן כשר, La‡¯השטר Ôk ÔÚBËk B�È„ ,ÈzÚ¯t ‰ÂÏ‰ ÔÚËÈ Ì‡ƒƒ¿…«…∆»«¿ƒƒ¿≈≈ƒ¿»
˙B¯ËL מה' לו לומר המלוה דיכול שטר, נגד פרעתי לטעון נאמן הלוה שאין ¿»

בידי' שטרך Ô¯Ùkעושה ˜ÊÁ‰ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ÔÚË Ì‡Â מכח . ¿ƒ»«…»¿»ƒ≈»À¿««¿»
שטר  כשאין משא"כ בעדים, אפי' פרעתי אח"כ לטעון נאמן אינו ושוב השטר,

ולהיפטר  היסת ולהישבע להד"ם לטעון È¯Ó‚Ï.יכול ÏeÒÙ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ היינו ¿≈¿ƒ¿»¿«¿≈

להד"ם, טוען אם זו לדעה גם והנתיבות הסמ"ע [ולדעת פרעתי, לומר שנאמן

כפרן] הוחזק ולא לגמרי פסול הש"ך ולדעת כפרן. ¯"Èהוחזק Ì˘· ¯ÂË)

˘"·È¯‰ ˙ÂÈ‡¯ Â‰ÈÓ ,·"Ù˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ,Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù· ‡Â‰Â ,˘"‡¯‰Â

(˘"Ú È¯ÙÒ· ˘"ÓÎÂ ,˙ÂÁ„Ï ˘È Ì˘.

È¯˘˙ 'Â

ÁL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óaמוקדם ÏLk‡עכ"פ‚B·‰בשטר ,ÔÈ¯BÁ È�aÓ «∆¿»ƒ¬ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿∆…
‰�ÂÎa B�ÓÊ ÌÈ„Ú‰ eÓÈ„˜‰ בו לוה לא ולבסוף בניסן, ללוה שכתבו כגון ƒ¿ƒ»≈ƒ¿«¿«»»

נפסלים  לא כן כתבו אם מ"מ קנין, בלי ללוה כותבין דאין [ואע"ג תשרי, עד

זה] Â¯'‰‚‰:.מחמת ,‰"Ê¯‰ Ì˘· ‰"¯„ ˜"Ù �"¯Â ,ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ì˘· ¯ÂË)

(Â"� ¯Ú˘ ˘È¯ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·Â ,Ì˘ ‰¯Â�Ë¯·Â ,˙ÈÚÈ·˘„ ‡¯˙· ˜¯Ù ÔÂ˘Ó˘
‰Êa ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ כנ"ל שטעו kL˙·לומר Èt ÏÚ Û‡ , ¿≈¿ƒ¿»≈ƒ∆¡»ƒ»∆««ƒ∆¿«

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ô„È ואין אחרים, עדים ע"פ מקויימות שחתימותיהם היינו »»≈ƒ»«≈
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שאסר  הפה כאן אין וממילא חתימותיהן, לאשר העדים לדברי צריכים אנו

שטעו  לומר נאמנים אעפ"כ שהתיר, הפה eÚË˙הוא ÏÎa ÔÈ„‰ ‡e‰Â .¿«ƒ¿»»

eÚËL ¯ÓBÏ ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú‰ ,Ba ˙BÚËÏ ÌÈÈeˆÓ ÌÈ„Ú‰L עי"ז כשפוסל אף ∆»≈ƒ¿ƒƒ¿»≈ƒ∆¡»ƒ«∆»

לטעות דרך שאין בדבר לא אבל השטר, ¯"‰)את ˘È¯ Ô"¯)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ .¿≈¿ƒ

להם  אין לדבריהם, זקוקים אנו ואין אחרים, ע"פ מקויים ידם שכתב דכיון

בטעות, שהיה ולומר מוקדם שטר על שחתמו עצמן את להכשיר נאמנות

לטעות, ששכיח דבדבר ס"ל [והש"ך פסול. והשטר פסולים הם וממילא

נאמנים] ‰„ÂÚ˙)לכו"ע È˙˘ ¯ÂË· ÔÈÚ),‰�ÂÎa e‰eÓÈ„˜‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒƒ¿ƒ¿«»»
eÓ˙ÁL ,ÌÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰ È¯‰L ,ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ÔÈ¯BÁ È�aÓ eÏÙ‡ È‡„Â««¬ƒƒ¿≈ƒ≈ƒ∆¬≈»≈ƒ¿ƒ∆»¿

¯˜L'אפי פיהם על לגבות אפשר אי אלא פסול, שהשטר רק לא וממילא ∆∆
פסולים  עדים שהם כיון פה, על מלוה .בתורת

Ë,Ê"� ˙�La ·˙ÎÂ ,Á"� ˙�La ·zÎÏ BÏ ‰È‰L ‰�zÓ ¯ËL¿««»»∆»»ƒ¿…ƒ¿«¿»«ƒ¿«
È�BÏÙÏ e�˙e Ba ·e˙kL ,¯ÙBÒ ˙eÚË ‡e‰L BÎBzÓ ÁÈÎBÓeƒ«ƒ∆»≈∆»¿ƒ¿ƒ
‡a¯ ‡¯·‚ ¯ËLa Ìe˙ÁÂ ,B�˙Á ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ê"� ÔÓÊ·e ,È�˙Á¬»ƒƒ¿«¬«ƒ…»»¬»¿»«¿««¿»«»

¯ËL‰ ÏÒÙÏÓ ÏÈˆÓ ‰Ê Ïk ÔÈ‡ ,˙e„ÈÒÁ·e ‰¯Bza נחשב זה דאין «»«¬ƒ≈»∆«ƒƒƒ¿…«¿«
חתנו  אז היה כבר אם יודע דמי מתוכו, ‰ÌÈ„Úמוכח Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe .ƒ»»ƒ»≈ƒ

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ÔÈ‡Â ,ÌÈÓÈ˜ ולא שטעו לומר נאמנים א"כ «»ƒ¿≈¿«»»≈ƒ»«≈
ולכן  במזיד, È�Lהקדימוהו ÔÓÊÓ ¯Á‡ ¯ËL ÌzÁÏ ÌÈÏBÎÈ מהזמן ¿ƒ«¿…¿««≈ƒ¿«≈ƒ

שליחותם, עשו כבר הראשון השטר על חתמו שכבר שכיון אמרינן ולא האמיתי,

כאילו  בטעות, שכתבוהו דכיון חדש, שטר לכתוב מחדש מהלוה ציווי וצריכים

הראשון  שליחות מינוי עליהם ונשאר מעולם, שטר כתבו Ì„Èלא ·˙k Ì‡Â .¿ƒ¿«»»
ÌÈ�Ó‡� ÔÈ‡ ·eL ,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ שאסר הפה כאן דאין שטעו, לומר ≈ƒ»«≈≈∆¡»ƒ

שהתיר  הפה zÓ�‰הוא Ïa˜Ó‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓ eÚË˙עצמו . ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ƒ»»«¿«≈«»»∆¡»«»
B„ÈÓ e�˜ Ê"� ˙�L·e ‡e‰ ‡ÈÏÚÓ ‡¯ËL ¯Ó‡ ÈÚa È‡„ B‚Ó ,‰È‰»»ƒ¿ƒ»ƒ»«¿»»¿«¿»ƒ¿«»ƒ»
התאריך  את בשטר לכתוב מותר היה ולכן הקנין, מכח המתנה חל כבר וממילא

נ"ז  וכתבו וטעו בנ"ח היה שאכן לומר נאמן כן, לטעון שיכל ומגו .המוקדם,

È¯˘˙ 'Ê

È·ezÎ‡ Ô�„ ‡¯ËL È„‰Ò ˙ÓÈ˙Á ÈÓ˜Ó :da ·È˙Î„ Ì„˜Ó ¯ËL¿«À¿»ƒ¿ƒ≈ƒ«≈¬ƒ««¬≈¿»»¿»ƒ¿
ÔÏt ÌBÈ „Ú ÌÈzÁ‡ ‡ÏÂ ÔÏt ÌBÈa נכתב כבר העדים חתימת קודם ¿¿»¿…«¿ƒ«¿»

פלוני  יום עד נחתם ולא בו, שכתוב בזמן עצמו, Lk¯השטר שום , בו דאין »≈
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השטר  זמן את קובע וזה חתמו, העדים מתי ברור כתוב כי מוקדם, של חשש

.האמיתי 

‡È‰ÂÏ‰ ¯Ó‡Â ,BÏ ‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú‰ e‡¯ eÏÙ‡¯ËL‰ eÓ˙ÁÂ e·˙k ¬ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿»¿»««…∆ƒ¿¿ƒ¿«¿«
,‰ÂÏÓ‰ „Èa e�˙eלמחרת עד השטר כתיבת עם ‰È‰והתעכבו ‡Ï Ì‡ ¿¿«««¿∆ƒ…»»

Ba ¯ÒÓ�L ÌBÈ ¯ËLa ÔÈ·˙Bk ,ÔÈ�˜ ÌL'ב BÏיום ‰ÂÏ‰L ÌBÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»¿ƒ«¿«∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿»
שעשו  בשעה או למלוה, שנמסר בשעה אלא קונה לא שטר כי והטעם א', יום

.לא קנין 

È¯˘˙ 'Á

·ÈÌÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL האמיתי מהזמן יותר מאוחר זמן ÌÈ¯Lk,שכתב , ¿»≈«¿À»ƒ¿≈ƒ
¯ËL‰ ÏÚa ÏL BÁBk Ú¯e‰ È¯‰L של לרעתו רק הוא הזמן ואיחור ∆¬≈«∆«««¿«

‰ËL¯המלוה  ÔÓÊÓ ‡Ï‡ Û¯BË B�È‡L הזמן , קודם שקנו מלקוחות ולא ∆≈≈∆»ƒ¿««¿«
כן  זה ובאמת ההלוואה, זמן אחרי קנו הם שבאמת אע"פ בשטר, שכתוב

בשטר  שכתוב המאוחר הזמן מחמת מהם גובה אין מ"מ למלוה, Û‡Âמשועבד .¿«
¯Lk ‰Ê È¯‰ ,¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡ÏL Èt ÏÚ חשש שום בו דאין «ƒ∆…»¿∆¿À»¬≈∆»≈

„‡˜�Èפסול  Ba ·e˙kL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa בשטר . שכתוב היינו «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿≈
ההלוואה  זמן אחר בעתיד שיקנה  קרקעות גם לו Ï‡שמשעבד Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…

ÌÈÏeÒt ,È�˜‡„ Ba ·e˙k לטרוף לבוא יכול כי פסול, חשש כאן יש כי »¿«¿≈¿ƒ
משועבד  אינו דין וע"פ להם, ומכרו ההלוואה אחר קנאו שהלוה קרקע מלקוחות

'e‰e�¯Á‡Â'למלוה  Ba ·e˙ÎÂ L¯ÙÓ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ יוכל , לא זה דבאופן ∆»ƒ≈¿…»¿»¿ƒ«¿
ההלוואה  בשעת הלוה ביד היתה זו שקרקע יוכיח אא"כ לגבות, ≈¿ÔÈ‡Â.המלוה

‡¯˜Lk ÈÊÁÓ„ ,‰ÏÈÁzÎÏ ¯ËL Ìe˘ ¯Á‡Ï שלו שהזמן שטר על שחותם ¿«≈¿«¿«¿ƒ»¿ƒ¬≈¿ƒ¿»

נכון  .לא

‚È‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ‡˜Â„ ,ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL„ אין ‰‡ כי »¿ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»»
לעיל  שנתבאר כמו חשש ‡eÏÙשום ,¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËLa Ï·‡ .¬»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ

ÌÈÏeÒt ÌÈ¯Á‡Ó,פסול השטר סיון, א' בשטר וכתב ניסן בא' שמכרה כגון ¿À»ƒ¿ƒ

u
למפרע,לא. לו  זכין בחתומיו  דעדיו  ל "ט  סימן  ריש  לעיל  שהובאו  השיטות  ולפי

מזמן  למפרע  שיעבוד שיחול  העדים חתימת  מהני  המלוה , ליד הגיע  שאם  היינו 

למלוה. ולמוסרו החתימה יום  את לכתוב  יכולים  שפיר החתימה ,
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שטר  יוציא וכשהלוקח למוכר, ומכרה הלוקח חזר אייר שבא' לחשוש דיש

נכון  שאינו דבר סיון, בא' מהמוכר שוב ולקחה שחזר יטען סיון, א' בו ,שכתוב
Ôk Ì‡ ‡Ï‡·˙kLe¯Ùa ¯eÁ‡‰ בשטר שכתוב שהזמן בשטר שכתוב ∆»ƒ≈»«»ƒ¿≈

שחזר  שטר יוציא המוכר אם הנ"ל, באופן וממילא אמיתי, ולא מאוחר הוא

סיון. א' של השטר מכח ממנו להוציאה הלוקח יוכל לא אייר, בא' ממנו וקנאה

כשר] ברשותו איחרוהו אם דמוכר, פסידא משום רק שהחשש (‰˘"Í[וכיון

('ÂÎÂ ‰ÏÁ˙ÎÏ ¯Ë˘ ÌÂ˘ ¯Á‡Ï ÔÈ‡ ÏÈÚÏ„ ‰‚‰ Ô‡Î Ò¯Â‚(„"Á „"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯).

È¯˘˙ 'Ë

„ÈÈ¯Lza ‰¯NÚa B‡ ˙aLa ·e˙k B�ÓÊL ¯ËL,הכיפורים יום שהוא ¿«∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
מ"מ  ביוהכ"פ, או בשבת שטר כותבים לא כי נכון, להיות יכול אינו זה וזמן

דאמרינן  כשר, ‰e‡השטר ¯Á‡Ó ¯ËL הזמן את ואיחרו אחר ביום שכתבוהו ¿«¿À»
ליוהכ"פ  או מאוחר LÎÂ¯לשבת שטר Ì„˜Óכדין ‡ÓL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»

·zÎ� È¯Lza ‡"Èa B‡ ˙aLa „Á‡·e ‡e‰ וממילא הזמן, את והקדימו ¿∆»¿«»¿¿ƒ¿≈ƒ¿«
פסול  B˙˜ÊÁהשטר ÏÚ ¯ËL‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡Ï‡ משום , L‰„·¯וכשרותו, ∆»«¬ƒƒ«¿««∆¿»∆«»»

.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈¿ƒ¿«»¿…¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ¬
¯Ó‡ È‡„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂהלוהÈÏ Ú·zL‡ הוקדם לא ÈÁ·שהזמן , ¿≈ƒ∆≈¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ«»

Ú·LÏ א"צ מזוייף, השטר שאין לי הישבע הלוה טוען אם שטר שבכל אע"פ ƒ»«
טענה  לטעון הלוה יכול בו, שכתוב בזמן נכתב לא השטר שבהכרח כאן להישבע,

ÌÈ˜Óזו  ¯ËLa ‡˜Â„Â מזוייפות . שאינן  עדים ע"י מקויימות ,שהחתימות ¿«¿»ƒ¿«¿À»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ËL‰ ÏÚa ÏÚ ,ÌÈ˜Ó B�È‡ Ì‡ Ï·‡ לא שהשטר ¬»ƒ≈¿À»««««¿«¿»ƒ¿»»

.לב הוקדם 

ÂËBa ·e˙k‰ ÔÓÊa ¯ÒÓ�L ÌÈÏBz e�‡ ,e�È�ÙÏ ‡a‰ ¯ËL Ïk ואין »¿««»¿»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿««»
ופסול  מוקדם הוי וממילא יותר, מאוחר בזמן המלוה ליד שהגיע ,חוששין

Ú¯˙‡„ ‡ÎÈ‰Ó ıeÁ לפנינו ריעותא שיש מאופן ÏÙ�Lחוץ ÔB‚k ומצאוהו , ≈≈»¿ƒ¿«¿∆»«
הזמן בתוך שהוא כיון למלוה, מ"מ והחזירוהו נפרע, לא שעדיין «≈¿„ÔÂÈÎוודאי

‡aL ‰È‡¯ ‡È·ÈL „Ú Ba ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,‡˙eÚÈ¯ da „ÈÏÈ˙‡„¿ƒ¿¿ƒ≈≈»≈»ƒ¿«∆»ƒ¿»»∆»

u
יכוללב. ריעותא בו  שאין  בשטר גם  מקויים , לא  השטר שאם  הנתיבות  הקשה 

מחמת  שכאן  תירץ והגר"א  מזוייף . לטעון  שיכול  במיגו  מוקדם  שהוא לטעון

בשטר. הזמן  את  והקדימו  שטעו לטעון  יכולים העדים  אפי' הנריעותא,
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השטר  זמן את קובע וזה חתמו, העדים מתי ברור כתוב כי מוקדם, של חשש

.האמיתי 

‡È‰ÂÏ‰ ¯Ó‡Â ,BÏ ‰ÂÏ‰L ÌÈ„Ú‰ e‡¯ eÏÙ‡¯ËL‰ eÓ˙ÁÂ e·˙k ¬ƒ»»≈ƒ∆ƒ¿»¿»««…∆ƒ¿¿ƒ¿«¿«
,‰ÂÏÓ‰ „Èa e�˙eלמחרת עד השטר כתיבת עם ‰È‰והתעכבו ‡Ï Ì‡ ¿¿«««¿∆ƒ…»»

Ba ¯ÒÓ�L ÌBÈ ¯ËLa ÔÈ·˙Bk ,ÔÈ�˜ ÌL'ב BÏיום ‰ÂÏ‰L ÌBÈ ‡ÏÂ , »ƒ¿»¿ƒ«¿«∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿»
שעשו  בשעה או למלוה, שנמסר בשעה אלא קונה לא שטר כי והטעם א', יום

.לא קנין 

È¯˘˙ 'Á

·ÈÌÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL האמיתי מהזמן יותר מאוחר זמן ÌÈ¯Lk,שכתב , ¿»≈«¿À»ƒ¿≈ƒ
¯ËL‰ ÏÚa ÏL BÁBk Ú¯e‰ È¯‰L של לרעתו רק הוא הזמן ואיחור ∆¬≈«∆«««¿«

‰ËL¯המלוה  ÔÓÊÓ ‡Ï‡ Û¯BË B�È‡L הזמן , קודם שקנו מלקוחות ולא ∆≈≈∆»ƒ¿««¿«
כן  זה ובאמת ההלוואה, זמן אחרי קנו הם שבאמת אע"פ בשטר, שכתוב

בשטר  שכתוב המאוחר הזמן מחמת מהם גובה אין מ"מ למלוה, Û‡Âמשועבד .¿«
¯Lk ‰Ê È¯‰ ,¯Á‡Ó ‡e‰L Ba e·˙k ‡ÏL Èt ÏÚ חשש שום בו דאין «ƒ∆…»¿∆¿À»¬≈∆»≈

„‡˜�Èפסול  Ba ·e˙kL ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa בשטר . שכתוב היינו «∆¿»ƒ¬ƒ∆»¿«¿≈
ההלוואה  זמן אחר בעתיד שיקנה  קרקעות גם לו Ï‡שמשעבד Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…

ÌÈÏeÒt ,È�˜‡„ Ba ·e˙k לטרוף לבוא יכול כי פסול, חשש כאן יש כי »¿«¿≈¿ƒ
משועבד  אינו דין וע"פ להם, ומכרו ההלוואה אחר קנאו שהלוה קרקע מלקוחות

'e‰e�¯Á‡Â'למלוה  Ba ·e˙ÎÂ L¯ÙÓ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ יוכל , לא זה דבאופן ∆»ƒ≈¿…»¿»¿ƒ«¿
ההלוואה  בשעת הלוה ביד היתה זו שקרקע יוכיח אא"כ לגבות, ≈¿ÔÈ‡Â.המלוה

‡¯˜Lk ÈÊÁÓ„ ,‰ÏÈÁzÎÏ ¯ËL Ìe˘ ¯Á‡Ï שלו שהזמן שטר על שחותם ¿«≈¿«¿«¿ƒ»¿ƒ¬≈¿ƒ¿»

נכון  .לא

‚È‰‡ÂÏ‰ È¯ËLa ‡˜Â„ ,ÌÈ¯Lk ÌÈ¯Á‡Ó‰ ·BÁ È¯ËL„ אין ‰‡ כי »¿ƒ¿≈«¿À»ƒ¿≈ƒ«¿»¿ƒ¿≈«¿»»
לעיל  שנתבאר כמו חשש ‡eÏÙשום ,¯kÓÓe Á˜Ó È¯ËLa Ï·‡ .¬»¿ƒ¿≈ƒ»ƒ¿»¬ƒ

ÌÈÏeÒt ÌÈ¯Á‡Ó,פסול השטר סיון, א' בשטר וכתב ניסן בא' שמכרה כגון ¿À»ƒ¿ƒ

u
למפרע,לא. לו  זכין בחתומיו  דעדיו  ל "ט  סימן  ריש  לעיל  שהובאו  השיטות  ולפי

מזמן  למפרע  שיעבוד שיחול  העדים חתימת  מהני  המלוה , ליד הגיע  שאם  היינו 

למלוה. ולמוסרו החתימה יום  את לכתוב  יכולים  שפיר החתימה ,
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שטר  יוציא וכשהלוקח למוכר, ומכרה הלוקח חזר אייר שבא' לחשוש דיש

נכון  שאינו דבר סיון, בא' מהמוכר שוב ולקחה שחזר יטען סיון, א' בו ,שכתוב
Ôk Ì‡ ‡Ï‡·˙kLe¯Ùa ¯eÁ‡‰ בשטר שכתוב שהזמן בשטר שכתוב ∆»ƒ≈»«»ƒ¿≈

שחזר  שטר יוציא המוכר אם הנ"ל, באופן וממילא אמיתי, ולא מאוחר הוא

סיון. א' של השטר מכח ממנו להוציאה הלוקח יוכל לא אייר, בא' ממנו וקנאה

כשר] ברשותו איחרוהו אם דמוכר, פסידא משום רק שהחשש (‰˘"Í[וכיון

('ÂÎÂ ‰ÏÁ˙ÎÏ ¯Ë˘ ÌÂ˘ ¯Á‡Ï ÔÈ‡ ÏÈÚÏ„ ‰‚‰ Ô‡Î Ò¯Â‚(„"Á „"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯).

È¯˘˙ 'Ë

„ÈÈ¯Lza ‰¯NÚa B‡ ˙aLa ·e˙k B�ÓÊL ¯ËL,הכיפורים יום שהוא ¿«∆¿«»¿«»«¬»»¿ƒ¿≈
מ"מ  ביוהכ"פ, או בשבת שטר כותבים לא כי נכון, להיות יכול אינו זה וזמן

דאמרינן  כשר, ‰e‡השטר ¯Á‡Ó ¯ËL הזמן את ואיחרו אחר ביום שכתבוהו ¿«¿À»
ליוהכ"פ  או מאוחר LÎÂ¯לשבת שטר Ì„˜Óכדין ‡ÓL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ¿»≈¿≈¿ƒ∆»À¿»

·zÎ� È¯Lza ‡"Èa B‡ ˙aLa „Á‡·e ‡e‰ וממילא הזמן, את והקדימו ¿∆»¿«»¿¿ƒ¿≈ƒ¿«
פסול  B˙˜ÊÁהשטר ÏÚ ¯ËL‰ ÔÈ„ÈÓÚÓ ‡Ï‡ משום , L‰„·¯וכשרותו, ∆»«¬ƒƒ«¿««∆¿»∆«»»

.e‰e¯Á‡ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ‡ÏÂ ˙aLa ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈¿ƒ¿«»¿…¿«ƒƒ¿ƒ»ƒ¬
¯Ó‡ È‡„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂהלוהÈÏ Ú·zL‡ הוקדם לא ÈÁ·שהזמן , ¿≈ƒ∆≈¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ«»

Ú·LÏ א"צ מזוייף, השטר שאין לי הישבע הלוה טוען אם שטר שבכל אע"פ ƒ»«
טענה  לטעון הלוה יכול בו, שכתוב בזמן נכתב לא השטר שבהכרח כאן להישבע,

ÌÈ˜Óזו  ¯ËLa ‡˜Â„Â מזוייפות . שאינן  עדים ע"י מקויימות ,שהחתימות ¿«¿»ƒ¿«¿À»
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯ËL‰ ÏÚa ÏÚ ,ÌÈ˜Ó B�È‡ Ì‡ Ï·‡ לא שהשטר ¬»ƒ≈¿À»««««¿«¿»ƒ¿»»

.לב הוקדם 

ÂËBa ·e˙k‰ ÔÓÊa ¯ÒÓ�L ÌÈÏBz e�‡ ,e�È�ÙÏ ‡a‰ ¯ËL Ïk ואין »¿««»¿»≈»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿««»
ופסול  מוקדם הוי וממילא יותר, מאוחר בזמן המלוה ליד שהגיע ,חוששין

Ú¯˙‡„ ‡ÎÈ‰Ó ıeÁ לפנינו ריעותא שיש מאופן ÏÙ�Lחוץ ÔB‚k ומצאוהו , ≈≈»¿ƒ¿«¿∆»«
הזמן בתוך שהוא כיון למלוה, מ"מ והחזירוהו נפרע, לא שעדיין «≈¿„ÔÂÈÎוודאי

‡aL ‰È‡¯ ‡È·ÈL „Ú Ba ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ B�È‡ ,‡˙eÚÈ¯ da „ÈÏÈ˙‡„¿ƒ¿¿ƒ≈≈»≈»ƒ¿«∆»ƒ¿»»∆»

u
יכוללב. ריעותא בו  שאין  בשטר גם  מקויים , לא  השטר שאם  הנתיבות  הקשה 

מחמת  שכאן  תירץ והגר"א  מזוייף . לטעון  שיכול  במיגו  מוקדם  שהוא לטעון

בשטר. הזמן  את  והקדימו  שטעו לטעון  יכולים העדים  אפי' הנריעותא,

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñ ãö÷

ÔÈ�˜ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Ba ·e˙k‰ ÔÓÊÓ B„ÈÏ מזמן מיד חל קנין, בו דביש ¿»ƒ¿««»ƒ≈ƒ¿»
יותר  מאוחר המלוה ליד בפועל הגיע שהשטר אע"פ .הקנין,

È¯˘˙ 'È

ÊËCÏB‰ ÌBÈ‰L ,¯Lk ,ÂÈ¯Á‡ÏL ÌBÈa ÌzÁ�Â ‰ÏÈÏa ·zÎ� Ì‡ƒƒ¿«««¿»¿∆¿««∆¿«¬»»≈∆«≈
‰ÏÈÏ‰ ¯Á‡ מוקדם ÌBÈaואינו ·zÎ� Ï·‡ היום . של הזמן ÌzÁ�Âעם ««««¿»¬»ƒ¿««¿∆¿«

‰ÏÈÏa חדש ליום נחשב ÏeÒtשהלילה מוקדם , שטר „·¯ÌÈדהוי ‰Óa . ««¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡ פסול בלילה ונחתם ביום ÔÈ�Úשנכתב B˙B‡a ÌÈ˜eÒÚ ÔÈ‡Lk , ¬ƒ¿∆≈¬ƒ¿ƒ¿»

מוקדם  שטר והוי הכתיבה ליום מתייחסת לא החתימה ‡·Ïוממילא היו , אם ¬»
ÔÈ�Ú B˙B‡a ÌÈ˜eÒÚ הלילה הגיע ובנתיים המכירה Lk¯של דהחתימה , ¬ƒ¿ƒ¿»»≈

מוקדם  השטר אין וממילא לכתיבה, Âקשורה החתימה . זמן שאם שאמרנו ¿מה
היינו מוקדם, שטר הוי הכתיבה מזמן ÈÓ„מאוחר Á˜Ï ‡ÏL ‡˜Â„ בזמן «¿»∆…»«ƒ»

ÔÓÊÏהכתיבה  ‡Ï‡ eÓ˙Á ‡Ï eÏÙ‡ ,ÔÈ�˜a „ÈÓ Á˜Ï Ï·‡ ,ÔÈ�˜a¿ƒ¿»¬»»«ƒ»¿ƒ¿»¬ƒ…»¿∆»ƒ¿«
¯Lk ,‰a¯Ó מוקדם הוי לא וממילא החתימה, לפני אפי' מיד מחייב הקנין .כי ¿À∆»≈

ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú B·˙ÎÏ e¯Á‡Â ÔÈ�˜‰ e‡¯L ÌÈ„Ú ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¬¿»¿«««¿«ƒ¿ƒ
ÌBÈ‰ B˙B‡Ó ÔÓÊ‰ e·zÎÈ ,ÔÈ�˜‰ ÔÓÊÏ החיוב חל אז כי הקנין, Ì‡Âשל , ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿¿«¿«≈«¿ƒ

Â‡Ï הקנין זמן את זוכרים אינם ‰È˙k·‰אם ÌBÈÓ e·zÎÈ קודם , זמן ולא «ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»
מוקדם  לא ודאי שזה אפי' כשיקרא, מיחזי יהיה שלא .כדי

ÊÈ¯Lk ÔÈ�Ú B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ„ Ô�È¯Ó‡„ ‡‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ בנכתב ≈ƒ∆≈¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ¿»»≈
בלילה  ונחתם ‰ÂÏ‡‰ביום È¯ËLa ‡˜Â„ e�È‰ מזמן , חל השיעבוד כי «¿«¿»¿ƒ¿≈«¿»»

ביום  שהיה המעות ‡Bנתינת ÔÈ�˜a ·ÈÈÁ˙Ó ‡e‰L ·eÈÁ È¯ËLa Ï·‡ ,¬»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‡Ï ,¯ËL· או בקנין שמתחייב מחמת רק עליו חל החיוב שכל באופן היינו «¿«…

כתיבת  שבפועל כיון להתחייב, שרוצה ביום שדיברו מהני לא בזה השטר, ע"י

אבל  היום, של התאריך את לכתוב יכול אינו בלילה, היה הקנין עשיית או השטר

היום  של התאריך את לכתוב יכול ודאי ביום, היה הקנין .אם

È¯˘˙ ‡È

ÁÈBa e�˜L ÌBÈ ÔÈ·˙BkLk מידו קנו שאם הקודם, בסעיף שנתבאר כמו ¿∆¿ƒ∆»
כזה  באופן הקנין, זמן לכתוב יכולים זמן, לאחר השטר את שכתבו אע"פ

‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÌÈÎÓBÒ'הקנין 'זמן גורסים והש"ך ÌBÈוהסמ"ע B˙B‡Ï היינו ¿ƒ¿««¿ƒ»¿
בפועל  כתיבתו לזמן ולא הקנין לזמן מתיחס בו שכתוב שהזמן מהשטר ,שיבינו

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñäö÷

Âלכן'È�BÏt „ÈÏ e�¯ÒÓe e�·˙ÎÂ È�BÏt ÌBÈa È�BÏtÓ e�È�˜' ÔÈ·˙BÎ ¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»«¿¿«¿ƒ
לקנין  מתייחס שהזמן מובן זה Baשבלשון ÌÈ„ÓBÚL ÌBÈ ÌÈ·˙BkLÎe .¿∆¿ƒ∆¿ƒ

הקנין  יום את ÌÈÎÓBÒולא זמן, ÌÈÓ˙BÁL,את ÌBÈ B˙B‡Ï ‰·È˙k‰ ¿ƒ«¿ƒ»¿∆¿ƒ
'È�BÏÙÏ e�¯ÒÓe È�BÏt ÌBÈa e�Ó˙ÁÂ e�·˙ÎÂ È�BÏtÓ e�È�˜' ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿»«¿¿¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

החתימה  ליום מתייחס שהזמן מובן זה Ï‡שבאופן È‡Â כך . ÈÊÁÓיכתוב , ¿ƒ…ƒ¬≈
‡¯˜Lk פסול השטר פוסקים שלהרבה ב"י וכתב בכך, נפסל לא בדיעבד .ומיהו ¿ƒ¿»

'È�BÏtÓ e�È�˜ È�BÏt ÌB˜Óa' ‡Ó˙Ò e·˙k Ì‡ ,e‰ÈÓ הקנין את עשו אפי' ƒƒ»¿¿»»¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

אחר  Lk˜¯‡במקום ÈÊÁÓ ‡Ï מקום , על קאי הלשון שמשמעות כיון …ƒ¬≈¿ƒ¿»

מפלוני' וקנינו כתבנו, פלוני 'במקום כתבו וכאילו ·ÌÂ˜Óהכתיבה, ÔÎÏ Ì„Â˜)

(¯Á‡ על איירי ששם כ', סעיף בסוף להלן אלא כאן, מקומה אין זו [הג"ה .

והכתיבה] הקנין של מקומות ÏÚ·Óשינוי ¯ÂË ‡Â‰Â ·"Á „"� ÌÁÂ¯È '¯)

(˙ÂÓÂ¯˙‰.

ËÈÌÈ¯ÎBÊ Ì�È‡ Ì‡בדיוקe�È�˜L e�Ï ¯e¯a e¯Ó‡È ‡Ï ,ÔÈ�˜‰ ÌBÈÏ ƒ≈»¿ƒ¿«ƒ¿»……¿»»∆»ƒ
a e�ÓÓמימי �zÎ·אחד CÎÈÙÏe ,‰ÓÎa ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡Â ,È¯L˙ ƒ∆¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿…

ÔÂLÁ ˙ÏÁzÓ מוקדם שטר לא כבר ודאי כן ,לג שזה יעשו שלא והטעם ƒ¿ƒ«∆¿»
משום Lk˜¯‡לכתחילה, ÈÊÁÓ ‰ÊL מאוחר שטר כל כמו כשר בדיעבד .אבל ∆∆ƒ¬≈¿ƒ¿»

B‡ È¯Lz ˙ÏÁ˙a e�ÓÓ e�˜L ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
B‡ ,È�BÏt L„Á ÏL ÔBL‡¯‰ LÈÏLa e·zÎÈ ,BÙBÒa B‡ BÚˆÓ‡a¿∆¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ∆…∆¿ƒ

ÔB¯Á‡ LÈÏLa B‡ ,ÈÚˆÓ‡a,השליש מתחילת שיגבה למיחש וליכא ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«¬
הראיה  עליו מחבירו .דהמוציא

È¯˘˙ ·È

ÎÌÈ„Ú‰ e·˙ÎÂ ˙Á‡ ‰�È„Óa ˙e„Ú Ì‰Ï ‰¯ÒÓ�L ÈÓ השטר את ƒ∆ƒ¿¿»»∆≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»≈ƒ
,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓ�L ÌB˜Ó ¯ËLa ÌÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ ,˙¯Á‡ ‰�È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿«»∆ƒ¿¿»»≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Lk ‡˜Â„Â .Ì„È ˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡Ï‡ בשטר ∆»»∆»¿¬ƒ«»»¿«¿»¿∆≈¿ƒ
‰˜�ÔÈאת ÔÓÊ במדויק אותו זוכרין שאין Âמשום ‰È˙k·‰לכן, ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk ¿««ƒ¿»¿¿ƒ¿««¿ƒ»

הכתיבה  מקום את גם לכתוב יש הכתיבה, זמן שכותבין ‡Ìוכיון Ï·‡ ,¬»ƒ

u
לכתובלג. אסור  דאל "ה איחרנוהו , זה  שטר בו  שכתוב  או  דאקני, בו שכותב  ואיירי

י"ב . סעיף  וכדלעיל  מאוחר זמן
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ÔÈ�˜ Ba ÔÈ‡ Ì‡ ,Ba ·e˙k‰ ÔÓÊÓ B„ÈÏ מזמן מיד חל קנין, בו דביש ¿»ƒ¿««»ƒ≈ƒ¿»
יותר  מאוחר המלוה ליד בפועל הגיע שהשטר אע"פ .הקנין,

È¯˘˙ 'È

ÊËCÏB‰ ÌBÈ‰L ,¯Lk ,ÂÈ¯Á‡ÏL ÌBÈa ÌzÁ�Â ‰ÏÈÏa ·zÎ� Ì‡ƒƒ¿«««¿»¿∆¿««∆¿«¬»»≈∆«≈
‰ÏÈÏ‰ ¯Á‡ מוקדם ÌBÈaואינו ·zÎ� Ï·‡ היום . של הזמן ÌzÁ�Âעם ««««¿»¬»ƒ¿««¿∆¿«

‰ÏÈÏa חדש ליום נחשב ÏeÒtשהלילה מוקדם , שטר „·¯ÌÈדהוי ‰Óa . ««¿»»«∆¿»ƒ
ÌÈ¯eÓ‡ פסול בלילה ונחתם ביום ÔÈ�Úשנכתב B˙B‡a ÌÈ˜eÒÚ ÔÈ‡Lk , ¬ƒ¿∆≈¬ƒ¿ƒ¿»

מוקדם  שטר והוי הכתיבה ליום מתייחסת לא החתימה ‡·Ïוממילא היו , אם ¬»
ÔÈ�Ú B˙B‡a ÌÈ˜eÒÚ הלילה הגיע ובנתיים המכירה Lk¯של דהחתימה , ¬ƒ¿ƒ¿»»≈

מוקדם  השטר אין וממילא לכתיבה, Âקשורה החתימה . זמן שאם שאמרנו ¿מה
היינו מוקדם, שטר הוי הכתיבה מזמן ÈÓ„מאוחר Á˜Ï ‡ÏL ‡˜Â„ בזמן «¿»∆…»«ƒ»

ÔÓÊÏהכתיבה  ‡Ï‡ eÓ˙Á ‡Ï eÏÙ‡ ,ÔÈ�˜a „ÈÓ Á˜Ï Ï·‡ ,ÔÈ�˜a¿ƒ¿»¬»»«ƒ»¿ƒ¿»¬ƒ…»¿∆»ƒ¿«
¯Lk ,‰a¯Ó מוקדם הוי לא וממילא החתימה, לפני אפי' מיד מחייב הקנין .כי ¿À∆»≈

ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡ „Ú B·˙ÎÏ e¯Á‡Â ÔÈ�˜‰ e‡¯L ÌÈ„Ú ,CÎÈÙÏ¿ƒ»≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¬¿»¿«««¿«ƒ¿ƒ
ÌBÈ‰ B˙B‡Ó ÔÓÊ‰ e·zÎÈ ,ÔÈ�˜‰ ÔÓÊÏ החיוב חל אז כי הקנין, Ì‡Âשל , ƒ¿««ƒ¿»ƒ¿¿«¿«≈«¿ƒ

Â‡Ï הקנין זמן את זוכרים אינם ‰È˙k·‰אם ÌBÈÓ e·zÎÈ קודם , זמן ולא «ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»
מוקדם  לא ודאי שזה אפי' כשיקרא, מיחזי יהיה שלא .כדי

ÊÈ¯Lk ÔÈ�Ú B˙B‡a ÔÈ˜eÒÚ„ Ô�È¯Ó‡„ ‡‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ בנכתב ≈ƒ∆≈¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ¿ƒ¿»»≈
בלילה  ונחתם ‰ÂÏ‡‰ביום È¯ËLa ‡˜Â„ e�È‰ מזמן , חל השיעבוד כי «¿«¿»¿ƒ¿≈«¿»»

ביום  שהיה המעות ‡Bנתינת ÔÈ�˜a ·ÈÈÁ˙Ó ‡e‰L ·eÈÁ È¯ËLa Ï·‡ ,¬»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ¿»
‡Ï ,¯ËL· או בקנין שמתחייב מחמת רק עליו חל החיוב שכל באופן היינו «¿«…

כתיבת  שבפועל כיון להתחייב, שרוצה ביום שדיברו מהני לא בזה השטר, ע"י

אבל  היום, של התאריך את לכתוב יכול אינו בלילה, היה הקנין עשיית או השטר

היום  של התאריך את לכתוב יכול ודאי ביום, היה הקנין .אם

È¯˘˙ ‡È

ÁÈBa e�˜L ÌBÈ ÔÈ·˙BkLk מידו קנו שאם הקודם, בסעיף שנתבאר כמו ¿∆¿ƒ∆»
כזה  באופן הקנין, זמן לכתוב יכולים זמן, לאחר השטר את שכתבו אע"פ

‰·È˙k‰ ÔÓÊ ÌÈÎÓBÒ'הקנין 'זמן גורסים והש"ך ÌBÈוהסמ"ע B˙B‡Ï היינו ¿ƒ¿««¿ƒ»¿
בפועל  כתיבתו לזמן ולא הקנין לזמן מתיחס בו שכתוב שהזמן מהשטר ,שיבינו

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñäö÷

Âלכן'È�BÏt „ÈÏ e�¯ÒÓe e�·˙ÎÂ È�BÏt ÌBÈa È�BÏtÓ e�È�˜' ÔÈ·˙BÎ ¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»«¿»«¿¿«¿ƒ
לקנין  מתייחס שהזמן מובן זה Baשבלשון ÌÈ„ÓBÚL ÌBÈ ÌÈ·˙BkLÎe .¿∆¿ƒ∆¿ƒ

הקנין  יום את ÌÈÎÓBÒולא זמן, ÌÈÓ˙BÁL,את ÌBÈ B˙B‡Ï ‰·È˙k‰ ¿ƒ«¿ƒ»¿∆¿ƒ
'È�BÏÙÏ e�¯ÒÓe È�BÏt ÌBÈa e�Ó˙ÁÂ e�·˙ÎÂ È�BÏtÓ e�È�˜' ÌÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ»ƒƒ¿ƒ¿»«¿¿»«¿¿¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ

החתימה  ליום מתייחס שהזמן מובן זה Ï‡שבאופן È‡Â כך . ÈÊÁÓיכתוב , ¿ƒ…ƒ¬≈
‡¯˜Lk פסול השטר פוסקים שלהרבה ב"י וכתב בכך, נפסל לא בדיעבד .ומיהו ¿ƒ¿»

'È�BÏtÓ e�È�˜ È�BÏt ÌB˜Óa' ‡Ó˙Ò e·˙k Ì‡ ,e‰ÈÓ הקנין את עשו אפי' ƒƒ»¿¿»»¿»¿ƒ»ƒƒ¿ƒ

אחר  Lk˜¯‡במקום ÈÊÁÓ ‡Ï מקום , על קאי הלשון שמשמעות כיון …ƒ¬≈¿ƒ¿»

מפלוני' וקנינו כתבנו, פלוני 'במקום כתבו וכאילו ·ÌÂ˜Óהכתיבה, ÔÎÏ Ì„Â˜)

(¯Á‡ על איירי ששם כ', סעיף בסוף להלן אלא כאן, מקומה אין זו [הג"ה .

והכתיבה] הקנין של מקומות ÏÚ·Óשינוי ¯ÂË ‡Â‰Â ·"Á „"� ÌÁÂ¯È '¯)

(˙ÂÓÂ¯˙‰.

ËÈÌÈ¯ÎBÊ Ì�È‡ Ì‡בדיוקe�È�˜L e�Ï ¯e¯a e¯Ó‡È ‡Ï ,ÔÈ�˜‰ ÌBÈÏ ƒ≈»¿ƒ¿«ƒ¿»……¿»»∆»ƒ
a e�ÓÓמימי �zÎ·אחד CÎÈÙÏe ,‰ÓÎa ÌÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡Â ,È¯L˙ ƒ∆¿ƒ¿≈¿≈»¿ƒ¿«»¿ƒ»ƒ¿…

ÔÂLÁ ˙ÏÁzÓ מוקדם שטר לא כבר ודאי כן ,לג שזה יעשו שלא והטעם ƒ¿ƒ«∆¿»
משום Lk˜¯‡לכתחילה, ÈÊÁÓ ‰ÊL מאוחר שטר כל כמו כשר בדיעבד .אבל ∆∆ƒ¬≈¿ƒ¿»

B‡ È¯Lz ˙ÏÁ˙a e�ÓÓ e�˜L ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈∆ƒ¿ƒ∆»ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ¿≈
B‡ ,È�BÏt L„Á ÏL ÔBL‡¯‰ LÈÏLa e·zÎÈ ,BÙBÒa B‡ BÚˆÓ‡a¿∆¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ∆…∆¿ƒ

ÔB¯Á‡ LÈÏLa B‡ ,ÈÚˆÓ‡a,השליש מתחילת שיגבה למיחש וליכא ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«¬
הראיה  עליו מחבירו .דהמוציא

È¯˘˙ ·È

ÎÌÈ„Ú‰ e·˙ÎÂ ˙Á‡ ‰�È„Óa ˙e„Ú Ì‰Ï ‰¯ÒÓ�L ÈÓ השטר את ƒ∆ƒ¿¿»»∆≈ƒ¿ƒ»««¿»¿»≈ƒ
,˙e„Ú‰ Ba ‰¯ÒÓ�L ÌB˜Ó ¯ËLa ÌÈ¯ÈkÊÓ ÔÈ‡ ,˙¯Á‡ ‰�È„Óaƒ¿ƒ»«∆∆≈«¿ƒƒ«¿«»∆ƒ¿¿»»≈

ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡Lk ‡˜Â„Â .Ì„È ˙ÓÈ˙Á Ba e·˙kL ÌB˜Ó ‡Ï‡ בשטר ∆»»∆»¿¬ƒ«»»¿«¿»¿∆≈¿ƒ
‰˜�ÔÈאת ÔÓÊ במדויק אותו זוכרין שאין Âמשום ‰È˙k·‰לכן, ÔÓÊ ÔÈ·˙Bk ¿««ƒ¿»¿¿ƒ¿««¿ƒ»

הכתיבה  מקום את גם לכתוב יש הכתיבה, זמן שכותבין ‡Ìוכיון Ï·‡ ,¬»ƒ

u
לכתובלג. אסור  דאל "ה איחרנוהו , זה  שטר בו  שכתוב  או  דאקני, בו שכותב  ואיירי

י"ב . סעיף  וכדלעיל  מאוחר זמן
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B˙B‡ ÌÈ·˙BÎÂ ,ÔÈ�˜‰ ÔÓÊ ÌÈ¯ÎBÊ ט"ז סעיף לעיל שנתבאר ‡Êכמו , ¿ƒ¿««ƒ¿»¿¿ƒ»
,‰·È˙k‰ ÌB˜Ó e·zÎÈ Ì‡L ,ÔÈ�˜‰ Ba ‰NÚ�L ÌB˜Ó‰ e·zÎÈƒ¿¿«»∆«¬»«ƒ¿»∆ƒƒ¿¿¿«¿ƒ»

ÌÈ¯˜LÓ e‡ˆÓ� זה במקום היו לא בשטר שכותבים בזמן ÏeÒÙeכי והש"ך , ƒ¿¿¿«¿ƒ»
בדיעבד  נפסל שלא ראשונים הרבה ‰È˙k·‰,לד מביא ÌB˜Ó ÌÈ·˙BkLÎe .¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»

'È�BÏt ÌB˜Óa e�·˙ÎÂ ,È�BÏt e�Ï ¯Ó‡' ,Ck ÌÈ·˙Bk שהמשמעות כדי ¿ƒ»»«»¿ƒ¿»«¿¿»¿ƒ
העדות  מסירת למקום ולא הכתיבה, למקום מתייחס שהמקום ‡·Ïתהיה .¬»

e¯ÒÓ�L ÌB˜Ó ÌÈ·˙BkLkלהם,È�BÏt e�Ï ¯Ó‡' ,ÌÈ·˙Bk ,ÌÈ¯·„‰ ¿∆¿ƒ»∆ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ
'È�BÏÙÏ e�¯ÒÓe e�Ó˙ÁÂ e�·˙ÎÂ È�BÏt ÌB˜Óa È�BÏtÓ e�È�˜ B‡»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ
ולא  העדות, מסירת או הקנין למקום מתייחס שהמקום המשמעות זה, שבנוסח

י"ח] סעיף בסוף לעיל שנכתב ההג"ה שייך [כאן הכתיבה. .למקום

‡ÎÌB˜Óa e�˜L Èt ÏÚ Û‡ ‰·È˙k‰ ÌB˜Ó ÌÈ·˙BkL Ô�È¯Ó‡„ ‡‰»¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆»¿»
ÌB˜ÓÏ ÔÈ�˜‰ ÌB˜ÓÓ ‰�zLÓ ÚaËÓ‰ ÔÈ‡L ‡˜Â„ ,¯Á‡«≈«¿»∆≈««¿≈«ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
ÚaËÓ‰ ,¯ËLa ·e˙kL „·Ï·e ,‰�zLÓ Ì‡ eÏÙ‡ B‡ ,‰·È˙k‰«¿ƒ»¬ƒƒƒ¿«∆ƒ¿«∆»«¿«««¿≈«

È�BÏt ÌB˜Óa ‡ˆBÈL שבו המטבע על הוא שהחיוב בשטר שכתוב היינו ∆≈¿»¿ƒ
התחייב  ‰ÈÒÓ¯‰באמת ÌB˜ÓÓ ‰�zLÓ ÚaËÓ‰ Ì‡ Ï·‡ העדות . של ¬»ƒ««¿≈«ƒ¿«∆ƒ¿«¿ƒ»

ËLa¯:לעדים  ·e˙k ÔÈ‡Â ,‰·È˙k‰ ÌB˜ÓÏ[ÚaËÓ]ÌB˜Ó· ‡ˆBÈ‰ ƒ¿«¿ƒ»¿≈»«¿««¿≈««≈¿»
,È�BÏt כזה ÌL,באופן ÌÈ¯·„‰ e¯ÒÓL ÌB˜Ó ÌL ‡Ï‡ e·zÎÈ ‡Ï ¿ƒ…ƒ¿¿∆»≈»∆»¿«¿»ƒ»
האמתLמשום פי ÌB˜ÓשלÚaËÓעל B˙B‡ העדות להם נמסר שבו ∆«¿≈«»

„aÚzL�,למלוה¯Á‡ ÌB˜Ó e·zÎÈ Ì‡Â הכתיבה מקום ‰È‰של , ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¿»«≈»»
¯ËL‰ ˙·È˙k ÌB˜Óa ‡ˆBÈ‰ ÚaËÓÓ „aÚzLÓ כדין שלא .וזהו ƒ¿«¿≈ƒ«¿≈««≈ƒ¿¿ƒ««¿«

È¯˘˙ ‚È

·ÎBa ·zÎ�L ÌB˜Ó Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¯ËL שום בו מוזכר שאין היינו ¿«∆≈»»∆ƒ¿«
מקום  Lk¯שם כשכותב , לכתחילה אבל מעכב, לא המקום שם דהזכרת »≈

חכמים  כתקנת המקום שם לכתוב יש וכדומה, בכתובה כמו עדים עם שטר

(„"ÈÒ ·"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÎ ÁÎÂÓÂ).

u
במקוםלד. בפנינו  קנו כך ויכתבו  המקומות, שני  את יכתבו  ראשונים  ולהרבה 

[סמ "ע]. פלוני במקום  וכתבנו פלוני,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñæö÷

‚ÎÔ·e‡¯ ÏLa ,ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡ ¿̄≈¿ƒ¿∆≈¿»∆»≈∆¿««≈ƒ¿∆¿≈
‰LÓÁa ·e˙k(Á"Î· העובדא (�"‡ היה דכך ה' נקט רק בכ"ח, אפי' היינו »«¬ƒ»

N„‰בגמ' ‡Ï‡ ÈÂÏÏ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ,ÔÒÈ�a ·e˙k ÔBÚÓL ÏL·e ,ÔÒÈ�a¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈¿≈ƒ∆»»∆
Ì‰È�L ˙B·BÁ È„k da ÔÈ‡L ˙Á‡ שבשטרות למוקדם ליתן ,וצריך ««∆≈»¿≈¿≈∆

ÔÒÈ� ÛBÒa ‰È‰ ÔBÚÓL ÏL B¯ËL ‡ÓL„ ,Ô·e‡¯Ï d˙B‡ ÌÈ�˙B�¿ƒ»ƒ¿≈¿∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
אע"פ  לו קודם ראובן ולכן החודש, יום ציון בלי סתם ניסן בו שמוזכר כיון

ניסן  כ"ח בו ÈÂÏÓשכתוב e�˜L ˙BÁB˜ÏÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…ƒ»∆»ƒ≈ƒ
CÏÈ‡Â ¯È‡Ó,לשמעון השתעבד שכבר אחר מהלוה קנו ודאי הלקוחות וא"כ ≈ƒ»¿≈»

אצל  נוספת קרקע הניחו הלקוחות שאם הוא שהדין משום מהם, גובה אין מ"מ

את  מכר הלוה שאח"כ אע"פ שקנו, מה מהם לגבות יכול המלוה אין הלוה,

לגבות, מהיכן קנייתם בזמן לו שהניחו כיון ממנו, להוציא שא"א למי הקרקע

מהם  גובה אין הכא E�ÓÊולכן BÏ e¯Ó‡ÈLכבר e�Á�‰Âהיה ,ÔÒÈ�a „Á‡Ó ∆…¿¿«¿≈∆»¿ƒ»¿ƒ«¿
‡ÏL Èk ,Ô·e‡¯ ‰·‚L ‰„N B˙B‡ ‡e‰Â ,E·BÁ ˙B·‚Ï ÌB˜Ó EÏ¿»ƒ¿¿¿»∆∆»»¿≈ƒ∆…

,‰·‚ ÔÈ„kכיוןLהאמת פי e·zÎÈעל Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ Ì„˜Ó ‰z‡ «ƒ»»∆«»À¿»¿ƒ»ƒƒ¿¿
‰ÊÏ ‰Ê ‰‡L¯‰ לגבות שמעון צריך ניסן, בא' היתה ההלוואה באמת אם דהרי «¿»»∆»∆

מהיכן  מקום לו הניחו לא שכבר כיון מהלקוחות, יגבה וראובן לוי, שביד מהשדה

יגבה  ששמעון מסכים שראובן לזה זה הרשאה יכתבו אם וא"כ לגבות,

ממילא  ראובן, מכח או עצמו מכח או e�˜Lמהלקוחות ˙BÁB˜ÏÓ e·‚Èƒ¿ƒ»∆»
CÏÈ‡Â ¯È‡Ó ראובן חוב מחמת או שמעון חוב מחמת או נפשך, .ממה ≈ƒ»¿≈»

È¯˘˙ „È

„ÎÔÂÈk ,B�ÓÊ ‡ÏÂ ¯ËL‰ È„Ú ‡Ï ¯·BLa ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«≈…≈≈«¿«¿…¿«≈»
ÌÈÂL ¯·BL‰Â ¯ËL‰ ÏL ˙BÚÓ‰ ÌeÎÒL להÔ�È¯Ó‡ ‡ÏÈÓÓ , ∆¿«»∆«¿«¿«≈»ƒƒ≈»«¿ƒ»

¯ËL B˙B‡ ÏÚ ·zÎ� ¯·BL‰L השטר של הזמן את ידעו שלא ומחמת ∆«≈ƒ¿««¿«
זמן  שום כתבו .לא

u
כתובלה. שבשטר דאפי ' שווים , והשובר השטר כשסכום דוקא דלאו  הסמ "ע  כתב 

רק אחר, חוב  על  נכתב  שהשובר לטעון יכול  אין  מאה , כתוב  ובשובר זוז אלף

כך שסכומו  שטר על  שהוא בשובר כתוב  אא "כ  אלף , מתוך  מאה שפרע אמרינן 

לסכ יתאים השובר  שסכום צריך  בזה ידיםוכך , כאן דיש  בשטר, הכתוב  ום 

מוכיחות .
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B˙B‡ ÌÈ·˙BÎÂ ,ÔÈ�˜‰ ÔÓÊ ÌÈ¯ÎBÊ ט"ז סעיף לעיל שנתבאר ‡Êכמו , ¿ƒ¿««ƒ¿»¿¿ƒ»
,‰·È˙k‰ ÌB˜Ó e·zÎÈ Ì‡L ,ÔÈ�˜‰ Ba ‰NÚ�L ÌB˜Ó‰ e·zÎÈƒ¿¿«»∆«¬»«ƒ¿»∆ƒƒ¿¿¿«¿ƒ»

ÌÈ¯˜LÓ e‡ˆÓ� זה במקום היו לא בשטר שכותבים בזמן ÏeÒÙeכי והש"ך , ƒ¿¿¿«¿ƒ»
בדיעבד  נפסל שלא ראשונים הרבה ‰È˙k·‰,לד מביא ÌB˜Ó ÌÈ·˙BkLÎe .¿∆¿ƒ¿«¿ƒ»

'È�BÏt ÌB˜Óa e�·˙ÎÂ ,È�BÏt e�Ï ¯Ó‡' ,Ck ÌÈ·˙Bk שהמשמעות כדי ¿ƒ»»«»¿ƒ¿»«¿¿»¿ƒ
העדות  מסירת למקום ולא הכתיבה, למקום מתייחס שהמקום ‡·Ïתהיה .¬»

e¯ÒÓ�L ÌB˜Ó ÌÈ·˙BkLkלהם,È�BÏt e�Ï ¯Ó‡' ,ÌÈ·˙Bk ,ÌÈ¯·„‰ ¿∆¿ƒ»∆ƒ¿¿«¿»ƒ¿ƒ»«»¿ƒ
'È�BÏÙÏ e�¯ÒÓe e�Ó˙ÁÂ e�·˙ÎÂ È�BÏt ÌB˜Óa È�BÏtÓ e�È�˜ B‡»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»«¿¿»«¿»«¿ƒ¿ƒ
ולא  העדות, מסירת או הקנין למקום מתייחס שהמקום המשמעות זה, שבנוסח

י"ח] סעיף בסוף לעיל שנכתב ההג"ה שייך [כאן הכתיבה. .למקום

‡ÎÌB˜Óa e�˜L Èt ÏÚ Û‡ ‰·È˙k‰ ÌB˜Ó ÌÈ·˙BkL Ô�È¯Ó‡„ ‡‰»¿«¿ƒ»∆¿ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆»¿»
ÌB˜ÓÏ ÔÈ�˜‰ ÌB˜ÓÓ ‰�zLÓ ÚaËÓ‰ ÔÈ‡L ‡˜Â„ ,¯Á‡«≈«¿»∆≈««¿≈«ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿
ÚaËÓ‰ ,¯ËLa ·e˙kL „·Ï·e ,‰�zLÓ Ì‡ eÏÙ‡ B‡ ,‰·È˙k‰«¿ƒ»¬ƒƒƒ¿«∆ƒ¿«∆»«¿«««¿≈«

È�BÏt ÌB˜Óa ‡ˆBÈL שבו המטבע על הוא שהחיוב בשטר שכתוב היינו ∆≈¿»¿ƒ
התחייב  ‰ÈÒÓ¯‰באמת ÌB˜ÓÓ ‰�zLÓ ÚaËÓ‰ Ì‡ Ï·‡ העדות . של ¬»ƒ««¿≈«ƒ¿«∆ƒ¿«¿ƒ»

ËLa¯:לעדים  ·e˙k ÔÈ‡Â ,‰·È˙k‰ ÌB˜ÓÏ[ÚaËÓ]ÌB˜Ó· ‡ˆBÈ‰ ƒ¿«¿ƒ»¿≈»«¿««¿≈««≈¿»
,È�BÏt כזה ÌL,באופן ÌÈ¯·„‰ e¯ÒÓL ÌB˜Ó ÌL ‡Ï‡ e·zÎÈ ‡Ï ¿ƒ…ƒ¿¿∆»≈»∆»¿«¿»ƒ»
האמתLמשום פי ÌB˜ÓשלÚaËÓעל B˙B‡ העדות להם נמסר שבו ∆«¿≈«»

„aÚzL�,למלוה¯Á‡ ÌB˜Ó e·zÎÈ Ì‡Â הכתיבה מקום ‰È‰של , ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿¿»«≈»»
¯ËL‰ ˙·È˙k ÌB˜Óa ‡ˆBÈ‰ ÚaËÓÓ „aÚzLÓ כדין שלא .וזהו ƒ¿«¿≈ƒ«¿≈««≈ƒ¿¿ƒ««¿«

È¯˘˙ ‚È

·ÎBa ·zÎ�L ÌB˜Ó Ba ·e˙k ÔÈ‡L ¯ËL שום בו מוזכר שאין היינו ¿«∆≈»»∆ƒ¿«
מקום  Lk¯שם כשכותב , לכתחילה אבל מעכב, לא המקום שם דהזכרת »≈

חכמים  כתקנת המקום שם לכתוב יש וכדומה, בכתובה כמו עדים עם שטר

(„"ÈÒ ·"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÎ ÁÎÂÓÂ).

u
במקוםלד. בפנינו  קנו כך ויכתבו  המקומות, שני  את יכתבו  ראשונים  ולהרבה 

[סמ "ע]. פלוני במקום  וכתבנו פלוני,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñæö÷

‚ÎÔ·e‡¯ ÏLa ,ÈÂÏ ÏÚ ¯ËL Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ LÈL ÔBÚÓLÂ Ô·e‡ ¿̄≈¿ƒ¿∆≈¿»∆»≈∆¿««≈ƒ¿∆¿≈
‰LÓÁa ·e˙k(Á"Î· העובדא (�"‡ היה דכך ה' נקט רק בכ"ח, אפי' היינו »«¬ƒ»

N„‰בגמ' ‡Ï‡ ÈÂÏÏ ÔÈ‡Â ,Ì˙Ò ,ÔÒÈ�a ·e˙k ÔBÚÓL ÏL·e ,ÔÒÈ�a¿ƒ»¿∆ƒ¿»¿ƒ»¿«¿≈¿≈ƒ∆»»∆
Ì‰È�L ˙B·BÁ È„k da ÔÈ‡L ˙Á‡ שבשטרות למוקדם ליתן ,וצריך ««∆≈»¿≈¿≈∆

ÔÒÈ� ÛBÒa ‰È‰ ÔBÚÓL ÏL B¯ËL ‡ÓL„ ,Ô·e‡¯Ï d˙B‡ ÌÈ�˙B�¿ƒ»ƒ¿≈¿∆»¿»∆ƒ¿»»¿ƒ»
אע"פ  לו קודם ראובן ולכן החודש, יום ציון בלי סתם ניסן בו שמוזכר כיון

ניסן  כ"ח בו ÈÂÏÓשכתוב e�˜L ˙BÁB˜ÏÓ Û¯ËÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓL ÔÈ‡ ÔÎÂ .¿≈≈ƒ¿»ƒ¿…ƒ»∆»ƒ≈ƒ
CÏÈ‡Â ¯È‡Ó,לשמעון השתעבד שכבר אחר מהלוה קנו ודאי הלקוחות וא"כ ≈ƒ»¿≈»

אצל  נוספת קרקע הניחו הלקוחות שאם הוא שהדין משום מהם, גובה אין מ"מ

את  מכר הלוה שאח"כ אע"פ שקנו, מה מהם לגבות יכול המלוה אין הלוה,

לגבות, מהיכן קנייתם בזמן לו שהניחו כיון ממנו, להוציא שא"א למי הקרקע

מהם  גובה אין הכא E�ÓÊולכן BÏ e¯Ó‡ÈLכבר e�Á�‰Âהיה ,ÔÒÈ�a „Á‡Ó ∆…¿¿«¿≈∆»¿ƒ»¿ƒ«¿
‡ÏL Èk ,Ô·e‡¯ ‰·‚L ‰„N B˙B‡ ‡e‰Â ,E·BÁ ˙B·‚Ï ÌB˜Ó EÏ¿»ƒ¿¿¿»∆∆»»¿≈ƒ∆…

,‰·‚ ÔÈ„kכיוןLהאמת פי e·zÎÈעל Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ Ì„˜Ó ‰z‡ «ƒ»»∆«»À¿»¿ƒ»ƒƒ¿¿
‰ÊÏ ‰Ê ‰‡L¯‰ לגבות שמעון צריך ניסן, בא' היתה ההלוואה באמת אם דהרי «¿»»∆»∆

מהיכן  מקום לו הניחו לא שכבר כיון מהלקוחות, יגבה וראובן לוי, שביד מהשדה

יגבה  ששמעון מסכים שראובן לזה זה הרשאה יכתבו אם וא"כ לגבות,

ממילא  ראובן, מכח או עצמו מכח או e�˜Lמהלקוחות ˙BÁB˜ÏÓ e·‚Èƒ¿ƒ»∆»
CÏÈ‡Â ¯È‡Ó ראובן חוב מחמת או שמעון חוב מחמת או נפשך, .ממה ≈ƒ»¿≈»

È¯˘˙ „È

„ÎÔÂÈk ,B�ÓÊ ‡ÏÂ ¯ËL‰ È„Ú ‡Ï ¯·BLa ·e˙k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»«≈…≈≈«¿«¿…¿«≈»
ÌÈÂL ¯·BL‰Â ¯ËL‰ ÏL ˙BÚÓ‰ ÌeÎÒL להÔ�È¯Ó‡ ‡ÏÈÓÓ , ∆¿«»∆«¿«¿«≈»ƒƒ≈»«¿ƒ»

¯ËL B˙B‡ ÏÚ ·zÎ� ¯·BL‰L השטר של הזמן את ידעו שלא ומחמת ∆«≈ƒ¿««¿«
זמן  שום כתבו .לא

u
כתובלה. שבשטר דאפי ' שווים , והשובר השטר כשסכום דוקא דלאו  הסמ "ע  כתב 

רק אחר, חוב  על  נכתב  שהשובר לטעון יכול  אין  מאה , כתוב  ובשובר זוז אלף

כך שסכומו  שטר על  שהוא בשובר כתוב  אא "כ  אלף , מתוך  מאה שפרע אמרינן 

לסכ יתאים השובר  שסכום צריך  בזה ידיםוכך , כאן דיש  בשטר, הכתוב  ום 

מוכיחות .
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‰ÎÌ˙Ò ,ÔÒÈ�a ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ e‡ÈˆB‰L ÈÓ בחודש היום ציון ,בלי ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ»¿»
‡ÈˆB‰ÂשטרBÊ ‰ÏÈÁÓa Ák LÈ ,ÔÒÈ�a Á"Èa d�ÓÊL ‰ÏÈÁÓ ¿ƒ¿ƒ»∆¿«»¿¿ƒ»≈…«ƒ¿ƒ»
·BÁ‰ ÏË·Ï,המחילה שטר אחרי נכתב שהשטר לטעון השטר בעל יכול ואין ¿«≈«

הראיה  עליו מחבירו .דהמוציא

È¯˘˙ ÂË

ÂÎÔBÚÓLÂ ,Ck ÌBÈa B�ÓÊL ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡ ¿̄≈∆ƒ¿««ƒ¿∆¿«¿»¿ƒ¿
‰Ê ¯ËL ÏÚ ¯·BL ‡ÈˆB‰ ו,BÓˆÚa ÌBÈ B˙B‡a ·e˙k דאין אע"ג ƒ»«¿«∆»¿¿«¿

חוב  על הוא שהשובר מסתבר וא"כ ההלוואה, של יום באותו חוב לפרוע דרך

מ"מ ‰BzÁz�‰אחר, ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „È יכול שזה כיון פרוע, חוב והשטר ««««¿««««¿»
שהמוציא  כיון ביומו, שפרע ראינו כאילו הו"ל לפנינו שובר שיש וכיון לקרות,

הראיה  עליו .מחבירו

ÊÎÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈ�a ‰LÓÁ B�ÓÊL ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ô·e‡ ¿̄≈ƒ¿««ƒ¿∆¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿
,ÔÒÈ�a ‰LÓÁa ·zÎ�L ¯·BL ‡ÈˆB‰ וÔ·e‡¯ ÏÁÓL ,Ba ·e˙k ƒ»∆ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«¿≈

,B¯ËL ‰·B‚ Ô·e‡¯ ,ÌBÈ‰ B˙B‡ „Ú ÂÈÏÚ eÈ‰L ˙BÚÈ·z Ïk ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»¿ƒ∆»»»««¿≈∆¿»
ÌÏBÚ‰ ÔBLÏ·„כשכותבין,'„Ú'הכוונהÏÏÎa „Ú ‡ÏÂ המחילה וממילא ¿ƒ¿»»«¿…«ƒ¿»

שטרו  גובה ולכן בניסן, בה' שנעשו חובות כוללת e˙k·,לו לא ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»»»
˜ÙÒ ÈÂ‰ ,'ÂÈLÎÚ' „Ú ÂÈÏÚ BÏ LÈL ˙BÚÈ·z Ïk BÏ ÏÁÓL האם ∆»«»¿ƒ∆≈»»««¿»«≈»≈

לא  או השטר בו שנכתב היום את כולל Ô�È˜ÙÓ'עכשיו' ‡Ï ‡˜ÈÙÒÓe ,ƒ¿≈»…«¿ƒ»
.‡�BÓÓ»»

È¯˘˙ ÊË

ÁÎ,Ì˙Ò ¯„‡ Ba ·e˙k „Á‡ ,˙¯aÚÓ ‰�La eNÚ�L ˙B¯ËL È�L¿≈¿»∆«¬¿»»¿À∆∆∆»»¬»¿»
Ì‰È�L „‚�k ÌÈÒÎ� ‰ÂÏÏ ÔÈ‡Â ,È�L ¯„‡ Ba ·e˙k „Á‡Â¿∆»»¬»≈ƒ¿≈«…∆¿»ƒ¿∆∆¿≈∆

ביניהם  המוקדם הוא מי Ì˙Òוהשאלה ¯„‡ Ba ·e˙kL ÈÓÏ ÌÈ�˙B� ,¿ƒ¿ƒ∆»¬»¿«
ביניהם] דחולקין כתב [ובש"ך ראשון. אדר היינו סתם Ì‰È�Laדאדר Ì‡Â .¿ƒƒ¿≈∆

Ì˙Ò ¯„‡ ·zÎ� ראשון אדר כתוב ובאחד סתם אדר כתוב שבאחד ‰ÈÂאו , ƒ¿«¬»¿««≈
Ì„B˜ B�ÓÊL ÈÓÏ ÌÈ�˙B�Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡ Ì‰È�La ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿≈∆¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿«≈

u
אםלו. אבל  בכלל , עד דלא אמרינן בניסן, ה ' עד כתב  דאם לחלק , כתב  והש "ך

יום. אותו  את גם  כולל  זה  הזה, היום  עד כתב 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãî ïîéñèö÷

.L„Á‰ ÈÓÈ ¯tÒÓaÔ·‡·e ,ÔÈ·˙Bk „ˆÈk Ê"Î˙ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯‡a ÔÈÚÂ ¿ƒ¿»¿≈«…∆¿«≈¿…««ƒƒ»≈«¿ƒ¿∆∆

Â"Î˜ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ באדר בפירוש לכתוב יש דלכתחילה כתב דבאו"ח ז'. סעיף »≈∆ƒ»

כתב  סתם, כשכתב ובדיעבד השני, אדר ב', ובאדר הראשון, אדר א',

הראשון  אדר היינו סתם דאדר שהלכה ËLa¯,באבהע"ז ·e˙k‰ ÔÓÊ Ïk .»¿««»«¿«
¯Èˆ˜‰ „Ú B‡ ÁÒt‰ „Ú ,ÔB‚k כונתו מתי על ‡B˙Bוהשאלה ÌÈ�„ , ¿««∆«««»ƒ»ƒ

ÌÈ¯„�a BÓk י"א-י"ב סעיף ר"כ סימן ביו"ד .לז ונתבאר ¿ƒ¿»ƒ

ËÎe�È‰ ,ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¯ËLa ·e˙k Ì‡שכוונתו·¯ e¯·ÚÈL „Ú ƒ»«¿«««««∆««¿«∆««¿…
˙¯ˆÚÏ ÁÒt ÔÈaL ÌÈÓÈ‰ היינו בא"י שביניהם, מהימים חצי עד היינו «»ƒ∆≈∆««¬∆∆

חדשים  ג' הכוונה סוכות', 'אחר כתוב אם וכן יום, כ"א ובחו"ל ומחצה, יום כ"א

סוכות  .לח אחר

(‡"Î ÌÂÈ Ô‡Î „Ú) בתחילה נדפס שהשו"ע והכוונה הנדפסים, בשו"ע הוא כן

שזה  חשב והמדפיס כ"א, ליום הלימוד מסתיים וכאן יום, ל' בכל לסיימו

לעצרת. פסח בין יום כ"א במחבר הפירוש

„Ó ÔÓÈÒ

,‰�Â¯Á‡ ‰ËÈ˘· ¯Ë˘‰ ˙¯ÊÁ ÔÈ„
ÌÈÂÏ˙‰Â ˜ÁÓ‰ ÌÈÓÈÈ˜Ó „ˆÈÎÂ

ÌÈÙÈÚÒ ‡"È Â·Â

È¯˘˙ ÊÈ

‡‰�B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL B�È�ÚÓ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ שבשורה היינו »ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»∆¿«¿ƒ»«¬»
חוזר  אלא קודם, כבר כתוב שלא חדשים דברים כתוב יהיה לא האחרונה

u
אינולז. הפסח, פני עד שאמר או  הפסח, עד בדבר עצמו  האוסר יא . שם: וז"ל 

שיצא עד אסור  זה הרי  הפסח, שיהיה  עד אמר: ואם בלבד. שיגיע  עד אלא אסור

שיצא. עד אסור הפסח, פני דעד אומרים ויש  הפסח .

אינו הקציר, או הבציר שיהיה עד שאמר: או  הבציר, עד או הקציר, עד אמר: יב .

אסור  אינו  שיאמר, לשון  בכל  ידוע , זמנו  שאין דבר שכל  שיגיע , עד אלא אסור

שיגיע. עד אלא

ואםלח. וסוכות, בשבועות  וכן  הפסח, אחר יום  ט "ו  עד דהכוונה  כתב  ובש "ך 

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âî ïîéñ çö÷

‰ÎÌ˙Ò ,ÔÒÈ�a ·BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ e‡ÈˆB‰L ÈÓ בחודש היום ציון ,בלי ƒ∆ƒ»»¿«¿ƒ»¿»
‡ÈˆB‰ÂשטרBÊ ‰ÏÈÁÓa Ák LÈ ,ÔÒÈ�a Á"Èa d�ÓÊL ‰ÏÈÁÓ ¿ƒ¿ƒ»∆¿«»¿¿ƒ»≈…«ƒ¿ƒ»
·BÁ‰ ÏË·Ï,המחילה שטר אחרי נכתב שהשטר לטעון השטר בעל יכול ואין ¿«≈«

הראיה  עליו מחבירו .דהמוציא

È¯˘˙ ÂË

ÂÎÔBÚÓLÂ ,Ck ÌBÈa B�ÓÊL ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡ ¿̄≈∆ƒ¿««ƒ¿∆¿«¿»¿ƒ¿
‰Ê ¯ËL ÏÚ ¯·BL ‡ÈˆB‰ ו,BÓˆÚa ÌBÈ B˙B‡a ·e˙k דאין אע"ג ƒ»«¿«∆»¿¿«¿

חוב  על הוא שהשובר מסתבר וא"כ ההלוואה, של יום באותו חוב לפרוע דרך

מ"מ ‰BzÁz�‰אחר, ÏÚ ¯ËL‰ ÏÚa „È יכול שזה כיון פרוע, חוב והשטר ««««¿««««¿»
שהמוציא  כיון ביומו, שפרע ראינו כאילו הו"ל לפנינו שובר שיש וכיון לקרות,

הראיה  עליו .מחבירו

ÊÎÔBÚÓLÂ ,ÔÒÈ�a ‰LÓÁ B�ÓÊL ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰ Ô·e‡ ¿̄≈ƒ¿««ƒ¿∆¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿
,ÔÒÈ�a ‰LÓÁa ·zÎ�L ¯·BL ‡ÈˆB‰ וÔ·e‡¯ ÏÁÓL ,Ba ·e˙k ƒ»∆ƒ¿««¬ƒ»¿ƒ»»∆»«¿≈

,B¯ËL ‰·B‚ Ô·e‡¯ ,ÌBÈ‰ B˙B‡ „Ú ÂÈÏÚ eÈ‰L ˙BÚÈ·z Ïk ÔBÚÓLÏ¿ƒ¿»¿ƒ∆»»»««¿≈∆¿»
ÌÏBÚ‰ ÔBLÏ·„כשכותבין,'„Ú'הכוונהÏÏÎa „Ú ‡ÏÂ המחילה וממילא ¿ƒ¿»»«¿…«ƒ¿»

שטרו  גובה ולכן בניסן, בה' שנעשו חובות כוללת e˙k·,לו לא ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»»»
˜ÙÒ ÈÂ‰ ,'ÂÈLÎÚ' „Ú ÂÈÏÚ BÏ LÈL ˙BÚÈ·z Ïk BÏ ÏÁÓL האם ∆»«»¿ƒ∆≈»»««¿»«≈»≈

לא  או השטר בו שנכתב היום את כולל Ô�È˜ÙÓ'עכשיו' ‡Ï ‡˜ÈÙÒÓe ,ƒ¿≈»…«¿ƒ»
.‡�BÓÓ»»

È¯˘˙ ÊË

ÁÎ,Ì˙Ò ¯„‡ Ba ·e˙k „Á‡ ,˙¯aÚÓ ‰�La eNÚ�L ˙B¯ËL È�L¿≈¿»∆«¬¿»»¿À∆∆∆»»¬»¿»
Ì‰È�L „‚�k ÌÈÒÎ� ‰ÂÏÏ ÔÈ‡Â ,È�L ¯„‡ Ba ·e˙k „Á‡Â¿∆»»¬»≈ƒ¿≈«…∆¿»ƒ¿∆∆¿≈∆

ביניהם  המוקדם הוא מי Ì˙Òוהשאלה ¯„‡ Ba ·e˙kL ÈÓÏ ÌÈ�˙B� ,¿ƒ¿ƒ∆»¬»¿«
ביניהם] דחולקין כתב [ובש"ך ראשון. אדר היינו סתם Ì‰È�Laדאדר Ì‡Â .¿ƒƒ¿≈∆

Ì˙Ò ¯„‡ ·zÎ� ראשון אדר כתוב ובאחד סתם אדר כתוב שבאחד ‰ÈÂאו , ƒ¿«¬»¿««≈
Ì„B˜ B�ÓÊL ÈÓÏ ÌÈ�˙B�Â ,ÔBL‡¯ ¯„‡ Ì‰È�La ·e˙kL BÓk¿∆»ƒ¿≈∆¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ∆¿«≈

u
אםלו. אבל  בכלל , עד דלא אמרינן בניסן, ה ' עד כתב  דאם לחלק , כתב  והש "ך

יום. אותו  את גם  כולל  זה  הזה, היום  עד כתב 
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.L„Á‰ ÈÓÈ ¯tÒÓaÔ·‡·e ,ÔÈ·˙Bk „ˆÈk Ê"Î˙ ÔÓÈÒ ÌÈÈÁ Á¯‡a ÔÈÚÂ ¿ƒ¿»¿≈«…∆¿«≈¿…««ƒƒ»≈«¿ƒ¿∆∆

Â"Î˜ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ באדר בפירוש לכתוב יש דלכתחילה כתב דבאו"ח ז'. סעיף »≈∆ƒ»

כתב  סתם, כשכתב ובדיעבד השני, אדר ב', ובאדר הראשון, אדר א',

הראשון  אדר היינו סתם דאדר שהלכה ËLa¯,באבהע"ז ·e˙k‰ ÔÓÊ Ïk .»¿««»«¿«
¯Èˆ˜‰ „Ú B‡ ÁÒt‰ „Ú ,ÔB‚k כונתו מתי על ‡B˙Bוהשאלה ÌÈ�„ , ¿««∆«««»ƒ»ƒ

ÌÈ¯„�a BÓk י"א-י"ב סעיף ר"כ סימן ביו"ד .לז ונתבאר ¿ƒ¿»ƒ

ËÎe�È‰ ,ÁÒt‰ ¯Á‡ „Ú ¯ËLa ·e˙k Ì‡שכוונתו·¯ e¯·ÚÈL „Ú ƒ»«¿«««««∆««¿«∆««¿…
˙¯ˆÚÏ ÁÒt ÔÈaL ÌÈÓÈ‰ היינו בא"י שביניהם, מהימים חצי עד היינו «»ƒ∆≈∆««¬∆∆

חדשים  ג' הכוונה סוכות', 'אחר כתוב אם וכן יום, כ"א ובחו"ל ומחצה, יום כ"א

סוכות  .לח אחר

(‡"Î ÌÂÈ Ô‡Î „Ú) בתחילה נדפס שהשו"ע והכוונה הנדפסים, בשו"ע הוא כן

שזה  חשב והמדפיס כ"א, ליום הלימוד מסתיים וכאן יום, ל' בכל לסיימו

לעצרת. פסח בין יום כ"א במחבר הפירוש

„Ó ÔÓÈÒ

,‰�Â¯Á‡ ‰ËÈ˘· ¯Ë˘‰ ˙¯ÊÁ ÔÈ„
ÌÈÂÏ˙‰Â ˜ÁÓ‰ ÌÈÓÈÈ˜Ó „ˆÈÎÂ

ÌÈÙÈÚÒ ‡"È Â·Â

È¯˘˙ ÊÈ

‡‰�B¯Á‡ ‰ËÈLa ¯ËL ÏL B�È�ÚÓ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ שבשורה היינו »ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»∆¿«¿ƒ»«¬»
חוזר  אלא קודם, כבר כתוב שלא חדשים דברים כתוב יהיה לא האחרונה

u
אינולז. הפסח, פני עד שאמר או  הפסח, עד בדבר עצמו  האוסר יא . שם: וז"ל 

שיצא עד אסור  זה הרי  הפסח, שיהיה  עד אמר: ואם בלבד. שיגיע  עד אלא אסור

שיצא. עד אסור הפסח, פני דעד אומרים ויש  הפסח .

אינו הקציר, או הבציר שיהיה עד שאמר: או  הבציר, עד או הקציר, עד אמר: יב .

אסור  אינו  שיאמר, לשון  בכל  ידוע , זמנו  שאין דבר שכל  שיגיע , עד אלא אסור

שיגיע. עד אלא

ואםלח. וסוכות, בשבועות  וכן  הפסח, אחר יום  ט "ו  עד דהכוונה  כתב  ובש "ך 

/te
n.

sw
en

ve
ls

er
b.

w
w

w
//:

sp
tth

ס 
יע

 ני
לב

רס
ב



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãî ïîéñ ø

לכן  קודם כתוב שכבר מה שם È�tÓוכותב ,‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»

לא  ולכן האחרונה, בשורה שכתוב ממה כלום מהשטר לומדים שלא כיון

חדשים  דברים שם אחרונה,,(ÂË¯)לט יכתוב משורה למדים שאין והטעם

kÏ˙·משום CeÓÒ „ÈÓ eÓzÁÈL ÌˆÓˆÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L מה ∆≈»≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿¿ƒ»»«¿«
בשטר  ÌLשכתוב eÁÈ�‰ ‡ÓL LeÁÏ LÈÂ חתימתם,, למקום השטר בין ¿≈»∆»ƒƒ»

ריק ÌLאויר ÛÈÊÓ‰ ·˙ÎÂ ,‰ËÈL È„k שורה L¯ˆ‰באותה ‰Ó ומחמת ¿≈ƒ»¿»««¿«≈»«∆»»
כלום  האחרונה מהשורה למדים אין זה ‰ËL¯חשש ÔÈ‡ ,¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â .¿ƒ…∆¡ƒ≈«¿«

Ó ÌÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ‡Ï‡ ,CÎa ÏÒÙ� ב שכתוב ‡B¯Á�‰מה ‰ËÈL אם ואפי' ƒ¿»¿«∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»
דלא  אחרונה, משיטה למדים אין לעדים, השטר בין ריקה שורה שיש רואים

למדים  הרמב"ן דלדעת כתב והש"ך ËL‰L¯‰‚‰:.פלוג, ÌÈ¯ÓB‡ LÈk ‡Ï„e¿»¿≈¿ƒ∆«¿«

,ÏeÒÙ BÏkמחמתÈt ÏÚ Û‡ ÏeÒt ÌÈÓÎÁ Ôe˜˙k ‰NÚ� ‡ÏL ¯ËL ÏÎ„ À»¿»¿«∆…«¬»¿ƒ¬»ƒ»««ƒ

BÏÒÙÏ ÌÚË ÔÈ‡Lכשר השטר אלא כן הלכה ÒÂ˙Â'ואין  ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ∆≈««¿»¿

(·"Ú ‡"Ò˜ Û„ Ù"‚ 'Ù·Óa e�È‰ ,‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡„ ‡‰Â .ÌB˜ ¿»¿≈¿≈ƒƒƒ»«¬»«¿¿»

ÛÈÊ ‡ÓL LLÁ LÈL לטובת שהוא פרט כתוב האחרונה שבשורה היינו ∆≈¬«∆»ƒ≈

שזייפו  לחשוש ויש השטר ‡B¯Á�‰בעל ‰ËÈL‰ Ì‡ Ï·‡ דבר , בה כתוב ¬»ƒ«ƒ»«¬»

ÛÈÊ.שהוא ‡Ï È‡„Â„ ,‰�ÓÓ ÔÈ„ÓÏ ,¯ËL‰ ‡ÈˆBÓ ˙·BÁÏÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ¿«ƒ«¿«¿≈ƒƒ∆»¿««…ƒ≈

(‰"‡¯‰Â ‡"·ËÈ¯ Ì˘· ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù.

··ÈÁ˙�L ÈÓ ÏL B„È ˙·È˙kÓ BÏk ¯ËL‰ Ì‡ הלוה של ,דהיינו ƒ«¿«Àƒ¿ƒ«»∆ƒ∆ƒ¿«≈
‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ השורה את הוסיף שהמלוה לחשוש דאין ¿≈ƒƒƒ»«¬»

הלוה  של ידו בכתב השטר שכל רואים כי Óהאחרונה, ¯ËL‰ Ì‡ Ï·‡ כתב . ¬»ƒ«¿«ƒ
„È אדם ÈÁ‰Â·של ,¯Á‡ רק‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ,‰ËÓÏ Ìe˙Á »«≈¿««»»¿«»≈¿≈ƒƒƒ»

‰�B¯Á‡ שורה שם הוסיף והסופר אחת, שורה חתימתו שהרחיק חוששין כי «¬»
חתמו  שהעדים אחרי .נוספת

u
סגי  ולא השו "ע, כשיטת להחמיר יש  בשבועה הפסח, אחר עד לעשות  שלא נשבע 

רוב . שיעבור, בעינן אלא  בדיוק, במחצה

שעשולט. קודם  הוזכר שלא  אע"פ ממנו , וקנינא האחרונה בשורה שכותבים  ומה

דבר  נקרא  זה  דאין  הסמ "ע  כתב  למלוה, ממנו  שיקנו  לעדים אמר שהלוה רק  קנין,

הפוסקים. מחלוקת דהוי כתב  והש "ך  אחרונה, משיטה  ולמדים לגמרי , חדש 
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È¯˘˙ ÁÈ

‚,‰ÓÏL ‰ËÈL ÌÈ„Ú‰ e˜ÈÁ¯‰Â ,‰ËÈL ÛBÒa ¯ËL‰ ÌÈÒ Ì‡ƒƒ≈«¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»¿≈»
‰ËÈL ÈˆÁÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ,‰È�L ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ¿»¿»≈ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¬ƒƒ»

‰È�ÙÏL ‰ÓÏL ‰ËÈLÓe ‰�B¯Á‡ שלימה שורה שהשאירו שחוששין דכיון «¬»ƒƒ»¿≈»∆¿»∆»
לא  וגם ממנה, למדים אין החתימות, שלפני השלימה השורה כל ממילא ריקה,

חתומים  שהעדים שרואים כיון העדים, עם שורה באותה שכתוב שורה מהחצי

זו  שורה בחצי גם הוסיף שהוא חוששים השניה, שורה ומה ‰‚‰:.בחצי

דוקא האחרונים, וחצי מהשורה למדים שאין e˙k·שאמרנו ¯·„ ‡ˆÓ� Ì‡ƒƒ¿»»»»

‰È�ÙÏL ‰ËÈL·e Ì‰È�ÙÏL ‰ËÈL ÈˆÁa שכל ודאי ריק, נשאר זה אם אבל «¬ƒƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ»∆¿»∆»

חשש  שום דאין כשר, שמלמעלה Âהשטר שבין . הרווח  שאם שאמרנו ¿מה

כשר, השטר לפנינו, ריק לחתימות Áz˙השטר ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁL ‡˜Â„«¿»∆»¿»≈ƒ∆««

‰Ê חשש שום אין זה שבאופן Ê‰כיון ¯Á‡ ‰Ê eÓ˙Á Ì‡ Ï·‡ באותה , ∆¬»ƒ»¿∆««∆

החתימות  לפני ריקה שורה חצי ונשאר ÔÓ˜Ï„kשורה, ,ÏeÒt ¯ËL‰ Ïk ,»«¿«»¿ƒ¿«»

'È ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ העדים חתימות עם כולו שכתוב ששטר שם שמבואר ƒ»¿ƒ

העדים  שני ואח"כ ריקה שורה חצי שהשאיר בשטר וא"כ כשר, אחת בשורה

את  לגזור יכול כי שטר, מכזה תקלה לבוא שיכול כיון שורה, באותה חתמו

כל  לכן העדים, של שורה בחצי שרוצה מה ולכתוב מלמעלה, השטר כל

אחרונים  וחצי כשהשורה לפנינו בא השטר אם זה ומחמת פסול. השטר

למדים  אף אלא כשר, שהשטר רק לא שורה, באותה חתומים והעדים מלאים

השטר  כי צורה, בכזה חותמים היו לא העדים כי האחרונים, וחצי משורה

כך  .פסול

„da ·È˙Î„ ‡ÎÈ‰השטר ‡B¯Á�‰בסוף ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L' ≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«»¿≈ƒƒƒ»«¬»
הוסיף  שמא לחוש ואין וקיים', ה'שריר אחר כלום להוסיף יכול לא הוא כי

אינו  וקיים', 'שריר פעמים ב' כתוב דאם וקיים', 'שריר שוב  וכתב דברים עוד

לא  ריקה, שורה כשאין אבל לחתימות, השטר בין ריקה שורה יש אא"כ כשר

זה מכ  חשש מטעם וקיים' 'שריר פעמים ב' 'שריר Â.שירים כתוב שאם ¿כיון

האחרונה, משורה למדים ËÈLa‰וקיים' ¯ËL ÏL B�È�ÚÓ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬…≈ƒ¿»∆¿«¿ƒ»

‰�B¯Á‡(¯ÂË). «¬»

È¯˘˙ ËÈ

אחרי ‰ חתמו שהעדים שנדע צריך השטר, בתוך תיקונים או מחיקות כשיש
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לכן  קודם כתוב שכבר מה שם È�tÓוכותב ,‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ƒ¿≈∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»

לא  ולכן האחרונה, בשורה שכתוב ממה כלום מהשטר לומדים שלא כיון

חדשים  דברים שם אחרונה,,(ÂË¯)לט יכתוב משורה למדים שאין והטעם

kÏ˙·משום CeÓÒ „ÈÓ eÓzÁÈL ÌˆÓˆÏ ÌÈÏBÎÈ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡L מה ∆≈»≈ƒ¿ƒ¿«¿≈∆«¿¿ƒ»»«¿«
בשטר  ÌLשכתוב eÁÈ�‰ ‡ÓL LeÁÏ LÈÂ חתימתם,, למקום השטר בין ¿≈»∆»ƒƒ»

ריק ÌLאויר ÛÈÊÓ‰ ·˙ÎÂ ,‰ËÈL È„k שורה L¯ˆ‰באותה ‰Ó ומחמת ¿≈ƒ»¿»««¿«≈»«∆»»
כלום  האחרונה מהשורה למדים אין זה ‰ËL¯חשש ÔÈ‡ ,¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â .¿ƒ…∆¡ƒ≈«¿«

Ó ÌÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ‡Ï‡ ,CÎa ÏÒÙ� ב שכתוב ‡B¯Á�‰מה ‰ËÈL אם ואפי' ƒ¿»¿«∆»∆≈¿≈ƒƒƒ»«¬»
דלא  אחרונה, משיטה למדים אין לעדים, השטר בין ריקה שורה שיש רואים

למדים  הרמב"ן דלדעת כתב והש"ך ËL‰L¯‰‚‰:.פלוג, ÌÈ¯ÓB‡ LÈk ‡Ï„e¿»¿≈¿ƒ∆«¿«

,ÏeÒÙ BÏkמחמתÈt ÏÚ Û‡ ÏeÒt ÌÈÓÎÁ Ôe˜˙k ‰NÚ� ‡ÏL ¯ËL ÏÎ„ À»¿»¿«∆…«¬»¿ƒ¬»ƒ»««ƒ

BÏÒÙÏ ÌÚË ÔÈ‡Lכשר השטר אלא כן הלכה ÒÂ˙Â'ואין  ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ∆≈««¿»¿

(·"Ú ‡"Ò˜ Û„ Ù"‚ 'Ù·Óa e�È‰ ,‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡„ ‡‰Â .ÌB˜ ¿»¿≈¿≈ƒƒƒ»«¬»«¿¿»

ÛÈÊ ‡ÓL LLÁ LÈL לטובת שהוא פרט כתוב האחרונה שבשורה היינו ∆≈¬«∆»ƒ≈

שזייפו  לחשוש ויש השטר ‡B¯Á�‰בעל ‰ËÈL‰ Ì‡ Ï·‡ דבר , בה כתוב ¬»ƒ«ƒ»«¬»

ÛÈÊ.שהוא ‡Ï È‡„Â„ ,‰�ÓÓ ÔÈ„ÓÏ ,¯ËL‰ ‡ÈˆBÓ ˙·BÁÏÛÒÂÈ È˜ÂÓ�) ¿«ƒ«¿«¿≈ƒƒ∆»¿««…ƒ≈

(‰"‡¯‰Â ‡"·ËÈ¯ Ì˘· ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯Ù.

··ÈÁ˙�L ÈÓ ÏL B„È ˙·È˙kÓ BÏk ¯ËL‰ Ì‡ הלוה של ,דהיינו ƒ«¿«Àƒ¿ƒ«»∆ƒ∆ƒ¿«≈
‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ השורה את הוסיף שהמלוה לחשוש דאין ¿≈ƒƒƒ»«¬»

הלוה  של ידו בכתב השטר שכל רואים כי Óהאחרונה, ¯ËL‰ Ì‡ Ï·‡ כתב . ¬»ƒ«¿«ƒ
„È אדם ÈÁ‰Â·של ,¯Á‡ רק‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ,‰ËÓÏ Ìe˙Á »«≈¿««»»¿«»≈¿≈ƒƒƒ»

‰�B¯Á‡ שורה שם הוסיף והסופר אחת, שורה חתימתו שהרחיק חוששין כי «¬»
חתמו  שהעדים אחרי .נוספת

u
סגי  ולא השו "ע, כשיטת להחמיר יש  בשבועה הפסח, אחר עד לעשות  שלא נשבע 

רוב . שיעבור, בעינן אלא  בדיוק, במחצה

שעשולט. קודם  הוזכר שלא  אע"פ ממנו , וקנינא האחרונה בשורה שכותבים  ומה

דבר  נקרא  זה  דאין  הסמ "ע  כתב  למלוה, ממנו  שיקנו  לעדים אמר שהלוה רק  קנין,

הפוסקים. מחלוקת דהוי כתב  והש "ך  אחרונה, משיטה  ולמדים לגמרי , חדש 
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‚,‰ÓÏL ‰ËÈL ÌÈ„Ú‰ e˜ÈÁ¯‰Â ,‰ËÈL ÛBÒa ¯ËL‰ ÌÈÒ Ì‡ƒƒ≈«¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»¿≈»
‰ËÈL ÈˆÁÓ ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡ ,‰È�L ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁÂ¿»¿»≈ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ»≈¿≈ƒ≈¬ƒƒ»

‰È�ÙÏL ‰ÓÏL ‰ËÈLÓe ‰�B¯Á‡ שלימה שורה שהשאירו שחוששין דכיון «¬»ƒƒ»¿≈»∆¿»∆»
לא  וגם ממנה, למדים אין החתימות, שלפני השלימה השורה כל ממילא ריקה,

חתומים  שהעדים שרואים כיון העדים, עם שורה באותה שכתוב שורה מהחצי

זו  שורה בחצי גם הוסיף שהוא חוששים השניה, שורה ומה ‰‚‰:.בחצי

דוקא האחרונים, וחצי מהשורה למדים שאין e˙k·שאמרנו ¯·„ ‡ˆÓ� Ì‡ƒƒ¿»»»»

‰È�ÙÏL ‰ËÈL·e Ì‰È�ÙÏL ‰ËÈL ÈˆÁa שכל ודאי ריק, נשאר זה אם אבל «¬ƒƒ»∆ƒ¿≈∆«ƒ»∆¿»∆»

חשש  שום דאין כשר, שמלמעלה Âהשטר שבין . הרווח  שאם שאמרנו ¿מה

כשר, השטר לפנינו, ריק לחתימות Áz˙השטר ‰Ê ÌÈ„Ú‰ eÓ˙ÁL ‡˜Â„«¿»∆»¿»≈ƒ∆««

‰Ê חשש שום אין זה שבאופן Ê‰כיון ¯Á‡ ‰Ê eÓ˙Á Ì‡ Ï·‡ באותה , ∆¬»ƒ»¿∆««∆

החתימות  לפני ריקה שורה חצי ונשאר ÔÓ˜Ï„kשורה, ,ÏeÒt ¯ËL‰ Ïk ,»«¿«»¿ƒ¿«»

'È ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ העדים חתימות עם כולו שכתוב ששטר שם שמבואר ƒ»¿ƒ

העדים  שני ואח"כ ריקה שורה חצי שהשאיר בשטר וא"כ כשר, אחת בשורה

את  לגזור יכול כי שטר, מכזה תקלה לבוא שיכול כיון שורה, באותה חתמו

כל  לכן העדים, של שורה בחצי שרוצה מה ולכתוב מלמעלה, השטר כל

אחרונים  וחצי כשהשורה לפנינו בא השטר אם זה ומחמת פסול. השטר

למדים  אף אלא כשר, שהשטר רק לא שורה, באותה חתומים והעדים מלאים

השטר  כי צורה, בכזה חותמים היו לא העדים כי האחרונים, וחצי משורה

כך  .פסול

„da ·È˙Î„ ‡ÎÈ‰השטר ‡B¯Á�‰בסוף ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L' ≈»ƒ¿ƒ≈»ƒ¿«»¿≈ƒƒƒ»«¬»
הוסיף  שמא לחוש ואין וקיים', ה'שריר אחר כלום להוסיף יכול לא הוא כי

אינו  וקיים', 'שריר פעמים ב' כתוב דאם וקיים', 'שריר שוב  וכתב דברים עוד

לא  ריקה, שורה כשאין אבל לחתימות, השטר בין ריקה שורה יש אא"כ כשר

זה מכ  חשש מטעם וקיים' 'שריר פעמים ב' 'שריר Â.שירים כתוב שאם ¿כיון

האחרונה, משורה למדים ËÈLa‰וקיים' ¯ËL ÏL B�È�ÚÓ ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬…≈ƒ¿»∆¿«¿ƒ»

‰�B¯Á‡(¯ÂË). «¬»

È¯˘˙ ËÈ

אחרי ‰ חתמו שהעדים שנדע צריך השטר, בתוך תיקונים או מחיקות כשיש
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ולכן המלוה, ע"י אח"כ וזוייפו נעשו ולא נעשו, אלו LÈשתיקונים Ì‡ƒ≈
B‡ ,ÌÈ˜ÁÓ ¯ËLaתיבות˙BÈeÏ˙,המילים בין תוספת בתורת השורות בין «¿«¿»ƒ¿

ÒeÓÏe˜‰ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚL ˙B·˙ B‡ קולמוס עם התיבה על ˆ¯CÈשעבר , ≈∆»«¬≈∆«¿»ƒ
ÌÓÈ˜Ï בשטר זאת ÌÈ˜Â'ולאשר ¯È¯L Ïk‰Â' Ì„˜ אחרי יקיים אם כי ¿«¿»…∆¿«…»ƒ¿«»

כותבים  שהעדים הקיום ואופן זה, לקיום להתייחס יוכלו לא וקיים' 'שריר

אחרי  וחותמים וכדו', המחק על כתובה או תלויה וזו זו בשורה וזו זו שתיבה

זה  zÎÏ·.קיום CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â הקיום ˜ÔB‰ÈÓeÈ'בלשון ÔÈ„Â' תיבה יכתוב: אלא ¿≈»ƒƒ¿…¿≈ƒ≈

מידי לא ותו תלויה, או המחק על כתובה וזו ‚"Ù)זו Ù"¯ 'ÒÂ˙Â ÈÎ„¯Ó).
ÌÈ˜ ‡Ï Ì‡Â התליות או המחיקות ÌÈÏÒBtאת Ì�È‡ כל, ‰ËL¯,את ¿ƒ…ƒ≈≈»¿ƒ«¿«

Ì‰Ó ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ‡Ï‡ דברים ותלה שהוסיף או אחר, דבר וכתב מחק שמא ∆»∆≈¿≈ƒ≈∆
השורות  בין ÏeÒt‰‚‰:.נוספים ,ÌÈ˜˙� ‡ÏÂ ,˜ÁÓ ‰È‰ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ»»¿»¿…ƒ¿«≈»

·e˙k ‰È‰ ‡ÓL ,¯ËL‰ Ïkשהוא דבר שנמחק ‰ËL¯במקום ÏÚ·Ï ‰·BÁ »«¿«∆»»»»»¿«««¿«

ÏÒÙ� ‡Ï Ê‡ ,˜ÁÓ‰ ‰È‰ ‰Ó ¯ËL‰ CBzÓ ÁÎeÓ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ .˜ÁÓ�Â¿ƒ¿«∆»ƒ≈»ƒ«¿«∆»»«¿»»…ƒ¿»

¯ËL‰ Ïkזו שיטה עם הסכים ‚"Ù)והש"ך Ù"¯ È"�Â ¯ÂË)eÈ‰ Ì‡Â . »«¿«¿ƒ»
התליות או ‰ÂÏ‰בעצמותו BÙe‚aהמחיקות ÌL e�È‰„ ,¯ËL ÏL ¿∆¿«¿«¿≈«…∆

Â ‰ÂÏÓ‰ÂסכוםÌÓÈ˜ ‡Ï Ì‡ ,¯ËL‰ ÏÒÙ� ,˙BÚÓ‰ לא שאם כיון ¿««¿∆¿«»ƒ¿»«¿«ƒ…ƒ¿»
סכום  או המלוה או הלוה שם בשטר חסר כאילו וא"כ מהם, למדים אין קיימם

‰eÈהמעות  Ì‡Â התליות . או ËLk¯המחיקות ÈÂ‰ ,ÌÓÈ˜ ‡ÏÂ ÔÓÊa ¿ƒ»«¿«¿…ƒ¿»«≈ƒ¿«
ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L'א סעיף מ"ג סימן לעיל דינו .שנתבאר ∆≈¿«

Â¯¯‚ Ba LÈL ¯ËL ומחק וגררו דבר כתוב שהיה בגבו ÂÈ¯Á‡Óו שניכר ¿«∆≈¿»≈«¬»
השטר  ÈËÈLשל È�Èa B‡ השורות , ‰ÔBÚ¯tבין ·BzÎÏ e‚‰�L ÌB˜Óa , ≈≈ƒ≈¿»∆»¬ƒ¿«≈»

¯Lk ,ÈËÈL È�Èa B‡ ÂÈ¯Á‡Ó בחזקתו השטר המלוה, של בידו שהשטר כיון ≈«¬»≈≈ƒ≈»≈
נפרע  ‰ËL¯שלא ÏÚa ÏÚ ÌÈ‡Ï LÈL ‡Ï‡ שיודה , לו ולגרום ולהפחידו ∆»∆≈¿«≈««««¿«

זייף  אכן ÌÈÏÒBtאם LÈÂ לפנינו . ריעותא שיש .מ כיון ¿≈¿ƒ

u
פוסלמ. אין  השטר , ע"ג שכתוב  דפירעון דס"ל  משום  המכשירין  דדעת כתב  הש "ך 

פוסל השטר  ע"ג פירעון  שכתיבת  הרמב "ם  לשיטת אבל  מכשירין, ולכן השטר, את 

כ ', סעיף  ס"ה  בסימן  בעצמו  השו "ע פסק וכן המלוה, ביד כשהוא אף  השטר  את 

שאה"נ מיישב  טעם  והברוך  המכשירין . דעת  את כאן  והביא פסק  כיצד קשה וא"כ

אינו פירעון, ספק  רק שזה מחק אבל  פוסלו, השטר ע "ג פירעון כתיבת
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ÊÌÈ˜ÁÓ‰ ÌÈ˜Ï ÔÈ‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ שיש באופן האחרונה, בשורה ≈ƒ∆≈∆≈¿«≈«¿»ƒ
הקיום  כתוב ושם ריקה, שורה השאירו שהעדים e‰L‡חשש ·˙Îa ‡Ï‡∆»ƒ¿»∆

¯ËL‰ ·˙Îa שורות שתי לעשות אפשרות שאין כתב, עובי באותו דהיינו ƒ¿««¿«
החתימות  שלפני ‰ËL¯בריווח ·˙kÓ ¯˙BÈ ‰˜„ ‰·È˙Îa ‡ÏÂ אם , כי ¿…ƒ¿ƒ»«»≈ƒ¿««¿«

כי  הראשונה, מהשורה אף למדים אין דקה, בכתיבה שורות בשתי הקיום

ריק  שהשאירו בשורה שורות שתי שהוסיף .חוששים

Áלכן וקיים', 'שריר כתיבת קודם לקיים שצריך ה' סעיף לעיל ‰È‰נתבאר Ì‡ƒ»»
¯eÚLk ‡e‰Â ,‰�B¯Á‡Ï CeÓÒ ˙Á‡ ‰ËÈLa ˜ÁÓ‰ תיבות של «¿»¿ƒ»««»»«¬»¿¿ƒ

¯˙BÈ B‡ 'ÌÈ˜Â ¯È¯L' מאBÓÈ˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ בשורה , המחק את »ƒ¿«»≈««ƒ∆»«¿ƒ¿
וקיים' 'שריר אחריו וכתוב ÏeÒt,האחרונה, חוששים, ÎÂ˙·כי B˜ÁÓ ‡ÓL »∆»¿»¿»«

ÌÈ„Ú‰Âבמקומו ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯a ÌÈ˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛÈÊL שהשאירו „·¯ »»∆ƒ≈¿»«¿ƒ≈»∆«∆≈«¿«¿»≈ƒ
וקיים' 'שריר אחריו וכתב וחזר  פנויה, אחת ÈÏÓשורה È�‰Â כן,. שחוששים ¿«≈ƒ≈

ÓL‡דוקא  LÁÈÓÏ ‡k‡„ ,¯ËLÏ ÌÈ„Ú ÔÈ· ‰ËÈL ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈¬ƒƒ»≈≈ƒ«¿«¿ƒ»¿≈«∆»
והוא ריקה שורה השאירו ‰ÌÈ„Ú,העדים eÁÈ�‰L ¯ÈÂ‡‰ B˙B‡a ÛÈÒB‰ƒ¿»¬ƒ∆ƒƒ»≈ƒ

È�L ¯ÈÂ‡ eÁÈ�‰ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ,¯Lk ,‰ËÈL ¯ÈÂ‡ Ba LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ»»≈¿…«¿ƒ»∆»ƒƒ¬ƒ¿≈
¯ÈÂ‡ ‰ËÈL „BÚ ¯‡L�Â ‰ËÈLa ‰ˆ¯L ‰Ó ÛÈÒB‰Â ÔÈËÈL שאסור כיון ƒƒ¿ƒ«∆»»«ƒ»¿ƒ¿«ƒ»¬ƒ

כדין  שעשו חזקה כן, ÌÈÚ„BÈaלעשות ÌÈ˜ÊÁÓ ÌÈ„ÚLk ÈÏÓ È�‰Â ליזהר . ¿«≈ƒ≈¿∆≈ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ
ריקות  שורות שתי להשאיר Ô�ÈLÈÁ.שלא ,ÈÎ‰ Â‡Ï ‡‰ ,»«»ƒ«¿ƒ»

È¯˘˙ ‡Î

Ë‡�„‡‰בזמנינו'‡�È�˜Â' ¯Á‡ ˙BÈeÏ˙e ÌÈ˜ÁÓ ÌeÈ˜ ·zÎÏ e‚‰� »ƒ¿»»¬ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿««¿»≈»
וקיים' 'שריר 'È¯L¯קודם ˙B¯ËL‰ ÏÎa ·zÎÏ ‰zÚ eÏ‚¯‰L ÈÙÏ ,¿ƒ∆À¿¿«»ƒ¿…¿»«¿»»ƒ

„ ,'ÌÈ˜Âזה ÛÈÊÏמחמת ¯LÙ‡ È‡ שנשארה הריקה בשורה Âולהוסיף לכן , ¿«»¿ƒ∆¿»¿«≈¿
ËL¯אף ÏL B�È�ÚÓ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ולכן ¿≈ƒƒƒ»«¬»¿≈»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»∆¿«

וקיים' 'שריר אחרי לקיים מועיל ÔÈ‡Lלא ¯ËL ÈÎ‰ ÌeLÓ Baכתוב. ƒ»ƒ¿«∆≈
ÏeÒt ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L' אח"כ ולכתוב האחרונה בשורה להוסיף יכול שהיה כיון »ƒ¿«»»

u
הוא המלוה  שביד שטר שכל  הרמב "ן , טעם עיקר וזה  מחזקתו , השטר  את  מוציא 

פרוע. אינו  בחזקת 

בר"ת .מא. ש "ו  לכתוב  מהני ולא וקיים, שריר לכתוב  שצריך  מוכח  מכאן א.ה .
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ולכן המלוה, ע"י אח"כ וזוייפו נעשו ולא נעשו, אלו LÈשתיקונים Ì‡ƒ≈
B‡ ,ÌÈ˜ÁÓ ¯ËLaתיבות˙BÈeÏ˙,המילים בין תוספת בתורת השורות בין «¿«¿»ƒ¿

ÒeÓÏe˜‰ Ì‰ÈÏÚ ¯·ÚL ˙B·˙ B‡ קולמוס עם התיבה על ˆ¯CÈשעבר , ≈∆»«¬≈∆«¿»ƒ
ÌÓÈ˜Ï בשטר זאת ÌÈ˜Â'ולאשר ¯È¯L Ïk‰Â' Ì„˜ אחרי יקיים אם כי ¿«¿»…∆¿«…»ƒ¿«»

כותבים  שהעדים הקיום ואופן זה, לקיום להתייחס יוכלו לא וקיים' 'שריר

אחרי  וחותמים וכדו', המחק על כתובה או תלויה וזו זו בשורה וזו זו שתיבה

זה  zÎÏ·.קיום CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â הקיום ˜ÔB‰ÈÓeÈ'בלשון ÔÈ„Â' תיבה יכתוב: אלא ¿≈»ƒƒ¿…¿≈ƒ≈

מידי לא ותו תלויה, או המחק על כתובה וזו ‚"Ù)זו Ù"¯ 'ÒÂ˙Â ÈÎ„¯Ó).
ÌÈ˜ ‡Ï Ì‡Â התליות או המחיקות ÌÈÏÒBtאת Ì�È‡ כל, ‰ËL¯,את ¿ƒ…ƒ≈≈»¿ƒ«¿«

Ì‰Ó ÔÈ„ÓÏ ÔÈ‡L ‡Ï‡ דברים ותלה שהוסיף או אחר, דבר וכתב מחק שמא ∆»∆≈¿≈ƒ≈∆
השורות  בין ÏeÒt‰‚‰:.נוספים ,ÌÈ˜˙� ‡ÏÂ ,˜ÁÓ ‰È‰ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ∆ƒ»»¿»¿…ƒ¿«≈»

·e˙k ‰È‰ ‡ÓL ,¯ËL‰ Ïkשהוא דבר שנמחק ‰ËL¯במקום ÏÚ·Ï ‰·BÁ »«¿«∆»»»»»¿«««¿«

ÏÒÙ� ‡Ï Ê‡ ,˜ÁÓ‰ ‰È‰ ‰Ó ¯ËL‰ CBzÓ ÁÎeÓ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ .˜ÁÓ�Â¿ƒ¿«∆»ƒ≈»ƒ«¿«∆»»«¿»»…ƒ¿»

¯ËL‰ Ïkזו שיטה עם הסכים ‚"Ù)והש"ך Ù"¯ È"�Â ¯ÂË)eÈ‰ Ì‡Â . »«¿«¿ƒ»
התליות או ‰ÂÏ‰בעצמותו BÙe‚aהמחיקות ÌL e�È‰„ ,¯ËL ÏL ¿∆¿«¿«¿≈«…∆

Â ‰ÂÏÓ‰ÂסכוםÌÓÈ˜ ‡Ï Ì‡ ,¯ËL‰ ÏÒÙ� ,˙BÚÓ‰ לא שאם כיון ¿««¿∆¿«»ƒ¿»«¿«ƒ…ƒ¿»
סכום  או המלוה או הלוה שם בשטר חסר כאילו וא"כ מהם, למדים אין קיימם

‰eÈהמעות  Ì‡Â התליות . או ËLk¯המחיקות ÈÂ‰ ,ÌÓÈ˜ ‡ÏÂ ÔÓÊa ¿ƒ»«¿«¿…ƒ¿»«≈ƒ¿«
ÔÓÊ Ba ÔÈ‡L'א סעיף מ"ג סימן לעיל דינו .שנתבאר ∆≈¿«

Â¯¯‚ Ba LÈL ¯ËL ומחק וגררו דבר כתוב שהיה בגבו ÂÈ¯Á‡Óו שניכר ¿«∆≈¿»≈«¬»
השטר  ÈËÈLשל È�Èa B‡ השורות , ‰ÔBÚ¯tבין ·BzÎÏ e‚‰�L ÌB˜Óa , ≈≈ƒ≈¿»∆»¬ƒ¿«≈»

¯Lk ,ÈËÈL È�Èa B‡ ÂÈ¯Á‡Ó בחזקתו השטר המלוה, של בידו שהשטר כיון ≈«¬»≈≈ƒ≈»≈
נפרע  ‰ËL¯שלא ÏÚa ÏÚ ÌÈ‡Ï LÈL ‡Ï‡ שיודה , לו ולגרום ולהפחידו ∆»∆≈¿«≈««««¿«

זייף  אכן ÌÈÏÒBtאם LÈÂ לפנינו . ריעותא שיש .מ כיון ¿≈¿ƒ

u
פוסלמ. אין  השטר , ע"ג שכתוב  דפירעון דס"ל  משום  המכשירין  דדעת כתב  הש "ך 

פוסל השטר  ע"ג פירעון  שכתיבת  הרמב "ם  לשיטת אבל  מכשירין, ולכן השטר, את 

כ ', סעיף  ס"ה  בסימן  בעצמו  השו "ע פסק וכן המלוה, ביד כשהוא אף  השטר  את 

שאה"נ מיישב  טעם  והברוך  המכשירין . דעת  את כאן  והביא פסק  כיצד קשה וא"כ

אינו פירעון, ספק  רק שזה מחק אבל  פוסלו, השטר ע "ג פירעון כתיבת

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãî ïîéñâø

È¯˘˙ 'Î

ÊÌÈ˜ÁÓ‰ ÌÈ˜Ï ÔÈ‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ שיש באופן האחרונה, בשורה ≈ƒ∆≈∆≈¿«≈«¿»ƒ
הקיום  כתוב ושם ריקה, שורה השאירו שהעדים e‰L‡חשש ·˙Îa ‡Ï‡∆»ƒ¿»∆

¯ËL‰ ·˙Îa שורות שתי לעשות אפשרות שאין כתב, עובי באותו דהיינו ƒ¿««¿«
החתימות  שלפני ‰ËL¯בריווח ·˙kÓ ¯˙BÈ ‰˜„ ‰·È˙Îa ‡ÏÂ אם , כי ¿…ƒ¿ƒ»«»≈ƒ¿««¿«

כי  הראשונה, מהשורה אף למדים אין דקה, בכתיבה שורות בשתי הקיום

ריק  שהשאירו בשורה שורות שתי שהוסיף .חוששים

Áלכן וקיים', 'שריר כתיבת קודם לקיים שצריך ה' סעיף לעיל ‰È‰נתבאר Ì‡ƒ»»
¯eÚLk ‡e‰Â ,‰�B¯Á‡Ï CeÓÒ ˙Á‡ ‰ËÈLa ˜ÁÓ‰ תיבות של «¿»¿ƒ»««»»«¬»¿¿ƒ

¯˙BÈ B‡ 'ÌÈ˜Â ¯È¯L' מאBÓÈ˜Â ¯ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ בשורה , המחק את »ƒ¿«»≈««ƒ∆»«¿ƒ¿
וקיים' 'שריר אחריו וכתוב ÏeÒt,האחרונה, חוששים, ÎÂ˙·כי B˜ÁÓ ‡ÓL »∆»¿»¿»«

ÌÈ„Ú‰Âבמקומו ·˙k‰ ÔÈaL ÁÂ¯a ÌÈ˜Â ¯ÊÁÂ ,ÛÈÊL שהשאירו „·¯ »»∆ƒ≈¿»«¿ƒ≈»∆«∆≈«¿«¿»≈ƒ
וקיים' 'שריר אחריו וכתב וחזר  פנויה, אחת ÈÏÓשורה È�‰Â כן,. שחוששים ¿«≈ƒ≈

ÓL‡דוקא  LÁÈÓÏ ‡k‡„ ,¯ËLÏ ÌÈ„Ú ÔÈ· ‰ËÈL ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡Lk¿∆≈¬ƒƒ»≈≈ƒ«¿«¿ƒ»¿≈«∆»
והוא ריקה שורה השאירו ‰ÌÈ„Ú,העדים eÁÈ�‰L ¯ÈÂ‡‰ B˙B‡a ÛÈÒB‰ƒ¿»¬ƒ∆ƒƒ»≈ƒ

È�L ¯ÈÂ‡ eÁÈ�‰ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ,¯Lk ,‰ËÈL ¯ÈÂ‡ Ba LÈ Ï·‡¬»≈¬ƒƒ»»≈¿…«¿ƒ»∆»ƒƒ¬ƒ¿≈
¯ÈÂ‡ ‰ËÈL „BÚ ¯‡L�Â ‰ËÈLa ‰ˆ¯L ‰Ó ÛÈÒB‰Â ÔÈËÈL שאסור כיון ƒƒ¿ƒ«∆»»«ƒ»¿ƒ¿«ƒ»¬ƒ

כדין  שעשו חזקה כן, ÌÈÚ„BÈaלעשות ÌÈ˜ÊÁÓ ÌÈ„ÚLk ÈÏÓ È�‰Â ליזהר . ¿«≈ƒ≈¿∆≈ƒÀ¿»ƒ¿¿ƒ
ריקות  שורות שתי להשאיר Ô�ÈLÈÁ.שלא ,ÈÎ‰ Â‡Ï ‡‰ ,»«»ƒ«¿ƒ»

È¯˘˙ ‡Î

Ë‡�„‡‰בזמנינו'‡�È�˜Â' ¯Á‡ ˙BÈeÏ˙e ÌÈ˜ÁÓ ÌeÈ˜ ·zÎÏ e‚‰� »ƒ¿»»¬ƒ¿…ƒ¿»ƒ¿««¿»≈»
וקיים' 'שריר 'È¯L¯קודם ˙B¯ËL‰ ÏÎa ·zÎÏ ‰zÚ eÏ‚¯‰L ÈÙÏ ,¿ƒ∆À¿¿«»ƒ¿…¿»«¿»»ƒ

„ ,'ÌÈ˜Âזה ÛÈÊÏמחמת ¯LÙ‡ È‡ שנשארה הריקה בשורה Âולהוסיף לכן , ¿«»¿ƒ∆¿»¿«≈¿
ËL¯אף ÏL B�È�ÚÓ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰�B¯Á‡ ‰ËÈLÓ ÔÈ„ÓÏ ולכן ¿≈ƒƒƒ»«¬»¿≈»ƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»∆¿«

וקיים' 'שריר אחרי לקיים מועיל ÔÈ‡Lלא ¯ËL ÈÎ‰ ÌeLÓ Baכתוב. ƒ»ƒ¿«∆≈
ÏeÒt ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L' אח"כ ולכתוב האחרונה בשורה להוסיף יכול שהיה כיון »ƒ¿«»»

u
הוא המלוה  שביד שטר שכל  הרמב "ן , טעם עיקר וזה  מחזקתו , השטר  את  מוציא 

פרוע. אינו  בחזקת 

בר"ת .מא. ש "ו  לכתוב  מהני ולא וקיים, שריר לכתוב  שצריך  מוכח  מכאן א.ה .
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שיכול  שטר ליה והוי האחרונה, משורה למדים זה שבאופן וקיים' 'שריר

פסול  וכולו Âלהזדייף, לכן, פסול, השטר וקיים' 'שריר שבלי ÌÈ„ÚÏכיון ÔÈ‡ ¿≈¿≈ƒ
¯È¯L' È¯z Ba ·e˙k Ì‡Â .'ÌÈ˜Â ¯È¯L' ·e˙k Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ÌzÁÏ«¿…∆»ƒ≈»»ƒ¿«»¿ƒ»¿≈»ƒ

¯Lk ,'ÌÈ˜Â חוששין דאחרת לעדים, הכתב בין ריקה שורה שיש בתנאי ¿«»»≈
וקיים' 'שריר שוב  וכתב חדשים דברים זו בשורה Ï‡.שהוסיף ‰ÏÁzÎÏe¿«¿ƒ»…

ÔÎ ‰NÚÈ'וקיים 'שריר  פעמים ב' ÔÓÈÒלכתוב Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) «¬∆≈

(Á"È.

È תיבה שכותבים ע"י הוא התיקונים, של קיום שצורת התבאר ה' סעיף לעיל

ואם  הקודמת, כתיבתו שגררו מקום היינו הגרר, על או המחק על כתובה וזו זו

לפנינו BÓeÈ˜a:בא ·e˙kL ¯ËLאותיותÂ"�'כתובותe˜„·e ,'¯¯‚‰ ÏÚ ¿«∆»¿ƒ««¿»»¿
¯Lk ,˙BÈ˙B‡ ÈzL Ô˙B‡ e‡ˆÓ� ‡ÏÂ ˙B‡a ˙B‡ ¯ËL‰ eNtÁÂ¿ƒ¿«¿«¿¿…ƒ¿¿»¿≈ƒ»≈
השטר, על חתמו שהעדים כיון כן שאומרים והטעם נמחקו, דקותן לרוב שמא

זה  על גם העידו העדים .הרי

È¯˘˙ ·Î

‡È,¯ËL‰ ÛBÒa ÌeÓÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ eÁÎLÂ ,ÌÈ˜ÁÓ Ba LÈL ¯ËL¿«∆≈¿»ƒ¿»¿»≈ƒ¿…ƒ¿¿«¿«
'ÌÈ˜Â ¯È¯L' e·˙ÎÂ שריר' שוב ויכתבו קיום שיעשו הפיתרון זה ובאופן ¿»¿»ƒ¿«»

כן  עשו שלא אלא e‡ˆÓוקיים', È�L‰ ÌzÁÈL Ì„˜Â ,„Á‡‰ „Ú‰ Ì˙ÁÂ¿»«»≈»∆»¿…∆∆«¿…«≈ƒ»¿
e·zÎÈLונזכרו  ,‰Ê ¯ËL ÏL B˙�˜z ,ÌÈ˜ÁÓ‰ eÓÈ˜ ‡ÏL אחרי ∆…ƒ¿«¿»ƒ«»»∆¿«∆∆ƒ¿¿

האחד  Ô�Óחתימת „Á Ì˙Á„ ¯˙·Ï È„‰Ò Ô�‡' שעד שאחרי מעידים אנו ¬»«¬≈¿»«¿»««ƒ»
חתם  ˜e�ÓÈ,אחד ‡ÏL „Ú דה המחיקות, את מקיימים אנו Ckיינוכעת «∆…ƒ«¿«

e¯ÊÁÈÂ ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L Ïk‰Â ,ÈÊÁ ‡˜„k Ìe�ÓÈ˜ da ˙È‡„ ÌÈ˜ÁÓ CÎÂ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¬ƒ¿«…»ƒ¿«»¿«¿¿
Ì‰È�L eÓzÁÈÂ הקיום על והן בשטר שכתוב מה על הן חתימותיהם .ומהני ¿«¿¿¿≈∆

eÓ˙ÁÂ e¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ˙ÓÈ˙ÁÓ ‰ËÓÏ ¯·„ ‰ÊÈ‡ ·e˙k Ì‡ ÔkL ÏÎÂ באותו ¿»∆≈ƒ»≈∆»»¿«»≈¬ƒ«≈ƒ¿»¿¿»¿

„LÎ¯יום  ,(ËÂ˘Ù Ë‚ 'Ù ÈÎ„¯Ó). ¿»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñäø

‰Ó ÔÓÈÒ

¯Ë˘ ÔÈ„Â ,¯Ë˘‰ Ì„Â˜Ó ˙Â¯˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„Ú‰˘
˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ¯ÈÈ�‰ ÏÚ ‡·‰

ÌÈÙÈÚÒ ‚"Î Â·Â

שיהיו‡ שטרות ÔÓמתיקון ‡ÏÂ ,¯ËLa ‰ËÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«»«¿«¿…ƒ
‰ÏÚÓÏÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ„„ˆ‰ נעשה שלא כיון פסול, השטר כן חתמו ואם «¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»

מלמעלה, או מהצד חתם והשני כראוי, חתם אחד עד אם ואף שטרות, כתיקון

הנ"ל  מטעם .פסול

È¯˘˙ ‚Î

·Ú„BÈ ‰È‰L ÔÈ„ ˙Èa L‡¯ ו ‰ËL¯תוכן ÔÈ�Ú ההלוואה מעשה את וראה …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿«
המכירה  ‰ÙBÒ¯או ÂÈ�ÙÏ ‡¯˜Â כדי BÏLהקבוע, בשטר שכתב מה ¿»»¿»»«≈∆
עליו  ‡B˙Bשיחתום ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ שלו , ‰¯Èלסופר ,ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â ƒ¿«¬ƒ¿≈»»»¬≈
Ì˙BÁ ‰ÊעלBÓˆÚa ‡e‰ B‡¯˜ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËL‰ שאימתו כיון ∆≈«¿«««ƒ∆…¿»¿«¿

לפניו  שקרא ממה אחר דבר שכתב חוששים אין הסופר, ‰ÌÚעל ¯‡L ÔÈ‡Â .¿≈¿«»»
B‡'אפי¯Á‡ ¯ÙBÒÂ ÔÈ„ ˙Èa L‡¯ כ"כ ואין שלו, הקבוע הסופר שאינו …≈ƒ¿≈«≈

עליו ‰Ú„(ÂË¯)אימתו ‡¯˜ÈL „Ú ,Ôk ˙BNÚÏ ÌÈ‡L¯ את בעצמו «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈
‰ÏÓa ‰ÏÓ ¯ËL‰ אין שמא לפניו, שמקריאים מה על לסמוך אפשר אי כי «¿«ƒ»¿ƒ»

שניים  אפילו אלא לפניו, קורא כשאחד רק זה אין לסמוך דא"א ומה נכון. זה

עד  כמו דהוי זו, לשיטה מהני לא בשטר, שכתוב מה תומם לפי לפניו יקראו

עד  ÔÈÓ˙BÁ‰‚‰:.מפי Ô‰Â ,Ì‰È�ÙÏ e‡¯˜È ÌÈ�L„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¯ÂË) ¿≈¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

(‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"ÎÙ È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰Â ˘"‡¯‰ÂÂאפילוÔBLÏ ÔÈ�È·Ó Ô�È‡ Ì‡ ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿

Ô‰Ï eÓ‚¯˙È ,¯ËL‰שניÔÈ‡¯B˜‰ מה זה שאכן עליהם לסמוך ויכולים «¿«¿«¿¿»∆«¿ƒ

בשטר  ÔÈÓ˙BÁשכתוב Ì‰Â ,(‚"˜Ò Í"˘ ÔÈÈÚ ÛÒÂÈ ˙È·)¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ , ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»

דעיקר כתב לא והש"ך תומם לפי עדים שני פי על שאפי' ראשונה כדעה

מהני  בדיעבד אבל לכתחילה, „˜ÔÈ¯Bיחתמו ÌÈ¯ÓB‡ LÈ אחד . עד רק אפילו ≈¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓ˙BÁÂ ¯eaˆ È�ÙÏ משום ששומעים, מה פי ˆea¯,על È�ÙÏ ¯˜LÏ ÌÈ‡¯È„ ƒ¿≈ƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

BÏL ¯ÙBÒÂ ÔÈ„ ˙Èa L‡¯k ÈÂ‰Â(ÔÈËÈ‚„ ·"Ù È"¯˘‡Â ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰). ¿«≈¿…≈ƒ¿≈∆
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãî ïîéñ ãø

שיכול  שטר ליה והוי האחרונה, משורה למדים זה שבאופן וקיים' 'שריר

פסול  וכולו Âלהזדייף, לכן, פסול, השטר וקיים' 'שריר שבלי ÌÈ„ÚÏכיון ÔÈ‡ ¿≈¿≈ƒ
¯È¯L' È¯z Ba ·e˙k Ì‡Â .'ÌÈ˜Â ¯È¯L' ·e˙k Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ÌzÁÏ«¿…∆»ƒ≈»»ƒ¿«»¿ƒ»¿≈»ƒ

¯Lk ,'ÌÈ˜Â חוששין דאחרת לעדים, הכתב בין ריקה שורה שיש בתנאי ¿«»»≈
וקיים' 'שריר שוב  וכתב חדשים דברים זו בשורה Ï‡.שהוסיף ‰ÏÁzÎÏe¿«¿ƒ»…

ÔÎ ‰NÚÈ'וקיים 'שריר  פעמים ב' ÔÓÈÒלכתוב Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) «¬∆≈

(Á"È.

È תיבה שכותבים ע"י הוא התיקונים, של קיום שצורת התבאר ה' סעיף לעיל

ואם  הקודמת, כתיבתו שגררו מקום היינו הגרר, על או המחק על כתובה וזו זו

לפנינו BÓeÈ˜a:בא ·e˙kL ¯ËLאותיותÂ"�'כתובותe˜„·e ,'¯¯‚‰ ÏÚ ¿«∆»¿ƒ««¿»»¿
¯Lk ,˙BÈ˙B‡ ÈzL Ô˙B‡ e‡ˆÓ� ‡ÏÂ ˙B‡a ˙B‡ ¯ËL‰ eNtÁÂ¿ƒ¿«¿«¿¿…ƒ¿¿»¿≈ƒ»≈
השטר, על חתמו שהעדים כיון כן שאומרים והטעם נמחקו, דקותן לרוב שמא

זה  על גם העידו העדים .הרי

È¯˘˙ ·Î

‡È,¯ËL‰ ÛBÒa ÌeÓÈ˜ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ eÁÎLÂ ,ÌÈ˜ÁÓ Ba LÈL ¯ËL¿«∆≈¿»ƒ¿»¿»≈ƒ¿…ƒ¿¿«¿«
'ÌÈ˜Â ¯È¯L' e·˙ÎÂ שריר' שוב ויכתבו קיום שיעשו הפיתרון זה ובאופן ¿»¿»ƒ¿«»

כן  עשו שלא אלא e‡ˆÓוקיים', È�L‰ ÌzÁÈL Ì„˜Â ,„Á‡‰ „Ú‰ Ì˙ÁÂ¿»«»≈»∆»¿…∆∆«¿…«≈ƒ»¿
e·zÎÈLונזכרו  ,‰Ê ¯ËL ÏL B˙�˜z ,ÌÈ˜ÁÓ‰ eÓÈ˜ ‡ÏL אחרי ∆…ƒ¿«¿»ƒ«»»∆¿«∆∆ƒ¿¿

האחד  Ô�Óחתימת „Á Ì˙Á„ ¯˙·Ï È„‰Ò Ô�‡' שעד שאחרי מעידים אנו ¬»«¬≈¿»«¿»««ƒ»
חתם  ˜e�ÓÈ,אחד ‡ÏL „Ú דה המחיקות, את מקיימים אנו Ckיינוכעת «∆…ƒ«¿«

e¯ÊÁÈÂ ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L Ïk‰Â ,ÈÊÁ ‡˜„k Ìe�ÓÈ˜ da ˙È‡„ ÌÈ˜ÁÓ CÎÂ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒ«¿ƒ¿»¬ƒ¿«…»ƒ¿«»¿«¿¿
Ì‰È�L eÓzÁÈÂ הקיום על והן בשטר שכתוב מה על הן חתימותיהם .ומהני ¿«¿¿¿≈∆

eÓ˙ÁÂ e¯ÊÁÂ ,ÌÈ„Ú ˙ÓÈ˙ÁÓ ‰ËÓÏ ¯·„ ‰ÊÈ‡ ·e˙k Ì‡ ÔkL ÏÎÂ באותו ¿»∆≈ƒ»≈∆»»¿«»≈¬ƒ«≈ƒ¿»¿¿»¿

„LÎ¯יום  ,(ËÂ˘Ù Ë‚ 'Ù ÈÎ„¯Ó). ¿»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñäø

‰Ó ÔÓÈÒ

¯Ë˘ ÔÈ„Â ,¯Ë˘‰ Ì„Â˜Ó ˙Â¯˜Ï ÌÈÎÈ¯ˆ ÌÈ„Ú‰˘
˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ¯ÈÈ�‰ ÏÚ ‡·‰

ÌÈÙÈÚÒ ‚"Î Â·Â

שיהיו‡ שטרות ÔÓמתיקון ‡ÏÂ ,¯ËLa ‰ËÓÏ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰»≈ƒ¿ƒ¿«»«¿«¿…ƒ
‰ÏÚÓÏÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ„„ˆ‰ נעשה שלא כיון פסול, השטר כן חתמו ואם «¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»

מלמעלה, או מהצד חתם והשני כראוי, חתם אחד עד אם ואף שטרות, כתיקון

הנ"ל  מטעם .פסול

È¯˘˙ ‚Î

·Ú„BÈ ‰È‰L ÔÈ„ ˙Èa L‡¯ ו ‰ËL¯תוכן ÔÈ�Ú ההלוואה מעשה את וראה …≈ƒ∆»»≈«ƒ¿««¿«
המכירה  ‰ÙBÒ¯או ÂÈ�ÙÏ ‡¯˜Â כדי BÏLהקבוע, בשטר שכתב מה ¿»»¿»»«≈∆
עליו  ‡B˙Bשיחתום ÔÈÓ‡Ó ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ שלו , ‰¯Èלסופר ,ÂÈÏÚ B˙ÓÈ‡Â ƒ¿«¬ƒ¿≈»»»¬≈
Ì˙BÁ ‰ÊעלBÓˆÚa ‡e‰ B‡¯˜ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËL‰ שאימתו כיון ∆≈«¿«««ƒ∆…¿»¿«¿

לפניו  שקרא ממה אחר דבר שכתב חוששים אין הסופר, ‰ÌÚעל ¯‡L ÔÈ‡Â .¿≈¿«»»
B‡'אפי¯Á‡ ¯ÙBÒÂ ÔÈ„ ˙Èa L‡¯ כ"כ ואין שלו, הקבוע הסופר שאינו …≈ƒ¿≈«≈

עליו ‰Ú„(ÂË¯)אימתו ‡¯˜ÈL „Ú ,Ôk ˙BNÚÏ ÌÈ‡L¯ את בעצמו «»ƒ«¬≈«∆ƒ¿»»≈
‰ÏÓa ‰ÏÓ ¯ËL‰ אין שמא לפניו, שמקריאים מה על לסמוך אפשר אי כי «¿«ƒ»¿ƒ»

שניים  אפילו אלא לפניו, קורא כשאחד רק זה אין לסמוך דא"א ומה נכון. זה

עד  כמו דהוי זו, לשיטה מהני לא בשטר, שכתוב מה תומם לפי לפניו יקראו

עד  ÔÈÓ˙BÁ‰‚‰:.מפי Ô‰Â ,Ì‰È�ÙÏ e‡¯˜È ÌÈ�L„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¯ÂË) ¿≈¿ƒƒ¿«ƒƒ¿¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ

(‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"ÎÙ È�ÂÓÈÓ ˙Â‰‚‰Â ˘"‡¯‰ÂÂאפילוÔBLÏ ÔÈ�È·Ó Ô�È‡ Ì‡ ¿ƒ≈»¿ƒƒ¿

Ô‰Ï eÓ‚¯˙È ,¯ËL‰שניÔÈ‡¯B˜‰ מה זה שאכן עליהם לסמוך ויכולים «¿«¿«¿¿»∆«¿ƒ

בשטר  ÔÈÓ˙BÁשכתוב Ì‰Â ,(‚"˜Ò Í"˘ ÔÈÈÚ ÛÒÂÈ ˙È·)¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ , ¿≈¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»

דעיקר כתב לא והש"ך תומם לפי עדים שני פי על שאפי' ראשונה כדעה

מהני  בדיעבד אבל לכתחילה, „˜ÔÈ¯Bיחתמו ÌÈ¯ÓB‡ LÈ אחד . עד רק אפילו ≈¿ƒ¿ƒ

ÔÈÓ˙BÁÂ ¯eaˆ È�ÙÏ משום ששומעים, מה פי ˆea¯,על È�ÙÏ ¯˜LÏ ÌÈ‡¯È„ ƒ¿≈ƒ¿¿ƒƒ≈ƒ¿«≈ƒ¿≈ƒ

BÏL ¯ÙBÒÂ ÔÈ„ ˙Èa L‡¯k ÈÂ‰Â(ÔÈËÈ‚„ ·"Ù È"¯˘‡Â ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰). ¿«≈¿…≈ƒ¿≈∆
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñ åø

B„Èשטר‚ Ì˙Á· ‰‡„B‰ עליו חתום ËL‰Â¯שהלוה בלשון ÔÙe‚aנכתב, »»«¬»»¿«¿«¿»
Lוכתב ¯e¯a ¯·„‰Â ,ÌÈÈB‚ ÏLהלוה˙B¯˜Ï Ú„BÈ B�È‡ זו Âלשון אף , ∆ƒ¿«»»»∆≈≈«ƒ¿¿

‰Ó ÏÎa ‡e‰ ·ÈÁ˙Ó ÌB˜Ó ÏkÓ ,B‡¯˜ ‡ÏL „Ú Ì˙ÁL ÌÈ„Ú LÈ≈≈ƒ∆»««∆…¿»ƒ»»ƒ¿«≈¿»«
Ba ·e˙kL והסכים הסופר, על סמך כרחך על בו, לקרוא בלי שחתם כיון ∆»

זה  בשטר שכתוב מה לכל .להתחייב

È¯˘˙ „Î

„˜ÏÁ ¯È� Ì‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú שצריכים מה כפי ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
‰¯ÌeLלחתום  ÏÚ eÓ˙ÁÂ שבגט אע"פ דיו, הקרעים את שממלאים ע"י ¿»¿«»»

ואם  כן, לעשות אסור שטרות בשאר אבל עיגון, חשש מחמת כזה באופן כשר

כן  ÏeÒt.עשו ¯ËL‰Â ,˙e„¯Ó ˙kÓ Ì˙B‡ ÔÈkÓ¯ËL‰ ÔÈ¯ÈLÎÓ LÈÂ «ƒ»«««¿¿«¿«»¿≈«¿ƒƒ«¿«

כשר השטר מ"מ ע"ז, אותם ומכין לכתחילה, כן לעשות שאסור (ÂË¯אע"פ

(ÔÈËÈ‚„ ·"Ù Ô"¯· ÔÈÚÂ ,‡"·˘¯ Ì˘· ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"Î ˜¯Ù ‰�˘Ó „È‚Ó‰Â.

‰Ì˙BÁ ¯ÙBÒ‰L e‚‰�L ÌB˜ÓבשטרÈt ÏÚשל ‰Ú„,במקומו »∆»¬∆«≈≈«ƒ»≈
È�BÏt ¯a È�BÏt ·˙BkL העד של שמו aהיינו Ì˙Áשל ÈÒÓ¯˙אופן ∆≈¿ƒ«¿ƒ»«¿¿ƒ«

ÒeÓÏe˜ במקומו לחתום ˆÂ‰לאחר È�BÏt ¯a È�BÏt Ba ·e˙kL B‡ , ¿∆»¿ƒ«¿ƒƒ»
ÌzÁÏ במקומו חתם אחר ÂNÚÏ˙ואדם Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ È�a eÏa˜ Ì‡ , «¿…ƒƒ¿¿≈»ƒ¬≈∆«¬

את החותם B˙e„Úולהחשיב Lk¯של ,„Ú‰ ˙e„Úk על לקבל שמועיל כמו ≈¿≈»≈»≈
פסולים  דיין או עד Úעצמו eÏa˜ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL Ïk .ÌeÏk B�È‡ ,Ì‰ÈÏ ¿ƒ…ƒ¿¬≈∆≈¿»¿«

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚL ,e�È�ÙÏ ‡a‰ אע"פ מזוייף, שאינו «»¿»≈∆≈ƒ¿ƒƒ«¬ƒ«»≈ƒ
שחתמו  לפני השטר את קראו העדים אם יודעים אנו ‡B˙B,שאין ÌÈÓÈ˜Ó¿«¿ƒ

e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁL∆¬»»≈»≈ƒ¿ƒ««¿«∆»ƒ≈¿»
ÔÓ˜ È„‰ÒÏ e‰È�˙È‡ È‡Â .ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈÂ נמצאים החתימה עדי אם ¿¿ƒ«¿…¿ƒƒ¿«¿¿»¬≈«»

È¯˜ÓÏלפנינו  ÈÚ„È ‡Ï„ e‰a ÔÏ ÌÈ˜Â לקרוא,, יודעים שאינם יודעים ואנו ¿ƒ»¿¿»»¿≈¿ƒ¿≈
שחתמו  קודם השטר את קראו לא בודאי ‡˜¯Ô�Èמ"מ,וא"כ È¯Ó‡ È‡ƒ»¿ƒ«¿≈»

È¯˜ÓÏ Ú„È„ Ô‡ÓÏ מה לפנינו הקריאו ששניים לב"ד מעצמם אמרו אם ¿»¿»«¿ƒ¿≈
חתמנו  ולכן בשטר, e‰ÈÏÚשכתוב Ô�ÈÎÓÒ שכתב , [ומה עליהם. סומכים »¿≈»¬«¿

רק  היינו עדים, שני הקראת על אפי' לסמוך דאין ב' סעיף לעיל בשו"ע

‰ÈÎ.לכתחילה] È¯Ó‡ ‡Ï È‡Â רק לפניהם, שהקרו מעצמם אמרו לא אם ¿ƒ…»¿ƒ»ƒ

שכן  וענו לפניהם, קראו אם אותם שאל t‰הב"ד ÏÚ e‰È˙e„‰Òa Ô�È˜È„ ,«¿ƒ»¿«¬«¿«∆

בשטר  שכתוב מה פה בעל יודעים אם אותם ‡ËL¯‡בודקים È�ÂÎÓ È‡ ,ƒ¿«¿≈«¿»»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñæø

בשטר  שכתוב למה מכוון שאומרים מה e‰Ïאם Ô�ÈÓÈ˜Ó את , מקיימים ¿«¿ƒ»¿

השטר  בשטר, שכתוב למה בע"פ לכוון יודעים אין ואם כשר, והשטר השטר

וחתמו  לפניהם שקראו מעצמם אמרו אם רק .(ÂË¯)מב פסול,

È¯˘˙ ‰Î

ÂÌÈ„Ú‰ e˜„˜„È כשחותמים.ÔÈËÈL È�L ·Á¯ ·˙k‰Ó e˜ÈÁ¯È ‡ÏL , ¿«¿¿»≈ƒ∆…«¿ƒ≈«¿»…«¿≈ƒƒ
'ÌÈ˜Â ¯È¯L' ·e˙Î eÏÙ‡ ,ÏeÒt ,ÔÈËÈL È�L e˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â כיון ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒ»¬ƒ»»ƒ¿«»

אלו  שורות בשני ויכתוב מעליו, שכתוב מה כל שיחתוך ע"י לזייפו ניתן שהשטר

וקיים' 'שריר שוב ולכתוב שרוצה מה אלו שורות בשתי להוסיף או שרוצה, .מה
„·¯ו  ÌeL Ba ÛÈÊ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏL Úe„È eÏÙ‡ שהוא כיון פסול, מ"מ ¬ƒ»«∆…ƒ¿…ƒ≈»»

בו  לזייף שאפשר BÈ„aשטר e‰eËÈË eÏÙ‡Â .ÌÈ„e˜� B‡ÏÓ ,Le¯Èt) «¬ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ

ÌÈ„e˜�נקודות „BÈ)נקודות ÏL מ"מ זה, ברווח כלום לזייף אפשר אי וממילא ¿ƒ∆¿

e¯Ó‡È ‡ÏL ,ÏeÒtשהעדים‡ËeÈË‰ ÏÚ eÓ˙Á שבפניהם רק שמעידים »∆……¿»¿««¿»
דיו  בנקודות ומלאהו ומחקו לחובתו דבר כתוב שהיה ולא דיו נקודות ע"י נמחק

‡ÏÂמעידים¯ËL‰ ¯˜Ú ÏÚ עדים בלי שטר הוא כי פסול, .ולכן ¿…«ƒ««¿«

Êe�È‰ ,ÏeÒt ÔÈËÈL È�L e˜ÈÁ¯‰ Ì‡L Ô�È¯Ó‡„ לענין‰‡ Èa‚ÓÏרק »¿«¿≈»∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒ»«¿¿ƒ¿≈
È„aÚLÓÓ d· זיוף חשש מחמת ממשועבדים, בו לגבות יכול ‡Èשאין , ≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

ÈÓ�לגבות לענין אף מינה ÈzÚ¯tנפקא ÔÚBË ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,È¯Á È�aÓ כיון «≈ƒ¿≈»≈ƒ«…∆≈»«¿ƒ
פרעתי  לומר שנאמן פה על כמלוה נחשב כשר, שטר ÏBÎÈשאינו B�È‡ Ï·‡ .¬»≈»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ÔÚËÏ אבל לזייפו, שיכול כיון פסול שהשטר דאע"פ ƒ¿……»¿»ƒ≈»
להד"ם  לומר יכול שאין כעדים עכ"פ ונחשב אמת שהדברים .ניכר

È¯˘˙ ÂÎ

Áe¯Ó‡L ÔÈËÈL È�L נמדדות אלו שורות פסול, השטר שיירו, Îa˙·שאם ¿≈ƒƒ∆»¿ƒ¿«
‡ÏÂ ,‰Ò‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú È„Èכתיבת ÙBÒ¯לפי È„È וכותב מומחה שהוא ¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿…¿≈≈

דק  ‰ÙBÒ¯יותר Ïˆ‡ CÏB‰ B�È‡ ÛÈÊÓ‰ ÏkL ולכן , בעצמו, מזייף אלא ∆»«¿«≈≈≈≈∆«≈
שלו  כתיבה בצורת שורות שתי להוסיף אפשרות לו שתהיה .צריך

u
שכתובמב. שמה  בסוף  התברר אם לפניהם , קראו  לא אם  אפי' הש "ך  ולשיטת

פסול . השטר  הסמ"ע ולדעת  כשר, השטר אמת , הוא  בשטר
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B„Èשטר‚ Ì˙Á· ‰‡„B‰ עליו חתום ËL‰Â¯שהלוה בלשון ÔÙe‚aנכתב, »»«¬»»¿«¿«¿»
Lוכתב ¯e¯a ¯·„‰Â ,ÌÈÈB‚ ÏLהלוה˙B¯˜Ï Ú„BÈ B�È‡ זו Âלשון אף , ∆ƒ¿«»»»∆≈≈«ƒ¿¿

‰Ó ÏÎa ‡e‰ ·ÈÁ˙Ó ÌB˜Ó ÏkÓ ,B‡¯˜ ‡ÏL „Ú Ì˙ÁL ÌÈ„Ú LÈ≈≈ƒ∆»««∆…¿»ƒ»»ƒ¿«≈¿»«
Ba ·e˙kL והסכים הסופר, על סמך כרחך על בו, לקרוא בלי שחתם כיון ∆»

זה  בשטר שכתוב מה לכל .להתחייב

È¯˘˙ „Î

„˜ÏÁ ¯È� Ì‰Ï eÚ¯˜Â ,ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ÌÈ„Ú שצריכים מה כפי ≈ƒ∆≈¿ƒ«¿…¿»¿»∆¿»»»
‰¯ÌeLלחתום  ÏÚ eÓ˙ÁÂ שבגט אע"פ דיו, הקרעים את שממלאים ע"י ¿»¿«»»

ואם  כן, לעשות אסור שטרות בשאר אבל עיגון, חשש מחמת כזה באופן כשר

כן  ÏeÒt.עשו ¯ËL‰Â ,˙e„¯Ó ˙kÓ Ì˙B‡ ÔÈkÓ¯ËL‰ ÔÈ¯ÈLÎÓ LÈÂ «ƒ»«««¿¿«¿«»¿≈«¿ƒƒ«¿«

כשר השטר מ"מ ע"ז, אותם ומכין לכתחילה, כן לעשות שאסור (ÂË¯אע"פ

(ÔÈËÈ‚„ ·"Ù Ô"¯· ÔÈÚÂ ,‡"·˘¯ Ì˘· ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó „"Î ˜¯Ù ‰�˘Ó „È‚Ó‰Â.

‰Ì˙BÁ ¯ÙBÒ‰L e‚‰�L ÌB˜ÓבשטרÈt ÏÚשל ‰Ú„,במקומו »∆»¬∆«≈≈«ƒ»≈
È�BÏt ¯a È�BÏt ·˙BkL העד של שמו aהיינו Ì˙Áשל ÈÒÓ¯˙אופן ∆≈¿ƒ«¿ƒ»«¿¿ƒ«

ÒeÓÏe˜ במקומו לחתום ˆÂ‰לאחר È�BÏt ¯a È�BÏt Ba ·e˙kL B‡ , ¿∆»¿ƒ«¿ƒƒ»
ÌzÁÏ במקומו חתם אחר ÂNÚÏ˙ואדם Ì‰ÈÏÚ ¯ÈÚ‰ È�a eÏa˜ Ì‡ , «¿…ƒƒ¿¿≈»ƒ¬≈∆«¬

את החותם B˙e„Úולהחשיב Lk¯של ,„Ú‰ ˙e„Úk על לקבל שמועיל כמו ≈¿≈»≈»≈
פסולים  דיין או עד Úעצמו eÏa˜ ‡Ï Ì‡Â .¯ËL Ïk .ÌeÏk B�È‡ ,Ì‰ÈÏ ¿ƒ…ƒ¿¬≈∆≈¿»¿«

ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚL ,e�È�ÙÏ ‡a‰ אע"פ מזוייף, שאינו «»¿»≈∆≈ƒ¿ƒƒ«¬ƒ«»≈ƒ
שחתמו  לפני השטר את קראו העדים אם יודעים אנו ‡B˙B,שאין ÌÈÓÈ˜Ó¿«¿ƒ

e‰e‡¯˜ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓ˙BÁ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡ ‰˜ÊÁL∆¬»»≈»≈ƒ¿ƒ««¿«∆»ƒ≈¿»
ÔÓ˜ È„‰ÒÏ e‰È�˙È‡ È‡Â .ÌzÁÏ ÌÈÚ„BÈÂ נמצאים החתימה עדי אם ¿¿ƒ«¿…¿ƒƒ¿«¿¿»¬≈«»

È¯˜ÓÏלפנינו  ÈÚ„È ‡Ï„ e‰a ÔÏ ÌÈ˜Â לקרוא,, יודעים שאינם יודעים ואנו ¿ƒ»¿¿»»¿≈¿ƒ¿≈
שחתמו  קודם השטר את קראו לא בודאי ‡˜¯Ô�Èמ"מ,וא"כ È¯Ó‡ È‡ƒ»¿ƒ«¿≈»

È¯˜ÓÏ Ú„È„ Ô‡ÓÏ מה לפנינו הקריאו ששניים לב"ד מעצמם אמרו אם ¿»¿»«¿ƒ¿≈
חתמנו  ולכן בשטר, e‰ÈÏÚשכתוב Ô�ÈÎÓÒ שכתב , [ומה עליהם. סומכים »¿≈»¬«¿

רק  היינו עדים, שני הקראת על אפי' לסמוך דאין ב' סעיף לעיל בשו"ע

‰ÈÎ.לכתחילה] È¯Ó‡ ‡Ï È‡Â רק לפניהם, שהקרו מעצמם אמרו לא אם ¿ƒ…»¿ƒ»ƒ

שכן  וענו לפניהם, קראו אם אותם שאל t‰הב"ד ÏÚ e‰È˙e„‰Òa Ô�È˜È„ ,«¿ƒ»¿«¬«¿«∆

בשטר  שכתוב מה פה בעל יודעים אם אותם ‡ËL¯‡בודקים È�ÂÎÓ È‡ ,ƒ¿«¿≈«¿»»
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בשטר  שכתוב למה מכוון שאומרים מה e‰Ïאם Ô�ÈÓÈ˜Ó את , מקיימים ¿«¿ƒ»¿

השטר  בשטר, שכתוב למה בע"פ לכוון יודעים אין ואם כשר, והשטר השטר

וחתמו  לפניהם שקראו מעצמם אמרו אם רק .(ÂË¯)מב פסול,

È¯˘˙ ‰Î

ÂÌÈ„Ú‰ e˜„˜„È כשחותמים.ÔÈËÈL È�L ·Á¯ ·˙k‰Ó e˜ÈÁ¯È ‡ÏL , ¿«¿¿»≈ƒ∆…«¿ƒ≈«¿»…«¿≈ƒƒ
'ÌÈ˜Â ¯È¯L' ·e˙Î eÏÙ‡ ,ÏeÒt ,ÔÈËÈL È�L e˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â כיון ¿ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒ»¬ƒ»»ƒ¿«»

אלו  שורות בשני ויכתוב מעליו, שכתוב מה כל שיחתוך ע"י לזייפו ניתן שהשטר

וקיים' 'שריר שוב ולכתוב שרוצה מה אלו שורות בשתי להוסיף או שרוצה, .מה
„·¯ו  ÌeL Ba ÛÈÊ ‡ÏÂ ÛÈÒB‰ ‡ÏL Úe„È eÏÙ‡ שהוא כיון פסול, מ"מ ¬ƒ»«∆…ƒ¿…ƒ≈»»

בו  לזייף שאפשר BÈ„aשטר e‰eËÈË eÏÙ‡Â .ÌÈ„e˜� B‡ÏÓ ,Le¯Èt) «¬ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿ƒ

ÌÈ„e˜�נקודות „BÈ)נקודות ÏL מ"מ זה, ברווח כלום לזייף אפשר אי וממילא ¿ƒ∆¿

e¯Ó‡È ‡ÏL ,ÏeÒtשהעדים‡ËeÈË‰ ÏÚ eÓ˙Á שבפניהם רק שמעידים »∆……¿»¿««¿»
דיו  בנקודות ומלאהו ומחקו לחובתו דבר כתוב שהיה ולא דיו נקודות ע"י נמחק

‡ÏÂמעידים¯ËL‰ ¯˜Ú ÏÚ עדים בלי שטר הוא כי פסול, .ולכן ¿…«ƒ««¿«

Êe�È‰ ,ÏeÒt ÔÈËÈL È�L e˜ÈÁ¯‰ Ì‡L Ô�È¯Ó‡„ לענין‰‡ Èa‚ÓÏרק »¿«¿≈»∆ƒƒ¿ƒ¿≈ƒƒ»«¿¿ƒ¿≈
È„aÚLÓÓ d· זיוף חשש מחמת ממשועבדים, בו לגבות יכול ‡Èשאין , ≈ƒ¿«¿¿≈ƒ

ÈÓ�לגבות לענין אף מינה ÈzÚ¯tנפקא ÔÚBË ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,È¯Á È�aÓ כיון «≈ƒ¿≈»≈ƒ«…∆≈»«¿ƒ
פרעתי  לומר שנאמן פה על כמלוה נחשב כשר, שטר ÏBÎÈשאינו B�È‡ Ï·‡ .¬»≈»

ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ÔÚËÏ אבל לזייפו, שיכול כיון פסול שהשטר דאע"פ ƒ¿……»¿»ƒ≈»
להד"ם  לומר יכול שאין כעדים עכ"פ ונחשב אמת שהדברים .ניכר

È¯˘˙ ÂÎ

Áe¯Ó‡L ÔÈËÈL È�L נמדדות אלו שורות פסול, השטר שיירו, Îa˙·שאם ¿≈ƒƒ∆»¿ƒ¿«
‡ÏÂ ,‰Ò‚ ‡È‰L ÌÈ„Ú È„Èכתיבת ÙBÒ¯לפי È„È וכותב מומחה שהוא ¿≈≈ƒ∆ƒ«»¿…¿≈≈

דק  ‰ÙBÒ¯יותר Ïˆ‡ CÏB‰ B�È‡ ÛÈÊÓ‰ ÏkL ולכן , בעצמו, מזייף אלא ∆»«¿«≈≈≈≈∆«≈
שלו  כתיבה בצורת שורות שתי להוסיף אפשרות לו שתהיה .צריך

u
שכתובמב. שמה  בסוף  התברר אם לפניהם , קראו  לא אם  אפי' הש "ך  ולשיטת

פסול . השטר  הסמ"ע ולדעת  כשר, השטר אמת , הוא  בשטר
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Ë,eÏ‡ ÔÈËÈL È�LנמדדותÔ¯ÈÂ‡Â Ô‰ ואויר עליונה, לשיטה שמעל אויר ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»
מהאויר  לבד אוירים, ושתי שורות שתי היינו תחתונה, משורה למטה של

השורות  שתי ‰BÈÏÚ�‰שבין ‰ËÈLa „"ÓÏ ÔB‚k למעלה , עולה שהאות ¿«∆«ƒ»»∆¿»
עצמה  ‰BzÁz�‰מהשורה ‰ËÈLa 'ÍÂ מהשורה למטה יורדת שהאות ¿¿ƒ»««¿»

Ì‰Lעצמה  הכל, ‡ÌÈ¯ÈÂ.בסך ‰˘ÏLe ÔÈËÈL È�L ∆≈¿≈ƒƒ¿…»¬ƒƒ

È¯˘˙ ÊÎ

ÈeÁÈ�‰Â ,‰ËÈL ÚˆÓ‡a ÌÈÒÓ ¯ËL‰ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ריק ≈ƒ∆≈∆ƒ«¿«¿«≈¿∆¿«ƒ»¿ƒƒ
d˙B‡חציa ÌzÁÏ eÏÈÁ˙‰Â ,˙¯Á‡ „BÚÂ ‰ËÈLתחילת‰ËÈL »ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ«¿…¿ƒ»
˙ÈLÈÏL זה אצל זה ובין זה תחת זה חתמו ÏeÒt,בין zÎÏ·משום, ÏBÎÈL ¿ƒƒ»∆»ƒ¿…

‰ËÈLa ¯ËL ÏL B�È�ÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰ˆ¯ÈL ‰Ó ‰ËÈL ÈˆÁ d˙B‡a¿»¬ƒƒ»«∆ƒ¿∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»∆¿«¿ƒ»
‰�B¯Á‡ ולכן ממנה, למדים האחרונה שלפני שורה בחצי שהוסיף מה וממילא «¬»

שטר  שהוא כיון ריקים, וחצי שורה עם כך לפנינו בא אם אף פסול, השטר כל

לזיוף  ÌÈÒÓשראוי Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈL ÌÈ„Ú‰ e˜ÈÁ¯‰Â ,‰ËÈL ÛBÒa ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»
ÌÈ„Ú‰ eÏÈÁ˙‰Â ,‰ÓÏLלחתוםÌ‡ ÏeÒt ,‰È�L ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¿≈»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ

‰ËÈL ÈˆÁ d˙B‡a ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÓzÁÈ אין זה, תחת זה חתמו אם [אבל «¿¿∆««∆¿»¬ƒƒ»
ולא  הראשון העד שעם שורה מחצי למדים אין כזה דבאופן פסול, חשש כאן

אחרונה] שורה דהוי כיון שלפניה, ÈˆÁaמשום,משורה ·zÎÏ ÏÎeÈL∆«ƒ¿…«¬ƒ
¯ËL ‡‰ÈÂ ,‰�Ó È�BÏtÓ ‰ÂÏ È�BÏt Ô˙ÓÈ˙Á È�ÙÏL ˜ÏÁ‰ ‰ËÈL‰«ƒ»∆»»∆ƒ¿≈¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»∆ƒ≈¿«

‡e‰ ‡a‰[ÂÈ„ÚÂ]ÔBÈÏÚ‰ Ïk CzÁÈÂ ,¯Lk ‡e‰L ,˙Á‡ ‰ËÈLa «»¿≈»¿ƒ»««∆»≈¿«¿…»»∆¿
פסול  השטר ריק, לפנינו בא אם אף לזיוף, שראוי שטר שהוא ≈»¿ÔÈÚÂ‰‚‰:.וכיון

'‚ ÛÈÚÒ „"Ó ÔÓÈÒ(Ó"„Ú)ÌÈÏBÎÈ ,‰ËÈL‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÒÓ ¯ËL‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿«¿«≈¿∆¿««ƒ»¿ƒ

‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ˙¯‡L�‰ ‰ËÈL ÈˆÁa ÔÓˆÚ ÌzÁÏ ÌÈ„Ú‰ שורה Ê‡Âבאותה , »≈ƒ«¿…«¿»«¬ƒƒ»«ƒ¿∆∆∆≈∆∆¿»

¯·„ ÌeLÏ LeÁÏ ÔÈ‡„ ,Ì‰ÈÏÚL ‰ËÈLÓe Ì‰È�ÙÏL ‰ËÈL ÈˆÁÓ ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ≈¬ƒƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ»∆¬≈∆¿≈»¿»»

שבאופן  יודעים כי ריקה, שורה חצי היה אם חתמו לא שהעדים חזקה כי

כתובה, כבר השורה שחצי שראו כרחך ועל שרוצים, מה להוסיף אפשר כזה

שורה באותה חתמו ˙˘·"ı)ולכן Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

‡ÈÔ˙ÓÈ˙Á È�ÙÏ ˜ÏÁ LÈÂ ÔÈÓ˙BÁLk ¯‰ÊÏ CÈ¯ˆ'אפי שורה, באותה »ƒƒ»≈¿∆¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈¬ƒ»»
בשוליים  רווח יש רק שמעליהן, לשורות בשווה לחתום מתחילים שהם

ימין  zÎÈ·מצד ‡ÓL„ ,˙Á‡ ‰ËÈLa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÓzÁÈ ‡ÏL ,∆…«¿¿∆««∆¿ƒ»««¿∆»ƒ¿…
‡aL ¯ËL ‰È‰ÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ CzÁÈÂ ‰ˆ¯ÈL ‰Ó Ô˙ÓÈ˙Á È�ÙÏL ˜ÏÁa∆»»∆ƒ¿≈¬ƒ»»«∆ƒ¿∆¿«¿…»∆¿¿ƒ¿∆¿«∆»
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˙Á‡ ‰ËLa ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ דכשרBÈ„a e�ËÈËÈ ,eNÚÈ „ˆÈÎÂ שטח . ימלאו ¿≈»¿ƒ»««¿≈««¬¿«¿∆ƒ¿
דיו  בנקודות זה ÈÓÈ˙Áריק ‡ËeÈË‡„ Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ו', סעיף ‡Ï‡כדלעיל , ¿…«¿ƒ»¿«¿»¬ƒ≈∆»

ÌÈ„ÚÏ ¯ËL ÔÈa „ÓBÚ ‡ËeÈË‰L ‡ÎÈ‰ על להחתימן למלוה צורך דאין ≈»∆«¿»≈≈¿«¿≈ƒ
על  שהחתימן כרחך ועל חותכו, היה רוצה היה דאם השטר, שבגליון הטיוטא

השטר  ‰ËÈL‰עצם ÚˆÓ‡a ÌzÁÏ eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ‰ÏÁ˜ממש . eÎ˙ÁÂ ¿ƒƒ¿ƒ«¿…¿∆¿««ƒ»¿»¿∆»»
È‡�z ÌeL B‡ B˙·BÁ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡ÓL„ ,ÏeÒt ,Ô˙ÓÈ˙Á È�ÙÏL∆ƒ¿≈¬ƒ»»»¿∆»»»»»»¿«

‰ËÈL‰ ÛBÒa ‰ÏÚÓÏ ·˙k Ì‡ ,e‰ÈÓe .BÎ˙Á ‰ÊÂ חתימתן שקודם ¿∆¬»ƒƒ»«¿«¿»¿«ƒ»
¯Lk ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L' שנחתך במקום כלום כתוב היה לא eÈ‰Lדודאי „·Ï·e , »ƒ¿«»»≈ƒ¿«∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓe˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰Ê ˙Áz ‰Ê ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ באותה »≈ƒ¬ƒ∆««∆¬»ƒ¬ƒ∆««∆
ÏeÒtשורה  חוששים , כי וקיים', 'שריר שמעליה בשורה כתוב אם „ÓL‡אף »¿∆»

BÎ˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¯ËL‰ ‰È‰ כתוב שהיה לשטר »»«¿««»¿≈»¿ƒ»«««¬»
חתימותיהן  È‰Â‰בצד נייר, שטר ËL¯באותו ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,‰ÏÚÓÏÓ ˜ÏÁ ¿»»»»ƒ¿«¿»¿»«»»¿«

‰Ê לפנינו שבא .מה ∆

È¯˘˙ ÁÎ

·ÈÌÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL עדים הרבה  עליו ‡Á„שחתומים ‡ˆÓ�Â , ¿«∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»
·B¯˜ Ì‰Ó הדינים מבעלי עבירה ÏeÒÙשהיה‡Bלאחד מחמת ,לעדות ≈∆»»

ÌÈ�L Ì‰· eÈ‰L B‡שהםÌÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈≈»≈ƒ«»ƒ
Ì˙B‡ Ï‡LÏ È„k כל את פוסלים הם זה באופן דרק להעיד, התכוונו הם אם ¿≈ƒ¿…»

ל"ו  סימן כדלעיל ÌzÁÏ,העדות e·LÈ ÌÏkL ‰¯e¯a ˙e„Ú ÌL LÈ Ì‡ ,ƒ≈»≈¿»∆À»»¿«¿…
הוכחה זה ÈÚ‰Ï„,הרי e�Âk˙� È¯‰LוממילאÈ¯‰שטרÏËa ‰Ê דהדין ∆¬≈ƒ¿«¿¿»ƒ¬≈∆»≈

העדות  כל נפסלת פסול, או קרוב Â‡Ïמג שנמצא Ì‡Â ברורה . עדות לנו שאין ¿ƒ«
החתימם  השטר La‡¯שבעל ˙e„Ú‰ ÌÈ˜˙z ואין , הכשרים, העדים ƒ¿«≈»≈«¿»

והטעם  העדות, כל את פוסלים ‰ÌÈ¯Lkהפסולים eÓ˙ÁL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»¿«¿≈ƒ
eÁÈ�‰ÂבתחילהÌzÁÏ ÏB„‚Ï ÌB˜Ó לכבדו ‡Bכדי ·B¯˜‰ ‰Ê ‡·e , ¿ƒƒ»«»«¿…»∆«»

,ÌzÚ„Ó ‡ÏL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ולכן¯ËLa Ìe˙Á‰ „Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ «»¿»«∆…ƒ«¿»««ƒ∆»≈∆»«¿«

u
ע"פמג. לחתום  שישבו  אומרים  הם אם אותם, לשאול  צריך  לפנינו  הם אם  אבל 

הם ואם אחר. ממקום  יוצא ידם כשכתב  אף  השטר, את לפסול  נאמנים ציוויו ,

כולם עם  ישבו  שכן מעידים  אחרים  ועדים לחתום, כולם  עם ישבו  שלא  אומרים 

זה. בשטר ממון מוציאים  ולא ותרי, תרי הוי  לחתום,
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Ë,eÏ‡ ÔÈËÈL È�LנמדדותÔ¯ÈÂ‡Â Ô‰ ואויר עליונה, לשיטה שמעל אויר ¿≈ƒƒ≈≈«¬ƒ»
מהאויר  לבד אוירים, ושתי שורות שתי היינו תחתונה, משורה למטה של

השורות  שתי ‰BÈÏÚ�‰שבין ‰ËÈLa „"ÓÏ ÔB‚k למעלה , עולה שהאות ¿«∆«ƒ»»∆¿»
עצמה  ‰BzÁz�‰מהשורה ‰ËÈLa 'ÍÂ מהשורה למטה יורדת שהאות ¿¿ƒ»««¿»

Ì‰Lעצמה  הכל, ‡ÌÈ¯ÈÂ.בסך ‰˘ÏLe ÔÈËÈL È�L ∆≈¿≈ƒƒ¿…»¬ƒƒ

È¯˘˙ ÊÎ

ÈeÁÈ�‰Â ,‰ËÈL ÚˆÓ‡a ÌÈÒÓ ¯ËL‰ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ריק ≈ƒ∆≈∆ƒ«¿«¿«≈¿∆¿«ƒ»¿ƒƒ
d˙B‡חציa ÌzÁÏ eÏÈÁ˙‰Â ,˙¯Á‡ „BÚÂ ‰ËÈLתחילת‰ËÈL »ƒ»¿«∆∆¿ƒ¿ƒ«¿…¿ƒ»
˙ÈLÈÏL זה אצל זה ובין זה תחת זה חתמו ÏeÒt,בין zÎÏ·משום, ÏBÎÈL ¿ƒƒ»∆»ƒ¿…

‰ËÈLa ¯ËL ÏL B�È�ÚÓ ¯ÈÊÁÈÂ ,‰ˆ¯ÈL ‰Ó ‰ËÈL ÈˆÁ d˙B‡a¿»¬ƒƒ»«∆ƒ¿∆¿«¬ƒ≈ƒ¿»∆¿«¿ƒ»
‰�B¯Á‡ ולכן ממנה, למדים האחרונה שלפני שורה בחצי שהוסיף מה וממילא «¬»

שטר  שהוא כיון ריקים, וחצי שורה עם כך לפנינו בא אם אף פסול, השטר כל

לזיוף  ÌÈÒÓשראוי Ì‡ ÔÎÂ .‰ËÈL ÌÈ„Ú‰ e˜ÈÁ¯‰Â ,‰ËÈL ÛBÒa ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»≈ƒƒ»
ÌÈ„Ú‰ eÏÈÁ˙‰Â ,‰ÓÏLלחתוםÌ‡ ÏeÒt ,‰È�L ‰ËÈL ÚˆÓ‡a ¿≈»¿ƒ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«ƒ»¿ƒ»»ƒ

‰ËÈL ÈˆÁ d˙B‡a ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÓzÁÈ אין זה, תחת זה חתמו אם [אבל «¿¿∆««∆¿»¬ƒƒ»
ולא  הראשון העד שעם שורה מחצי למדים אין כזה דבאופן פסול, חשש כאן

אחרונה] שורה דהוי כיון שלפניה, ÈˆÁaמשום,משורה ·zÎÏ ÏÎeÈL∆«ƒ¿…«¬ƒ
¯ËL ‡‰ÈÂ ,‰�Ó È�BÏtÓ ‰ÂÏ È�BÏt Ô˙ÓÈ˙Á È�ÙÏL ˜ÏÁ‰ ‰ËÈL‰«ƒ»∆»»∆ƒ¿≈¬ƒ»»¿ƒ»»ƒ¿ƒ»∆ƒ≈¿«

‡e‰ ‡a‰[ÂÈ„ÚÂ]ÔBÈÏÚ‰ Ïk CzÁÈÂ ,¯Lk ‡e‰L ,˙Á‡ ‰ËÈLa «»¿≈»¿ƒ»««∆»≈¿«¿…»»∆¿
פסול  השטר ריק, לפנינו בא אם אף לזיוף, שראוי שטר שהוא ≈»¿ÔÈÚÂ‰‚‰:.וכיון

'‚ ÛÈÚÒ „"Ó ÔÓÈÒ(Ó"„Ú)ÌÈÏBÎÈ ,‰ËÈL‰ ÚˆÓ‡a ÌÈÒÓ ¯ËL‰ Ì‡Â . ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿«¿«≈¿∆¿««ƒ»¿ƒ

‰Ê Ïˆ‡ ‰Ê ˙¯‡L�‰ ‰ËÈL ÈˆÁa ÔÓˆÚ ÌzÁÏ ÌÈ„Ú‰ שורה Ê‡Âבאותה , »≈ƒ«¿…«¿»«¬ƒƒ»«ƒ¿∆∆∆≈∆∆¿»

¯·„ ÌeLÏ LeÁÏ ÔÈ‡„ ,Ì‰ÈÏÚL ‰ËÈLÓe Ì‰È�ÙÏL ‰ËÈL ÈˆÁÓ ÔÈ„ÓÏ¿≈ƒ≈¬ƒƒ»∆ƒ¿≈∆ƒƒ»∆¬≈∆¿≈»¿»»

שבאופן  יודעים כי ריקה, שורה חצי היה אם חתמו לא שהעדים חזקה כי

כתובה, כבר השורה שחצי שראו כרחך ועל שרוצים, מה להוסיף אפשר כזה

שורה באותה חתמו ˙˘·"ı)ולכן Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

‡ÈÔ˙ÓÈ˙Á È�ÙÏ ˜ÏÁ LÈÂ ÔÈÓ˙BÁLk ¯‰ÊÏ CÈ¯ˆ'אפי שורה, באותה »ƒƒ»≈¿∆¿ƒ¿≈»»ƒ¿≈¬ƒ»»
בשוליים  רווח יש רק שמעליהן, לשורות בשווה לחתום מתחילים שהם

ימין  zÎÈ·מצד ‡ÓL„ ,˙Á‡ ‰ËÈLa ‰Ê ¯Á‡ ‰Ê eÓzÁÈ ‡ÏL ,∆…«¿¿∆««∆¿ƒ»««¿∆»ƒ¿…
‡aL ¯ËL ‰È‰ÈÂ ,ÔBÈÏÚ‰ CzÁÈÂ ‰ˆ¯ÈL ‰Ó Ô˙ÓÈ˙Á È�ÙÏL ˜ÏÁa∆»»∆ƒ¿≈¬ƒ»»«∆ƒ¿∆¿«¿…»∆¿¿ƒ¿∆¿«∆»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñèø

˙Á‡ ‰ËLa ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ דכשרBÈ„a e�ËÈËÈ ,eNÚÈ „ˆÈÎÂ שטח . ימלאו ¿≈»¿ƒ»««¿≈««¬¿«¿∆ƒ¿
דיו  בנקודות זה ÈÓÈ˙Áריק ‡ËeÈË‡„ Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ו', סעיף ‡Ï‡כדלעיל , ¿…«¿ƒ»¿«¿»¬ƒ≈∆»

ÌÈ„ÚÏ ¯ËL ÔÈa „ÓBÚ ‡ËeÈË‰L ‡ÎÈ‰ על להחתימן למלוה צורך דאין ≈»∆«¿»≈≈¿«¿≈ƒ
על  שהחתימן כרחך ועל חותכו, היה רוצה היה דאם השטר, שבגליון הטיוטא

השטר  ‰ËÈL‰עצם ÚˆÓ‡a ÌzÁÏ eÏÈÁ˙‰ Ì‡Â ‰ÏÁ˜ממש . eÎ˙ÁÂ ¿ƒƒ¿ƒ«¿…¿∆¿««ƒ»¿»¿∆»»
È‡�z ÌeL B‡ B˙·BÁ ÌL ·e˙k ‰È‰ ‡ÓL„ ,ÏeÒt ,Ô˙ÓÈ˙Á È�ÙÏL∆ƒ¿≈¬ƒ»»»¿∆»»»»»»¿«

‰ËÈL‰ ÛBÒa ‰ÏÚÓÏ ·˙k Ì‡ ,e‰ÈÓe .BÎ˙Á ‰ÊÂ חתימתן שקודם ¿∆¬»ƒƒ»«¿«¿»¿«ƒ»
¯Lk ,'ÌÈ˜Â ¯È¯L' שנחתך במקום כלום כתוב היה לא eÈ‰Lדודאי „·Ï·e , »ƒ¿«»»≈ƒ¿«∆»

‰Ê ¯Á‡ ‰Ê ÌÈÓe˙Á Ì‡ Ï·‡ .‰Ê ˙Áz ‰Ê ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ באותה »≈ƒ¬ƒ∆««∆¬»ƒ¬ƒ∆««∆
ÏeÒtשורה  חוששים , כי וקיים', 'שריר שמעליה בשורה כתוב אם „ÓL‡אף »¿∆»

BÎ˙ÁÂ ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¯ËL‰ ‰È‰ כתוב שהיה לשטר »»«¿««»¿≈»¿ƒ»«««¬»
חתימותיהן  È‰Â‰בצד נייר, שטר ËL¯באותו ÂÈÏÚ ·˙ÎÂ ,‰ÏÚÓÏÓ ˜ÏÁ ¿»»»»ƒ¿«¿»¿»«»»¿«

‰Ê לפנינו שבא .מה ∆

È¯˘˙ ÁÎ

·ÈÌÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL עדים הרבה  עליו ‡Á„שחתומים ‡ˆÓ�Â , ¿«∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»
·B¯˜ Ì‰Ó הדינים מבעלי עבירה ÏeÒÙשהיה‡Bלאחד מחמת ,לעדות ≈∆»»

ÌÈ�L Ì‰· eÈ‰L B‡שהםÌÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ ∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆»∆«¬≈≈»≈ƒ«»ƒ
Ì˙B‡ Ï‡LÏ È„k כל את פוסלים הם זה באופן דרק להעיד, התכוונו הם אם ¿≈ƒ¿…»

ל"ו  סימן כדלעיל ÌzÁÏ,העדות e·LÈ ÌÏkL ‰¯e¯a ˙e„Ú ÌL LÈ Ì‡ ,ƒ≈»≈¿»∆À»»¿«¿…
הוכחה זה ÈÚ‰Ï„,הרי e�Âk˙� È¯‰LוממילאÈ¯‰שטרÏËa ‰Ê דהדין ∆¬≈ƒ¿«¿¿»ƒ¬≈∆»≈

העדות  כל נפסלת פסול, או קרוב Â‡Ïמג שנמצא Ì‡Â ברורה . עדות לנו שאין ¿ƒ«
החתימם  השטר La‡¯שבעל ˙e„Ú‰ ÌÈ˜˙z ואין , הכשרים, העדים ƒ¿«≈»≈«¿»

והטעם  העדות, כל את פוסלים ‰ÌÈ¯Lkהפסולים eÓ˙ÁL ¯LÙ‡ È¯‰L∆¬≈∆¿»∆»¿«¿≈ƒ
eÁÈ�‰ÂבתחילהÌzÁÏ ÏB„‚Ï ÌB˜Ó לכבדו ‡Bכדי ·B¯˜‰ ‰Ê ‡·e , ¿ƒƒ»«»«¿…»∆«»

,ÌzÚ„Ó ‡ÏL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ולכן¯ËLa Ìe˙Á‰ „Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ «»¿»«∆…ƒ«¿»««ƒ∆»≈∆»«¿«

u
ע"פמג. לחתום  שישבו  אומרים  הם אם אותם, לשאול  צריך  לפנינו  הם אם  אבל 

הם ואם אחר. ממקום  יוצא ידם כשכתב  אף  השטר, את לפסול  נאמנים ציוויו ,

כולם עם  ישבו  שכן מעידים  אחרים  ועדים לחתום, כולם  עם ישבו  שלא  אומרים 

זה. בשטר ממון מוציאים  ולא ותרי, תרי הוי  לחתום,
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‰ÏÁzÓ שחתום ‰ÏeÒt,הראשון ‡e‰מ"מ¯Lk ¯ËL‰ È¯‰ אמרינן ולא ƒ¿ƒ»«»¬≈«¿«»≈
דיתכן  הנ"ל מטעם הראשון, חתום שהוא ממה אותו שהחתימו הוכחה שיש

מעצמו  חתם והפסול הגדול, עבור ריק הראשון מקום ‰‚‰:.שהשאירו

¯ËL‰ ÏÚ ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ ÌeL ÌzÁÈ ‡Ï ‰ÏÁzÎÏe מעצמו שחותם אפי' ¿«¿ƒ»…«¿…»»««¿«

(¯ÂË)Ì‡ ‡Ï‡ ,ÔÈÏeÒt Ba ÔÈÓe˙ÁL ¯ËL ¯ÈLÎ‰Ï ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«∆¬ƒ¿ƒ∆»ƒ

ÌÈ¯Lk Ì‰ ÌÈ�B¯Á‡‰ ÌÈ„Ú È�L Ôk שהרחיקו לתלות יש זה באופן רק כי ≈¿≈≈ƒ»«¬ƒ≈¿≈ƒ

יש  אם אבל וחתם, הקרוב ובא מהם, לחשוב מקום  לשייר כדי חתימתם,

החתימו  אלא אחריהם, מעצמו שחתם תולים לא אחריהם, שחתום פסול

וממ  פסולאותו, השטר ˘"Íילא ÔÈÈÚÂ ÌÈ˜ÒÂÙ „ÂÚÂ ˘"‡¯‰ ÂÈ·‡ Ì˘· ¯ÂË)

(‚"Î ˜"Ò.

‚ÈÌ‡השטרÌÈÏeÒt‰ ˙ÓÈ˙Á È„È ÏÚ ÏÒÙ�,הקודם בסעיף הכללים לפי ƒƒ¿««¿≈¬ƒ««¿ƒ
העידו  לא שכאן כיון בב"ד, יחד בהעידו כמו לגמרי נפסלת הכשרים עדות אין

ולכן השטר, על יחד חתמו רק ÌÈ¯ÎBÊבב"ב ÌÈ¯Lk‰ Ì‡ ב ‰e„Ú˙נזכרים ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»≈
בעיניהם  שראו È·e˙בהלוואה ,„ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,¯ËL‰ ˙È‡¯ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ¿»ƒ≈
Ô˙e„Ú e·zÎÈ ÔÈ„חדש Lבשטר BÓkהיהÂ ,¯ËLa ·e˙kדינו·eLÁ ƒƒ¿¿≈»¿∆»«¿«¿»
ÔBL‡¯‰ ¯ËL BÓk כיון חדש, שטר לכתוב יכולים אינם עצמם העדים אבל ¿¿«»ƒ

שליחותן  עשו .שכבר

È¯˘˙ ËÎ

„ÈÔÈËL È�L ÏÚ ¯˙È ·˙k‰Ó ÌÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ לעיל שנתבאר »»≈ƒ¿À»ƒ≈«¿«∆∆«¿≈ƒƒ
להזדייף  שיכול כיון פסול, שהשטר ו' ‰k˙·סעיף ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,¿»»»∆«∆≈«¿«

ÌÈ·B¯˜ B‡ ÌÈÏeÒt ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â את פוסלים שאין באופן ¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
כנ"ל  ‰¯Èהכשרים È¯‰Lשטר, ,¯Lk ‰ÊכעתÌ‡Â .ÛÈ„Ê‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ¬≈∆»≈∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ

·eL ,ÌÈÏeÒt B‡ ÌÈ·B¯˜a e‰e‡ÏÓL Ì„˜ ÔÈ„ ˙È·a ¯ËL‰ ‰‡¯�ƒ¿∆«¿«¿≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰�˜z BÏ ÔÈ‡ הרי שיטין, שני רווח בו כשיש השטר את ראה שהב"ד כיון ≈«»»

בעדים  מילוי ע"י להכשירו מהני לא ושוב פסול', 'שטר של שם קיבל השטר

„ÔÈ,פסולים  ˙È·Ï ‡aL Ì„˜ ÌÈ·B¯˜ ÈeÏÓ È„È ÏÚ ¯LÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒÀ¿««¿≈ƒ¿ƒ…∆∆»¿≈ƒ
¯Lk ,‰ÂÏ‰ ˙Ú„Ó ‡ÏL ,BzÚ„Ó ‰ÂÏÓ‰ B‡NÚ eÏÙ‡ כשהשטר רק כי ¬ƒ¬»««¿∆ƒ«¿∆…ƒ«««…∆»≈

לא  שהב"ד זמן כל כאן אבל המתחייב, דעת בעינן מחדש, להכשירו וצריך פסול

למלאותו  יכול וממילא 'פסול', חלות השטר על חל לא השטר, את ראה

מיום  למחרת אף חתימות הוספת מהני זו [ולדעה הלוה. דעת בלי בחתימות

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñàéø

השטר] ‡·Ïחתימת  ,‰ÂÏ‰ ˙Ú„Ó e‰e‡ÏÓL ‡˜Â„„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«««…∆¬»
ÏeÒt ,‰ÂÏ‰ ˙Ú„Ó ‡ÏL e‰e‡ÏÓ Ì‡ להיות צריך שטר הכשרת דכל ƒƒ¿∆…ƒ«««…∆»

המתחייב  .מדעת

ÂË מדעת החתימות את למלאות שצריך הקודם בסעיף השניה הדעה לפי

‰e‡הלוה, Ì‡ ÌÈÏeÒt B‡ ÌÈ·B¯˜a e‰e‡ÏÓa Ô�È¯LÎÓ„ ‡‰»¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈ�˜ Ba ÔÈ‡L ¯ËL שטר אינו למחרת, נחתם אפי' קנין  בו שיש בשטר [כי ¿«∆≈ƒ¿»

הקנין] בזמן מיד חל השיעבוד חלות כי ÌBÈaמוקדם, e‰e‡ÏÓL ‡˜Â„ ,«¿»∆ƒ¿«
BÈÏe ¯ÁÓÏ e‰e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌzÁ�Â ·zÎ�LeÏÙ‡ ,‡¯Á‡ ‡Ó ∆ƒ¿«¿∆¿«¬»ƒƒ¿¿»»¿»«¬»¬ƒ

ÏeÒt ,‰ÂÏ‰ ˙ÂˆÓa ע"י וכשהוכשר פסול, היה עדיין השטר שנחתם דביום ¿ƒ¿««…∆»
מוקדם  שטר ליה והוי למחרת, היה כבר החתימות .מילוי

È¯˘˙ 'Ï

ÊË‡e‰ ,BÚ¯tL ¯Á‡ Ì‡הלוהÈÙÏ ,ÏeÒt ‰È‰ ¯ËL‰L ÔÚBË ƒ««∆¿»≈∆«¿«»»»¿ƒ
˙Á‡ ‰ËÈLÓ ¯˙BÈ B„È Ì˙BÁ ¯ÙBÒ‰ ˜ÈÁ¯‰L,שיטין שתי אלא ∆ƒ¿ƒ«≈«»≈ƒƒ»««

בחזרה  כספו את לקבל רוצה ÌeÏkולכן ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ הוי , לו שפרע כיון ≈ƒ¿»»¿
לו  שחייב דין בעל .כהודאת

ÊÈÈB‚ ÁkÓ ‡a‰ הלוה את בו לתבוע ובא מגוי חוב שטר שקנה ‰¯Èמי , «»ƒ…«¬≈
e‰BÓk ‡e‰ כוחו וגוי זה, בשטר לגבות בא עצמו הגוי כאילו B·‚Ï˙דינו »ƒ¿

Ba ˙Ba‚Ï ÌÈÈB‚‰ e‚‰� Ì‡ ,ÌÈËÈL È�L ÌÈ˜Á¯Ó ÂÈ„ÚL ¯ËLa וא"כ ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿≈ƒƒƒ»¬«ƒƒ¿
אופן  בכל השטר את פוסלים ישראל שבדיני ואע"פ זוייף, לא שהשטר מוכח

הגוי  של כוחו את מקבל גוי, מכח שבא כיון הכא גזירה, .משום

ÔÂ˘Á¯Ó '‡

ÁÈ˙Á‡ ‰ËÈLa BÏk ‡a‰ ¯ËL אחת שורה רק הוא כולו השטר ,שכל ¿««»À¿ƒ»««
„ ,ÏeÒt ,˙¯Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„ÚÂחוששיםÌÈ„Ú‰ e˜ÈÁ¯‰ ‡ÓL ¿≈»¿ƒ»«∆∆»¿∆»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙Á‡ ‰ËÈL ¯ËL‰Ó וחתמוÂ ‰ËL¯אתC˙Áהוא, Ïk האמיתי·˙ÎÂ ≈«¿«ƒ»««¿»«»«¿«¿»«
¯ËL‰ ‰Ê החדש‰ËÈL d˙B‡a חתומים שהיו העדים מחתימת למעלה ∆«¿«¿»ƒ»

אחר  שטר ÂÈÏÚעל ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ�Â ‰È‰‰‚‰:.בשקר , Ì‡ ÔÎÂ ¿ƒ¿¿»≈ƒ¬ƒ»»¿≈ƒ»»

‰˜ÛÏכל L‡¯a ˙ÏÁ˙Ó ‰�BL‡¯ ‰ËÈL‰ ÔÈ‡L ‡Ï‡ ,ÔÈËÈL È�L ¯ËL‰«¿«¿≈ƒƒ∆»∆≈«ƒ»ƒ»«¿∆∆¿…«¿»

פסול  השטר באמצעה, ËÈL‰אלא ÚˆÓ‡a ¯ËL‰ eÓÈÒ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ ,¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«¿«¿∆¿«ƒ»

Ì‚Â ,˜ÏÁ ¯‡L�‰ eÁÈ�‰Âריק Ïkהשאירו C˙ÁÂ ,eÓ˙ÁÂ ,‰ÈzÁzL ‰ËL ¿ƒƒ«ƒ¿»»»¿«ƒ»∆«¿∆»¿»¿¿»«»
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‰ÏÁzÓ שחתום ‰ÏeÒt,הראשון ‡e‰מ"מ¯Lk ¯ËL‰ È¯‰ אמרינן ולא ƒ¿ƒ»«»¬≈«¿«»≈
דיתכן  הנ"ל מטעם הראשון, חתום שהוא ממה אותו שהחתימו הוכחה שיש

מעצמו  חתם והפסול הגדול, עבור ריק הראשון מקום ‰‚‰:.שהשאירו

¯ËL‰ ÏÚ ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ ÌeL ÌzÁÈ ‡Ï ‰ÏÁzÎÏe מעצמו שחותם אפי' ¿«¿ƒ»…«¿…»»««¿«

(¯ÂË)Ì‡ ‡Ï‡ ,ÔÈÏeÒt Ba ÔÈÓe˙ÁL ¯ËL ¯ÈLÎ‰Ï ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«∆¬ƒ¿ƒ∆»ƒ

ÌÈ¯Lk Ì‰ ÌÈ�B¯Á‡‰ ÌÈ„Ú È�L Ôk שהרחיקו לתלות יש זה באופן רק כי ≈¿≈≈ƒ»«¬ƒ≈¿≈ƒ

יש  אם אבל וחתם, הקרוב ובא מהם, לחשוב מקום  לשייר כדי חתימתם,

החתימו  אלא אחריהם, מעצמו שחתם תולים לא אחריהם, שחתום פסול

וממ  פסולאותו, השטר ˘"Íילא ÔÈÈÚÂ ÌÈ˜ÒÂÙ „ÂÚÂ ˘"‡¯‰ ÂÈ·‡ Ì˘· ¯ÂË)

(‚"Î ˜"Ò.

‚ÈÌ‡השטרÌÈÏeÒt‰ ˙ÓÈ˙Á È„È ÏÚ ÏÒÙ�,הקודם בסעיף הכללים לפי ƒƒ¿««¿≈¬ƒ««¿ƒ
העידו  לא שכאן כיון בב"ד, יחד בהעידו כמו לגמרי נפסלת הכשרים עדות אין

ולכן השטר, על יחד חתמו רק ÌÈ¯ÎBÊבב"ב ÌÈ¯Lk‰ Ì‡ ב ‰e„Ú˙נזכרים ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»≈
בעיניהם  שראו È·e˙בהלוואה ,„ÈÚ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,¯ËL‰ ˙È‡¯ È„È ÏÚ«¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ¿»ƒ≈
Ô˙e„Ú e·zÎÈ ÔÈ„חדש Lבשטר BÓkהיהÂ ,¯ËLa ·e˙kדינו·eLÁ ƒƒ¿¿≈»¿∆»«¿«¿»
ÔBL‡¯‰ ¯ËL BÓk כיון חדש, שטר לכתוב יכולים אינם עצמם העדים אבל ¿¿«»ƒ

שליחותן  עשו .שכבר

È¯˘˙ ËÎ

„ÈÔÈËL È�L ÏÚ ¯˙È ·˙k‰Ó ÌÈ˜Á¯Ó ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ לעיל שנתבאר »»≈ƒ¿À»ƒ≈«¿«∆∆«¿≈ƒƒ
להזדייף  שיכול כיון פסול, שהשטר ו' ‰k˙·סעיף ÔÈaL ÁÂ¯‰ ‰È‰Â ,¿»»»∆«∆≈«¿«

ÌÈ·B¯˜ B‡ ÌÈÏeÒt ÌÈ„Úa ‡ÏÓ ÌÈ„Ú‰Â את פוסלים שאין באופן ¿»≈ƒ»≈¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ
כנ"ל  ‰¯Èהכשרים È¯‰Lשטר, ,¯Lk ‰ÊכעתÌ‡Â .ÛÈ„Ê‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ¬≈∆»≈∆¬≈≈»¿ƒ¿«≈¿ƒ

·eL ,ÌÈÏeÒt B‡ ÌÈ·B¯˜a e‰e‡ÏÓL Ì„˜ ÔÈ„ ˙È·a ¯ËL‰ ‰‡¯�ƒ¿∆«¿«¿≈ƒ…∆∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ
‰�˜z BÏ ÔÈ‡ הרי שיטין, שני רווח בו כשיש השטר את ראה שהב"ד כיון ≈«»»

בעדים  מילוי ע"י להכשירו מהני לא ושוב פסול', 'שטר של שם קיבל השטר

„ÔÈ,פסולים  ˙È·Ï ‡aL Ì„˜ ÌÈ·B¯˜ ÈeÏÓ È„È ÏÚ ¯LÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒÀ¿««¿≈ƒ¿ƒ…∆∆»¿≈ƒ
¯Lk ,‰ÂÏ‰ ˙Ú„Ó ‡ÏL ,BzÚ„Ó ‰ÂÏÓ‰ B‡NÚ eÏÙ‡ כשהשטר רק כי ¬ƒ¬»««¿∆ƒ«¿∆…ƒ«««…∆»≈

לא  שהב"ד זמן כל כאן אבל המתחייב, דעת בעינן מחדש, להכשירו וצריך פסול

למלאותו  יכול וממילא 'פסול', חלות השטר על חל לא השטר, את ראה

מיום  למחרת אף חתימות הוספת מהני זו [ולדעה הלוה. דעת בלי בחתימות

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñàéø

השטר] ‡·Ïחתימת  ,‰ÂÏ‰ ˙Ú„Ó e‰e‡ÏÓL ‡˜Â„„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«««…∆¬»
ÏeÒt ,‰ÂÏ‰ ˙Ú„Ó ‡ÏL e‰e‡ÏÓ Ì‡ להיות צריך שטר הכשרת דכל ƒƒ¿∆…ƒ«««…∆»

המתחייב  .מדעת

ÂË מדעת החתימות את למלאות שצריך הקודם בסעיף השניה הדעה לפי

‰e‡הלוה, Ì‡ ÌÈÏeÒt B‡ ÌÈ·B¯˜a e‰e‡ÏÓa Ô�È¯LÎÓ„ ‡‰»¿«¿¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÔÈ�˜ Ba ÔÈ‡L ¯ËL שטר אינו למחרת, נחתם אפי' קנין  בו שיש בשטר [כי ¿«∆≈ƒ¿»

הקנין] בזמן מיד חל השיעבוד חלות כי ÌBÈaמוקדם, e‰e‡ÏÓL ‡˜Â„ ,«¿»∆ƒ¿«
BÈÏe ¯ÁÓÏ e‰e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ .ÌzÁ�Â ·zÎ�LeÏÙ‡ ,‡¯Á‡ ‡Ó ∆ƒ¿«¿∆¿«¬»ƒƒ¿¿»»¿»«¬»¬ƒ

ÏeÒt ,‰ÂÏ‰ ˙ÂˆÓa ע"י וכשהוכשר פסול, היה עדיין השטר שנחתם דביום ¿ƒ¿««…∆»
מוקדם  שטר ליה והוי למחרת, היה כבר החתימות .מילוי

È¯˘˙ 'Ï

ÊË‡e‰ ,BÚ¯tL ¯Á‡ Ì‡הלוהÈÙÏ ,ÏeÒt ‰È‰ ¯ËL‰L ÔÚBË ƒ««∆¿»≈∆«¿«»»»¿ƒ
˙Á‡ ‰ËÈLÓ ¯˙BÈ B„È Ì˙BÁ ¯ÙBÒ‰ ˜ÈÁ¯‰L,שיטין שתי אלא ∆ƒ¿ƒ«≈«»≈ƒƒ»««

בחזרה  כספו את לקבל רוצה ÌeÏkולכן ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ הוי , לו שפרע כיון ≈ƒ¿»»¿
לו  שחייב דין בעל .כהודאת

ÊÈÈB‚ ÁkÓ ‡a‰ הלוה את בו לתבוע ובא מגוי חוב שטר שקנה ‰¯Èמי , «»ƒ…«¬≈
e‰BÓk ‡e‰ כוחו וגוי זה, בשטר לגבות בא עצמו הגוי כאילו B·‚Ï˙דינו »ƒ¿

Ba ˙Ba‚Ï ÌÈÈB‚‰ e‚‰� Ì‡ ,ÌÈËÈL È�L ÌÈ˜Á¯Ó ÂÈ„ÚL ¯ËLa וא"כ ƒ¿«∆≈»¿À»ƒ¿≈ƒƒƒ»¬«ƒƒ¿
אופן  בכל השטר את פוסלים ישראל שבדיני ואע"פ זוייף, לא שהשטר מוכח

הגוי  של כוחו את מקבל גוי, מכח שבא כיון הכא גזירה, .משום

ÔÂ˘Á¯Ó '‡

ÁÈ˙Á‡ ‰ËÈLa BÏk ‡a‰ ¯ËL אחת שורה רק הוא כולו השטר ,שכל ¿««»À¿ƒ»««
„ ,ÏeÒt ,˙¯Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„ÚÂחוששיםÌÈ„Ú‰ e˜ÈÁ¯‰ ‡ÓL ¿≈»¿ƒ»«∆∆»¿∆»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙Á‡ ‰ËÈL ¯ËL‰Ó וחתמוÂ ‰ËL¯אתC˙Áהוא, Ïk האמיתי·˙ÎÂ ≈«¿«ƒ»««¿»«»«¿«¿»«
¯ËL‰ ‰Ê החדש‰ËÈL d˙B‡a חתומים שהיו העדים מחתימת למעלה ∆«¿«¿»ƒ»

אחר  שטר ÂÈÏÚעל ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ�Â ‰È‰‰‚‰:.בשקר , Ì‡ ÔÎÂ ¿ƒ¿¿»≈ƒ¬ƒ»»¿≈ƒ»»

‰˜ÛÏכל L‡¯a ˙ÏÁ˙Ó ‰�BL‡¯ ‰ËÈL‰ ÔÈ‡L ‡Ï‡ ,ÔÈËÈL È�L ¯ËL‰«¿«¿≈ƒƒ∆»∆≈«ƒ»ƒ»«¿∆∆¿…«¿»

פסול  השטר באמצעה, ËÈL‰אלא ÚˆÓ‡a ¯ËL‰ eÓÈÒ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ ,¿«¿ƒ»∆»ƒ¿«¿«¿∆¿«ƒ»

Ì‚Â ,˜ÏÁ ¯‡L�‰ eÁÈ�‰Âריק Ïkהשאירו C˙ÁÂ ,eÓ˙ÁÂ ,‰ÈzÁzL ‰ËL ¿ƒƒ«ƒ¿»»»¿«ƒ»∆«¿∆»¿»¿¿»«»
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ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯L ‰Ó ‰ˆÁÓe ‰ËÈLa ÛÈÊÂ ,¯ËL‰ ולכן «¿«¿ƒ≈«ƒ»∆¡»«∆»»«¬≈»≈ƒ¬ƒ»»

פסול השטר זה חשש ‚"Ù)מחמת ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

ËÈ‡kÈÏ„ ,¯Lk ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú Ïk ÌÚ BÏk ¯ËL‰ ‰È‰»»«¿«Àƒ»≈»¿ƒ»««»≈¿≈»
È„ÈÓÏ LÁÈÓÏ כשחצי שורה באמצע לחתום מתחילים לא העדים כי ¿≈«¿ƒƒ

שטר  לפנינו בא ואם חדש, שטר מהם יעשה שלא כדי לפניהם, ריקה השורה

אמיתי  שהוא בהכרח BÚÂ„כזה, ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„ÚÂ ¯ËL‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ«¿«¿≈»¿ƒ»««¿
˙¯Á‡ ‰ËÈLa e�ÓÓ ‰ËÓÏחתומיםÌÈ„Ú È�L נוספיםLeÁÏ LÈ , ¿«»ƒ∆¿ƒ»«∆∆¿≈≈ƒ≈»

,ÌÈÓe˙Á ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L ÔBÈÏÚ‰ ¯ËL‰ Ïk C˙Á ‡ÓL∆»»«»«¿«»∆¿∆»»≈ƒ««¿ƒ¬ƒ
ÌÈ„ÚÏ ¯ËL ÔÈaL ‰ËÈL·e החתומים והעדים ËL¯שהשאירוהו ·˙k «ƒ»∆≈¿«»≈ƒ»«¿«

עדים ÂÈ„ÚÂחדש חתימת גם Ó‡È¯וזייף ‰È�L ‰ËÈLaL ÌÈ„Ú·e שעשה , ¿≈»»≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»…«
כי  Êk‰,זאת, ¯ËL e�È�ÙÏ ‡·ÈLk ,CÎÈÙÏe .ÌÈ„Úa ˙Ba¯‰Ï È˙�Âk«»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿ƒ»¿∆»…¿»≈¿«»∆

הנ"ל חשש לבטל È�L‰כדי ‰ËÈLaL ÌÈ„ÚÓ B˙B‡ ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡'אפי כי ≈¿«¿ƒ≈≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»
וכנ"ל  מזוייף לא עצמו שהשטר ראיה אין מזוייפים, לא שהם ‡Ï‡יתברר ,∆»

השטר את ¯‡BL�‰מקיימים ‰ËÈLaL ÌÈ„ÚÓ שחתימתם יתברר ואם ≈≈ƒ∆¿ƒ»ƒ»
השטר  את זייף שלא ראיה זה הרי .אמיתית,

ÔÂ˘Á¯Ó '·

Î˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¯ËL דבר עליו כתוב שהיה שניכר קלף ¿««»¿≈»««¿»
אחר  דבר כעת עליו וכתבו ומחקוהו Lk¯אחר העדים , ובין השטר שבין כיון »≈

המחק  על ÔÈaנמצאים Èe�L ÌeL ‡‰È ‡ÏL ‡e‰Â של. ‰ËL¯המחק ¿∆…¿≈ƒ≈«¿«
Ïשל LeÁÏמחק LÈ ,Èe�L ÌeL LÈ Ì‡L .ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÌB˜Ó ƒ¿¬ƒ«»≈ƒ∆ƒ≈ƒ≈»

˜ÁÓ ‡ÓL המחק על כתוב שהיה השטר CÎÈÙÏeאת ,‰ˆ¯L ‰Ó ·˙ÎÂ ∆»»«¿»««∆»»¿ƒ»
ÌÈÓÚt È�L B˜ÁÓ È¯‰L ,‰�LÓ ‡e‰ אחת פעם רק מחוק העדים .ומקום ¿À∆∆¬≈¿»¿≈¿»ƒ

Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ ‡Ï Ôk ÏÚ השטר כל «≈…«¿¿»≈ƒ«¿«»∆»ƒ≈
Ì‰È�Ùa ˜ÁÓ� אחת פעם רק נמחק שהכל LÈויודעים ÔÎ ‡Ï Ì‡L , ƒ¿«ƒ¿≈∆∆ƒ…≈≈
‡ÓL LeÁÏ ש לב ישימו BÓÈ˙Á˙לא ÌB˜Óכבר,ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ� »∆»¿¬ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ

˙Á‡ ÌÚt ¯ËL‰ ÌB˜Óe שהכתב אחרי רק להבחנה ניתן השינוי כי ¿«¿«««««
�Óˆ‡מתייבש  ,‰ˆ¯ÈL ‰Ó ·˙ÎÂ ˙È�L ÌÚt ˜ÁBÓe ¯ÊBÁLÎe ,¿∆≈≈««≈ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»

ÌÈÓÚÙ È�L ˜eÁÓ Ïk‰ ,‰ÂL ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÌB˜Óe ¯ËL‰ הב"ד ואז «¿«¿¬ƒ«»≈ƒ»∆«…»¿≈¿»ƒ
נמחק  אא"כ מחוק, נייר על לחתום לעדים אין ולכן זיופו, את לתפוס יוכלו לא

�ÁÓ˜‰‚‰:.בפניהם  ‰ÓB„ B�È‡„ ,„Á‡ ÌBÈa Ïk‰ ˜ÁÓ�L ¯‰ÊÏ ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒƒ»≈∆ƒ¿««…¿∆»¿≈∆ƒ¿«

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñâéø

ÌÈÓÈ È�L Ôa ˜ÁÓ�Ï BÓBÈ Ôa למקום השטר מקום בין שינוי יהיה ושוב ∆¿ƒ¿«∆¿≈»ƒ

כנ"ל  לזייף ויוכל ÛÒÂÈ).החתימות, ˙È·)È�LÏ „Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÔÈa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈≈¬ƒ«»≈«≈ƒ
ÏÚ ¯ËL‰Â ˜ÁÓ‰ ÏÚ e�Ó˙Á È„‰Ò ‡�Á�‡' ˙·È˙k ¯eÚLk ÁÂ ∆̄«¿ƒ¿ƒ«¬«¿»»¬≈»«¿««¿»¿«¿««
‰È‰Â ,˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ¯È�‰ ÏÚ ¯ËL‰ ‰È‰ ‡ÓL ,ÏeÒt ,'¯È�‰«¿»»∆»»»«¿«««¿»¿≈»««¿»¿»»

B˜ÁÓe ,'ÂÎÂ 'È„‰Ò e�Á�‡' ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÔÈa ·e˙Î,זו גם Âלשורה »≈¬ƒ«»≈ƒ¬«¿»¬≈¿¿»¿
¯ËL‰ ˜ÁÓ הנייר ע"ג כתוב ÎÂ˙·שהיה המחק, ‡Á¯על ‰ˆ¯L ‰Ó »««¿«¿»««∆»»««

Ck בין רווח שיש באופן לכן להכשירו, ויבואו המחק, על והעדים השטר והרי »
המחק  על ועדיו שטר להכשיר אין ÏÏk,.העדים, ˜ÁÓ Ô‡k ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»»»¿»¿»

ÏB„‚ ÁÂ¯ ‰ÓÈ˙ÁÏ ‰ÓÈ˙Á ÔÈa LÈL Èt ÏÚ Û‡ ¯Lk ¯ËL‰ שאין כיון «¿«»≈««ƒ∆≈≈¬ƒ»«¬ƒ»∆«»

מחיקה  שום לפנינו שאין כיון דבר, איזה העדים בין כתוב שהיה חשש שום

העדים שבין Ë"Ó)ברווח ÔÓÈÒ ˘"·È¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

‡Î˜ÁÓÈ ‡ÓL ,ÏeÒt ,˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ¯È�‰ ÏÚ ‡e‰L ¯ËL¿«∆««¿»¿≈»««¿»»∆»ƒ¿…
ÌÈ„Ú‰ e·˙k Ì‡Â .˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ e‡ˆÓ�Â ,BÙÈÊÈÂ ¯ËL‰«¿«ƒ«¿¿ƒ¿¿¿≈»««¿»¿ƒ»¿»≈ƒ

¯Lk ,'¯È�‰ ÏÚ ¯ËL‰Â ˜ÁÓ‰ ÏÚ e�Ó˙Á ÌÈ„Ú‰ e�‡' יוכל לא כי »»≈ƒ»«¿««¿»¿«¿«««¿»»≈
על  נכתב שהשטר כתבו שהעדים כיון אחר, דבר ולכתוב השטר את למחוק

‰È�L.הנייר  „Ú ˙ÓÈ˙ÁÏ ÔBL‡¯‰ „Ú ˙ÓÈ˙Á ÔÈa ÔÎ e·˙kL ‡e‰Â .¿∆»¿≈≈¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«≈«≈ƒ
È�‰Ó ‡Ï ,Ì‰È¯Á‡ B‡ Ì˙ÓÈ˙Á È�ÙÏ Ôk e·˙k Ì‡ Ï·‡ אם כי ¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈¬ƒ»»«¬≈∆…¿«≈

כתבוהו  ואם שמעליו, השטר כל עם זו שורה למחוק יכול חתימתן, לפני כתבוהו

שני  בין כשכתבוהו רק כשר ולכן זו, שורה לחתוך יכול מחתימתן, למטה

.החתימות 

ÔÂ˘Á¯Ó '‚

·ÎÏeÒt ,¯È�‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ˜ÁÓ‰ ÏÚ ‡e‰L ¯ËL היה השטר שמא ¿«∆««¿»¿≈»««¿»»
אחר  שטר וכתב  ומחקו הנייר e�Ó˙Áעל ÌÈ„Ú‰ e�‡' e·˙k eÏÙ‡ .¬ƒ»¿»»≈ƒ»«¿

,'˜eÁÓ ¯ËL‰Â ¯È�‰ ÏÚפסול BÙÈÊÈÂמ"מ ¯ËL‰ ˜ÁÓÈ ÛBÒ ÛBÒ„ ««¿»¿«¿«»¿ƒ¿…«¿«ƒ«¿
,¯k� B�È‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzL ˜ÁÓ�L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆ¯ÈL ‰Ó ·zÎÈÂ¿ƒ¿…«∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ≈ƒ»
‰Ê ÔÈa ÔÈÁ·‰Ï eÏÎeÈL ˙Á‡ ÌÚt ˜eÁÓL ÌB˜Ó BÏˆ‡ ÔÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈∆¿»∆»««««∆¿¿«¿ƒ≈∆

‰ÊÏ נמחקה אם מחיקה כל על להכיר אפשר אחר, מחק ליד מחק כשיש רק כי »∆
ליד  מחיקה אבל המחיקות, שבין המראה שינוי ע"י פעמים שתי או אחת פעם

פעמים  שתי או אחת פעם נמחק אם להבחין אפשר אי .נייר,
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñ áéø

ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á ÌÈ„Ú‰ È¯‰Â ,‰ˆ¯L ‰Ó ‰ˆÁÓe ‰ËÈLa ÛÈÊÂ ,¯ËL‰ ולכן «¿«¿ƒ≈«ƒ»∆¡»«∆»»«¬≈»≈ƒ¬ƒ»»

פסול השטר זה חשש ‚"Ù)מחמת ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

ËÈ‡kÈÏ„ ,¯Lk ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„Ú Ïk ÌÚ BÏk ¯ËL‰ ‰È‰»»«¿«Àƒ»≈»¿ƒ»««»≈¿≈»
È„ÈÓÏ LÁÈÓÏ כשחצי שורה באמצע לחתום מתחילים לא העדים כי ¿≈«¿ƒƒ

שטר  לפנינו בא ואם חדש, שטר מהם יעשה שלא כדי לפניהם, ריקה השורה

אמיתי  שהוא בהכרח BÚÂ„כזה, ,˙Á‡ ‰ËÈLa ÂÈ„ÚÂ ¯ËL‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ«¿«¿≈»¿ƒ»««¿
˙¯Á‡ ‰ËÈLa e�ÓÓ ‰ËÓÏחתומיםÌÈ„Ú È�L נוספיםLeÁÏ LÈ , ¿«»ƒ∆¿ƒ»«∆∆¿≈≈ƒ≈»

,ÌÈÓe˙Á ÌÈ�BzÁz‰ ÌÈ„Ú‰ eÈ‰L ÔBÈÏÚ‰ ¯ËL‰ Ïk C˙Á ‡ÓL∆»»«»«¿«»∆¿∆»»≈ƒ««¿ƒ¬ƒ
ÌÈ„ÚÏ ¯ËL ÔÈaL ‰ËÈL·e החתומים והעדים ËL¯שהשאירוהו ·˙k «ƒ»∆≈¿«»≈ƒ»«¿«

עדים ÂÈ„ÚÂחדש חתימת גם Ó‡È¯וזייף ‰È�L ‰ËÈLaL ÌÈ„Ú·e שעשה , ¿≈»»≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»…«
כי  Êk‰,זאת, ¯ËL e�È�ÙÏ ‡·ÈLk ,CÎÈÙÏe .ÌÈ„Úa ˙Ba¯‰Ï È˙�Âk«»»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿ƒ»¿∆»…¿»≈¿«»∆

הנ"ל חשש לבטל È�L‰כדי ‰ËÈLaL ÌÈ„ÚÓ B˙B‡ ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡'אפי כי ≈¿«¿ƒ≈≈ƒ∆¿ƒ»¿ƒ»
וכנ"ל  מזוייף לא עצמו שהשטר ראיה אין מזוייפים, לא שהם ‡Ï‡יתברר ,∆»

השטר את ¯‡BL�‰מקיימים ‰ËÈLaL ÌÈ„ÚÓ שחתימתם יתברר ואם ≈≈ƒ∆¿ƒ»ƒ»
השטר  את זייף שלא ראיה זה הרי .אמיתית,

ÔÂ˘Á¯Ó '·

Î˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ ‡a‰ ¯ËL דבר עליו כתוב שהיה שניכר קלף ¿««»¿≈»««¿»
אחר  דבר כעת עליו וכתבו ומחקוהו Lk¯אחר העדים , ובין השטר שבין כיון »≈

המחק  על ÔÈaנמצאים Èe�L ÌeL ‡‰È ‡ÏL ‡e‰Â של. ‰ËL¯המחק ¿∆…¿≈ƒ≈«¿«
Ïשל LeÁÏמחק LÈ ,Èe�L ÌeL LÈ Ì‡L .ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÌB˜Ó ƒ¿¬ƒ«»≈ƒ∆ƒ≈ƒ≈»

˜ÁÓ ‡ÓL המחק על כתוב שהיה השטר CÎÈÙÏeאת ,‰ˆ¯L ‰Ó ·˙ÎÂ ∆»»«¿»««∆»»¿ƒ»
ÌÈÓÚt È�L B˜ÁÓ È¯‰L ,‰�LÓ ‡e‰ אחת פעם רק מחוק העדים .ומקום ¿À∆∆¬≈¿»¿≈¿»ƒ

Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,˜eÁÓ ¯ËL ÏÚ ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈ ‡Ï Ôk ÏÚ השטר כל «≈…«¿¿»≈ƒ«¿«»∆»ƒ≈
Ì‰È�Ùa ˜ÁÓ� אחת פעם רק נמחק שהכל LÈויודעים ÔÎ ‡Ï Ì‡L , ƒ¿«ƒ¿≈∆∆ƒ…≈≈
‡ÓL LeÁÏ ש לב ישימו BÓÈ˙Á˙לא ÌB˜Óכבר,ÌÈÓÚt ÈzL ˜ÁÓ� »∆»¿¬ƒƒ¿«¿≈¿»ƒ

˙Á‡ ÌÚt ¯ËL‰ ÌB˜Óe שהכתב אחרי רק להבחנה ניתן השינוי כי ¿«¿«««««
�Óˆ‡מתייבש  ,‰ˆ¯ÈL ‰Ó ·˙ÎÂ ˙È�L ÌÚt ˜ÁBÓe ¯ÊBÁLÎe ,¿∆≈≈««≈ƒ¿»««∆ƒ¿∆ƒ¿»

ÌÈÓÚÙ È�L ˜eÁÓ Ïk‰ ,‰ÂL ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÌB˜Óe ¯ËL‰ הב"ד ואז «¿«¿¬ƒ«»≈ƒ»∆«…»¿≈¿»ƒ
נמחק  אא"כ מחוק, נייר על לחתום לעדים אין ולכן זיופו, את לתפוס יוכלו לא

�ÁÓ˜‰‚‰:.בפניהם  ‰ÓB„ B�È‡„ ,„Á‡ ÌBÈa Ïk‰ ˜ÁÓ�L ¯‰ÊÏ ÌÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒƒ»≈∆ƒ¿««…¿∆»¿≈∆ƒ¿«

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñâéø

ÌÈÓÈ È�L Ôa ˜ÁÓ�Ï BÓBÈ Ôa למקום השטר מקום בין שינוי יהיה ושוב ∆¿ƒ¿«∆¿≈»ƒ

כנ"ל  לזייף ויוכל ÛÒÂÈ).החתימות, ˙È·)È�LÏ „Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÔÈa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈≈¬ƒ«»≈«≈ƒ
ÏÚ ¯ËL‰Â ˜ÁÓ‰ ÏÚ e�Ó˙Á È„‰Ò ‡�Á�‡' ˙·È˙k ¯eÚLk ÁÂ ∆̄«¿ƒ¿ƒ«¬«¿»»¬≈»«¿««¿»¿«¿««
‰È‰Â ,˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ¯È�‰ ÏÚ ¯ËL‰ ‰È‰ ‡ÓL ,ÏeÒt ,'¯È�‰«¿»»∆»»»«¿«««¿»¿≈»««¿»¿»»

B˜ÁÓe ,'ÂÎÂ 'È„‰Ò e�Á�‡' ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÔÈa ·e˙Î,זו גם Âלשורה »≈¬ƒ«»≈ƒ¬«¿»¬≈¿¿»¿
¯ËL‰ ˜ÁÓ הנייר ע"ג כתוב ÎÂ˙·שהיה המחק, ‡Á¯על ‰ˆ¯L ‰Ó »««¿«¿»««∆»»««

Ck בין רווח שיש באופן לכן להכשירו, ויבואו המחק, על והעדים השטר והרי »
המחק  על ועדיו שטר להכשיר אין ÏÏk,.העדים, ˜ÁÓ Ô‡k ‰È‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡¬»ƒ…»»»¿»¿»

ÏB„‚ ÁÂ¯ ‰ÓÈ˙ÁÏ ‰ÓÈ˙Á ÔÈa LÈL Èt ÏÚ Û‡ ¯Lk ¯ËL‰ שאין כיון «¿«»≈««ƒ∆≈≈¬ƒ»«¬ƒ»∆«»

מחיקה  שום לפנינו שאין כיון דבר, איזה העדים בין כתוב שהיה חשש שום

העדים שבין Ë"Ó)ברווח ÔÓÈÒ ˘"·È¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

‡Î˜ÁÓÈ ‡ÓL ,ÏeÒt ,˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ¯È�‰ ÏÚ ‡e‰L ¯ËL¿«∆««¿»¿≈»««¿»»∆»ƒ¿…
ÌÈ„Ú‰ e·˙k Ì‡Â .˜ÁÓ‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ e‡ˆÓ�Â ,BÙÈÊÈÂ ¯ËL‰«¿«ƒ«¿¿ƒ¿¿¿≈»««¿»¿ƒ»¿»≈ƒ

¯Lk ,'¯È�‰ ÏÚ ¯ËL‰Â ˜ÁÓ‰ ÏÚ e�Ó˙Á ÌÈ„Ú‰ e�‡' יוכל לא כי »»≈ƒ»«¿««¿»¿«¿«««¿»»≈
על  נכתב שהשטר כתבו שהעדים כיון אחר, דבר ולכתוב השטר את למחוק

‰È�L.הנייר  „Ú ˙ÓÈ˙ÁÏ ÔBL‡¯‰ „Ú ˙ÓÈ˙Á ÔÈa ÔÎ e·˙kL ‡e‰Â .¿∆»¿≈≈¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«≈«≈ƒ
È�‰Ó ‡Ï ,Ì‰È¯Á‡ B‡ Ì˙ÓÈ˙Á È�ÙÏ Ôk e·˙k Ì‡ Ï·‡ אם כי ¬»ƒ»¿≈ƒ¿≈¬ƒ»»«¬≈∆…¿«≈

כתבוהו  ואם שמעליו, השטר כל עם זו שורה למחוק יכול חתימתן, לפני כתבוהו

שני  בין כשכתבוהו רק כשר ולכן זו, שורה לחתוך יכול מחתימתן, למטה

.החתימות 

ÔÂ˘Á¯Ó '‚

·ÎÏeÒt ,¯È�‰ ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ˜ÁÓ‰ ÏÚ ‡e‰L ¯ËL היה השטר שמא ¿«∆««¿»¿≈»««¿»»
אחר  שטר וכתב  ומחקו הנייר e�Ó˙Áעל ÌÈ„Ú‰ e�‡' e·˙k eÏÙ‡ .¬ƒ»¿»»≈ƒ»«¿

,'˜eÁÓ ¯ËL‰Â ¯È�‰ ÏÚפסול BÙÈÊÈÂמ"מ ¯ËL‰ ˜ÁÓÈ ÛBÒ ÛBÒ„ ««¿»¿«¿«»¿ƒ¿…«¿«ƒ«¿
,¯k� B�È‡ ,ÌÈÓÚÙ ÈzL ˜ÁÓ�L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆ¯ÈL ‰Ó ·zÎÈÂ¿ƒ¿…«∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿«¿≈¿»ƒ≈ƒ»
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‰ÊÏ נמחקה אם מחיקה כל על להכיר אפשר אחר, מחק ליד מחק כשיש רק כי »∆
ליד  מחיקה אבל המחיקות, שבין המראה שינוי ע"י פעמים שתי או אחת פעם

פעמים  שתי או אחת פעם נמחק אם להבחין אפשר אי .נייר,
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ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äî ïîéñ ãéø

‚ÎÈËÈL È�Èa ÔBÚ¯t ·zÎÏ ÌÈ‚‰B�L ÌB˜Óa בין לכתוב נוהגים שהיו ¿»∆¬ƒƒ¿…≈»≈≈ƒ≈
נפרע  שהשטר ‚¯¯השורות ÌeL ‡‰È ‡ÏL ¯‰ÊÏ CÈ¯ˆ È�Èaמחיקה , »ƒƒ»≈∆…¿≈¿»≈≈

ÈËÈL השורות ‰È‰בין ‡ÓL LÁÈÓÏ ‡k‡„ B˜ÁÓe.כתוב, ÔBÚ¯t B· ƒ≈¿ƒ»¿≈«∆»»»≈»¿»
ÔBÚ¯t‰ Ì‡ ÔkL ÏÎÂכעת ‰e‡שכתוב ÈËÈL È�ÈaLכתוב,˜ÁÓ‰ ÏÚ ¿»∆≈ƒ«≈»∆≈≈ƒ≈««¿»

‰È‰ ‡ÓL LÁÈÓÏ ‡k‡„הפירעון‰ˆ¯L ‰Ó ·˙ÎÂ B˜ÁÓe ,¯˙BÈ ¿ƒ»¿≈«∆»»»≈¿»¿»««∆»»
קטן  יותר ÔBÚ¯t‰Lסכום ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Â השורות . בין המחק על שכתוב ¿ƒ≈≈ƒ∆«≈»

È„ÈÓÏ LÁÈÓÏ ‡kÈÏ e˙„ ,¯Lk ,‰ÂÏ‰ „È ·˙Î ‡e‰ חשש אין כי ¿«««…∆»≈¿≈»¿≈«¿ƒƒ
אחר  סכום וכתב .מד שמחק

u
כאן מד. כשר, השורות בין גרר  יש  שאם ו' סעיף  מ "ד בסימן כתב  שהשו "ע אע "פ

זה פירעון , כשיש  אבל  מחזקתו , השטר את מוציא אינו  גרר או  מחק  כי פוסל ,

השטר. את פוסל  הגרר ולכן  פרוע , שאינו  שטר מחזקת השטר  את  מוציא
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הדפסת 1000 חוברות 
נתרמו לזכות:

אלחנן בן חיה צביה
לרפואה והצלחה ונחת 

דקדושה
 נתן בן חיה צביה

להצלחה ונחת דקדושה

תמר בת חיה צביה
להצלחה ונחת דקדושה
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