
  

  

  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 

*  
  הניף ידו בשניהוב"ה 

  חושן משפטחלק 
  ]עד - מוסימנים [ )בהלואה (הלכות 

*  

 תובב"א ירושלםפעיה"ק 



  

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

היא שכר המרוצה, שהרי רובם  ,שכר 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

י רגשועל גדות הלב צפים , בתחילת הקוטרס השי לחושן משפטבעמדיו 

במתת חים לבוא עד  והודאה עצומה לבורא עולם, אשר זיכשל  קודש

קצר ותמציתי על דברי השו"ע משולב ביאור  לערוך בגוף השולחןהלום, 

 מבואריםעד שכל הרואה אומר ברקאי וממש קילורין לעייים ו, והרמ"א

 גליסקי שליט"א (בהגר"י זצ"ל) הגה"ח רבי בצלאל בטוב טעם ודעת בידי

" להבין טעמו של דבר"ובכך לתת ללומד כלי עזר בביאור השווה לכל פש, 

או , חושן משפטבעיים החמורים של  יד ושםלו אשר גם מי שאין  כ"ל,

  ולהעמיד גירסתו.יוכל להבין שטרוד ואין שעתו להתייגע להבין, 

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 

 קייםל יור"ד, אהע"ז, חו"מ, כדיהשו"ע  בחלקיב' סעיפים ליום במסגרת 

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

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

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

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

את השולחן ערוך דייקא היתה שלמד כסדר  ר שם טוב)(בכת הק' זי"ע

זה, ומע  לימוד קדושורבים וטובים אשר היה כל חפצם לקיים  ,והרמ"א

מהם לקיים זאת עקב חוסר ההבה בשו"ע ובפרט בכרכי שו"ע אבהע"ז 

ה בידם לקיים רצום מאז ומתמיד תוחושן משפט, ובזכות ביאור זה על

  השו"ע בהבה.לעבור על כל להתחיל לזכות 

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

זכו בפעם ראשוה בחייהם מזכי הרבים וכפי שידעו כוה, שאלפים ממש 

אבן יורה דעה להתחיל ולסיים סימים של השגות אלוקות בשולחן ערוך 
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את השולחן ערוך דייקא היתה שלמד כסדר  ר שם טוב)(בכת הק' זי"ע

זה, ומע  לימוד קדושורבים וטובים אשר היה כל חפצם לקיים  ,והרמ"א

מהם לקיים זאת עקב חוסר ההבה בשו"ע ובפרט בכרכי שו"ע אבהע"ז 

ה בידם לקיים רצום מאז ומתמיד תוחושן משפט, ובזכות ביאור זה על

  השו"ע בהבה.לעבור על כל להתחיל לזכות 

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

זכו בפעם ראשוה בחייהם מזכי הרבים וכפי שידעו כוה, שאלפים ממש 

אבן יורה דעה להתחיל ולסיים סימים של השגות אלוקות בשולחן ערוך 



בקוטרס ועל זאת ודה והלל לשמו הגדול ית' ש, וחושן משפט העזר

הראשון של חושן משפט הוכפלה הכמות לאלפיים קוטרסים, וזאת עקב 

הביקוש הגובר ותגובותיהם הלהבות של הלומדים אשר רבו מספור, שזכו 

וב"ה להתקרב לשלחן ה' הערוך ומלא בכל מיי מטעמים משיבי רוח ופש, 

ים והיה זה שכרו לתת לו משמיא כח לעסוק בזכות הרבכל הכמות אזלה. 

ואלמלא לא אתין לעלמא דין אלא להיות חלקו בדבר זה לבד,  ,בעין זה

  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.

חלק ב שיבסדרה וה מייקוטרס השכעת או שמחים להגיש בפיכם 

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

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

 , ולאידךקרובים לכל אחד די הבתו וצריכים יותר עמל ויגיעה להבתם

גיסא הרבה מהושאים הלמדים בחושן משפט שייכים לכל אחד ואחד לא 

ומשום כך קוטרס זה  ,ומורי צדק כמו עיי אבהע"ז שוגע רק לדייים

לכל הרוצה להכס לשעריהם כדי וחוליא וספת מהווה בשורה משמחת 

  שיזכה להבחין ולהחכים בתורת ה' כשאיפתו הטהורה.

לכל המסייעים והשולחים הערותיהם  כאן המקום להביא ברכת תודה

והארותיהם כי הם לו לעייים להוציא מידיו דברים מתוקים ואף בקש 

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

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

בכך לתת כבוד לתורתיו הקדושה ותחול  לתקן זאת במהדורות הבאות ויזכו

  עליהם כל הברכות הכתובות בתורת משה.

  בברכת התורה

  מערכת הפוסקים היומי

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

  שכרו ישולם מן השמים בכפלי כפליים.ו 0504117476הדפסת קוטרס זה, יפה למס' 





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



בקוטרס ועל זאת ודה והלל לשמו הגדול ית' ש, וחושן משפט העזר

הראשון של חושן משפט הוכפלה הכמות לאלפיים קוטרסים, וזאת עקב 

הביקוש הגובר ותגובותיהם הלהבות של הלומדים אשר רבו מספור, שזכו 

וב"ה להתקרב לשלחן ה' הערוך ומלא בכל מיי מטעמים משיבי רוח ופש, 

ים והיה זה שכרו לתת לו משמיא כח לעסוק בזכות הרבכל הכמות אזלה. 

ואלמלא לא אתין לעלמא דין אלא להיות חלקו בדבר זה לבד,  ,בעין זה

  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.

חלק ב שיבסדרה וה מייקוטרס השכעת או שמחים להגיש בפיכם 

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

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

 , ולאידךקרובים לכל אחד די הבתו וצריכים יותר עמל ויגיעה להבתם

גיסא הרבה מהושאים הלמדים בחושן משפט שייכים לכל אחד ואחד לא 

ומשום כך קוטרס זה  ,ומורי צדק כמו עיי אבהע"ז שוגע רק לדייים

לכל הרוצה להכס לשעריהם כדי וחוליא וספת מהווה בשורה משמחת 

  שיזכה להבחין ולהחכים בתורת ה' כשאיפתו הטהורה.

לכל המסייעים והשולחים הערותיהם  כאן המקום להביא ברכת תודה

והארותיהם כי הם לו לעייים להוציא מידיו דברים מתוקים ואף בקש 

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

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

בכך לתת כבוד לתורתיו הקדושה ותחול  לתקן זאת במהדורות הבאות ויזכו

  עליהם כל הברכות הכתובות בתורת משה.

  בברכת התורה

  מערכת הפוסקים היומי

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

  שכרו ישולם מן השמים בכפלי כפליים.ו 0504117476הדפסת קוטרס זה, יפה למס' 





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



קריאת קודש מהגה"ח רבי נתן ליברמנש שליט"אקריאת קודש מהגה"ח רבי שמואל משה קרמר שליט"א



קריאת קודש מהגה"ח רבי נתן ליברמנש שליט"אקריאת קודש מהגה"ח רבי שמואל משה קרמר שליט"א



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‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñà

‰ÏÎÂ‰ ˙ÏÂÂ‡‰

ÂÓ ÔÓÈÒ

¯Ë˘ Â‡ ,Â�ÈÈ‰ ÌÈÏÂÒÙ Â‡ ÌÈ�Ë˜ Â¯Ó‡˘ ÌÈ„Ú‰
˙Â¯Ë˘ ÌÂÈ˜ ÔÈ„ ÏÎÂ ,‰È‰ ‰�Ó‡

ÌÈÙÈÚÒ Á"Ï Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó '„

בהערה ‡ ראה לסימן B¯·Áא הקדמה ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰ ותובעו «ƒ¿««¬≈
חובו  �˙˜ÌÈשיפרע ‡ÏL ÔÓÊ Ïk לא , שהשטר הוכח שלא זמן כל »¿«∆…ƒ¿«≈

ז'] בסעיף יבואר הקיום [ואופן ‰e‡מזוייף ÛÈÊÓ ¯ÓBÏ ‰BÏ‰ ÏBÎÈ ,»«∆«¿À»
B·˙ÎÏ È˙ÈÂˆ ‡Ï ÌÏBÚÓe לפורעו לתבוע יכול אינו ‡Ìוממילא eÏÙ‡Â . ≈»…ƒƒƒ¿»¿«¬ƒƒ

B·˙ÎÏהלוה È˙ÈÂˆ È�‡L ˙Ó‡ ¯ÓB‡Â ‰„BÓ,מזוייף ‡·Ïואינו ∆¿≈¡∆∆¬ƒƒƒƒ¿»¿¬»
‡e‰ ‰�Ó‡ B‡ ÂÈzÚ¯t שבהמשך כדי ההלוואה קודם המלוה ביד שמסרתיו ¿«¿ƒ¬»»

הלוה  לא לבסוף ובפועל לי, ילוה שלא זמן כל יתבעני שלא והאמנתיו לי, ילוה

Èz·˙Îלי, B‡זה È˙ÈÂÏבו BÏÏ˙שטר ‡Ï ÔÈ„ÚÂ והמלוה ממני ונפל »«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…»ƒƒ
כנגדי  כעת ומוציאו Êa‰מצאו ‡ˆBÈk ÏÎÂ ענינם כל אשר אחרות טענות ¿»«≈»∆

זה  שטר לפרוע חייב „·¯ÌÈשאינו eÈ‰ ‡Ï ¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,ƒ¿ƒ»»»«…»¿»ƒ
ÌÏBÚÓ מקויים לא שהשטר זמן כל לפרוע שלא נאמן Âוהיה טען , שלא אע"פ ≈»«

מ"מ מזוייף, לא שהשטר הודה אלא �˙˜ÌÈרק‰¯Èכן ÂÈtÓ מכח רק כי ¬≈ƒƒƒ¿«≈
לפטור  אחרות טענות טוען הרי והוא מזוייף, לא שהשטר יודעים אנו דבריו

ולכן  מזוייף, לטעון שיכל מגו לו יש א"כ �‡ÔÓעצמו, ‰Ê È¯‰ חייב שאינו ¬≈∆∆¡»
‰Ò˙לפרוע  Ú·LÈÂ להישבע , צריך כופר שאם תביעה בכל ËtÈÂ¯.כמו ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈

u
והנתבעא. לו, שישלם  ותובעו  חבירו על  חוב  שטר שמוציא במי עוסק  זה  סימן

במגו נאמן והוא  שונים, טענות  אופני בכמה זה בשטר לגבות אפשר שאי טוען

היינו השטר, את לקיים המלוה  על  מוטל  ולכן מזוייף , שהשטר לטעון  יכול  שהיה 

ועי"ז הקיום , אופן ז' סעיף  הסימן  בהמשך  שיבואר כפי מזוייף  לא שהשטר  להוכיח 

כנגדו . שהוציאו השטר את לפרוע לסרב  הנתבע בכח  אין



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'
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‰ÏÎÂ‰ ˙ÏÂÂ‡‰

ÂÓ ÔÓÈÒ

¯Ë˘ Â‡ ,Â�ÈÈ‰ ÌÈÏÂÒÙ Â‡ ÌÈ�Ë˜ Â¯Ó‡˘ ÌÈ„Ú‰
˙Â¯Ë˘ ÌÂÈ˜ ÔÈ„ ÏÎÂ ,‰È‰ ‰�Ó‡

ÌÈÙÈÚÒ Á"Ï Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó '„

בהערה ‡ ראה לסימן B¯·Áא הקדמה ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBn‰ ותובעו «ƒ¿««¬≈
חובו  �˙˜ÌÈשיפרע ‡ÏL ÔÓÊ Ïk לא , שהשטר הוכח שלא זמן כל »¿«∆…ƒ¿«≈

ז'] בסעיף יבואר הקיום [ואופן ‰e‡מזוייף ÛÈÊÓ ¯ÓBÏ ‰BÏ‰ ÏBÎÈ ,»«∆«¿À»
B·˙ÎÏ È˙ÈÂˆ ‡Ï ÌÏBÚÓe לפורעו לתבוע יכול אינו ‡Ìוממילא eÏÙ‡Â . ≈»…ƒƒƒ¿»¿«¬ƒƒ

B·˙ÎÏהלוה È˙ÈÂˆ È�‡L ˙Ó‡ ¯ÓB‡Â ‰„BÓ,מזוייף ‡·Ïואינו ∆¿≈¡∆∆¬ƒƒƒƒ¿»¿¬»
‡e‰ ‰�Ó‡ B‡ ÂÈzÚ¯t שבהמשך כדי ההלוואה קודם המלוה ביד שמסרתיו ¿«¿ƒ¬»»

הלוה  לא לבסוף ובפועל לי, ילוה שלא זמן כל יתבעני שלא והאמנתיו לי, ילוה

Èz·˙Îלי, B‡זה È˙ÈÂÏבו BÏÏ˙שטר ‡Ï ÔÈ„ÚÂ והמלוה ממני ונפל »«¿ƒƒ¿«¬«ƒ…»ƒƒ
כנגדי  כעת ומוציאו Êa‰מצאו ‡ˆBÈk ÏÎÂ ענינם כל אשר אחרות טענות ¿»«≈»∆

זה  שטר לפרוע חייב „·¯ÌÈשאינו eÈ‰ ‡Ï ¯Ó‡ ‰ˆ¯ Ì‡Â ÏÈ‡B‰ ,ƒ¿ƒ»»»«…»¿»ƒ
ÌÏBÚÓ מקויים לא שהשטר זמן כל לפרוע שלא נאמן Âוהיה טען , שלא אע"פ ≈»«

מ"מ מזוייף, לא שהשטר הודה אלא �˙˜ÌÈרק‰¯Èכן ÂÈtÓ מכח רק כי ¬≈ƒƒƒ¿«≈
לפטור  אחרות טענות טוען הרי והוא מזוייף, לא שהשטר יודעים אנו דבריו

ולכן  מזוייף, לטעון שיכל מגו לו יש א"כ �‡ÔÓעצמו, ‰Ê È¯‰ חייב שאינו ¬≈∆∆¡»
‰Ò˙לפרוע  Ú·LÈÂ להישבע , צריך כופר שאם תביעה בכל ËtÈÂ¯.כמו ¿ƒ»«∆≈¿ƒ»≈

u
והנתבעא. לו, שישלם  ותובעו  חבירו על  חוב  שטר שמוציא במי עוסק  זה  סימן

במגו נאמן והוא  שונים, טענות  אופני בכמה זה בשטר לגבות אפשר שאי טוען

היינו השטר, את לקיים המלוה  על  מוטל  ולכן מזוייף , שהשטר לטעון  יכול  שהיה 

ועי"ז הקיום , אופן ז' סעיף  הסימן  בהמשך  שיבואר כפי מזוייף  לא שהשטר  להוכיח 

כנגדו . שהוציאו השטר את לפרוע לסרב  הנתבע בכח  אין
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ÔÈ„ ˙È·a Ck ¯Á‡ ‰ÂÏÓ‰ BÓÈ˜ Ì‡Â וא"כ ז', סעיף להלן המבואר כפי ¿ƒƒ¿««¿∆«««¿≈ƒ
וממילא  הלוה, של וקיומו לדבריו צריכים אנו אין Lk‡¯שוב ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«

˙B¯ËL‰ השטר את לפרוע וחייב כשר, שטר נגד טענה שום מועיל .שלא «¿»
·"Ù ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כאן כמו שם שנתבאר א' .סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

·È�Ó‰Ó„ ‡‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ שמאמינים B‚Óaשמה ‰BÏÏ לטעון שיכל ≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈«∆¿ƒ
Baמזוייף  ÔÈ‡Lk ‡˜Â„ Baבשטר , LÈ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÂÏÓÏ ˙e�Ó‡� «¿»¿∆≈∆¡»««¿∆¬»ƒ≈
˙e�Ó‡�,עצמו לפטור טענות שאר או שפרע יטען אם שאפילו בשטר שכתוב ∆¡»

נאמן  יהיה המלוה לו, פרע שלא יאמר המלוה Ï‡אם אם , דאמנם המגו, מהני …
כמו  דנחשב מהני לא דמזוייף במגו פרעתי לומר אבל נאמן, יהיה מזוייף יטען

נאמנות  בו שיש כיון פרע שלא סהדי דאנן עדים, נגד ‡ÌÈ¯ÓBמגו LÈÂ .¿≈¿ƒ
‰BÏ‰ ÔÓ‡� ,‰ÂÏÓÏ ˙e�Ó‡� Ba LÈ eÏÙ‡„ÛÈÊÓ ¯ÓB‡ ÈÚa È‡„ B‚Óa «¬ƒ≈∆¡»««¿∆∆¡»«∆¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿À»

המלוה  ביד משאירו שפעמים כיון פרע, שלא הוכחה אינה דהנאמנות דס"ל

זה  שאין וכיון מזוייף, לטעון תמיד שיוכל כשידע ובפרט לו, שפרע אע"פ

נגדו  מגו מועיל עדים, כשני zÒÓ·¯‡נחשב ÈÎ‰Â לקמן . השו"ע סתם וכן ¿»ƒƒ¿«¿»

א' סעי' פ"ב .(ÂË¯)סימן

ÔÂ˘Á¯Ó '‰

‚¯ËL‰ È„Ú ÌÈ‡a ,ÌeÈ˜‰ ‡e‰ „ˆÈk בשטר È�ÙÏהחתומים ÌÈ„ÈÚÓe ≈««ƒ»ƒ≈≈«¿«¿ƒƒƒ¿≈
‰˘ÏL דייניםÔ˙ÓÈ˙Á ‡È‰ ˙‡ÊL ,˙BËBÈ„‰ Ì‰ eÏÙ‡ וממילא , ¿…»¬ƒ≈∆¿∆…ƒ¬ƒ»»

מזוייף  לא Âהשטר ‰ÈÂ�‡הדיינים, ‡„ÁÎ ‡˙Ïz ·˙BÓa' ‰ËÓÏ ÔÈ·˙BÎ ¿¿ƒ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»
יחד  היינו שלשה של Â‡˙‡במושב È�BÏÙeובאו, È�BÏt העדים היינו ¿»»¿ƒ¿ƒ

e‰È„Èהחתומים  ˙ÓÈ˙Á‡ ‡�Ó„˜ e„È‰Ò‡Â חתימת על לפנינו והעידו ¿«¿ƒ√»»»«¬ƒ«¿«¿
e‰È„Èידם  ˙ÓÈ˙Á ‡È‰ ‡„„ ‡�Ï ¯¯a˙‡„Óe זו , שאכן לנו וכשנתברר ƒ¿ƒ¿¿«»»¿»ƒ¬ƒ«¿«¿

ידם  חתימת ÈÊÁ„Î'היא È‰e�ÓÈ˜Â È‰e�¯L‡ השטר , את וקיימנו אשרנו ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ˙BÁÂכראוי  שמם; את ËÓÏ‰.הדיינים ¿¿ƒ¿«»

„a ‡Ï‡ ˙B¯ËL ÔÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡פני‰˘ÏL דיינים‡e‰L È�tÓ „ÔÈככל, ≈¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
CÎÈÙÏeתורה  דין ; נחשב שזה ÏÈÏa‰כיון ˙B¯ËL ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡ כמו , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»««¿»

תלוי  בלילה, דנו אם ובדיעבד והלוה, המלוה בהסכמת אא"כ בלילה, דנים שאין

דין  הוי אם ס"ב] ה' סימן [לעיל ÌÈ�La,בדיעבדÂ‰‚‰:.בשיטות eÓÈ˜ Ì‡ ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

ÌeÈ˜ ÈÂ‰ ‡Ï,כדיינים ולא כעדים נחשבים שלש, ולא שניים רק שהם דכיון …¬≈ƒ
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מפי  עד והוי  החתימות, נכונות על בפניהם שהעידו מעידים שהם נחשב וא"כ

‰·˙ÌÈ)עד ˙˜ÊÁ ˜¯Ù È"�Â ÔÈ˘Â„˜„ ÈÎ„¯Ó ˙‰‚‰Â ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)LÈÂ .¿≈

‰Êk ‚‰�Ó ,È„ÈÁÈa ÌÈ˜Ó ‰·ÈLÈ ÒÙBz‰ ·¯‰L e‚‰�L ¯Á‡Ó ,·˙kL ÈÓƒ∆»«≈««∆»¬∆»««≈¿ƒ»¿«≈ƒƒƒƒ¿»»∆

‰ÎÏ‰ ÏË·Ó(·"Ï˘ ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙),eÏ‡ ˙B�È„Óa ËeLt ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ ¿«≈¬»»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈

יחידי  מקיים ישיבה ˜ÌeÈב .שהראש ÔÈ�ÚÏ ÔÏ ‡¯È·Ò„ ,ÌÚË‰ ÈÏ ‰‡¯�Â¿ƒ¿∆ƒ«««ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«ƒ

Ô�a¯„ ˙B¯ËL ולא עדיו נחקרו כאילו מוחזק שטר כל מדאורייתא, כי ¿»¿«»»

מזוייף  שהוא הקילו ג חוששין ולכן קיום, הצריכו רבנן רק ,B�È„ ‰ÁÓÓ „ÈÁÈ„¿»ƒÀ¿∆ƒ

'‚ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,ÔÈ„ ˙È· È¯˜Óe ˙BËBÈ„‰ ‰˘ÏLk'ב סעיף ¿¿…»∆¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

Âסימן‰"Î'ב ‰Ê‰סעיף ÔÓÊa ‰ÁÓÓ „ÈÁÈ ÔÈ‡„ ·‚ ÏÚ Û‡Â כמבואר , ¿«««¿≈»ƒÀ¿∆«¿««∆

ב' סעיף ג' סימן CÓÒÏלעיל LÈ Ô�a¯„ ˙B¯ËL ÌeÈ˜ ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿…

.‚‰�Ó‰ ÌÚË ÈÏ ‰‡¯� Ôk ,ÂÈÏÚ»»≈ƒ¿∆ƒ«««ƒ¿»

ÔÂ˘Á¯Ó 'Â

דין,‰ בעל בפני שלא עדות מקבלין שאין נתבאר ט"ו סעיף כ"ח סימן לעיל

eÏÙ‡Âמ"מ .ÔÈ„ ÏÚa È�Ù· ‡ÏL eÏÙ‡ ¯ËL‰ ÔÈÓÈ˜Óהלוה„ÓBÚ ¿«¿ƒ«¿«¬ƒ∆…ƒ¿≈««ƒ«¬ƒ≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,e‰eÓÈ˜z Ï‡ ‡e‰ ÛÈÊÓ ÁÂBˆÂ דרבנן רק דהוי .ד כיון ¿≈«¿À»«¿«¿≈¿ƒ

ÂÌÈ˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ חתימת עם מקויים שטר לפנינו שמגיע היינו ««ƒ∆¿À»
ולכן  מזוייף, לא עצמו שזה לן מנא מ"מ שקיימוהו, e¯ÈkÈLדיינים CÈ¯»̂ƒ∆«ƒ

זה שטר עם להגבות שבא ‡Bהב"ד ÌÈ„Ú‰ È�L ˙ÓÈ˙ÁחתימותÈ�LÓ ¬ƒ«¿≈»≈ƒƒ¿≈
ÌÈ�È„‰ הקיום על החתומים שלשה Â‡Ïמתוך Ì‡Â את ; מכירין לא אם ««»ƒ¿ƒ«

הדיינים  או העדים ÌÈ˜Óחתימות ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡ מזוייף , עצמו הקיום .שמא ≈ƒ¿À»
,e‰ÈÓe יגיע כאשר כי רווח, שום אין לכאורה ב"ד, בפני יקיימוהו שאפי' כיון ƒ

u
הלכה.ב. מבטל  דמנהג משום  הטעם  רק  זה, טעם דחה והש "ך

שטרות ג. קיום אם מזוייף , טוען  שהלוה באופן  אם שהאריך  סק "ט בש "ך  עי'

מה"ת . הקיום  חיוב  חתמו, שלא אומרים העדים  דאם בסמ"ע כתב  וכן דאורייתא ,

דרבנן . הוי ופעמים דאורייתא, הוי  דפעמים  אופנים , בכמה מחלק ובנתיבות,

צריךד. חתימתו , את  לקיים ובאים הלוה , יד חתימת רק  עדים  בו  שאין ובשטר

- עדים  כאן  דאין  עדיו, נחקרו  כאילו  ששטר הסברא  את כאן דאין בפניו , לקיימו 

שגם כתב  ובקצוה"ח בפניו . שלא שמקיימים דהמנהג הש "ך  כתב  אמנם ש "ך.

משום מדאורייתא  קיום  שא "צ דהטעם בפניו , שלא  לקיים אפשר הלוה חתימת

הלוה. בחתימת  גם  שייך  זה וטעם לזייף , איניש  חציף  שלא
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ÔÈ„ ˙È·a Ck ¯Á‡ ‰ÂÏÓ‰ BÓÈ˜ Ì‡Â וא"כ ז', סעיף להלן המבואר כפי ¿ƒƒ¿««¿∆«««¿≈ƒ
וממילא  הלוה, של וקיומו לדבריו צריכים אנו אין Lk‡¯שוב ‡e‰ È¯‰¬≈ƒ¿«

˙B¯ËL‰ השטר את לפרוע וחייב כשר, שטר נגד טענה שום מועיל .שלא «¿»
·"Ù ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כאן כמו שם שנתבאר א' .סעיף ¿«≈¿«»≈ƒ»

·È�Ó‰Ó„ ‡‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ שמאמינים B‚Óaשמה ‰BÏÏ לטעון שיכל ≈¿ƒ¿»ƒ¿≈¿≈«∆¿ƒ
Baמזוייף  ÔÈ‡Lk ‡˜Â„ Baבשטר , LÈ Ì‡ Ï·‡ ,‰ÂÏÓÏ ˙e�Ó‡� «¿»¿∆≈∆¡»««¿∆¬»ƒ≈
˙e�Ó‡�,עצמו לפטור טענות שאר או שפרע יטען אם שאפילו בשטר שכתוב ∆¡»

נאמן  יהיה המלוה לו, פרע שלא יאמר המלוה Ï‡אם אם , דאמנם המגו, מהני …
כמו  דנחשב מהני לא דמזוייף במגו פרעתי לומר אבל נאמן, יהיה מזוייף יטען

נאמנות  בו שיש כיון פרע שלא סהדי דאנן עדים, נגד ‡ÌÈ¯ÓBמגו LÈÂ .¿≈¿ƒ
‰BÏ‰ ÔÓ‡� ,‰ÂÏÓÏ ˙e�Ó‡� Ba LÈ eÏÙ‡„ÛÈÊÓ ¯ÓB‡ ÈÚa È‡„ B‚Óa «¬ƒ≈∆¡»««¿∆∆¡»«∆¿ƒ¿ƒ»ƒ≈¿À»

המלוה  ביד משאירו שפעמים כיון פרע, שלא הוכחה אינה דהנאמנות דס"ל

זה  שאין וכיון מזוייף, לטעון תמיד שיוכל כשידע ובפרט לו, שפרע אע"פ

נגדו  מגו מועיל עדים, כשני zÒÓ·¯‡נחשב ÈÎ‰Â לקמן . השו"ע סתם וכן ¿»ƒƒ¿«¿»

א' סעי' פ"ב .(ÂË¯)סימן

ÔÂ˘Á¯Ó '‰

‚¯ËL‰ È„Ú ÌÈ‡a ,ÌeÈ˜‰ ‡e‰ „ˆÈk בשטר È�ÙÏהחתומים ÌÈ„ÈÚÓe ≈««ƒ»ƒ≈≈«¿«¿ƒƒƒ¿≈
‰˘ÏL דייניםÔ˙ÓÈ˙Á ‡È‰ ˙‡ÊL ,˙BËBÈ„‰ Ì‰ eÏÙ‡ וממילא , ¿…»¬ƒ≈∆¿∆…ƒ¬ƒ»»

מזוייף  לא Âהשטר ‰ÈÂ�‡הדיינים, ‡„ÁÎ ‡˙Ïz ·˙BÓa' ‰ËÓÏ ÔÈ·˙BÎ ¿¿ƒ¿«»¿«¿»»«¬»¬≈»
יחד  היינו שלשה של Â‡˙‡במושב È�BÏÙeובאו, È�BÏt העדים היינו ¿»»¿ƒ¿ƒ

e‰È„Èהחתומים  ˙ÓÈ˙Á‡ ‡�Ó„˜ e„È‰Ò‡Â חתימת על לפנינו והעידו ¿«¿ƒ√»»»«¬ƒ«¿«¿
e‰È„Èידם  ˙ÓÈ˙Á ‡È‰ ‡„„ ‡�Ï ¯¯a˙‡„Óe זו , שאכן לנו וכשנתברר ƒ¿ƒ¿¿«»»¿»ƒ¬ƒ«¿«¿

ידם  חתימת ÈÊÁ„Î'היא È‰e�ÓÈ˜Â È‰e�¯L‡ השטר , את וקיימנו אשרנו ƒ«¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«¬ƒ
ÌÈÓ˙BÁÂכראוי  שמם; את ËÓÏ‰.הדיינים ¿¿ƒ¿«»

„a ‡Ï‡ ˙B¯ËL ÔÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡פני‰˘ÏL דיינים‡e‰L È�tÓ „ÔÈככל, ≈¿«¿ƒ¿»∆»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
CÎÈÙÏeתורה  דין ; נחשב שזה ÏÈÏa‰כיון ˙B¯ËL ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡ כמו , ¿ƒ»≈¿«¿ƒ¿»««¿»

תלוי  בלילה, דנו אם ובדיעבד והלוה, המלוה בהסכמת אא"כ בלילה, דנים שאין

דין  הוי אם ס"ב] ה' סימן [לעיל ÌÈ�La,בדיעבדÂ‰‚‰:.בשיטות eÓÈ˜ Ì‡ ¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ

ÌeÈ˜ ÈÂ‰ ‡Ï,כדיינים ולא כעדים נחשבים שלש, ולא שניים רק שהם דכיון …¬≈ƒ
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מפי  עד והוי  החתימות, נכונות על בפניהם שהעידו מעידים שהם נחשב וא"כ

‰·˙ÌÈ)עד ˙˜ÊÁ ˜¯Ù È"�Â ÔÈ˘Â„˜„ ÈÎ„¯Ó ˙‰‚‰Â ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)LÈÂ .¿≈

‰Êk ‚‰�Ó ,È„ÈÁÈa ÌÈ˜Ó ‰·ÈLÈ ÒÙBz‰ ·¯‰L e‚‰�L ¯Á‡Ó ,·˙kL ÈÓƒ∆»«≈««∆»¬∆»««≈¿ƒ»¿«≈ƒƒƒƒ¿»»∆

‰ÎÏ‰ ÏË·Ó(·"Ï˘ ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙),eÏ‡ ˙B�È„Óa ËeLt ‚‰�Ó‰ ÔÎÂ ¿«≈¬»»¿≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈

יחידי  מקיים ישיבה ˜ÌeÈב .שהראש ÔÈ�ÚÏ ÔÏ ‡¯È·Ò„ ,ÌÚË‰ ÈÏ ‰‡¯�Â¿ƒ¿∆ƒ«««ƒ¿ƒ»»¿ƒ¿«ƒ

Ô�a¯„ ˙B¯ËL ולא עדיו נחקרו כאילו מוחזק שטר כל מדאורייתא, כי ¿»¿«»»

מזוייף  שהוא הקילו ג חוששין ולכן קיום, הצריכו רבנן רק ,B�È„ ‰ÁÓÓ „ÈÁÈ„¿»ƒÀ¿∆ƒ

'‚ ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,ÔÈ„ ˙È· È¯˜Óe ˙BËBÈ„‰ ‰˘ÏLk'ב סעיף ¿¿…»∆¿ƒ¿≈≈ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

Âסימן‰"Î'ב ‰Ê‰סעיף ÔÓÊa ‰ÁÓÓ „ÈÁÈ ÔÈ‡„ ·‚ ÏÚ Û‡Â כמבואר , ¿«««¿≈»ƒÀ¿∆«¿««∆

ב' סעיף ג' סימן CÓÒÏלעיל LÈ Ô�a¯„ ˙B¯ËL ÌeÈ˜ ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ƒ»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿«»»≈ƒ¿…

.‚‰�Ó‰ ÌÚË ÈÏ ‰‡¯� Ôk ,ÂÈÏÚ»»≈ƒ¿∆ƒ«««ƒ¿»

ÔÂ˘Á¯Ó 'Â

דין,‰ בעל בפני שלא עדות מקבלין שאין נתבאר ט"ו סעיף כ"ח סימן לעיל

eÏÙ‡Âמ"מ .ÔÈ„ ÏÚa È�Ù· ‡ÏL eÏÙ‡ ¯ËL‰ ÔÈÓÈ˜Óהלוה„ÓBÚ ¿«¿ƒ«¿«¬ƒ∆…ƒ¿≈««ƒ«¬ƒ≈
BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,e‰eÓÈ˜z Ï‡ ‡e‰ ÛÈÊÓ ÁÂBˆÂ דרבנן רק דהוי .ד כיון ¿≈«¿À»«¿«¿≈¿ƒ

ÂÌÈ˜Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ חתימת עם מקויים שטר לפנינו שמגיע היינו ««ƒ∆¿À»
ולכן  מזוייף, לא עצמו שזה לן מנא מ"מ שקיימוהו, e¯ÈkÈLדיינים CÈ¯»̂ƒ∆«ƒ

זה שטר עם להגבות שבא ‡Bהב"ד ÌÈ„Ú‰ È�L ˙ÓÈ˙ÁחתימותÈ�LÓ ¬ƒ«¿≈»≈ƒƒ¿≈
ÌÈ�È„‰ הקיום על החתומים שלשה Â‡Ïמתוך Ì‡Â את ; מכירין לא אם ««»ƒ¿ƒ«

הדיינים  או העדים ÌÈ˜Óחתימות ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡ מזוייף , עצמו הקיום .שמא ≈ƒ¿À»
,e‰ÈÓe יגיע כאשר כי רווח, שום אין לכאורה ב"ד, בפני יקיימוהו שאפי' כיון ƒ

u
הלכה.ב. מבטל  דמנהג משום  הטעם  רק  זה, טעם דחה והש "ך

שטרות ג. קיום אם מזוייף , טוען  שהלוה באופן  אם שהאריך  סק "ט בש "ך  עי'

מה"ת . הקיום  חיוב  חתמו, שלא אומרים העדים  דאם בסמ"ע כתב  וכן דאורייתא ,

דרבנן . הוי ופעמים דאורייתא, הוי  דפעמים  אופנים , בכמה מחלק ובנתיבות,

צריךד. חתימתו , את  לקיים ובאים הלוה , יד חתימת רק  עדים  בו  שאין ובשטר

- עדים  כאן  דאין  עדיו, נחקרו  כאילו  ששטר הסברא  את כאן דאין בפניו , לקיימו 

שגם כתב  ובקצוה"ח בפניו . שלא שמקיימים דהמנהג הש "ך  כתב  אמנם ש "ך.

משום מדאורייתא  קיום  שא "צ דהטעם בפניו , שלא  לקיים אפשר הלוה חתימת

הלוה. בחתימת  גם  שייך  זה וטעם לזייף , איניש  חציף  שלא



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñ ã

הדיינים, או העדים לחתימות קיום שוב יצטרכו אחר, בב"ד גבייה לידי השטר

d�Óמ"מ ‡˜Ù�רווח ÌÈ„Úזה ÌeÈ˜aיש È�L ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙ÁL ÔÂÈk , «¿»ƒ»¿ƒ≈»∆¬ƒ»»¿≈≈ƒ
ÈÓ ‡ˆÓÈ Ï˜a ¯˙BÈ ,ÌÈ�È„ ‰LÏLeשהוא˙BÓÈ˙Á‰ ¯ÈkÈL כיון ¿…»«»ƒ≈¿«ƒ»≈ƒ∆«ƒ«¬ƒ

הדיינים  שני את או העדים שני את או להכיר .שצריכים

ÔÂ˘Á¯Ó 'Ê

ÊÌÈ�È„‰ eÈ‰ÈL ,„Á‡‰ ,¯ËL‰ ÌÈ˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰LÓÁÓ „Á‡a עצמם ¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿«»∆»∆ƒ¿««»ƒ
ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÌÈ¯ÈkÓ שיעידו עדים שיבואו צריכים אין זה ובאופן «ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

העדים  חתימת אמיתות על Ì‰È�Ùaלפניהם ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈL ,È�L‰ בזמן ; «≈ƒ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆
לא  שהחתימות יודעים וממילא בפניהם, העדים חותמים השטר, עשיית

Ó‡ÈÂ¯ה מזוייפות  Ba ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ e‡B·ÈL ,ÈLÈÏL‰ ;„Á‡ Ïk‰Ê «¿ƒƒ∆»»≈ƒ«¬ƒ¿…«»∆»∆
‰Ê‰ ¯·„a „Ú È�‡Â È„È ·˙k'י סעיף וכדלקמן המעשה את שזוכר ;ו היינו ¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆

eÏ‡ ÏL Ì„È ·˙k ‰ÊL e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·ÈL ,ÈÚÈ·¯‰ זה ובאופן »¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ∆∆¿«»»∆≈
ולא  החתימות על להעיד באים הם כי החתימות, שני על יעיד עד שכל צריכים

ההלוואה  מעשה Ì·˙k,על CBzÓ ‰Ê ˙e„Ú „ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈÂ שכותבים היינו ƒƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»

לב"ד  זה כתב ושולחים החתומים העדים חתימות שמכירים Ô�È‡Âעדותן ,¿≈»

Ì‰ÈÙa „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ י"א סעיף כ"ח סימ לעיל נתבאר עדות שבכל אע"פ ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆

הקילו  דרבנן שטרות בקיום בכתב, להעיד אפשר ˘Ù"·ז שאי ÔÓÈÒ ˘"·È¯)

(‚"È˙Â;˙B¯Á‡ ˙B¯ËLÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k ‡‰ÈL ,ÈLÈÓÁ‰ היינו «¬ƒƒ∆¿≈¿«»»≈ƒ¿»¬≈
אחרות  בשטרות כבר חתומים עדים ÌÈÎ¯BÚÂשאותם „ÔÈומשווים , ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ

‰k˙·את  ‰Ê שלפנינו שבשטר B¯ËLaL˙חתימתן ·˙k‰ B˙B‡Ï ∆«¿«¿«¿«∆«¿»
‡e‰ eÏ‡ È„È ·˙kL Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,˙B¯Á‡אכןeÏ‡ È„È ·˙k ועי"ז ¬≈¿≈»∆»∆∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

u
לאה. כי דיינים ולא  עדים רק  הם ולכן בלילה, בפניהם  חתמו  דאפי' הסמ"ע כתב 

מ"מ  דיין, נעשה עד שאין להיות  צריך היה וא"כ  ראייתם, בזמן  לדון  ראויים היו 

דיין . נעשה עד דרבנן שטרות  דבקיום  משום מהני הכא 

יש ו. וא"כ  חבירו , של  ידו  כתב  על  ולא ידו  כתב  על  רק מעיד אחד שכל  ואע "פ

ממילא המעשה , את  זוכר שהוא דכיון מהני, מ "מ חתימה , כל  על  ע"א רק כאן

ההלוואה על  אלא  החתימה על  להעיד בא  אינו  ידי, כתב  זה מעיד אחד כשכל 

ההלוואה. עצם  על  עדים  שני שיש  ונמצא בשטר, הכתובה

כשהעדיםז. אבל  החתימות, על  עדים  שני כשמעידים  מילי דהני הש "ך כתב 

בזה ההלוואה , על  שמעידים  משום  דמהני ידו  כתב  שזה כ "א  מעידים  החתומים 

בכתב . מהני לא 
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זה  שטר לקיים Âיכולים שמכוחן . האחרים שהשטרות לדעת שצריך ¿כיון
לכן מזוייפים, אינם זה שטר B¯ËLÓ˙מקיימים ¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿»

˙B„N ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈzLÓ ‡Ï‡ ,˙B¯Á‡ זה ושטר לאחר שנמכרו ¬≈∆»ƒ¿≈¿»∆¿≈»
ומדובר זו, שדה של ראיה שטר או מכר שטר Ì‰ÈÏÚaהוא ÌeÏÎ‡L היינו ∆¬»«¬≈∆

�BÎ�‰הקונה  ‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈ�L ˘ÏL מפורסמת‰‡¯È ÌeL ‡Ïa , »…»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
˙B„N ÈÏÚa Ïk ÌÈÏÎB‡L C¯„k ,ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „ÁÙ ‡ÏÂ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»«¬≈»

Ì‰È˙B„N בהכרח מהמוכר, ערעור שום בלי שנים ג' אכל שהקונה וכיון ¿≈∆
מזוייף  לא Ba˙Î˙שהשטר È¯ËL ÈzLÓ B‡ תחת , שיושבות נשים של ƒ¿≈ƒ¿≈¿À

ערעור  שום בלי שנים ג' ÁzÓ˙ח בעליהן ˙B¯ËL‰ È�L‰ e‡ˆÈL ‡e‰Â ;¿∆»¿«¿≈«¿»ƒ««
¯Á‡ „È אמיתיים אלו ששטרות מוכח וא"כ הנ"ל, Ï‡אבל,באופנים ««≈…
{ÌÈ˜L}כשיוצאים ‰Ê È„È ˙ÁzÓ[ÌÈ˜Ï ‰ˆB¯L]‡e‰ ‡ÓL ,B¯ËL ƒ««¿≈∆∆ƒ≈∆∆¿«≈¿»∆»
.Ïk‰ ÛÈÊ˙B¯ËL‰ È�L Ì‡ eÏÙ‡Âידו מתחת שיוצאים ÌÈÓÈ˜Óהאלו ƒ≈«…«¬ƒƒ¿≈«¿»¿À»ƒ

מזוייפים  שאינם בהכרח ÁzÓ˙מ"מ,וא"כ ÔÈ‡ˆBÈ Ì‡ ,Ì‰Ó ÔÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ≈∆ƒ¿ƒƒ««

B„È חתימת כפי בדיוק ולחתום היטב לזייף יכל ידו, תחת היו שהם כיון »

¯˘"È)ט ידם  Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·Â ¯ÂË)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ בדיוק . לזייף אפשר דאי דס"ל ¿≈¿ƒ

אחרים בשטרות הנמצאות מחתימות באות ‰¯Ì"·Ó)אות ˙Ú„Ï Ô"¯).Â כמו¿
שלא  אפילו כנ"ל כתובות שתי או שדות שתי של שטרות שתי מתוך שמקיימים

Ú¯Ú¯מקויימים, ÂÈÏÚ ‡¯˜L ¯ËLÓ ¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó Ôk שערערו היינו ≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿«∆»»»»«¿»
וקיימוהו  מזוייף שהוא ¯˜,עליו ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯˜ ‡Ï eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ«¬ƒ…»»»»«¿»«

Ê"Ï ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„k ÌÈ˜ÓL ס"ל ראשונה ודעה אלו. דעות ב' הביא שם ∆¿À»¿ƒ¿«»»ƒ

שהב"ד  יתכן כי ממנו, לקיים אפשר אי ערער, עליו שקרא בלי קיימוהו דאם

מזוייף טענת מחמת היה שלא כיון הקיום על היטב דקדק לא »¿ÊÁ‰Â¿À˜שקיימו
ÔÈ„ ˙È·a ממילא זה, שטר ÌÈÓÈ˜ÓLשקיימו BÓk ,B„·Ï e�ÓÓ ÌÈÓÈ˜Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«¿∆¿«¿ƒ

.˙Ba˙Î ÈzL B‡ ˙B„N ÈzL È¯ËLÓ:‰‚‰ÌÈÓÈ˜Ó„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ƒ¿»≈¿≈»¿≈¿À¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÓÈ˙Áעד kL˙·של ¯ÙÒÓ יד כתב אותו זה kL˙·אם ˙¯‚‡Ó ‡Ï Ï·‡ , ¬ƒ»ƒ≈∆∆»«¬»…≈ƒ∆∆∆»«

משתנה  והכתב בכתיבתו מדקדק לא אגרת בכתיבת כי

u
סגי..ח. דהו  ובכל  שנים ג' א"צ בעלה תחת דביושבת כתב  ובש "ך 

היטבט. שזייף  דחוששין יועיל , לא עדים ע "י קיום גם זה דבאופן כתב  ובעיטור

עליו . חלקו  הראשונים וכל  ידו , תחת שהיו השטרות מתוך 
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הדיינים, או העדים לחתימות קיום שוב יצטרכו אחר, בב"ד גבייה לידי השטר

d�Óמ"מ ‡˜Ù�רווח ÌÈ„Úזה ÌeÈ˜aיש È�L ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙ÁL ÔÂÈk , «¿»ƒ»¿ƒ≈»∆¬ƒ»»¿≈≈ƒ
ÈÓ ‡ˆÓÈ Ï˜a ¯˙BÈ ,ÌÈ�È„ ‰LÏLeשהוא˙BÓÈ˙Á‰ ¯ÈkÈL כיון ¿…»«»ƒ≈¿«ƒ»≈ƒ∆«ƒ«¬ƒ

הדיינים  שני את או העדים שני את או להכיר .שצריכים

ÔÂ˘Á¯Ó 'Ê

ÊÌÈ�È„‰ eÈ‰ÈL ,„Á‡‰ ,¯ËL‰ ÌÈ˜˙Ó ÌÈÎ¯„ ‰LÓÁÓ „Á‡a עצמם ¿∆»≈¬ƒ»¿»ƒƒ¿«≈«¿«»∆»∆ƒ¿««»ƒ
ÌÈ„Ú‰ È„È ·˙k ÌÈ¯ÈkÓ שיעידו עדים שיבואו צריכים אין זה ובאופן «ƒƒ¿«¿≈»≈ƒ

העדים  חתימת אמיתות על Ì‰È�Ùaלפניהם ÌÈ„Ú‰ eÓzÁÈL ,È�L‰ בזמן ; «≈ƒ∆«¿¿»≈ƒƒ¿≈∆
לא  שהחתימות יודעים וממילא בפניהם, העדים חותמים השטר, עשיית

Ó‡ÈÂ¯ה מזוייפות  Ba ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ e‡B·ÈL ,ÈLÈÏL‰ ;„Á‡ Ïk‰Ê «¿ƒƒ∆»»≈ƒ«¬ƒ¿…«»∆»∆
‰Ê‰ ¯·„a „Ú È�‡Â È„È ·˙k'י סעיף וכדלקמן המעשה את שזוכר ;ו היינו ¿«»ƒ«¬ƒ≈«»»«∆

eÏ‡ ÏL Ì„È ·˙k ‰ÊL e„ÈÚÈÂ ÌÈ„Ú e‡B·ÈL ,ÈÚÈ·¯‰ זה ובאופן »¿ƒƒ∆»≈ƒ¿»ƒ∆∆¿«»»∆≈
ולא  החתימות על להעיד באים הם כי החתימות, שני על יעיד עד שכל צריכים

ההלוואה  מעשה Ì·˙k,על CBzÓ ‰Ê ˙e„Ú „ÈÚ‰Ï ÔÈÏBÎÈÂ שכותבים היינו ƒƒ¿»ƒ≈∆ƒ¿»»

לב"ד  זה כתב ושולחים החתומים העדים חתימות שמכירים Ô�È‡Âעדותן ,¿≈»

Ì‰ÈÙa „ÈÚ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ י"א סעיף כ"ח סימ לעיל נתבאר עדות שבכל אע"פ ¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ∆

הקילו  דרבנן שטרות בקיום בכתב, להעיד אפשר ˘Ù"·ז שאי ÔÓÈÒ ˘"·È¯)

(‚"È˙Â;˙B¯Á‡ ˙B¯ËLÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k ‡‰ÈL ,ÈLÈÓÁ‰ היינו «¬ƒƒ∆¿≈¿«»»≈ƒ¿»¬≈
אחרות  בשטרות כבר חתומים עדים ÌÈÎ¯BÚÂשאותם „ÔÈומשווים , ˙Èa ¿¿ƒ≈ƒ

‰k˙·את  ‰Ê שלפנינו שבשטר B¯ËLaL˙חתימתן ·˙k‰ B˙B‡Ï ∆«¿«¿«¿«∆«¿»
‡e‰ eÏ‡ È„È ·˙kL Ì‰Ï ‰‡¯ÈÂ ,˙B¯Á‡אכןeÏ‡ È„È ·˙k ועי"ז ¬≈¿≈»∆»∆∆¿«¿≈≈¿«¿≈≈

u
לאה. כי דיינים ולא  עדים רק  הם ולכן בלילה, בפניהם  חתמו  דאפי' הסמ"ע כתב 

מ"מ  דיין, נעשה עד שאין להיות  צריך היה וא"כ  ראייתם, בזמן  לדון  ראויים היו 

דיין . נעשה עד דרבנן שטרות  דבקיום  משום מהני הכא 

יש ו. וא"כ  חבירו , של  ידו  כתב  על  ולא ידו  כתב  על  רק מעיד אחד שכל  ואע "פ

ממילא המעשה , את  זוכר שהוא דכיון מהני, מ "מ חתימה , כל  על  ע"א רק כאן

ההלוואה על  אלא  החתימה על  להעיד בא  אינו  ידי, כתב  זה מעיד אחד כשכל 

ההלוואה. עצם  על  עדים  שני שיש  ונמצא בשטר, הכתובה

כשהעדיםז. אבל  החתימות, על  עדים  שני כשמעידים  מילי דהני הש "ך כתב 

בזה ההלוואה , על  שמעידים  משום  דמהני ידו  כתב  שזה כ "א  מעידים  החתומים 

בכתב . מהני לא 
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זה  שטר לקיים Âיכולים שמכוחן . האחרים שהשטרות לדעת שצריך ¿כיון
לכן מזוייפים, אינם זה שטר B¯ËLÓ˙מקיימים ¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿»

˙B„N ÈzL ÏL ˙B¯ËL ÈzLÓ ‡Ï‡ ,˙B¯Á‡ זה ושטר לאחר שנמכרו ¬≈∆»ƒ¿≈¿»∆¿≈»
ומדובר זו, שדה של ראיה שטר או מכר שטר Ì‰ÈÏÚaהוא ÌeÏÎ‡L היינו ∆¬»«¬≈∆

�BÎ�‰הקונה  ‰ÈeÏ‚ ‰ÏÈÎ‡ ÌÈ�L ˘ÏL מפורסמת‰‡¯È ÌeL ‡Ïa , »…»ƒ¬ƒ»¿»¿»¿…ƒ¿»
˙B„N ÈÏÚa Ïk ÌÈÏÎB‡L C¯„k ,ÌÏBÚa ‰ÚÈ·zÓ „ÁÙ ‡ÏÂ¿…««ƒ¿ƒ»»»¿∆∆∆¿ƒ»«¬≈»

Ì‰È˙B„N בהכרח מהמוכר, ערעור שום בלי שנים ג' אכל שהקונה וכיון ¿≈∆
מזוייף  לא Ba˙Î˙שהשטר È¯ËL ÈzLÓ B‡ תחת , שיושבות נשים של ƒ¿≈ƒ¿≈¿À

ערעור  שום בלי שנים ג' ÁzÓ˙ח בעליהן ˙B¯ËL‰ È�L‰ e‡ˆÈL ‡e‰Â ;¿∆»¿«¿≈«¿»ƒ««
¯Á‡ „È אמיתיים אלו ששטרות מוכח וא"כ הנ"ל, Ï‡אבל,באופנים ««≈…
{ÌÈ˜L}כשיוצאים ‰Ê È„È ˙ÁzÓ[ÌÈ˜Ï ‰ˆB¯L]‡e‰ ‡ÓL ,B¯ËL ƒ««¿≈∆∆ƒ≈∆∆¿«≈¿»∆»
.Ïk‰ ÛÈÊ˙B¯ËL‰ È�L Ì‡ eÏÙ‡Âידו מתחת שיוצאים ÌÈÓÈ˜Óהאלו ƒ≈«…«¬ƒƒ¿≈«¿»¿À»ƒ

מזוייפים  שאינם בהכרח ÁzÓ˙מ"מ,וא"כ ÔÈ‡ˆBÈ Ì‡ ,Ì‰Ó ÔÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒ≈∆ƒ¿ƒƒ««

B„È חתימת כפי בדיוק ולחתום היטב לזייף יכל ידו, תחת היו שהם כיון »

¯˘"È)ט ידם  Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·Â ¯ÂË)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ בדיוק . לזייף אפשר דאי דס"ל ¿≈¿ƒ

אחרים בשטרות הנמצאות מחתימות באות ‰¯Ì"·Ó)אות ˙Ú„Ï Ô"¯).Â כמו¿
שלא  אפילו כנ"ל כתובות שתי או שדות שתי של שטרות שתי מתוך שמקיימים

Ú¯Ú¯מקויימים, ÂÈÏÚ ‡¯˜L ¯ËLÓ ¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó Ôk שערערו היינו ≈¿«¿ƒ«¿«ƒ¿«∆»»»»«¿»
וקיימוהו  מזוייף שהוא ¯˜,עליו ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯˜ ‡Ï eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ«¬ƒ…»»»»«¿»«

Ê"Ï ÛÈÚÒ ÔÓ˜Ï„k ÌÈ˜ÓL ס"ל ראשונה ודעה אלו. דעות ב' הביא שם ∆¿À»¿ƒ¿«»»ƒ

שהב"ד  יתכן כי ממנו, לקיים אפשר אי ערער, עליו שקרא בלי קיימוהו דאם

מזוייף טענת מחמת היה שלא כיון הקיום על היטב דקדק לא »¿ÊÁ‰Â¿À˜שקיימו
ÔÈ„ ˙È·a ממילא זה, שטר ÌÈÓÈ˜ÓLשקיימו BÓk ,B„·Ï e�ÓÓ ÌÈÓÈ˜Ó ¿≈ƒ¿«¿ƒƒ∆¿«¿∆¿«¿ƒ

.˙Ba˙Î ÈzL B‡ ˙B„N ÈzL È¯ËLÓ:‰‚‰ÌÈÓÈ˜Ó„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ƒ¿»≈¿≈»¿≈¿À¿≈¿ƒƒ¿«¿ƒ

‰ÓÈ˙Áעד kL˙·של ¯ÙÒÓ יד כתב אותו זה kL˙·אם ˙¯‚‡Ó ‡Ï Ï·‡ , ¬ƒ»ƒ≈∆∆»«¬»…≈ƒ∆∆∆»«

משתנה  והכתב בכתיבתו מדקדק לא אגרת בכתיבת כי

u
סגי..ח. דהו  ובכל  שנים ג' א"צ בעלה תחת דביושבת כתב  ובש "ך 

היטבט. שזייף  דחוששין יועיל , לא עדים ע "י קיום גם זה דבאופן כתב  ובעיטור

עליו . חלקו  הראשונים וכל  ידו , תחת שהיו השטרות מתוך 
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הקולמוס  ולפי הזמן נחיצות ˜Â"Ï)לפי ÔÓÈÒ ˘"·È¯)eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ«¬ƒ

B˙ÓÈ˙ÁÓ ÌÈÓÈ˜Ó Ê‡„ ,ÛBÒa BÓL Ì˙Á Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡ ¯ÙÒÓƒ≈∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«¿«¿»¿«¿ƒ≈¬ƒ»

בחתימת  רק כתב אותו תמיד שיהיה כך כל מדקדק אין  בספר דגם דס"ל

„Â·Â˙Î˙)שמו ·"Ù Ô"¯).

Á‡�ÈÂ‰ ‡˙Ïz ·˙BÓa' e·˙kL ÔÈ„ ˙Èa דיינים ג' של במושב ישבנו ≈ƒ∆»¿¿«¿»»¬≈»
eL¯t ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,'e�È�Ùa ‰Ê ¯ËL ÌÈ˜˙�Â¿ƒ¿«≈¿«∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…≈¿

Ba ÌÈ˜˙�L C¯„‰ ·zÎÏ e‚‰�Â .ÌÈ˜˙� C¯„ ‰ÊÈ‡a יוכל שהלוה כדי ¿≈∆∆∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ¿…«∆∆∆ƒ¿«≈
שני  צריך אם הקיום, צורות בין דינים חילוקי שיש וכיון הקיום, עידי את לפסול

וי', ט' סעיף וכדלקמן חתימתו על יעיד אחד שכל די או חתימה כל על עדים

נהגו  שלא כתב והש"ך בשטר. נעשה קיום צורת איזה לדעת צריך הלוה לכן

קיימוהו  דרך באיזה .לכתוב

ÔÂ˘Á¯Ó 'Á

ËÏL Ì„È ·˙k ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓL ÌÈ¯Á‡ ˙e„Úa ÌÈ˜˙Ó ¯ËL‰Lk¿∆«¿«ƒ¿«≈¿≈¬≈ƒ∆¿ƒƒ«¿«»»∆
,È�L‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ „Á‡Â „Á‡‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ Ì‡ ,eÏ‡≈ƒ∆»≈ƒ«¬ƒ«»∆»¿∆»«¬ƒ««≈ƒ

„Á‡ Ïk ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ÌÈ„Ú È�L CÈ¯ˆL ÈÙÏ ,ÌÈ˜˙� ‡Ï עד כל לכן …ƒ¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ«»∆»
חתימה  כל על עדים שני שיהיו כדי החתימות, שתי על להעיד Ì‡Âצריך כל . ¿ƒ

ו  אחת, חתימה על מעיד ÓÈ˙Á˙עדLÈאחד ÏÚ „ÈÚÓL Ì‰ÓÚ ÈLÈÏL ≈¿ƒƒƒ»∆∆≈ƒ«¬ƒ«
ÌÈ˜˙� ,ÌÈ„Ú‰ È�L חתימה כל על עדים שני יש .כי ¿≈»≈ƒƒ¿«≈

È¯Èk‰Â ,ÔÈ„ ˙È·· B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËL‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿«»¿»ƒ«¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯ÎBÊ B�È‡ Ï·‡ ,È‡„Âa e‰ÊL B„È ·˙kענין ÏÂ‡את ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¿«»∆∆¿««¬»≈≈»≈¿»¿…

ÌÏBÚÓ ‰ÊÓ ‰ÂÏ ‰ÊL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏ· ‡ˆÓÈ מכח אף נזכר שלא היינו ƒ»≈¿ƒƒ»¿«∆∆»»ƒ∆≈»
„ÔÈ,השטר  ˙È·a ‰Ê ‡e‰L B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ כיון , ¬≈∆»¿»ƒ«¿«»∆∆¿≈ƒ

Lידו כתב שזה מעיד כשהוא בשטר החתום k˙·עד ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ∆≈»»≈ƒ«¿«
‰Ê ‡e‰L B„È מזוייף ולא ידו כתב שזה לומר רק עדותו ענין ÏÚאין ‡Ï‡ , »∆∆∆»«

ÔBÓÓ‰ הה עצם על ÊÏ‰לוואהעדותו ·ÈÁ ‰ÊL „ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËLaL ולכן «»∆«¿«≈ƒ∆∆«»»∆
שכ"א  די אלא החתימות, שתי על יעיד אחד שכל א"צ כזה שבאופן לעיל נתבאר

בלבד  ידו חתימת על ‡·Ïמעיד ,¯·„‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ,¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»¬»
„ÈÚÈ ‡Ï ¯kÊ� ‡Ï Ì‡ החתימות על לא שהוא לעדותם שמתייחסים כמו כי ƒ…ƒ¿«…»ƒ

המקיימים, שהם וכיון לחומרא, הדין הוא וכנ"ל, לקולא ההלוואה על אלא
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ידם, כתב על להעיד להם אסור וממילא ההלואה, את זוכרים שאין לומר נאמנים

אלא  עדותן, כנחקרה של דין חתימתם על אין המעשה את זוכרים שאין דכיון

מעיד  א' שכל באופן אפילו יועיל לא ולכן עדות, הוי ולא כתבם', 'מפי נחשב

החתימות  שתי e‡·eעל ,ÔÈ„ ˙Èa· ‡ˆÈL ¯ËL ,Ôk ¯·„‰Â ÏÈ‡B‰ .ƒ¿«»»≈¿«∆»»¿≈ƒ»
BÊ ˙e„Ú e�Ú„È ‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e�È„È ·˙k e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…»«¿≈
¯ËL‰ ÌÈ˜˙� ‡Ï ,BÏ ¯ÎÓ B‡ ‰ÊÓ ‰ÂÏ ‰ÊL ÌÈ¯ÎBÊ e�‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆»«…ƒ¿«≈«¿«

Ì‰ È¯‰Âלעדות B�È‡Lפסולים ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊÈL „Ú ,ÌÈL¯Ák «¬≈≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈
.BÏ‡ÓNÏ B�ÈÓÈ ÔÈa ˙B�BÓÓ È�È„a Ú„È ‡Ï ,Ôk Ô„ באופן רק זה כל »≈…»«¿ƒ≈»≈¿ƒƒ¿…

עצמן, השטר עדי פי על רק הוא החתימות Ì„Èשקיום ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»»
‡ˆBÈ מקויים¯Á‡ ÌB˜ÓÓ בו חתומים שהם אחרים שטרות ‡Bמכח , ≈ƒ»«≈

¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó ,Ô„È ·˙k ‰ÊL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L זה קיום פי ÔÈ‡Âעל ∆»»≈ƒ∆∆¿«»»¿«¿ƒ«¿«¿≈
,˙e„Ú‰ ÌÈ¯ÎBÊ e�‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡L eÏ‡ ÏL Ì‰È¯·„ ÏÚ ÔÈÁÈ‚LÓ«¿ƒƒ«ƒ¿≈∆∆≈∆¿ƒ≈»¿ƒ»≈

Ì‰Èt ÏÚ ‡ÏL ¯ËL‰ ÌÈ˜˙Óe ÏÈ‡B‰ השטר את לפסול נאמנים אין שוב ƒƒ¿«≈«¿«∆…«ƒ∆
ומגיד  כחוזר ונחשב שבשטר, מעדותן כחוזרים ‡�eדהוי ‰Ê ÌÚË È�tÓe .ƒ¿≈««∆»

˙B¯ËL‰ Ïk ÌÈÓÈ˜Ó הקיום אופני שאר ÌÈÎÈ¯ˆÓע"י e�‡ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ»«¿»¿≈»«¿ƒƒ
ÌÈ„Ú‰ ‡È·‰Ïהשטר על ÌÈ¯ÎBÊהחתומים Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ¿»ƒ»≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈¿ƒ

ÔÈ‡ ,Ì˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â e‡a eÏÙ‡L ,Â‡Ï B‡ ˙e„Ú‰»≈«∆¬ƒ»¿»¿≈»¿ƒ»≈
È¯·„ ‰Ï‡ ,Ì‰ÈtÓ ‡ÏL BÓÈ˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆≈∆ƒ¿≈
B‡ ‰ÂÏL ÌÈ¯ÎBÊ ÔÈ‡ eÏÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ .Ì"aÓ¯‰»«¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ∆¬ƒ≈¿ƒ∆»»
,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯ËL ÏÚ ÌÏBÚÓ eÓ˙ÁL∆»¿≈»«¿«∆¿≈¿«»»≈ƒ»«≈
ÈÙÏe .Ì‰Èt ÏÚ ¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó ,Ì„È ·˙k ‰ÊL ÌÈ„ÈÚÓL ÔÂÈk≈»∆¿ƒƒ∆∆¿«»»¿«¿ƒ«¿««ƒ∆¿ƒ
eÁÎL Ì‡ ,Ì„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ‡a ÌÓˆÚ Ì‰Lk ,Ì‰È¯·„ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»»ƒ¿»ƒ«¿«»»ƒ»¿

‰Ê ¯ËLa eÓ˙ÁL ÏÏk ÌÈ¯ÎBÊ Ì�È‡Â ‰‡ÂÏ‰‰ את לפסול נאמנים אין ««¿»»¿≈»¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿«∆
אלא  אותו, זוכרים שאין כיון ההלוואה עצם על מעידים אין זה באופן רק השטר,

ולכן  חתימתן, על שמעידים אחרים כמו חתימתן על רק È�Lמעידים CÈ¯»̂ƒ¿≈
B„È ·˙k ÏÚ „Á‡ Ïk „ÈÚÈL B‡ CÈ¯ˆ ÔÎÏ .‰ÓÈ˙Á Ïk ÏÚ ÌÈ„Ú≈ƒ«»¬ƒ»»≈»ƒ∆»ƒ»∆»«¿«»
„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÈL Ô‰ÓÚ ¯Á‡ Û¯ËˆÈL B‡ ,B¯·Á „È ·˙k ÏÚÂ¿«¿««¬≈∆ƒ¿»≈«≈ƒ»∆∆»ƒ«¿««

.ÌÈ„Ú È�L ‰ÓÈ˙Á Ïk ÏÚ ‡‰ÈL È„k ,Ì‰È�L:‰‚‰¯kÊÈL Ô�ÈÚa ‡ÏÂ ¿≈∆¿≈∆¿≈«»¬ƒ»¿≈≈ƒ¿…»≈»∆ƒ¿…

„Á‡ „Úa ‡Ï‡ ,˙e„Ú‰ לזכור צריך ולכן שטר, תורת לו דאין בשטר החתום »≈∆»¿≈∆»

עדותו  ‰ËL¯י את ÌeÈ˜ ÔÈ�ÚÏ ,ÌÈ„Ú È�La B‡ בעדות די זוכרים, שאם ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿«ƒ«¿«
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הקולמוס  ולפי הזמן נחיצות ˜Â"Ï)לפי ÔÓÈÒ ˘"·È¯)eÏÙ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ«¬ƒ

B˙ÓÈ˙ÁÓ ÌÈÓÈ˜Ó Ê‡„ ,ÛBÒa BÓL Ì˙Á Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡ ¯ÙÒÓƒ≈∆≈¿«¿ƒ∆»ƒ≈»«¿«¿»¿«¿ƒ≈¬ƒ»

בחתימת  רק כתב אותו תמיד שיהיה כך כל מדקדק אין  בספר דגם דס"ל

„Â·Â˙Î˙)שמו ·"Ù Ô"¯).

Á‡�ÈÂ‰ ‡˙Ïz ·˙BÓa' e·˙kL ÔÈ„ ˙Èa דיינים ג' של במושב ישבנו ≈ƒ∆»¿¿«¿»»¬≈»
eL¯t ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ÌÈ˜Ó ‰Ê È¯‰ ,'e�È�Ùa ‰Ê ¯ËL ÌÈ˜˙�Â¿ƒ¿«≈¿«∆¿»≈¬≈∆¿À»««ƒ∆…≈¿

Ba ÌÈ˜˙�L C¯„‰ ·zÎÏ e‚‰�Â .ÌÈ˜˙� C¯„ ‰ÊÈ‡a יוכל שהלוה כדי ¿≈∆∆∆ƒ¿«≈¿»¬ƒ¿…«∆∆∆ƒ¿«≈
שני  צריך אם הקיום, צורות בין דינים חילוקי שיש וכיון הקיום, עידי את לפסול

וי', ט' סעיף וכדלקמן חתימתו על יעיד אחד שכל די או חתימה כל על עדים

נהגו  שלא כתב והש"ך בשטר. נעשה קיום צורת איזה לדעת צריך הלוה לכן

קיימוהו  דרך באיזה .לכתוב

ÔÂ˘Á¯Ó 'Á

ËÏL Ì„È ·˙k ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓL ÌÈ¯Á‡ ˙e„Úa ÌÈ˜˙Ó ¯ËL‰Lk¿∆«¿«ƒ¿«≈¿≈¬≈ƒ∆¿ƒƒ«¿«»»∆
,È�L‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ „Á‡Â „Á‡‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ Ì‡ ,eÏ‡≈ƒ∆»≈ƒ«¬ƒ«»∆»¿∆»«¬ƒ««≈ƒ

„Á‡ Ïk ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ÌÈ„Ú È�L CÈ¯ˆL ÈÙÏ ,ÌÈ˜˙� ‡Ï עד כל לכן …ƒ¿«≈¿ƒ∆»ƒ¿≈≈ƒ«¬ƒ«»∆»
חתימה  כל על עדים שני שיהיו כדי החתימות, שתי על להעיד Ì‡Âצריך כל . ¿ƒ

ו  אחת, חתימה על מעיד ÓÈ˙Á˙עדLÈאחד ÏÚ „ÈÚÓL Ì‰ÓÚ ÈLÈÏL ≈¿ƒƒƒ»∆∆≈ƒ«¬ƒ«
ÌÈ˜˙� ,ÌÈ„Ú‰ È�L חתימה כל על עדים שני יש .כי ¿≈»≈ƒƒ¿«≈

È¯Èk‰Â ,ÔÈ„ ˙È·· B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ‡·e ,¯ËL‰ ÏÚ Ì˙ÁL ÈÓƒ∆»«««¿«»¿»ƒ«¿«»¿≈ƒ¿ƒƒ
¯ÎBÊ B�È‡ Ï·‡ ,È‡„Âa e‰ÊL B„È ·˙kענין ÏÂ‡את ,ÏÏk ˙e„Ú‰ ¿«»∆∆¿««¬»≈≈»≈¿»¿…

ÌÏBÚÓ ‰ÊÓ ‰ÂÏ ‰ÊL ÏÏk ÔB¯kÊ BaÏ· ‡ˆÓÈ מכח אף נזכר שלא היינו ƒ»≈¿ƒƒ»¿«∆∆»»ƒ∆≈»
„ÔÈ,השטר  ˙È·a ‰Ê ‡e‰L B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ כיון , ¬≈∆»¿»ƒ«¿«»∆∆¿≈ƒ

Lידו כתב שזה מעיד כשהוא בשטר החתום k˙·עד ÏÚ „ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ∆≈»»≈ƒ«¿«
‰Ê ‡e‰L B„È מזוייף ולא ידו כתב שזה לומר רק עדותו ענין ÏÚאין ‡Ï‡ , »∆∆∆»«

ÔBÓÓ‰ הה עצם על ÊÏ‰לוואהעדותו ·ÈÁ ‰ÊL „ÈÚÓ ‡e‰ ¯ËLaL ולכן «»∆«¿«≈ƒ∆∆«»»∆
שכ"א  די אלא החתימות, שתי על יעיד אחד שכל א"צ כזה שבאופן לעיל נתבאר

בלבד  ידו חתימת על ‡·Ïמעיד ,¯·„‰ B¯ÈkÊ‰Ï È„k ‡e‰ B„È ·˙Îe ,¿«»¿≈¿«¿ƒ«»»¬»
„ÈÚÈ ‡Ï ¯kÊ� ‡Ï Ì‡ החתימות על לא שהוא לעדותם שמתייחסים כמו כי ƒ…ƒ¿«…»ƒ

המקיימים, שהם וכיון לחומרא, הדין הוא וכנ"ל, לקולא ההלוואה על אלא
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ידם, כתב על להעיד להם אסור וממילא ההלואה, את זוכרים שאין לומר נאמנים

אלא  עדותן, כנחקרה של דין חתימתם על אין המעשה את זוכרים שאין דכיון

מעיד  א' שכל באופן אפילו יועיל לא ולכן עדות, הוי ולא כתבם', 'מפי נחשב

החתימות  שתי e‡·eעל ,ÔÈ„ ˙Èa· ‡ˆÈL ¯ËL ,Ôk ¯·„‰Â ÏÈ‡B‰ .ƒ¿«»»≈¿«∆»»¿≈ƒ»
BÊ ˙e„Ú e�Ú„È ‡Ï ÌÏBÚÓ Ï·‡ ,‰Ê ‡e‰ e�È„È ·˙k e¯Ó‡Â ÌÈ„Ú≈ƒ¿»¿¿«»≈∆¬»≈»…»«¿≈
¯ËL‰ ÌÈ˜˙� ‡Ï ,BÏ ¯ÎÓ B‡ ‰ÊÓ ‰ÂÏ ‰ÊL ÌÈ¯ÎBÊ e�‡ ÔÈ‡Â¿≈»¿ƒ∆∆»»ƒ∆»«…ƒ¿«≈«¿«

Ì‰ È¯‰Âלעדות B�È‡Lפסולים ÈÓ ÏÎÂ .Ô˙e„Ú e¯kÊÈL „Ú ,ÌÈL¯Ák «¬≈≈¿≈¿ƒ«∆ƒ¿¿≈»¿»ƒ∆≈
.BÏ‡ÓNÏ B�ÈÓÈ ÔÈa ˙B�BÓÓ È�È„a Ú„È ‡Ï ,Ôk Ô„ באופן רק זה כל »≈…»«¿ƒ≈»≈¿ƒƒ¿…

עצמן, השטר עדי פי על רק הוא החתימות Ì„Èשקיום ·˙k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»¿«»»
‡ˆBÈ מקויים¯Á‡ ÌB˜ÓÓ בו חתומים שהם אחרים שטרות ‡Bמכח , ≈ƒ»«≈

¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó ,Ô„È ·˙k ‰ÊL ÌÈ„Ú ÌL eÈ‰L זה קיום פי ÔÈ‡Âעל ∆»»≈ƒ∆∆¿«»»¿«¿ƒ«¿«¿≈
,˙e„Ú‰ ÌÈ¯ÎBÊ e�‡ ÔÈ‡ ÌÈ¯ÓB‡L eÏ‡ ÏL Ì‰È¯·„ ÏÚ ÔÈÁÈ‚LÓ«¿ƒƒ«ƒ¿≈∆∆≈∆¿ƒ≈»¿ƒ»≈

Ì‰Èt ÏÚ ‡ÏL ¯ËL‰ ÌÈ˜˙Óe ÏÈ‡B‰ השטר את לפסול נאמנים אין שוב ƒƒ¿«≈«¿«∆…«ƒ∆
ומגיד  כחוזר ונחשב שבשטר, מעדותן כחוזרים ‡�eדהוי ‰Ê ÌÚË È�tÓe .ƒ¿≈««∆»

˙B¯ËL‰ Ïk ÌÈÓÈ˜Ó הקיום אופני שאר ÌÈÎÈ¯ˆÓע"י e�‡ ÔÈ‡Â , ¿«¿ƒ»«¿»¿≈»«¿ƒƒ
ÌÈ„Ú‰ ‡È·‰Ïהשטר על ÌÈ¯ÎBÊהחתומים Ì‰ Ì‡ Ì˙B‡ Ï‡LÏÂ ¿»ƒ»≈ƒ¿ƒ¿…»ƒ≈¿ƒ

ÔÈ‡ ,Ì˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â e‡a eÏÙ‡L ,Â‡Ï B‡ ˙e„Ú‰»≈«∆¬ƒ»¿»¿≈»¿ƒ»≈
È¯·„ ‰Ï‡ ,Ì‰ÈtÓ ‡ÏL BÓÈ˜Ï ¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ì‰Ï ÔÈÚÓBL¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿«¿∆…ƒƒ∆≈∆ƒ¿≈
B‡ ‰ÂÏL ÌÈ¯ÎBÊ ÔÈ‡ eÏÙ‡L ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ .Ì"aÓ¯‰»«¿«¿≈¿ƒ¿¿ƒ∆¬ƒ≈¿ƒ∆»»
,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ô„È ·˙k ÔÈ‡Â ,‰Ê ¯ËL ÏÚ ÌÏBÚÓ eÓ˙ÁL∆»¿≈»«¿«∆¿≈¿«»»≈ƒ»«≈
ÈÙÏe .Ì‰Èt ÏÚ ¯ËL‰ ÌÈÓÈ˜Ó ,Ì„È ·˙k ‰ÊL ÌÈ„ÈÚÓL ÔÂÈk≈»∆¿ƒƒ∆∆¿«»»¿«¿ƒ«¿««ƒ∆¿ƒ
eÁÎL Ì‡ ,Ì„È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÌÈ‡a ÌÓˆÚ Ì‰Lk ,Ì‰È¯·„ƒ¿≈∆¿∆≈«¿»»ƒ¿»ƒ«¿«»»ƒ»¿

‰Ê ¯ËLa eÓ˙ÁL ÏÏk ÌÈ¯ÎBÊ Ì�È‡Â ‰‡ÂÏ‰‰ את לפסול נאמנים אין ««¿»»¿≈»¿ƒ¿»∆»¿ƒ¿«∆
אלא  אותו, זוכרים שאין כיון ההלוואה עצם על מעידים אין זה באופן רק השטר,

ולכן  חתימתן, על שמעידים אחרים כמו חתימתן על רק È�Lמעידים CÈ¯»̂ƒ¿≈
B„È ·˙k ÏÚ „Á‡ Ïk „ÈÚÈL B‡ CÈ¯ˆ ÔÎÏ .‰ÓÈ˙Á Ïk ÏÚ ÌÈ„Ú≈ƒ«»¬ƒ»»≈»ƒ∆»ƒ»∆»«¿«»
„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÈL Ô‰ÓÚ ¯Á‡ Û¯ËˆÈL B‡ ,B¯·Á „È ·˙k ÏÚÂ¿«¿««¬≈∆ƒ¿»≈«≈ƒ»∆∆»ƒ«¿««

.ÌÈ„Ú È�L ‰ÓÈ˙Á Ïk ÏÚ ‡‰ÈL È„k ,Ì‰È�L:‰‚‰¯kÊÈL Ô�ÈÚa ‡ÏÂ ¿≈∆¿≈∆¿≈«»¬ƒ»¿≈≈ƒ¿…»≈»∆ƒ¿…

„Á‡ „Úa ‡Ï‡ ,˙e„Ú‰ לזכור צריך ולכן שטר, תורת לו דאין בשטר החתום »≈∆»¿≈∆»

עדותו  ‰ËL¯י את ÌeÈ˜ ÔÈ�ÚÏ ,ÌÈ„Ú È�La B‡ בעדות די זוכרים, שאם ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ¿«ƒ«¿«
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חתימתו  על א' כל Ètשל ÏÚ Û‡ ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú È�L Ï·‡ .¬»¿≈≈ƒ«¬ƒ««¿«««ƒ

˙‡„Ú‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,B�e˜˙k ·e˙k ¯ËL‰ ÔÈ‡Â ÏÏk ˙e„Ú‰ ÌÈ¯ÎBÊ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»≈¿«¿≈«¿«»¿ƒƒ»»«¬»«

‡kÈ‡ ÌÈ„Úעדות כמו הפחות לכל נחשב עדים שני בו שיש (Â"È¯‰Óדשטר ≈ƒƒ»

(˙Â·Â˙Î„ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰Â „"ˆ ÔÓÈÒ.¯ËL‰ ÌÈ˜˙� Ì‡Â על עדים שני עם ¿ƒƒ¿«≈«¿«

מזוייף  שאינו ויודעים חתימה d¯˙aכל Ô�ÈÏÊ‡ השטר, אחר ÏÎÏהולכין «¿ƒ»«¿≈¿»

¯eÓ‚ ¯ËL ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ba ·e˙kL ‰Ó מלקוחות ÏkÓלגבות , «∆»«««∆≈ƒ¿«»ƒ»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe .Ì·˙Î ÈtÓ ‡‰È ‡Ï„ ¯ËL È¯˜Ó ‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó»¿ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¿…¿≈ƒƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈¿≈

·"È ÛÈÚÒ Á"Î ÔÓÈÒ(„"�˜Ò 'ÚÂ Ë"¯ ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ 'Â˘˙)LÈÂ . ƒ»»ƒ¿≈

'‚ ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒ LÈ¯ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ÌÈ˜ÏBÁ מחלוקת שם שהביא ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈ƒ»»ƒ

שלא  לומר יכול לא שהלוה שטר עכ"פ נחשב אם כתיקונו נכתב שלא בשטר

.לווה 
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‡ÈÌÈ„Ú‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ החתומיםÈ„È ·˙k ‰Ê חצי על מעיד כבר ובזה »«∆»≈»≈ƒ∆¿«»ƒ
עצם  על רק ולא המעשה עצם על מעידים השטר עידי כי מהממון,

‰È�Lחתימתם  „È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â הראשון , שהעד ונמצא ¿≈ƒ¿«≈«¿«««≈ƒ
מהממון  רבע עוד על בנוסף ÈÙÏמעיד ,ÌÈ˜˙� ‡Ï יוצא , ÏLL˘˙שעי"ז …ƒ¿«≈¿ƒ∆¿…∆

„Á‡ „Ú È„È ÏÚ ÌÈ‡ˆBÈ ÔBÓÓ‰ ÈÚÈ·¯ רק הממון, את שיוציאו וצריך ¿ƒ≈«»¿ƒ«¿≈≈∆»
עד  כל פי על .יא חצי

·È·˙k ÏÚ ¯Á‡ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆»ƒƒ«≈«¿«
ÌÈ‡ˆBÈ ÔBÓÓ‰ ÈÚÈ·¯ ˙˘ÏL È¯‰L ,ÌÈ˜˙� ‡Ï ,È�L‰ ÏL B„È»∆«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿…∆¿ƒ≈«»¿ƒ

ÌÈ·B¯˜ È„È ÏÚ עדות הוא עצמו ע"י הראשון של חתימתו על שהעדות כיון «¿≈¿ƒ
הראשון, העד של קרובים ע"י הוא השניה החתימה על והעדות מהממון, חצי על

קרובים  ע"י יוצא ממון רבעי שג' יוצא .א"כ

u
כהרמ"א,י. ודלא  זו  לשיטה המעשה לזכור צריך  אין  אחד בעד דאף  הש "ך  דעת

הרמ"א. עם הסכימו  והנתיבות  הקצות אבל 

דודאי יא. יועיל , לא  חתימתו  על  עמו  להעיד מצטרף  אחר אם  דגם התומים ודעת 

פיו . על  ממון רבעי ג ' יוצא  וממילא  שבשטר מנה על  מעיד

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñè

ÔÂ˘Á¯Ó 'È

‚ÈÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ�L על מעיד החי והעד ¿«ƒ«¬ƒ««¿«≈∆»≈∆
שלו  B˙ÓÈ˙Áחתימתו ÏÚ „ÈÚ‰Ï ˜eL‰ ÔÓ ÌÈ�L CÈ¯ˆ זה , של »ƒ¿«ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

ÓÈ˙Á˙שמת  ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯Á‡ ÌÚ Û¯Ëˆ‰Ï ÏBÎÈ ÈÁ‰ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,¿≈»≈««»¿ƒ¿»≈ƒ«≈¿»ƒ«¬ƒ«
B„È ÏÚ ÔBÓÓ‰ ÈÚÈ·¯ ˙˘ÏL e‡ˆÈ Ôk Ì‡L ,˙Ó‰ חתימת על עדותו כי «≈∆ƒ≈≈¿¿…∆¿ƒ≈«»«»

נחשב  השני, חתימת על לעדות שמצטרף ומה ממון, חצי הוצאת נחשב עצמו

שלו  החצי מלבד מהממון נוסף חלק עוד Ïשמוציא Ì‡Â .‡Ï‡ ‡ˆÓ� ‡ ¿ƒ…ƒ¿»∆»
ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú לכן וכנ"ל, עמו אותו לצרף אפשר Bk˙·ואי ≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú È�Ùa B„È ˙ÓÈ˙Á יצטרך לא והוא ידו, חתימת על להעיד שיוכלו כדי ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ
על  שהעיד נחשב דא"כ ב"ד, בפני זאת יעשה לא [אבל חתימתו, על להעיד

ידו] על חצי כבר יוצא והממון ב"ד בפני ‰Ò¯Áחתימתו ÏÚ eÏÙ‡ אפילו , ¬ƒ««∆∆
ויכולים  עליו שחתם מה ראו העדים מ"מ להזדייף, שיכול דבר על שנכתב

BÎÈÏLÓeלהעיד  „ÔÈוזורקו , ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁÈL „Ú ÔÈ„ ˙È·a ע"י «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈ƒ
חתימתו  שראו הב"ד או ‰eÈ,יב העדים Ì‡ ÔkL ÏÎÂשני˙ÓÈ˙Á ÌÈ˜Ï ÌÈ„Ú ¿»∆≈ƒ»≈ƒ¿«≈¬ƒ«

ÈÁ‰ אלא בב"ד, חתימתו ולהחזיק חרס על שמו שיחתום צריך אין ממילא ««

השני חתימת על רק יעיד והוא חתימתו, על שיעידו עדים שני (�È˜ÂÓמביא

(ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ÛÒÂÈ,¯Á‡Â ,B˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚ‰Ï C¯ËˆÈ ‡ÏL È„k¿≈∆…ƒ¿»≈¿»ƒ«¬ƒ»¿««
.˙Ó‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚÈ Ck«»ƒ¿«≈«¬ƒ««≈

„ÈÌeÈ˜‰ È�È„ ˙ÓÈ˙Á ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ‡Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈«ƒƒ…¬ƒ«»≈ƒ¿…¬ƒ««»≈«ƒ
שני  חתימת על עדים שני ולא השטר, עדי חתימת על עדים שני שאין היינו

ÌÈ„ÈÚÓדיינים  ÌÈ„Ú È�Le ,B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ¯ËL‰ È„ÈÚÓ „Á‡Â ,¿∆»≈≈≈«¿«≈ƒ«¿«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ
ÏÚ „ÈÚÓ BÓÚ ¯Á‡Â BÓˆÚa ÔÈ„‰ B‡ ,ÌÈ�È„‰Ó „Á‡ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ«¬ƒ«∆»≈««»ƒ««»¿«¿¿«≈ƒ≈ƒ«

,B„È ·˙k מ"מ אחד, דיין וחתימת אחד עד חתימת על קיום לנו שיש אע"פ ¿«»
È‡‰ „È‰ÒÓ„ È‡Ó„ ,ÏÈÚBÓ B�È‡ מעיד שהעד מה על È‰ÒÓ„כי ‡Ï ≈ƒ¿«¿«¿ƒ«…«¿ƒ

È‡‰ כי הדיין, מעיד Ó�‰לא ÏÚ „ÈÚÓ „Ú‰ ההלוואהÔÈ„‰Â ,¯ËLaL «»≈≈ƒ«»∆∆«¿«¿««»
ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ קיום מצרף הוא כי זה, קיום לצרף אפשר אי ולכן ≈ƒ«¬ƒ«»≈ƒ

u
הב "ד,יב. לפני שלו  כעדות  ב "ד בפני כתיבתו  ייחשב  שלא כדי הוא הזריקה ענין

זה אין זריקה , דרך  כשעושה משא"כ פיו , על  יוצא הממון רבעי  שג ' ייחשב  ושוב 

מהני . ולכן ממילא , אלא מכוחו , נעשית  חתימתו  שהכרת  נחשב 
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חתימתו  על א' כל Ètשל ÏÚ Û‡ ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú È�L Ï·‡ .¬»¿≈≈ƒ«¬ƒ««¿«««ƒ

˙‡„Ú‰ ÌB˜Ó ÏkÓ ,B�e˜˙k ·e˙k ¯ËL‰ ÔÈ‡Â ÏÏk ˙e„Ú‰ ÌÈ¯ÎBÊ ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»≈¿«¿≈«¿«»¿ƒƒ»»«¬»«

‡kÈ‡ ÌÈ„Úעדות כמו הפחות לכל נחשב עדים שני בו שיש (Â"È¯‰Óדשטר ≈ƒƒ»

(˙Â·Â˙Î„ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰Â „"ˆ ÔÓÈÒ.¯ËL‰ ÌÈ˜˙� Ì‡Â על עדים שני עם ¿ƒƒ¿«≈«¿«

מזוייף  שאינו ויודעים חתימה d¯˙aכל Ô�ÈÏÊ‡ השטר, אחר ÏÎÏהולכין «¿ƒ»«¿≈¿»

¯eÓ‚ ¯ËL ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ba ·e˙kL ‰Ó מלקוחות ÏkÓלגבות , «∆»«««∆≈ƒ¿«»ƒ»

ÏÈÚÏ ¯‡a˙pL BÓÎe .Ì·˙Î ÈtÓ ‡‰È ‡Ï„ ¯ËL È¯˜Ó ‰Ê ÔÈ�ÚÏ ÌB˜Ó»¿ƒ¿«∆ƒ¿≈¿«¿…¿≈ƒƒ¿»»¿∆ƒ¿»≈¿≈

·"È ÛÈÚÒ Á"Î ÔÓÈÒ(„"�˜Ò 'ÚÂ Ë"¯ ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ 'Â˘˙)LÈÂ . ƒ»»ƒ¿≈

'‚ ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒ LÈ¯ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ÌÈ˜ÏBÁ מחלוקת שם שהביא ¿ƒ¿∆ƒ¿»≈¿≈≈ƒ»»ƒ

שלא  לומר יכול לא שהלוה שטר עכ"פ נחשב אם כתיקונו נכתב שלא בשטר

.לווה 

ÔÂ˘Á¯Ó 'Ë

‡ÈÌÈ„Ú‰Ó „Á‡ ¯Ó‡ החתומיםÈ„È ·˙k ‰Ê חצי על מעיד כבר ובזה »«∆»≈»≈ƒ∆¿«»ƒ
עצם  על רק ולא המעשה עצם על מעידים השטר עידי כי מהממון,

‰È�Lחתימתם  „È ·˙k ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚ‰Â הראשון , שהעד ונמצא ¿≈ƒ¿«≈«¿«««≈ƒ
מהממון  רבע עוד על בנוסף ÈÙÏמעיד ,ÌÈ˜˙� ‡Ï יוצא , ÏLL˘˙שעי"ז …ƒ¿«≈¿ƒ∆¿…∆

„Á‡ „Ú È„È ÏÚ ÌÈ‡ˆBÈ ÔBÓÓ‰ ÈÚÈ·¯ רק הממון, את שיוציאו וצריך ¿ƒ≈«»¿ƒ«¿≈≈∆»
עד  כל פי על .יא חצי

·È·˙k ÏÚ ¯Á‡ ÌÚ ÔBL‡¯‰ ÏL ÂÈ·‡ B‡ ÂÈÁ‡ „ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈ƒ»ƒ»ƒ∆»ƒƒ«≈«¿«
ÌÈ‡ˆBÈ ÔBÓÓ‰ ÈÚÈ·¯ ˙˘ÏL È¯‰L ,ÌÈ˜˙� ‡Ï ,È�L‰ ÏL B„È»∆«≈ƒ…ƒ¿«≈∆¬≈¿…∆¿ƒ≈«»¿ƒ

ÌÈ·B¯˜ È„È ÏÚ עדות הוא עצמו ע"י הראשון של חתימתו על שהעדות כיון «¿≈¿ƒ
הראשון, העד של קרובים ע"י הוא השניה החתימה על והעדות מהממון, חצי על

קרובים  ע"י יוצא ממון רבעי שג' יוצא .א"כ

u
כהרמ"א,י. ודלא  זו  לשיטה המעשה לזכור צריך  אין  אחד בעד דאף  הש "ך  דעת

הרמ"א. עם הסכימו  והנתיבות  הקצות אבל 

דודאי יא. יועיל , לא  חתימתו  על  עמו  להעיד מצטרף  אחר אם  דגם התומים ודעת 

פיו . על  ממון רבעי ג ' יוצא  וממילא  שבשטר מנה על  מעיד

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñè

ÔÂ˘Á¯Ó 'È

‚ÈÌ‰Ó „Á‡ ˙Óe ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ�L על מעיד החי והעד ¿«ƒ«¬ƒ««¿«≈∆»≈∆
שלו  B˙ÓÈ˙Áחתימתו ÏÚ „ÈÚ‰Ï ˜eL‰ ÔÓ ÌÈ�L CÈ¯ˆ זה , של »ƒ¿«ƒƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

ÓÈ˙Á˙שמת  ÏÚ „ÈÚ‰Ï ¯Á‡ ÌÚ Û¯Ëˆ‰Ï ÏBÎÈ ÈÁ‰ „Ú‰ ÔÈ‡Â ,¿≈»≈««»¿ƒ¿»≈ƒ«≈¿»ƒ«¬ƒ«
B„È ÏÚ ÔBÓÓ‰ ÈÚÈ·¯ ˙˘ÏL e‡ˆÈ Ôk Ì‡L ,˙Ó‰ חתימת על עדותו כי «≈∆ƒ≈≈¿¿…∆¿ƒ≈«»«»

נחשב  השני, חתימת על לעדות שמצטרף ומה ממון, חצי הוצאת נחשב עצמו

שלו  החצי מלבד מהממון נוסף חלק עוד Ïשמוציא Ì‡Â .‡Ï‡ ‡ˆÓ� ‡ ¿ƒ…ƒ¿»∆»
ÈÁ‰ „Ú‰ ‰Ê ÌÚ „Á‡ „Ú לכן וכנ"ל, עמו אותו לצרף אפשר Bk˙·ואי ≈∆»ƒ∆»≈««≈

ÌÈ„Ú È�Ùa B„È ˙ÓÈ˙Á יצטרך לא והוא ידו, חתימת על להעיד שיוכלו כדי ¬ƒ«»ƒ¿≈≈ƒ
על  שהעיד נחשב דא"כ ב"ד, בפני זאת יעשה לא [אבל חתימתו, על להעיד

ידו] על חצי כבר יוצא והממון ב"ד בפני ‰Ò¯Áחתימתו ÏÚ eÏÙ‡ אפילו , ¬ƒ««∆∆
ויכולים  עליו שחתם מה ראו העדים מ"מ להזדייף, שיכול דבר על שנכתב

BÎÈÏLÓeלהעיד  „ÔÈוזורקו , ˙È·a B„È ·˙k ˜ÊÁÈL „Ú ÔÈ„ ˙È·a ע"י «¿ƒ¿≈ƒ«∆À¿«¿«»¿≈ƒ
חתימתו  שראו הב"ד או ‰eÈ,יב העדים Ì‡ ÔkL ÏÎÂשני˙ÓÈ˙Á ÌÈ˜Ï ÌÈ„Ú ¿»∆≈ƒ»≈ƒ¿«≈¬ƒ«

ÈÁ‰ אלא בב"ד, חתימתו ולהחזיק חרס על שמו שיחתום צריך אין ממילא ««

השני חתימת על רק יעיד והוא חתימתו, על שיעידו עדים שני (�È˜ÂÓמביא

(ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ÛÒÂÈ,¯Á‡Â ,B˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚ‰Ï C¯ËˆÈ ‡ÏL È„k¿≈∆…ƒ¿»≈¿»ƒ«¬ƒ»¿««
.˙Ó‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ¯Á‡Â ‡e‰ „ÈÚÈ Ck«»ƒ¿«≈«¬ƒ««≈

„ÈÌeÈ˜‰ È�È„ ˙ÓÈ˙Á ‡ÏÂ ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ‡Ï ÌÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈«ƒƒ…¬ƒ«»≈ƒ¿…¬ƒ««»≈«ƒ
שני  חתימת על עדים שני ולא השטר, עדי חתימת על עדים שני שאין היינו

ÌÈ„ÈÚÓדיינים  ÌÈ„Ú È�Le ,B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ ¯ËL‰ È„ÈÚÓ „Á‡Â ,¿∆»≈≈≈«¿«≈ƒ«¿«»¿≈≈ƒ¿ƒƒ
ÏÚ „ÈÚÓ BÓÚ ¯Á‡Â BÓˆÚa ÔÈ„‰ B‡ ,ÌÈ�È„‰Ó „Á‡ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ«¬ƒ«∆»≈««»ƒ««»¿«¿¿«≈ƒ≈ƒ«

,B„È ·˙k מ"מ אחד, דיין וחתימת אחד עד חתימת על קיום לנו שיש אע"פ ¿«»
È‡‰ „È‰ÒÓ„ È‡Ó„ ,ÏÈÚBÓ B�È‡ מעיד שהעד מה על È‰ÒÓ„כי ‡Ï ≈ƒ¿«¿«¿ƒ«…«¿ƒ

È‡‰ כי הדיין, מעיד Ó�‰לא ÏÚ „ÈÚÓ „Ú‰ ההלוואהÔÈ„‰Â ,¯ËLaL «»≈≈ƒ«»∆∆«¿«¿««»
ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ קיום מצרף הוא כי זה, קיום לצרף אפשר אי ולכן ≈ƒ«¬ƒ«»≈ƒ

u
הב "ד,יב. לפני שלו  כעדות  ב "ד בפני כתיבתו  ייחשב  שלא כדי הוא הזריקה ענין

זה אין זריקה , דרך  כשעושה משא"כ פיו , על  יוצא הממון רבעי  שג ' ייחשב  ושוב 

מהני . ולכן ממילא , אלא מכוחו , נעשית  חתימתו  שהכרת  נחשב 
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עדויות  סוגי שני ‰ÙBÒ¯.של ·˙k ÌÈ˜˙� Ì‡ ÔÎÂ השטר את כן Âשכתב ¿≈ƒƒ¿«≈¿««≈¿

חתימת ˜ÌeÈקיימו ÈÂ‰ ‡Ï ,„Á‡ „Ú עדויות סוגי שני לצרף אפשר אי יג כי ≈∆»…¬≈ƒ

(Á"Á ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÔÂ˘Á¯Ó ‡È

ÂË ולכן ומהני, הקיום דייני שני חתימת לקיים שאפשר נתבאר ו' סעיף לעיל

ÌÈ˜Ó ¯ËL‰ ,B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ Ïk ÌeÈ˜‰ È�È„ È�L Ì‡ƒ¿≈«»≈«ƒ»∆»≈ƒ«¿«»«¿«¿À»
על  אלא ידם, חתימת על מעידים אינם כי חתימה, כל על עדים שני שאין אע"פ

עדותם  מצטרפת ולכן השטר, .קיום

ÊË˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ ˜eL‰ ÔÓ „Á‡ „Ú Ì‡שניÔÈ„Â ,¯ËL‰ È„Ú ƒ≈∆»ƒ«≈ƒ«¬ƒ«≈≈«¿«¿«»
‡„‰Ò „È‰ÒÓ„ È‡Ó‡„ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ,B˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ כי ∆»≈ƒ«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿ƒ»¬»

העד  שמעיד מה „È�‡על „È‰ÒÓ על מעיד שהעד כמו כי הדיין, מעיד «¿ƒ«»»
שזו  לפניו שהעידו או לפניו שחתמו שמעיד נחשב הדיין גם החתימות, אמיתות

העדים  חתימות אמיתת על מעידים שניהם וממילא העדים, חתימת ÔÎÂהיא .¿≈
ÔÈ„‰ ÔÈ‡Lk ÔÈ„‰ עצמו˜eL‰ ÔÓ ÌÈ�LL ‡Ï‡ ,B˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ «ƒ¿∆≈««»≈ƒ«¬ƒ»∆»∆¿«ƒƒ«

‡e‰ „Á ‡˙e„‰Ò dÏk ‡zL‰„ ,ÔÈ„‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ נחשב כעת כי ¿ƒƒ«««»¿«¿»À»«¬»«
נחשב  השטר, את שקיים הדיין חתימת על העדות גם כי אחת, עדות ענין שכולו

העדים  חתימת אמיתות על .יד שמעידים

ÔÂ˘Á¯Ó ·È

ÊÈ¯ËL‰ È„ÚÏ ÌÈ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌeÈ˜‰ È„Ú כלום מעידים דאינם ≈≈«ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈≈«¿«
חתימתם  אמיתות על רק השטר, עידי לרעת או ‡Ï‡טו לטובת ,„BÚ ‡ÏÂ .¿…∆»
ÏBÎÈ ,ÔË˜ Ôa‰ „BÚa Ìe˙Á‰ ·‡‰ ˙Ó eÏÙ‡קטן בן ÈÚ‰Ï„אותו ¬ƒ≈»»∆»¿«≈»»»¿»ƒ

u
וס"ליג. והש "ך  הט"ז עליהם  וחלקו  עדות . הוי הסופר דכתב  והסמ"ע הרמ "א  דעת

חורין . מבני לגבות אפי ' מהני  לא כתיבתו  אבל  עדות , הוי הסופר חתימת  שרק 

וחתימת יד. אחד עד חתימת על  מעידים עדים  שני אם דגם להוכי  האריך  הש "ך

השני  העד של  החתימה שעל  שיוצא  אע"פ  השטר , את לקיים מצטרפים  א' דיין 

עליו . חולק  והגר "א בזה. הקילו  דרבנן, שטרות  שקיום  כיון  קיום, חצי רק יש 

את טו. לקיים  יכולים השטר לעידי קרובים שניהם אם  דאף  שכתב  בהגר "א ועין

קרובים שיהיו  אסור אבל  והסמ"ע, הש "ך  בשם התומים  וכ"כ  טעמו , עיי"ש  השטר,

יח . סעיף  סוף  וכדלקמן  לזה זה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñàé

¯Lk ¯Á‡ ÌÚ Û¯Ëˆ‰Ï ,ÏÈ„‚ÈL ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ אומרים ולא «¬ƒ«»ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«≈»≈
דרבנן  רק שהוא כיון פסול, אז שהיה בקטנותו שראה מה על להעיד יכול .שאין
‰‡¯L Ba¯ „È ·˙k ÏÚ B‡ ÂÈÁ‡ „È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ«¿««»ƒ«¿«««∆»»

eÏ‡ ‡˜Â„„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .B˙e�Ë˜aורבו אחיו אביו Ì‰ÓÚכמו ÏÈ‚¯L ¿«¿¿≈¿ƒ¿«¿»≈∆»ƒƒ»∆
בקטנותו  שראה מה עדותו על לסמוך ‡B�Èאפשר ¯Á‡ „È ·˙k ÏÚ Ï·‡ ,¬»«¿«««≈≈

B˙e�Ë˜a B˙B‡ ¯Èk‰L BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡�,שעה באותה קטן שהיה כיון ∆¡»¿»ƒ¿»¿∆ƒƒ¿«¿
חתימתן  היא שזו מכיר שהוא שבטוח לסמוך אפשר .אי

ÁÈÌeÈ˜ È�È„Ï ÌÈ·B¯˜ ÌeÈ˜‰ È„Ú eÈ‰È ‡ÏL CÈ¯ˆ צריך עדות כל כי »ƒ∆…ƒ¿≈≈«ƒ¿ƒ¿«»≈ƒ
יקבלו  לא הם העדים, של קרובים הם הדיינים ואם להזימן, אפשר שיהיה

להזימה  אפשר שאי עדות נחשב זה וממילא קרוביהם, על LÈÂהזמה ;¿≈
ÔÈ¯ÈLÎÓ הכרת על אלא בפניהם, שחתמו עדות אינו קיום שסתם כיון «¿ƒƒ

בפניהם  שחתמו שהעידו באופן אף כשר לכן הזמה, שייך לא ובזה .החתימות,
:‰‚‰ÌeÈ˜‰ È„ÚÂהעדים חתימות ÌÈ„ÚÏשל ÌÈ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ

¯ËL‰ eÓÈ˜L ÌÈ�È„‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ עדות ע"י שמקיימים באופן «¿ƒƒ«¬ƒ«««»ƒ∆ƒ¿«¿«

חתימת  על עדות לפניהם שבא השטר את ששקיימו הדיינים, חתימת על

אחר  דבר על מעיד אחד כל כי קרובים, שהם לי איכפת לא ולכן העדים,

(ÛÒÂÈ ˙È·).‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ eÈ‰È ‡Ï ÌeÈ˜‰ È„ÚÂ שאסור עדות כל כמו ¿≈≈«ƒ…ƒ¿¿ƒ∆»∆

לזה זה קרובים יהיו „Â·Â˙Î˙)שהעדים ·"Ù ÛÂÒ Ô"¯).

ÔÂ˘Á¯Ó ‚È

ËÈÌÈÏeÒt ,‰ÂÏÏÂ ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·B¯˜‰ ÌeÈ˜ È„Ú להעיד באים הם  כי ≈≈ƒ«¿ƒ««¿∆¿«…∆¿ƒ
לרעתם  או ÈLÎÓL¯לטובתם ÈÓ LÈÂ דרבנן . שטרות שקיום È�È„Â.כיון ¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«»≈

ÏeÒt ÌeÈ˜‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·B¯˜‰ ÌeÈ˜ רק דזהו והגר"א הש"ך דעת ƒ«¿ƒ««¿∆¿…∆«ƒ»

כאן  אף המכשירין לדעות אבל והלוה, למלוה הקרובים קיום עידי לפוסלין

הבא] בסעיף סתם וכן כהפוסלים סותם הרמ"א [וא"כ ·'טז כשר, ˜¯Ù �"¯)

ÈÎ„¯ÓÂ �"È ˜¯Ù È"�Â '„ ÔÓÈÒ 'Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰Â ·"Ù˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ˙Â¯Ê‚ È�È„

(˙Â·Â˙Î„ ·"Ù.

u
טעמו .טז. בתומים עי' לכו "ע, פסול  דכאן והתומים הלבוש  דעת אולם 
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עדויות  סוגי שני ‰ÙBÒ¯.של ·˙k ÌÈ˜˙� Ì‡ ÔÎÂ השטר את כן Âשכתב ¿≈ƒƒ¿«≈¿««≈¿

חתימת ˜ÌeÈקיימו ÈÂ‰ ‡Ï ,„Á‡ „Ú עדויות סוגי שני לצרף אפשר אי יג כי ≈∆»…¬≈ƒ

(Á"Á ·"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÔÂ˘Á¯Ó ‡È

ÂË ולכן ומהני, הקיום דייני שני חתימת לקיים שאפשר נתבאר ו' סעיף לעיל

ÌÈ˜Ó ¯ËL‰ ,B„È ·˙k ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ Ïk ÌeÈ˜‰ È�È„ È�L Ì‡ƒ¿≈«»≈«ƒ»∆»≈ƒ«¿«»«¿«¿À»
על  אלא ידם, חתימת על מעידים אינם כי חתימה, כל על עדים שני שאין אע"פ

עדותם  מצטרפת ולכן השטר, .קיום

ÊË˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ ˜eL‰ ÔÓ „Á‡ „Ú Ì‡שניÔÈ„Â ,¯ËL‰ È„Ú ƒ≈∆»ƒ«≈ƒ«¬ƒ«≈≈«¿«¿«»
‡„‰Ò „È‰ÒÓ„ È‡Ó‡„ ,ÌÈÙ¯ËˆÓ ,B˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ „Á‡ כי ∆»≈ƒ«¬ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿««¿«¿ƒ»¬»

העד  שמעיד מה „È�‡על „È‰ÒÓ על מעיד שהעד כמו כי הדיין, מעיד «¿ƒ«»»
שזו  לפניו שהעידו או לפניו שחתמו שמעיד נחשב הדיין גם החתימות, אמיתות

העדים  חתימות אמיתת על מעידים שניהם וממילא העדים, חתימת ÔÎÂהיא .¿≈
ÔÈ„‰ ÔÈ‡Lk ÔÈ„‰ עצמו˜eL‰ ÔÓ ÌÈ�LL ‡Ï‡ ,B˙ÓÈ˙Á ÏÚ „ÈÚÓ «ƒ¿∆≈««»≈ƒ«¬ƒ»∆»∆¿«ƒƒ«

‡e‰ „Á ‡˙e„‰Ò dÏk ‡zL‰„ ,ÔÈ„‰ ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ נחשב כעת כי ¿ƒƒ«««»¿«¿»À»«¬»«
נחשב  השטר, את שקיים הדיין חתימת על העדות גם כי אחת, עדות ענין שכולו

העדים  חתימת אמיתות על .יד שמעידים

ÔÂ˘Á¯Ó ·È

ÊÈ¯ËL‰ È„ÚÏ ÌÈ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ÌeÈ˜‰ È„Ú כלום מעידים דאינם ≈≈«ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿≈≈«¿«
חתימתם  אמיתות על רק השטר, עידי לרעת או ‡Ï‡טו לטובת ,„BÚ ‡ÏÂ .¿…∆»
ÏBÎÈ ,ÔË˜ Ôa‰ „BÚa Ìe˙Á‰ ·‡‰ ˙Ó eÏÙ‡קטן בן ÈÚ‰Ï„אותו ¬ƒ≈»»∆»¿«≈»»»¿»ƒ

u
וס"ליג. והש "ך  הט"ז עליהם  וחלקו  עדות . הוי הסופר דכתב  והסמ"ע הרמ "א  דעת

חורין . מבני לגבות אפי ' מהני  לא כתיבתו  אבל  עדות , הוי הסופר חתימת  שרק 

וחתימת יד. אחד עד חתימת על  מעידים עדים  שני אם דגם להוכי  האריך  הש "ך

השני  העד של  החתימה שעל  שיוצא  אע"פ  השטר , את לקיים מצטרפים  א' דיין 

עליו . חולק  והגר "א בזה. הקילו  דרבנן, שטרות  שקיום  כיון  קיום, חצי רק יש 

את טו. לקיים  יכולים השטר לעידי קרובים שניהם אם  דאף  שכתב  בהגר "א ועין

קרובים שיהיו  אסור אבל  והסמ"ע, הש "ך  בשם התומים  וכ"כ  טעמו , עיי"ש  השטר,

יח . סעיף  סוף  וכדלקמן  לזה זה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñàé

¯Lk ¯Á‡ ÌÚ Û¯Ëˆ‰Ï ,ÏÈ„‚ÈL ¯Á‡ ÂÈ·‡ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ אומרים ולא «¬ƒ«»ƒ««∆«¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ«≈»≈
דרבנן  רק שהוא כיון פסול, אז שהיה בקטנותו שראה מה על להעיד יכול .שאין
‰‡¯L Ba¯ „È ·˙k ÏÚ B‡ ÂÈÁ‡ „È ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ«¿««»ƒ«¿«««∆»»

eÏ‡ ‡˜Â„„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .B˙e�Ë˜aורבו אחיו אביו Ì‰ÓÚכמו ÏÈ‚¯L ¿«¿¿≈¿ƒ¿«¿»≈∆»ƒƒ»∆
בקטנותו  שראה מה עדותו על לסמוך ‡B�Èאפשר ¯Á‡ „È ·˙k ÏÚ Ï·‡ ,¬»«¿«««≈≈

B˙e�Ë˜a B˙B‡ ¯Èk‰L BÏ„‚a „ÈÚ‰Ï ÔÓ‡�,שעה באותה קטן שהיה כיון ∆¡»¿»ƒ¿»¿∆ƒƒ¿«¿
חתימתן  היא שזו מכיר שהוא שבטוח לסמוך אפשר .אי

ÁÈÌeÈ˜ È�È„Ï ÌÈ·B¯˜ ÌeÈ˜‰ È„Ú eÈ‰È ‡ÏL CÈ¯ˆ צריך עדות כל כי »ƒ∆…ƒ¿≈≈«ƒ¿ƒ¿«»≈ƒ
יקבלו  לא הם העדים, של קרובים הם הדיינים ואם להזימן, אפשר שיהיה

להזימה  אפשר שאי עדות נחשב זה וממילא קרוביהם, על LÈÂהזמה ;¿≈
ÔÈ¯ÈLÎÓ הכרת על אלא בפניהם, שחתמו עדות אינו קיום שסתם כיון «¿ƒƒ

בפניהם  שחתמו שהעידו באופן אף כשר לכן הזמה, שייך לא ובזה .החתימות,
:‰‚‰ÌeÈ˜‰ È„ÚÂהעדים חתימות ÌÈ„ÚÏשל ÌÈ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï ÔÈÏBÎÈ ¿≈≈«ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ»≈ƒ

¯ËL‰ eÓÈ˜L ÌÈ�È„‰ ˙ÓÈ˙Á ÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ‰ עדות ע"י שמקיימים באופן «¿ƒƒ«¬ƒ«««»ƒ∆ƒ¿«¿«

חתימת  על עדות לפניהם שבא השטר את ששקיימו הדיינים, חתימת על

אחר  דבר על מעיד אחד כל כי קרובים, שהם לי איכפת לא ולכן העדים,

(ÛÒÂÈ ˙È·).‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ·B¯˜ eÈ‰È ‡Ï ÌeÈ˜‰ È„ÚÂ שאסור עדות כל כמו ¿≈≈«ƒ…ƒ¿¿ƒ∆»∆

לזה זה קרובים יהיו „Â·Â˙Î˙)שהעדים ·"Ù ÛÂÒ Ô"¯).

ÔÂ˘Á¯Ó ‚È

ËÈÌÈÏeÒt ,‰ÂÏÏÂ ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·B¯˜‰ ÌeÈ˜ È„Ú להעיד באים הם  כי ≈≈ƒ«¿ƒ««¿∆¿«…∆¿ƒ
לרעתם  או ÈLÎÓL¯לטובתם ÈÓ LÈÂ דרבנן . שטרות שקיום È�È„Â.כיון ¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«»≈

ÏeÒt ÌeÈ˜‰ ,‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓÏ ÌÈ·B¯˜‰ ÌeÈ˜ רק דזהו והגר"א הש"ך דעת ƒ«¿ƒ««¿∆¿…∆«ƒ»

כאן  אף המכשירין לדעות אבל והלוה, למלוה הקרובים קיום עידי לפוסלין

הבא] בסעיף סתם וכן כהפוסלים סותם הרמ"א [וא"כ ·'טז כשר, ˜¯Ù �"¯)

ÈÎ„¯ÓÂ �"È ˜¯Ù È"�Â '„ ÔÓÈÒ 'Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰Â ·"Ù˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ˙Â¯Ê‚ È�È„

(˙Â·Â˙Î„ ·"Ù.

u
טעמו .טז. בתומים עי' לכו "ע, פסול  דכאן והתומים הלבוש  דעת אולם 
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Î¯ËL‰ ÌÈ˜Ï ÌÈÓ˙BÁ‰ ÌÈ�È„ אמיתות על לפניהם שהעידו מה פי על «»ƒ«¿ƒ¿«≈«¿«
˜¯‡e‰eהחתימות  ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓ˙BÁ לא , הם כי השטר, את ¿ƒ««ƒ∆…¿»

בשטר  שכתוב מה על ˆ¯ÌÈÎÈמעידים ÔÈ‡ ¯ËL‰ Ûe‚a LÈL ‰Ó ‡˜Â„Â .¿«¿»«∆≈¿«¿«≈¿ƒƒ
,‰BÏ‰Â ‰ÂÏÓ‰ Ì‰ ÈÓ ˙B‡¯Ï Ì‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·‡ ,˙B¯˜Ïƒ¿¬»ƒ»»¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈««¿∆¿«∆

L È„kוהלוה ÌÈ�È„Ïהמלוה ÌÈ·B¯˜ eÈ‰È ‡Ï שכתב וכמו פסול זה שבאופן ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ««»ƒ
הקודם  בסעיף והלוהÂהרמ"א שהמלוה לבדוק קרוביםÏ‡גם ÌÈ„ÚÏיהיו ¿…»≈ƒ
Ì‰È�Ùa ÌÈ„ÈÚÓ‰ לדעה וללוה למלוה קרובים שיהיו אסור הקיום דעידי «¿ƒƒƒ¿≈∆

הקודם  בסעיף בשו"ע ˘Ì)ראשונה Ô"¯).B˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ∆≈»ƒƒ¿
ÏÏk וללוה למלוה קרובים קיום שעידי הקודם בסעיף שניה כדיעה דס"ל ¿»

ÂÏÓÏ‰.כשרים  ÌÈÏeÒt eÈ‰È Ì‡L ,ÌeÈ˜‰ È„Ú Ì‰ ÈÓ e·zÎÈL „·Ï·eƒ¿«∆ƒ¿¿ƒ≈≈≈«ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ««¿∆

Ck ¯Á‡ ¯Èk‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,‰ÂÏÂ דקאי דלכאורה הרמ"א, דברי על תמה הש"ך ¿…∆¿ƒ¿«ƒ«««

שאפי' כיון שמותם, לכתוב צורך אין וא"כ השו"ע, של השניה הדיעה על

לו  היה ושם הראשונה, הדיעה על קאי ודאי אלא כשר, קרובים, הם אם

שמותם  לכתוב 'או' שמותם, את לקרוא צריך שהב"ד ולכתוב דבריו, לכתוב

(‡"·ËÈ¯ Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

ÔÂ˘Á¯Ó „È

‡ÎeÈ‰ÈL CÈ¯ˆ ,dÓˆÚ ‰ÂÏÓaL ÌÈ�È�ÚÂ ÌÈ‡�z ÏÚ ÌÈ�„L ÌÈ�È„«»ƒ∆»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿∆«¿»»ƒ∆ƒ¿
¯ËL‰ È„ÚÓ ÌÈ˜BÁ¯,השטר לעדי גם קשורים המלוה שתנאי כיון ¿ƒ≈≈≈«¿«

יקבלו  לא כי לדיינים קרובים יהיו שהעדים שאסור עדות בכל כמו הוא וממילא

הזמה  .יז עליהם

·Î‰ÂÏÓ‰ ÏÚ ÌÈ�„L ÌÈ�È„Ó ÌÈ˜BÁ¯ eÈ‰ÈL CÈ¯ˆ ,ÌeÈ˜ È�È„«»≈ƒ»ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ∆»ƒ««ƒ¿∆
dÓˆÚ הקיום דייני פי על דנים המלוה שדייני ÔÈ¯ÈLÎÓכיון LÈÂ דס"ל , «¿»¿≈«¿ƒƒ

ההלוואה. עצם על ולא החתימות אמיתות לקיים רק באים הקיום דדייני

חתימתן  על להעיד לבוא צריכים הקיום דייני שאין באופן רק הוא והמכשירים

חתימתן  על מעידין אחרים .אלא

u
נעשהיז. כעד הוי  אחד, כגוף  נחשבים שקרובים כיון הטעם  שעיקר כתב  והש "ך

קרובו . עדות  פי על  שדן  דיין,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñâé

ÔÂ˘Á¯Ó ÂË

‚ÎÌeÈ˜‰ È„Úאחד בב"ד ÂÏÓ‰שקיימוהו È�È„Ï ÌÈ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ≈≈«ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«»≈ƒ¿∆
זה  שטר פי על החוב את להגבות שבאים אחר .בב"ד

„Î‰˘ÏL דייניםÌÈ¯ÈkÓ Ì‰Ó ÌÈ�L ,¯ËL‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï e·LÈL ¿…»∆»¿¿«≈∆«¿«¿«ƒ≈∆«ƒƒ
„Á‡Â ÌÈ„Ú‰ È„È ˙ÓÈ˙Á השלישי ÏL‡הדיין „Ú ;¯ÈkÓ B�È‡ ¬ƒ«¿≈»≈ƒ¿∆»≈«ƒ«∆…
Ì˙BÁÂ ÂÈ�Ùa ÔÈ„ÈÚÓ eÓ˙Á שני והכא דיין, נעשה עד אין שתמיד אע"פ »¿¿ƒƒ¿»»¿≈

דיין. נעשה שעד הקילו שטרות בקיום מ"מ דיינים, וגם עדים גם הם הדיינים

בפני  רק מעידין הם והכא ג', בפני להעיד צריך שתמיד כאן הקילו קולא עוד

העידו  כאילו ונחשב הגדתן, בזמן יחד ודיינים עדים דהם הקילו והכא א', דיין

ג' eÓ˙ÁLÓבפני השלישי , בפני שהעידו קודם הקיום על חתמו השניים ,אם ƒ∆»¿
Ì˙BÁÂ ÂÈ�Ùa ÌÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ כל יהיו חתימתן קודם הפחות שלכל צריך כי ≈¿ƒƒ¿»»¿≈

משא"כ  אחד, לב"ד אותם שמצרף מה וזה החתימות, בהכרת שווים השלשה

דיינים  ג' של צירוף כאן היה לא עדותן, את שמע שהשלישי לפני .כשחתמו
¯zÓeהחתימות שמכירים הדיינים ˜„Ìלשני ¯ËLa ÌeÈ˜‰ ·zÎÏ À»ƒ¿…«ƒ«¿«…∆

¯ËL‰ ÌÈ˜˙ÈL משום השלישי, בפני שהעידו Ú˜¯קודם ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ∆ƒ¿«≈«¿«∆≈«¿ƒ»ƒ»
‰ÓÈ˙Á‰ ‡Ï‡ מהני בפניו שהעידו אחר שחותמין ÌÈ˜ÏBÁוכיון LÈÂ כי . ∆»«¬ƒ»¿≈¿ƒ

לחתימה  ראוי לא שעדיין בזמן שכתבוהו כיון כשיקרא, .מיחזי

ÔÂ˘Á¯Ó ÊË

‰ÎÌ‰È�Ùa ÌÈ˜˙�L ‰ÚLaL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ שטרות בקיום ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
הזו  העדות שבזמן מעידים והם הדיינים, כל בפני להעיד שצריך רגיל

‡Á„הדיינים  „ÓÚÓa eÈ‰ ‡Ï ביחדÈ�Ùa ˙e„Ú Ïa˜ „Á‡ Ïk ‡Ï‡ , …»¿«¬»∆»∆»»∆»ƒ≈≈ƒ¿≈
,BÓˆÚהקיום.ÏeÒtÂ,זאת אומרים הדיינים אלא לפנינו, עדות כזו כשאין «¿»¿

ÔÈ„k ‡ÏL eNÚLÂ „ÁÈa eÈ‰ ‡ÏL ¯ÓBÏ ÌÈ�Ó‡� ÔÓˆÚ ÌÈ�È„‰ ÔÈ‡ ולפסול ≈««»ƒ«¿»∆¡»ƒ«∆…»¿««¿∆»∆…«ƒ

חתימתן  לפסול נאמנים אין שוב הקיום על שחתמו דאחרי הקיום, את

(‡"ˆ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙)¯ÈLÎÓL ÈÓ LÈÂ בפני . להעיד צורך שאין דס"ל ¿≈ƒ∆«¿ƒ
מאמיתות  יודעים הדיינים שכל אחרי לחתום צריך רק יחד, דיינים הג' כל

הג' שכל לפני שחתמו משום רק הוא הקודם, בסעיף שפסול ומה החתימות,

החתימות  את הכירו .דיינים

ÂÎÏÚ e¯Ú¯ÚÂ ÌÈ„Ú È�L e‡·e ,¯ËL‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï e·LÈL ‰˘ÏL¿…»∆»¿¿«≈∆«¿«»¿≈≈ƒ¿ƒ¿¬«
Ô‰Ó „Á‡ מהדייניםÔÏÊ‚ ‡e‰L לדון Baופסול ‡ˆBÈÎÂ פסולין שאר ∆»≈∆∆«¿»¿«≈



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñ áé

Î¯ËL‰ ÌÈ˜Ï ÌÈÓ˙BÁ‰ ÌÈ�È„ אמיתות על לפניהם שהעידו מה פי על «»ƒ«¿ƒ¿«≈«¿«
˜¯‡e‰eהחתימות  ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓ˙BÁ לא , הם כי השטר, את ¿ƒ««ƒ∆…¿»

בשטר  שכתוב מה על ˆ¯ÌÈÎÈמעידים ÔÈ‡ ¯ËL‰ Ûe‚a LÈL ‰Ó ‡˜Â„Â .¿«¿»«∆≈¿«¿«≈¿ƒƒ
,‰BÏ‰Â ‰ÂÏÓ‰ Ì‰ ÈÓ ˙B‡¯Ï Ì‰ ÌÈÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓ Ï·‡ ,˙B¯˜Ïƒ¿¬»ƒ»»¿ƒƒ≈ƒ¿ƒ≈««¿∆¿«∆

L È„kוהלוה ÌÈ�È„Ïהמלוה ÌÈ·B¯˜ eÈ‰È ‡Ï שכתב וכמו פסול זה שבאופן ¿≈∆…ƒ¿¿ƒ««»ƒ
הקודם  בסעיף והלוהÂהרמ"א שהמלוה לבדוק קרוביםÏ‡גם ÌÈ„ÚÏיהיו ¿…»≈ƒ
Ì‰È�Ùa ÌÈ„ÈÚÓ‰ לדעה וללוה למלוה קרובים שיהיו אסור הקיום דעידי «¿ƒƒƒ¿≈∆

הקודם  בסעיף בשו"ע ˘Ì)ראשונה Ô"¯).B˙B¯˜Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ∆≈»ƒƒ¿
ÏÏk וללוה למלוה קרובים קיום שעידי הקודם בסעיף שניה כדיעה דס"ל ¿»

ÂÏÓÏ‰.כשרים  ÌÈÏeÒt eÈ‰È Ì‡L ,ÌeÈ˜‰ È„Ú Ì‰ ÈÓ e·zÎÈL „·Ï·eƒ¿«∆ƒ¿¿ƒ≈≈≈«ƒ∆ƒƒ¿¿ƒ««¿∆

Ck ¯Á‡ ¯Èk‰Ï ÌÈÏBÎÈ ,‰ÂÏÂ דקאי דלכאורה הרמ"א, דברי על תמה הש"ך ¿…∆¿ƒ¿«ƒ«««

שאפי' כיון שמותם, לכתוב צורך אין וא"כ השו"ע, של השניה הדיעה על

לו  היה ושם הראשונה, הדיעה על קאי ודאי אלא כשר, קרובים, הם אם

שמותם  לכתוב 'או' שמותם, את לקרוא צריך שהב"ד ולכתוב דבריו, לכתוב

(‡"·ËÈ¯ Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

ÔÂ˘Á¯Ó „È

‡ÎeÈ‰ÈL CÈ¯ˆ ,dÓˆÚ ‰ÂÏÓaL ÌÈ�È�ÚÂ ÌÈ‡�z ÏÚ ÌÈ�„L ÌÈ�È„«»ƒ∆»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿∆«¿»»ƒ∆ƒ¿
¯ËL‰ È„ÚÓ ÌÈ˜BÁ¯,השטר לעדי גם קשורים המלוה שתנאי כיון ¿ƒ≈≈≈«¿«

יקבלו  לא כי לדיינים קרובים יהיו שהעדים שאסור עדות בכל כמו הוא וממילא

הזמה  .יז עליהם

·Î‰ÂÏÓ‰ ÏÚ ÌÈ�„L ÌÈ�È„Ó ÌÈ˜BÁ¯ eÈ‰ÈL CÈ¯ˆ ,ÌeÈ˜ È�È„«»≈ƒ»ƒ∆ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ∆»ƒ««ƒ¿∆
dÓˆÚ הקיום דייני פי על דנים המלוה שדייני ÔÈ¯ÈLÎÓכיון LÈÂ דס"ל , «¿»¿≈«¿ƒƒ

ההלוואה. עצם על ולא החתימות אמיתות לקיים רק באים הקיום דדייני

חתימתן  על להעיד לבוא צריכים הקיום דייני שאין באופן רק הוא והמכשירים

חתימתן  על מעידין אחרים .אלא

u
נעשהיז. כעד הוי  אחד, כגוף  נחשבים שקרובים כיון הטעם  שעיקר כתב  והש "ך

קרובו . עדות  פי על  שדן  דיין,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñâé

ÔÂ˘Á¯Ó ÂË

‚ÎÌeÈ˜‰ È„Úאחד בב"ד ÂÏÓ‰שקיימוהו È�È„Ï ÌÈ·B¯˜ ˙BÈ‰Ï ÌÈÏBÎÈ ≈≈«ƒ¿ƒƒ¿¿ƒ¿«»≈ƒ¿∆
זה  שטר פי על החוב את להגבות שבאים אחר .בב"ד

„Î‰˘ÏL דייניםÌÈ¯ÈkÓ Ì‰Ó ÌÈ�L ,¯ËL‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï e·LÈL ¿…»∆»¿¿«≈∆«¿«¿«ƒ≈∆«ƒƒ
„Á‡Â ÌÈ„Ú‰ È„È ˙ÓÈ˙Á השלישי ÏL‡הדיין „Ú ;¯ÈkÓ B�È‡ ¬ƒ«¿≈»≈ƒ¿∆»≈«ƒ«∆…
Ì˙BÁÂ ÂÈ�Ùa ÔÈ„ÈÚÓ eÓ˙Á שני והכא דיין, נעשה עד אין שתמיד אע"פ »¿¿ƒƒ¿»»¿≈

דיין. נעשה שעד הקילו שטרות בקיום מ"מ דיינים, וגם עדים גם הם הדיינים

בפני  רק מעידין הם והכא ג', בפני להעיד צריך שתמיד כאן הקילו קולא עוד

העידו  כאילו ונחשב הגדתן, בזמן יחד ודיינים עדים דהם הקילו והכא א', דיין

ג' eÓ˙ÁLÓבפני השלישי , בפני שהעידו קודם הקיום על חתמו השניים ,אם ƒ∆»¿
Ì˙BÁÂ ÂÈ�Ùa ÌÈ„ÈÚÓ ÔÈ‡ כל יהיו חתימתן קודם הפחות שלכל צריך כי ≈¿ƒƒ¿»»¿≈

משא"כ  אחד, לב"ד אותם שמצרף מה וזה החתימות, בהכרת שווים השלשה

דיינים  ג' של צירוף כאן היה לא עדותן, את שמע שהשלישי לפני .כשחתמו
¯zÓeהחתימות שמכירים הדיינים ˜„Ìלשני ¯ËLa ÌeÈ˜‰ ·zÎÏ À»ƒ¿…«ƒ«¿«…∆

¯ËL‰ ÌÈ˜˙ÈL משום השלישי, בפני שהעידו Ú˜¯קודם ‰·È˙k‰ ÔÈ‡L ∆ƒ¿«≈«¿«∆≈«¿ƒ»ƒ»
‰ÓÈ˙Á‰ ‡Ï‡ מהני בפניו שהעידו אחר שחותמין ÌÈ˜ÏBÁוכיון LÈÂ כי . ∆»«¬ƒ»¿≈¿ƒ

לחתימה  ראוי לא שעדיין בזמן שכתבוהו כיון כשיקרא, .מיחזי

ÔÂ˘Á¯Ó ÊË

‰ÎÌ‰È�Ùa ÌÈ˜˙�L ‰ÚLaL e„ÈÚ‰Â ÌÈ„Ú e‡a Ì‡ שטרות בקיום ƒ»≈ƒ¿≈ƒ∆¿»»∆ƒ¿«≈ƒ¿≈∆
הזו  העדות שבזמן מעידים והם הדיינים, כל בפני להעיד שצריך רגיל

‡Á„הדיינים  „ÓÚÓa eÈ‰ ‡Ï ביחדÈ�Ùa ˙e„Ú Ïa˜ „Á‡ Ïk ‡Ï‡ , …»¿«¬»∆»∆»»∆»ƒ≈≈ƒ¿≈
,BÓˆÚהקיום.ÏeÒtÂ,זאת אומרים הדיינים אלא לפנינו, עדות כזו כשאין «¿»¿

ÔÈ„k ‡ÏL eNÚLÂ „ÁÈa eÈ‰ ‡ÏL ¯ÓBÏ ÌÈ�Ó‡� ÔÓˆÚ ÌÈ�È„‰ ÔÈ‡ ולפסול ≈««»ƒ«¿»∆¡»ƒ«∆…»¿««¿∆»∆…«ƒ

חתימתן  לפסול נאמנים אין שוב הקיום על שחתמו דאחרי הקיום, את

(‡"ˆ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙)¯ÈLÎÓL ÈÓ LÈÂ בפני . להעיד צורך שאין דס"ל ¿≈ƒ∆«¿ƒ
מאמיתות  יודעים הדיינים שכל אחרי לחתום צריך רק יחד, דיינים הג' כל

הג' שכל לפני שחתמו משום רק הוא הקודם, בסעיף שפסול ומה החתימות,

החתימות  את הכירו .דיינים

ÂÎÏÚ e¯Ú¯ÚÂ ÌÈ„Ú È�L e‡·e ,¯ËL‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï e·LÈL ‰˘ÏL¿…»∆»¿¿«≈∆«¿«»¿≈≈ƒ¿ƒ¿¬«
Ô‰Ó „Á‡ מהדייניםÔÏÊ‚ ‡e‰L לדון Baופסול ‡ˆBÈÎÂ פסולין שאר ∆»≈∆∆«¿»¿«≈
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בדיין  ‡ÌÈ¯Áהשייכים ÌÈ�L e‡·e eL˙a·‰יח , ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â זה ואין »¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»
אבל  בתשובה, שחזר אומרים רק הראשונים, עדות סותרים דאינם תרי, נגד תרי

מספק  ופסול ותרי תרי דהוי מהני לא גזל, שלא מעידין ÏL‡אם „Ú Ì‡ ,ƒ«∆…
¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á לדון וכשר È¯‰Lבתשובה ,Ô‰ÓÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ , »¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

‰˘ÏL כבר כשרים, שהעידו ‰eÈדיינים שבשעה דאע"ג החתימות, בשעת ¿…»»
חוזר  שוב כשר, שהוא שנתברר אחר מ"מ יחד, ישיבתם התבטלה פסול, שהוא

יחד  לחתום ויכולים ישיבתם, ÂÈÏÚומתכשר e„ÈÚ‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆»¿≈ƒ»»
˙Úa B�È‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ì‰ÓÚ Ì˙BÁ B�È‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ∆≈¿≈

ÌÈ�L‰ ˙ÓÈ˙Á,הערעור מחמת יחד ישיבתם נתבטלה כבר שחתמו בשעה כי ¬ƒ««¿«ƒ
קיום  ולכתוב עדות ולקבל יחד ולהתכנס לחזור צריכים ונתכשר שחזר ואחר

מחדש  .יט ולחתום

ÔÂ˘Á¯Ó ÊÈ

ÊÎ‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa שהיה זמן היה שודאי «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»
שחזרו  קודם שחתמו כיון לכן ונתכשר, וחזר בתשובה שחזר העידו רק פסול,

בפסול  שחתמו נחשב ÁtLÓ‰,והכשירוהו, Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒƒ¿¬»»ƒ¿«ƒ¿»»
ÈB‚Â ,‰¯È‚˙� ‡Ï' B‡ ;'‡e‰ „·ÚÂ ,‰¯¯ÁzL� ‡Ï BÓ‡' e¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆…ƒ¿«¿»¿

ÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈ�L‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ú„B�Â ,'‡e‰‡e‰LÂ Ì‚t Bz ¿«««∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿«¿∆
¯Lk כÌ„˜Ó ‰È‰L ‡e‰ ¯·„ ÈeÏ‚ ‰ÊL ,Ì‰ÓÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ כי , »≈¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆

ולכן  יסודו, בטעות הערעור וכל פסול, שום בו היה לא שמעולם למפרע התברר

חתמו  כבר שהם אחרי לחתום ויכול יחד, כינוסם מתבטל .לא

ÁÎÌeÈ˜ B˙B‡ eÎzÁÈ ,ÏeÒt ÌeÈ˜ È�È„Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â ÌeÈ˜ e·˙k»¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ«»≈ƒ»«¿¿ƒ
מקויים  לא השטר B˙e¯LÎaוכאילו ¯‡L� ¯ËL‰Â לקיימו , וצריכים ¿«¿«ƒ¿»¿«¿

השטר  את פסל לא הראשון שהקיום וקמ"ל .מחדש,

u
שמערערין יח. השלישי הדיין כשרות  על  להעיד יכולים דיינים ששני הדין  והוא 

נוגעים. נחשבים  לא לכו "ע חתמו , שלא זמן דכל  כשרותו , על 

אחריםיט. אבל  נגיעה, משום להעיד אסורים הדיינים  שרק כרש "י פוסק והש "ך 

ישיבתם. נתבטל  ולא כשר שהיה למפרע נתברר כי וחותם, כשרותו  על  מעידים

שנייםכ. יבואו  אם גם  הרי  פגם, בו  שאין  להתברר יכול  איך  קשה  לכאורה

העולם לכל  להתגלות  העשוי  דבדבר לתרץ הש "ך וכתב  ותרי, תרי  הוי ויכחישום

ותרי . תרי  בזה  אמרינן  לא  לא], או  השתחררה [אם 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñåè

ÔÂ˘Á¯Ó ÁÈ

ËÎ,¯ËL‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï e·LÈL ‰˘ÏLלחתום הספיקו ‡Á„ולא ˙Óe ¿…»∆»¿¿«≈∆«¿«≈∆»
Ì‰Ó השלשה מתוך דיינים שני רק לחתום ורוצים כאן, נמצא שאינו או ≈∆

הקיום  עידי את zÎÏ·שקיבלו ÔÈÎÈ¯ˆ ,' הקיום Ïz˙‡בנוסח ·˙BÓa ¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»
'È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ‡�ÈÂ‰ איננו ואחד היינו שלשה של Ó‡È¯במושב ‡ÏL È„k , ¬≈»¿«≈ƒ¿≈∆……«

‰‡B¯‰יאמר שניים, רק שחתומים שיראה ÌÈ�Lמתוך ÏL ÔÈ„ ˙Èa »∆≈ƒ∆¿«ƒ
.e‰eÓÈ˜ ו'ÔÈ„ ˙È·a' Ba ·e˙Î ‰È‰ eÏÙ‡ ב"ד מושב שהיה מוכח וא"כ ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ

מ"מ  שניים, ‰Ìולא ÔÈ„ ˙Èa ÌÈ�LL eÓ„ ‡ÓL ¯Ó‡È רק היה ובאמת …«∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈
כדי  ליתוהי', 'וחד לכתוב שצריך ומה שלשה, כאן שהיו לכתוב צריך לכן שניים,

את  לחתום חשש ולכן פסול או קרוב היה השלישי שהדיין הרואה יאמר שלא

ÏL˘‰שמו  eÈ‰L ˙eÚÓLÓ Ba LÈ Ì‡Â 'ואמר . הנוסח בתוך שכתבו כגון ¿ƒ≈«¿»∆»¿…»
נוסף  דיין כאן שהיה דמוכח הדיין', פלוני ˆ¯CÈלנו B�È‡ 'במושב , לכתוב ≈»ƒ

כשר  זה שדיין כשידוע ליתוהי', וחד הוינא Ï‡תלתא Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ∆ƒ…
¯Lk ,È‰B˙ÈÏ „ÁÂ e·˙Î שיש מודים הם גם לכתחילה אבל בדיעבד, »¿¿«≈ƒ»≈

הנ"ל  מחשש „È�‡'לכותבו Èa' ·˙k Ì‡ ‡ÓÏÚ ÈÏÎÏ ÌB˜Ó ÏkÓe .ƒ»»¿À≈»¿»ƒ»«≈ƒ»
eגםez ,'‡˙Ïz ·˙BÓ·'שובCÈ¯ˆ ‡Ï ב"ד סתם כי ליתוהי', 'וחד לכתוב ¿«¿»»…»ƒ

פסול  או קרוב השלישי שמא לחשוש ואין כשרים, ÌÈ�Lהם ÌÈÓ˙BÁÂ ,¿¿ƒ¿«ƒ
.BÈ„Â ,Ì‰Ó:‰‚‰·˙BÓa ·zÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÌÈÓe˙Á ‰˘ÏL‰ Ïk Ì‡Â ≈∆¿«¿ƒ»«¿…»¬ƒ≈»ƒƒ¿…¿«

‡�ÈÂ‰ ‡˙Ïzלקיימו שלשה שישבו מוכח החתימות מתוך ÛÒÂÈכי È˜ÂÓ�) ¿»»¬≈»

·"Ù Ô"¯Â ‚"�˜ ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯Â Á"È˘Â ‚"È˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â Ù"‚ ˜¯Ù

(˙Â·Â˙Î„Èe‡¯k ÌÈ˜˙� ‰Ê ¯ËL ˜¯ Ba ·e˙k ÔÈ‡ eÏÙ‡Â שלשה . ,וחתמו «¬ƒ≈»«¿«∆ƒ¿«≈»»

CÎ· È„(‡"ˆ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙). «¿«

ÏÌ‰Ó „Á‡ ˙Ó ‡ÏLk eÏÙ‡ היה אבל לפנינו, אינו מהדיינים אחד אלא ¬ƒ¿∆…≈∆»≈∆
הקיום  עידי שמיעת Ï˜‰Ïבזמן È„k .'È‰B˙ÈÏ „ÁÂ' ·zÎÏ ÔÈ‚‰B� ,¬ƒƒ¿…¿«≈ƒ¿≈¿»≈

ÌÈ�L ‡Ï‡ Ba eÓzÁÈ ‡ÏL ,Ì‰ÈÏÚÓ כדי אחריו לחזר יצטרכו ולא ≈¬≈∆∆…«¿¿∆»¿«ƒ
t�‰a˜‰‚‰:.שיחתום  ·˙k Ì‡ כי 'הנפק', [ונקרא השטר קיום בנוסח ƒ»««∆¿≈

מקויים] מב"ד השטר שיצא והיינו 'נפק', הוא 'יצא' של »¿'BÓa˙·תרגום

LÈ ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â ,‰˘ÏL Ba ÌÈÓe˙ÁÂ ,'ÂÎÂ '‡˙Ïz¿»»¿«¬ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈

,ÌÈ�L ˜¯ Ô‰Ó eÓ˙Á ‡ÏÂ ,e·LÈ ÌÈ¯Á‡ ‰˘ÏL„ Ô�ÈÏ˙„ ,¯LÎ„ ¯ÓB‡≈¿»≈¿»ƒ»¿¿…»¬≈ƒ»¿¿…»¿≈∆«¿«ƒ

Ck ¯Á‡ Ì˙Á ÏeÒt‰ B‡ ·B¯˜‰ È˘ÈÏL‰Â(‚"È˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯),BÓk ¿«¿ƒƒ«»«»»««««¿



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñ ãé

בדיין  ‡ÌÈ¯Áהשייכים ÌÈ�L e‡·e eL˙a·‰יח , ¯ÊÁL e„ÈÚ‰Â זה ואין »¿«ƒ¬≈ƒ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»
אבל  בתשובה, שחזר אומרים רק הראשונים, עדות סותרים דאינם תרי, נגד תרי

מספק  ופסול ותרי תרי דהוי מהני לא גזל, שלא מעידין ÏL‡אם „Ú Ì‡ ,ƒ«∆…
¯ÊÁL e„ÈÚ‰ eÓ˙Á לדון וכשר È¯‰Lבתשובה ,Ô‰ÓÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ , »¿≈ƒ∆»«¬≈∆≈ƒ»∆∆¬≈

‰˘ÏL כבר כשרים, שהעידו ‰eÈדיינים שבשעה דאע"ג החתימות, בשעת ¿…»»
חוזר  שוב כשר, שהוא שנתברר אחר מ"מ יחד, ישיבתם התבטלה פסול, שהוא

יחד  לחתום ויכולים ישיבתם, ÂÈÏÚומתכשר e„ÈÚ‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ì‡Â¿ƒ««∆»¿≈ƒ»»
˙Úa B�È‡L ÈÓk ‡e‰ È¯‰L ,Ì‰ÓÚ Ì˙BÁ B�È‡ ,‰·eL˙a ¯ÊÁL∆»«ƒ¿»≈≈ƒ»∆∆¬≈¿ƒ∆≈¿≈

ÌÈ�L‰ ˙ÓÈ˙Á,הערעור מחמת יחד ישיבתם נתבטלה כבר שחתמו בשעה כי ¬ƒ««¿«ƒ
קיום  ולכתוב עדות ולקבל יחד ולהתכנס לחזור צריכים ונתכשר שחזר ואחר

מחדש  .יט ולחתום

ÔÂ˘Á¯Ó ÊÈ

ÊÎ‰¯·Úa ÂÈÏÚ e¯Ú¯ÚLk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa שהיה זמן היה שודאי «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¬»»«¬≈»
שחזרו  קודם שחתמו כיון לכן ונתכשר, וחזר בתשובה שחזר העידו רק פסול,

בפסול  שחתמו נחשב ÁtLÓ‰,והכשירוהו, Ì‚Ùa ÂÈÏÚ e¯Ú¯Ú Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒƒ¿¬»»ƒ¿«ƒ¿»»
ÈB‚Â ,‰¯È‚˙� ‡Ï' B‡ ;'‡e‰ „·ÚÂ ,‰¯¯ÁzL� ‡Ï BÓ‡' e¯Ó‡L ÔB‚k¿∆»¿ƒ…ƒ¿«¿¿»¿∆∆…ƒ¿«¿»¿

ÁtLÓa ÔÈ‡L ÌÈ�L‰ eÓ˙ÁL ¯Á‡ Ú„B�Â ,'‡e‰‡e‰LÂ Ì‚t Bz ¿«««∆»¿«¿«ƒ∆≈¿ƒ¿«¿¿«¿∆
¯Lk כÌ„˜Ó ‰È‰L ‡e‰ ¯·„ ÈeÏ‚ ‰ÊL ,Ì‰ÓÚ Ì˙BÁ ‰Ê È¯‰ כי , »≈¬≈∆≈ƒ»∆∆∆ƒ»»∆»»ƒ…∆

ולכן  יסודו, בטעות הערעור וכל פסול, שום בו היה לא שמעולם למפרע התברר

חתמו  כבר שהם אחרי לחתום ויכול יחד, כינוסם מתבטל .לא

ÁÎÌeÈ˜ B˙B‡ eÎzÁÈ ,ÏeÒt ÌeÈ˜ È�È„Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â ÌeÈ˜ e·˙k»¿ƒ¿ƒ¿»∆»ƒ«»≈ƒ»«¿¿ƒ
מקויים  לא השטר B˙e¯LÎaוכאילו ¯‡L� ¯ËL‰Â לקיימו , וצריכים ¿«¿«ƒ¿»¿«¿

השטר  את פסל לא הראשון שהקיום וקמ"ל .מחדש,

u
שמערערין יח. השלישי הדיין כשרות  על  להעיד יכולים דיינים ששני הדין  והוא 

נוגעים. נחשבים  לא לכו "ע חתמו , שלא זמן דכל  כשרותו , על 

אחריםיט. אבל  נגיעה, משום להעיד אסורים הדיינים  שרק כרש "י פוסק והש "ך 

ישיבתם. נתבטל  ולא כשר שהיה למפרע נתברר כי וחותם, כשרותו  על  מעידים

שנייםכ. יבואו  אם גם  הרי  פגם, בו  שאין  להתברר יכול  איך  קשה  לכאורה

העולם לכל  להתגלות  העשוי  דבדבר לתרץ הש "ך וכתב  ותרי, תרי  הוי ויכחישום

ותרי . תרי  בזה  אמרינן  לא  לא], או  השתחררה [אם 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñåè

ÔÂ˘Á¯Ó ÁÈ

ËÎ,¯ËL‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï e·LÈL ‰˘ÏLלחתום הספיקו ‡Á„ולא ˙Óe ¿…»∆»¿¿«≈∆«¿«≈∆»
Ì‰Ó השלשה מתוך דיינים שני רק לחתום ורוצים כאן, נמצא שאינו או ≈∆

הקיום  עידי את zÎÏ·שקיבלו ÔÈÎÈ¯ˆ ,' הקיום Ïz˙‡בנוסח ·˙BÓa ¿ƒƒƒ¿…¿«¿»»
'È‰B˙ÈÏ „ÁÂ ‡�ÈÂ‰ איננו ואחד היינו שלשה של Ó‡È¯במושב ‡ÏL È„k , ¬≈»¿«≈ƒ¿≈∆……«

‰‡B¯‰יאמר שניים, רק שחתומים שיראה ÌÈ�Lמתוך ÏL ÔÈ„ ˙Èa »∆≈ƒ∆¿«ƒ
.e‰eÓÈ˜ ו'ÔÈ„ ˙È·a' Ba ·e˙Î ‰È‰ eÏÙ‡ ב"ד מושב שהיה מוכח וא"כ ƒ¿¬ƒ»»»¿≈ƒ

מ"מ  שניים, ‰Ìולא ÔÈ„ ˙Èa ÌÈ�LL eÓ„ ‡ÓL ¯Ó‡È רק היה ובאמת …«∆»ƒ∆¿«ƒ≈ƒ≈
כדי  ליתוהי', 'וחד לכתוב שצריך ומה שלשה, כאן שהיו לכתוב צריך לכן שניים,

את  לחתום חשש ולכן פסול או קרוב היה השלישי שהדיין הרואה יאמר שלא

ÏL˘‰שמו  eÈ‰L ˙eÚÓLÓ Ba LÈ Ì‡Â 'ואמר . הנוסח בתוך שכתבו כגון ¿ƒ≈«¿»∆»¿…»
נוסף  דיין כאן שהיה דמוכח הדיין', פלוני ˆ¯CÈלנו B�È‡ 'במושב , לכתוב ≈»ƒ

כשר  זה שדיין כשידוע ליתוהי', וחד הוינא Ï‡תלתא Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ∆ƒ…
¯Lk ,È‰B˙ÈÏ „ÁÂ e·˙Î שיש מודים הם גם לכתחילה אבל בדיעבד, »¿¿«≈ƒ»≈

הנ"ל  מחשש „È�‡'לכותבו Èa' ·˙k Ì‡ ‡ÓÏÚ ÈÏÎÏ ÌB˜Ó ÏkÓe .ƒ»»¿À≈»¿»ƒ»«≈ƒ»
eגםez ,'‡˙Ïz ·˙BÓ·'שובCÈ¯ˆ ‡Ï ב"ד סתם כי ליתוהי', 'וחד לכתוב ¿«¿»»…»ƒ

פסול  או קרוב השלישי שמא לחשוש ואין כשרים, ÌÈ�Lהם ÌÈÓ˙BÁÂ ,¿¿ƒ¿«ƒ
.BÈ„Â ,Ì‰Ó:‰‚‰·˙BÓa ·zÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÌÈÓe˙Á ‰˘ÏL‰ Ïk Ì‡Â ≈∆¿«¿ƒ»«¿…»¬ƒ≈»ƒƒ¿…¿«

‡�ÈÂ‰ ‡˙Ïzלקיימו שלשה שישבו מוכח החתימות מתוך ÛÒÂÈכי È˜ÂÓ�) ¿»»¬≈»

·"Ù Ô"¯Â ‚"�˜ ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯Â Á"È˘Â ‚"È˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â Ù"‚ ˜¯Ù

(˙Â·Â˙Î„Èe‡¯k ÌÈ˜˙� ‰Ê ¯ËL ˜¯ Ba ·e˙k ÔÈ‡ eÏÙ‡Â שלשה . ,וחתמו «¬ƒ≈»«¿«∆ƒ¿«≈»»

CÎ· È„(‡"ˆ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙). «¿«

ÏÌ‰Ó „Á‡ ˙Ó ‡ÏLk eÏÙ‡ היה אבל לפנינו, אינו מהדיינים אחד אלא ¬ƒ¿∆…≈∆»≈∆
הקיום  עידי שמיעת Ï˜‰Ïבזמן È„k .'È‰B˙ÈÏ „ÁÂ' ·zÎÏ ÔÈ‚‰B� ,¬ƒƒ¿…¿«≈ƒ¿≈¿»≈

ÌÈ�L ‡Ï‡ Ba eÓzÁÈ ‡ÏL ,Ì‰ÈÏÚÓ כדי אחריו לחזר יצטרכו ולא ≈¬≈∆∆…«¿¿∆»¿«ƒ
t�‰a˜‰‚‰:.שיחתום  ·˙k Ì‡ כי 'הנפק', [ונקרא השטר קיום בנוסח ƒ»««∆¿≈

מקויים] מב"ד השטר שיצא והיינו 'נפק', הוא 'יצא' של »¿'BÓa˙·תרגום

LÈ ,ÏeÒÙ B‡ ·B¯˜ Ô‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â ,‰˘ÏL Ba ÌÈÓe˙ÁÂ ,'ÂÎÂ '‡˙Ïz¿»»¿«¬ƒ¿…»¿ƒ¿»∆»≈∆»»≈

,ÌÈ�L ˜¯ Ô‰Ó eÓ˙Á ‡ÏÂ ,e·LÈ ÌÈ¯Á‡ ‰˘ÏL„ Ô�ÈÏ˙„ ,¯LÎ„ ¯ÓB‡≈¿»≈¿»ƒ»¿¿…»¬≈ƒ»¿¿…»¿≈∆«¿«ƒ

Ck ¯Á‡ Ì˙Á ÏeÒt‰ B‡ ·B¯˜‰ È˘ÈÏL‰Â(‚"È˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯),BÓk ¿«¿ƒƒ«»«»»««««¿



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñ æè

˙B¯ËL ¯‡L ÔÈ�ÚÏ ·"È ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L שרק נתבאר שם ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿»

חשוב  שעד פנוי מקום השאירו שהעדים אומרים בתחילה, חתום הקרוב אם

אין  בסוף, או אח"כ חתום אם אבל מעצמו, וחתם הקרוב ובא שם, יחתום

ופסול  מעצמו, שחתם „ÏeÒÙתולים ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ נשאר . השטר אבל הקיום, ¿≈¿ƒ¿»

שוב לקיימו ויש „')בכשרותו ÔÓÈÒ 'Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰).e�Á�‡' e·˙kL ÌeÈ ƒ̃∆»¿¬«¿

¯Lk ,'È„‰Ò ב"ד של קיום צריכים ואנו עדות, בלשון שכתוב  „‰ÏÈ‡Bאע"פ , «¬≈»≈¿ƒ

ÔÈ„ ˙Èa eÈ‰L ÔÈ‡B¯ e�‡ ,‰˘ÏL ÌÈÓe˙ÁÂ הוא 'סהדי', בלשון שכתבו ומה «¬ƒ¿…»»ƒ∆»≈ƒ

'סהדי' דכתבו כיון לדינא דצ"ע כתב והש"ך דוקא, ˘Ù"·)לאו ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

ÔÂ˘Á¯Ó ËÈ

‡Ï‰È‰ÈL CÈ¯ˆ ÔÈ„ ˙Èa ÌeÈ˜כתובÌÈ„Ú‰ È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ולא ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈»≈ƒ
וכדלהלן  לקיום העדים בין ריק רווח ‡Bישאיר הקיום, את «CeÓÒשיכתבו

¯ËL‰ „ˆÏ נכתב שהוא בקיום [ויכתבו לאורכו מהצד השטר שולי על היינו ¿««¿«
הגליון] ÂÈ¯BÁ‡Óעל B‡ השטר , ‰k˙·של „‚�k הגליון כנגד ÔÎÏÂ.ולא ≈¬»¿∆∆«¿«¿»≈

‰ËÓÏ ¯ˆ˜ ¯È�‰ Ì‡ הקיום את לכתוב מקום ‰ˆואין ÔÓ ÌeÈ˜‰ ·zÎÈ ,„ ƒ«¿»»»¿«»ƒ¿…«ƒƒ««

השטר  ÂÈ¯BÁ‡Óבגליון B‡הכתב ÂÏÓ‰)כנגד 'Ï‰Ó Ê"ÎÙ „È‚Ó‰Â Ì"·Ó¯). ≈¬»

‰ËL ÁÂ¯ ¯ËL‰Â ÌeÈ˜‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â שורהÌÈ¯ÈÂ‡ È�Le ˙Á‡ ¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿«∆«ƒ»««¿≈¬ƒƒ
השורות  שתי Bc·Ï,שבין ÌeÈ˜‰ ÏeÒt חוששים, ‰ËL¯כי CzÁÈ ‡ÓL »«ƒ¿«∆»«¿…«¿«

ÌÈ˜˙�L הדיינים ג' חתומים שתחתיהם האוירים, שני עם השיטה ריק וישאר ∆ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú È�Le ¯ËL ‰ËÈL d˙B‡a ÛÈÊÈÂ'י סעיף מ"ה סימן לעיל נתבאר כי ƒ«≈¿»ƒ»¿«¿≈≈ƒ

וקיום  עדים עם שטר לו יהיה הזיוף וע"י כשר, אחת בשיטה ועדיו שהוא ששטר

אלו  עדים ÛÈÊÓעל ¯ËL ÏÚ ÌeÈ˜‰ ‡ˆÓ�Â יהיה ולא לזייף שיוכל וכיון ¿ƒ¿»«ƒ«¿«¿À»
כך  מחמת נפסל הקיום כל הזיוף, .ניכר

·Ï(Á"Ù Â"Ù ˜"Ò Í"˘ ÔÈÈÚ 'Ê ÔÈ„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ÔÂ˘Ï)ÌeÈ˜‰ ˜ÈÁ¯‰ƒ¿ƒ«ƒ
e ,¯˙BÈ B‡ ÔÈËL È�L B‡ ‰ËL ¯ËL‰Ó זיוף חשש יהיה שלא כדי ≈«¿«ƒ»¿≈ƒƒ≈

˙BËÈ¯N ÁÂ¯‰ ÏÎ ‡ÏÓ של ÏBÎÈכא „BÈנקודות B�È‡ È¯‰L ,¯Lk , ƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯N‰ ÏÚ ÌeÈ˜ eÓÈ˜L ÔÈ„ ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;ÛÈÊÏ הב"ד שמא ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ

u
חוששין כא. זה באופן כי  בדיו , הכל  את ימלא ולא הנקודות , בין רווח וישאיר

והש "ך מלמעלה, אחר שטר וכתב  דיו , עליו  ומילא אחר, שטר שם כתוב  שהיה 

חולק.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñæé

ואת  השריטות, מן למעלה שכתוב השטר את ולא עצמם השריטות את קיים רק

מעצמו  הוסיף מקיימים,השטר שב"ד מצוי ËL¯.דאין ÏL BÙe‚ ÏÚ ‡Ï‡∆»«∆¿«
CÎÏ ÔÈLLBÁL ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ שריטות יש ואם ראשונה. כדיעה הכריע וש"ך ¿≈¿ƒ∆¿ƒ¿«

פסול  לכו"ע הדיינים, לחתימת הקיום .בין

ÔÂ˘Á¯Ó 'Î

‚Ï‡a‰ ¯ËLכתוב כשהוא ‰ÁÓ˜לפנינו ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ שנמחק נייר ¿««»¿≈»««¿«
המחוק  המקום על נכתבו והעדים והשטר בו, ÌeÈ˜‰Âהכתוב הב"ד,, של ¿«ƒ

‰�È¯נכתב  ÏÚ ‰ËÓÏÓ ששטר ו' סעיף לעיל ונתבאר למחק, שמתחת ƒ¿«»««¿»
ע"י  או השטר, של העדים חתימות קיום ע"י לקיימו אפשר ב"ד, ע"י שנתקיים

שלפנינו  באופן אבל הקיום, דייני חתימות È�È„Óקיום B˙B‡ ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«»≈
,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡Ï‡ ,ÌeÈ˜‰חוששין ¯BÁ˜כי ‰È‰ ÌeÈ˜‰ ‡ÓL «ƒ∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»«ƒ»»»

‰a¯‰ ¯ËL‰Ó בין רווח והיה מלמעלה, אחר שטר שם כתוב שהיה היינו ≈«¿««¿≈
לקיום  Âהשטר „BÈלכן, ÏL ˙BËÈ¯N ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰ בסעיף שנתבאר כמו ¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

דיו  של בשריטות למלאותו יש רווח, נשאר שאם ‰ËL¯הקודם Ûe‚ C˙ÁÂ ,¿»««¿«
למעלה  ÁÓe˜שהיה ÎÂ˙·את, ,˙BËÈ¯N‰את ÏÚוזייף ÂÈ„ÚÂ ¯ËL‰ »««¿ƒ¿»««¿«¿≈»«

˜ÁÓ‰ לקיים אפשר אי ולכן הנייר, על והקיום המחק על נמצא השטר ולכן «¿«
החתומים  העדים פי על רק אלא הקיום, דייני פי על השטר ÔÈ¯ÈLÎÓאת LÈÂ .¿≈«¿ƒƒ

ÌeÈ˜‰ È�È„Ó BÓÈ˜Ï מעל דיו שריטות כשיש חותמים לא שב"ד דס"ל ¿«¿ƒ«»≈«ƒ
וא"כ  ל"ב, סעיף וכדלעיל השריטות את לקיים שבאו יאמרו שלא כדי הקיום,

דיו  שריטות כאן היה לכן שקודם לחוש שאין בהכרח לפנינו קיום יש אם

לפנינו  הכתוב השטר על הולך שהקיום ובהכרח .כב ומחקם,

„ÏÔÏÊ‚ ‰NÚ�L Ì„˜ ¯ËLa Ì˙Á לפני הוא בשטר הכתוב שהזמן היינו »«ƒ¿«…∆∆«¬»«¿»
גזלן  ‚ÔÏÊשנעשה ‰NÚ�Â לעדות , ÏÚופסול „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡e‰ , ¿«¬»«¿»≈»¿»ƒ«

B„È ·˙k לעדות פסול הוא כעת ÌÈ¯ÈkÓLכי ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ , ¿«»¬»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ∆«ƒƒ
¯Lk ,ÔÏÊ‚ ‰NÚ�L Ì„˜ ‰Ê ¯ËLaL B˙ÓÈ˙Á e‡¯Â B˙ÓÈ˙Á כיון ¬ƒ»¿»¬ƒ»∆ƒ¿«∆…∆∆«¬»«¿»»≈

חתימתו  בזמן כשר ¯‡e‰eשהיה ‡Ï Ì‡ Ï·‡ חתום . השטר ‡Á¯את „Ú ¬»ƒ…»«««

u
קאי כב. שעליו  אחר  שטר  כתוב  שהיה חוששין  לא אמאי שהקשה בסמ "ע ועי'

תירץ והש "ך  בזה, שתירץ מה ועיי"ש  אחר, שטר במקומו וכתב  ומחקו הקיום ,

שמא מזוייף , שטר לעשות כדי  אמיתי  שטר ימחוק  שאדם  חוששין לא  שלעולם 

לגמרי . ויפסיד השטר את  ויפסלו בזיוף  יכירו  ב "ד



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñ æè

˙B¯ËL ¯‡L ÔÈ�ÚÏ ·"È ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L שרק נתבאר שם ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«¿«¿»

חשוב  שעד פנוי מקום השאירו שהעדים אומרים בתחילה, חתום הקרוב אם

אין  בסוף, או אח"כ חתום אם אבל מעצמו, וחתם הקרוב ובא שם, יחתום

ופסול  מעצמו, שחתם „ÏeÒÙתולים ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ נשאר . השטר אבל הקיום, ¿≈¿ƒ¿»

שוב לקיימו ויש „')בכשרותו ÔÓÈÒ 'Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰).e�Á�‡' e·˙kL ÌeÈ ƒ̃∆»¿¬«¿

¯Lk ,'È„‰Ò ב"ד של קיום צריכים ואנו עדות, בלשון שכתוב  „‰ÏÈ‡Bאע"פ , «¬≈»≈¿ƒ

ÔÈ„ ˙Èa eÈ‰L ÔÈ‡B¯ e�‡ ,‰˘ÏL ÌÈÓe˙ÁÂ הוא 'סהדי', בלשון שכתבו ומה «¬ƒ¿…»»ƒ∆»≈ƒ

'סהדי' דכתבו כיון לדינא דצ"ע כתב והש"ך דוקא, ˘Ù"·)לאו ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

ÔÂ˘Á¯Ó ËÈ

‡Ï‰È‰ÈL CÈ¯ˆ ÔÈ„ ˙Èa ÌeÈ˜כתובÌÈ„Ú‰ È„È ·˙ÎÏ CeÓÒ ולא ƒ≈ƒ»ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿≈»≈ƒ
וכדלהלן  לקיום העדים בין ריק רווח ‡Bישאיר הקיום, את «CeÓÒשיכתבו

¯ËL‰ „ˆÏ נכתב שהוא בקיום [ויכתבו לאורכו מהצד השטר שולי על היינו ¿««¿«
הגליון] ÂÈ¯BÁ‡Óעל B‡ השטר , ‰k˙·של „‚�k הגליון כנגד ÔÎÏÂ.ולא ≈¬»¿∆∆«¿«¿»≈

‰ËÓÏ ¯ˆ˜ ¯È�‰ Ì‡ הקיום את לכתוב מקום ‰ˆואין ÔÓ ÌeÈ˜‰ ·zÎÈ ,„ ƒ«¿»»»¿«»ƒ¿…«ƒƒ««

השטר  ÂÈ¯BÁ‡Óבגליון B‡הכתב ÂÏÓ‰)כנגד 'Ï‰Ó Ê"ÎÙ „È‚Ó‰Â Ì"·Ó¯). ≈¬»

‰ËL ÁÂ¯ ¯ËL‰Â ÌeÈ˜‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â שורהÌÈ¯ÈÂ‡ È�Le ˙Á‡ ¿ƒ»»≈«ƒ¿«¿«∆«ƒ»««¿≈¬ƒƒ
השורות  שתי Bc·Ï,שבין ÌeÈ˜‰ ÏeÒt חוששים, ‰ËL¯כי CzÁÈ ‡ÓL »«ƒ¿«∆»«¿…«¿«

ÌÈ˜˙�L הדיינים ג' חתומים שתחתיהם האוירים, שני עם השיטה ריק וישאר ∆ƒ¿«≈
ÌÈ„Ú È�Le ¯ËL ‰ËÈL d˙B‡a ÛÈÊÈÂ'י סעיף מ"ה סימן לעיל נתבאר כי ƒ«≈¿»ƒ»¿«¿≈≈ƒ

וקיום  עדים עם שטר לו יהיה הזיוף וע"י כשר, אחת בשיטה ועדיו שהוא ששטר

אלו  עדים ÛÈÊÓעל ¯ËL ÏÚ ÌeÈ˜‰ ‡ˆÓ�Â יהיה ולא לזייף שיוכל וכיון ¿ƒ¿»«ƒ«¿«¿À»
כך  מחמת נפסל הקיום כל הזיוף, .ניכר

·Ï(Á"Ù Â"Ù ˜"Ò Í"˘ ÔÈÈÚ 'Ê ÔÈ„ Ì˘ Ì"·Ó¯ ÔÂ˘Ï)ÌeÈ˜‰ ˜ÈÁ¯‰ƒ¿ƒ«ƒ
e ,¯˙BÈ B‡ ÔÈËL È�L B‡ ‰ËL ¯ËL‰Ó זיוף חשש יהיה שלא כדי ≈«¿«ƒ»¿≈ƒƒ≈

˙BËÈ¯N ÁÂ¯‰ ÏÎ ‡ÏÓ של ÏBÎÈכא „BÈנקודות B�È‡ È¯‰L ,¯Lk , ƒ≈»»∆«¿ƒ¿»≈∆¬≈≈»
˙BËÈ¯N‰ ÏÚ ÌeÈ˜ eÓÈ˜L ÔÈ„ ˙È·Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ;ÛÈÊÏ הב"ד שמא ¿«≈¿≈¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ««¿ƒ

u
חוששין כא. זה באופן כי  בדיו , הכל  את ימלא ולא הנקודות , בין רווח וישאיר

והש "ך מלמעלה, אחר שטר וכתב  דיו , עליו  ומילא אחר, שטר שם כתוב  שהיה 

חולק.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñæé

ואת  השריטות, מן למעלה שכתוב השטר את ולא עצמם השריטות את קיים רק

מעצמו  הוסיף מקיימים,השטר שב"ד מצוי ËL¯.דאין ÏL BÙe‚ ÏÚ ‡Ï‡∆»«∆¿«
CÎÏ ÔÈLLBÁL ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ שריטות יש ואם ראשונה. כדיעה הכריע וש"ך ¿≈¿ƒ∆¿ƒ¿«

פסול  לכו"ע הדיינים, לחתימת הקיום .בין

ÔÂ˘Á¯Ó 'Î

‚Ï‡a‰ ¯ËLכתוב כשהוא ‰ÁÓ˜לפנינו ÏÚ ÂÈ„ÚÂ ‡e‰ שנמחק נייר ¿««»¿≈»««¿«
המחוק  המקום על נכתבו והעדים והשטר בו, ÌeÈ˜‰Âהכתוב הב"ד,, של ¿«ƒ

‰�È¯נכתב  ÏÚ ‰ËÓÏÓ ששטר ו' סעיף לעיל ונתבאר למחק, שמתחת ƒ¿«»««¿»
ע"י  או השטר, של העדים חתימות קיום ע"י לקיימו אפשר ב"ד, ע"י שנתקיים

שלפנינו  באופן אבל הקיום, דייני חתימות È�È„Óקיום B˙B‡ ÌÈÓÈ˜Ó ÔÈ‡≈¿«¿ƒƒ«»≈
,‰ÏÚÓ ÏL ÌÈ„ÚÓ ‡Ï‡ ,ÌeÈ˜‰חוששין ¯BÁ˜כי ‰È‰ ÌeÈ˜‰ ‡ÓL «ƒ∆»≈≈ƒ∆«¿»∆»«ƒ»»»

‰a¯‰ ¯ËL‰Ó בין רווח והיה מלמעלה, אחר שטר שם כתוב שהיה היינו ≈«¿««¿≈
לקיום  Âהשטר „BÈלכן, ÏL ˙BËÈ¯N ‡ÏÓ ÁÂ¯‰ ‰È‰ בסעיף שנתבאר כמו ¿»»»∆«»≈¿ƒ∆¿

דיו  של בשריטות למלאותו יש רווח, נשאר שאם ‰ËL¯הקודם Ûe‚ C˙ÁÂ ,¿»««¿«
למעלה  ÁÓe˜שהיה ÎÂ˙·את, ,˙BËÈ¯N‰את ÏÚוזייף ÂÈ„ÚÂ ¯ËL‰ »««¿ƒ¿»««¿«¿≈»«

˜ÁÓ‰ לקיים אפשר אי ולכן הנייר, על והקיום המחק על נמצא השטר ולכן «¿«
החתומים  העדים פי על רק אלא הקיום, דייני פי על השטר ÔÈ¯ÈLÎÓאת LÈÂ .¿≈«¿ƒƒ

ÌeÈ˜‰ È�È„Ó BÓÈ˜Ï מעל דיו שריטות כשיש חותמים לא שב"ד דס"ל ¿«¿ƒ«»≈«ƒ
וא"כ  ל"ב, סעיף וכדלעיל השריטות את לקיים שבאו יאמרו שלא כדי הקיום,

דיו  שריטות כאן היה לכן שקודם לחוש שאין בהכרח לפנינו קיום יש אם

לפנינו  הכתוב השטר על הולך שהקיום ובהכרח .כב ומחקם,

„ÏÔÏÊ‚ ‰NÚ�L Ì„˜ ¯ËLa Ì˙Á לפני הוא בשטר הכתוב שהזמן היינו »«ƒ¿«…∆∆«¬»«¿»
גזלן  ‚ÔÏÊשנעשה ‰NÚ�Â לעדות , ÏÚופסול „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡e‰ , ¿«¬»«¿»≈»¿»ƒ«

B„È ·˙k לעדות פסול הוא כעת ÌÈ¯ÈkÓLכי ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ , ¿«»¬»ƒ¬≈ƒ¿ƒƒ∆«ƒƒ
¯Lk ,ÔÏÊ‚ ‰NÚ�L Ì„˜ ‰Ê ¯ËLaL B˙ÓÈ˙Á e‡¯Â B˙ÓÈ˙Á כיון ¬ƒ»¿»¬ƒ»∆ƒ¿«∆…∆∆«¬»«¿»»≈

חתימתו  בזמן כשר ¯‡e‰eשהיה ‡Ï Ì‡ Ï·‡ חתום . השטר ‡Á¯את „Ú ¬»ƒ…»«««

u
קאי כב. שעליו  אחר  שטר  כתוב  שהיה חוששין  לא אמאי שהקשה בסמ "ע ועי'

תירץ והש "ך  בזה, שתירץ מה ועיי"ש  אחר, שטר במקומו וכתב  ומחקו הקיום ,

שמא מזוייף , שטר לעשות כדי  אמיתי  שטר ימחוק  שאדם  חוששין לא  שלעולם 

לגמרי . ויפסיד השטר את  ויפסלו בזיוף  יכירו  ב "ד



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åî ïîéñ çé

‡Ï ,ÔÏÊ‚ ‰NÚ�L חתימתו לקיים עדותם ÓL‡מועיל LÁÈÓÏ ‡k‡„ , ∆«¬»«¿»…¿ƒ»¿≈«∆»
ÛÈÊ ‰zÚלעדות שנפסל קודם שהוא זמן עם השטר כל Ì˙ÁÂאת ובאמת «»ƒ≈¿»«

גזלן, שנעשה לפני בעולם השטר את ראו העדים אם רק ולכן מזוייף, השטר

לקיימו  ˘‡Ê"Á)‰‚‰:.יכולים ÔÈ„‰Ó „ÓÏ�)B˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ‰ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ««ƒƒ¬ƒ»

זייפו  לא הוא ובודאי גזלן שנעשה  קודם זה שטר שראו עדים שיש היינו

לקיימו  כדי חתימתו מכירים אינם רק B˙ÓÈ˙Áכעת, ·˙Bk ÔÏÊ‚‰ גבי , על ««¿»≈¬ƒ»

הב"ד  לפני  וזורקו È"‚.חרס ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,‰�ÓÓ ÔÈÓÈ˜Óe ,¿«¿ƒƒ∆»¿∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰NÚ�k B�È„ ,‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡Ï „ÓzL� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â פסול משומד כי ¿«ƒƒƒ¿«≈¿«««¬ƒ»ƒ¿«¬»«¿»

¯ËÈ·"‡)לעדות Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÔÂ˘Á¯Ó ‡Î

‰ÏB�˙Á ‰NÚ� ‡ÏL „Ú ¯ËLa Ì˙Á המלוה של או הלוה NÚ�Â‰של , »««¿««∆…«¬»¬»¿«¬»
B�˙Á לעדות פסול B„È,וקרוב ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡e‰ , ¬»≈»¿»ƒ«¿«»

,B˙ÓÈ˙Á ÌÈ¯ÈkÓL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ מחמת שפסול זה ובאופן ¬»¬≈ƒ¿ƒƒ∆«ƒƒ¬ƒ»
עבירה מחמת ולא ¯‡e‰eקורבה ‡Ï eÏÙ‡ השטר את NÚ�L‰העדים „Ú ¬ƒ…»«∆«¬»

B�˙Á גזירת אלא שמשקר, מחשש אינו קורבה פסול כי חתימתו, הכרת מהני ¬»
כמו  מדאורייתא נחשב חתומים  ועדים השטר, את שזייף חשש ואין הכתוב,

כשר  כשהיה חתימתו בזמן עדותו נחקרה כבר וא"כ בב"ד, עדותם נחקרה .שכבר
Ï·‡ ,¯Á‡ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯ËL‰Lk ‡˜Â„ e�È‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈¿«¿«¿»¿∆«¿«≈ƒ««««≈¬»

‡Ï ,ÌÈ„Ú‰ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ì‡ יצא שלא זמן שכל זו לשיטה ס"ל כי ƒ≈ƒ«««»≈ƒ…
עדותם  כנחקרה שנחשב אומרים לא עדיין ידם, מתחת .השטר 

ÂÏ˜zzL�Â ‡È¯a ‰È‰Lk Ì˙Á כג·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡e‰ , »«¿∆»»»ƒ¿ƒ¿«≈≈»¿»ƒ«¿«
B„È מפי ולא ד'מפיהם בכתב, להעיד אפשר ואי לדבר, יכול שאינו כיון »
dÏÚכתבם' ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ואינו , כשר עד הוא כי חתימתו, על ¬»¬≈ƒ¿ƒƒ¬≈

לזייף  .חשוד

ÔÂ˘Á¯Ó ·Î

ÊÏe˙ÓÂ ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ�L שיבואו אחרים לעדים וזקוקים ¿«ƒ«¬ƒ««¿«»≈
החתימות  את ‡Á¯לקיים ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k ÔÈ‡Â לפנינו , אין ¿≈¿«»»≈ƒ»«≈

u
הראשוניםכג. בזה  דנחלקו הש "ך  כתב  שנשתתק , אחר לחתום  מותר אם  ולענין
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חתימתם  שמכירים עדים ע"י או מקויים, שטר ע"י קיום ÌÈ�Lאפשרות e‡·e ,»¿«ƒ
e¯Ó‡Âאמנם‡e‰ Ì„È ·˙k חתימתן מקיימים ‰eÈ,ובזה ÌÈ�Ë˜ Ï·‡ , ¿»¿¿«»»¬»¿«ƒ»

eÏ‡ È¯‰ ,ÔÈÏeÒt B‡ השניים¯ËL‰ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ�Ó‡� שלכאורה אע"פ ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿¿ƒ«¿«
שהם  אומרים והשניים כשרים בחזקת החתומים העדים כי ותרי, תרי כמו זה

שכל  כיון מ"מ השטר, את לקרוע ולא כספק להישאר צריך היה וא"כ פסולים,

שהעדים  אמר הוא כשר, שהשטר שאמר הפה פיהם, על רק הוא השטר קיום

השטר  את קורעים ולכן לשתוק, יכולים שהיו במגו ונאמנים ‡Ìפסולים ‡Ï‡ ,∆»ƒ
ÔÚË Ôk התובעLאלא השטר את יקרעו ÔÓÊלא BÏ Úa˜� כדי יום, ל' ≈»«∆ƒ¿«¿«

אחרים עדים יביא ÌÈ„Úשבנתיים LÈ Ì‡Â .¯ËL‰ ÌÈ˜Ï שאומרים אחרים ¿«≈«¿«¿ƒ≈≈ƒ
¯ËLÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙Î ‰È‰L B‡ ,Ì„È ·˙Î ‡e‰L∆¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈ƒ¿«

ÔÈ„ ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯˜L שזה ז' סעיף לעיל שנתבאר וכמו ∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
הוי  חתימתן, שמקיימים עדים שיש כיון לכן השטר, קיום של מאפשרויות אחד

ולכן  פסולים, החתומים העדים אם ותרי כתרי הוי וא"כ כשרים, שהם  כאומרים

ˆ¯CÈמספק  ÔÈ‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .B˙B‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ שמכוחו שהשטר ≈¿ƒ¿≈ƒ∆≈∆≈»ƒ
שטר יהיה שלפנינו השטר את Ú¯Ú¯מקיימים ÂÈÏÚ ‡¯˜L בב"ד והוחזק ∆»»»»«¿»

„ÔÈלכשר  ˙È·a ˜ÊÁ‰·„ שקיימוהו , ע"י ˜¯‡לכשר ‡Ï eÏÙ‡ ,È‚Ò ƒ¿À¿«¿≈ƒ«≈¬ƒ…»»
[ÂÈÏÚ].¯Ú¯Ú:‰‚‰ÌÈ„Ú‰ e˙Ó ¯·kL ‰Ê ÏÎÂ היום מינה נפקא שום ואין »»«¿»¿»∆∆¿«≈»≈ƒ

כתרי  נחשב ולכן כשר, השטר אם רק הדיון וכל לעדות, כשרים הם אם

e¯Ó‡Âותרי  ÔÏÒÙÏ ÌÈ‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú È�Le ,ÌÈÈÁ ÔÈ„Ú ÌÈ„Ú‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»≈ƒ¬«ƒ«ƒ¿≈≈ƒ¬≈ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÒÙ� ¯ËL‰ Ì‚ ,Ì‰ ÔÈÏeÒtL∆¿ƒ≈««¿«ƒ¿»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

על  ואומרים לפנינו ממש  עומדים היו מאם עדיפים לא החתומים העדים כי

הפוסלים  נאמנים דודאי לפוסלם, באים אחרים ועדים כשרים, שהם עצמם

עצמן על להעיד נאמנים ואין דבר, בעלי הם כי ותרי, תרי נחשב (¯"Ôולא

(˙Â·Â˙Î·.¯ËL‰ ÔÈ¯ÈLÎÓe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ,בפניהם שלא שמעידים דכיון דס"ל ¿≈¿ƒ«¿ƒƒ«¿«

קורעים  ולא ותרי תרי כמו והוי העדים, את לפסול עדותם מקבלים הב"ד אין

השטר  ‰¯‡"˘)כד את ÂÈ·‡ Ì˘· ¯ÂË).‡‰Âהשו"ע �‡ÌÈ�Óדכתב ÔÈ‡„ ¿»¿≈∆¡»ƒ

u
והסכים סומא , כמו  לכו"ע פסול  שהוא  כתב  ובקצוה"ח  כעד . לחתום כשר אלם  אם

לאלם להלכה  מכשיר סק"ה קכ"א סי' גיטין  תורת  בספרו  אבל  הנתיבות. עמו 

בגט. לחתום 

מכריעכד. והש "ך  בטל . והשטר העדים  נפסלו  לכו "ע לפנינו , העדים  אם אבל 
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‡Ï ,ÔÏÊ‚ ‰NÚ�L חתימתו לקיים עדותם ÓL‡מועיל LÁÈÓÏ ‡k‡„ , ∆«¬»«¿»…¿ƒ»¿≈«∆»
ÛÈÊ ‰zÚלעדות שנפסל קודם שהוא זמן עם השטר כל Ì˙ÁÂאת ובאמת «»ƒ≈¿»«

גזלן, שנעשה לפני בעולם השטר את ראו העדים אם רק ולכן מזוייף, השטר

לקיימו  ˘‡Ê"Á)‰‚‰:.יכולים ÔÈ„‰Ó „ÓÏ�)B˙ÓÈ˙Á ÔÈ¯ÈkÓ‰ ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ««ƒƒ¬ƒ»

זייפו  לא הוא ובודאי גזלן שנעשה  קודם זה שטר שראו עדים שיש היינו

לקיימו  כדי חתימתו מכירים אינם רק B˙ÓÈ˙Áכעת, ·˙Bk ÔÏÊ‚‰ גבי , על ««¿»≈¬ƒ»

הב"ד  לפני  וזורקו È"‚.חרס ÛÈÚÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓk ,‰�ÓÓ ÔÈÓÈ˜Óe ,¿«¿ƒƒ∆»¿∆ƒ¿»≈¿≈»ƒ

ÔÏÊ‚ ‰NÚ�k B�È„ ,‰ÓÈ˙Á‰ ¯Á‡Ï „ÓzL� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â פסול משומד כי ¿«ƒƒƒ¿«≈¿«««¬ƒ»ƒ¿«¬»«¿»

¯ËÈ·"‡)לעדות Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÔÂ˘Á¯Ó ‡Î

‰ÏB�˙Á ‰NÚ� ‡ÏL „Ú ¯ËLa Ì˙Á המלוה של או הלוה NÚ�Â‰של , »««¿««∆…«¬»¬»¿«¬»
B�˙Á לעדות פסול B„È,וקרוב ·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡e‰ , ¬»≈»¿»ƒ«¿«»

,B˙ÓÈ˙Á ÌÈ¯ÈkÓL ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ מחמת שפסול זה ובאופן ¬»¬≈ƒ¿ƒƒ∆«ƒƒ¬ƒ»
עבירה מחמת ולא ¯‡e‰eקורבה ‡Ï eÏÙ‡ השטר את NÚ�L‰העדים „Ú ¬ƒ…»«∆«¬»

B�˙Á גזירת אלא שמשקר, מחשש אינו קורבה פסול כי חתימתו, הכרת מהני ¬»
כמו  מדאורייתא נחשב חתומים  ועדים השטר, את שזייף חשש ואין הכתוב,

כשר  כשהיה חתימתו בזמן עדותו נחקרה כבר וא"כ בב"ד, עדותם נחקרה .שכבר
Ï·‡ ,¯Á‡ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯ËL‰Lk ‡˜Â„ e�È‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ¿≈ƒ∆≈¿«¿«¿»¿∆«¿«≈ƒ««««≈¬»

‡Ï ,ÌÈ„Ú‰ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ Ì‡ יצא שלא זמן שכל זו לשיטה ס"ל כי ƒ≈ƒ«««»≈ƒ…
עדותם  כנחקרה שנחשב אומרים לא עדיין ידם, מתחת .השטר 

ÂÏ˜zzL�Â ‡È¯a ‰È‰Lk Ì˙Á כג·˙k ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ ‡e‰ , »«¿∆»»»ƒ¿ƒ¿«≈≈»¿»ƒ«¿«
B„È מפי ולא ד'מפיהם בכתב, להעיד אפשר ואי לדבר, יכול שאינו כיון »
dÏÚכתבם' ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ Ï·‡ ואינו , כשר עד הוא כי חתימתו, על ¬»¬≈ƒ¿ƒƒ¬≈

לזייף  .חשוד

ÔÂ˘Á¯Ó ·Î

ÊÏe˙ÓÂ ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ�L שיבואו אחרים לעדים וזקוקים ¿«ƒ«¬ƒ««¿«»≈
החתימות  את ‡Á¯לקיים ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k ÔÈ‡Â לפנינו , אין ¿≈¿«»»≈ƒ»«≈

u
הראשוניםכג. בזה  דנחלקו הש "ך  כתב  שנשתתק , אחר לחתום  מותר אם  ולענין
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חתימתם  שמכירים עדים ע"י או מקויים, שטר ע"י קיום ÌÈ�Lאפשרות e‡·e ,»¿«ƒ
e¯Ó‡Âאמנם‡e‰ Ì„È ·˙k חתימתן מקיימים ‰eÈ,ובזה ÌÈ�Ë˜ Ï·‡ , ¿»¿¿«»»¬»¿«ƒ»

eÏ‡ È¯‰ ,ÔÈÏeÒt B‡ השניים¯ËL‰ ÔÈÚ¯B˜Â ÌÈ�Ó‡� שלכאורה אע"פ ¿ƒ¬≈≈∆¡»ƒ¿¿ƒ«¿«
שהם  אומרים והשניים כשרים בחזקת החתומים העדים כי ותרי, תרי כמו זה

שכל  כיון מ"מ השטר, את לקרוע ולא כספק להישאר צריך היה וא"כ פסולים,

שהעדים  אמר הוא כשר, שהשטר שאמר הפה פיהם, על רק הוא השטר קיום

השטר  את קורעים ולכן לשתוק, יכולים שהיו במגו ונאמנים ‡Ìפסולים ‡Ï‡ ,∆»ƒ
ÔÚË Ôk התובעLאלא השטר את יקרעו ÔÓÊלא BÏ Úa˜� כדי יום, ל' ≈»«∆ƒ¿«¿«

אחרים עדים יביא ÌÈ„Úשבנתיים LÈ Ì‡Â .¯ËL‰ ÌÈ˜Ï שאומרים אחרים ¿«≈«¿«¿ƒ≈≈ƒ
¯ËLÓ ¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙Î ‰È‰L B‡ ,Ì„È ·˙Î ‡e‰L∆¿«»»∆»»¿«»»≈ƒ»«≈ƒ¿«

ÔÈ„ ˙È·a ˜ÊÁ‰Â ¯Ú¯Ú ÂÈÏÚ ‡¯˜L שזה ז' סעיף לעיל שנתבאר וכמו ∆»»»»«¿»¿À¿«¿≈ƒ
הוי  חתימתן, שמקיימים עדים שיש כיון לכן השטר, קיום של מאפשרויות אחד

ולכן  פסולים, החתומים העדים אם ותרי כתרי הוי וא"כ כשרים, שהם  כאומרים

ˆ¯CÈמספק  ÔÈ‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .B˙B‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡ שמכוחו שהשטר ≈¿ƒ¿≈ƒ∆≈∆≈»ƒ
שטר יהיה שלפנינו השטר את Ú¯Ú¯מקיימים ÂÈÏÚ ‡¯˜L בב"ד והוחזק ∆»»»»«¿»

„ÔÈלכשר  ˙È·a ˜ÊÁ‰·„ שקיימוהו , ע"י ˜¯‡לכשר ‡Ï eÏÙ‡ ,È‚Ò ƒ¿À¿«¿≈ƒ«≈¬ƒ…»»
[ÂÈÏÚ].¯Ú¯Ú:‰‚‰ÌÈ„Ú‰ e˙Ó ¯·kL ‰Ê ÏÎÂ היום מינה נפקא שום ואין »»«¿»¿»∆∆¿«≈»≈ƒ

כתרי  נחשב ולכן כשר, השטר אם רק הדיון וכל לעדות, כשרים הם אם

e¯Ó‡Âותרי  ÔÏÒÙÏ ÌÈ‡a ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú È�Le ,ÌÈÈÁ ÔÈ„Ú ÌÈ„Ú‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»≈ƒ¬«ƒ«ƒ¿≈≈ƒ¬≈ƒ»ƒ¿»¿»¿»¿

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏÒÙ� ¯ËL‰ Ì‚ ,Ì‰ ÔÈÏeÒtL∆¿ƒ≈««¿«ƒ¿»««ƒ∆¿«»»≈ƒ»«≈

על  ואומרים לפנינו ממש  עומדים היו מאם עדיפים לא החתומים העדים כי

הפוסלים  נאמנים דודאי לפוסלם, באים אחרים ועדים כשרים, שהם עצמם

עצמן על להעיד נאמנים ואין דבר, בעלי הם כי ותרי, תרי נחשב (¯"Ôולא

(˙Â·Â˙Î·.¯ËL‰ ÔÈ¯ÈLÎÓe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ,בפניהם שלא שמעידים דכיון דס"ל ¿≈¿ƒ«¿ƒƒ«¿«

קורעים  ולא ותרי תרי כמו והוי העדים, את לפסול עדותם מקבלים הב"ד אין

השטר  ‰¯‡"˘)כד את ÂÈ·‡ Ì˘· ¯ÂË).‡‰Âהשו"ע �‡ÌÈ�Óדכתב ÔÈ‡„ ¿»¿≈∆¡»ƒ

u
והסכים סומא , כמו  לכו"ע פסול  שהוא  כתב  ובקצוה"ח  כעד . לחתום כשר אלם  אם

לאלם להלכה  מכשיר סק"ה קכ"א סי' גיטין  תורת  בספרו  אבל  הנתיבות. עמו 

בגט. לחתום 

מכריעכד. והש "ך  בטל . והשטר העדים  נפסלו  לכו "ע לפנינו , העדים  אם אבל 
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השטר  את ËL¯‡אופןaלפסול ÈÂ‰ÓÏ ‡Ï ,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙kL ¿∆¿«»»≈ƒ»«≈…¿≈¡≈¿»»

‡ÈÏÚÓ לגמרי כשר שהשטר „לא ‡Ï‡ ,Ba ˙Ba‚Ï ו אותו, קורעים ‡Èאין ¿«¿»ƒ¿∆»¿ƒ

d�Ó Ô�È˜ÙÓ ‡Ï ,ÔÈÏËÏËÓ ÒÙ˙ממנו מוציאים ¯˘"Èלא Ì˘· ¯ÂË) »«ƒ«¿¿ƒ…«¿ƒ»ƒ≈

(˘"‡¯‰Â.,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k ÔÈ‡L ÌÈ„Ú לקיים בעצמם ובאו ≈ƒ∆≈¿«»»≈ƒ»«≈
„ea¯חתימתן È„k CB˙a ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰Ê ‡e‰ e�È„È ·˙k e¯Ó‡Â¿»¿¿«»≈∆¿¿ƒ¿¿≈ƒ

˙BLÙ� ˙ÓÁÓ e�ÈÈ‰ ÌÈÒe�‡ יהרגו לא ואם בשקר לחתום אותם שאנסו ¬ƒ»ƒ≈¬«¿»
‰e�ÈÈאותם  ÌÈ�Ë˜ B‡ לעדות , ÓÁÓ˙ופסולים e�ÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt B‡ , ¿«ƒ»ƒ¿≈≈»ƒ≈¬«

e�˜Á¯˙�Â לעדות ˜¯·‰ ופסולים קרובים היו חתימתם שבזמן אבל כה היינו , À¿»¿ƒ¿««¿
מקורבתם  נתרחקו כבר כי להעיד כשרים  כבר ‡Bהיום שהמוכר , שאומרים

e�È�Ùa ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ אותו שאונסים השטר כתיבת לפני בפניהם שאמר »«»»¿»≈
פסול  השטר וממילא ברצונו, שלא זה שטר ‡Bלכתוב ‰È‰שאומרים, È‡�z¿«»»

¯·„a זה ‰È‡�zבמעשה ÌÈ˜˙�L e�È‡¯ ‡ÏÂ מתבטלת כו וממילא «»»¿…»ƒ∆ƒ¿«≈«¿«
שהגיד  דכיון עצמם, חתימת לפסול לגרום נאמנים עדים שאין אע"פ המכירה,

עצמם  פי על רק הוא השטר של הקיום שכל כיון מ"מ ומגיד, חוזר אין שוב

ÌÈ�Ó‡� eÏ‡ È¯‰ השטר את ‰È‰לפסול ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „Ú eÏÙ‡Â . ¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ≈∆»≈…»»
È‡�z תנאי שהיה לי ידוע �˙˜ÌÈ,לא ‡ÏÂ È‡�z ‰È‰ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ , ¿«¿≈∆»≈»»¿«¿…ƒ¿«≈
ÔÓ‡� התנאי התקיים לא כי פסול השטר לדבריו כי עצמו, חתימת ,לפסול ∆¡»

‡Ï‡ Ô‡k ÔÈ‡Âעם ‡Á„שטר „Ú עד עם ושטר תנאי, היה שלא שאמר ¿≈»∆»≈∆»
שטר  נחשב לא ‰ÈÂ.אחד ‡Ï„ Ô�È„‰ÒÓ È„‰Ò Ô�‡Â' ‡¯ËLa ·e˙k Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«¬»«¬≈¿»¬ƒ»¿…¬≈

'‡¯ËLa ¯eÈL שום דהיינו בשטר, שיור שום היה שלא מעידים העדים אנו ƒƒ¿»»

u
הקילו שבממון השטר,כיון ולפסול  בגזלנות  לפוסלם יכולים העדים , מתו  שאפי '

נפסלים. העדים  גם וממילא  פסידא, במקום  בפניו  שלא עדות לקבל  חכמים

נחשבכה. לכאורה  וא"כ קרובים , הם כי השטר על  לחתום להם אסור שהיה  אע "פ

וכמו רשע  עצמו משים  אדם ואין עוולה, מעשה  שעשו  עצמם על  שאומרים 

נכון , המכירה או  ההלואה של  המעשה שעצם כיון מ"מ  הסעיף , בהמשך  שיתבאר

[סמ "ע]. רשע עצמו  משים  נחשב  לא

אבלכו. קויים, שהתנאי להוכיח השטר בעל  על  ועשה, בקום  שהוא בתנאי דוקא

יתבטל מסויים מעשה יעשה אם שרק דהיינו תעשה, ואל  בשב  שהוא  בתנאי

השטר  שבעל  הנתבע יוכיח  אא"כ התבטל  לא שהשטר אמרינן מסתמא השטר,

אופן  בכל  דלשעבר בתנאי  אבל  דלהבא, בתנאי  זה וכל  [ש "ך ]. התנאי  על  עבר 

[נתיבות ] קויים  שהתנאי להוכיח עליו 
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בשטר  שכתוב  מה מלבד נוסף תנאי או ‰È‰דבר È‡�z ¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ Ô�È‡ ,≈»¿ƒ«¿«»»

ÔÈ„È‚Óe ÔÈ¯ÊBÁ Ô�È‡„ ,¯·„a ולא לשתוק שיכלו מגו להם שיש אע"פ כי «»»¿≈»¿ƒ«ƒƒ

להיפך  כתוב עצמו בשטר כי תנאי, שהיה להם להאמין אפשר אי מ"מ לקיים,

ומגיד  לחוזר ‡ÌÈ¯ÓBונחשב Ì‡ ,e‰ÈÓ ש . ‰È‰ומסבירים ‡ÏL ·e˙kL ‰Ó ƒƒ¿ƒ«∆»∆…»»

È‡�z‰ ÏË·Ï ¯Ó‡� ‡Ï ,¯eÈL Ba תנאים בו היו שלא לשלול הכוונה ,אין ƒ…∆¡«¿«≈«¿«

לומר¯˜ ‰ÎÓ¯בא Ûe‚a ¯eÈL ‰È‰ ‡ÏL כלום לעצמו שייר לא ,שהמוכר «∆…»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ�Ó‡� באופן השטר כוונת לפרש נאמנים לשתוק, שיכלו מגו להם שיש כיון ∆¡»ƒ

ומגידין  כחוזרין ייחשבו לא ˘Ì)שעי"ז ¯ÂË).¯ËL‰ È¯·„ L¯ÙÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«

Ì‰È¯·„ ÔÈ¯˙BÒ Ô�È‡L ¯·„ ÏÎa(‰˘Ó ÈÎ¯„Â ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). שאמרנו מה כל ¿»»»∆≈»¿ƒƒ¿≈∆

אם  שגם באופן רק הוא אחר, ממקום יוצא ידם כתב שאין באופן נאמנים שהם

על  לחתום דמותר עבירה, שעברו מכך יוצא לא , השטר את לפסול להם נאמין

תנאי, עם שטר על או נפשות אונס מחמת eÈ‰Lשטר e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿∆»
ÔBÓÓ ˙ÓÁÓ ÔÈÒe�‡,השטר על בשקר יחתמו לא שאם עליהם שאיימו ¬ƒ≈¬«»

להפסיד  צריכים כי כזה, איום מחמת לחתום להם שאסור ממון, להם יפסידו

בשקר  לחתום ולא ‡Bממון ‡Ó�‰זהLאומרים, ¯ËL ‰È‰ שבאמת היינו ∆»»¿«¬»»
לבסוף  אם יתבענו שלא לו האמין כי השטר את לו נתן רק כלום לו הלוה לא

כזה  שטר על לחתום לעדים ואסור הלוואה, יהיה ‡Bלא «∆eÈ‰Lשאומרים,
‰¯·Úa ÌÈÏeÒÙ עצמו משים אדם ואין לעדות, הפוסלתם עבירה מחמת ¿ƒ«¬≈»

חשש  מחמת פסולים כי שטר, על לחתום כאלו לעדים אסור כי וגם רשע,

�‡ÌÈ�Óשמשקרים  Ì�È‡ אדם , ואין לחתום, עבירה זה אלו שבאופנים כיון ≈»∆¡»ƒ
רשע  מעשה שעשה עצמו על לומר במגו אפי' Á‡L¯נאמן e¯Ó‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»¿∆««

‰·eL˙ eNÚ Ck נאמנים ואין עבירה בו שיש מעשה שעשו אומרים מ"מ «»¿»
כך  ‰ËL¯על ÏË·Ï ÌÈ�Ó‡� Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡Â ע"י . כשר והשטר ¿««ƒ∆≈»∆¡»ƒ¿«≈«¿«

בו  גובה והמלוה חתימתם, „e‰„Èשקיימו Èa‚Ï ÌB˜Ó ÏkÓ עצמם , ƒ»»¿«≈ƒ¿
Â ,ÌÈ�Ó‡� למלוה לשלם חייב הלוה אין ולדבריהם פסול, שהשטר שמודים כיון ∆¡»ƒ¿

ולכן הפסד, ללוה שגרמו דין בעל הודאת כאן יש וא"כ ÌÏLÏכלום, ÌÈ·ÈÁ«»ƒ¿«≈
‰ÚLaL ÌÈ¯ÓB‡ Ì‡Â .Ì˙ÓÈ˙Á ÁkÓ BÏ ‡aL „ÒÙ‰‰ ‰BÏÏ«∆«∆¿≈∆»ƒ…«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ∆¿»»
,‰�Ó‡ ‰È‰L Ì‰Ï ¯¯a˙� Ck ¯Á‡Â ,‰�Ó‡ ‰È‰L eÚ„È ‡Ï eÓ˙ÁL∆»¿…»¿∆»»¬»»¿«««ƒ¿»≈»∆∆»»¬»»

ÌÈ�Ó‡� במגו נאמנים וממילא בחתימתם, איסור שום עשו לא דבריהם לפי .כי ∆¡»ƒ
Ì„È ·˙k ‰ÊL ÌÈ„Ú LÈL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k Ì‡Â¿ƒ¿«»»≈ƒ»«≈∆≈≈ƒ∆∆¿«»»
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השטר  את ËL¯‡אופןaלפסול ÈÂ‰ÓÏ ‡Ï ,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙kL ¿∆¿«»»≈ƒ»«≈…¿≈¡≈¿»»

‡ÈÏÚÓ לגמרי כשר שהשטר „לא ‡Ï‡ ,Ba ˙Ba‚Ï ו אותו, קורעים ‡Èאין ¿«¿»ƒ¿∆»¿ƒ

d�Ó Ô�È˜ÙÓ ‡Ï ,ÔÈÏËÏËÓ ÒÙ˙ממנו מוציאים ¯˘"Èלא Ì˘· ¯ÂË) »«ƒ«¿¿ƒ…«¿ƒ»ƒ≈

(˘"‡¯‰Â.,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k ÔÈ‡L ÌÈ„Ú לקיים בעצמם ובאו ≈ƒ∆≈¿«»»≈ƒ»«≈
„ea¯חתימתן È„k CB˙a ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰Ê ‡e‰ e�È„È ·˙k e¯Ó‡Â¿»¿¿«»≈∆¿¿ƒ¿¿≈ƒ

˙BLÙ� ˙ÓÁÓ e�ÈÈ‰ ÌÈÒe�‡ יהרגו לא ואם בשקר לחתום אותם שאנסו ¬ƒ»ƒ≈¬«¿»
‰e�ÈÈאותם  ÌÈ�Ë˜ B‡ לעדות , ÓÁÓ˙ופסולים e�ÈÈ‰ ˙e„Ú ÈÏeÒt B‡ , ¿«ƒ»ƒ¿≈≈»ƒ≈¬«

e�˜Á¯˙�Â לעדות ˜¯·‰ ופסולים קרובים היו חתימתם שבזמן אבל כה היינו , À¿»¿ƒ¿««¿
מקורבתם  נתרחקו כבר כי להעיד כשרים  כבר ‡Bהיום שהמוכר , שאומרים

e�È�Ùa ‡Ú„BÓ ¯ÒÓ אותו שאונסים השטר כתיבת לפני בפניהם שאמר »«»»¿»≈
פסול  השטר וממילא ברצונו, שלא זה שטר ‡Bלכתוב ‰È‰שאומרים, È‡�z¿«»»

¯·„a זה ‰È‡�zבמעשה ÌÈ˜˙�L e�È‡¯ ‡ÏÂ מתבטלת כו וממילא «»»¿…»ƒ∆ƒ¿«≈«¿«
שהגיד  דכיון עצמם, חתימת לפסול לגרום נאמנים עדים שאין אע"פ המכירה,

עצמם  פי על רק הוא השטר של הקיום שכל כיון מ"מ ומגיד, חוזר אין שוב

ÌÈ�Ó‡� eÏ‡ È¯‰ השטר את ‰È‰לפסול ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡ „Ú eÏÙ‡Â . ¬≈≈∆¡»ƒ«¬ƒ≈∆»≈…»»
È‡�z תנאי שהיה לי ידוע �˙˜ÌÈ,לא ‡ÏÂ È‡�z ‰È‰ ¯ÓB‡ „Á‡ „ÚÂ , ¿«¿≈∆»≈»»¿«¿…ƒ¿«≈
ÔÓ‡� התנאי התקיים לא כי פסול השטר לדבריו כי עצמו, חתימת ,לפסול ∆¡»

‡Ï‡ Ô‡k ÔÈ‡Âעם ‡Á„שטר „Ú עד עם ושטר תנאי, היה שלא שאמר ¿≈»∆»≈∆»
שטר  נחשב לא ‰ÈÂ.אחד ‡Ï„ Ô�È„‰ÒÓ È„‰Ò Ô�‡Â' ‡¯ËLa ·e˙k Ì‡Â¿ƒ»ƒ¿»»«¬»«¬≈¿»¬ƒ»¿…¬≈

'‡¯ËLa ¯eÈL שום דהיינו בשטר, שיור שום היה שלא מעידים העדים אנו ƒƒ¿»»

u
הקילו שבממון השטר,כיון ולפסול  בגזלנות  לפוסלם יכולים העדים , מתו  שאפי '

נפסלים. העדים  גם וממילא  פסידא, במקום  בפניו  שלא עדות לקבל  חכמים

נחשבכה. לכאורה  וא"כ קרובים , הם כי השטר על  לחתום להם אסור שהיה  אע "פ

וכמו רשע  עצמו משים  אדם ואין עוולה, מעשה  שעשו  עצמם על  שאומרים 

נכון , המכירה או  ההלואה של  המעשה שעצם כיון מ"מ  הסעיף , בהמשך  שיתבאר

[סמ "ע]. רשע עצמו  משים  נחשב  לא

אבלכו. קויים, שהתנאי להוכיח השטר בעל  על  ועשה, בקום  שהוא בתנאי דוקא

יתבטל מסויים מעשה יעשה אם שרק דהיינו תעשה, ואל  בשב  שהוא  בתנאי

השטר  שבעל  הנתבע יוכיח  אא"כ התבטל  לא שהשטר אמרינן מסתמא השטר,

אופן  בכל  דלשעבר בתנאי  אבל  דלהבא, בתנאי  זה וכל  [ש "ך ]. התנאי  על  עבר 

[נתיבות ] קויים  שהתנאי להוכיח עליו 
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בשטר  שכתוב  מה מלבד נוסף תנאי או ‰È‰דבר È‡�z ¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ Ô�È‡ ,≈»¿ƒ«¿«»»

ÔÈ„È‚Óe ÔÈ¯ÊBÁ Ô�È‡„ ,¯·„a ולא לשתוק שיכלו מגו להם שיש אע"פ כי «»»¿≈»¿ƒ«ƒƒ

להיפך  כתוב עצמו בשטר כי תנאי, שהיה להם להאמין אפשר אי מ"מ לקיים,

ומגיד  לחוזר ‡ÌÈ¯ÓBונחשב Ì‡ ,e‰ÈÓ ש . ‰È‰ומסבירים ‡ÏL ·e˙kL ‰Ó ƒƒ¿ƒ«∆»∆…»»

È‡�z‰ ÏË·Ï ¯Ó‡� ‡Ï ,¯eÈL Ba תנאים בו היו שלא לשלול הכוונה ,אין ƒ…∆¡«¿«≈«¿«

לומר¯˜ ‰ÎÓ¯בא Ûe‚a ¯eÈL ‰È‰ ‡ÏL כלום לעצמו שייר לא ,שהמוכר «∆…»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ�Ó‡� באופן השטר כוונת לפרש נאמנים לשתוק, שיכלו מגו להם שיש כיון ∆¡»ƒ

ומגידין  כחוזרין ייחשבו לא ˘Ì)שעי"ז ¯ÂË).¯ËL‰ È¯·„ L¯ÙÏ ÌÈÏBÎÈ ÔÎÂ¿≈¿ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿«

Ì‰È¯·„ ÔÈ¯˙BÒ Ô�È‡L ¯·„ ÏÎa(‰˘Ó ÈÎ¯„Â ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). שאמרנו מה כל ¿»»»∆≈»¿ƒƒ¿≈∆

אם  שגם באופן רק הוא אחר, ממקום יוצא ידם כתב שאין באופן נאמנים שהם

על  לחתום דמותר עבירה, שעברו מכך יוצא לא , השטר את לפסול להם נאמין

תנאי, עם שטר על או נפשות אונס מחמת eÈ‰Lשטר e¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿∆»
ÔBÓÓ ˙ÓÁÓ ÔÈÒe�‡,השטר על בשקר יחתמו לא שאם עליהם שאיימו ¬ƒ≈¬«»

להפסיד  צריכים כי כזה, איום מחמת לחתום להם שאסור ממון, להם יפסידו

בשקר  לחתום ולא ‡Bממון ‡Ó�‰זהLאומרים, ¯ËL ‰È‰ שבאמת היינו ∆»»¿«¬»»
לבסוף  אם יתבענו שלא לו האמין כי השטר את לו נתן רק כלום לו הלוה לא

כזה  שטר על לחתום לעדים ואסור הלוואה, יהיה ‡Bלא «∆eÈ‰Lשאומרים,
‰¯·Úa ÌÈÏeÒÙ עצמו משים אדם ואין לעדות, הפוסלתם עבירה מחמת ¿ƒ«¬≈»

חשש  מחמת פסולים כי שטר, על לחתום כאלו לעדים אסור כי וגם רשע,

�‡ÌÈ�Óשמשקרים  Ì�È‡ אדם , ואין לחתום, עבירה זה אלו שבאופנים כיון ≈»∆¡»ƒ
רשע  מעשה שעשה עצמו על לומר במגו אפי' Á‡L¯נאמן e¯Ó‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»¿∆««

‰·eL˙ eNÚ Ck נאמנים ואין עבירה בו שיש מעשה שעשו אומרים מ"מ «»¿»
כך  ‰ËL¯על ÏË·Ï ÌÈ�Ó‡� Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡Â ע"י . כשר והשטר ¿««ƒ∆≈»∆¡»ƒ¿«≈«¿«

בו  גובה והמלוה חתימתם, „e‰„Èשקיימו Èa‚Ï ÌB˜Ó ÏkÓ עצמם , ƒ»»¿«≈ƒ¿
Â ,ÌÈ�Ó‡� למלוה לשלם חייב הלוה אין ולדבריהם פסול, שהשטר שמודים כיון ∆¡»ƒ¿

ולכן הפסד, ללוה שגרמו דין בעל הודאת כאן יש וא"כ ÌÏLÏכלום, ÌÈ·ÈÁ«»ƒ¿«≈
‰ÚLaL ÌÈ¯ÓB‡ Ì‡Â .Ì˙ÓÈ˙Á ÁkÓ BÏ ‡aL „ÒÙ‰‰ ‰BÏÏ«∆«∆¿≈∆»ƒ…«¬ƒ»»¿ƒ¿ƒ∆¿»»
,‰�Ó‡ ‰È‰L Ì‰Ï ¯¯a˙� Ck ¯Á‡Â ,‰�Ó‡ ‰È‰L eÚ„È ‡Ï eÓ˙ÁL∆»¿…»¿∆»»¬»»¿«««ƒ¿»≈»∆∆»»¬»»

ÌÈ�Ó‡� במגו נאמנים וממילא בחתימתם, איסור שום עשו לא דבריהם לפי .כי ∆¡»ƒ
Ì„È ·˙k ‰ÊL ÌÈ„Ú LÈL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÓ ‡ˆBÈ Ì„È ·˙k Ì‡Â¿ƒ¿«»»≈ƒ»«≈∆≈≈ƒ∆∆¿«»»
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מ"מ  פסול, השטר דבריהם פי שעל אע "פ מגו, שום כאן אין �‡ÌÈ�Óוא"כ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ
¯ËL‰ ÏË·Ï e¯Ó‡ÈL ¯·„ ÌeLa,נפשות מחמת אנוסים לומר היינו ¿»»∆…¿¿«≈«¿«

היינו  קורבה מחמת פסולים או אחרים כז קטנים ע"י מקויים שהשטר דכיון ,

השטר  את לפסול בכוחם ואין בב"ד עדותן כנחקרה ÓBlÓ¯נחשב ıeÁ ,ƒ«
‡Ú„BÓ ¯ÒÓ e�È�Ùa,מודעה עליו שנמסר אפי' מכר שטר לכתוב מותר כי ¿»≈»«»»

המכירה  דמי את להחזיר יצטרך המודעה, מחמת המכר את יבטל אפי' כי

השטר. את מבטלת המודעה על שעדותן נחשב לא וממילא השטר, מחמת

את  לפסול לגרום נאמנים אין ע"ז דגם הראשונים רוב דדעת הש"ך כתב [אולם

.השטר]

ÁÏd˙B‡a ÔË˜ ‰È‰ ‰ÂÏ‰L e¯Ó‡L ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿«∆»¿∆«…∆»»»»¿»
ÌÈ�Ó‡� Ì�È‡ ,‰ÚL וממילא כזה, שטר על לחתום שאסור כיון »»≈»∆¡»ƒ

עצמו  את לעשות נאמן אדם ואין לרשעים, עצמם עושים כן שעשו כשאומרים

Á�L˜¯‰‰‚‰:.רשע  ÈÓk ¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú„ ‡‰ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ««¿«¿ƒ∆∆¿¿»

¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ô�È‡Â Ô˙e„Ú ומגיד חוזר דנחשב ‡·Ïמעדותן ,ÌÈ�L ‡˜Â„ , ≈»¿≈»¿ƒ«¬…«¿»¿«ƒ¬»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,¯ËLa Ìe˙Á‰ „Á‡ „Ú אחד עד חוקרים לא ב"ד כח כי ≈∆»∆»«¿«»«¬…

(Ê"Î˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

u
בזהכז. שיש  ובש "ך בסמ"ע האריכו  בשטר, תנאי שהיה לומר נאמנים  אם  ולענין

לכתוב שציוה מעידים  שאם כתב  והנתיבות  טעמם. עיי"ש  ראשונים , מחלוקת

נאמנים. ודאי  תנאי , על  שטר

ובנתיבות כח. עדותו . כנחקרה דנחשב  אומרים בשטר א ' בעד דגם  חולק  והש "ך

חתימתו , משעת כנחקרה נחשב  לא  ב "ד, לפני השטר נראה לא עדיין דאם מחלק

מעדותו . בו לחזור א"י ושוב  כנחקרה, נחשב  ה "ז ב "ד, לפני  נראה  כבר אם  אבל 
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ÊÓ ÔÓÈÒ

ÚÂ¯Ù Â‡ ‡Â‰ ‰�Ó‡ ÔÚË˘ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó ‚Î

‡‰�Ó‡ ‡e‰L B„ÈaL ¯ËL ÏÚ ¯Ó‡L ‰ÂÏÓ השטר את לו נתן שהלוה «¿∆∆»««¿«∆¿»∆¬»»
כסף  לו נתן לא ולבסוף שילוונו דעת כבר ‡Bעל שבידו שהשטר שאמר

Úe¯t כלום לו חייב הלוה אין ‰e‡וממילא Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ïהמלוה , ·ÈÁ »«ƒ«»«¬≈ƒ
Ú¯ÙÏ ‰ÓÓ BÏ ÔÈ‡Â חובותיו Baכט להם ·e˙ÎÂ ,¯ËL‰ ‰ÊÓ ‡Ï‡ , ¿≈ƒ«ƒ¿…«∆»ƒ∆«¿«¿»

˙e�Ó‡� שבועה בלי לגבות ויוכל פרע שלא כשיאמר מאמינו ÊÁ‰Â˜ל שהלוה , ∆¡»¿À¿«
ÔÈ„ ˙È·a ¯ËL‰ אם אבל פרוע, שזה  שאמר לפני בידו השטר את שראו «¿«¿≈ƒ

מראה  היה שלא במגו נאמן פרוע, שהשטר מיד אמר לראייתם דיבור כדי תוך

השטר  את LÈÏLלהם „Èa ‡e‰L B‡ את מראה היה שלא מגו לו שאין ∆¿«»ƒ
בו  תלוי זה דאין בב"ד, �‡ÔÓהשטר B�È‡ נתן,, דרבי שיעבודא שמכח כיון ≈∆¡»

להפקיע  בכוחו אין ממילא שלו, חובות לבעלי משועבד שלו שהלוה נחשב

הודאתו  ע"י זה מלוה של ‰B˙‡„Bשיעבוד ˙ÚLa Ú„B� ‡Ï Ì‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒƒ…«ƒ¿«»»
‡a ‡e‰L ÔÂÈk ,ÔÓ‡� B�È‡ ,Ck ¯Á‡ Ú„B�Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈÁ ‡e‰L∆«»«¬≈ƒ¿««««≈∆¡»≈»∆»

BÓˆÚÏ Ì‚ „ÈÒÙÓ Ì‡ eÏÙ‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï ·eÁÏ זו ÔB‚kבהודאה , »«¬≈ƒ¬ƒƒ«¿ƒ«¿«¿¿
‰�Ó ‡Ï‡ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈÁ B�È‡Â ,ÌÈ˙‡ÓÓ ‡e‰ ¯ËL‰L ע"י וא"כ ∆«¿«ƒ»«ƒ¿≈«»«¬≈ƒ∆»»∆

מ"מ  לעצמו, ומנה לאחרים מנה מפסיד �‡ÔÓהודאתו B�È‡ של החלק על ≈∆¡»

u
גוביםכט. שאין  משועבדים  לענין כמו  זה  מלוה לגבות  יכולים  אין  לו  יש  דאם

שלדברי  כיון כמשועבדים , נחשב  והכא מהם , לגבות חורין  בני כשיש  מלקוחות

נאמין  לא אם  פסידא לו  שיש  נחשב  וא "כ  לשלם, הלוה על  חיוב  אין המלוה

נאמן . המלוה אין  לגבות מהיכן  להם  כשאין  רק  ולכן למלוה,

המלוהל. צריך  פרוע , שהוא  טוען הלוה שאם כיון נאמנות, בו  כתוב  כשאין אבל 

פרוע, שהשטר מודה הוא כי להישבע  יכול  אין הרי וכאן נפרע, שלא להישבע 

כי  פרוע  לומר נאמן שאין דכמו  חולק, והש "ך זה. בשטר לגבות אפשר אי  ממילא

דאינו ה"ה נתן, דרבי שיעבודא מדין המלוה  של  חובותיו  לבעלי משועבד הלוה 

בתוקפו . והשטר להישבע רוצה שאינו  לומר יכול 
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מ"מ  פסול, השטר דבריהם פי שעל אע "פ מגו, שום כאן אין �‡ÌÈ�Óוא"כ ÔÈ‡≈∆¡»ƒ
¯ËL‰ ÏË·Ï e¯Ó‡ÈL ¯·„ ÌeLa,נפשות מחמת אנוסים לומר היינו ¿»»∆…¿¿«≈«¿«

היינו  קורבה מחמת פסולים או אחרים כז קטנים ע"י מקויים שהשטר דכיון ,

השטר  את לפסול בכוחם ואין בב"ד עדותן כנחקרה ÓBlÓ¯נחשב ıeÁ ,ƒ«
‡Ú„BÓ ¯ÒÓ e�È�Ùa,מודעה עליו שנמסר אפי' מכר שטר לכתוב מותר כי ¿»≈»«»»

המכירה  דמי את להחזיר יצטרך המודעה, מחמת המכר את יבטל אפי' כי

השטר. את מבטלת המודעה על שעדותן נחשב לא וממילא השטר, מחמת

את  לפסול לגרום נאמנים אין ע"ז דגם הראשונים רוב דדעת הש"ך כתב [אולם

.השטר]

ÁÏd˙B‡a ÔË˜ ‰È‰ ‰ÂÏ‰L e¯Ó‡L ,¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú≈ƒ«¬ƒ««¿«∆»¿∆«…∆»»»»¿»
ÌÈ�Ó‡� Ì�È‡ ,‰ÚL וממילא כזה, שטר על לחתום שאסור כיון »»≈»∆¡»ƒ

עצמו  את לעשות נאמן אדם ואין לרשעים, עצמם עושים כן שעשו כשאומרים

Á�L˜¯‰‰‚‰:.רשע  ÈÓk ¯ËL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú„ ‡‰ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ»¿≈ƒ«¬ƒ««¿«¿ƒ∆∆¿¿»

¯ÊÁÏ ÔÈÏBÎÈ Ô�È‡Â Ô˙e„Ú ומגיד חוזר דנחשב ‡·Ïמעדותן ,ÌÈ�L ‡˜Â„ , ≈»¿≈»¿ƒ«¬…«¿»¿«ƒ¬»

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,¯ËLa Ìe˙Á‰ „Á‡ „Ú אחד עד חוקרים לא ב"ד כח כי ≈∆»∆»«¿«»«¬…

(Ê"Î˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯).

u
בזהכז. שיש  ובש "ך בסמ"ע האריכו  בשטר, תנאי שהיה לומר נאמנים  אם  ולענין

לכתוב שציוה מעידים  שאם כתב  והנתיבות  טעמם. עיי"ש  ראשונים , מחלוקת

נאמנים. ודאי  תנאי , על  שטר

ובנתיבות כח. עדותו . כנחקרה דנחשב  אומרים בשטר א ' בעד דגם  חולק  והש "ך

חתימתו , משעת כנחקרה נחשב  לא  ב "ד, לפני השטר נראה לא עדיין דאם מחלק

מעדותו . בו לחזור א"י ושוב  כנחקרה, נחשב  ה "ז ב "ד, לפני  נראה  כבר אם  אבל 
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ÊÓ ÔÓÈÒ

ÚÂ¯Ù Â‡ ‡Â‰ ‰�Ó‡ ÔÚË˘ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó ‚Î

‡‰�Ó‡ ‡e‰L B„ÈaL ¯ËL ÏÚ ¯Ó‡L ‰ÂÏÓ השטר את לו נתן שהלוה «¿∆∆»««¿«∆¿»∆¬»»
כסף  לו נתן לא ולבסוף שילוונו דעת כבר ‡Bעל שבידו שהשטר שאמר

Úe¯t כלום לו חייב הלוה אין ‰e‡וממילא Ì‡ ÌÈ¯Á‡Ïהמלוה , ·ÈÁ »«ƒ«»«¬≈ƒ
Ú¯ÙÏ ‰ÓÓ BÏ ÔÈ‡Â חובותיו Baכט להם ·e˙ÎÂ ,¯ËL‰ ‰ÊÓ ‡Ï‡ , ¿≈ƒ«ƒ¿…«∆»ƒ∆«¿«¿»

˙e�Ó‡� שבועה בלי לגבות ויוכל פרע שלא כשיאמר מאמינו ÊÁ‰Â˜ל שהלוה , ∆¡»¿À¿«
ÔÈ„ ˙È·a ¯ËL‰ אם אבל פרוע, שזה  שאמר לפני בידו השטר את שראו «¿«¿≈ƒ

מראה  היה שלא במגו נאמן פרוע, שהשטר מיד אמר לראייתם דיבור כדי תוך

השטר  את LÈÏLלהם „Èa ‡e‰L B‡ את מראה היה שלא מגו לו שאין ∆¿«»ƒ
בו  תלוי זה דאין בב"ד, �‡ÔÓהשטר B�È‡ נתן,, דרבי שיעבודא שמכח כיון ≈∆¡»

להפקיע  בכוחו אין ממילא שלו, חובות לבעלי משועבד שלו שהלוה נחשב

הודאתו  ע"י זה מלוה של ‰B˙‡„Bשיעבוד ˙ÚLa Ú„B� ‡Ï Ì‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒƒ…«ƒ¿«»»
‡a ‡e‰L ÔÂÈk ,ÔÓ‡� B�È‡ ,Ck ¯Á‡ Ú„B�Â ,ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈÁ ‡e‰L∆«»«¬≈ƒ¿««««≈∆¡»≈»∆»

BÓˆÚÏ Ì‚ „ÈÒÙÓ Ì‡ eÏÙ‡ ;ÌÈ¯Á‡Ï ·eÁÏ זו ÔB‚kבהודאה , »«¬≈ƒ¬ƒƒ«¿ƒ«¿«¿¿
‰�Ó ‡Ï‡ ÌÈ¯Á‡Ï ·ÈÁ B�È‡Â ,ÌÈ˙‡ÓÓ ‡e‰ ¯ËL‰L ע"י וא"כ ∆«¿«ƒ»«ƒ¿≈«»«¬≈ƒ∆»»∆

מ"מ  לעצמו, ומנה לאחרים מנה מפסיד �‡ÔÓהודאתו B�È‡ של החלק על ≈∆¡»

u
גוביםכט. שאין  משועבדים  לענין כמו  זה  מלוה לגבות  יכולים  אין  לו  יש  דאם

שלדברי  כיון כמשועבדים , נחשב  והכא מהם , לגבות חורין  בני כשיש  מלקוחות

נאמין  לא אם  פסידא לו  שיש  נחשב  וא "כ  לשלם, הלוה על  חיוב  אין המלוה

נאמן . המלוה אין  לגבות מהיכן  להם  כשאין  רק  ולכן למלוה,

המלוהל. צריך  פרוע , שהוא  טוען הלוה שאם כיון נאמנות, בו  כתוב  כשאין אבל 

פרוע, שהשטר מודה הוא כי להישבע  יכול  אין הרי וכאן נפרע, שלא להישבע 

כי  פרוע  לומר נאמן שאין דכמו  חולק, והש "ך זה. בשטר לגבות אפשר אי  ממילא

דאינו ה"ה נתן, דרבי שיעבודא מדין המלוה  של  חובותיו  לבעלי משועבד הלוה 

בתוקפו . והשטר להישבע רוצה שאינו  לומר יכול 
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‰e‡האחרים  ‰�Ó‡ ¯ËL ¯Ó‡L ¯Á‡ Ì‡Â נאמן . שאינו Ú¯tופסקנו , ¿ƒ««∆»«¿«¬»»»«
אחר  Ba‚Ï˙מממון ‡·e B·BÁ ÏÚ·Ïעם¯ËL‰ שהוא לכן קודם שאמר ¿««»ƒ¿«¿«

בו לגבות כעת בא Ba‚Ï˙אמנה, ‡a B·BÁ ÏÚaLk Ì‡ ,ÌÈ‡B¯ ,‰BÏ‰Ó≈«∆ƒƒ¿∆««»ƒ¿
B˙�Âk ‰˙È‰ ‡Ï È‡„Â Ê‡ ,‡e‰ ‰�Ó‡ ¯ËL ¯Ó‡ ¯ËL‰ ‰ÊÓ לפסול ƒ∆«¿«»«¿«¬»»»««…»¿»«»»

השטר  את רק‡Ï‡באמת B·BÁ,התכוון ÏÚa ˙BÁ„Ï נשאר השטר ולכן ∆»ƒ¿««
B·BÁבכשרותו ÏÚa ˙ÚÈ·z ‡Ïa Ì‡ Ï·‡ .B·BÁ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ(¯ÂË) ¿≈¿∆¬»ƒ¿…¿ƒ«««
‰„B‰ מעצמוBa ‰·B‚Â ¯ÊBÁ B�È‡ ,‡e‰ ‰�Ó‡ ¯ËLL שלא דאע"פ »∆¿«¬»»≈≈¿∆

עצמו  כלפי אבל לאחרים, שנוגע מה רק היינו השטר, את לפסול נאמן היה

אמנה  שהשטר הודה והוא עדים, כמאה דין בעל .הודאת

ולכן · בהודאתו, אחד לאף הפסד גורם המלוה שאין באופן מדובר זה סעיף

¯ËL‰ ‰Ê ,‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡דינר אלף בו ÂÏ‰L‰שכתוב ‡e‰ ˙Ó‡ ƒ»«««¿∆∆«¿«¡∆∆«…∆
Ú·z‡ ‡ÏL Èa ÔÈÓ‡‰ ‡e‰Â ¯�È„ ÛÏ‡ ¯ËLa ·zÎÏ ÌÈ„ÚÏ ‰Âƒ̂»»≈ƒƒ¿…«¿«∆∆ƒ»¿∆¡ƒƒ∆…∆¿«

ÌÈ¯�È„ ˙B‡Ó LÓÁ Ì‡ Èk e�ÓÓ ההלוואה היה כך Lk¯כי רק , כי ƒ∆ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ»≈
כי  ל"ז, סעיף מ "ו סימן לעיל שנתבאר כמו כך שהיה לומר נאמנים לא העדים

דין  בעל דהודאת כך לומר נאמן המלוה אבל כזה, שטר על לחתום להם אסור

לחתום  להם שציוה מה על חתמו העדים כי כשר והשטר עדים, ‡·Ïכמאה .¬»
Ò¯Ák ¯ËL‰ È¯‰ ,ÌÈ¯�È„ ÛÏ‡ e·˙kLk ÌÈ„Ú‰ eÚËL ¯ÓB‡ Ì‡ƒ≈∆»»≈ƒ¿∆»¿∆∆ƒ»ƒ¬≈«¿«¿∆∆

פה  על מלוה רק הוא וממילא שטר, ואינו בטעות נכתב השטר ÏÚכי Û‡Â ,¿««
¯ËLa ˙e�Ó‡� LÈL Èt בלי זה בשטר לגבות יוכל שהמלוה כתב שהלוה ƒ∆≈∆¡»«¿«

ו  הנאמנות, גם מתבטלת פסול, שהשטר הודה שהמלוה כיון מ"מ »¿ÚaL�ƒשבועה,
˙Ò‰ ‰BÏ‰ שפרע כשטוען פה על במלוה שנשבע כמו ËÙ�Â¯.שפרע, ,Ì‡Â «∆∆≈¿ƒ¿»¿ƒ

B„ÈaL ¯ËL ÏÚ ¯ÓB‡ שטר בידו ויש הלוה, מנכסי חוב לגבות כשבאים ≈«¿«∆¿»

אלא  לו, שייך אינו זה ששטר ואומר בחובו, לגבותו ורוצים אחרים על חוב

Ë"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ ,ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡e‰L נאמן הוא אופנים .באיזה ∆∆¬≈ƒ«≈¿«»ƒ»
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ÁÓ ÔÓÈÒ

˙Â¯Ë˘ ÈÒÙË ÔÈ·˙ÂÎ˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó „Î

‡·zÎÏ ‡aL ¯ÙBÒ ולהכיןÌÈeˆÓ eÈ‰ÈL È„k ˙B¯ËL ÈÒÙBË ומוכנים ≈∆»ƒ¿…¿≈¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ
BÏˆ‡ לכך ‰Ïkכשיידרש ·zÎÏ ÏBÎÈÂ .B„Èa ˙eL¯‰ ÌLאפי', ∆¿»¿¿»¿»ƒ¿…«…≈

Â ‰ÂÏÓ‰Â ‰BÏ‰סכום˙BÚÓ‰ לאÁÈ�ÈL ˜¯ את, ÏL‡ריק ,ÔÓÊ‰ ÌB˜Ó «∆¿««¿∆¿«»«∆«ƒ«¿«¿«∆…
Ì„˜Ó ‰È‰Èאת יכתוב אם בזמן כי תהיה וההלואה השטר, כתיבת של הזמן ƒ¿∆À¿»

ופסול  מוקדם השטר הרי יותר, ‰ÂÏ‡‰מאוחר ÏÚ ·zÎ�L ¯ËL Ï·‡ .¬»¿«∆ƒ¿«««¿»»
Ba ˙BÂÏÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,Ú¯Ù�Â ,˙Á‡ שכתוב סכום אותו אפילו ««¿ƒ¿«≈»«¬…¿ƒ¿

Ì„˜Ó,ו ,בשטר  B�È‡L ,„Á‡ ÌBÈa Ïk‰ Ì‡ eÏÙ‡והטעםÔÂÈkL ¬ƒƒ«…¿∆»∆≈À¿»∆≈»
B„eaÚL ÏÁÓ�L,השטר ושיעבוד כח פקע הקודמת, ההלואה את שפרע ע"י ∆ƒ¿«ƒ¿

Baולכן  ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ B�È‡ לבÂ ÊBÁ¯אפילו. B�È‡ ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯t Ì‡ ≈≈¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«≈≈
B˙B‡Ï B„eaÚL ÏÁÓ� ÈÂ‰„ ,˙ˆ˜Ó B˙B‡ ¯ËL B˙B‡a Ba ‰ÂÏÂ¿…∆¿¿«ƒ¿«¿«≈ƒ¿«ƒ¿¿

.˙ˆ˜Ó:‰‚‰;ÔBL‡¯‰ ÔÈ�˜‰ e�È‰ ,B„eaÚL ÏÁÓ�„ ‡‰ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ƒ¿»¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿»»ƒ

ÔÈ�˜ Ïa˜Â ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÏÂ יום Baבאותו ˙BÏÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ שיעבוד , בו חל כי ¿»≈ƒ»«¿ƒ≈ƒ¿»»«¬…¿ƒ¿

הקנין ע"י ‰‚Ë)מחדש ÏÎ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).˜¯ ,BÏ ‰�˜‰Â ¯ÊÁ ‡Ï eÏÙ‡Â«¬ƒ…»«¿ƒ¿»«

È�Ùa BÏ B¯ÒÓe ¯ÊÁLאותםÌÈ„Ú עדים בפני מסר [דאם בשטר, הכתובים ∆»«¿»ƒ¿≈≈ƒ

הם  בו שחתומים העדים כי מתוכו, מזוייף דנחשב פסול השטר אחרים,

u
ולא. והמלוה הלוה  שם היינו  - תורף  לכתוב  דאסור  הש "ך  בלי דעת המעות , סכום 

ולכתוב . להקל  שנהגו  התומים  בשם  הנתיבות  וכתב  הלוה, ידיעת 

שטר לב. נחשב  אבל  שטר, אינו  ממשועבדים, לגבות לענין  דרק הסמ "ע  דעת

והש "ך הט"ז  שיטת אבל  להד"ם . או  פרעתי לטעון יכול  ואינו  חורין  מבני בו  לגבות

נועד  לא שמתחילה  ידו  ובכתב  שטר. תורת  שום לו  ואין בעלמא חספא דהוא 

להלוות  ויכול  שיעבודו , נמחל  שייך  לא לכו "ע חורין, מבני רק ממשועבדים לגבות

שייך ידו  בכתב  שגם  חולקים  והקצוה"ח  והב "ח  יום. באותו  אחרת הלוואה עליו 

שיעבודו . נמחל  דין



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|æî ïîéñ ãë

‰e‡האחרים  ‰�Ó‡ ¯ËL ¯Ó‡L ¯Á‡ Ì‡Â נאמן . שאינו Ú¯tופסקנו , ¿ƒ««∆»«¿«¬»»»«
אחר  Ba‚Ï˙מממון ‡·e B·BÁ ÏÚ·Ïעם¯ËL‰ שהוא לכן קודם שאמר ¿««»ƒ¿«¿«

בו לגבות כעת בא Ba‚Ï˙אמנה, ‡a B·BÁ ÏÚaLk Ì‡ ,ÌÈ‡B¯ ,‰BÏ‰Ó≈«∆ƒƒ¿∆««»ƒ¿
B˙�Âk ‰˙È‰ ‡Ï È‡„Â Ê‡ ,‡e‰ ‰�Ó‡ ¯ËL ¯Ó‡ ¯ËL‰ ‰ÊÓ לפסול ƒ∆«¿«»«¿«¬»»»««…»¿»«»»

השטר  את רק‡Ï‡באמת B·BÁ,התכוון ÏÚa ˙BÁ„Ï נשאר השטר ולכן ∆»ƒ¿««
B·BÁבכשרותו ÏÚa ˙ÚÈ·z ‡Ïa Ì‡ Ï·‡ .B·BÁ ‰·B‚Â ¯ÊBÁÂ(¯ÂË) ¿≈¿∆¬»ƒ¿…¿ƒ«««
‰„B‰ מעצמוBa ‰·B‚Â ¯ÊBÁ B�È‡ ,‡e‰ ‰�Ó‡ ¯ËLL שלא דאע"פ »∆¿«¬»»≈≈¿∆

עצמו  כלפי אבל לאחרים, שנוגע מה רק היינו השטר, את לפסול נאמן היה

אמנה  שהשטר הודה והוא עדים, כמאה דין בעל .הודאת

ולכן · בהודאתו, אחד לאף הפסד גורם המלוה שאין באופן מדובר זה סעיף

¯ËL‰ ‰Ê ,‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡דינר אלף בו ÂÏ‰L‰שכתוב ‡e‰ ˙Ó‡ ƒ»«««¿∆∆«¿«¡∆∆«…∆
Ú·z‡ ‡ÏL Èa ÔÈÓ‡‰ ‡e‰Â ¯�È„ ÛÏ‡ ¯ËLa ·zÎÏ ÌÈ„ÚÏ ‰Âƒ̂»»≈ƒƒ¿…«¿«∆∆ƒ»¿∆¡ƒƒ∆…∆¿«

ÌÈ¯�È„ ˙B‡Ó LÓÁ Ì‡ Èk e�ÓÓ ההלוואה היה כך Lk¯כי רק , כי ƒ∆ƒƒ«≈≈ƒ»ƒ»≈
כי  ל"ז, סעיף מ "ו סימן לעיל שנתבאר כמו כך שהיה לומר נאמנים לא העדים

דין  בעל דהודאת כך לומר נאמן המלוה אבל כזה, שטר על לחתום להם אסור

לחתום  להם שציוה מה על חתמו העדים כי כשר והשטר עדים, ‡·Ïכמאה .¬»
Ò¯Ák ¯ËL‰ È¯‰ ,ÌÈ¯�È„ ÛÏ‡ e·˙kLk ÌÈ„Ú‰ eÚËL ¯ÓB‡ Ì‡ƒ≈∆»»≈ƒ¿∆»¿∆∆ƒ»ƒ¬≈«¿«¿∆∆

פה  על מלוה רק הוא וממילא שטר, ואינו בטעות נכתב השטר ÏÚכי Û‡Â ,¿««
¯ËLa ˙e�Ó‡� LÈL Èt בלי זה בשטר לגבות יוכל שהמלוה כתב שהלוה ƒ∆≈∆¡»«¿«

ו  הנאמנות, גם מתבטלת פסול, שהשטר הודה שהמלוה כיון מ"מ »¿ÚaL�ƒשבועה,
˙Ò‰ ‰BÏ‰ שפרע כשטוען פה על במלוה שנשבע כמו ËÙ�Â¯.שפרע, ,Ì‡Â «∆∆≈¿ƒ¿»¿ƒ

B„ÈaL ¯ËL ÏÚ ¯ÓB‡ שטר בידו ויש הלוה, מנכסי חוב לגבות כשבאים ≈«¿«∆¿»

אלא  לו, שייך אינו זה ששטר ואומר בחובו, לגבותו ורוצים אחרים על חוב

Ë"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ ,ÌÈ¯Á‡ ÏL ‡e‰L נאמן הוא אופנים .באיזה ∆∆¬≈ƒ«≈¿«»ƒ»
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ÁÓ ÔÓÈÒ

˙Â¯Ë˘ ÈÒÙË ÔÈ·˙ÂÎ˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó „Î

‡·zÎÏ ‡aL ¯ÙBÒ ולהכיןÌÈeˆÓ eÈ‰ÈL È„k ˙B¯ËL ÈÒÙBË ומוכנים ≈∆»ƒ¿…¿≈¿»¿≈∆ƒ¿¿ƒ
BÏˆ‡ לכך ‰Ïkכשיידרש ·zÎÏ ÏBÎÈÂ .B„Èa ˙eL¯‰ ÌLאפי', ∆¿»¿¿»¿»ƒ¿…«…≈

Â ‰ÂÏÓ‰Â ‰BÏ‰סכום˙BÚÓ‰ לאÁÈ�ÈL ˜¯ את, ÏL‡ריק ,ÔÓÊ‰ ÌB˜Ó «∆¿««¿∆¿«»«∆«ƒ«¿«¿«∆…
Ì„˜Ó ‰È‰Èאת יכתוב אם בזמן כי תהיה וההלואה השטר, כתיבת של הזמן ƒ¿∆À¿»

ופסול  מוקדם השטר הרי יותר, ‰ÂÏ‡‰מאוחר ÏÚ ·zÎ�L ¯ËL Ï·‡ .¬»¿«∆ƒ¿«««¿»»
Ba ˙BÂÏÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,Ú¯Ù�Â ,˙Á‡ שכתוב סכום אותו אפילו ««¿ƒ¿«≈»«¬…¿ƒ¿

Ì„˜Ó,ו ,בשטר  B�È‡L ,„Á‡ ÌBÈa Ïk‰ Ì‡ eÏÙ‡והטעםÔÂÈkL ¬ƒƒ«…¿∆»∆≈À¿»∆≈»
B„eaÚL ÏÁÓ�L,השטר ושיעבוד כח פקע הקודמת, ההלואה את שפרע ע"י ∆ƒ¿«ƒ¿

Baולכן  ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ B�È‡ לבÂ ÊBÁ¯אפילו. B�È‡ ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯t Ì‡ ≈≈¿…∆¿ƒ»«ƒ¿«≈≈
B˙B‡Ï B„eaÚL ÏÁÓ� ÈÂ‰„ ,˙ˆ˜Ó B˙B‡ ¯ËL B˙B‡a Ba ‰ÂÏÂ¿…∆¿¿«ƒ¿«¿«≈ƒ¿«ƒ¿¿

.˙ˆ˜Ó:‰‚‰;ÔBL‡¯‰ ÔÈ�˜‰ e�È‰ ,B„eaÚL ÏÁÓ�„ ‡‰ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ ƒ¿»¿≈ƒ∆≈»¿ƒ¿«ƒ¿«¿«ƒ¿»»ƒ

ÔÈ�˜ Ïa˜Â ¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÏÂ יום Baבאותו ˙BÏÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ שיעבוד , בו חל כי ¿»≈ƒ»«¿ƒ≈ƒ¿»»«¬…¿ƒ¿

הקנין ע"י ‰‚Ë)מחדש ÏÎ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).˜¯ ,BÏ ‰�˜‰Â ¯ÊÁ ‡Ï eÏÙ‡Â«¬ƒ…»«¿ƒ¿»«

È�Ùa BÏ B¯ÒÓe ¯ÊÁLאותםÌÈ„Ú עדים בפני מסר [דאם בשטר, הכתובים ∆»«¿»ƒ¿≈≈ƒ

הם  בו שחתומים העדים כי מתוכו, מזוייף דנחשב פסול השטר אחרים,

u
ולא. והמלוה הלוה  שם היינו  - תורף  לכתוב  דאסור  הש "ך  בלי דעת המעות , סכום 

ולכתוב . להקל  שנהגו  התומים  בשם  הנתיבות  וכתב  הלוה, ידיעת 

שטר לב. נחשב  אבל  שטר, אינו  ממשועבדים, לגבות לענין  דרק הסמ "ע  דעת

והש "ך הט"ז  שיטת אבל  להד"ם . או  פרעתי לטעון יכול  ואינו  חורין  מבני בו  לגבות

נועד  לא שמתחילה  ידו  ובכתב  שטר. תורת  שום לו  ואין בעלמא חספא דהוא 

להלוות  ויכול  שיעבודו , נמחל  שייך  לא לכו "ע חורין, מבני רק ממשועבדים לגבות

שייך ידו  בכתב  שגם  חולקים  והקצוה"ח  והב "ח  יום. באותו  אחרת הלוואה עליו 

שיעבודו . נמחל  דין
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החדשה] ההלואה את ראו שלא כיון החדש, לשטר „‡Ó¯פסולים Ô‡ÓÏ ,¿»¿»«

¯˜Ú ‰¯ÈÒÓ È„Ú חתימה העידי B¯ËLa˙ולא eÏÙ‡בגיטין רק (ÈÎ„¯Óולא ≈≈¿ƒ»ƒ»¬ƒƒ¿»

(·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù,‡"� ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כתב [ושם זה ענין נתבאר שם ז' סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

מסירה  עידי בשטרות אמרינן דלא וס"ל ע"ז חולקין פוסקים דהרבה הש"ך

.כרתי]

ËÓ ÔÓÈÒ

˙ÂÚË ÔÈ„Â ,‰ÂÏÓ‰Â ‰ÂÏ‰ Ì˘ ÌÈ„Ú‰ Â¯ÈÎÈ˘
ÌÂÎÒ‰Â ˙ÂÓ˘‰
ÌÈÙÈÚÒ 'È Â·Â

‡CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙BÓL ÈzL ‰ÂÏÓÏ B‡ ‰BÏÏ LÈ Ì‡ לכתחילה אפילו ƒ≈«∆««¿∆¿≈≈≈»ƒ
·zÎÏבשטרÂ .¯˜Ú‰ ÌL ‡Ï‡אפילו ‰ÏÙËבדיעבד ÌL e·˙k Ì‡ ƒ¿…∆»≈»ƒ»¿ƒ»¿≈«»≈

‰ÎÈ�Á‰ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯Lk ,„·Ï לגÌ˘Ï Â˙Â‡ ÔÈÂÏÓ˘ Ì˘ ,˘Â¯ÈÙ) ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿…«¬ƒ»
(ÌˆÚ‰,זה בכינוי לו קוראים שכולם אחר כינוי לו יש אם ÈÂÏÂ,היינו Ô‰Î B‡…≈¿≈ƒ

ÌÈÂL Ì‰È˙BÓLL ÌÈ�L ¯ÈÚa eÈ‰È Ì‡ ‡Ï‡ את לכתוב צריך זה באופן ∆»ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ
הכוו  למי שידעו כדי ולוי כהן או .נה הכינוי

ÔÂ˘Á¯Ó ‰Î

·ÌÈ„Ú‰ e¯ÈkÈL CÈ¯ˆ הלואה בשטר ולכן זה, שטר ע"י המתחייב שם את »ƒ∆«ƒ»≈ƒ
להכיר È�BÏt'צריכים ¯· È�BÏt' ‰BÏ‰ ÌLL לד¯ÎÓ‰ ¯ËL·e ; ∆≈«∆¿ƒ«¿ƒƒ¿««∆∆

u
[הגר"א].לג. לכתחילה מנהג רק  זה החניכה, שמות את  שכותבים בגט ואפי '

להכיר לד. דצריכין לשובר דומה דאינו  להכיר, צריכים אינם  המלוה שם אבל 

שובר  ויתן יערים זה מלוה שמא לחוש  יש  המלוה  שם  שיכירו  אף  דבשובר שניהם ,

הלוה ואותו בשובר, כותב  שהוא זה מלוה כשם  ששמו  אחר מאיש  שלוה  לוה  ליד

הלוה שם את  כשמכירים  אבל  כדין. שלא  שלו  ממלוה זה  בשובר נפשו  יפטור

ולוה מלוה כשם  ששמם  אחרים  ולוה מלוה יש  שמא  האי כולי חששו  לא  והמלוה 

מכירין  שאין אף  הלוה  את מכירין אם הלואה בשטר  אבל  לפניהם . שבאו  זה

וילך הלוה, זה של  כשמו  ששמו  אחר עוד יש  שמא למיחש  דליכא כותבין , המלוה
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את להכיר BL·e·¯צריכים ;¯ÎBÓ‰ ÌL שהחוב מאשר שהמלוה אישור ≈«≈¿»
את  להכיר צריכים  ÂÏÓ‰Â‰נפרע, ‰BÏ‰ ÌL צריך שכאן הטעם בהערה ראה ≈«∆¿««¿∆

החוב  בשטר משא"כ המלוה, את וגם הלוה את גם ‰ÂÏÓ‰להכיר ¯ËL Ì‡Â .¿ƒ¿««ƒ¿∆
ÔÈ�˜ ‡Ïa ‡e‰ לידו שיגיע עד השיעבוד חל לא Èk‰Ï¯וממילא ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ
‰ÂÏÓ‰ ÌL Û‡ מיד לו וימסור בפנינו ויהיה המלוה את שיכירו דצריך היינו «≈««¿∆

ההלואה  מעשה ובפועל כעת, השטר את שכותב חוששים דאחרת השטר, את

חל  בשטר, קנין כשיש אבל מוקדם, יהיה והשטר יותר מאוחר בזמן יהיה

מוקדם  הוי ולא יותר מאוחר תהיה ההלואה אם אפי' מיד Ì‡Âלה השיעבוד .¿ƒ
‡Ì˙B,העדים ÌÈ¯ÈkÓ Ì�È‡ או הלוה אכן שזהו להם להעיד אחרים יכולים ≈»«ƒƒ»

ו  ÌÓLהמלוה, ‡e‰ CkL ¯ÓBÏ ÌÈ¯Lk ·B¯˜ B‡ ‰L‡ eÏÙ‡ כיון ¬ƒƒ»»¿≈ƒ«∆«¿»
ולכן  כזה, בדבר משקרים אנשים אין שקר, זה אם להתברר שיכול דבר שהוא

וקרוב  אשה על אף עדים .סמכו לפניו שהעידו או הלוה את מעצמו שהכיר עד

וכן  היטב, לדקדק דרכו כי טעיתי לומר אח"כ נאמן אין הלוה, שזה כשרים

היטב, אחריהם מדקדק בפניו, קרוב או אשה „CÈÓÒכשמעידין ‡ÎÈ‰Â¿≈»¿»ƒ
Ô�a¯Ó ‡·¯BˆÏ ‡˙eÚË ÁÎzL‡Â ·B¯˜ B‡ ‰L‡‡ מרבנן צורבא אבל «ƒ»»¿ƒ¿¿«»»¿¿»≈«»»

אח"כ  ואומר קרוב, או אשה אלא כשר עד לפניו העיד לא וגם מעצמו הכיר שלא

Ô�ÈÏa˜Ó,טעיתי  ,˜„˜„Ï Ô�a¯Ó ‡·¯Bˆ C¯„ ÔÈ‡„ ÌeLÓ,אנשים להכיר ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»≈«»»¿«¿≈

על  כשסמך ולכן בפניו, שמעידין העדות אחר היטב לחקור דרכו אין וגם

שטעה לומר נאמן הדין, מעיקר כשרים שאינם Ë"Îעדים Ò"¯ ÛÒÂÈ ˙È·)

(Ì"·˘¯ Ì˘·a ‡˜Â„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂהכרתÌeLÓ ,˜„˜„Ï Bk¯„ ÔÈ‡ ‰L‡ ¿≈¿ƒ«¿»¿ƒ»≈«¿¿«¿≈ƒ

Ï·‡ ,È"˜ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓk ,ÌÈL�a ÏkzÒ‰Ï Ôk¯„ ÔÈ‡„¿≈«¿»¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆ƒ»¬»

ÌÈ¯·„ ¯‡La וכדומה אנשים הכרת LÏ‡¯לענין ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ≈«¿ƒ»»ƒ¿«

ÛÒBÈ ˙Èa B¯ÙÒa ¯aÁÓ‰ ·˙ÎÂ ;È¯·‚(Ó"ÂÁ·),¯˜Ú ÔkL Ë"Î ÔÓÈÒÔÎÏÂ «¿≈¿»««¿«≈¿ƒ¿≈≈ƒ»∆≈ƒ»¿»≈

CÙ‰a Ô‡k ·˙kL ‰Ó ‰eÓz לו,˜„ÈÓÏ dÁ¯B‡„ ‡�È¯Á‡ ‡¯·‚Ï אבל »««∆»««¿≈∆¿«¿»«¬ƒ»¿¿≈¿≈»

u
האיש  מאותו  ממון להוציא  האיש  זה שילך  כדי אחר לאיש  השטר וימסור זה

סמ"ע. להכי. למיחש  איכא  שניהם  כשיכיר [גם] כן  דאם הזה, הלוה כשם  ששמו 

גםלה. לידו, עדיין הגיע לא  אפילו  קנין מיד חל  העדים חתימת  שע"י  ולשיטות

החתימה. בזמן מיד חל  השיעבוד כי מוקדם, של  חשש  ליכא קנין, בו  שאין בשטר

ועיין לו. אשה. להכרת  כשנוגע רק אלא התיר לא השו"ע שגם  לומר רוצה  והש "ך 

אם אבל  אנשים , להכיר זמן לו  ואין בגירסא  טרוד שת"ח  ליישב  שרוצה בסמ "ע 
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החדשה] ההלואה את ראו שלא כיון החדש, לשטר „‡Ó¯פסולים Ô‡ÓÏ ,¿»¿»«

¯˜Ú ‰¯ÈÒÓ È„Ú חתימה העידי B¯ËLa˙ולא eÏÙ‡בגיטין רק (ÈÎ„¯Óולא ≈≈¿ƒ»ƒ»¬ƒƒ¿»

(·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù,‡"� ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כתב [ושם זה ענין נתבאר שם ז' סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

מסירה  עידי בשטרות אמרינן דלא וס"ל ע"ז חולקין פוסקים דהרבה הש"ך

.כרתי]

ËÓ ÔÓÈÒ

˙ÂÚË ÔÈ„Â ,‰ÂÏÓ‰Â ‰ÂÏ‰ Ì˘ ÌÈ„Ú‰ Â¯ÈÎÈ˘
ÌÂÎÒ‰Â ˙ÂÓ˘‰
ÌÈÙÈÚÒ 'È Â·Â

‡CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,˙BÓL ÈzL ‰ÂÏÓÏ B‡ ‰BÏÏ LÈ Ì‡ לכתחילה אפילו ƒ≈«∆««¿∆¿≈≈≈»ƒ
·zÎÏבשטרÂ .¯˜Ú‰ ÌL ‡Ï‡אפילו ‰ÏÙËבדיעבד ÌL e·˙k Ì‡ ƒ¿…∆»≈»ƒ»¿ƒ»¿≈«»≈

‰ÎÈ�Á‰ ·zÎÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¯Lk ,„·Ï לגÌ˘Ï Â˙Â‡ ÔÈÂÏÓ˘ Ì˘ ,˘Â¯ÈÙ) ¿«»≈¿≈»ƒƒ¿…«¬ƒ»
(ÌˆÚ‰,זה בכינוי לו קוראים שכולם אחר כינוי לו יש אם ÈÂÏÂ,היינו Ô‰Î B‡…≈¿≈ƒ

ÌÈÂL Ì‰È˙BÓLL ÌÈ�L ¯ÈÚa eÈ‰È Ì‡ ‡Ï‡ את לכתוב צריך זה באופן ∆»ƒƒ¿»ƒ¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ
הכוו  למי שידעו כדי ולוי כהן או .נה הכינוי

ÔÂ˘Á¯Ó ‰Î

·ÌÈ„Ú‰ e¯ÈkÈL CÈ¯ˆ הלואה בשטר ולכן זה, שטר ע"י המתחייב שם את »ƒ∆«ƒ»≈ƒ
להכיר È�BÏt'צריכים ¯· È�BÏt' ‰BÏ‰ ÌLL לד¯ÎÓ‰ ¯ËL·e ; ∆≈«∆¿ƒ«¿ƒƒ¿««∆∆

u
[הגר"א].לג. לכתחילה מנהג רק  זה החניכה, שמות את  שכותבים בגט ואפי '

להכיר לד. דצריכין לשובר דומה דאינו  להכיר, צריכים אינם  המלוה שם אבל 

שובר  ויתן יערים זה מלוה שמא לחוש  יש  המלוה  שם  שיכירו  אף  דבשובר שניהם ,

הלוה ואותו בשובר, כותב  שהוא זה מלוה כשם  ששמו  אחר מאיש  שלוה  לוה  ליד

הלוה שם את  כשמכירים  אבל  כדין. שלא  שלו  ממלוה זה  בשובר נפשו  יפטור

ולוה מלוה כשם  ששמם  אחרים  ולוה מלוה יש  שמא  האי כולי חששו  לא  והמלוה 

מכירין  שאין אף  הלוה  את מכירין אם הלואה בשטר  אבל  לפניהם . שבאו  זה

וילך הלוה, זה של  כשמו  ששמו  אחר עוד יש  שמא למיחש  דליכא כותבין , המלוה
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את להכיר BL·e·¯צריכים ;¯ÎBÓ‰ ÌL שהחוב מאשר שהמלוה אישור ≈«≈¿»
את  להכיר צריכים  ÂÏÓ‰Â‰נפרע, ‰BÏ‰ ÌL צריך שכאן הטעם בהערה ראה ≈«∆¿««¿∆

החוב  בשטר משא"כ המלוה, את וגם הלוה את גם ‰ÂÏÓ‰להכיר ¯ËL Ì‡Â .¿ƒ¿««ƒ¿∆
ÔÈ�˜ ‡Ïa ‡e‰ לידו שיגיע עד השיעבוד חל לא Èk‰Ï¯וממילא ÔÈÎÈ¯ˆ , ¿…ƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ
‰ÂÏÓ‰ ÌL Û‡ מיד לו וימסור בפנינו ויהיה המלוה את שיכירו דצריך היינו «≈««¿∆

ההלואה  מעשה ובפועל כעת, השטר את שכותב חוששים דאחרת השטר, את

חל  בשטר, קנין כשיש אבל מוקדם, יהיה והשטר יותר מאוחר בזמן יהיה

מוקדם  הוי ולא יותר מאוחר תהיה ההלואה אם אפי' מיד Ì‡Âלה השיעבוד .¿ƒ
‡Ì˙B,העדים ÌÈ¯ÈkÓ Ì�È‡ או הלוה אכן שזהו להם להעיד אחרים יכולים ≈»«ƒƒ»

ו  ÌÓLהמלוה, ‡e‰ CkL ¯ÓBÏ ÌÈ¯Lk ·B¯˜ B‡ ‰L‡ eÏÙ‡ כיון ¬ƒƒ»»¿≈ƒ«∆«¿»
ולכן  כזה, בדבר משקרים אנשים אין שקר, זה אם להתברר שיכול דבר שהוא

וקרוב  אשה על אף עדים .סמכו לפניו שהעידו או הלוה את מעצמו שהכיר עד

וכן  היטב, לדקדק דרכו כי טעיתי לומר אח"כ נאמן אין הלוה, שזה כשרים

היטב, אחריהם מדקדק בפניו, קרוב או אשה „CÈÓÒכשמעידין ‡ÎÈ‰Â¿≈»¿»ƒ
Ô�a¯Ó ‡·¯BˆÏ ‡˙eÚË ÁÎzL‡Â ·B¯˜ B‡ ‰L‡‡ מרבנן צורבא אבל «ƒ»»¿ƒ¿¿«»»¿¿»≈«»»

אח"כ  ואומר קרוב, או אשה אלא כשר עד לפניו העיד לא וגם מעצמו הכיר שלא

Ô�ÈÏa˜Ó,טעיתי  ,˜„˜„Ï Ô�a¯Ó ‡·¯Bˆ C¯„ ÔÈ‡„ ÌeLÓ,אנשים להכיר ¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆∆¿»≈«»»¿«¿≈

על  כשסמך ולכן בפניו, שמעידין העדות אחר היטב לחקור דרכו אין וגם

שטעה לומר נאמן הדין, מעיקר כשרים שאינם Ë"Îעדים Ò"¯ ÛÒÂÈ ˙È·)

(Ì"·˘¯ Ì˘·a ‡˜Â„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂהכרתÌeLÓ ,˜„˜„Ï Bk¯„ ÔÈ‡ ‰L‡ ¿≈¿ƒ«¿»¿ƒ»≈«¿¿«¿≈ƒ

Ï·‡ ,È"˜ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ¯‡a˙�L BÓk ,ÌÈL�a ÏkzÒ‰Ï Ôk¯„ ÔÈ‡„¿≈«¿»¿ƒ¿«≈¿»ƒ¿∆ƒ¿»≈¿∆∆»≈∆ƒ»¬»

ÌÈ¯·„ ¯‡La וכדומה אנשים הכרת LÏ‡¯לענין ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ƒ¿«¿»ƒ≈ƒ≈«¿ƒ»»ƒ¿«

ÛÒBÈ ˙Èa B¯ÙÒa ¯aÁÓ‰ ·˙ÎÂ ;È¯·‚(Ó"ÂÁ·),¯˜Ú ÔkL Ë"Î ÔÓÈÒÔÎÏÂ «¿≈¿»««¿«≈¿ƒ¿≈≈ƒ»∆≈ƒ»¿»≈

CÙ‰a Ô‡k ·˙kL ‰Ó ‰eÓz לו,˜„ÈÓÏ dÁ¯B‡„ ‡�È¯Á‡ ‡¯·‚Ï אבל »««∆»««¿≈∆¿«¿»«¬ƒ»¿¿≈¿≈»

u
האיש  מאותו  ממון להוציא  האיש  זה שילך  כדי אחר לאיש  השטר וימסור זה

סמ"ע. להכי. למיחש  איכא  שניהם  כשיכיר [גם] כן  דאם הזה, הלוה כשם  ששמו 

גםלה. לידו, עדיין הגיע לא  אפילו  קנין מיד חל  העדים חתימת  שע"י  ולשיטות

החתימה. בזמן מיד חל  השיעבוד כי מוקדם, של  חשש  ליכא קנין, בו  שאין בשטר

ועיין לו. אשה. להכרת  כשנוגע רק אלא התיר לא השו"ע שגם  לומר רוצה  והש "ך 

אם אבל  אנשים , להכיר זמן לו  ואין בגירסא  טרוד שת"ח  ליישב  שרוצה בסמ "ע 
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בהכרתו  שטעה ואומר לדקדק, ודרכו דרבנן צורבא שאינו רגיל …Ï‡אדם
Ô�ÈÏa˜Ó שטעה שאומר „˜מה ˜„ÈÓ È‡„Â„ ‰„¯מדקדק , ‡zL‰Â ¿«¿ƒ»¿««≈»»¿«¿»»«

בו  חוזר LÓe:‰‚‰¯ÙBÒ˜¯.וכעת ˙eÚË ¯‡La ÔÎÂבאופן‰ÚËL ÁÎeÓ„ ¿«≈¿≈ƒ¿«»≈¿»∆»»

ÙBÒ¯הסופר  ˙eÚË ˙eÈ¯Á‡ Ô�È¯Ó‡L BÓk ,‰ÚË„ Ô�È¯Ó‡Â ,¯Lk ¯ËL‰ ,«¿«»≈¿«¿ƒ»¿»»¿∆«¿ƒ»«¬»»≈

(·"Ï ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰).Ë"Ï ÔÓÈÒ LÈ¯ ÏÈÚÏ„Îe¿ƒ¿≈≈ƒ»

‚ÔÈ‡Â ,ÌL B˙B‡ ÌÈ·˙Bk ,¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈ˘ÏL BÓL ˜ÊÁ‰L Ïk»∆À¿«¿¿…ƒ»ƒ¿ƒ≈¿≈
‡ÓL ÔÈLLBÁלכאן וכשבא אחר, שם ללוה יש BNÚÏ˙באמת BÓL ‰�L ¿ƒ∆»ƒ»¿«¬

‡È�e�˜ באמת ששמו מזה ממון עי"ז ולהוציא החדש שמו על שטר לכתוב ¿¿»
כדין  שלא החדש השם ¯Â‡Ó˙).כמו ,˘Â¯ÈÙ)

ÔÂ˘Á¯Ó ÂÎ

„È�ÚÂ dÏ e¯˜ È‡ אם אפילו עונה, הוא זה, בשם לו קוראים שאם באופן ƒ»≈¿»≈
יום  ל' זה בשם הוחזק ÓL‡לא ‡e‰‰a dÏ Ô�È˜ÊÁÓ אותו מחזיקים «¿¿ƒ»≈¿«¿»

רק  שמו ל'B˙·BÁÏשזה זה בשם שיוחזק עד ממון להוציא אפשר אי אבל ¿»
ÎÂ˙·יום  ,Ô·e‡¯ BÓˆÚ ˙‡ ‡¯˜L ÔB‚k שיוצא . 'וכתוב', ËL¯הכוונה ¿∆»»∆«¿¿≈¿»«¿«
ÂÈÏÚ:בו ÔÈÚËÂוכתוב ,ÔBÚÓLÓ ‰ÂÏ Ô·e‡¯ הלוה‡zL‰ כעתÂ‡Ï »»¿≈»»ƒƒ¿¿»ƒ«¿»«

ÈÓL Ô·e‡¯ זה בשטר שכתוב הלוה ‡Ûואינני ,È�ÚÂ Ô·e‡¯ dÏ e¯˜ È‡ , ¿≈¿ƒƒ»≈¿≈¿»≈«
·ÈÁ ,‡ÓL È‡‰a ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ˜ÊÁ˙‡ ‡Ï„ ·‚ ÏÚ ראובן שמו .דודאי ««¿…ƒ¿««¿…ƒ¿«¿»«»

‰¯ËL e�È�ÙÏ ‡ˆÈ משמעון לווה שראובן בו ÔÚËÂוכתוב ‰BÏ‰ראובן, »»¿»≈¿«¿»««∆
¯Ó‡Âאבל ראובן, שמי ÌeÏkאמנם ·ÈÁ È�È‡ ממלוה כלום לויתי לא כי ¿»«≈ƒ«»¿

זה  בשטר שמי שכתוב ומה BÓLזה, ‰ÏÚ‰ „Á‡ È‡Ó¯ ‡ÓL[ÈÓLk] ∆»««∆»∆¡»¿ƒ¿ƒ

הלווה בתור עצמו את ÊÏ‰והציג ‰„B‰Â על לו, חייב שהוא זה  למלוה הודה ¿»»∆
Ó‡L¯שמי  B‡ אבל, משמעון, לויתי Ïאמנם ‡Ïאדם‡Ï‡ ·ÈÁ È�‡ ‰Ê ∆»«…»∆¬ƒ«»∆»
ÏאדםBÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡Ó¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡ הציג השטר את שכתב בשעה ¿«≈¿∆««¿∆¡»¿

ששמו  עצמו ÌLאת e˜ÊÁ‰ ‡ÏL ¯Á‡Ó ,È·BÁ ÏÚa ÌLk זו בעיר ¿≈««ƒ≈««∆…À¿¿»
ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÌÈÂL Ì‰È˙BÓLL ÌÈ�L.בשמו לווה שאחר לומר ¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ¿»»

בשם  שניים הוחזקו אפילו כי לדבריו, חוששין לא ממילא השני האופן ולענין

u
דחה ובש "ך  בה. מסתכל  שלא משום  באשה  רק  נאמן אינו בפניו  ועומד מכירו 

דבריו .
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לומר  יכול הלווה ואין ז', סעיף כדלקמן אחרים על שטר להוציא יכולים שווה,

בחזקתו  זה הרי אדם של שברשותו מה כל כי לך, נתחייבתי .לא

ÔÂ˘Á¯Ó ÊÎ

Â¯Á‡Â ,Èe�k B˙B‡a ¯ËL ÂÈÏÚ e·˙ÎÂ ,¯ÈÚa Èe�k ÌLa ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿««
‰ÂÏÓ‰ B‡ ‰BÏ‰ ÌLa eÚËL B‡ ,¯Á‡ Èe�k BÏ ‰È‰L Ú„B� Ck««∆»»ƒ«≈∆»¿≈«∆««¿∆
e·zÎÈ ,˙BÚÓ‰ ÌeÎÒa eÚËL B‡ ,ÔBÚÓL ÌB˜Óa Ô·e‡¯ e·˙ÎÂ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«»ƒ¿¿

¯Á‡ ¯ËL יכולים אין טעות בספק אבל ודאית, טעות שהוא באופן ודוקא ¿««≈
שטר  לכתוב בכוחם ואין שליחותן, עשו כבר שמא אחר, שטר ולכתוב לחזור

הלוה  רשות בלי ÌÈ„Úאחר eNÚ ¯·k Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ,˙eÚË ¯‡La ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿«»¿…«¿ƒ»¿«»≈ƒ

Ì˙eÁÈÏL פסול שטר ולא כשר שטר לכתוב אותם שלחו ‡ÌÈ¯ÓBכי LÈÂ . ¿ƒ»¿≈¿ƒ

‡ÏL ÔÓÊ Ïk Ô˙eÁÈÏL eNÚ ¯ÓBÏ ˙B¯ËLa CÈL ‡Ï ,¯Lk ¯ËL e·˙Î eÏÙ‡„«¬ƒ»¿¿«»≈…«»ƒ¿»«»¿ƒ»»¿«∆…

ÔÈ�˜ Ba ·zÎ�קנין בו שאין ÂÈÏÚ·Ïוכיון ‰�È˙� ÔÈ„Ú ¯ÒÁÓe שלא זמן כל לכן ƒ¿«ƒ¿»¿À»¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿»»

חתימתן  עם מיד הרי קנין, בו כשיש אבל שליחותן, נגמרה לא המסירה, נגמרה

שליחותן ונגמרה לידו, הגיע לא אפי' שטר תורת ‰Ï·˜Ó)חל ˜¯Ù Ô"¯).LÈÂ¿≈

Ô˙eÁÈÏL ÌÈ„Ú eNÚ ¯·k ¯ÓBÏ ˙B¯ËLa ÏÏk CÈL ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ בגט דדוקא ¿ƒ¿≈«»¿«ƒ¿»«¿«»≈ƒ¿ƒ»

של  שלוחו שייחשב צריך כותב כשאחר לכן יכתוב, בעצמו שהבעל שצריך

מינוי  בלי אחר גט לכתוב יכול ואין שליחותו נגמרה אחד גט וכשכתב הבעל,

וממילא  השטר, כתיבת על שליחות תורת א"צ שטרות בשאר משא"כ מחדש,

אחר  שטר לכתוב כוחם נגמר אחד שטר שכתבו שאחרי לומר שייך (·È˙לא

(‡"·˘¯ Ì˘· ÛÒÂÈ,L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ השטר מפרטי באחד שטעו באופן ¿≈ƒ∆≈∆
e·˙k ‡Ï Ì‡ eÏÙ‡שטר˙eÚË ‡e‰L ¯·„‰ ¯¯a˙È Ì‡ ,¯Á‡ ¬ƒƒ…»¿«≈ƒƒ¿»≈«»»∆»

¯Lk ,¯ÙBÒ'ב סעיף סוף לעיל הרמ"א שכתב וכמו שהוא, כמות .לז השטר ≈»≈

Ê,˙Á‡ ¯ÈÚa ÌÈ�L eÈ‰ וÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÌL דהיינו »¿«ƒ¿ƒ««≈»∆»≈∆≈∆ƒ¿
שם  אותו עם אנשים שני עיר באותה ÏBÎÈשיש Ì‰Ó „Á‡ ÌeL ÔÈ‡ ,≈∆»≈∆»

B¯·Á ÏÚ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï שם אותו ˜�ÔÈעם Ba LÈ Ì‡ החילוק , [סברת ¿ƒ¿««¬≈ƒ≈ƒ¿»

u
שכתבלז. וכמו  לכו "ע  כשר השטר הרי מתוכו, מוכחת הטעות  דאם כתב  בתומים 

זאת  יודעים אנו  אלא השטר, בתוך  מוכחת הטעות  כשאין אבל  ב '. בסעיף  הרמ"א

ולכן  שטר, הוי  מתוכו  מוכח שלא  דבר אם במחלוקת תלוי הדבר חיצונית , בידיעה

אומרים '. 'יש  בלשון  השו"ע כאן  כתבו 
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בהכרתו  שטעה ואומר לדקדק, ודרכו דרבנן צורבא שאינו רגיל …Ï‡אדם
Ô�ÈÏa˜Ó שטעה שאומר „˜מה ˜„ÈÓ È‡„Â„ ‰„¯מדקדק , ‡zL‰Â ¿«¿ƒ»¿««≈»»¿«¿»»«

בו  חוזר LÓe:‰‚‰¯ÙBÒ˜¯.וכעת ˙eÚË ¯‡La ÔÎÂבאופן‰ÚËL ÁÎeÓ„ ¿«≈¿≈ƒ¿«»≈¿»∆»»

ÙBÒ¯הסופר  ˙eÚË ˙eÈ¯Á‡ Ô�È¯Ó‡L BÓk ,‰ÚË„ Ô�È¯Ó‡Â ,¯Lk ¯ËL‰ ,«¿«»≈¿«¿ƒ»¿»»¿∆«¿ƒ»«¬»»≈

(·"Ï ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰).Ë"Ï ÔÓÈÒ LÈ¯ ÏÈÚÏ„Îe¿ƒ¿≈≈ƒ»

‚ÔÈ‡Â ,ÌL B˙B‡ ÌÈ·˙Bk ,¯ÈÚa ÌBÈ ÌÈ˘ÏL BÓL ˜ÊÁ‰L Ïk»∆À¿«¿¿…ƒ»ƒ¿ƒ≈¿≈
‡ÓL ÔÈLLBÁלכאן וכשבא אחר, שם ללוה יש BNÚÏ˙באמת BÓL ‰�L ¿ƒ∆»ƒ»¿«¬

‡È�e�˜ באמת ששמו מזה ממון עי"ז ולהוציא החדש שמו על שטר לכתוב ¿¿»
כדין  שלא החדש השם ¯Â‡Ó˙).כמו ,˘Â¯ÈÙ)

ÔÂ˘Á¯Ó ÂÎ

„È�ÚÂ dÏ e¯˜ È‡ אם אפילו עונה, הוא זה, בשם לו קוראים שאם באופן ƒ»≈¿»≈
יום  ל' זה בשם הוחזק ÓL‡לא ‡e‰‰a dÏ Ô�È˜ÊÁÓ אותו מחזיקים «¿¿ƒ»≈¿«¿»

רק  שמו ל'B˙·BÁÏשזה זה בשם שיוחזק עד ממון להוציא אפשר אי אבל ¿»
ÎÂ˙·יום  ,Ô·e‡¯ BÓˆÚ ˙‡ ‡¯˜L ÔB‚k שיוצא . 'וכתוב', ËL¯הכוונה ¿∆»»∆«¿¿≈¿»«¿«
ÂÈÏÚ:בו ÔÈÚËÂוכתוב ,ÔBÚÓLÓ ‰ÂÏ Ô·e‡¯ הלוה‡zL‰ כעתÂ‡Ï »»¿≈»»ƒƒ¿¿»ƒ«¿»«

ÈÓL Ô·e‡¯ זה בשטר שכתוב הלוה ‡Ûואינני ,È�ÚÂ Ô·e‡¯ dÏ e¯˜ È‡ , ¿≈¿ƒƒ»≈¿≈¿»≈«
·ÈÁ ,‡ÓL È‡‰a ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ˜ÊÁ˙‡ ‡Ï„ ·‚ ÏÚ ראובן שמו .דודאי ««¿…ƒ¿««¿…ƒ¿«¿»«»

‰¯ËL e�È�ÙÏ ‡ˆÈ משמעון לווה שראובן בו ÔÚËÂוכתוב ‰BÏ‰ראובן, »»¿»≈¿«¿»««∆
¯Ó‡Âאבל ראובן, שמי ÌeÏkאמנם ·ÈÁ È�È‡ ממלוה כלום לויתי לא כי ¿»«≈ƒ«»¿

זה  בשטר שמי שכתוב ומה BÓLזה, ‰ÏÚ‰ „Á‡ È‡Ó¯ ‡ÓL[ÈÓLk] ∆»««∆»∆¡»¿ƒ¿ƒ

הלווה בתור עצמו את ÊÏ‰והציג ‰„B‰Â על לו, חייב שהוא זה  למלוה הודה ¿»»∆
Ó‡L¯שמי  B‡ אבל, משמעון, לויתי Ïאמנם ‡Ïאדם‡Ï‡ ·ÈÁ È�‡ ‰Ê ∆»«…»∆¬ƒ«»∆»
ÏאדםBÓL ‰ÏÚ‰Â ‡e‰ È‡Ó¯ ‰ÊÂ ,¯Á‡ הציג השטר את שכתב בשעה ¿«≈¿∆««¿∆¡»¿

ששמו  עצמו ÌLאת e˜ÊÁ‰ ‡ÏL ¯Á‡Ó ,È·BÁ ÏÚa ÌLk זו בעיר ¿≈««ƒ≈««∆…À¿¿»
ÂÈ¯·„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÌÈÂL Ì‰È˙BÓLL ÌÈ�L.בשמו לווה שאחר לומר ¿«ƒ∆¿≈∆»ƒ≈¿ƒƒ¿»»

בשם  שניים הוחזקו אפילו כי לדבריו, חוששין לא ממילא השני האופן ולענין

u
דחה ובש "ך  בה. מסתכל  שלא משום  באשה  רק  נאמן אינו בפניו  ועומד מכירו 

דבריו .
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לומר  יכול הלווה ואין ז', סעיף כדלקמן אחרים על שטר להוציא יכולים שווה,

בחזקתו  זה הרי אדם של שברשותו מה כל כי לך, נתחייבתי .לא

ÔÂ˘Á¯Ó ÊÎ

Â¯Á‡Â ,Èe�k B˙B‡a ¯ËL ÂÈÏÚ e·˙ÎÂ ,¯ÈÚa Èe�k ÌLa ˜ÊÁ‰L ÈÓƒ∆À¿«¿≈ƒ»ƒ¿»¿»»¿«¿ƒ¿««
‰ÂÏÓ‰ B‡ ‰BÏ‰ ÌLa eÚËL B‡ ,¯Á‡ Èe�k BÏ ‰È‰L Ú„B� Ck««∆»»ƒ«≈∆»¿≈«∆««¿∆
e·zÎÈ ,˙BÚÓ‰ ÌeÎÒa eÚËL B‡ ,ÔBÚÓL ÌB˜Óa Ô·e‡¯ e·˙ÎÂ¿»¿¿≈ƒ¿ƒ¿∆»ƒ¿«»ƒ¿¿

¯Á‡ ¯ËL יכולים אין טעות בספק אבל ודאית, טעות שהוא באופן ודוקא ¿««≈
שטר  לכתוב בכוחם ואין שליחותן, עשו כבר שמא אחר, שטר ולכתוב לחזור

הלוה  רשות בלי ÌÈ„Úאחר eNÚ ¯·k Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ,˙eÚË ¯‡La ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿«»¿…«¿ƒ»¿«»≈ƒ

Ì˙eÁÈÏL פסול שטר ולא כשר שטר לכתוב אותם שלחו ‡ÌÈ¯ÓBכי LÈÂ . ¿ƒ»¿≈¿ƒ

‡ÏL ÔÓÊ Ïk Ô˙eÁÈÏL eNÚ ¯ÓBÏ ˙B¯ËLa CÈL ‡Ï ,¯Lk ¯ËL e·˙Î eÏÙ‡„«¬ƒ»¿¿«»≈…«»ƒ¿»«»¿ƒ»»¿«∆…

ÔÈ�˜ Ba ·zÎ�קנין בו שאין ÂÈÏÚ·Ïוכיון ‰�È˙� ÔÈ„Ú ¯ÒÁÓe שלא זמן כל לכן ƒ¿«ƒ¿»¿À»¬«ƒ¿ƒ»ƒ¿»»

חתימתן  עם מיד הרי קנין, בו כשיש אבל שליחותן, נגמרה לא המסירה, נגמרה

שליחותן ונגמרה לידו, הגיע לא אפי' שטר תורת ‰Ï·˜Ó)חל ˜¯Ù Ô"¯).LÈÂ¿≈

Ô˙eÁÈÏL ÌÈ„Ú eNÚ ¯·k ¯ÓBÏ ˙B¯ËLa ÏÏk CÈL ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ בגט דדוקא ¿ƒ¿≈«»¿«ƒ¿»«¿«»≈ƒ¿ƒ»

של  שלוחו שייחשב צריך כותב כשאחר לכן יכתוב, בעצמו שהבעל שצריך

מינוי  בלי אחר גט לכתוב יכול ואין שליחותו נגמרה אחד גט וכשכתב הבעל,

וממילא  השטר, כתיבת על שליחות תורת א"צ שטרות בשאר משא"כ מחדש,

אחר  שטר לכתוב כוחם נגמר אחד שטר שכתבו שאחרי לומר שייך (·È˙לא

(‡"·˘¯ Ì˘· ÛÒÂÈ,L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ השטר מפרטי באחד שטעו באופן ¿≈ƒ∆≈∆
e·˙k ‡Ï Ì‡ eÏÙ‡שטר˙eÚË ‡e‰L ¯·„‰ ¯¯a˙È Ì‡ ,¯Á‡ ¬ƒƒ…»¿«≈ƒƒ¿»≈«»»∆»

¯Lk ,¯ÙBÒ'ב סעיף סוף לעיל הרמ"א שכתב וכמו שהוא, כמות .לז השטר ≈»≈

Ê,˙Á‡ ¯ÈÚa ÌÈ�L eÈ‰ וÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ Ì‰Ó „Á‡ Ïk ÌL דהיינו »¿«ƒ¿ƒ««≈»∆»≈∆≈∆ƒ¿
שם  אותו עם אנשים שני עיר באותה ÏBÎÈשיש Ì‰Ó „Á‡ ÌeL ÔÈ‡ ,≈∆»≈∆»

B¯·Á ÏÚ ¯ËL ‡ÈˆB‰Ï שם אותו ˜�ÔÈעם Ba LÈ Ì‡ החילוק , [סברת ¿ƒ¿««¬≈ƒ≈ƒ¿»

u
שכתבלז. וכמו  לכו "ע  כשר השטר הרי מתוכו, מוכחת הטעות  דאם כתב  בתומים 

זאת  יודעים אנו  אלא השטר, בתוך  מוכחת הטעות  כשאין אבל  ב '. בסעיף  הרמ"א

ולכן  שטר, הוי  מתוכו  מוכח שלא  דבר אם במחלוקת תלוי הדבר חיצונית , בידיעה

אומרים '. 'יש  בלשון  השו"ע כאן  כתבו 
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הרמ"א] בדברי יתבאר לא, או קנין בו יש BÏבין ¯Ó‡ÈL Ê‰הנתבע , ¯ËL ∆…«¿«∆
‡e‰ ÈÏL ÈÏÚ ‡ÈˆBÓ ‰z‡L זה שטר פי על קודם לך הלויתי אני ∆«»ƒ»«∆ƒ

E„Èa ÈÏ ‰È‰L ·BÁ‰ ÈÏ zÚ¯tLk EÏ Èz¯ÊÁ‰Â ראיה שום אין ולכן ¿∆¡«¿ƒ¿¿∆»«¿»ƒ«∆»»ƒ¿»¿
ממך  מעולם לויתי לא אני כי זה, חוב לך חייב שאני בידך זה שטר שנמצא ממה

שלך  חוב היה זה ושטר „ÈÙÏ‰‚‰:.כלום, ,Ô‡Îa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÂÈ¯·„¿»»¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿ƒ

‡ÓÚË È‡‰ משום זה, בשטר לתובעו יכול שאינו ‰‡Èהטעם ¯ÓBÏ ÏBÎÈL ««¬»∆»««

Ba ÔÈ‡ B‡ ÔÈ�˜ Ba LÈL ¯ËL ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ,EÏ ÂÈz¯ÊÁ‰Â ÈÏL ‡¯ËL¿»»∆ƒ¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈¿«∆≈ƒ¿»≈

ÌÚËÓ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ¯ËL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÚË‰ ÌÈL¯ÙÓ LÈ Ï·‡ .ÔÈ�ƒ̃¿»¬»≈¿»¿ƒ«««∆≈ƒƒ¿«∆«∆ƒ««

י"ג סעיף ל"ט סימן לעיל ÔÈ‡Lשנתבאר Èt ÏÚ Û‡ ‰BÏÏ ¯ËL ÔÈ·˙BÎ„¿¿ƒ¿««∆««ƒ∆≈

BÓÚ ‰ÂÏÓ שום אין הלוה, את  מכירין אם כי  שכותבין, דהטעם נתבאר ושם «¿∆ƒ

תקלה  של Âחשש וביקש , בא שהוא חוששים שם, אותו עם שניים ¿כשיש

ולכן בקשתו, כפי לו וכתבו הלוה, הוא כי השטר את לו «Ô�ÈLÈÁ«¿ƒשיכתבו

‰BÏ‰ ‡e‰ B‡ÈˆBÓ‰ ‰ÊL בתורת מוציאו וכעת זה, שטר לו כתבו לכן כי  ∆∆«ƒ«∆

חבירו  על שטר להוציא אפשר אי ולכן e·המלוה, ¯˜חשש, LeÁÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¿∆≈»«

Ë"Ï ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ„k ÔÈ�˜ Ba LÈL ¯ËLa כותבין אין קנין בו אין אם כי ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»

מלקוחות  ויגבו ההלוואה עם לבסוף יתאחר שמא עמו, שהמלוה בלי ללוה

ההלוואה  אם אפי' הקנין, מזמן מיד השיעבוד חל קנין כשיש אבל כדין, שלא

יותר  מאוחר במועד תהיה ËL¯עצמה Ô�ÈÚ·„ ‰ÏÁza Ô‡k ·˙k ÔÎÏÂ ,¿»≈»«««¿ƒ»¿»≈»¿«

ÂÈ¯·„· ‰¯È˙Ò LÈ Ôk Ì‡Â ,ÔÈ�˜ Ba LÈL שכתב למה שכתב הטעם בין ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ»ƒ¿»»

לא  או קנין יש אם חילוק ËL¯אדםÏ‡אףÂ.לח שיש ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ¿…«≈»¿ƒ¿«
Ì‰ÈÏÚ ·BÁ משום לו, שחייב משניהם אחד אף Ï‡על ¯Ó‡È „Á‡ ÏkL ¬≈∆∆»∆»…«…

¯ËL‰ È„Ú e‡a Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,È¯·Á ÏÚ ‡Ï‡ ,‰Ê ¯ËL ·zÎ� ÈÏÚ»«ƒ¿«¿«∆∆»«¬≈ƒ∆»ƒ≈»≈≈«¿«
e�„Ú‰L ¯ËL‰ e‰Ê ,e¯Ó‡Â ÌÓˆÚa וחתמנוe‰ÊÂ ,ÂÈÏÚ האדם ¿«¿»¿»¿∆«¿«∆≈«¿»»¿∆

‰‡ÂÏ‰a ÂÈÏÚ e�„Ú‰L,הלוה באמת מיהו יודעים אנו עדותם לפי וממילא ∆≈«¿»»¿«¿»»
ולעשות  השטר את לתקן בידם מ"מ השטר, בתוך זה דבר מוכח שלא ואע"פ

u
בשטר לח. רק הוא החשש  השו "ע , לטעם דגם  הרמ "א, קושיית  ליישב  כתב  ובש "ך

השטר  את לו להחזיר חשש  לא  ולכן  עמו , שמלוה בלי ללוה שכותבין קנין בו  שיש 

שהוא לו יאמר כי כעת, שעושה  כמו בו  ויתבענו יבוא  שלא כדי  קודם , לקורעו  בלי

לא עמו , המלוה אא "כ  כותבין שאין קנין בו באין  משא"כ בעצמו , וכתבו  הלוה 

קודם. לקורעו  בלי לו  להחזירו  לו  היה
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נוספים  סימנים עם חדש ‡ÌÈ¯Áלט שטר ÌÈ„Ú Ì‡Â החתומים . אלו לא ¿ƒ≈ƒ¬≈ƒ
t‰בשטר  ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„ BÏ LÈ ,Ôk e„ÈÚ‰ אין השטר עידי שמכח כיון ≈ƒ≈≈ƒƒ¿∆«∆

זה  הרי אחרים, עדים של פה בעל עדות מכח רק אלא הלוה, מיהו יודעים אנו

פה  על מלוה Ì‰Óכמו „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â היה . אלו, שמעון בן יוסף משני ¿ƒ»»∆»≈∆
¯Á‡‰Ó ÔÈ·B‚ ,¯ËLa ·e˙k‰ ÔÓÊa ÔË˜ ולא גדול היה שהלוה ודאי כי »»ƒ¿««»«¿«ƒ≈»«≈

Ì˙�˜zמ קטן  ‰Óe על . זה שטר להוציא שיוכלו כדי שמעון, בן יוסף בשני ««»»»
עליהם  זר אדם או e·zÎÈזה, את, גם Ì�˜Êבשטר ÌL או מהם אחד של ƒ¿¿≈¿≈»

המלוה  של או הלוה ÔÓÈÒשל ÌeL e·zÎÈ ,‰ÂL Ì�˜Ê ÌL Ì‚ Ì‡Â ;¿ƒ«≈¿≈»»∆ƒ¿¿ƒ»
לוי  או כהן כגון מהם, אחד של ‰Ì‰‚‰:.מא אחר Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ שני ≈¿ƒ¿ƒ≈

שמעון  בן Ì‰ÈÏÚ,היוסף ·BÁ ¯ËL ÌÈ‡ÈˆBÓ ,˙B¯ÈÚ ÈzLÓכיוןÌÈÎÈ¯ˆ„ ƒ¿≈¬»ƒƒ¿«¬≈∆¿¿ƒƒ

¯ËL· ‰ÂÏÓ B‡ ‰ÂÏ ÏL ¯ÈÚ‰ ÌL ·zÎÏ,שנכתב המקום מכח ממילא ƒ¿…≈»ƒ∆…∆«¿∆«¿«

הכוונה מי על ÈÚ˘È‰)מוכח ¯"¯‰ Ì˘· ¯ÂË).ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

˙B¯ËLa ¯ÈÚ‰ ÌLהמקום שם לכתוב נהגו בגיטין Ó‰'ורק Ê"ÈÙ Ì"·Ó¯) ≈»ƒ«¿»

(‡"Ò ÔÓÈÒ ¯ÂËÂ ‰ÂÏÓ,ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ בן יוסף לשני קשור שלא בשטר ולכן ¿≈¬ƒ

העיר  שם לכתוב צריך אין B¯ÈÚ˙,שמעון, ÈzLÓ Ì‰ Ì‡ È‡„Â ,e‰ÈÓ .ƒ««ƒ≈ƒ¿≈¬»

Ô‰Ó „Á‡ ÏL ¯ÈÚ‰ ÌL e·˙ÎÂ כתב אם מ"מ לכותבו, צריך שאין אע"פ ¿»¿≈»ƒ∆∆»≈∆

ÈÏ ‰‡¯� Ôk ,ÏÏk ¯Á‡a ÈÚËÓÏ ‡kÈÏÂ ,ÔÓÈÒÓ Ú¯‚ ‡Ï מבÛÒBÈ È�L Ì‡ . …»«ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈¿«≈ƒ¿∆ƒƒ¿≈≈

ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ¯ËLa ·˙ÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙Ó „Á‡‰Â ,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔBÚÓL Ôa∆ƒ¿¿ƒ««¿»∆»≈»ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿

Â"¯� B‡ Ë"ÈÏ˘ והוא האב, על קאי נר"ו או שלי"ט שתואר ¿BÓkהיינו

ÈÁ ÂÈ·‡L ÈÓ ÏÚ ÔÈ·˙BkL של אביו השטר כתיבת שבשעת מוכח וא"כ ∆¿ƒ«ƒ∆»ƒ«

u
סימניםלט. עם  חדש  שטר יכתבו שלא מוחה הלוה כעת  שהרי הקשה  בקצוה "ח 

לשיטה הטעם שעיקר הנתיבות  ותירץ בשטר. מלוה  דין  לזה יהיה וכיצד נוספים ,

בו . לגבות כדי  מתוכו  מוכח בשטר  בעינן שלא  זו 

הואמ. והלוה  קטן  שהתובע באופן זה, על  זה מוציאין  קטן, מהם  כשאחד וכן 

הגדול . זה המלוה בהכרח וא"כ  ממון, מלוה לא  קטן  דודאי גדול ,

הכהן מא. ולא  הישראל  שזה  הוכחה שזה אמרינן סתם, וכתוב  כהן, מהם  אחד ואם

[נתיבות].

שלמב. העיר שם  לכתוב  צריך  בודאי מקומות משני ולוה שבמלוה הנתיבות  כתב 

כששניהם ורק  אותו , ויתבע כשמו  ששמו  אחד עוד בעולם ימצא דאל "כ  הלווה,

לתבוע אחרת מעיר למלוה  השטר את  שיתן  חוששים  אם נחלקו  אז  מקום מאותו 

חוששים. שאין רמ"א פסק וע"ז שלו , בעיר  כשמו  ששמו  לוה 



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|èî ïîéñ ì

הרמ"א] בדברי יתבאר לא, או קנין בו יש BÏבין ¯Ó‡ÈL Ê‰הנתבע , ¯ËL ∆…«¿«∆
‡e‰ ÈÏL ÈÏÚ ‡ÈˆBÓ ‰z‡L זה שטר פי על קודם לך הלויתי אני ∆«»ƒ»«∆ƒ

E„Èa ÈÏ ‰È‰L ·BÁ‰ ÈÏ zÚ¯tLk EÏ Èz¯ÊÁ‰Â ראיה שום אין ולכן ¿∆¡«¿ƒ¿¿∆»«¿»ƒ«∆»»ƒ¿»¿
ממך  מעולם לויתי לא אני כי זה, חוב לך חייב שאני בידך זה שטר שנמצא ממה

שלך  חוב היה זה ושטר „ÈÙÏ‰‚‰:.כלום, ,Ô‡Îa ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈ¯˙BÒ ÂÈ¯·„¿»»¿ƒ∆∆∆¿«ƒ¿ƒ

‡ÓÚË È‡‰ משום זה, בשטר לתובעו יכול שאינו ‰‡Èהטעם ¯ÓBÏ ÏBÎÈL ««¬»∆»««

Ba ÔÈ‡ B‡ ÔÈ�˜ Ba LÈL ¯ËL ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡ ,EÏ ÂÈz¯ÊÁ‰Â ÈÏL ‡¯ËL¿»»∆ƒ¿∆¡«¿ƒ¿≈ƒ≈¿«∆≈ƒ¿»≈

ÌÚËÓ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ¯ËL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L ÌÚË‰ ÌÈL¯ÙÓ LÈ Ï·‡ .ÔÈ�ƒ̃¿»¬»≈¿»¿ƒ«««∆≈ƒƒ¿«∆«∆ƒ««

י"ג סעיף ל"ט סימן לעיל ÔÈ‡Lשנתבאר Èt ÏÚ Û‡ ‰BÏÏ ¯ËL ÔÈ·˙BÎ„¿¿ƒ¿««∆««ƒ∆≈

BÓÚ ‰ÂÏÓ שום אין הלוה, את  מכירין אם כי  שכותבין, דהטעם נתבאר ושם «¿∆ƒ

תקלה  של Âחשש וביקש , בא שהוא חוששים שם, אותו עם שניים ¿כשיש

ולכן בקשתו, כפי לו וכתבו הלוה, הוא כי השטר את לו «Ô�ÈLÈÁ«¿ƒשיכתבו

‰BÏ‰ ‡e‰ B‡ÈˆBÓ‰ ‰ÊL בתורת מוציאו וכעת זה, שטר לו כתבו לכן כי  ∆∆«ƒ«∆

חבירו  על שטר להוציא אפשר אי ולכן e·המלוה, ¯˜חשש, LeÁÏ ÔÈ‡ ‰Ê ¿∆≈»«

Ë"Ï ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ„k ÔÈ�˜ Ba LÈL ¯ËLa כותבין אין קנין בו אין אם כי ƒ¿«∆≈ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ»

מלקוחות  ויגבו ההלוואה עם לבסוף יתאחר שמא עמו, שהמלוה בלי ללוה

ההלוואה  אם אפי' הקנין, מזמן מיד השיעבוד חל קנין כשיש אבל כדין, שלא

יותר  מאוחר במועד תהיה ËL¯עצמה Ô�ÈÚ·„ ‰ÏÁza Ô‡k ·˙k ÔÎÏÂ ,¿»≈»«««¿ƒ»¿»≈»¿«

ÂÈ¯·„· ‰¯È˙Ò LÈ Ôk Ì‡Â ,ÔÈ�˜ Ba LÈL שכתב למה שכתב הטעם בין ∆≈ƒ¿»¿ƒ≈≈¿ƒ»ƒ¿»»

לא  או קנין יש אם חילוק ËL¯אדםÏ‡אףÂ.לח שיש ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯Á‡ ¿…«≈»¿ƒ¿«
Ì‰ÈÏÚ ·BÁ משום לו, שחייב משניהם אחד אף Ï‡על ¯Ó‡È „Á‡ ÏkL ¬≈∆∆»∆»…«…

¯ËL‰ È„Ú e‡a Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,È¯·Á ÏÚ ‡Ï‡ ,‰Ê ¯ËL ·zÎ� ÈÏÚ»«ƒ¿«¿«∆∆»«¬≈ƒ∆»ƒ≈»≈≈«¿«
e�„Ú‰L ¯ËL‰ e‰Ê ,e¯Ó‡Â ÌÓˆÚa וחתמנוe‰ÊÂ ,ÂÈÏÚ האדם ¿«¿»¿»¿∆«¿«∆≈«¿»»¿∆

‰‡ÂÏ‰a ÂÈÏÚ e�„Ú‰L,הלוה באמת מיהו יודעים אנו עדותם לפי וממילא ∆≈«¿»»¿«¿»»
ולעשות  השטר את לתקן בידם מ"מ השטר, בתוך זה דבר מוכח שלא ואע"פ

u
בשטר לח. רק הוא החשש  השו "ע , לטעם דגם  הרמ "א, קושיית  ליישב  כתב  ובש "ך

השטר  את לו להחזיר חשש  לא  ולכן  עמו , שמלוה בלי ללוה שכותבין קנין בו  שיש 

שהוא לו יאמר כי כעת, שעושה  כמו בו  ויתבענו יבוא  שלא כדי  קודם , לקורעו  בלי

לא עמו , המלוה אא "כ  כותבין שאין קנין בו באין  משא"כ בעצמו , וכתבו  הלוה 

קודם. לקורעו  בלי לו  להחזירו  לו  היה
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נוספים  סימנים עם חדש ‡ÌÈ¯Áלט שטר ÌÈ„Ú Ì‡Â החתומים . אלו לא ¿ƒ≈ƒ¬≈ƒ
t‰בשטר  ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„ BÏ LÈ ,Ôk e„ÈÚ‰ אין השטר עידי שמכח כיון ≈ƒ≈≈ƒƒ¿∆«∆

זה  הרי אחרים, עדים של פה בעל עדות מכח רק אלא הלוה, מיהו יודעים אנו

פה  על מלוה Ì‰Óכמו „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â היה . אלו, שמעון בן יוסף משני ¿ƒ»»∆»≈∆
¯Á‡‰Ó ÔÈ·B‚ ,¯ËLa ·e˙k‰ ÔÓÊa ÔË˜ ולא גדול היה שהלוה ודאי כי »»ƒ¿««»«¿«ƒ≈»«≈

Ì˙�˜zמ קטן  ‰Óe על . זה שטר להוציא שיוכלו כדי שמעון, בן יוסף בשני ««»»»
עליהם  זר אדם או e·zÎÈזה, את, גם Ì�˜Êבשטר ÌL או מהם אחד של ƒ¿¿≈¿≈»

המלוה  של או הלוה ÔÓÈÒשל ÌeL e·zÎÈ ,‰ÂL Ì�˜Ê ÌL Ì‚ Ì‡Â ;¿ƒ«≈¿≈»»∆ƒ¿¿ƒ»
לוי  או כהן כגון מהם, אחד של ‰Ì‰‚‰:.מא אחר Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ שני ≈¿ƒ¿ƒ≈

שמעון  בן Ì‰ÈÏÚ,היוסף ·BÁ ¯ËL ÌÈ‡ÈˆBÓ ,˙B¯ÈÚ ÈzLÓכיוןÌÈÎÈ¯ˆ„ ƒ¿≈¬»ƒƒ¿«¬≈∆¿¿ƒƒ

¯ËL· ‰ÂÏÓ B‡ ‰ÂÏ ÏL ¯ÈÚ‰ ÌL ·zÎÏ,שנכתב המקום מכח ממילא ƒ¿…≈»ƒ∆…∆«¿∆«¿«

הכוונה מי על ÈÚ˘È‰)מוכח ¯"¯‰ Ì˘· ¯ÂË).ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈¿ƒ

˙B¯ËLa ¯ÈÚ‰ ÌLהמקום שם לכתוב נהגו בגיטין Ó‰'ורק Ê"ÈÙ Ì"·Ó¯) ≈»ƒ«¿»

(‡"Ò ÔÓÈÒ ¯ÂËÂ ‰ÂÏÓ,ÔÈ‚‰B� ÔÎÂ בן יוסף לשני קשור שלא בשטר ולכן ¿≈¬ƒ

העיר  שם לכתוב צריך אין B¯ÈÚ˙,שמעון, ÈzLÓ Ì‰ Ì‡ È‡„Â ,e‰ÈÓ .ƒ««ƒ≈ƒ¿≈¬»

Ô‰Ó „Á‡ ÏL ¯ÈÚ‰ ÌL e·˙ÎÂ כתב אם מ"מ לכותבו, צריך שאין אע"פ ¿»¿≈»ƒ∆∆»≈∆

ÈÏ ‰‡¯� Ôk ,ÏÏk ¯Á‡a ÈÚËÓÏ ‡kÈÏÂ ,ÔÓÈÒÓ Ú¯‚ ‡Ï מבÛÒBÈ È�L Ì‡ . …»«ƒƒ»¿≈»¿ƒ¿≈¿«≈¿«≈ƒ¿∆ƒƒ¿≈≈

ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ¯ËLa ·˙ÎÂ ,ÂÈ·‡ ˙Ó „Á‡‰Â ,˙Á‡ ¯ÈÚa ÔBÚÓL Ôa∆ƒ¿¿ƒ««¿»∆»≈»ƒ¿»««¿«≈∆ƒ¿

Â"¯� B‡ Ë"ÈÏ˘ והוא האב, על קאי נר"ו או שלי"ט שתואר ¿BÓkהיינו

ÈÁ ÂÈ·‡L ÈÓ ÏÚ ÔÈ·˙BkL של אביו השטר כתיבת שבשעת מוכח וא"כ ∆¿ƒ«ƒ∆»ƒ«

u
סימניםלט. עם  חדש  שטר יכתבו שלא מוחה הלוה כעת  שהרי הקשה  בקצוה "ח 

לשיטה הטעם שעיקר הנתיבות  ותירץ בשטר. מלוה  דין  לזה יהיה וכיצד נוספים ,

בו . לגבות כדי  מתוכו  מוכח בשטר  בעינן שלא  זו 

הואמ. והלוה  קטן  שהתובע באופן זה, על  זה מוציאין  קטן, מהם  כשאחד וכן 

הגדול . זה המלוה בהכרח וא"כ  ממון, מלוה לא  קטן  דודאי גדול ,

הכהן מא. ולא  הישראל  שזה  הוכחה שזה אמרינן סתם, וכתוב  כהן, מהם  אחד ואם

[נתיבות].

שלמב. העיר שם  לכתוב  צריך  בודאי מקומות משני ולוה שבמלוה הנתיבות  כתב 

כששניהם ורק  אותו , ויתבע כשמו  ששמו  אחד עוד בעולם ימצא דאל "כ  הלווה,

לתבוע אחרת מעיר למלוה  השטר את  שיתן  חוששים  אם נחלקו  אז  מקום מאותו 

חוששים. שאין רמ"א פסק וע"ז שלו , בעיר  כשמו  ששמו  לוה 
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חי  היה זה שמעון בן ÔBÚÓLמג יוסף Ôa ÛÒBÈ e�Ï ¯Ó‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k Ì‡ ,ƒ»¿»≈ƒ»«»≈∆ƒ¿

Ë"ÈÏ˘ אמר מי העדים מעדות חלק הוא שלי"ט בתואר שכתוב מה וא"כ

ÔÓÈÒלהם  ÈÂ‰ מת , כבר שאביו זה ולא חי היה שאביו מי ‡Ìשזה Ï·‡ . «≈ƒ»¬»ƒ

È�BÏtÓ È˙ÈÂÏ ,‰Ê· ‡ˆBÈÎ B‡ ,Ë"ÈÏ˘ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ È�‡ :¯ËLa ·e˙k»«¿«¬ƒ≈∆ƒ¿«≈»∆»ƒƒƒ¿ƒ

'ÂÎÂ העדים של ולא הלוה של כתיבה נוסח שזה ÌÈÓe˙Áדהיינו ÌÈ„Ú‰Â , ¿¿»≈ƒ¬ƒ

ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ËÓÏ הלוה היה באמת ‰È�Lמי ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ שאביו , ¿«»≈∆ƒ»¿«¿ƒ»∆»«≈ƒ

רק  הלוה, היה באמת הוא מת Ckכבר ·zÎÏ ÌÈ¯Ú‰ שהשני שיחשבו כדי ∆¡ƒƒ¿…«

הלוה  È„‰ÒÓהוא ‡˜ ‡˙ÏÓ ‰ÈÏk‡ Â‡Ï„ ,CÎ· e˜„˜„ ‡Ï ÌÈ„Ú‰Â כי , ¿»≈ƒ…ƒ¿¿¿»¿««À≈ƒ¿»»¿«¬≈

העיקרי  התוכן על אלא בשטר, שמופיע מילה כל על מעידים לא העדים

אביו  על שכתוב התואר על ולא ההלוואה, וסכום והמלוה הלוה שם והוא

כל  על להעיד וכוונתם מדקדקים דהעדים וס"ל חולק והש"ך הלוה. של

בשטר המוזכרים ‰¯˘·"‡)הפרטים Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì‰ Ï·‡¬»≈ƒƒ
‡Ï‡ EÏ Èz·ÈÁ˙� ‡Ï ¯ÓBÏ ¯Á‡‰ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ÏÚ ˙B¯ËL¿»««≈¿…»»«≈«…ƒ¿««¿ƒ¿∆»

EÓLk BÓLL E¯·ÁÏ שאין והטעם זה, שטר מצאת ואתה ממנו נפל והשטר «¬≈¿∆¿¿ƒ¿
כיון  כן, לטעון dÏיכול Ô�È˜ÈÊÁÓ B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯ËL‰L ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆«¿«≈ƒ««»«¿ƒƒ»≈

BÏLa שלו הוא אדם, יד שתחת מה כל חזקה ‰ËL¯‰‚‰:.כי ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ¿∆¬»ƒ≈«¿«

B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ אצלו ומונח אחר ומצאו נאבד Lאלא Èt ÏÚ Û‡ הלוה , ≈ƒ««»««ƒ∆

Ì‰Ó „Á‡Ï ·ÈÁL ‰„BÓ למי יודע אינו e�ÓÓרק ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ , ∆∆«»¿∆»≈∆≈»¿ƒ¿ƒƒ∆

(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)‰ÊÏ ‰Ê e�zÈL ‰‡L¯‰a ‡Ï‡ נותן שהמלוה ∆»¿«¿»»∆ƒ¿∆»∆

הרשאה, כתב לשני יתן אחד נמי והכא בשמו, חובו, את לגבות לשלוחו כח

לשלם  חייב ודאי הרי המלוה, הוא אם נפשך, ממה מכח  מהלוה גובה ואז

הרשאה כתב לו נתן והוא המלוה השני הרי המלוה, אינו ואם .(„"Ú)לו,

Ì‡Âרק שטרות, בשתי משניהם  שלוה Ì‰Óמודה „Á‡Ó ¯·BL B„Èa LÈ ¿ƒ≈¿»»≈∆»≈∆
ממי  יודע ואינו הפירעון, על שובר ממנו וקיבל מהם לאחד שפרע שטוען ,דהיינו

BÚ·zÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÌeL ÔÈ‡ שבידו השטר ÏÎÏמכח ¯Ó‡ÈL , ≈∆»≈∆»¿…¿∆…«¿»
‰z‡ Ì‰Ó „Á‡ ש זה ‰BL·¯הוא ‰Ê ÈÏ z·˙k לך חייב e‰ÈÓe,ואיני . ∆»≈∆«»»«¿»ƒ∆«»ƒ

‰„BÓ ‡e‰ È¯‰L .Ì‰Ó „Á‡ ‰a‚È ,‰ÊÏ ‰Ê ‰‡L¯‰ e·zÎÈ Ì‡ƒƒ¿¿«¿»»∆»∆ƒ¿∆∆»≈∆∆¬≈∆

u
עלמג. אלא  זה שם  בעל  של  אביו  על  הולך  לא  החיים  דתואר וס"ל  חולק  והב "י

הש "ך . עמו  והסכים  באמצע, להפסיק לא כדי בסוף  אותו  כתב  רק עצמו , האדם 
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„Á‡Ï ‡Ï‡ Ú¯t ‡ÏL ממה מכח ההרשאה עם ממנו לגבות יוכל וממילא ∆…»«∆»¿∆»
וכנ"ל  ÔÚËÈנפשך Ì‡Â zÎÏ·באמת. È˙ÈÂˆÂ ,ÌÎÈ�LÏ ÈzÚ¯tרק¯·BL ¿ƒƒ¿…»«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒƒƒ¿…»
Èk ,„Á‡ ש ÌkÓידעתי ‡·ÈL ÈÓ ÏÎÏ B˙B‡¯‰Ï ÈÏ ˜ÈtÒÈ ‡e‰ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿«¿¿»ƒ∆»…ƒ∆

B·BÁ È�Ú·˙Ï זה שובר להראותו ÏÈÚBÈאוכל ‡ÏÂ ‰�ÚË B˙�ÚË , ¿»¿≈ƒ«¬»«¿»¿…ƒ
‰‡L¯‰ משניהם שפטור טוען הוא כי נפשך, ממה טענת כאן שאין .כיון «¿»»

ÔÂ˘Á¯Ó ÁÎ

ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa אחד לכל לומר יכול אחד, שובר בידו יש שאם «∆¿»ƒ¬ƒ
שובר  לי וכתבת לך ÌÈLÏLÓפרעתי ÔÈ‡Lk אבותם , בשם בשמותם ¿∆≈¿À»ƒ
סימן  שאר או אבותם, ‡Ìואבות Ï·‡ .¯·BLa ‡ÏÂ ˙B¯ËLa ‡Ï…«¿»¿…«»¬»ƒ

˙B¯ËLa ÌÈLÏLÓ,סימן יש השטרות שבשתי משולש Ï‡רקÂהיינו ¿À»ƒ«¿»¿…
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯·BL‰ ÏÚa ÏÚ ,¯·BLa,המלוה מי מוכח שבשטרות כיון «»««««»¿»ƒ¿»»

מלוה  וכל התחתונה, על השובר בעל יד אמרינן פרע, למי מוכח לא ובשובר

באחד  ואם ונוטל. נשבע מלוה כל ולכן לשכנגדו, נכתב שהשובר לדחותו יכול

ונפטר  כנגדו הלוה נשבע סימן, אין .מד מהשטרות

Ë‰ÂÏ‰L „Á‡ ‰ÂÏÓהלואות È�Laשתי ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ È�LÏ «¿∆∆»∆ƒ¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿≈
Ïˆ‡ ‡ˆÓ�Â ,„Á‡ Ïk ÏL B¯ËL ¯k�L ÌÈLÏLÓ eÈ‰Â ˙B¯ËL¿»¿»¿À»ƒ∆ƒ»¿»∆»∆»¿ƒ¿»≈∆

ÌÈ˜Ó ¯·BL ‰ÂÏÓ‰ מה‰È‰ ‡ÏÂ ,Úe¯t ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËLL ««¿∆»¿À»∆¿»∆≈∆ƒ¿»«¿…»»
LÏLÓ ¯·BL‰ השובר נכתב שניהם מבין שטר איזה על ידוע e‡ˆÓ�Âואין , «»¿À»¿ƒ¿¿
˙B¯ËL‰ È�L ההלוואות שתי ÂÈ˙B¯ËLשל ÔÈaהאחרים‰ÂÏÓ ÏL ¿≈«¿»≈¿»»∆«¿∆

ÌÈÚe¯˜‰,קרעום זה ומחמת נפרעו שכבר אחרות הלוואות של שטרות היינו «¿ƒ
אלו  ריעותות שתי מחמת ביניהם, היו אלו ÏLושטרות ÌÁk Ú¯e‰«…»∆

ÌÈÚe¯t ˙˜ÊÁa Ì‰È�Le ˙B¯ËL‰ מו. «¿»¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

u
הקודם,מד. בסעיף  כמו  השובר בעל  עם דהדין  הש "ך  עמו  והסכים  הטור ודעת 

פרועים. השטרות  ששני וידעו  כהוגן העדים עשו  דודאי

כשיפרענו ,מה. ללוה  ליתנו  מוכן שיהיה  כדי כתבו  המלוה שמא  מקויים , אינו  דאם 

שובר, לקיים  המלוה  דרך  דאין קיימו  הלוה כבר כרחך  על  מקויים , זה אם אבל 

עבורו . לשומרו  למלוה  ונתנו הלוה ביד היה  וכבר

שהשטרות מו. וגם  המלוה ברשות שמונח  שובר גם  תרתי , שצריך  המחבר דעת

שנמצא או  מהם, באחד דדי הש "ך  דעת אבל  הקרועים , שטרותיו  בין מונחים

ודעת  הקרועים. שטרותיו  בין מונחים  שהשטרות  או  מקויים , שובר ברשותו
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חי  היה זה שמעון בן ÔBÚÓLמג יוסף Ôa ÛÒBÈ e�Ï ¯Ó‡ :ÌÈ„Ú‰ e·˙k Ì‡ ,ƒ»¿»≈ƒ»«»≈∆ƒ¿

Ë"ÈÏ˘ אמר מי העדים מעדות חלק הוא שלי"ט בתואר שכתוב מה וא"כ

ÔÓÈÒלהם  ÈÂ‰ מת , כבר שאביו זה ולא חי היה שאביו מי ‡Ìשזה Ï·‡ . «≈ƒ»¬»ƒ

È�BÏtÓ È˙ÈÂÏ ,‰Ê· ‡ˆBÈÎ B‡ ,Ë"ÈÏ˘ ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ È�‡ :¯ËLa ·e˙k»«¿«¬ƒ≈∆ƒ¿«≈»∆»ƒƒƒ¿ƒ

'ÂÎÂ העדים של ולא הלוה של כתיבה נוסח שזה ÌÈÓe˙Áדהיינו ÌÈ„Ú‰Â , ¿¿»≈ƒ¬ƒ

ÔÓÈÒ ‰Ê ÔÈ‡ ,‰ËÓÏ הלוה היה באמת ‰È�Lמי ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„ שאביו , ¿«»≈∆ƒ»¿«¿ƒ»∆»«≈ƒ

רק  הלוה, היה באמת הוא מת Ckכבר ·zÎÏ ÌÈ¯Ú‰ שהשני שיחשבו כדי ∆¡ƒƒ¿…«

הלוה  È„‰ÒÓהוא ‡˜ ‡˙ÏÓ ‰ÈÏk‡ Â‡Ï„ ,CÎ· e˜„˜„ ‡Ï ÌÈ„Ú‰Â כי , ¿»≈ƒ…ƒ¿¿¿»¿««À≈ƒ¿»»¿«¬≈

העיקרי  התוכן על אלא בשטר, שמופיע מילה כל על מעידים לא העדים

אביו  על שכתוב התואר על ולא ההלוואה, וסכום והמלוה הלוה שם והוא

כל  על להעיד וכוונתם מדקדקים דהעדים וס"ל חולק והש"ך הלוה. של

בשטר המוזכרים ‰¯˘·"‡)הפרטים Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).ÔÈ‡ÈˆBÓ Ì‰ Ï·‡¬»≈ƒƒ
‡Ï‡ EÏ Èz·ÈÁ˙� ‡Ï ¯ÓBÏ ¯Á‡‰ ÏBÎÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡ ÏÚ ˙B¯ËL¿»««≈¿…»»«≈«…ƒ¿««¿ƒ¿∆»

EÓLk BÓLL E¯·ÁÏ שאין והטעם זה, שטר מצאת ואתה ממנו נפל והשטר «¬≈¿∆¿¿ƒ¿
כיון  כן, לטעון dÏיכול Ô�È˜ÈÊÁÓ B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ ¯ËL‰L ÈÓ ÏkL∆»ƒ∆«¿«≈ƒ««»«¿ƒƒ»≈

BÏLa שלו הוא אדם, יד שתחת מה כל חזקה ‰ËL¯‰‚‰:.כי ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ¿∆¬»ƒ≈«¿«

B„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ אצלו ומונח אחר ומצאו נאבד Lאלא Èt ÏÚ Û‡ הלוה , ≈ƒ««»««ƒ∆

Ì‰Ó „Á‡Ï ·ÈÁL ‰„BÓ למי יודע אינו e�ÓÓרק ‡ÈˆB‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ , ∆∆«»¿∆»≈∆≈»¿ƒ¿ƒƒ∆

(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)‰ÊÏ ‰Ê e�zÈL ‰‡L¯‰a ‡Ï‡ נותן שהמלוה ∆»¿«¿»»∆ƒ¿∆»∆

הרשאה, כתב לשני יתן אחד נמי והכא בשמו, חובו, את לגבות לשלוחו כח

לשלם  חייב ודאי הרי המלוה, הוא אם נפשך, ממה מכח  מהלוה גובה ואז

הרשאה כתב לו נתן והוא המלוה השני הרי המלוה, אינו ואם .(„"Ú)לו,

Ì‡Âרק שטרות, בשתי משניהם  שלוה Ì‰Óמודה „Á‡Ó ¯·BL B„Èa LÈ ¿ƒ≈¿»»≈∆»≈∆
ממי  יודע ואינו הפירעון, על שובר ממנו וקיבל מהם לאחד שפרע שטוען ,דהיינו

BÚ·zÏ ÏBÎÈ Ì‰Ó „Á‡ ÌeL ÔÈ‡ שבידו השטר ÏÎÏמכח ¯Ó‡ÈL , ≈∆»≈∆»¿…¿∆…«¿»
‰z‡ Ì‰Ó „Á‡ ש זה ‰BL·¯הוא ‰Ê ÈÏ z·˙k לך חייב e‰ÈÓe,ואיני . ∆»≈∆«»»«¿»ƒ∆«»ƒ

‰„BÓ ‡e‰ È¯‰L .Ì‰Ó „Á‡ ‰a‚È ,‰ÊÏ ‰Ê ‰‡L¯‰ e·zÎÈ Ì‡ƒƒ¿¿«¿»»∆»∆ƒ¿∆∆»≈∆∆¬≈∆

u
עלמג. אלא  זה שם  בעל  של  אביו  על  הולך  לא  החיים  דתואר וס"ל  חולק  והב "י

הש "ך . עמו  והסכים  באמצע, להפסיק לא כדי בסוף  אותו  כתב  רק עצמו , האדם 
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„Á‡Ï ‡Ï‡ Ú¯t ‡ÏL ממה מכח ההרשאה עם ממנו לגבות יוכל וממילא ∆…»«∆»¿∆»
וכנ"ל  ÔÚËÈנפשך Ì‡Â zÎÏ·באמת. È˙ÈÂˆÂ ,ÌÎÈ�LÏ ÈzÚ¯tרק¯·BL ¿ƒƒ¿…»«¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒƒƒ¿…»
Èk ,„Á‡ ש ÌkÓידעתי ‡·ÈL ÈÓ ÏÎÏ B˙B‡¯‰Ï ÈÏ ˜ÈtÒÈ ‡e‰ ∆»ƒ«¿ƒƒ¿«¿¿»ƒ∆»…ƒ∆

B·BÁ È�Ú·˙Ï זה שובר להראותו ÏÈÚBÈאוכל ‡ÏÂ ‰�ÚË B˙�ÚË , ¿»¿≈ƒ«¬»«¿»¿…ƒ
‰‡L¯‰ משניהם שפטור טוען הוא כי נפשך, ממה טענת כאן שאין .כיון «¿»»

ÔÂ˘Á¯Ó ÁÎ

ÁÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa אחד לכל לומר יכול אחד, שובר בידו יש שאם «∆¿»ƒ¬ƒ
שובר  לי וכתבת לך ÌÈLÏLÓפרעתי ÔÈ‡Lk אבותם , בשם בשמותם ¿∆≈¿À»ƒ
סימן  שאר או אבותם, ‡Ìואבות Ï·‡ .¯·BLa ‡ÏÂ ˙B¯ËLa ‡Ï…«¿»¿…«»¬»ƒ

˙B¯ËLa ÌÈLÏLÓ,סימן יש השטרות שבשתי משולש Ï‡רקÂהיינו ¿À»ƒ«¿»¿…
‰È‡¯ ‡È·‰Ï ¯·BL‰ ÏÚa ÏÚ ,¯·BLa,המלוה מי מוכח שבשטרות כיון «»««««»¿»ƒ¿»»

מלוה  וכל התחתונה, על השובר בעל יד אמרינן פרע, למי מוכח לא ובשובר

באחד  ואם ונוטל. נשבע מלוה כל ולכן לשכנגדו, נכתב שהשובר לדחותו יכול

ונפטר  כנגדו הלוה נשבע סימן, אין .מד מהשטרות

Ë‰ÂÏ‰L „Á‡ ‰ÂÏÓהלואות È�Laשתי ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ È�LÏ «¿∆∆»∆ƒ¿»ƒ¿≈≈∆ƒ¿ƒ¿≈
Ïˆ‡ ‡ˆÓ�Â ,„Á‡ Ïk ÏL B¯ËL ¯k�L ÌÈLÏLÓ eÈ‰Â ˙B¯ËL¿»¿»¿À»ƒ∆ƒ»¿»∆»∆»¿ƒ¿»≈∆

ÌÈ˜Ó ¯·BL ‰ÂÏÓ‰ מה‰È‰ ‡ÏÂ ,Úe¯t ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ ÏL B¯ËLL ««¿∆»¿À»∆¿»∆≈∆ƒ¿»«¿…»»
LÏLÓ ¯·BL‰ השובר נכתב שניהם מבין שטר איזה על ידוע e‡ˆÓ�Âואין , «»¿À»¿ƒ¿¿
˙B¯ËL‰ È�L ההלוואות שתי ÂÈ˙B¯ËLשל ÔÈaהאחרים‰ÂÏÓ ÏL ¿≈«¿»≈¿»»∆«¿∆

ÌÈÚe¯˜‰,קרעום זה ומחמת נפרעו שכבר אחרות הלוואות של שטרות היינו «¿ƒ
אלו  ריעותות שתי מחמת ביניהם, היו אלו ÏLושטרות ÌÁk Ú¯e‰«…»∆

ÌÈÚe¯t ˙˜ÊÁa Ì‰È�Le ˙B¯ËL‰ מו. «¿»¿≈∆¿∆¿«¿ƒ

u
הקודם,מד. בסעיף  כמו  השובר בעל  עם דהדין  הש "ך  עמו  והסכים  הטור ודעת 

פרועים. השטרות  ששני וידעו  כהוגן העדים עשו  דודאי

כשיפרענו ,מה. ללוה  ליתנו  מוכן שיהיה  כדי כתבו  המלוה שמא  מקויים , אינו  דאם 

שובר, לקיים  המלוה  דרך  דאין קיימו  הלוה כבר כרחך  על  מקויים , זה אם אבל 

עבורו . לשומרו  למלוה  ונתנו הלוה ביד היה  וכבר

שהשטרות מו. וגם  המלוה ברשות שמונח  שובר גם  תרתי , שצריך  המחבר דעת

שנמצא או  מהם, באחד דדי הש "ך  דעת אבל  הקרועים , שטרותיו  בין מונחים

ודעת  הקרועים. שטרותיו  בין מונחים  שהשטרות  או  מקויים , שובר ברשותו
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ÔÂ˘Á¯Ó ËÎ

È¯Á‡Ó Ì‰Ó „Á‡ ‰ÂÏL ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ È�L יודע ואינו מיהודה, ¿≈≈∆ƒ¿∆»»∆»≈∆≈«≈
הלוה  מהם Ì‰Óלאיזה „Á‡Ï ‡ˆÓ�Â ÛÒBÈÓברשותו , ‰�˜L ‰„N ¿ƒ¿»¿∆»≈∆»∆∆»»ƒ≈

Û¯ËÏ ÏBÎÈ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ,Ba ÌÈÙzL eÈ‰L B‡ ,È�L‰ ÔBÚÓL Ôa∆ƒ¿«≈ƒ∆»À»ƒ≈««¿∆»ƒ¿…
‰„N‰ אצלו שהשדה ÓBÏÂ¯מזה נפשך,, ËeÓ·ממה  ,È˙ÈÂÏ‰ EÏ Ì‡ «»∆¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»

לי  חייב שאתה כיון זו, שדה לטרוף בכוחי ודאי ‰È˙ÈÂÏ,הרי E¯·ÁÏ Ì‡Â ,¿ƒ«¬≈¿ƒ¿≈ƒ
מ"מ לי, חייב לא שאתה Lאע"פ ÔÂÈk ו לחברך, È�aהלויתי E¯·ÁÏ ÔÈ‡ ≈»∆≈«¬≈¿¿≈

ÔÈ¯BÁלחוב משועבדת זו ששדה כיון לך, שמכר זו שדה רק zÁ˜Ïאלא È¯‰ ƒ¬≈»«¿»
È„eaÚL לי משועבדת היא כי השדה את ממך לטרוף Ì‰Lkוזכותי ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈

,CLÙ� ‰ÓÓ ÈˆÁ‰ ˙Ba‚Ï ÏÎeÈ ‡Ï ÌÈÙzL ממה שייך שדה חצי כי À»ƒ…«ƒ¿«≈ƒƒ»«¿»
נפשך, ממה אומרים שלא והטעם לו, החייב שמעון בן ליוסף ÔÈ‡Lנפשך ÈÙÏ¿ƒ∆≈

ÌÈ„aÚLÓ ·BÁ ÏÚa ÈÒÎ� למלוה·¯Ú ÌÚËÓ ‡Ï‡ אדם של נכסיו כי ƒ¿≈««¿À¿»ƒ∆»ƒ««»≈
עבורו  Ú·zÏערבים ÏBÎÈL ÌB˜Óa ‡Ï‡ „aÚzLÓ B�È‡ ·¯Ú‰Â ,¿∆»≈≈ƒ¿«¿≈∆»¿»∆»ƒ¿…«

BÓˆÚ ‰BÏ‰Ó Ú·zÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÔÂÈÎÂ ,BÓˆÚ ‰BÏ‰Ó יודע אינו כי ≈«∆«¿¿≈»∆≈»ƒ¿…«≈«∆«¿
לכן  שניהם, מבין הלוה �Óˆ‡מיהו ;ÂÈÒÎ�Ó ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ B�È‡ סברא לפי ≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÔBÚÓLזו  Ôa ÛÒBÈ È�LÏ ·¯Ú‰L שניהם עבור ערב שנעשה ÔÈaהיינו , ∆∆»≈ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈
ÌÈÂÏÓ È�LÏ ערב להם נעשה והוא אחר, ממלוה לוה שמעון בן יוסף שכל ƒ¿≈«¿ƒ

„Á‡ ‰ÂÏÓÏ ÔÈa ההלוואות שתי את הלוה ÏBÎÈשהוא B�È‡L ÌLk , ≈¿«¿∆∆»¿≈∆≈»
Ô‰Ó Ú·zÏ בו לויתי אני לא זה ששטר יאמר אחד כל ÏBÎÈכי B�È‡ Ck , ƒ¿…«≈∆«≈»

·¯Ú‰Ó Ú·zÏ הנ"ל .מז מהטעם ƒ¿…«≈∆»≈

u
הקרועים. שטרותיו בין  שנמצא בריעותא שסגי הסמ"ע

שמעון ,מז. בן יוסף  עבור ערב  שנעשה שמעון  בן ליוסף  הדין דהוא מוסיף  והש "ך 

ממה לתובעו  אפשר  אי שמעון , בן יוסף  מדודו  שדה  שירש  שמעון בן  יוסף או

החייב שהשני מודה הוא  אם  אלו  שבאופנים סוברים  והנתיבות והקצות  נפשך .

לחייבו אפשר אי השטר מכח רק נפשך , ממה לשלם  חייב  היורש , או  הערב  והוא

מודה. כשאינו  נפשך  ממה מכח

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ð ïîéñäì

� ÔÓÈÒ

‰�Ó ÍÓÓ È˙ÈÂÏ Â· ·Â˙Î˘ ¯Ë˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

השטר,‡ ע"י ההלוואה על קול שיש דכיון ממשועבדים, בו גובה בשטר מלוה

מלוה  משא"כ המשועבדת, זו קרקע לקנות שלא ליזהר ללקוחות להם היה

בשטר. המלוה שם לכתוב צריך האם לומר ובא פה, e˙kL·על ÌÈ„Úa ¯ËL¿«¿≈ƒ∆»
'‰�Ó EÓÓ È˙ÈÂÏ È�BÏt È�‡' Ba השטר שאין ואפילו עליו, חתומים והעדים ¬ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆

כתוב  אלא מפלוני', לוה שפלוני ראינו מטה החתומים 'אנו עדות של בלשון

ו  שטר, נחשב מ"מ הלוה, של הודאה Baבלשון ‰·B‚ B‡ÈˆBÓ‰ Ïk כשטוען »«ƒ∆
מצאו  והוא מהמלוה שנפל חוששים שלא וקמ"ל הלוהו, ‡Ìמח שהוא Ï·‡ .¬»ƒ

B„È ·˙k ‡e‰L ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡ לומר נאמן אף ידו, כתב אינו [דאם ≈≈ƒ∆»∆¿«»
העדים  דרק פה, על כמלוה דנחשב כיון ממשועבדים גובה לא דודאי מזוייף],

חורין  מבני לגבות לענין דאף וקמ"ל ההלוואה, על קול מוציאים CBzÓשבשטר ,ƒ
ÔÓ‡�LהלווהÈzÚ¯t ¯ÓBÏ בו שגובין שטר כנגד דרק השטר, נגד אף ∆∆¡»«»«¿ƒ

את  משאיר לא חובו את שפורע מי כי פרעתי, לומר נאמן אין ממשועבדים,

חושש  אינו ממשועבדים, בו גובים שלא שטר משא"כ המלוה, ביד השטר

פרעתי  לטעון שנאמן ומתוך פרעתי, לומר נאמן ולכן המלוה ביד ,להשאירו
ÔÓ‡�אףB˙‡ˆÓe e�ÓÓ ÏÙ�Â ¯Á‡Ó ‡Ï‡ EÓÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓBÏ ∆¡»«…»ƒƒƒ¿∆»≈«≈¿»«ƒ∆¿»»

נאמן  אין לשחוק, אלא חיוב לשם כתבו ולא מעולם בו לוה שלא לומר .אבל
:‰‚‰ÌÏLÏ ·ÈÁ ,'B„‚�ÎÏ ·ÈÁ˙� È�BÏt' Ba ·e˙kL ÔÈ„ ˜Òt ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆¿«»¿«≈

B‡ÈˆBÓL ÈÓÏ השם מופיע שלא דכיון כאן  וקמ"ל כשטר, דינו דין דפסק ¿ƒ∆ƒ

נפל  מאחר לטעון יוכל ולא שיוציאו, מי לכל החיוב חל הרי התחייב, למי

מצאתו „"Ùואתה Ì"¯‰Ó 'Â˘˙Â Ê"Ï˙ ÔÓÈÒ ÈË�˜¯ È˜ÒÙÂ Ù"‚ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

u
בכתיבהמח. לקנותו  צריך  מהמלוה, קנאו  אלא הלוהו הוא שלא כשמודה אבל 

א"צ המוציאו , לכל  שמשתעבד בשטר כתוב  ואם  שטר. קניית בכל  כמו  ומסירה 

ונתיבות]. [ש "ך  המוציאו לכל  נשתעבד מתחילה  כי  ומסירה, כתיבה 
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ÔÂ˘Á¯Ó ËÎ

È¯Á‡Ó Ì‰Ó „Á‡ ‰ÂÏL ÔBÚÓL Ôa ÛÒBÈ È�L יודע ואינו מיהודה, ¿≈≈∆ƒ¿∆»»∆»≈∆≈«≈
הלוה  מהם Ì‰Óלאיזה „Á‡Ï ‡ˆÓ�Â ÛÒBÈÓברשותו , ‰�˜L ‰„N ¿ƒ¿»¿∆»≈∆»∆∆»»ƒ≈

Û¯ËÏ ÏBÎÈ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ,Ba ÌÈÙzL eÈ‰L B‡ ,È�L‰ ÔBÚÓL Ôa∆ƒ¿«≈ƒ∆»À»ƒ≈««¿∆»ƒ¿…
‰„N‰ אצלו שהשדה ÓBÏÂ¯מזה נפשך,, ËeÓ·ממה  ,È˙ÈÂÏ‰ EÏ Ì‡ «»∆¿«ƒ¿ƒ¿≈ƒ»

לי  חייב שאתה כיון זו, שדה לטרוף בכוחי ודאי ‰È˙ÈÂÏ,הרי E¯·ÁÏ Ì‡Â ,¿ƒ«¬≈¿ƒ¿≈ƒ
מ"מ לי, חייב לא שאתה Lאע"פ ÔÂÈk ו לחברך, È�aהלויתי E¯·ÁÏ ÔÈ‡ ≈»∆≈«¬≈¿¿≈

ÔÈ¯BÁלחוב משועבדת זו ששדה כיון לך, שמכר זו שדה רק zÁ˜Ïאלא È¯‰ ƒ¬≈»«¿»
È„eaÚL לי משועבדת היא כי השדה את ממך לטרוף Ì‰Lkוזכותי ÔÎÂ ; ƒ¿ƒ¿≈¿∆≈

,CLÙ� ‰ÓÓ ÈˆÁ‰ ˙Ba‚Ï ÏÎeÈ ‡Ï ÌÈÙzL ממה שייך שדה חצי כי À»ƒ…«ƒ¿«≈ƒƒ»«¿»
נפשך, ממה אומרים שלא והטעם לו, החייב שמעון בן ליוסף ÔÈ‡Lנפשך ÈÙÏ¿ƒ∆≈

ÌÈ„aÚLÓ ·BÁ ÏÚa ÈÒÎ� למלוה·¯Ú ÌÚËÓ ‡Ï‡ אדם של נכסיו כי ƒ¿≈««¿À¿»ƒ∆»ƒ««»≈
עבורו  Ú·zÏערבים ÏBÎÈL ÌB˜Óa ‡Ï‡ „aÚzLÓ B�È‡ ·¯Ú‰Â ,¿∆»≈≈ƒ¿«¿≈∆»¿»∆»ƒ¿…«

BÓˆÚ ‰BÏ‰Ó Ú·zÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÔÂÈÎÂ ,BÓˆÚ ‰BÏ‰Ó יודע אינו כי ≈«∆«¿¿≈»∆≈»ƒ¿…«≈«∆«¿
לכן  שניהם, מבין הלוה �Óˆ‡מיהו ;ÂÈÒÎ�Ó ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ B�È‡ סברא לפי ≈»ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÔBÚÓLזו  Ôa ÛÒBÈ È�LÏ ·¯Ú‰L שניהם עבור ערב שנעשה ÔÈaהיינו , ∆∆»≈ƒ¿≈≈∆ƒ¿≈
ÌÈÂÏÓ È�LÏ ערב להם נעשה והוא אחר, ממלוה לוה שמעון בן יוסף שכל ƒ¿≈«¿ƒ

„Á‡ ‰ÂÏÓÏ ÔÈa ההלוואות שתי את הלוה ÏBÎÈשהוא B�È‡L ÌLk , ≈¿«¿∆∆»¿≈∆≈»
Ô‰Ó Ú·zÏ בו לויתי אני לא זה ששטר יאמר אחד כל ÏBÎÈכי B�È‡ Ck , ƒ¿…«≈∆«≈»

·¯Ú‰Ó Ú·zÏ הנ"ל .מז מהטעם ƒ¿…«≈∆»≈

u
הקרועים. שטרותיו בין  שנמצא בריעותא שסגי הסמ"ע

שמעון ,מז. בן יוסף  עבור ערב  שנעשה שמעון  בן ליוסף  הדין דהוא מוסיף  והש "ך 

ממה לתובעו  אפשר  אי שמעון , בן יוסף  מדודו  שדה  שירש  שמעון בן  יוסף או

החייב שהשני מודה הוא  אם  אלו  שבאופנים סוברים  והנתיבות והקצות  נפשך .

לחייבו אפשר אי השטר מכח רק נפשך , ממה לשלם  חייב  היורש , או  הערב  והוא

מודה. כשאינו  נפשך  ממה מכח

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ð ïîéñäì

� ÔÓÈÒ

‰�Ó ÍÓÓ È˙ÈÂÏ Â· ·Â˙Î˘ ¯Ë˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

השטר,‡ ע"י ההלוואה על קול שיש דכיון ממשועבדים, בו גובה בשטר מלוה

מלוה  משא"כ המשועבדת, זו קרקע לקנות שלא ליזהר ללקוחות להם היה

בשטר. המלוה שם לכתוב צריך האם לומר ובא פה, e˙kL·על ÌÈ„Úa ¯ËL¿«¿≈ƒ∆»
'‰�Ó EÓÓ È˙ÈÂÏ È�BÏt È�‡' Ba השטר שאין ואפילו עליו, חתומים והעדים ¬ƒ¿ƒ»ƒƒƒ¿»∆

כתוב  אלא מפלוני', לוה שפלוני ראינו מטה החתומים 'אנו עדות של בלשון

ו  שטר, נחשב מ"מ הלוה, של הודאה Baבלשון ‰·B‚ B‡ÈˆBÓ‰ Ïk כשטוען »«ƒ∆
מצאו  והוא מהמלוה שנפל חוששים שלא וקמ"ל הלוהו, ‡Ìמח שהוא Ï·‡ .¬»ƒ

B„È ·˙k ‡e‰L ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú Ba ÔÈ‡ לומר נאמן אף ידו, כתב אינו [דאם ≈≈ƒ∆»∆¿«»
העדים  דרק פה, על כמלוה דנחשב כיון ממשועבדים גובה לא דודאי מזוייף],

חורין  מבני לגבות לענין דאף וקמ"ל ההלוואה, על קול מוציאים CBzÓשבשטר ,ƒ
ÔÓ‡�LהלווהÈzÚ¯t ¯ÓBÏ בו שגובין שטר כנגד דרק השטר, נגד אף ∆∆¡»«»«¿ƒ

את  משאיר לא חובו את שפורע מי כי פרעתי, לומר נאמן אין ממשועבדים,

חושש  אינו ממשועבדים, בו גובים שלא שטר משא"כ המלוה, ביד השטר

פרעתי  לטעון שנאמן ומתוך פרעתי, לומר נאמן ולכן המלוה ביד ,להשאירו
ÔÓ‡�אףB˙‡ˆÓe e�ÓÓ ÏÙ�Â ¯Á‡Ó ‡Ï‡ EÓÓ È˙ÈÂÏ ‡Ï ¯ÓBÏ ∆¡»«…»ƒƒƒ¿∆»≈«≈¿»«ƒ∆¿»»

נאמן  אין לשחוק, אלא חיוב לשם כתבו ולא מעולם בו לוה שלא לומר .אבל
:‰‚‰ÌÏLÏ ·ÈÁ ,'B„‚�ÎÏ ·ÈÁ˙� È�BÏt' Ba ·e˙kL ÔÈ„ ˜Òt ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿«ƒ∆»¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆¿«»¿«≈

B‡ÈˆBÓL ÈÓÏ השם מופיע שלא דכיון כאן  וקמ"ל כשטר, דינו דין דפסק ¿ƒ∆ƒ

נפל  מאחר לטעון יוכל ולא שיוציאו, מי לכל החיוב חל הרי התחייב, למי

מצאתו „"Ùואתה Ì"¯‰Ó 'Â˘˙Â Ê"Ï˙ ÔÓÈÒ ÈË�˜¯ È˜ÒÙÂ Ù"‚ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

u
בכתיבהמח. לקנותו  צריך  מהמלוה, קנאו  אלא הלוהו הוא שלא כשמודה אבל 

א"צ המוציאו , לכל  שמשתעבד בשטר כתוב  ואם  שטר. קניית בכל  כמו  ומסירה 

ונתיבות]. [ש "ך  המוציאו לכל  נשתעבד מתחילה  כי  ומסירה, כתיבה 
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(‡"Î˜˙ ÔÓÈÒ.È�BÏt' Ba ·e˙kL ¯ËL ÔÎÂÈÓ ÏÎÏ B‡ È�BÏÙÏ ·ÈÁ ¿≈¿«∆»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»ƒ

B‡ÈˆBÓL ÈÓ ÏÎÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ,'B‡ÈˆBÓL שמוציאו מי לכל שנתחייב .כיון ∆ƒ«»¿«≈¿»ƒ∆ƒ

L ‡˜Â„Âשמוציאו È�BÏtזה B˙B‡ ˙ÓÁÓ ‡a שנפל מודה אם אבל הלוה, ¿«¿»∆»≈¬«¿ƒ

בו  גובה אין e˙k·ומצאו Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ‡Bבשטר, B˙ÓÁÓ ‡a ÔÈa' Le¯Ùa ∆»ƒ≈»¿≈≈»≈¬»

'B˙ÓÁÓ ‡ÏLאופן בכל שמוציאו מי לכל נתחייב זה Á"‰)דבאופן Â"� È"¯). ∆…≈¬»

Â שטר על שובר לכתוב יכול אחד כל ממילא בו, גובה שמוציאו מי שכל ¿כיון

ולכן ‡„Ìזה, ÌeL ,Ck ¯Á‡ ‰Ê ¯ËL ÏÚ Ì„‡ ÌeLÓ ¯·BL ·zÎ� Ì‡ƒƒ¿«»ƒ»»«¿«∆«««»»

Ba ˙Ba‚Ï ÏÎeÈ ‡Ïשמוציאו מי לכל שנתחייב אפילו ÛÒÂÈיותר, È˜ÂÓ�) …«ƒ¿

(‡"·ËÈ¯‰Â Ó"¯‰ Ì˘· Ù"‚ ˜¯Ù„‚� BÓˆÚ „aÚLÓL' ¯ËLa ·˙k Ì‡Â¿ƒ»««¿«∆¿«¿≈«¿∆∆

Úe„ÈL ·‚ ÏÚ Û‡ ,'ÂÈÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰לנוBÏ ·ÈÁ ‰È‰ ‡ÏL «ƒ¿«∆»»«««∆»«∆…»»«»

B„‚� „aÚzL� ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰„ ,BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÏBÚÓ מכח ≈»ƒ»»«»¿«≈«¬≈ƒ»»ƒ¿«¿≈∆¿

זה ÈÂ"‡)שטר 'Ë ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙),ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈

'Ó ÔÓÈÒ כלום שאפשר לו חייב שאינו שיודעים אע"פ חוב, בשטר .להתחייב ƒ»

'È ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ(‡ÙÂ‚ ¯·ÁÓ‰ Â·˙Î Ì˘) מט. ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

‡� ÔÓÈÒ

ÏÂÒÙ Ì‰Ó „Á‡ Â‡ ,„Á‡ „Ú ‡Ï‡ Â· ÔÈ‡˘ ¯Ë˘
ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó 'Ï

שטר.‡ נחשב אם אחד, עד רק בו שיש בשטר לדון בא זה ‡Á„בסימן „Ú≈∆»
‰t ÏÚa „Á‡ „ÚÂ ·˙Îa ההלוואה את שראה ˜�ÔÈשמעיד ‡Ïa שלא ƒ¿«¿≈∆»¿«∆¿…ƒ¿»

בהמשך יתבאר קנין עשה דאם בפניו, קנין יכול ÌÈÙ¯ËˆÓ,(ÂË¯)עשה שאין ƒ¿»¿ƒ
ב' סעיף להלן שיובאו בשיטות תלוי פרעתי טענת ולענין להד"ם, Ì‡Âלטעון .¿ƒ

‰Ê ¯Ó‡ העדB˙e„Ú ·˙k ‡ÏLואומר פה בעל מעיד ˜�È˙Èאלא È�‡ »«∆∆…»«≈¬ƒ»ƒƒ

u
מי מט. לכל  הלוה עצמו  שיעבד אלא המלוה], [שם  בו נכתב  שלא  שטר שם : ז"ל 

שהוא שידוע אעפ"י  בו , יגבה המוציאו  כל  ממנו , שיגבה זה שטר עליו שמוציא 

השטר. כתיבת בשעת  נולד שיהיה  והוא הממון, זה הלוה לא

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àð ïîéñæì

‰Ê ¯·„ ÏÚ B„ÈÓ קנין עשה הלוה שאם ג' סעיף ל"ט סימן לעיל ונתבאר ƒ»«»»∆
מהלוה  רשות לשאול בלי גם שטר לכתוב יכולים עדים, שני אומר Âבפני ¿העד

כי שטר כתבו שלא zÎÏ·,שהטעם È�ÓÓ Ï‡L ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ‰ ‡a ‡Ï…»««¿∆¿…»«ƒ∆ƒƒ¿…
˙BNÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ì‰È�Lאת שהיה ËLa¯למלוה‰ÂÏÓ‰ולהחשיב כיון ¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆ƒ¿«

שטר  לכתוב בע"פ העד של Âבכוחו שוב, שטר, שיש שנחשב ÏBÎÈכיון B�È‡ ¿≈»
ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ נ‰t ÏÚ „ÈÚÓL B˙B‡ Ì‡Â ההלוואה,. מעשה על מעיד  אינו  «»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ«∆

È„aÚLÓÓרק Ba ˙Ba‚Ï ¯eÓ‚ ¯ËLk ÈÂ‰ ,¯ËL‰ ¯ÒÓ� È�Ùa ¯ÓB‡≈¿»«ƒ¿««¿««≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
שני  בפני נמסר וא"כ בשטר, החתום העד בפני גם נמסר שמסתמא אומרים כי

שטר  תורת לפעול בכוחם גם מסירה ועידי באופן Â„Â˜‡‰‚‰:.נא עדים, ¿«¿»

Ìe˙Á‰ „Ú È�ÙÏ Ôk Ì‚ ¯ÒÓ�L ¯ÓÈÓÏ ÔÈÏBÎÈ„ להיפך ידוע „‰ÈÂכשלא , ƒƒ¿≈«∆ƒ¿««≈ƒ¿≈≈∆»¿«≈

Ì‡ Ï·‡ ,‰¯ÈÒÓ„ ÌÈ„Ú È�Lודאי„Á‡ „Úa ˜¯ ¯ÒÓ� ‡Ï שנמסר שמעיד ¿≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ…ƒ¿««¿≈∆»

‰¯‡"˘)בפניו  Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·), ו„Á‡ ÏkL ˙B¯ËL ÈzL Ô‡k eÈ‰ eÏÙ‡¬ƒ»«¿≈¿»∆»∆»

Â ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Áאחד ‡Á„כל „Ú È�ÙÏ ˜¯ ¯ÒÓ� בו החתום העד »»»≈∆»¿ƒ¿««ƒ¿≈≈∆»

אחר  עד È„aÚLÓÓאו Û¯ËÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ô�È‡ לגבות , מצטרפים אם ולענין ≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿¿≈

הסמ"ע  והביאו ראשונים, מחלוקת בזה מביא מ"ה בסימן הטור חורין, מבני בו

בו שגובה שהכריע משמע הרמ"א לשון דמדיוק ס"ל והש"ך .(ÂË¯)כאן,

··BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰בו ÈzÚ¯t,שחתום ‰BÏ‰ ÔÚBËÂ ,„Á‡ „Úa ƒ»»¿«¿≈∆»¿≈«∆»«¿ƒ
ÌÏLÓe ,Ú·LÏ ÏBÎÈ B�È‡Â ‰Úe·L ·ÈÁÓ ‰Ê È¯‰ שאם עדות כל ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

נשבע  אחד, עד רק ע"ז יש אם ממון, אותו מחייבים היו עדים שני היו

יכול  אין וע"ז הלואה, שהיתה הוא העד עדות וכאן ונפטר. להכחישו מדאורייתא

לומר  נאמן אין המלוה, ביד שטר שיש וכיון הלואה, שהיתה מודה כי להישבע

מניחו  אין אחד בעד שטר דגם וס"ל המלוה, ביד השטר הימצאות מחמת פרעתי

שלא  זמן כל מ"מ א', עד של עדות מכח רק זה שכל אע"פ ולכן המלוה, ביד

u
מלקוחות ,נ. לגבות אף גמור שטר שהוי הסמ "ע דעת  ממשועבדים, גבייה ולענין 

ממשעבדי . גובה שאינו הש "ך  ודעת 

דעת נא. אבל  כרתי, מסירה דעידי הסימן  בסוף  לשיטתו דהשו "ע  כתב  והש "ך 

חתימה, עידי שני כשאין מסירה  עידי מהני לא וא"כ כן, קיי"ל  שלא  פוסקים  הרבה 

כשר. השטר ואין
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(‡"Î˜˙ ÔÓÈÒ.È�BÏt' Ba ·e˙kL ¯ËL ÔÎÂÈÓ ÏÎÏ B‡ È�BÏÙÏ ·ÈÁ ¿≈¿«∆»¿ƒ«»ƒ¿ƒ¿»ƒ

B‡ÈˆBÓL ÈÓ ÏÎÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ,'B‡ÈˆBÓL שמוציאו מי לכל שנתחייב .כיון ∆ƒ«»¿«≈¿»ƒ∆ƒ

L ‡˜Â„Âשמוציאו È�BÏtזה B˙B‡ ˙ÓÁÓ ‡a שנפל מודה אם אבל הלוה, ¿«¿»∆»≈¬«¿ƒ

בו  גובה אין e˙k·ומצאו Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ‡Bבשטר, B˙ÓÁÓ ‡a ÔÈa' Le¯Ùa ∆»ƒ≈»¿≈≈»≈¬»

'B˙ÓÁÓ ‡ÏLאופן בכל שמוציאו מי לכל נתחייב זה Á"‰)דבאופן Â"� È"¯). ∆…≈¬»

Â שטר על שובר לכתוב יכול אחד כל ממילא בו, גובה שמוציאו מי שכל ¿כיון

ולכן ‡„Ìזה, ÌeL ,Ck ¯Á‡ ‰Ê ¯ËL ÏÚ Ì„‡ ÌeLÓ ¯·BL ·zÎ� Ì‡ƒƒ¿«»ƒ»»«¿«∆«««»»

Ba ˙Ba‚Ï ÏÎeÈ ‡Ïשמוציאו מי לכל שנתחייב אפילו ÛÒÂÈיותר, È˜ÂÓ�) …«ƒ¿

(‡"·ËÈ¯‰Â Ó"¯‰ Ì˘· Ù"‚ ˜¯Ù„‚� BÓˆÚ „aÚLÓL' ¯ËLa ·˙k Ì‡Â¿ƒ»««¿«∆¿«¿≈«¿∆∆

Úe„ÈL ·‚ ÏÚ Û‡ ,'ÂÈÏÚ ‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰לנוBÏ ·ÈÁ ‰È‰ ‡ÏL «ƒ¿«∆»»«««∆»«∆…»»«»

B„‚� „aÚzL� ÌB˜Ó ÏkÓ È¯‰„ ,BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÏBÚÓ מכח ≈»ƒ»»«»¿«≈«¬≈ƒ»»ƒ¿«¿≈∆¿

זה ÈÂ"‡)שטר 'Ë ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙),ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿≈

'Ó ÔÓÈÒ כלום שאפשר לו חייב שאינו שיודעים אע"פ חוב, בשטר .להתחייב ƒ»

'È ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ(‡ÙÂ‚ ¯·ÁÓ‰ Â·˙Î Ì˘) מט. ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

‡� ÔÓÈÒ

ÏÂÒÙ Ì‰Ó „Á‡ Â‡ ,„Á‡ „Ú ‡Ï‡ Â· ÔÈ‡˘ ¯Ë˘
ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

ÔÂ˘Á¯Ó 'Ï

שטר.‡ נחשב אם אחד, עד רק בו שיש בשטר לדון בא זה ‡Á„בסימן „Ú≈∆»
‰t ÏÚa „Á‡ „ÚÂ ·˙Îa ההלוואה את שראה ˜�ÔÈשמעיד ‡Ïa שלא ƒ¿«¿≈∆»¿«∆¿…ƒ¿»

בהמשך יתבאר קנין עשה דאם בפניו, קנין יכול ÌÈÙ¯ËˆÓ,(ÂË¯)עשה שאין ƒ¿»¿ƒ
ב' סעיף להלן שיובאו בשיטות תלוי פרעתי טענת ולענין להד"ם, Ì‡Âלטעון .¿ƒ

‰Ê ¯Ó‡ העדB˙e„Ú ·˙k ‡ÏLואומר פה בעל מעיד ˜�È˙Èאלא È�‡ »«∆∆…»«≈¬ƒ»ƒƒ

u
מי מט. לכל  הלוה עצמו  שיעבד אלא המלוה], [שם  בו נכתב  שלא  שטר שם : ז"ל 

שהוא שידוע אעפ"י  בו , יגבה המוציאו  כל  ממנו , שיגבה זה שטר עליו שמוציא 

השטר. כתיבת בשעת  נולד שיהיה  והוא הממון, זה הלוה לא
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‰Ê ¯·„ ÏÚ B„ÈÓ קנין עשה הלוה שאם ג' סעיף ל"ט סימן לעיל ונתבאר ƒ»«»»∆
מהלוה  רשות לשאול בלי גם שטר לכתוב יכולים עדים, שני אומר Âבפני ¿העד

כי שטר כתבו שלא zÎÏ·,שהטעם È�ÓÓ Ï‡L ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ‰ ‡a ‡Ï…»««¿∆¿…»«ƒ∆ƒƒ¿…
˙BNÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ì‰È�Lאת שהיה ËLa¯למלוה‰ÂÏÓ‰ולהחשיב כיון ¿≈∆ƒ¿»¿ƒ«¬«ƒ¿∆ƒ¿«

שטר  לכתוב בע"פ העד של Âבכוחו שוב, שטר, שיש שנחשב ÏBÎÈכיון B�È‡ ¿≈»
ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ נ‰t ÏÚ „ÈÚÓL B˙B‡ Ì‡Â ההלוואה,. מעשה על מעיד  אינו  «»«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ«∆

È„aÚLÓÓרק Ba ˙Ba‚Ï ¯eÓ‚ ¯ËLk ÈÂ‰ ,¯ËL‰ ¯ÒÓ� È�Ùa ¯ÓB‡≈¿»«ƒ¿««¿««≈ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿¿≈
שני  בפני נמסר וא"כ בשטר, החתום העד בפני גם נמסר שמסתמא אומרים כי

שטר  תורת לפעול בכוחם גם מסירה ועידי באופן Â„Â˜‡‰‚‰:.נא עדים, ¿«¿»

Ìe˙Á‰ „Ú È�ÙÏ Ôk Ì‚ ¯ÒÓ�L ¯ÓÈÓÏ ÔÈÏBÎÈ„ להיפך ידוע „‰ÈÂכשלא , ƒƒ¿≈«∆ƒ¿««≈ƒ¿≈≈∆»¿«≈

Ì‡ Ï·‡ ,‰¯ÈÒÓ„ ÌÈ„Ú È�Lודאי„Á‡ „Úa ˜¯ ¯ÒÓ� ‡Ï שנמסר שמעיד ¿≈≈ƒƒ¿ƒ»¬»ƒ…ƒ¿««¿≈∆»

‰¯‡"˘)בפניו  Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·), ו„Á‡ ÏkL ˙B¯ËL ÈzL Ô‡k eÈ‰ eÏÙ‡¬ƒ»«¿≈¿»∆»∆»

Â ,„Á‡ „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Áאחד ‡Á„כל „Ú È�ÙÏ ˜¯ ¯ÒÓ� בו החתום העד »»»≈∆»¿ƒ¿««ƒ¿≈≈∆»

אחר  עד È„aÚLÓÓאו Û¯ËÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ Ô�È‡ לגבות , מצטרפים אם ולענין ≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿…ƒ¿«¿¿≈

הסמ"ע  והביאו ראשונים, מחלוקת בזה מביא מ"ה בסימן הטור חורין, מבני בו

בו שגובה שהכריע משמע הרמ"א לשון דמדיוק ס"ל והש"ך .(ÂË¯)כאן,

··BÁ ¯ËL ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰בו ÈzÚ¯t,שחתום ‰BÏ‰ ÔÚBËÂ ,„Á‡ „Úa ƒ»»¿«¿≈∆»¿≈«∆»«¿ƒ
ÌÏLÓe ,Ú·LÏ ÏBÎÈ B�È‡Â ‰Úe·L ·ÈÁÓ ‰Ê È¯‰ שאם עדות כל ¬≈∆¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

נשבע  אחד, עד רק ע"ז יש אם ממון, אותו מחייבים היו עדים שני היו

יכול  אין וע"ז הלואה, שהיתה הוא העד עדות וכאן ונפטר. להכחישו מדאורייתא

לומר  נאמן אין המלוה, ביד שטר שיש וכיון הלואה, שהיתה מודה כי להישבע

מניחו  אין אחד בעד שטר דגם וס"ל המלוה, ביד השטר הימצאות מחמת פרעתי

שלא  זמן כל מ"מ א', עד של עדות מכח רק זה שכל אע"פ ולכן המלוה, ביד

u
מלקוחות ,נ. לגבות אף גמור שטר שהוי הסמ "ע דעת  ממשועבדים, גבייה ולענין 

ממשעבדי . גובה שאינו הש "ך  ודעת 

דעת נא. אבל  כרתי, מסירה דעידי הסימן  בסוף  לשיטתו דהשו "ע  כתב  והש "ך 

חתימה, עידי שני כשאין מסירה  עידי מהני לא וא"כ כן, קיי"ל  שלא  פוסקים  הרבה 

כשר. השטר ואין
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משלם  להכחישו, ÔÚËנשבע ÈÏהלוה. Ú·LÈ ¯Ó‡Âהמלוה,ÂÈzÚ¯t ‡ÏL »«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ
ÚaL� ‰Ê È¯‰ שלא להשביעו ללוה זכות שיש גמור בשטר מלוה כל כמו ¬≈∆ƒ¿«

È˙ÈÂÏפרעו  ‡Ï ÔÚË Ì‡ Ï·‡ המעיד . בשטר החתום העד את מכחיש וא"כ ¬»ƒ»«…»ƒƒ
לווה  �ÚaLשכן ‰Ê È¯‰ דאורייתא, ËÙ�Â¯.שבועה ,„Ú‰ ˙‡ LÈÁk‰Ï ¬≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«

L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂאלא בשבועה, נאמן לויתי לא בטוען רק ÔÚËלא Ì‡ Ì‚ ¿≈¿ƒ∆«ƒ»«
‰Úe·La ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t,פרעתי לומר יכול אין רגיל שבשטר אע"פ שפרע, »«¿ƒ∆¡»ƒ¿»

בעד  שטר אבל המלוה, ביד נמצא שהשטר ממה פרע שלא הוכחה שיש משום

טוען  שאם פה על מלוה כמו נחשב וממילא בידו, להשאירו חושש אינו אחד,

ונפטר  היסת נשבע .פרעתי

ÂÏÒÎ '‡

‚„·Ïa ÌÈ„Ú È�L Ba ÌÈÓe˙ÁL ¯ËL לחתום יחד ישבו מסתמא נב וא"כ ¿«∆¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«
ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ì‰Ó „Á‡ „Ú ‡ˆÓ�Â נפסלה , הכשר עדות גם וא"כ ¿ƒ¿»≈∆»≈∆»»

ו  השטר, על אחד עד אפי' כאן אין וממילא הפסול, עם ביחד שהעיד »‡Ûמחמת
Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ ,‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL LÈL Èt ÏÚ מתוכו מזוייף שהוא .כיון «ƒ∆≈»≈≈¿ƒ»¬≈¿∆∆

„Á‡ „Ú ‡Ï‡ Ba Ìe˙Á ÔÈ‡L ¯ËLk B�È„L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ אומרים כי ¿≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆≈»∆»≈∆»
נחשב  ולכן שיחתום, ממנו שחשוב לעד ריק מקום והניח לבד חתם שהכשר

הקודם  בסעיף הדיעות בשתי ותלוי א', עד עם „Â˜‡‰‚‰:.נג כשטר e�È‰Â¿«¿«¿»

˙e„Ú‰ Ïk ÏËa˙� ‡ÏL C¯„a יחד שישבו בודאי לנו ידוע שלא היינו ¿∆∆∆…ƒ¿«≈»»≈

לחתום  התכוון לא שהכשר תולים בשניים דגם זו לשיטה ס"ל לכן לחתום,

פסול  השטר לכו"ע יחד, שחתמו כשידוע משא"כ הפסול, a˙ÈL‡¯עם BÓÎe ,¿∆ƒ¿»≈

.CeÓÒa¿»

u
יחד נב. עימם  לחתום  התכונו  לא  שהם אומרים  עדים , משני יותר  בו  יש  אם אבל 

הבא. בסעיף  שיתבאר וכמו 

שמצד נג. הפי' אלא  בשו "ע , הדעות שתי בין מחלוקת אין והגר"א  הש "ך  לדעת

חתמו אם חתימה, העידי  ומצד מתוכו, שמזוייף  מחמת כחרס  הוי מסירה העידי

בשנתי  ותלוי אחד בעד כשטר  הוא  הרי לאו  ואם  נפסל , הכשר העד אף  ביחד,

פסול השטר בשו "ע  הראשונה  דלדיעה הנתיבות, ודעת  הקודם . בסעיף  הדיעות

כשהפסול גם  לכן  בב "ד, עדותו  כנחקרה  אמרינן לא  א' בעד דשטר כיון לגמרי ,

לגמרי . השטר ונפסל  הראשון, עדות  נפסלה  אח"כ  חתם
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„ÌÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL בסעיף דינו נתבאר ובשניים משניים, יותר ¿«∆»≈»¿Àƒ
˜ÌÈÓÈהקודם  ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ì‰Ó „Á‡ „Ú ‡ˆÓ�Â ,¿ƒ¿»≈∆»≈∆»»¿≈»≈ƒ«»ƒ

Ì˙B‡ Ï‡LÏ הפסול מחמת נפסלו הכשרים וממילא יחד, לחתום ישבו אם ƒ¿…»
אחרים, לכשרים מקום והשאירו לבד חתמו הכשרים אם אבל עימהם, שחתם

מה  יודעים אין ואם הכשרים, את פוסלים אינם וחתמו, הפסולים באו ואח"כ

ÌzÁÏנד היה  e·LÈ ÌÏkL ‰¯e¯a ˙e„Ú LÈ Ì‡ È¯‰Lיחד , באופן , ƒ≈≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈
ש  מוכח ÈÚ‰Ï„כזה e�Âk˙� וממילא ÏËaיחד, ‰Ê È¯‰ מהם אחד נמצא כי ƒ¿«¿¿»ƒ¬≈∆»≈

העדות  כל נפסל פסול, או Â‡Ïקרוב Ì‡Â שנתכוונו . ברורה עדות אין אם ¿ƒ«
La‡¯לזה  ˙e„Ú‰ ÌÈ˜˙z ‰ÌÈ„Úבכשרים , eÓ˙ÁL ¯LÙ‡ È¯‰L , ƒ¿«≈»≈«¿»∆¬≈∆¿»∆»¿»≈ƒ

ÌB˜Ó eÁÈ�‰Â ÌÈ¯Lk‰מהם מהם ÏB„‚Ïלמעלה יותר חשוב ÌzÁÏ,לעד «¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…
ÌzÚ„Ó ‡ÏL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯˜‰ ‰Ê ‡·e באופן נצרכת זו סברא »∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

פשוט  אחריהם, חתומים הם אם שכן וכל הכשרים, קודם חתומים שהפסולים

ידיעתם  ללא אח"כ וחתמו שבאו לומר ÔÓÈÒ.שיש ÏÈÚÏ ‰Ê Ïk ¯‡a˙� ¯·Îe¿«ƒ¿»≈»∆¿≈ƒ»

·"È ÛÈÚÒ ‰"Ó נה. ¿ƒ

ÂÏÒÎ '·

‰‰‡Âˆ חוב שטר ÏeÒt,או B‡ ·B¯˜ ‰È„ÚÓ „Á‡ ‡ˆÓ�LÏËa˙�Â «»»∆ƒ¿»∆»≈≈∆»»»¿ƒ¿«≈

לגמרי  a˙�L‡¯השטר C¯„a לחתום כולם שישבו משום הקודם, בסעיף «∆∆∆ƒ¿»≈

u
ביחד נד. לחתום שישבו  אומרים  הם  אם  אותם, לשאול  צריך  לפנינו  הם אם אבל 

ואם אחר. ממקום יוצא  ידם  כשכתב  אף  השטר, את לפסול  נאמנים  הפסולים , עם 

עם ישבו  שכן מעידים  אחרים ועדים  לחתום , כולם  עם ישבו  שלא אומרים הם 

זה. בשטר ממון מוציאים  ולא ותרי, תרי  הוי  לחתום , כולם 

ÌÈa¯Óנה. ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL ·È עדים הרבה עליו ˜¯B·שחתומים Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â לאחד , ¿«∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
הדינים  עבירה ÏeÒÙשהיה‡Bמבעלי מחמת ÌÈ�Lלעדות Ì‰· eÈ‰L B‡ Ê‰שהם, ÌÈ·B¯˜ »∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆

Ì˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÌÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÏ הם זה באופן דרק להעיד, התכוונו הם אם »∆«¬≈≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»
ל"ו  סימן כדלעיל העדות כל את ÌzÁÏ,פוסלים e·LÈ ÌÏkL ‰¯e¯a ˙e„Ú ÌL LÈ Ì‡ ,ƒ≈»≈¿»∆À»»¿«¿…

הוכחה זה ÈÚ‰Ï„,הרי e�Âk˙� È¯‰LוממילאÈ¯‰שטרÏËa ‰Ê,פסול או קרוב שנמצא דהדין ∆¬≈ƒ¿«¿¿»ƒ¬≈∆»≈
העדות  כל Â‡Ïנפסלת Ì‡Â החתימם . השטר שבעל ברורה עדות לנו ‰e„Ú˙שאין ÌÈ˜˙z , ¿ƒ«ƒ¿«≈»≈

¯‡La והטעם העדות, כל את פוסלים הפסולים ואין הכשרים, eÓ˙ÁLהעדים ¯LÙ‡ È¯‰L «¿»∆¬≈∆¿»∆»¿
eÁÈ�‰Â ÌÈ¯Lk‰בתחילהÌzÁÏ ÏB„‚Ï ÌB˜Ó לכבדו ‰ÏeÒtכדי B‡ ·B¯˜‰ ‰Ê ‡·e , «¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»∆«»«»

,ÌzÚ„Ó ‡ÏL Ì˙ÁÂולכן‰ÏÁzÓ ¯ËLa Ìe˙Á‰ „Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ שחתום ‰e‡הראשון ¿»«∆…ƒ«¿»««ƒ∆»≈∆»«¿«ƒ¿ƒ»
,ÏeÒt‰מ"מ¯Lk ¯ËL‰ È¯‰ חתום שהוא ממה אותו שהחתימו הוכחה שיש אמרינן ולא «»¬≈«¿«»≈

מעצמו. חתם והפסול הגדול, עבור ריק הראשון מקום שהשאירו דיתכן הנ"ל מטעם הראשון,
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משלם  להכחישו, ÔÚËנשבע ÈÏהלוה. Ú·LÈ ¯Ó‡Âהמלוה,ÂÈzÚ¯t ‡ÏL »«¿»«ƒ»«ƒ∆…¿«¿ƒ
ÚaL� ‰Ê È¯‰ שלא להשביעו ללוה זכות שיש גמור בשטר מלוה כל כמו ¬≈∆ƒ¿«

È˙ÈÂÏפרעו  ‡Ï ÔÚË Ì‡ Ï·‡ המעיד . בשטר החתום העד את מכחיש וא"כ ¬»ƒ»«…»ƒƒ
לווה  �ÚaLשכן ‰Ê È¯‰ דאורייתא, ËÙ�Â¯.שבועה ,„Ú‰ ˙‡ LÈÁk‰Ï ¬≈∆ƒ¿«¿«¿ƒ∆»≈¿ƒ¿«

L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂאלא בשבועה, נאמן לויתי לא בטוען רק ÔÚËלא Ì‡ Ì‚ ¿≈¿ƒ∆«ƒ»«
‰Úe·La ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t,פרעתי לומר יכול אין רגיל שבשטר אע"פ שפרע, »«¿ƒ∆¡»ƒ¿»

בעד  שטר אבל המלוה, ביד נמצא שהשטר ממה פרע שלא הוכחה שיש משום

טוען  שאם פה על מלוה כמו נחשב וממילא בידו, להשאירו חושש אינו אחד,

ונפטר  היסת נשבע .פרעתי

ÂÏÒÎ '‡

‚„·Ïa ÌÈ„Ú È�L Ba ÌÈÓe˙ÁL ¯ËL לחתום יחד ישבו מסתמא נב וא"כ ¿«∆¬ƒ¿≈≈ƒƒ¿«
ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ì‰Ó „Á‡ „Ú ‡ˆÓ�Â נפסלה , הכשר עדות גם וא"כ ¿ƒ¿»≈∆»≈∆»»

ו  השטר, על אחד עד אפי' כאן אין וממילא הפסול, עם ביחד שהעיד »‡Ûמחמת
Ò¯Ák ‡e‰ È¯‰ ,‰¯ÈÒÓ È„Ú ÌL LÈL Èt ÏÚ מתוכו מזוייף שהוא .כיון «ƒ∆≈»≈≈¿ƒ»¬≈¿∆∆

„Á‡ „Ú ‡Ï‡ Ba Ìe˙Á ÔÈ‡L ¯ËLk B�È„L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ אומרים כי ¿≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆≈»∆»≈∆»
נחשב  ולכן שיחתום, ממנו שחשוב לעד ריק מקום והניח לבד חתם שהכשר

הקודם  בסעיף הדיעות בשתי ותלוי א', עד עם „Â˜‡‰‚‰:.נג כשטר e�È‰Â¿«¿«¿»

˙e„Ú‰ Ïk ÏËa˙� ‡ÏL C¯„a יחד שישבו בודאי לנו ידוע שלא היינו ¿∆∆∆…ƒ¿«≈»»≈

לחתום  התכוון לא שהכשר תולים בשניים דגם זו לשיטה ס"ל לכן לחתום,

פסול  השטר לכו"ע יחד, שחתמו כשידוע משא"כ הפסול, a˙ÈL‡¯עם BÓÎe ,¿∆ƒ¿»≈

.CeÓÒa¿»

u
יחד נב. עימם  לחתום  התכונו  לא  שהם אומרים  עדים , משני יותר  בו  יש  אם אבל 

הבא. בסעיף  שיתבאר וכמו 

שמצד נג. הפי' אלא  בשו "ע , הדעות שתי בין מחלוקת אין והגר"א  הש "ך  לדעת

חתמו אם חתימה, העידי  ומצד מתוכו, שמזוייף  מחמת כחרס  הוי מסירה העידי

בשנתי  ותלוי אחד בעד כשטר  הוא  הרי לאו  ואם  נפסל , הכשר העד אף  ביחד,

פסול השטר בשו "ע  הראשונה  דלדיעה הנתיבות, ודעת  הקודם . בסעיף  הדיעות

כשהפסול גם  לכן  בב "ד, עדותו  כנחקרה  אמרינן לא  א' בעד דשטר כיון לגמרי ,

לגמרי . השטר ונפסל  הראשון, עדות  נפסלה  אח"כ  חתם
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„ÌÈa¯Ó ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL בסעיף דינו נתבאר ובשניים משניים, יותר ¿«∆»≈»¿Àƒ
˜ÌÈÓÈהקודם  ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡Â ,ÏeÒt B‡ ·B¯˜ Ì‰Ó „Á‡ „Ú ‡ˆÓ�Â ,¿ƒ¿»≈∆»≈∆»»¿≈»≈ƒ«»ƒ

Ì˙B‡ Ï‡LÏ הפסול מחמת נפסלו הכשרים וממילא יחד, לחתום ישבו אם ƒ¿…»
אחרים, לכשרים מקום והשאירו לבד חתמו הכשרים אם אבל עימהם, שחתם

מה  יודעים אין ואם הכשרים, את פוסלים אינם וחתמו, הפסולים באו ואח"כ

ÌzÁÏנד היה  e·LÈ ÌÏkL ‰¯e¯a ˙e„Ú LÈ Ì‡ È¯‰Lיחד , באופן , ƒ≈≈¿»∆À»»¿«¿…∆¬≈
ש  מוכח ÈÚ‰Ï„כזה e�Âk˙� וממילא ÏËaיחד, ‰Ê È¯‰ מהם אחד נמצא כי ƒ¿«¿¿»ƒ¬≈∆»≈

העדות  כל נפסל פסול, או Â‡Ïקרוב Ì‡Â שנתכוונו . ברורה עדות אין אם ¿ƒ«
La‡¯לזה  ˙e„Ú‰ ÌÈ˜˙z ‰ÌÈ„Úבכשרים , eÓ˙ÁL ¯LÙ‡ È¯‰L , ƒ¿«≈»≈«¿»∆¬≈∆¿»∆»¿»≈ƒ

ÌB˜Ó eÁÈ�‰Â ÌÈ¯Lk‰מהם מהם ÏB„‚Ïלמעלה יותר חשוב ÌzÁÏ,לעד «¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…
ÌzÚ„Ó ‡ÏL Ì˙ÁÂ ÏeÒt‰ B‡ ·B¯˜‰ ‰Ê ‡·e באופן נצרכת זו סברא »∆«»«»¿»«∆…ƒ«¿»

פשוט  אחריהם, חתומים הם אם שכן וכל הכשרים, קודם חתומים שהפסולים

ידיעתם  ללא אח"כ וחתמו שבאו לומר ÔÓÈÒ.שיש ÏÈÚÏ ‰Ê Ïk ¯‡a˙� ¯·Îe¿«ƒ¿»≈»∆¿≈ƒ»

·"È ÛÈÚÒ ‰"Ó נה. ¿ƒ

ÂÏÒÎ '·

‰‰‡Âˆ חוב שטר ÏeÒt,או B‡ ·B¯˜ ‰È„ÚÓ „Á‡ ‡ˆÓ�LÏËa˙�Â «»»∆ƒ¿»∆»≈≈∆»»»¿ƒ¿«≈

לגמרי  a˙�L‡¯השטר C¯„a לחתום כולם שישבו משום הקודם, בסעיף «∆∆∆ƒ¿»≈

u
ביחד נד. לחתום שישבו  אומרים  הם  אם  אותם, לשאול  צריך  לפנינו  הם אם אבל 

ואם אחר. ממקום יוצא  ידם  כשכתב  אף  השטר, את לפסול  נאמנים  הפסולים , עם 

עם ישבו  שכן מעידים  אחרים ועדים  לחתום , כולם  עם ישבו  שלא אומרים הם 

זה. בשטר ממון מוציאים  ולא ותרי, תרי  הוי  לחתום , כולם 

ÌÈa¯Óנה. ÂÈ„Ú eÈ‰L ¯ËL ·È עדים הרבה עליו ˜¯B·שחתומים Ì‰Ó „Á‡ ‡ˆÓ�Â לאחד , ¿«∆»≈»¿Àƒ¿ƒ¿»∆»≈∆»
הדינים  עבירה ÏeÒÙשהיה‡Bמבעלי מחמת ÌÈ�Lלעדות Ì‰· eÈ‰L B‡ Ê‰שהם, ÌÈ·B¯˜ »∆»»∆¿«ƒ¿ƒ∆

Ì˙B‡ Ï‡LÏ È„k ÌÈÓÈ˜ ÌÈ„Ú‰ ÔÈ‡ È¯‰Â ,‰ÊÏ הם זה באופן דרק להעיד, התכוונו הם אם »∆«¬≈≈»≈ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿…»
ל"ו  סימן כדלעיל העדות כל את ÌzÁÏ,פוסלים e·LÈ ÌÏkL ‰¯e¯a ˙e„Ú ÌL LÈ Ì‡ ,ƒ≈»≈¿»∆À»»¿«¿…

הוכחה זה ÈÚ‰Ï„,הרי e�Âk˙� È¯‰LוממילאÈ¯‰שטרÏËa ‰Ê,פסול או קרוב שנמצא דהדין ∆¬≈ƒ¿«¿¿»ƒ¬≈∆»≈
העדות  כל Â‡Ïנפסלת Ì‡Â החתימם . השטר שבעל ברורה עדות לנו ‰e„Ú˙שאין ÌÈ˜˙z , ¿ƒ«ƒ¿«≈»≈

¯‡La והטעם העדות, כל את פוסלים הפסולים ואין הכשרים, eÓ˙ÁLהעדים ¯LÙ‡ È¯‰L «¿»∆¬≈∆¿»∆»¿
eÁÈ�‰Â ÌÈ¯Lk‰בתחילהÌzÁÏ ÏB„‚Ï ÌB˜Ó לכבדו ‰ÏeÒtכדי B‡ ·B¯˜‰ ‰Ê ‡·e , «¿≈ƒ¿ƒƒ»«»«¿…»∆«»«»

,ÌzÚ„Ó ‡ÏL Ì˙ÁÂולכן‰ÏÁzÓ ¯ËLa Ìe˙Á‰ „Ú‰L Èt ÏÚ Û‡ שחתום ‰e‡הראשון ¿»«∆…ƒ«¿»««ƒ∆»≈∆»«¿«ƒ¿ƒ»
,ÏeÒt‰מ"מ¯Lk ¯ËL‰ È¯‰ חתום שהוא ממה אותו שהחתימו הוכחה שיש אמרינן ולא «»¬≈«¿«»≈

מעצמו. חתם והפסול הגדול, עבור ריק הראשון מקום שהשאירו דיתכן הנ"ל מטעם הראשון,
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מ"מ,יחד  , פסולה הצואה ששטר eÎÊ¯אע"פ Ì‡ ,·B¯˜ B�È‡L „Ú‰ הוא »≈∆≈»ƒ»
את  ÈÚÈÂ„זוכר ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ‡·È ,˙e„Ú‰ לחייב עדותו ומקבלין פה בעל »≈»…ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ

יכח  אם שבועה הנתבע במעמד את עמו היה לא שהפסול באופן והיינו ישנו.

מצרפת  והראייה המעשה, את יחד ראו כן דאם הצוואה, מסירת או ההלוואה

נפסל  והכשר LÈאותם Ì‡Â עוד; ıeÁaÓמלבדו ‰‡Âˆ‰ ÚÓLL „Á‡ „Ú ¿ƒ≈≈∆»∆»«««»»ƒ«
את  ראה או ושמע בחוץ עמד אלא העד עם במעמד ממש היה שלא אפילו

ÈÚ‰Ï„.המעשה  e‰e„ÁÈ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÈÚ‰Ï BÓÚ Û¯ËˆÓ ,ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¬¿»ƒ

Â˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ È�a È�LÏ ÂÈÒÎ� Ïk ·˙Bk‰ חתומים שהעדים היינו «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
אדם  בני  לשני המתנה נכתב שבו אחד שטר Á‡Ï„על ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â ,¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰L È�tÓ ,ÏeÒt ¯ËL‰ È¯‰ ,È�L‰Ó ÌÈ˜BÁ¯e ‰�zÓ‰ ÈÏa˜ÓÓƒ¿«¿≈««»»¿ƒ≈«≈ƒ«≈«¿«»ƒ¿≈∆
˙Á‡ ˙e„Ú כולה בטלה מקצתה שבטלה �ÏzÒ˜ועדות Ôk Ì‡ ‡Ï‡ , ≈««∆»ƒ≈ƒ¿«≈

ÔBÓÓ B˙B‡Ó BÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰L B˙B‡ במתנה זכותו על שויתר היינו ∆»≈ƒ¿ƒ≈»
לקרוב  נוגעת עדותם אין שוב וממילא ‚Â�‡.נו זו, È‡‰ ÈÎa ‰t ÏÚ ˙e„Ú·e¿≈«∆¿ƒ««¿»

מהם  ואחד אדם בני לשני מתנה נתן שפלוני פה בעל בב"ד שמעידים היינו

שלהם, ˜¯ÂÈ·Bקרוב Ô�È‡L ‰ÊÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ועדותם עדותם, דפלגינן ¿≈ƒ¿»ƒ»∆∆≈»¿»

לעשות  אפשר אי בשטר משא"כ הקרוב, כלפי ולא הרחוק כלפי רק מתקבל

אחד  שטר זה כי Ê"Ïפלגינן, ÔÓÈÒ È"·· ‡"·ËÈ¯ ˙·Â˘˙ ,ÔÈËÈ‚„ ˜"Ù ÈÎ„¯Ó)

(‚"È ˘„ÁÓ¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙�L' :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«ƒ¿«∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈
ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ�Â ,'˙È�BÏt ¯ˆÁ ÔBÚÓLÏ Èz˙�LÂ ,˙È�BÏt¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ

˙ÓÈ˜ B˙�zÓ e�ÓÓ ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L ‰Ê ,‰ÊÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ פי על »∆¿ƒƒ∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¿»«∆∆
בשטר  ËLa¯מכיון,עדותם Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ˙BÈ„Ú ÈzL eÏ‡L∆≈¿≈≈À≈««ƒ∆≈ƒ¿«

.„Á‡:‰‚‰ÏËa˙�Â ,ÌÈ¯·„ ‰˘ÏL B‡ ÌÈ�L ¯ËLa ÌÈ·e˙Î eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ∆»¿≈ƒ»¿ƒ«¿«¿«ƒ¿…»¿»ƒ¿ƒ¿«≈

„Á‡ ¯·„Ï ¯ËL‰ דבר לאותו העדים פסול מחמת ולא הענין גוף ,מחמת «¿«¿»»∆»

ÏËa˙� ‡Ï ¯‡L‰נפרדות עדויות כמה שאלו ÔÓÈÒכיון ‰‡ÂÂ„Ù Ì"¯‰ÂÓ) «¿«…ƒ¿«≈

(„"Ó.

u

קורבתםנו. מחמת  ונפסל  השטר נכתב  שכבר אחרי סילוק  מהני דלא  הש "ך  דעת

לכתוב ויכולים הסילוק מהני השטר, כתיבת  קודם  נסתלק אם  ורק מהם , לאחד

לרחוק. רק  שטר 
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ÂÏÒÎ '‚

ÊÌÈ„Ú È�L È�Ùa ¯ÒÓ�L ¯ËL מסירה ‡Ûעידי È„aÚLÓÓ Ba ÔÈ·B‚ , ¿«∆ƒ¿«ƒ¿≈¿≈≈ƒƒƒ¿«¿¿≈«
Ba ÌÈÓe˙Á Ô�È‡ Ì‰L Èt ÏÚ,כלל בשטר  עדים חתומים שאין היינו «ƒ∆≈≈»¬ƒ

השטר  על חל מסירה העידי בכח שגם כרתי, מסירה עידי גם כי מהני, מ"מ

מסירה  העידי ע"י שטר נעשה מ"מ חתימה, עידי שאין אע"פ ולכן שטר, נז תורת

e‡ˆÓ� Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe ‡Á„ש . „Ú eÏÙ‡Â ,ÌÈÏeÒt B˙ÓÈ˙Á È„Ú ƒ»»ƒƒ¿¿≈≈¬ƒ»¿ƒ«¬ƒ≈∆»
,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú È�Ùa ¯ÒÓ�L Èt ÏÚ Û‡ ÏeÒt ¯ËL‰ ,ÏeÒt Ì‰Ó≈∆»«¿«»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

BÎBzÓ ÛÈÊÓ ‡e‰L È�tÓ בו החתומים העדים מחמת נפסל שהשטר היינו ƒ¿≈∆¿À»ƒ
מועילים  המסירה עידי ומ"מ המסירה, עידי ע"י להכשירו מהני ולא בפסול,

פה  על עדות .בתורת

·� ÔÓÈÒ

ÚÂ¯˜ Â‡ ˙È·¯ Â· ˘È˘ ¯Ë˘
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

‡L¯ÙÓ ˙Èa¯ Ba LÈL ¯ËL,בנפרד והריבית בנפרד כתוב שהקרן היינו ¿«∆≈ƒƒ¿…»
הריבית, את לגבות יבואו לא הקרן, את בו לגבות השטר את נכשיר אם ואפי'

לעצמו  ניכר הוא ‰¯Èa˙כי Ba ‰·B‚ B�È‡ ריבית , איסור ‚B·‰מחמת Ï·‡ ≈∆»ƒƒ¬»∆
È„aÚLÓÓ eÏÙ‡ Ô¯˜‰ ˙‡ Ba בשטר פסול שום אין הקרן כלפי .נח כי ∆«∆∆¬ƒƒ¿«¿¿≈
˙Èa¯‰ ÌÚ Ô¯˜‰ ÏÏk Ì‡ Ï·‡ הקרן בין להבדיל בלי אחד כסכום וכתבו ¬»ƒ»««∆∆ƒ»ƒƒ

u

הר נז. הביא כרתי ,הש "ך  מסירה עידי  אומרים  לא  ראיה דבשטר דס "ל  ראשונים בה 

עידי  בו  כשאין מסירה בעידי ממשועבדים  לגבות אפשר ואי  לי קים  לומר יכול ולכן 

חתימה.

תשימון נח. לא  של  איסור על  עוברים ריבית  של  שטר על  שחותמים  שהעדים  אע "פ

הולך זה, שפסוק סבורים אנשים  כי  זה, מחמת לעדות נפסלו לא מ"מ  נשך , עליו 

איסור  שאין  וחושבים  שטועים  וכל  העדים, על  ולא והמלוה הלוה על  רק 

שנפסלים, באופן שאפי' מתרץ  החושן והקצות לעדות. עי"ז נפסלים לא  במעשיהם,

היו שחתמו  בשעה  ולכן  העדות, משעת  למפרע ולא ולהבא, מכאן רק  נפסלים  הם 

עליו . חולק והנתיבות נפסלים , שחתמו  אחר ורק כשר, והשטר כשרים  עדיין
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מ"מ,יחד  , פסולה הצואה ששטר eÎÊ¯אע"פ Ì‡ ,·B¯˜ B�È‡L „Ú‰ הוא »≈∆≈»ƒ»
את  ÈÚÈÂ„זוכר ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ‡·È ,˙e„Ú‰ לחייב עדותו ומקבלין פה בעל »≈»…ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ

יכח  אם שבועה הנתבע במעמד את עמו היה לא שהפסול באופן והיינו ישנו.

מצרפת  והראייה המעשה, את יחד ראו כן דאם הצוואה, מסירת או ההלוואה

נפסל  והכשר LÈאותם Ì‡Â עוד; ıeÁaÓמלבדו ‰‡Âˆ‰ ÚÓLL „Á‡ „Ú ¿ƒ≈≈∆»∆»«««»»ƒ«
את  ראה או ושמע בחוץ עמד אלא העד עם במעמד ממש היה שלא אפילו

ÈÚ‰Ï„.המעשה  e‰e„ÁÈ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÈÚ‰Ï BÓÚ Û¯ËˆÓ ,ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¬¿»ƒ

Â˙Á‡ ˙e„Úa Ì„‡ È�a È�LÏ ÂÈÒÎ� Ïk ·˙Bk‰ חתומים שהעדים היינו «≈»¿»»ƒ¿≈¿≈»»¿≈««
אדם  בני  לשני המתנה נכתב שבו אחד שטר Á‡Ï„על ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰Â ,¿»≈ƒ¿ƒ¿∆»

‡e‰L È�tÓ ,ÏeÒt ¯ËL‰ È¯‰ ,È�L‰Ó ÌÈ˜BÁ¯e ‰�zÓ‰ ÈÏa˜ÓÓƒ¿«¿≈««»»¿ƒ≈«≈ƒ«≈«¿«»ƒ¿≈∆
˙Á‡ ˙e„Ú כולה בטלה מקצתה שבטלה �ÏzÒ˜ועדות Ôk Ì‡ ‡Ï‡ , ≈««∆»ƒ≈ƒ¿«≈

ÔBÓÓ B˙B‡Ó BÏ ÌÈÏeÒt ÌÈ„Ú‰L B˙B‡ במתנה זכותו על שויתר היינו ∆»≈ƒ¿ƒ≈»
לקרוב  נוגעת עדותם אין שוב וממילא ‚Â�‡.נו זו, È‡‰ ÈÎa ‰t ÏÚ ˙e„Ú·e¿≈«∆¿ƒ««¿»

מהם  ואחד אדם בני לשני מתנה נתן שפלוני פה בעל בב"ד שמעידים היינו

שלהם, ˜¯ÂÈ·Bקרוב Ô�È‡L ‰ÊÏ „ÈÚ‰Ï ÌÈ¯Lk ועדותם עדותם, דפלגינן ¿≈ƒ¿»ƒ»∆∆≈»¿»

לעשות  אפשר אי בשטר משא"כ הקרוב, כלפי ולא הרחוק כלפי רק מתקבל

אחד  שטר זה כי Ê"Ïפלגינן, ÔÓÈÒ È"·· ‡"·ËÈ¯ ˙·Â˘˙ ,ÔÈËÈ‚„ ˜"Ù ÈÎ„¯Ó)

(‚"È ˘„ÁÓ¯ˆÁ Ô·e‡¯Ï Èz˙�L' :„Á‡ ¯ËLa ·˙k Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«ƒ¿«∆»∆»«ƒƒ¿≈»≈
ÌÈ·B¯˜ ÌÈ„Ú‰ e‡ˆÓ�Â ,'˙È�BÏt ¯ˆÁ ÔBÚÓLÏ Èz˙�LÂ ,˙È�BÏt¿ƒ¿∆»«ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿»≈ƒ¿ƒ

˙ÓÈ˜ B˙�zÓ e�ÓÓ ÌÈ˜BÁ¯ Ì‰L ‰Ê ,‰ÊÓ ÌÈ˜BÁ¯e ‰ÊÏ פי על »∆¿ƒƒ∆∆∆≈¿ƒƒ∆«¿»«∆∆
בשטר  ËLa¯מכיון,עדותם Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰ ˙BÈ„Ú ÈzL eÏ‡L∆≈¿≈≈À≈««ƒ∆≈ƒ¿«

.„Á‡:‰‚‰ÏËa˙�Â ,ÌÈ¯·„ ‰˘ÏL B‡ ÌÈ�L ¯ËLa ÌÈ·e˙Î eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ ∆»¿≈ƒ»¿ƒ«¿«¿«ƒ¿…»¿»ƒ¿ƒ¿«≈

„Á‡ ¯·„Ï ¯ËL‰ דבר לאותו העדים פסול מחמת ולא הענין גוף ,מחמת «¿«¿»»∆»

ÏËa˙� ‡Ï ¯‡L‰נפרדות עדויות כמה שאלו ÔÓÈÒכיון ‰‡ÂÂ„Ù Ì"¯‰ÂÓ) «¿«…ƒ¿«≈

(„"Ó.

u

קורבתםנו. מחמת  ונפסל  השטר נכתב  שכבר אחרי סילוק  מהני דלא  הש "ך  דעת

לכתוב ויכולים הסילוק מהני השטר, כתיבת  קודם  נסתלק אם  ורק מהם , לאחד

לרחוק. רק  שטר 
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ÂÏÒÎ '‚

ÊÌÈ„Ú È�L È�Ùa ¯ÒÓ�L ¯ËL מסירה ‡Ûעידי È„aÚLÓÓ Ba ÔÈ·B‚ , ¿«∆ƒ¿«ƒ¿≈¿≈≈ƒƒƒ¿«¿¿≈«
Ba ÌÈÓe˙Á Ô�È‡ Ì‰L Èt ÏÚ,כלל בשטר  עדים חתומים שאין היינו «ƒ∆≈≈»¬ƒ

השטר  על חל מסירה העידי בכח שגם כרתי, מסירה עידי גם כי מהני, מ"מ

מסירה  העידי ע"י שטר נעשה מ"מ חתימה, עידי שאין אע"פ ולכן שטר, נז תורת

e‡ˆÓ� Ì‡ ,ÌB˜Ó ÏkÓe ‡Á„ש . „Ú eÏÙ‡Â ,ÌÈÏeÒt B˙ÓÈ˙Á È„Ú ƒ»»ƒƒ¿¿≈≈¬ƒ»¿ƒ«¬ƒ≈∆»
,ÌÈ¯Lk ÌÈ„Ú È�Ùa ¯ÒÓ�L Èt ÏÚ Û‡ ÏeÒt ¯ËL‰ ,ÏeÒt Ì‰Ó≈∆»«¿«»««ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈≈ƒ¿≈ƒ

BÎBzÓ ÛÈÊÓ ‡e‰L È�tÓ בו החתומים העדים מחמת נפסל שהשטר היינו ƒ¿≈∆¿À»ƒ
מועילים  המסירה עידי ומ"מ המסירה, עידי ע"י להכשירו מהני ולא בפסול,

פה  על עדות .בתורת

·� ÔÓÈÒ

ÚÂ¯˜ Â‡ ˙È·¯ Â· ˘È˘ ¯Ë˘
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

‡L¯ÙÓ ˙Èa¯ Ba LÈL ¯ËL,בנפרד והריבית בנפרד כתוב שהקרן היינו ¿«∆≈ƒƒ¿…»
הריבית, את לגבות יבואו לא הקרן, את בו לגבות השטר את נכשיר אם ואפי'

לעצמו  ניכר הוא ‰¯Èa˙כי Ba ‰·B‚ B�È‡ ריבית , איסור ‚B·‰מחמת Ï·‡ ≈∆»ƒƒ¬»∆
È„aÚLÓÓ eÏÙ‡ Ô¯˜‰ ˙‡ Ba בשטר פסול שום אין הקרן כלפי .נח כי ∆«∆∆¬ƒƒ¿«¿¿≈
˙Èa¯‰ ÌÚ Ô¯˜‰ ÏÏk Ì‡ Ï·‡ הקרן בין להבדיל בלי אחד כסכום וכתבו ¬»ƒ»««∆∆ƒ»ƒƒ

u

הר נז. הביא כרתי ,הש "ך  מסירה עידי  אומרים  לא  ראיה דבשטר דס "ל  ראשונים בה 

עידי  בו  כשאין מסירה בעידי ממשועבדים  לגבות אפשר ואי  לי קים  לומר יכול ולכן 

חתימה.

תשימון נח. לא  של  איסור על  עוברים ריבית  של  שטר על  שחותמים  שהעדים  אע "פ

הולך זה, שפסוק סבורים אנשים  כי  זה, מחמת לעדות נפסלו לא מ"מ  נשך , עליו 

איסור  שאין  וחושבים  שטועים  וכל  העדים, על  ולא והמלוה הלוה על  רק 

שנפסלים, באופן שאפי' מתרץ  החושן והקצות לעדות. עי"ז נפסלים לא  במעשיהם,

היו שחתמו  בשעה  ולכן  העדות, משעת  למפרע ולא ולהבא, מכאן רק  נפסלים  הם 

עליו . חולק והנתיבות נפסלים , שחתמו  אחר ורק כשר, והשטר כשרים  עדיין
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ÏeÒtלריבית  הקרן , את רק בו לגבות ‡˙אפילו Ba ˙Ba‚Ï ‡·ÈL È�tÓ , »ƒ¿≈∆»…ƒ¿∆
˙Èa¯‰ שהב"ד כיון הקרן, את רק לגבות שאפשר השטר ע"ג לכתוב יועיל ולא »ƒƒ

נפסל  והשטר ראוהו, ‰ÈÁ·‰‚‰:.כבר Ì‡ ,e‰ÈÓ הלוה‰„BÓ פרע שלא ƒƒ««»∆

עדים  ע"ז שיש או הקרן, את ‰˜¯Ôעדיין BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ שקנסוהו , דס"ל »ƒ¿«≈«∆∆

את  להפסיד קנסוהו לא אבל השטר, מכח הקרן את לגבות יוכל שלא רק

הקרן Ê"È)עצם ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)¯eËÙ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ דס"ל . משום לגמרי, ¿≈¿ƒ¿»

‰ÂÏÓÏ Ô�ÈÒ�˜„ הקרן עצם את עדיין,Âגם פרע שלא שמודה אע"פ לכן ¿«¿ƒ»««¿∆¿

BÏמ"מ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ אותו שקונסים דיעה כזה שאין וס"ל חולק והש"ך ≈»ƒ¿«≈

הקרן  Ó"··Â)על Ì˘ 'ÒÂ˙‰ Î"ÎÂ ÈÎ„¯Ó Ì˘· Ì˘)‰ÂÏ‰ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ .ƒƒ««¿∆ƒ¿»

ÁÈÏL È„È ÏÚ הריבית עם הקרן את בשטר לכלול לו אמר ÁÈÏL‰Âולא , «¿≈»ƒ«¿«»ƒ«

ÌB˜Óמעצמו ÏkÓ Ô¯˜‰ ‰·B‚ ,˙Èa¯ ÌÚ Ô¯˜ ÏÏÎÂ ¯ËL ‰NÚ באופן כי »»¿«¿»«∆∆ƒƒƒ∆«∆∆ƒ»»

ליחשב  צריך שלו המעשה וא"כ שלוחו שהוא דאע"פ לקונסו, שייך לא זה

הכא  שאני מ"מ המשלח, ÏÂ‡המלוה „‡Ó¯כמעשה ÈÁeÏL Èz¯„L È�e˜zÏ ¿»«¿«≈««¿ƒ¿ƒ¿…

È˙eÂÚÏ לדברים ולא ומתוקנים, מועילים דברים לצורך רק שליח אותך עשיתי ¿«≈

שלוחי אינך וע"ז הפסד, לי ‰¯Èa˙שגורמים ÌÚ Ô¯˜‰ ÏÏÎÏ גורם זה כי ƒ¿…«∆∆ƒ»ƒƒ

הקרן על גם אותו יקנסו שרבנן ˘Ì)הפסד ˜"È¯‰Ó)ÚÂ .ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈ ¿«≈¿∆≈»ƒ»

.eÏ‡ ÌÈ�È„Ó „BÚ ‡"Ò˜ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜ Úe¯˜ e�È�ÙÏ ‡aL ¯ËL קריעה ƒƒƒ≈¿«∆»¿»≈»«∆«≈ƒ
השטר  את לפסול כדי ב"ד, ע"י בכוונה אלא מאיליו נקרע שלא ¿גדר Âשניכר

ב"ד Úe¯˜Lקרע B‡ ,Û¯z‰Â ÔÓÊ‰Â ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa Úe¯˜L ‡e‰ בצורת ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿«¿«¿«…∆∆»«
·¯ÚÂ È˙L ולכן פסול, שהשטר להראות כשרוצים לקרוע ב"ד נהגו שכך ¿ƒ»≈∆

השטר  קרע, כזה ÔÈkÒaכשיש ‰NÚ�L ¯k� Ì‡Â .ÏeÒt ממש שהוא »¿ƒƒ»∆«¬»¿«ƒ
תחילה  בכוונה ÏeÒtקריעה ,·¯ÚÂ È˙L Ú¯˜� ‡Ï Ì‡ eÏÙ‡ עצם , כי ¬ƒƒ…ƒ¿«¿ƒ»≈∆»

השטר  את לפסול בכוונה שנעשה מוכיח בסכין ÌÈ�LÏהקריעה Ú¯˜� לגמרי,. ƒ¿«ƒ¿«ƒ
השטר  באמצע קרע איזה שיש רק ÈÙËולא Ú¯‚ „ÔÈ,יותר , ˙Èa Ú¯˜Ó »«¿≈ƒ∆«≈ƒ

ÏeÒÙe או לגמרי, נקרע אפי' דכשר הכפלים, במקום נקרע אא"כ אופן, בכל »
וערב  Ú¯˜�L‰‚‰:.נט שתי ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Âב"ד ÈÓkקרע B�È„ ,Ò�‡a ¿ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ

u

צריךנט. שהיה  כיון בכפלים, בקרוע  אפי ' פסול  ב "ד שבקרע וס "ל  חולק והש "ך 

לגמרי . שנקרע לפני  לב "ד לבוא

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âð ïîéñâî

‡"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓÎe ,B·BÁ ¯ËL ˜ÁÓ�L אלו עדים שמביא ∆ƒ¿«¿«¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

אחר  שטר לו כותבים Âוהב"ד „ÔÈ,אפילו. ˙Èa Ú¯˜a ‡ÏL Ú¯˜� ‰È‰ Ì‡ ¿ƒ»»ƒ¿«∆…¿∆«≈ƒ

Lמ"מ ÔÈ„Ï ‰‡¯� Ì‡באמתÚ¯˜‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜ Ba ‰È‰ ƒƒ¿»««»∆»»∆«≈ƒ¿ƒ««∆«

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ .Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜‰ ÌÈÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬ƒ«∆«≈ƒ≈ƒ¬»¿«»ƒ≈¿ƒ

(Ê"� ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·).

ÂÏÒÎ '„

·˜ÁÓ�השטרÂ‡Ï Ì‡Â .¯Lk ,¯k� BÓeL¯ Ì‡ ,LËLË� B‡ כיון ƒ¿«ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈¿ƒ«
ניכר  רישומו Âשאין ·È˜¯‰ .ÏeÒt ש , Îk·¯‰או ‰NÚ� שרואים כיון »ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿»»

בשטר  שכתוב Lk¯.מה ,:‰‚‰BL‡¯a ÌÈ¯aÎÚ B‡ LÚ BÏÎ‡ Ì‡Â אע"פ »≈¿ƒ¬»»«¿»ƒ¿…

מ"מ  השטר, תחילת ניכר k�L¯שלא ÏkשמותÔÈ�Ú‰ ¯˜ÚÂ ‰BÏ‰Â ‰ÂÏÓ‰ »∆ƒ»««¿∆¿«∆¿ƒ«»ƒ¿»

וכדומה  ההלואה dÏ.סכום Ô�È¯ÈLÎÓ ,BÙBÒaÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) ¿«¿ƒƒ»≈

(·"Ò ÔÓÈÒ ÌÈËÙ˘Ó„ 'ÈÈÓ ˙·Â˘˙Â Ë"Î.

‚� ÔÓÈÒ

¯Ë˘‰ ˙Â�˘Ï ‡Ï˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡‰�Óa B¯·Á ÏÚ ¯ËL BÏ LÈL ÈÓ זוז Ó‡Â¯מאה לב"ד , המלוה ƒ∆≈¿««¬≈¿»∆¿»«
ÈÏ eNÚזוז מאה של אחד שטר ÌÈLÓÁ;שלÌÈ�Lבמקום ÌÈLÓÁÓ ¬ƒ¿«ƒ≈¬ƒƒ¬ƒƒ

ÏL „Á‡ BÏ eNÚÈL ¯Ó‡Â ,ÌÈLÓÁ ÌÈLÓÁ ÏL ÌÈ�L BÏ LÈL B‡∆≈¿«ƒ∆¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«∆«¬∆»∆
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,‰‡Ó:‰‚‰,Úe¯t ÔBL‡¯‰ ¯ËL‰ ÔÈ‡L Ô�ÈÚ„È eÏÙ‡Â ≈»≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»∆≈«¿«»ƒ»«

‰BÏ‰ ÔBˆ¯Ó ‡Ï‡ ˙B�LÏ ¯eÒ‡ שטר וחיסרון, מעלה ללוה יש שטר לכל כי »¿«∆»≈¿«∆

מ"מ  ע"ז, שובר לו יתן אפי' חמישים, הלוה יפרע שאם מעלה יש מאה של

לגבות  יוכל לא והמלוה פרוע לטעון יוכל שהלוה פגום, לשטר נחשב השטר

של  שטרות ובשתי חמישים. של שטרות שתי יהיו אם משא"כ שבועה, בלי

יצטרך  ולא אחד שטר לו יחזיר חמישים יפרע שאם מעלה, יש חמישים

אין  כך, לו שעדיף ויש כך לו שעדיף מי שיש וכיון השובר, על לשמור

הלווה  רשות בלי ÌÁÂ¯È)משנים Â�·¯Â ‰ÂÏÓ 'Ï‰Ó ‚"Î ˜¯Ù „È‚Ó‰).eÏÙ‡Â«¬ƒ



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áð ïîéñ áî

ÏeÒtלריבית  הקרן , את רק בו לגבות ‡˙אפילו Ba ˙Ba‚Ï ‡·ÈL È�tÓ , »ƒ¿≈∆»…ƒ¿∆
˙Èa¯‰ שהב"ד כיון הקרן, את רק לגבות שאפשר השטר ע"ג לכתוב יועיל ולא »ƒƒ

נפסל  והשטר ראוהו, ‰ÈÁ·‰‚‰:.כבר Ì‡ ,e‰ÈÓ הלוה‰„BÓ פרע שלא ƒƒ««»∆

עדים  ע"ז שיש או הקרן, את ‰˜¯Ôעדיין BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ שקנסוהו , דס"ל »ƒ¿«≈«∆∆

את  להפסיד קנסוהו לא אבל השטר, מכח הקרן את לגבות יוכל שלא רק

הקרן Ê"È)עצם ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)¯eËÙ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ דס"ל . משום לגמרי, ¿≈¿ƒ¿»

‰ÂÏÓÏ Ô�ÈÒ�˜„ הקרן עצם את עדיין,Âגם פרע שלא שמודה אע"פ לכן ¿«¿ƒ»««¿∆¿

BÏמ"מ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ אותו שקונסים דיעה כזה שאין וס"ל חולק והש"ך ≈»ƒ¿«≈

הקרן  Ó"··Â)על Ì˘ 'ÒÂ˙‰ Î"ÎÂ ÈÎ„¯Ó Ì˘· Ì˘)‰ÂÏ‰ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ .ƒƒ««¿∆ƒ¿»

ÁÈÏL È„È ÏÚ הריבית עם הקרן את בשטר לכלול לו אמר ÁÈÏL‰Âולא , «¿≈»ƒ«¿«»ƒ«

ÌB˜Óמעצמו ÏkÓ Ô¯˜‰ ‰·B‚ ,˙Èa¯ ÌÚ Ô¯˜ ÏÏÎÂ ¯ËL ‰NÚ באופן כי »»¿«¿»«∆∆ƒƒƒ∆«∆∆ƒ»»

ליחשב  צריך שלו המעשה וא"כ שלוחו שהוא דאע"פ לקונסו, שייך לא זה

הכא  שאני מ"מ המשלח, ÏÂ‡המלוה „‡Ó¯כמעשה ÈÁeÏL Èz¯„L È�e˜zÏ ¿»«¿«≈««¿ƒ¿ƒ¿…

È˙eÂÚÏ לדברים ולא ומתוקנים, מועילים דברים לצורך רק שליח אותך עשיתי ¿«≈

שלוחי אינך וע"ז הפסד, לי ‰¯Èa˙שגורמים ÌÚ Ô¯˜‰ ÏÏÎÏ גורם זה כי ƒ¿…«∆∆ƒ»ƒƒ

הקרן על גם אותו יקנסו שרבנן ˘Ì)הפסד ˜"È¯‰Ó)ÚÂ .ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈ ¿«≈¿∆≈»ƒ»

.eÏ‡ ÌÈ�È„Ó „BÚ ‡"Ò˜ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜ Úe¯˜ e�È�ÙÏ ‡aL ¯ËL קריעה ƒƒƒ≈¿«∆»¿»≈»«∆«≈ƒ
השטר  את לפסול כדי ב"ד, ע"י בכוונה אלא מאיליו נקרע שלא ¿גדר Âשניכר

ב"ד Úe¯˜Lקרע B‡ ,Û¯z‰Â ÔÓÊ‰Â ÌÈ„Ú‰ ÌB˜Óa Úe¯˜L ‡e‰ בצורת ∆»«ƒ¿»≈ƒ¿«¿«¿«…∆∆»«
·¯ÚÂ È˙L ולכן פסול, שהשטר להראות כשרוצים לקרוע ב"ד נהגו שכך ¿ƒ»≈∆

השטר  קרע, כזה ÔÈkÒaכשיש ‰NÚ�L ¯k� Ì‡Â .ÏeÒt ממש שהוא »¿ƒƒ»∆«¬»¿«ƒ
תחילה  בכוונה ÏeÒtקריעה ,·¯ÚÂ È˙L Ú¯˜� ‡Ï Ì‡ eÏÙ‡ עצם , כי ¬ƒƒ…ƒ¿«¿ƒ»≈∆»

השטר  את לפסול בכוונה שנעשה מוכיח בסכין ÌÈ�LÏהקריעה Ú¯˜� לגמרי,. ƒ¿«ƒ¿«ƒ
השטר  באמצע קרע איזה שיש רק ÈÙËולא Ú¯‚ „ÔÈ,יותר , ˙Èa Ú¯˜Ó »«¿≈ƒ∆«≈ƒ

ÏeÒÙe או לגמרי, נקרע אפי' דכשר הכפלים, במקום נקרע אא"כ אופן, בכל »
וערב  Ú¯˜�L‰‚‰:.נט שתי ÌÈ„Ú LÈ Ì‡Âב"ד ÈÓkקרע B�È„ ,Ò�‡a ¿ƒ≈≈ƒ∆ƒ¿«¿…∆ƒ¿ƒ

u

צריךנט. שהיה  כיון בכפלים, בקרוע  אפי ' פסול  ב "ד שבקרע וס "ל  חולק והש "ך 

לגמרי . שנקרע לפני  לב "ד לבוא

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âð ïîéñâî

‡"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓÎe ,B·BÁ ¯ËL ˜ÁÓ�L אלו עדים שמביא ∆ƒ¿«¿«¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»

אחר  שטר לו כותבים Âוהב"ד „ÔÈ,אפילו. ˙Èa Ú¯˜a ‡ÏL Ú¯˜� ‰È‰ Ì‡ ¿ƒ»»ƒ¿«∆…¿∆«≈ƒ

Lמ"מ ÔÈ„Ï ‰‡¯� Ì‡באמתÚ¯˜‰ ÏÚ eÙÈÒB‰Â ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜ Ba ‰È‰ ƒƒ¿»««»∆»»∆«≈ƒ¿ƒ««∆«

ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ ,ÈÎ‰ Â‡Ïa Ï·‡ .Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ,ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜‰ ÌÈÏÚ‰Ï È„k¿≈¿«¬ƒ«∆«≈ƒ≈ƒ¬»¿«»ƒ≈¿ƒ

(Ê"� ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·).

ÂÏÒÎ '„

·˜ÁÓ�השטרÂ‡Ï Ì‡Â .¯Lk ,¯k� BÓeL¯ Ì‡ ,LËLË� B‡ כיון ƒ¿«ƒ«¿≈ƒƒƒ»»≈¿ƒ«
ניכר  רישומו Âשאין ·È˜¯‰ .ÏeÒt ש , Îk·¯‰או ‰NÚ� שרואים כיון »ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ¿»»

בשטר  שכתוב Lk¯.מה ,:‰‚‰BL‡¯a ÌÈ¯aÎÚ B‡ LÚ BÏÎ‡ Ì‡Â אע"פ »≈¿ƒ¬»»«¿»ƒ¿…

מ"מ  השטר, תחילת ניכר k�L¯שלא ÏkשמותÔÈ�Ú‰ ¯˜ÚÂ ‰BÏ‰Â ‰ÂÏÓ‰ »∆ƒ»««¿∆¿«∆¿ƒ«»ƒ¿»

וכדומה  ההלואה dÏ.סכום Ô�È¯ÈLÎÓ ,BÙBÒaÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) ¿«¿ƒƒ»≈

(·"Ò ÔÓÈÒ ÌÈËÙ˘Ó„ 'ÈÈÓ ˙·Â˘˙Â Ë"Î.

‚� ÔÓÈÒ

¯Ë˘‰ ˙Â�˘Ï ‡Ï˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡‰�Óa B¯·Á ÏÚ ¯ËL BÏ LÈL ÈÓ זוז Ó‡Â¯מאה לב"ד , המלוה ƒ∆≈¿««¬≈¿»∆¿»«
ÈÏ eNÚזוז מאה של אחד שטר ÌÈLÓÁ;שלÌÈ�Lבמקום ÌÈLÓÁÓ ¬ƒ¿«ƒ≈¬ƒƒ¬ƒƒ

ÏL „Á‡ BÏ eNÚÈL ¯Ó‡Â ,ÌÈLÓÁ ÌÈLÓÁ ÏL ÌÈ�L BÏ LÈL B‡∆≈¿«ƒ∆¬ƒƒ¬ƒƒ¿»«∆«¬∆»∆
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,‰‡Ó:‰‚‰,Úe¯t ÔBL‡¯‰ ¯ËL‰ ÔÈ‡L Ô�ÈÚ„È eÏÙ‡Â ≈»≈¿ƒ«¬ƒ«¿ƒ»∆≈«¿«»ƒ»«

‰BÏ‰ ÔBˆ¯Ó ‡Ï‡ ˙B�LÏ ¯eÒ‡ שטר וחיסרון, מעלה ללוה יש שטר לכל כי »¿«∆»≈¿«∆

מ"מ  ע"ז, שובר לו יתן אפי' חמישים, הלוה יפרע שאם מעלה יש מאה של

לגבות  יוכל לא והמלוה פרוע לטעון יוכל שהלוה פגום, לשטר נחשב השטר

של  שטרות ובשתי חמישים. של שטרות שתי יהיו אם משא"כ שבועה, בלי

יצטרך  ולא אחד שטר לו יחזיר חמישים יפרע שאם מעלה, יש חמישים

אין  כך, לו שעדיף ויש כך לו שעדיף מי שיש וכיון השובר, על לשמור

הלווה  רשות בלי ÌÁÂ¯È)משנים Â�·¯Â ‰ÂÏÓ 'Ï‰Ó ‚"Î ˜¯Ù „È‚Ó‰).eÏÙ‡Â«¬ƒ



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãð ïîéñ ãî

BÏ LÈשטרÏL „Á‡ BÏ eNÚÈÂ e‰eÚ¯˜ÈL ¯ÓB‡Â ,‰‡Ó ÏL „Á‡ ≈∆»∆≈»¿≈∆ƒ¿¿¿«¬∆»∆
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈLÓÁחוששין Ó‡‰כי ÏL B˙B‡ BÏ Ú¯t ‡ÓL ¬ƒƒ≈¿ƒ∆»»«∆≈»

נאבד  שהשטר לו BL·¯לכןÂואמר ÂÈÏÚ BÏ ·˙Î,פרוע מנה של שהשטר ¿»«»»»
חמישים  של שטר ומבקש בב"ד המנה של השטר את הוציא ÈˆBÈÂ‡וכעת ,¿ƒ

‰Ê החדש השטר את ‰e‡,המלוה ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê ¯Ó‡ÈÂ ÌÈLÓÁ ÏL ∆∆¬ƒƒ¿…«∆¿««≈
Ba ‰a‚ÈÂ שובר ללוה אין זה בסכום שטר על .כי ¿ƒ¿∆

„� ÔÓÈÒ

ÔÈ·˙ÂÎ „ˆÈÎÂ ,¯·Â˘ ÔÈ·˙ÂÎ Ì‡Â ,‡˙ÎÓÒ‡ ÔÈ„
Â˙Â‡

ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

ÂÏÒÎ '‰

זה ‡ לסעיף הקדמה בהערה ‡Ìס ראה ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯tL ÈÓלא‰ˆ¯ ƒ∆»«ƒ¿«ƒ»»
‰ÂÏÓ‰ הנשאר על חדש שטר לו שיעשו רוצה אלא שובר, Èa˙לכתוב , ««¿∆≈

BÏ eNÚÈ ÔÈ„ÔBL‡¯ ÔÓÊÓ e‰e·zÎÈÂ BÏ ·ÈÁ ¯‡L�L ‰ÓÓ ¯ËL ƒ«¬¿«ƒ«∆ƒ¿««»¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
הראשון  בשטר כתוב שהיה הזמן Ï‡היינו Ï·‡ ‰ËL¯יכתבוהו, È„Ú שאם ¬»…≈≈«¿«

מוקדם  כשטר ייראה הראשון, הזמן עם שני שטר לו זה ‰‚‰:.יכתבו ומטעם

חדש שטר לכתוב יכולים ‰BÏ‰אין ÔBˆ¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ הב"ד אבל ««ƒ∆≈¿«∆

יותר חזק ב"ד כח כי ראשון, מזמן שטר לכתוב ‡·Ï(¯˘·"Ì)יכולים לכתוב . ¬»

u

שובר ס. שיכתוב  או  אפשרויות , שתי למלוה  יש  שבשטר, החוב  מקצת פרע כשהלוה

לכל וחיסרון מעלה  למלוה  ויש  הנשאר, על  חדש  שטר לו  שיכתבו  או  ללוה,

והמלוה השובר את שיאבד ירא הלוה שעי"ז שובר, שבכתיבת  המעלה אפשרות,

איננה זו מעלה החוב , כל  את לפרוע מזדרז ולכן  החוב , כל  את שוב  ממנו  יגבה

השטר  שעי"ז שובר, שבכתיבת  החיסרון החוב . יתרת על  חדש  שטר כשכותב 

את  ולחייב  השאר את פרעתי  לטעון  יכול  והלוה  פגום , שטר נחשב  ברשותו שנשאר

החוב . יתרת על  חדש  שטר כשכותב  איננו  זה חיסרון שבועה , המלוה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãð ïîéñäî

חדש ÌÈÏBÎÈשטר ,CÏÈ‡Â ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊÓ ה ‡Á¯אף ¯ËL BÏ ˙BNÚÏ ÌÈ„Ú ƒ¿««≈»¿≈»¿ƒ≈ƒ«¬¿««≈

‰BÏ‰ ÔBˆ¯Ó ‡e‰ Ì‡ דעת את צריך כי יכולים, אין ברצונו שלא אבל ƒƒ¿«∆

הראשון, השטר לכתיבת שלוחים שעשאן ואע"פ שטר, בכתיבת המתחייב

השטר את כשכתבו שליחותן עשו ËÂ˘Ù)כבר Ë‚ ˜¯Ù È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)Ì‡Â .¿ƒ
BL·¯המלוה ¯ˆ‰ ·zÎÈ למלוה עדיף ופעמים בכך, חפץ  לא שהלוה אע"פ »»ƒ¿…»

שארית  את לפרוע להזדרז הלוה את לכוף כדי חדש, שטר ולא שובר לכתוב

‰BL·¯.החוב  ·zÎÏ ¯ÙBÒ‰ ¯ÎN ÔzÈ ‰ÂÏÓ‰Â הלוה כי לטובתו, שזה  כיון ¿««¿∆ƒ≈¿««≈ƒ¿…«»

שנתבאר  וכמו חמישים, על חדש שטר שיכתבו מעדיף ‡ÔÈסא מצידו Ì‡Â .¿ƒ≈

‰ÂÏÓÏ ¯ËL פה על מלוה זה BL·¯אלא e�ÓÓ L˜·Ó ‰BÏ‰Â מה , על ¿«««¿∆¿«∆¿«≈ƒ∆»

לוה  ‰e‡ששילם ‰ÎN¯הלוה , ÔzÈ המלוה לטובת ולא לטובתו רק שזה כיון ƒ≈«»»

(Ù"‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

·ÏBÎÈ ‰BÏ‰ ÔÈ‡ ,¯ËL‰ ÈÏ „·‡ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿«≈«∆»
È¯ËL ÈÏ ¯ÈÊÁzL „Ú EÏ Ú¯Ù‡ ‡Ï ¯ÓBÏ זה באמת שמא מחשש «…∆¿«¿«∆«¬ƒƒ¿»ƒ

שוב  בו ויגבה שטרו יוציא ואח"כ אבד, Ê‰לא È¯‰ ‡Ï‡ BÏהמלוה , ·zÎÈ ∆»¬≈∆ƒ¿…
¯·BL חובו שפרע ראיה LÈÂשטר .B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙÈÂ BÏÏ‰זכות, »¿ƒ¿«»¿≈«∆

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï,סתמי בלשון שמחרים אלא המלוה, כלפי נוכח בלשון לא ¿«¬ƒ¿«
יחול  B¯ËLשהחרם L·BkL ÈÓ ÏÚומשקר„·‡L ÔÚBËÂ יכול אין אבל «ƒ∆≈¿»¿≈∆»«

ספק  טענת על משביעין אין כי ע"ז, È‡„Âלהשביעו ˙�ÚË ‰BÏ‰ ÔÚË Ì‡Â .¿ƒ»««∆«¬«««
¯Ó‡Â ש לו L‰BÒÈÎaשידוע BÁÈ�‰ ‰zÚÂ BÏˆ‡ ¯Ë שהשטר ומשקר ¿»««¿«∆¿¿«»ƒƒ¿ƒ

‰ËL¯אבד  „·‡L ˙Ò‰ ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ צריך , שהמכחיש תביעה כל כמו ƒ»«««¿∆∆≈∆»««¿«
היסת  B·BÁלהישבע Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â הלוה , המלוה zÎÈÂ·ע"י לו ¿«««ƒ»«¿ƒ¿…

¯·BL סב. »

ÂÏÒÎ 'Â

‚‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡מ"מ בעולם, קיים השטר Èkאמנם È„Èa ‰zÚ È¯ËL ÔÈ‡ »«««¿∆≈¿»ƒ«»¿»ƒƒ

u

ורקסא. אחת, בבת  הכל  את לי  לפרוע  צריך היית לומר המלוה דיכול  כתב  והש "ך 

לשלם הלוה על  מוטל  ולכן שובר, לכתוב  נזקק  אני הכל , את  פרעת שלא מחמת

השובר. כתיבת  את

ואח "כסב. שובר, ולקבל  חובו  לפרוע קודם  צריך  שטר, שיש  שכיון האחרונים כתבו 

בשו "ע שמשמע כפי ולא היסת, ולהשביעו  שמשקר המלוה את  לתבוע יכול 

המלוה. שישבע  עד הפירעון שמעכבין  סובר  והקצוה "ח  פורע . ואח "כ  שמשביעו 
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BÏ LÈשטרÏL „Á‡ BÏ eNÚÈÂ e‰eÚ¯˜ÈL ¯ÓB‡Â ,‰‡Ó ÏL „Á‡ ≈∆»∆≈»¿≈∆ƒ¿¿¿«¬∆»∆
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÌÈLÓÁחוששין Ó‡‰כי ÏL B˙B‡ BÏ Ú¯t ‡ÓL ¬ƒƒ≈¿ƒ∆»»«∆≈»

נאבד  שהשטר לו BL·¯לכןÂואמר ÂÈÏÚ BÏ ·˙Î,פרוע מנה של שהשטר ¿»«»»»
חמישים  של שטר ומבקש בב"ד המנה של השטר את הוציא ÈˆBÈÂ‡וכעת ,¿ƒ

‰Ê החדש השטר את ‰e‡,המלוה ¯Á‡ ¯ËL ‰Ê ¯Ó‡ÈÂ ÌÈLÓÁ ÏL ∆∆¬ƒƒ¿…«∆¿««≈
Ba ‰a‚ÈÂ שובר ללוה אין זה בסכום שטר על .כי ¿ƒ¿∆

„� ÔÓÈÒ

ÔÈ·˙ÂÎ „ˆÈÎÂ ,¯·Â˘ ÔÈ·˙ÂÎ Ì‡Â ,‡˙ÎÓÒ‡ ÔÈ„
Â˙Â‡

ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

ÂÏÒÎ '‰

זה ‡ לסעיף הקדמה בהערה ‡Ìס ראה ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯tL ÈÓלא‰ˆ¯ ƒ∆»«ƒ¿«ƒ»»
‰ÂÏÓ‰ הנשאר על חדש שטר לו שיעשו רוצה אלא שובר, Èa˙לכתוב , ««¿∆≈

BÏ eNÚÈ ÔÈ„ÔBL‡¯ ÔÓÊÓ e‰e·zÎÈÂ BÏ ·ÈÁ ¯‡L�L ‰ÓÓ ¯ËL ƒ«¬¿«ƒ«∆ƒ¿««»¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ
הראשון  בשטר כתוב שהיה הזמן Ï‡היינו Ï·‡ ‰ËL¯יכתבוהו, È„Ú שאם ¬»…≈≈«¿«

מוקדם  כשטר ייראה הראשון, הזמן עם שני שטר לו זה ‰‚‰:.יכתבו ומטעם

חדש שטר לכתוב יכולים ‰BÏ‰אין ÔBˆ¯Ó ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ הב"ד אבל ««ƒ∆≈¿«∆

יותר חזק ב"ד כח כי ראשון, מזמן שטר לכתוב ‡·Ï(¯˘·"Ì)יכולים לכתוב . ¬»

u

שובר ס. שיכתוב  או  אפשרויות , שתי למלוה  יש  שבשטר, החוב  מקצת פרע כשהלוה

לכל וחיסרון מעלה  למלוה  ויש  הנשאר, על  חדש  שטר לו  שיכתבו  או  ללוה,

והמלוה השובר את שיאבד ירא הלוה שעי"ז שובר, שבכתיבת  המעלה אפשרות,

איננה זו מעלה החוב , כל  את לפרוע מזדרז ולכן  החוב , כל  את שוב  ממנו  יגבה

השטר  שעי"ז שובר, שבכתיבת  החיסרון החוב . יתרת על  חדש  שטר כשכותב 

את  ולחייב  השאר את פרעתי  לטעון  יכול  והלוה  פגום , שטר נחשב  ברשותו שנשאר

החוב . יתרת על  חדש  שטר כשכותב  איננו  זה חיסרון שבועה , המלוה
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חדש ÌÈÏBÎÈשטר ,CÏÈ‡Â ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊÓ ה ‡Á¯אף ¯ËL BÏ ˙BNÚÏ ÌÈ„Ú ƒ¿««≈»¿≈»¿ƒ≈ƒ«¬¿««≈

‰BÏ‰ ÔBˆ¯Ó ‡e‰ Ì‡ דעת את צריך כי יכולים, אין ברצונו שלא אבל ƒƒ¿«∆

הראשון, השטר לכתיבת שלוחים שעשאן ואע"פ שטר, בכתיבת המתחייב

השטר את כשכתבו שליחותן עשו ËÂ˘Ù)כבר Ë‚ ˜¯Ù È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)Ì‡Â .¿ƒ
BL·¯המלוה ¯ˆ‰ ·zÎÈ למלוה עדיף ופעמים בכך, חפץ  לא שהלוה אע"פ »»ƒ¿…»

שארית  את לפרוע להזדרז הלוה את לכוף כדי חדש, שטר ולא שובר לכתוב

‰BL·¯.החוב  ·zÎÏ ¯ÙBÒ‰ ¯ÎN ÔzÈ ‰ÂÏÓ‰Â הלוה כי לטובתו, שזה  כיון ¿««¿∆ƒ≈¿««≈ƒ¿…«»

שנתבאר  וכמו חמישים, על חדש שטר שיכתבו מעדיף ‡ÔÈסא מצידו Ì‡Â .¿ƒ≈

‰ÂÏÓÏ ¯ËL פה על מלוה זה BL·¯אלא e�ÓÓ L˜·Ó ‰BÏ‰Â מה , על ¿«««¿∆¿«∆¿«≈ƒ∆»

לוה  ‰e‡ששילם ‰ÎN¯הלוה , ÔzÈ המלוה לטובת ולא לטובתו רק שזה כיון ƒ≈«»»

(Ù"‚ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

·ÏBÎÈ ‰BÏ‰ ÔÈ‡ ,¯ËL‰ ÈÏ „·‡ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡Â ,B·BÁ Ú¯ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿…«¿»«««¿∆»«ƒ«¿«≈«∆»
È¯ËL ÈÏ ¯ÈÊÁzL „Ú EÏ Ú¯Ù‡ ‡Ï ¯ÓBÏ זה באמת שמא מחשש «…∆¿«¿«∆«¬ƒƒ¿»ƒ

שוב  בו ויגבה שטרו יוציא ואח"כ אבד, Ê‰לא È¯‰ ‡Ï‡ BÏהמלוה , ·zÎÈ ∆»¬≈∆ƒ¿…
¯·BL חובו שפרע ראיה LÈÂשטר .B·BÁ Ïk BÏ Ú¯ÙÈÂ BÏÏ‰זכות, »¿ƒ¿«»¿≈«∆

Ì˙Ò ÌÈ¯Á‰Ï,סתמי בלשון שמחרים אלא המלוה, כלפי נוכח בלשון לא ¿«¬ƒ¿«
יחול  B¯ËLשהחרם L·BkL ÈÓ ÏÚומשקר„·‡L ÔÚBËÂ יכול אין אבל «ƒ∆≈¿»¿≈∆»«

ספק  טענת על משביעין אין כי ע"ז, È‡„Âלהשביעו ˙�ÚË ‰BÏ‰ ÔÚË Ì‡Â .¿ƒ»««∆«¬«««
¯Ó‡Â ש לו L‰BÒÈÎaשידוע BÁÈ�‰ ‰zÚÂ BÏˆ‡ ¯Ë שהשטר ומשקר ¿»««¿«∆¿¿«»ƒƒ¿ƒ

‰ËL¯אבד  „·‡L ˙Ò‰ ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ צריך , שהמכחיש תביעה כל כמו ƒ»«««¿∆∆≈∆»««¿«
היסת  B·BÁלהישבע Ú¯tÈ Ck ¯Á‡Â הלוה , המלוה zÎÈÂ·ע"י לו ¿«««ƒ»«¿ƒ¿…

¯·BL סב. »

ÂÏÒÎ 'Â

‚‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡מ"מ בעולם, קיים השטר Èkאמנם È„Èa ‰zÚ È¯ËL ÔÈ‡ »«««¿∆≈¿»ƒ«»¿»ƒƒ

u

ורקסא. אחת, בבת  הכל  את לי  לפרוע  צריך היית לומר המלוה דיכול  כתב  והש "ך 

לשלם הלוה על  מוטל  ולכן שובר, לכתוב  נזקק  אני הכל , את  פרעת שלא מחמת

השובר. כתיבת  את

ואח "כסב. שובר, ולקבל  חובו  לפרוע קודם  צריך  שטר, שיש  שכיון האחרונים כתבו 

בשו "ע שמשמע כפי ולא היסת, ולהשביעו  שמשקר המלוה את  לתבוע יכול 

המלוה. שישבע  עד הפירעון שמעכבין  סובר  והקצוה "ח  פורע . ואח "כ  שמשביעו 
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˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‡e‰ החוב את לי פרע ÈÓולכן LÈ ,¯·BL EÏ ·zÎ‡Â ¿ƒ«∆∆¿∆¿…¿»≈ƒ
„Ú BÏ Ú¯ÙÈ ‡Ï ,ÌÏBÚa ‡e‰L ÔÂÈk ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,¯ÓB‡L∆≈∆≈¿ƒ≈»∆»»…ƒ¿««

B¯ËL BÏ ¯ÈÊÁÈL יודעים כשאנו שוברו, את לשמור יצטרך לא שהלוה כדי ∆«¬ƒ¿»
בעולם  קיים שהשטר ¯Bˆ‰‰‚‰:.בוודאות B�È‡Â B„Èa B¯ËL Ì‡ ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈ƒ¿»¿»¿≈∆

B¯ÈÊÁ‰Ï שובר לו לכתוב ÈÁ·רק B�È‡„ BÏהלוה, ¯ÈÊÁÈL „Ú BÏ ÌÏLÏ ¿«¬ƒ¿≈«»¿«≈«∆«¬ƒ

ÚaL� eÏÙ‡Â .B¯ËLהלוהBÏ ÌÏLÏ לכאורה לפרוע מסכים שאינו כיון וא"כ ¿»«¬ƒƒ¿«¿«≈

אלא  אינו, שזה קמ"ל שבועתו, על ‰Úe·L‰עובר ÔÓ ¯eËt שלא סהדי דאנן »ƒ«¿»

המלוה  אצל קיים כשהשטר לפרוע דעת על ˜"È)נשבע ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).

E¯ËL EÏ ¯ÈÊÁ‡ Ck ¯Á‡Â ‰ÏÁz È�Ú¯Ùz ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â המלוה כי ¿ƒ««¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿««««¬ƒ¿¿»¿

יפרענו  לא ולבסוף השטר את לו שיחזיר È¯ËLירא ÈÏ ¯ÊÁ‰ ¯Ó‡ ‰BÏ‰Â ,¿«∆»««¬≈ƒ¿»ƒ

EÏ Ú¯Ù‡ Ck ¯Á‡Â השטר את לו יחזיר לא ולבסוף לו שיפרע ירא הלוה ,כי ¿«««∆¿«¿

‰BÏ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ גם צריך ואין הפסד, חשש לו כשיש לפרוע חייב אינו כי «ƒƒ«∆

הדין בית ביד ולהפקידו מרשותו הממון את ˜È"‚)להוציא ÛÏ‡ ÔÓÈÒ·Â Ì˘).

Ì‡„ ÈÏ ‰‡¯�ÂהמלוהB�ÈÓ‡Ó B�È‡,השטר את לו  שיתן אחרי שיפרענו ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

‰ÔBÚ¯tאת�Ô˙Bהמלוה  ¯Á‡ „Ú LÈÏL „Èa ¯ËL‰ את שמפקיד היינו ≈«¿«¿«»ƒ««««≈»

את  יתן הלוה שאם כנאמן, שישמש שניהם על שמוסכם מי ביד השטר

למלוה  השטר את יחזיר ישלם, לא ואם השטר, את לו יעביר למלוה, .הכסף

e ¯ËLa ‰�Ó B¯·ÁÏ ·ÈÁL ÈÓהנתבעÌÈLÓÁ·e ,ÌÈLÓÁa BÏ ‰„BÓ ƒ∆«»«¬≈»∆ƒ¿«∆¿¬ƒƒ¿¬ƒƒ

ÂÈÏÚ ‰�ÚË BÏ LÈ ÌÈ¯Á‡‰ לשלמם חייב ÈÏשאין Ôz ¯ÓB‡ ¯ËL‰ ÏÚ·e , «¬≈ƒ≈«¬»»»«««¿«≈≈ƒ

EÏ ·zÎ‡Â Ô‰a ÈÏ ‰„BÓ ‰z‡L ÌÈLÓÁ‰בנתייםÏÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ ¯·BL «¬ƒƒ∆«»∆ƒ»∆¿∆¿…¿»¬≈∆¿«

¯Á‡ ÌÈLÓÁ‰È‡¯ ‡È·‡ ÌÈ הזמן EÏבהמשך ÌÏL‡ ‡Ï ¯ÓB‡ Ú·z�Â , ¬ƒƒ¬≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿«≈…¬«≈¿

È¯ËL ÈÏ ¯ÈÊÁzL „Ú ÌeÏk חמישים רק חייב שאני ‰Ú·Bzכיון ÏÎeÈ Ì‡ , ¿«∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ««≈«

Ú·z�‰ ÌÚ Ôe„ÏÂ ÂÈLÎÚ ÂÈ˙BÈ‡¯ ‡È·‰Ï(„"Î ÔÓÈÒ Ï"Ú),Ú·z�‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ¿»ƒ¿»»«¿»¿»ƒ«ƒ¿««ƒƒ«ƒ¿«

שאינו  הנתבע צודק ראיותיו, את מיד להביא התובע באפשרות שיש כיון

השובר  על ולשמור לשלם BÏחייב ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡ È·‰Ï‡לתובע . ¬»ƒƒ∆¿»¿»ƒ

B‡ ÂÈLÎÚ ÂÈ˙BÈ‡¯יכול אינו אחר ÂÈLÎÚ,שמטעם Ôe„Ï ש באופן ÈÙkוזה ¿»»«¿»»«¿»¿ƒ

ÔÈ„ ˙È·Ï או ‰�¯‡‰ ראיותיו כעת להביא יכול שאינו בטענתו צודק הוא «ƒ¿∆¿≈ƒ

כעת  ‡Bלדון ,¯·„a ‰Ó¯Ú ÔÈ‡Â מצד הוא כעת לדון אפשר שאי שהטעם ¿≈»¿»«»»

ÔÈ„aהב"ד, ÔÈ�e˙Ó ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ„ ˙Èa‰L רב זמן יקח ÌÚוזה ÔÈ„‰ , ∆«≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ«ƒ«ƒƒ

CÈ¯ˆL ,Ú·Bz‰הנתבע¯·BL BÏ ÔzÈÂ ,BÏ ‰„BÓL ‰Ó „ÈÓ BÏ ÌÏLÏ «≈«∆»ƒ¿«≈ƒ««∆∆¿ƒ≈»
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השאר  על ידונו כשיוכלו, ˙˙˜"Ï)סג ואח"כ ÔÓÈÒ Ì˘)Ba ·e˙kL ¯ËL .¿«∆»

ÂÈÏÚ ·e˙Î ‡Ï„a B‡ ,ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜ Úe¯˜ B�È‡L ÔÓÊ Ïk Bt˜˙· ‡‰ÈL'∆¿≈¿»¿»¿«∆≈»«∆«≈ƒƒ¿…»»»

'‡¯·z שובר עליו כתוב יהיה BL·¯שלא È�‰Ó ÈÎ‰ eÏÙ‡ שטר , לפסול «¿»¬ƒ»ƒ¿«≈»

עצמו  השטר ע"ג השובר כתוב שיהיה שצריך שהתכוון אומרים ולא זה,

(Ë"Ù ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)¯·BL ÌÈ·˙BkLk יכול . ואין נאבד שהשטר מחמת ¿∆¿ƒ»
ÔÓÊלהחזירו  ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ על, e·zÎÈשהיה ,¯ËL‰ שה¯·BLהואÏÚ ƒ¿ƒ¿««¿«ƒ¿¿»«

Ì˙Ò e·zÎÈ ,B˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .CÎÂ Ck B�ÓÊL ¯ËL ששובר ¿«∆¿««¿«¿ƒ≈¿ƒƒ¿¿¿«
הוא ÔÓÊזה e·zÎÈ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck BÓeÎÒL ¯ËL ÏÚהפירעון,¯·BLa «¿«∆¿«¿«¿…ƒ¿¿¿««»

¯ËLa ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÓÊ ÌÈ„Ú‰ e¯Á‡ ‡ÓL,בניסן היתה שההלוואה דהיינו ∆»ƒ¬»≈ƒ¿«»«¿»»«¿«
בסיון  היה והפירעון כשר, מאוחר שטר כי אלול, בשטר כתבו «¿Ó�Â¿ƒˆ‡והם

Â ,¯ËL‰ ÔÓÊÏ Ì„˜ ¯·BL‰ ÔÓÊ ÌÈÓÚÙÏL זמן בשובר יכתוב אם ∆ƒ¿»ƒ¿««»…∆ƒ¿««¿«¿
סיון , היינו ‰Á‡Ó¯המלוה BÊÁÈ¯הפירעון, B·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÈÂ בו שכתוב «¬¿ƒ¿««¿À»

Baאלול  Û¯ËÈÂ בסיון שהיה הפירעון אחר נעשה זה ששטר CÎÈÙÏ,בטענה , ¿ƒ¿…¿ƒ»
‰‡ÂÏ‰‰ ÔÓÊ ÌÈ¯ÎBÊ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,¯·BLa ÔÓÊ ·zÎÏ ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿…¿««»∆»ƒ≈¿ƒ¿«»«¿»»
סכום  שפרע סתם כותבים זוכרים, כשאין אבל ההלוואה, בשטר הכתוב זמן היינו

זה  שובר ע"י נפסלים כזה בסכום שהם שטרות כל ועי"ז וכך, BL·¯כך .»
·zÎ�LבוÈ�BÏÙÏ Ú¯t È�BÏt :Ì˙Ò ולא ההלוואה סכום בו מוזכר ולא ∆ƒ¿«¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

זה  שובר הרי ההלוואה, BÏזמן LÈL ¯ËL Ïk ÏË·Ó למלוה.ÂÈÏÚ:‰‚‰ ¿«≈»¿«∆≈»»
‰ÊÏ LÈ Ì‡ ÔÎÂ ללוהÈ�BÏtL ÌÈ„Ú המלוהBÏ LÈ ברשותוÚe¯t ¯ËL ¿≈ƒ≈¿∆≈ƒ∆¿ƒ≈¿«»«

ÂÈÏÚ נפרע שכבר שטר בידו שיש ËL¯היינו ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ , »»≈»¿ƒ»»¿«

ÌÈÚe¯t ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯ËL Ïk ‡Ï‡ ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰ Úe¯t ¯Á‡ ¯ËLL ¯ÓBÏÂ¿«∆¿««≈»«»»»»∆»»¿»»¿∆¿«¿ƒ

השני  ואת פרוע, הגדול הסכום על השטר רק עליו, שטרות שתי לו יש ואם

ממנו לגבות Ë"È)יוכל ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ‰·Â˘˙· ˘"‡¯‰).

„‚"Ó ÔÓÈÒa ¯‡a˙� ,„Á‡ ÌBÈa ¯·BL‰Â ¯ËL‰ ÔÓÊ Ì‡ÛÈÚÒ ƒ¿««¿«¿«»¿∆»ƒ¿»≈¿ƒ»
Â"Î סד.

u

ביד סג. שנשאר עצמו  השטר  גבי על  השובר את  שיכתוב  לתבוע יוכל  הלוה אמנם

[ש "ך ]. המלוה 

ÏÚסד. ¯·BL ‡ÈˆB‰ ÔBÚÓLÂ ,Ck ÌBÈa B�ÓÊL ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡ ¿̄≈∆ƒ¿««ƒ¿∆¿«¿»¿ƒ¿ƒ»«
‰Ê ¯ËL ו,BÓˆÚa ÌBÈ B˙B‡a ·e˙k של יום באותו חוב לפרוע דרך דאין אע"ג ¿«∆»¿¿«¿
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˙¯Á‡ ¯ÈÚa ‡e‰ החוב את לי פרע ÈÓולכן LÈ ,¯·BL EÏ ·zÎ‡Â ¿ƒ«∆∆¿∆¿…¿»≈ƒ
„Ú BÏ Ú¯ÙÈ ‡Ï ,ÌÏBÚa ‡e‰L ÔÂÈk ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡L ,¯ÓB‡L∆≈∆≈¿ƒ≈»∆»»…ƒ¿««

B¯ËL BÏ ¯ÈÊÁÈL יודעים כשאנו שוברו, את לשמור יצטרך לא שהלוה כדי ∆«¬ƒ¿»
בעולם  קיים שהשטר ¯Bˆ‰‰‚‰:.בוודאות B�È‡Â B„Èa B¯ËL Ì‡ ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈ƒ¿»¿»¿≈∆

B¯ÈÊÁ‰Ï שובר לו לכתוב ÈÁ·רק B�È‡„ BÏהלוה, ¯ÈÊÁÈL „Ú BÏ ÌÏLÏ ¿«¬ƒ¿≈«»¿«≈«∆«¬ƒ

ÚaL� eÏÙ‡Â .B¯ËLהלוהBÏ ÌÏLÏ לכאורה לפרוע מסכים שאינו כיון וא"כ ¿»«¬ƒƒ¿«¿«≈

אלא  אינו, שזה קמ"ל שבועתו, על ‰Úe·L‰עובר ÔÓ ¯eËt שלא סהדי דאנן »ƒ«¿»

המלוה  אצל קיים כשהשטר לפרוע דעת על ˜"È)נשבע ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).

E¯ËL EÏ ¯ÈÊÁ‡ Ck ¯Á‡Â ‰ÏÁz È�Ú¯Ùz ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â המלוה כי ¿ƒ««¿∆≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿««««¬ƒ¿¿»¿

יפרענו  לא ולבסוף השטר את לו שיחזיר È¯ËLירא ÈÏ ¯ÊÁ‰ ¯Ó‡ ‰BÏ‰Â ,¿«∆»««¬≈ƒ¿»ƒ

EÏ Ú¯Ù‡ Ck ¯Á‡Â השטר את לו יחזיר לא ולבסוף לו שיפרע ירא הלוה ,כי ¿«««∆¿«¿

‰BÏ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ גם צריך ואין הפסד, חשש לו כשיש לפרוע חייב אינו כי «ƒƒ«∆

הדין בית ביד ולהפקידו מרשותו הממון את ˜È"‚)להוציא ÛÏ‡ ÔÓÈÒ·Â Ì˘).

Ì‡„ ÈÏ ‰‡¯�ÂהמלוהB�ÈÓ‡Ó B�È‡,השטר את לו  שיתן אחרי שיפרענו ¿ƒ¿∆ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

‰ÔBÚ¯tאת�Ô˙Bהמלוה  ¯Á‡ „Ú LÈÏL „Èa ¯ËL‰ את שמפקיד היינו ≈«¿«¿«»ƒ««««≈»

את  יתן הלוה שאם כנאמן, שישמש שניהם על שמוסכם מי ביד השטר

למלוה  השטר את יחזיר ישלם, לא ואם השטר, את לו יעביר למלוה, .הכסף

e ¯ËLa ‰�Ó B¯·ÁÏ ·ÈÁL ÈÓהנתבעÌÈLÓÁ·e ,ÌÈLÓÁa BÏ ‰„BÓ ƒ∆«»«¬≈»∆ƒ¿«∆¿¬ƒƒ¿¬ƒƒ

ÂÈÏÚ ‰�ÚË BÏ LÈ ÌÈ¯Á‡‰ לשלמם חייב ÈÏשאין Ôz ¯ÓB‡ ¯ËL‰ ÏÚ·e , «¬≈ƒ≈«¬»»»«««¿«≈≈ƒ

EÏ ·zÎ‡Â Ô‰a ÈÏ ‰„BÓ ‰z‡L ÌÈLÓÁ‰בנתייםÏÚÂ ,Ì‰ÈÏÚ ¯·BL «¬ƒƒ∆«»∆ƒ»∆¿∆¿…¿»¬≈∆¿«

¯Á‡ ÌÈLÓÁ‰È‡¯ ‡È·‡ ÌÈ הזמן EÏבהמשך ÌÏL‡ ‡Ï ¯ÓB‡ Ú·z�Â , ¬ƒƒ¬≈ƒ»ƒ¿»»¿ƒ¿«≈…¬«≈¿

È¯ËL ÈÏ ¯ÈÊÁzL „Ú ÌeÏk חמישים רק חייב שאני ‰Ú·Bzכיון ÏÎeÈ Ì‡ , ¿«∆«¬ƒƒ¿»ƒƒ««≈«

Ú·z�‰ ÌÚ Ôe„ÏÂ ÂÈLÎÚ ÂÈ˙BÈ‡¯ ‡È·‰Ï(„"Î ÔÓÈÒ Ï"Ú),Ú·z�‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ¿»ƒ¿»»«¿»¿»ƒ«ƒ¿««ƒƒ«ƒ¿«

שאינו  הנתבע צודק ראיותיו, את מיד להביא התובע באפשרות שיש כיון

השובר  על ולשמור לשלם BÏחייב ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ Ï·‡ È·‰Ï‡לתובע . ¬»ƒƒ∆¿»¿»ƒ

B‡ ÂÈLÎÚ ÂÈ˙BÈ‡¯יכול אינו אחר ÂÈLÎÚ,שמטעם Ôe„Ï ש באופן ÈÙkוזה ¿»»«¿»»«¿»¿ƒ

ÔÈ„ ˙È·Ï או ‰�¯‡‰ ראיותיו כעת להביא יכול שאינו בטענתו צודק הוא «ƒ¿∆¿≈ƒ

כעת  ‡Bלדון ,¯·„a ‰Ó¯Ú ÔÈ‡Â מצד הוא כעת לדון אפשר שאי שהטעם ¿≈»¿»«»»

ÔÈ„aהב"ד, ÔÈ�e˙Ó ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ„ ˙Èa‰L רב זמן יקח ÌÚוזה ÔÈ„‰ , ∆«≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ«ƒ«ƒƒ

CÈ¯ˆL ,Ú·Bz‰הנתבע¯·BL BÏ ÔzÈÂ ,BÏ ‰„BÓL ‰Ó „ÈÓ BÏ ÌÏLÏ «≈«∆»ƒ¿«≈ƒ««∆∆¿ƒ≈»
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השאר  על ידונו כשיוכלו, ˙˙˜"Ï)סג ואח"כ ÔÓÈÒ Ì˘)Ba ·e˙kL ¯ËL .¿«∆»

ÂÈÏÚ ·e˙Î ‡Ï„a B‡ ,ÔÈ„ ˙Èa Ú¯˜ Úe¯˜ B�È‡L ÔÓÊ Ïk Bt˜˙· ‡‰ÈL'∆¿≈¿»¿»¿«∆≈»«∆«≈ƒƒ¿…»»»

'‡¯·z שובר עליו כתוב יהיה BL·¯שלא È�‰Ó ÈÎ‰ eÏÙ‡ שטר , לפסול «¿»¬ƒ»ƒ¿«≈»

עצמו  השטר ע"ג השובר כתוב שיהיה שצריך שהתכוון אומרים ולא זה,

(Ë"Ù ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)¯·BL ÌÈ·˙BkLk יכול . ואין נאבד שהשטר מחמת ¿∆¿ƒ»
ÔÓÊלהחזירו  ÌÈ¯ÎBÊ Ì‡ על, e·zÎÈשהיה ,¯ËL‰ שה¯·BLהואÏÚ ƒ¿ƒ¿««¿«ƒ¿¿»«

Ì˙Ò e·zÎÈ ,B˙B‡ ÌÈ¯ÎBÊ ÔÈ‡ Ì‡Â .CÎÂ Ck B�ÓÊL ¯ËL ששובר ¿«∆¿««¿«¿ƒ≈¿ƒƒ¿¿¿«
הוא ÔÓÊזה e·zÎÈ ‡ÏÂ ,CÎÂ Ck BÓeÎÒL ¯ËL ÏÚהפירעון,¯·BLa «¿«∆¿«¿«¿…ƒ¿¿¿««»

¯ËLa ‰‡ÂÏ‰‰ ÔÓÊ ÌÈ„Ú‰ e¯Á‡ ‡ÓL,בניסן היתה שההלוואה דהיינו ∆»ƒ¬»≈ƒ¿«»«¿»»«¿«
בסיון  היה והפירעון כשר, מאוחר שטר כי אלול, בשטר כתבו «¿Ó�Â¿ƒˆ‡והם

Â ,¯ËL‰ ÔÓÊÏ Ì„˜ ¯·BL‰ ÔÓÊ ÌÈÓÚÙÏL זמן בשובר יכתוב אם ∆ƒ¿»ƒ¿««»…∆ƒ¿««¿«¿
סיון , היינו ‰Á‡Ó¯המלוה BÊÁÈ¯הפירעון, B·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÈÂ בו שכתוב «¬¿ƒ¿««¿À»

Baאלול  Û¯ËÈÂ בסיון שהיה הפירעון אחר נעשה זה ששטר CÎÈÙÏ,בטענה , ¿ƒ¿…¿ƒ»
‰‡ÂÏ‰‰ ÔÓÊ ÌÈ¯ÎBÊ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,¯·BLa ÔÓÊ ·zÎÏ ÌÈ„ÚÏ ÔÈ‡≈»≈ƒƒ¿…¿««»∆»ƒ≈¿ƒ¿«»«¿»»
סכום  שפרע סתם כותבים זוכרים, כשאין אבל ההלוואה, בשטר הכתוב זמן היינו

זה  שובר ע"י נפסלים כזה בסכום שהם שטרות כל ועי"ז וכך, BL·¯כך .»
·zÎ�LבוÈ�BÏÙÏ Ú¯t È�BÏt :Ì˙Ò ולא ההלוואה סכום בו מוזכר ולא ∆ƒ¿«¿«¿ƒ»«ƒ¿ƒ

זה  שובר הרי ההלוואה, BÏזמן LÈL ¯ËL Ïk ÏË·Ó למלוה.ÂÈÏÚ:‰‚‰ ¿«≈»¿«∆≈»»
‰ÊÏ LÈ Ì‡ ÔÎÂ ללוהÈ�BÏtL ÌÈ„Ú המלוהBÏ LÈ ברשותוÚe¯t ¯ËL ¿≈ƒ≈¿∆≈ƒ∆¿ƒ≈¿«»«

ÂÈÏÚ נפרע שכבר שטר בידו שיש ËL¯היינו ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ B�È‡ , »»≈»¿ƒ»»¿«

ÌÈÚe¯t ˙˜ÊÁa ÂÈ˙B¯ËL Ïk ‡Ï‡ ,ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰ Úe¯t ¯Á‡ ¯ËLL ¯ÓBÏÂ¿«∆¿««≈»«»»»»∆»»¿»»¿∆¿«¿ƒ

השני  ואת פרוע, הגדול הסכום על השטר רק עליו, שטרות שתי לו יש ואם

ממנו לגבות Ë"È)יוכל ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ‰·Â˘˙· ˘"‡¯‰).

„‚"Ó ÔÓÈÒa ¯‡a˙� ,„Á‡ ÌBÈa ¯·BL‰Â ¯ËL‰ ÔÓÊ Ì‡ÛÈÚÒ ƒ¿««¿«¿«»¿∆»ƒ¿»≈¿ƒ»
Â"Î סד.

u

ביד סג. שנשאר עצמו  השטר  גבי על  השובר את  שיכתוב  לתבוע יוכל  הלוה אמנם

[ש "ך ]. המלוה 

ÏÚסד. ¯·BL ‡ÈˆB‰ ÔBÚÓLÂ ,Ck ÌBÈa B�ÓÊL ÔBÚÓL ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡ ¿̄≈∆ƒ¿««ƒ¿∆¿«¿»¿ƒ¿ƒ»«
‰Ê ¯ËL ו,BÓˆÚa ÌBÈ B˙B‡a ·e˙k של יום באותו חוב לפרוע דרך דאין אע"ג ¿«∆»¿¿«¿
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ÂÏÒÎ 'Ê

‰Ì˙Ò ,'ÌÈ¯�È„' ¯·BLa ·e˙k Ì‡ דינרים כמה כתוב Ïkולא ÏË·Ó , ƒ»«»ƒ»ƒ¿«¿«≈»
ÂÈÏÚ BÏ LÈL ¯ËL שהעדים וחוששין התחתונה, על השטר בעל יד כי ¿«∆≈»»

זה  ומחמת הסכום, את הזכירו לא ולכן בשטר, כתוב שהיה הסכום את ידעו לא

נגדו  שיוציא שטר כל ‡Ìסה מבטל Ï·‡ ש . CÎÂרואים Ck' Ba ·e˙k ‰È‰ ¬»ƒ»»»«¿«
ÌeÎÒ‰ ·e˙kL B‡ ,ÌÈ¯�È„ ¯‡L�Â ,ÌeÎÒ‰ ˜ÁÓ�Â ,'ÔÈ¯�È„ הוא רק ƒ»ƒ¿ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ»ƒ∆»«¿

‰ÁÓ˜כתוב ÏÚ עליו וכתוב ונמחק אחר דבר כן לפני כתוב שהיה שרואים ««¿»
זה  �˙˜ÌÈסכום ‡ÏÂ,המחק על מראש נכתב זה שסכום עדים הובאו לא ¿…ƒ¿«≈

שרצה  מה וכתב מחקו הוא שמא שכתוב מה על לסמוך אפשר אי ‡ÔÈוא"כ ,≈
˙B�BLÏaL ˙BÁta ‡Ï‡ Ba ÌÈ�„ רבים מיעוט כי דינרים, שני רק היינו »ƒ∆»«»∆«¿

.שניים 

‰� ÔÓÈÒ

Â¯Ë˘ ˘ÈÏ˘‰Â Â·ÂÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯Ù˘ ÈÓ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

‡(‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Ó ‡"ÈÙ Ì"·Ó¯ ÔÂ˘Ï) בהערה ראה זה לסעיף ÈÓƒסו הקדמה
Â B·BÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯tLהמלוה¯ËL‰ ˙‡ LÈÏL‰ שליש ביד ,הלוואה ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿«

BÏ ¯Ó‡Â לשליש EÏהלוה Èz˙� ‡Ï Ì‡ התשלום שארית את ¿»«ƒ…»«ƒ¿

u
מ"מ אחר, חוב על הוא שהשובר מסתבר וא"כ ÏÚההלוואה, ¯ËL‰ ÏÚa „È««««¿««

‰�BzÁz‰ הו"ל לפנינו שובר שיש וכיון לקרות, יכול שזה כיון פרוע, חוב והשטר ««¿»
הראיה  עליו מחבירו שהמוציא כיון ביומו, שפרע ראינו .כאילו

שהשובר סה. כשיטען המלוה , של  תפיסה יועיל  ולכן ספק, מחמת רק הוא אמנם

דינרים. שני על  רק  היה

כךסו. יעשה  אם  שתלויה  התחייבות שכל  והכוונה, קונה , לא  שאסמכתא  הוא, הדין 

יתקיים לא שמסתמא כוונתו  כי  להתחייב , באמת  כוונתו אין כך , יעשה  לא או

קנין  עשה  אא"כ  להתחייב , בדעתו  גמר לא  וממילא לחייבו, שאמור הדבר  לבסוף 

שמתחייב דעתו  גילה  שבזה  חשוב , ב "ד בפני  נעשה והקנין  ההתחייבות , על 

בדבר  היינו  לא, או  שיהיה בדבר תלוי  הדבר שאם שכתבנו ומה דעת . בגמירות

בידו תלוי  שלא תנאי  לאפוקי שיקיימנו, עצמו  על  סומך  ולכן בידו , תלוי  שקיומו 
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È�BÏt ÌBÈ „Ú,למלוה להעבירו B¯ËLכדי BÏ Ôz כל את לגבות ויוכל «¿ƒ≈¿»
מתנה  בתורת יהיה שילמתי שכבר ומה בשטר, שכתוב ‰ÔÓÊסז הסכום ÚÈ‚‰Â ,¿ƒƒ««¿«

¯ËL‰ ˙‡ LÈÏL‰ ÔzÈ ‡Ï ,BÏ Ô˙� ‡ÏÂ למלוה‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BÊL , ¿…»«…ƒ≈«»ƒ∆«¿«∆«¿«¿»ƒ
] ÂÓˆÚ ˙Ú„· Â„Â·Ú˘ ‰Ï˙˘ ,˘Â¯ÈÙ) גמר כזה דבאופן אחרים, בדעת ולא

להתחייב] [בדעתו B„Èa Â‡ÏÂ B„È·„ È„ÈÓ·e בידו תלוי הדבר כשאין לאפוקי ¿ƒƒƒ¿»¿«¿»

להתחייב] גמרבדעתו דודאי לקיימו, „dzÚכלל ‡ÎÓÒÂ דעתו , ÏL‡וסמכה ¿«¿»«¿≈∆…

¯Ó‚ ‡Ï ÔÎÏÂ „eaÚL‰ ÏeÁÈ בדעתו‰�˜Óe ולהקנות ˜�È‡),להתחייב ‡ÏÂ »«ƒ¿¿»≈…»««¿∆¿…«¿»
זו  התחייבות חלה לא dÏÚולכן B„ÈÓ e�˜ Ì‡Â זו . התחייבות È·a˙על ¿ƒ»ƒ»¬≈¿≈

·eLÁ ÔÈ„ בעיר‰�˜ ‰Ê È¯‰ להתחייב , בדעתו שגמר מראה זה באופן כי ƒ»¬≈∆»»
„ÔÈבאמת  ˙È·a ÂÈ˙BÈÎÊ ÒÈt˙ÈL ‡e‰Â בב"ד , קנין שעשה די שלא היינו ¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

ויניחם  לזכותו שעומדות הראיות כל את מרשותו שיוציא צריך אלא חשוב,

גמורה  דעת גמירות על מראה ובזה ראיותיו, את מפסיד אף שעי"ז ב"ד, ,ברשות
Òe�‡ ‰È‰È ‡ÏL ‡e‰Â,אונס מחמת היה לא התנאי קיום שאי היינו ¿∆…ƒ¿∆»

ÒÈt˙‰Lוכדלהלן  È¯‰ ,„ˆÈk את. מסר ‡Bהמלוה B¯ËL התפיס שהלוה ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»
È�BÏtאת ÌBÈa ‡·È ‡Ï Ì‡L B„ÈÓ e�˜Â ,ÔÈ„ ˙È·a B¯·BL לבית ¿¿≈ƒ¿»ƒ»∆ƒ…»…¿¿ƒ

החוב  פירעון את לגמור או ÏÂ‡הדין ÌBÈ‰ ÚÈ‚‰Â ,B�È„ ÏÚ·Ï ‰Ê Ô˙�Èƒ»≈∆¿««ƒ¿ƒƒ««¿…
Ì‡Â .ÌÈ�˙B� eÏ‡ È¯‰ ,‡aכי בא, שלא ÈÏÁהסיבה B‡ ¯‰� B·kÚ »¬≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»…ƒ

‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .e�zÈ ‡Ï ,‡·ÏÓ סחL ‡e‰Â È·a˙הקנין. ‰È‰È ƒ»……ƒ¿¿≈»«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈
.·eLÁ ÔÈ„:‰‚‰B¯ËL ÒÈt˙‰L Ô�ÈÚa ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ כדי בב"ד, ƒ»¿≈¿ƒ¿…»≈»∆ƒ¿ƒ¿»

האסמכתא  את ÏL˘‰להוריד e�È‰„ ,·eLÁ ÔÈ„ ˙È·a d�Ó e�˜„ ¯Á‡Ó ,≈««¿»ƒ≈¿≈ƒ»¿«¿¿…»

‡zÎÓÒ‡ È�È„a È‡È˜·„(Ì"¯‰ÂÓÂ ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË)Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ . ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿«¿»¿«≈¿«»ƒ»

Â"Ë ÛÈÚÒ שבעיר החשוב הב"ד היינו חשוב שב"ד שי"א הרמ"א הביא שם ¿ƒ

u
אופן  שבכל  וס"ל  חולקים ויש  להתחייב . בדעתו גמר גשמים , ירדו אם כגון כלל 

אסמכתא. נחשב  לבסוף , יתקיים  הדבר אם שתלוי 

אחרת סז. סיבה  מחמת  כן שעשו  דאיירי  טו  ס"ק קעז סימן יו "ד דעת בחות  עיין

ריבית . מחמת אסור דאל "ה נטר,, אגר מחמת  ולא 

שבאופן סח. להתנות לו  היה שכיח , באונס  אבל  שכיח , כך  כל  שלא  באונס  ודוקא 

כזה. אונס יארע  אם גם  להתחייב  התכוון כרחך  על  התנה , לא  ואם יתחייב , לא  זה
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ÂÏÒÎ 'Ê

‰Ì˙Ò ,'ÌÈ¯�È„' ¯·BLa ·e˙k Ì‡ דינרים כמה כתוב Ïkולא ÏË·Ó , ƒ»«»ƒ»ƒ¿«¿«≈»
ÂÈÏÚ BÏ LÈL ¯ËL שהעדים וחוששין התחתונה, על השטר בעל יד כי ¿«∆≈»»

זה  ומחמת הסכום, את הזכירו לא ולכן בשטר, כתוב שהיה הסכום את ידעו לא

נגדו  שיוציא שטר כל ‡Ìסה מבטל Ï·‡ ש . CÎÂרואים Ck' Ba ·e˙k ‰È‰ ¬»ƒ»»»«¿«
ÌeÎÒ‰ ·e˙kL B‡ ,ÌÈ¯�È„ ¯‡L�Â ,ÌeÎÒ‰ ˜ÁÓ�Â ,'ÔÈ¯�È„ הוא רק ƒ»ƒ¿ƒ¿««¿¿ƒ¿«ƒ»ƒ∆»«¿

‰ÁÓ˜כתוב ÏÚ עליו וכתוב ונמחק אחר דבר כן לפני כתוב שהיה שרואים ««¿»
זה  �˙˜ÌÈסכום ‡ÏÂ,המחק על מראש נכתב זה שסכום עדים הובאו לא ¿…ƒ¿«≈

שרצה  מה וכתב מחקו הוא שמא שכתוב מה על לסמוך אפשר אי ‡ÔÈוא"כ ,≈
˙B�BLÏaL ˙BÁta ‡Ï‡ Ba ÌÈ�„ רבים מיעוט כי דינרים, שני רק היינו »ƒ∆»«»∆«¿

.שניים 

‰� ÔÓÈÒ

Â¯Ë˘ ˘ÈÏ˘‰Â Â·ÂÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯Ù˘ ÈÓ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

‡(‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Ó ‡"ÈÙ Ì"·Ó¯ ÔÂ˘Ï) בהערה ראה זה לסעיף ÈÓƒסו הקדמה
Â B·BÁ ˙ˆ˜Ó Ú¯tLהמלוה¯ËL‰ ˙‡ LÈÏL‰ שליש ביד ,הלוואה ∆»«ƒ¿«¿ƒ¿ƒ∆«¿«

BÏ ¯Ó‡Â לשליש EÏהלוה Èz˙� ‡Ï Ì‡ התשלום שארית את ¿»«ƒ…»«ƒ¿

u
מ"מ אחר, חוב על הוא שהשובר מסתבר וא"כ ÏÚההלוואה, ¯ËL‰ ÏÚa „È««««¿««

‰�BzÁz‰ הו"ל לפנינו שובר שיש וכיון לקרות, יכול שזה כיון פרוע, חוב והשטר ««¿»
הראיה  עליו מחבירו שהמוציא כיון ביומו, שפרע ראינו .כאילו

שהשובר סה. כשיטען המלוה , של  תפיסה יועיל  ולכן ספק, מחמת רק הוא אמנם

דינרים. שני על  רק  היה

כךסו. יעשה  אם  שתלויה  התחייבות שכל  והכוונה, קונה , לא  שאסמכתא  הוא, הדין 

יתקיים לא שמסתמא כוונתו  כי  להתחייב , באמת  כוונתו אין כך , יעשה  לא או

קנין  עשה  אא"כ  להתחייב , בדעתו  גמר לא  וממילא לחייבו, שאמור הדבר  לבסוף 

שמתחייב דעתו  גילה  שבזה  חשוב , ב "ד בפני  נעשה והקנין  ההתחייבות , על 

בדבר  היינו  לא, או  שיהיה בדבר תלוי  הדבר שאם שכתבנו ומה דעת . בגמירות

בידו תלוי  שלא תנאי  לאפוקי שיקיימנו, עצמו  על  סומך  ולכן בידו , תלוי  שקיומו 
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È�BÏt ÌBÈ „Ú,למלוה להעבירו B¯ËLכדי BÏ Ôz כל את לגבות ויוכל «¿ƒ≈¿»
מתנה  בתורת יהיה שילמתי שכבר ומה בשטר, שכתוב ‰ÔÓÊסז הסכום ÚÈ‚‰Â ,¿ƒƒ««¿«

¯ËL‰ ˙‡ LÈÏL‰ ÔzÈ ‡Ï ,BÏ Ô˙� ‡ÏÂ למלוה‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BÊL , ¿…»«…ƒ≈«»ƒ∆«¿«∆«¿«¿»ƒ
] ÂÓˆÚ ˙Ú„· Â„Â·Ú˘ ‰Ï˙˘ ,˘Â¯ÈÙ) גמר כזה דבאופן אחרים, בדעת ולא

להתחייב] [בדעתו B„Èa Â‡ÏÂ B„È·„ È„ÈÓ·e בידו תלוי הדבר כשאין לאפוקי ¿ƒƒƒ¿»¿«¿»

להתחייב] גמרבדעתו דודאי לקיימו, „dzÚכלל ‡ÎÓÒÂ דעתו , ÏL‡וסמכה ¿«¿»«¿≈∆…

¯Ó‚ ‡Ï ÔÎÏÂ „eaÚL‰ ÏeÁÈ בדעתו‰�˜Óe ולהקנות ˜�È‡),להתחייב ‡ÏÂ »«ƒ¿¿»≈…»««¿∆¿…«¿»
זו  התחייבות חלה לא dÏÚולכן B„ÈÓ e�˜ Ì‡Â זו . התחייבות È·a˙על ¿ƒ»ƒ»¬≈¿≈

·eLÁ ÔÈ„ בעיר‰�˜ ‰Ê È¯‰ להתחייב , בדעתו שגמר מראה זה באופן כי ƒ»¬≈∆»»
„ÔÈבאמת  ˙È·a ÂÈ˙BÈÎÊ ÒÈt˙ÈL ‡e‰Â בב"ד , קנין שעשה די שלא היינו ¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

ויניחם  לזכותו שעומדות הראיות כל את מרשותו שיוציא צריך אלא חשוב,

גמורה  דעת גמירות על מראה ובזה ראיותיו, את מפסיד אף שעי"ז ב"ד, ,ברשות
Òe�‡ ‰È‰È ‡ÏL ‡e‰Â,אונס מחמת היה לא התנאי קיום שאי היינו ¿∆…ƒ¿∆»

ÒÈt˙‰Lוכדלהלן  È¯‰ ,„ˆÈk את. מסר ‡Bהמלוה B¯ËL התפיס שהלוה ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»
È�BÏtאת ÌBÈa ‡·È ‡Ï Ì‡L B„ÈÓ e�˜Â ,ÔÈ„ ˙È·a B¯·BL לבית ¿¿≈ƒ¿»ƒ»∆ƒ…»…¿¿ƒ

החוב  פירעון את לגמור או ÏÂ‡הדין ÌBÈ‰ ÚÈ‚‰Â ,B�È„ ÏÚ·Ï ‰Ê Ô˙�Èƒ»≈∆¿««ƒ¿ƒƒ««¿…
Ì‡Â .ÌÈ�˙B� eÏ‡ È¯‰ ,‡aכי בא, שלא ÈÏÁהסיבה B‡ ¯‰� B·kÚ »¬≈≈¿ƒ¿ƒƒ¿»»…ƒ

‰Êa ‡ˆBÈk Ïk ÔÎÂ .e�zÈ ‡Ï ,‡·ÏÓ סחL ‡e‰Â È·a˙הקנין. ‰È‰È ƒ»……ƒ¿¿≈»«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈
.·eLÁ ÔÈ„:‰‚‰B¯ËL ÒÈt˙‰L Ô�ÈÚa ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ כדי בב"ד, ƒ»¿≈¿ƒ¿…»≈»∆ƒ¿ƒ¿»

האסמכתא  את ÏL˘‰להוריד e�È‰„ ,·eLÁ ÔÈ„ ˙È·a d�Ó e�˜„ ¯Á‡Ó ,≈««¿»ƒ≈¿≈ƒ»¿«¿¿…»

‡zÎÓÒ‡ È�È„a È‡È˜·„(Ì"¯‰ÂÓÂ ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË)Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ . ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿«¿»¿«≈¿«»ƒ»

Â"Ë ÛÈÚÒ שבעיר החשוב הב"ד היינו חשוב שב"ד שי"א הרמ"א הביא שם ¿ƒ

u
אופן  שבכל  וס"ל  חולקים ויש  להתחייב . בדעתו גמר גשמים , ירדו אם כגון כלל 

אסמכתא. נחשב  לבסוף , יתקיים  הדבר אם שתלוי 

אחרת סז. סיבה  מחמת  כן שעשו  דאיירי  טו  ס"ק קעז סימן יו "ד דעת בחות  עיין

ריבית . מחמת אסור דאל "ה נטר,, אגר מחמת  ולא 

שבאופן סח. להתנות לו  היה שכיח , באונס  אבל  שכיח , כך  כל  שלא  באונס  ודוקא 

כזה. אונס יארע  אם גם  להתחייב  התכוון כרחך  על  התנה , לא  ואם יתחייב , לא  זה
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עליהם  רבים שקיבלום ÂÏÓÏ‰,או ¯ËL ¯ÈÊÁ‰L LÈÏL ‰È‰באופן. ‡ÏL »ƒ∆∆¡ƒ¿«««¿∆∆…»»

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ שלא ממון ממנו יגבה שהמלוה ללוה הפסד יגיע שכעת ויתכן ¿«¬ƒ

מרשותו  להוציא אותו כופים כאן, הוא אם כי כאן, המלוה כשאין [והיינו כדין,

שובר] עליו לכתוב או השטר, Ïkאת ÂÈÏÚ Ïa˜Ó„ „Ú LÈÏLÏ Ô�ÈzÓLÓ ,¿«¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿«≈»»»

‰ÊÓ ‰BÏÏ Ú¯‡ÈL ‡Ò�‡ סט(·"� ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).ÔÈ„ ˙ÈaÏ Ú„B� Ì‡Â …¿»∆∆¡««∆ƒ∆¿ƒ««≈ƒ

ÔÈ„k ‡ÏL B¯ÈÊÁ‰L פרוע חלקו או פרוע, כבר השטר ÏÚכי ÔÈ�„ ÔÈ‡ , ∆∆¡ƒ∆…¿ƒ≈»ƒ«

¯ËL‰בב"ד מוציאו ¯˘·"‡)כשהמלוה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)˙ÈaÏ Ú„B� ‡Ï Ì‡Â . «¿«¿ƒ…««≈

ÔÈ„ זה בשטר הלוה את ותבע בא ‰ËL¯כשהמלוה Ïk ‰BÏ‰ ÔÓ e‡ÈˆB‰Â , ƒ¿ƒƒ«∆»«¿«

ממנו  חלק פרע שכבר ÔÈ„kאע"פ ‡ÏL LÈÏL‰ B¯ÈÊÁ‰L Ú„B� Ck ¯Á‡Â ,¿««««∆∆¡ƒ«»ƒ∆…«ƒ

כדין  שלא ממון הוציא ÔÈ˜Ê�aוהמלוה ‡Ó¯‚ ÈÂ‰„ ,¯eËt LÈÏL‰ וחייב , «»ƒ»¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ

גרמא  ככל שמים בדיני �"·)ע רק ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).

ÂÏÒÎ 'Á

·Ì‡ ¯Ó‡Lk ,B�È„ ÏÚ·Ï ¯ËL‰ ÌÈ�˙B�L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ«¿«¿««ƒ¿∆»«ƒ
¯ËL‰ ¯‡LÈÂ ‰�zÓ Èz˙�L ˙BÚÓ‰ eÈ‰È È�BÏt ÌBÈa ÈzÚ¯t ‡Ï…»«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«»∆»«ƒ«»»¿ƒ»≈«¿«

ÔÎ ‡Ï Ì‡L ,‰ÏÁz·k ÌÈ˜ חלק יהיה שילם שכבר שמה התכוון  אלא «»¿«¿ƒ»∆ƒ…≈
הסכום  את גם זה, שטר ע"י מחדש להתחייב מסכים וכעת החוב, מתשלום

שילם, È„kשכבר B„eaÚL ÏÁÓ�L ¯ËL ÈÂ‰סכום Ô˙�Lעל ˙BÚÓ‰ «≈¿«∆ƒ¿«ƒ¿¿≈«»∆»«
שילם  שלא החלק על אפי' פסול Ò˜"„),והשטר ÔÈÚ)ÌeÏk Ba ‰·B‚ B�È‡Â¿≈∆¿

ÔÈ¯BÁ È�aÓ ‡Ï‡ פרע לא שעדיין ‰¯‡"˘)עא החלק Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·). ∆»ƒ¿≈ƒ

u
מחייביםסט. אין הנזק , נעשה  כבר שאם  אע"ג  בנזקין, גרמא בכל  הדין הוא וכן 

את  לסלק אותו  ומשמתים  כופים  הנזק, שנעשה קודם  מ"מ אדם , בדיני אותו 

נזק. לידי יבוא  שלא  כדי  הגרמא

דעדיין ע. המלוה, ליד כשהחזירו  מיד נעשה לא דהנזק גרמא, שנחשב  הטעם

מיד, נעשה  הנזק כדין, שלא  ללוה פרוע שאינו שטר כשהחזיר אבל  גבייה . מחוסר

גרמי . כדין אדם בדיני  וחייב  גרמי , ונחשב  חובו , את מיד הפסיד המלוה כי

אףעא. וגובה גמור  שטר הוי עדיין, נפרע  שלא החצי דכלפי וס "ל  חולק  והש "ך 

ממשעבדי .
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Â� ÔÓÈÒ

˙Â˘ÈÏ˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

בתור ‡ שלישי אדם אצל החוב שטר את משלישים הדינים בעלי ששני פעמים

הוא  הדין לבסוף, היה מה ויכוח יש ואם הוראתם, כפי שיעשה נאמן

B˙eLÈÏLLש  ÔÓÊa ,LÈÏL עדיין ברשותו, שהופקד השטר או B„Èa,החפץ »ƒƒ¿«∆»ƒ¿»
ÔÓ‡�,לא או התנאי קיים או פרע הלוה אם ÌÈ„Úלומר È�Lk,נאמנותו וטעם ∆¡»ƒ¿≈≈ƒ

אצלו  שהפקידו בזה א"כ השטר, את לשרוף או שירצה למי ליתן בידו שהיה כיון

כשני  ממש נאמן ואין אחד, עד נגד ונאמן שיאמר, למה האמינוהו בידו, שיהיה

ונאמן  נאמנים. הם אותו, מכחישין עדים שני אם ולכן ‰e‡עדים, Ì‡ eÏÙ‡¬ƒƒ
Ú·LÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,·B¯˜ שבועה בלי שנאמן e·˙k‰‚‰:.היינו eÏÙ‡Â »¿≈»ƒƒ»««¬ƒ»¿

¯ËLa ˙eLÈÏL‰ ÔÈ�Ú השטר �‡Ó¯ונאבד ‡Ï תנאי , לכתוב מדהוצרכו ƒ¿««»ƒ«¿«……«

מוכח בשטר, ‰LÈÏLהשלישות ‰Êa Ì‚ ‡Ï‡ ,LÈÏL‰ ÔÈ�Ú ÏÚ eÎÓÒ ‡ÏL∆…»¿«ƒ¿««»ƒ∆»«»∆«»ƒ

ÔÓ‡� שם וכתוב לפנינו השטר ואם השלישות. הופקד תנאים באיזה לומר ∆¡»

זה  שתנאי אומר אא"כ נוספים, תנאים שהיו לומר נאמן אינו אחד, תנאי

השטר כתיבת אחרי ‰¯˘·"‡)נוסף Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆»«
„Á‡Ï B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰L ÔÓÊ‰[Ô‰Ó],¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ שכשעבר אומרים לא «¿«∆»»¿«¬ƒ¿∆»≈∆¿…∆¡ƒ

אלא שלישותו, כח פקע זה ÔÓ‡�Â.זמן ‡e‰ LÈÏL ÔÈ„Ú איירי כעת עד ¬«ƒ»ƒ¿∆¡»
התנאים, נתקיים אם או פרטיו על נחלקו רק בשלישות, מודים הצדדים ששני

להוסיף בא LÈÏL,וכעת B‡NÚ ‡ÏL ¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡ BLÈÁk‰ eÏÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ∆»≈∆¿»«∆…¬»»ƒ
ÔÓ‡� LÈÏL‰ ,Ì‰È�L eLÈÁk‰ eÏÙ‡Â .ÔÓ‡� LÈÏL‰ מבעיא לא «»ƒ∆¡»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈∆«»ƒ∆¡»

מכחישו, והשליש פיקדון לשם שנתנו טוען רק לשליש, נתנו שהוא כשמודה

נאמן  אינו מצאו, והשליש ממנו שנאבד או בגזילה לידו שבא טוען אפילו אלא

לנפילה  או לגזילה חוששין ‰LÈÏLעב דלא ÔÈ·e Ì‰È�Èa ‰È‰È ‡ÏL ‡e‰Â .¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈«»ƒ

u
כלעב. דאל "כ נאמנות , לו  אין ידו , על  הושלש  שלא מכחישים דאם פוסק והש "ך 
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עליהם  רבים שקיבלום ÂÏÓÏ‰,או ¯ËL ¯ÈÊÁ‰L LÈÏL ‰È‰באופן. ‡ÏL »ƒ∆∆¡ƒ¿«««¿∆∆…»»

¯ÈÊÁ‰Ï BÏ שלא ממון ממנו יגבה שהמלוה ללוה הפסד יגיע שכעת ויתכן ¿«¬ƒ

מרשותו  להוציא אותו כופים כאן, הוא אם כי כאן, המלוה כשאין [והיינו כדין,

שובר] עליו לכתוב או השטר, Ïkאת ÂÈÏÚ Ïa˜Ó„ „Ú LÈÏLÏ Ô�ÈzÓLÓ ,¿«¿ƒ»«»ƒ«ƒ¿«≈»»»

‰ÊÓ ‰BÏÏ Ú¯‡ÈL ‡Ò�‡ סט(·"� ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).ÔÈ„ ˙ÈaÏ Ú„B� Ì‡Â …¿»∆∆¡««∆ƒ∆¿ƒ««≈ƒ

ÔÈ„k ‡ÏL B¯ÈÊÁ‰L פרוע חלקו או פרוע, כבר השטר ÏÚכי ÔÈ�„ ÔÈ‡ , ∆∆¡ƒ∆…¿ƒ≈»ƒ«

¯ËL‰בב"ד מוציאו ¯˘·"‡)כשהמלוה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)˙ÈaÏ Ú„B� ‡Ï Ì‡Â . «¿«¿ƒ…««≈

ÔÈ„ זה בשטר הלוה את ותבע בא ‰ËL¯כשהמלוה Ïk ‰BÏ‰ ÔÓ e‡ÈˆB‰Â , ƒ¿ƒƒ«∆»«¿«

ממנו  חלק פרע שכבר ÔÈ„kאע"פ ‡ÏL LÈÏL‰ B¯ÈÊÁ‰L Ú„B� Ck ¯Á‡Â ,¿««««∆∆¡ƒ«»ƒ∆…«ƒ

כדין  שלא ממון הוציא ÔÈ˜Ê�aוהמלוה ‡Ó¯‚ ÈÂ‰„ ,¯eËt LÈÏL‰ וחייב , «»ƒ»¿«≈¿»»ƒ¿»ƒ

גרמא  ככל שמים בדיני �"·)ע רק ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).

ÂÏÒÎ 'Á

·Ì‡ ¯Ó‡Lk ,B�È„ ÏÚ·Ï ¯ËL‰ ÌÈ�˙B�L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒ∆¿ƒ«¿«¿««ƒ¿∆»«ƒ
¯ËL‰ ¯‡LÈÂ ‰�zÓ Èz˙�L ˙BÚÓ‰ eÈ‰È È�BÏt ÌBÈa ÈzÚ¯t ‡Ï…»«¿ƒ¿¿ƒƒ¿«»∆»«ƒ«»»¿ƒ»≈«¿«

ÔÎ ‡Ï Ì‡L ,‰ÏÁz·k ÌÈ˜ חלק יהיה שילם שכבר שמה התכוון  אלא «»¿«¿ƒ»∆ƒ…≈
הסכום  את גם זה, שטר ע"י מחדש להתחייב מסכים וכעת החוב, מתשלום

שילם, È„kשכבר B„eaÚL ÏÁÓ�L ¯ËL ÈÂ‰סכום Ô˙�Lעל ˙BÚÓ‰ «≈¿«∆ƒ¿«ƒ¿¿≈«»∆»«
שילם  שלא החלק על אפי' פסול Ò˜"„),והשטר ÔÈÚ)ÌeÏk Ba ‰·B‚ B�È‡Â¿≈∆¿

ÔÈ¯BÁ È�aÓ ‡Ï‡ פרע לא שעדיין ‰¯‡"˘)עא החלק Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·). ∆»ƒ¿≈ƒ

u
מחייביםסט. אין הנזק , נעשה  כבר שאם  אע"ג  בנזקין, גרמא בכל  הדין הוא וכן 

את  לסלק אותו  ומשמתים  כופים  הנזק, שנעשה קודם  מ"מ אדם , בדיני אותו 

נזק. לידי יבוא  שלא  כדי  הגרמא

דעדיין ע. המלוה, ליד כשהחזירו  מיד נעשה לא דהנזק גרמא, שנחשב  הטעם

מיד, נעשה  הנזק כדין, שלא  ללוה פרוע שאינו שטר כשהחזיר אבל  גבייה . מחוסר

גרמי . כדין אדם בדיני  וחייב  גרמי , ונחשב  חובו , את מיד הפסיד המלוה כי

אףעא. וגובה גמור  שטר הוי עדיין, נפרע  שלא החצי דכלפי וס "ל  חולק  והש "ך 

ממשעבדי .

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åð ïîéñàð

Â� ÔÓÈÒ

˙Â˘ÈÏ˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

בתור ‡ שלישי אדם אצל החוב שטר את משלישים הדינים בעלי ששני פעמים

הוא  הדין לבסוף, היה מה ויכוח יש ואם הוראתם, כפי שיעשה נאמן

B˙eLÈÏLLש  ÔÓÊa ,LÈÏL עדיין ברשותו, שהופקד השטר או B„Èa,החפץ »ƒƒ¿«∆»ƒ¿»
ÔÓ‡�,לא או התנאי קיים או פרע הלוה אם ÌÈ„Úלומר È�Lk,נאמנותו וטעם ∆¡»ƒ¿≈≈ƒ

אצלו  שהפקידו בזה א"כ השטר, את לשרוף או שירצה למי ליתן בידו שהיה כיון

כשני  ממש נאמן ואין אחד, עד נגד ונאמן שיאמר, למה האמינוהו בידו, שיהיה

ונאמן  נאמנים. הם אותו, מכחישין עדים שני אם ולכן ‰e‡עדים, Ì‡ eÏÙ‡¬ƒƒ
Ú·LÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,·B¯˜ שבועה בלי שנאמן e·˙k‰‚‰:.היינו eÏÙ‡Â »¿≈»ƒƒ»««¬ƒ»¿

¯ËLa ˙eLÈÏL‰ ÔÈ�Ú השטר �‡Ó¯ונאבד ‡Ï תנאי , לכתוב מדהוצרכו ƒ¿««»ƒ«¿«……«

מוכח בשטר, ‰LÈÏLהשלישות ‰Êa Ì‚ ‡Ï‡ ,LÈÏL‰ ÔÈ�Ú ÏÚ eÎÓÒ ‡ÏL∆…»¿«ƒ¿««»ƒ∆»«»∆«»ƒ

ÔÓ‡� שם וכתוב לפנינו השטר ואם השלישות. הופקד תנאים באיזה לומר ∆¡»

זה  שתנאי אומר אא"כ נוספים, תנאים שהיו לומר נאמן אינו אחד, תנאי

השטר כתיבת אחרי ‰¯˘·"‡)נוסף Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡Â .¿««ƒ∆»«
„Á‡Ï B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰L ÔÓÊ‰[Ô‰Ó],¯ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ שכשעבר אומרים לא «¿«∆»»¿«¬ƒ¿∆»≈∆¿…∆¡ƒ

אלא שלישותו, כח פקע זה ÔÓ‡�Â.זמן ‡e‰ LÈÏL ÔÈ„Ú איירי כעת עד ¬«ƒ»ƒ¿∆¡»
התנאים, נתקיים אם או פרטיו על נחלקו רק בשלישות, מודים הצדדים ששני

להוסיף בא LÈÏL,וכעת B‡NÚ ‡ÏL ¯Ó‡Â Ì‰Ó „Á‡ BLÈÁk‰ eÏÙ‡Â«¬ƒƒ¿ƒ∆»≈∆¿»«∆…¬»»ƒ
ÔÓ‡� LÈÏL‰ ,Ì‰È�L eLÈÁk‰ eÏÙ‡Â .ÔÓ‡� LÈÏL‰ מבעיא לא «»ƒ∆¡»«¬ƒƒ¿ƒ¿≈∆«»ƒ∆¡»

מכחישו, והשליש פיקדון לשם שנתנו טוען רק לשליש, נתנו שהוא כשמודה

נאמן  אינו מצאו, והשליש ממנו שנאבד או בגזילה לידו שבא טוען אפילו אלא

לנפילה  או לגזילה חוששין ‰LÈÏLעב דלא ÔÈ·e Ì‰È�Èa ‰È‰È ‡ÏL ‡e‰Â .¿∆…ƒ¿∆≈≈∆≈«»ƒ

u
כלעב. דאל "כ נאמנות , לו  אין ידו , על  הושלש  שלא מכחישים דאם פוסק והש "ך 
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B„ÈaL ˙BÚÓ‰ CÒa ‰LÁk‰,יותר גדול סכום לידו שמסרו שטוענים דהיינו «¿»»¿««»∆¿»
מכחישם, a„·¯והוא Ú‚B� dÏ ‰Â‰ Ôk Ì‡„ נגדו ממון תביעת יש כי ¿ƒ≈¬»≈≈««»»

נוגע  �‡ÔÓונחשב B�È‡Â דלענין וס"ל חולק והש"ך השלישות, פרטי בענין אף ¿≈∆¡»
נאמנות  לו יש השלישות נאמן,‰‚‰:.פרטי אינו זה שבאופן שאמרנו ומה

B‚Óהיינו BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa נוגע כשהוא לכן שליש, מכח רק נאמנותו וכל ¿»∆≈ƒ

נאמן  B‚Óאינו BÏ LÈL ÌB˜Óa Ï·‡ לשורפו , או השטר את �‡ÔÓלהחזיר , ¬»¿»∆≈ƒ∆¡»

שירצה מה בו ‰Ï·ÂÁ)לעשות ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).BÚÈaL‰Ï ÌÈÏBÎÈÂ ההכחשה על ƒƒ¿«¿ƒ

ÓL‡שביניהם  ˙�ÚËa eÏÙ‡ בטענת אפילו אפוטרופוס שמשביעים כמו ¬ƒ¿«¬«∆»

„‚ÔÈËÈ)שמא ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰)˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¯ËL .¿«∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««
ÌÈ˜Ó ¯ËL‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ Úe¯t ¯Ó‡Â ÔÈ„ ˙È·a B„È צריך ואין »¿≈ƒ¿»«»«««ƒ∆«¿«¿À»

מ"מ  הפירעון, על להאמינו זה ומכח לקיימו כדי השליש לדברי «¡∆�‡ÔÓ,להגיע
BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BN ‰È‰ ‰ˆ¯ eÏ‡L,השטר את להעלים בידו שהיה וכיון ∆ƒ»»»»¿¿

פרוע  שהשטר לומר נאמן k˙·עג ממילא ‡ˆÓ�Â LÈÏL‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿«
,‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Á�Ó‰ ‰Ê ¯ËLL LÈÏL‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈÈ¯‰] ≈ƒ««¿≈«»ƒ∆¿«∆«À«∆¿»««≈

[Úe¯t ‰Ê·˙Î‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡,השליש של ידו כתב שזה ∆»«««ƒ∆≈≈ƒ««¿«
ידו  כתב זה מסתמא ידו, תחת שהוא כיון ÔÈ�È„Óעד מ"מ ‰"Ò ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»ƒƒƒ

.eÏ‡eÏÙ‡ ,Úe¯t È�BÏt ¯ËLL ‰ÂÏÓ‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆÈL ·˙k Ï·‡ ≈¬»¿«∆»»ƒ««¿≈««¿∆∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
˜ÁNÓk ‡Ï‡ B�È‡ ,‰ÂÏÓ‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ דרך לעצמו זאת כתב כי »»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

מוכן  שיהיה ברשותו הניחו דשמא כלום, אינו ידו תחת שובר מצאו ואפי' שחוק.

הלוה  השלישות ‰Ú·Bz.כשיפרענו לו ‰eLÈÏL˙שיחזיר ¯ÎN ÌÏLÈ כיון «≈«¿«≈¿««»ƒ

לטובתו ·Â¯¯)שזה ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰).

u
אני . שליש  ויאמר  חבירו את יגזול  אחד

כיון עג. נאמן , מ "מ בב "ד, שנתקיים עד פרוע מלומר המתין  אם  שאפי ' הסמ"ע דעת

הוי  שנתקיים, עד שהמתין דכיון  חולק  הש "ך  אולם  לשורפו , בידו  שהיה זמן שהיה 

פרוע. שטר לקיים  סיבה  אין  כי פרוע, שאינו  כמודה

מדעת עד. שם  הונח או  שנכתב  סימן צריך אחר, של  יד כתב שזה  יודעים  ואם

ידיעתו . ללא השליש  בבית הניחו  שאחר יתכן דאל "כ השליש ,
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ÂÏÒÎ 'Ë

ו · השלישות את קיבלתי וזה זה תנאי על שאמר ÌÈ„Úשני‰e‰eLÈÁkשליש ƒ¿ƒ≈ƒ
ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú‰ ,Ì‰È�Èa LÈÏL ˙ÈÈ‰ ‰Ê È‡�z ÏÚ ‡Ï e¯Ó‡Â כי ¿»¿…«¿«∆»ƒ»»ƒ≈≈∆»≈ƒ∆¡»ƒ

מ"מ  מגו, לשליש כשיש ואפי' אחד, שהוא מהשליש יותר נאמנים עדים שני

עדים  נגד מגו מהני ÌBÈaלא LÈÏL‰ ¯ÓB‡Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«»ƒ¿
ÌÈLÈÁÎÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ Ck È‡�za ˙eLÈÏL‰ È„Èa ¯ÒÓ� È�BÏt¿ƒƒ¿«¿»ƒ«»ƒƒ¿««¿«¿»≈ƒ«¿ƒƒ

B˙B‡ אלו תנאים הותנה ולא יום באותו שם È‡�zaשהיו ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ≈ƒ¿«
Ì˙Ò ,È„Èa ‡e‰ CÎÂ Ck אלו תנאים הותנו יום באיזה אמר ‡eÏÙולא , «¿«¿»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Ú‰ ÌÈ¯ÓB‡L שLÈÏL‰ ,Ôk ÌÈ‡�z‰ eÈ‰ ‡Ï B„ÈÏ ¯ÒÓ�Lk ∆¿ƒ»≈ƒ¿∆ƒ¿«¿»…»«¿»ƒ≈«»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ;‰Ê ÔÈ�Úa e�˙‰Â ÂÈ�ÙÏ e‡a Ck ¯Á‡ ‡ÓL„ ,ÔÓ‡�∆¡»¿∆»«««»¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆««ƒ

Ôk Le¯Ùa ÔÚBË LÈÏL‰ ÔÈ‡L מ"מ העדים, נגד דבריו Ô�È�ÚËליישב Ô�‡ ∆≈«»ƒ≈¿≈≈¬»«¬ƒ»
‡ÏL È„k ,Ôk dÏ.ÌÈ„Ú‰Ó LÁkÓ ‰È‰È:‰‚‰ÔÈ�ÚÏ ˜eÏÁ ÔÈ‡Â ≈≈¿≈∆…ƒ¿∆À¿»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«

ה  B„Èaנאמנות e�˙� Ì‰È�L Ì‡ ÔÈa LÈÏL,מכחישו מהם אחד וכעת »ƒ≈ƒ¿≈∆»¿¿»

נאמן  Ì‰È�Èaשהשליש LÈÏL ˙BÈ‰Ï B„Èa B�˙� ‰ÂÏÓ‰L B‡ המלוה וכעת ∆««¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈∆

שהשליש  הלוה, כמו אומר והשליש שנפרע, אומר והלוה נפרע שלא אומר

האמינו שהמלוה כיון ‰¯˘·"‡)נאמן, ˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

‚ÔzÏ BÏ ÔÈ‡את שהותנה ‰eLÈÏL˙להחזיר מה כפי להחזיר שצריך לזה ≈ƒ≈«»ƒ
ÔÈ�Ú Ì‰Ï L¯ÙÈÂ ,ÔÈ„ ˙Èa È�Ùa ‡Ï‡תנאי˙eLÈÏL‰ לו ,שנמסר ∆»ƒ¿≈≈ƒƒ»≈»∆ƒ¿««»ƒ

‡ÓLאח"כB„È ˙ÁzÓ ˙eLÈÏL‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡Â ,˙˜ÏÁÓ Ì‰È�Èa ÏtÈ ∆»ƒ…≈≈∆«¬…∆¿ƒƒ«»ƒƒ««»
‡Á„שוב „Úk ‡Ï‡ ÔÓ‡� ‰È‰È ‡Ï שנאמן כשליש ולא שבועה, לחייב …ƒ¿∆∆¡»∆»¿≈∆»

ממון  להוציא אף CÎÈÙÏכשניים השלישות , תנאי בפניהם אומר שהשליש כיון ¿ƒ»
אלו, דברים להכחיש יוכלו לא שאח"כ eÓzÁÈÂכדי ÔÈ„ ˙Èa e·zÎÈL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿«¿¿

.ÔÈ�Ú‰:‰‚‰(¯ÂËÚ‰ ÏÚ· Ì˘· '‡ ÛÈÚÒ ¯ÂË)ÔÓ‡�„ ‡‰Âעכ"פ„Á‡ „Úk »ƒ¿»¿»¿∆¡»¿≈∆»

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚÓ e˜ÏzÒ� Ì‰È�LLk ‡˜Â„ ,B„Èa B˙eLÈÏL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»ƒ¿»«¿»¿∆¿≈∆ƒ¿«¿≈»»¿≈

‰È‰L ˙eLÈÏL‰ ÔÈ�Úa ÂÈÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï»∆«¿…∆»»¬»ƒ≈»∆«¿…∆»»¿ƒ¿««»ƒ∆»»

B„Èa ולהש"ך מהם, שקיבל הממון סכום בענין טענות עליו להם שיש היינו ¿»

כדין  שלא מידו השלישות שהוציא היא B�È‡Âהתרעומת ˙e„Úa Ú‚B� ÈÂ‰ ,«≈≈«»≈¿≈

ÏÏk ÔÓ‡� כשהשלישות אף בכה"ג נאמן דאין א' סעיף לעיל שנתבאר כמו ∆¡»¿«

אחד  עד נאמנות לענין זאת חזר וכאן ידו, ‡Bתחת ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»»»
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B„ÈaL ˙BÚÓ‰ CÒa ‰LÁk‰,יותר גדול סכום לידו שמסרו שטוענים דהיינו «¿»»¿««»∆¿»
מכחישם, a„·¯והוא Ú‚B� dÏ ‰Â‰ Ôk Ì‡„ נגדו ממון תביעת יש כי ¿ƒ≈¬»≈≈««»»

נוגע  �‡ÔÓונחשב B�È‡Â דלענין וס"ל חולק והש"ך השלישות, פרטי בענין אף ¿≈∆¡»
נאמנות  לו יש השלישות נאמן,‰‚‰:.פרטי אינו זה שבאופן שאמרנו ומה

B‚Óהיינו BÏ ÔÈ‡L ÌB˜Óa נוגע כשהוא לכן שליש, מכח רק נאמנותו וכל ¿»∆≈ƒ

נאמן  B‚Óאינו BÏ LÈL ÌB˜Óa Ï·‡ לשורפו , או השטר את �‡ÔÓלהחזיר , ¬»¿»∆≈ƒ∆¡»

שירצה מה בו ‰Ï·ÂÁ)לעשות ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).BÚÈaL‰Ï ÌÈÏBÎÈÂ ההכחשה על ƒƒ¿«¿ƒ

ÓL‡שביניהם  ˙�ÚËa eÏÙ‡ בטענת אפילו אפוטרופוס שמשביעים כמו ¬ƒ¿«¬«∆»

„‚ÔÈËÈ)שמא ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰)˙ÁzÓ B‡ÈˆB‰Â ,LÈÏL „Èa ‰È‰L ¯ËL .¿«∆»»¿«»ƒ¿ƒƒ««
ÌÈ˜Ó ¯ËL‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‡e‰ Úe¯t ¯Ó‡Â ÔÈ„ ˙È·a B„È צריך ואין »¿≈ƒ¿»«»«««ƒ∆«¿«¿À»

מ"מ  הפירעון, על להאמינו זה ומכח לקיימו כדי השליש לדברי «¡∆�‡ÔÓ,להגיע
BÚ¯B˜ B‡ BÙ¯BN ‰È‰ ‰ˆ¯ eÏ‡L,השטר את להעלים בידו שהיה וכיון ∆ƒ»»»»¿¿

פרוע  שהשטר לומר נאמן k˙·עג ממילא ‡ˆÓ�Â LÈÏL‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿»¿«
,‡e‰ Úe¯t BÏˆ‡ Á�Ó‰ ‰Ê ¯ËLL LÈÏL‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈÈ¯‰] ≈ƒ««¿≈«»ƒ∆¿«∆«À«∆¿»««≈

[Úe¯t ‰Ê·˙Î‰ ÏÚ ÌÈ„Ú ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡,השליש של ידו כתב שזה ∆»«««ƒ∆≈≈ƒ««¿«
ידו  כתב זה מסתמא ידו, תחת שהוא כיון ÔÈ�È„Óעד מ"מ ‰"Ò ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»ƒƒƒ

.eÏ‡eÏÙ‡ ,Úe¯t È�BÏt ¯ËLL ‰ÂÏÓ‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆÈL ·˙k Ï·‡ ≈¬»¿«∆»»ƒ««¿≈««¿∆∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
˜ÁNÓk ‡Ï‡ B�È‡ ,‰ÂÏÓ‰ È„È ·˙Îa ‰È‰ דרך לעצמו זאת כתב כי »»ƒ¿«¿≈««¿∆≈∆»ƒ¿«≈

מוכן  שיהיה ברשותו הניחו דשמא כלום, אינו ידו תחת שובר מצאו ואפי' שחוק.

הלוה  השלישות ‰Ú·Bz.כשיפרענו לו ‰eLÈÏL˙שיחזיר ¯ÎN ÌÏLÈ כיון «≈«¿«≈¿««»ƒ

לטובתו ·Â¯¯)שזה ‰Ê ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó ˙Â‰‚‰).

u
אני . שליש  ויאמר  חבירו את יגזול  אחד

כיון עג. נאמן , מ "מ בב "ד, שנתקיים עד פרוע מלומר המתין  אם  שאפי ' הסמ"ע דעת

הוי  שנתקיים, עד שהמתין דכיון  חולק  הש "ך  אולם  לשורפו , בידו  שהיה זמן שהיה 

פרוע. שטר לקיים  סיבה  אין  כי פרוע, שאינו  כמודה

מדעת עד. שם  הונח או  שנכתב  סימן צריך אחר, של  יד כתב שזה  יודעים  ואם

ידיעתו . ללא השליש  בבית הניחו  שאחר יתכן דאל "כ השליש ,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åð ïîéñâð

ÂÏÒÎ 'Ë

ו · השלישות את קיבלתי וזה זה תנאי על שאמר ÌÈ„Úשני‰e‰eLÈÁkשליש ƒ¿ƒ≈ƒ
ÌÈ�Ó‡� ÌÈ„Ú‰ ,Ì‰È�Èa LÈÏL ˙ÈÈ‰ ‰Ê È‡�z ÏÚ ‡Ï e¯Ó‡Â כי ¿»¿…«¿«∆»ƒ»»ƒ≈≈∆»≈ƒ∆¡»ƒ

מ"מ  מגו, לשליש כשיש ואפי' אחד, שהוא מהשליש יותר נאמנים עדים שני

עדים  נגד מגו מהני ÌBÈaלא LÈÏL‰ ¯ÓB‡Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆≈«»ƒ¿
ÌÈLÈÁÎÓ ÌÈ„Ú‰Â ,CÎÂ Ck È‡�za ˙eLÈÏL‰ È„Èa ¯ÒÓ� È�BÏt¿ƒƒ¿«¿»ƒ«»ƒƒ¿««¿«¿»≈ƒ«¿ƒƒ

B˙B‡ אלו תנאים הותנה ולא יום באותו שם È‡�zaשהיו ¯ÓB‡ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ≈ƒ¿«
Ì˙Ò ,È„Èa ‡e‰ CÎÂ Ck אלו תנאים הותנו יום באיזה אמר ‡eÏÙולא , «¿«¿»ƒ¿«¬ƒ

ÌÈ„Ú‰ ÌÈ¯ÓB‡L שLÈÏL‰ ,Ôk ÌÈ‡�z‰ eÈ‰ ‡Ï B„ÈÏ ¯ÒÓ�Lk ∆¿ƒ»≈ƒ¿∆ƒ¿«¿»…»«¿»ƒ≈«»ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ;‰Ê ÔÈ�Úa e�˙‰Â ÂÈ�ÙÏ e‡a Ck ¯Á‡ ‡ÓL„ ,ÔÓ‡�∆¡»¿∆»«««»¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆««ƒ

Ôk Le¯Ùa ÔÚBË LÈÏL‰ ÔÈ‡L מ"מ העדים, נגד דבריו Ô�È�ÚËליישב Ô�‡ ∆≈«»ƒ≈¿≈≈¬»«¬ƒ»
‡ÏL È„k ,Ôk dÏ.ÌÈ„Ú‰Ó LÁkÓ ‰È‰È:‰‚‰ÔÈ�ÚÏ ˜eÏÁ ÔÈ‡Â ≈≈¿≈∆…ƒ¿∆À¿»≈»≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿«

ה  B„Èaנאמנות e�˙� Ì‰È�L Ì‡ ÔÈa LÈÏL,מכחישו מהם אחד וכעת »ƒ≈ƒ¿≈∆»¿¿»

נאמן  Ì‰È�Èaשהשליש LÈÏL ˙BÈ‰Ï B„Èa B�˙� ‰ÂÏÓ‰L B‡ המלוה וכעת ∆««¿∆¿»¿»ƒ¿»ƒ≈≈∆

שהשליש  הלוה, כמו אומר והשליש שנפרע, אומר והלוה נפרע שלא אומר

האמינו שהמלוה כיון ‰¯˘·"‡)נאמן, ˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

‚ÔzÏ BÏ ÔÈ‡את שהותנה ‰eLÈÏL˙להחזיר מה כפי להחזיר שצריך לזה ≈ƒ≈«»ƒ
ÔÈ�Ú Ì‰Ï L¯ÙÈÂ ,ÔÈ„ ˙Èa È�Ùa ‡Ï‡תנאי˙eLÈÏL‰ לו ,שנמסר ∆»ƒ¿≈≈ƒƒ»≈»∆ƒ¿««»ƒ

‡ÓLאח"כB„È ˙ÁzÓ ˙eLÈÏL‰ ‡ÈˆBÈ Ì‡Â ,˙˜ÏÁÓ Ì‰È�Èa ÏtÈ ∆»ƒ…≈≈∆«¬…∆¿ƒƒ«»ƒƒ««»
‡Á„שוב „Úk ‡Ï‡ ÔÓ‡� ‰È‰È ‡Ï שנאמן כשליש ולא שבועה, לחייב …ƒ¿∆∆¡»∆»¿≈∆»

ממון  להוציא אף CÎÈÙÏכשניים השלישות , תנאי בפניהם אומר שהשליש כיון ¿ƒ»
אלו, דברים להכחיש יוכלו לא שאח"כ eÓzÁÈÂכדי ÔÈ„ ˙Èa e·zÎÈL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿≈ƒ¿«¿¿

.ÔÈ�Ú‰:‰‚‰(¯ÂËÚ‰ ÏÚ· Ì˘· '‡ ÛÈÚÒ ¯ÂË)ÔÓ‡�„ ‡‰Âעכ"פ„Á‡ „Úk »ƒ¿»¿»¿∆¡»¿≈∆»

ÔÈ‡Â ÂÈÏÚÓ e˜ÏzÒ� Ì‰È�LLk ‡˜Â„ ,B„Èa B˙eLÈÏL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»ƒ¿»«¿»¿∆¿≈∆ƒ¿«¿≈»»¿≈

‰È‰L ˙eLÈÏL‰ ÔÈ�Úa ÂÈÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï LÈ Ì‡ Ï·‡ .ÂÈÏÚ ˙ÓÚ¯z Ì‰Ï»∆«¿…∆»»¬»ƒ≈»∆«¿…∆»»¿ƒ¿««»ƒ∆»»

B„Èa ולהש"ך מהם, שקיבל הממון סכום בענין טענות עליו להם שיש היינו ¿»

כדין  שלא מידו השלישות שהוציא היא B�È‡Âהתרעומת ˙e„Úa Ú‚B� ÈÂ‰ ,«≈≈«»≈¿≈

ÏÏk ÔÓ‡� כשהשלישות אף בכה"ג נאמן דאין א' סעיף לעיל שנתבאר כמו ∆¡»¿«

אחד  עד נאמנות לענין זאת חזר וכאן ידו, ‡Bתחת ·B¯˜ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»»»
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ÏeÒt שיצא אחר מ"מ פסול, או קרוב כשהוא אף נאמן ששליש אע"פ »

כשר עד להיות צריך א', עד בתורת רק שנאמן ידו .(ÂË¯)מתחת

ÂÏÒÎ 'È

„Úe¯t B‡ ÛÈÊÓ ‡e‰L ÔÚBË ‰BÏ‰Â ,LÈÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈL ¯ËL¿«∆≈ƒ«««»ƒ¿«∆≈∆¿À»»«
לשליש  שנתנו ומכחיש ‰ÌÈ„Ú,כולו, ˙ÓÈ˙Á ÌÈ˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ƒ≈¿ƒ¿«≈¬ƒ«»≈ƒ

BÏ e¯Ó‡Â BÏ e‰e¯ÒÓ ‰BÏ‰Â ‰ÂÏÓ‰L „ÈÚÓ LÈÏL‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒ≈ƒ∆««¿∆¿«∆¿»¿»¿
ÔÓ‡� B�È‡ ,‰Ê ¯ËLÓ Ú¯ÙÏ ÔÈ„Ú ¯‡L� CÎÂ CkL נאמן לא דהשליש ∆«¿«ƒ¿«¬«ƒƒ¿…«ƒ¿«∆≈∆¡»

נאמן  הלוה מקויים, שאינו שטר שמוציא עצמו ומלוה עצמו, דבר מבעל יותר

דמזוייף  במגו פרוע או מזוייף .עה לומר

‰B„Èa ¯ËL LÏL‰L LÈÏLמנת È�BÏt,הלוהLעל ÌBÈa e�Ú¯ÙÈ »ƒ∆À¿«¿«¿»∆ƒ¿»∆¿¿ƒ
È¯‰ ,‰BÏ‰ ˙ÓL B‡ ,B�ÓÊa BÚ¯tL ‰BÏ‰ ÔÚBËÂ ,ÔÓÊ‰ ¯·ÚÂ¿»««¿«¿≈«∆∆¿»ƒ¿«∆≈«∆¬≈

Úe¯t B�È‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ פרוע לומר נאמן אינו השליש, ביד שהשטר כיון ¿∆¿«∆≈»«
שטר  ÂÏÓÏ‰נגד B¯ÈÊÁÓe לי הישבע למלוה לומר יכול הלוה אבל בו, וגובה «¬ƒ««¿∆

פרעתיך  ‰BÏ‰שלא ˙Ó Ì‡Â מהיורשים . לגבות בא Ú¯tÈוהמלוה ‡Ï , ¿ƒ≈«∆…ƒ»«
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ ÔÈ„k ,‰Úe·La ‡Ï‡,בשטר מלוה שכל אע"פ ∆»ƒ¿»¿ƒ«»ƒ»«ƒ«¿ƒ

לגבות  בבא מ"מ לו, שישבע תובעו אא"כ שבועה, בלי מהלוה גובה המלוה

נפרע  שלא לישבע אותו ומחייבים עבורם טוען הב"ד ÈÁL·מיתומים, ÈÓ .ƒ∆ƒ≈
B¯·ÁÏ ÔÈ�˜a ¯ËLa BÓˆÚ מנה עצמו שמחייב בשטר כתב שראובן היינו «¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈

בקנין  ‰ÈÁ·לשמעון B„È˜Ù‰Â ‡Á¯ראובן , „Èa לויÌ˙Òa פקדון בתורת ¿ƒ¿ƒ««»¿««≈ƒ¿«
שלישות  בתורת Ê‰ולא È¯‰ ,„È˜ÙÓ‰ ˙Óe הנפקד, ÂÏÓÏ‰לוי e��zÈ ‡Ï ≈««¿ƒ¬≈∆…ƒ¿∆««¿∆

‰ÂÏ ÈL¯BÈÏ e�¯ÈÊÁÈ ‡Ï Ì‚Â בהערה ראה .עו הטעם ¿«…«¬ƒ∆¿¿≈…∆

u
פעםעה. בשום יכול  היה השליש  אם פרוע לטעון יכול  שלא וס "ל  חולק  והש "ך

עכשיו . לקיימו  שא"א  אע"פ השטר , את לקיים 

האחד,עו. טעמים, משני  למלוה יתננו  לא והש "ך ], הסמ "ע [הביאוהו  הטור ז"ל 

נמצא לפיכך  ללוה] השטר המלוה והחזיר [פירוש , ופרעו  בו  לוה [ראובן ] שמא

והתנה מעולם  בו  לוה לא  שמא  השני , והטעם [לוי ]. זה  אצל  החייב  והפקידו  בידו ,

לענין  המלוה בו זכה ולא  המלוה, ליד ולא לידו  השטר שיתנו  מידו  שקנו  העדים  עם 

הלוה, יורשי  ליד יחזירנו  לא  וגם  המתחייב . יד מתחת  שיצא  עד העדים  בו  שיעידו 

המלוה בו  שזכה ונמצא השטר, לו  וכתבו  לפלוני ממני קנו  בסתם  לעדים אמר שמא

כדין . שלא ללוה ומסרוהו  שטעו ואפשר העדים, ביד בהיותו 
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Â‰BÏ‰ ‡aL ÔB‚k ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‰NÚ�‰ LÈÏL עזB„ÈaL ¯Á‡ ÌÚ »ƒ««¬∆«¿≈»ƒ«¿∆»«∆ƒ«≈∆¿»
dÏ ¯Ó‡Â ,¯ËL B‡ ÔBkLÓ לשליש ÁÈÏLהשליח È�‡NÚ ‰ÂÏÓ‰ «¿¿«¿»«≈««¿∆¬»«ƒ»ƒ«

‰Ê ‡È·‰Ï בידו שהיה השטר את או המשכון ÏÚאת E„Èa B¯ÒÓÏ EÈÏ‡ ¿»ƒ∆≈∆¿»¿¿»¿«
CÎÂ Ck È‡�z ללווה השטר את או המשכון את תמסור ואלו אלו ,שבתנאים ¿««¿«

¯Ó‡Â ,˙eÁÈÏL‰ LÈÁk‰Â ‰ÂÏÓ‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL‰ BÏa˜Â¿ƒ¿«»ƒ¿«««»««¿∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
BÏ ¯Ó‡L ‰Ó LÈÏL ‰NÚÈ ,ÌÏBÚÓ ‰Ê ¯·„Ï ÁÈÏL B‡NÚ ‡ÏL∆…¬»»ƒ«¿»»∆≈»«¬∆»ƒ«∆»«

ÁÈÏL‰ שיכל במגו נאמן והשליח השליח, לו אמר שכן לשליש מאמינים כי «»ƒ«
שליש  שעשאו Èk‰‚‰:.לומר ˜¯ ,˙eÁÈÏL‰ ÔÈ�Ú BLÈÁk‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ«ƒ

ÁÈÏL‰ „Èa ¯‡L�Â ,˙eLÈÏL‰ Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï LÈÏL‰ לתת רוצה והשליח «»ƒ…»»¿«≈«»ƒ¿ƒ¿«¿««»ƒ«

התנאים שהתקיימו כיון ללוה, השטר המלוה את לו ÁÈÏLÏשאמר ÔÈ‡ ,≈«»ƒ«

¯ÊÁÈÂ ,‡ÓÏÚa ÁÈÏLk ‡Ï‡ ,LÈÏL ÔÈ„השטר את להחזיר Ô˙�Lצריך ÈÓÏ ƒ»ƒ∆»¿»ƒ«¿»¿»¿«¬…¿ƒ∆»«

BÏ(‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)LÏL‰L ‰Ó ÈÙk „ÈÓz ‰NÚÈ LÈÏL‰ .«»ƒ«¬∆»ƒ¿ƒ«∆À¿«

Ô·e‡¯ È¯‰ ,„ˆÈk .¯·„a ‰�ÚË Ck ¯Á‡ „Á‡Ï LÈL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈¿∆»««««¬»«»»≈«¬≈¿≈

BÏ ·ÈÁ‰ ÔBÚÓL ÌÚ BÓˆÚ ‰ÂL‰L[BÏ ÌÏLÈL]ÌÈ�ÓÊ ÏÚ שיפרע היינו ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿««»∆¿«≈«¿«ƒ

בתשלומים  ÔÓÊלו BÏ Ú¯ÙÈ ‡Ï Ì‡L ‰�˙‰Â ,ÈÂÏ „Èa ¯ËL‰ „È˜Ù‰Â ,¿ƒ¿ƒ«¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ…ƒ¿«¿«

ÈÂÏתשלום  BÏ ¯ÈÊÁÈ ,„Á‡ את ‡Á˙למלוה ÌÚÙa Ïk‰ ‰a‚ÈÂ B¯ËL בלי ∆»«¬ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿∆«…¿««««

ÏÚתשלומים  Û‡ ,B¯ËL ÈÂÏ BÏ ¯ÈÊÁÈ ,„Á‡ ÔÓÊ ÔBÚÓL BÏ Ú¯t ‡ÏÂ ,¿…»«ƒ¿¿«∆»«¬ƒ≈ƒ¿»««

,LÈÏL ˜¯ ¯·„a ÔÈ„ ÈÂÏ ÔÈ‡ Èk ,‰Ê ÏÚ ˙B�ÚË ÔBÚÓLÏ eÈ‰ÈL Ú„BÈL Ètƒ∆≈«∆ƒ¿¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈≈ƒ«»«»»«»ƒ

ÌÈ„Ú È�ÙÏ ¯Ó‡È B„ÈÓ e�‡ÈˆBÈL Ì„˜Â ,B¯ËL Ô·e‡¯Ï ¯ÈÊÁÈ ÔÎÏ עחC‡È‰ »≈«¬ƒƒ¿≈¿»¿…∆∆ƒ∆ƒ»…«ƒ¿≈≈ƒ≈«

ÔÈ�Ú‰ e�zÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ ÌÈ„Ú‰Â ,È‡�z ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ B„ÈÏ ¯ËL‰ ‡a»«¿«¿»¿«≈∆¿«¿»≈ƒƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»ƒ¿»

‰ˆ¯ÈL ‰Ó Ck ¯Á‡ ÔÚËÈ ‡e‰Â ,ÔBÚÓLÏ e�¯ÒÓÈ ‡e‰Â ,LÈÏLÏ¯ÂË) «»ƒ¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿¿ƒ¿…««««∆ƒ¿∆

u
שנמסרועז. התנאים  על  ברי יטען  שהלוה כדי השליח, עם יבוא שהלוה שצריך  מה 

את  יודע ואינו  לשליש , החפץ מסירת בשעת  היה  לא הוא אם  אבל  בפניו, לשליש 

לידו שנמסר לומר נאמן  השליש  אין מכחיש , והמלוה  לשליש , שנמסרו  התנאים 

ברי  יטען  שהלוה  שהעיקר כתב  והש "ך  [סמ"ע]. שלישות  לשם השליח  ע"י 

מסרו השליח איך  נפ"מ  ואין אלו , בתנאים לשליש  שימסור לשליח מסר שהמלוה

לשליש .

עדים,עח. בפני  השלישות  תנאי  מוסר מ "ט לבאר שהאריכו  ובש "ך  בסמ"ע עיין 

ב "ד. בפני למסור כתב  ג' בסעיף  ולעיל 
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ÏeÒt שיצא אחר מ"מ פסול, או קרוב כשהוא אף נאמן ששליש אע"פ »

כשר עד להיות צריך א', עד בתורת רק שנאמן ידו .(ÂË¯)מתחת

ÂÏÒÎ 'È

„Úe¯t B‡ ÛÈÊÓ ‡e‰L ÔÚBË ‰BÏ‰Â ,LÈÏL „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈL ¯ËL¿«∆≈ƒ«««»ƒ¿«∆≈∆¿À»»«
לשליש  שנתנו ומכחיש ‰ÌÈ„Ú,כולו, ˙ÓÈ˙Á ÌÈ˜Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ƒ≈¿ƒ¿«≈¬ƒ«»≈ƒ

BÏ e¯Ó‡Â BÏ e‰e¯ÒÓ ‰BÏ‰Â ‰ÂÏÓ‰L „ÈÚÓ LÈÏL‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒ≈ƒ∆««¿∆¿«∆¿»¿»¿
ÔÓ‡� B�È‡ ,‰Ê ¯ËLÓ Ú¯ÙÏ ÔÈ„Ú ¯‡L� CÎÂ CkL נאמן לא דהשליש ∆«¿«ƒ¿«¬«ƒƒ¿…«ƒ¿«∆≈∆¡»

נאמן  הלוה מקויים, שאינו שטר שמוציא עצמו ומלוה עצמו, דבר מבעל יותר

דמזוייף  במגו פרוע או מזוייף .עה לומר

‰B„Èa ¯ËL LÏL‰L LÈÏLמנת È�BÏt,הלוהLעל ÌBÈa e�Ú¯ÙÈ »ƒ∆À¿«¿«¿»∆ƒ¿»∆¿¿ƒ
È¯‰ ,‰BÏ‰ ˙ÓL B‡ ,B�ÓÊa BÚ¯tL ‰BÏ‰ ÔÚBËÂ ,ÔÓÊ‰ ¯·ÚÂ¿»««¿«¿≈«∆∆¿»ƒ¿«∆≈«∆¬≈

Úe¯t B�È‡L ˙˜ÊÁa ‡e‰ פרוע לומר נאמן אינו השליש, ביד שהשטר כיון ¿∆¿«∆≈»«
שטר  ÂÏÓÏ‰נגד B¯ÈÊÁÓe לי הישבע למלוה לומר יכול הלוה אבל בו, וגובה «¬ƒ««¿∆

פרעתיך  ‰BÏ‰שלא ˙Ó Ì‡Â מהיורשים . לגבות בא Ú¯tÈוהמלוה ‡Ï , ¿ƒ≈«∆…ƒ»«
ÌÈÓB˙È‰ ÔÓ Ú¯tÏ ‡a‰ ÔÈ„k ,‰Úe·La ‡Ï‡,בשטר מלוה שכל אע"פ ∆»ƒ¿»¿ƒ«»ƒ»«ƒ«¿ƒ

לגבות  בבא מ"מ לו, שישבע תובעו אא"כ שבועה, בלי מהלוה גובה המלוה

נפרע  שלא לישבע אותו ומחייבים עבורם טוען הב"ד ÈÁL·מיתומים, ÈÓ .ƒ∆ƒ≈
B¯·ÁÏ ÔÈ�˜a ¯ËLa BÓˆÚ מנה עצמו שמחייב בשטר כתב שראובן היינו «¿ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈

בקנין  ‰ÈÁ·לשמעון B„È˜Ù‰Â ‡Á¯ראובן , „Èa לויÌ˙Òa פקדון בתורת ¿ƒ¿ƒ««»¿««≈ƒ¿«
שלישות  בתורת Ê‰ולא È¯‰ ,„È˜ÙÓ‰ ˙Óe הנפקד, ÂÏÓÏ‰לוי e��zÈ ‡Ï ≈««¿ƒ¬≈∆…ƒ¿∆««¿∆

‰ÂÏ ÈL¯BÈÏ e�¯ÈÊÁÈ ‡Ï Ì‚Â בהערה ראה .עו הטעם ¿«…«¬ƒ∆¿¿≈…∆

u
פעםעה. בשום יכול  היה השליש  אם פרוע לטעון יכול  שלא וס "ל  חולק  והש "ך

עכשיו . לקיימו  שא"א  אע"פ השטר , את לקיים 

האחד,עו. טעמים, משני  למלוה יתננו  לא והש "ך ], הסמ "ע [הביאוהו  הטור ז"ל 

נמצא לפיכך  ללוה] השטר המלוה והחזיר [פירוש , ופרעו  בו  לוה [ראובן ] שמא

והתנה מעולם  בו  לוה לא  שמא  השני , והטעם [לוי ]. זה  אצל  החייב  והפקידו  בידו ,

לענין  המלוה בו זכה ולא  המלוה, ליד ולא לידו  השטר שיתנו  מידו  שקנו  העדים  עם 

הלוה, יורשי  ליד יחזירנו  לא  וגם  המתחייב . יד מתחת  שיצא  עד העדים  בו  שיעידו 

המלוה בו  שזכה ונמצא השטר, לו  וכתבו  לפלוני ממני קנו  בסתם  לעדים אמר שמא

כדין . שלא ללוה ומסרוהו  שטעו ואפשר העדים, ביד בהיותו 
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ÂÏÒÎ ‡È

Â‰BÏ‰ ‡aL ÔB‚k ,ÁÈÏL È„È ÏÚ ‰NÚ�‰ LÈÏL עזB„ÈaL ¯Á‡ ÌÚ »ƒ««¬∆«¿≈»ƒ«¿∆»«∆ƒ«≈∆¿»
dÏ ¯Ó‡Â ,¯ËL B‡ ÔBkLÓ לשליש ÁÈÏLהשליח È�‡NÚ ‰ÂÏÓ‰ «¿¿«¿»«≈««¿∆¬»«ƒ»ƒ«

‰Ê ‡È·‰Ï בידו שהיה השטר את או המשכון ÏÚאת E„Èa B¯ÒÓÏ EÈÏ‡ ¿»ƒ∆≈∆¿»¿¿»¿«
CÎÂ Ck È‡�z ללווה השטר את או המשכון את תמסור ואלו אלו ,שבתנאים ¿««¿«

¯Ó‡Â ,˙eÁÈÏL‰ LÈÁk‰Â ‰ÂÏÓ‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL‰ BÏa˜Â¿ƒ¿«»ƒ¿«««»««¿∆¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«
BÏ ¯Ó‡L ‰Ó LÈÏL ‰NÚÈ ,ÌÏBÚÓ ‰Ê ¯·„Ï ÁÈÏL B‡NÚ ‡ÏL∆…¬»»ƒ«¿»»∆≈»«¬∆»ƒ«∆»«

ÁÈÏL‰ שיכל במגו נאמן והשליח השליח, לו אמר שכן לשליש מאמינים כי «»ƒ«
שליש  שעשאו Èk‰‚‰:.לומר ˜¯ ,˙eÁÈÏL‰ ÔÈ�Ú BLÈÁk‰ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿ƒƒ¿««¿ƒ«ƒ

ÁÈÏL‰ „Èa ¯‡L�Â ,˙eLÈÏL‰ Ïa˜Ï ‰ˆ¯ ‡Ï LÈÏL‰ לתת רוצה והשליח «»ƒ…»»¿«≈«»ƒ¿ƒ¿«¿««»ƒ«

התנאים שהתקיימו כיון ללוה, השטר המלוה את לו ÁÈÏLÏשאמר ÔÈ‡ ,≈«»ƒ«

¯ÊÁÈÂ ,‡ÓÏÚa ÁÈÏLk ‡Ï‡ ,LÈÏL ÔÈ„השטר את להחזיר Ô˙�Lצריך ÈÓÏ ƒ»ƒ∆»¿»ƒ«¿»¿»¿«¬…¿ƒ∆»«

BÏ(‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)LÏL‰L ‰Ó ÈÙk „ÈÓz ‰NÚÈ LÈÏL‰ .«»ƒ«¬∆»ƒ¿ƒ«∆À¿«

Ô·e‡¯ È¯‰ ,„ˆÈk .¯·„a ‰�ÚË Ck ¯Á‡ „Á‡Ï LÈL Èt ÏÚ Û‡ ,B„Èa¿»««ƒ∆≈¿∆»««««¬»«»»≈«¬≈¿≈

BÏ ·ÈÁ‰ ÔBÚÓL ÌÚ BÓˆÚ ‰ÂL‰L[BÏ ÌÏLÈL]ÌÈ�ÓÊ ÏÚ שיפרע היינו ∆ƒ¿»«¿ƒƒ¿««»∆¿«≈«¿«ƒ

בתשלומים  ÔÓÊלו BÏ Ú¯ÙÈ ‡Ï Ì‡L ‰�˙‰Â ,ÈÂÏ „Èa ¯ËL‰ „È˜Ù‰Â ,¿ƒ¿ƒ«¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿»∆ƒ…ƒ¿«¿«

ÈÂÏתשלום  BÏ ¯ÈÊÁÈ ,„Á‡ את ‡Á˙למלוה ÌÚÙa Ïk‰ ‰a‚ÈÂ B¯ËL בלי ∆»«¬ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿∆«…¿««««

ÏÚתשלומים  Û‡ ,B¯ËL ÈÂÏ BÏ ¯ÈÊÁÈ ,„Á‡ ÔÓÊ ÔBÚÓL BÏ Ú¯t ‡ÏÂ ,¿…»«ƒ¿¿«∆»«¬ƒ≈ƒ¿»««

,LÈÏL ˜¯ ¯·„a ÔÈ„ ÈÂÏ ÔÈ‡ Èk ,‰Ê ÏÚ ˙B�ÚË ÔBÚÓLÏ eÈ‰ÈL Ú„BÈL Ètƒ∆≈«∆ƒ¿¿ƒ¿«¿«∆ƒ≈≈ƒ«»«»»«»ƒ

ÌÈ„Ú È�ÙÏ ¯Ó‡È B„ÈÓ e�‡ÈˆBÈL Ì„˜Â ,B¯ËL Ô·e‡¯Ï ¯ÈÊÁÈ ÔÎÏ עחC‡È‰ »≈«¬ƒƒ¿≈¿»¿…∆∆ƒ∆ƒ»…«ƒ¿≈≈ƒ≈«

ÔÈ�Ú‰ e�zÈÂ eÓzÁÈÂ e·zÎÈ ÌÈ„Ú‰Â ,È‡�z ‰ÊÈ‡ ÏÚÂ B„ÈÏ ¯ËL‰ ‡a»«¿«¿»¿«≈∆¿«¿»≈ƒƒ¿¿¿«¿¿¿ƒ¿»ƒ¿»

‰ˆ¯ÈL ‰Ó Ck ¯Á‡ ÔÚËÈ ‡e‰Â ,ÔBÚÓLÏ e�¯ÒÓÈ ‡e‰Â ,LÈÏLÏ¯ÂË) «»ƒ¿ƒ¿¿∆¿ƒ¿¿ƒ¿…««««∆ƒ¿∆

u
שנמסרועז. התנאים  על  ברי יטען  שהלוה כדי השליח, עם יבוא שהלוה שצריך  מה 

את  יודע ואינו  לשליש , החפץ מסירת בשעת  היה  לא הוא אם  אבל  בפניו, לשליש 

לידו שנמסר לומר נאמן  השליש  אין מכחיש , והמלוה  לשליש , שנמסרו  התנאים 

ברי  יטען  שהלוה  שהעיקר כתב  והש "ך  [סמ"ע]. שלישות  לשם השליח  ע"י 

מסרו השליח איך  נפ"מ  ואין אלו , בתנאים לשליש  שימסור לשליח מסר שהמלוה

לשליש .

עדים,עח. בפני  השלישות  תנאי  מוסר מ "ט לבאר שהאריכו  ובש "ך  בסמ"ע עיין 

ב "ד. בפני למסור כתב  ג' בסעיף  ולעיל 



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|æð ïîéñ åð

('Â ÔÓÈÒ ‰"˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘·ÔÎÏÂ לשליש . שיש שבמקום כיון ¿»≈

לכן  השלישות, תנאי פרטי כל את ולכתוב עדים בפני למסור צריך ספיקות

¯ËL‰ LÈÏL‰ ¯ÈÊÁ‰L Ïk השלישות תנאי בו שכתוב כתב שום ‡ÔÈואין , »∆∆¡ƒ«»ƒ«¿«≈

˙eLÈÏL‰ ÔÈ„a È˜a ‰È‰ ‡ÏLÂ ÔÈ„k ‡ÏL ‰NÚ�L LeÁÏ מסתמא כי »∆«¬»∆…¿ƒ¿∆…»»»ƒ¿ƒ«»ƒ

ע"ז  כתב שום לכתוב נצרך לא ולכן ספיקות, שום היה ולא כדין ‡Ï‡נמסר ,∆»

‡˙eÚÈ¯ „ÈÏÈ˙‡ Ôk Ì‡(Ê"Ë˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙). ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ»

Ê˙Èa‰ CB˙a ˙�˙B�Â ˙‡NB�‰ ‰L‡ עניני את מנהלת שהיא היינו ƒ»«≈¿∆∆¿««ƒ
בעלה  של והמסחר Âהכספים ב , דין �ÈÒÎאותו ÏÚ ‰�ÓÓ‰ ÒBtB¯ËBt‡ ¿«¿«¿À∆«ƒ¿≈

Â ,˙Èa‰ ÏÚa ˙Óe ,˙Èa‰ ÏÚaאנוÌÈÒÎ� ˙Èa‰ ÏÚ·Ï eÈ‰L ÌÈÚ„BÈ ««««ƒ≈««««ƒ¿¿ƒ∆»¿««««ƒ¿»ƒ
Â ,Ì„Èa ¯‡L� ÔBÓÓ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÏLהםÌÈ·ÈÁ ,Ì‰ ÈÓ ÏL ÌÈÚ„BÈ ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¿«¿»»¿¿ƒ∆ƒ≈«»ƒ

Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‰ÏאתÔÈ„ ˙È·Ï e‡·e e¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ,BÏL ¿«¬ƒ¿»∆»≈∆∆¿ƒ…∆¡ƒ»¿≈ƒ
לבעלים  להחזיר מב"ד רשות ורוצים נכס כל שייך למי לב"ד È�ÓÈ‰Óואומרים ,¿≈¿ƒ

B‚Óa ממילא מזה, יידע אחד שאף בלי לבעליו, נכס כל להחזיר בידם שהיה כיון ¿ƒ
מהיורשים  זה ממון להוציא ונאמנים להם ידוע מה לב"ד לומר כעת .נאמנים

Ê� ÔÓÈÒ

ÚÂ¯Ù ¯Ë˘ ˙Â‰˘‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÂÏÒÎ ·È

‡B˙Èa CB˙a Úe¯t ¯ËL ˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ פעם ממנו לגבות יבוא שמא »¿«¿¿«»«¿≈
עולה' באהלך תשכן 'אל ונאמר B„eaÚL,שניה, ÏÁÓ�L ¯ËL ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿

בתוך  להשהותו אסור בזה וגם החוב, על לו מחל אלא לו פרע שלא היינו

Ê"Ú)עט ביתו  ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡Â ËL¯ללוה . ¿ƒ≈∆¿«¬ƒ¿«

u
ועדיין עט. קרקעות  שיעבוד על  רק אלא  החוב , עצם על  לו מחל  שלא  ובאופן

להשהותו איסור בזה איכא  דמ "מ הסמ "ע דעת חורין, מבני לו לשלם חייב  נשאר

שטר  להשהות  איסור אין  חורין, מבני לגבות  דרשאי דכיון הש "ך  דעת אולם בביתו ,

בביתו . זה
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Úe¯t להשהותו לו אסור בידו שהשטר כיון מ"מ שובר, לו ליתן דמוכן אף »«
ולכן  הנ"ל, דרבנן האיסור על ועובר e�¯ÈÊÁÈL;בביתו, „Ú B˙B„�Ï Èe‡ »̄¿««∆«¬ƒ∆

‡¯ÙÒ„ ÈËÈLt ÏÈ·La ¯ËL‰ ·kÚÏ BÏ ÔÈ‡Â כתיבת על הסופר שכר ¿≈¿«≈«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«¿»
ורוצה  לסופר, שילם המלוה ואם לטובתו, שההלוואה כיון הלוה, על מוטל השטר

זה  אין מ"מ זה, שכר לו לשלם הלוה את לדחוק כדי אצלו השטר את להשהות

והש"ך  הלוה, בהסכמת אפי' הוא זה ואיסור בביתו, השטר השהיית להתיר סיבה

פרוע  שהוא השטר גבי על כותב ואם השטר, דמי בשביל השטר לעכב מתיר

לכו"ע  ולא ‰‚‰:.פ מותר שלו, השטר הרי הסופר שכר משלם שהלוה כיון

לו, להחזירו צריך אלא השטר לקרוע ÎN¯מהני Ô˙B� ‰BÏ‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e¿»∆≈«∆≈¿«

¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ‰לוe�Ú¯˜ÈL „·Ï·e ,¯ËL‰ להשהות אסור כי «≈≈»ƒ¿«¬ƒ«¿«ƒ¿«∆ƒ¿»∆

המלוה אצל שלם פרוע ‰¯˘·"‡)שטר Ì˘· ‡"Ò ÔÓÈÒ· ÛÒÂÈ ˙È·)Ï·‡ .¬»
ÌÈLÓÁ ‡Ï‡ ·ÈÁ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰�Ó ÏL ¯ËL ˙B‰L‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿¿«∆»∆««ƒ∆≈«»∆»¬ƒƒ

המנה  מתוך חמישים שפרעו ‚ÂÈaכגון ÏÚ ¯·BL ·zÎÈL ‡e‰Â גבי , על ¿∆ƒ¿…»««»
עצמו  BÏÏ‰השטר e�¯ÒÓÈÂ BÓˆÚ È�Ùa ¯·BL ·zÎÈ B‡ ,Ú¯Ù�L ‰ÓÓƒ«∆ƒ¿«ƒ¿…»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿¿∆«∆

] '‡ ÛÈÚÒ „"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ] שטר לו שיעשו ורוצה מקצת כשפרע ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ

החוב] יתרת על .חדש

·Ba ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ B�È‡ ,BÚ¯Ùe Ba ‰ÂÏL ¯ËL כיון יום, באותו אפילו ¿«∆»»¿»≈≈¿…∆
שיעבודו  נמחל BÓkשכבר ,¯‡a˙�LÁ"Ó ÔÓÈÒa שי"א נתבאר ושם ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

מחדש  עליו להלוות מועיל מסירה עידי בפני מוסרו או חדש קנין עושה .שאם
ÌÈz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ‰È‰ Ôk ‰ÂÏÓ‰ ·ÈL‰Â ,ÈzÚ¯t ‰BÏ‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««∆»«¿ƒ¿≈ƒ««¿∆≈»»¬»∆¡«¿ƒ

EÏ זה סכום לי חייב  עדיין אתה וממילא לי, שפרעת הכסף ‰¯Èאת המלוה , ¿¬≈
B„eaÚL ÏÁÓ�L ‰„BÓ חדשה כהלוואה נחשב המעות, את לו שהחזיר ומה ∆∆ƒ¿«ƒ¿

ÂלכןBa ‰·B‚ B�È‡ פסול זה שטר ‡Ó¯כי Ì‡ Ï·‡ ‰ÌÈz¯ÊÁהמלוה . ¿≈∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ
ÈÏ ÌÙÈÏÁzL EÏ אחרות ‰BÚÓ˙למעות eÈ‰ ‡ÏL È�tÓ לי , שפרעת ¿∆«¬ƒ≈ƒƒ¿≈∆…»«»

ÌÈ‡ˆBÈ אלו במעות  כבר משתמשים ‰ËL¯שאין ,˜Á„‰ È„È ÏÚ ‡Ï‡ ¿ƒ∆»«¿≈«¿««¿«
ÌÈ˜ קיים שבשטר והחוב החוב, נפרע לא מעולם .כי «»

u
עבור פ. שפרע ממה לעכב  יכול  השטר, דמי לו  חייב  שהלוה דכיון כתב  והנתיבות 

אצלו . השטר את  לעכב  שרי  ושוב  השטר, כל  נפרע  לא וממילא השטר, דמי
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('Â ÔÓÈÒ ‰"˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘·ÔÎÏÂ לשליש . שיש שבמקום כיון ¿»≈

לכן  השלישות, תנאי פרטי כל את ולכתוב עדים בפני למסור צריך ספיקות

¯ËL‰ LÈÏL‰ ¯ÈÊÁ‰L Ïk השלישות תנאי בו שכתוב כתב שום ‡ÔÈואין , »∆∆¡ƒ«»ƒ«¿«≈

˙eLÈÏL‰ ÔÈ„a È˜a ‰È‰ ‡ÏLÂ ÔÈ„k ‡ÏL ‰NÚ�L LeÁÏ מסתמא כי »∆«¬»∆…¿ƒ¿∆…»»»ƒ¿ƒ«»ƒ

ע"ז  כתב שום לכתוב נצרך לא ולכן ספיקות, שום היה ולא כדין ‡Ï‡נמסר ,∆»

‡˙eÚÈ¯ „ÈÏÈ˙‡ Ôk Ì‡(Ê"Ë˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙). ƒ≈ƒ¿¿ƒƒ»

Ê˙Èa‰ CB˙a ˙�˙B�Â ˙‡NB�‰ ‰L‡ עניני את מנהלת שהיא היינו ƒ»«≈¿∆∆¿««ƒ
בעלה  של והמסחר Âהכספים ב , דין �ÈÒÎאותו ÏÚ ‰�ÓÓ‰ ÒBtB¯ËBt‡ ¿«¿«¿À∆«ƒ¿≈

Â ,˙Èa‰ ÏÚa ˙Óe ,˙Èa‰ ÏÚaאנוÌÈÒÎ� ˙Èa‰ ÏÚ·Ï eÈ‰L ÌÈÚ„BÈ ««««ƒ≈««««ƒ¿¿ƒ∆»¿««««ƒ¿»ƒ
Â ,Ì„Èa ¯‡L� ÔBÓÓ‰Â ,ÌÈ¯Á‡ ÏLהםÌÈ·ÈÁ ,Ì‰ ÈÓ ÏL ÌÈÚ„BÈ ∆¬≈ƒ¿«»ƒ¿«¿»»¿¿ƒ∆ƒ≈«»ƒ

Ì‰Ó „Á‡ ÏÎÏ ¯ÈÊÁ‰ÏאתÔÈ„ ˙È·Ï e‡·e e¯ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡Â ,BÏL ¿«¬ƒ¿»∆»≈∆∆¿ƒ…∆¡ƒ»¿≈ƒ
לבעלים  להחזיר מב"ד רשות ורוצים נכס כל שייך למי לב"ד È�ÓÈ‰Óואומרים ,¿≈¿ƒ

B‚Óa ממילא מזה, יידע אחד שאף בלי לבעליו, נכס כל להחזיר בידם שהיה כיון ¿ƒ
מהיורשים  זה ממון להוציא ונאמנים להם ידוע מה לב"ד לומר כעת .נאמנים

Ê� ÔÓÈÒ

ÚÂ¯Ù ¯Ë˘ ˙Â‰˘‰Ï ¯ÂÒ‡˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

ÂÏÒÎ ·È

‡B˙Èa CB˙a Úe¯t ¯ËL ˙B‰L‰Ï ¯eÒ‡ פעם ממנו לגבות יבוא שמא »¿«¿¿«»«¿≈
עולה' באהלך תשכן 'אל ונאמר B„eaÚL,שניה, ÏÁÓ�L ¯ËL ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿

בתוך  להשהותו אסור בזה וגם החוב, על לו מחל אלא לו פרע שלא היינו

Ê"Ú)עט ביתו  ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡Â ËL¯ללוה . ¿ƒ≈∆¿«¬ƒ¿«

u
ועדיין עט. קרקעות  שיעבוד על  רק אלא  החוב , עצם על  לו מחל  שלא  ובאופן

להשהותו איסור בזה איכא  דמ "מ הסמ "ע דעת חורין, מבני לו לשלם חייב  נשאר

שטר  להשהות  איסור אין  חורין, מבני לגבות  דרשאי דכיון הש "ך  דעת אולם בביתו ,

בביתו . זה
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Úe¯t להשהותו לו אסור בידו שהשטר כיון מ"מ שובר, לו ליתן דמוכן אף »«
ולכן  הנ"ל, דרבנן האיסור על ועובר e�¯ÈÊÁÈL;בביתו, „Ú B˙B„�Ï Èe‡ »̄¿««∆«¬ƒ∆

‡¯ÙÒ„ ÈËÈLt ÏÈ·La ¯ËL‰ ·kÚÏ BÏ ÔÈ‡Â כתיבת על הסופר שכר ¿≈¿«≈«¿«ƒ¿ƒ¿ƒ≈¿«¿»
ורוצה  לסופר, שילם המלוה ואם לטובתו, שההלוואה כיון הלוה, על מוטל השטר

זה  אין מ"מ זה, שכר לו לשלם הלוה את לדחוק כדי אצלו השטר את להשהות

והש"ך  הלוה, בהסכמת אפי' הוא זה ואיסור בביתו, השטר השהיית להתיר סיבה

פרוע  שהוא השטר גבי על כותב ואם השטר, דמי בשביל השטר לעכב מתיר

לכו"ע  ולא ‰‚‰:.פ מותר שלו, השטר הרי הסופר שכר משלם שהלוה כיון

לו, להחזירו צריך אלא השטר לקרוע ÎN¯מהני Ô˙B� ‰BÏ‰ ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e¿»∆≈«∆≈¿«

¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,¯ÙBÒ‰לוe�Ú¯˜ÈL „·Ï·e ,¯ËL‰ להשהות אסור כי «≈≈»ƒ¿«¬ƒ«¿«ƒ¿«∆ƒ¿»∆

המלוה אצל שלם פרוע ‰¯˘·"‡)שטר Ì˘· ‡"Ò ÔÓÈÒ· ÛÒÂÈ ˙È·)Ï·‡ .¬»
ÌÈLÓÁ ‡Ï‡ ·ÈÁ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰�Ó ÏL ¯ËL ˙B‰L‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿¿«∆»∆««ƒ∆≈«»∆»¬ƒƒ

המנה  מתוך חמישים שפרעו ‚ÂÈaכגון ÏÚ ¯·BL ·zÎÈL ‡e‰Â גבי , על ¿∆ƒ¿…»««»
עצמו  BÏÏ‰השטר e�¯ÒÓÈÂ BÓˆÚ È�Ùa ¯·BL ·zÎÈ B‡ ,Ú¯Ù�L ‰ÓÓƒ«∆ƒ¿«ƒ¿…»ƒ¿≈«¿¿ƒ¿¿∆«∆

] '‡ ÛÈÚÒ „"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ] שטר לו שיעשו ורוצה מקצת כשפרע ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ

החוב] יתרת על .חדש

·Ba ‰ÂÏÂ ¯ÊBÁ B�È‡ ,BÚ¯Ùe Ba ‰ÂÏL ¯ËL כיון יום, באותו אפילו ¿«∆»»¿»≈≈¿…∆
שיעבודו  נמחל BÓkשכבר ,¯‡a˙�LÁ"Ó ÔÓÈÒa שי"א נתבאר ושם ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ»

מחדש  עליו להלוות מועיל מסירה עידי בפני מוסרו או חדש קנין עושה .שאם
ÌÈz¯ÊÁ‰ Ï·‡ ‰È‰ Ôk ‰ÂÏÓ‰ ·ÈL‰Â ,ÈzÚ¯t ‰BÏ‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â¿ƒ»««∆»«¿ƒ¿≈ƒ««¿∆≈»»¬»∆¡«¿ƒ

EÏ זה סכום לי חייב  עדיין אתה וממילא לי, שפרעת הכסף ‰¯Èאת המלוה , ¿¬≈
B„eaÚL ÏÁÓ�L ‰„BÓ חדשה כהלוואה נחשב המעות, את לו שהחזיר ומה ∆∆ƒ¿«ƒ¿

ÂלכןBa ‰·B‚ B�È‡ פסול זה שטר ‡Ó¯כי Ì‡ Ï·‡ ‰ÌÈz¯ÊÁהמלוה . ¿≈∆¬»ƒ»«∆¡«¿ƒ
ÈÏ ÌÙÈÏÁzL EÏ אחרות ‰BÚÓ˙למעות eÈ‰ ‡ÏL È�tÓ לי , שפרעת ¿∆«¬ƒ≈ƒƒ¿≈∆…»«»

ÌÈ‡ˆBÈ אלו במעות  כבר משתמשים ‰ËL¯שאין ,˜Á„‰ È„È ÏÚ ‡Ï‡ ¿ƒ∆»«¿≈«¿««¿«
ÌÈ˜ קיים שבשטר והחוב החוב, נפרע לא מעולם .כי «»

u
עבור פ. שפרע ממה לעכב  יכול  השטר, דמי לו  חייב  שהלוה דכיון כתב  והנתיבות 

אצלו . השטר את  לעכב  שרי  ושוב  השטר, כל  נפרע  לא וממילא השטר, דמי
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Á� ÔÓÈÒ

È‡¯ËÒ ˙�ÚËÂ ,Â¯·Á ÏÚ ·ÂÁ ¯Ë˘ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

ÂÏÒÎ ‚È

בהערה ‡ ראה לסימן B¯·Áמלוהפא הקדמה ÏÚ ÌÈ˜Ó ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰«ƒ¿«¿À»«¬≈
זה  שטר לו שיפרע אותו dÏותובע ¯Ó‡Â זה EÈzÚ¯tהלוה , ,חוב ¿»«≈¿«¿ƒ

BÏ ¯Ó‡Â המלוהÈ�zÚ¯tL ˙Ó‡ שבשטר החוב עבור ‡·Ïוהתכוונת , ¿»«¡∆∆¿«¿«ƒ¬»
ÌÈzÏa˜ ÌÏÈ·L·e ,‰t ÏÚ EÈÏÚ ÈÏ LÈ ¯Á‡ ‰ÂÏÓ התכוונתי אני ƒ¿∆«≈≈ƒ»∆«∆ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ

שבע"פ  החוב עבור המעות את ÓBÚ„לקבל B˙˜ÊÁa ÔÈ„Ú ¯ËL‰ ‰ÊÂ כי , ¿∆«¿«¬«ƒ¿∆¿»≈
נפרע  לא עדיין זה ‡Ìחוב �˙�Ìהלוה, ‡Ï הפירעון מעות È�Ùaאת BÏ ƒ…¿»»ƒ¿≈

ÌÈ„Ú,לפירעון מעות קיבל לא שמעולם ולומר להכחיש שיכל מגו לו שיש כיון ≈ƒ
המעות �‡ÔÓממילא  את לקח ועליו נוסף, חוב שקיים שטוען מה Âעל ממילא , ∆¡»¿

˙e�Ó‡� Ba LÈ Ì‡ ,‰Úe·L ‡Ïa Ba ‰·B‚Â B˙˜ÊÁa ÔÈ„Ú ¯ËL‰«¿«¬«ƒ¿∆¿»¿∆¿…¿»ƒ≈∆¡»
ע"א] בסימן להלן יתבאר נאמנות דין [ופרטי שבועה, בלי לגבות האמינו ,שהלוה

Ck ¯Á‡ Ì‡Â שוב שיפרענו ÔÈ„kאחר ‡ÏL e�ÓÓ Á˜ÏL e�Ú·zÈ כי ¿ƒ«««ƒ¿»∆∆»«ƒ∆∆…¿ƒ
כדין  שלא שניה פעם ממנו וגבה נוסף, חוב אין הלוה טענת ‰Ò˙לפי ÚaL� ,ƒ¿«∆≈

¯ËÙ�Â ונפטר , היסת שנשבע כופר, והלה מחבירו מעות שתובע מי כל .כדין ¿ƒ¿»
˙e�Ó‡� Ba ÔÈ‡ Ì‡Â שלא לי הישבע טוען הנתבע אם בשטר מלוה בכל ¿ƒ≈∆¡»

לפרוע  חייב שלא טוען שהנתבע כיון כאן אף בשבועה, אלא נוטל אינו פרעתיך,

פרעו  כבר כי זה Úe·La‰שטר ‡Ï‡ ÏËB� B�È‡ בפירוש תובע לא אם אף ≈≈∆»ƒ¿»
רק  שבועה חייב ולהש"ך לו. שפרע שהודה לפנינו ריעותא שיש כיון שבועה,

u
החובפא. שמלבד טוען המלוה ואח "כ  בשטר, חוב  שפרע  במי  עוסק  זה סימן

זה, חוב  עבור  שנפרע מה  את ותופס  פה , בעל  חוב  עוד אצלו  זה  ללוה יש  שבשטר,

החוב את שפורע  אומר שהלוה אע"פ  בע "פ, חוב  יש  שאמנם  יודעים  שאנו  ובאופן

מדובר  כאן רק  זה, חוב  עבור שנפרע  מה את לתפוס  המלוה  רשאי מ"מ  שבשטר

ה ורק נוסף , חוב  יש  באמת  האם ידיעה לנו  הואשאין האם והנידון  כך , טוען  מלוה

נאמן 
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שבועה  È„Èכשתובע ÏÚ ÌÁÏL ‡Ï‡ ,BÓˆÚ ‰BÏ‰ BÚ¯t ‡Ï Ì‡Â .¿ƒ…¿»«∆«¿∆»¿»»«¿≈
¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÈÏL הלוהBÏ קודם Âאת˜Áלשליח, ¯ËL‰אח"כ ˙Ôרק »ƒ«≈∆»«««¿«¿≈

BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,˙BÚÓ‰¯ËL‰ Á˜Â ˙BÚÓ‰ Ôz את לו שנתן ולאחר «»≈∆»«≈«»¿««¿«
לו  שיש אחר חוב מחמת מעכבו כי השטר, את להחזיר מסרב המלוה המעות

ÁÏLÓÏעליו  Ú¯ÙÏ ÁÈÏL‰ ·ÈÁ שהתיר , באופן ואף שליחותו, קיים לא כי «»«»ƒ«ƒ¿…««¿«≈«
בהכרח  השטר, לקיחת לו שהזכיר מכך מ"מ השטר, קבלת לפני המעות ליתן לו

עשה  שלא וכיון השטר, את לו שיחזיר בטוח אא"כ המעות את  יתן שלא התכוון

בגללו  שנעשה בנזק וחייב שליחותו, קיים לא ˜"Ïכן, ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ]¿«≈¿«»ƒ»

[‰"Ò פב.:‰‚‰‰ÂÏÓ‰ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÌÏLÏ ÁÈÏL‰ ·ÈÁ„ ¯Á‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿««¿«»«»ƒ«¿«≈…«««¿∆

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ BÏ ·ÈÁ ‰ÂÏ‰L ¯Ó‡È Ì‡ Ô·kÚÏ לעכב שרוצה שע"י דכיון ¿«¿»ƒ…«∆«…∆«»ƒ»«≈

אלא  נזק, לי תגרום אל השליח לו יאמר לכן לשליח, נזק גורם השטר את

השטר  את כלל לעכב יכול אין ולכן לך, שנתתי מה לי ‡Ìתחזיר ‡Ï‡ ,∆»ƒ

ÔÚBË המלוה¯Á‡ ·BÁ ÏÚ Ôk Ì‚ BÏ Ì�˙� ÁÈÏL‰L השליח אם ואף ≈∆«»ƒ«¿»»«≈««≈

שהשליח  ואף כלל, קיבל שלא לומר שיכל במגו נאמן המלוה מכחישו,

יהיה  לא שאם בזה, דבר בעל שהוא כיון נגדו, לעד נחשב אינו מכחישו,

זה  הפסד לשלם ÓBÏ¯חייב ÏÎeÈ ÔÈ�Ú ÏÎ·„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»««

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ BÏ ·ÈÁ„לשליח הפסד גורם שעי"ז ‰ÂÎ˙·אע"פ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó) ¿«»ƒ»«≈

(˙ÂÚ„‰ È˙˘ÈÓ ÔÎÂ ‡Á„ראובן . „Èa „È˜Ù‰L,שמעון„˜Ù�‰ ¯Ó‡Â שמעון ¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿«∆»¿»««ƒ¿»

¯Á‡ È�BÏt ÏL ‡e‰ ÔB„˜t‰L לויBÏ ·ÈÁ‰ ראובן שאמנם טוען שמעון ∆«ƒ»∆¿ƒ«≈««»

כסף, לו חייב שלוי וכיון ללוי, שייך החפץ באמת אבל בידו, זה חפץ הפקיד

לוי  של חובו בעד אצלו זה פקדון ‡Ìמעכב Lשמעון, ÔÚBËB˙B‡ ˙eÁÈÏLa ƒ≈∆ƒ¿ƒ

È�BÏÙ,לויÔ˙�ראובן„È˜ÙÓ‰זה ÂÈÏÚחפץ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,B„Èa חייב שלוי ¿ƒ»«««¿ƒ¿»»ƒ¿…»»

„Ô‰ÈÓלו  È„k „Ú זה חפץ של השיווי „‰ÌÈz¯ÊÁעד B‚Óa שיכל , כיון «¿≈¿≈∆¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

שראובן  לומר נאמן לכן זו, בטענה נאמן והיה הפקדון, את שהחזיר לטעון

כסף  לו חייב ולוי לוי, בשליחות „הפקידו ·‚ ÏÚ Û‡ C¯ËˆÈעי"ז, „È˜ÙÓ‰ «««¿««¿ƒƒ¿»≈

u
תובעפב. כעת [והמלוה השטר ממנו  בקש  ולא למלוה , שפרע  ערב  שם : השו"ע ז"ל 

לשלם כלום חייב  הלוה אין אחר], חוב  על  המעות  את  תופס  כי זה , בשטר  הלוה את 

ביד  השטר שהניח  במה  פשע שהרי סס"א), נ"ח סי' (ע"ל  בשבילו, שפרע מה  לו 

המלוה.
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Á� ÔÓÈÒ

È‡¯ËÒ ˙�ÚËÂ ,Â¯·Á ÏÚ ·ÂÁ ¯Ë˘ ‡ÈˆÂ‰˘ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ '‰ Â·Â

ÂÏÒÎ ‚È

בהערה ‡ ראה לסימן B¯·Áמלוהפא הקדמה ÏÚ ÌÈ˜Ó ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰«ƒ¿«¿À»«¬≈
זה  שטר לו שיפרע אותו dÏותובע ¯Ó‡Â זה EÈzÚ¯tהלוה , ,חוב ¿»«≈¿«¿ƒ

BÏ ¯Ó‡Â המלוהÈ�zÚ¯tL ˙Ó‡ שבשטר החוב עבור ‡·Ïוהתכוונת , ¿»«¡∆∆¿«¿«ƒ¬»
ÌÈzÏa˜ ÌÏÈ·L·e ,‰t ÏÚ EÈÏÚ ÈÏ LÈ ¯Á‡ ‰ÂÏÓ התכוונתי אני ƒ¿∆«≈≈ƒ»∆«∆ƒ¿ƒ»ƒ«¿ƒ

שבע"פ  החוב עבור המעות את ÓBÚ„לקבל B˙˜ÊÁa ÔÈ„Ú ¯ËL‰ ‰ÊÂ כי , ¿∆«¿«¬«ƒ¿∆¿»≈
נפרע  לא עדיין זה ‡Ìחוב �˙�Ìהלוה, ‡Ï הפירעון מעות È�Ùaאת BÏ ƒ…¿»»ƒ¿≈

ÌÈ„Ú,לפירעון מעות קיבל לא שמעולם ולומר להכחיש שיכל מגו לו שיש כיון ≈ƒ
המעות �‡ÔÓממילא  את לקח ועליו נוסף, חוב שקיים שטוען מה Âעל ממילא , ∆¡»¿

˙e�Ó‡� Ba LÈ Ì‡ ,‰Úe·L ‡Ïa Ba ‰·B‚Â B˙˜ÊÁa ÔÈ„Ú ¯ËL‰«¿«¬«ƒ¿∆¿»¿∆¿…¿»ƒ≈∆¡»
ע"א] בסימן להלן יתבאר נאמנות דין [ופרטי שבועה, בלי לגבות האמינו ,שהלוה

Ck ¯Á‡ Ì‡Â שוב שיפרענו ÔÈ„kאחר ‡ÏL e�ÓÓ Á˜ÏL e�Ú·zÈ כי ¿ƒ«««ƒ¿»∆∆»«ƒ∆∆…¿ƒ
כדין  שלא שניה פעם ממנו וגבה נוסף, חוב אין הלוה טענת ‰Ò˙לפי ÚaL� ,ƒ¿«∆≈

¯ËÙ�Â ונפטר , היסת שנשבע כופר, והלה מחבירו מעות שתובע מי כל .כדין ¿ƒ¿»
˙e�Ó‡� Ba ÔÈ‡ Ì‡Â שלא לי הישבע טוען הנתבע אם בשטר מלוה בכל ¿ƒ≈∆¡»

לפרוע  חייב שלא טוען שהנתבע כיון כאן אף בשבועה, אלא נוטל אינו פרעתיך,

פרעו  כבר כי זה Úe·La‰שטר ‡Ï‡ ÏËB� B�È‡ בפירוש תובע לא אם אף ≈≈∆»ƒ¿»
רק  שבועה חייב ולהש"ך לו. שפרע שהודה לפנינו ריעותא שיש כיון שבועה,

u
החובפא. שמלבד טוען המלוה ואח "כ  בשטר, חוב  שפרע  במי  עוסק  זה סימן

זה, חוב  עבור  שנפרע מה  את ותופס  פה , בעל  חוב  עוד אצלו  זה  ללוה יש  שבשטר,

החוב את שפורע  אומר שהלוה אע"פ  בע "פ, חוב  יש  שאמנם  יודעים  שאנו  ובאופן

מדובר  כאן רק  זה, חוב  עבור שנפרע  מה את לתפוס  המלוה  רשאי מ"מ  שבשטר

ה ורק נוסף , חוב  יש  באמת  האם ידיעה לנו  הואשאין האם והנידון  כך , טוען  מלוה

נאמן 
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שבועה  È„Èכשתובע ÏÚ ÌÁÏL ‡Ï‡ ,BÓˆÚ ‰BÏ‰ BÚ¯t ‡Ï Ì‡Â .¿ƒ…¿»«∆«¿∆»¿»»«¿≈
¯Ó‡L ÔÈa ,ÁÈÏL הלוהBÏ קודם Âאת˜Áלשליח, ¯ËL‰אח"כ ˙Ôרק »ƒ«≈∆»«««¿«¿≈

BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,˙BÚÓ‰¯ËL‰ Á˜Â ˙BÚÓ‰ Ôz את לו שנתן ולאחר «»≈∆»«≈«»¿««¿«
לו  שיש אחר חוב מחמת מעכבו כי השטר, את להחזיר מסרב המלוה המעות

ÁÏLÓÏעליו  Ú¯ÙÏ ÁÈÏL‰ ·ÈÁ שהתיר , באופן ואף שליחותו, קיים לא כי «»«»ƒ«ƒ¿…««¿«≈«
בהכרח  השטר, לקיחת לו שהזכיר מכך מ"מ השטר, קבלת לפני המעות ליתן לו

עשה  שלא וכיון השטר, את לו שיחזיר בטוח אא"כ המעות את  יתן שלא התכוון

בגללו  שנעשה בנזק וחייב שליחותו, קיים לא ˜"Ïכן, ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ]¿«≈¿«»ƒ»

[‰"Ò פב.:‰‚‰‰ÂÏÓ‰ ÏÎeÈ ‡Ï ,ÌÏLÏ ÁÈÏL‰ ·ÈÁ„ ¯Á‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿««¿«»«»ƒ«¿«≈…«««¿∆

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ BÏ ·ÈÁ ‰ÂÏ‰L ¯Ó‡È Ì‡ Ô·kÚÏ לעכב שרוצה שע"י דכיון ¿«¿»ƒ…«∆«…∆«»ƒ»«≈

אלא  נזק, לי תגרום אל השליח לו יאמר לכן לשליח, נזק גורם השטר את

השטר  את כלל לעכב יכול אין ולכן לך, שנתתי מה לי ‡Ìתחזיר ‡Ï‡ ,∆»ƒ

ÔÚBË המלוה¯Á‡ ·BÁ ÏÚ Ôk Ì‚ BÏ Ì�˙� ÁÈÏL‰L השליח אם ואף ≈∆«»ƒ«¿»»«≈««≈

שהשליח  ואף כלל, קיבל שלא לומר שיכל במגו נאמן המלוה מכחישו,

יהיה  לא שאם בזה, דבר בעל שהוא כיון נגדו, לעד נחשב אינו מכחישו,

זה  הפסד לשלם ÓBÏ¯חייב ÏÎeÈ ÔÈ�Ú ÏÎ·„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ¿»««

¯Á‡ ÌB˜ÓÓ BÏ ·ÈÁ„לשליח הפסד גורם שעי"ז ‰ÂÎ˙·אע"פ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó) ¿«»ƒ»«≈

(˙ÂÚ„‰ È˙˘ÈÓ ÔÎÂ ‡Á„ראובן . „Èa „È˜Ù‰L,שמעון„˜Ù�‰ ¯Ó‡Â שמעון ¿≈ƒ∆ƒ¿ƒ¿«∆»¿»««ƒ¿»

¯Á‡ È�BÏt ÏL ‡e‰ ÔB„˜t‰L לויBÏ ·ÈÁ‰ ראובן שאמנם טוען שמעון ∆«ƒ»∆¿ƒ«≈««»

כסף, לו חייב שלוי וכיון ללוי, שייך החפץ באמת אבל בידו, זה חפץ הפקיד

לוי  של חובו בעד אצלו זה פקדון ‡Ìמעכב Lשמעון, ÔÚBËB˙B‡ ˙eÁÈÏLa ƒ≈∆ƒ¿ƒ

È�BÏÙ,לויÔ˙�ראובן„È˜ÙÓ‰זה ÂÈÏÚחפץ ÔÚËÏ ÏBÎÈ ,B„Èa חייב שלוי ¿ƒ»«««¿ƒ¿»»ƒ¿…»»

„Ô‰ÈÓלו  È„k „Ú זה חפץ של השיווי „‰ÌÈz¯ÊÁעד B‚Óa שיכל , כיון «¿≈¿≈∆¿ƒ¿∆¡«¿ƒ

שראובן  לומר נאמן לכן זו, בטענה נאמן והיה הפקדון, את שהחזיר לטעון

כסף  לו חייב ולוי לוי, בשליחות „הפקידו ·‚ ÏÚ Û‡ C¯ËˆÈעי"ז, „È˜ÙÓ‰ «««¿««¿ƒƒ¿»≈

u
תובעפב. כעת [והמלוה השטר ממנו  בקש  ולא למלוה , שפרע  ערב  שם : השו"ע ז"ל 

לשלם כלום חייב  הלוה אין אחר], חוב  על  המעות  את  תופס  כי זה , בשטר  הלוה את 

ביד  השטר שהניח  במה  פשע שהרי סס"א), נ"ח סי' (ע"ל  בשבילו, שפרע מה  לו 

המלוה.
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È�BÏÙ B˙B‡Ï ÌÏLÏ וא"כ כלום, לשמעון חייב שאינו מכחיש לוי כי לוי, ¿«≈¿¿ƒ

שומר  מדין יתחייב לוי של שליחו שהוא ‡Ìראובן Ï·‡ ‡ÓB¯שמעון. ¬»ƒ≈

È�BÏÙ B˙B‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï „È˜ÙÓ‰L לוי של זה שחפץ לו אמר ¯˜ולא , ∆««¿ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ«

B„Èa B„È˜Ù‰ סתם‡e‰L ˜¯ È�BÏtשמעון , ÏL ÔB„˜t‰L ÔÚBË ומעכבו לוי ƒ¿ƒ¿»«∆≈∆«ƒ»∆¿ƒ

חובו  עבור Ô·kÚÏ,בידו ÏÎeÈ ‡Ï צריך , סתם, הפקידו שראובן שמודה כיון …«¿«¿»

הפקדון, את לו Ï·¯¯להחזיר ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ולהוכיחÈ�BÏÙ B˙B‡L לוי ƒ¿…»¿»≈∆¿ƒ

BÏ ·ÈÁ(‚"ˆ˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)˙¯B˙a „˜Ù�‰ „ÈÏ ‡aL ‡˜Â„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . «»¿≈¿ƒ«¿»∆»¿««ƒ¿»¿«

ÔB„˜t שומר מדין פקדונו את לו להחזיר ‰È˜ÙÓ„חייב „ÈÓ BÒÙz Ì‡ Ï·‡ , ƒ»¬»ƒ¿»ƒ«««¿ƒ

B‚Ó BÏ LÈÂ לכן עדים, בפני שלא שתפס כיון תפסתי, לא לומר ÏÎeÈשיכל ¿≈ƒ«

‡e‰ BÏL ÔB„˜t‰L B˙B‡L ¯ÓBÏ לויÂÈÓ„ È„k BÏ ·ÈÁ עבור תפסו ולכן «∆∆«ƒ»∆«»¿≈»»

È˜ÙÓ‰Â„חובו  מידו , זה חפץ תפס ששמעון ÌÏLÏראובן ·ÈÁ ללויÈ¯‰L , ¿««¿ƒ«»¿«≈∆¬≈

ÚLtמידו יתפסנו לא ששמעון שמר ·˘Ìולא ‚"Ù Ò"Ò ÛÒÂÈ ˙È·) »«

(˘"Ú ·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù ˙Â·˙Î ‡"·ËÈ¯‰ „ÂÚ Î"ÎÂ ‡"·ËÈ¯‰Ï·‡ שלח . כשהלוה ¬»
השליח ‰ÈkÊ¯את ‡Ï Ì‡ לו¯eËt ,¯ËL‰ Á˜ÈL המלוה שכעת אע"פ ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ««¿«»

אחר  חוב עבור המעות את שתופס ·È�Ù,טוען BÏ Ì�zÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈ„Ú ויגרום חדשות טענות יטען שלא המלוה על סומך שהלוה השליח סמך ≈ƒ

הפסד .(ÂË¯)לו

·eÏ‡ e‡·e ,È�BÏÙe È�BÏÙ È�Ùa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ‰BÏ‰ ÔÚË»««∆¿»«¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈
L e„ÈÚ‰ÂאכןBÚ¯t המלוה של ידו בכתב שובר לו יש אם הדין והוא ¿≈ƒ∆¿»

זה  סכום לו BÏשפרע ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ של, החוב על לו ‰ËL¯,שפורע ¬»…ƒ¿ƒ«¿«
ÈÏ zÚ¯tL ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ‰ÂÏÓ‰ ·ÈL‰Â החוב על לי פרעת ולא ¿≈ƒ««¿∆«≈∆»«¿»ƒ

אחר,,שבשטר  חוב שהיה לומר נאמן המלוה אין הפירעון על עדים שיש כיון

‰ËL¯ו  ÏËa È¯‰ ונפטר היסת הלוה „‡ÔÈ‰‚‰:.ונשבע ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¬≈»≈«¿«¿≈¿ƒ¿≈

È¯Ó‚Ï ÏËa ¯ËL‰ לקורעוda Ô�Èa‚Ó ‡Ï„ ˜¯ אותו , קורעים לא וגם «¿«»≈¿«¿≈«¿…«¿ƒ»≈

ד  מינה, ‡Ìונפקא ,e‰ÈÓהמלוהÒÙz הלוה d�Óמנכסי Ô�È˜ÙÓ ‡Ï לא ƒƒ»«…«¿ƒ»ƒ≈

אין  תפיסה שמועיל וכיון נפרע, לא זה ששטר ברי שטוען כיון ממנו, מוציאין

שטרו לו להחזיר המלוה מוכן אא"כ היסת, נשבע ‰¯‡"˘הלוה Ì˘· ¯ÂË)

(Ô"¯‰Â.¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ ;ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa לומר נאמן שאין ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
אחר  חוב על היה ÔBÚ¯tשהפירעון ˙¯B˙a BÏ Ô˙�L e„ÈÚ‰Lk לא , רק ¿∆≈ƒ∆»«¿«≈»

חוב  איזה על ‡Ìיודעים Ï·‡ eÚ„Èרק. ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B� e‰e‡¯ ¬»ƒ»≈»¿…»¿
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Ì‡היה ÔBÚ¯tזה ˙¯B˙a חוב איזה B˙a¯˙על B‡ ÔB„˜t ˙¯B˙a B‡ ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,‰�zÓ קיבלתי לא שמעולם «»»ƒ»«««¿∆…»¿»ƒ≈»

מהלוה  Ô¯Ùkכסף ˜ÊÁ‰ È¯‰ ואומרים , אותו שמכחישין עדים שיש כיון ¬≈À¿««¿»
כסף  eשקיבל ‰ËL¯ממילא, ÏË· השטר את וקורעים היסת, נשבע והלוה »≈«¿«

Ì‡Âלכו"ע  אלא. המעות, קבלת את הכחיש מעות ‡Ó¯לא שקיבלתי מה ¿ƒ»«
לצורך היה ÚaL�Âמהלוה ,ÔÓ‡� ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t≈»∆«≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»

ÌÈ„Úa BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ,¯ËLaL ‰Ó ÏËB�Â מתן ראו שהעדים דאע"פ ¿≈«∆«¿«∆¬≈…¿»¿≈ƒ
המעות, את נותן מה לשם אמר לא הלוה כי 'פירעון', מעשה ראו לא מ"מ מעות,

ÈÏולכן  Ì�˙� ‰�zÓ ¯ÓBÏ ÏBÎÈL CBzÓ נגד אינו כי נאמן היה והוא ƒ∆»««»»¿»»ƒ
‰e‡העדים  ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� נאמן , אינו שברישא אע"פ ∆¡»«≈»∆«≈

לו  מאמינים המגו מכח כאן מ"מ אחר, חוב שקיים ÔÈ˜ÏBÁ‰‚‰:.לחדש LÈÂ¿≈¿ƒ

È‡‰Îa eÏÙ‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe‡¯ËL Ú¯z‡ ‡�Â‚ לתת אנשים דרך שאין כיון ¿ƒ»¿«¬ƒƒ¿««¿»ƒ¿«¿»»

לפנינו, מעות נתינת מעשה שהיה וכיון ממש, חוב לו כשחייב ובפרט מתנה,

בו לגבות יכול ואין בשטר, ריעותא שיש Â‰¯‡"˘נחשב ˙"¯ Ì˘· ¯ÂË)

(Ô"¯‰ Î"ÎÂ Ô"·Ó¯‰ Ì˘· Ó"‰‰ Î"ÎÂ,B¯·ÁÓ ‡ÈˆBÓ‰„ ,¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»¿«ƒ≈¬≈

BÏ B�˙�„ ‰Ê ÏÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚהמעות ‡·Ïאת ,ÌÈ„Ú È�L È�Ùa רק נתן »»»¿»»¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¬»

‡¯ËL Ú¯z‡„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ,„Á‡ „Ú È�Ùa הלוה אין לפנינו, שטר שיש כיון ƒ¿≈≈∆»…«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»»

נפרע  שהחוב לומר ‰¯Ô"·Ó)פג נאמן Ì˘· ¯ÂË),'Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

.פד ד'

ÂÏÒÎ „È

‚‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰ ‰BÏ‰ BÏ ¯Ó‡מחמת ÈzÁ˜ÏLהוא ¯BL ÈÓ„ »««∆¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒ
B¯N· ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ‡e‰ EÓÓ על ששולם הכסף את שגבית היינו ƒ¿¿«»»ƒ»¿≈¿»

חובך  עבור הלקוחות ע"י ‚·È˙Èהבשר È�‡ ,Ôk ,¯ËL‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,¿»««««¿«≈¬ƒ»ƒƒ

u
ואי פג. שטרא, איתרע אחד עד בפני  פירעון  שגם וסובר  הרמ"א על  חולק והש "ך 

איתרע שלא  הרמ"א ולדעת הרמ "א. לדעת הסכים  והתומים סיטראי. לטעון אפשר

שבועה כך , הדין בשטר, לגבות  כדי העד את  להכחיש  שבועה צריך  האם  שטרא,

ודעת  דרבנן, שבועה  רק והוי  ונוטל  נשבע זה  וכאן ונפטר, נשבע רק  זה  דאורייתא 

מבקש  הלוה אם  רק ולש "ך מדרבנן, ע"א  נגד שבועה אותו  מחייבים  שב "ד הסמ "ע

שבועה. בלי גובה נאמנות, יש  ואם שטר, בכל  כמו  אותו  שישביעו 

בפני פד. פרעתיך  לו : ואמר ופלוני, פלוני בפני אלא תפרעני אל  לו: אמר שם: ז"ל 
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È�BÏÙ B˙B‡Ï ÌÏLÏ וא"כ כלום, לשמעון חייב שאינו מכחיש לוי כי לוי, ¿«≈¿¿ƒ

שומר  מדין יתחייב לוי של שליחו שהוא ‡Ìראובן Ï·‡ ‡ÓB¯שמעון. ¬»ƒ≈

È�BÏÙ B˙B‡ BÏ ¯ÈkÊ‰ ‡Ï „È˜ÙÓ‰L לוי של זה שחפץ לו אמר ¯˜ולא , ∆««¿ƒ…ƒ¿ƒ¿ƒ«

B„Èa B„È˜Ù‰ סתם‡e‰L ˜¯ È�BÏtשמעון , ÏL ÔB„˜t‰L ÔÚBË ומעכבו לוי ƒ¿ƒ¿»«∆≈∆«ƒ»∆¿ƒ

חובו  עבור Ô·kÚÏ,בידו ÏÎeÈ ‡Ï צריך , סתם, הפקידו שראובן שמודה כיון …«¿«¿»

הפקדון, את לו Ï·¯¯להחזיר ÏBÎÈ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ולהוכיחÈ�BÏÙ B˙B‡L לוי ƒ¿…»¿»≈∆¿ƒ

BÏ ·ÈÁ(‚"ˆ˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)˙¯B˙a „˜Ù�‰ „ÈÏ ‡aL ‡˜Â„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . «»¿≈¿ƒ«¿»∆»¿««ƒ¿»¿«

ÔB„˜t שומר מדין פקדונו את לו להחזיר ‰È˜ÙÓ„חייב „ÈÓ BÒÙz Ì‡ Ï·‡ , ƒ»¬»ƒ¿»ƒ«««¿ƒ

B‚Ó BÏ LÈÂ לכן עדים, בפני שלא שתפס כיון תפסתי, לא לומר ÏÎeÈשיכל ¿≈ƒ«

‡e‰ BÏL ÔB„˜t‰L B˙B‡L ¯ÓBÏ לויÂÈÓ„ È„k BÏ ·ÈÁ עבור תפסו ולכן «∆∆«ƒ»∆«»¿≈»»

È˜ÙÓ‰Â„חובו  מידו , זה חפץ תפס ששמעון ÌÏLÏראובן ·ÈÁ ללויÈ¯‰L , ¿««¿ƒ«»¿«≈∆¬≈

ÚLtמידו יתפסנו לא ששמעון שמר ·˘Ìולא ‚"Ù Ò"Ò ÛÒÂÈ ˙È·) »«

(˘"Ú ·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù ˙Â·˙Î ‡"·ËÈ¯‰ „ÂÚ Î"ÎÂ ‡"·ËÈ¯‰Ï·‡ שלח . כשהלוה ¬»
השליח ‰ÈkÊ¯את ‡Ï Ì‡ לו¯eËt ,¯ËL‰ Á˜ÈL המלוה שכעת אע"פ ƒ…ƒ¿ƒ∆ƒ««¿«»

אחר  חוב עבור המעות את שתופס ·È�Ù,טוען BÏ Ì�zÏ ¯Ó‡ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿…»«ƒ¿»ƒ¿≈

ÌÈ„Ú ויגרום חדשות טענות יטען שלא המלוה על סומך שהלוה השליח סמך ≈ƒ

הפסד .(ÂË¯)לו

·eÏ‡ e‡·e ,È�BÏÙe È�BÏÙ È�Ùa EÈzÚ¯t ‡Ï‰ ¯Ó‡Â ‰BÏ‰ ÔÚË»««∆¿»«¬…¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈
L e„ÈÚ‰ÂאכןBÚ¯t המלוה של ידו בכתב שובר לו יש אם הדין והוא ¿≈ƒ∆¿»

זה  סכום לו BÏשפרע ¯ÈkÊ‰ ‡Ï Ï·‡ של, החוב על לו ‰ËL¯,שפורע ¬»…ƒ¿ƒ«¿«
ÈÏ zÚ¯tL ‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ‰ÂÏÓ‰ ·ÈL‰Â החוב על לי פרעת ולא ¿≈ƒ««¿∆«≈∆»«¿»ƒ

אחר,,שבשטר  חוב שהיה לומר נאמן המלוה אין הפירעון על עדים שיש כיון

‰ËL¯ו  ÏËa È¯‰ ונפטר היסת הלוה „‡ÔÈ‰‚‰:.ונשבע ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ ¬≈»≈«¿«¿≈¿ƒ¿≈

È¯Ó‚Ï ÏËa ¯ËL‰ לקורעוda Ô�Èa‚Ó ‡Ï„ ˜¯ אותו , קורעים לא וגם «¿«»≈¿«¿≈«¿…«¿ƒ»≈

ד  מינה, ‡Ìונפקא ,e‰ÈÓהמלוהÒÙz הלוה d�Óמנכסי Ô�È˜ÙÓ ‡Ï לא ƒƒ»«…«¿ƒ»ƒ≈

אין  תפיסה שמועיל וכיון נפרע, לא זה ששטר ברי שטוען כיון ממנו, מוציאין

שטרו לו להחזיר המלוה מוכן אא"כ היסת, נשבע ‰¯‡"˘הלוה Ì˘· ¯ÂË)

(Ô"¯‰Â.¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ ;ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa לומר נאמן שאין ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»«∆¿»ƒ¬ƒ
אחר  חוב על היה ÔBÚ¯tשהפירעון ˙¯B˙a BÏ Ô˙�L e„ÈÚ‰Lk לא , רק ¿∆≈ƒ∆»«¿«≈»

חוב  איזה על ‡Ìיודעים Ï·‡ eÚ„Èרק. ‡ÏÂ ,˙BÚÓ BÏ Ô˙B� e‰e‡¯ ¬»ƒ»≈»¿…»¿
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Ì‡היה ÔBÚ¯tזה ˙¯B˙a חוב איזה B˙a¯˙על B‡ ÔB„˜t ˙¯B˙a B‡ ƒ¿«≈»¿«ƒ»¿«
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ,‰�zÓ קיבלתי לא שמעולם «»»ƒ»«««¿∆…»¿»ƒ≈»

מהלוה  Ô¯Ùkכסף ˜ÊÁ‰ È¯‰ ואומרים , אותו שמכחישין עדים שיש כיון ¬≈À¿««¿»
כסף  eשקיבל ‰ËL¯ממילא, ÏË· השטר את וקורעים היסת, נשבע והלוה »≈«¿«

Ì‡Âלכו"ע  אלא. המעות, קבלת את הכחיש מעות ‡Ó¯לא שקיבלתי מה ¿ƒ»«
לצורך היה ÚaL�Âמהלוה ,ÔÓ‡� ‰Ê È¯‰ ,‡e‰ ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t≈»∆«≈¬≈∆∆¡»¿ƒ¿»

ÌÈ„Úa BÚ¯t ‡Ï È¯‰L ,¯ËLaL ‰Ó ÏËB�Â מתן ראו שהעדים דאע"פ ¿≈«∆«¿«∆¬≈…¿»¿≈ƒ
המעות, את נותן מה לשם אמר לא הלוה כי 'פירעון', מעשה ראו לא מ"מ מעות,

ÈÏולכן  Ì�˙� ‰�zÓ ¯ÓBÏ ÏBÎÈL CBzÓ נגד אינו כי נאמן היה והוא ƒ∆»««»»¿»»ƒ
‰e‡העדים  ¯Á‡ ·BÁ ÏL ÔBÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� נאמן , אינו שברישא אע"פ ∆¡»«≈»∆«≈

לו  מאמינים המגו מכח כאן מ"מ אחר, חוב שקיים ÔÈ˜ÏBÁ‰‚‰:.לחדש LÈÂ¿≈¿ƒ

È‡‰Îa eÏÙ‡„ e‰Ï ‡¯È·Òe‡¯ËL Ú¯z‡ ‡�Â‚ לתת אנשים דרך שאין כיון ¿ƒ»¿«¬ƒƒ¿««¿»ƒ¿«¿»»

לפנינו, מעות נתינת מעשה שהיה וכיון ממש, חוב לו כשחייב ובפרט מתנה,

בו לגבות יכול ואין בשטר, ריעותא שיש Â‰¯‡"˘נחשב ˙"¯ Ì˘· ¯ÂË)

(Ô"¯‰ Î"ÎÂ Ô"·Ó¯‰ Ì˘· Ó"‰‰ Î"ÎÂ,B¯·ÁÓ ‡ÈˆBÓ‰„ ,¯˜Ú ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»¿«ƒ≈¬≈

BÏ B�˙�„ ‰Ê ÏÎÂ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚהמעות ‡·Ïאת ,ÌÈ„Ú È�L È�Ùa רק נתן »»»¿»»¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈¿≈≈ƒ¬»

‡¯ËL Ú¯z‡„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ,„Á‡ „Ú È�Ùa הלוה אין לפנינו, שטר שיש כיון ƒ¿≈≈∆»…«¿ƒ»¿ƒ¿«¿»»

נפרע  שהחוב לומר ‰¯Ô"·Ó)פג נאמן Ì˘· ¯ÂË),'Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

.פד ד'

ÂÏÒÎ „È

‚‰Ê ·BÁ ¯ËL ‡Ï‰ ‰BÏ‰ BÏ ¯Ó‡מחמת ÈzÁ˜ÏLהוא ¯BL ÈÓ„ »««∆¬…¿«∆¿≈∆»«¿ƒ
B¯N· ÈÓ„ ˙È·‚ ‰z‡Â ‡e‰ EÓÓ על ששולם הכסף את שגבית היינו ƒ¿¿«»»ƒ»¿≈¿»

חובך  עבור הלקוחות ע"י ‚·È˙Èהבשר È�‡ ,Ôk ,¯ËL‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡Â ,¿»««««¿«≈¬ƒ»ƒƒ

u
ואי פג. שטרא, איתרע אחד עד בפני  פירעון  שגם וסובר  הרמ"א על  חולק והש "ך 

איתרע שלא  הרמ"א ולדעת הרמ "א. לדעת הסכים  והתומים סיטראי. לטעון אפשר

שבועה כך , הדין בשטר, לגבות  כדי העד את  להכחיש  שבועה צריך  האם  שטרא,

ודעת  דרבנן, שבועה  רק והוי  ונוטל  נשבע זה  וכאן ונפטר, נשבע רק  זה  דאורייתא 

מבקש  הלוה אם  רק ולש "ך מדרבנן, ע"א  נגד שבועה אותו  מחייבים  שב "ד הסמ "ע

שבועה. בלי גובה נאמנות, יש  ואם שטר, בכל  כמו  אותו  שישביעו 

בפני פד. פרעתיך  לו : ואמר ופלוני, פלוני בפני אלא תפרעני אל  לו: אמר שם: ז"ל 
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ÂÈÓ„ הבשר מכירת ‡·Ïשל היה, ‡ˆEÏ,זה ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ »»¬»≈«≈∆»»ƒ∆¿¿
·BÁ‰ ‡e‰ ¯BL‰ ÈÓ„L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ שבשטרe ש �Ú¯Ù,מודה ÂÈÓ„Ó ƒ¿»∆¿≈««ƒ»»ƒ¿«
BÏ Ú¯tL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ¯ËL‰ ÏËa את לו שילמו „ÈÓשהלוקחים »≈«¿«ƒ≈≈ƒ∆»«¿≈

¯BL‰ שהחוב מודה והוא השור, דמי את מהלוקחים שקיבל שברור דכיון «
השטר  בטל השור, מחמת הוא Ètפה שבשטר ÏÚ Û‡L ,·˙kL ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆»«∆««ƒ

ÂÈÓ„Ó Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L,הבשר של הדמים את שקיבל שהודה כיון ∆≈»»≈ƒ∆»«ƒ»»
ולכן  אחר, חוב על ולא השטר מכירת של החוב על שקיבל לדבר »«Ú·LÈƒרגליים

BÚ¯tL ˙Ò‰ ‰BÏ‰ ונפטר.‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk ¯˜Ú‰Â לו יש אם שדוקא «∆∆≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿»»»ƒ»

הבשר  של מהלקוחות הדמים את שקיבל ˜ˆ˙וכן.עדים BÏ Ô˙�L Úe„È Ì‡ƒ»«∆»«¿«

ÌÈ¯Á‡‰ ÏÚ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,„Á‡ ·BÁ ÏÚ ÌÈÓ„‰ הסכום Ì‰Lשארית «»ƒ«∆»…«««»¬≈ƒ∆≈

‡Á¯על ·BÁ בפעם היתה והנתינה עדים, בפני היה הדמים נתינת כל אם «≈

˜"Î)אחת ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

את „ תופס הוא שעליו נוסף חוב שיש טוען שהמלוה איירי זה סעיף עד

נוסף. חוב שיש מודה שהלוה איירי וכאן הנוסף, בחוב כופר והלוה התשלום,

˙B·BÁ È�L B¯·Áa ‰LB�L ÈÓ בזה מודה Ì˙Òוהלוה ‰BÏ‰ BÏ Ú¯Ùe , ƒ∆∆«¬≈¿≈»««∆¿«
לפורעו  התכוון חוב איזה על לו פירט לא אבל בעדים, פרעו Èa„אפי' ˙eL¯‰ ,»¿¿«

ÈzÁ˜Ï È�BÏt ·BÁÓ ¯ÓBÏ ‰ÂÏÓ‰ לגבייה קשה יותר אחד שחוב איירי ««¿∆«≈¿ƒ»«¿ƒ
חיוב  אין שבאחד או בשטר, מלוה והשני פה על מלוה שאחד כגון מחבירו,

שאין  החוב עבור התשלום את שקיבל לומר יכול שבועה, חיוב יש ובשני שבועה

שבועה  חיוב ÔBÚ¯tבו ˙ÚLa ‰ÂÏ BÏ ¯Ó‡ eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;¿…∆»¬ƒ»«…∆ƒ¿«≈»
È�BÏt ·BÁ ÏÈ·La eÏ‡ ˙BÚÓ CÏÈ‰ לגבייה יותר ˜Ïaהקל ‰ÂÏÓe , ≈»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆ƒ≈

B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ÏÈ·LaL ‰ÂÏÓ‰ Ck ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,˜˙LÂ¿»«»««««««¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆«∆
¯Á‡ ·BÁ ÏÈ·La שבועה בו ÌÒÙzÛÈÚÒ.שאין ‚"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ƒ¿ƒ«≈¿»»¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

זה ·' דין בארוכה נתבאר .פו שם

u
יוכל המלוה  מיהו פטור . בפניהם, שפרעו  והעידו  אחרים אותם  באו  אם  אחרים,

פלוני  בפני  פרעו  ולא הואיל  בעדים, שפרעו  פי  על  אף  קבלם , אחר  חוב  שעל  לומר

שאמר. ופלוני

הש "ךפה. אבל  ב ', בסעיף  לעיל  הרמ"א לדעת  אף  לכו "ע  השטר  בטל  הסמ"ע לדעת

תפיסה. ומועיל  השטר את קורעים  לא כאן אף  הנ"ל , הרמ"א דלדעת  כתב 

סתם,פו. מנה , לו  ונתן  זמנן, עבר ושתיהן הלואות , בשתי מודה הלוה אם  שם: ז"ל 
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ÂÏÒÎ ÂË

‰‰�Ó ‰ÂÏÓÏ ‰BÏ‰ Ô˙� שליחות ‡Á¯,בתורת ·BÁ ÏÚ·Ï Ì�zÏ »««∆««¿∆»∆ƒ¿»¿«««≈
BÓˆÚÏ Ì·kÚÏ È‡L¯ בסימן ברמ"א שנתבאר וכמו לו, שחייב חוב על ««¿«¿»¿«¿

בהערה  הובא .הנ"ל

Ë� ÔÓÈÒ

Ú„ÂÈ Â�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÚÂ¯Ù ÔÚÂË ‰ÂÏ‰Â ÌÈÂ˜Ó ¯Ë˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡ÌÈ˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L ‰ÂÏÓ מזוייף אינו ‰BÏ‰שודאי ÔÚBËÂ , «¿∆∆ƒ¿«¿À»¿≈«∆
Úe¯t ‡e‰L בידו שהשטר שכיון הדין פרוע, שאינו ברי אומר המלוה ואם ∆»«

בו  Âגובה Ú„BÈאם, È�È‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ בידו שהשטר אע"פ נפרע, ‡B�Èאם ¿««¿∆≈≈ƒ≈«≈
Ba ‰·B‚,עדיף ברי וספק] [ודאי ושמא' ד'ברי הלוואה, ודאי שהיה אע"פ ∆

ודאי  שהיה כיון בשטרו, המלוה גובה שמא, הלוה גם אם אבל מוחזק. כשהברי

בידו  והשטר נפרע אם וספק ÊÁ¯הלואה Ì‡Â Èz�ÈÚהמלוה. ¯Ó‡Â ¿ƒ»«¿»«ƒ«¿ƒ
È�‡ ¯eÎÊÂ È�BaLÁa ונזכרתיBa ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ,Úe¯t B�È‡L È¯·a דמה ¿∆¿ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ∆≈»«≈¿∆

השטר  כח חוזר שנזכר, וכיון בשטר, ריעותא עושה לא יודע איני קודם שאמר

בו  .לגבות

u
הלוה על  כח לו שאין החוב  בפרעון אותם לחשוב  שרוצה  אומר והמלוה פירש  ולא

אותם לחשוב  רוצה והלוה ערב , לו  שיש  כגון  יותר, כח  לו  יש  ובאחרת כך, כל 

ואפילו לו . שומעין  אין נתכוין, שלאותה  אומר כי ערב , בה לו שיש  המלוה בפרעון

אלא אקבלם  לא אומר: והמלוה  פלוני, מחוב  אלא לך  אפרע לא  בפירוש : אומר

המלוה. עם הדין אחר, לומר:מחוב  כך  אחר יכול  כשקבלם, שתק ואפילו  - הגה 

שלח  אם וכן אחר . חוב  על  רק אקבלם ולא המעות , לי שתתן כדי  ששתקתי מה

לעצמי , אקבלם  כך : אחר לומר  יכול  בשתיקה , וקבלם  לאחרים , מעות המלוה  עם 

המעות . לי שתתן  כדי ששתקתי, ומה 
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ÂÈÓ„ הבשר מכירת ‡·Ïשל היה, ‡ˆEÏ,זה ÈÏ ‰È‰L ¯Á‡ ·BÁÓ »»¬»≈«≈∆»»ƒ∆¿¿
·BÁ‰ ‡e‰ ¯BL‰ ÈÓ„L ‰„B‰Â ÏÈ‡B‰ שבשטרe ש �Ú¯Ù,מודה ÂÈÓ„Ó ƒ¿»∆¿≈««ƒ»»ƒ¿«
BÏ Ú¯tL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ¯ËL‰ ÏËa את לו שילמו „ÈÓשהלוקחים »≈«¿«ƒ≈≈ƒ∆»«¿≈

¯BL‰ שהחוב מודה והוא השור, דמי את מהלוקחים שקיבל שברור דכיון «
השטר  בטל השור, מחמת הוא Ètפה שבשטר ÏÚ Û‡L ,·˙kL ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆»«∆««ƒ

ÂÈÓ„Ó Ú¯tL ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L,הבשר של הדמים את שקיבל שהודה כיון ∆≈»»≈ƒ∆»«ƒ»»
ולכן  אחר, חוב על ולא השטר מכירת של החוב על שקיבל לדבר »«Ú·LÈƒרגליים

BÚ¯tL ˙Ò‰ ‰BÏ‰ ונפטר.‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk ¯˜Ú‰Â לו יש אם שדוקא «∆∆≈∆¿»¿»ƒ»ƒ¿»»»ƒ»

הבשר  של מהלקוחות הדמים את שקיבל ˜ˆ˙וכן.עדים BÏ Ô˙�L Úe„È Ì‡ƒ»«∆»«¿«

ÌÈ¯Á‡‰ ÏÚ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,„Á‡ ·BÁ ÏÚ ÌÈÓ„‰ הסכום Ì‰Lשארית «»ƒ«∆»…«««»¬≈ƒ∆≈

‡Á¯על ·BÁ בפעם היתה והנתינה עדים, בפני היה הדמים נתינת כל אם «≈

˜"Î)אחת ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó).

את „ תופס הוא שעליו נוסף חוב שיש טוען שהמלוה איירי זה סעיף עד

נוסף. חוב שיש מודה שהלוה איירי וכאן הנוסף, בחוב כופר והלוה התשלום,

˙B·BÁ È�L B¯·Áa ‰LB�L ÈÓ בזה מודה Ì˙Òוהלוה ‰BÏ‰ BÏ Ú¯Ùe , ƒ∆∆«¬≈¿≈»««∆¿«
לפורעו  התכוון חוב איזה על לו פירט לא אבל בעדים, פרעו Èa„אפי' ˙eL¯‰ ,»¿¿«

ÈzÁ˜Ï È�BÏt ·BÁÓ ¯ÓBÏ ‰ÂÏÓ‰ לגבייה קשה יותר אחד שחוב איירי ««¿∆«≈¿ƒ»«¿ƒ
חיוב  אין שבאחד או בשטר, מלוה והשני פה על מלוה שאחד כגון מחבירו,

שאין  החוב עבור התשלום את שקיבל לומר יכול שבועה, חיוב יש ובשני שבועה

שבועה  חיוב ÔBÚ¯tבו ˙ÚLa ‰ÂÏ BÏ ¯Ó‡ eÏÙ‡ ‡Ï‡ ,„BÚ ‡ÏÂ ;¿…∆»¬ƒ»«…∆ƒ¿«≈»
È�BÏt ·BÁ ÏÈ·La eÏ‡ ˙BÚÓ CÏÈ‰ לגבייה יותר ˜Ïaהקל ‰ÂÏÓe , ≈»»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«¿∆ƒ≈

B‡ ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ÏÈ·LaL ‰ÂÏÓ‰ Ck ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ,˜˙LÂ¿»«»««««««¿∆∆ƒ¿ƒƒ¿∆«∆
¯Á‡ ·BÁ ÏÈ·La שבועה בו ÌÒÙzÛÈÚÒ.שאין ‚"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ ƒ¿ƒ«≈¿»»¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

זה ·' דין בארוכה נתבאר .פו שם

u
יוכל המלוה  מיהו פטור . בפניהם, שפרעו  והעידו  אחרים אותם  באו  אם  אחרים,

פלוני  בפני  פרעו  ולא הואיל  בעדים, שפרעו  פי  על  אף  קבלם , אחר  חוב  שעל  לומר

שאמר. ופלוני

הש "ךפה. אבל  ב ', בסעיף  לעיל  הרמ"א לדעת  אף  לכו "ע  השטר  בטל  הסמ"ע לדעת

תפיסה. ומועיל  השטר את קורעים  לא כאן אף  הנ"ל , הרמ"א דלדעת  כתב 

סתם,פו. מנה , לו  ונתן  זמנן, עבר ושתיהן הלואות , בשתי מודה הלוה אם  שם: ז"ל 
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ÂÏÒÎ ÂË

‰‰�Ó ‰ÂÏÓÏ ‰BÏ‰ Ô˙� שליחות ‡Á¯,בתורת ·BÁ ÏÚ·Ï Ì�zÏ »««∆««¿∆»∆ƒ¿»¿«««≈
BÓˆÚÏ Ì·kÚÏ È‡L¯ בסימן ברמ"א שנתבאר וכמו לו, שחייב חוב על ««¿«¿»¿«¿

בהערה  הובא .הנ"ל

Ë� ÔÓÈÒ

Ú„ÂÈ Â�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÚÂ¯Ù ÔÚÂË ‰ÂÏ‰Â ÌÈÂ˜Ó ¯Ë˘
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡ÌÈ˜Ó ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L ‰ÂÏÓ מזוייף אינו ‰BÏ‰שודאי ÔÚBËÂ , «¿∆∆ƒ¿«¿À»¿≈«∆
Úe¯t ‡e‰L בידו שהשטר שכיון הדין פרוע, שאינו ברי אומר המלוה ואם ∆»«

בו  Âגובה Ú„BÈאם, È�È‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ בידו שהשטר אע"פ נפרע, ‡B�Èאם ¿««¿∆≈≈ƒ≈«≈
Ba ‰·B‚,עדיף ברי וספק] [ודאי ושמא' ד'ברי הלוואה, ודאי שהיה אע"פ ∆

ודאי  שהיה כיון בשטרו, המלוה גובה שמא, הלוה גם אם אבל מוחזק. כשהברי

בידו  והשטר נפרע אם וספק ÊÁ¯הלואה Ì‡Â Èz�ÈÚהמלוה. ¯Ó‡Â ¿ƒ»«¿»«ƒ«¿ƒ
È�‡ ¯eÎÊÂ È�BaLÁa ונזכרתיBa ‰·B‚Â ¯ÊBÁ ,Úe¯t B�È‡L È¯·a דמה ¿∆¿ƒ¿»¬ƒ¿»ƒ∆≈»«≈¿∆

השטר  כח חוזר שנזכר, וכיון בשטר, ריעותא עושה לא יודע איני קודם שאמר

בו  .לגבות

u
הלוה על  כח לו שאין החוב  בפרעון אותם לחשוב  שרוצה  אומר והמלוה פירש  ולא

אותם לחשוב  רוצה והלוה ערב , לו  שיש  כגון  יותר, כח  לו  יש  ובאחרת כך, כל 

ואפילו לו . שומעין  אין נתכוין, שלאותה  אומר כי ערב , בה לו שיש  המלוה בפרעון

אלא אקבלם  לא אומר: והמלוה  פלוני, מחוב  אלא לך  אפרע לא  בפירוש : אומר

המלוה. עם הדין אחר, לומר:מחוב  כך  אחר יכול  כשקבלם, שתק ואפילו  - הגה 

שלח  אם וכן אחר . חוב  על  רק אקבלם ולא המעות , לי שתתן כדי  ששתקתי מה

לעצמי , אקבלם  כך : אחר לומר  יכול  בשתיקה , וקבלם  לאחרים , מעות המלוה  עם 

המעות . לי שתתן  כדי ששתקתי, ומה 
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Ò ÔÓÈÒ

„Â·Ú˘ ÔÈ„Â ,ÈÚ˜¯˜Ó ·‚‡ ÈÏËÏËÓ „Â·Ú˘ ÔÈ„
ÌÏÂÚÏ ‡· ‡Ï˘ ¯·„

ÌÈÙÈÚÒ ·"È Â·Â

ÂÏÒÎ ÊË

לאחר.‡ שמכרם הלוה מנכסי גבייה דין יתבאר זה B·BÁבסעיף ˙Ba‚Ï ‡a‰«»ƒ¿
BÏ ‡ˆÓ�‰ Ïk ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰BÏ‰Ó ¯ËLa ללוהB·BÁ ¯ËL „‚�k ƒ¿«≈«∆¿…ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«

במטלטלין  הן בקרקע הן חובו, את לפרוע מספיק נכסים לו שאין ‰¯Èדהיינו ,¬≈
Ì�˙� B‡ Ì¯ÎÓe ‰ÊÓ ‰ÂÏL ‰ÚLa BÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯˜Ó Û¯BË ‰Ê∆≈ƒ«¿»∆»¿»»∆»»ƒ∆¿»»¿»»

Ck ¯Á‡,מהלוה וכשקנו זה, מחוב ידעו הלקוחות הרי קול, יש שלהלואה כיון «««
כל  ההלואה שע"י כיון מידם, הקרקע את לטרוף יכול שהמלוה  דעת על היה

בפירוש  בשטר כתב לא [ואפילו מהם ליפרע למלוה משתעבדים הלוה נכסי

לו  לשעבד התכוון וודאי  סופר טעות דאחריות כיון אחריות, עצמו על שמקבל

נכסיו] L˜�‰את ˙BÚ˜¯˜ Ï·‡ ‡Bהלוה. Ì¯ÎÓe ‰fÓ ‰ÂÏL ¯Á‡ ¬»«¿»∆»»««∆»»ƒ∆¿»»
Ì‰Ó Û¯BË B�È‡ ,Ì�˙� השתעבד ההלוואה בשעת ברשותו שהיה מה רק כי ¿»»≈≈≈∆

בשטר] בפירוש זאת כתב שלא [כיון ההלוואה אחרי שקנה מה ולא .למלוה,
‡�È�˜„ ÔÈÒÎ� BÏ „aÚLÓ ‡e‰L ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â קניתי שכבר ¿ƒ»«¿«∆¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ»

È�˜ÓÏ „È˙Ú ‡�‡„Â גם בפירוש ששיעבד כיון לקנות, עתיד שאני ונכסים ¿«¬»»ƒ¿ƒ¿≈
ולכן  מהני אח"כ, שיקנה Ì‰Óנכסים Ì‚ ‰·B‚ פזÔÈ‡ ÌÈÏËÏËÓ‰ Ï·‡ . ∆«≈∆¬»«ƒ«¿¿ƒ≈

˙eÈ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ מלקוחות לגבות Úa˙היינו BÏ eÈ‰L ÌÈÏËÏËÓ eÏÙ‡ , ¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ∆»¿≈
B˙ÚLÏ Ì�˙� B‡ Ì¯ÎÓL ,‰ÂÏL לזמן אלא לעולם מכרו שלא אפי' ,היינו ∆»»∆¿»»¿»»ƒ¿»

Ì˙B‡ Û¯BË ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ברשות כשנמצאים מהם שגובה שודאי דאע"פ ≈««≈»
שמטלטלין  כיון מהם, גובה המלוה אין לאחר נתנם או מכרם אם אבל הלוה,

u

עצמופז. ולחייב  לשעבד יכול  מ"מ  לעולם, בא  שלא  דבר מקנה  אדם  שאין אע"פ

לעולם, שבא קודם משיעבודו  בו לחזור רוצה  ואם  מדרבנן . לעולם  בא  שלא בדבר

בו . לחזור  יכול  דאין פוסק שם  והש "ך  א', סעיף  קי "ב  סימן  לקמן  מחלוקת בזה יש 
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אם  ולכן מהם, תהיה שהגבייה דעתו סמך לא ללווה כשהלוה להעלימם, אפשר

מהלקוחות  להוציאם אפשר אי הלוה, e‰L‡מכרם ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â .¿ƒ»«¿«∆
·‚‡ BÏ LÈL ÈÏËÏËÓ BÏ „aÚLÓ ה יהיה ÈÚ˜¯˜Óשיעבוד זה ושיעבוד ¿«¿≈ƒ«¿¿≈∆≈««¿«¿¿≈

‡zÎÓÒ‡Î ‡Ï„ לטרוף סומכת המלוה דעת  אין כלל שבדרך כיון ¿…¿«¿«¿»
בדרך  אינה קרקע אגב זה ששיעבוד לכתוב צריך לכן וכנ"ל, מהמטלטלין

גמורה  בדעת היא אלא „È¯ËLאסמכתא, ÈÒÙBËk ‡Ï„e כותבים פעמים ¿…¿¿≈ƒ¿»≈
שכותב, למה באמת מתכוון ואינו השטר לשון לשיפור לשונות מיני כל בשטר

להשתעבד  באמת שכוונתו לכתוב כאן צריך ˜È"‚ולכן ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ סעיף «≈¿«»ƒ»

זה, דין הובא שם שגם אגב ¯"·בסימןÂג', קנין דיני נתבאר Û¯BË,שם ‰Ê È¯‰ ¿¬≈∆≈
,‰ÂÏLk BÏ eÈ‰L ÌÈÏËÏËÓ‰Ó יש הקרקעות, אגב ששיעבד כזה דבאופן ≈«ƒ«¿¿ƒ∆»¿∆»»

לקנותם, שלא ליזהר ועליהם המטלטלין, את שיקנו לקוחות כלפי אף קול לזה

מהם aÚLL„וטורף ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â .˙BÚ˜¯˜Ó Û¯BË ‡e‰L ÌLk¿≈∆≈ƒ«¿»¿ƒ»«¿«∆ƒ¿≈
‡�È�˜„ ,ÈÚ˜¯˜Ó ·‚‡ ÈÏËÏËÓ BÏ קניתי שכבר È˙Ú„מה ‡�‡„Â ƒ«¿¿≈««¿«¿¿≈¿»ƒ»¿«¬»»ƒ

È�˜ÓÏ לקנות עתיד שאני „ËL¯‡,ומה ÈÒÙBËk ‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ï„ ¿ƒ¿≈¿…¿«¿«¿»¿…¿¿≈ƒ¿»»
ÌLk ,Ì�˙� B‡ Ì¯ÎÓe ‰ÂÏL ¯Á‡ ‰�˜L ÌÈÏËÏËÓÓ Û‡ Û¯BË≈«ƒƒ«¿¿ƒ∆»»««∆»»¿»»¿»»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈLÎÚÂ .„eÓÏz‰ ÔÈ„ e‰Ê ,˙BÚ˜¯˜‰Ó Û¯BË ‡e‰L∆≈≈««¿»∆ƒ««¿¿«¿»««ƒ
·‚‡ ÈÏËÏËÓ BÏ „aÚLÓ ‡e‰L ˙B¯ËL‰ ÏÎa ·zÎÏ e‚‰�L∆»¬ƒ¿…¿»«¿»∆¿«¿≈ƒ«¿¿≈««
,ÔkLÓ B‡ Ô˙� B‡ ¯ÎÓL ÌÈÏËÏËÓ‰Ó Û¯BË B�È‡L e‚‰� ,ÈÚ˜¯˜Ó¿«¿¿≈»¬∆≈≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆»«»«ƒ¿≈

˜eL‰ ˙�˜z È�tÓ זמן לאחר  שמא מהשני אחד חפצים יקנו לא אנשים  כי ƒ¿≈«»««
נהגו  ומ"מ בשטרותיהם, כן כותבים שכולם בפרט מידו, ויטרפנו חוב בעל יבוא

וכמו  זו כתיבה ע"י גובה שכן אופנים דיש קרקע, אגב מטלטלין שמשעבד לכתוב

השו"ע  Ê‰שמבאר ‚‰�ÓÏ eÏÙ‡Â מ"מ . מלקוחות, מטלטלין גובים שלא «¬ƒ¿ƒ¿»∆
‰BÏÏ ‰È‰ Ì‡ ראובן„Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ללוי בו הלוה B¯ÎÓeשראובן ƒ»»«∆¿««∆»¿»

קרקע אגב מטלטלין שהלוהו, לשמעון שיעבד שראובן כיון BÁ·לזבולון, ÏÚa««
e�ÓÓשמעון  ‰·B‚ מלוי לו, חייב שראובן חובו את וגובה „Ï‡מזבולון, , ∆ƒ∆¿…

ÁÈÎL ‡Ï„ ,˜eL‰ ˙�˜z ˙B¯ËLa CÈL לא ובזה חוב, שטרי למכור «»ƒ¿»«»««¿…»ƒ«
זו  תקנה BÓˆÚÏפח תקנו ¯ÈL ‡ÏÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ� Ïk Ô˙� Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«»¿»»¿«≈¿…ƒ≈¿«¿

u

אגבפח. משתעבדים  אין כך  אגב , בקנין  נקנין  לא ששטרות  שכמו  הרשב "א  ודעת

מלקוחות . אותם  גובה  לא  וממילא קרקע ,
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Ò ÔÓÈÒ

„Â·Ú˘ ÔÈ„Â ,ÈÚ˜¯˜Ó ·‚‡ ÈÏËÏËÓ „Â·Ú˘ ÔÈ„
ÌÏÂÚÏ ‡· ‡Ï˘ ¯·„

ÌÈÙÈÚÒ ·"È Â·Â

ÂÏÒÎ ÊË

לאחר.‡ שמכרם הלוה מנכסי גבייה דין יתבאר זה B·BÁבסעיף ˙Ba‚Ï ‡a‰«»ƒ¿
BÏ ‡ˆÓ�‰ Ïk ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰BÏ‰Ó ¯ËLa ללוהB·BÁ ¯ËL „‚�k ƒ¿«≈«∆¿…ƒ¿ƒ»«ƒ¿»¿∆∆¿«

במטלטלין  הן בקרקע הן חובו, את לפרוע מספיק נכסים לו שאין ‰¯Èדהיינו ,¬≈
Ì�˙� B‡ Ì¯ÎÓe ‰ÊÓ ‰ÂÏL ‰ÚLa BÏ eÈ‰L ˙BÚ˜¯˜Ó Û¯BË ‰Ê∆≈ƒ«¿»∆»¿»»∆»»ƒ∆¿»»¿»»

Ck ¯Á‡,מהלוה וכשקנו זה, מחוב ידעו הלקוחות הרי קול, יש שלהלואה כיון «««
כל  ההלואה שע"י כיון מידם, הקרקע את לטרוף יכול שהמלוה  דעת על היה

בפירוש  בשטר כתב לא [ואפילו מהם ליפרע למלוה משתעבדים הלוה נכסי

לו  לשעבד התכוון וודאי  סופר טעות דאחריות כיון אחריות, עצמו על שמקבל

נכסיו] L˜�‰את ˙BÚ˜¯˜ Ï·‡ ‡Bהלוה. Ì¯ÎÓe ‰fÓ ‰ÂÏL ¯Á‡ ¬»«¿»∆»»««∆»»ƒ∆¿»»
Ì‰Ó Û¯BË B�È‡ ,Ì�˙� השתעבד ההלוואה בשעת ברשותו שהיה מה רק כי ¿»»≈≈≈∆

בשטר] בפירוש זאת כתב שלא [כיון ההלוואה אחרי שקנה מה ולא .למלוה,
‡�È�˜„ ÔÈÒÎ� BÏ „aÚLÓ ‡e‰L ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â קניתי שכבר ¿ƒ»«¿«∆¿«¿≈¿»ƒ¿»ƒ»

È�˜ÓÏ „È˙Ú ‡�‡„Â גם בפירוש ששיעבד כיון לקנות, עתיד שאני ונכסים ¿«¬»»ƒ¿ƒ¿≈
ולכן  מהני אח"כ, שיקנה Ì‰Óנכסים Ì‚ ‰·B‚ פזÔÈ‡ ÌÈÏËÏËÓ‰ Ï·‡ . ∆«≈∆¬»«ƒ«¿¿ƒ≈

˙eÈ¯Á‡ Ì‰ÈÏÚ מלקוחות לגבות Úa˙היינו BÏ eÈ‰L ÌÈÏËÏËÓ eÏÙ‡ , ¬≈∆«¬»¬ƒƒ«¿¿ƒ∆»¿≈
B˙ÚLÏ Ì�˙� B‡ Ì¯ÎÓL ,‰ÂÏL לזמן אלא לעולם מכרו שלא אפי' ,היינו ∆»»∆¿»»¿»»ƒ¿»

Ì˙B‡ Û¯BË ·BÁ ÏÚa ÔÈ‡ ברשות כשנמצאים מהם שגובה שודאי דאע"פ ≈««≈»
שמטלטלין  כיון מהם, גובה המלוה אין לאחר נתנם או מכרם אם אבל הלוה,

u

עצמופז. ולחייב  לשעבד יכול  מ"מ  לעולם, בא  שלא  דבר מקנה  אדם  שאין אע"פ

לעולם, שבא קודם משיעבודו  בו לחזור רוצה  ואם  מדרבנן . לעולם  בא  שלא בדבר

בו . לחזור  יכול  דאין פוסק שם  והש "ך  א', סעיף  קי "ב  סימן  לקמן  מחלוקת בזה יש 
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אם  ולכן מהם, תהיה שהגבייה דעתו סמך לא ללווה כשהלוה להעלימם, אפשר

מהלקוחות  להוציאם אפשר אי הלוה, e‰L‡מכרם ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â .¿ƒ»«¿«∆
·‚‡ BÏ LÈL ÈÏËÏËÓ BÏ „aÚLÓ ה יהיה ÈÚ˜¯˜Óשיעבוד זה ושיעבוד ¿«¿≈ƒ«¿¿≈∆≈««¿«¿¿≈

‡zÎÓÒ‡Î ‡Ï„ לטרוף סומכת המלוה דעת  אין כלל שבדרך כיון ¿…¿«¿«¿»
בדרך  אינה קרקע אגב זה ששיעבוד לכתוב צריך לכן וכנ"ל, מהמטלטלין

גמורה  בדעת היא אלא „È¯ËLאסמכתא, ÈÒÙBËk ‡Ï„e כותבים פעמים ¿…¿¿≈ƒ¿»≈
שכותב, למה באמת מתכוון ואינו השטר לשון לשיפור לשונות מיני כל בשטר

להשתעבד  באמת שכוונתו לכתוב כאן צריך ˜È"‚ולכן ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ סעיף «≈¿«»ƒ»

זה, דין הובא שם שגם אגב ¯"·בסימןÂג', קנין דיני נתבאר Û¯BË,שם ‰Ê È¯‰ ¿¬≈∆≈
,‰ÂÏLk BÏ eÈ‰L ÌÈÏËÏËÓ‰Ó יש הקרקעות, אגב ששיעבד כזה דבאופן ≈«ƒ«¿¿ƒ∆»¿∆»»

לקנותם, שלא ליזהר ועליהם המטלטלין, את שיקנו לקוחות כלפי אף קול לזה

מהם aÚLL„וטורף ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â .˙BÚ˜¯˜Ó Û¯BË ‡e‰L ÌLk¿≈∆≈ƒ«¿»¿ƒ»«¿«∆ƒ¿≈
‡�È�˜„ ,ÈÚ˜¯˜Ó ·‚‡ ÈÏËÏËÓ BÏ קניתי שכבר È˙Ú„מה ‡�‡„Â ƒ«¿¿≈««¿«¿¿≈¿»ƒ»¿«¬»»ƒ

È�˜ÓÏ לקנות עתיד שאני „ËL¯‡,ומה ÈÒÙBËk ‡Ï„e ‡zÎÓÒ‡k ‡Ï„ ¿ƒ¿≈¿…¿«¿«¿»¿…¿¿≈ƒ¿»»
ÌLk ,Ì�˙� B‡ Ì¯ÎÓe ‰ÂÏL ¯Á‡ ‰�˜L ÌÈÏËÏËÓÓ Û‡ Û¯BË≈«ƒƒ«¿¿ƒ∆»»««∆»»¿»»¿»»¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈLÎÚÂ .„eÓÏz‰ ÔÈ„ e‰Ê ,˙BÚ˜¯˜‰Ó Û¯BË ‡e‰L∆≈≈««¿»∆ƒ««¿¿«¿»««ƒ
·‚‡ ÈÏËÏËÓ BÏ „aÚLÓ ‡e‰L ˙B¯ËL‰ ÏÎa ·zÎÏ e‚‰�L∆»¬ƒ¿…¿»«¿»∆¿«¿≈ƒ«¿¿≈««
,ÔkLÓ B‡ Ô˙� B‡ ¯ÎÓL ÌÈÏËÏËÓ‰Ó Û¯BË B�È‡L e‚‰� ,ÈÚ˜¯˜Ó¿«¿¿≈»¬∆≈≈≈«ƒ«¿¿ƒ∆»«»«ƒ¿≈

˜eL‰ ˙�˜z È�tÓ זמן לאחר  שמא מהשני אחד חפצים יקנו לא אנשים  כי ƒ¿≈«»««
נהגו  ומ"מ בשטרותיהם, כן כותבים שכולם בפרט מידו, ויטרפנו חוב בעל יבוא

וכמו  זו כתיבה ע"י גובה שכן אופנים דיש קרקע, אגב מטלטלין שמשעבד לכתוב

השו"ע  Ê‰שמבאר ‚‰�ÓÏ eÏÙ‡Â מ"מ . מלקוחות, מטלטלין גובים שלא «¬ƒ¿ƒ¿»∆
‰BÏÏ ‰È‰ Ì‡ ראובן„Á‡ ÏÚ ·BÁ ¯ËL ללוי בו הלוה B¯ÎÓeשראובן ƒ»»«∆¿««∆»¿»

קרקע אגב מטלטלין שהלוהו, לשמעון שיעבד שראובן כיון BÁ·לזבולון, ÏÚa««
e�ÓÓשמעון  ‰·B‚ מלוי לו, חייב שראובן חובו את וגובה „Ï‡מזבולון, , ∆ƒ∆¿…

ÁÈÎL ‡Ï„ ,˜eL‰ ˙�˜z ˙B¯ËLa CÈL לא ובזה חוב, שטרי למכור «»ƒ¿»«»««¿…»ƒ«
זו  תקנה BÓˆÚÏפח תקנו ¯ÈL ‡ÏÂ ¯Á‡Ï ÂÈÒÎ� Ïk Ô˙� Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ»«»¿»»¿«≈¿…ƒ≈¿«¿

u

אגבפח. משתעבדים  אין כך  אגב , בקנין  נקנין  לא ששטרות  שכמו  הרשב "א  ודעת

מלקוחות . אותם  גובה  לא  וממילא קרקע ,
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‡e‰ ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡ ,ÌeÏk ודאית חובו ÁÈ¯·‰ÏLהשערה מבעלי נכסיו ¿À¿¿»¿»∆¿«¿ƒ«
˜eL‰ ˙�˜z da CÈL ‡ÏÂ ,‰NÚ קרקעות בין מלקוחות גובה זה ובאופן »»¿…«»≈«»««

מטלטלין  Â'.ובין ÛÈÚÒ Ë"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שאם ברמ"א נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

אע"פ  במתנה, ליתן התכוון באמת אלא לערמה, התכוון שלא לב"ד נראה

מהני  חובו, מבעל להבריח זאת .פט שעשה

מ"מ· לעולם, בא לא שעדיין בדבר להתחייב שיכול שנתבאר ≈»¿»‰ÈÁÓ·אע"פ
·eˆ˜ B�È‡L ¯·„a BÓˆÚ הסכום את יודע אינו ההתחייבות שבזמן «¿¿»»∆≈»

התחייב  B˙BÒÎÏשעליו B‡ B¯·Á ˙‡ ÔeÊÏ ·ÈÁ˙�L ÔB‚k לו , לתת ¿∆ƒ¿«≈»∆¬≈¿«
בגדיו  ÌÈ�Lהוצאות LÓÁ צ,B‡,שנה כל לו ליתן קצוב סכום שנתחייב »≈»ƒ

ÌÈ�LÏאלא ‰·ˆ˜ Ô˙� ‡ÏL קצוב שאינו דבר נקרא זה ÛÒÂÈצא אף ˙È·) ∆…»«ƒ¿»«»ƒ

(‡"·˘¯‰ Ì˘·,B„ÈÓ e�˜L Èt ÏÚ Û‡ מ"מ בקנין, זאת Ï‡שהתחייב ««ƒ∆»ƒ»…
Ì"aÓ¯‰Ï „aÚzL� קצוב שאינו דבר שהוא Ïkכיון ÂÈÏÚ e˜ÏÁÂ ; ƒ¿«¿≈¿»«¿«¿»¿»»»

„aÚzLÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ ÂÈ¯Á‡ ÌÈ‡a‰ בדבר אף התחייבות דמהני דס"ל «»ƒ«¬»«∆ƒ¿«¿≈
קצוב  �˜Ô�ÈËשאינו ÈÎ‰Â חורין , מבני וגובה כהרמב"ם, לי קים לומר יכול ואין ¿»ƒ«¿ƒ»

מלקוחות  לא ¯"Ê.אבל ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ מחלוקת שהביא כ"א סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

הראשונים  כרוב הכריע שם וגם .זו

ÂÏÒÎ ÊÈ

‚·ÈÁÓ‰ עצמו¯ÓB‡ Ô˙B�‰ ,B¯·Á ˙‡ ÔeÊÏשברצונו˙B¯t BÏ ˙˙Ï «¿«≈»∆¬≈«≈≈»≈≈
התחייבותו  כוונת היה זה כי ‡ÓB¯מאכלים, ‰Ï‰Âלקבל BÚÓ˙,שברצונו «¬»≈»

‰�zÓ‰ Ïa˜Ó ÌÚ ÔÈ„‰ דבסתמא שלחנו, על לזונו רוצה המתחייב אם אפי' «ƒƒ¿«≈««»»
דרך  כפי לעצמו ויקנה הניזון, של בביתו רצונו לפי הכוונה לזונו, כשמתחייב

u

תועילפט. לא  חובו , להפקיע לאחר לו אשר כל  ונתן לחבירו , החייב  שם : ז"ל 

וישבע המתנה, ממקבל  פה, על  מלוה הוא אפילו  חובו , חוב  בעל  ויגבה  ערמתו 

בית  ויגבו  מראובן, מתנה קבל  כמה ומרמה ערמה בלא  ב "ד דעת על  המתנה מקבל 

שלא דין לבית נראה אם  מיהו - הגה מראובן. שקבל  מה מכל  חובו  החוב  לבעל  דין

להבריח . כוונתו  שהיתה גב  על  אף  המקבל  קנה גמורה, למתנה  רק  לערמה, כוונו

שצריךצ. שמה  אע"פ  קצובות , שהשנים שכיון ראשונים  כמה דדעת  מביא והש "ך

קצוב . דבר נקרא מ"מ  קצוב , אינו  בהם לשלם

זהצא. שבאופן בראשונים  מבואר כי זה, דבר ליה מנא הרמ "א  על  תמה והש "ך 

קצוב . דבר נחשב 
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¯Bˆ‰העולם  B�È‡ ‡e‰Â ,B�ÁÏL ÏÚ B�eÊÏ Le¯Ùa BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«À¿»¿≈∆
˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡Ï‡ BÏ ÔzÏ ·ÈÁ B�È‡ ,BÓÚ ÏÎ‡Ï בני כשרבים ∆¡…ƒ≈«»ƒ≈∆»¿ƒƒ¿«««ƒ

הבית, בהוצאות שרויה דהברכה הבית, בני לפי מוכפלות ההוצאות אין הבית

התוספת  לו עולה שהיה כפי רק מעות או מאכלים לו ליתן  צריך זה באופן ולכן

שלחנו  על עמו אוכל כשהיה ‰ekÚ·‰‚‰:.עבורו ÔÈ‡ Ì‡ ,e‰ÈÓ הסיבה ƒƒ≈»ƒ

אינו שלחנו על עמו לאכול רוצה ‰ÈÁ˙Ó·שאינו ÁkÓ ‡Ï‡ ,ÔBÊ�‰ ÁkÓƒ…««ƒ∆»ƒ…««ƒ¿«≈

בהם  מוחה המתחייב ואין עמו שם שמתקוטטים „ÈÓכגון Ïk BÏ ˙˙Ï ·ÈÁ ,«»»≈»¿≈

˙B�BÊÓ‰בביתו בנפרד ליזון לו שעולה ‰¯ËÈ·"‡)כפי Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)Ì‡Â . «¿¿ƒ

ÔBÊ�‰ ‰ÏÁ לרפואות BÓkוזקוק ˙B�BÊÓ ÈÓ„a ˜¯ ,B˙‡eÙ¯a ·ÈÁ B�È‡ , »»«ƒ≈«»ƒ¿»«ƒ¿≈¿¿

‡È¯a ‰È‰L,לזונה שחייב לאשה דומה קצבה ואינו להם שאין ורפואות ∆»»»ƒ

כאן  משא"כ ב"ד, תנאי מכח לה דנתחייב התם דשאני מזונות, בכלל נכללים

בריא של במזונות רק להתחייב המתחייב דעת עצמי, חיוב ÛÒÂÈשהוא ˙È·)

(‡˘Â�‰ ˜¯Ù ‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· Ê"¯ 'ÈÒ ÛÂÒÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿«¿«≈»»»

Ì˙Ò B¯·Á זמן כמה אמר ÚÓLÓולא ,CÈ¯ˆL ÔÓÊ Ïk B‡ ÂÈÈÁ ÈÓÈ Ïk , ¬≈¿«»¿≈«»»¿«∆»ƒ«¿»

זמן  כל כוונתו לכך, צריך שהיה בגלל לו נדר שאם הרמ"א דכוונת אפשר

חייו ימי כל כוונתו סתם, לו נדר ואם È"·Âשצריך, ÂÊÁ‡˘ ÈÓ ˜¯Ù Ô"¯)

(‡"·˘¯‰ Ì˘· „"È˜ ÔÓÈÒ Ê"Ú‰‡ ¯ÂË·B�eÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈»»¿

B‡ ,Ì˙Ò שיBÏ ÔzÈהמזון LÏ�‰במקום ÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó שנים כמה אמר ,ולא ¿«ƒ≈≈»¿ƒ¿»»

B¯„�Ó ˙Á‡ ‰�La ¯ËÙ� וסוברת הקודמת השיטה על חולקת זו שיטה ƒ¿»¿»»««ƒƒ¿

סתם  לזונו התחייב ואם אחת, בשנה נפטר ל'שנה', והתייחס שאמר שכיון

אחת בסעודה דנפטר זו לשיטה ס"ל שנה, כלל אמר ‰¯‡"˘ולא ˙·Â˘˙)

(Ë"ÈÂ Á"È Ê"È ÔÓÈÒ 'Â ÏÏÎ.ÔÈ„ ˙Èa ,'B„B·Î ÈÙÏ' B¯·Á ÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»¬≈¿ƒ¿≈ƒ

ÈÓÈL מעריכים‚‰B� ‰È‰L ‰Ó ÈÙkמאכלו בעניני לו שהתחייב ˜„Ìזה «¿≈¿ƒ«∆»»≈…∆

ÔÎÏלו שהתחייב זה את מחייבים ÔÓÈÒוכך ¯ÂËÂ „"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) »≈

(Ê"¯,„ ,Ò�¯Ù‡Â ÔeÊ‡ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,˙B�BÊÓ ÏÏÎa ÌÈLeaÏÓ ÔÈ‡Â אזון ¿≈«¿ƒƒ¿«¿∆»ƒ≈»«»«¬«¿≈¿

ו  מזונות, Ò�¯t‰היינו ÏÏÎa ‡e‰ ÌÈLeaÏÓ(‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)ÈÓ . «¿ƒƒ¿««¿»»ƒ

·˙kLוהתחייב‰Ó ÔÓÊ B�eÊÏ B¯·ÁÏ שקבע כפי Ó‡‰מסויים BÏ ˙˙Ï B‡ ∆»««¬≈¿¿«»»≈≈»

ÔÈ¯�È„ זה „ÔÈ¯�È,במקום ‰‡Ó BÏ ˙˙Ï ·ÈÁ B�È‡ ,˜ÒÙe ÔÓÊ‰ ˙ˆ˜ B�ÊÂ , ƒ»ƒ¿»¿»«¿«»«≈«»»≈≈»ƒ»ƒ

ÔÈ¯�È„ ‰‡Ó „Ú ˙B�BÊÓ ÌeÏL˙Ï ‡Ï‡ במקום יהיה דינרין שהמאה דהתכוון ∆»¿«¿¿«≈»ƒ»ƒ

לו  שהתחייב התקופה כל של ÔÂÎהמזונות ‡Ï È‡„Â„ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ להתחייב ¿…≈¿««…ƒ≈
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‡e‰ ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡ ,ÌeÏk ודאית חובו ÁÈ¯·‰ÏLהשערה מבעלי נכסיו ¿À¿¿»¿»∆¿«¿ƒ«
˜eL‰ ˙�˜z da CÈL ‡ÏÂ ,‰NÚ קרקעות בין מלקוחות גובה זה ובאופן »»¿…«»≈«»««

מטלטלין  Â'.ובין ÛÈÚÒ Ë"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ שאם ברמ"א נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»»ƒ

אע"פ  במתנה, ליתן התכוון באמת אלא לערמה, התכוון שלא לב"ד נראה

מהני  חובו, מבעל להבריח זאת .פט שעשה

מ"מ· לעולם, בא לא שעדיין בדבר להתחייב שיכול שנתבאר ≈»¿»‰ÈÁÓ·אע"פ
·eˆ˜ B�È‡L ¯·„a BÓˆÚ הסכום את יודע אינו ההתחייבות שבזמן «¿¿»»∆≈»

התחייב  B˙BÒÎÏשעליו B‡ B¯·Á ˙‡ ÔeÊÏ ·ÈÁ˙�L ÔB‚k לו , לתת ¿∆ƒ¿«≈»∆¬≈¿«
בגדיו  ÌÈ�Lהוצאות LÓÁ צ,B‡,שנה כל לו ליתן קצוב סכום שנתחייב »≈»ƒ

ÌÈ�LÏאלא ‰·ˆ˜ Ô˙� ‡ÏL קצוב שאינו דבר נקרא זה ÛÒÂÈצא אף ˙È·) ∆…»«ƒ¿»«»ƒ

(‡"·˘¯‰ Ì˘·,B„ÈÓ e�˜L Èt ÏÚ Û‡ מ"מ בקנין, זאת Ï‡שהתחייב ««ƒ∆»ƒ»…
Ì"aÓ¯‰Ï „aÚzL� קצוב שאינו דבר שהוא Ïkכיון ÂÈÏÚ e˜ÏÁÂ ; ƒ¿«¿≈¿»«¿«¿»¿»»»

„aÚzLÓ ‡e‰L ¯ÓBÏ ÂÈ¯Á‡ ÌÈ‡a‰ בדבר אף התחייבות דמהני דס"ל «»ƒ«¬»«∆ƒ¿«¿≈
קצוב  �˜Ô�ÈËשאינו ÈÎ‰Â חורין , מבני וגובה כהרמב"ם, לי קים לומר יכול ואין ¿»ƒ«¿ƒ»

מלקוחות  לא ¯"Ê.אבל ÔÓÈÒ ÛBÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ מחלוקת שהביא כ"א סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

הראשונים  כרוב הכריע שם וגם .זו

ÂÏÒÎ ÊÈ

‚·ÈÁÓ‰ עצמו¯ÓB‡ Ô˙B�‰ ,B¯·Á ˙‡ ÔeÊÏשברצונו˙B¯t BÏ ˙˙Ï «¿«≈»∆¬≈«≈≈»≈≈
התחייבותו  כוונת היה זה כי ‡ÓB¯מאכלים, ‰Ï‰Âלקבל BÚÓ˙,שברצונו «¬»≈»

‰�zÓ‰ Ïa˜Ó ÌÚ ÔÈ„‰ דבסתמא שלחנו, על לזונו רוצה המתחייב אם אפי' «ƒƒ¿«≈««»»
דרך  כפי לעצמו ויקנה הניזון, של בביתו רצונו לפי הכוונה לזונו, כשמתחייב

u

תועילפט. לא  חובו , להפקיע לאחר לו אשר כל  ונתן לחבירו , החייב  שם : ז"ל 

וישבע המתנה, ממקבל  פה, על  מלוה הוא אפילו  חובו , חוב  בעל  ויגבה  ערמתו 

בית  ויגבו  מראובן, מתנה קבל  כמה ומרמה ערמה בלא  ב "ד דעת על  המתנה מקבל 

שלא דין לבית נראה אם  מיהו - הגה מראובן. שקבל  מה מכל  חובו  החוב  לבעל  דין

להבריח . כוונתו  שהיתה גב  על  אף  המקבל  קנה גמורה, למתנה  רק  לערמה, כוונו

שצריךצ. שמה  אע"פ  קצובות , שהשנים שכיון ראשונים  כמה דדעת  מביא והש "ך

קצוב . דבר נקרא מ"מ  קצוב , אינו  בהם לשלם

זהצא. שבאופן בראשונים  מבואר כי זה, דבר ליה מנא הרמ "א  על  תמה והש "ך 

קצוב . דבר נחשב 
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¯Bˆ‰העולם  B�È‡ ‡e‰Â ,B�ÁÏL ÏÚ B�eÊÏ Le¯Ùa BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«À¿»¿≈∆
˙Èa‰ ˙k¯a ÈÙÏ ‡Ï‡ BÏ ÔzÏ ·ÈÁ B�È‡ ,BÓÚ ÏÎ‡Ï בני כשרבים ∆¡…ƒ≈«»ƒ≈∆»¿ƒƒ¿«««ƒ

הבית, בהוצאות שרויה דהברכה הבית, בני לפי מוכפלות ההוצאות אין הבית

התוספת  לו עולה שהיה כפי רק מעות או מאכלים לו ליתן  צריך זה באופן ולכן

שלחנו  על עמו אוכל כשהיה ‰ekÚ·‰‚‰:.עבורו ÔÈ‡ Ì‡ ,e‰ÈÓ הסיבה ƒƒ≈»ƒ

אינו שלחנו על עמו לאכול רוצה ‰ÈÁ˙Ó·שאינו ÁkÓ ‡Ï‡ ,ÔBÊ�‰ ÁkÓƒ…««ƒ∆»ƒ…««ƒ¿«≈

בהם  מוחה המתחייב ואין עמו שם שמתקוטטים „ÈÓכגון Ïk BÏ ˙˙Ï ·ÈÁ ,«»»≈»¿≈

˙B�BÊÓ‰בביתו בנפרד ליזון לו שעולה ‰¯ËÈ·"‡)כפי Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)Ì‡Â . «¿¿ƒ

ÔBÊ�‰ ‰ÏÁ לרפואות BÓkוזקוק ˙B�BÊÓ ÈÓ„a ˜¯ ,B˙‡eÙ¯a ·ÈÁ B�È‡ , »»«ƒ≈«»ƒ¿»«ƒ¿≈¿¿

‡È¯a ‰È‰L,לזונה שחייב לאשה דומה קצבה ואינו להם שאין ורפואות ∆»»»ƒ

כאן  משא"כ ב"ד, תנאי מכח לה דנתחייב התם דשאני מזונות, בכלל נכללים

בריא של במזונות רק להתחייב המתחייב דעת עצמי, חיוב ÛÒÂÈשהוא ˙È·)

(‡˘Â�‰ ˜¯Ù ‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· Ê"¯ 'ÈÒ ÛÂÒÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿«¿«≈»»»

Ì˙Ò B¯·Á זמן כמה אמר ÚÓLÓולא ,CÈ¯ˆL ÔÓÊ Ïk B‡ ÂÈÈÁ ÈÓÈ Ïk , ¬≈¿«»¿≈«»»¿«∆»ƒ«¿»

זמן  כל כוונתו לכך, צריך שהיה בגלל לו נדר שאם הרמ"א דכוונת אפשר

חייו ימי כל כוונתו סתם, לו נדר ואם È"·Âשצריך, ÂÊÁ‡˘ ÈÓ ˜¯Ù Ô"¯)

(‡"·˘¯‰ Ì˘· „"È˜ ÔÓÈÒ Ê"Ú‰‡ ¯ÂË·B�eÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ¿ƒƒ≈»»¿

B‡ ,Ì˙Ò שיBÏ ÔzÈהמזון LÏ�‰במקום ÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó שנים כמה אמר ,ולא ¿«ƒ≈≈»¿ƒ¿»»

B¯„�Ó ˙Á‡ ‰�La ¯ËÙ� וסוברת הקודמת השיטה על חולקת זו שיטה ƒ¿»¿»»««ƒƒ¿

סתם  לזונו התחייב ואם אחת, בשנה נפטר ל'שנה', והתייחס שאמר שכיון

אחת בסעודה דנפטר זו לשיטה ס"ל שנה, כלל אמר ‰¯‡"˘ולא ˙·Â˘˙)

(Ë"ÈÂ Á"È Ê"È ÔÓÈÒ 'Â ÏÏÎ.ÔÈ„ ˙Èa ,'B„B·Î ÈÙÏ' B¯·Á ÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰«¿«≈»»»¬≈¿ƒ¿≈ƒ

ÈÓÈL מעריכים‚‰B� ‰È‰L ‰Ó ÈÙkמאכלו בעניני לו שהתחייב ˜„Ìזה «¿≈¿ƒ«∆»»≈…∆

ÔÎÏלו שהתחייב זה את מחייבים ÔÓÈÒוכך ¯ÂËÂ „"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙) »≈

(Ê"¯,„ ,Ò�¯Ù‡Â ÔeÊ‡ ¯Ó‡ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,˙B�BÊÓ ÏÏÎa ÌÈLeaÏÓ ÔÈ‡Â אזון ¿≈«¿ƒƒ¿«¿∆»ƒ≈»«»«¬«¿≈¿

ו  מזונות, Ò�¯t‰היינו ÏÏÎa ‡e‰ ÌÈLeaÏÓ(‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)ÈÓ . «¿ƒƒ¿««¿»»ƒ

·˙kLוהתחייב‰Ó ÔÓÊ B�eÊÏ B¯·ÁÏ שקבע כפי Ó‡‰מסויים BÏ ˙˙Ï B‡ ∆»««¬≈¿¿«»»≈≈»

ÔÈ¯�È„ זה „ÔÈ¯�È,במקום ‰‡Ó BÏ ˙˙Ï ·ÈÁ B�È‡ ,˜ÒÙe ÔÓÊ‰ ˙ˆ˜ B�ÊÂ , ƒ»ƒ¿»¿»«¿«»«≈«»»≈≈»ƒ»ƒ

ÔÈ¯�È„ ‰‡Ó „Ú ˙B�BÊÓ ÌeÏL˙Ï ‡Ï‡ במקום יהיה דינרין שהמאה דהתכוון ∆»¿«¿¿«≈»ƒ»ƒ

לו  שהתחייב התקופה כל של ÔÂÎהמזונות ‡Ï È‡„Â„ ,¯˙BÈ ‡ÏÂ להתחייב ¿…≈¿««…ƒ≈
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דינרין  ÏÏkמאה B�eÊÈ ‡Ï Ì‡ ‡Ï‡ מחשבים מהזמן, חלק אותו שזן וכיון ∆»ƒ…¿¿«

במעות לו ישלם שנשאר החשבון וכפי חשבון, לפי הזמן ·˘Ìאת ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰,ÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜L Ô·e‡¯ .‰˙Óe ,Ô�eÊÏ ÏÈÁ˙‰Â ,BzL‡Â ÔBÚÓLÏ ¿≈∆ƒ≈»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»

‰È˙B�BÊÓÓ ¯eËt ,ÔBÚÓL ˙L‡ שמעון במזונות רק CÒוחייב ·ˆ˜ eÏÙ‡Â . ≈∆ƒ¿»ƒ¿∆»«¬ƒ»««

d˜ÏÁÓ ¯eËt ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,‰È˙B�BÊÓ C¯ˆÏ בהערה ‰¯˘·"‡צב ראה ˙·Â˘˙) ¿…∆¿∆»¬ƒ»ƒ»≈∆¿»

(Ú"˜˙˙ ÔÓÈÒ.

„˙Óe ,B�ÁÏL ÏÚ B�eÊÏ B‡ ,Ì˙Ò ,B¯·Á ˙‡ ÔeÊÏ ·ÈÁ˙Ó‰«ƒ¿«≈»∆¬≈¿«¿«À¿»≈
,BLÈ¯BÓ ·ÈÁ ‰È‰L BÓk B�eÊÏ ÌÈL¯BÈ‰ ÌÈ·ÈÁ ,·ÈÁ˙Ó‰B�ÁÏL„ «ƒ¿«≈«»ƒ«¿ƒ¿¿∆»»«»ƒ¿À¿»

‡˜Â„ Â‡Ï אלא היורשים, של שלחנם לאפוקי שלחנו על התכוון לא כי ««¿»

שלו  בביתו לזונו יצטרך שלא .לאפוקי

ÂÏÒÎ ÁÈ

‰„Á‡Ó eÂÏL ÌÈ�L ÔÈ„k B�È„ ,„Á‡Ï ÔeÊÏ e·ÈÁ˙�L ÌÈ�L שנתבאר ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»≈∆»
על  גם חייב אולם חצי, רק חייב אחד כל שבעצם א' סעיף ע"ז סימן לקמן

חייב  לשלם לו אין אם ורק השני את לתבוע שצריך והיינו ערב, מדין השני החצי

ערבותו  מכח Á'.לשלם ÛÈÚÒ „"È˜ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ÔÈÚÂ לזון בנתחייב ¿«≈¿∆∆»≈∆ƒ»¿ƒ

שניהם  כן, נתחייב הוא וגם לאחר ונישאת וגירשה שנים, חמש אשתו בת

.חייבים 

ÂÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ¯·„a BÓˆÚ ·ÈÁÓ‰ פירות לו לתת שהתחייב כגון «¿«≈«¿¿»»∆…»»»
כשיצמחו  ‡ˆBÏאילנותיו ÈeˆÓ B�È‡L B‡ לקנותו ÏÚוצריך Û‡ .·ÈÁ , ∆≈»∆¿«»««

„ ד ‚· קיי"ל הקנאה ‰�Èלענין ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ¯·„ ‰�˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ «¿≈»»«¿∆»»∆…»»»«≈
‰�zÓ ÔBLÏa B‡ ¯ÎÓ ÔBLÏa BÏ ‰�˜‰Lk ÈÏÓ מתייחס שהקנין היינו ƒ≈¿∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»

קנין  עליו חל לא בעולם, שאינו וכיון החפץ, BÏלעצם ·˙k eÏÙ‡Â לחבירו , «¬ƒ»«
ÂÈÒÎ� Ïk ÏÚ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ B‡ ‰„N ÏÚ „eaÚL המכר את לקיים כדי ƒ¿«»∆ƒ≈«¬»«»¿»»

u

לגמרי צב. פטור מתה אם שנים , קצבת ובלי סכום  קצבת בלי מזונות סתם  קצב  אם

קצב ואם עבורה. כסף סכום ולא לזונה להתחייב  דנתכוון ליורשיה, כלל  ליתן  וא"צ

כי  זה, סכום  יורש  הבעל  אין אמנם מתה, אפי' לה  נתחייב  שנים, קצבת  בלי  סכום 

קצב ואם  לה. שנתחייב  מהסכום הנשאר את  מקבלים יורשיה ולכן ראוי, נחשב 

לשנים מתייחס הסכום  זה באופן כי  כלום , חייב  אין ומתה, שנים לחמש  כסף  סכום 

[נתיבות]. לזה שתצטרך  זמן כל  והיינו 
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המתנה  את ÔBkLÓאו BÏ Ô˙� eÏÙ‡Â המתנה , על או המכר ‡B�Èעל , «¬ƒ»««¿≈
ÌeÏk כלום פעלו לא והמשכון השיעבוד אף חלו, לא והמתנה שהמכר ;כיון ¿
Ï·‡אמר או כתב eÈÁ·אם ÔBLÏa הגוףÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰ ¯Ó‡L ÔB‚k , ¬»ƒ¿ƒ¿∆»«¡»«≈ƒ

CÎÂ Cka È�BÏÙÏ ·ÈÁ˙Ó È�‡L כן שכתב ÈÁ·או על , חל השיעבוד כי ∆¬ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿««»
שהתחייב  במה מתחייב וממילא בעולם נמצא והוא ÏÚ·Óגופו ‡ÈˆÂ‰ ÔÎ)

(„"Ò ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰,Â ו מועיל בשטר, שכתב בלי B„ÈÓכשאמר e�˜L ‡e‰ ¿∆»ƒ»
שטר  בכתיבת [אבל בעלמא, באמירה די ולא זו, התחייבות על קנין שעשה

קנין] בלי  שמהני מ' סימן לעיל ÏÚנתבאר ÔÈ�˜a ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯ .¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»«
BÏ Èz˙�L ˙ÓÁÓ' :Ba ·e˙kL ,ÔBÚÓL במתנהÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó ƒ¿∆»≈¬«∆»«ƒ≈»¿ƒ

,'Ì‰Ó Ì˙Ba‚Ï ÈÒÎ� Ïk Èz„aÚLÂ‡Ï Ï·‡ ש שם BÓˆÚכתב „aÚL ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈∆¬»…ƒ¿≈«¿

·ÈÁ˙‰Ï שי דרך ולא מתנה דרך רק הוא הגוףוממילא ÛÒÂÈ)עבוד ˙È·), ¿ƒ¿«≈

ÔBÚÓL ÔÚËÂ הנתבעeÈ‰ ‡Ï BÓˆÚ ÏÚ B·˙kL ‰ÚLaLהמעותB„Èa ¿»«ƒ¿∆¿»»∆¿»««¿…»¿»
ÂממילאÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ¯·„ ‰�˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ מתנתו חלה הדין ,ולא ¿≈»»«¿∆»»∆…»»»

והיינו המועיל, קנין בהם לעשות צריך ברשותו היו אם דאפילו כך, Ì‡ƒהוא
Ba ÌÈ�˙B�Â ÌÈ‡NB�L ÚaËÓ ‡e‰ ¯ËLaL ÌÈ·e‰Ê‰ בשוק שיוצא «¿ƒ∆«¿««¿≈«∆¿ƒ¿¿ƒ

ש  הוא הדין 'מטבע', נחשב ÔÈÙÈÏÁaוממילא ‰�˜� ÚaËÓ ÔÈ‡ בקנין היינו ≈«¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ
את  קנה לא אלו קנינים עשה לא ואם בהגבהה, או במשיכה רק אלא סודר,

ÌÈ·e‰Êהמטבעות  Ì˙B‡a ‰�È„Óa ÌÈ�˙B�Â ÌÈ‡NB� ÔÈ‡ Ì‡Â אלא . ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒ
נחשבים  בהוצאה, יוצאים אלו מטבעות אין שבמדינה כיון אחרת, במדינה רק

ו  למטבע ולא ÔÈÙÈÏÁaÂ"Ò,אף�˜�ÌÈלחפץ ‡"È¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ] שם ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿«≈¿«»ƒ»

ברשותו  שהיו שידוע שצריך הבא הדין eÈ‰ÈL]מבואר CÈ¯ˆL ‡Ï‡∆»∆»ƒ∆ƒ¿
˜�ÔÈהזהובים ˙ÚLa B˙eL¯a לדבר קנין מהני לא הכי דבלאו החליפין, ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»

ברשותו  B˙eL¯aשאינו eÈ‰L Úe„È ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì‡Â שלא , טוען והנתבע ¿ƒ≈«»»»«∆»ƒ¿
ברשותו  ¯‡È‰היו ‡È·‰Ï Ú·Bz‰ ÏÚ דהמוציא , הנתבע, ברשות היו שכן ««≈«¿»ƒ¿»»

הראיה  עליו B˙eL¯a‰‚‰:.מחבירו eÈ‰L È¯a Ú·Bz‰ ÔÚBË Ì‡Â לו ואין ¿ƒ≈«≈«»ƒ∆»ƒ¿

Ú·LÏראיה  CÈ¯ˆ ,¯ÙBk Úa˙�‰Â שצריך , שכופר, תביעה בכל כמו היסת ¿«ƒ¿»≈»ƒƒ»«

ונפטר  היסת ‰¯Û"È)לישבע Ì˘· ¯ÂË)Â שהיה . מודה שהנותן באופן ¿אף

לו, נתתי כבר שאומר אלא מתנתו, וחלה �˙Èz,הנתבע�‡ÔÓברשותו ¯ÓBÏ ∆¡»«»«ƒ

ÈÚ· È‡„ B‚Óa רצהB˙eL¯a ‰È‰ ‡ÏL ¯Ó‡ היסת לישבע צריך ומ"מ ¿ƒ¿ƒ»≈»«∆…»»ƒ¿

מכחישו ‰¯Û"È)כשהמקבל Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)‰Ê Ïk ,e‰ÈÓ שעל . שאמרנו ƒ»∆
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דינרין  ÏÏkמאה B�eÊÈ ‡Ï Ì‡ ‡Ï‡ מחשבים מהזמן, חלק אותו שזן וכיון ∆»ƒ…¿¿«

במעות לו ישלם שנשאר החשבון וכפי חשבון, לפי הזמן ·˘Ìאת ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰,ÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜L Ô·e‡¯ .‰˙Óe ,Ô�eÊÏ ÏÈÁ˙‰Â ,BzL‡Â ÔBÚÓLÏ ¿≈∆ƒ≈»»»¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»≈»

‰È˙B�BÊÓÓ ¯eËt ,ÔBÚÓL ˙L‡ שמעון במזונות רק CÒוחייב ·ˆ˜ eÏÙ‡Â . ≈∆ƒ¿»ƒ¿∆»«¬ƒ»««

d˜ÏÁÓ ¯eËt ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,‰È˙B�BÊÓ C¯ˆÏ בהערה ‰¯˘·"‡צב ראה ˙·Â˘˙) ¿…∆¿∆»¬ƒ»ƒ»≈∆¿»

(Ú"˜˙˙ ÔÓÈÒ.

„˙Óe ,B�ÁÏL ÏÚ B�eÊÏ B‡ ,Ì˙Ò ,B¯·Á ˙‡ ÔeÊÏ ·ÈÁ˙Ó‰«ƒ¿«≈»∆¬≈¿«¿«À¿»≈
,BLÈ¯BÓ ·ÈÁ ‰È‰L BÓk B�eÊÏ ÌÈL¯BÈ‰ ÌÈ·ÈÁ ,·ÈÁ˙Ó‰B�ÁÏL„ «ƒ¿«≈«»ƒ«¿ƒ¿¿∆»»«»ƒ¿À¿»

‡˜Â„ Â‡Ï אלא היורשים, של שלחנם לאפוקי שלחנו על התכוון לא כי ««¿»

שלו  בביתו לזונו יצטרך שלא .לאפוקי

ÂÏÒÎ ÁÈ

‰„Á‡Ó eÂÏL ÌÈ�L ÔÈ„k B�È„ ,„Á‡Ï ÔeÊÏ e·ÈÁ˙�L ÌÈ�L שנתבאר ¿«ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆»≈∆»
על  גם חייב אולם חצי, רק חייב אחד כל שבעצם א' סעיף ע"ז סימן לקמן

חייב  לשלם לו אין אם ורק השני את לתבוע שצריך והיינו ערב, מדין השני החצי

ערבותו  מכח Á'.לשלם ÛÈÚÒ „"È˜ ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a ÔÈÚÂ לזון בנתחייב ¿«≈¿∆∆»≈∆ƒ»¿ƒ

שניהם  כן, נתחייב הוא וגם לאחר ונישאת וגירשה שנים, חמש אשתו בת

.חייבים 

ÂÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ¯·„a BÓˆÚ ·ÈÁÓ‰ פירות לו לתת שהתחייב כגון «¿«≈«¿¿»»∆…»»»
כשיצמחו  ‡ˆBÏאילנותיו ÈeˆÓ B�È‡L B‡ לקנותו ÏÚוצריך Û‡ .·ÈÁ , ∆≈»∆¿«»««

„ ד ‚· קיי"ל הקנאה ‰�Èלענין ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ¯·„ ‰�˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ «¿≈»»«¿∆»»∆…»»»«≈
‰�zÓ ÔBLÏa B‡ ¯ÎÓ ÔBLÏa BÏ ‰�˜‰Lk ÈÏÓ מתייחס שהקנין היינו ƒ≈¿∆ƒ¿»ƒ¿∆∆ƒ¿«»»

קנין  עליו חל לא בעולם, שאינו וכיון החפץ, BÏלעצם ·˙k eÏÙ‡Â לחבירו , «¬ƒ»«
ÂÈÒÎ� Ïk ÏÚ ˙eÈ¯Á‡ Ïa˜ B‡ ‰„N ÏÚ „eaÚL המכר את לקיים כדי ƒ¿«»∆ƒ≈«¬»«»¿»»

u

לגמרי צב. פטור מתה אם שנים , קצבת ובלי סכום  קצבת בלי מזונות סתם  קצב  אם

קצב ואם עבורה. כסף סכום ולא לזונה להתחייב  דנתכוון ליורשיה, כלל  ליתן  וא"צ

כי  זה, סכום  יורש  הבעל  אין אמנם מתה, אפי' לה  נתחייב  שנים, קצבת  בלי  סכום 

קצב ואם  לה. שנתחייב  מהסכום הנשאר את  מקבלים יורשיה ולכן ראוי, נחשב 

לשנים מתייחס הסכום  זה באופן כי  כלום , חייב  אין ומתה, שנים לחמש  כסף  סכום 

[נתיבות]. לזה שתצטרך  זמן כל  והיינו 
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המתנה  את ÔBkLÓאו BÏ Ô˙� eÏÙ‡Â המתנה , על או המכר ‡B�Èעל , «¬ƒ»««¿≈
ÌeÏk כלום פעלו לא והמשכון השיעבוד אף חלו, לא והמתנה שהמכר ;כיון ¿
Ï·‡אמר או כתב eÈÁ·אם ÔBLÏa הגוףÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰ ¯Ó‡L ÔB‚k , ¬»ƒ¿ƒ¿∆»«¡»«≈ƒ

CÎÂ Cka È�BÏÙÏ ·ÈÁ˙Ó È�‡L כן שכתב ÈÁ·או על , חל השיעבוד כי ∆¬ƒƒ¿«≈ƒ¿ƒ¿«¿««»
שהתחייב  במה מתחייב וממילא בעולם נמצא והוא ÏÚ·Óגופו ‡ÈˆÂ‰ ÔÎ)

(„"Ò ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰,Â ו מועיל בשטר, שכתב בלי B„ÈÓכשאמר e�˜L ‡e‰ ¿∆»ƒ»
שטר  בכתיבת [אבל בעלמא, באמירה די ולא זו, התחייבות על קנין שעשה

קנין] בלי  שמהני מ' סימן לעיל ÏÚנתבאר ÔÈ�˜a ¯ËL ‡ÈˆB‰L Ô·e‡¯ .¿≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»«
BÏ Èz˙�L ˙ÓÁÓ' :Ba ·e˙kL ,ÔBÚÓL במתנהÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó ƒ¿∆»≈¬«∆»«ƒ≈»¿ƒ

,'Ì‰Ó Ì˙Ba‚Ï ÈÒÎ� Ïk Èz„aÚLÂ‡Ï Ï·‡ ש שם BÓˆÚכתב „aÚL ¿ƒ¿«¿ƒ»¿»«ƒ¿»≈∆¬»…ƒ¿≈«¿

·ÈÁ˙‰Ï שי דרך ולא מתנה דרך רק הוא הגוףוממילא ÛÒÂÈ)עבוד ˙È·), ¿ƒ¿«≈

ÔBÚÓL ÔÚËÂ הנתבעeÈ‰ ‡Ï BÓˆÚ ÏÚ B·˙kL ‰ÚLaLהמעותB„Èa ¿»«ƒ¿∆¿»»∆¿»««¿…»¿»
ÂממילאÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ¯·„ ‰�˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡ מתנתו חלה הדין ,ולא ¿≈»»«¿∆»»∆…»»»

והיינו המועיל, קנין בהם לעשות צריך ברשותו היו אם דאפילו כך, Ì‡ƒהוא
Ba ÌÈ�˙B�Â ÌÈ‡NB�L ÚaËÓ ‡e‰ ¯ËLaL ÌÈ·e‰Ê‰ בשוק שיוצא «¿ƒ∆«¿««¿≈«∆¿ƒ¿¿ƒ

ש  הוא הדין 'מטבע', נחשב ÔÈÙÈÏÁaוממילא ‰�˜� ÚaËÓ ÔÈ‡ בקנין היינו ≈«¿≈«ƒ¿∆«¬ƒƒ
את  קנה לא אלו קנינים עשה לא ואם בהגבהה, או במשיכה רק אלא סודר,

ÌÈ·e‰Êהמטבעות  Ì˙B‡a ‰�È„Óa ÌÈ�˙B�Â ÌÈ‡NB� ÔÈ‡ Ì‡Â אלא . ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ»¿»¿ƒ
נחשבים  בהוצאה, יוצאים אלו מטבעות אין שבמדינה כיון אחרת, במדינה רק

ו  למטבע ולא ÔÈÙÈÏÁaÂ"Ò,אף�˜�ÌÈלחפץ ‡"È¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ] שם ƒ¿ƒ«¬ƒƒ¿«≈¿«»ƒ»

ברשותו  שהיו שידוע שצריך הבא הדין eÈ‰ÈL]מבואר CÈ¯ˆL ‡Ï‡∆»∆»ƒ∆ƒ¿
˜�ÔÈהזהובים ˙ÚLa B˙eL¯a לדבר קנין מהני לא הכי דבלאו החליפין, ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»

ברשותו  B˙eL¯aשאינו eÈ‰L Úe„È ¯·„‰ ÔÈ‡ Ì‡Â שלא , טוען והנתבע ¿ƒ≈«»»»«∆»ƒ¿
ברשותו  ¯‡È‰היו ‡È·‰Ï Ú·Bz‰ ÏÚ דהמוציא , הנתבע, ברשות היו שכן ««≈«¿»ƒ¿»»

הראיה  עליו B˙eL¯a‰‚‰:.מחבירו eÈ‰L È¯a Ú·Bz‰ ÔÚBË Ì‡Â לו ואין ¿ƒ≈«≈«»ƒ∆»ƒ¿

Ú·LÏראיה  CÈ¯ˆ ,¯ÙBk Úa˙�‰Â שצריך , שכופר, תביעה בכל כמו היסת ¿«ƒ¿»≈»ƒƒ»«

ונפטר  היסת ‰¯Û"È)לישבע Ì˘· ¯ÂË)Â שהיה . מודה שהנותן באופן ¿אף

לו, נתתי כבר שאומר אלא מתנתו, וחלה �˙Èz,הנתבע�‡ÔÓברשותו ¯ÓBÏ ∆¡»«»«ƒ

ÈÚ· È‡„ B‚Óa רצהB˙eL¯a ‰È‰ ‡ÏL ¯Ó‡ היסת לישבע צריך ומ"מ ¿ƒ¿ƒ»≈»«∆…»»ƒ¿

מכחישו ‰¯Û"È)כשהמקבל Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)‰Ê Ïk ,e‰ÈÓ שעל . שאמרנו ƒ»∆
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רק זה המועיל, בקנין נעשה או ברשותו שהיה להוכיח ‰¯Û"Èהמקבל ˙¯·ÒÏƒ¿»«»ƒ

Èz˙�' ¯ÓB‡‰ ÏÎ„ ,e‰Ï ‡¯È·Òe ,‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈa¯ Ï·‡ ,‡˙Âa¯ ˙ˆ˜e¿»«¿»»¬»«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ»¿¿»»≈»«ƒ

ÌÈ˜„˜„Ó ÔÈ‡Â ,ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎe ,ÔÈ„ ÏÚa ˙‡„B‰ ÈÂ‰ ,'CÎÂ Ck È�BÏÙÏƒ¿ƒ«¿««≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈¿«¿¿ƒ

‰„B‰L ¯Á‡Ó„ ,Ô˙� „ˆÈk,שנתןÔÙ‡a Ô˙� È‡„Â„ Ô�È¯Ó‡בקניןÏÈÚBÓ‰ ≈«»«¿≈««∆»«¿ƒ»¿««»«¿…∆«ƒ

ברשותו  היו ודאי ‰zÓ�‰וגם Ïa˜Ó ‰�˜Â ,ÛÂÒ ˘"‡¯‰Â „"·‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ¿»»¿«≈««»»

(È"·· ÔÈÚÂ ,ÈÙ ÏÚ Û‡ Ù"¯ ˙ÂÙÒÂ˙Â Â"Ï ÏÏÎ.

ÂÏÒÎ ËÈ

ÊÔÈ�˜a ¯ËL BÏ ·˙k ÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰�Ó ÔBÚÓLÏ ‰ÂÏ‰ Ô·e‡¯ הכוונה ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»∆¿««¿«»«¿«¿ƒ¿»
כך: לו וכתב מהשטר, חוץ קנין שעשה ולא קנין, È˙ÈÂÏLלשטר ˙ÓÁÓ'≈¬«∆»ƒƒ

,Ì‰a BÏ Èz·ÈÁ˙�Â CÎÂ Ck È�BÏtÓלכן'È�BÏt Ú˜¯˜ BÏ Èz�kLÓe ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«¿«¿ƒ
החוב  BkLÓa�‰עבור ‰ÎÊ זכה , מ"מ הלוואה, בשעת לא שהוא אף »»««¿»

פירות  לאכילת רק שהוא כיון משכון, כל כמו .במשכונא,

Á¯ËL ‡ÈˆB‰ Ô·e‡¯בו ÈÂÏÓשכתוב ÔBÚÓL ‰ÂÏL המלוה הוא ,ולוי ¿≈ƒ¿«∆»»ƒ¿ƒ≈ƒ
L Ô·e‡¯ ÔÚËÂבאמתBÓL ÏÚ ¯ËL‰ ·˙ÎÂ BÁeÏL ‰È‰ ÈÂÏ של ¿»«¿≈∆≈ƒ»»¿¿»««¿««¿

האמיתי, המלוה שהוא ראובן שם על ולא ÂÈÏÚלוי „Èt˜‰ ‡ÏÂ באמת אבל ¿…ƒ¿ƒ»»
לו  שיפרע מהלוה לתבוע וזכותו המלוה ÏÚaהוא Â‡Ï ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¿ƒ¿≈«««

z‡ È„È„ ÌÈ¯·„ÈÂÏÓ ‰‡L¯‰ EÏ ÔÈ‡L ¯Á‡Ó(¯ÂË),ÈÂÏ ‰„B‰ Ì‡ ¿»ƒƒƒ«¿≈««∆≈¿«¿»»ƒ≈ƒƒ»≈ƒ
Ô·e‡¯Ï עדים B˙‡„B‰aבפני ÌÈ¯Á‡Ï ·Á B�È‡ Ì‡ ,‰È‰ BÁeÏLL ƒ¿≈∆¿»»ƒ≈««¬≈ƒ¿»»

חובם  לגבות האפשרות את מפסידם זו הודאה וע"י חובות, בעלי ללוי שיש כגון

המלוה, הוא שראובן הודאתו מועילה לאחרים, חב אינו אם אבל זה, מחוב

Âוממילא  ;Ô·e‡¯Ï Ú¯ÙÈL ÔBÚÓL ˙‡ ÔÈÙBk אינו שהוא הודה שלוי כיון ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿≈¿
ממילא האמיתי, ÔBÚÓLÏהמלוה ÏÁÓÏ ÈÂÏ ‡a Ì‡ החוב ÏeÁÓעל B�È‡ , ƒ»≈ƒƒ¿…¿ƒ¿≈»

כאן  מ"מ ס"ו, סימן וכדלקמן המוכר, מחילת מועילה חוב שטר מוכר דכל אע"ג

שלו  לא כלל שהשטר הודאה אלא השטר, מכירת בגדר זה .צג אין

u

היהצג. באמת זה  אם  השטר, את  למכור אודיתא קנין  מהני דלא  כתב  שלוהש "ך 

יכול אינו  שוב  אמיתית , הודאתו  אולי מסופקים  אנו  דאם  כתב , ובנתיבות לוי,

למוכרו אפשר  אי בע"פ חוב  ורק באודיתא , נקנה  ששט "ח סובר והקצות  למחול .

באודיתא.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ñ ïîéñàò

ÂÏÒÎ 'Î

Ë¯Ó‡ ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚL·e ,ÈÂÏÏ ‰�Ó ‰ÂÏ‰ Ô·e‡¯המלוה ÈÂÏÏראובן ¿≈ƒ¿»»∆¿≈ƒƒ¿««¿»»»«¿≈ƒ
e·zÎÈL[ÌÈ„Ú‰]אתÔBÚÓL ÌL ÏÚ ¯ËL‰ הוא שמעון כאילו ∆ƒ¿¿»≈ƒ«¿««≈ƒ¿

e�zÈLהמלוה  C‡ ÈÂÏÓאת, Ô·e‡¯ Ú·zLÎe ,Ô·e‡¯ „ÈÏ ¯ËL‰ «∆ƒ¿«¿«¿«¿≈¿∆»«¿≈ƒ≈ƒ
B�ÓÊa החוב את לפרוע השטר ‡zשל È„È„ ÌÈ¯·„ ÏÚa Â‡Ï ÔÚË כי , ƒ¿«»««««¿»ƒƒƒ«¿

המלוה  הוא ששמעון מופיע ¯‡Ô·eבשטר ÌÚ ÔÈ„‰ היו , שכך שמודה כיון «ƒƒ¿≈
הכתיבה  ע"י זה בחוב שמעון זכה ולא המלוה, נשאר ראובן ודאי Ì‡Âהדברים, .¿ƒ

·zÎ�L ‰Ê‰ ¯ËL‰Ó ¯ÎÓ ¯ËL BÏ ‰NÚÈL ÔBÚÓLÏ Ô·e‡¯ Ú·z»«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿«∆∆≈«¿««∆∆ƒ¿«
BÓL ÏÚ דידי דברים בעל 'לאו לו לומר עמו ודברים דין יהיה לא שאח"כ כדי «¿

‡B˙Bאת' ÔÈÙBk ÔÈ‡ על , השטר את לכתוב ממנו ביקש לא כי שמעון, את ≈ƒ
כלום  לו חייב לא וממילא ÔBÚÓLשמו, BÏ ‰„B‰ eÏÙ‡Â NÚÈL‰והסכים. «¬ƒ»ƒ¿∆«¬∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,¯ÎÓ ¯ËL BÏ קנין שום ע"ז עשה שלא ‡Ìכיון Ï·‡ . ¿«∆∆»«¬…¬»ƒ
¯Ó‡ראובןEÏ ‰ÂÏÓ È�‡ Ôk ˙�Ó ÏÚ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‰BÏÏ בתנאי »««∆ƒ¿««¿»»«¿«≈¬ƒ«¿∆¿

ÈÏ ‰NÚzLכעתÈÏ e�¯ÈÊÁz ‰ˆ¯‡LÎÏÂ ,ÔBÚÓL ÌLa ¯ËL תכתוב ∆«¬∆ƒ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿∆«¬ƒ∆ƒ
חדש שטר Ckלי ÏÚ B˙B‡ ÔÈÙBk ,ÈÓL ÏÚ נעשה זה תנאי שעל כיון «¿ƒƒ««

„·¯ÂÈההלואה  L¯t ‡Ï eÏÙ‡ שמו ; על שטר יכתבו ‡Ó¯שאח"כ ‡Ï‡ , ¬ƒ…≈«¿»»∆»»«
BÊ ‰‡ÂÏ‰ ÏÚ ÈÏ e·zÎz ¯Á‡ ¯ËL „BÚ ,‰BÏ‰ È�Ùa ÌÈ„ÚÏ ולא ¿≈ƒƒ¿≈«∆¿««≈ƒ¿¿ƒ««¿»»

הנוסף  השטר יהיה מי שם על ÏÚפירש ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈ·ÈÁÓ ,¿«¿ƒƒ¿…¿««≈«
BÓL נוסף שטר לדרוש זכות לו שיהיה ההלוואה בשעת שהותנה ËL¯כיון . ¿¿«

Ô·e‡¯ ÌL ÏÚ ·e˙k ‰È‰L לשמעון מעות הלוה BÙBÒaשראובן ·e˙ÎÂ , ∆»»»«≈¿≈¿»¿
[ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜]'˙BÚÓ‰ eÏ‡Â זו הלואה ‰˜‰Ï',של ˙e¯ÈÎÁÓ Ì‰ …∆¬ƒ«»≈ƒ¿≈«»≈≈¬ƒ«»»

,Ì‰ BÏL ,BÓL ÏÚ ÌÈ·e˙kL ÔÂÈkL Ô·e‡¯ ÔÚBËÂ בסוף שכתוב ומה ¿≈¿≈∆≈»∆¿ƒ«¿∆≈
היא הכוונה ‡ˆÏהשטר, BÏ ‰È‰L ˙BÚÓ ÏÚ ‰Ê ¯ËL BÏ e�˙� Ï‰˜‰L∆«»»»¿¿«∆«»∆»»≈∆

Ï‰˜‰ מעות לו חייבים ÌÚשהיו ÔÈ„‰ ,B˙B‡ ÔÈLÈÁkÓ Ï‰˜‰Â , «»»¿«»»«¿ƒƒ«ƒƒ
Ï‰˜‰ צד. «»»

ÈÔBÚÓL ‰NÚÈL Ì‰È�Èa e¯Lt˙�Â ,Ô·e‡¯Ï ‰�Ó ·ÈÁ ‰È‰L ÔBÚÓLƒ¿∆»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈≈∆∆«¬∆ƒ¿
ÌÈ¯�È„ ÌÈ¯NÚÓ ÈÂÏÏ ·BÁ ¯ËL ראובן ליד NÚ‰ושיתנוהו Ck ¯Á‡Â , ¿«¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿«««»»

u

שםצד. על  זכותם כותבין שהקהל  שהדרך  במקום רק נאמן  שהקהל  הסמ"ע דעת

בכל דנאמנים הש "ך  דעת  אולם  כזו , בטענה  נאמנים  אין רגיל  באופן אבל  היחיד,

גוונא.
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רק זה המועיל, בקנין נעשה או ברשותו שהיה להוכיח ‰¯Û"Èהמקבל ˙¯·ÒÏƒ¿»«»ƒ

Èz˙�' ¯ÓB‡‰ ÏÎ„ ,e‰Ï ‡¯È·Òe ,‰Ê ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈa¯ Ï·‡ ,‡˙Âa¯ ˙ˆ˜e¿»«¿»»¬»«ƒ¿ƒ«∆¿ƒ»¿¿»»≈»«ƒ

ÌÈ˜„˜„Ó ÔÈ‡Â ,ÈÓ„ ÌÈ„Ú ‰‡ÓÎe ,ÔÈ„ ÏÚa ˙‡„B‰ ÈÂ‰ ,'CÎÂ Ck È�BÏÙÏƒ¿ƒ«¿««≈»«««ƒ¿≈»≈ƒ»≈¿≈¿«¿¿ƒ

‰„B‰L ¯Á‡Ó„ ,Ô˙� „ˆÈk,שנתןÔÙ‡a Ô˙� È‡„Â„ Ô�È¯Ó‡בקניןÏÈÚBÓ‰ ≈«»«¿≈««∆»«¿ƒ»¿««»«¿…∆«ƒ

ברשותו  היו ודאי ‰zÓ�‰וגם Ïa˜Ó ‰�˜Â ,ÛÂÒ ˘"‡¯‰Â „"·‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ¿»»¿«≈««»»

(È"·· ÔÈÚÂ ,ÈÙ ÏÚ Û‡ Ù"¯ ˙ÂÙÒÂ˙Â Â"Ï ÏÏÎ.

ÂÏÒÎ ËÈ

ÊÔÈ�˜a ¯ËL BÏ ·˙k ÔÓÊ ¯Á‡Â ,‰�Ó ÔBÚÓLÏ ‰ÂÏ‰ Ô·e‡¯ הכוונה ¿≈ƒ¿»¿ƒ¿»∆¿««¿«»«¿«¿ƒ¿»
כך: לו וכתב מהשטר, חוץ קנין שעשה ולא קנין, È˙ÈÂÏLלשטר ˙ÓÁÓ'≈¬«∆»ƒƒ

,Ì‰a BÏ Èz·ÈÁ˙�Â CÎÂ Ck È�BÏtÓלכן'È�BÏt Ú˜¯˜ BÏ Èz�kLÓe ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ¿««¿ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ«¿«¿ƒ
החוב  BkLÓa�‰עבור ‰ÎÊ זכה , מ"מ הלוואה, בשעת לא שהוא אף »»««¿»

פירות  לאכילת רק שהוא כיון משכון, כל כמו .במשכונא,

Á¯ËL ‡ÈˆB‰ Ô·e‡¯בו ÈÂÏÓשכתוב ÔBÚÓL ‰ÂÏL המלוה הוא ,ולוי ¿≈ƒ¿«∆»»ƒ¿ƒ≈ƒ
L Ô·e‡¯ ÔÚËÂבאמתBÓL ÏÚ ¯ËL‰ ·˙ÎÂ BÁeÏL ‰È‰ ÈÂÏ של ¿»«¿≈∆≈ƒ»»¿¿»««¿««¿

האמיתי, המלוה שהוא ראובן שם על ולא ÂÈÏÚלוי „Èt˜‰ ‡ÏÂ באמת אבל ¿…ƒ¿ƒ»»
לו  שיפרע מהלוה לתבוע וזכותו המלוה ÏÚaהוא Â‡Ï ÔÚBË ÔBÚÓLÂ ,¿ƒ¿≈«««

z‡ È„È„ ÌÈ¯·„ÈÂÏÓ ‰‡L¯‰ EÏ ÔÈ‡L ¯Á‡Ó(¯ÂË),ÈÂÏ ‰„B‰ Ì‡ ¿»ƒƒƒ«¿≈««∆≈¿«¿»»ƒ≈ƒƒ»≈ƒ
Ô·e‡¯Ï עדים B˙‡„B‰aבפני ÌÈ¯Á‡Ï ·Á B�È‡ Ì‡ ,‰È‰ BÁeÏLL ƒ¿≈∆¿»»ƒ≈««¬≈ƒ¿»»

חובם  לגבות האפשרות את מפסידם זו הודאה וע"י חובות, בעלי ללוי שיש כגון

המלוה, הוא שראובן הודאתו מועילה לאחרים, חב אינו אם אבל זה, מחוב

Âוממילא  ;Ô·e‡¯Ï Ú¯ÙÈL ÔBÚÓL ˙‡ ÔÈÙBk אינו שהוא הודה שלוי כיון ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«ƒ¿≈¿
ממילא האמיתי, ÔBÚÓLÏהמלוה ÏÁÓÏ ÈÂÏ ‡a Ì‡ החוב ÏeÁÓעל B�È‡ , ƒ»≈ƒƒ¿…¿ƒ¿≈»

כאן  מ"מ ס"ו, סימן וכדלקמן המוכר, מחילת מועילה חוב שטר מוכר דכל אע"ג

שלו  לא כלל שהשטר הודאה אלא השטר, מכירת בגדר זה .צג אין

u

היהצג. באמת זה  אם  השטר, את  למכור אודיתא קנין  מהני דלא  כתב  שלוהש "ך 

יכול אינו  שוב  אמיתית , הודאתו  אולי מסופקים  אנו  דאם  כתב , ובנתיבות לוי,

למוכרו אפשר  אי בע"פ חוב  ורק באודיתא , נקנה  ששט "ח סובר והקצות  למחול .

באודיתא.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ñ ïîéñàò

ÂÏÒÎ 'Î

Ë¯Ó‡ ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚL·e ,ÈÂÏÏ ‰�Ó ‰ÂÏ‰ Ô·e‡¯המלוה ÈÂÏÏראובן ¿≈ƒ¿»»∆¿≈ƒƒ¿««¿»»»«¿≈ƒ
e·zÎÈL[ÌÈ„Ú‰]אתÔBÚÓL ÌL ÏÚ ¯ËL‰ הוא שמעון כאילו ∆ƒ¿¿»≈ƒ«¿««≈ƒ¿

e�zÈLהמלוה  C‡ ÈÂÏÓאת, Ô·e‡¯ Ú·zLÎe ,Ô·e‡¯ „ÈÏ ¯ËL‰ «∆ƒ¿«¿«¿«¿≈¿∆»«¿≈ƒ≈ƒ
B�ÓÊa החוב את לפרוע השטר ‡zשל È„È„ ÌÈ¯·„ ÏÚa Â‡Ï ÔÚË כי , ƒ¿«»««««¿»ƒƒƒ«¿

המלוה  הוא ששמעון מופיע ¯‡Ô·eבשטר ÌÚ ÔÈ„‰ היו , שכך שמודה כיון «ƒƒ¿≈
הכתיבה  ע"י זה בחוב שמעון זכה ולא המלוה, נשאר ראובן ודאי Ì‡Âהדברים, .¿ƒ

·zÎ�L ‰Ê‰ ¯ËL‰Ó ¯ÎÓ ¯ËL BÏ ‰NÚÈL ÔBÚÓLÏ Ô·e‡¯ Ú·z»«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿«∆∆≈«¿««∆∆ƒ¿«
BÓL ÏÚ דידי דברים בעל 'לאו לו לומר עמו ודברים דין יהיה לא שאח"כ כדי «¿

‡B˙Bאת' ÔÈÙBk ÔÈ‡ על , השטר את לכתוב ממנו ביקש לא כי שמעון, את ≈ƒ
כלום  לו חייב לא וממילא ÔBÚÓLשמו, BÏ ‰„B‰ eÏÙ‡Â NÚÈL‰והסכים. «¬ƒ»ƒ¿∆«¬∆

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,¯ÎÓ ¯ËL BÏ קנין שום ע"ז עשה שלא ‡Ìכיון Ï·‡ . ¿«∆∆»«¬…¬»ƒ
¯Ó‡ראובןEÏ ‰ÂÏÓ È�‡ Ôk ˙�Ó ÏÚ ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‰BÏÏ בתנאי »««∆ƒ¿««¿»»«¿«≈¬ƒ«¿∆¿

ÈÏ ‰NÚzLכעתÈÏ e�¯ÈÊÁz ‰ˆ¯‡LÎÏÂ ,ÔBÚÓL ÌLa ¯ËL תכתוב ∆«¬∆ƒ¿«¿≈ƒ¿¿ƒ¿∆∆¿∆«¬ƒ∆ƒ
חדש שטר Ckלי ÏÚ B˙B‡ ÔÈÙBk ,ÈÓL ÏÚ נעשה זה תנאי שעל כיון «¿ƒƒ««

„·¯ÂÈההלואה  L¯t ‡Ï eÏÙ‡ שמו ; על שטר יכתבו ‡Ó¯שאח"כ ‡Ï‡ , ¬ƒ…≈«¿»»∆»»«
BÊ ‰‡ÂÏ‰ ÏÚ ÈÏ e·zÎz ¯Á‡ ¯ËL „BÚ ,‰BÏ‰ È�Ùa ÌÈ„ÚÏ ולא ¿≈ƒƒ¿≈«∆¿««≈ƒ¿¿ƒ««¿»»

הנוסף  השטר יהיה מי שם על ÏÚפירש ¯Á‡ ¯ËL ·zÎÏ B˙B‡ ÔÈ·ÈÁÓ ,¿«¿ƒƒ¿…¿««≈«
BÓL נוסף שטר לדרוש זכות לו שיהיה ההלוואה בשעת שהותנה ËL¯כיון . ¿¿«

Ô·e‡¯ ÌL ÏÚ ·e˙k ‰È‰L לשמעון מעות הלוה BÙBÒaשראובן ·e˙ÎÂ , ∆»»»«≈¿≈¿»¿
[ÌÈ„Ú‰ ˙ÓÈ˙Á Ì„˜]'˙BÚÓ‰ eÏ‡Â זו הלואה ‰˜‰Ï',של ˙e¯ÈÎÁÓ Ì‰ …∆¬ƒ«»≈ƒ¿≈«»≈≈¬ƒ«»»

,Ì‰ BÏL ,BÓL ÏÚ ÌÈ·e˙kL ÔÂÈkL Ô·e‡¯ ÔÚBËÂ בסוף שכתוב ומה ¿≈¿≈∆≈»∆¿ƒ«¿∆≈
היא הכוונה ‡ˆÏהשטר, BÏ ‰È‰L ˙BÚÓ ÏÚ ‰Ê ¯ËL BÏ e�˙� Ï‰˜‰L∆«»»»¿¿«∆«»∆»»≈∆

Ï‰˜‰ מעות לו חייבים ÌÚשהיו ÔÈ„‰ ,B˙B‡ ÔÈLÈÁkÓ Ï‰˜‰Â , «»»¿«»»«¿ƒƒ«ƒƒ
Ï‰˜‰ צד. «»»

ÈÔBÚÓL ‰NÚÈL Ì‰È�Èa e¯Lt˙�Â ,Ô·e‡¯Ï ‰�Ó ·ÈÁ ‰È‰L ÔBÚÓLƒ¿∆»»«»»∆ƒ¿≈¿ƒ¿«¿≈≈∆∆«¬∆ƒ¿
ÌÈ¯�È„ ÌÈ¯NÚÓ ÈÂÏÏ ·BÁ ¯ËL ראובן ליד NÚ‰ושיתנוהו Ck ¯Á‡Â , ¿«¿≈ƒ≈∆¿ƒƒ»ƒ¿«««»»

u

שםצד. על  זכותם כותבין שהקהל  שהדרך  במקום רק נאמן  שהקהל  הסמ"ע דעת

בכל דנאמנים הש "ך  דעת  אולם  כזו , בטענה  נאמנים  אין רגיל  באופן אבל  היחיד,

גוונא.



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ áò

Ô·e‡¯[ÔBÚÓLÏ]‰ÏÈÁÓ ¯ËLלו שמוחל שם ÔBÓÓוכתב ˙ÚÈ·z ÏkÓ ¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«»
עליו  קודם לו ÔBÚÓLשהיה ÔÚBË ÂÈLÎÚÂ ‰e‰ÂÏ,הלוה , ‡Ï ÈÂÏL ÔÂÈkL ¿«¿»≈ƒ¿∆≈»∆≈ƒ…ƒ¿»

Ô·e‡¯ ‡Ï‡ ולא לראובן אותם חייב הוא בעצם זוז, עשרים על השטר וא"כ ∆»¿≈
זה, בחוב זכה ולא לוי ליד בא שלא כיון 'Ïkוממילאללוי, BÏ ÏÁÓL ÔÂÈk≈»∆»«»

ÔBÚÓL ÌÚ ÔÈ„‰ ,ÏÏÎa ‰Ê Ì‚ ,'ÔBÓÓ ˙ÚÈ·z חובו לו .ונמחל ¿ƒ«»«∆ƒ¿««ƒƒƒ¿

ÂÏÒÎ ‡Î

‡ÈÚ˜¯˜ ˙�BkLÓ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ לאכול במשכון קרקע שקיבל ««¿∆∆¬≈««¿««¿«
ÂˆÂ‰פירותיה  ÂÈLÎÚÂהמלוה, ,ÔË˜‰ B�a ÌLa Ú˜¯˜‰ ·zÎÏ ¿ƒ»ƒ¿…««¿«¿≈¿«»»¿«¿»

z‡ È„È„ ÌÈ¯·„ ÏÚa Â‡Ï ‰ÂÏÓÏ ‰BÏ‰ ÔÚBË שם על כתוב השטר כי ≈«∆««¿∆«««¿»ƒƒƒ«¿
הקטן  ÌeÏkבנך ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ וממילא , בנו, של לאפוטרופוס נחשב דהאב ≈ƒ¿»»¿

בשמו  לגבות גם .יכול

·ÈdÏL ÌÈˆÁL ,dÏÚa ÁÈ�‰L ˙BÚ˜¯˜‰ ÏÚ ˙�ÚBËL ‰L‡ נקנו כי ƒ»∆∆∆«««¿»∆ƒƒ««¿»∆∆¿»∆»
˙B¯ËL‰Â ,‰È·‡ ˙ÈaÓ dÏ eÏÙ�L ˙BÚÓÓאכןÌLa ÌÈ·e˙k ƒ»∆»¿»ƒ≈»ƒ»¿«¿»¿ƒ¿≈

‰L‡‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ,Ì‰È�L לטענתה מסייעים השטרות ÌÈ·e˙kכי Ì‡Â . ¿≈∆«ƒƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ
dÏL ÌÏk ,dÏL ÌÏkL ˙�ÚBË ‡È‰Â ,„·Ï dÓLa הנ"ל .צה מטעם ƒ¿»¿«¿ƒ∆∆∆À»∆»À»∆»

‡Ò ÔÓÈÒ

˙Â¯Ë˘ ÔÈ�ÚÓ ÌÈ�È„ ‰ÓÎ
ÌÈÙÈÚÒ Ê"Ë Â·Â

ÂÏÒÎ ·Î

‡e�˜zL Ï‰˜זיוף חשש È‰È‰מחמת ‡Ï Ì‡ ¯ËL ÌeL ÏÈÚBÈ ‡ÏL »»∆ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ…ƒ¿∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ „È ˙·È˙kÓ מיוחדים עדים Ê‰וחתימת ÏÏÎa ÔÈ‡ שטר , ƒ¿ƒ««≈»ƒ≈ƒ¿«∆

ÔBÚÓLÏ Ô·e‡¯ ÏÁÓL ‰ÏÈÁÓ או ראובן, של ידו  בכתב הלואה שטר או ¿ƒ»∆»«¿≈¿ƒ¿

u

והיוצה. שבבית, הממון בעניני  ונותנת  הנושאת  דאשה יבואר ס "ב  סימן  לקמן

הסמ"ע כתב  ולכן  ממעותיה, שהם לטעון יכולה אינה שמה, על  יוצאים  שטרות 

עצמו שהבעל  בידוע דאיירי כתב  והש "ך  בבית. ונותנת נושאת  שאינה כאן דאיירי 

בבית . ונותנת  בנושאת  אף נאמנת  ולכן אלו , שטרות  כתב 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñâò

אחר  אדם של יד בכתב שהשטר ¯‡Ô·e,אע"פ ‰ÈÏÚ Ìe˙ÁÂÔÈ‡ È‡„Â„ ¿»»∆»¿≈¿««≈

‰�Âk‰התקנה ÌÈ„Úaשל Ìe˙Á‰ ¯ËL‰ ÏÚ ˜¯(¯ÂË). ««»»«««¿«∆»¿≈ƒ

·˜zÚ‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙ÁL ¯ÙBÒ‰ „ÈaL ¯ËL‰ ÒÙË…∆«¿«∆¿««≈∆¬ƒ»»≈ƒ¿…À¿«
¯ËL‰ על קנין ופלוני פלוני עשו פלוני ביום למזכרת: כתבו שהעדים היינו «¿«

ליד  ומוסרים גמור בשטר כותבים הצורך ולעת הדברים, פרטי ושאר וכך, כך

התובע  ליד ונמסר נכתב ולא ‡Ï‡הבע"ד, ,ÒÙË B˙B‡Ï ¯ËL ÔÈ„ ÔÈ‡ ,≈ƒ¿«¿…∆∆»
.¯ËL ÔÈ„ BÏ ˙BÈ‰Ï ¯ÈÚa ‚‰�Ó Ôk Ì‡:‰‚‰Ba eÓ˙Á ‡ÏL ÏÎ„ ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¿»∆…»¿

‡ÓÏÚa ÌÈ¯·„ ÔB¯ÎÊÏ ˜¯ ,ÂÈÏÚ·Ï B¯ÒÓÏ È„k ÌÈ„Ú‰ לעצמםÈ¯˜Ó ‡Ï , »≈ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»…ƒ¿≈

·˙kÏ Ôz� ‡ÏL ¯ËL ÔÎÂ .¯ËL להם אמר לא המוכר או שהלוה היינו ¿«¿≈¿«∆…ƒ«ƒ»≈

עצמם  מדעת וכתבוהו השטר את eÚËלכתוב ÌÈ„Ú‰L ¯ÓÈÓÏ ‡kÈ‡Â ,¿ƒ»¿≈«∆»≈ƒ»

מ"מ  היה, ההלואה שמעשה אע"פ למלוה, ומסרוהו ÏÚוכתבוהו ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ«

¯ËL B˙B‡ Èt(‡"È¯ ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙),Ô·˙k ÈtÓ ÈÂ‰„ שלא כיון ƒ¿«¿«≈ƒƒ¿»»

שראו, מה שמעידין כמו רק אלא שטר, דין לו אין המתחייב, מדעת נכתב

תקנו  רבנן כי כתבם, מפי ולא 'מפיהם' דדורשים שפסול, בכתב כעדות והוי

זה  פסול נשאר שטר כדין נעשה שלא וכל זה, פסול אין BÓkשב'שטר' ,¿

.·"ÈÂ ‡"È ÛÈÚÒ Á"Î ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L שטופס השו"ע שכתב מה ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿

שטר דין לו אין לזכרון e·˙kLשנכתב ÏÎ„ e‰Ï ‡¯È·Òe ,ÌÈ˜ÏBÁ LÈ e‰ÈÓƒ≈¿ƒ¿ƒ»¿¿»∆»¿

·zÎÏ ˙�Ó ÏÚ ÒÙË יותר מאוחר �zÎ·במועד ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËL …∆«¿«ƒ¿…¿«««ƒ∆…ƒ¿«

¯ËL ÔÈ„ ‰Ê ÒÙËÏ LÈ ,¯ËL‰ צו(Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË). «¿«≈¿…∆∆ƒ¿«

ÂÏÒÎ ‚Î

ולכן‚ זה, על שישבע הגאונים תקנו לי, אין וטוען אותו שתובעים «L‡ƒ‰מי
‰ÂÏÏ e�˜zL ÌÈ�B‡‚‰ ˙�˜˙k ,Ú·LÏ ‰·ÈÁ˙�L לישבע שצריך ∆ƒ¿«¿»ƒ»«¿«»««¿ƒ∆ƒ¿«…∆

ÔÈÏËÏËÓ dÏ LÈ Ì‡ צז˙·¯ÒÓ ‡È‰Â ,Ì‰Ó Ú¯tÈL לישבעÔÈ„�Ó , ƒ≈»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ»«≈∆¿ƒ¿»∆∆¿«ƒ

u

שטר.צו. דין לזה  אין  ולכו "ע  מחלוקת, בזה דאין כתב  והש "ך 

שיש צז. טוען  והתובע קרקע, אלא  מטלטלין  לי אין אומר אם אפי ' הש "ך  לדעת 

אין  זה  שבאופן הסמ "ע ודעת  מטלטלין. לו  שאין שישבע תקנו  בזה גם לו ,

על ובין  מטלטלין  על  בין  אותו  משביעין כלום , לו  שאין  שטוען באופן  רק משביעין,

קרקע.



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ áò

Ô·e‡¯[ÔBÚÓLÏ]‰ÏÈÁÓ ¯ËLלו שמוחל שם ÔBÓÓוכתב ˙ÚÈ·z ÏkÓ ¿≈¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ»¿ƒ«»
עליו  קודם לו ÔBÚÓLשהיה ÔÚBË ÂÈLÎÚÂ ‰e‰ÂÏ,הלוה , ‡Ï ÈÂÏL ÔÂÈkL ¿«¿»≈ƒ¿∆≈»∆≈ƒ…ƒ¿»

Ô·e‡¯ ‡Ï‡ ולא לראובן אותם חייב הוא בעצם זוז, עשרים על השטר וא"כ ∆»¿≈
זה, בחוב זכה ולא לוי ליד בא שלא כיון 'Ïkוממילאללוי, BÏ ÏÁÓL ÔÂÈk≈»∆»«»

ÔBÚÓL ÌÚ ÔÈ„‰ ,ÏÏÎa ‰Ê Ì‚ ,'ÔBÓÓ ˙ÚÈ·z חובו לו .ונמחל ¿ƒ«»«∆ƒ¿««ƒƒƒ¿

ÂÏÒÎ ‡Î

‡ÈÚ˜¯˜ ˙�BkLÓ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ לאכול במשכון קרקע שקיבל ««¿∆∆¬≈««¿««¿«
ÂˆÂ‰פירותיה  ÂÈLÎÚÂהמלוה, ,ÔË˜‰ B�a ÌLa Ú˜¯˜‰ ·zÎÏ ¿ƒ»ƒ¿…««¿«¿≈¿«»»¿«¿»

z‡ È„È„ ÌÈ¯·„ ÏÚa Â‡Ï ‰ÂÏÓÏ ‰BÏ‰ ÔÚBË שם על כתוב השטר כי ≈«∆««¿∆«««¿»ƒƒƒ«¿
הקטן  ÌeÏkבנך ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ וממילא , בנו, של לאפוטרופוס נחשב דהאב ≈ƒ¿»»¿

בשמו  לגבות גם .יכול

·ÈdÏL ÌÈˆÁL ,dÏÚa ÁÈ�‰L ˙BÚ˜¯˜‰ ÏÚ ˙�ÚBËL ‰L‡ נקנו כי ƒ»∆∆∆«««¿»∆ƒƒ««¿»∆∆¿»∆»
˙B¯ËL‰Â ,‰È·‡ ˙ÈaÓ dÏ eÏÙ�L ˙BÚÓÓאכןÌLa ÌÈ·e˙k ƒ»∆»¿»ƒ≈»ƒ»¿«¿»¿ƒ¿≈

‰L‡‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ,Ì‰È�L לטענתה מסייעים השטרות ÌÈ·e˙kכי Ì‡Â . ¿≈∆«ƒƒ»ƒ»¿ƒ¿ƒ
dÏL ÌÏk ,dÏL ÌÏkL ˙�ÚBË ‡È‰Â ,„·Ï dÓLa הנ"ל .צה מטעם ƒ¿»¿«¿ƒ∆∆∆À»∆»À»∆»

‡Ò ÔÓÈÒ

˙Â¯Ë˘ ÔÈ�ÚÓ ÌÈ�È„ ‰ÓÎ
ÌÈÙÈÚÒ Ê"Ë Â·Â

ÂÏÒÎ ·Î

‡e�˜zL Ï‰˜זיוף חשש È‰È‰מחמת ‡Ï Ì‡ ¯ËL ÌeL ÏÈÚBÈ ‡ÏL »»∆ƒ¿∆…ƒ¿«ƒ…ƒ¿∆
¯ÈÚ‰ ¯ÙBÒ „È ˙·È˙kÓ מיוחדים עדים Ê‰וחתימת ÏÏÎa ÔÈ‡ שטר , ƒ¿ƒ««≈»ƒ≈ƒ¿«∆

ÔBÚÓLÏ Ô·e‡¯ ÏÁÓL ‰ÏÈÁÓ או ראובן, של ידו  בכתב הלואה שטר או ¿ƒ»∆»«¿≈¿ƒ¿

u

והיוצה. שבבית, הממון בעניני  ונותנת  הנושאת  דאשה יבואר ס "ב  סימן  לקמן

הסמ"ע כתב  ולכן  ממעותיה, שהם לטעון יכולה אינה שמה, על  יוצאים  שטרות 

עצמו שהבעל  בידוע דאיירי כתב  והש "ך  בבית. ונותנת נושאת  שאינה כאן דאיירי 

בבית . ונותנת  בנושאת  אף נאמנת  ולכן אלו , שטרות  כתב 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñâò

אחר  אדם של יד בכתב שהשטר ¯‡Ô·e,אע"פ ‰ÈÏÚ Ìe˙ÁÂÔÈ‡ È‡„Â„ ¿»»∆»¿≈¿««≈

‰�Âk‰התקנה ÌÈ„Úaשל Ìe˙Á‰ ¯ËL‰ ÏÚ ˜¯(¯ÂË). ««»»«««¿«∆»¿≈ƒ

·˜zÚ‰ ‡ÏÂ ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙ÁL ¯ÙBÒ‰ „ÈaL ¯ËL‰ ÒÙË…∆«¿«∆¿««≈∆¬ƒ»»≈ƒ¿…À¿«
¯ËL‰ על קנין ופלוני פלוני עשו פלוני ביום למזכרת: כתבו שהעדים היינו «¿«

ליד  ומוסרים גמור בשטר כותבים הצורך ולעת הדברים, פרטי ושאר וכך, כך

התובע  ליד ונמסר נכתב ולא ‡Ï‡הבע"ד, ,ÒÙË B˙B‡Ï ¯ËL ÔÈ„ ÔÈ‡ ,≈ƒ¿«¿…∆∆»
.¯ËL ÔÈ„ BÏ ˙BÈ‰Ï ¯ÈÚa ‚‰�Ó Ôk Ì‡:‰‚‰Ba eÓ˙Á ‡ÏL ÏÎ„ ƒ≈ƒ¿»»ƒƒ¿ƒ¿«¿»∆…»¿

‡ÓÏÚa ÌÈ¯·„ ÔB¯ÎÊÏ ˜¯ ,ÂÈÏÚ·Ï B¯ÒÓÏ È„k ÌÈ„Ú‰ לעצמםÈ¯˜Ó ‡Ï , »≈ƒ¿≈¿»¿ƒ¿»»«¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»…ƒ¿≈

·˙kÏ Ôz� ‡ÏL ¯ËL ÔÎÂ .¯ËL להם אמר לא המוכר או שהלוה היינו ¿«¿≈¿«∆…ƒ«ƒ»≈

עצמם  מדעת וכתבוהו השטר את eÚËלכתוב ÌÈ„Ú‰L ¯ÓÈÓÏ ‡kÈ‡Â ,¿ƒ»¿≈«∆»≈ƒ»

מ"מ  היה, ההלואה שמעשה אע"פ למלוה, ומסרוהו ÏÚוכתבוהו ÔÈ�„ ÔÈ‡≈»ƒ«

¯ËL B˙B‡ Èt(‡"È¯ ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙),Ô·˙k ÈtÓ ÈÂ‰„ שלא כיון ƒ¿«¿«≈ƒƒ¿»»

שראו, מה שמעידין כמו רק אלא שטר, דין לו אין המתחייב, מדעת נכתב

תקנו  רבנן כי כתבם, מפי ולא 'מפיהם' דדורשים שפסול, בכתב כעדות והוי

זה  פסול נשאר שטר כדין נעשה שלא וכל זה, פסול אין BÓkשב'שטר' ,¿

.·"ÈÂ ‡"È ÛÈÚÒ Á"Î ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L שטופס השו"ע שכתב מה ∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿ƒ¿

שטר דין לו אין לזכרון e·˙kLשנכתב ÏÎ„ e‰Ï ‡¯È·Òe ,ÌÈ˜ÏBÁ LÈ e‰ÈÓƒ≈¿ƒ¿ƒ»¿¿»∆»¿

·zÎÏ ˙�Ó ÏÚ ÒÙË יותר מאוחר �zÎ·במועד ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,¯ËL …∆«¿«ƒ¿…¿«««ƒ∆…ƒ¿«

¯ËL ÔÈ„ ‰Ê ÒÙËÏ LÈ ,¯ËL‰ צו(Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË). «¿«≈¿…∆∆ƒ¿«

ÂÏÒÎ ‚Î

ולכן‚ זה, על שישבע הגאונים תקנו לי, אין וטוען אותו שתובעים «L‡ƒ‰מי
‰ÂÏÏ e�˜zL ÌÈ�B‡‚‰ ˙�˜˙k ,Ú·LÏ ‰·ÈÁ˙�L לישבע שצריך ∆ƒ¿«¿»ƒ»«¿«»««¿ƒ∆ƒ¿«…∆

ÔÈÏËÏËÓ dÏ LÈ Ì‡ צז˙·¯ÒÓ ‡È‰Â ,Ì‰Ó Ú¯tÈL לישבעÔÈ„�Ó , ƒ≈»ƒ«¿¿ƒ∆ƒ»«≈∆¿ƒ¿»∆∆¿«ƒ

u

שטר.צו. דין לזה  אין  ולכו "ע  מחלוקת, בזה דאין כתב  והש "ך 

שיש צז. טוען  והתובע קרקע, אלא  מטלטלין  לי אין אומר אם אפי ' הש "ך  לדעת 

אין  זה  שבאופן הסמ "ע ודעת  מטלטלין. לו  שאין שישבע תקנו  בזה גם לו ,

על ובין  מטלטלין  על  בין  אותו  משביעין כלום , לו  שאין  שטוען באופן  רק משביעין,

קרקע.



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ ãò

.LÈ‡Ï ÌÈNBÚL ÌLk ,‡�È„ ‡˙Èˆ„ „Ú d˙B‡ÏÎÏ LÈ‡Ï ‰ÂL ‰L‡„ »«¿«¿»ƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿»

‰¯BzaL ÔÈL�BÚ(¯ÂË). ¿ƒ∆«»

„'‰‡L¯‰ ‡Ïa Ba ˙Ba‚Ï B‡ÈˆBÓ‰ Ïk ÏÎeÈL' Ba ·e˙kL ¯ËL¿«∆»∆«»«ƒƒ¿¿…«¿»»
הרשאה  לקבל צריך אחר, אדם  אלא לגבות בא המלוה כשלא כלל בדרך

הרשאה  בלי לגבות יוכל שהמוציאו כתבו וכאן במקומו, לתבוע ‡Ìצח מהמלוה ,ƒ
‰·B‚Â ÌÈ˜ B‡�z ,‰‡L¯‰ ‡Ïa Ba ˙Ba‚Ï ‡ÏL ¯ÈÚa ‚‰�Ó ÔÈ‡≈ƒ¿»»ƒ∆…ƒ¿¿…«¿»»¿»«»¿∆
È„e‰È ÔÈa ,B‡ÈˆBÓ ÏÎÏ ·ÈÁ˙�L Ba ·e˙k eÏÙ‡Â ;‰‡L¯‰ ‡Ïa Ba¿…«¿»»«¬ƒ»∆ƒ¿«≈¿»ƒ≈¿ƒ

ÈB‚ ÔÈa,הלוה ליהודי  נזק ליגרם יכול כי כן, לכתוב איסור שיש אמרינן ולא ≈
בעלילות  עליו לבוא יכול eÏÈ„שהגוי ‰È‰ ‡ÈˆBÓ‰L ‡˜Â„Â היה . וכבר ¿«¿»∆«ƒ»»»

‰ÂÏ‡‰בעולם ˙ÚLa שהיה כיון עליו, גם הלוה התחייבות חלה ממילא ƒ¿««¿»»
ÏBÎÈבעולם  ‰È‰ ‡Ï„ ,‡Ï ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï „ÏB� Ì‡ Ï·‡ הלוה , ¬»ƒ«¿««ƒ«…¿…»»»

.ÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ÈÓÏ „aÚzL‰Ï¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆…»»»

ÂÏÒÎ „Î

‰·zÎÏ ‰�È„Óa e‚‰�L ¯·„ Ïk השטר �‡e�Ó˙בנוסח Ô‰ שהלוה , »»»∆»¬«¿ƒ»ƒ¿…≈∆¡»
נפרע  לא שהשטר לטעון למלוה נאמנות eLa˜‡נותן ‰e·˙k Ô‰ ,≈ƒ¿»¿»

חל  לא זה דבאופן בצינעא, דוקא לכתוב להם שאמר יאמר שלא כן שכותבין

באמת  לתת התכוון לא כי ‰Ôהמתנה של, תוקף לשטר שיש L‡¯שכתבו ≈¿»
,·BzÎÏ ÌÈ¯ÙBÒ‰ e‚‰�L È¯ËL„ È¯ÙeLלכן¯„eÒ· ‰�˜ÓL ÈÓ Ïk ¿≈ƒ¿»≈∆»¬«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿∆¿»

L¯ÙÏכדי CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰�È„Ó‰ ‚‰�Ók e‰e·zÎÈL BzÚ„ ,¯ËL ·zÎÏƒ¿…¿««¿∆ƒ¿¿¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈»ƒ¿»≈
שכוונתו  BÚ„להם ¯‡a˙ÈÂ ;da ˙È‡„ È¯ÈtL È�LÏ Ïk e·zÎÈL∆ƒ¿¿»ƒ¿≈«ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ¿»≈
.‡"Ú ÔÓÈÒa:‰‚‰Ïa˜Ó„ Ô‡Ó È‡‰Â קנין ועשה עצמו על שקיבל מי ¿ƒ»¿««ƒ¿«≈

‡˙eÎÊ„ È�LÏ ÏÎa ‡¯ËL ·zÎÓÏ זכות של לשונות בכל שטר ‡Ûלכתוב , ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿»«

È˜eÊÁ‡Ï ‡¯ÙÒ Ú„È ‡Ï„ ·‚ ÏÚ ולפרט לפרש יודע הסופר שאין אע"פ ««¿…»««¿»¿«¿≈

הזכות  לשונות כל „�Ôאת ‡¯ËL ˙eÈ¯Á‡Â' da ·˙k„ ÔÂÈk ,Èe‡¯k ואחריות »»≈»¿»«≈¿«¬»¿»»¿»

u

המנהגצח. אם  אף  הרשאה ', 'בלי  לגבות שיוכל  בפירוש  כתוב  שאם  הסמ "ע  דעת 

סתם בו שכתוב  השו "ע וכוונת בפירוש , שכתב  כיון בו , שגובה  הדין בו , יגבו  שלא 

לא. או  הרשאה בלי גובים אם  המקום  במנהג תלוי ובזה בו , יגבה המוציאו  שכל 

גובים שלא  המנהג אם הרשאה', 'בלי בפירוש  בכתוב  דאף  והש "ך הט"ז דעת אבל 

המנהג. אחר הולכים  הרשאה, בלי

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñäò

זה  ÈÏÚשטר ˙ÈÏÈ·˜ עלי „Ï‡קיבלתי ,Ï‡¯NÈa È‚È‰�„ ˙B¯ËL ÏÎk »ƒƒ»«¿»¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿»≈¿…

‡zÎÓÒ‡k העליונה על ידו להיות התובע כוח ליפות כדי נכתב זה לשון ¿«¿«¿»

'È¯ËL„ ÈÒÙBËÎ ‡Ï„e לצורך שטר טופס בתורת ולא בו לגבות שנכתב היינו ¿…¿¿≈ƒ¿»≈

בישראל,,הסופר  בשטרות הנהוג כל עצמו על שמקבל שכתב כוונתו ˜‡Èמה »≈

‡�È�Ú ˙ÏÁ˙a ÈÏÏk ÏÎÏ לא זה שלולא לומר המסתברים הדברים כל היינו ¿»¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»

מסכים  ÌÈ‡�zהיה Ï·‡ אותם , כותב אחד כל �‡e�Ó˙שלא ÔB‚k למלוה ¬»¿»ƒ¿∆¡»

‰�zÓa ‰Ú„BÓ ÏeËa B‡ ,‰‡ÂÏ‰a קודם שנתן מודעות כל מבטל שהנותן ¿«¿»»ƒ»»¿«»»

אח"כ  שיתן המתנה את Ô�È·LÁלבטל ‡Ï זה לשון בכלל נכלל זה Ú„אין …»¿ƒ»«

ÈL¯tÓ„כן לכתוב נוהגים שכולם או בשטר, בפירוש שיכתבנו (¯·Â�Èעד ¿ƒ«¿≈

(‡"Á '„ ·È˙� ÌÁÂ¯È„"È ÛÈÚÒ ‡"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ צט.·e˙kL ¯ËL ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿«∆»
ÏÙk‰ ÏÚ ˙B‡ˆB‰‰ Ú¯ÙÈL Ba לו ישלם הלוה בגלל שיהיה הוצאה שכל ∆ƒ¿««»««∆∆

‰e‡כפול  ‡zÎÓÒ‡ וסבור , חייב, שאינו בדבר עצמו מתחייב שאדם דבר כל «¿«¿»
נקרא  וזה להתחייב, באמת בדעתו אין זה, חיוב לידי יבוא לא שלבסוף

‚B·‰'אסמכתא' B�È‡Â חלה בהם, שהתחייב עצמם ההוצאות על אבל ¿≈∆
התחייב  אם אפי' להרויח, שיכל רווח מניעת אבל לשלמם, וחייב ההתחייבות

אסמכתא  הוי ÂÎÂ'‰‚‰:.לשלמם, '‡zÎÓÒ‡k ‡Ï„' da ·˙k„ ·‚ ÏÚ Û‡Â¿«««¿»«≈¿…¿«¿«¿»¿

אסמכתא  דין להוריד זה לשון מועיל È�È„aאין Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ≈

‡zÎÓÒ‡ זה דין שם שכתוב י"ח ‰È„Ó�‰סעיף È�a Ba e‚‰�L ¯·„ ÏÎÂ . «¿«¿»¿»»»∆»¬¿≈«¿ƒ»

˙B¯ËLa זה ממנהג יודע ‰ÌÈÎÏBוהלוה ,ÌÈÓÎÁ Ôe˜˙k B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»««ƒ∆≈¿ƒ¬»ƒ¿ƒ

ÂÈ¯Á‡(‰"˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ·"Ó ÔÓÈÒ ÛÂÒ· ¯ÂË). «¬»

u

בלאצט. נאמנות, כותבים  שהרבה המקום  ומנהג נאמנות , בו  שיש  שטר  שם: ז"ל 

העדים אם נכתב , רשותו  בלא כי טוען והלוה דשטרא, לשופרא  הבעלים , המלכת 

שטרות  שבשאר רואים שהיו מפני אם  כי  כתבוהו , שלא  ואומרים כאן הם עצמו 

אין  לעיל , דכתיב  מאי  כל  על  מיניה וקנינא ביה: דכתיב  גב  על  אף  כך, כתוב  הוא 

הדין  (והוא  השטרות בכל  כן לכתוב  פשוט  מנהג שאינו  כיון הנאמנות , על  סומכין

על וקנינא בפירוש : כתוב  ואם ה '). סעיף  ס "א סי ' לעיל  עיין השטר תקוני בשאר

אמר  לא אמרו : כך ואחר מפורש , הנאמנות ובענין לעיל , ומפורש  דכתיב  מאי כל 

אינו שוב  שהגיד דכיון  נאמנים , אינם כתבנוהו , בטעות או: זה , נאמנות מעולם לנו 

אין  ושוב  מפורש , הנאמנות על  קנין  בשטרות לכתוב  טוב  מנהג לכן ומגיד. חוזר

לפקפק.



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ ãò

.LÈ‡Ï ÌÈNBÚL ÌLk ,‡�È„ ‡˙Èˆ„ „Ú d˙B‡ÏÎÏ LÈ‡Ï ‰ÂL ‰L‡„ »«¿«¿»ƒ»¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿»

‰¯BzaL ÔÈL�BÚ(¯ÂË). ¿ƒ∆«»

„'‰‡L¯‰ ‡Ïa Ba ˙Ba‚Ï B‡ÈˆBÓ‰ Ïk ÏÎeÈL' Ba ·e˙kL ¯ËL¿«∆»∆«»«ƒƒ¿¿…«¿»»
הרשאה  לקבל צריך אחר, אדם  אלא לגבות בא המלוה כשלא כלל בדרך

הרשאה  בלי לגבות יוכל שהמוציאו כתבו וכאן במקומו, לתבוע ‡Ìצח מהמלוה ,ƒ
‰·B‚Â ÌÈ˜ B‡�z ,‰‡L¯‰ ‡Ïa Ba ˙Ba‚Ï ‡ÏL ¯ÈÚa ‚‰�Ó ÔÈ‡≈ƒ¿»»ƒ∆…ƒ¿¿…«¿»»¿»«»¿∆
È„e‰È ÔÈa ,B‡ÈˆBÓ ÏÎÏ ·ÈÁ˙�L Ba ·e˙k eÏÙ‡Â ;‰‡L¯‰ ‡Ïa Ba¿…«¿»»«¬ƒ»∆ƒ¿«≈¿»ƒ≈¿ƒ

ÈB‚ ÔÈa,הלוה ליהודי  נזק ליגרם יכול כי כן, לכתוב איסור שיש אמרינן ולא ≈
בעלילות  עליו לבוא יכול eÏÈ„שהגוי ‰È‰ ‡ÈˆBÓ‰L ‡˜Â„Â היה . וכבר ¿«¿»∆«ƒ»»»

‰ÂÏ‡‰בעולם ˙ÚLa שהיה כיון עליו, גם הלוה התחייבות חלה ממילא ƒ¿««¿»»
ÏBÎÈבעולם  ‰È‰ ‡Ï„ ,‡Ï ,Ô‡kÓ ¯Á‡Ï „ÏB� Ì‡ Ï·‡ הלוה , ¬»ƒ«¿««ƒ«…¿…»»»

.ÌÏBÚÏ ‡a ‡ÏL ÈÓÏ „aÚzL‰Ï¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆…»»»

ÂÏÒÎ „Î

‰·zÎÏ ‰�È„Óa e‚‰�L ¯·„ Ïk השטר �‡e�Ó˙בנוסח Ô‰ שהלוה , »»»∆»¬«¿ƒ»ƒ¿…≈∆¡»
נפרע  לא שהשטר לטעון למלוה נאמנות eLa˜‡נותן ‰e·˙k Ô‰ ,≈ƒ¿»¿»

חל  לא זה דבאופן בצינעא, דוקא לכתוב להם שאמר יאמר שלא כן שכותבין

באמת  לתת התכוון לא כי ‰Ôהמתנה של, תוקף לשטר שיש L‡¯שכתבו ≈¿»
,·BzÎÏ ÌÈ¯ÙBÒ‰ e‚‰�L È¯ËL„ È¯ÙeLלכן¯„eÒ· ‰�˜ÓL ÈÓ Ïk ¿≈ƒ¿»≈∆»¬«¿ƒƒ¿»ƒ∆«¿∆¿»

L¯ÙÏכדי CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰�È„Ó‰ ‚‰�Ók e‰e·zÎÈL BzÚ„ ,¯ËL ·zÎÏƒ¿…¿««¿∆ƒ¿¿¿ƒ¿««¿ƒ»¿≈»ƒ¿»≈
שכוונתו  BÚ„להם ¯‡a˙ÈÂ ;da ˙È‡„ È¯ÈtL È�LÏ Ïk e·zÎÈL∆ƒ¿¿»ƒ¿≈«ƒ≈¿ƒ≈¿ƒ¿»≈
.‡"Ú ÔÓÈÒa:‰‚‰Ïa˜Ó„ Ô‡Ó È‡‰Â קנין ועשה עצמו על שקיבל מי ¿ƒ»¿««ƒ¿«≈

‡˙eÎÊ„ È�LÏ ÏÎa ‡¯ËL ·zÎÓÏ זכות של לשונות בכל שטר ‡Ûלכתוב , ¿ƒ¿«¿»»¿»ƒ¿≈ƒ¿»«

È˜eÊÁ‡Ï ‡¯ÙÒ Ú„È ‡Ï„ ·‚ ÏÚ ולפרט לפרש יודע הסופר שאין אע"פ ««¿…»««¿»¿«¿≈

הזכות  לשונות כל „�Ôאת ‡¯ËL ˙eÈ¯Á‡Â' da ·˙k„ ÔÂÈk ,Èe‡¯k ואחריות »»≈»¿»«≈¿«¬»¿»»¿»

u

המנהגצח. אם  אף  הרשאה ', 'בלי  לגבות שיוכל  בפירוש  כתוב  שאם  הסמ "ע  דעת 

סתם בו שכתוב  השו "ע וכוונת בפירוש , שכתב  כיון בו , שגובה  הדין בו , יגבו  שלא 

לא. או  הרשאה בלי גובים אם  המקום  במנהג תלוי ובזה בו , יגבה המוציאו  שכל 

גובים שלא  המנהג אם הרשאה', 'בלי בפירוש  בכתוב  דאף  והש "ך הט"ז דעת אבל 

המנהג. אחר הולכים  הרשאה, בלי

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñäò

זה  ÈÏÚשטר ˙ÈÏÈ·˜ עלי „Ï‡קיבלתי ,Ï‡¯NÈa È‚È‰�„ ˙B¯ËL ÏÎk »ƒƒ»«¿»¿»ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿»≈¿…

‡zÎÓÒ‡k העליונה על ידו להיות התובע כוח ליפות כדי נכתב זה לשון ¿«¿«¿»

'È¯ËL„ ÈÒÙBËÎ ‡Ï„e לצורך שטר טופס בתורת ולא בו לגבות שנכתב היינו ¿…¿¿≈ƒ¿»≈

בישראל,,הסופר  בשטרות הנהוג כל עצמו על שמקבל שכתב כוונתו ˜‡Èמה »≈

‡�È�Ú ˙ÏÁ˙a ÈÏÏk ÏÎÏ לא זה שלולא לומר המסתברים הדברים כל היינו ¿»¿»≈ƒ¿ƒ«ƒ¿»»

מסכים  ÌÈ‡�zהיה Ï·‡ אותם , כותב אחד כל �‡e�Ó˙שלא ÔB‚k למלוה ¬»¿»ƒ¿∆¡»

‰�zÓa ‰Ú„BÓ ÏeËa B‡ ,‰‡ÂÏ‰a קודם שנתן מודעות כל מבטל שהנותן ¿«¿»»ƒ»»¿«»»

אח"כ  שיתן המתנה את Ô�È·LÁלבטל ‡Ï זה לשון בכלל נכלל זה Ú„אין …»¿ƒ»«

ÈL¯tÓ„כן לכתוב נוהגים שכולם או בשטר, בפירוש שיכתבנו (¯·Â�Èעד ¿ƒ«¿≈

(‡"Á '„ ·È˙� ÌÁÂ¯È„"È ÛÈÚÒ ‡"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ צט.·e˙kL ¯ËL ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿«∆»
ÏÙk‰ ÏÚ ˙B‡ˆB‰‰ Ú¯ÙÈL Ba לו ישלם הלוה בגלל שיהיה הוצאה שכל ∆ƒ¿««»««∆∆

‰e‡כפול  ‡zÎÓÒ‡ וסבור , חייב, שאינו בדבר עצמו מתחייב שאדם דבר כל «¿«¿»
נקרא  וזה להתחייב, באמת בדעתו אין זה, חיוב לידי יבוא לא שלבסוף

‚B·‰'אסמכתא' B�È‡Â חלה בהם, שהתחייב עצמם ההוצאות על אבל ¿≈∆
התחייב  אם אפי' להרויח, שיכל רווח מניעת אבל לשלמם, וחייב ההתחייבות

אסמכתא  הוי ÂÎÂ'‰‚‰:.לשלמם, '‡zÎÓÒ‡k ‡Ï„' da ·˙k„ ·‚ ÏÚ Û‡Â¿«««¿»«≈¿…¿«¿«¿»¿

אסמכתא  דין להוריד זה לשון מועיל È�È„aאין Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ≈

‡zÎÓÒ‡ זה דין שם שכתוב י"ח ‰È„Ó�‰סעיף È�a Ba e‚‰�L ¯·„ ÏÎÂ . «¿«¿»¿»»»∆»¬¿≈«¿ƒ»

˙B¯ËLa זה ממנהג יודע ‰ÌÈÎÏBוהלוה ,ÌÈÓÎÁ Ôe˜˙k B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ , «¿»««ƒ∆≈¿ƒ¬»ƒ¿ƒ

ÂÈ¯Á‡(‰"˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ·"Ó ÔÓÈÒ ÛÂÒ· ¯ÂË). «¬»

u

בלאצט. נאמנות, כותבים  שהרבה המקום  ומנהג נאמנות , בו  שיש  שטר  שם: ז"ל 

העדים אם נכתב , רשותו  בלא כי טוען והלוה דשטרא, לשופרא  הבעלים , המלכת 

שטרות  שבשאר רואים שהיו מפני אם  כי  כתבוהו , שלא  ואומרים כאן הם עצמו 

אין  לעיל , דכתיב  מאי  כל  על  מיניה וקנינא ביה: דכתיב  גב  על  אף  כך, כתוב  הוא 

הדין  (והוא  השטרות בכל  כן לכתוב  פשוט  מנהג שאינו  כיון הנאמנות , על  סומכין

על וקנינא בפירוש : כתוב  ואם ה '). סעיף  ס "א סי ' לעיל  עיין השטר תקוני בשאר

אמר  לא אמרו : כך ואחר מפורש , הנאמנות ובענין לעיל , ומפורש  דכתיב  מאי כל 

אינו שוב  שהגיד דכיון  נאמנים , אינם כתבנוהו , בטעות או: זה , נאמנות מעולם לנו 

אין  ושוב  מפורש , הנאמנות על  קנין  בשטרות לכתוב  טוב  מנהג לכן ומגיד. חוזר

לפקפק.



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ åò

ÂÂÈ�Ùa ÔÈ· ‰ÂÏ ÈÒÎ�Ï „¯ÈÏ ‰ÂÏÓÏ ˙eL¯ LÈL Ba ·e˙kL ¯ËL¿«∆»∆≈¿««¿∆≈≈¿ƒ¿≈…∆≈¿»»
‡ÓeL ‡Ï·e ÔÈ„ ˙Èa ˙eL¯ ‡Ïa ÂÈ�Ù· ‡ÏL ÔÈa‰Ê¯Î‰Â בלי ≈∆…¿»»¿…¿≈ƒ¿…»¿«¿»»

במחיר  להרבות מוכן מי הכרזה ויעשה נכסיו, שיווי  את ישום ‡B�Èשהב"ד ,≈
,ÂÈÒÎ�Ï „¯ÈÏ ‰¯B˙ È¯·„ ÏÚ ¯·ÚÏ È‡L¯מצוה התורה ÂÏÓ‰L‰כי «««¬…«ƒ¿≈»≈≈ƒ¿»»∆««¿∆
ÔÈ„ ˙È·a ‡Ï‡ e��kLÓÈ ‡Ï B¯·Á לנכסיו ‡˙ לרדת לו אסור אבל ∆¬≈…¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ

נחשב  וממילא עבוטו', לעבוט ביתו אל תבוא 'לא דכתיב ולמשכנו, בעצמו

לירד  בעיר פשוט מנהג שיש ובמקום מהני. ולא תורה דין על לעבור שהתנה

המנהג  אחר שהולכים פשוט ב"ד, רשות בלי „ÔÈלנכסיו ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…»»«»
.BÓˆÚÏ ÔÈ„ ˙BNÚÏ ˙eL¯ BÏ LÈ Ê‡ ,B�e„Ï ‰ˆB¯L∆∆¿»≈¿«¬ƒ¿«¿

ÂÏÒÎ ‰Î

ÊÔ·e‡¯Ï ÂÈÏÚ ·˙kL ÔBÚÓL ראובן BÏעבור ·ÈÁ˙�L ,ÔÒÈ�a „Á‡a ƒ¿∆»«»»ƒ¿≈¿∆»¿ƒ»∆ƒ¿«≈
„BÈL ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ „Ú ÔBÓÓ Ck ÏÎa¯ËL ÏL B�ÓÊ ¯Á‡ ÔBÚÓL ‰ ¿»«»«∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿««¿«∆¿«

BÊ ‰‡„B‰a B„È ˙ÓÈ˙Áa ÌzÁÈÂ ·zÎÈÂ ÂÈÏÚ Ô·e‡¯Ï LÈL ‰Ê היינו ∆∆≈ƒ¿≈»»¿ƒ¿…¿«¿…«¬ƒ«»¿»»
על  אח"כ שיוודע שמה שטר לראובן נתן ושמעון שותפים, היו ושמעון שראובן

מכח  מלקוחות אף יגבה ידו, בכתב ע"ז לו ויודה לו חייב שנשאר חשבון פי

אלף  עד זו הודאה והגביל השטר, מזמן ויגבה בעדים, כעת שנעשה השטר

לו  חייב אינו ודאי שיותר שיודע לפי ÏLזהובים B„È ·˙k Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰Â ,¿ƒ¿≈¿«»∆
ÂÈÏÚ Ô·e‡¯Ï LÈL ‰„B‰L ÔBÚÓLשל תביעה ÔÓÊeזכות ,ÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈»»≈»¿ƒ¿«

Ô·e‡¯ ,¯È‡a „Á‡a ÔBÚÓL ˙ÓÈ˙Á ‰ÓÈ˜˙�Â ,ÔÒÈ�a Ê"Îa B„È ·˙k¿«»¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¬ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ»¿≈
B¯ËL ÔÓÊÓ ‰·B‚ ניסן מא' „‡Êדהיינו ËL¯כבר, ˜ÊÁ˙�L ÏB˜‰ ‡ˆÈ ∆ƒ¿«¿»¿»»»«∆ƒ¿«≈¿«

ÔBÚÓL ÏLלחייבו ÌÈ·e‰Êובכוחו ÛÏ‡ „Ú ניסן מא' כבר גובה .ולכן ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ

ÁÌÈ„Ú È�Ùa ˙È„B‰ ‰z‡ dÏ ¯Ó‡Â ÔÈ„Ï ÔBÚÓL ˙‡ Ú·zL Ô·e‡ ¿̄≈∆»«∆ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»≈»ƒ¿≈≈ƒ
‰�Ó ÈÏ ·ÈÁ ‰z‡Lהודאתך כתבו אלו ‚�·eועדים ‰zÚÂ ,¯ËLa ∆«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿«»»¿

‰È�˙ÈÂÏממני ‡Ï ‰z‡ ÔBÚÓL ·ÈL‰ ,EÏ e‰e�˙�e ¯ËL‰,מעולם «¿«¿»¿≈ƒƒ¿«»…ƒ¿ƒ«ƒ
Âאלא  ÔBkLÓ ÈÏ Ô˙� ÈÂÏבתמורתו·BÁ ¯ËL ÈÏÚ ·zÎÏ È�ÓÓ Ï‡L ≈ƒ»«ƒ«¿¿»«ƒ∆ƒƒ¿…»«¿«

EÓLa,מנה חייב שאני חוב שטר לו אתן ובתמורתו משכון לי נתן שלוי היינו ¿ƒ¿
לידו  השטר את ואתן המלוה, הוא שראובן כתוב יהיה חוב שבשטר לי ,ואמר
‰Úe·La ÔÓ‡� ÔBÚÓL ,B�BkLÓ BÏ Èz¯ÊÁ‰Â ¯ËL‰ ÈÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡e‰Â¿∆¡ƒƒ«¿«¿∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»
נאמן  והיה השטר, את לי והחזרת לך פרעתי לומר שיכל מגו לו שיש כיון

התובע  ביד השטר שאין כיון .בשבועה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñæò

ÂÏÒÎ ÂÎ

ËנתבעÂÈ·‡ ÈÈÁa B‡ÈˆB‰ ‡ÏL È�tÓ ¯ËL ÏÒÙÏ ‰ˆB¯‰ שבשטר »∆ƒ¿…¿«ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ
לפוסלו  ורוצה בנו, על הוציאו וכעת לו, חייב הנתבע של שאביו כתוב היה

בקל  לפוסלו יוכל שאביו שפחד כרחך על אביו, בחיי הוציאו שלא BÚÂ„מחמת ,¿
זמן  שהיה לפוסלו, aL][‰ÂÏÓ‰Â‡סיבה È�Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Ïזאת Ï‡בכל ∆»««¿∆¿«¿ƒ»…ƒ¿…

B‡ÈˆB‰ מזוייף שהשטר כרחך ועל כעת, CÎaעד ÏÒÙ� ¯ËL‰ ÔÈ‡ כי , ƒ≈«¿«ƒ¿»¿»
בשע  לא וגם אביך, בחיי בידי היה לא השטר ולומר להתנצל עוניי יכול ‡Ì�Óת ;»¿»

BÏ ‰‡¯È Ì‡Â ,BzÓ‡Ï ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï ˘¯„ÏÂ ¯˜ÁÏ ÔÈ„Ï LÈ≈««»«¬…¿ƒ¿…¿ƒ«ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»∆
ÌeLÏ ÔÈ‡L ÌzÁÈÂ ·zÎÈ ,¯˜LÂ ‰Ó¯Ó ÔÈ„‰L ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡a¿À¿¿»¿»∆«ƒ¿À∆¿∆∆ƒ¿…¿«¿…∆≈¿

Ú·z�‰ „Èa ÔzÈÂ ,‰Ê ÔÈ„a Ï„zL‰Ï Ï‡¯NÈ ÔÈ„ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ] ««ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ≈¿««ƒ¿«¿«≈¿≈ƒ»

[‚"Ò Â"Ë ק.:‰‚‰ÔLÈ ¯ËL Ïk ÔÎÂ לתבוע שיכל מזמן שנים ג' עבר שכבר ¿≈»¿«»»

‡ÂÈ¯Áבו  LtLÙÏe ¯˜ÁÏ ÔÈ„ ˙È·Ï LÈ [והמנהג , אותו. פוסלין אין אבל ≈¿≈ƒ«¬…¿«¿≈«¬»

ישן] בשטר גובים È'שלא ÔÓÈÒ ÛÂÒ ‡"Ù ÏÏÎ ˘"‡¯‰ Ì˘· Á"ˆ ÔÓÈÒ ¯ÂË)

(ˆ"˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ,Ú·z�‰ ÔÚËÈ ‡ÏL Ba ·e˙kL ·‚ ÏÚ Û‡ שהנתבע «««∆»∆…ƒ¿…«ƒ¿«

לטעון  יוכל Ïa˜Âלא ,¯ËL‰ „‚� ‰�ÚË ÌeLזה Úe·Le‰,דבר Ì¯Áa ÂÈÏÚ «¬»∆∆«¿«¿ƒ≈»»¿≈∆¿»

‰Ê ¯Á‡ ¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„ ˙Èa‰ ÈÎ‰ eÏÙ‡ מזוייף אינו זה שטר אמנם אם ¬ƒ»ƒ«≈ƒ»ƒ«¬…««∆

נפרע  שכבר BzÓ‡Ïאו ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ,(˜"È¯‰Ó· Ì˘). ¿≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ

È¯e‡a' :‰Ê ÔBLÏa ·e˙kL ¯ËL שיצא e�È�Ùaהחשבון ‰„B‰L ‰Ó ¿«∆»¿»∆≈«∆»¿»≈
'CÎÂ Ck ·˜ÚÈ ÔB·ÊÚ ÔBÓÓÓ ÂÈÏÚ LÈL Ô·e‡¯ של ממון אצלו שיש ¿≈∆≈»»ƒ»ƒ¿«¬…«¿«

וכך  כך יעקב È„aÚLÓÓירושת ˙Ba‚Ï ¯ËL ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡ דיכול , לענין וגם ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿≈

u

ויהיהק. אחתכנו  יאמר: לא  מרומה, שהוא שיודע  דין לפניו  שבא  הדיין שם: ז"ל 

ויחקור  בו ידרוש  יעשה , כיצד העדים. בצואר  תלוי העון ) שלשלת  (פי' הקולר

נפשות  כדיני דינו  אין  מקום  ומכל  - הגה נפשות: דיני של  וחקירה בדרישה הרבה 

בדין  שיחקור ר"ל  אלא העדות , שיתבטל  יודע, אינו  החקירות : מן באחד אמר שאם

רמאות , בו  שיש  דעתו  לפי  לו  נראה אם  רס "ו ). סימן (ריב "ש  שאפשר מה כל  מרומה

שדעתו או  לפסלן , יכול  שאינו  פי על  אף  העדים דברי  על  סומכת דעתו  שאין או

ולפי  כשרים שהם אע"פ העדים את  והשיא  ערמה ובעל  רמאי זה דין שבעל  נוטה

אחרים דברים שם  שיש  הדברים  מכלל  לו  שנראה או  הטעם , וזה  העידו , תומם

אותו לחתוך לו  אסור בהם  וכיוצא הדברים אלו  כל  לגלותם , רוצים ואינם מסותרים

מסורים הדברים  והרי  בדבר, שלם שלבו  מי  וידוננו  זה מדין  עצמו יסלק  אלא  הדין,

ביד  ונותן  כותב  היה מרומה , שהדין  דמוכח  באומדנא הרא "ש  רואה  וכשהיה ללב .

זה. בדין להשתדל  דיין לשום שאין הנתבע



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ åò

ÂÂÈ�Ùa ÔÈ· ‰ÂÏ ÈÒÎ�Ï „¯ÈÏ ‰ÂÏÓÏ ˙eL¯ LÈL Ba ·e˙kL ¯ËL¿«∆»∆≈¿««¿∆≈≈¿ƒ¿≈…∆≈¿»»
‡ÓeL ‡Ï·e ÔÈ„ ˙Èa ˙eL¯ ‡Ïa ÂÈ�Ù· ‡ÏL ÔÈa‰Ê¯Î‰Â בלי ≈∆…¿»»¿…¿≈ƒ¿…»¿«¿»»

במחיר  להרבות מוכן מי הכרזה ויעשה נכסיו, שיווי  את ישום ‡B�Èשהב"ד ,≈
,ÂÈÒÎ�Ï „¯ÈÏ ‰¯B˙ È¯·„ ÏÚ ¯·ÚÏ È‡L¯מצוה התורה ÂÏÓ‰L‰כי «««¬…«ƒ¿≈»≈≈ƒ¿»»∆««¿∆
ÔÈ„ ˙È·a ‡Ï‡ e��kLÓÈ ‡Ï B¯·Á לנכסיו ‡˙ לרדת לו אסור אבל ∆¬≈…¿«¿¿∆∆»¿≈ƒ

נחשב  וממילא עבוטו', לעבוט ביתו אל תבוא 'לא דכתיב ולמשכנו, בעצמו

לירד  בעיר פשוט מנהג שיש ובמקום מהני. ולא תורה דין על לעבור שהתנה

המנהג  אחר שהולכים פשוט ב"ד, רשות בלי „ÔÈלנכסיו ‡ˆÓ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…»»«»
.BÓˆÚÏ ÔÈ„ ˙BNÚÏ ˙eL¯ BÏ LÈ Ê‡ ,B�e„Ï ‰ˆB¯L∆∆¿»≈¿«¬ƒ¿«¿

ÂÏÒÎ ‰Î

ÊÔ·e‡¯Ï ÂÈÏÚ ·˙kL ÔBÚÓL ראובן BÏעבור ·ÈÁ˙�L ,ÔÒÈ�a „Á‡a ƒ¿∆»«»»ƒ¿≈¿∆»¿ƒ»∆ƒ¿«≈
„BÈL ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ „Ú ÔBÓÓ Ck ÏÎa¯ËL ÏL B�ÓÊ ¯Á‡ ÔBÚÓL ‰ ¿»«»«∆∆¿ƒ∆∆ƒ¿««¿«∆¿«

BÊ ‰‡„B‰a B„È ˙ÓÈ˙Áa ÌzÁÈÂ ·zÎÈÂ ÂÈÏÚ Ô·e‡¯Ï LÈL ‰Ê היינו ∆∆≈ƒ¿≈»»¿ƒ¿…¿«¿…«¬ƒ«»¿»»
על  אח"כ שיוודע שמה שטר לראובן נתן ושמעון שותפים, היו ושמעון שראובן

מכח  מלקוחות אף יגבה ידו, בכתב ע"ז לו ויודה לו חייב שנשאר חשבון פי

אלף  עד זו הודאה והגביל השטר, מזמן ויגבה בעדים, כעת שנעשה השטר

לו  חייב אינו ודאי שיותר שיודע לפי ÏLזהובים B„È ·˙k Ô·e‡¯ ‡ÈˆB‰Â ,¿ƒ¿≈¿«»∆
ÂÈÏÚ Ô·e‡¯Ï LÈL ‰„B‰L ÔBÚÓLשל תביעה ÔÓÊeזכות ,ÌÈ·e‰Ê ‰‡Ó ƒ¿∆»∆≈ƒ¿≈»»≈»¿ƒ¿«

Ô·e‡¯ ,¯È‡a „Á‡a ÔBÚÓL ˙ÓÈ˙Á ‰ÓÈ˜˙�Â ,ÔÒÈ�a Ê"Îa B„È ·˙k¿«»¿¿ƒ»¿ƒ¿«¿»¬ƒ«ƒ¿¿∆»¿ƒ»¿≈
B¯ËL ÔÓÊÓ ‰·B‚ ניסן מא' „‡Êדהיינו ËL¯כבר, ˜ÊÁ˙�L ÏB˜‰ ‡ˆÈ ∆ƒ¿«¿»¿»»»«∆ƒ¿«≈¿«

ÔBÚÓL ÏLלחייבו ÌÈ·e‰Êובכוחו ÛÏ‡ „Ú ניסן מא' כבר גובה .ולכן ∆ƒ¿«∆∆¿ƒ

ÁÌÈ„Ú È�Ùa ˙È„B‰ ‰z‡ dÏ ¯Ó‡Â ÔÈ„Ï ÔBÚÓL ˙‡ Ú·zL Ô·e‡ ¿̄≈∆»«∆ƒ¿¿ƒ¿»«≈«»≈»ƒ¿≈≈ƒ
‰�Ó ÈÏ ·ÈÁ ‰z‡Lהודאתך כתבו אלו ‚�·eועדים ‰zÚÂ ,¯ËLa ∆«»«»ƒ»∆ƒ¿«¿«»»¿

‰È�˙ÈÂÏממני ‡Ï ‰z‡ ÔBÚÓL ·ÈL‰ ,EÏ e‰e�˙�e ¯ËL‰,מעולם «¿«¿»¿≈ƒƒ¿«»…ƒ¿ƒ«ƒ
Âאלא  ÔBkLÓ ÈÏ Ô˙� ÈÂÏבתמורתו·BÁ ¯ËL ÈÏÚ ·zÎÏ È�ÓÓ Ï‡L ≈ƒ»«ƒ«¿¿»«ƒ∆ƒƒ¿…»«¿«

EÓLa,מנה חייב שאני חוב שטר לו אתן ובתמורתו משכון לי נתן שלוי היינו ¿ƒ¿
לידו  השטר את ואתן המלוה, הוא שראובן כתוב יהיה חוב שבשטר לי ,ואמר
‰Úe·La ÔÓ‡� ÔBÚÓL ,B�BkLÓ BÏ Èz¯ÊÁ‰Â ¯ËL‰ ÈÏ ¯ÈÊÁ‰ ‡e‰Â¿∆¡ƒƒ«¿«¿∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»
נאמן  והיה השטר, את לי והחזרת לך פרעתי לומר שיכל מגו לו שיש כיון

התובע  ביד השטר שאין כיון .בשבועה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñæò

ÂÏÒÎ ÂÎ

ËנתבעÂÈ·‡ ÈÈÁa B‡ÈˆB‰ ‡ÏL È�tÓ ¯ËL ÏÒÙÏ ‰ˆB¯‰ שבשטר »∆ƒ¿…¿«ƒ¿≈∆…ƒ¿«≈»ƒ
לפוסלו  ורוצה בנו, על הוציאו וכעת לו, חייב הנתבע של שאביו כתוב היה

בקל  לפוסלו יוכל שאביו שפחד כרחך על אביו, בחיי הוציאו שלא BÚÂ„מחמת ,¿
זמן  שהיה לפוסלו, aL][‰ÂÏÓ‰Â‡סיבה È�Ú‰ ˙ÈÏÎ˙Ïזאת Ï‡בכל ∆»««¿∆¿«¿ƒ»…ƒ¿…

B‡ÈˆB‰ מזוייף שהשטר כרחך ועל כעת, CÎaעד ÏÒÙ� ¯ËL‰ ÔÈ‡ כי , ƒ≈«¿«ƒ¿»¿»
בשע  לא וגם אביך, בחיי בידי היה לא השטר ולומר להתנצל עוניי יכול ‡Ì�Óת ;»¿»

BÏ ‰‡¯È Ì‡Â ,BzÓ‡Ï ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï ˘¯„ÏÂ ¯˜ÁÏ ÔÈ„Ï LÈ≈««»«¬…¿ƒ¿…¿ƒ«ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»∆
ÌeLÏ ÔÈ‡L ÌzÁÈÂ ·zÎÈ ,¯˜LÂ ‰Ó¯Ó ÔÈ„‰L ÁÎeÓ„ ‡�„Ó‡a¿À¿¿»¿»∆«ƒ¿À∆¿∆∆ƒ¿…¿«¿…∆≈¿

Ú·z�‰ „Èa ÔzÈÂ ,‰Ê ÔÈ„a Ï„zL‰Ï Ï‡¯NÈ ÔÈ„ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ] ««ƒ¿»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ∆¿ƒ≈¿««ƒ¿«¿«≈¿≈ƒ»

[‚"Ò Â"Ë ק.:‰‚‰ÔLÈ ¯ËL Ïk ÔÎÂ לתבוע שיכל מזמן שנים ג' עבר שכבר ¿≈»¿«»»

‡ÂÈ¯Áבו  LtLÙÏe ¯˜ÁÏ ÔÈ„ ˙È·Ï LÈ [והמנהג , אותו. פוסלין אין אבל ≈¿≈ƒ«¬…¿«¿≈«¬»

ישן] בשטר גובים È'שלא ÔÓÈÒ ÛÂÒ ‡"Ù ÏÏÎ ˘"‡¯‰ Ì˘· Á"ˆ ÔÓÈÒ ¯ÂË)

(ˆ"˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ,Ú·z�‰ ÔÚËÈ ‡ÏL Ba ·e˙kL ·‚ ÏÚ Û‡ שהנתבע «««∆»∆…ƒ¿…«ƒ¿«

לטעון  יוכל Ïa˜Âלא ,¯ËL‰ „‚� ‰�ÚË ÌeLזה Úe·Le‰,דבר Ì¯Áa ÂÈÏÚ «¬»∆∆«¿«¿ƒ≈»»¿≈∆¿»

‰Ê ¯Á‡ ¯˜ÁÏ CÈ¯ˆ ÔÈ„ ˙Èa‰ ÈÎ‰ eÏÙ‡ מזוייף אינו זה שטר אמנם אם ¬ƒ»ƒ«≈ƒ»ƒ«¬…««∆

נפרע  שכבר BzÓ‡Ïאו ÔÈ„‰ ‡ÈˆB‰Ï È„k ,(˜"È¯‰Ó· Ì˘). ¿≈¿ƒ«ƒ«¬ƒ

È¯e‡a' :‰Ê ÔBLÏa ·e˙kL ¯ËL שיצא e�È�Ùaהחשבון ‰„B‰L ‰Ó ¿«∆»¿»∆≈«∆»¿»≈
'CÎÂ Ck ·˜ÚÈ ÔB·ÊÚ ÔBÓÓÓ ÂÈÏÚ LÈL Ô·e‡¯ של ממון אצלו שיש ¿≈∆≈»»ƒ»ƒ¿«¬…«¿«

וכך  כך יעקב È„aÚLÓÓירושת ˙Ba‚Ï ¯ËL ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡ דיכול , לענין וגם ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿¿≈

u

ויהיהק. אחתכנו  יאמר: לא  מרומה, שהוא שיודע  דין לפניו  שבא  הדיין שם: ז"ל 

ויחקור  בו ידרוש  יעשה , כיצד העדים. בצואר  תלוי העון ) שלשלת  (פי' הקולר

נפשות  כדיני דינו  אין  מקום  ומכל  - הגה נפשות: דיני של  וחקירה בדרישה הרבה 

בדין  שיחקור ר"ל  אלא העדות , שיתבטל  יודע, אינו  החקירות : מן באחד אמר שאם

רמאות , בו  שיש  דעתו  לפי  לו  נראה אם  רס "ו ). סימן (ריב "ש  שאפשר מה כל  מרומה

שדעתו או  לפסלן , יכול  שאינו  פי על  אף  העדים דברי  על  סומכת דעתו  שאין או

ולפי  כשרים שהם אע"פ העדים את  והשיא  ערמה ובעל  רמאי זה דין שבעל  נוטה

אחרים דברים שם  שיש  הדברים  מכלל  לו  שנראה או  הטעם , וזה  העידו , תומם

אותו לחתוך לו  אסור בהם  וכיוצא הדברים אלו  כל  לגלותם , רוצים ואינם מסותרים

מסורים הדברים  והרי  בדבר, שלם שלבו  מי  וידוננו  זה מדין  עצמו יסלק  אלא  הדין,

ביד  ונותן  כותב  היה מרומה , שהדין  דמוכח  באומדנא הרא "ש  רואה  וכשהיה ללב .

זה. בדין להשתדל  דיין לשום שאין הנתבע



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ çò

פרעתי  ˜�ÔÈוהטעם.לטעון Ba ÔÈ‡ Èk שטרות כל של ‡Ï‡כדרך בלשון ƒ≈ƒ¿»∆»
‡Ï‡ BÊ ‰·È˙Îa e�Âk ‡ÏL ÔBLÏ‰ ÁÈÎBÓe ,‡e‰ ‡ÓÏÚa ‰‡„B‰»»¿»¿»ƒ««»∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»

ÌÈ¯·„ ÔB¯ÎÊÏ לעצמם,¯ËL ÌLÏ ‡ÏÂהיא e‡a¯וההוכחה e·˙kL ¿ƒ¿¿»ƒ¿…¿≈¿«∆»¿≈
ÌÈÏÈ‚¯L BÓk ,BÓˆÚ ÏÚ e�„Ú‰ e·˙Î ‡ÏÂ ,e�È�Ùa ‰„B‰L ‰Ó«∆»¿»≈¿…»¿≈¬¿««¿¿∆¿ƒƒ

Â ,˙B¯ËLa ·zÎÏ' רק כתבו לא ÌÈ·˙BkLגם BÓk ,'e�È�Ùa ‰„B‰ ‡Ï ƒ¿…«¿»¿…»¿»≈¿∆¿ƒ
˙B‡„B‰ È¯ËLa מגרע 'ביאור' ותיבת בפנינו', שהודה מה 'ביאור כתבו אלא ƒ¿»≈»

עצמם  לצורך ונכתב להם שיצא מה לחשבון רק �zÎ·שכוונתם ‡ÏL ¯ËL .¿«∆…ƒ¿«
,[‰ÂÏÓ‰ ÌL] BaÂÈÏÚ ‡ÈˆBÓL ÈÓ ÏÎÏ ‰ÂÏ‰ BÓˆÚ „aÚL ‡Ï‡ ≈««¿∆∆»ƒ¿≈«¿«…∆¿»ƒ∆ƒ»»

Úe„ÈL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰a‚È B‡ÈˆBÓ‰ Ïk ,e�ÓÓ ‰a‚ÈL ‰Ê ¯ËL¿«∆∆ƒ¿∆ƒ∆»«ƒƒ¿∆««ƒ∆»«
˙·È˙k ˙ÚLa „ÏB� ‰È‰ÈL ‡e‰Â ,ÔBÓÓ‰ ‰Ê ‰ÂÏ‰ ‡Ï ‡e‰L∆…ƒ¿»∆«»¿∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«

.¯ËL‰'� ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ'ב .סעיף «¿«¿«≈¿≈ƒ»

ÂÏÒÎ ÊÎ

‡ÈLÈ ,B¯ËL BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆB¯ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡Â ‰ÂÏÓÏ Ú¯tL ‰ÂÏ…∆∆»«««¿∆¿≈««¿∆∆¿«¬ƒ¿»≈
‰Ïa˜ È¯·„ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚL ÈÙÏ ,e�¯ÈÊÁÈL „Ú B˙B„�Ï¿««∆«¬ƒ∆¿ƒ∆≈««∆ƒ¿≈«»»

עולה' באהלך תשכן 'אל שנאמר פרוע שטר בביתו להשהות ≈»¿ÔÈÚÂ.קא שאסור

Ê"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ שעובר מי לנדות והחיוב זה איסור נתבאר שם א', סעיף ¿≈ƒ»

.עליו 

·È¯ËL‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏÓ‰ CÈ¯ˆ ,B„eaÚL ÏÁÓ�L B‡ Ú¯Ù�L ¯ËL¿«∆ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¿∆¿«¬ƒ«¿«
‡e‰ BÏL ¯È� ÏL BÙe‚„ ,‰BÏÏ הסופר שכר משלם שהלוה ÔÈÚÂכיון «∆¿∆¿«∆¿«≈

Ê"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ שכר שילם שהמלוה באופן הדין מה נתבאר שם א', סעיף ¿≈ƒ»

לו  ישלם שהלוה כדי הנייר את לעכב ורוצה .הסופר

ÂÏÒÎ ÁÎ

‚ÈBzL‡ ˙·˙k ÏÚ ÔÚËL ÈÓ וטוען לשלמו, ‰‡¯ıשתבעוהו ÌÚ ‰È‰L ƒ∆»««¿À«ƒ¿∆»»«»»∆
ÌÈ‡�z‰Â ‰·˙k‰ ÔÊÁ‰ ‡¯˜Lk ÔÈ·‰ ‡ÏÂ כתוב מה ידע לא וממילא ¿…≈ƒ¿∆»»««»«¿À»¿«¿»ƒ

התחייב  מה ועל BÏבה ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ כתוב , מה לו שיפרשו לבקש לו היה כי ≈¿ƒ
בה  הכתוב בכל להתחייב התכוון ששתק, וכיון La‡¯‰‚‰:.בה, ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿«

u

רקקא. לו  שיחזיר שאומר היינו  להחזיר, כופין  ואין  אותו  שמנדין שאמרו  ומה

להחזיר  אותו  כופין הב "ד לו , להחזיר כלל  רוצה אין אם אבל  ליום , מיום  דוחהו 

שוב . בו לגבות יבוא שלא  כדי 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áñ ïîéñèò

¯ËL‰ ÔÓ ˜„˜„Ï LÈL ÌÈ˜e„˜„ עומק כל את הבנתי לא לומר יכול שאין ƒ¿ƒ∆≈¿«¿≈ƒ«¿«

והתוספות  BÓÎeהדקדוקים ,Ck Ïk ˜„˜„ ‡Ï ‡¯·‚ È‡‰„ Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¿…«¿ƒ»¿««¿»…ƒ¿≈»«¿

CeÓÒa ¯‡a˙�L באופן אפי' לחדש כאן כתבו והרמ "א ט"ו, בסעיף בשו"ע ∆ƒ¿»≈¿»

זו טענה לטעון יכול אין בודאי, זו טענה טוען ¯È·"˘שהוא Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(Ù"˙ ÔÓÈÒ.

„ÈB· ‰·B‚ B�È‡ ÔÈ„‰ ÔÓL ,‰�zÓ ¯ËL B„Èa LÈL ÈÓ שכתוב כגון ƒ∆≈¿»¿««»»∆ƒ«ƒ≈∆
המתנה  בה חלה שלא Ï‰Â‰בנוסח המתנה , ‡B˙Bונותן eÙÎÈL ÔÚBË ¿¬»≈∆»…

¯ËL‰ ‡ÈˆB‰Ï שטר ע"י המתנה את ממנו יוציאו לא שבטעות כדי מרשותו ¿ƒ«¿«
‡B˙Bזה  ÔÈÙBk ÔÈ‡ נייר , וממילא הסופר שכר נותן שהמקבל כיון לו, ליתנו ≈ƒ

דהלוה  שלו, הנייר דאין מידו, השטר את מוציאין במלוה משא"כ הוא, שלו זה

הסופר  שכר .נותן

ÂÏÒÎ ËÎ

ÂËÔ�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ,˜e„˜„ B˙B‡ Èt ÏÚ ÔÈ�„Â ¯ËL‰ ÔBLÏ ÔÈ˜„˜„Ó¿«¿¿ƒ¿«¿«¿»ƒ«ƒƒ¿¿…«¿ƒ»
È‡‰ ÈÏk ¯ÈÓ‚ ‡Ï ‡¯·‚ È‡‰ בהלכות בקי ÔÈ„‰Lאינו ¯e·Ò ‰È‰Â ««¿»…»ƒÀ≈«¿»»»∆«ƒ

ÔBLÏ B˙B‡ ·˙k Ck È�tÓe ,Ck ÔÈ�Úa ‰È‰ י"ג סעיף סוף לעיל ועיין »»¿ƒ¿»«ƒ¿≈«»«»
.ברמ"א 

ÊËÌÈÎÏB‰ ÔÈ‡ B¯·Á ÌÚ ‰�˙Ó Ì„‡L È‡�zL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈∆¿«∆»»«¿∆ƒ¬≈≈¿ƒ
‰�Âk‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ,·e˙k‰ ÔBLÏ‰ ¯Á‡ מכח בא שהתנאי כיון «««»«»∆»««««»»

זה  בלשון אדם בני כוונת אחר לילך יש .דיבורם,

·Ò ÔÓÈÒ

˙È·‰ ÍÂ˙· ˙�˙Â�Â ˙‡˘Â�‰ ‰˘‡ ÔÈ„
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÂÏÒÎ 'Ï

בממון ‡ הבית של והכנסות הוצאות כל את שמנהלת באשה איירי זה סימן

טוענת  והיא שמה, על שהם מקח או הלוואות של שטרות ויש בעלה, של

שלו. מממון זה שמא טוען והבעל שלה, פרטי מממון ‰�NB‡˙שזה ‰L‡ƒ»«≈



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|àñ ïîéñ çò

פרעתי  ˜�ÔÈוהטעם.לטעון Ba ÔÈ‡ Èk שטרות כל של ‡Ï‡כדרך בלשון ƒ≈ƒ¿»∆»
‡Ï‡ BÊ ‰·È˙Îa e�Âk ‡ÏL ÔBLÏ‰ ÁÈÎBÓe ,‡e‰ ‡ÓÏÚa ‰‡„B‰»»¿»¿»ƒ««»∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆»

ÌÈ¯·„ ÔB¯ÎÊÏ לעצמם,¯ËL ÌLÏ ‡ÏÂהיא e‡a¯וההוכחה e·˙kL ¿ƒ¿¿»ƒ¿…¿≈¿«∆»¿≈
ÌÈÏÈ‚¯L BÓk ,BÓˆÚ ÏÚ e�„Ú‰ e·˙Î ‡ÏÂ ,e�È�Ùa ‰„B‰L ‰Ó«∆»¿»≈¿…»¿≈¬¿««¿¿∆¿ƒƒ

Â ,˙B¯ËLa ·zÎÏ' רק כתבו לא ÌÈ·˙BkLגם BÓk ,'e�È�Ùa ‰„B‰ ‡Ï ƒ¿…«¿»¿…»¿»≈¿∆¿ƒ
˙B‡„B‰ È¯ËLa מגרע 'ביאור' ותיבת בפנינו', שהודה מה 'ביאור כתבו אלא ƒ¿»≈»

עצמם  לצורך ונכתב להם שיצא מה לחשבון רק �zÎ·שכוונתם ‡ÏL ¯ËL .¿«∆…ƒ¿«
,[‰ÂÏÓ‰ ÌL] BaÂÈÏÚ ‡ÈˆBÓL ÈÓ ÏÎÏ ‰ÂÏ‰ BÓˆÚ „aÚL ‡Ï‡ ≈««¿∆∆»ƒ¿≈«¿«…∆¿»ƒ∆ƒ»»

Úe„ÈL Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰a‚È B‡ÈˆBÓ‰ Ïk ,e�ÓÓ ‰a‚ÈL ‰Ê ¯ËL¿«∆∆ƒ¿∆ƒ∆»«ƒƒ¿∆««ƒ∆»«
˙·È˙k ˙ÚLa „ÏB� ‰È‰ÈL ‡e‰Â ,ÔBÓÓ‰ ‰Ê ‰ÂÏ‰ ‡Ï ‡e‰L∆…ƒ¿»∆«»¿∆ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ«

.¯ËL‰'� ÔÓÈÒ ÛBÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ'ב .סעיף «¿«¿«≈¿≈ƒ»

ÂÏÒÎ ÊÎ

‡ÈLÈ ,B¯ËL BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆB¯ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡Â ‰ÂÏÓÏ Ú¯tL ‰ÂÏ…∆∆»«««¿∆¿≈««¿∆∆¿«¬ƒ¿»≈
‰Ïa˜ È¯·„ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯·BÚL ÈÙÏ ,e�¯ÈÊÁÈL „Ú B˙B„�Ï¿««∆«¬ƒ∆¿ƒ∆≈««∆ƒ¿≈«»»

עולה' באהלך תשכן 'אל שנאמר פרוע שטר בביתו להשהות ≈»¿ÔÈÚÂ.קא שאסור

Ê"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ שעובר מי לנדות והחיוב זה איסור נתבאר שם א', סעיף ¿≈ƒ»

.עליו 

·È¯ËL‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏÓ‰ CÈ¯ˆ ,B„eaÚL ÏÁÓ�L B‡ Ú¯Ù�L ¯ËL¿«∆ƒ¿«∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ««¿∆¿«¬ƒ«¿«
‡e‰ BÏL ¯È� ÏL BÙe‚„ ,‰BÏÏ הסופר שכר משלם שהלוה ÔÈÚÂכיון «∆¿∆¿«∆¿«≈

Ê"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ שכר שילם שהמלוה באופן הדין מה נתבאר שם א', סעיף ¿≈ƒ»

לו  ישלם שהלוה כדי הנייר את לעכב ורוצה .הסופר

ÂÏÒÎ ÁÎ

‚ÈBzL‡ ˙·˙k ÏÚ ÔÚËL ÈÓ וטוען לשלמו, ‰‡¯ıשתבעוהו ÌÚ ‰È‰L ƒ∆»««¿À«ƒ¿∆»»«»»∆
ÌÈ‡�z‰Â ‰·˙k‰ ÔÊÁ‰ ‡¯˜Lk ÔÈ·‰ ‡ÏÂ כתוב מה ידע לא וממילא ¿…≈ƒ¿∆»»««»«¿À»¿«¿»ƒ

התחייב  מה ועל BÏבה ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ כתוב , מה לו שיפרשו לבקש לו היה כי ≈¿ƒ
בה  הכתוב בכל להתחייב התכוון ששתק, וכיון La‡¯‰‚‰:.בה, ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿«

u

רקקא. לו  שיחזיר שאומר היינו  להחזיר, כופין  ואין  אותו  שמנדין שאמרו  ומה

להחזיר  אותו  כופין הב "ד לו , להחזיר כלל  רוצה אין אם אבל  ליום , מיום  דוחהו 

שוב . בו לגבות יבוא שלא  כדי 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áñ ïîéñèò

¯ËL‰ ÔÓ ˜„˜„Ï LÈL ÌÈ˜e„˜„ עומק כל את הבנתי לא לומר יכול שאין ƒ¿ƒ∆≈¿«¿≈ƒ«¿«

והתוספות  BÓÎeהדקדוקים ,Ck Ïk ˜„˜„ ‡Ï ‡¯·‚ È‡‰„ Ô�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ,¿…«¿ƒ»¿««¿»…ƒ¿≈»«¿

CeÓÒa ¯‡a˙�L באופן אפי' לחדש כאן כתבו והרמ "א ט"ו, בסעיף בשו"ע ∆ƒ¿»≈¿»

זו טענה לטעון יכול אין בודאי, זו טענה טוען ¯È·"˘שהוא Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(Ù"˙ ÔÓÈÒ.

„ÈB· ‰·B‚ B�È‡ ÔÈ„‰ ÔÓL ,‰�zÓ ¯ËL B„Èa LÈL ÈÓ שכתוב כגון ƒ∆≈¿»¿««»»∆ƒ«ƒ≈∆
המתנה  בה חלה שלא Ï‰Â‰בנוסח המתנה , ‡B˙Bונותן eÙÎÈL ÔÚBË ¿¬»≈∆»…

¯ËL‰ ‡ÈˆB‰Ï שטר ע"י המתנה את ממנו יוציאו לא שבטעות כדי מרשותו ¿ƒ«¿«
‡B˙Bזה  ÔÈÙBk ÔÈ‡ נייר , וממילא הסופר שכר נותן שהמקבל כיון לו, ליתנו ≈ƒ

דהלוה  שלו, הנייר דאין מידו, השטר את מוציאין במלוה משא"כ הוא, שלו זה

הסופר  שכר .נותן

ÂÏÒÎ ËÎ

ÂËÔ�È¯Ó‡ ‡ÏÂ ,˜e„˜„ B˙B‡ Èt ÏÚ ÔÈ�„Â ¯ËL‰ ÔBLÏ ÔÈ˜„˜„Ó¿«¿¿ƒ¿«¿«¿»ƒ«ƒƒ¿¿…«¿ƒ»
È‡‰ ÈÏk ¯ÈÓ‚ ‡Ï ‡¯·‚ È‡‰ בהלכות בקי ÔÈ„‰Lאינו ¯e·Ò ‰È‰Â ««¿»…»ƒÀ≈«¿»»»∆«ƒ

ÔBLÏ B˙B‡ ·˙k Ck È�tÓe ,Ck ÔÈ�Úa ‰È‰ י"ג סעיף סוף לעיל ועיין »»¿ƒ¿»«ƒ¿≈«»«»
.ברמ"א 

ÊËÌÈÎÏB‰ ÔÈ‡ B¯·Á ÌÚ ‰�˙Ó Ì„‡L È‡�zL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈∆¿«∆»»«¿∆ƒ¬≈≈¿ƒ
‰�Âk‰ ¯Á‡ ‡Ï‡ ,·e˙k‰ ÔBLÏ‰ ¯Á‡ מכח בא שהתנאי כיון «««»«»∆»««««»»

זה  בלשון אדם בני כוונת אחר לילך יש .דיבורם,

·Ò ÔÓÈÒ

˙È·‰ ÍÂ˙· ˙�˙Â�Â ˙‡˘Â�‰ ‰˘‡ ÔÈ„
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

ÂÏÒÎ 'Ï

בממון ‡ הבית של והכנסות הוצאות כל את שמנהלת באשה איירי זה סימן

טוענת  והיא שמה, על שהם מקח או הלוואות של שטרות ויש בעלה, של

שלו. מממון זה שמא טוען והבעל שלה, פרטי מממון ‰�NB‡˙שזה ‰L‡ƒ»«≈



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áñ ïîéñ ô

˙Èa‰ CB˙a ˙�˙B�Â ידה על מתנהלים שבבית הממון עניני eÈ‰Âשכל , ¿∆∆¿««ƒ¿»
,˙B·BÁ È¯ËL B‡ ,ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜‰ ˙È�˜Ó ˙B¯ËLוהםÌÈ·e˙k ¿»ƒ¿ƒ«««¿»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ

Ì‰ ÈÏL ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,dÓL ÏÚ מממון ולא שלי פרטי מממון שקניתים «¿»¿ƒ∆∆∆ƒ≈
d„È,הבעל  ˙Áz ˙B¯ËL‰ eÏÙ‡ שהיא שהטענה כיון בהם, מוחזקת והיא ¬ƒ«¿»««»»

גרועה  טענה הוא שלה מממון שזה ÌÈ„Úa,טוענת ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
‰È¯·„k ‡e‰Lרק הוא להביא צריכה שהיא ÔBÓÓוהראיה dÏ ‰È‰L ∆ƒ¿»∆»∆»»»»

„ÁÈÓ לבעלה שייך היה ‰B¯ËL˙שלא eÏ‡ ÏÚ e„ÈÚÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿À»¿≈»ƒ∆»ƒ«≈«¿»
‰ÈÏÚ ,d˙eL¯a ÌÈÏËÏËÓ dÏ e‡ˆÓ� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â .dÏL Ì‰L∆≈∆»¿«ƒƒƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿»»∆»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï או להד"ם של מגו מהני לא במטלטלין, מוחזקת ואפילו ¿»ƒ¿»»
מבעלה  במתנה זה ממון שקיבלה טוענת אם אבל גרועה, טענה דהוי החזרתי,

במגו  ‡ÓÏ�‰‰‚‰:.קב נאמנת eÏÙ‡Â שהוא וטוענת שמה על שטרות שיוצא «¬ƒ«¿»»

שלה  d„Èaמממון ˙B¯ËL‰ eÈ‰ eÏÙ‡Â באלמנה,, והחידוש בהם. ומוחזקת «¬ƒ»«¿»¿»»

לנהל  עליה סומך שהב"ד בשבילה שבח שהוא שאלמנה לומר מקום דהיה

שאינה  קמ"ל בטענתה, נאמנת וממילא לגנוב תבוא לא היתומים, רכוש את

‰ÈÙÒ�‰)נאמנת ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó).ואם,˙Èa‰ CBz ˙�˙B�Â ˙‡NB� ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»≈¿∆∆««ƒ

dÏL Ì‰ ,dÓL ÏÚ ÌÈ·e˙k ˙B¯ËL eÈ‰Â מממון שלקחה לומר סיבה אין כי ¿»¿»¿ƒ«¿»≈∆»

ידיה  תחת היה לא שלו שהממון כיון ÏÚÂבעלה, dÓL ÏÚ ÌÈ·e˙k eÈ‰ .»¿ƒ«¿»¿«

Ì‰È�L ÏL ˙eÙzL Ì‰ ,dÏÚa ÌL(Â"Ù ÔÓÈÒ ÛÂÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡ ¯ÂË)Ì˙Òe . ≈«¬»≈À»∆¿≈∆¿«

˙Èa‰ CBz ˙�˙B�Â ˙‡NB� ‰L‡ עניני כל את לבדה תנהל שהיא צריך דאין ƒ»≈¿∆∆««ƒ

שהבעל בזה די אלא א"כ הבעל, חפציו, או ממונו בידה מפקיד לפעמים

כל  את לבדה מנהלת כשהיא דרק הש"ך [ודעת כזה. באופן היא אשה סתם

בבית] ונותנת נושאת נחשב הממון, Â‰¯˘·"‡עניני ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

(Ê"�˜˙˙ 'ÈÒÌÈ¯Á‡Ï ‰·˙kL ‰L‡ בכתב. ‰e‡הודאה ‰È„È ˙ÁzL ‰ÓL ƒ»∆»¿»«¬≈ƒ∆«∆««»∆»

ÌÈ¯Á‡ ÏL מופקדים והיה לאחרים שייכים מסויימים שחפצים שכתבה היינו ∆¬≈ƒ

ומתה  ÏLבידיה, B�È‡L ÔBÓÓ dÏ ‰È‰L Úe„È Ì‡ ,ƒ»«∆»»»»∆≈∆

u

שםקב. על  כתב  ואם  שלה שזה הסמ "ע  דעת השטרות , את כתב  בעצמו  הבעל  ואם

האשה, של  זה  אין  כזה באופן שאף  הש "ך  דעת אולם  שניהם. של  זה הרי שניהם ,

והנתיבות  ממון , ממנו  מחביאה אם  לגלות כדי  זאת שעשה  לטעון יכול  דהבעל 

של ה"ז לאו  ואם שלה , ה"ז במטלטלין  או  בשטרות מוחזקת היא שאם בזה, מכריע

הבעל .
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BÏL ‡e‰L ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,˙�Ó‡� ,dÏÚa שהיה ראיה אין ואם «¬»∆¡∆∆¿≈«««»«∆∆

נאמנת  אינה עצמה, של ממון Â"Ùקג לה ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡ ¯ÂË· ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰ Ì˘·Û‡ ,dÓL ÏÚ ÌÈ·e˙k ˙B¯ËL‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ .≈ƒ∆≈∆ƒ»«¿»¿ƒ«¿»«

˙�Ó‡� d�È‡ ‡È‰L Èt ÏÚ שלה שהוא CBzלטעון ˙�˙B�Â ˙‡NB�L ¯Á‡Ó «ƒ∆ƒ≈»∆¡∆∆≈««∆≈¿∆∆

dÏL ‡È‰L ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈ�ÚBË ,‰˙Ó Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙Èa‰ ליתומים דטענינן ««ƒƒ»»ƒ≈»¬ƒ¿¿∆»∆ƒ∆»

זו  טענה להוכיח יכול היה שמורישם שיתכן CeÓÒaטענה ¯‡a˙ÈL BÓÎe ,¿∆ƒ¿»≈¿»

ÔÈÁ‡‰ ÔÈ�ÚÏ(Ë"Ò˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â Ë"Ú˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙),‰‡¯� ÔÎÂ ¿ƒ¿«»«ƒ¿≈ƒ¿∆

Â"Ù ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a eÏ‡ ÔÈ�È„Ó „BÚ ÔÈÚÂ .ÈÏ'א ‡Á„.סעיף ÔÎÂ ƒ¿«≈ƒƒƒ≈¿∆∆»≈∆ƒ»¿≈∆»
˙Èa‰ CB˙a Ô˙B�Â ‡NB�L ÌÈÁ‡‰Ó מנהל והוא כולם, שירשו בממון היינו ≈»«ƒ∆≈¿≈¿««ƒ

הירושה  ממון כל ‰Ìאת ÈÏL ¯ÓB‡Â ,BÓL ÏÚ ÌÈeNÚ ˙B¯ËLe מממון , ¿»¬ƒ«¿¿≈∆ƒ≈
שלי ‡ÈÓפרטי ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙ�L אחרת מאמא הם כי לאחים, שייכים ,שלא ∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

ÌÈ„Úa ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ,ÈÏ ‰�z� ‰�zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
מציאה  שמצא או משלו ממון לו ‡Êשהיה ,ÌÈÓB˙È ÁÈ�‰Â ˙Ó Ì‡Â .¿ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ»

ÌÈ„Úa ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÁ‡‰ ÌÈÎÈ¯ˆ סברא שמו, על שהשטרות דכיון ¿ƒƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
היה  שלו היה זה באמת שאם אומרים חי, עצמו כשהוא רק עצמו, משל שהוא

היורשים  אין כשמת אבל שלו, שאינו מוכח הביא, ומדלא לזה, ראיות מביא

הנ"ל  הסברא על וסומכים ראיה להביא זקוקים אין ולכן אביהם בעניני .בקיאים
:‰‚‰‰È‰L Úe„È ¯·„a Ï·‡ ,ÔÈÁ‡ ÏL ‰È‰L Úe„È B�È‡L ¯·„a ‡˜Â„Â¿«¿»¿»»∆≈»«∆»»∆«ƒ¬»¿»»»«∆»»

ÔÈÁ‡ ÏL האחין של ממון מכח נעשה שהשטר בידוע  ‰ÌÈÓB˙Èהיינו ÏÚ , ∆«ƒ««¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ïשלו מממון נעשה שמסתמא הסברא שייך לא (ÈÎ„¯Óדכאן ¿»ƒ¿»»

(ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ˘È¯Ì‡Â „·¯האחים. ÌeLa B‡ Ô˙ÒÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ»»¿»»
לעצמו  אחד כל אוכלים מאכלם שאת ¯‡È‰,היינו ‡È·‰Ï ÌÈÁ‡‰ ÏÚ ,«»«ƒ¿»ƒ¿»»

ıÓ˜ B˙ÒÚÓ ¯eÓÈ‡„ ÌeLÓ ,ÂÈÈÁa eÏÙ‡Â מממון קיבל אחד שכל כיון «¬ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ»ƒ≈
לקנ  ממון ומממון הירושה ממון חסך ועי"ז פחות שאכל יתכן לעצמו, אוכל בו ות

u

נקג. שהיא השו"ע כתב  ז' סעיף  נ"ו  סימן את לעיל  להם לתת שיכלה במגו  אמנת 

כיון  דהכא  הסמ"ע תירץ  משלה, ממון לה שהיה ידוע באין גם  הוא ולפי"ז החפץ,

שהבעל איירי  דלעיל  תירץ  והש "ך  נאמנת. אינה ולכן  מגו , כבר לה  אין שמתה 

אבל מגו , מכח  נאמנותו  שכח שליש  של  נאמנות לה  יש  ולכן נכסיו , בכל  השליטה

שהוא הסתמא נגד להאמינה  לבד המגו  מהני לא  שליש , כמו  לה האמין שלא  כאן

בעלה. של  ממון
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˙Èa‰ CB˙a ˙�˙B�Â ידה על מתנהלים שבבית הממון עניני eÈ‰Âשכל , ¿∆∆¿««ƒ¿»
,˙B·BÁ È¯ËL B‡ ,ÌÈ„·ÚÂ ˙BÚ˜¯˜‰ ˙È�˜Ó ˙B¯ËLוהםÌÈ·e˙k ¿»ƒ¿ƒ«««¿»«¬»ƒ¿»≈¿ƒ

Ì‰ ÈÏL ˙¯ÓB‡ ‡È‰Â ,dÓL ÏÚ מממון ולא שלי פרטי מממון שקניתים «¿»¿ƒ∆∆∆ƒ≈
d„È,הבעל  ˙Áz ˙B¯ËL‰ eÏÙ‡ שהיא שהטענה כיון בהם, מוחזקת והיא ¬ƒ«¿»««»»

גרועה  טענה הוא שלה מממון שזה ÌÈ„Úa,טוענת ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ‰ÈÏÚ»∆»¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
‰È¯·„k ‡e‰Lרק הוא להביא צריכה שהיא ÔBÓÓוהראיה dÏ ‰È‰L ∆ƒ¿»∆»∆»»»»

„ÁÈÓ לבעלה שייך היה ‰B¯ËL˙שלא eÏ‡ ÏÚ e„ÈÚÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â , ¿À»¿≈»ƒ∆»ƒ«≈«¿»
‰ÈÏÚ ,d˙eL¯a ÌÈÏËÏËÓ dÏ e‡ˆÓ� Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â .dÏL Ì‰L∆≈∆»¿«ƒƒƒ¿¿»ƒ«¿¿ƒƒ¿»»∆»

‰È‡¯ ‡È·‰Ï או להד"ם של מגו מהני לא במטלטלין, מוחזקת ואפילו ¿»ƒ¿»»
מבעלה  במתנה זה ממון שקיבלה טוענת אם אבל גרועה, טענה דהוי החזרתי,

במגו  ‡ÓÏ�‰‰‚‰:.קב נאמנת eÏÙ‡Â שהוא וטוענת שמה על שטרות שיוצא «¬ƒ«¿»»

שלה  d„Èaמממון ˙B¯ËL‰ eÈ‰ eÏÙ‡Â באלמנה,, והחידוש בהם. ומוחזקת «¬ƒ»«¿»¿»»

לנהל  עליה סומך שהב"ד בשבילה שבח שהוא שאלמנה לומר מקום דהיה

שאינה  קמ"ל בטענתה, נאמנת וממילא לגנוב תבוא לא היתומים, רכוש את

‰ÈÙÒ�‰)נאמנת ˜¯Ù ˘È¯ ÈÎ„¯Ó).ואם,˙Èa‰ CBz ˙�˙B�Â ˙‡NB� ‰˙È‰ ‡Ï…»¿»≈¿∆∆««ƒ

dÏL Ì‰ ,dÓL ÏÚ ÌÈ·e˙k ˙B¯ËL eÈ‰Â מממון שלקחה לומר סיבה אין כי ¿»¿»¿ƒ«¿»≈∆»

ידיה  תחת היה לא שלו שהממון כיון ÏÚÂבעלה, dÓL ÏÚ ÌÈ·e˙k eÈ‰ .»¿ƒ«¿»¿«

Ì‰È�L ÏL ˙eÙzL Ì‰ ,dÏÚa ÌL(Â"Ù ÔÓÈÒ ÛÂÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡ ¯ÂË)Ì˙Òe . ≈«¬»≈À»∆¿≈∆¿«

˙Èa‰ CBz ˙�˙B�Â ˙‡NB� ‰L‡ עניני כל את לבדה תנהל שהיא צריך דאין ƒ»≈¿∆∆««ƒ

שהבעל בזה די אלא א"כ הבעל, חפציו, או ממונו בידה מפקיד לפעמים

כל  את לבדה מנהלת כשהיא דרק הש"ך [ודעת כזה. באופן היא אשה סתם

בבית] ונותנת נושאת נחשב הממון, Â‰¯˘·"‡עניני ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

(Ê"�˜˙˙ 'ÈÒÌÈ¯Á‡Ï ‰·˙kL ‰L‡ בכתב. ‰e‡הודאה ‰È„È ˙ÁzL ‰ÓL ƒ»∆»¿»«¬≈ƒ∆«∆««»∆»

ÌÈ¯Á‡ ÏL מופקדים והיה לאחרים שייכים מסויימים שחפצים שכתבה היינו ∆¬≈ƒ

ומתה  ÏLבידיה, B�È‡L ÔBÓÓ dÏ ‰È‰L Úe„È Ì‡ ,ƒ»«∆»»»»∆≈∆

u

שםקב. על  כתב  ואם  שלה שזה הסמ "ע  דעת השטרות , את כתב  בעצמו  הבעל  ואם

האשה, של  זה  אין  כזה באופן שאף  הש "ך  דעת אולם  שניהם. של  זה הרי שניהם ,

והנתיבות  ממון , ממנו  מחביאה אם  לגלות כדי  זאת שעשה  לטעון יכול  דהבעל 

של ה"ז לאו  ואם שלה , ה"ז במטלטלין  או  בשטרות מוחזקת היא שאם בזה, מכריע

הבעל .
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BÏL ‡e‰L ¯ÓBÏ ÏBÎÈ ÏÚa‰ ÔÈ‡Â ,˙�Ó‡� ,dÏÚa שהיה ראיה אין ואם «¬»∆¡∆∆¿≈«««»«∆∆

נאמנת  אינה עצמה, של ממון Â"Ùקג לה ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡ ¯ÂË· ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰ Ì˘·Û‡ ,dÓL ÏÚ ÌÈ·e˙k ˙B¯ËL‰ eÈ‰ Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ .≈ƒ∆≈∆ƒ»«¿»¿ƒ«¿»«

˙�Ó‡� d�È‡ ‡È‰L Èt ÏÚ שלה שהוא CBzלטעון ˙�˙B�Â ˙‡NB�L ¯Á‡Ó «ƒ∆ƒ≈»∆¡∆∆≈««∆≈¿∆∆

dÏL ‡È‰L ‰ÈL¯BÈÏ ÔÈ�ÚBË ,‰˙Ó Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙Èa‰ ליתומים דטענינן ««ƒƒ»»ƒ≈»¬ƒ¿¿∆»∆ƒ∆»

זו  טענה להוכיח יכול היה שמורישם שיתכן CeÓÒaטענה ¯‡a˙ÈL BÓÎe ,¿∆ƒ¿»≈¿»

ÔÈÁ‡‰ ÔÈ�ÚÏ(Ë"Ò˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â Ë"Ú˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙),‰‡¯� ÔÎÂ ¿ƒ¿«»«ƒ¿≈ƒ¿∆

Â"Ù ÔÓÈÒ ¯ÊÚ‰ Ô·‡a eÏ‡ ÔÈ�È„Ó „BÚ ÔÈÚÂ .ÈÏ'א ‡Á„.סעיף ÔÎÂ ƒ¿«≈ƒƒƒ≈¿∆∆»≈∆ƒ»¿≈∆»
˙Èa‰ CB˙a Ô˙B�Â ‡NB�L ÌÈÁ‡‰Ó מנהל והוא כולם, שירשו בממון היינו ≈»«ƒ∆≈¿≈¿««ƒ

הירושה  ממון כל ‰Ìאת ÈÏL ¯ÓB‡Â ,BÓL ÏÚ ÌÈeNÚ ˙B¯ËLe מממון , ¿»¬ƒ«¿¿≈∆ƒ≈
שלי ‡ÈÓפרטי ˙ÈaÓ ÈÏ eÏÙ�L אחרת מאמא הם כי לאחים, שייכים ,שלא ∆»¿ƒƒ≈ƒƒ

ÌÈ„Úa ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÂÈÏÚ ,ÈÏ ‰�z� ‰�zÓ B‡ ,È˙‡ˆÓ ‰‡ÈˆÓ B‡¿ƒ»»»ƒ«»»ƒ¿»ƒ»»¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
מציאה  שמצא או משלו ממון לו ‡Êשהיה ,ÌÈÓB˙È ÁÈ�‰Â ˙Ó Ì‡Â .¿ƒ≈¿ƒƒ«¿ƒ»

ÌÈ„Úa ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÁ‡‰ ÌÈÎÈ¯ˆ סברא שמו, על שהשטרות דכיון ¿ƒƒ»«ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ
היה  שלו היה זה באמת שאם אומרים חי, עצמו כשהוא רק עצמו, משל שהוא

היורשים  אין כשמת אבל שלו, שאינו מוכח הביא, ומדלא לזה, ראיות מביא

הנ"ל  הסברא על וסומכים ראיה להביא זקוקים אין ולכן אביהם בעניני .בקיאים
:‰‚‰‰È‰L Úe„È ¯·„a Ï·‡ ,ÔÈÁ‡ ÏL ‰È‰L Úe„È B�È‡L ¯·„a ‡˜Â„Â¿«¿»¿»»∆≈»«∆»»∆«ƒ¬»¿»»»«∆»»

ÔÈÁ‡ ÏL האחין של ממון מכח נעשה שהשטר בידוע  ‰ÌÈÓB˙Èהיינו ÏÚ , ∆«ƒ««¿ƒ

‰È‡¯ ‡È·‰Ïשלו מממון נעשה שמסתמא הסברא שייך לא (ÈÎ„¯Óדכאן ¿»ƒ¿»»

(ÌÈ˙·‰ ˙˜ÊÁ ˜¯Ù ˘È¯Ì‡Â „·¯האחים. ÌeLa B‡ Ô˙ÒÚa ÔÈ˜eÏÁ eÈ‰ ¿ƒ»¬ƒ¿ƒ»»¿»»
לעצמו  אחד כל אוכלים מאכלם שאת ¯‡È‰,היינו ‡È·‰Ï ÌÈÁ‡‰ ÏÚ ,«»«ƒ¿»ƒ¿»»

ıÓ˜ B˙ÒÚÓ ¯eÓÈ‡„ ÌeLÓ ,ÂÈÈÁa eÏÙ‡Â מממון קיבל אחד שכל כיון «¬ƒ¿«»ƒ¿≈≈ƒ»ƒ≈
לקנ  ממון ומממון הירושה ממון חסך ועי"ז פחות שאכל יתכן לעצמו, אוכל בו ות

u

נקג. שהיא השו"ע כתב  ז' סעיף  נ"ו  סימן את לעיל  להם לתת שיכלה במגו  אמנת 

כיון  דהכא  הסמ"ע תירץ  משלה, ממון לה שהיה ידוע באין גם  הוא ולפי"ז החפץ,

שהבעל איירי  דלעיל  תירץ  והש "ך  נאמנת. אינה ולכן  מגו , כבר לה  אין שמתה 

אבל מגו , מכח  נאמנותו  שכח שליש  של  נאמנות לה  יש  ולכן נכסיו , בכל  השליטה

שהוא הסתמא נגד להאמינה  לבד המגו  מהני לא  שליש , כמו  לה האמין שלא  כאן

בעלה. של  ממון
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מעיסתו  שקימץ כיון לו שייך באמת וזה שמו, על רכוש קנה ‡ÓB¯זה eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈
eÏÙ� ÈÓ‡ È·‡ ˙ÈaÓ לעיל נתבאר זו טענה ועל מעיסתו, שקימץ טען ולא ƒ≈¬ƒƒƒ»¿

כאן  מ"מ נאמן, B‚Óaשאינו ÔÓ‡� מעיסתו שקימץ לומר Â„Â˜‡‰‚‰:.שיכל ∆¡»¿ƒ¿«¿»

BÓL ÏÚ ÔÈ·e˙k ˙B¯ËL‰L וטענים כשמת או מעיסתם, כשחלוקין נאמן בזה ∆«¿»¿ƒ«¿

ÓBÏ¯ליורשים  ÏÎeÈ ‡Ï ,Ì‰È·‡ ÌL ÏÚ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÌL ÏÚ ·e˙k Ï·‡ ,¬»»«≈»«ƒ«≈¬ƒ∆…««

‡e‰ BÏLL כתב רק עצמו בשביל וקנאו מעיסתו שקימץ לומר נאמן ולא ∆∆

כולם  שם על השטרות ÌÈ„Úaאת ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ,˙Ó eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈««¿ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ

כולם  של שהוא מוכיח כולם שם על שכתוב שמה כיון להם, טענינן ולא

(‰"Ù ÏÏÎ ˘"‡¯‰Â ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

Ïk ,˙Èa‰ ÏÚa ÏLa Ô˙B�Â ‡NB�L ˙Èa Ôa Ï·‡ ,ÔÈÁ‡ B‡ ‰L‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ»«ƒ¬»∆«ƒ∆≈¿≈¿∆««««ƒ»

BÏL ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ B„È ˙Áz ‡ˆÓ�L B‡ „È˜Ù‰L ‰Ó מה כל דחזקה «∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««»¿∆¿«∆∆

שלו  הוא אדם יד ‰Èa˙,קד שתחת ÏÚa ÏL ‡e‰L Ú„B� Ì‡ È˙ÏeÊ ומה , »ƒƒ«∆∆««««ƒ

הוא שלו, שהוא „·¯שאמרנו ÌeL BÏ ‰È‰ ‡ÏL Úe„ÈÂ ,„eÓ‡ B�È‡ eÏÙ‡¬ƒ≈»¿»«∆…»»»»

Â ;˙Èa‰ ÏÚa ÏLÓ ıeÁהדין ÂÈL¯BÈÏהוא ÔÈ�˙B� ,˙Ó Ì‡ÌÁÂ¯È Â�·¯) ƒ∆««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿¿»

(‡"Á 'Ï ·È˙�.

‚Ò ÔÓÈÒ

ÛÂÈÊ ¯Á‡ ¯ÊÁÓ˘ ÂÈÏÚ „ÚÂ‰˘ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

‡ÛÈÊÏ Ï‡L e�ÓÓ e¯Ó‡Â ÌÈ�L e‡·e ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰«ƒ¿««¬≈»¿«ƒ¿»¿ƒ∆»«¿«≈
¯ËL BÏ כ‰Ê זה ובסכום אדם אותו על היינו ,ÌÈ˜˙�L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆««ƒ∆ƒ¿«≈

u

בעלה,קד. של  הוא שבידה מה וכל  כלום, משלה לה דלית שחזקה  אשה דדוקא

שהוא אפי' בית  בן אבל  האחים , כל  של  הוא שבידו  מה שכל  חזקה  באחים  וכן

עצמו , משל  כסף  לו  יש  ובאמת רב , והון מתרושש  יש  מ"מ  כלום, לו  שאין  בחזקת

בידו שיהיה מה  שכל  ורוצה  בנכסיו , ויתן  שישא בית בן אצלו  לוקח אחד אם ולכן

בפני  יודה  והלה עמו , להתעסק שיתחיל  לפני לב "ד אותו  יביא בעה"ב , בחזקת  יהיה

בעה"ב בחזקת יהא  בידו, שיהיה מה כל  ואז כלום, עצמו משל  לו  שאין ב "ד

[נתיבות].
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ÂÈÓ˙BÁa ¯ËL‰ העדים חתימת שהכירו עדים פי ÌÏBÚÏעל Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ , «¿«¿¿»≈ƒ¿»
היטב  שזייף יתכן כזה, בסכום שטר זה לוה על לזייף שניסה יודעים שאנו כיון

שמא  השטר, את קורעים לא אמנם בזיוף, הבחינו לא הקיום ועידי החתימות את

מזוייף  שאינו להוכיח e‡¯Lקה יוכל ÌÈ„ÈÚÓ ¯ËL‰ È„Ú Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈≈≈«¿«¿ƒƒ∆»
שודאי ‰‰ÂÏ‡‰מעשה כיון מ"מ שטר, על חתמו אם כלל זוכרים שאין אע"פ ««¿»»

ליחשב  העדויות את מצרפים החתימות, את שמקיימים עדים ויש הלואה היה

בשטר  eÓ˙ÁLמלוה e‡¯L Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ B‡ זה,, שטר על ¬≈ƒ¿ƒƒ¬≈∆∆»∆»¿
זיוף  חשש אין אלו ‰È‡דבאופנים BÊL ÌÈ„ÈÚÓ ¯ËL‰ È„Ú Ì‡Â .¿ƒ≈≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ

Ba ÔÈ·B‚ ,Ô˙ÓÈ˙Á לא או מזוייף זה אם חתימתו את מכיר עצמו האדם .כי ¬ƒ»»ƒ
‰ÓÈ˙Á‰ ˙¯k‰„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ עצמן העדים ע"י È�‰Óאפי' ‡Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿¿«»««¬ƒ»…¿«≈

באמת  חתימתו שזה יחשוב עצמו שהאדם עד טוב כ"כ לזייף דאפשר דס"ל

(˙Â¯Ú� ÂÏ‡ ˜¯Ù Ô"¯Â ‰"Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË).

˙·Ë '‡

·e¯Ó‡Lk ש הקודם בסעיף שנתבאר Ô�È‰LÓבאופנים ‡Ï ,Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ¿∆»¿≈ƒ…«¿ƒ»
d„Èa dÏ לזייפו שחיזר יודעים שלא אחר בב"ד ידו על יגבה ‡Ï‡שמא , ≈¿»≈∆»

Ô�ÈÓ˜BÓ מפקידיםLÈÏL „Èa dÏ לא או מזויף הוא אם הדבר שיתברר .עד ¿≈»≈¿«»ƒ
:‰‚‰‰Ê ¯ËL ÛÈÊÏ Ì‰Ï Ï‡LL ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â זה סכום ,על ¿ƒ…»¿»≈ƒ∆»«»∆¿«≈¿«∆

Ì˙Ò ¯ËL ‡Ï‡ לזייף שניסה בשטר שהיה הסכום את זוכרים Ïkואין , ∆»¿«¿«»

eÚ¯˙‡ ÛÈÊÏ L˜aL ‰Ê ÏL ÂÈ˙B¯ËL ריעותא e‰aקיבלו Ô�È·‚ ‡ÏÂ ,Ë)(¯Â. ¿»»∆∆∆ƒ≈¿«≈ƒ¿¿¿…»ƒ»¿

u

לוהקה. של  שם על  אבל  כזה בסכום שטר או  אחר, בסכום זה אדם על  שטר אבל 

אותו על  שטרות שתי  לו יש  אם  וכן אותו. חושדים לא דע"ז  בו , לגבות יכול  אחר,

יותר. המאוחר בזמן  מהם אחד גובה  לוה, ואותו סכום
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מעיסתו  שקימץ כיון לו שייך באמת וזה שמו, על רכוש קנה ‡ÓB¯זה eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈
eÏÙ� ÈÓ‡ È·‡ ˙ÈaÓ לעיל נתבאר זו טענה ועל מעיסתו, שקימץ טען ולא ƒ≈¬ƒƒƒ»¿

כאן  מ"מ נאמן, B‚Óaשאינו ÔÓ‡� מעיסתו שקימץ לומר Â„Â˜‡‰‚‰:.שיכל ∆¡»¿ƒ¿«¿»

BÓL ÏÚ ÔÈ·e˙k ˙B¯ËL‰L וטענים כשמת או מעיסתם, כשחלוקין נאמן בזה ∆«¿»¿ƒ«¿

ÓBÏ¯ליורשים  ÏÎeÈ ‡Ï ,Ì‰È·‡ ÌL ÏÚ B‡ ÔÈÁ‡‰ ÌL ÏÚ ·e˙k Ï·‡ ,¬»»«≈»«ƒ«≈¬ƒ∆…««

‡e‰ BÏLL כתב רק עצמו בשביל וקנאו מעיסתו שקימץ לומר נאמן ולא ∆∆

כולם  שם על השטרות ÌÈ„Úaאת ‰È‡¯ ‡È·‰Ï ÌÈÓB˙È‰ ÏÚ ,˙Ó eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈««¿ƒ¿»ƒ¿»»¿≈ƒ

כולם  של שהוא מוכיח כולם שם על שכתוב שמה כיון להם, טענינן ולא

(‰"Ù ÏÏÎ ˘"‡¯‰Â ˙ÂÏÁ� ˙ÂÎÏ‰Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

Ïk ,˙Èa‰ ÏÚa ÏLa Ô˙B�Â ‡NB�L ˙Èa Ôa Ï·‡ ,ÔÈÁ‡ B‡ ‰L‡a ‰Ê ÏÎÂ¿»∆¿ƒ»«ƒ¬»∆«ƒ∆≈¿≈¿∆««««ƒ»

BÏL ‡e‰L ˙˜ÊÁa ‡e‰ B„È ˙Áz ‡ˆÓ�L B‡ „È˜Ù‰L ‰Ó מה כל דחזקה «∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿»««»¿∆¿«∆∆

שלו  הוא אדם יד ‰Èa˙,קד שתחת ÏÚa ÏL ‡e‰L Ú„B� Ì‡ È˙ÏeÊ ומה , »ƒƒ«∆∆««««ƒ

הוא שלו, שהוא „·¯שאמרנו ÌeL BÏ ‰È‰ ‡ÏL Úe„ÈÂ ,„eÓ‡ B�È‡ eÏÙ‡¬ƒ≈»¿»«∆…»»»»

Â ;˙Èa‰ ÏÚa ÏLÓ ıeÁהדין ÂÈL¯BÈÏהוא ÔÈ�˙B� ,˙Ó Ì‡ÌÁÂ¯È Â�·¯) ƒ∆««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ¿¿»

(‡"Á 'Ï ·È˙�.

‚Ò ÔÓÈÒ

ÛÂÈÊ ¯Á‡ ¯ÊÁÓ˘ ÂÈÏÚ „ÚÂ‰˘ ÈÓ
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

‡ÛÈÊÏ Ï‡L e�ÓÓ e¯Ó‡Â ÌÈ�L e‡·e ,B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆBÓ‰«ƒ¿««¬≈»¿«ƒ¿»¿ƒ∆»«¿«≈
¯ËL BÏ כ‰Ê זה ובסכום אדם אותו על היינו ,ÌÈ˜˙�L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«∆««ƒ∆ƒ¿«≈

u

בעלה,קד. של  הוא שבידה מה וכל  כלום, משלה לה דלית שחזקה  אשה דדוקא

שהוא אפי' בית  בן אבל  האחים , כל  של  הוא שבידו  מה שכל  חזקה  באחים  וכן

עצמו , משל  כסף  לו  יש  ובאמת רב , והון מתרושש  יש  מ"מ  כלום, לו  שאין  בחזקת

בידו שיהיה מה  שכל  ורוצה  בנכסיו , ויתן  שישא בית בן אצלו  לוקח אחד אם ולכן

בפני  יודה  והלה עמו , להתעסק שיתחיל  לפני לב "ד אותו  יביא בעה"ב , בחזקת  יהיה

בעה"ב בחזקת יהא  בידו, שיהיה מה כל  ואז כלום, עצמו משל  לו  שאין ב "ד

[נתיבות].
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ÂÈÓ˙BÁa ¯ËL‰ העדים חתימת שהכירו עדים פי ÌÏBÚÏעל Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ , «¿«¿¿»≈ƒ¿»
היטב  שזייף יתכן כזה, בסכום שטר זה לוה על לזייף שניסה יודעים שאנו כיון

שמא  השטר, את קורעים לא אמנם בזיוף, הבחינו לא הקיום ועידי החתימות את

מזוייף  שאינו להוכיח e‡¯Lקה יוכל ÌÈ„ÈÚÓ ¯ËL‰ È„Ú Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈≈≈«¿«¿ƒƒ∆»
שודאי ‰‰ÂÏ‡‰מעשה כיון מ"מ שטר, על חתמו אם כלל זוכרים שאין אע"פ ««¿»»

ליחשב  העדויות את מצרפים החתימות, את שמקיימים עדים ויש הלואה היה

בשטר  eÓ˙ÁLמלוה e‡¯L Ì‰ÈÏÚ ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ¯Á‡ B‡ זה,, שטר על ¬≈ƒ¿ƒƒ¬≈∆∆»∆»¿
זיוף  חשש אין אלו ‰È‡דבאופנים BÊL ÌÈ„ÈÚÓ ¯ËL‰ È„Ú Ì‡Â .¿ƒ≈≈«¿«¿ƒƒ∆ƒ

Ba ÔÈ·B‚ ,Ô˙ÓÈ˙Á לא או מזוייף זה אם חתימתו את מכיר עצמו האדם .כי ¬ƒ»»ƒ
‰ÓÈ˙Á‰ ˙¯k‰„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ עצמן העדים ע"י È�‰Óאפי' ‡Ï ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿¿«»««¬ƒ»…¿«≈

באמת  חתימתו שזה יחשוב עצמו שהאדם עד טוב כ"כ לזייף דאפשר דס"ל

(˙Â¯Ú� ÂÏ‡ ˜¯Ù Ô"¯Â ‰"Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË).

˙·Ë '‡

·e¯Ó‡Lk ש הקודם בסעיף שנתבאר Ô�È‰LÓבאופנים ‡Ï ,Ba ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ¿∆»¿≈ƒ…«¿ƒ»
d„Èa dÏ לזייפו שחיזר יודעים שלא אחר בב"ד ידו על יגבה ‡Ï‡שמא , ≈¿»≈∆»

Ô�ÈÓ˜BÓ מפקידיםLÈÏL „Èa dÏ לא או מזויף הוא אם הדבר שיתברר .עד ¿≈»≈¿«»ƒ
:‰‚‰‰Ê ¯ËL ÛÈÊÏ Ì‰Ï Ï‡LL ÌÈ„Ú‰ e¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â זה סכום ,על ¿ƒ…»¿»≈ƒ∆»«»∆¿«≈¿«∆

Ì˙Ò ¯ËL ‡Ï‡ לזייף שניסה בשטר שהיה הסכום את זוכרים Ïkואין , ∆»¿«¿«»

eÚ¯˙‡ ÛÈÊÏ L˜aL ‰Ê ÏL ÂÈ˙B¯ËL ריעותא e‰aקיבלו Ô�È·‚ ‡ÏÂ ,Ë)(¯Â. ¿»»∆∆∆ƒ≈¿«≈ƒ¿¿¿…»ƒ»¿

u

לוהקה. של  שם על  אבל  כזה בסכום שטר או  אחר, בסכום זה אדם על  שטר אבל 

אותו על  שטרות שתי  לו יש  אם  וכן אותו. חושדים לא דע"ז  בו , לגבות יכול  אחר,

יותר. המאוחר בזמן  מהם אחד גובה  לוה, ואותו סכום



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãñ ïîéñ ãô

„Ò ÔÓÈÒ

ÔÂ„˜Ù‰ ˙Â¯Ë˘ Â·ÂÁ· ·ÎÚÏ ‰ˆ¯˘ „˜Ù�
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡˙B¯ËL B„Èa e„È˜Ù‰L ÈÓ חוב„˜Ù�‰ ÔÚBËÂ ,„È˜ÙÓ‰ ˙Óe , ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»≈««¿ƒ¿≈«ƒ¿»
„È˜ÙÓ‰ ÏÚ ÈÏ LÈL ·BÁ ÏÈ·La ÔBkLÓÏ Ì˙B‡ ÈzÒÙz ÌÈÈÁÓ≈«ƒ»«¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ
חובות  גובים ואין ליורשים שייך שזה כיון תפיסה מהני לא מיתה לאחר דאילו

יתומים  של È˙k·‰ממטלטלין ‡Ïa ÏÈÚBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì˙Ba‚Ï eÏ‡„ ,¿ƒƒ¿»…»»ƒ¿…¿ƒ»
היינו  ומסירה, כתיבה ע"י רק נמכרות דשטרות ס"ו בסימן להלן שיבואר כמו

את  לו שמוכר נוסף בשטר לו לכתוב צריך השטר את לו שמוסר ממה שחוץ

שבו  השיעבוד כל עם חוב Lהשטר ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ e�ÓÓהמפקיד, ÌÚ·z ƒ≈≈ƒ∆¿»»ƒ∆
‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÌÈÈÁÓ הנפקד‰ÒÈÙ˙ ‡ÈÂ‰ Ê‡ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï שמועילה דהיינו ≈«ƒ¿…»»¿«¬ƒ»»«¿»¿ƒ»

החוב  לעצם ולא הנייר לענין רק Ï‡התפיסה ,‡Ï È‡Â מהני . לא וממילא ¿ƒ……
מחיים  תפס שלא כיון כעת, B„Èaתפיסתו Ì„È˜Ù‰L ÌÈ„Ú LÈL È¯ÈÓe .«¿≈∆≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»

להד"ם  לטעון יוכל B„Èaשלא ‰zÚ Ìe‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‚Â שבא , קודם ¿«≈≈ƒ∆»«»¿»
ו  נאנסו לב"ד, לטעון יכול אין ÔÎממילא ‡Ï Ì‡L בידו , שהפקידו עדים שאין ∆ƒ…≈

בידו  השטר את שראו עדים שאין „�‡�eÒאו B‚Óa ÔÓ‡� ‰È‰ קו‡Ï B‡ »»∆¡»¿ƒ¿∆∆¿…
Ô�a¯ Ôe˜˙„ È‡ÓÏ Ï·‡ ,‡¯Ó‚„ ‡�È„Ï ‰Ê ÏÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¿»∆¿ƒ»ƒ¿»»¬»¿«¿««»»

מ ÔÈ·B‚Lהגאונים  ‡eÏÙחובות Ì‰È˙B¯ËLÓ ÔÈ·B‚ ,ÈÓ˙È„ ÈÏËÏËÓ ∆ƒƒ«¿¿≈¿«¿≈ƒƒ¿»≈∆¬ƒ
.ÌÈÈÁÓ ÒÙz ‡Ï:‰‚‰ עדים יש שאם הסעיף בתחילת שנתבאר מה …»«≈«ƒ

הרמ"א  מוסיף ע"ז התפיסה, מהני לו, להחזיר רצה ולא בחייו ממנו שתבעו

B‚Ó BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â לעיל שנתבאר ÓBÏ¯כמו ÏBÎÈ B�È‡Â , ¿««ƒ∆≈ƒ¿≈»«

u

לנקוטקו. רוצה  לא ואדם העזה דהוי הסמ "ע כתב  דהחזרתי, מיגו  נקט  דלא  הא

חלק נקט רק דהחזרתי , מיגו  ויש  דהעזה, מגו  דיש  ס"ל  והש "ך דהעזה . טענה

לו . שיש  המיגו  מאפשריות 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñäô

È„Èa Ì‰ ÔÈÁe˜Ï פקדון לשם בידי בא ÌÈÈÁÓולא ÌÒÙz Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ , ¿ƒ≈¿»ƒƒ»»ƒ¿»»≈«ƒ

ÌÈzÒÙz ÔBkLÓÏ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ לו חייב היה שאביהם ראיה שאין אע"פ ««¿«¿¿«¿ƒ

(·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â ˙ÂÙÒÂ˙),¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈk ‡Ï„¿…¿≈ƒ∆≈¿…««

B‚Ó BÏ ÔÈ‡L ¯Á‡Ó ,BÏ ·ÈÁ ‰È‰L Úe„Èa ‡Ï‡ ÌÈzÒÙz ÔBkLÓÏ והסמ"ע ¿«¿¿«¿ƒ∆»¿»«∆»»«»≈««∆≈ƒ

לתפוס  יכול אין לכו"ע מגו לו שאין באופן דודאי הרמ"א על השיגו והש"ך

בזה  שחולק מי ואין חוב לו שיש ידוע אא"כ ·˘Ìקז למשכון ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰.

‰Ò ÔÓÈÒ

,Â‡ˆÓ�˘ ˙Â¯Ë˘ ÔÈ„
˘ÈÏ˘ „È· ‡ˆÓ�˘ ¯·Â˘ ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ „"Î Â·Â

˙·Ë '·

הפקידו ‡ מי יודע ואינו שטר אצלו במצא הדין מה יתבאר הבאים בסעיפים

לאחר  אצלו הפקידו הלוה או נפרע, לא השטר עדיין וא"כ המלוה , אם אצלו,

השטר. את מחזיר למי השטר, את וקיבל ËL¯שפרע ‡ˆBÓ‰ שטר או חוב «≈¿«
ומתנה  ‡Bמכר ,B„È˜Ù‰ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ,B·ÈË ‰Ó Ú„BÈ B�È‡Â BÏˆ‡∆¿¿≈≈«ƒƒ««¿∆ƒ¿ƒ

Ì‡ B‡ ,‰BÏ‰שניהםÚe¯Ù B˙ˆ˜Óe ˙eLÈÏL ˙¯B˙a B„Èa e‰e„È˜Ù‰ «∆ƒƒ¿ƒ¿»¿«»ƒƒ¿»»«
מי  יודע שאינו ומכיון התשלום, את יגמור שהלוה עד בידו הפקידוהו ולכן

אצלו  Á�Óהפקידו ‡‰Èאצלוe‰ÈÏ‡ ‡·ÈL „Ú השטר מי של Ì‡Âויאמר . ¿≈À»«∆»…≈ƒ»¿ƒ
ו  BÓLעבר ÏÚ ·e˙kL B˙B‡Ï B¯ÈÊÁ‰ למלוה „·¯Èהיינו ÏÚ ¯·Ú , ∆¡ƒ¿∆»«¿»««ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ וכלהלן לנפקד להחזיר B„Èaקח וצריך ‰zÚ ¯ËL‰L ‰Ê Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒ∆∆«¿««»¿»

u

בידוקז. השטר את ראו  שעדים  הרמ"א שכוונת  מתרצים  מאירות והפנים והנתיבות 

ונאמן  בידו , שהפקידו  עדים אין אבל  החזרתי, או  להד"ם  של  מיגו  לו  אין ושוב 

חוב . על  משכון בתורת  בתחילה לידו  שבא במיגו 

דהוי קח. דאע"ג  כדין  שלא  שטר שהחזיר  בשליש  א' סעיף  נ"ה סימן לעיל  ועי'



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãñ ïîéñ ãô

„Ò ÔÓÈÒ

ÔÂ„˜Ù‰ ˙Â¯Ë˘ Â·ÂÁ· ·ÎÚÏ ‰ˆ¯˘ „˜Ù�
„Á‡ ÛÈÚÒ Â·Â

‡˙B¯ËL B„Èa e„È˜Ù‰L ÈÓ חוב„˜Ù�‰ ÔÚBËÂ ,„È˜ÙÓ‰ ˙Óe , ƒ∆ƒ¿ƒ¿»¿»≈««¿ƒ¿≈«ƒ¿»
„È˜ÙÓ‰ ÏÚ ÈÏ LÈL ·BÁ ÏÈ·La ÔBkLÓÏ Ì˙B‡ ÈzÒÙz ÌÈÈÁÓ≈«ƒ»«¿ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ«««¿ƒ
חובות  גובים ואין ליורשים שייך שזה כיון תפיסה מהני לא מיתה לאחר דאילו

יתומים  של È˙k·‰ממטלטלין ‡Ïa ÏÈÚBÓ ‰È‰ ‡Ï Ì˙Ba‚Ï eÏ‡„ ,¿ƒƒ¿»…»»ƒ¿…¿ƒ»
היינו  ומסירה, כתיבה ע"י רק נמכרות דשטרות ס"ו בסימן להלן שיבואר כמו

את  לו שמוכר נוסף בשטר לו לכתוב צריך השטר את לו שמוסר ממה שחוץ

שבו  השיעבוד כל עם חוב Lהשטר ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ e�ÓÓהמפקיד, ÌÚ·z ƒ≈≈ƒ∆¿»»ƒ∆
‰ˆ¯ ‡ÏÂ ÌÈÈÁÓ הנפקד‰ÒÈÙ˙ ‡ÈÂ‰ Ê‡ ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï שמועילה דהיינו ≈«ƒ¿…»»¿«¬ƒ»»«¿»¿ƒ»

החוב  לעצם ולא הנייר לענין רק Ï‡התפיסה ,‡Ï È‡Â מהני . לא וממילא ¿ƒ……
מחיים  תפס שלא כיון כעת, B„Èaתפיסתו Ì„È˜Ù‰L ÌÈ„Ú LÈL È¯ÈÓe .«¿≈∆≈≈ƒ∆ƒ¿ƒ»¿»

להד"ם  לטעון יוכל B„Èaשלא ‰zÚ Ìe‡¯L ÌÈ„Ú LÈ Ì‚Â שבא , קודם ¿«≈≈ƒ∆»«»¿»
ו  נאנסו לב"ד, לטעון יכול אין ÔÎממילא ‡Ï Ì‡L בידו , שהפקידו עדים שאין ∆ƒ…≈

בידו  השטר את שראו עדים שאין „�‡�eÒאו B‚Óa ÔÓ‡� ‰È‰ קו‡Ï B‡ »»∆¡»¿ƒ¿∆∆¿…
Ô�a¯ Ôe˜˙„ È‡ÓÏ Ï·‡ ,‡¯Ó‚„ ‡�È„Ï ‰Ê ÏÎÂ .ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰»¿»ƒ≈»¿»∆¿ƒ»ƒ¿»»¬»¿«¿««»»

מ ÔÈ·B‚Lהגאונים  ‡eÏÙחובות Ì‰È˙B¯ËLÓ ÔÈ·B‚ ,ÈÓ˙È„ ÈÏËÏËÓ ∆ƒƒ«¿¿≈¿«¿≈ƒƒ¿»≈∆¬ƒ
.ÌÈÈÁÓ ÒÙz ‡Ï:‰‚‰ עדים יש שאם הסעיף בתחילת שנתבאר מה …»«≈«ƒ

הרמ"א  מוסיף ע"ז התפיסה, מהני לו, להחזיר רצה ולא בחייו ממנו שתבעו

B‚Ó BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â לעיל שנתבאר ÓBÏ¯כמו ÏBÎÈ B�È‡Â , ¿««ƒ∆≈ƒ¿≈»«

u

לנקוטקו. רוצה  לא ואדם העזה דהוי הסמ "ע כתב  דהחזרתי, מיגו  נקט  דלא  הא

חלק נקט רק דהחזרתי , מיגו  ויש  דהעזה, מגו  דיש  ס"ל  והש "ך דהעזה . טענה

לו . שיש  המיגו  מאפשריות 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñäô

È„Èa Ì‰ ÔÈÁe˜Ï פקדון לשם בידי בא ÌÈÈÁÓולא ÌÒÙz Ì‡ ÌB˜Ó ÏkÓ , ¿ƒ≈¿»ƒƒ»»ƒ¿»»≈«ƒ

ÌÈzÒÙz ÔBkLÓÏ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ לו חייב היה שאביהם ראיה שאין אע"פ ««¿«¿¿«¿ƒ

(·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â ˙ÂÙÒÂ˙),¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈk ‡Ï„¿…¿≈ƒ∆≈¿…««

B‚Ó BÏ ÔÈ‡L ¯Á‡Ó ,BÏ ·ÈÁ ‰È‰L Úe„Èa ‡Ï‡ ÌÈzÒÙz ÔBkLÓÏ והסמ"ע ¿«¿¿«¿ƒ∆»¿»«∆»»«»≈««∆≈ƒ

לתפוס  יכול אין לכו"ע מגו לו שאין באופן דודאי הרמ"א על השיגו והש"ך

בזה  שחולק מי ואין חוב לו שיש ידוע אא"כ ·˘Ìקז למשכון ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰.

‰Ò ÔÓÈÒ

,Â‡ˆÓ�˘ ˙Â¯Ë˘ ÔÈ„
˘ÈÏ˘ „È· ‡ˆÓ�˘ ¯·Â˘ ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ „"Î Â·Â

˙·Ë '·

הפקידו ‡ מי יודע ואינו שטר אצלו במצא הדין מה יתבאר הבאים בסעיפים

לאחר  אצלו הפקידו הלוה או נפרע, לא השטר עדיין וא"כ המלוה , אם אצלו,

השטר. את מחזיר למי השטר, את וקיבל ËL¯שפרע ‡ˆBÓ‰ שטר או חוב «≈¿«
ומתנה  ‡Bמכר ,B„È˜Ù‰ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ ,B·ÈË ‰Ó Ú„BÈ B�È‡Â BÏˆ‡∆¿¿≈≈«ƒƒ««¿∆ƒ¿ƒ

Ì‡ B‡ ,‰BÏ‰שניהםÚe¯Ù B˙ˆ˜Óe ˙eLÈÏL ˙¯B˙a B„Èa e‰e„È˜Ù‰ «∆ƒƒ¿ƒ¿»¿«»ƒƒ¿»»«
מי  יודע שאינו ומכיון התשלום, את יגמור שהלוה עד בידו הפקידוהו ולכן

אצלו  Á�Óהפקידו ‡‰Èאצלוe‰ÈÏ‡ ‡·ÈL „Ú השטר מי של Ì‡Âויאמר . ¿≈À»«∆»…≈ƒ»¿ƒ
ו  BÓLעבר ÏÚ ·e˙kL B˙B‡Ï B¯ÈÊÁ‰ למלוה „·¯Èהיינו ÏÚ ¯·Ú , ∆¡ƒ¿∆»«¿»««ƒ¿≈
ÌÈÓÎÁ וכלהלן לנפקד להחזיר B„Èaקח וצריך ‰zÚ ¯ËL‰L ‰Ê Ì‡Â . ¬»ƒ¿ƒ∆∆«¿««»¿»

u

בידוקז. השטר את ראו  שעדים  הרמ"א שכוונת  מתרצים  מאירות והפנים והנתיבות 

ונאמן  בידו , שהפקידו  עדים אין אבל  החזרתי, או  להד"ם  של  מיגו  לו  אין ושוב 

חוב . על  משכון בתורת  בתחילה לידו  שבא במיגו 

דהוי קח. דאע"ג  כדין  שלא  שטר שהחזיר  בשליש  א' סעיף  נ"ה סימן לעיל  ועי'



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñ åô

המלוה  BÏהיינו B�˙�L B˙B‡ È¯·„ LÈÁkÓ שמעולם ואומר הנפקד, היינו «¿ƒƒ¿≈∆¿»
לו  להחזיר רוצה אין וממילא לו, שנתנו שטוען זה של בידו זה שטר היה ,לא

‰È‰שהמלוה Baהדין ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ בעד כמו דאורייתא, כעין שבועה ע"י »»»ƒ¿
וממילא  להכחישו, דאורייתא כעין נשבע שהמלוה פרוע, שהשטר שמעיד אחד

אין  שכאן כיון משבועה, ופוטרו חולק והש"ך השטר. את לו להחזיר חייב אין

אצלו  הפקידו מי יודע אינו דהרי פרוע, שהשטר בפירוש ‰e‡מעיד Ì‡Â .¿ƒ
Lהמלוה  BÏ ‰„BÓהנפקד,B„ÈÏ B�˙� כדין שלא לידו שבא מודה א"כ ∆∆¿»¿»

Á�Óו  ‡‰ÈÂ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ הנפקד ÔÓÈÒ·eאצל .e‰ÈÏ‡ ‡·ÈL „Ú »ƒ¿«¬ƒƒ≈À»«∆»…≈ƒ»¿ƒ»
„BÚ ¯‡a˙È ‰ÊÊ"Ë ÛÈÚÒ ÔÈÚÂ שיהא שהדין קרקע, ע"ג שמצאו בשטר ∆ƒ¿»≈¿«≈¿ƒ

או  בו גובה אם דעות שתי השו"ע מביא כדין, שלא והחזיר עבר ואם מונח,

למוצא, להחזיר שחייב סתם לא ששם הטעם לבאר שכתב בסמ"ע ועי' לא,

כאן  ‡Û.כמו ,B·ÈË ‰Ó Ú„BÈ B�È‡Â B„È· ‡ˆÓ� ‡�BkLÓ ¯ËL Ì‡Â¿ƒ¿««¿»ƒ¿»¿»¿≈≈««ƒ«
ÌeL ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ B�È‡ ,Ú˜¯˜a ˜ÊÁÓ ‡�BkLÓ ÏÚaL Èt ÏÚ«ƒ∆«««¿»À¿»««¿«≈ƒ¿

‰�ÚË שירד ויודעים משכונא שטר לפנינו קיים דהרי מהני לא לקוח דטענת «¬»
אחר, ביד נמצא שהשטר כיון יועיל, לא משכון וטענת משכנתא, בתורת לקרקע

אצלו  השטר הופקד ולכן מקצתו או כולו נפרע Ú„שמא Á�Ó ¯ËL‰ ‡‰ÈÂ ,ƒ≈«¿«À»«
‰ÈÏÚ·Ï Ú˜¯˜‰ ¯BÊÁ˙Â e‰ÈÏ‡ ‡·ÈL,בה מוחזק המשכונא שבעל אע"פ ∆»…≈ƒ»¿«¿««¿«ƒ¿»∆»

עומדת  בעליה בחזקת a‰‚‰:.דקרקע ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂביד השטר ÈÓנמצא ¿»∆«¿»¿ƒ

„˜Ù�‰ B‡ „È˜ÙÓ‰ ÌÚ ˙eÎÈL BÏ ÔÈ‡L ע"י אצלו הופקד כרחך על וא"כ ∆≈«»ƒ««¿ƒ«ƒ¿»

מי  ידוע ולא מהצדדים B�È‡Âאחד ,B„Èa ÂÈ·‡ ÏL ˙B¯ËL ‡ˆBÓL Ôa Ï·‡ ,¬»≈∆≈¿»∆»ƒ¿»¿≈

‡e‰Â B�a ˙B¯ËL ‡ˆBÓL ·‡‰ B‡ ,Ô·ÈË ‰Ó Ú„BÈ הבן,B�ÁÏL ÏÚ CeÓÒ ≈«ƒ»»»∆≈¿»¿¿»«À¿»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L eÏ‡ Ïk ÔÈ„‰ ‡e‰Â שותפין a˙ÈL‡¯כמו BÓk , ¿«ƒ»≈∆≈»∆¬»»∆«∆¿∆ƒ¿»≈

È„È ˙Áz ‡ˆÓ� eÏ‡k ÈÂ‰Â Ô‰ „Á‡ Ì„‡k eÏ‡ Ïk ,Ë"Ó˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï¿«»ƒ»»≈¿»»∆»≈¿«≈¿ƒƒ¿»««¿≈

BÓˆÚ,זה בשטר גובה לו, חייב שהלוה בברי טוען  המלוה שהוא האב ואם «¿

ללוה  להחזירו צריך לא, או פרוע זה שטר אם מסופק עצמו האב ואם

(‰"Ï ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).

u

הרמ"א וכ "כ  בגללו , שייגרם נזק כל  עליו  שיקבל  עד אותו  משמתין  מ "מ  גרמא , רק

ג'. סעיף  שפ"ו  סימן  לקמן 
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·,Ì‰È·‡ ˙eL¯a ‡ˆÓ�L ¯ËL ÌeL e¯ÈÊÁÈ ‡Ï „˜Ù�‰ ÈL¯BÈ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿»…«¬ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿¬ƒ∆
B·ÈË ‰Ó ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ עצמו כשהנפקד רק שלא לחדש בא ∆»ƒ≈¿ƒ«ƒ

דמסתמא  י"ל ביורשיו, אבל ריעותא, הוי הפקידו, מי זוכר שאינו דכיון לפנינו

לשניהם  להחזיר ואסור דלא, קמ"ל הפקידו, Ì‡Lהמלוה ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆ƒ
¯Á‡ „ÈÏ ‡aL Ì„˜ BÁ˜Ï BÓˆÚa ‰ÂÏÓ‰ אמר שהנפקד קודם היינו ««¿∆¿«¿¿»…∆∆»¿««≈

השטר  שייך למי ספק לו BÁ˜Ïשיש eÏÙ‡Â ,Á�Ó ‡‰È da Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ,…«¿ƒ»≈¿≈À»«¬ƒ¿»
.L¯BÈ‰ „ÈÏ ‡aL Ì„˜ L¯BÈ‰ ˙ÈaÓ‡ˆBÓ L¯BÈ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓe[¯ËL] ƒ≈«≈…∆∆»¿««≈ƒƒ«≈≈¿«

‰Úe¯Ù ‡È‰L Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ,‰L‡Ï e�¯ÈÊÁÈ ,BÏˆ‡ „˜Ù�‰ ‰L‡ ˙a˙k כי ¿À«ƒ»«ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒ»∆ƒ¿»

שיגרשנה  עד או הבעל מיתת עד לפירעון עומד לא אשה (·È˙קט כתובת

(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ.

˙·Ë '‚

‚Ì‰È�L eÏÙ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈ והלוה למלוה ¯ÌÈˆBהמלוה Ï‡שיחזיר , ≈¿ƒ∆¬ƒ¿≈∆ƒ…
Ì‡ÈˆBÈ הנפקד‡Ï‡ B„È ˙ÁzÓכשהשטר‡È�e�˜Ï Ô�ÈLÈÁ„ ,Úe¯˜ ƒ≈ƒ««»∆»»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿»

ואח"כ  מלקוחות, יגבה שהמלוה קנוניא עושים וכעת נפרע, כבר השטר שמא

ביניהם  המעות את Ô�ÈLÈÁיחלקו ‡Ï„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ שנפל . בשטר דרק ¿≈ƒ∆≈¿…«¿ƒ»
לקנוניא  חוששין ריעותא בו Ì¯Ó‡Ókשנעשה ‰NÚÈ ÌÈˆB¯ Ì‰È�L Ì‡Â ,¿ƒ¿≈∆ƒ«¬∆¿«¬»»

ששניהם  דכיון חולק והש"ך נפרע, שלא נשבע המלוה אם רק מחזירין ולסמ"ע

לישבע  א"צ .רוצים

„Ì‰È·‡ ˙eL¯a ÌÈ‡ˆBÓL ¯ËL ÏÚ ÌÈL¯BÈ‰ e�ÚËÈ Ì‡ שם על ƒƒ¿¬«¿ƒ«¿«∆¿ƒƒ¿¬ƒ∆
אחר  אביהם ÂÈ·‡Lמלוה ÂÏÓÏ‰היינו ˙BÚÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÏ‰ את וקיבל ∆»ƒƒ¿»»»»««¿∆

להלואה  בתמורה Ïa‡השטר ‰BÏ‰Ó B˙Ba‚Ï ÏBÎÈ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆≈»ƒ¿≈«∆¿…
‰·È˙Î שבו השיעבוד כל את שיקנה לו לכתוב בלי נמכר לא שטר ÏkÓכי , ¿ƒ»ƒ»

‰�ÚË Ì˙�ÚË ,ÔBkLÓÏ BÁ˜Ï ÌB˜Ó יחזירו לא רוצים שניהם אפילו ואז »¿»¿«¿«¬»»«¬»
אחד  e‰Ïלאף Ô�È�ÚË ‡Ï Ô�‡ Ï·‡ לא ; הב"ד זו, טענה יטענו שהם בלי ¬»¬»…«¬ƒ»¿

גופו  שאין דבר למשכון לקחת שכיח שלא דבר שזה כיון זו, טענה להם טוענים

.ממון 

u

רקקט. לפירעון , חוששין אחר ביד הנמצא  כתובה בשטר גם דודאי חולק  והש "ך 

מחזירין  ולכן  נפרע , שלא י"ל  אחר אצל  כתובותיהן מפקידות  שנשים  המנהג מצד

אליהו . שיבוא עד מונח  יהיה  מנהג , שאין במקום ולפי"ז לה,



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñ åô

המלוה  BÏהיינו B�˙�L B˙B‡ È¯·„ LÈÁkÓ שמעולם ואומר הנפקד, היינו «¿ƒƒ¿≈∆¿»
לו  להחזיר רוצה אין וממילא לו, שנתנו שטוען זה של בידו זה שטר היה ,לא

‰È‰שהמלוה Baהדין ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ בעד כמו דאורייתא, כעין שבועה ע"י »»»ƒ¿
וממילא  להכחישו, דאורייתא כעין נשבע שהמלוה פרוע, שהשטר שמעיד אחד

אין  שכאן כיון משבועה, ופוטרו חולק והש"ך השטר. את לו להחזיר חייב אין

אצלו  הפקידו מי יודע אינו דהרי פרוע, שהשטר בפירוש ‰e‡מעיד Ì‡Â .¿ƒ
Lהמלוה  BÏ ‰„BÓהנפקד,B„ÈÏ B�˙� כדין שלא לידו שבא מודה א"כ ∆∆¿»¿»

Á�Óו  ‡‰ÈÂ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ הנפקד ÔÓÈÒ·eאצל .e‰ÈÏ‡ ‡·ÈL „Ú »ƒ¿«¬ƒƒ≈À»«∆»…≈ƒ»¿ƒ»
„BÚ ¯‡a˙È ‰ÊÊ"Ë ÛÈÚÒ ÔÈÚÂ שיהא שהדין קרקע, ע"ג שמצאו בשטר ∆ƒ¿»≈¿«≈¿ƒ

או  בו גובה אם דעות שתי השו"ע מביא כדין, שלא והחזיר עבר ואם מונח,

למוצא, להחזיר שחייב סתם לא ששם הטעם לבאר שכתב בסמ"ע ועי' לא,

כאן  ‡Û.כמו ,B·ÈË ‰Ó Ú„BÈ B�È‡Â B„È· ‡ˆÓ� ‡�BkLÓ ¯ËL Ì‡Â¿ƒ¿««¿»ƒ¿»¿»¿≈≈««ƒ«
ÌeL ÌeÏk BÏ ÏÈÚBÓ B�È‡ ,Ú˜¯˜a ˜ÊÁÓ ‡�BkLÓ ÏÚaL Èt ÏÚ«ƒ∆«««¿»À¿»««¿«≈ƒ¿

‰�ÚË שירד ויודעים משכונא שטר לפנינו קיים דהרי מהני לא לקוח דטענת «¬»
אחר, ביד נמצא שהשטר כיון יועיל, לא משכון וטענת משכנתא, בתורת לקרקע

אצלו  השטר הופקד ולכן מקצתו או כולו נפרע Ú„שמא Á�Ó ¯ËL‰ ‡‰ÈÂ ,ƒ≈«¿«À»«
‰ÈÏÚ·Ï Ú˜¯˜‰ ¯BÊÁ˙Â e‰ÈÏ‡ ‡·ÈL,בה מוחזק המשכונא שבעל אע"פ ∆»…≈ƒ»¿«¿««¿«ƒ¿»∆»

עומדת  בעליה בחזקת a‰‚‰:.דקרקע ‡˜Â„ ‰Ê ÏÎÂביד השטר ÈÓנמצא ¿»∆«¿»¿ƒ

„˜Ù�‰ B‡ „È˜ÙÓ‰ ÌÚ ˙eÎÈL BÏ ÔÈ‡L ע"י אצלו הופקד כרחך על וא"כ ∆≈«»ƒ««¿ƒ«ƒ¿»

מי  ידוע ולא מהצדדים B�È‡Âאחד ,B„Èa ÂÈ·‡ ÏL ˙B¯ËL ‡ˆBÓL Ôa Ï·‡ ,¬»≈∆≈¿»∆»ƒ¿»¿≈

‡e‰Â B�a ˙B¯ËL ‡ˆBÓL ·‡‰ B‡ ,Ô·ÈË ‰Ó Ú„BÈ הבן,B�ÁÏL ÏÚ CeÓÒ ≈«ƒ»»»∆≈¿»¿¿»«À¿»

‰Ê ÏÚ ‰Ê ‰˜ÊÁ Ô‰Ï ÔÈ‡L eÏ‡ Ïk ÔÈ„‰ ‡e‰Â שותפין a˙ÈL‡¯כמו BÓk , ¿«ƒ»≈∆≈»∆¬»»∆«∆¿∆ƒ¿»≈

È„È ˙Áz ‡ˆÓ� eÏ‡k ÈÂ‰Â Ô‰ „Á‡ Ì„‡k eÏ‡ Ïk ,Ë"Ó˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï¿«»ƒ»»≈¿»»∆»≈¿«≈¿ƒƒ¿»««¿≈

BÓˆÚ,זה בשטר גובה לו, חייב שהלוה בברי טוען  המלוה שהוא האב ואם «¿

ללוה  להחזירו צריך לא, או פרוע זה שטר אם מסופק עצמו האב ואם

(‰"Ï ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙).
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הרמ"א וכ "כ  בגללו , שייגרם נזק כל  עליו  שיקבל  עד אותו  משמתין  מ "מ  גרמא , רק

ג'. סעיף  שפ"ו  סימן  לקמן 
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·,Ì‰È·‡ ˙eL¯a ‡ˆÓ�L ¯ËL ÌeL e¯ÈÊÁÈ ‡Ï „˜Ù�‰ ÈL¯BÈ ÔÎÂ¿≈¿≈«ƒ¿»…«¬ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ¿¬ƒ∆
B·ÈË ‰Ó ÌÈÚ„BÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ עצמו כשהנפקד רק שלא לחדש בא ∆»ƒ≈¿ƒ«ƒ

דמסתמא  י"ל ביורשיו, אבל ריעותא, הוי הפקידו, מי זוכר שאינו דכיון לפנינו

לשניהם  להחזיר ואסור דלא, קמ"ל הפקידו, Ì‡Lהמלוה ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆ƒ
¯Á‡ „ÈÏ ‡aL Ì„˜ BÁ˜Ï BÓˆÚa ‰ÂÏÓ‰ אמר שהנפקד קודם היינו ««¿∆¿«¿¿»…∆∆»¿««≈

השטר  שייך למי ספק לו BÁ˜Ïשיש eÏÙ‡Â ,Á�Ó ‡‰È da Ô�È¯Ó‡ ‡Ï ,…«¿ƒ»≈¿≈À»«¬ƒ¿»
.L¯BÈ‰ „ÈÏ ‡aL Ì„˜ L¯BÈ‰ ˙ÈaÓ‡ˆBÓ L¯BÈ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓe[¯ËL] ƒ≈«≈…∆∆»¿««≈ƒƒ«≈≈¿«

‰Úe¯Ù ‡È‰L Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ,‰L‡Ï e�¯ÈÊÁÈ ,BÏˆ‡ „˜Ù�‰ ‰L‡ ˙a˙k כי ¿À«ƒ»«ƒ¿»∆¿«¬ƒ∆»ƒ»¿…«¿ƒ»∆ƒ¿»

שיגרשנה  עד או הבעל מיתת עד לפירעון עומד לא אשה (·È˙קט כתובת

(‡"·ËÈ¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ.

˙·Ë '‚

‚Ì‰È�L eÏÙ‡L ,ÌÈ¯ÓB‡ LÈ והלוה למלוה ¯ÌÈˆBהמלוה Ï‡שיחזיר , ≈¿ƒ∆¬ƒ¿≈∆ƒ…
Ì‡ÈˆBÈ הנפקד‡Ï‡ B„È ˙ÁzÓכשהשטר‡È�e�˜Ï Ô�ÈLÈÁ„ ,Úe¯˜ ƒ≈ƒ««»∆»»«¿«¿ƒ»ƒ¿¿»

ואח"כ  מלקוחות, יגבה שהמלוה קנוניא עושים וכעת נפרע, כבר השטר שמא

ביניהם  המעות את Ô�ÈLÈÁיחלקו ‡Ï„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ שנפל . בשטר דרק ¿≈ƒ∆≈¿…«¿ƒ»
לקנוניא  חוששין ריעותא בו Ì¯Ó‡Ókשנעשה ‰NÚÈ ÌÈˆB¯ Ì‰È�L Ì‡Â ,¿ƒ¿≈∆ƒ«¬∆¿«¬»»

ששניהם  דכיון חולק והש"ך נפרע, שלא נשבע המלוה אם רק מחזירין ולסמ"ע

לישבע  א"צ .רוצים

„Ì‰È·‡ ˙eL¯a ÌÈ‡ˆBÓL ¯ËL ÏÚ ÌÈL¯BÈ‰ e�ÚËÈ Ì‡ שם על ƒƒ¿¬«¿ƒ«¿«∆¿ƒƒ¿¬ƒ∆
אחר  אביהם ÂÈ·‡Lמלוה ÂÏÓÏ‰היינו ˙BÚÓ ÂÈÏÚ ‰ÂÏ‰ את וקיבל ∆»ƒƒ¿»»»»««¿∆

להלואה  בתמורה Ïa‡השטר ‰BÏ‰Ó B˙Ba‚Ï ÏBÎÈ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆≈»ƒ¿≈«∆¿…
‰·È˙Î שבו השיעבוד כל את שיקנה לו לכתוב בלי נמכר לא שטר ÏkÓכי , ¿ƒ»ƒ»

‰�ÚË Ì˙�ÚË ,ÔBkLÓÏ BÁ˜Ï ÌB˜Ó יחזירו לא רוצים שניהם אפילו ואז »¿»¿«¿«¬»»«¬»
אחד  e‰Ïלאף Ô�È�ÚË ‡Ï Ô�‡ Ï·‡ לא ; הב"ד זו, טענה יטענו שהם בלי ¬»¬»…«¬ƒ»¿

גופו  שאין דבר למשכון לקחת שכיח שלא דבר שזה כיון זו, טענה להם טוענים

.ממון 

u

רקקט. לפירעון , חוששין אחר ביד הנמצא  כתובה בשטר גם דודאי חולק  והש "ך 

מחזירין  ולכן  נפרע , שלא י"ל  אחר אצל  כתובותיהן מפקידות  שנשים  המנהג מצד

אליהו . שיבוא עד מונח  יהיה  מנהג , שאין במקום ולפי"ז לה,
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˙·Ë '„

‰,„ÁÈ ÌÈ¯eL˜ B˙BÁ‡ ÏL ˙B¯ËL B˙eL¯a e‡ˆÓ�Â ˙ÓL Ô·e‡ ¿̄≈∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»∆¬¿ƒ««
Ì‰Óe ,‰È˙BÚ˜¯˜ È¯ËLe d˙È�e„� ¯ËL e�È‰„ d˙eÎÊÏ Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿»¿«¿¿«¿¿»»¿»≈«¿¿∆»≈∆
Û‡ ,dÏ ‰È‰L Ú˜¯˜ dÏÚ·Ï ‰�˙�L ‰�zÓ ¯ËL ÔB‚k d˙·BÁÏ¿»»¿¿««»»∆»¿»¿«¬»«¿«∆»»»«

�e„� ¯ËLL˙B·BÁ È¯ËL ¯‡Lk ‡e‰ d˙È אחד לאף מחזירים שאין ∆¿«¿¿»»ƒ¿«¿»≈
כתובה] משטר יותר ליגבות עומד נדוניא ששטר e‰L‡מ"מ,[כיון ¯Á‡Ó≈««∆

È‡„Â Ú„B� eÏ‡k ÈÂ‰ ,dÏL È‡„Â Ì‰L ‰È˙BÚ˜¯˜ È¯ËL ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿»≈«¿¿∆»∆≈««∆»«≈¿ƒ«««
נדוניתה  שטר על ‰zÓ�‰גם ¯ËL Ì‚ ‰Ê ÌÚËÓe .Ì˙„È˜Ù‰ ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ««∆«¿«««»»

בו ‰B˙„È˜Ùשכתוב ‡È‰L ÌÈ˜ÈÊÁÓ e�‡ ,Ú˜¯˜ ‰ÏÚ·Ï ‰�˙�L כי ∆»¿»¿«¬»«¿«»«¬ƒƒ∆ƒƒ¿ƒ»
לבעלה  המתנה את זיכתה לא ÌÈL¯BÈÏעדיין B‡ dÏ e¯ÈÊÁÈÂ .שלה , ¿«¬ƒ»«¿ƒ

Â,איתרע שנפל דכיון אותו, מצא ואחר שנפל בשטר מדובר הבאים בסעיפים

חוששין לא כלל שבדרך לחששות ÏÚוחוששין Û‡ ,·BÁ ¯ËL ‡ˆBÓ‰«≈¿«««
˙e�Ó‡� Ba LÈL Èt נפרע שלא כשיאמר למלוה האמין ‡eÏÙו ,שהלוה ƒ∆≈∆¡»¬ƒ

B�ÓÊ CBz ‡e‰ איתרע דנפל כיון זמנו, תוך פורע אדם אין כלל ,שבדרך ¿«
˙eÈ¯Á‡ Ba ÔÈ‡ eÏÙ‡Â מ"מ מלקוחות, לגבות שיוכל מפורש כתוב לא אפי' «¬ƒ≈«¬»

אחריות  לו לתת התכוון וודאי סופר, טעות שאחריות BÓ„‰אמרינן ‰ÂÏÂ שלא ¿…∆∆
מ"מ  È�e�˜ÏÂ‡נפרע, ÔBÚ¯ÙÏ Ô�ÈLÈÁ„ ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï,פרע כבר שבאמת …«¬ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿¿»

ביניהם  המעות ויחלקו מלקוחות שיוציאו כדי פרע שלא ‡Ó¯ואומר eÏÙ‡Â .«¬ƒ»«
È�BÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜� ‰ÂÏÓ‰ B‡ ‰BÏ‰ מובהק סימן הוי וא"כ «∆««¿∆∆∆≈¿«¿ƒ

מ"מ  זה, שטר הפקיד ÊÏ‰שהוא ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï שהלוה יתכן כי …«¬ƒ…»∆¿…»∆
שהה  השטר כי מהסימן, יודע והמלוה ממנו, ונפל השטר את לו והחזירו פרע

כתבו  שמא מהסימן יודע והלוה מהמלוה, שנפל יתכן וגם מסויים, זמן אצלו

ההלוואה  קודם אצלו שהה השטר וממילא עמו, היה לא כשהמלוה ללוה .שטר
·ÈÁ Ì‡ ,˙eÈ¯Á‡a ·ÈÁ B�È‡L ‡È„‰a ¯ËLa L¯ÙÓ Ì‡Â הלוה ¿ƒ¿…»«¿«¿∆¿»∆≈«»¿«¬»ƒ«»

‰„BÓ מהמלוה ÈÊÁÈ¯שנפל יגבה , לא דממילא קנוניא, של חשש דליכא ∆«¬ƒ
.מלקוחות 

˙·Ë '‰

Ê·ÈÁ Ì‡ ,·BÁ‰ „eaÚLÏ ÔÈ˜ÈtÒÓL ÔÈ¯BÁ È�a ‰ÂÏÏ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«…∆¿≈ƒ∆«¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«»
ÈÊÁÈ¯הלוה  ,‰„BÓ לו שיש כיון מלקוחות, יגבו לא ממילא כי למלוה, ∆«¬ƒ

חורין  בני ‰מספיק Ba ·e˙ÎÂ ,·zÎ�L ÌBÈa ‡ˆÓ� Ì‡ ÔÎÂ .˜t� ¿≈ƒƒ¿»«∆ƒ¿«¿»∆¿≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñèô

ÔÈ„ ˙È·‰ È˘�‡ ÔÈ˘ÂÚ˘ ÌÂÈ˜ ,˘Â¯ÈÙ) מזוייף השטר שאין דין מבית Ìe‚¯zאישור ,«¿

(ÔÈ„ ˙È·· ‡ˆÈL '˜t�‰' ‡¯˜� ÔÎÏÂ ,˜Ù� '‡ˆÈ',·ÈÁ Ì‡ הלוה‰„BÓ שלא »»¿«¿»≈ƒ¿»∆¿≈∆»»¿≈ƒƒ«»∆
ÈÊÁÈ¯פרע  של , הזמן על חדש שטר לו לכתוב יכול דא"כ קנוניא חשש דאין «¬ƒ

זה  zÎ�L·יום ÌBÈa ‡ˆÓ� Ì‡L Ô�È¯Ó‡„ ‡‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿»¿«¿ƒ»∆ƒƒ¿»«∆ƒ¿«
ÈÏÓ È�‰ ,¯ÈÊÁÈÔÓ˜ ‰ÂÏÏ d˙ÈÏ„ ביום נמצא אם זו שלשיטה הכוונה «¬ƒ«≈ƒ≈¿≈≈«…∆«»

נפל  דמסתמא יחזיר, מודה, הלוה אין אפי' ביום, בו לפרוע דרך שאין כיון שלוה,

שפרע  אומר ולא קמן שליתיה הכוונה וזה Ó‡Â¯מהמלוה, ÔÓ˜ d˙È‡ Ï·‡ ,¬»ƒ≈«»¿»«
¯ÈÊÁÈ ‡Ï ,ÏÙ� È�ÓÓe ÂÈzÚ¯t פרע שכבר שאמר .כיון ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«…«¬ƒ

ÁÌ‰È�Èa ·BÁ ¯ËLe ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ˜eLa ‡ˆÓ אותו שם על וכולם »»«¿»¿ƒ¿«≈≈∆
ÈÊÁÈ¯מלוה  ‡Ï ששטר , הוכחה יש וא"כ קרועים, שטרות בין שנמצא אע"פ …«¬ƒ

קמ"ל  ללוה, שיחזיר צד היה וא"כ הקרועים, השטרות בין הניחו ולכן פרוע, זה

יחזיר  Ì‰ÓÚשלא LÈ Ì‡Â הקרועים,. השטרות בין שנמצא חוב השטר עם ¿ƒ≈ƒ»∆
השטרות BL·¯גם עם המלוה של בביתו נמצא אלא נפל לא אם ואפי' »

ÌÈ„Úהקרועים  ‡Ïa eÏÙ‡ ידו,, בכתב ואינו המלוה חתימת עליו אין ואפי' ¬ƒ¿…≈ƒ
הוי  שהוא, כל שובר עמהם ויש קרועים, שטרות בין נמצא חוב שהשטר מ"מ

ולכן  פרוע, זה ששטר ÂÏÏ‰.ראיה ¯ËL‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿««…∆

˙·Ë 'Â

Ëa ¯ËL ‡ˆBÓ‰תוךÈÏka ÔÓÈÒ Ô˙B�L ÈÓÏ e��zÈ ,ÈÏÎ שהכלי דכיון «≈¿«¿¿ƒƒ¿∆¿ƒ∆≈ƒ»«¿ƒ
לו  שייך בתוכו שמצאו השטר אף ÈÏka,שלו, ÔÓÈÒ Ô˙B� B�È‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈≈ƒ»«¿ƒ

,È�BÏt ÈÏÎa ˙‡ˆÓ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È˙‡ˆÓ ¯ËL ÊÈ¯ÎÓ ‰ÊLk ‡Ï‡∆»¿∆∆«¿ƒ¿«»»ƒ¿∆≈»»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÓÈÒ ÈÂ‰ ,ÈÏk‰ B˙B‡a ˙B¯ËL ÔzÏ ÌÏBÚ‰ C¯„ ÔÈ‡ Ì‡ שיודע מכך ƒ≈∆∆»»ƒ≈¿»¿«¿ƒ«≈ƒ»

איבדו  שהוא ראיה זה הרי כן, לעשות דרך  ואין פלוני, בכלי היה שהשטר .לומר

È‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈÎe¯k ,¯˙BÈ B‡ ˙B¯ËL ˘ÏL ‡ˆÓ מונח שאחד היינו »»»…¿»≈¿ƒ∆«∆
יחד  כרוכים ושלשתם השני B¯·Áע"ג L‡¯a Ce¯k „Á‡L B‡ שכל , ∆∆»»¿…¬≈

השני  כריכת מתחיל כריכתו כשנגמר ÈÓÏשטר ,È˙‡ˆÓ ˙B¯ËL ÊÈ¯ÎÈ ,«¿ƒ¿»»»ƒ¿ƒ
Ì�È�Ó ¯Ó‡ÈL שטרות ג' שאיבד שיאמר Ì¯ÈÊÁÈהיינו שהיו , שיודע מכך כי ∆…«ƒ¿»»«¬ƒ≈

איבדם  שהוא סימן יחד, שטרות ‰C‡Èג' ¯Ó‡ÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â צורה ; באיזה ¿≈»ƒ∆…«≈«
ÌÈÎe¯k eÈ‰ המאבד הכי דבלאו כרוכים, שיהיו דבעינן ומה סימן, הוי דמנין »¿ƒ

סימן  לו יהיה ולא בנפרד נאבדו שמסתמא בלבו חושב כי «¬‡·Ï‰‚‰:.מתייאש



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñ çô

˙·Ë '„

‰,„ÁÈ ÌÈ¯eL˜ B˙BÁ‡ ÏL ˙B¯ËL B˙eL¯a e‡ˆÓ�Â ˙ÓL Ô·e‡ ¿̄≈∆≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿»∆¬¿ƒ««
Ì‰Óe ,‰È˙BÚ˜¯˜ È¯ËLe d˙È�e„� ¯ËL e�È‰„ d˙eÎÊÏ Ì˙ˆ˜Óƒ¿»»ƒ¿»¿«¿¿«¿¿»»¿»≈«¿¿∆»≈∆
Û‡ ,dÏ ‰È‰L Ú˜¯˜ dÏÚ·Ï ‰�˙�L ‰�zÓ ¯ËL ÔB‚k d˙·BÁÏ¿»»¿¿««»»∆»¿»¿«¬»«¿«∆»»»«

�e„� ¯ËLL˙B·BÁ È¯ËL ¯‡Lk ‡e‰ d˙È אחד לאף מחזירים שאין ∆¿«¿¿»»ƒ¿«¿»≈
כתובה] משטר יותר ליגבות עומד נדוניא ששטר e‰L‡מ"מ,[כיון ¯Á‡Ó≈««∆

È‡„Â Ú„B� eÏ‡k ÈÂ‰ ,dÏL È‡„Â Ì‰L ‰È˙BÚ˜¯˜ È¯ËL ÌÚ ¯eL»̃ƒ¿»≈«¿¿∆»∆≈««∆»«≈¿ƒ«««
נדוניתה  שטר על ‰zÓ�‰גם ¯ËL Ì‚ ‰Ê ÌÚËÓe .Ì˙„È˜Ù‰ ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ»»ƒ««∆«¿«««»»

בו ‰B˙„È˜Ùשכתוב ‡È‰L ÌÈ˜ÈÊÁÓ e�‡ ,Ú˜¯˜ ‰ÏÚ·Ï ‰�˙�L כי ∆»¿»¿«¬»«¿«»«¬ƒƒ∆ƒƒ¿ƒ»
לבעלה  המתנה את זיכתה לא ÌÈL¯BÈÏעדיין B‡ dÏ e¯ÈÊÁÈÂ .שלה , ¿«¬ƒ»«¿ƒ

Â,איתרע שנפל דכיון אותו, מצא ואחר שנפל בשטר מדובר הבאים בסעיפים

חוששין לא כלל שבדרך לחששות ÏÚוחוששין Û‡ ,·BÁ ¯ËL ‡ˆBÓ‰«≈¿«««
˙e�Ó‡� Ba LÈL Èt נפרע שלא כשיאמר למלוה האמין ‡eÏÙו ,שהלוה ƒ∆≈∆¡»¬ƒ

B�ÓÊ CBz ‡e‰ איתרע דנפל כיון זמנו, תוך פורע אדם אין כלל ,שבדרך ¿«
˙eÈ¯Á‡ Ba ÔÈ‡ eÏÙ‡Â מ"מ מלקוחות, לגבות שיוכל מפורש כתוב לא אפי' «¬ƒ≈«¬»

אחריות  לו לתת התכוון וודאי סופר, טעות שאחריות BÓ„‰אמרינן ‰ÂÏÂ שלא ¿…∆∆
מ"מ  È�e�˜ÏÂ‡נפרע, ÔBÚ¯ÙÏ Ô�ÈLÈÁ„ ,¯ÈÊÁÈ ‡Ï,פרע כבר שבאמת …«¬ƒ¿«¿ƒ»¿≈»¿ƒ¿¿»

ביניהם  המעות ויחלקו מלקוחות שיוציאו כדי פרע שלא ‡Ó¯ואומר eÏÙ‡Â .«¬ƒ»«
È�BÏt ˙B‡ „ˆa Ba LÈ ·˜� ‰ÂÏÓ‰ B‡ ‰BÏ‰ מובהק סימן הוי וא"כ «∆««¿∆∆∆≈¿«¿ƒ

מ"מ  זה, שטר הפקיד ÊÏ‰שהוא ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï שהלוה יתכן כי …«¬ƒ…»∆¿…»∆
שהה  השטר כי מהסימן, יודע והמלוה ממנו, ונפל השטר את לו והחזירו פרע

כתבו  שמא מהסימן יודע והלוה מהמלוה, שנפל יתכן וגם מסויים, זמן אצלו

ההלוואה  קודם אצלו שהה השטר וממילא עמו, היה לא כשהמלוה ללוה .שטר
·ÈÁ Ì‡ ,˙eÈ¯Á‡a ·ÈÁ B�È‡L ‡È„‰a ¯ËLa L¯ÙÓ Ì‡Â הלוה ¿ƒ¿…»«¿«¿∆¿»∆≈«»¿«¬»ƒ«»

‰„BÓ מהמלוה ÈÊÁÈ¯שנפל יגבה , לא דממילא קנוניא, של חשש דליכא ∆«¬ƒ
.מלקוחות 

˙·Ë '‰

Ê·ÈÁ Ì‡ ,·BÁ‰ „eaÚLÏ ÔÈ˜ÈtÒÓL ÔÈ¯BÁ È�a ‰ÂÏÏ LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈«…∆¿≈ƒ∆«¿ƒƒ¿ƒ¿«ƒ«»
ÈÊÁÈ¯הלוה  ,‰„BÓ לו שיש כיון מלקוחות, יגבו לא ממילא כי למלוה, ∆«¬ƒ

חורין  בני ‰מספיק Ba ·e˙ÎÂ ,·zÎ�L ÌBÈa ‡ˆÓ� Ì‡ ÔÎÂ .˜t� ¿≈ƒƒ¿»«∆ƒ¿«¿»∆¿≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñèô

ÔÈ„ ˙È·‰ È˘�‡ ÔÈ˘ÂÚ˘ ÌÂÈ˜ ,˘Â¯ÈÙ) מזוייף השטר שאין דין מבית Ìe‚¯zאישור ,«¿

(ÔÈ„ ˙È·· ‡ˆÈL '˜t�‰' ‡¯˜� ÔÎÏÂ ,˜Ù� '‡ˆÈ',·ÈÁ Ì‡ הלוה‰„BÓ שלא »»¿«¿»≈ƒ¿»∆¿≈∆»»¿≈ƒƒ«»∆
ÈÊÁÈ¯פרע  של , הזמן על חדש שטר לו לכתוב יכול דא"כ קנוניא חשש דאין «¬ƒ

זה  zÎ�L·יום ÌBÈa ‡ˆÓ� Ì‡L Ô�È¯Ó‡„ ‡‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿»¿«¿ƒ»∆ƒƒ¿»«∆ƒ¿«
ÈÏÓ È�‰ ,¯ÈÊÁÈÔÓ˜ ‰ÂÏÏ d˙ÈÏ„ ביום נמצא אם זו שלשיטה הכוונה «¬ƒ«≈ƒ≈¿≈≈«…∆«»

נפל  דמסתמא יחזיר, מודה, הלוה אין אפי' ביום, בו לפרוע דרך שאין כיון שלוה,

שפרע  אומר ולא קמן שליתיה הכוונה וזה Ó‡Â¯מהמלוה, ÔÓ˜ d˙È‡ Ï·‡ ,¬»ƒ≈«»¿»«
¯ÈÊÁÈ ‡Ï ,ÏÙ� È�ÓÓe ÂÈzÚ¯t פרע שכבר שאמר .כיון ¿«¿ƒƒ∆ƒ»«…«¬ƒ

ÁÌ‰È�Èa ·BÁ ¯ËLe ÌÈÚe¯˜ ˙B¯ËL ˜eLa ‡ˆÓ אותו שם על וכולם »»«¿»¿ƒ¿«≈≈∆
ÈÊÁÈ¯מלוה  ‡Ï ששטר , הוכחה יש וא"כ קרועים, שטרות בין שנמצא אע"פ …«¬ƒ

קמ"ל  ללוה, שיחזיר צד היה וא"כ הקרועים, השטרות בין הניחו ולכן פרוע, זה

יחזיר  Ì‰ÓÚשלא LÈ Ì‡Â הקרועים,. השטרות בין שנמצא חוב השטר עם ¿ƒ≈ƒ»∆
השטרות BL·¯גם עם המלוה של בביתו נמצא אלא נפל לא אם ואפי' »

ÌÈ„Úהקרועים  ‡Ïa eÏÙ‡ ידו,, בכתב ואינו המלוה חתימת עליו אין ואפי' ¬ƒ¿…≈ƒ
הוי  שהוא, כל שובר עמהם ויש קרועים, שטרות בין נמצא חוב שהשטר מ"מ

ולכן  פרוע, זה ששטר ÂÏÏ‰.ראיה ¯ËL‰ ¯ÈÊÁÈ«¬ƒ«¿««…∆

˙·Ë 'Â

Ëa ¯ËL ‡ˆBÓ‰תוךÈÏka ÔÓÈÒ Ô˙B�L ÈÓÏ e��zÈ ,ÈÏÎ שהכלי דכיון «≈¿«¿¿ƒƒ¿∆¿ƒ∆≈ƒ»«¿ƒ
לו  שייך בתוכו שמצאו השטר אף ÈÏka,שלו, ÔÓÈÒ Ô˙B� B�È‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ≈≈ƒ»«¿ƒ

,È�BÏt ÈÏÎa ˙‡ˆÓ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,È˙‡ˆÓ ¯ËL ÊÈ¯ÎÓ ‰ÊLk ‡Ï‡∆»¿∆∆«¿ƒ¿«»»ƒ¿∆≈»»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔÓÈÒ ÈÂ‰ ,ÈÏk‰ B˙B‡a ˙B¯ËL ÔzÏ ÌÏBÚ‰ C¯„ ÔÈ‡ Ì‡ שיודע מכך ƒ≈∆∆»»ƒ≈¿»¿«¿ƒ«≈ƒ»

איבדו  שהוא ראיה זה הרי כן, לעשות דרך  ואין פלוני, בכלי היה שהשטר .לומר

È‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈÎe¯k ,¯˙BÈ B‡ ˙B¯ËL ˘ÏL ‡ˆÓ מונח שאחד היינו »»»…¿»≈¿ƒ∆«∆
יחד  כרוכים ושלשתם השני B¯·Áע"ג L‡¯a Ce¯k „Á‡L B‡ שכל , ∆∆»»¿…¬≈

השני  כריכת מתחיל כריכתו כשנגמר ÈÓÏשטר ,È˙‡ˆÓ ˙B¯ËL ÊÈ¯ÎÈ ,«¿ƒ¿»»»ƒ¿ƒ
Ì�È�Ó ¯Ó‡ÈL שטרות ג' שאיבד שיאמר Ì¯ÈÊÁÈהיינו שהיו , שיודע מכך כי ∆…«ƒ¿»»«¬ƒ≈

איבדם  שהוא סימן יחד, שטרות ‰C‡Èג' ¯Ó‡ÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â צורה ; באיזה ¿≈»ƒ∆…«≈«
ÌÈÎe¯k eÈ‰ המאבד הכי דבלאו כרוכים, שיהיו דבעינן ומה סימן, הוי דמנין »¿ƒ

סימן  לו יהיה ולא בנפרד נאבדו שמסתמא בלבו חושב כי «¬‡·Ï‰‚‰:.מתייאש



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñ ö

„Á‡ ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÏL eÈ‰ ˙B¯ËL‰ Ïk Ì‡ ,ÔÓÈÒ ÈÂ‰ ‡Ï „eÁÏ ‰ÎÈ¯k‰«¿ƒ»¿…«≈ƒ»ƒ»«¿»»∆«¿∆¿…∆∆»

ס"ל  דהרמ"א ומשמע הכריכה, צורת יודע אחד אדם של ביד היו שכולן דכיון

וס"ל  חולקין והש"ך הסמ"ע אבל סימן, הוי לחודיה דמנין מודה זו דשיטה

אחד, ולוה מלוה של השטרות כל דאם ס"ל זו שיטה בעל דהוא דהרמ"ה

מהני בכה"ג ורק הכריכה, סימן את והן המנין סימן את הן ·ÈÙ'צריך Ú"„)

(‰"Ó¯‰Â ¯ÂË‰ È¯·„.Ì‰È�L ÔÈ‡L ÈÏÓ È�‰Â והלוה רק e�È�ÙÏהמלוה אלא ¿«≈ƒ≈∆≈¿≈∆¿»≈

מהם  ‡B�Èאחד È�L‰Â ‰ÎÈ¯k‰ Ú„BÈ „Á‡‰Â e�È�ÙÏ Ì‰È�L Ì‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ≈¿≈∆¿»≈¿»∆»≈««¿ƒ»¿«≈ƒ≈

Ú„BÈL ÈÓÏ ÔÈ�˙B� ,Ú„BÈ ראיה זה כריכה, ולא מנין לא יודע שלא מי כי ≈«¿ƒ¿ƒ∆≈«

סימן  וכשנותן אלו. סימנים יודע שכן למי נותן ממילא ולכן איבדם, לא שהוא

וכשזה  שטרות, ג' עכ"פ בעינן מנין, סימן וכשנותן שטרות, בשתי סגי כריכה

האחרונים בזה נחלקו מנין סימן נותן וזה כריכה סימן .(ÂË¯)נותן

˙·Ë 'Ê

‡È עד בב"ד שוהה השטר ולפעמים שטרו, לקיים לב"ד לילך המלוה דרך

את  משהה אין השטר, את כשמקיימים מיד אבל השטר, את שמקיימים

ולכן מיד, מהם ונוטלו בב"ד ‡Á„שטרו ‰ÂÏ ÏÚ „ÁÈ ˙B¯ËL ˘ÏL ‡ˆÓ»»»…¿»«««…∆∆»
ÌÈÓÈ˜Ó Ì‰Â ,ÌÈL�‡ ‰˘ÏLÓ ‰ÂÏL כמה כרכו שהב"ד לומר אין וא"כ ∆»»ƒ¿…»¬»ƒ¿≈¿À»ƒ

המלוה  דרך דאין מהב"ד, ונפל שטרותיהם לקיים שבאו מלוים כמה של שטרות

לווים  מג' שטרות ג' שהם וכיון נתקיים, שכבר אחר בב"ד שטרו להשהות

ולכן  יחד, כרכם מי דאחרת מהלוה, שנפלו בהכרח יחד, ÂÏÏ‰כרוכים Ì¯ÈÊÁÈ«¬ƒ≈«…∆
ÔÓÈÒ Ì‰a ÔzÈ Ì‡ Û‡ ‰ÂÏÓÏ Ì�zÈ ‡ÏÂ ,ÔÓÈÒ ‡Ïa Û‡ המציאות כי «¿…ƒ»¿…ƒ¿≈««¿∆«ƒƒ≈»∆ƒ»

למלוה  שייך לא שזה חזק יותר סימן זה יחד כרוכין מלוים  ג' של שטרות .שג'
ÌÈÓÈ˜Ó Ì�È‡ Ì‡Â,מהמלוים שנפל יתכן מ"מ מלוים, ג' של שהם אף וא"כ ¿ƒ≈»¿À»ƒ

ואין  מהב"ד, ונפל שיקיימום, עד בנתיים יחד כרכום והם לב"ד שהביאום היינו

ולכן  ללוה, שייך ÔÓÈÒזה Ì‰a Ô˙B�L ÈÓÏ ‡Ï‡ Ì�zÈ ‡Ï סימן היינו …ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»∆ƒ»
מועיל, לא בשטר נקב של סימן אבל כרכום, שהב"ד בזמן שראו הכריכה של

ז' סעיף וכדלעיל המלוה ביד פעם היה השטר ÁÈa„כי ˘ÏL ‡ˆÓ Ì‡Â .¿ƒ»»»…¿««
,ÌÈ¯ÙBÒ ‰˘ÏL „È ˙·È˙k Ì‰Â ,„Á‡ ‰ÂÏÓÓ eÂÏL ÔÈÂÏ ‰˘ÏLÓƒ¿…»…ƒ∆»ƒ«¿∆∆»¿≈¿ƒ««¿…»¿ƒ

ÔÓÈÒ ‡Ïa Û‡ ‰ÂÏÓÏ Ì�zÈ כן לא דאם ממנו, נפלו שהשטרות  ודאי כי ƒ¿≈««¿∆«¿…ƒ»
יחד  כרכן ‰Ìמי Ì‡Â .„Á‡ ¯ÙBÒ „È ˙·È˙k הלווים שג' יתכן זה דבאופן ¿ƒ≈¿ƒ««≈∆»

שנפל  ויתכן שטרן, לקבל שיבואו עד יחד וכרכן שטרות להם להכין ממנו ביקשו

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñàö

ולכן  ÔÓÈÒמהמלוה, Ì‰a ÔzÈL ÈÓÏ Ì�zÈ,מקויימים השטרות אם אולם ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ≈»∆ƒ»
שטרו  לקיים הלוה דרך דאין מהמלוה, שנפל כל Â.ודאי שאם שאמרנו ¿מה

לווים  ג' של הם ואם ללוה, מחזירין אחד, ולוה מלוים ג' של הם השטרות

אלא שטרות, ג' דוקא לאו למלוה, מחזירין אחד, È�Lומלוה ÔÈ„‰ ‡e‰«ƒ¿≈

ÔÈÂÏÓ È�L B‡ ÔÈÂÏ È�LÓ ˙B¯ËL,סימן שיתן למי שמחזירין באופן ורק ¿»ƒ¿≈…ƒ¿≈«¿ƒ

סימן  המנין נחשב לא מג' בפחות כי שטרות, ג' צריך מנין, הוא והסימן

(·"Á 'Î ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�·¯).

·ÈÔBÊÓ ˙B¯‚‡Â ÌeL ˙B¯‚‡ ‡ˆÓÔÈ„ ˙È· ˙ÓÂ˘ :ÌÂ˘ ˙Â¯‚‡ ˘Â¯ÈÙ) »»ƒ¿¿ƒ¿»
‰ÂÏÓÏ Â�˙�Â ‰ÂÏ ÈÒÎ� את ומעריך שם הב"ד הב"ד, לפני כששניהם

אותו  ומורידין למלוה, שומא שטר כותב ואח"כ הכרזה ועושה הנכסים

מחירה  לפי ‡BzLלקרקע È�a ÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜L :ÔBÊÓ ˙B¯‚‡ Le¯ÈÙe .≈ƒ¿»∆ƒ≈»»»¿≈ƒ¿

זה  לצורך קרקע הב"ד ÈÏÁˆ‰,)ומכרו È¯ËL הב"ד לה כותבין החליצה אחר ¿»≈¬ƒ»
לשוק, ומותרת שחלצה ראיה דקידושיה ÔÈ�e‡ÓÂשטר אחיה שהשיאוה קטנה ¿≈ƒ

מיאון  שטר לה כותבין מיאנה, ואם שתגדיל, עד בבעלה למאן יכולה מדרבנן, רק

לשוק, zËÏÁ‡שמותרת ÔB‚k ÔÈ„ ˙Èa ‰NÚÓ ÏÎÂ ÔÈ¯e¯· È¯ËLe¿»≈≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿¬«¿»
‰ÂÏÓÏ ‰ÂÏ ÈÒÎ� ÔÈ„ ˙È· Â¯Ó‚Â ÂËÈÏÁ‰˘ :‡˙ËÏÁ ˘Â¯ÈÙ) לפני הלוה כשאין

לו  חלוטה זו שקרקע למלוה, חליטה של בנוסח השטר את כותבין ב"ד,

È¯ËLבחובו  B‡ ,„Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ „Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊL ,ÔÈ¯e¯a È¯ËLe .¿»≈≈ƒ∆∆≈∆»¿∆≈∆»¿»≈

Ì‰Ó ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ ·eLL ÔÈ„ ˙È·· e�ÚËL ˙B�ÚË או מטענותיהם «¬∆»¬¿≈ƒ∆≈»¿ƒ«¬…≈∆

שבחרו  ÂÈÏÚ·Ï,)מהדיין ¯ÈÊÁÈ כתב שמא חשש דאין ממנו, נפל ודאי כי «¬ƒƒ¿»»
אלא  כותבין אין אלו, שטרות כותב שהב"ד דכיון נתנו, ולא נמלך ולבסוף

עומדים  דאין פירעון, חשש אלו בשטרות אין וגם לכותבו, אצלם כשמוחלט

.ליפרע 

˙·Ë 'Á

‚È¯e¯ÁL ¯ËL ‡ˆBÓ‰,משוחרר לא עדיין והעבד ממנו שנפל טוען והאדון «≈¿«ƒ¿
נשתחרר  שכבר לאחר ממנו שנפל טוען BÓ„‰והעבד ÔB„‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,ƒ≈»»∆

Ba לעבד נתנו לא ומעולם ממנו שנפל ÏÂ‡שטוען ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï ,…«¬ƒ…¿∆¿…
„·ÚÏ e�¯ÈÊÁÈ ,Ba ¯¯ÁzL‰Ï „·ÚÏ B�˙�L ‰„BÓ ÔB„‡‰ Ì‡Â .‰ÊÏ¿∆¿ƒ»»∆∆¿»»∆∆¿ƒ¿«¿≈«¬ƒ∆»∆∆

וכדלה  לקנוניא חוששין לא העבד, לטענת מסייעת האדון שהודאת .לן כיון
ÂÈÒÎ�Ó ÂÈ�B„‡ ¯ÎÓL ‰ÓÓ Ba Û¯ËÏ „·Ú‰ ‡·È Ì‡ ,e‰ÈÓe של ƒƒ»…»∆∆ƒ¿…ƒ«∆»«¬»ƒ¿»»
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„Á‡ ‰ÂÏÂ ‰ÂÏÓ ÏL eÈ‰ ˙B¯ËL‰ Ïk Ì‡ ,ÔÓÈÒ ÈÂ‰ ‡Ï „eÁÏ ‰ÎÈ¯k‰«¿ƒ»¿…«≈ƒ»ƒ»«¿»»∆«¿∆¿…∆∆»

ס"ל  דהרמ"א ומשמע הכריכה, צורת יודע אחד אדם של ביד היו שכולן דכיון

וס"ל  חולקין והש"ך הסמ"ע אבל סימן, הוי לחודיה דמנין מודה זו דשיטה

אחד, ולוה מלוה של השטרות כל דאם ס"ל זו שיטה בעל דהוא דהרמ"ה

מהני בכה"ג ורק הכריכה, סימן את והן המנין סימן את הן ·ÈÙ'צריך Ú"„)

(‰"Ó¯‰Â ¯ÂË‰ È¯·„.Ì‰È�L ÔÈ‡L ÈÏÓ È�‰Â והלוה רק e�È�ÙÏהמלוה אלא ¿«≈ƒ≈∆≈¿≈∆¿»≈

מהם  ‡B�Èאחד È�L‰Â ‰ÎÈ¯k‰ Ú„BÈ „Á‡‰Â e�È�ÙÏ Ì‰È�L Ì‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ≈¿≈∆¿»≈¿»∆»≈««¿ƒ»¿«≈ƒ≈

Ú„BÈL ÈÓÏ ÔÈ�˙B� ,Ú„BÈ ראיה זה כריכה, ולא מנין לא יודע שלא מי כי ≈«¿ƒ¿ƒ∆≈«

סימן  וכשנותן אלו. סימנים יודע שכן למי נותן ממילא ולכן איבדם, לא שהוא

וכשזה  שטרות, ג' עכ"פ בעינן מנין, סימן וכשנותן שטרות, בשתי סגי כריכה

האחרונים בזה נחלקו מנין סימן נותן וזה כריכה סימן .(ÂË¯)נותן

˙·Ë 'Ê

‡È עד בב"ד שוהה השטר ולפעמים שטרו, לקיים לב"ד לילך המלוה דרך

את  משהה אין השטר, את כשמקיימים מיד אבל השטר, את שמקיימים

ולכן מיד, מהם ונוטלו בב"ד ‡Á„שטרו ‰ÂÏ ÏÚ „ÁÈ ˙B¯ËL ˘ÏL ‡ˆÓ»»»…¿»«««…∆∆»
ÌÈÓÈ˜Ó Ì‰Â ,ÌÈL�‡ ‰˘ÏLÓ ‰ÂÏL כמה כרכו שהב"ד לומר אין וא"כ ∆»»ƒ¿…»¬»ƒ¿≈¿À»ƒ

המלוה  דרך דאין מהב"ד, ונפל שטרותיהם לקיים שבאו מלוים כמה של שטרות

לווים  מג' שטרות ג' שהם וכיון נתקיים, שכבר אחר בב"ד שטרו להשהות

ולכן  יחד, כרכם מי דאחרת מהלוה, שנפלו בהכרח יחד, ÂÏÏ‰כרוכים Ì¯ÈÊÁÈ«¬ƒ≈«…∆
ÔÓÈÒ Ì‰a ÔzÈ Ì‡ Û‡ ‰ÂÏÓÏ Ì�zÈ ‡ÏÂ ,ÔÓÈÒ ‡Ïa Û‡ המציאות כי «¿…ƒ»¿…ƒ¿≈««¿∆«ƒƒ≈»∆ƒ»

למלוה  שייך לא שזה חזק יותר סימן זה יחד כרוכין מלוים  ג' של שטרות .שג'
ÌÈÓÈ˜Ó Ì�È‡ Ì‡Â,מהמלוים שנפל יתכן מ"מ מלוים, ג' של שהם אף וא"כ ¿ƒ≈»¿À»ƒ

ואין  מהב"ד, ונפל שיקיימום, עד בנתיים יחד כרכום והם לב"ד שהביאום היינו

ולכן  ללוה, שייך ÔÓÈÒזה Ì‰a Ô˙B�L ÈÓÏ ‡Ï‡ Ì�zÈ ‡Ï סימן היינו …ƒ¿≈∆»¿ƒ∆≈»∆ƒ»
מועיל, לא בשטר נקב של סימן אבל כרכום, שהב"ד בזמן שראו הכריכה של

ז' סעיף וכדלעיל המלוה ביד פעם היה השטר ÁÈa„כי ˘ÏL ‡ˆÓ Ì‡Â .¿ƒ»»»…¿««
,ÌÈ¯ÙBÒ ‰˘ÏL „È ˙·È˙k Ì‰Â ,„Á‡ ‰ÂÏÓÓ eÂÏL ÔÈÂÏ ‰˘ÏLÓƒ¿…»…ƒ∆»ƒ«¿∆∆»¿≈¿ƒ««¿…»¿ƒ

ÔÓÈÒ ‡Ïa Û‡ ‰ÂÏÓÏ Ì�zÈ כן לא דאם ממנו, נפלו שהשטרות  ודאי כי ƒ¿≈««¿∆«¿…ƒ»
יחד  כרכן ‰Ìמי Ì‡Â .„Á‡ ¯ÙBÒ „È ˙·È˙k הלווים שג' יתכן זה דבאופן ¿ƒ≈¿ƒ««≈∆»

שנפל  ויתכן שטרן, לקבל שיבואו עד יחד וכרכן שטרות להם להכין ממנו ביקשו

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñàö

ולכן  ÔÓÈÒמהמלוה, Ì‰a ÔzÈL ÈÓÏ Ì�zÈ,מקויימים השטרות אם אולם ƒ¿≈¿ƒ∆ƒ≈»∆ƒ»
שטרו  לקיים הלוה דרך דאין מהמלוה, שנפל כל Â.ודאי שאם שאמרנו ¿מה

לווים  ג' של הם ואם ללוה, מחזירין אחד, ולוה מלוים ג' של הם השטרות

אלא שטרות, ג' דוקא לאו למלוה, מחזירין אחד, È�Lומלוה ÔÈ„‰ ‡e‰«ƒ¿≈

ÔÈÂÏÓ È�L B‡ ÔÈÂÏ È�LÓ ˙B¯ËL,סימן שיתן למי שמחזירין באופן ורק ¿»ƒ¿≈…ƒ¿≈«¿ƒ

סימן  המנין נחשב לא מג' בפחות כי שטרות, ג' צריך מנין, הוא והסימן

(·"Á 'Î ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�·¯).

·ÈÔBÊÓ ˙B¯‚‡Â ÌeL ˙B¯‚‡ ‡ˆÓÔÈ„ ˙È· ˙ÓÂ˘ :ÌÂ˘ ˙Â¯‚‡ ˘Â¯ÈÙ) »»ƒ¿¿ƒ¿»
‰ÂÏÓÏ Â�˙�Â ‰ÂÏ ÈÒÎ� את ומעריך שם הב"ד הב"ד, לפני כששניהם

אותו  ומורידין למלוה, שומא שטר כותב ואח"כ הכרזה ועושה הנכסים

מחירה  לפי ‡BzLלקרקע È�a ÔeÊÏ ÂÈÏÚ Ïa˜L :ÔBÊÓ ˙B¯‚‡ Le¯ÈÙe .≈ƒ¿»∆ƒ≈»»»¿≈ƒ¿

זה  לצורך קרקע הב"ד ÈÏÁˆ‰,)ומכרו È¯ËL הב"ד לה כותבין החליצה אחר ¿»≈¬ƒ»
לשוק, ומותרת שחלצה ראיה דקידושיה ÔÈ�e‡ÓÂשטר אחיה שהשיאוה קטנה ¿≈ƒ

מיאון  שטר לה כותבין מיאנה, ואם שתגדיל, עד בבעלה למאן יכולה מדרבנן, רק

לשוק, zËÏÁ‡שמותרת ÔB‚k ÔÈ„ ˙Èa ‰NÚÓ ÏÎÂ ÔÈ¯e¯· È¯ËLe¿»≈≈ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿¬«¿»
‰ÂÏÓÏ ‰ÂÏ ÈÒÎ� ÔÈ„ ˙È· Â¯Ó‚Â ÂËÈÏÁ‰˘ :‡˙ËÏÁ ˘Â¯ÈÙ) לפני הלוה כשאין

לו  חלוטה זו שקרקע למלוה, חליטה של בנוסח השטר את כותבין ב"ד,

È¯ËLבחובו  B‡ ,„Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊÂ „Á‡ BÏ ¯¯Ba ‰ÊL ,ÔÈ¯e¯a È¯ËLe .¿»≈≈ƒ∆∆≈∆»¿∆≈∆»¿»≈

Ì‰Ó ¯ÊÁÏ ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡ ·eLL ÔÈ„ ˙È·· e�ÚËL ˙B�ÚË או מטענותיהם «¬∆»¬¿≈ƒ∆≈»¿ƒ«¬…≈∆

שבחרו  ÂÈÏÚ·Ï,)מהדיין ¯ÈÊÁÈ כתב שמא חשש דאין ממנו, נפל ודאי כי «¬ƒƒ¿»»
אלא  כותבין אין אלו, שטרות כותב שהב"ד דכיון נתנו, ולא נמלך ולבסוף

עומדים  דאין פירעון, חשש אלו בשטרות אין וגם לכותבו, אצלם כשמוחלט

.ליפרע 

˙·Ë 'Á

‚È¯e¯ÁL ¯ËL ‡ˆBÓ‰,משוחרר לא עדיין והעבד ממנו שנפל טוען והאדון «≈¿«ƒ¿
נשתחרר  שכבר לאחר ממנו שנפל טוען BÓ„‰והעבד ÔB„‡‰ ÔÈ‡ Ì‡ ,ƒ≈»»∆

Ba לעבד נתנו לא ומעולם ממנו שנפל ÏÂ‡שטוען ‰ÊÏ ‡Ï ¯ÈÊÁÈ ‡Ï ,…«¬ƒ…¿∆¿…
„·ÚÏ e�¯ÈÊÁÈ ,Ba ¯¯ÁzL‰Ï „·ÚÏ B�˙�L ‰„BÓ ÔB„‡‰ Ì‡Â .‰ÊÏ¿∆¿ƒ»»∆∆¿»»∆∆¿ƒ¿«¿≈«¬ƒ∆»∆∆

וכדלה  לקנוניא חוששין לא העבד, לטענת מסייעת האדון שהודאת .לן כיון
ÂÈÒÎ�Ó ÂÈ�B„‡ ¯ÎÓL ‰ÓÓ Ba Û¯ËÏ „·Ú‰ ‡·È Ì‡ ,e‰ÈÓe של ƒƒ»…»∆∆ƒ¿…ƒ«∆»«¬»ƒ¿»»
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Baהעבד  ·e˙k‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ó בזמן נשתחרר שכבר שכיון טוען העבד כי ≈««¿««»
למוכרם  יכול האדון ואין לו, שייכים אלו נכסים א"כ בו, È·‰Ï‡הכתוב CÈ¯ˆ ,»ƒ¿»ƒ

Ba ·e˙k‰ ÔÓÊÓ B„ÈÏ ÚÈ‚‰L ‰È‡¯ בין לקנוניא חוששין הכי לאו דאי ¿»»∆ƒƒ«¿»ƒ¿««»
להוציא  כדי מהעבד שנפל מודה והאדון שחררו, לא באמת שמא לעבד, האדון

ביניהם  ויחלקו להם, שמכר מה ÔÈÎÊ.מהלקוחות ÂÈÓe˙Áa ÂÈ„ÚL ÌB˜Ó·e¿»∆≈»«¬»»ƒ

BÏ מיד בו זכה מ"מ בו, הכתוב הזמן אחר ימים כמה לידו הגיע  אם שאפילו

'מעכשיו' בשטר שכתב [ואיירי חתימתם, ע"י לו שזכו העדים חתימת ע"י

י"ג  סעיף ל"ט סימן לעיל קי"ל דאל"ה לו, זכין בחתומיו עדיו אמרינן דאז

לו] זכין בחתומיו עדיו אמרינו ‡ÔÈדלא ,Ë"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L C¯„k«∆∆∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»≈

‰Ê ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ,חתימה בשעת מיד לו זיכו שהעדים כיון »ƒ¿»ƒ¿»»«∆

לעבד זכות הוא .(·"È)והשחרור

„ÈÔ˙B�‰ ¯ÓB‡ eÏÙ‡ ,¯ÎÓ ¯ËL B‡ ‡È¯a ˙�zÓ ¯ËL ‡ˆBÓ‰«≈¿««¿«»ƒ¿«∆∆¬ƒ≈«≈
Á˜BÏÏ B‡ Ïa˜ÓÏ e‰e�zÈL ¯ÎBÓ‰ B‡,נפל שממנו מודה הוא כי «≈∆ƒ¿«¿«≈«≈«

BÏמ"מ  e�zÈ ‡Ï נפל והשטר כלל לו מכר או נתן לא שבאמת חוששין כי …ƒ¿
הכתוב  זמן אחר להם שמכר מהלקוחות להוציא ביניהם קנוניא ועשו ממנו,

zÓa�‰בשטר  L¯t Ôk Ì‡ ‡Ï‡ מכר בשטר Ákאו BÓˆÚÏ ¯ÈLL ∆»ƒ≈≈«««»»∆ƒ≈¿«¿…«
ÏÎeÈL הנותן¯ÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ ÌBÈ‰Ó ·˙kL ÔB‚k ,ÂÈÓÈ Ïk Ba ¯ÊÁÏ ∆««¬…»»»¿∆»«≈«ƒ…∆¡…

ÈÈÁ ÈÓÈ Ïk Èa אחר שקנו מהלקוחות להוציא המקבל יוכל לא זה ובאופן ƒ»¿≈««
לא  וממילא מהמתנה, חזרה היא הנותן, של המכירה עצם כי בשטר, הכתוב זמן

למקבל  השטר מהחזרת תקלה לצאת ‰˜�‡‰יוכל ¯ËL ‡e‰ Ì‡Â מחזירין , ¿ƒ¿««¿»»
באופן B„ÈÏ,אף ¯ËL‰ ÚÈ‚‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÈÓ BÏ ‰�˜‰L L¯tL∆≈«∆ƒ¿»ƒ«««ƒ∆…ƒƒ««¿«¿»
זה ÊÁÏ¯ובאופן ÏÎeÈL BÓˆÚÏ ¯ÈL ‡Ï eÏÙ‡ ,¯ÈÊÁÈ שהשטר אע"פ כי «¬ƒ¬ƒ…ƒ≈¿«¿∆««¬…

הלוקח  יוציא ואם מיד, בו זכה בשטר קנין שיש כיון  מ"מ מהמוכר, נפל

כדין  יהיה זה ‰�Ô˙Bמלקוחות, Ì‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙�zÓ ¯ËL ‡ˆBÓ‰ .«≈¿««¿«¿ƒ¿«ƒ«≈
BÏ e‰e�zÈ ,Ïa˜ÓÏ e‰e�zÈL ¯ÓB‡Â ÌÈ˜ לא אפי' מרע שכיב דבמתנת «»¿≈∆ƒ¿«¿«≈ƒ¿

שיכול  שפירש מתנה כשטר דינו וא"כ שימות, עד ממתנתו בו לחזור יכול פירש,

Ï‡לחזור  ,BÏ e‰e�zÈL ¯ÓB‡ B�aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙B�‰ ˙Ó Ì‡Â .¿ƒ≈«≈««ƒ∆¿≈∆ƒ¿…
BÏ e‰e�zÈ כעת אומר והבן נתנו, לא ולבסוף ליתן כתבו האב שמא חוששין כי ƒ¿

שירש  נכסים ממנו שקנו מלקוחות שיוציא כדי בו, חזר ולא לזה נתנו שהאב

לשלהם  מוקדם שטרו כי ‰˜�‡‰מאביו, ¯ËL ‰È‰È Ôk Ì‡ ‡Ï‡ שהאב ∆»ƒ≈ƒ¿∆¿««¿»»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñâö

ולכן  ההקנאה, בשעת מיד שחל בריא מתנת הוי זה דבאופן קנין, עם מתנה כתב

כדין  מהלקוחות להוציא .יכול

˙·Ë 'Ë

ÂËÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰ ÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ ,¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ì‰L ÌÈ�L¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿«««¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ
EÓÓ Ba Ú¯t‰Ï יחד מהקרקע השטר את והגבהנו ממני BÏ‰Â‰ונפל , ¿ƒ»«ƒ¿¿«∆

ÏÙ� È�ÓÓe ÂÈzÚ¯t ¯ÓB‡ מהקרקע יחד אותו הגבהנו ‰È‰קי ושנינו Ì‡ , ≈¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»
BÓÈ˜Ï ÏBÎÈL ¯ËL‰ פרוע לומר נאמן אין גם וממילא מזוייף, טענת ואין «¿«∆»¿«¿

כולה  טוען אחד וכל אחד בחפץ אוחזין בשניים כמו הוא הדין דמזוייף, במגו

ולכן  בשבועה, שחולקין BÁt˙שלי eÏ‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈ ‰Ê∆ƒ»«∆≈¿»ƒ≈»
ÔÈˆÁÓ שישבע אפשר ואי כולו, מקבל אין כי שלו, שכולו שישבע אפשר אי כי ≈∆¿»

מחצי  פחות בו לו שאין נשבע ולכן שלו, שכולו טוען שהרי שלו, ÊÂ‰שחציו ,¿∆
‰ˆÁÓ ‰BÏ‰ ÌÏLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt eÏ‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈBÈÂL ƒ»«∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»ƒ«≈«∆∆¡»»¿

¯ËLaL ·BÁ ÏL מפני בפחות להימכר ושווה מנה, בשטר שכתוב פעמים כי ∆∆«¿«

סיבת  שכל וכיון החוב, את ממנו להוציא קושי מחמת או הלוה של עניו

ולא  השטר של השומא את חולקים בשטר, התפיסה מחמת הוא החלוקה

שבו החוב ·˙ÒÂ')את ‰"ÎÂ ‰�ÂÈ Â�È·¯ Ì˘· ‰"Á Â"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)Ì‡Â .¿ƒ
BÚ¯tL ˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ Ú·LÈ ,BÓÈ˜Ï ÏBÎÈ B�È‡ אח"כ ונפל שפרע ונאמן ≈»¿«¿ƒ»««…∆∆≈∆¿»

תביעה] כפירת בכל כמו היסת לישבע צריך [ועכ"פ דמזוייף, במגו CÏÈÂממנו ,¿≈≈
,‰ÂLa Ì‰È�L Ba ÔÈÊÁB‡Â ÌÈ˜Ó ‡e‰ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .BÏ אם הן ¿≈¿ƒ∆ƒ¿À»¿¬ƒ¿≈∆¿»∆

רק שניהם השטר ÒÙËaאוחזים עיקר שאינו החלק עיקר Û¯zaרק‡Bהיינו «…∆«…∆
השטר  וזמן ההלוואה וסכום והמלוה הלוה שם שהוא Ì‰È�LLהשטר B‡ ,∆¿≈∆

ÌÈÊÁB‡רקÔBÈÏ‚a שבשטר הריק Á‡Ï„החלק ·B¯˜ Û¯z‰ Ïk eÏÙ‡Â , ¬ƒ«ƒ»«¬ƒ»«…∆»¿∆»
,B¯È·ÁÏÓ ¯˙BÈבתפיסה שוים ששניהם זה Baבאופן BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈ ‰Ê ≈ƒ«¬≈∆ƒ»«∆≈

BÈˆÁ BÏ Ú¯ÙÈÂ ,BÈˆÁÓ ˙BÁt Ba BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈ ‰ÊÂ BÈˆÁÓ ˙BÁt»≈∆¿¿∆ƒ»«∆≈»≈∆¿¿ƒ¿«∆¿
�‡e�Ó˙כנ"ל  Ba LÈ Ì‡ eÏÙ‡ מ"מ , שבועה, בלי לגבות מאמינו שהלוה ¬ƒƒ≈∆¡»

הנאמנות  מהני לא השטר, ואיתרע נפילה שהיה Û¯zaכאן ÊÁB‡ „Á‡ Ì‡Â .¿ƒ∆»≈«…∆
ÒÙËa „Á‡Â אלא התורף, בלי הטופס ולא הטופס בלי שוה התורף אין באמת ¿∆»«…∆

u

טוען קי. לב "ד בכניסתו מיד דאם  פרעתי , טוען דיבור כדי שאחר הנתיבות כתב 

שטר. בחצי תופס  הוא  הרי  כי השטר, את  קורע  שהיה במגו  נאמן פרעתי,
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Baהעבד  ·e˙k‰ ÔÓÊ ¯Á‡Ó בזמן נשתחרר שכבר שכיון טוען העבד כי ≈««¿««»
למוכרם  יכול האדון ואין לו, שייכים אלו נכסים א"כ בו, È·‰Ï‡הכתוב CÈ¯ˆ ,»ƒ¿»ƒ

Ba ·e˙k‰ ÔÓÊÓ B„ÈÏ ÚÈ‚‰L ‰È‡¯ בין לקנוניא חוששין הכי לאו דאי ¿»»∆ƒƒ«¿»ƒ¿««»
להוציא  כדי מהעבד שנפל מודה והאדון שחררו, לא באמת שמא לעבד, האדון

ביניהם  ויחלקו להם, שמכר מה ÔÈÎÊ.מהלקוחות ÂÈÓe˙Áa ÂÈ„ÚL ÌB˜Ó·e¿»∆≈»«¬»»ƒ

BÏ מיד בו זכה מ"מ בו, הכתוב הזמן אחר ימים כמה לידו הגיע  אם שאפילו

'מעכשיו' בשטר שכתב [ואיירי חתימתם, ע"י לו שזכו העדים חתימת ע"י

י"ג  סעיף ל"ט סימן לעיל קי"ל דאל"ה לו, זכין בחתומיו עדיו אמרינן דאז

לו] זכין בחתומיו עדיו אמרינו ‡ÔÈדלא ,Ë"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L C¯„k«∆∆∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»≈

‰Ê ÏÚ ‰È‡¯ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ,חתימה בשעת מיד לו זיכו שהעדים כיון »ƒ¿»ƒ¿»»«∆

לעבד זכות הוא .(·"È)והשחרור

„ÈÔ˙B�‰ ¯ÓB‡ eÏÙ‡ ,¯ÎÓ ¯ËL B‡ ‡È¯a ˙�zÓ ¯ËL ‡ˆBÓ‰«≈¿««¿«»ƒ¿«∆∆¬ƒ≈«≈
Á˜BÏÏ B‡ Ïa˜ÓÏ e‰e�zÈL ¯ÎBÓ‰ B‡,נפל שממנו מודה הוא כי «≈∆ƒ¿«¿«≈«≈«

BÏמ"מ  e�zÈ ‡Ï נפל והשטר כלל לו מכר או נתן לא שבאמת חוששין כי …ƒ¿
הכתוב  זמן אחר להם שמכר מהלקוחות להוציא ביניהם קנוניא ועשו ממנו,

zÓa�‰בשטר  L¯t Ôk Ì‡ ‡Ï‡ מכר בשטר Ákאו BÓˆÚÏ ¯ÈLL ∆»ƒ≈≈«««»»∆ƒ≈¿«¿…«
ÏÎeÈL הנותן¯ÊÁ‡ ‡Ï Ì‡ ÌBÈ‰Ó ·˙kL ÔB‚k ,ÂÈÓÈ Ïk Ba ¯ÊÁÏ ∆««¬…»»»¿∆»«≈«ƒ…∆¡…

ÈÈÁ ÈÓÈ Ïk Èa אחר שקנו מהלקוחות להוציא המקבל יוכל לא זה ובאופן ƒ»¿≈««
לא  וממילא מהמתנה, חזרה היא הנותן, של המכירה עצם כי בשטר, הכתוב זמן

למקבל  השטר מהחזרת תקלה לצאת ‰˜�‡‰יוכל ¯ËL ‡e‰ Ì‡Â מחזירין , ¿ƒ¿««¿»»
באופן B„ÈÏ,אף ¯ËL‰ ÚÈ‚‰ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,„ÈÓ BÏ ‰�˜‰L L¯tL∆≈«∆ƒ¿»ƒ«««ƒ∆…ƒƒ««¿«¿»
זה ÊÁÏ¯ובאופן ÏÎeÈL BÓˆÚÏ ¯ÈL ‡Ï eÏÙ‡ ,¯ÈÊÁÈ שהשטר אע"פ כי «¬ƒ¬ƒ…ƒ≈¿«¿∆««¬…

הלוקח  יוציא ואם מיד, בו זכה בשטר קנין שיש כיון  מ"מ מהמוכר, נפל

כדין  יהיה זה ‰�Ô˙Bמלקוחות, Ì‡ ,Ú¯Ó ·ÈÎL ˙�zÓ ¯ËL ‡ˆBÓ‰ .«≈¿««¿«¿ƒ¿«ƒ«≈
BÏ e‰e�zÈ ,Ïa˜ÓÏ e‰e�zÈL ¯ÓB‡Â ÌÈ˜ לא אפי' מרע שכיב דבמתנת «»¿≈∆ƒ¿«¿«≈ƒ¿

שיכול  שפירש מתנה כשטר דינו וא"כ שימות, עד ממתנתו בו לחזור יכול פירש,

Ï‡לחזור  ,BÏ e‰e�zÈL ¯ÓB‡ B�aL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô˙B�‰ ˙Ó Ì‡Â .¿ƒ≈«≈««ƒ∆¿≈∆ƒ¿…
BÏ e‰e�zÈ כעת אומר והבן נתנו, לא ולבסוף ליתן כתבו האב שמא חוששין כי ƒ¿

שירש  נכסים ממנו שקנו מלקוחות שיוציא כדי בו, חזר ולא לזה נתנו שהאב

לשלהם  מוקדם שטרו כי ‰˜�‡‰מאביו, ¯ËL ‰È‰È Ôk Ì‡ ‡Ï‡ שהאב ∆»ƒ≈ƒ¿∆¿««¿»»

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñâö

ולכן  ההקנאה, בשעת מיד שחל בריא מתנת הוי זה דבאופן קנין, עם מתנה כתב

כדין  מהלקוחות להוציא .יכול

˙·Ë 'Ë

ÂËÂÈ˙‡ˆB‰Â ‡e‰ ÈÏL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ ,¯ËLa ÔÈÊÁB‡ Ì‰L ÌÈ�L¿«ƒ∆≈¬ƒƒ¿«««¿∆≈∆ƒ¿≈ƒ
EÓÓ Ba Ú¯t‰Ï יחד מהקרקע השטר את והגבהנו ממני BÏ‰Â‰ונפל , ¿ƒ»«ƒ¿¿«∆

ÏÙ� È�ÓÓe ÂÈzÚ¯t ¯ÓB‡ מהקרקע יחד אותו הגבהנו ‰È‰קי ושנינו Ì‡ , ≈¿«¿ƒƒ∆ƒ»«ƒ»»
BÓÈ˜Ï ÏBÎÈL ¯ËL‰ פרוע לומר נאמן אין גם וממילא מזוייף, טענת ואין «¿«∆»¿«¿

כולה  טוען אחד וכל אחד בחפץ אוחזין בשניים כמו הוא הדין דמזוייף, במגו

ולכן  בשבועה, שחולקין BÁt˙שלי eÏ‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈ ‰Ê∆ƒ»«∆≈¿»ƒ≈»
ÔÈˆÁÓ שישבע אפשר ואי כולו, מקבל אין כי שלו, שכולו שישבע אפשר אי כי ≈∆¿»

מחצי  פחות בו לו שאין נשבע ולכן שלו, שכולו טוען שהרי שלו, ÊÂ‰שחציו ,¿∆
‰ˆÁÓ ‰BÏ‰ ÌÏLÈÂ ,ÔÈˆÁÓ ˙BÁt eÏ‡ ÌÈÓ„a BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈBÈÂL ƒ»«∆≈¿»ƒ≈»≈∆¿»ƒ«≈«∆∆¡»»¿

¯ËLaL ·BÁ ÏL מפני בפחות להימכר ושווה מנה, בשטר שכתוב פעמים כי ∆∆«¿«

סיבת  שכל וכיון החוב, את ממנו להוציא קושי מחמת או הלוה של עניו

ולא  השטר של השומא את חולקים בשטר, התפיסה מחמת הוא החלוקה

שבו החוב ·˙ÒÂ')את ‰"ÎÂ ‰�ÂÈ Â�È·¯ Ì˘· ‰"Á Â"� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)Ì‡Â .¿ƒ
BÚ¯tL ˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ Ú·LÈ ,BÓÈ˜Ï ÏBÎÈ B�È‡ אח"כ ונפל שפרע ונאמן ≈»¿«¿ƒ»««…∆∆≈∆¿»

תביעה] כפירת בכל כמו היסת לישבע צריך [ועכ"פ דמזוייף, במגו CÏÈÂממנו ,¿≈≈
,‰ÂLa Ì‰È�L Ba ÔÈÊÁB‡Â ÌÈ˜Ó ‡e‰ Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .BÏ אם הן ¿≈¿ƒ∆ƒ¿À»¿¬ƒ¿≈∆¿»∆

רק שניהם השטר ÒÙËaאוחזים עיקר שאינו החלק עיקר Û¯zaרק‡Bהיינו «…∆«…∆
השטר  וזמן ההלוואה וסכום והמלוה הלוה שם שהוא Ì‰È�LLהשטר B‡ ,∆¿≈∆

ÌÈÊÁB‡רקÔBÈÏ‚a שבשטר הריק Á‡Ï„החלק ·B¯˜ Û¯z‰ Ïk eÏÙ‡Â , ¬ƒ«ƒ»«¬ƒ»«…∆»¿∆»
,B¯È·ÁÏÓ ¯˙BÈבתפיסה שוים ששניהם זה Baבאופן BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈ ‰Ê ≈ƒ«¬≈∆ƒ»«∆≈

BÈˆÁ BÏ Ú¯ÙÈÂ ,BÈˆÁÓ ˙BÁt Ba BÏ ÔÈ‡L Ú·LÈ ‰ÊÂ BÈˆÁÓ ˙BÁt»≈∆¿¿∆ƒ»«∆≈»≈∆¿¿ƒ¿«∆¿
�‡e�Ó˙כנ"ל  Ba LÈ Ì‡ eÏÙ‡ מ"מ , שבועה, בלי לגבות מאמינו שהלוה ¬ƒƒ≈∆¡»

הנאמנות  מהני לא השטר, ואיתרע נפילה שהיה Û¯zaכאן ÊÁB‡ „Á‡ Ì‡Â .¿ƒ∆»≈«…∆
ÒÙËa „Á‡Â אלא התורף, בלי הטופס ולא הטופס בלי שוה התורף אין באמת ¿∆»«…∆

u

טוען קי. לב "ד בכניסתו מיד דאם  פרעתי , טוען דיבור כדי שאחר הנתיבות כתב 

שטר. בחצי תופס  הוא  הרי  כי השטר, את  קורע  שהיה במגו  נאמן פרעתי,
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משא"כ  מלקוחות, טורף זמן עם ששטר הזמן, בו שמוזכר לתורף יתרון דיש

ולכן  זמן, בלי �Bשטר Û¯za ÊÁB‡‰ÏÚ Û¯z‰ ‰ÂLL ÔBÓÓ‰ ÔB¯˙È ÏË »≈«…∆≈ƒ¿«»∆»∆«…∆«
ÒÙË‰ מלקוחות לגבות האפשרות בגלל יותר שווה שהשטר L‰Â‡¯מה , «…∆¿«¿»

‰Úe·La ‰ÂLa e˜ÏÁÈ כנ"ל. ¿«¿¿»∆ƒ¿»

ÊË¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„‰ ÔÓL ¯ËL ¯ÈÊÁÓ‰««¬ƒ¿«∆ƒ«ƒ…»»¿«¬ƒ≈ƒ∆≈
Ba ÔÈ·B‚L בו מוחזק המלוה שכעת ‚ÔÈ·Bכיון ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ∆≈ƒ

Ba כדין שלא שהחזירוהו È·a˙כיון Ba e·‚ eÏÙ‡L ¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆¬ƒ»¿≈
ÏÙ�L ÌÈ„Úa Ú„B� Ck ¯Á‡Â ÔÈ„ כדין שלא ממון הוציאו ,וממילא ƒ¿««««¿≈ƒ∆»«

‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ¯ÈÊÁÓ בטעות היתה הגבייה ‡·Ïכי . «¬ƒƒ≈ƒƒƒ≈««¿∆«…∆¬»
Ì‡הלוה אלא מהלוה, הממון את הוציאו לא ÂÏÓÏ‰הב"ד Ú¯t BÓˆÚÓ ƒ≈«¿»«««¿∆

Ì„ÈÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,ÂÈL¯BÈÏ B‡,שלו שהשטר צווח שמתחילה אפילו ¿¿»≈ƒƒƒ»»
אמרינן  לו, פרע מ"מ כדין שלא למלוה השטר את שהחזירו אע"פ שלבסוף כיון

ממנו  מוציאים לא ולכן שלו, השטר שאמנם Ê‰.שהודה ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÈÚÂ¿«≈≈ƒ»∆

(‡"Ò).

˙·Ë 'È

ÊÈCk ¯Á‡Â ,ÔÈ„ ˙È·a BÚ·ze B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿≈ƒ¿«««
מהלוה החוב לגבות שהספיק ‡B�„Ó˙קודם ‰Ók LÈÂ ,e�ÓÓ „·‡�∆¡«ƒ∆¿≈«»À¿»

„·‡�L ‡·eË ÈÁÎeÓ„ אחרים מטעמים נעלם שהשטר Èa˙ולא ÌÈ·ÈÁÓ , ¿¿≈»∆∆¡«¿À»ƒ≈
Ú¯ÙÏ BÙÎÏe ,‰ÏÁz·k ¯ËL‰ ÌÈ˜Ïe ÔÈ„ ˙È· ‰NÚÓ ·zÎÏ ÔÈ„ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ¿«≈«¿«¿«¿ƒ»¿…ƒ¿…«
סכום  על פלוני מזמן פלוני על חוב שטר לו שהיה להם שידוע שכותבים היינו

מ"א  סימן לעיל שנתבאר וכמו שנמחק בשטר כמו עדיו, ופלוני ופלוני .פלוני

ÁÈ¯·BL ‡ˆBÓ‰ חובו את למלוה שפרע שמוכיח מי eLa˜שטר והנידון «≈»«
הלוה  או ממנו, ונאבד ללוה נתנו לא ועדיין שכתבו המלוה האם איבדו,

איבדו  ואח"כ וקיבלו ÂÏÏ‰שפרע B�˙�L ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰L ÔÓÊa פרע , כי ƒ¿«∆««¿∆∆∆¿»«…∆
החוב  ÂÏÏ‰את ¯ÈÊÁÈ בהודאתו , מסייע והמלוה לפנינו, כשר שובר שיש כיון «¬ƒ«…∆

מהיכן  להם יהיה שלא חובותיו לבעלי להפסיד שרוצה לקנוניא חוששין לא

המלוה.קיא לגבות  Ì‡Âואם .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï e��zÈ ‡Ï ,‰„BÓ B�È‡≈∆…ƒ¿∆…»∆¿…»∆¿ƒ

u

למלוה,קיא. יחזירנו  שלא  והנתיבות הסמ "ע דעת פרע , שלא מודה הלוה  אם אבל 
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L ÂÈ˙B¯ËLÓ „Á‡ ÏÚ ¯·BL ‰ÂÏÓ‰ „Èa ‡ˆÓ�B�È‡ ,Úe¯t ‡e‰ ƒ¿»¿«««¿∆»«∆»ƒ¿»»∆»«≈
,¯ËL‰ Ák Ú¯‚Ï ÌeÏk שהמלוה לומר יש סופר, של כתב זה אם מבעיא לא ¿ƒ¿…«…««¿«

אלא סופר, לו יזדמן לא הפירעון בזמן שמא להכינו, ‰e‡ביקשו Ì‡ eÏÙ‡¬ƒƒ
BÓˆÚ ‰ÂÏÓ‰ B‡ ‰ÂÏ‰ „È ·˙k שובר הכינו הלוה או שהמלוה אומרים כי ¿«««…∆««¿∆«¿

השמשות  בין שבת ערב לפרוע יבוא שמא לפרוע, שיבוא בזמן מוכן שיהיה כדי

שובר  לכתוב זמן יהיה e˙k·ולא ¯·BL‰L ¯ËL‰L Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈∆«¿«∆«»»
עצמו ÂÈÏÚמתייחס  השובר ‰˜¯ÌÈÚeאו ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa Á�Ó בין או »»À»≈¿»»«¿ƒ

קרועים  אין אפילו הפרועים e‰L‡לכן,שטרות Èt ÏÚ Û‡ עצמו השטר ««ƒ∆
Ú¯z‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,Úe¯˜ B�È‡ מצאנו וגם קרועים, שטרות בין שמונח כיון ≈»«ƒ»»ƒ¿«

המלוה  של ברשותו ‡BL·¯שובר Ô�ÈÎÓÒÂ וקורעים נפרע, החוב ומסתמא ¿»¿ƒ»«»
השטר  BL·¯את ÂÈÏÚ ‡ˆÓ� ‡Ï Ï·‡ .ÌÈ„Ú ¯·BL‰ ÏÚ ÔÈ‡ eÏÙ‡ ,¬ƒ≈««»≈ƒ¬»…ƒ¿»»»»

המלוה  Lברשות Èt ÏÚ Û‡ החוב, ˜¯ÌÈÚe,שטר ˙B¯ËL ÔÈa ‡ˆÓ� ««ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ
Ú¯‚ ‡Ï השטר של Ba.כוחו ÔÈ·B‚Â נמצא , השובר שאם לעיל שאמרנו מה …»«¿ƒ

עדים, בו שאין מילי הני מראש, הכינו שמא כלום, אינו המלוה ÌÈ„Úביד Ì‡Â¿ƒ≈ƒ
ÌÈÚ„BÈ Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ ,‰ÂÏÓ‰ „Èa ‡ˆÓ�L ¯·BL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á¬ƒ««»∆ƒ¿»¿«««¿∆ƒ¿¬»≈ƒƒ¿ƒ
Ì�È‡L B‡ ,ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡ Ì‡Â ;Ì‰Èt ÏÚ eNÚÈ Úe¯t ¯ËL‰L∆«¿«»««¬«ƒ∆¿ƒ≈»¿ƒ∆≈»

ÌeÏk B�È‡ ,e�È�ÙÏ וכנ"ל יפרע כשהלוה ליתן הכינו ÌÈ˜Óשמא ‡e‰ Ì‡Â , ¿»≈≈¿¿ƒ¿À»
החתימות  שקיימו ב"ד Lk¯ע"י את , מקיים שהלוה הדרך כי פרוע, והחוב »≈

נפל  וממנו הלוה ליד הגיע כבר שהשובר ובהכרח המלוה, ולא .השובר

˙·Ë ‡È

ËÈe‰e‡¯ eÏÙ‡ ,ÔÓ‡� ,Úe¯Ù ‡e‰L ¯ÓB‡Â LÈÏL‰ „Èa ¯·BL‰ Ì‡ƒ«»¿««»ƒ¿≈∆»«∆¡»¬ƒ»
B„Èa ¯·k ÔÈ„ ˙Èa כיון נאמן, מ"מ ללוה, ליתנו שיכל מגו לו ואין ≈ƒ¿«¿»

מגו  בלי אף נאמן לשליש, האמינו eÏÙ‡Âשהמלוה ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡ eÏÙ‡Â ,«¬ƒ≈»»≈ƒ«¬ƒ
LÈÏL‰ ˙Ó מ"מ פרוע, שהשטר אמר ‰BL·¯ולא ¯Lk השטר שבין כיון ≈«»ƒ»≈«»

פרוע  שהשטר נראה בידו, מונחים השובר ÌÚובין B„Èa ¯ËL‰L ‡˜Â„Â .¿«¿»∆«¿«¿»ƒ
¯·BL‰ דלא פרוע, השטר אם יודע לא השליש אפילו כשר השובר כזה באופן «»

השליש  ממת ‰גרע ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ,¯·BLa ÌÈ„Ú ÔÈ‡Â ,B„Èa ¯ËL ואין ¬»ƒ≈«¿«¿»¿≈≈ƒ«»

u

כי  כדין  שלא  והוא  מהלוה , שקנו  מלקוחות  יוציא שהמלוה  לקנוניא חוששין כי

למלוה. מחזירין זה דבאופן הש "ך  ודעת פרע. כבר באמת 
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משא"כ  מלקוחות, טורף זמן עם ששטר הזמן, בו שמוזכר לתורף יתרון דיש

ולכן  זמן, בלי �Bשטר Û¯za ÊÁB‡‰ÏÚ Û¯z‰ ‰ÂLL ÔBÓÓ‰ ÔB¯˙È ÏË »≈«…∆≈ƒ¿«»∆»∆«…∆«
ÒÙË‰ מלקוחות לגבות האפשרות בגלל יותר שווה שהשטר L‰Â‡¯מה , «…∆¿«¿»

‰Úe·La ‰ÂLa e˜ÏÁÈ כנ"ל. ¿«¿¿»∆ƒ¿»

ÊË¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,B¯ÈÊÁ‰Ï BÏ ‰È‰ ‡Ï ÔÈ„‰ ÔÓL ¯ËL ¯ÈÊÁÓ‰««¬ƒ¿«∆ƒ«ƒ…»»¿«¬ƒ≈ƒ∆≈
Ba ÔÈ·B‚L בו מוחזק המלוה שכעת ‚ÔÈ·Bכיון ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ∆≈ƒ

Ba כדין שלא שהחזירוהו È·a˙כיון Ba e·‚ eÏÙ‡L ¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆¬ƒ»¿≈
ÏÙ�L ÌÈ„Úa Ú„B� Ck ¯Á‡Â ÔÈ„ כדין שלא ממון הוציאו ,וממילא ƒ¿««««¿≈ƒ∆»«

‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓe ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ¯ÈÊÁÓ בטעות היתה הגבייה ‡·Ïכי . «¬ƒƒ≈ƒƒƒ≈««¿∆«…∆¬»
Ì‡הלוה אלא מהלוה, הממון את הוציאו לא ÂÏÓÏ‰הב"ד Ú¯t BÓˆÚÓ ƒ≈«¿»«««¿∆

Ì„ÈÓ ÌÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ ,ÂÈL¯BÈÏ B‡,שלו שהשטר צווח שמתחילה אפילו ¿¿»≈ƒƒƒ»»
אמרינן  לו, פרע מ"מ כדין שלא למלוה השטר את שהחזירו אע"פ שלבסוף כיון

ממנו  מוציאים לא ולכן שלו, השטר שאמנם Ê‰.שהודה ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÈÚÂ¿«≈≈ƒ»∆

(‡"Ò).

˙·Ë 'È

ÊÈCk ¯Á‡Â ,ÔÈ„ ˙È·a BÚ·ze B¯·Á ÏÚ ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L ÈÓƒ∆ƒ¿««¬≈¿»¿≈ƒ¿«««
מהלוה החוב לגבות שהספיק ‡B�„Ó˙קודם ‰Ók LÈÂ ,e�ÓÓ „·‡�∆¡«ƒ∆¿≈«»À¿»

„·‡�L ‡·eË ÈÁÎeÓ„ אחרים מטעמים נעלם שהשטר Èa˙ולא ÌÈ·ÈÁÓ , ¿¿≈»∆∆¡«¿À»ƒ≈
Ú¯ÙÏ BÙÎÏe ,‰ÏÁz·k ¯ËL‰ ÌÈ˜Ïe ÔÈ„ ˙È· ‰NÚÓ ·zÎÏ ÔÈ„ƒƒ¿…«¬≈≈ƒ¿«≈«¿«¿«¿ƒ»¿…ƒ¿…«
סכום  על פלוני מזמן פלוני על חוב שטר לו שהיה להם שידוע שכותבים היינו

מ"א  סימן לעיל שנתבאר וכמו שנמחק בשטר כמו עדיו, ופלוני ופלוני .פלוני

ÁÈ¯·BL ‡ˆBÓ‰ חובו את למלוה שפרע שמוכיח מי eLa˜שטר והנידון «≈»«
הלוה  או ממנו, ונאבד ללוה נתנו לא ועדיין שכתבו המלוה האם איבדו,

איבדו  ואח"כ וקיבלו ÂÏÏ‰שפרע B�˙�L ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰L ÔÓÊa פרע , כי ƒ¿«∆««¿∆∆∆¿»«…∆
החוב  ÂÏÏ‰את ¯ÈÊÁÈ בהודאתו , מסייע והמלוה לפנינו, כשר שובר שיש כיון «¬ƒ«…∆

מהיכן  להם יהיה שלא חובותיו לבעלי להפסיד שרוצה לקנוניא חוששין לא

המלוה.קיא לגבות  Ì‡Âואם .‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ‡Ï e��zÈ ‡Ï ,‰„BÓ B�È‡≈∆…ƒ¿∆…»∆¿…»∆¿ƒ

u

למלוה,קיא. יחזירנו  שלא  והנתיבות הסמ "ע דעת פרע , שלא מודה הלוה  אם אבל 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|äñ ïîéñäö

L ÂÈ˙B¯ËLÓ „Á‡ ÏÚ ¯·BL ‰ÂÏÓ‰ „Èa ‡ˆÓ�B�È‡ ,Úe¯t ‡e‰ ƒ¿»¿«««¿∆»«∆»ƒ¿»»∆»«≈
,¯ËL‰ Ák Ú¯‚Ï ÌeÏk שהמלוה לומר יש סופר, של כתב זה אם מבעיא לא ¿ƒ¿…«…««¿«

אלא סופר, לו יזדמן לא הפירעון בזמן שמא להכינו, ‰e‡ביקשו Ì‡ eÏÙ‡¬ƒƒ
BÓˆÚ ‰ÂÏÓ‰ B‡ ‰ÂÏ‰ „È ·˙k שובר הכינו הלוה או שהמלוה אומרים כי ¿«««…∆««¿∆«¿

השמשות  בין שבת ערב לפרוע יבוא שמא לפרוע, שיבוא בזמן מוכן שיהיה כדי

שובר  לכתוב זמן יהיה e˙k·ולא ¯·BL‰L ¯ËL‰L Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈∆«¿«∆«»»
עצמו ÂÈÏÚמתייחס  השובר ‰˜¯ÌÈÚeאו ÂÈ˙B¯ËL ÔÈa Á�Ó בין או »»À»≈¿»»«¿ƒ

קרועים  אין אפילו הפרועים e‰L‡לכן,שטרות Èt ÏÚ Û‡ עצמו השטר ««ƒ∆
Ú¯z‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ,Úe¯˜ B�È‡ מצאנו וגם קרועים, שטרות בין שמונח כיון ≈»«ƒ»»ƒ¿«

המלוה  של ברשותו ‡BL·¯שובר Ô�ÈÎÓÒÂ וקורעים נפרע, החוב ומסתמא ¿»¿ƒ»«»
השטר  BL·¯את ÂÈÏÚ ‡ˆÓ� ‡Ï Ï·‡ .ÌÈ„Ú ¯·BL‰ ÏÚ ÔÈ‡ eÏÙ‡ ,¬ƒ≈««»≈ƒ¬»…ƒ¿»»»»

המלוה  Lברשות Èt ÏÚ Û‡ החוב, ˜¯ÌÈÚe,שטר ˙B¯ËL ÔÈa ‡ˆÓ� ««ƒ∆ƒ¿»≈¿»¿ƒ
Ú¯‚ ‡Ï השטר של Ba.כוחו ÔÈ·B‚Â נמצא , השובר שאם לעיל שאמרנו מה …»«¿ƒ

עדים, בו שאין מילי הני מראש, הכינו שמא כלום, אינו המלוה ÌÈ„Úביד Ì‡Â¿ƒ≈ƒ
ÌÈÚ„BÈ Ì‡ ,ÌÈ„Ú‰ eÏ‡LÈ ,‰ÂÏÓ‰ „Èa ‡ˆÓ�L ¯·BL‰ ÏÚ ÌÈÓe˙Á¬ƒ««»∆ƒ¿»¿«««¿∆ƒ¿¬»≈ƒƒ¿ƒ
Ì�È‡L B‡ ,ÌÈÚ„BÈ Ì�È‡ Ì‡Â ;Ì‰Èt ÏÚ eNÚÈ Úe¯t ¯ËL‰L∆«¿«»««¬«ƒ∆¿ƒ≈»¿ƒ∆≈»

ÌeÏk B�È‡ ,e�È�ÙÏ וכנ"ל יפרע כשהלוה ליתן הכינו ÌÈ˜Óשמא ‡e‰ Ì‡Â , ¿»≈≈¿¿ƒ¿À»
החתימות  שקיימו ב"ד Lk¯ע"י את , מקיים שהלוה הדרך כי פרוע, והחוב »≈

נפל  וממנו הלוה ליד הגיע כבר שהשובר ובהכרח המלוה, ולא .השובר

˙·Ë ‡È

ËÈe‰e‡¯ eÏÙ‡ ,ÔÓ‡� ,Úe¯Ù ‡e‰L ¯ÓB‡Â LÈÏL‰ „Èa ¯·BL‰ Ì‡ƒ«»¿««»ƒ¿≈∆»«∆¡»¬ƒ»
B„Èa ¯·k ÔÈ„ ˙Èa כיון נאמן, מ"מ ללוה, ליתנו שיכל מגו לו ואין ≈ƒ¿«¿»

מגו  בלי אף נאמן לשליש, האמינו eÏÙ‡Âשהמלוה ,ÌÈ„Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡ eÏÙ‡Â ,«¬ƒ≈»»≈ƒ«¬ƒ
LÈÏL‰ ˙Ó מ"מ פרוע, שהשטר אמר ‰BL·¯ולא ¯Lk השטר שבין כיון ≈«»ƒ»≈«»

פרוע  שהשטר נראה בידו, מונחים השובר ÌÚובין B„Èa ¯ËL‰L ‡˜Â„Â .¿«¿»∆«¿«¿»ƒ
¯·BL‰ דלא פרוע, השטר אם יודע לא השליש אפילו כשר השובר כזה באופן «»

השליש  ממת ‰גרע ÔÈ‡ Ì‡ Ï·‡ ,¯·BLa ÌÈ„Ú ÔÈ‡Â ,B„Èa ¯ËL ואין ¬»ƒ≈«¿«¿»¿≈≈ƒ«»

u

כי  כדין  שלא  והוא  מהלוה , שקנו  מלקוחות  יוציא שהמלוה  לקנוניא חוששין כי

למלוה. מחזירין זה דבאופן הש "ך  ודעת פרע. כבר באמת 
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המלוה  יד כתב ÌeÏÎזה B�È‡ עדיף , דלא פרוע, שהחוב השליש אומר אפילו ≈¿
כלום  אינו עדים, בלי שובר בידו יש שאם עצמו ÌÈ„Ú,מהלוה ÂÈÏÚ LÈ Ì‡Â .¿ƒ≈»»≈ƒ

¯Lk ,ÌÈ˜Ó ‡e‰ Ì‡ ,Ô‡k Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ מלוה דרך שאין כיון ««ƒ∆≈»«ƒ¿À»»≈
הלוה  אלא שובר ÂÈÓ˙BÁaלקיים ÌÈ˜˙È ,ÌÈ˜Ó B�È‡ Ì‡Â לקיים . צריך ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«≈¿¿»

פרוע  שהחוב לומר נאמן יהיה השליש זה דבאופן מזוייפות, שאינן החתימות את

שליש  Ó˙מדין LÈÏL‰ Ì‡Â פרוע . שהחוב לנו אמר Ï‡ולא ¯ÈÊÁÈ ‡Ï , ¿ƒ«»ƒ≈…«¬ƒ…
·ÈÁ‰L eÏÙ‡ ,‰ÂÏÓÏ ‡ÏÂ ‰BÏÏ שהלוהB„È˜Ù‰ ‰ÂÏÓ‰L ‰„BÓ «∆¿…««¿∆¬ƒ∆««»∆∆««¿∆ƒ¿ƒ

‡È�e�˜Ï ÔÈLLBÁL ÈÙÏ ,·BÁ‰ Ú¯Ù� ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B„Èa שבאמת שיתכן ¿»«¬«ƒ…ƒ¿««¿ƒ∆¿ƒƒ¿¿»
ביניהם  ויתחלקו מלקוחות יוציא שהמלוה כדי פרע, שלא ומודה פרע, .כבר

ÂÈÏÚ ‡ˆBÈ ¯·BL‰ ‰ÊL ·BÁ ¯ËLa ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ קנוניא ,מחשש ¿ƒ»≈ƒƒ¿«∆∆«»≈»»
B˙B‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â איבדו מי הדבר אח"כ יתברר .שמא ¿≈¿ƒ

Î(ÛÈÚÒ‰ ÏÎ 'È ÔÈ„ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó Ê"Ë ˜¯Ù Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï)Ba ‡ˆÓ�L ¯ËL¿«∆ƒ¿»
B˙ˆ˜Óa eÏÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ÏÓ ÔÈa ÂÈ�ÙÏÓ ÔÈa ,¯ËL‰ Ûe‚a ¯·BL»¿«¿«≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¬»«¬ƒ¿ƒ¿»

הכתב  תחת וחלקו השטר כתב e�ÓÓקיב נגד Ú¯Ù�L B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL¿«∆»«∆ƒ¿«ƒ∆
‰ÂÏÓ‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ eÏÙ‡ ,CÎÂ Ck כלום נפרע שלא ברי ,וטוען «¿«¬ƒ≈ƒ««¿≈««¿∆

ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â מ"מ המלוה, חתימת לא ÌÈNBÚוגם ¿««ƒ∆≈««¿«≈ƒƒ
¯·BLa ·e˙kL BÓk השטר ע"ג כותבו היה לא פרוע, היה לא אם e‰Â‡.כי ¿∆»«»¿

‡ˆÓ Ì‡ ÔÈ„‰ קיגÚe¯t ‡e‰ È�BÏt ¯ËL BÒ˜�Ùa ·e˙k·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯) «ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«

(„"Á 'Â.

˙·Ë ·È

‡Î¯ËÙ� Ô·e‡¯ מתa ‡ˆÓ�Âגבי B„Èעל ·˙kÓ ÂÈ˙B¯ËLÓ „Á‡ ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿∆»ƒ¿»»ƒ¿«»
¯·BLa ·e˙kL BÓk ÌÈNBÚ ,CÎÂ Ck Ú¯Ù�L B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL¿«∆»«∆ƒ¿««¿«ƒ¿∆»«»

הכתב  כנגד ולא השטר גוף תחת נכתב .ואפילו

u

וישאר קיב. יחתכנו ירצה  שאם כיון  כלום , דאינו הסמ"ע דעת  הכתב  תחת  כולו ואם 

אם אף  מת , אם אבל  נפרע, שלא  ברי  וטוען חי שהמלוה  ואיירי בשלימותו, השטר

אין  חי, הוא אם שאפי' והש "ך  הט "ז ודעת  בו . גובין אין מהכתב , למטה  השובר כל 

דחזקה חזקה, במקום  מגו דהוי השטר, לחתוך  שיכל  מגו לו  שיש  אע"ג בו, גובין

נפרע. אא "כ  השטר גוף על  שובר  כותב  אין

בעצמוקיג. הוא  דאם מצאוהו , שאחרים  פירוש  'נמצא ', להגיה דיש  כתב  הסמ"ע

שמצאו . מספר היה  שלא  במגו  פרוע שאינו  נאמן מצא,
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·ÎBÈˆÁ ‰Ê ¯ËL B„È ·˙kÓ ÂÈ˙B¯ËLÓ „Á‡a ‡ˆÓ�Â ˙ÓL ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿»¿∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¿«∆∆¿
Ba ˜ÏÁ È�BÏt B˙B‡Ï ÔÈ‡ ,È�BÏÙÏ אינו עדים, בפני כן אמר אפילו כי ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈∆

שלא  כדי כסף שחייב שיחשבו נתכוון שמא עידי', 'אתם אמר שלא זמן כל כלום

ע"ג  כתיבתו דעצם פירעון שאני מ"מ השטר, ע"ג שכתבו ואע"פ עשיר, ייראה

ולא  כוחו, מגרע אין בו, חלק לפלוני שיש כשכותב משא"כ כוחו, מגרע השטר

השטר  ע"ג לכותבו לו .איכפת

˙·Ë ‚È

‚Î¯ÓB‡‰ ש אני ‡e‰ÊÈאחדËL¯יודע Ú„BÈ È�È‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa »≈¿«≈¿»«»«¿≈ƒ≈«≈∆
דבריו  לברר בלי מת רק איזהו, יודע איני אמר לא אם ÂÈ˙B¯ËLוה"ה Ïk ,»¿»»

Ï ‡ˆÓ� .ÌÈÚe¯tלוהÌÈ�L ÌL „Á‡ ורק שטרות, שני זה למלוה שחייב ¿ƒƒ¿»¿∆»»¿«ƒ
מספק  פרוע, ‰˜ÔËאחד ‡ÏÂ Úe¯t ÏB„‚‰(‡¯˙· ‡·· ÛÂÒ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). «»»«¿…«»»

:‰‚‰Ì‡ Ï·‡גםÏÚ ‰ÂÏ ˙È·a ¯·BL ‡ˆÓ�החובÈ‡„Â ,ÔË˜‰רקÔË˜‰ ¬»ƒƒ¿»»¿≈…∆««»»«««»»

ÏB„‚‰ ‡ÏÂ Úe¯t נמצא הלוה וברשות פרוע, אחד חוב שרק שהודה כיון »«¿…«»

נפרע שבאמת החוב שזה אומרים הקטן, על ÛÒÂÈ)שובר È˜ÂÓ�)Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏeÁÓ ÔË˜‰ ,EÏ ÏeÁÓ „Á‡ ¯ËL ¯ÓB‡ ‡Ï‡ ,Úe¯t „Á‡ ¯Ó‡ ‡Ï…»«∆»»«∆»≈¿«∆»»¿«»»»¿…

ÏB„‚‰ התכוון מה להוכיח ועליו מוציא, נחשב הלוה וממילא כמתנה, דמחילה «»

מחול הקטן רק ומספק Ê')למחול , ÔÓÈÒ '· ˙È· Ô‰Î „Â„ ¯"‰Ó).

„ÎÚe¯Ù ‡e‰L È„Èa EÏ ¯ËL B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ שטרות שתי בידו ויש »≈«¬≈¿«¿¿»ƒ∆»«
מספק  Úe¯t.עליו, B�È‡ ÔË˜‰Â Úe¯t ÏB„‚‰אמר אם EÏאבל ·BÁ «»»«¿«»»≈»«¿

ÌÈÚe¯t ÂÈÏÚ BÏ LÈL ˙B¯ËL Ïk ,Úe¯t È„Èa סכום הזכיר שלא כיון ¿»ƒ»«»¿»∆≈»»¿ƒ
שאמר  זה בחוב כלולים שטרותיו כל .החוב,
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המלוה  יד כתב ÌeÏÎזה B�È‡ עדיף , דלא פרוע, שהחוב השליש אומר אפילו ≈¿
כלום  אינו עדים, בלי שובר בידו יש שאם עצמו ÌÈ„Ú,מהלוה ÂÈÏÚ LÈ Ì‡Â .¿ƒ≈»»≈ƒ

¯Lk ,ÌÈ˜Ó ‡e‰ Ì‡ ,Ô‡k Ì�È‡L Èt ÏÚ Û‡ מלוה דרך שאין כיון ««ƒ∆≈»«ƒ¿À»»≈
הלוה  אלא שובר ÂÈÓ˙BÁaלקיים ÌÈ˜˙È ,ÌÈ˜Ó B�È‡ Ì‡Â לקיים . צריך ¿ƒ≈¿À»ƒ¿«≈¿¿»

פרוע  שהחוב לומר נאמן יהיה השליש זה דבאופן מזוייפות, שאינן החתימות את

שליש  Ó˙מדין LÈÏL‰ Ì‡Â פרוע . שהחוב לנו אמר Ï‡ולא ¯ÈÊÁÈ ‡Ï , ¿ƒ«»ƒ≈…«¬ƒ…
·ÈÁ‰L eÏÙ‡ ,‰ÂÏÓÏ ‡ÏÂ ‰BÏÏ שהלוהB„È˜Ù‰ ‰ÂÏÓ‰L ‰„BÓ «∆¿…««¿∆¬ƒ∆««»∆∆««¿∆ƒ¿ƒ

‡È�e�˜Ï ÔÈLLBÁL ÈÙÏ ,·BÁ‰ Ú¯Ù� ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B„Èa שבאמת שיתכן ¿»«¬«ƒ…ƒ¿««¿ƒ∆¿ƒƒ¿¿»
ביניהם  ויתחלקו מלקוחות יוציא שהמלוה כדי פרע, שלא ומודה פרע, .כבר

ÂÈÏÚ ‡ˆBÈ ¯·BL‰ ‰ÊL ·BÁ ¯ËLa ÔÈ·B‚ ÔÈ‡ ,CÎÈÙÏ קנוניא ,מחשש ¿ƒ»≈ƒƒ¿«∆∆«»≈»»
B˙B‡ ÔÈÚ¯B˜ ÔÈ‡Â איבדו מי הדבר אח"כ יתברר .שמא ¿≈¿ƒ

Î(ÛÈÚÒ‰ ÏÎ 'È ÔÈ„ ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó Ê"Ë ˜¯Ù Ì"·Ó¯‰ ÔÂ˘Ï)Ba ‡ˆÓ�L ¯ËL¿«∆ƒ¿»
B˙ˆ˜Óa eÏÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ÏÓ ÔÈa ÂÈ�ÙÏÓ ÔÈa ,¯ËL‰ Ûe‚a ¯·BL»¿«¿«≈ƒ¿»»≈ƒ¿«¬»«¬ƒ¿ƒ¿»

הכתב  תחת וחלקו השטר כתב e�ÓÓקיב נגד Ú¯Ù�L B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL¿«∆»«∆ƒ¿«ƒ∆
‰ÂÏÓ‰ È„È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈ eÏÙ‡ ,CÎÂ Ck כלום נפרע שלא ברי ,וטוען «¿«¬ƒ≈ƒ««¿≈««¿∆

ÌÈ„Ú ·˙k‰ ÏÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â מ"מ המלוה, חתימת לא ÌÈNBÚוגם ¿««ƒ∆≈««¿«≈ƒƒ
¯·BLa ·e˙kL BÓk השטר ע"ג כותבו היה לא פרוע, היה לא אם e‰Â‡.כי ¿∆»«»¿

‡ˆÓ Ì‡ ÔÈ„‰ קיגÚe¯t ‡e‰ È�BÏt ¯ËL BÒ˜�Ùa ·e˙k·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯) «ƒƒ»»»¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«

(„"Á 'Â.

˙·Ë ·È

‡Î¯ËÙ� Ô·e‡¯ מתa ‡ˆÓ�Âגבי B„Èעל ·˙kÓ ÂÈ˙B¯ËLÓ „Á‡ ¿≈ƒ¿«¿ƒ¿»¿∆»ƒ¿»»ƒ¿«»
¯·BLa ·e˙kL BÓk ÌÈNBÚ ,CÎÂ Ck Ú¯Ù�L B‡ ,Úe¯t ‰Ê ¯ËL¿«∆»«∆ƒ¿««¿«ƒ¿∆»«»

הכתב  כנגד ולא השטר גוף תחת נכתב .ואפילו

u

וישאר קיב. יחתכנו ירצה  שאם כיון  כלום , דאינו הסמ"ע דעת  הכתב  תחת  כולו ואם 

אם אף  מת , אם אבל  נפרע, שלא  ברי  וטוען חי שהמלוה  ואיירי בשלימותו, השטר

אין  חי, הוא אם שאפי' והש "ך  הט "ז ודעת  בו . גובין אין מהכתב , למטה  השובר כל 

דחזקה חזקה, במקום  מגו דהוי השטר, לחתוך  שיכל  מגו לו  שיש  אע"ג בו, גובין

נפרע. אא "כ  השטר גוף על  שובר  כותב  אין

בעצמוקיג. הוא  דאם מצאוהו , שאחרים  פירוש  'נמצא ', להגיה דיש  כתב  הסמ"ע

שמצאו . מספר היה  שלא  במגו  פרוע שאינו  נאמן מצא,
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·ÎBÈˆÁ ‰Ê ¯ËL B„È ·˙kÓ ÂÈ˙B¯ËLÓ „Á‡a ‡ˆÓ�Â ˙ÓL ÈÓƒ∆≈¿ƒ¿»¿∆»ƒ¿»»ƒ¿«»¿«∆∆¿
Ba ˜ÏÁ È�BÏt B˙B‡Ï ÔÈ‡ ,È�BÏÙÏ אינו עדים, בפני כן אמר אפילו כי ƒ¿ƒ≈¿¿ƒ≈∆

שלא  כדי כסף שחייב שיחשבו נתכוון שמא עידי', 'אתם אמר שלא זמן כל כלום

ע"ג  כתיבתו דעצם פירעון שאני מ"מ השטר, ע"ג שכתבו ואע"פ עשיר, ייראה

ולא  כוחו, מגרע אין בו, חלק לפלוני שיש כשכותב משא"כ כוחו, מגרע השטר

השטר  ע"ג לכותבו לו .איכפת

˙·Ë ‚È

‚Î¯ÓB‡‰ ש אני ‡e‰ÊÈאחדËL¯יודע Ú„BÈ È�È‡Â Úe¯t È˙B¯ËL ÔÈa »≈¿«≈¿»«»«¿≈ƒ≈«≈∆
דבריו  לברר בלי מת רק איזהו, יודע איני אמר לא אם ÂÈ˙B¯ËLוה"ה Ïk ,»¿»»

Ï ‡ˆÓ� .ÌÈÚe¯tלוהÌÈ�L ÌL „Á‡ ורק שטרות, שני זה למלוה שחייב ¿ƒƒ¿»¿∆»»¿«ƒ
מספק  פרוע, ‰˜ÔËאחד ‡ÏÂ Úe¯t ÏB„‚‰(‡¯˙· ‡·· ÛÂÒ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). «»»«¿…«»»

:‰‚‰Ì‡ Ï·‡גםÏÚ ‰ÂÏ ˙È·a ¯·BL ‡ˆÓ�החובÈ‡„Â ,ÔË˜‰רקÔË˜‰ ¬»ƒƒ¿»»¿≈…∆««»»«««»»

ÏB„‚‰ ‡ÏÂ Úe¯t נמצא הלוה וברשות פרוע, אחד חוב שרק שהודה כיון »«¿…«»

נפרע שבאמת החוב שזה אומרים הקטן, על ÛÒÂÈ)שובר È˜ÂÓ�)Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ

‡ÏÂ ÏeÁÓ ÔË˜‰ ,EÏ ÏeÁÓ „Á‡ ¯ËL ¯ÓB‡ ‡Ï‡ ,Úe¯t „Á‡ ¯Ó‡ ‡Ï…»«∆»»«∆»≈¿«∆»»¿«»»»¿…

ÏB„‚‰ התכוון מה להוכיח ועליו מוציא, נחשב הלוה וממילא כמתנה, דמחילה «»

מחול הקטן רק ומספק Ê')למחול , ÔÓÈÒ '· ˙È· Ô‰Î „Â„ ¯"‰Ó).

„ÎÚe¯Ù ‡e‰L È„Èa EÏ ¯ËL B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰ שטרות שתי בידו ויש »≈«¬≈¿«¿¿»ƒ∆»«
מספק  Úe¯t.עליו, B�È‡ ÔË˜‰Â Úe¯t ÏB„‚‰אמר אם EÏאבל ·BÁ «»»«¿«»»≈»«¿

ÌÈÚe¯t ÂÈÏÚ BÏ LÈL ˙B¯ËL Ïk ,Úe¯t È„Èa סכום הזכיר שלא כיון ¿»ƒ»«»¿»∆≈»»¿ƒ
שאמר  זה בחוב כלולים שטרותיו כל .החוב,
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ÂÒ ÔÓÈÒ

Ô˙‡�Â‡Â ˙Â¯Ë˘ ˙¯ÈÎÓ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ ·"Ó Â·Â

˙·Ë „È

חוב ‡ שטר מכירת ואופני דיני יתבאר זה חוב ‡BÈ˙B˙.קיד בסימן שטר ,היינו ƒ
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‡Ï‡ ÔÈ�˜� ÔÈ‡ למכור אפשר אי ממון גופו שאין כיון ≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

או  נפרד בשטר לכתוב צריך אלא בחליפין, או במשיכה או בהגבהה השטר את

השיעבוד  כל עם חוב השטר את לך מוכר פלוני בן פלוני אני עצמו, השטר על

ומסירה' 'כתיבה הנקרא וזה השטרות, שתי את לו ומוסר קטו .שבו,
:‰‚‰,e‰ÈÓƒ

מ"מ כתיבה, בלי המכירה חל שלא BÏאע"פ ¯ÈÊÁÈL „Ú ¯È�‰ Òt˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿««∆«¬ƒ

לו„ÂÈÓהמלוה  ששילם È"„)מה ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�·¯)¯ÎBÓÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿≈ƒ≈«≈

Á˜BÏÏ ÌÏLÏ המכר חל שלא כיון דמיו, את ‰ÂÏ‰בחזרה ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ , ¿«≈«≈«ƒƒƒ«…∆

למלוה  שחייב מה B˜Ï�‰מתוך ÔÈ�˙B�Â שהלוה כיון נתן, דרבי שיעבודא מדין ¿¿ƒ«∆

לקונה  חייב והוא למלוה ˜�‰חייב ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡Â ,Â"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ,¿ƒ¿«»ƒ»¿««ƒ∆…»»

¯ËL‰(‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)Ì‡ ˙eÈ¯Á‡ ¯ÎBÓ‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«¿≈ƒƒ≈»»«≈«¬»ƒ

˙B¯ËL‰ Á˜BÏ‰ ‰a‚È ‡Ï בעל לאו לו יאמר שהלוה או בו שיחזור מחמת …ƒ¿∆«≈««¿»

אסור  הלוה, ייעני אם הוא האחריות אם אבל את, דידי דברים

u

א'קיד. שיטה  מדרבנן. רק או  מדאורייתא  נמכר חוב  שטר אם הראשונים נחלקו 

למוכרו , מה"ת  אפשר ואי ממש , בו  שאין דבר הוא  שחוב  כיון  דרבנן  רק דהוי ס "ל 

ומחל חזר המוכר אם דרבנן , רק  שזה כיון ולכן למוכרו, שאפשר תקנו  רבנן רק 

שיעבוד  שלעולם  ס"ל  ב ' שיטה  כ "ג . סעיף  לקמן שיתבאר וכמו מחול החוב  ללוה

יש  חוב  שטר שבכל  משום  למחול , שיכול  והטעם  מה"ת , למכור אפשר נכסים 

הגוף , שיעבוד מחמת נובע נכסים ושיעבוד השיעבוד, עיקר שהוא הגוף  שיעבוד

כלל , לימכר יכול  לא הגוף שיעבוד אבל  מה"ת, לימכר יכול  הנכסים  שיעבוד ואמנם

שיעבוד  פוקע  הגוף , שיעבוד על  שמחל  אחרי וממילא  המלוה , מחילת  חלה ולכן

הנכסים.

המחבר.הג "ההקטו. דברי  סיום  אחר הסעיף  בסוף  אלא  כאן, מקומה אין זו 
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ריבית  ÂÈÏÚמשום Ïa˜L ‰Ó ¯ÎBÓ‰ ÌÈ˜Ï CÈ¯ˆ כמה , לשלם שצריך היינו »ƒ¿«≈«≈«∆ƒ≈»»

למוכר  ששילם מה רק ולא השטר, ‰Á˜BÏששווה ‰�˜ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆…»»«≈«

˙B¯ËL‰ אחריות שקיבל מחמת התחייבותו לקיים צריך (˙˘Â·˙מ"מ «¿»

(‡"·˘¯‰¯ËL‰ Á˜BÏ‰ ‰�˜ ‡Ï„ ÌB˜Ó·e כתיבה . היתה לא ÓB‡Â¯כי , ¿»¿…»»«≈««¿«¿≈

BÏודורש  ¯ÒÓÈÂ ·zÎÈ ÔÈ„Ú ¯ÎBÓ‰L יקנה ÊBÁ¯ועי"ז ¯ÎBÓ‰Â ÈÎÓa¯‰בו, ∆«≈¬«ƒƒ¿…¿ƒ¿…¿«≈≈«¿ƒ»

ולמסור  לכתוב רוצה אינו Ú¯tL'ולכן ÈÓ' Ïa˜Ï ·ÈÁ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,≈¿ƒ¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

˙BÚÓ‰ Ïa˜L Èt ÏÚ Û‡Â Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈÂ אע"פ במטלטלין, כסף קנין בכל ¿»«¬…¿««ƒ∆ƒ≈«»

דהיינו  שפרע', 'מי קללת עליו לקבל צריך בו שחוזר מי מ"מ קונה, שאינו

עומד  שאינו ממי יפרע הפלגה, ומדור המבול מדור שפרע 'מי לו שאומרים

קונה  שכסף במטלטלין שרק משום זאת, לקבל צריך אינו כאן מ"מ בדיבורו',

שלא  כאן משא"כ שפרע, מי עכ"פ יש ולכן עקרוהו, רבנן רק מדאורייתא,

עומד  שאינו אמנה', 'מחוסר נחשב [אבל שפרע מי ליכא הדין, מעיקר קנה

עוולה]. יעשו לא ישראל 'שארית בהם שנאמר ישראל בכלל ואינו בדיבורו

שפרע מי שיש וס"ל חולק ‰˙¯ÂÓÂ˙)והש"ך Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)È‡‰ ,CkÏ‰ .ƒ¿»«
d¯·ÁÏ ‡¯ËL ÔÈaÊÓ„ Ô‡Ó לחבירו חוב שטר zÎÓÏ·המוכר CÈ¯ˆ , «¿«¿ƒ¿»»¿«¿≈»ƒ¿ƒ¿«

dÏ,פלוני סכום על שטר פלוני בן לפלוני מוכר פלוני בן פלוני אני לו: לכתוב ≈
˜�‰ו  ‡Ï ,Ôk ·˙k ‡Ï Ì‡Â .da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�¿̃ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ…»«≈…»»

eÏÙ‡Â ,BaL ‰ÂÏÓ‰את‰�˜ ‡Ï B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ ¯eˆÏ ¯È�‰ י כ «ƒ¿∆∆«¬ƒ«¿«»«ƒ¿ƒ…»»
קנה, לא הנייר את אף קנה, לא החוב שאת וכיון החוב את בעיקר לקנות התכוון

לחצאין  קנין אין BÏכי ¯ÈÊÁÈÂ ¯È�‰ ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó ‡Ï‡ ,∆»∆«»«¬ƒ«¿«¿«¬ƒ
ÌÈÓ„‰ ששילם.:‰‚‰EÏ „aÚLÓ È�‡ Ba ·e˙kL ¯ËL„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ «»ƒ≈¿ƒƒ¿«∆»¬ƒ¿«¿≈¿

‰·È˙Î ‡Ïa ‰¯ÈÒÓa B‡ ÔÈÙÈÏÁa ‰�˜� ,B‡ÈˆBÓL ÈÓ ÏÎÏe הטעם דכל ¿»ƒ∆ƒƒ¿∆«¬ƒƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»

השטר  את רק הגוף, השיעבוד את למכור אפשר אי כי נמכר, לא ששטר

המוציאו, לכל עצמו את מראש שמשעבד בשטר אבל ממון, גופו ואין עצמו,

אלא  וא"צ מראש, לו השתעבד כי זה בשטר לגבות יכול הקונה גם א"כ

הרגילים בקנינים נקנה ולכן לו, שייך ˘Ï"‡)שיהיה ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)Ï·‡ .¬»

‰ÏÈÁzÓ Á˜BÏ‰ ÌL ÏÚ ·zÎ�L ˜¯ ,Ck Ba ·e˙k ‡Ï Ì‡ הוא לא ובאמת ƒ…»««∆ƒ¿««≈«≈«ƒ¿ƒ»

שמו  על שיכתבו ביקש המלוה רק המלוה, ÈÒÓe¯‰היה ‰·È˙k CÈ¯ˆ כי , »ƒ¿ƒ»¿ƒ»

שמו  על השטר שנכתב לזה ולא למלוה רק הוא באמת Â„Â˜‡השיעבוד .¿«¿»

Á˜BÏ‰ ÌL ÏÚ ·zÎ� ‰È‰L ˜¯ ¯ÎBÓ ÏL ¯ËL‰ ‰È‰L בקשת פי על ∆»»«¿«∆≈«∆»»ƒ¿««≈«≈«
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ÂÒ ÔÓÈÒ

Ô˙‡�Â‡Â ˙Â¯Ë˘ ˙¯ÈÎÓ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ ·"Ó Â·Â

˙·Ë „È

חוב ‡ שטר מכירת ואופני דיני יתבאר זה חוב ‡BÈ˙B˙.קיד בסימן שטר ,היינו ƒ
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‡Ï‡ ÔÈ�˜� ÔÈ‡ למכור אפשר אי ממון גופו שאין כיון ≈ƒ¿ƒ∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

או  נפרד בשטר לכתוב צריך אלא בחליפין, או במשיכה או בהגבהה השטר את

השיעבוד  כל עם חוב השטר את לך מוכר פלוני בן פלוני אני עצמו, השטר על

ומסירה' 'כתיבה הנקרא וזה השטרות, שתי את לו ומוסר קטו .שבו,
:‰‚‰,e‰ÈÓƒ

מ"מ כתיבה, בלי המכירה חל שלא BÏאע"פ ¯ÈÊÁÈL „Ú ¯È�‰ Òt˙Ï ÏBÎÈ»ƒ¿…«¿««∆«¬ƒ

לו„ÂÈÓהמלוה  ששילם È"„)מה ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�·¯)¯ÎBÓÏ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÎÂ . »»¿≈ƒ≈«≈

Á˜BÏÏ ÌÏLÏ המכר חל שלא כיון דמיו, את ‰ÂÏ‰בחזרה ÔÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ , ¿«≈«≈«ƒƒƒ«…∆

למלוה  שחייב מה B˜Ï�‰מתוך ÔÈ�˙B�Â שהלוה כיון נתן, דרבי שיעבודא מדין ¿¿ƒ«∆

לקונה  חייב והוא למלוה ˜�‰חייב ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡Â ,Â"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ,¿ƒ¿«»ƒ»¿««ƒ∆…»»

¯ËL‰(‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)Ì‡ ˙eÈ¯Á‡ ¯ÎBÓ‰ ÂÈÏÚ Ïa˜ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«¿≈ƒƒ≈»»«≈«¬»ƒ

˙B¯ËL‰ Á˜BÏ‰ ‰a‚È ‡Ï בעל לאו לו יאמר שהלוה או בו שיחזור מחמת …ƒ¿∆«≈««¿»

אסור  הלוה, ייעני אם הוא האחריות אם אבל את, דידי דברים

u

א'קיד. שיטה  מדרבנן. רק או  מדאורייתא  נמכר חוב  שטר אם הראשונים נחלקו 

למוכרו , מה"ת  אפשר ואי ממש , בו  שאין דבר הוא  שחוב  כיון  דרבנן  רק דהוי ס "ל 

ומחל חזר המוכר אם דרבנן , רק  שזה כיון ולכן למוכרו, שאפשר תקנו  רבנן רק 

שיעבוד  שלעולם  ס"ל  ב ' שיטה  כ "ג . סעיף  לקמן שיתבאר וכמו מחול החוב  ללוה

יש  חוב  שטר שבכל  משום  למחול , שיכול  והטעם  מה"ת , למכור אפשר נכסים 

הגוף , שיעבוד מחמת נובע נכסים ושיעבוד השיעבוד, עיקר שהוא הגוף  שיעבוד

כלל , לימכר יכול  לא הגוף שיעבוד אבל  מה"ת, לימכר יכול  הנכסים  שיעבוד ואמנם

שיעבוד  פוקע  הגוף , שיעבוד על  שמחל  אחרי וממילא  המלוה , מחילת  חלה ולכן

הנכסים.

המחבר.הג "ההקטו. דברי  סיום  אחר הסעיף  בסוף  אלא  כאן, מקומה אין זו 
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ריבית  ÂÈÏÚמשום Ïa˜L ‰Ó ¯ÎBÓ‰ ÌÈ˜Ï CÈ¯ˆ כמה , לשלם שצריך היינו »ƒ¿«≈«≈«∆ƒ≈»»

למוכר  ששילם מה רק ולא השטר, ‰Á˜BÏששווה ‰�˜ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆…»»«≈«

˙B¯ËL‰ אחריות שקיבל מחמת התחייבותו לקיים צריך (˙˘Â·˙מ"מ «¿»

(‡"·˘¯‰¯ËL‰ Á˜BÏ‰ ‰�˜ ‡Ï„ ÌB˜Ó·e כתיבה . היתה לא ÓB‡Â¯כי , ¿»¿…»»«≈««¿«¿≈

BÏודורש  ¯ÒÓÈÂ ·zÎÈ ÔÈ„Ú ¯ÎBÓ‰L יקנה ÊBÁ¯ועי"ז ¯ÎBÓ‰Â ÈÎÓa¯‰בו, ∆«≈¬«ƒƒ¿…¿ƒ¿…¿«≈≈«¿ƒ»

ולמסור  לכתוב רוצה אינו Ú¯tL'ולכן ÈÓ' Ïa˜Ï ·ÈÁ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ ,≈¿ƒ¿≈«»¿«≈ƒ∆»«

˙BÚÓ‰ Ïa˜L Èt ÏÚ Û‡Â Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈÂ אע"פ במטלטלין, כסף קנין בכל ¿»«¬…¿««ƒ∆ƒ≈«»

דהיינו  שפרע', 'מי קללת עליו לקבל צריך בו שחוזר מי מ"מ קונה, שאינו

עומד  שאינו ממי יפרע הפלגה, ומדור המבול מדור שפרע 'מי לו שאומרים

קונה  שכסף במטלטלין שרק משום זאת, לקבל צריך אינו כאן מ"מ בדיבורו',

שלא  כאן משא"כ שפרע, מי עכ"פ יש ולכן עקרוהו, רבנן רק מדאורייתא,

עומד  שאינו אמנה', 'מחוסר נחשב [אבל שפרע מי ליכא הדין, מעיקר קנה

עוולה]. יעשו לא ישראל 'שארית בהם שנאמר ישראל בכלל ואינו בדיבורו

שפרע מי שיש וס"ל חולק ‰˙¯ÂÓÂ˙)והש"ך Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)È‡‰ ,CkÏ‰ .ƒ¿»«
d¯·ÁÏ ‡¯ËL ÔÈaÊÓ„ Ô‡Ó לחבירו חוב שטר zÎÓÏ·המוכר CÈ¯ˆ , «¿«¿ƒ¿»»¿«¿≈»ƒ¿ƒ¿«

dÏ,פלוני סכום על שטר פלוני בן לפלוני מוכר פלוני בן פלוני אני לו: לכתוב ≈
˜�‰ו  ‡Ï ,Ôk ·˙k ‡Ï Ì‡Â .da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�¿̃ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ…»«≈…»»

eÏÙ‡Â ,BaL ‰ÂÏÓ‰את‰�˜ ‡Ï B˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ ¯eˆÏ ¯È�‰ י כ «ƒ¿∆∆«¬ƒ«¿«»«ƒ¿ƒ…»»
קנה, לא הנייר את אף קנה, לא החוב שאת וכיון החוב את בעיקר לקנות התכוון

לחצאין  קנין אין BÏכי ¯ÈÊÁÈÂ ¯È�‰ ¯ÈÊÁÓe ,‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó ‡Ï‡ ,∆»∆«»«¬ƒ«¿«¿«¬ƒ
ÌÈÓ„‰ ששילם.:‰‚‰EÏ „aÚLÓ È�‡ Ba ·e˙kL ¯ËL„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ «»ƒ≈¿ƒƒ¿«∆»¬ƒ¿«¿≈¿

‰·È˙Î ‡Ïa ‰¯ÈÒÓa B‡ ÔÈÙÈÏÁa ‰�˜� ,B‡ÈˆBÓL ÈÓ ÏÎÏe הטעם דכל ¿»ƒ∆ƒƒ¿∆«¬ƒƒƒ¿ƒ»¿…¿ƒ»

השטר  את רק הגוף, השיעבוד את למכור אפשר אי כי נמכר, לא ששטר

המוציאו, לכל עצמו את מראש שמשעבד בשטר אבל ממון, גופו ואין עצמו,

אלא  וא"צ מראש, לו השתעבד כי זה בשטר לגבות יכול הקונה גם א"כ

הרגילים בקנינים נקנה ולכן לו, שייך ˘Ï"‡)שיהיה ÔÓÈÒ Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙)Ï·‡ .¬»

‰ÏÈÁzÓ Á˜BÏ‰ ÌL ÏÚ ·zÎ�L ˜¯ ,Ck Ba ·e˙k ‡Ï Ì‡ הוא לא ובאמת ƒ…»««∆ƒ¿««≈«≈«ƒ¿ƒ»

שמו  על שיכתבו ביקש המלוה רק המלוה, ÈÒÓe¯‰היה ‰·È˙k CÈ¯ˆ כי , »ƒ¿ƒ»¿ƒ»

שמו  על השטר שנכתב לזה ולא למלוה רק הוא באמת Â„Â˜‡השיעבוד .¿«¿»

Á˜BÏ‰ ÌL ÏÚ ·zÎ� ‰È‰L ˜¯ ¯ÎBÓ ÏL ¯ËL‰ ‰È‰L בקשת פי על ∆»»«¿«∆≈«∆»»ƒ¿««≈«≈«
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הלוקח  עבור נכתב לא מראש וא"כ מוכר, של לידו שיתנוהו מנת על ,המוכר

BÏ e�˙e Á˜BÏÏ ¯ËL e·˙k ÌÈ„ÚÏ ‰ÏÈÁzÓ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ מיד¯˜Ú„ , ¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿¿««≈«¿¿ƒ«

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙k CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,Á˜BÏÏ ‰˙È‰ ‰·È˙k‰ היה השיעבוד מראש כי «¿ƒ»»¿»«≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

CeÓÒaללוקח  ÔÈÚÂ .'‰ '„ ÌÈÙÈÚÒ‰ÓÂ¯˙‰Â ‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·) ¿«≈¿»¿ƒƒ

(Û"È¯‰Â.

·B„ÈÏ B¯ÒÓ Ì‡ eÏÙ‡ חוב השטר המסירהÂאת ÔÈ�˜aמלבד B„ÈÓ e�˜ ¬ƒƒ¿»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»
Âסודר  ,BaL „eaÚL‰ Ïk BÏ ¯ÎBÓLאלא בשטר, זאת כתב e·˙Îלא ∆≈»«ƒ¿∆¿»¿

BÏ הÌÈ„Úעל ÓÏÚa‡שטר ‰È‡¯Ï ‡Ï‡ B�È‡ ·˙k‰ ‰Ê ,ÔÈ�˜‰ ולא ≈ƒ«ƒ¿»∆«¿«≈∆»ƒ¿»»¿»¿»
קנין  לשם שנכתב בשטר אלא נמכר אין ושטר מכר, שטר ‡B�ÈלכןÂבתורת ¿≈

‰�˜ÈLÂ ,'¯ÎÓ ¯ËL' e·zÎÈL ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ÈL CÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,ÌeÏk¿∆»»ƒ∆…«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿«∆∆¿∆ƒ¿∆
‰·È˙k d˙B‡aאת¯ËL חובB„eaÚL ÏÎÂ ‰Ê קטז·zÎÈL CÈ¯ˆÂ , ¿»¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿…

שיעבודו  כל עם החוב את שמוכר בשמו לכתוב להם אמר שהמלוה ,בשטר
·zÎ� ‡Ï Ì‡Â זה zL·‡בנוסח CÈ¯ˆL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .‰�˜ ‡Ï , ¿ƒ…ƒ¿«…»»¿≈ƒ∆≈∆»ƒ∆»…

‰·È˙k d˙B‡ B„ÈÏ עדים ע"י שטר כתיבת עם קנין שעשה במה די .ולא ¿»»¿ƒ»

˙·Ë ÂË

‚Ô˙B�‰כל''ÂÈÒÎ�מטלטלין הן קרקעות È¯a‡הן ˙�zÓa ¯Á‡Ï ונתן «≈¿»»¿«≈¿«¿«»ƒ
ÈÚ˜¯˜Óלו ·‚‡ ÈÏËÏËÓלו BÏאגב ÔÈ�˜aוהקנה eÈ‰Â נכסיו , בין ¿«¿¿≈««¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿»

Ôe�‡ ÈÒÎ� ÏÏÎa 'È¯ËL'„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,˙B¯ËL כלול 'נכסי' שלשון היינו ¿»«««ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ
מ"מ  כ'מסירה', נחשב זה הרי אגב, קנין שעשה וכיון שטרות, גם ˜�‡Ì,בו ‡Ï…¿»»
da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�˜ BÏ ·˙Î ‡ÏL ÔÂÈk נתבאר וכבר ≈»∆…»«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈

כתיבה  בלי מסירה מהני .קיז שלא

„„eaÚL‰ ˙·È˙k Ì„˜ ¯ËL‰ ˙¯ÈÒÓ CÈ¯ˆL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ או ≈ƒ∆≈∆»ƒ¿ƒ««¿«…∆¿ƒ««ƒ¿
מהני. דלא השיעבוד מכירת כתיבת אחר מוסרו אם לאפוקי עמו, Ì‡ƒו ביחד

BÏˆ‡ ÈeˆÓ B�È‡ ¯kÓ�‰ ¯ËL‰ לו למוסרו כדי Ètברשותו ÏÚ Û‡ , «¿««ƒ¿«≈»∆¿««ƒ

u

לךקטז. קני  ויכתוב  ידו , בכתב  רק  אלא  עדים  בלי שטר לעשות שיוכל  הדין  והוא

לו . וימסור ביה, דאית שיעבוד וכל  איהו 

צריךקיז. רק  כתיבה, וא"צ קרקע, באגב  נקנה דשטר מבואר  י ' סעיף  לקמן אמנם

כאן  שכתב  שמה  צ"ל  ולפי"ז השיעבוד, את  גם באגב  לו שמקנה פה  בעל  שיאמר

בפירוש . בפיו  'אמר' שלא הכוונה  כתב ', שלא  'כיון  השו"ע
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‰¯ÈÒÓk ·eLÁ B�È‡ ,ÔÈÙÈÏÁ ÔÈ�˜a BÏ e‰�˜‰L שטר מכירת .לענין ∆ƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»
:‰‚‰˙Ba‚Ï ˙eL¯ CÏÓ‰ Ì‰Ï Ô˙�L „ÁÈa ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÏL ¯ËL¿«∆¿≈¿ƒ¿¿««∆»«»∆«∆∆¿ƒ¿

˙Ò�Î‰ של Âהמיסים ,B˜ÏÁ BÏ ÏÁÓ B¯·ÁL ÔÚBË „Á‡‰Â ,„Á‡ ¯Ùk מביא «¿»«¿«∆»¿»∆»≈∆¬≈»«∆¿¿

ש  מכך �˜�‰ראייה ÔÈ‡ ‰Êk ¯ËL„ ,‰�ÚË B˙�ÚË ÔÈ‡ ,B„È ˙Áz ¯ËL‰«¿«««»≈«¬»«¬»ƒ¿«»∆≈ƒ¿∆

·eÈÁ Ba ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa eÏÙ‡ מסויים אדם אלא ÏÏk,של ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«

˙eL¯ Ì‰Ï Ô˙� CÏÓ‰L ידו ¯˜ תחת שהשטר מה מהני לא e‰ÈÓ,ולכן . «∆«∆∆»«»∆¿ƒ

„Á‡‰ ‰·‚ ¯·k Ì‡ לעצמו המיסים כל Ó‰את ,BÏ ÏÁÓ È�L‰L ¯ÓB‡Â ƒ¿«»»»∆»¿≈∆«≈ƒ»««

‰·‚ ‰·‚L דבר במכר כמו הגבייה, מהני מ"מ הגבייה, קודם שמחל אע"פ ∆»»»»

כשבא  המקח את תפס אם מ"מ המכר, חל שלא שאע"פ לעולם בא שלא

מחילה  דהוי לו מלשלם פטור ÔÓ˜Ïלעולם, ÔÈÚÂ) (‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(Ê"È ÛÈÚÒÔBÚÓLÓ ˙B¯ËL BÏ LÈL Ô·e‡¯ והם . אחרים, על לו שיש ¿≈∆≈¿»ƒƒ¿

B„Èa ÌÈ„˜ÙÓ שמעון Ì‰ÈÏÚע"י BÏ ÏÁÓ ÔBÚÓLÂ הוא ויגבה בידו שישארו À¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈∆

Ô�ÈÚaקיח מהלווים  ‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Î„ ,Ô·e‡¯ Ô‡�˜ ‡Ï ,˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·) …¿»»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»»≈»

(‡"·˘¯‰.

˙·Ë ÊË

‰Ì‰a ˜ÒÚ˙‰Ï ÔBÚÓL „Èa ˙BÚÓ „È˜Ù‰ Ô·e‡¯ בתורת עבורו ¿≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆
‰B¯ËL˙שליחות  ˙BÏÚ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙�Â לאנשים , שילוה חוב ¿»«¿¿«¬«¿»
אלו  שייכים BÓLaבמעות יהיו שהשטרות והיינו לידו, יתנם אח"כ אבל ƒ¿

BÏלראובן  Ì�˙� Ck ¯Á‡Â לשמעון , Ï‡ראובן ,‰·È˙k ‡Ï· ‰�zÓa ¿«««¿»»¿«»»¿…¿ƒ»…
.‰�˜'‡ ÛÈÚÒ ÛBÒa CeÓÒa ¯‡a˙� ¯·Îe. »»¿«ƒ¿»≈¿»¿¿ƒ

Â‡e‰L ÔÈ�Úa ÈeNÚ ‡e‰ Ì‡ ,ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeNÚ‰ ¯ËL¿«∆»»∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ¿»∆
e��È„a ¯Lk סימן לקמן שיבואר וכמו זה, בשטר יגבו שלנו דין בבתי שאף »≈¿ƒ≈

B„Èקיט ס"ח  ·˙k ÏL ¯ËL ÔÎÂ עדים , עליו È˙Îa·‰ואין ÌÈ�˜� Ì‰ , ¿≈¿«∆¿«»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

u

דאיירי קיח. מעמיד ולכן  קיים, חפץ  על  מחילה  לשון  מהני  לא הא  הסמ"ע  הקשה

ובאופן  לשמעון, שייך  באמת הממון  אבל  ראובן, שם על  השטרות את כתב  ששמעון

והכוונה דוקא, לאו  ד'מחל ' תירץ והש "ך מחילה. לשון  מהני שמו  על  שהשטר כזה

ומסירה. כתיבה  דבעינן כיון מהני ולא  במתנה, 'נתן'

ואין קיט. פה על  למלוה  רק נחשב  בדיניהם, שכשר אף  בדיננו , כשר כשאין אבל 

ופרטי  פה, על  מלוה שמקנים  וכמו  שלשתן, במעמד  אלא ומסירה, בכתיבה  נקנה

קכ "ו . בסימן לקמן יבואר דיניו 
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הלוקח  עבור נכתב לא מראש וא"כ מוכר, של לידו שיתנוהו מנת על ,המוכר

BÏ e�˙e Á˜BÏÏ ¯ËL e·˙k ÌÈ„ÚÏ ‰ÏÈÁzÓ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ מיד¯˜Ú„ , ¬»ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈ƒƒ¿¿««≈«¿¿ƒ«

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙k CÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,Á˜BÏÏ ‰˙È‰ ‰·È˙k‰ היה השיעבוד מראש כי «¿ƒ»»¿»«≈«≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»

CeÓÒaללוקח  ÔÈÚÂ .'‰ '„ ÌÈÙÈÚÒ‰ÓÂ¯˙‰Â ‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·) ¿«≈¿»¿ƒƒ

(Û"È¯‰Â.

·B„ÈÏ B¯ÒÓ Ì‡ eÏÙ‡ חוב השטר המסירהÂאת ÔÈ�˜aמלבד B„ÈÓ e�˜ ¬ƒƒ¿»¿»¿»ƒ»¿ƒ¿»
Âסודר  ,BaL „eaÚL‰ Ïk BÏ ¯ÎBÓLאלא בשטר, זאת כתב e·˙Îלא ∆≈»«ƒ¿∆¿»¿

BÏ הÌÈ„Úעל ÓÏÚa‡שטר ‰È‡¯Ï ‡Ï‡ B�È‡ ·˙k‰ ‰Ê ,ÔÈ�˜‰ ולא ≈ƒ«ƒ¿»∆«¿«≈∆»ƒ¿»»¿»¿»
קנין  לשם שנכתב בשטר אלא נמכר אין ושטר מכר, שטר ‡B�ÈלכןÂבתורת ¿≈

‰�˜ÈLÂ ,'¯ÎÓ ¯ËL' e·zÎÈL ÌÈ„ÚÏ ¯Ó‡ÈL CÈ¯ˆ ‡Ï‡ ,ÌeÏk¿∆»»ƒ∆…«¿≈ƒ∆ƒ¿¿¿«∆∆¿∆ƒ¿∆
‰·È˙k d˙B‡aאת¯ËL חובB„eaÚL ÏÎÂ ‰Ê קטז·zÎÈL CÈ¯ˆÂ , ¿»¿ƒ»¿«∆¿»ƒ¿¿»ƒ∆ƒ¿…

שיעבודו  כל עם החוב את שמוכר בשמו לכתוב להם אמר שהמלוה ,בשטר
·zÎ� ‡Ï Ì‡Â זה zL·‡בנוסח CÈ¯ˆL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .‰�˜ ‡Ï , ¿ƒ…ƒ¿«…»»¿≈ƒ∆≈∆»ƒ∆»…

‰·È˙k d˙B‡ B„ÈÏ עדים ע"י שטר כתיבת עם קנין שעשה במה די .ולא ¿»»¿ƒ»

˙·Ë ÂË

‚Ô˙B�‰כל''ÂÈÒÎ�מטלטלין הן קרקעות È¯a‡הן ˙�zÓa ¯Á‡Ï ונתן «≈¿»»¿«≈¿«¿«»ƒ
ÈÚ˜¯˜Óלו ·‚‡ ÈÏËÏËÓלו BÏאגב ÔÈ�˜aוהקנה eÈ‰Â נכסיו , בין ¿«¿¿≈««¿«¿¿≈¿ƒ¿»¿»

Ôe�‡ ÈÒÎ� ÏÏÎa 'È¯ËL'„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,˙B¯ËL כלול 'נכסי' שלשון היינו ¿»«««ƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿≈ƒ
מ"מ  כ'מסירה', נחשב זה הרי אגב, קנין שעשה וכיון שטרות, גם ˜�‡Ì,בו ‡Ï…¿»»
da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�˜ BÏ ·˙Î ‡ÏL ÔÂÈk נתבאר וכבר ≈»∆…»«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈

כתיבה  בלי מסירה מהני .קיז שלא

„„eaÚL‰ ˙·È˙k Ì„˜ ¯ËL‰ ˙¯ÈÒÓ CÈ¯ˆL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ או ≈ƒ∆≈∆»ƒ¿ƒ««¿«…∆¿ƒ««ƒ¿
מהני. דלא השיעבוד מכירת כתיבת אחר מוסרו אם לאפוקי עמו, Ì‡ƒו ביחד

BÏˆ‡ ÈeˆÓ B�È‡ ¯kÓ�‰ ¯ËL‰ לו למוסרו כדי Ètברשותו ÏÚ Û‡ , «¿««ƒ¿«≈»∆¿««ƒ

u

לךקטז. קני  ויכתוב  ידו , בכתב  רק  אלא  עדים  בלי שטר לעשות שיוכל  הדין  והוא

לו . וימסור ביה, דאית שיעבוד וכל  איהו 

צריךקיז. רק  כתיבה, וא"צ קרקע, באגב  נקנה דשטר מבואר  י ' סעיף  לקמן אמנם

כאן  שכתב  שמה  צ"ל  ולפי"ז השיעבוד, את  גם באגב  לו שמקנה פה  בעל  שיאמר

בפירוש . בפיו  'אמר' שלא הכוונה  כתב ', שלא  'כיון  השו"ע
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‰¯ÈÒÓk ·eLÁ B�È‡ ,ÔÈÙÈÏÁ ÔÈ�˜a BÏ e‰�˜‰L שטר מכירת .לענין ∆ƒ¿»¿ƒ¿«¬ƒƒ≈»ƒ¿ƒ»
:‰‚‰˙Ba‚Ï ˙eL¯ CÏÓ‰ Ì‰Ï Ô˙�L „ÁÈa ÔBÚÓLÂ Ô·e‡¯ ÏL ¯ËL¿«∆¿≈¿ƒ¿¿««∆»«»∆«∆∆¿ƒ¿

˙Ò�Î‰ של Âהמיסים ,B˜ÏÁ BÏ ÏÁÓ B¯·ÁL ÔÚBË „Á‡‰Â ,„Á‡ ¯Ùk מביא «¿»«¿«∆»¿»∆»≈∆¬≈»«∆¿¿

ש  מכך �˜�‰ראייה ÔÈ‡ ‰Êk ¯ËL„ ,‰�ÚË B˙�ÚË ÔÈ‡ ,B„È ˙Áz ¯ËL‰«¿«««»≈«¬»«¬»ƒ¿«»∆≈ƒ¿∆

·eÈÁ Ba ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa eÏÙ‡ מסויים אדם אלא ÏÏk,של ¬ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«

˙eL¯ Ì‰Ï Ô˙� CÏÓ‰L ידו ¯˜ תחת שהשטר מה מהני לא e‰ÈÓ,ולכן . «∆«∆∆»«»∆¿ƒ

„Á‡‰ ‰·‚ ¯·k Ì‡ לעצמו המיסים כל Ó‰את ,BÏ ÏÁÓ È�L‰L ¯ÓB‡Â ƒ¿«»»»∆»¿≈∆«≈ƒ»««

‰·‚ ‰·‚L דבר במכר כמו הגבייה, מהני מ"מ הגבייה, קודם שמחל אע"פ ∆»»»»

כשבא  המקח את תפס אם מ"מ המכר, חל שלא שאע"פ לעולם בא שלא

מחילה  דהוי לו מלשלם פטור ÔÓ˜Ïלעולם, ÔÈÚÂ) (‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(Ê"È ÛÈÚÒÔBÚÓLÓ ˙B¯ËL BÏ LÈL Ô·e‡¯ והם . אחרים, על לו שיש ¿≈∆≈¿»ƒƒ¿

B„Èa ÌÈ„˜ÙÓ שמעון Ì‰ÈÏÚע"י BÏ ÏÁÓ ÔBÚÓLÂ הוא ויגבה בידו שישארו À¿»ƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈∆

Ô�ÈÚaקיח מהלווים  ‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Î„ ,Ô·e‡¯ Ô‡�˜ ‡Ï ,˙·Â˘˙ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·) …¿»»¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»»≈»

(‡"·˘¯‰.

˙·Ë ÊË

‰Ì‰a ˜ÒÚ˙‰Ï ÔBÚÓL „Èa ˙BÚÓ „È˜Ù‰ Ô·e‡¯ בתורת עבורו ¿≈ƒ¿ƒ»¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆
‰B¯ËL˙שליחות  ˙BÏÚ‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙�Â לאנשים , שילוה חוב ¿»«¿¿«¬«¿»
אלו  שייכים BÓLaבמעות יהיו שהשטרות והיינו לידו, יתנם אח"כ אבל ƒ¿

BÏלראובן  Ì�˙� Ck ¯Á‡Â לשמעון , Ï‡ראובן ,‰·È˙k ‡Ï· ‰�zÓa ¿«««¿»»¿«»»¿…¿ƒ»…
.‰�˜'‡ ÛÈÚÒ ÛBÒa CeÓÒa ¯‡a˙� ¯·Îe. »»¿«ƒ¿»≈¿»¿¿ƒ

Â‡e‰L ÔÈ�Úa ÈeNÚ ‡e‰ Ì‡ ,ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Úa ÈeNÚ‰ ¯ËL¿«∆»»∆¿»∆ƒƒ»¿ƒ¿»∆
e��È„a ¯Lk סימן לקמן שיבואר וכמו זה, בשטר יגבו שלנו דין בבתי שאף »≈¿ƒ≈

B„Èקיט ס"ח  ·˙k ÏL ¯ËL ÔÎÂ עדים , עליו È˙Îa·‰ואין ÌÈ�˜� Ì‰ , ¿≈¿«∆¿«»≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ»

u

דאיירי קיח. מעמיד ולכן  קיים, חפץ  על  מחילה  לשון  מהני  לא הא  הסמ"ע  הקשה

ובאופן  לשמעון, שייך  באמת הממון  אבל  ראובן, שם על  השטרות את כתב  ששמעון

והכוונה דוקא, לאו  ד'מחל ' תירץ והש "ך מחילה. לשון  מהני שמו  על  שהשטר כזה

ומסירה. כתיבה  דבעינן כיון מהני ולא  במתנה, 'נתן'

ואין קיט. פה על  למלוה  רק נחשב  בדיניהם, שכשר אף  בדיננו , כשר כשאין אבל 

ופרטי  פה, על  מלוה שמקנים  וכמו  שלשתן, במעמד  אלא ומסירה, בכתיבה  נקנה

קכ "ו . בסימן לקמן יבואר דיניו 
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‰¯ÈÒÓe פעמים בערכאות שנעשה [בשטר בו, לגבות שטר' 'שם עליהם יש כי ¿ƒ»
בו  גובה ידו כתב של ובשטר ס"ח], סימן לקמן [ראה ממשועבדים אף שגובה

ומסירה  בכתיבה נקנה ולכן פה, על מלוה נחשבים ולא חורין], מבני .עכ"פ

˙·Ë ÊÈ

Ê‰‡�˜‰ ¯ËLאך והשיעבוד, השטר הקנאת של ענינו בשטר ‰ÈeNÚשכתוב ¿««¿»»∆»
ÌÈB‚ ÏL Ô�È„a שלהם ובנוסח שלהם בכתב Baשנכתב ·e˙k Ì‡ , ¿ƒ»∆ƒƒ»

˙B¯ËLk Ì‰ È¯‰ ,„eaÚL‰Â ¯È�‰ Ûe‚ ˙�È˙�Ï ÌÈ˜ÈtÒÓ‰ ˙B�BLÏ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ««¿«¿«ƒ¿¬≈≈ƒ¿»
e�ÏL הקודש בלשון .הכתובים ∆»

Á‡�BkLÓ ¯ËL מנת על משכון בתורת קרקע לו ונתן מעות שהלוהו היינו ¿««¿»
משכונא  שטר לו וכתב לריבית, נחשב שלא באופן פירותיה È"¯‰Ïלאכול ,¿»ƒ

B˜ÏÒÏ ÏBÎÈL ÔÂÈk ,L"‚ÈÓ 'Ô מהקרקע˙BÚÓa,חובו את שיפרע ע"י ƒ«≈»∆»¿«¿¿»
ÈÒÓe¯‰לכן  ‰·È˙k CÈ¯ˆ,לזמן הקרקע לו קנוי כאילו נחשב זה אין כי »ƒ¿ƒ»¿ƒ»

משכון, עם רגיל חוב כשטר נחשב זה אלא בקרקע, הזכות את מוכר וממילא

ומ  בכתיבה רק נקנה „סירה וממילא e·˙k ÌÈ�B‡‚‰Â ב . ÈÒÓ¯‰אמנם ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
המשכונא  שטר ˜�È‡במסירת ‡Ï ‰·È˙k ‡Ïa נחשב המשכונא שטר כי ¿…¿ƒ»…«¿»

חוב  לשטר È˙k·‰רק Ï·‡ לו , שיש השיעבוד את לו שמקנה יכתוב אם ¬»¿ƒ»
זו  ÈÒÓ¯‰אפילו˜�È‡בקרקע ‡Ïa עצמו משכונא השטר את למסור ,בלי «¿»¿…¿ƒ»
L ÔÂÈÎ„הקונהÚ˜¯˜a ˜ÈÊÁ‰ כשלו נחשב BÏוממילא ·˙ÎÂ המלוהÈ�˜ ¿≈»∆∆¡ƒ««¿«¿»«¿ƒ

‡�BkLÓ‰ ¯ËL BÏ ¯ÒÓ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ‰�˜ ,'ÂÎÂ CÏ נחשב כי »¿»»««ƒ∆…»«¿«««¿»
לידו  משכנתא השטר שיגיע א"צ ולכן לו, ששייך דבר לו Â„Â˜‡שהקנה .¿«¿»

˙˜ÊÁÓ ‡�BkLÓa המלוה ÊÁÓ˜˙ביד d�È‡ Ï·‡ משועבדת , רק אלא ¿«¿»À¿∆∆¬»≈»À¿∆∆
ÂÏÓ‰לו  ¯‡Lk ‡ÈÂ‰ מהני לא מ"מ לו, משועבדים הלוה נכסי שכל שאע"פ «¿»ƒ¿«ƒ¿∆

ומסירה  כתיבה בלי השטר ÏÚהקנאת ·BÁ ¯ËL Ï·‡ החוב . על שקיבל ¬»¿««
ÔÈÏËÏËÓ ÏL ÔBkLÓ קנין יותר בו לו יש מטלטלין של ÔÂÈkובמשכון , «¿∆ƒ«¿¿ƒ≈»

BÏ ¯ÒÓe ·BÁ‰ BÏ ¯ÎÓLאתÔÈÏËÏËÓ‰ בתורת מהלוה שקיבל מה ∆»««»««ƒ«¿¿ƒ
החוב  על ‰ÔBkLÓמשכון ˙¯ÈÒÓa ÂÈÏÚL ·BÁ‰ ‰�˜ קניית , ע"י כי »»«∆»»ƒ¿ƒ«««¿

החוב  את קונה Î˙·המטלטלין ‡ÏÂ ¯ËL‰ BÏ ¯ÒÓ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆…»««¿«¿…»«
.¯·„ ÌeL BÏ»»
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˙·Ë ÁÈ

Ë˙B¯ËL„ ‰¯ÈÒÓ È‡‰ די לא השטר, את למסור שצריך שאמרנו מה «¿ƒ»ƒ¿»
אלא  השטר, את סתם dÓÚלמסור ‰‰a‚‰ CÈ¯ˆ מטלטלין כל קניית כמו »ƒ«¿»»ƒ»

להגביה  שדרכו דבר אלא ספינה] או חיים מבעלי [חוץ בלבד במסירה נקנה שאין

בהגבהה  רק אלא במשיכה נקנה ‡Bאינו אף, N˜מועיל ‡e‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»ƒ«
L ,˙B¯ËL ‡ÏÓגודלו B‰Èa‚‰Ïמחמת Bk¯„ ÔÈ‡ במשיכה אף נקנה ;ולכן »≈¿»∆≈«¿¿«¿ƒ

·‚ ÏÚ Û‡ ,‰¯ÈÒÓ dÏ È¯˜„ ‡‰ÂLÓ ÈÚ·„,dÓÚ ‰‰a‚‰ B‡ ‰ÎÈ ¿»¿»≈≈¿ƒ»«««¿»≈¿ƒ»«¿»»ƒ»

ÌeLÓ(¯ÂË)„ בכל כמו במשיכה או בהגבהה די לא ממון, גופן שאין כיון ƒ¿
אלא ÈÏ„מטלטלין, „ÈÓ ‰¯ÈÒÓ ÈÚ· מידו שטרו את ימסור שהמוכר שצריך »≈¿ƒ»ƒ«¿«

הקונה  ‰ÎÈLÓ‰ליד ÌÚ B‡ ‰‰a‚‰‰ ÌÚ ותגביה לך לו לומר יעזור ולא ƒ««¿»»ƒ«¿ƒ»
ליד  מיד לו להעביר בלי ÈÓ„ותקנה ‰¯ÈÒÓ ÈÚ· ‡Ï È‡ eÏÙ‡ ,ÈÓ� È‡ .ƒ«≈¬ƒƒ…»≈¿ƒ»ƒ«

„ÈÏמדוע ליישב  יש ‡Á¯˙מ"מ ˙Ú„ ÈÚa„ ÌeLÓ ,‰¯ÈÒÓ ÔBLÏ Ë˜� ¿«»«¿¿ƒ»ƒ¿»≈«««∆∆
‰�˜Ó השטר את שמקנה מי יש כי מסירה, נקראת המשיכה או ההגבהה ולכן «¿»

השטר  את למשוך או להגביה יועיל לא מקנה, דעת שאין באופן לאפוקי ,לקונה,
ÏÚ ‰�B˜ B�È‡ ,B¯ËL ¯È˜Ù‰ B¯·ÁL ¯˜Ù‰ ¯ËLa ‰ÎBÊ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«∆ƒ¿«∆¿≈∆¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆«

‰�˜Ó ÌÈ¯Á‡ ˙Ú„ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,B· ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓ B„È קכ. »ƒ¿∆«¿»≈»∆≈««¬≈ƒ«¿»

È·BÁ ¯ËL Ba‚ ÏÚ BÏ ‰�˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ‰�˜Ó‰««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»««¿«
קרקע  אגב קנה שיאמר: e‰L‡וצריך ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËL‰ ‰�˜ ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆»»«¿«¿»»∆

צבורין  בעינן דלא אגבו, שנקנה הקרקע ע"ג מונח לא אם È˙Î·‰אפילו ‡Ïa¿…¿ƒ»
‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e,קרקע קניית אגב מטלטלין להקנות שאפשר אגב, קנין מכח ¿…¿ƒ»

ומסירה  כתיבה צריך לא ולכן וחזקה שטר בכסף נקנה וקרקע כקרקע, ,דנחשב
BÏ ¯Ó‡ÈL ‡e‰Â ב „‡È˙עכ"פ ‡„eaÚL ÏÎÂ ‡e‰ CÏ ‰�˜' :‰t ÏÚ ¿∆…««∆¿≈»¿»ƒ¿»¿ƒ

'da שבו השיעבוד את ולא הנייר את רק קונה אחרת ‡ÌÈ¯ÓB‰‚‰:.כי LÈÂ ≈¿≈¿ƒ

·‚‡a ‰�˜� B�È‡ ¯ËL„(˘"‡¯‰Â Á"¯ Ì˘· ¯ÂË).Ô�ÈË˜� ‡˙ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏe ƒ¿«≈ƒ¿∆¿««¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿ƒ»

·zÎ� ¯·kL ¯ËL ‡˜Â„Â .·‚‡a ‰�˜�„ ,‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk,בעולם וקיים «¿»»»ƒ»¿ƒ¿∆¿««¿«¿»¿«∆¿«ƒ¿«

באגב  להקנותו Ï‡יכולים ÔÈ„ÚL ¯ËL ·‚‡a BÏ ˙B�˜‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…«¿«¿¿««¿«∆¬«ƒ…

u

השטר קכ. את להוציא צריך  אבל  ליד, מיד מסירה צריך  שלא זו  לשיטה גם אבל 

והש "ך המקנה . ברשות  נשאר שהשטר כיון יועיל  לא חליפין  קנין לאפוקי מרשותו ,

ליד. מיד מסירה  צריך  שאין כהשיטה מכריע
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‰¯ÈÒÓe פעמים בערכאות שנעשה [בשטר בו, לגבות שטר' 'שם עליהם יש כי ¿ƒ»
בו  גובה ידו כתב של ובשטר ס"ח], סימן לקמן [ראה ממשועבדים אף שגובה

ומסירה  בכתיבה נקנה ולכן פה, על מלוה נחשבים ולא חורין], מבני .עכ"פ

˙·Ë ÊÈ

Ê‰‡�˜‰ ¯ËLאך והשיעבוד, השטר הקנאת של ענינו בשטר ‰ÈeNÚשכתוב ¿««¿»»∆»
ÌÈB‚ ÏL Ô�È„a שלהם ובנוסח שלהם בכתב Baשנכתב ·e˙k Ì‡ , ¿ƒ»∆ƒƒ»

˙B¯ËLk Ì‰ È¯‰ ,„eaÚL‰Â ¯È�‰ Ûe‚ ˙�È˙�Ï ÌÈ˜ÈtÒÓ‰ ˙B�BLÏ¿««¿ƒƒƒ¿ƒ««¿«¿«ƒ¿¬≈≈ƒ¿»
e�ÏL הקודש בלשון .הכתובים ∆»

Á‡�BkLÓ ¯ËL מנת על משכון בתורת קרקע לו ונתן מעות שהלוהו היינו ¿««¿»
משכונא  שטר לו וכתב לריבית, נחשב שלא באופן פירותיה È"¯‰Ïלאכול ,¿»ƒ

B˜ÏÒÏ ÏBÎÈL ÔÂÈk ,L"‚ÈÓ 'Ô מהקרקע˙BÚÓa,חובו את שיפרע ע"י ƒ«≈»∆»¿«¿¿»
ÈÒÓe¯‰לכן  ‰·È˙k CÈ¯ˆ,לזמן הקרקע לו קנוי כאילו נחשב זה אין כי »ƒ¿ƒ»¿ƒ»

משכון, עם רגיל חוב כשטר נחשב זה אלא בקרקע, הזכות את מוכר וממילא

ומ  בכתיבה רק נקנה „סירה וממילא e·˙k ÌÈ�B‡‚‰Â ב . ÈÒÓ¯‰אמנם ¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»
המשכונא  שטר ˜�È‡במסירת ‡Ï ‰·È˙k ‡Ïa נחשב המשכונא שטר כי ¿…¿ƒ»…«¿»

חוב  לשטר È˙k·‰רק Ï·‡ לו , שיש השיעבוד את לו שמקנה יכתוב אם ¬»¿ƒ»
זו  ÈÒÓ¯‰אפילו˜�È‡בקרקע ‡Ïa עצמו משכונא השטר את למסור ,בלי «¿»¿…¿ƒ»
L ÔÂÈÎ„הקונהÚ˜¯˜a ˜ÈÊÁ‰ כשלו נחשב BÏוממילא ·˙ÎÂ המלוהÈ�˜ ¿≈»∆∆¡ƒ««¿«¿»«¿ƒ

‡�BkLÓ‰ ¯ËL BÏ ¯ÒÓ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ‰�˜ ,'ÂÎÂ CÏ נחשב כי »¿»»««ƒ∆…»«¿«««¿»
לידו  משכנתא השטר שיגיע א"צ ולכן לו, ששייך דבר לו Â„Â˜‡שהקנה .¿«¿»

˙˜ÊÁÓ ‡�BkLÓa המלוה ÊÁÓ˜˙ביד d�È‡ Ï·‡ משועבדת , רק אלא ¿«¿»À¿∆∆¬»≈»À¿∆∆
ÂÏÓ‰לו  ¯‡Lk ‡ÈÂ‰ מהני לא מ"מ לו, משועבדים הלוה נכסי שכל שאע"פ «¿»ƒ¿«ƒ¿∆

ומסירה  כתיבה בלי השטר ÏÚהקנאת ·BÁ ¯ËL Ï·‡ החוב . על שקיבל ¬»¿««
ÔÈÏËÏËÓ ÏL ÔBkLÓ קנין יותר בו לו יש מטלטלין של ÔÂÈkובמשכון , «¿∆ƒ«¿¿ƒ≈»

BÏ ¯ÒÓe ·BÁ‰ BÏ ¯ÎÓLאתÔÈÏËÏËÓ‰ בתורת מהלוה שקיבל מה ∆»««»««ƒ«¿¿ƒ
החוב  על ‰ÔBkLÓמשכון ˙¯ÈÒÓa ÂÈÏÚL ·BÁ‰ ‰�˜ קניית , ע"י כי »»«∆»»ƒ¿ƒ«««¿

החוב  את קונה Î˙·המטלטלין ‡ÏÂ ¯ËL‰ BÏ ¯ÒÓ ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆…»««¿«¿…»«
.¯·„ ÌeL BÏ»»
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˙·Ë ÁÈ

Ë˙B¯ËL„ ‰¯ÈÒÓ È‡‰ די לא השטר, את למסור שצריך שאמרנו מה «¿ƒ»ƒ¿»
אלא  השטר, את סתם dÓÚלמסור ‰‰a‚‰ CÈ¯ˆ מטלטלין כל קניית כמו »ƒ«¿»»ƒ»

להגביה  שדרכו דבר אלא ספינה] או חיים מבעלי [חוץ בלבד במסירה נקנה שאין

בהגבהה  רק אלא במשיכה נקנה ‡Bאינו אף, N˜מועיל ‡e‰ Ì‡ ,‰ÎÈLÓ¿ƒ»ƒ«
L ,˙B¯ËL ‡ÏÓגודלו B‰Èa‚‰Ïמחמת Bk¯„ ÔÈ‡ במשיכה אף נקנה ;ולכן »≈¿»∆≈«¿¿«¿ƒ

·‚ ÏÚ Û‡ ,‰¯ÈÒÓ dÏ È¯˜„ ‡‰ÂLÓ ÈÚ·„,dÓÚ ‰‰a‚‰ B‡ ‰ÎÈ ¿»¿»≈≈¿ƒ»«««¿»≈¿ƒ»«¿»»ƒ»

ÌeLÓ(¯ÂË)„ בכל כמו במשיכה או בהגבהה די לא ממון, גופן שאין כיון ƒ¿
אלא ÈÏ„מטלטלין, „ÈÓ ‰¯ÈÒÓ ÈÚ· מידו שטרו את ימסור שהמוכר שצריך »≈¿ƒ»ƒ«¿«

הקונה  ‰ÎÈLÓ‰ליד ÌÚ B‡ ‰‰a‚‰‰ ÌÚ ותגביה לך לו לומר יעזור ולא ƒ««¿»»ƒ«¿ƒ»
ליד  מיד לו להעביר בלי ÈÓ„ותקנה ‰¯ÈÒÓ ÈÚ· ‡Ï È‡ eÏÙ‡ ,ÈÓ� È‡ .ƒ«≈¬ƒƒ…»≈¿ƒ»ƒ«

„ÈÏמדוע ליישב  יש ‡Á¯˙מ"מ ˙Ú„ ÈÚa„ ÌeLÓ ,‰¯ÈÒÓ ÔBLÏ Ë˜� ¿«»«¿¿ƒ»ƒ¿»≈«««∆∆
‰�˜Ó השטר את שמקנה מי יש כי מסירה, נקראת המשיכה או ההגבהה ולכן «¿»

השטר  את למשוך או להגביה יועיל לא מקנה, דעת שאין באופן לאפוקי ,לקונה,
ÏÚ ‰�B˜ B�È‡ ,B¯ËL ¯È˜Ù‰ B¯·ÁL ¯˜Ù‰ ¯ËLa ‰ÎBÊ‰ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«∆ƒ¿«∆¿≈∆¬≈ƒ¿ƒ¿»≈∆«

‰�˜Ó ÌÈ¯Á‡ ˙Ú„ ÔÈ‡L ÔÂÈk ,B· ‰·e˙k‰ ‰ÂÏÓ B„È קכ. »ƒ¿∆«¿»≈»∆≈««¬≈ƒ«¿»

È·BÁ ¯ËL Ba‚ ÏÚ BÏ ‰�˜‰Â ,‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ ‰�˜Ó‰««¿∆«¬≈«¿«»∆¿ƒ¿»««¿«
קרקע  אגב קנה שיאמר: e‰L‡וצריך ÌB˜Ó ÏÎa ¯ËL‰ ‰�˜ ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆»»«¿«¿»»∆

צבורין  בעינן דלא אגבו, שנקנה הקרקע ע"ג מונח לא אם È˙Î·‰אפילו ‡Ïa¿…¿ƒ»
‰¯ÈÒÓ ‡Ï·e,קרקע קניית אגב מטלטלין להקנות שאפשר אגב, קנין מכח ¿…¿ƒ»

ומסירה  כתיבה צריך לא ולכן וחזקה שטר בכסף נקנה וקרקע כקרקע, ,דנחשב
BÏ ¯Ó‡ÈL ‡e‰Â ב „‡È˙עכ"פ ‡„eaÚL ÏÎÂ ‡e‰ CÏ ‰�˜' :‰t ÏÚ ¿∆…««∆¿≈»¿»ƒ¿»¿ƒ

'da שבו השיעבוד את ולא הנייר את רק קונה אחרת ‡ÌÈ¯ÓB‰‚‰:.כי LÈÂ ≈¿≈¿ƒ

·‚‡a ‰�˜� B�È‡ ¯ËL„(˘"‡¯‰Â Á"¯ Ì˘· ¯ÂË).Ô�ÈË˜� ‡˙ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏe ƒ¿«≈ƒ¿∆¿««¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¿ƒ»

·zÎ� ¯·kL ¯ËL ‡˜Â„Â .·‚‡a ‰�˜�„ ,‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk,בעולם וקיים «¿»»»ƒ»¿ƒ¿∆¿««¿«¿»¿«∆¿«ƒ¿«

באגב  להקנותו Ï‡יכולים ÔÈ„ÚL ¯ËL ·‚‡a BÏ ˙B�˜‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï Ï·‡ ,¬»…«¿«¿¿««¿«∆¬«ƒ…

u

השטר קכ. את להוציא צריך  אבל  ליד, מיד מסירה צריך  שלא זו  לשיטה גם אבל 

והש "ך המקנה . ברשות  נשאר שהשטר כיון יועיל  לא חליפין  קנין לאפוקי מרשותו ,

ליד. מיד מסירה  צריך  שאין כהשיטה מכריע
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·zÎ� שההלוואה דאע"פ וקמ"ל בעולם, שאינו דבר להקנות אפשר אי כי ƒ¿«

להקנותו אפשר אי בעולם, לא שהשטר כיון מ"מ נעשית, ÔÓÈÒכבר ˘"·È¯)

(È"¯.

˙·Ë ËÈ

‡È¯ËL ‡ÈˆB‰L ÈÓ החוב בו לגבות כדי הלוה B¯·ÁLנגד ÔÚBËÂ המלוה , ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B¯ÎÓ כדיןÂ ש ‰ÎÓ¯,טוען ¯ËL e�ÓÓ „·‡ ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«ƒ∆¿««∆∆
B˙È�˜ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ B�È‡ טוען אם אף השטר, בעל המלוה כנגד היינו ≈»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

אין  מצאתו, ואתה ממני נפל או בפיקדון, לך נתתי אלא מעולם, לו מכר שלא

בשטר  שמוחזק כיון שקנאו, לו ומאמינים ראיה, ÌÈ„Úצריך CÈ¯ˆ Ï·‡ ,¬»»ƒ≈ƒ
B˙ÚÈ·z ÔÈ�ÚÏ הלוה ÏÚaLכנגד ÈÏ ¯Ó‡È ÈÓ BÏ ¯ÓB‡ Ú·z�‰ È¯‰L , ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿«≈ƒ…«ƒ∆««

EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈÏL ÌÈ¯·„ לפרוע חייב אינני לך, מסר הוא לא אם וא"כ ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿
הראיה  עליו מחבירו והמוציא לך, לפרוע רוצה איני ראיה, לך שאין וכיון .לך,

CÎÈÙÏ לכן המלוה, לטענת ולא הלוה לטענת רק חוששים שאנו ¯‡Ô·eכיון ¿ƒ»¿≈
ÈÂÏÏ LÈL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L המלוהÔBÚÓL ÏÚ הלוהÈÂÏL ÔÚËÂ , ∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿¿»«∆≈ƒ

ÔÚËL B‡ ,Ba e‰�˜‰L ¯ËL‰ „·‡Â ‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B�˙�¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿«∆ƒ¿»∆»«
Ú˜¯˜ Èa‚ ÏÚ e‰�˜‰L כדלעיל ומסירה כתיבה צריך אין זה ‰¯Èובאופן , ∆ƒ¿»««≈«¿«¬≈

B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê החוב Ó‡È¯הלוה ÔBÚÓLÓאת ÈÓ ÔÚBË ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡ , ∆∆ƒƒ¿ƒ≈«…∆≈ƒ…«
EÏ ¯ÒÓe ·˙Î ÈÏL ÌÈ¯·„ ÏÚaL לו מכרו שלא טוען שלוי באופן .אפי' ∆««¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

ÔBÚÓL ÔÚBË Ì‡Â הלוהLכברÈÂÏÏ Ú¯t אבל לו, פרע שלא טוען ולוי ¿ƒ≈ƒ¿∆»«¿≈ƒ
השטר  את לו שמכר Ó‡Â¯מודה ÈÏשמעון:, Ú·LÈ לו פרעתי Ú·LÈשלא , ¿»«ƒ»«ƒƒ»«

Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ משמעון¯ÎÓL ‰È‡¯ LÈ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ¿¿«««ƒ¿∆¿≈¿ƒ≈¿»»∆»«
ללוי שפרע טוען ושמעון שמכר, מודה שהמלוה ¯ˆ‰או ‡ÏÂלויÚ·LÏ שלא ¿…»»ƒ»«

לו  ÈÁ·פרע המוכר , Ô·e‡¯Ïהמלוה ÌÏLÏ,דגרמי מדינא השטר דמי כל «»¿«≈ƒ¿≈
כל  לגבות יכול אין כי לקונה מזיק לישבע רוצה שאין וע"י לו, מכר שודאי כיון

ראיה  כשאין אבל השטר. דמי כל לו לשלם צריך  לכן נשבע, לא שהמוכר זמן

חייב  אינו וא"כ כלל, לו מכר שלא שטוען כיון לישבע, חייב לוי אין המכירה, על

החוב  את לגבות יוכל שהקונה BÏלדאוג ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ ללוה . המלוה ¿≈ƒ»
,BÚ¯tL לגבות יותר יכול הקונה אין שבידו,וא"כ ÈÂÏבשטר ÌÏLÈ המוכר ∆¿»¿«≈≈ƒ
Ô·e‡¯Ï בעצם הודאתו, לפי מהלוה שקיבל שמה כיון השטר, דמי כל הקונה, ƒ¿≈
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לקונה  ÎBÓ¯קכא שייך ˙Ó אינו . והמלוה המלוה, לאביהם שפרע טוען והלוה ≈≈
כנגדם  שישבע ‰ÌÈL¯BÈלפנינו ˙Úe·L ÌÈÚaL� ÂÈL¯BÈ אבא , פקדנו שלא ¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ

נשבע  אביהם כאילו נחשב זה ובאופן כלום, זה Á˜BÏעל ÏËB�Â מהלוה , .וגובה ¿≈≈«
Ú·LÏ eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â לגבות יכול הלוקח אין וממילא היורשים, שבועת ¿ƒ…»ƒ»«

Á˜BÏÏבשטרו  ÔÈÓÏLÓ רק , הוא התשלום וחיוב לו, שגרמו ההפסד מחמת ¿«¿ƒ«≈«
עצמן  מנכסי ולא מאביהם, שירשו ÈÂÏמנכסים ÔÚË ÎÓ¯המלוה . ‡ÏL »«≈ƒ∆…»«

‰Ê ¯ËL Ô˙� ‡ÏÂ מעולם כי כלום, לו חייב אין מהלוה, שנפרע אע"פ וממילא ¿…»«¿«∆
לו  מכר ‰Ò˙לא ÚaL� לו , שמכר טענתו הכחשת ËÙ�Â¯להכחיש בכל כמו ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»

לא .קכב תביעה  שמעולם טוען המלוה אם שאפילו המחבר כתב הסעיף בתחילת

בידו. שהשטר כיון בו, להחזיק נאמן הקונה לו, ÔÈ�ÚÏמכר Ì‚L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«
ÔÓ‡� B�È‡ B˙È�˜,למלוה להחזירו וצריך להחזיקו, שקנאו נאמן הקונה אין ¿ƒ»≈∆¡»

ריעותא, הוי זה שטר בידו שאין וכיון המכירה, על שטר יש כלל שבדרך והטעם,

למלוה  שוב לפרוע צריך  ללוקח, פרע הלוה אם Ú˜¯‰‚‰:.ולכן ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»

ÔÓ‡�„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,LÈÏL „È ˙Áz Á�Ó ¯ËL‰ ‰È‰ eÏÈÙ‡Â .‡˙ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¬ƒ»»«¿«À»«««»ƒ«««¿∆¡»

LÈÏL B‡NÚL ¯ÎBÓ‰ כשהשליש �‚„ נפרע, שלא לטעון המוכר יכול ואין ∆∆«≈∆¬»»ƒ

‰�Ú·zמכחישו  „‚� ÔÓ‡� B�È‡ ÌB˜Ó ÏkÓ שפרע,, טוען הלוה אם דהיינו ƒ»»≈∆¡»∆∆«ƒ¿«

דאין  עצמו, הלוקח ביד היה השטר מאם עדיף דלא נגדו, נאמן  השליש אין

זו  לשיטה ומסירה כתיבה הוכחת בלי בו לגבות ÏBÎÈיכול Á˜BÏ‰ ÔÈ‡Â ,¿≈«≈«»

‡Ïa ‰Ê ¯ËLa ˙Ba‚Ïבידו ÈÒÓe¯‰שיהיה ‰·È˙k(·"· ÛÂÒ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). ƒ¿ƒ¿«∆¿…¿ƒ»¿ƒ»

·È ש ËL¯אשה dÏÚ·Ï ˙Ò�ÎÓ שהבעל שדינו ברזל, צאן נכסי בתורת חוב «¿∆∆¿«¬»¿«
כשתתגרש  שווים את לה לפרוע מתחייב ורק הנכסים, גוף על בעלים נעשה

כשתתאלמן  ÈÒÓe¯‰או ‰·È˙k CÈ¯ˆ B�È‡ ,,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡e‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ¿∆«∆
CÈ¯ˆ B�È‡הקנאתÔzLÏL „ÓÚÓ לאחר פה על מלוה שמעביר מי כל ,כמו ≈»ƒ«¬«¿»¿»

u

ורוצהקכא. המכירה , כלל  חלה  ולא המכירה, קודם  שנפרע טוען  אם ואפילו 

דמי  כל  ומשלם עכשיו , כמזיק אותו  ורואים נאמן, אינו  המכירה, דמי להחזיר 

השטר.

מעולם,קכב. נפרע ולא מעולם  מכר שלא  טוען שהמלוה דאיירי מפרשים ויש 

דהלוה ראובן, ומצאו  השטר ממנו  ונפל  שפרע טוען והלוה מהלוה, החוב  ותובע 

ונפטר. נשבע 
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·zÎ� שההלוואה דאע"פ וקמ"ל בעולם, שאינו דבר להקנות אפשר אי כי ƒ¿«

להקנותו אפשר אי בעולם, לא שהשטר כיון מ"מ נעשית, ÔÓÈÒכבר ˘"·È¯)

(È"¯.

˙·Ë ËÈ

‡È¯ËL ‡ÈˆB‰L ÈÓ החוב בו לגבות כדי הלוה B¯·ÁLנגד ÔÚBËÂ המלוה , ƒ∆ƒ¿«¿≈∆¬≈
‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B¯ÎÓ כדיןÂ ש ‰ÎÓ¯,טוען ¯ËL e�ÓÓ „·‡ ¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»«ƒ∆¿««∆∆
B˙È�˜ ÔÈ�ÚÏ ÌÈ„Ú CÈ¯ˆ B�È‡ טוען אם אף השטר, בעל המלוה כנגד היינו ≈»ƒ≈ƒ¿ƒ¿«¿ƒ»

אין  מצאתו, ואתה ממני נפל או בפיקדון, לך נתתי אלא מעולם, לו מכר שלא

בשטר  שמוחזק כיון שקנאו, לו ומאמינים ראיה, ÌÈ„Úצריך CÈ¯ˆ Ï·‡ ,¬»»ƒ≈ƒ
B˙ÚÈ·z ÔÈ�ÚÏ הלוה ÏÚaLכנגד ÈÏ ¯Ó‡È ÈÓ BÏ ¯ÓB‡ Ú·z�‰ È¯‰L , ¿ƒ¿«¿ƒ»∆¬≈«ƒ¿«≈ƒ…«ƒ∆««

EÏ ¯ÒÓe ·˙k ÈÏL ÌÈ¯·„ לפרוע חייב אינני לך, מסר הוא לא אם וא"כ ¿»ƒ∆ƒ»«»«¿
הראיה  עליו מחבירו והמוציא לך, לפרוע רוצה איני ראיה, לך שאין וכיון .לך,

CÎÈÙÏ לכן המלוה, לטענת ולא הלוה לטענת רק חוששים שאנו ¯‡Ô·eכיון ¿ƒ»¿≈
ÈÂÏÏ LÈL ·BÁ ¯ËL ‡ÈˆB‰L המלוהÔBÚÓL ÏÚ הלוהÈÂÏL ÔÚËÂ , ∆ƒ¿«∆≈¿≈ƒ«ƒ¿¿»«∆≈ƒ

ÔÚËL B‡ ,Ba e‰�˜‰L ¯ËL‰ „·‡Â ‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ B�˙�¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿»««¿«∆ƒ¿»∆»«
Ú˜¯˜ Èa‚ ÏÚ e‰�˜‰L כדלעיל ומסירה כתיבה צריך אין זה ‰¯Èובאופן , ∆ƒ¿»««≈«¿«¬≈

B˙B‡ ‰·B‚ ‰Ê החוב Ó‡È¯הלוה ÔBÚÓLÓאת ÈÓ ÔÚBË ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡ , ∆∆ƒƒ¿ƒ≈«…∆≈ƒ…«
EÏ ¯ÒÓe ·˙Î ÈÏL ÌÈ¯·„ ÏÚaL לו מכרו שלא טוען שלוי באופן .אפי' ∆««¿»ƒ∆ƒ»«»«¿

ÔBÚÓL ÔÚBË Ì‡Â הלוהLכברÈÂÏÏ Ú¯t אבל לו, פרע שלא טוען ולוי ¿ƒ≈ƒ¿∆»«¿≈ƒ
השטר  את לו שמכר Ó‡Â¯מודה ÈÏשמעון:, Ú·LÈ לו פרעתי Ú·LÈשלא , ¿»«ƒ»«ƒƒ»«

Ô·e‡¯ ‰a‚È Ck ¯Á‡Â ,ÔBÚÓLÏ ÈÂÏ משמעון¯ÎÓL ‰È‡¯ LÈ Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ¿¿«««ƒ¿∆¿≈¿ƒ≈¿»»∆»«
ללוי שפרע טוען ושמעון שמכר, מודה שהמלוה ¯ˆ‰או ‡ÏÂלויÚ·LÏ שלא ¿…»»ƒ»«

לו  ÈÁ·פרע המוכר , Ô·e‡¯Ïהמלוה ÌÏLÏ,דגרמי מדינא השטר דמי כל «»¿«≈ƒ¿≈
כל  לגבות יכול אין כי לקונה מזיק לישבע רוצה שאין וע"י לו, מכר שודאי כיון

ראיה  כשאין אבל השטר. דמי כל לו לשלם צריך  לכן נשבע, לא שהמוכר זמן

חייב  אינו וא"כ כלל, לו מכר שלא שטוען כיון לישבע, חייב לוי אין המכירה, על

החוב  את לגבות יוכל שהקונה BÏלדאוג ‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ ללוה . המלוה ¿≈ƒ»
,BÚ¯tL לגבות יותר יכול הקונה אין שבידו,וא"כ ÈÂÏבשטר ÌÏLÈ המוכר ∆¿»¿«≈≈ƒ
Ô·e‡¯Ï בעצם הודאתו, לפי מהלוה שקיבל שמה כיון השטר, דמי כל הקונה, ƒ¿≈
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לקונה  ÎBÓ¯קכא שייך ˙Ó אינו . והמלוה המלוה, לאביהם שפרע טוען והלוה ≈≈
כנגדם  שישבע ‰ÌÈL¯BÈלפנינו ˙Úe·L ÌÈÚaL� ÂÈL¯BÈ אבא , פקדנו שלא ¿»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒ

נשבע  אביהם כאילו נחשב זה ובאופן כלום, זה Á˜BÏעל ÏËB�Â מהלוה , .וגובה ¿≈≈«
Ú·LÏ eˆ¯ ‡Ï Ì‡Â לגבות יכול הלוקח אין וממילא היורשים, שבועת ¿ƒ…»ƒ»«

Á˜BÏÏבשטרו  ÔÈÓÏLÓ רק , הוא התשלום וחיוב לו, שגרמו ההפסד מחמת ¿«¿ƒ«≈«
עצמן  מנכסי ולא מאביהם, שירשו ÈÂÏמנכסים ÔÚË ÎÓ¯המלוה . ‡ÏL »«≈ƒ∆…»«

‰Ê ¯ËL Ô˙� ‡ÏÂ מעולם כי כלום, לו חייב אין מהלוה, שנפרע אע"פ וממילא ¿…»«¿«∆
לו  מכר ‰Ò˙לא ÚaL� לו , שמכר טענתו הכחשת ËÙ�Â¯להכחיש בכל כמו ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»

לא .קכב תביעה  שמעולם טוען המלוה אם שאפילו המחבר כתב הסעיף בתחילת

בידו. שהשטר כיון בו, להחזיק נאמן הקונה לו, ÔÈ�ÚÏמכר Ì‚L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ∆«¿ƒ¿«
ÔÓ‡� B�È‡ B˙È�˜,למלוה להחזירו וצריך להחזיקו, שקנאו נאמן הקונה אין ¿ƒ»≈∆¡»

ריעותא, הוי זה שטר בידו שאין וכיון המכירה, על שטר יש כלל שבדרך והטעם,

למלוה  שוב לפרוע צריך  ללוקח, פרע הלוה אם Ú˜¯‰‚‰:.ולכן ÈÏ ‰‡¯� ÔÎÂ¿≈ƒ¿∆ƒƒ»

ÔÓ‡�„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,LÈÏL „È ˙Áz Á�Ó ¯ËL‰ ‰È‰ eÏÈÙ‡Â .‡˙ÎÏ‰ ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿«ƒ¿¿»«¬ƒ»»«¿«À»«««»ƒ«««¿∆¡»

LÈÏL B‡NÚL ¯ÎBÓ‰ כשהשליש �‚„ נפרע, שלא לטעון המוכר יכול ואין ∆∆«≈∆¬»»ƒ

‰�Ú·zמכחישו  „‚� ÔÓ‡� B�È‡ ÌB˜Ó ÏkÓ שפרע,, טוען הלוה אם דהיינו ƒ»»≈∆¡»∆∆«ƒ¿«

דאין  עצמו, הלוקח ביד היה השטר מאם עדיף דלא נגדו, נאמן  השליש אין

זו  לשיטה ומסירה כתיבה הוכחת בלי בו לגבות ÏBÎÈיכול Á˜BÏ‰ ÔÈ‡Â ,¿≈«≈«»

‡Ïa ‰Ê ¯ËLa ˙Ba‚Ïבידו ÈÒÓe¯‰שיהיה ‰·È˙k(·"· ÛÂÒ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). ƒ¿ƒ¿«∆¿…¿ƒ»¿ƒ»

·È ש ËL¯אשה dÏÚ·Ï ˙Ò�ÎÓ שהבעל שדינו ברזל, צאן נכסי בתורת חוב «¿∆∆¿«¬»¿«
כשתתגרש  שווים את לה לפרוע מתחייב ורק הנכסים, גוף על בעלים נעשה

כשתתאלמן  ÈÒÓe¯‰או ‰·È˙k CÈ¯ˆ B�È‡ ,,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ‡e‰ Ì‡Â . ≈»ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒƒ¿∆«∆
CÈ¯ˆ B�È‡הקנאתÔzLÏL „ÓÚÓ לאחר פה על מלוה שמעביר מי כל ,כמו ≈»ƒ«¬«¿»¿»

u

ורוצהקכא. המכירה , כלל  חלה  ולא המכירה, קודם  שנפרע טוען  אם ואפילו 

דמי  כל  ומשלם עכשיו , כמזיק אותו  ורואים נאמן, אינו  המכירה, דמי להחזיר 

השטר.

מעולם,קכב. נפרע ולא מעולם  מכר שלא  טוען שהמלוה דאיירי מפרשים ויש 

דהלוה ראובן, ומצאו  השטר ממנו  ונפל  שפרע טוען והלוה מהלוה, החוב  ותובע 

ונפטר. נשבע 
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Ì‡ eÏÙ‡Âאלא ברזל, צאן בתורת הכניסה BÏÓ‚לא ÈÒÎ� eÈ‰,Le¯Èt] «¬ƒƒ»ƒ¿≈¿≈

‰L‡‰ ÈÒÎ� נכסי דהיינו עליו כחוב שוויים את עצמו על קיבל לא שהבעל ƒ¿≈»ƒ»

אלא ברזל, ÁÈ�Óeצאן ˙B¯Èt ÏÎB‡ ÏÚa‰LגוףÔ¯˜‰ נכסי ונקרא לאשה, ∆«««≈≈«ƒ««∆∆

‰¯‡L]'מלוג' ÌÈÁÈ�Óe ¯ÚN‰ ÌÈLÏBzL L‡¯‰ ˙‚ÈÏÓ ÔÈ�Úk אין כן גם »ƒ¿»¿ƒ«»…¿ƒ«≈»«ƒƒ»…

ולא  לגמרי, האשה כיד הבעל יד כי והטעם החוב, או השטר הקנאת צריכים

לטעון  יכולה אין ולכן לרשותו, ממילא ועובר רשות, עבר שהשטר נחשב

וכדלהלן  שטר מכירת בכל משא"כ החוב, על למחול ולא .פרוע,

˙·Ë 'Î

‚È,‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‡Ï‡ ˙B�˜� ˙BÈ˙B‡ ÔÈ‡„ ÔÂÈkלכן‰�zÓ Ô˙B�‰ ≈»¿≈ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«≈«»»
המתנה B¯·ÁÏשדה נקנית ועי "ז לו, ומסרו עליה שטר לו ÈÊÁ‰Â¯וכתב «¬≈¿∆¡ƒ

BÏ את המתנה המתנה ‰ËL¯מקבל את בחזרה לו להקנות ÊÁ¯‰כדי ‡Ï , «¿«…»¿»
B˙�zÓ המתנה אין מ"מ השטר, ע"י רק נעשה המתנה קנין שכל אע"פ «¿»

נקנה  ואין שטר, הקנאת כל כמו להקנותו צריך אלא השטר, בהחזרת מתבטלת

da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�˜ BÏ ·zÎÈL „Ú מכירת כל כמו «∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
.שטר 

„È·BÁ ¯ËL ‡Ï‡ ,‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰�˜� ¯ËL ÔÈ‡ÏL ¯ËL B‡ ≈¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿«¿«∆
BÏ ·˙kL ‰È�˜בשטרL ,EÏ ‰¯eÎÓ È„NהשטרÔÈ�˜‰ ¯˜Ú ‡e‰ ¿ƒ»∆»«»ƒ¿»¿∆ƒ««ƒ¿»

È�˜ BÏ ·˙ÎÂ ,¯Á‡Ï Á˜BÏ‰ B¯ÒÓLk ,CÎÈÙÏe .‰„N‰ ‰�˜ B·e»»«»∆¿ƒ»¿∆¿»«≈«¿«≈¿»«¿ƒ
Ú˜¯˜‰ B„È ÏÚ ‰�˜ ,da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ כח שכל כיון »ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»»«»««¿«

ידו  על נמכר השטר, את כשמוכר לכן השטר, מכח רק הוא בקרקע הלוקח קנין

e·˙ÎÂהקרקע  ,ÔÈ�˜a B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯˜‰ ‰�˜ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»»««¿«¿∆∆«¬»»¿ƒ¿»¿»¿
¯ËL BÏרקB¯ÒÓ Ì‡ ,‰È‡¯Ïראיה השטר ˜�Èאת BÏ ·˙ÎÂ ¯Á‡Ï ¿«ƒ¿»»ƒ¿»¿«≈¿»«¿ƒ

‰�˜ ‡Ï ,'ÂÎÂ e‰È‡ CÏ ושטר ראיה. השטר קניית ע"י נקנית לא הקרקע כי »ƒ¿…»»
ראה  והטעם מכירה, בו מועיל מ"מ ראיה, שטר לכאורה שהוא אע"פ חוב

.קכג בהערה 

u

למוכרו ,קכג. אפשר  היה לא  ומדינא ראיה , שטר הוי שט"ח דאמנם כתב  הסמ"ע 

למכור  יוכל  שהמלוה תקנו לווין, בפני דלת  תינעל  שלא כדי היא  דרבנן תקנה  רק 

בן  כלפי שיעבוד רק נוצר ההלוואה  דע"י תירץ הביאו  והנתיבות  והש "ך  שטרו .

קנין  כשטר נחשב  זה וכלפי מלקוחות, לגבות נכסיו  נשתעבדו  השטר וע"י  חורין,
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˙·Ë ‡Î

ÂË,בידו שהשטר אע"פ מיורשיו, לגבות בא והמלוה הלוה מת אם הלואה, בכל

נפרע. לא שעדיין לישבע צריך יתומים תקנת מחמת ∆»‰˜B�‰מ"מ
‰ÂÏ‰ ˙Óe ,‰ÂÏ‰ ÏÚ BÏ LÈL ·BÁ ¯ËL ‰ÂÏÓ‰Ó לגבות בא והלוקח ≈««¿∆¿«∆≈««…∆≈«…∆

מהיתומים  ‡Ó¯בשטרו ‡ÏL Á˜BÏ‰ ÚaL� ,˙Ó BÁ˜ÏL ¯Á‡ Ì‡ ,ƒ««∆¿»≈ƒ¿««≈«∆…»«
ÌeÏk ¯ÎBÓ‰ BÏ השטר פירעון Úe¯t,בענין ‰Ê ¯ËLL Ú„BÈ B�È‡LÂ «≈¿¿∆≈≈«∆¿«∆»«

‰·B‚Â כלום יודע שאינו שנשבע די נפרע, שלא לישבע יכול שאינו Â„Â˜‡כיון . ¿∆¿«¿»
˙ÓLגם¯ÎBÓ‰ להשביעו לפנינו ‰e‡ואינו Ì‚ ,ÈÁ ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆≈«≈¬»ƒ««

Á˜BÏ‰ ‰a‚ÈL Ì„˜ Ú·LÏ CÈ¯ˆ שאביהם מה היתומים עבור דטענינן »ƒƒ»«…∆∆ƒ¿∆«≈«
שניהם  לכן ללוקח, או למלוה שפרע לטעון יכול שהיה וכיון לטעון, יכול היה

לישבע  Baקכד צריכים ÔÈ‡Â ,Úe¯Ù ‡e‰L ÔÚBËÂ ,ÌÈ˜ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ«…∆«»¿≈∆»«¿≈
˙e�Ó‡� אבל] לך פרעתי טוען כשהלוה לישבע וצריך נפרע, שלא לומר למלוה ∆¡»

שנפרע] אומר לא כשהמוכר שבועה, שום בלי הלוקח גובה נאמנות בו יש ,אם
ÌÈ˜ ¯ÎBÓ‰ Ì‡ לו שישבע ודורש למוכר, שפרע טוען Ú·LÈוהלוה המוכר , ƒ«≈«»ƒ»«

נפרע  Ú·LÏשלא ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡Â .Á˜BÏ‰ ‰·B‚Â אומר , שלא אע"פ ¿∆«≈«¿ƒ≈∆ƒ»«
נפרע  ‰ÂÏ‰,שהשטר Ú¯ÙÈ ‡Ï ,Á˜BÏÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBÓ‰Â דמי כל …ƒ¿««…∆¿«≈»ƒ¿«≈«≈«

לישבע רוצה שאין בזה שמזיקו כיון ÛÒÂÈ)השטר ˙È·),˙Ó ¯ÎBÓ‰ Ì‡Â .¿ƒ«≈≈
L¯BÈ‰ ÚaL� ונשבע אביו, ‡a‡במקום È�„˜Ù ‡ÏL,כלום זה חוב על ƒ¿««≈∆…¿»«ƒ«»

וכנ"ל  כלום לו אמר שלא נשבע הלוקח ¯Bˆ‰וגם B�È‡ Ì‡Â לישבע,, היורש ¿ƒ≈∆
ולכן  וכנ"ל, מהלוה לגבות יכול הלוקח ÂÈÏÚאין Á˜BÏ‰ ¯ÊBÁ היורש על ≈«≈«»»

עצמו  מנכסי לשלם חייב לא אבל אביו, לו שהשאיר מנכסים Ì‡Âקכה וגובה .¿ƒ
‰Ê BÁ˜ÏL Ì„B˜ ‰ÂÏ‰ ˙Ó לבניו שבועה המלוה נתחייב כבר שמת ,ומיד ≈«…∆∆∆¿»∆

u

למוכרו . אפשר ולכן ראיה , כשטר ולא

נתחייבקכד. לא המכירה ובשעת חי, הלוה  בעוד שקנאו  כיון המוכר , כשמת  אבל 

שבועה, שטעון ממון שקנה נחשב  זה אין פרעתי, יטען לא שהלוה יתכן כי  לישבע,

וכשהלוה ונפטר. ידע שלא הלוקח נשבע  שישבע, לפנינו  המוכר שאין אע"פ ולכן 

לו . שפרע  שטוען  זה אלא  לישבע צריך  אין פרעתי, וטוען  חי 

עצמו ,קכה. מנכסי  לשלם  שחייב  הש "ך  דעת אבל  והנתיבות, הסמ "ע דעת  הוא כן

אין  והוא עצמו, ליורש  שפרע טוען  הלוה  ואם  לישבע. רוצה שאין  בזה שמזיקו  כיון 

את  שקיבל  היא שהטענה  כיון עצמו , מנכסי אף  משלם  לכו "ע  בזה לישבע , רוצה

לכיסו . ההלוואה  תשלום 
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Ì‡ eÏÙ‡Âאלא ברזל, צאן בתורת הכניסה BÏÓ‚לא ÈÒÎ� eÈ‰,Le¯Èt] «¬ƒƒ»ƒ¿≈¿≈

‰L‡‰ ÈÒÎ� נכסי דהיינו עליו כחוב שוויים את עצמו על קיבל לא שהבעל ƒ¿≈»ƒ»

אלא ברזל, ÁÈ�Óeצאן ˙B¯Èt ÏÎB‡ ÏÚa‰LגוףÔ¯˜‰ נכסי ונקרא לאשה, ∆«««≈≈«ƒ««∆∆

‰¯‡L]'מלוג' ÌÈÁÈ�Óe ¯ÚN‰ ÌÈLÏBzL L‡¯‰ ˙‚ÈÏÓ ÔÈ�Úk אין כן גם »ƒ¿»¿ƒ«»…¿ƒ«≈»«ƒƒ»…

ולא  לגמרי, האשה כיד הבעל יד כי והטעם החוב, או השטר הקנאת צריכים

לטעון  יכולה אין ולכן לרשותו, ממילא ועובר רשות, עבר שהשטר נחשב

וכדלהלן  שטר מכירת בכל משא"כ החוב, על למחול ולא .פרוע,

˙·Ë 'Î

‚È,‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‡Ï‡ ˙B�˜� ˙BÈ˙B‡ ÔÈ‡„ ÔÂÈkלכן‰�zÓ Ô˙B�‰ ≈»¿≈ƒƒ¿∆»ƒ¿ƒ»¿ƒ»«≈«»»
המתנה B¯·ÁÏשדה נקנית ועי "ז לו, ומסרו עליה שטר לו ÈÊÁ‰Â¯וכתב «¬≈¿∆¡ƒ

BÏ את המתנה המתנה ‰ËL¯מקבל את בחזרה לו להקנות ÊÁ¯‰כדי ‡Ï , «¿«…»¿»
B˙�zÓ המתנה אין מ"מ השטר, ע"י רק נעשה המתנה קנין שכל אע"פ «¿»

נקנה  ואין שטר, הקנאת כל כמו להקנותו צריך אלא השטר, בהחזרת מתבטלת

da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�˜ BÏ ·zÎÈL „Ú מכירת כל כמו «∆ƒ¿…¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈
.שטר 

„È·BÁ ¯ËL ‡Ï‡ ,‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa ‰�˜� ¯ËL ÔÈ‡ÏL ¯ËL B‡ ≈¿«ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»∆»¿«¿«∆
BÏ ·˙kL ‰È�˜בשטרL ,EÏ ‰¯eÎÓ È„NהשטרÔÈ�˜‰ ¯˜Ú ‡e‰ ¿ƒ»∆»«»ƒ¿»¿∆ƒ««ƒ¿»

È�˜ BÏ ·˙ÎÂ ,¯Á‡Ï Á˜BÏ‰ B¯ÒÓLk ,CÎÈÙÏe .‰„N‰ ‰�˜ B·e»»«»∆¿ƒ»¿∆¿»«≈«¿«≈¿»«¿ƒ
Ú˜¯˜‰ B„È ÏÚ ‰�˜ ,da ˙È‡„ ‡„eaÚL ÏÎÂ e‰È‡ CÏ כח שכל כיון »ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ≈»»«»««¿«

ידו  על נמכר השטר, את כשמוכר לכן השטר, מכח רק הוא בקרקע הלוקח קנין

e·˙ÎÂהקרקע  ,ÔÈ�˜a B‡ ‰˜ÊÁa B‡ ÛÒÎa Ú˜¯˜‰ ‰�˜ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»»««¿«¿∆∆«¬»»¿ƒ¿»¿»¿
¯ËL BÏרקB¯ÒÓ Ì‡ ,‰È‡¯Ïראיה השטר ˜�Èאת BÏ ·˙ÎÂ ¯Á‡Ï ¿«ƒ¿»»ƒ¿»¿«≈¿»«¿ƒ

‰�˜ ‡Ï ,'ÂÎÂ e‰È‡ CÏ ושטר ראיה. השטר קניית ע"י נקנית לא הקרקע כי »ƒ¿…»»
ראה  והטעם מכירה, בו מועיל מ"מ ראיה, שטר לכאורה שהוא אע"פ חוב

.קכג בהערה 

u

למוכרו ,קכג. אפשר  היה לא  ומדינא ראיה , שטר הוי שט"ח דאמנם כתב  הסמ"ע 

למכור  יוכל  שהמלוה תקנו לווין, בפני דלת  תינעל  שלא כדי היא  דרבנן תקנה  רק 

בן  כלפי שיעבוד רק נוצר ההלוואה  דע"י תירץ הביאו  והנתיבות  והש "ך  שטרו .

קנין  כשטר נחשב  זה וכלפי מלקוחות, לגבות נכסיו  נשתעבדו  השטר וע"י  חורין,
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ÂË,בידו שהשטר אע"פ מיורשיו, לגבות בא והמלוה הלוה מת אם הלואה, בכל

נפרע. לא שעדיין לישבע צריך יתומים תקנת מחמת ∆»‰˜B�‰מ"מ
‰ÂÏ‰ ˙Óe ,‰ÂÏ‰ ÏÚ BÏ LÈL ·BÁ ¯ËL ‰ÂÏÓ‰Ó לגבות בא והלוקח ≈««¿∆¿«∆≈««…∆≈«…∆

מהיתומים  ‡Ó¯בשטרו ‡ÏL Á˜BÏ‰ ÚaL� ,˙Ó BÁ˜ÏL ¯Á‡ Ì‡ ,ƒ««∆¿»≈ƒ¿««≈«∆…»«
ÌeÏk ¯ÎBÓ‰ BÏ השטר פירעון Úe¯t,בענין ‰Ê ¯ËLL Ú„BÈ B�È‡LÂ «≈¿¿∆≈≈«∆¿«∆»«

‰·B‚Â כלום יודע שאינו שנשבע די נפרע, שלא לישבע יכול שאינו Â„Â˜‡כיון . ¿∆¿«¿»
˙ÓLגם¯ÎBÓ‰ להשביעו לפנינו ‰e‡ואינו Ì‚ ,ÈÁ ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ , ∆≈«≈¬»ƒ««

Á˜BÏ‰ ‰a‚ÈL Ì„˜ Ú·LÏ CÈ¯ˆ שאביהם מה היתומים עבור דטענינן »ƒƒ»«…∆∆ƒ¿∆«≈«
שניהם  לכן ללוקח, או למלוה שפרע לטעון יכול שהיה וכיון לטעון, יכול היה

לישבע  Baקכד צריכים ÔÈ‡Â ,Úe¯Ù ‡e‰L ÔÚBËÂ ,ÌÈ˜ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¿≈ƒ«…∆«»¿≈∆»«¿≈
˙e�Ó‡� אבל] לך פרעתי טוען כשהלוה לישבע וצריך נפרע, שלא לומר למלוה ∆¡»

שנפרע] אומר לא כשהמוכר שבועה, שום בלי הלוקח גובה נאמנות בו יש ,אם
ÌÈ˜ ¯ÎBÓ‰ Ì‡ לו שישבע ודורש למוכר, שפרע טוען Ú·LÈוהלוה המוכר , ƒ«≈«»ƒ»«

נפרע  Ú·LÏשלא ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡Â .Á˜BÏ‰ ‰·B‚Â אומר , שלא אע"פ ¿∆«≈«¿ƒ≈∆ƒ»«
נפרע  ‰ÂÏ‰,שהשטר Ú¯ÙÈ ‡Ï ,Á˜BÏÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBÓ‰Â דמי כל …ƒ¿««…∆¿«≈»ƒ¿«≈«≈«

לישבע רוצה שאין בזה שמזיקו כיון ÛÒÂÈ)השטר ˙È·),˙Ó ¯ÎBÓ‰ Ì‡Â .¿ƒ«≈≈
L¯BÈ‰ ÚaL� ונשבע אביו, ‡a‡במקום È�„˜Ù ‡ÏL,כלום זה חוב על ƒ¿««≈∆…¿»«ƒ«»

וכנ"ל  כלום לו אמר שלא נשבע הלוקח ¯Bˆ‰וגם B�È‡ Ì‡Â לישבע,, היורש ¿ƒ≈∆
ולכן  וכנ"ל, מהלוה לגבות יכול הלוקח ÂÈÏÚאין Á˜BÏ‰ ¯ÊBÁ היורש על ≈«≈«»»

עצמו  מנכסי לשלם חייב לא אבל אביו, לו שהשאיר מנכסים Ì‡Âקכה וגובה .¿ƒ
‰Ê BÁ˜ÏL Ì„B˜ ‰ÂÏ‰ ˙Ó לבניו שבועה המלוה נתחייב כבר שמת ,ומיד ≈«…∆∆∆¿»∆

u

למוכרו . אפשר ולכן ראיה , כשטר ולא

נתחייבקכד. לא המכירה ובשעת חי, הלוה  בעוד שקנאו  כיון המוכר , כשמת  אבל 

שבועה, שטעון ממון שקנה נחשב  זה אין פרעתי, יטען לא שהלוה יתכן כי  לישבע,

וכשהלוה ונפטר. ידע שלא הלוקח נשבע  שישבע, לפנינו  המוכר שאין אע"פ ולכן 

לו . שפרע  שטוען  זה אלא  לישבע צריך  אין פרעתי, וטוען  חי 

עצמו ,קכה. מנכסי  לשלם  שחייב  הש "ך  דעת אבל  והנתיבות, הסמ "ע דעת  הוא כן

אין  והוא עצמו, ליורש  שפרע טוען  הלוה  ואם  לישבע. רוצה שאין  בזה שמזיקו  כיון 

את  שקיבל  היא שהטענה  כיון עצמו , מנכסי אף  משלם  לכו "ע  בזה לישבע , רוצה

לכיסו . ההלוואה  תשלום 



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åñ ïîéñ ç÷

‰Úe·La eÏÙ‡ ‰·B‚ B�È‡ ,‰ÂÏÓ ˙Ó Ck ¯Á‡Â מוריש שאין כמו כי ¿«««≈«¿∆≈∆¬ƒƒ¿»
כזה  ממון למכור יכול אין אף שבועה, עליו שיש .ממון

ÊËB�È„k ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰ ומסירה ‰ÎBÓ¯בכתיבה ÌÈ‡·e , «≈¿««¬≈¿ƒ»ƒ«≈
‰ÂÏ‰Ó BÚ·˙Ï Á˜BÏ‰Â לו שיפרע מהלוה דורש אחד „ÔÈכל ˙Èa , ¿«≈«¿»¿≈«…∆≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ללוהÁ˜BÏÏ B�zÏ כך על אותו כופין ÎBÓÏ¯ואף Ú¯ÙÈ Ì‡Â , ¿ƒƒ¿«≈«¿ƒƒ¿««≈
כדין  ‰Á˜BÏשלא e�ÓÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ מהמוכר , וגובה חוזר שהלוקח היינו ≈¿∆ƒ∆«≈«

כדין  שלא שגבה ÎBÓÏ¯מה Ú¯Ùe ‰ÂÏ‰ Ì„˜ Ì‡Â שלא , שהיה אע"פ ¿ƒ»««…∆»««≈
�ËÙ¯כדין  וכדלקמן , החוב למחול יכול חוב שטר שהמוכר כיון מחובו, הלוה ƒ¿»

על  ללוה שמחל נחשב החוב, פירעון את קיבל כשהמלוה ממילא כ"ג, סעיף

ÂÈÏÚהחוב  Á˜BÏÏ ÔÈ‡Â הלוה , ÓÚ¯z˙על ‡Ï‡ עליו להקפיד LÈÂ.זכות ¿≈«≈«»»∆»«¿…∆¿≈

„ ÌÈ¯ÓB‡,למוכר ופרע עבר הלוה  B¯ËLאם  ‰ÂÏÏ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ Á˜BÏ‰ ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ«…∆¿»

פקע  שהחוב ˘Ì)קכו כיון ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)˙‡ ÌÈ·ÈÁÓ ÔÈ„ ˙È·e≈ƒ¿«¿ƒ∆
‰ÂÏ‰Ó ‰·‚L ‰Ó Á˜BÏÏ ÔzÏ ‰ÂÏÓ‰,ללוקח שמכרו כיון כדין, שלא ««¿∆ƒ≈«≈««∆»»≈«…∆

ללוקח  החוב דמי את לשלם Ì‡Âצריך ÊaÊ·eהמלוה, ‡ÈˆB‰ המעות את ¿ƒƒƒ¿≈
BÏשקיבל  ÔÈ‡Â Ì‡Lמ"מÌÏLÏ,מהיכן, ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .‰ÂÏ‰ ¯eËt ¿≈¿«≈»«…∆¿≈¿ƒ∆ƒ

Á˜BÏ‰Ó ‰Êa ¯ËÙ� ‡Ï ‰ÂÏÓ‰Ï ‰ÂÏ‰ Ú¯t,ללוקח נמכר שהחוב כיון »««…∆¿««¿∆…ƒ¿»»∆≈«≈
ידעתי  לא לומר יכול ואין ללוקח, לשלם לו אמרו לא שהב"ד באופן ואפי'

[ש"ך] ראשונה כסברא והעיקר קנייה. לכל קול יש כי לו, .שמכרו

˙·Ë ·Î

ÊÈ¯ËL‰ BÏ ¯ÒÓL Á˜BÏÏ Ú¯tL ‰ÂÏ לו שפרע המעות ÏÂ‡תמורת , …∆∆»««≈«∆»««¿«¿…
BÏ ·˙Î ללוקח d„eaÚLהמוכר ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�˜ לא השטר וא"כ »«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈

מ"מ  כדינו, ÈÁ·נמכר B�È‡ הלוהÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÌeÏk ¯ÎBÓÏ ≈«»«≈¿∆««ƒ∆≈
Ó ÏkÓ ,ÌeÏk ¯ÎÓ‰B„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ Á˜BÏ‰ ÒÙz Ì‡ ÌB˜ כמו «∆∆¿ƒ»»ƒ»««≈«≈ƒƒƒ»

כשבא  אם מ"מ חל, לא שהמכר אע"פ לעולם, בא שלא דבר במוכר שמצינו

מהמלוה  נפטר הלוה ולכן מידו, מוציאין אין הלוקח, לרשות החפץ הגיע לעולם

ללוקח  שפרע החיסרוןÂ„Â˜‡‰‚‰:.בזה CÏשכל È�˜ dÏ '·˙Î' ‡ÏL ¿«¿»∆…»«≈¿ƒ»

u

ולכן קכו. עצמו , בנייר גם זכה ומסירה , בכתיבה שקנאו  שכיון וסוברים  חולקים, ויש 

לו שיפרע עד הנייר, דמי לו  לשלם כשרוצה אפי' ללוה השטר להחזיר  חייב  אין

דדינא. ספיקא דהוי  הש "ך  וכתב  החוב , כל  את

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åñ ïîéñè÷

È‡ Ï·‡ ,‰t ÏÚa BÏ ¯Ó‡ ˜¯ ,'ÂÎÂגם,ÒÙz eÏÙ‡ ,ÔÎ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï ¿«»«¿«∆¬»ƒ…»«≈¬ƒ»«

B„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ בפה לו אמר עכ"פ שם כי לעולם, בא שלא לדבר דומה דלא ƒƒƒ»

בפה  אף לשון שום לו אמר שלא כאן משא"כ לו, Î"·שמקנה ˜¯Ù „È‚Ó‰)

(Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�Â ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Ó‡˜Â„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈«¿»
Á˜BÏ‰ B‡·‚L ¯ÎBÓ‰ Ú„ÈL מהלוהÏ·‡ .ÏÁÓ ,˜˙LÂ Ú„ÈL ÔÂÈÎ„ , ∆»««≈∆¿»«≈«¿≈»∆»«¿»«»«¬»

¯ÎBÓ‰ Ú„È ‡Ï Ì‡ מהלוה החוב את גבה ÏÚaÓשהלוקח ‰·B‚Â ¯ÊBÁ , ƒ…»««≈≈¿∆ƒ««
dÏ ¯Ó‡„ ,·BÁללוה ÈL¯‡‰המלוה „Ú È·BÁ BÏ ÔzÏ EÏ ‰È‰ ‡Ï ¿»«≈…»»¿ƒ≈ƒ«∆«¿∆

.¯ËL ˙È�˜ ÔÈ„k È�ÓÓ B‡�˜L EÏÌÏLÏ ÏBÎÈ ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡Â שוב ¿∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈«…∆»¿«≈

ÒÙ˙Â.למלוה  ÏÈ‡B‰ ,ÌeÏk Á˜BÏ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBÓ‰ ÔÈ‡ והש"ך , ≈«≈»¿ƒƒ«≈«¿ƒ¿»«

להוציא  הלוה יכול ודאי א"כ למלוה, שוב לשלם צריך דהלוה דכיון כתב

מדין  מהלוקח להוציא יכול המלוה וא"כ ממנו, ללוקח שפרע מעותיו

נתן דרבי ˘È"‚)שיעבודא 'Ò Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙).

ÁÈÔÙ˜Ê Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈהלוקחBÓL ÏÚ ‰ÂÏÓa שהלוה היינו ≈ƒ∆≈∆ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿
מ"מ  הכסף, את גבה לא עדיין שבפועל אע"פ שמו, על חדש שטר לו עשה

‰·‚k B�È„ כגבייה נחשב חוב .דזקיפת ƒ¿»»

˙·Ë ‚Î

ËÈ דהיינו שלשתן', ב'מעמד להקנותו אפשר פה על דמלוה מבואר קכ"ו בסימן

שמה  ללוה אומר והמלוה אחד, במעמד עומדים והמקבל והמלוה שהלוה

מה  לבאר בא השו"ע וכעת שלו, נעשה החוב ועי"ז לשלישי, שיתנם לו, שחייב

בשטר. כן כשעשה ÈÂÏהמלוה ¯‡Ô·eהדין ÏÚ ·BÁ ¯ËL BÏ ‰È‰L הלוה, ¿≈∆»»¿««≈ƒ
,ÔBÚÓLÏ e‰�z ¯ËLa E„Èa ÈÏ LÈ ‰�Ó dÏ ¯Ó‡Âזאת ÓÚÓa„ואמר ¿»«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¿«¬«

ÔBÚÓL ‰�˜ ,ÔzLÏL החוב Âאת ,¯ËL‰ BÏ Ô˙� ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ אף ¿»¿»»»ƒ¿««ƒ∆…»««¿«¿
e„aÚzL�L BÓk ˙BÁB˜Ï‰ BÏ e„aÚzL�Ô·e‡¯Ï,ÔBÚÓL ÔÈ‡L ‡Ï‡ ƒ¿«¿¿«»¿∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆»∆≈ƒ¿

‰ÂÏÓ‰ „ÈÓ ¯ËL‰ Ûe‚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ‰ÎBÊ‰ נקנה לא עצמו הנייר כי «∆»¿ƒ«¿«ƒ«««¿∆
שלשתן  ÂÏÏ‰במעמד Ú·Bz ÔBÚÓL ‡Ï‡ המעמד , מכח רק שטר בלי ∆»ƒ¿≈««…∆

ÔÈ„aÚLÓ‰Óשלשתן  ˙Ba‚Ï C¯ˆ‰L B‡ ¯tÎÈ Ì‡Â שאכן , הוכחה וצריך ¿ƒƒ¿…∆À¿«ƒ¿≈«¿À¿»ƒ
לו  משועבדים והלקוחות שלו, ÈˆB‰Ï‡החוב ‰ÂÏÓÏ ÔÈÙBk ÔÈ„ ˙Èa ,≈ƒƒ««¿∆¿ƒ

¯ËL‰ חבירו של ראייתו בידו שמחזיק ÂÈtכיון ÏÚ ÔÈ�„Â Ú¯tקכז , Ì‡Â . «¿«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»«

u

דאין קכז. הש "ך  דעת אולם השיעבוד, גם נקנה  שלשתן, מעמד דע"י השו "ע דעת 
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‰Úe·La eÏÙ‡ ‰·B‚ B�È‡ ,‰ÂÏÓ ˙Ó Ck ¯Á‡Â מוריש שאין כמו כי ¿«««≈«¿∆≈∆¬ƒƒ¿»
כזה  ממון למכור יכול אין אף שבועה, עליו שיש .ממון

ÊËB�È„k ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰ ומסירה ‰ÎBÓ¯בכתיבה ÌÈ‡·e , «≈¿««¬≈¿ƒ»ƒ«≈
‰ÂÏ‰Ó BÚ·˙Ï Á˜BÏ‰Â לו שיפרע מהלוה דורש אחד „ÔÈכל ˙Èa , ¿«≈«¿»¿≈«…∆≈ƒ

BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ללוהÁ˜BÏÏ B�zÏ כך על אותו כופין ÎBÓÏ¯ואף Ú¯ÙÈ Ì‡Â , ¿ƒƒ¿«≈«¿ƒƒ¿««≈
כדין  ‰Á˜BÏשלא e�ÓÓ ‰·B‚Â ¯ÊBÁ מהמוכר , וגובה חוזר שהלוקח היינו ≈¿∆ƒ∆«≈«

כדין  שלא שגבה ÎBÓÏ¯מה Ú¯Ùe ‰ÂÏ‰ Ì„˜ Ì‡Â שלא , שהיה אע"פ ¿ƒ»««…∆»««≈
�ËÙ¯כדין  וכדלקמן , החוב למחול יכול חוב שטר שהמוכר כיון מחובו, הלוה ƒ¿»

על  ללוה שמחל נחשב החוב, פירעון את קיבל כשהמלוה ממילא כ"ג, סעיף

ÂÈÏÚהחוב  Á˜BÏÏ ÔÈ‡Â הלוה , ÓÚ¯z˙על ‡Ï‡ עליו להקפיד LÈÂ.זכות ¿≈«≈«»»∆»«¿…∆¿≈

„ ÌÈ¯ÓB‡,למוכר ופרע עבר הלוה  B¯ËLאם  ‰ÂÏÏ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ Á˜BÏ‰ ¿ƒ¿«≈«»ƒ¿«¬ƒ«…∆¿»

פקע  שהחוב ˘Ì)קכו כיון ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)˙‡ ÌÈ·ÈÁÓ ÔÈ„ ˙È·e≈ƒ¿«¿ƒ∆
‰ÂÏ‰Ó ‰·‚L ‰Ó Á˜BÏÏ ÔzÏ ‰ÂÏÓ‰,ללוקח שמכרו כיון כדין, שלא ««¿∆ƒ≈«≈««∆»»≈«…∆

ללוקח  החוב דמי את לשלם Ì‡Âצריך ÊaÊ·eהמלוה, ‡ÈˆB‰ המעות את ¿ƒƒƒ¿≈
BÏשקיבל  ÔÈ‡Â Ì‡Lמ"מÌÏLÏ,מהיכן, ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .‰ÂÏ‰ ¯eËt ¿≈¿«≈»«…∆¿≈¿ƒ∆ƒ

Á˜BÏ‰Ó ‰Êa ¯ËÙ� ‡Ï ‰ÂÏÓ‰Ï ‰ÂÏ‰ Ú¯t,ללוקח נמכר שהחוב כיון »««…∆¿««¿∆…ƒ¿»»∆≈«≈
ידעתי  לא לומר יכול ואין ללוקח, לשלם לו אמרו לא שהב"ד באופן ואפי'

[ש"ך] ראשונה כסברא והעיקר קנייה. לכל קול יש כי לו, .שמכרו

˙·Ë ·Î

ÊÈ¯ËL‰ BÏ ¯ÒÓL Á˜BÏÏ Ú¯tL ‰ÂÏ לו שפרע המעות ÏÂ‡תמורת , …∆∆»««≈«∆»««¿«¿…
BÏ ·˙Î ללוקח d„eaÚLהמוכר ÏÎÂ e‰È‡ CÏ È�˜ לא השטר וא"כ »«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿≈

מ"מ  כדינו, ÈÁ·נמכר B�È‡ הלוהÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÌeÏk ¯ÎBÓÏ ≈«»«≈¿∆««ƒ∆≈
Ó ÏkÓ ,ÌeÏk ¯ÎÓ‰B„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ Á˜BÏ‰ ÒÙz Ì‡ ÌB˜ כמו «∆∆¿ƒ»»ƒ»««≈«≈ƒƒƒ»

כשבא  אם מ"מ חל, לא שהמכר אע"פ לעולם, בא שלא דבר במוכר שמצינו

מהמלוה  נפטר הלוה ולכן מידו, מוציאין אין הלוקח, לרשות החפץ הגיע לעולם

ללוקח  שפרע החיסרוןÂ„Â˜‡‰‚‰:.בזה CÏשכל È�˜ dÏ '·˙Î' ‡ÏL ¿«¿»∆…»«≈¿ƒ»

u

ולכן קכו. עצמו , בנייר גם זכה ומסירה , בכתיבה שקנאו  שכיון וסוברים  חולקים, ויש 

לו שיפרע עד הנייר, דמי לו  לשלם כשרוצה אפי' ללוה השטר להחזיר  חייב  אין

דדינא. ספיקא דהוי  הש "ך  וכתב  החוב , כל  את

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|åñ ïîéñè÷

È‡ Ï·‡ ,‰t ÏÚa BÏ ¯Ó‡ ˜¯ ,'ÂÎÂגם,ÒÙz eÏÙ‡ ,ÔÎ BÏ ¯Ó‡ ‡Ï ¿«»«¿«∆¬»ƒ…»«≈¬ƒ»«

B„ÈÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ בפה לו אמר עכ"פ שם כי לעולם, בא שלא לדבר דומה דלא ƒƒƒ»

בפה  אף לשון שום לו אמר שלא כאן משא"כ לו, Î"·שמקנה ˜¯Ù „È‚Ó‰)

(Í˘� Â‰ÊÈ‡ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�Â ‰¯ÈÎÓ ˙ÂÎÏ‰Ó‡˜Â„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈«¿»
Á˜BÏ‰ B‡·‚L ¯ÎBÓ‰ Ú„ÈL מהלוהÏ·‡ .ÏÁÓ ,˜˙LÂ Ú„ÈL ÔÂÈÎ„ , ∆»««≈∆¿»«≈«¿≈»∆»«¿»«»«¬»

¯ÎBÓ‰ Ú„È ‡Ï Ì‡ מהלוה החוב את גבה ÏÚaÓשהלוקח ‰·B‚Â ¯ÊBÁ , ƒ…»««≈≈¿∆ƒ««
dÏ ¯Ó‡„ ,·BÁללוה ÈL¯‡‰המלוה „Ú È·BÁ BÏ ÔzÏ EÏ ‰È‰ ‡Ï ¿»«≈…»»¿ƒ≈ƒ«∆«¿∆

.¯ËL ˙È�˜ ÔÈ„k È�ÓÓ B‡�˜L EÏÌÏLÏ ÏBÎÈ ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡Â שוב ¿∆¿»ƒ∆ƒ¿ƒ¿ƒ«¿«¿ƒ≈«…∆»¿«≈

ÒÙ˙Â.למלוה  ÏÈ‡B‰ ,ÌeÏk Á˜BÏ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBÓ‰ ÔÈ‡ והש"ך , ≈«≈»¿ƒƒ«≈«¿ƒ¿»«

להוציא  הלוה יכול ודאי א"כ למלוה, שוב לשלם צריך דהלוה דכיון כתב

מדין  מהלוקח להוציא יכול המלוה וא"כ ממנו, ללוקח שפרע מעותיו

נתן דרבי ˘È"‚)שיעבודא 'Ò Ô˘„‰ ˙ÓÂ¯˙).

ÁÈÔÙ˜Ê Ì‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈהלוקחBÓL ÏÚ ‰ÂÏÓa שהלוה היינו ≈ƒ∆≈∆ƒ¿»»¿ƒ¿∆«¿
מ"מ  הכסף, את גבה לא עדיין שבפועל אע"פ שמו, על חדש שטר לו עשה

‰·‚k B�È„ כגבייה נחשב חוב .דזקיפת ƒ¿»»

˙·Ë ‚Î

ËÈ דהיינו שלשתן', ב'מעמד להקנותו אפשר פה על דמלוה מבואר קכ"ו בסימן

שמה  ללוה אומר והמלוה אחד, במעמד עומדים והמקבל והמלוה שהלוה

מה  לבאר בא השו"ע וכעת שלו, נעשה החוב ועי"ז לשלישי, שיתנם לו, שחייב

בשטר. כן כשעשה ÈÂÏהמלוה ¯‡Ô·eהדין ÏÚ ·BÁ ¯ËL BÏ ‰È‰L הלוה, ¿≈∆»»¿««≈ƒ
,ÔBÚÓLÏ e‰�z ¯ËLa E„Èa ÈÏ LÈ ‰�Ó dÏ ¯Ó‡Âזאת ÓÚÓa„ואמר ¿»«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¿«¬«

ÔBÚÓL ‰�˜ ,ÔzLÏL החוב Âאת ,¯ËL‰ BÏ Ô˙� ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ אף ¿»¿»»»ƒ¿««ƒ∆…»««¿«¿
e„aÚzL�L BÓk ˙BÁB˜Ï‰ BÏ e„aÚzL�Ô·e‡¯Ï,ÔBÚÓL ÔÈ‡L ‡Ï‡ ƒ¿«¿¿«»¿∆ƒ¿«¿¿ƒ¿≈∆»∆≈ƒ¿

‰ÂÏÓ‰ „ÈÓ ¯ËL‰ Ûe‚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ‰ÎBÊ‰ נקנה לא עצמו הנייר כי «∆»¿ƒ«¿«ƒ«««¿∆
שלשתן  ÂÏÏ‰במעמד Ú·Bz ÔBÚÓL ‡Ï‡ המעמד , מכח רק שטר בלי ∆»ƒ¿≈««…∆

ÔÈ„aÚLÓ‰Óשלשתן  ˙Ba‚Ï C¯ˆ‰L B‡ ¯tÎÈ Ì‡Â שאכן , הוכחה וצריך ¿ƒƒ¿…∆À¿«ƒ¿≈«¿À¿»ƒ
לו  משועבדים והלקוחות שלו, ÈˆB‰Ï‡החוב ‰ÂÏÓÏ ÔÈÙBk ÔÈ„ ˙Èa ,≈ƒƒ««¿∆¿ƒ

¯ËL‰ חבירו של ראייתו בידו שמחזיק ÂÈtכיון ÏÚ ÔÈ�„Â Ú¯tקכז , Ì‡Â . «¿«¿»ƒ«ƒ¿ƒ»«

u

דאין קכז. הש "ך  דעת אולם השיעבוד, גם נקנה  שלשתן, מעמד דע"י השו "ע דעת 
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ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰ÂÏÓ‰ „ÈÓ ¯ËL‰ Ûe‚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ,‰ÎBÊ‰ ÔBÚÓLÏ ‰ÂÏ‰«…∆¿ƒ¿«∆ƒƒ«¿«ƒ«««¿∆«¬ƒƒ
‰ÂÏ‰ „ÈÏ B˙B‡ נפרע כבר שהחוב .כיון ¿««…∆

ÎÔBÚÓL Ïˆ‡ ˙B·BÁ È¯ËL „È˜Ù‰ Ô·e‡¯ פקדון Âבתורת ‡Ó¯אח"כ, ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿»«
ÔÓÊ Ïk ,ÔzLÏL „ÓÚÓa ,ÈÂÏÏ Ì�z E„È· Èz„˜Ù‰L ˙B¯ËL BÏ¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿«¬«¿»¿»»¿«

ÈÂÏÏ Ì�zÏ ÔBÚÓLÏ LÈ Ô·e‡¯ Ba ¯ÊÁ ‡ÏL מדובר הקודם בסעיף ∆…»«¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ
נקנה  עי"ז וממילא שם, נוכח היה שהלוה שלשתן במעמד החוב את שהעביר

הנפקד  רק אלא שלשתן במעמד היה לא שהלוה איירי וכאן  החוב, עצם גם

גוף  את רק אלא החוב, עצם את למקבל להקנות כוונתו אין ולכן והמקבל,

אם  ולכן Baהשטר, ¯ÊÁ הנותן‡ÏL ÔÓÊ ÏkL ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ , »«≈¿«¬ƒ»∆»¿«∆…
ÌÙe‚ ‰�˜ ‡Ï Ì‰aL „eaÚL‰ לא ˜�‰ השיעבוד, את קנה שלא דכיון »»«ƒ¿∆»∆…»»»

השטר  גוף את גם ÔzLÏL.קנה „ÓÚÓa ÔÈa ÔÈÙÈÏÁa ÔÈ· ‰¯ÈÒÓa ÔÈa ,≈ƒ¿ƒ»≈«¬ƒƒ≈¿«¬«¿»¿»
BÏ ‰�˜‰Â BÏ ·˙k Ì‡Âלו שמקנה בשטר שכתב עצמו ‰Ôע"י ÏÎÂהחוב ¿ƒ»«¿ƒ¿»≈¿»

e‰ÁÓ‰Â ,Ô‰aL „eaÚL‰העמידו B„Èaהיינו ÌÈ„˜ÙÓL B˙B‡ Ïˆ‡ «ƒ¿∆»∆¿ƒ¿»≈∆∆À¿»ƒ¿»
השטר  את לו שיתן שלשתן במעמד לו BÊואמר ‰‡ÁÓ‰ BÓkנחשבת, «¿»»¿

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ ÌÈÈe�˜ Ì‰L ‡ˆÓ�Â ,‰¯ÈÒÓ שמקנה לו כתב כי ¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
ושוב  החוב, את קנה וממילא שלשתן, המעמד מכח מסירה עשה וגם וכו', לו

בו  לחזור יכול .קכח אינו

˙·Ë „Î

‡Î¯ËL BÏ ‰È‰ Ô·e‡¯ חובBa Ìe˙Á ÈÂÏÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ עד בתורת ¿≈»»¿««ƒ¿¿≈ƒ»
נוסף  עד B¯ÎÓeעם חוב , השטר את eLÁ·המלוה ÈÂÏ ÔÈ‡ ,„Ú‰ ÈÂÏÏ ¿»¿≈ƒ»≈≈≈ƒ»

È„k ¯˜L BÏ Ì˙Á ‡e‰L ¯ÓBÏ ‡„LÁÏ Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ,¯·„a Ú‚B�≈««»»¿…«¿ƒ»«¬»»«∆»«∆∆¿≈
¯Á‡‰ „Ú‰L ÈÙÏ ,Ck ¯Á‡ e�ÓÓ e‰�˜ÈL משטר רווח שום  לו שאין ∆ƒ¿≈ƒ∆«««¿ƒ∆»≈»«≈

BÓÚזה  ÌÈkÒÓ ‰È‰ ‡Ï המלוה ÏLעם B˙‡�‰ ÏÈ·La ¯˜L „ÈÚ‰Ï …»»«¿ƒƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ¬»»∆
ÈÂÏ השני העד ‰ËL¯.שהוא ÏÚ Ìe˙Á „Ú‰ Ì‡ ‡˜Â„Â בשטר החתום דעד ≈ƒ¿«¿»ƒ»≈»««¿«

u

הלקוחות  אין  וממילא פה, על  מלוה רק  והוי החוב , רק אלא  נקנה השטר גוף 

נאמן  הלוה וגם את, דידי  דברים בעל  לאו  לו  לומר ויכולים לשלישי , משועבדים

בב "ד. להראותו  השטר  את להוציא חייב  המלוה ואין  פרעתי, לומר

מהני קכח. ולא מסירה נחשב  דלא  מחליפין  עדיף  לא שלשתן דמעמד הש "ך ודעת 

כתיבה. כשעשה אפי'
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נגיעה, שום לו היה לא ואז  החתימה, בשעת בב"ד עדותו כנחקרה נחשב

עמו  חתם השני שהעד ממה t‰וראיה ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï Ï·‡ על , ¬»…«¿»ƒ«∆

לעדות  פסול ונוגע השטר, את שקונה כעת נגיעה לו שיש כיון ההלוואה,

(˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)B¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ השטר . ÌÈ„Úאת È�LÏ ¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÈÎ‰Ï Ô�ÈLÈÁ ,ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ כיון בשקר חתמו ששניהם חוששים «¬ƒ»»«¿ƒ»¿»ƒ

נוגעים  Âששניהם ·Bלכן, ‰„BÓ ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡ לא או מזוייף לא שהשטר ¿ƒ≈«…∆∆
B˙Ba‚Ïפרוע  ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ והש"ך , בשקר. שחתמו חוששין נוגעים, שהם דכיון ≈¿ƒƒ¿

בו  גובין בדיעבד, אבל חשד, משום יקנוהו לא לכתחילה שרק .חולק

·Î¯ËL BÏ LÈL Ô·e‡¯ חובB�˙�e ,ÔBÚÓL ÏÚ ראובן‰·È˙Îa ÈÂÏÏ ¿≈∆≈¿««ƒ¿¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»
‰ˆB¯Â ,BÓÚ ¯Á‡Â ‰�zÓ‰ È„ÚÓ „Á‡ ÔBÚÓL ‰È‰Â ,‰¯ÈÒÓe¿ƒ»¿»»ƒ¿∆»≈≈≈««»»¿«≈ƒ¿∆

Ô·e‡¯ הנותן¯ËL‰L ÔÚBËÂ ‰�zÓ‰Ó ¯ÊÁÏ מכרÏeÒt שמעולם וטוען ¿≈«¬…≈««»»¿≈∆«¿«»
שהוא  ראובן טוען לפנינו, מכר שטר שיש  ואע"פ במתנה, חוב  השטר את נתן לא

ËtÈL¯פסול È„k „ÈÚ‰Ï ‰ˆB¯L ,˙e„Úa Ú‚B� ‡e‰ ÔBÚÓLL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿≈«»≈∆∆¿»ƒ¿≈∆ƒ»≈
B�È„ ÏÚaÓ משום BÏלוי È�L‰Lראובן, ÁB�,מראובן יותר עמו להתעסק ƒ««ƒ∆«≈ƒ«

המתנה  על להעיד כשר אין נוגע, שהוא eLÁ·וכיון ‡e‰ È¯‰Â ,BÓÚ ÔÈ„‰ ,«ƒƒ«¬≈»
¯·„a Ú‚B� קכט. ≈««»»

˙·Ë ‰Î

‚Î¯ÊÁ Ì‡ ,B�È„k ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰המלוה המוכר BÏÁÓeשהוא «≈¿«¿ƒƒ»«¿»
ÏeÁÓ ,‰ÂÏÏ מחילת שמהני הדבר טעם בהערה הסימן בתחילת ראה «…∆»

הגוף  השיעבוד כי הטעם א' ולשיטה השטר, את שמכר אע"פ ללוה המלוה

בשטר  לגבות יכול הלוקח אין ושוב החוב, פוקע ועי"ז למוחלו ויכול אצלו, נשאר

מדין  הוא הנכסים שיעבוד כל מ"מ קנה, כן נכסים השיעבוד שאת אע"פ שקנה,

ערב  להיות מה על אין חוב שאין וכיון ÈÁÓ·.ערבות, Á˜BÏ‰ ÔÈ‡ ,e‰ÈÓƒ≈«≈«¿À»

B¯ËL ‰ÂÏÏ ¯ÈÊÁ‰Ï שלו שהנייר ÔÈ˜ÏBÁכיון LÈÂ שטר . להחזיק דאסור ¿«¬ƒ«…∆¿»¿≈¿ƒ

ברשותו ‰„ÂÚ˙)פרוע È˙˘ „"È ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â ·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù Ô"¯)È‡Óe .«
dz�˜z ש עצתו ללוה, ימחל שהמוכר וירא חוב, שטר ÂÏÏ‰הקונה ÒÈÙÈ ««¿≈¿«≈«…∆

u

והברוךקכט. הסמ "ע לשיטת  בו , לחזור רוצה רק ללוי, השטר את  שנתן  מודה ואם 

ויכול לוי קנה  לא ורעק"א והנתיבות  הקצות ולשיטת בו . לחזור וא"א  לוי קנה טעם 

המחבר. לשון  נראה וכן  מהמתנה, לחזור
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ÔÈ¯ÈÊÁÓe ‰ÂÏÓ‰ „ÈÓ ¯ËL‰ Ûe‚ ÔÈ‡ÈˆBÓ ,‰ÎBÊ‰ ÔBÚÓLÏ ‰ÂÏ‰«…∆¿ƒ¿«∆ƒƒ«¿«ƒ«««¿∆«¬ƒƒ
‰ÂÏ‰ „ÈÏ B˙B‡ נפרע כבר שהחוב .כיון ¿««…∆

ÎÔBÚÓL Ïˆ‡ ˙B·BÁ È¯ËL „È˜Ù‰ Ô·e‡¯ פקדון Âבתורת ‡Ó¯אח"כ, ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈≈∆ƒ¿¿»«
ÔÓÊ Ïk ,ÔzLÏL „ÓÚÓa ,ÈÂÏÏ Ì�z E„È· Èz„˜Ù‰L ˙B¯ËL BÏ¿»∆ƒ¿«¿ƒ¿»¿¿≈¿≈ƒ¿«¬«¿»¿»»¿«

ÈÂÏÏ Ì�zÏ ÔBÚÓLÏ LÈ Ô·e‡¯ Ba ¯ÊÁ ‡ÏL מדובר הקודם בסעיף ∆…»«¿≈≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈ƒ
נקנה  עי"ז וממילא שם, נוכח היה שהלוה שלשתן במעמד החוב את שהעביר

הנפקד  רק אלא שלשתן במעמד היה לא שהלוה איירי וכאן  החוב, עצם גם

גוף  את רק אלא החוב, עצם את למקבל להקנות כוונתו אין ולכן והמקבל,

אם  ולכן Baהשטר, ¯ÊÁ הנותן‡ÏL ÔÓÊ ÏkL ,BÏ Ì¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ , »«≈¿«¬ƒ»∆»¿«∆…
ÌÙe‚ ‰�˜ ‡Ï Ì‰aL „eaÚL‰ לא ˜�‰ השיעבוד, את קנה שלא דכיון »»«ƒ¿∆»∆…»»»

השטר  גוף את גם ÔzLÏL.קנה „ÓÚÓa ÔÈa ÔÈÙÈÏÁa ÔÈ· ‰¯ÈÒÓa ÔÈa ,≈ƒ¿ƒ»≈«¬ƒƒ≈¿«¬«¿»¿»
BÏ ‰�˜‰Â BÏ ·˙k Ì‡Âלו שמקנה בשטר שכתב עצמו ‰Ôע"י ÏÎÂהחוב ¿ƒ»«¿ƒ¿»≈¿»

e‰ÁÓ‰Â ,Ô‰aL „eaÚL‰העמידו B„Èaהיינו ÌÈ„˜ÙÓL B˙B‡ Ïˆ‡ «ƒ¿∆»∆¿ƒ¿»≈∆∆À¿»ƒ¿»
השטר  את לו שיתן שלשתן במעמד לו BÊואמר ‰‡ÁÓ‰ BÓkנחשבת, «¿»»¿

‰¯ÈÒÓe ‰·È˙Îa BÏ ÌÈÈe�˜ Ì‰L ‡ˆÓ�Â ,‰¯ÈÒÓ שמקנה לו כתב כי ¿ƒ»¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»
ושוב  החוב, את קנה וממילא שלשתן, המעמד מכח מסירה עשה וגם וכו', לו

בו  לחזור יכול .קכח אינו

˙·Ë „Î

‡Î¯ËL BÏ ‰È‰ Ô·e‡¯ חובBa Ìe˙Á ÈÂÏÂ ,ÔBÚÓL ÏÚ עד בתורת ¿≈»»¿««ƒ¿¿≈ƒ»
נוסף  עד B¯ÎÓeעם חוב , השטר את eLÁ·המלוה ÈÂÏ ÔÈ‡ ,„Ú‰ ÈÂÏÏ ¿»¿≈ƒ»≈≈≈ƒ»

È„k ¯˜L BÏ Ì˙Á ‡e‰L ¯ÓBÏ ‡„LÁÏ Ô�ÈLÈÁ ‡ÏÂ ,¯·„a Ú‚B�≈««»»¿…«¿ƒ»«¬»»«∆»«∆∆¿≈
¯Á‡‰ „Ú‰L ÈÙÏ ,Ck ¯Á‡ e�ÓÓ e‰�˜ÈL משטר רווח שום  לו שאין ∆ƒ¿≈ƒ∆«««¿ƒ∆»≈»«≈

BÓÚזה  ÌÈkÒÓ ‰È‰ ‡Ï המלוה ÏLעם B˙‡�‰ ÏÈ·La ¯˜L „ÈÚ‰Ï …»»«¿ƒƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿ƒ¬»»∆
ÈÂÏ השני העד ‰ËL¯.שהוא ÏÚ Ìe˙Á „Ú‰ Ì‡ ‡˜Â„Â בשטר החתום דעד ≈ƒ¿«¿»ƒ»≈»««¿«

u

הלקוחות  אין  וממילא פה, על  מלוה רק  והוי החוב , רק אלא  נקנה השטר גוף 

נאמן  הלוה וגם את, דידי  דברים בעל  לאו  לו  לומר ויכולים לשלישי , משועבדים

בב "ד. להראותו  השטר  את להוציא חייב  המלוה ואין  פרעתי, לומר

מהני קכח. ולא מסירה נחשב  דלא  מחליפין  עדיף  לא שלשתן דמעמד הש "ך ודעת 

כתיבה. כשעשה אפי'
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נגיעה, שום לו היה לא ואז  החתימה, בשעת בב"ד עדותו כנחקרה נחשב

עמו  חתם השני שהעד ממה t‰וראיה ÏÚ „ÈÚ‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï Ï·‡ על , ¬»…«¿»ƒ«∆

לעדות  פסול ונוגע השטר, את שקונה כעת נגיעה לו שיש כיון ההלוואה,

(˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)B¯ÎÓ Ì‡ Ï·‡ השטר . ÌÈ„Úאת È�LÏ ¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ
ÈÎ‰Ï Ô�ÈLÈÁ ,ÂÈÏÚ ÌÈÓe˙Á‰ כיון בשקר חתמו ששניהם חוששים «¬ƒ»»«¿ƒ»¿»ƒ

נוגעים  Âששניהם ·Bלכן, ‰„BÓ ‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡ לא או מזוייף לא שהשטר ¿ƒ≈«…∆∆
B˙Ba‚Ïפרוע  ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ והש"ך , בשקר. שחתמו חוששין נוגעים, שהם דכיון ≈¿ƒƒ¿

בו  גובין בדיעבד, אבל חשד, משום יקנוהו לא לכתחילה שרק .חולק

·Î¯ËL BÏ LÈL Ô·e‡¯ חובB�˙�e ,ÔBÚÓL ÏÚ ראובן‰·È˙Îa ÈÂÏÏ ¿≈∆≈¿««ƒ¿¿»¿≈ƒƒ¿ƒ»
‰ˆB¯Â ,BÓÚ ¯Á‡Â ‰�zÓ‰ È„ÚÓ „Á‡ ÔBÚÓL ‰È‰Â ,‰¯ÈÒÓe¿ƒ»¿»»ƒ¿∆»≈≈≈««»»¿«≈ƒ¿∆

Ô·e‡¯ הנותן¯ËL‰L ÔÚBËÂ ‰�zÓ‰Ó ¯ÊÁÏ מכרÏeÒt שמעולם וטוען ¿≈«¬…≈««»»¿≈∆«¿«»
שהוא  ראובן טוען לפנינו, מכר שטר שיש  ואע"פ במתנה, חוב  השטר את נתן לא

ËtÈL¯פסול È„k „ÈÚ‰Ï ‰ˆB¯L ,˙e„Úa Ú‚B� ‡e‰ ÔBÚÓLL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿≈«»≈∆∆¿»ƒ¿≈∆ƒ»≈
B�È„ ÏÚaÓ משום BÏלוי È�L‰Lראובן, ÁB�,מראובן יותר עמו להתעסק ƒ««ƒ∆«≈ƒ«

המתנה  על להעיד כשר אין נוגע, שהוא eLÁ·וכיון ‡e‰ È¯‰Â ,BÓÚ ÔÈ„‰ ,«ƒƒ«¬≈»
¯·„a Ú‚B� קכט. ≈««»»

˙·Ë ‰Î

‚Î¯ÊÁ Ì‡ ,B�È„k ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰המלוה המוכר BÏÁÓeשהוא «≈¿«¿ƒƒ»«¿»
ÏeÁÓ ,‰ÂÏÏ מחילת שמהני הדבר טעם בהערה הסימן בתחילת ראה «…∆»

הגוף  השיעבוד כי הטעם א' ולשיטה השטר, את שמכר אע"פ ללוה המלוה

בשטר  לגבות יכול הלוקח אין ושוב החוב, פוקע ועי"ז למוחלו ויכול אצלו, נשאר

מדין  הוא הנכסים שיעבוד כל מ"מ קנה, כן נכסים השיעבוד שאת אע"פ שקנה,

ערב  להיות מה על אין חוב שאין וכיון ÈÁÓ·.ערבות, Á˜BÏ‰ ÔÈ‡ ,e‰ÈÓƒ≈«≈«¿À»

B¯ËL ‰ÂÏÏ ¯ÈÊÁ‰Ï שלו שהנייר ÔÈ˜ÏBÁכיון LÈÂ שטר . להחזיק דאסור ¿«¬ƒ«…∆¿»¿≈¿ƒ

ברשותו ‰„ÂÚ˙)פרוע È˙˘ „"È ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯Â ·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù Ô"¯)È‡Óe .«
dz�˜z ש עצתו ללוה, ימחל שהמוכר וירא חוב, שטר ÂÏÏ‰הקונה ÒÈÙÈ ««¿≈¿«≈«…∆

u

והברוךקכט. הסמ "ע לשיטת  בו , לחזור רוצה רק ללוי, השטר את  שנתן  מודה ואם 

ויכול לוי קנה  לא ורעק"א והנתיבות  הקצות ולשיטת בו . לחזור וא"א  לוי קנה טעם 

המחבר. לשון  נראה וכן  מהמתנה, לחזור
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¯ËL BÏ ‰NÚÈL חדשBÓL ÏÚ שהמוכר יועיל לא וממילא הקונה , של ∆«¬∆¿««¿
ללוקח  עצמו את שיעבד הלוה כי ‡Bימחל, ÔÈ�˜a ‰ÂÏ‰ ÂÈÏÚ Ïa˜È B‡ ,¿«≈»»«…∆¿ƒ¿»

‰�B˜Ï ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ BÙ˜ÊL ,ÌÈ„Ú È�Ùa B˙‡„B‰a החוב את שהפך ¿»»ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»»¿ƒ¿∆«∆
לקונה  חדשה ÏÎeÈכהלואה ‡Ï ·eLÂ ‡Ìהמוכר, eÏÙ‡Â .ÏÁÓÏ הקונה ¿…«ƒ¿…«¬ƒƒ

BÓÚ המוכר ‰˙�‰ ÏeÁÓעם  BÏÁÓ Ì‡ ,BÏÁÓÏ ÏÎeÈ ‡ÏL כיון ƒ¿»ƒ∆…«¿»¬ƒ¿»»
חלה  ומחל, תנאו על שעבר וברגע אצלו, נשאר הגוף שיעבוד שבמציאות

לעשות  שיכול מה לעשות יוכל שלא תנאי לעשות יכול ואין eÏÙ‡Âהמחילה, .«¬ƒ
Ì‡ ש כתב BÁkהמוכר Ïk Ô˜¯Â ,È¯Ó‚Ï ‡e‰‰ ·BÁ‰ ÁkÓ BÓˆÚ ˜ÏÒ ƒƒ≈«¿ƒ…«««¿«¿≈¿ƒ≈»…

ÏeÁÓ BÏÁÓ Ì‡ ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,‰�B˜Ï ¯ËLa אי הגוף שיעבוד את כי «¿««∆¬ƒ»ƒƒ¿»»
לקונה  למכור ÏÁÓÏאפשר ÏÎeÈ ¯ÎBÓ‰ ÏL L¯BÈ‰ eÏÙ‡Â אע"פ . «¬ƒ«≈∆«≈«ƒ¿…

וא"כ  בירושה, עובר הוא מ"מ הגוף, שיעבוד למכור אפשר שאי שנתבאר

ללוה  למחול יכול היורש ולכן היורש, אצל נמצא הגוף ‡ÔÈהשיעבוד ,e‰ÈÓe .ƒ≈
‰ÂÏ‰ Ô·e‡¯ ,„ˆÈk .Á˜BÏÏ „ÈÒÙ‰Ï È„k BÓˆÚÏ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯BÈ‰«≈»ƒ¿…¿«¿¿≈¿«¿ƒ«≈«≈«¿≈ƒ¿»

¯ËLa B�·Ï זה שטר לפרוע צריך והוא אביו, של הלוה הוא שהבן ,היינו ƒ¿ƒ¿«
B¯ÎÓe חוב השטר את מכר המלוה Ï‡ראובן ,Ô·e‡¯ ˙Óe ,ÔBÚÓLÏ ¿»¿ƒ¿≈¿≈…

L¯BÈ È�‡Â ÏÈ‡B‰ Ôa‰ ¯Ó‡È,לאבי חייב שהייתי החוב את ירשתי א"כ …««≈ƒ«¬ƒ≈
וא"כ  לרשותי, עבר הגוף בכוחי ‰Èz˜ÊÁוהשיעבוד ÈÓˆÚÏיש ÏÁÓÏ כמו ∆¡«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒ

יורש, מזיק Âבכל מדין ללוקח לשלם צריך החוב, את שמחל מוכר שכל ¿אע"ג
כאן מ"מ ל"ב, סעיף לקמן שיתבאר ÈÏוכמו ÔÈ‡ חייב אני ÌeÏkאין ÌÏLÏ ≈ƒ¿«≈¿

ÈÓ¯‚„ ‡�È„Ó אפשר אי כאן מ"מ לשלם, המוחל את לחייב הטעם שזה ƒƒ»¿«¿ƒ
כיון  גרמי, משום ËÙÏ¯לחייבו ‡Ï‡ Á˜BÏÏ ˜ÈÊ‰Ï Èz�Âk ‡Ï È�‡L∆¬ƒ…ƒ«¿ƒ¿«ƒ«≈«∆»ƒ¿…

ÈÓˆÚכן לומר יכול אין ללוקח. להזיק כשהתכוון רק זה גרמי ‡Ï‡וחיוב «¿ƒ∆»
Á˜BÏÏ ·BÁ‰ Ïk Ú¯Bt חלה לא ממילא לעצמו, למחול יכול אדם שאין כיון ≈«»««≈«

כלל  ÏÁÓÏמחילתו ÏBÎÈ BÓˆÚÏ Û‡L ¯ÓB‡Â ˜ÏBÁL ÈÓ LÈÂ ומ"מ . ¿≈ƒ∆≈¿≈∆«¿«¿»ƒ¿…
משא"כ  להזיק, התכוון שלא אע"פ חוב, השטר ששווה כמה ללוקח לשלם צריך

החוב  כל דמי משלם מחילתו חלה שלא כיון הראשונה, ≈¿ÏÈÚÏ‰‚‰:.לדיעה

'Á ÛÈÚÒ 'Ò ÔÓÈÒ(Ê"È ÛÈÚÒ Ì˘ ¯ÂË· Ì‚)Ô·e‡¯ Ì‡L ¯‡a˙� המלוה ƒ»¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿≈

ÔBÚÓL ÌL ÏÚ BÏL ¯ËL ·zÎÏ ‰Âˆ מ"מ המלוה, הוא שמעון ‡ÔÈכאילו ƒ»ƒ¿…¿«∆«≈ƒ¿≈

,BÏÁÓÏ ÏBÎÈ Ô·e‡¯ Ï·‡ ,BÏL ÔBÓÓ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»¿»¬ƒ¿≈«»∆¬»¿≈»¿»¬

¯ËL‰ ÏÚa ‡¯˜� ‡e‰ Èk לו משועבד È„‰a‡,והלוה BÏÁÓ ‡Ï eÏÙ‡Â . ƒƒ¿»«««¿««¬ƒ…¿»¿∆¿»
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Û‡ ,ÏÁÓ� ‰Ê ¯ËL Ì‚ ,‰Êa ‡ˆBÈk B‡ B„ÈaL ‰Ó Ïk ‰ÂÏÏ ÏÁÓL ˜ «̄∆»««…∆»«∆¿»«≈«∆«¿«∆ƒ¿««

ÔBÚÓL ÌL ÏÚ ·zÎ�L Èt ÏÚ(Ê"Î˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙). «ƒ∆ƒ¿««≈ƒ¿

„Î,ÏÁÓÏ ÏBÎÈL ÏkL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ש הדין BNÚÏ˙הוא ÏBÎÈ ≈ƒ∆≈∆»∆»ƒ¿…»«¬
Ú¯Ù�L ‰‡„B‰ ¯·BL מחילה כמו ÔÓÊשנחשב CÈ¯‡‰Ï B‡ , »»»∆ƒ¿«¿«¬ƒ¿«

ÔBÚ¯t‰ הפירעון זמן הארכת על במקצת מחילה ÌÏLÓeדהוי המוכר , «≈»¿«≈
הזמן  את B˜ÈÊ‰Lלקונה ÊÏ‰שהאריך ‰Ó ÈÙk הזמן .בהארכת »∆¿ƒ«∆ƒƒ

˙·Ë ÂÎ

‰ÎÌ‰È�È„aL ÔÂÈkL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,Ï‡¯NÈÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎÓL ÈB‚∆»«¿«¿ƒ¿»≈≈ƒ∆≈∆≈»∆¿ƒ≈∆
הגויים  וחוקי BÏבדיני ¯ÎÓ B˙eÎÊ Ïk לכן הגוף, שיעבוד כולל »¿»«
dÏ Ô�È�È„ Ì‰È�È„kחוקיהם לפי הגוי את ‡B�Èדנים BÏÁÓe ¯ÊÁ Ì‡L ¿ƒ≈∆«¿ƒ»≈∆ƒ»«¿»≈

ÏeÁÓ זכותו כל מכר שלדיניהם Ì‰È�È„a.כיון ,Ô˙�L Ïk ÔÎÂ הוא החוק »¿≈»∆»«¿ƒ≈∆

ÌÏLÓשהיה‡eÏÙש  ,‰¯ÈÒÓe ‰·È˙k ‡Ïa הגוי את שדנים כיון וא"כ ¬ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ»¿«≈

גמורה  כמכירה נחשב ומסירה, כתיבה בלי שטר נתן או מכר אם כדיניהם,

(˙Ó˘ ÈÓ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)Ï‡¯NÈÏ ¯ÎÓ eÏÈ‡k ÈB‚Ï ¯ÎÓL Ï‡¯NÈÂ .¿ƒ¿»≈∆»«¿¿ƒ»«¿ƒ¿»≈
ישראל  דיני כפי המוכר הישראל את דנים .כי

ÂÎÈ˙‡„ ÏÎÏe CÏ ‡�„aÚzLÓ ‰ÂÏÓÏ ‰ÂÏ ·˙k Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ∆ƒ»«…∆««¿∆ƒ¿«¿«¿»»¿»¿»ƒ
C˙ÓÁÓ מחמת שיבוא מי לכל גופו שיעבד מתחילה כבר זה דבאופן ≈¬»»

B¯ÎÓeהמלוה  זה , לשטר Lהמלוה ÈÓÏכבר‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa „ÏB� ‰È‰ ¿»¿ƒ∆»»»ƒ¿««¿»»
אליו  הלוה השתעבדות חלה בעולם, שהיה ÏÁÓÏדכיון ÏBÎÈ B�È‡ ·eL כי , ≈»ƒ¿…

מי  לכל נשתעבד וכאן לימכר, יכול לא הגוף ששיעבוד מחמת המחילה טעם

למחול  יכול המוכר אין ולכן ÏBÎÈשיוציאו, ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ∆««ƒ≈»
ÏÁÓÏ,לאחרים השתעבד ומכוחו לראשון, רק השתעבד השיעבוד שעיקר  כיון ƒ¿…

למחול  עדיין יכול הראשון BÁ·‰‚‰:.קל ולכן ¯ËL ¯ÎBÓ„ ‡‰ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ»¿≈¿«

Á˜BÏÏ ·ÈÁ ‰È‰ ‡Ï ¯ÎBÓ‰L e�È‰ ,ÏÁÓÏ ÏBÎÈ מלבד אחר חוב שום »ƒ¿…«¿∆«≈…»»«»«≈«

זה  שטר ‡Bמכירת אלא, אחר, חוב לו שיש באופן Óa‰אפילו BÏ LÈL∆≈«∆

u

למ "ד קל. דאף  הסמ"ע דעת  ומסירה, כתיבה צריך  האם כזה בלשון כשכתב  ולענין 

לכולם. מראש  שהשתעבד כיון ומסירה  כתיבה א"צ מ "מ למחול , הראשון שיכול 

ומסירה. כתיבה  צריך  מ "מ  למחול , יכול  דאין  למ "ד דאפי' הש "ך  ודעת 
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¯ËL BÏ ‰NÚÈL חדשBÓL ÏÚ שהמוכר יועיל לא וממילא הקונה , של ∆«¬∆¿««¿
ללוקח  עצמו את שיעבד הלוה כי ‡Bימחל, ÔÈ�˜a ‰ÂÏ‰ ÂÈÏÚ Ïa˜È B‡ ,¿«≈»»«…∆¿ƒ¿»

‰�B˜Ï ‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ BÙ˜ÊL ,ÌÈ„Ú È�Ùa B˙‡„B‰a החוב את שהפך ¿»»ƒ¿≈≈ƒ∆¿»»»¿ƒ¿∆«∆
לקונה  חדשה ÏÎeÈכהלואה ‡Ï ·eLÂ ‡Ìהמוכר, eÏÙ‡Â .ÏÁÓÏ הקונה ¿…«ƒ¿…«¬ƒƒ

BÓÚ המוכר ‰˙�‰ ÏeÁÓעם  BÏÁÓ Ì‡ ,BÏÁÓÏ ÏÎeÈ ‡ÏL כיון ƒ¿»ƒ∆…«¿»¬ƒ¿»»
חלה  ומחל, תנאו על שעבר וברגע אצלו, נשאר הגוף שיעבוד שבמציאות

לעשות  שיכול מה לעשות יוכל שלא תנאי לעשות יכול ואין eÏÙ‡Âהמחילה, .«¬ƒ
Ì‡ ש כתב BÁkהמוכר Ïk Ô˜¯Â ,È¯Ó‚Ï ‡e‰‰ ·BÁ‰ ÁkÓ BÓˆÚ ˜ÏÒ ƒƒ≈«¿ƒ…«««¿«¿≈¿ƒ≈»…

ÏeÁÓ BÏÁÓ Ì‡ ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,‰�B˜Ï ¯ËLa אי הגוף שיעבוד את כי «¿««∆¬ƒ»ƒƒ¿»»
לקונה  למכור ÏÁÓÏאפשר ÏÎeÈ ¯ÎBÓ‰ ÏL L¯BÈ‰ eÏÙ‡Â אע"פ . «¬ƒ«≈∆«≈«ƒ¿…

וא"כ  בירושה, עובר הוא מ"מ הגוף, שיעבוד למכור אפשר שאי שנתבאר

ללוה  למחול יכול היורש ולכן היורש, אצל נמצא הגוף ‡ÔÈהשיעבוד ,e‰ÈÓe .ƒ≈
‰ÂÏ‰ Ô·e‡¯ ,„ˆÈk .Á˜BÏÏ „ÈÒÙ‰Ï È„k BÓˆÚÏ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯BÈ‰«≈»ƒ¿…¿«¿¿≈¿«¿ƒ«≈«≈«¿≈ƒ¿»

¯ËLa B�·Ï זה שטר לפרוע צריך והוא אביו, של הלוה הוא שהבן ,היינו ƒ¿ƒ¿«
B¯ÎÓe חוב השטר את מכר המלוה Ï‡ראובן ,Ô·e‡¯ ˙Óe ,ÔBÚÓLÏ ¿»¿ƒ¿≈¿≈…

L¯BÈ È�‡Â ÏÈ‡B‰ Ôa‰ ¯Ó‡È,לאבי חייב שהייתי החוב את ירשתי א"כ …««≈ƒ«¬ƒ≈
וא"כ  לרשותי, עבר הגוף בכוחי ‰Èz˜ÊÁוהשיעבוד ÈÓˆÚÏיש ÏÁÓÏ כמו ∆¡«¿ƒƒ¿…¿«¿ƒ

יורש, מזיק Âבכל מדין ללוקח לשלם צריך החוב, את שמחל מוכר שכל ¿אע"ג
כאן מ"מ ל"ב, סעיף לקמן שיתבאר ÈÏוכמו ÔÈ‡ חייב אני ÌeÏkאין ÌÏLÏ ≈ƒ¿«≈¿

ÈÓ¯‚„ ‡�È„Ó אפשר אי כאן מ"מ לשלם, המוחל את לחייב הטעם שזה ƒƒ»¿«¿ƒ
כיון  גרמי, משום ËÙÏ¯לחייבו ‡Ï‡ Á˜BÏÏ ˜ÈÊ‰Ï Èz�Âk ‡Ï È�‡L∆¬ƒ…ƒ«¿ƒ¿«ƒ«≈«∆»ƒ¿…

ÈÓˆÚכן לומר יכול אין ללוקח. להזיק כשהתכוון רק זה גרמי ‡Ï‡וחיוב «¿ƒ∆»
Á˜BÏÏ ·BÁ‰ Ïk Ú¯Bt חלה לא ממילא לעצמו, למחול יכול אדם שאין כיון ≈«»««≈«

כלל  ÏÁÓÏמחילתו ÏBÎÈ BÓˆÚÏ Û‡L ¯ÓB‡Â ˜ÏBÁL ÈÓ LÈÂ ומ"מ . ¿≈ƒ∆≈¿≈∆«¿«¿»ƒ¿…
משא"כ  להזיק, התכוון שלא אע"פ חוב, השטר ששווה כמה ללוקח לשלם צריך

החוב  כל דמי משלם מחילתו חלה שלא כיון הראשונה, ≈¿ÏÈÚÏ‰‚‰:.לדיעה

'Á ÛÈÚÒ 'Ò ÔÓÈÒ(Ê"È ÛÈÚÒ Ì˘ ¯ÂË· Ì‚)Ô·e‡¯ Ì‡L ¯‡a˙� המלוה ƒ»¿ƒƒ¿»≈∆ƒ¿≈

ÔBÚÓL ÌL ÏÚ BÏL ¯ËL ·zÎÏ ‰Âˆ מ"מ המלוה, הוא שמעון ‡ÔÈכאילו ƒ»ƒ¿…¿«∆«≈ƒ¿≈

,BÏÁÓÏ ÏBÎÈ Ô·e‡¯ Ï·‡ ,BÏL ÔBÓÓ‰ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,BÏÁÓÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓLƒ¿»¿»¬ƒ¿≈«»∆¬»¿≈»¿»¬

¯ËL‰ ÏÚa ‡¯˜� ‡e‰ Èk לו משועבד È„‰a‡,והלוה BÏÁÓ ‡Ï eÏÙ‡Â . ƒƒ¿»«««¿««¬ƒ…¿»¿∆¿»
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Û‡ ,ÏÁÓ� ‰Ê ¯ËL Ì‚ ,‰Êa ‡ˆBÈk B‡ B„ÈaL ‰Ó Ïk ‰ÂÏÏ ÏÁÓL ˜ «̄∆»««…∆»«∆¿»«≈«∆«¿«∆ƒ¿««

ÔBÚÓL ÌL ÏÚ ·zÎ�L Èt ÏÚ(Ê"Î˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙). «ƒ∆ƒ¿««≈ƒ¿

„Î,ÏÁÓÏ ÏBÎÈL ÏkL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ש הדין BNÚÏ˙הוא ÏBÎÈ ≈ƒ∆≈∆»∆»ƒ¿…»«¬
Ú¯Ù�L ‰‡„B‰ ¯·BL מחילה כמו ÔÓÊשנחשב CÈ¯‡‰Ï B‡ , »»»∆ƒ¿«¿«¬ƒ¿«

ÔBÚ¯t‰ הפירעון זמן הארכת על במקצת מחילה ÌÏLÓeדהוי המוכר , «≈»¿«≈
הזמן  את B˜ÈÊ‰Lלקונה ÊÏ‰שהאריך ‰Ó ÈÙk הזמן .בהארכת »∆¿ƒ«∆ƒƒ

˙·Ë ÂÎ

‰ÎÌ‰È�È„aL ÔÂÈkL ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,Ï‡¯NÈÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎÓL ÈB‚∆»«¿«¿ƒ¿»≈≈ƒ∆≈∆≈»∆¿ƒ≈∆
הגויים  וחוקי BÏבדיני ¯ÎÓ B˙eÎÊ Ïk לכן הגוף, שיעבוד כולל »¿»«
dÏ Ô�È�È„ Ì‰È�È„kחוקיהם לפי הגוי את ‡B�Èדנים BÏÁÓe ¯ÊÁ Ì‡L ¿ƒ≈∆«¿ƒ»≈∆ƒ»«¿»≈

ÏeÁÓ זכותו כל מכר שלדיניהם Ì‰È�È„a.כיון ,Ô˙�L Ïk ÔÎÂ הוא החוק »¿≈»∆»«¿ƒ≈∆

ÌÏLÓשהיה‡eÏÙש  ,‰¯ÈÒÓe ‰·È˙k ‡Ïa הגוי את שדנים כיון וא"כ ¬ƒ¿…¿ƒ»¿ƒ»¿«≈

גמורה  כמכירה נחשב ומסירה, כתיבה בלי שטר נתן או מכר אם כדיניהם,

(˙Ó˘ ÈÓ ˜¯Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�)Ï‡¯NÈÏ ¯ÎÓ eÏÈ‡k ÈB‚Ï ¯ÎÓL Ï‡¯NÈÂ .¿ƒ¿»≈∆»«¿¿ƒ»«¿ƒ¿»≈
ישראל  דיני כפי המוכר הישראל את דנים .כי

ÂÎÈ˙‡„ ÏÎÏe CÏ ‡�„aÚzLÓ ‰ÂÏÓÏ ‰ÂÏ ·˙k Ì‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ∆ƒ»«…∆««¿∆ƒ¿«¿«¿»»¿»¿»ƒ
C˙ÓÁÓ מחמת שיבוא מי לכל גופו שיעבד מתחילה כבר זה דבאופן ≈¬»»

B¯ÎÓeהמלוה  זה , לשטר Lהמלוה ÈÓÏכבר‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa „ÏB� ‰È‰ ¿»¿ƒ∆»»»ƒ¿««¿»»
אליו  הלוה השתעבדות חלה בעולם, שהיה ÏÁÓÏדכיון ÏBÎÈ B�È‡ ·eL כי , ≈»ƒ¿…

מי  לכל נשתעבד וכאן לימכר, יכול לא הגוף ששיעבוד מחמת המחילה טעם

למחול  יכול המוכר אין ולכן ÏBÎÈשיוציאו, ÔÎ Èt ÏÚ Û‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .¿≈¿ƒ∆««ƒ≈»
ÏÁÓÏ,לאחרים השתעבד ומכוחו לראשון, רק השתעבד השיעבוד שעיקר  כיון ƒ¿…

למחול  עדיין יכול הראשון BÁ·‰‚‰:.קל ולכן ¯ËL ¯ÎBÓ„ ‡‰ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ≈¿ƒ»¿≈¿«

Á˜BÏÏ ·ÈÁ ‰È‰ ‡Ï ¯ÎBÓ‰L e�È‰ ,ÏÁÓÏ ÏBÎÈ מלבד אחר חוב שום »ƒ¿…«¿∆«≈…»»«»«≈«

זה  שטר ‡Bמכירת אלא, אחר, חוב לו שיש באופן Óa‰אפילו BÏ LÈL∆≈«∆

u

למ "ד קל. דאף  הסמ"ע דעת  ומסירה, כתיבה צריך  האם כזה בלשון כשכתב  ולענין 

לכולם. מראש  שהשתעבד כיון ומסירה  כתיבה א"צ מ "מ למחול , הראשון שיכול 

ומסירה. כתיבה  צריך  מ "מ  למחול , יכול  דאין  למ "ד דאפי' הש "ך  ודעת 
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Ú¯ÙÏ מחילתו חלה BÏלכן ·ÈÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ אחר , Óa‰חוב BÏ ÔÈ‡Â ƒ¿…«¬»ƒ»»«»¿≈«∆

‰ÂÏ‰ ÂÈLÎÚÓL ,Ú¯ÙÏ שנמכר בשטר שמופיע הלוה היינו המוכר, של ƒ¿…«∆≈«¿»«…∆

Á˜BÏÏללוקח  „aÚLÓ נתן דרבי שיעבודא ÔÓÈÒמדין ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓk , ¿À¿»«≈«¿∆ƒ¿»≈¿«»ƒ»

,Â"Ùהשטר מוכר ÏÁÓÏוממילא ÏBÎÈ B�È‡ שלו הלוה כי שלו, ללוה ≈»ƒ¿…

מתחייב  מחילתו שע"י אע"פ אחר, חוב כשאין [אבל ללוקח. ישר משועבד

זה] היזק על לשלם מהיכן לו אין אם אף מחילתו מהני  מ"מ מזיק, מדין לו

(ÂÏÙ�˘ ‰˘‡‰ Ù"ÒÂ ˙Â·˙Î„ ·"Ù ÈÎ„¯Ó)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ שהלוה . דאע"פ דס"ל ¿≈¿ƒ

האמצעי  יכול עדיין נתן, דרבי שיעבודא מדין לשלישי משועבד הראשון

לראשון Â‰¯‡"˘)למחול ˙ÂÙÒÂ˙ Ô"·Ó¯)Â"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ ה',. סעיף «≈¿«»ƒ»

למחול  יכול שאינו Ì‡Âשפסק אלא. השטר את לו הקנה BÏלא את ‰˜�‰ ¿ƒƒ¿»

] Ú˜¯˜ ·‚‡ BÓˆÚ ·BÁ‰ ראה אגב בקנין השטר את י']בהקנה סעיף ,לעיל ««¿«««¿«

ÏÁÓÏ ÏBÎÈ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ עצמו דהשיעבוד זו לשיטה ס"ל זה דבאופן ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿…

לקונה  ÏÁÓÏעובר ÏBÎÈ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ עצמו,, החוב את בהקנה דגם דס"ל ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿…

למחול יכול ולכן הגוף שיעבוד את הקנה ˘˙Èלא ·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

(˙ÂÚ„‰,ÏÏk ÔÈ�˜ Ô‡k ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ a‡‚·חוב„משום. ‰�˜� B�È‡ ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿∆¿««

ÔÈÙÈÏÁa ‡ÏÂ וחליפין באגב נקנה אינו לפנינו, ממשי דבר כאן שאין כיון ¿…«¬ƒƒ

(Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ÛÒÂÈ ˙È·)'Ë ÛÈÚÒ ‚"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כדיעה סתם שם ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

.זו 

˙·Ë ÊÎ

ÊÎהמלוה אם אולם למחול, יכול דיורש נתבאר ÈÎL·לעיל ˙�zÓa B�˙�¿»¿«¿«¿ƒ
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯BÈ‰ ÔÈ‡ ,˙ÓÂ ,Ú¯Ó תיטרף שלא כדי חז"ל תקנו כך ¿«»≈≈«≈»ƒ¿…

אבל  מתנתו, עי"ז ולהפקיע למחול יכול שהיורש יידע הוא אם החולה של דעתו

שימות  עד חלה לא מתנתו כי ללוה, למחול יכול עצמו מרע .השכיב

ÁÎ ה t‰אשה ÏÚ ‰ÂÏÓ B‡ ·BÁ ¯ËL dÏÚ·Ï ˙Ò�ÎÓ נדוניה בתורת «¿∆∆¿«¬»¿«ƒ¿∆«∆
ומסירה] כתיבה בלי אף שמועיל י"ב סעיף לעיל eÂÏL[ונתבאר B‡ ,∆»

‰L‡Ï ÔÈ�˜ ÔÈ‡„ ,ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ d�È‡ ,‰È‡eN� ¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ‰�ÓÓƒ∆»¬≈ƒ««ƒ∆»≈»¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿»»ƒ»
‚BÏÓ ÈÒÎ� eÈ‰ eÏÙ‡Â ,dÏÚa ‡Ïa של הבעלים הוא שהבעל נחשב ולכן ¿…«¬»«¬ƒ»ƒ¿≈¿

בעלה  כיד אשה דיד האשה, ולא .החוב
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˙·Ë ÁÎ

ËÎÏBÎÈ B�È‡ ,ÔzLÏL „ÓÚÓa ,B¯ÎÓ B‡ B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B�‰«≈¿««¬≈¿»¿«¬«¿»¿»≈»
ÏÁÓÏ האריך והש"ך והשיעבוד. החוב עצם עובר שלשתן דבמעמד ƒ¿…

שבעל  חוב ונשאר שבשטר, החוב את למחול יכול שלשתן במעמד דגם לחלוק

.פה 

ÏÔBkLÓ LÈÂ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰מהלוהB„Èa המלוה ,של «≈¿««¬≈¿≈«¿¿»
B¯ÒÓe המשכון את מסר ‰Á˜BÏהמלוה „Èa חוב השטר את שקנה ,זה ¿»¿««≈«

ÔBkLÓ‰ „‚�kL ‰Ó ‰ÂÏÏ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ B�È‡ ·eL יש חוב שבעל כיון ≈»ƒ¿…«…∆«∆¿∆∆««¿
אין  ולכן בו, קנין הלוקח קיבל המשכון, את לו מסר וכשהמוכר במשכון, קנין לו

המשכון  של שויו כנגד למחול BkLÓ�˙יכול ‰˙È‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ,¿«ƒƒ»¿»«¿«
L ,da ˜ÈÊÁ‰Â Á˜BÏ‰ „¯ÈÂ ,Ú˜¯˜המוכרÈÓ LÈÂ .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ B�È‡ «¿«¿»««≈«¿∆¡ƒ»∆≈»ƒ¿…¿≈ƒ

BÊa ˜ÏBÁL לכן במטלטלין, כמו גמורה וחזקה תפיסה אין שבקרקע כיון ∆≈¿
השיעבוד  על בעלים נשאר .המלוה

˙·Ë ËÎ

‡Ïמ"מ החוב, על למחול יכול חוב, שטר המוכר שכל הקונה Á˜BÏאע"פ ≈«
‰ÂÏÓÏ B¯ÎÓe ¯ÊÁL ·BÁ ¯ËL ומסירה ÏÁÓÏבכתיבה ÏBÎÈ B�È‡ , ¿«∆»«¿»««¿∆≈»ƒ¿…

ללוקח, מעולם הגיע ולא המלוה אצל מתחילה נשאר הגוף שיעבוד כי ללוה,

ואין  כלום, בידו נשאר ולא לגמרי רשותו נתרוקנה למלוה, ומכרו כשחזר ולכן

למחול  מה על ‡Ï‡לו ,„BÚ ‡ÏÂ L�È‡Ïאפילו. ÔBL‡¯ Á˜BÏ B¯ÎÓ Ì‡ ¿…∆»ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ»
‡ÓÏÚ„ מ"מ עצמו, למלוה ÏÁÓÏולא ÏBÎÈ ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÔÈ‡ מטעם ¿»¿»≈≈«ƒ»ƒ¿…

רק  למחול, מה על בידו ואין השני, ללוקח מכר ברשותו שהיה מה כי הנ"ל,

למחול  יכול הראשון .המוכר

·Ï מהלוקח להפקיע וממילא חובו על ללוה למחול יכול שהמוכר נתבאר לעיל

שהזיקו. מה ללוקח לשלם מחוייב אם הנידון וכעת שקנה, ≈∆¿ÏÁBÓLkמה
·BÁ‰ ¯ËLa ·e˙kL ‰Ó Ïk ÌÏLÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÂÈL¯BÈ B‡ ,¯ÎBÓ‰«≈¿»¿ƒƒ¿«≈»«∆»ƒ¿««

השטר  את כשקנה ששילם מה רק ÌÈÒÎ�aLולא ‰ÙÈ‰Ó שבנכסיו,, מעידית ≈«»∆∆«¿»ƒ
מזיק  כל a‡Ï„כמו BÏ Ì¯‚ È¯‰L BÓkשקנה ‰ËL¯את, ‡e‰ È¯‰Â , ∆¬≈»«¿«≈«¿««¬≈¿

BÙ¯NL גרמי מדין חייב חבירו, של חובו שטר השורף ÔÈÓLוכל ,e‰ÈÓe . ∆¿»ƒ»ƒ
‡e‰L ‰Ó ÈÙk ¯ËL‰ המחילה בשעת ‰ÂÏ‰שווה Ì‡ ÔB‚k ‚·¯‡הוא, «¿«¿ƒ«∆¿ƒ«…∆«¿»
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Ú¯ÙÏ מחילתו חלה BÏלכן ·ÈÁ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ אחר , Óa‰חוב BÏ ÔÈ‡Â ƒ¿…«¬»ƒ»»«»¿≈«∆

‰ÂÏ‰ ÂÈLÎÚÓL ,Ú¯ÙÏ שנמכר בשטר שמופיע הלוה היינו המוכר, של ƒ¿…«∆≈«¿»«…∆

Á˜BÏÏללוקח  „aÚLÓ נתן דרבי שיעבודא ÔÓÈÒמדין ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓk , ¿À¿»«≈«¿∆ƒ¿»≈¿«»ƒ»

,Â"Ùהשטר מוכר ÏÁÓÏוממילא ÏBÎÈ B�È‡ שלו הלוה כי שלו, ללוה ≈»ƒ¿…

מתחייב  מחילתו שע"י אע"פ אחר, חוב כשאין [אבל ללוקח. ישר משועבד

זה] היזק על לשלם מהיכן לו אין אם אף מחילתו מהני  מ"מ מזיק, מדין לו

(ÂÏÙ�˘ ‰˘‡‰ Ù"ÒÂ ˙Â·˙Î„ ·"Ù ÈÎ„¯Ó)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ שהלוה . דאע"פ דס"ל ¿≈¿ƒ

האמצעי  יכול עדיין נתן, דרבי שיעבודא מדין לשלישי משועבד הראשון

לראשון Â‰¯‡"˘)למחול ˙ÂÙÒÂ˙ Ô"·Ó¯)Â"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ ה',. סעיף «≈¿«»ƒ»

למחול  יכול שאינו Ì‡Âשפסק אלא. השטר את לו הקנה BÏלא את ‰˜�‰ ¿ƒƒ¿»

] Ú˜¯˜ ·‚‡ BÓˆÚ ·BÁ‰ ראה אגב בקנין השטר את י']בהקנה סעיף ,לעיל ««¿«««¿«

ÏÁÓÏ ÏBÎÈ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ עצמו דהשיעבוד זו לשיטה ס"ל זה דבאופן ≈¿ƒ¿≈»ƒ¿…

לקונה  ÏÁÓÏעובר ÏBÎÈ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ עצמו,, החוב את בהקנה דגם דס"ל ¿≈¿ƒ¿»ƒ¿…

למחול יכול ולכן הגוף שיעבוד את הקנה ˘˙Èלא ·˙ÂÎ‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)

(˙ÂÚ„‰,ÏÏk ÔÈ�˜ Ô‡k ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ a‡‚·חוב„משום. ‰�˜� B�È‡ ¿≈¿ƒ¿≈«ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿∆¿««

ÔÈÙÈÏÁa ‡ÏÂ וחליפין באגב נקנה אינו לפנינו, ממשי דבר כאן שאין כיון ¿…«¬ƒƒ

(Ì"·Ó¯‰ ˙Ú„Ï ÛÒÂÈ ˙È·)'Ë ÛÈÚÒ ‚"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כדיעה סתם שם ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ

.זו 

˙·Ë ÊÎ

ÊÎהמלוה אם אולם למחול, יכול דיורש נתבאר ÈÎL·לעיל ˙�zÓa B�˙�¿»¿«¿«¿ƒ
ÏÁÓÏ ÏBÎÈ L¯BÈ‰ ÔÈ‡ ,˙ÓÂ ,Ú¯Ó תיטרף שלא כדי חז"ל תקנו כך ¿«»≈≈«≈»ƒ¿…

אבל  מתנתו, עי"ז ולהפקיע למחול יכול שהיורש יידע הוא אם החולה של דעתו

שימות  עד חלה לא מתנתו כי ללוה, למחול יכול עצמו מרע .השכיב

ÁÎ ה t‰אשה ÏÚ ‰ÂÏÓ B‡ ·BÁ ¯ËL dÏÚ·Ï ˙Ò�ÎÓ נדוניה בתורת «¿∆∆¿«¬»¿«ƒ¿∆«∆
ומסירה] כתיבה בלי אף שמועיל י"ב סעיף לעיל eÂÏL[ונתבאר B‡ ,∆»

‰L‡Ï ÔÈ�˜ ÔÈ‡„ ,ÏÁÓÏ ‰ÏBÎÈ d�È‡ ,‰È‡eN� ¯Á‡ ÌÈ¯Á‡ ‰�ÓÓƒ∆»¬≈ƒ««ƒ∆»≈»¿»ƒ¿…¿≈ƒ¿»»ƒ»
‚BÏÓ ÈÒÎ� eÈ‰ eÏÙ‡Â ,dÏÚa ‡Ïa של הבעלים הוא שהבעל נחשב ולכן ¿…«¬»«¬ƒ»ƒ¿≈¿

בעלה  כיד אשה דיד האשה, ולא .החוב
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˙·Ë ÁÎ

ËÎÏBÎÈ B�È‡ ,ÔzLÏL „ÓÚÓa ,B¯ÎÓ B‡ B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL Ô˙B�‰«≈¿««¬≈¿»¿«¬«¿»¿»≈»
ÏÁÓÏ האריך והש"ך והשיעבוד. החוב עצם עובר שלשתן דבמעמד ƒ¿…

שבעל  חוב ונשאר שבשטר, החוב את למחול יכול שלשתן במעמד דגם לחלוק

.פה 

ÏÔBkLÓ LÈÂ ,B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰מהלוהB„Èa המלוה ,של «≈¿««¬≈¿≈«¿¿»
B¯ÒÓe המשכון את מסר ‰Á˜BÏהמלוה „Èa חוב השטר את שקנה ,זה ¿»¿««≈«

ÔBkLÓ‰ „‚�kL ‰Ó ‰ÂÏÏ ÏÁÓÏ ÏBÎÈ B�È‡ ·eL יש חוב שבעל כיון ≈»ƒ¿…«…∆«∆¿∆∆««¿
אין  ולכן בו, קנין הלוקח קיבל המשכון, את לו מסר וכשהמוכר במשכון, קנין לו

המשכון  של שויו כנגד למחול BkLÓ�˙יכול ‰˙È‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ,¿«ƒƒ»¿»«¿«
L ,da ˜ÈÊÁ‰Â Á˜BÏ‰ „¯ÈÂ ,Ú˜¯˜המוכרÈÓ LÈÂ .ÏÁÓÏ ÏBÎÈ B�È‡ «¿«¿»««≈«¿∆¡ƒ»∆≈»ƒ¿…¿≈ƒ

BÊa ˜ÏBÁL לכן במטלטלין, כמו גמורה וחזקה תפיסה אין שבקרקע כיון ∆≈¿
השיעבוד  על בעלים נשאר .המלוה

˙·Ë ËÎ

‡Ïמ"מ החוב, על למחול יכול חוב, שטר המוכר שכל הקונה Á˜BÏאע"פ ≈«
‰ÂÏÓÏ B¯ÎÓe ¯ÊÁL ·BÁ ¯ËL ומסירה ÏÁÓÏבכתיבה ÏBÎÈ B�È‡ , ¿«∆»«¿»««¿∆≈»ƒ¿…

ללוקח, מעולם הגיע ולא המלוה אצל מתחילה נשאר הגוף שיעבוד כי ללוה,

ואין  כלום, בידו נשאר ולא לגמרי רשותו נתרוקנה למלוה, ומכרו כשחזר ולכן

למחול  מה על ‡Ï‡לו ,„BÚ ‡ÏÂ L�È‡Ïאפילו. ÔBL‡¯ Á˜BÏ B¯ÎÓ Ì‡ ¿…∆»ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ»
‡ÓÏÚ„ מ"מ עצמו, למלוה ÏÁÓÏולא ÏBÎÈ ÔBL‡¯ Á˜BÏ ÔÈ‡ מטעם ¿»¿»≈≈«ƒ»ƒ¿…

רק  למחול, מה על בידו ואין השני, ללוקח מכר ברשותו שהיה מה כי הנ"ל,

למחול  יכול הראשון .המוכר

·Ï מהלוקח להפקיע וממילא חובו על ללוה למחול יכול שהמוכר נתבאר לעיל

שהזיקו. מה ללוקח לשלם מחוייב אם הנידון וכעת שקנה, ≈∆¿ÏÁBÓLkמה
·BÁ‰ ¯ËLa ·e˙kL ‰Ó Ïk ÌÏLÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ,ÂÈL¯BÈ B‡ ,¯ÎBÓ‰«≈¿»¿ƒƒ¿«≈»«∆»ƒ¿««

השטר  את כשקנה ששילם מה רק ÌÈÒÎ�aLולא ‰ÙÈ‰Ó שבנכסיו,, מעידית ≈«»∆∆«¿»ƒ
מזיק  כל a‡Ï„כמו BÏ Ì¯‚ È¯‰L BÓkשקנה ‰ËL¯את, ‡e‰ È¯‰Â , ∆¬≈»«¿«≈«¿««¬≈¿

BÙ¯NL גרמי מדין חייב חבירו, של חובו שטר השורף ÔÈÓLוכל ,e‰ÈÓe . ∆¿»ƒ»ƒ
‡e‰L ‰Ó ÈÙk ¯ËL‰ המחילה בשעת ‰ÂÏ‰שווה Ì‡ ÔB‚k ‚·¯‡הוא, «¿«¿ƒ«∆¿ƒ«…∆«¿»
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ÌÈÒÎ� BÏ ÔÈ‡L B‡ ,‡�È„ ˙Èˆ ‡Ï„ ‡ÓÏ‡ כי פחות, שווה השטר א"כ «ƒ»¿…«≈ƒ»∆≈¿»ƒ
ישלם  זה שווי וכפי לגבותו, Ó˙קשה Ì‡Â ÂÈL¯BÈהמוחל , eÓÏLÈ כי , ¿ƒ≈¿«¿¿»

נכסיו  נשתעבדו שמחל ˜"Ê)‰‚‰:.קלא בשעה ˜"Ò Í"˘ ÔÈÈÚ ‡"·˘¯ 'Â˘˙)
ÈB‚ ÏL ·BÁ ¯ËL BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â ריבית גם עליו BÏÁÓeשמקבל ושוב , לגוי, ¿ƒ»«¿«∆¿»

מהגוי  לגבותו יכול ÂÈÏÚאין ‰ÏÚL ˙Èa¯‰ Û‡ BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ זמן , עד »ƒ¿«≈«»ƒƒ∆»»»»

הריבית, את למכור אפשר דאי ס"ל והש"ך מהנזק. חלק זה כי המחילה,

כשמחלו  עליו חייב  ‰e‡ואין Úe¯tL Ú„B� Ì‡ Ï·‡ למוכר,. פרע  כבר שהגוי ¬»ƒ«∆»«

שכח וא"כ רק לאחר, השטר את מכר ואח"כ בחזרה, שטרו את לתבוע

חוב, שטר כלל לו מכר שלא ÊÁÏ¯נתברר ÏBÎÈ ‰È‰ ‡e‰„ ·‚ ÏÚ Û‡«««¿»»»«¬…

ÈB‚‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ כנגדו שטר שיש כיון שפרע, לו יאמינו לא מ"מ קלב כי , ¿ƒ¿ƒ«

ÏÁBÓ‰ ¯eËt כזכייה אלא חוב, כגביית נחשב לא הגבייה שאפשרות כיון »«≈

ומ"מ  מהפקר, זכייה אפשרות ממנו מנע רק והמוחל ההפקר, מן במציאה

מזיק מדין השטר על ששילם מה לו לשלם È"„חייב ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)

(‡"·˘¯‰ Ì˘·‰Ê ÏÎÂ רק . ולא השטר, דמי כל משלם שהמוחל שאמרנו ¿»∆

זה השטר, על ששילם ¯Âa˙‡מה ˙ˆ˜ ˙Ú„ÏÔÈÈÚ È"·Â ¯ÂË· ˙ÂÚ„‰ '·) ¿««¿««¿»»

(Ë"˜ ˜"Ò Í"˘,·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ ÏÎ·„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈa¯ Ï·‡¬»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«

BÏ Ô˙�L ÌÈÓ„‰ ‡Ï‡ BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ BÏÁÓe·¯Â ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ¿»≈»ƒ¿«≈∆»«»ƒ∆»«

(ÔÂ‡‚ ‡¯È¯˘ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰L ‰Óe דכיון וטעמם לגבותו, שיוכל כדי הוצאות «∆ƒ»»

דמי  בכל שזכה נחשב ולא רעועה, כמכירה נחשב למחול, יכול שהמוכר

ראשונה כדיעה הכריע והש"ך עליו. ששילם במה רק אלא (Â"È¯‰Óהשטר,

(Ó"„Â ·"Ò˜ 'ÈÒ.

Ë·˘ '‡

‚Ï¯ËL‰L ÔÓÊa ,ÔÈÓeÏL˙a ·ÈÁ ÏÁBÓ‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆«¿«
‡e‰L ‰ÂÏ‰ ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .e�ÓÓ Ú¯tÏ Èe‡¯ ‰ÂÏÓ‰Â ¯Lk»≈¿«ƒ¿∆»ƒ»«ƒ∆¬»ƒ»««…∆∆

u

הש "ךקלא. הכרעת  [וכן קנס, בתורת  רק  הוא גרמי שחיוב  הראשונים לשיטות

ע"פ [תומים  יורשיו  את  קנסו  לא  כי  לשלם , חייבים  היורשים אין שפ"ו ], בסימן 

גרמי . מחמת ולא הדין מעיקר חייב  דזה שקיבל , הדמים  לשלם  צריך  אבל  הש "ך ],

השיטהקלב. כמו  וצ"ל  מה"ת. שאסור  גוי גזל  משום  כאן אין  מ"ט  צ "ע לכאורה א.ה.

רק זה אין שלהטעותו  ראיה וא"כ  להטעותו , שמותר ברמ "א א ' סעי' שמ"ח בסימן 

שמטעהו . ע "י ממון ממנו להוציא  גם  אלא לו , מלשלם  להיפטר
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Â ,ÛÈÊÓהלוקחÈ�Ú B‡ ÌÏ‡ ‰ÂÏ‰L B‡ ,BÓÈ˜Ï ÏBÎÈ B�È‡ אפשר ואי ¿À»¿≈»¿«¿∆«…∆«»»ƒ
ממנו  החוב את B˙ÏÈÁÓלגבות „ˆÓ ÏÁBÓ‰ ¯eËt מחילתו,, בלי גם כי »«≈ƒ«¿ƒ»

צריך  אין ששילם, מה את ואף כלום, לו הזיק ולא החוב, את לגבות יכול היה לא

כזה  שטר שקנה לעצמו הפסיד הוא כי לו, .לשלם

„Ï בהערה ראה לסעיף, ‡Ô�È¯Óקלג הקדמה ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓa Ì‚«¿≈¿««¿ƒ»
‡e‰ ¯ÙBÒ ˙eÚË '˙eÈ¯Á‡' על אחריות לו התחייב שהמוכר וודאי «¬»»≈

השטר  של BÁ·המכירה ÏÚa ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ ,¯ÎBÓ ÏL‰Ê Û¯ËÂ את ¿ƒ»ƒ»««∆≈¿»«∆
שקנאו ‰BÁ·שטר קודם לו משועבד היה זה כי בחובו, aL‡מהלוקח B‡ , «∆»

BÏL ‰Ê ¯ËLL ‰È‡¯ ‡È·‰Â „Á‡ השטר את העדים הביאו ובטעות ∆»¿≈ƒ¿»»∆¿«∆∆
כשמו  היה ששמו מחמת BÈkˆ‡למוכר ÏÎÂ ,‰ÏÁz ‰ÂÏÓ‰Ó BÁ˜ÏL B‡∆¿»≈««¿∆¿ƒ»¿»«≈

˙eÈ¯Á‡ ÔÈ„Ó ¯ÎBÓ‰Ó ‰·B‚Â Á˜BÏ‰ ¯ÊBÁ ,‰Êa לו כתב לא אפילו »∆≈«≈«¿∆≈«≈ƒƒ«¬»
השטר  דמי כל וגובה סופר, טעות הוא כתב שלא מה כי Âאחריות, .‡ÈˆB‰ Ì‡¿ƒƒ

‰Ê ¯ËLL ¯·BL ‰ÂÏ‰כבר ˜„Ìהוא ‰ÂÏÓ‰ BÏ ÏÁÓL B‡ ,Úe¯t «…∆»∆¿«∆»«∆»«««¿∆…∆
ÔÎÏ ש נתברר א"כ המכירה, ÌÈ¯ÊBÁ.לפני ˙BÚÓ‰Â ,˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ »≈¬≈∆∆«»¿«»¿ƒ
Ì‡Â ש שנתברר אלא כדין, היתה ÈÎÓ¯‰המכירה ˙ÚLa È�Ú ‰ÂÏ‰ ‰È‰ ¿ƒ»»«…∆»ƒƒ¿«¿ƒ»

זה  הרי לו, שמכר המחיר את שווה היה לא השטר זה ‡B�‡‰ומחמת ÏÏÎaƒ¿«»»
Â .BÈÂL ÈÓ„Ó ¯˙BÈa B¯ÎÓ Ì‡ ‡e‰ ש הוא ‡B�‡‰הדין ˙B¯ËLÏ ÔÈ‡ ƒ¿»¿≈ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»»»

אין  חוב ושטר אונאה, דיני בו יש ממון שגופו בדבר שרק ופרט מכלל דילפינן

לו  דהיה טעות למקח נחשב ולא אונאתו. לתבוע יכול אין וממילא ממון, גופו

Ì‡Âלחקור  אלא. השטר, מכירת בשעת ממון ללוה Ckהיה ¯Á‡ È�Ú‰ ¿ƒ∆¡ƒ«««
ÏBÎÈ B�È‡Âהלוקח˙eÈ¯Á‡ ÏÏÎa ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌeÏk e�ÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ¿≈»¿ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿««¬»

לגבות  יכול שאין וכאן המוכר, מחמת המקח את מפסיד אם רק  זה דהאחריות

אמרינן  המכירה, אחרי שהתחדש דבר וזה הלוה, „d„Èמחמת ÏÊÓ„ של ¿«»ƒ≈
»«‚¯Ì.הלוקח 

u

והוכיח קלג. מערער בא או  ממנו , וטרפו  המוכר של  חוב  בעל  ובא קרקע שקנה מי

לחזור  שזכותו  דהיינו  אחריות, לו  יש  ממנו , והוציאה שלו  היא שקנה שהקרקע 

אמרינן  אחריות, לו  כתב  לא  ואפילו ממנו , שטרפו הקרקע  שווי  ולתבוע  למוכר

אחריות . בלי קונה אדם  אין ודאי  כי סופר, טעות שהוא 
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ÌÈÒÎ� BÏ ÔÈ‡L B‡ ,‡�È„ ˙Èˆ ‡Ï„ ‡ÓÏ‡ כי פחות, שווה השטר א"כ «ƒ»¿…«≈ƒ»∆≈¿»ƒ
ישלם  זה שווי וכפי לגבותו, Ó˙קשה Ì‡Â ÂÈL¯BÈהמוחל , eÓÏLÈ כי , ¿ƒ≈¿«¿¿»

נכסיו  נשתעבדו שמחל ˜"Ê)‰‚‰:.קלא בשעה ˜"Ò Í"˘ ÔÈÈÚ ‡"·˘¯ 'Â˘˙)
ÈB‚ ÏL ·BÁ ¯ËL BÏ ¯ÎÓ Ì‡Â ריבית גם עליו BÏÁÓeשמקבל ושוב , לגוי, ¿ƒ»«¿«∆¿»

מהגוי  לגבותו יכול ÂÈÏÚאין ‰ÏÚL ˙Èa¯‰ Û‡ BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ זמן , עד »ƒ¿«≈«»ƒƒ∆»»»»

הריבית, את למכור אפשר דאי ס"ל והש"ך מהנזק. חלק זה כי המחילה,

כשמחלו  עליו חייב  ‰e‡ואין Úe¯tL Ú„B� Ì‡ Ï·‡ למוכר,. פרע  כבר שהגוי ¬»ƒ«∆»«

שכח וא"כ רק לאחר, השטר את מכר ואח"כ בחזרה, שטרו את לתבוע

חוב, שטר כלל לו מכר שלא ÊÁÏ¯נתברר ÏBÎÈ ‰È‰ ‡e‰„ ·‚ ÏÚ Û‡«««¿»»»«¬…

ÈB‚‰ ÔÓ ˙Ba‚ÏÂ כנגדו שטר שיש כיון שפרע, לו יאמינו לא מ"מ קלב כי , ¿ƒ¿ƒ«

ÏÁBÓ‰ ¯eËt כזכייה אלא חוב, כגביית נחשב לא הגבייה שאפשרות כיון »«≈

ומ"מ  מהפקר, זכייה אפשרות ממנו מנע רק והמוחל ההפקר, מן במציאה

מזיק מדין השטר על ששילם מה לו לשלם È"„חייב ·È˙� ÌÁÂ¯È Â�È·¯)

(‡"·˘¯‰ Ì˘·‰Ê ÏÎÂ רק . ולא השטר, דמי כל משלם שהמוחל שאמרנו ¿»∆

זה השטר, על ששילם ¯Âa˙‡מה ˙ˆ˜ ˙Ú„ÏÔÈÈÚ È"·Â ¯ÂË· ˙ÂÚ„‰ '·) ¿««¿««¿»»

(Ë"˜ ˜"Ò Í"˘,·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ ÏÎ·„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÌÈ˜ÏBÁ ÌÈa¯ Ï·‡¬»«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿«

BÏ Ô˙�L ÌÈÓ„‰ ‡Ï‡ BÏ ÌÏLÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ BÏÁÓe·¯Â ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ¿»≈»ƒ¿«≈∆»«»ƒ∆»«

(ÔÂ‡‚ ‡¯È¯˘ÂÈÏÚ ‡ÈˆB‰L ‰Óe דכיון וטעמם לגבותו, שיוכל כדי הוצאות «∆ƒ»»

דמי  בכל שזכה נחשב ולא רעועה, כמכירה נחשב למחול, יכול שהמוכר

ראשונה כדיעה הכריע והש"ך עליו. ששילם במה רק אלא (Â"È¯‰Óהשטר,

(Ó"„Â ·"Ò˜ 'ÈÒ.

Ë·˘ '‡

‚Ï¯ËL‰L ÔÓÊa ,ÔÈÓeÏL˙a ·ÈÁ ÏÁBÓ‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒ∆«≈«»¿«¿ƒƒ¿«∆«¿«
‡e‰L ‰ÂÏ‰ ÔÚË Ì‡ Ï·‡ .e�ÓÓ Ú¯tÏ Èe‡¯ ‰ÂÏÓ‰Â ¯Lk»≈¿«ƒ¿∆»ƒ»«ƒ∆¬»ƒ»««…∆∆

u

הש "ךקלא. הכרעת  [וכן קנס, בתורת  רק  הוא גרמי שחיוב  הראשונים לשיטות

ע"פ [תומים  יורשיו  את  קנסו  לא  כי  לשלם , חייבים  היורשים אין שפ"ו ], בסימן 

גרמי . מחמת ולא הדין מעיקר חייב  דזה שקיבל , הדמים  לשלם  צריך  אבל  הש "ך ],

השיטהקלב. כמו  וצ"ל  מה"ת. שאסור  גוי גזל  משום  כאן אין  מ"ט  צ "ע לכאורה א.ה.

רק זה אין שלהטעותו  ראיה וא"כ  להטעותו , שמותר ברמ "א א ' סעי' שמ"ח בסימן 

שמטעהו . ע "י ממון ממנו להוציא  גם  אלא לו , מלשלם  להיפטר
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Â ,ÛÈÊÓהלוקחÈ�Ú B‡ ÌÏ‡ ‰ÂÏ‰L B‡ ,BÓÈ˜Ï ÏBÎÈ B�È‡ אפשר ואי ¿À»¿≈»¿«¿∆«…∆«»»ƒ
ממנו  החוב את B˙ÏÈÁÓלגבות „ˆÓ ÏÁBÓ‰ ¯eËt מחילתו,, בלי גם כי »«≈ƒ«¿ƒ»

צריך  אין ששילם, מה את ואף כלום, לו הזיק ולא החוב, את לגבות יכול היה לא

כזה  שטר שקנה לעצמו הפסיד הוא כי לו, .לשלם

„Ï בהערה ראה לסעיף, ‡Ô�È¯Óקלג הקדמה ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓa Ì‚«¿≈¿««¿ƒ»
‡e‰ ¯ÙBÒ ˙eÚË '˙eÈ¯Á‡' על אחריות לו התחייב שהמוכר וודאי «¬»»≈

השטר  של BÁ·המכירה ÏÚa ‡a Ì‡ ,CÎÈÙÏ ,¯ÎBÓ ÏL‰Ê Û¯ËÂ את ¿ƒ»ƒ»««∆≈¿»«∆
שקנאו ‰BÁ·שטר קודם לו משועבד היה זה כי בחובו, aL‡מהלוקח B‡ , «∆»

BÏL ‰Ê ¯ËLL ‰È‡¯ ‡È·‰Â „Á‡ השטר את העדים הביאו ובטעות ∆»¿≈ƒ¿»»∆¿«∆∆
כשמו  היה ששמו מחמת BÈkˆ‡למוכר ÏÎÂ ,‰ÏÁz ‰ÂÏÓ‰Ó BÁ˜ÏL B‡∆¿»≈««¿∆¿ƒ»¿»«≈

˙eÈ¯Á‡ ÔÈ„Ó ¯ÎBÓ‰Ó ‰·B‚Â Á˜BÏ‰ ¯ÊBÁ ,‰Êa לו כתב לא אפילו »∆≈«≈«¿∆≈«≈ƒƒ«¬»
השטר  דמי כל וגובה סופר, טעות הוא כתב שלא מה כי Âאחריות, .‡ÈˆB‰ Ì‡¿ƒƒ

‰Ê ¯ËLL ¯·BL ‰ÂÏ‰כבר ˜„Ìהוא ‰ÂÏÓ‰ BÏ ÏÁÓL B‡ ,Úe¯t «…∆»∆¿«∆»«∆»«««¿∆…∆
ÔÎÏ ש נתברר א"כ המכירה, ÌÈ¯ÊBÁ.לפני ˙BÚÓ‰Â ,˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ »≈¬≈∆∆«»¿«»¿ƒ
Ì‡Â ש שנתברר אלא כדין, היתה ÈÎÓ¯‰המכירה ˙ÚLa È�Ú ‰ÂÏ‰ ‰È‰ ¿ƒ»»«…∆»ƒƒ¿«¿ƒ»

זה  הרי לו, שמכר המחיר את שווה היה לא השטר זה ‡B�‡‰ומחמת ÏÏÎaƒ¿«»»
Â .BÈÂL ÈÓ„Ó ¯˙BÈa B¯ÎÓ Ì‡ ‡e‰ ש הוא ‡B�‡‰הדין ˙B¯ËLÏ ÔÈ‡ ƒ¿»¿≈ƒ¿≈»¿¿≈ƒ¿»»»

אין  חוב ושטר אונאה, דיני בו יש ממון שגופו בדבר שרק ופרט מכלל דילפינן

לו  דהיה טעות למקח נחשב ולא אונאתו. לתבוע יכול אין וממילא ממון, גופו

Ì‡Âלחקור  אלא. השטר, מכירת בשעת ממון ללוה Ckהיה ¯Á‡ È�Ú‰ ¿ƒ∆¡ƒ«««
ÏBÎÈ B�È‡Âהלוקח˙eÈ¯Á‡ ÏÏÎa ‰Ê ÔÈ‡ ,ÌeÏk e�ÓÓ ‡ÈˆB‰Ï ¿≈»¿ƒƒ∆¿≈∆ƒ¿««¬»

לגבות  יכול שאין וכאן המוכר, מחמת המקח את מפסיד אם רק  זה דהאחריות

אמרינן  המכירה, אחרי שהתחדש דבר וזה הלוה, „d„Èמחמת ÏÊÓ„ של ¿«»ƒ≈
»«‚¯Ì.הלוקח 

u

והוכיח קלג. מערער בא או  ממנו , וטרפו  המוכר של  חוב  בעל  ובא קרקע שקנה מי

לחזור  שזכותו  דהיינו  אחריות, לו  יש  ממנו , והוציאה שלו  היא שקנה שהקרקע 

אמרינן  אחריות, לו  כתב  לא  ואפילו ממנו , שטרפו הקרקע  שווי  ולתבוע  למוכר

אחריות . בלי קונה אדם  אין ודאי  כי סופר, טעות שהוא 
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Ë·˘ '·

‰Ï‡e‰ ˜ÈÊÓ ,ÏÁBÓ‰רק˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ eÏÙ‡Â .BÏÁÓL ‰ÚLÓ «≈«ƒƒ»»∆¿»«¬ƒƒ≈»»«¬»
חיוב  הוא אלא האחריות, בחיוב כלולה המחילה אין מ"מ המכירה, בזמן

ולכן  המחילה, ע"י שחל BÁB˜ÏÓ˙מחודש eÏÙ‡ ,È„aÚLÓÓ ‰·B‚ B�È‡≈∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒƒ»
Ô‡kÓ ¯Á‡Ï eÁ˜ÏL,השטר מחמת שמחוייב מה רק כי המחילה, לאחר ∆»¿¿««ƒ«

לקוחות, שיעבוד ע"ז אין המחילה מחמת חיוב משא"כ לקוחות, שיעבוד ע"ז חל

ולכן  קול, לו שאין היזק הוי מחילה מ"מ מזיק, מחמת כעת לו שמשועבד ואע"פ

מלקוחות  גובה ÈÎÓ¯‰אין ˙ÚL· BÏ ·˙k Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ‡Ìבפירוש,, ∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
·BÁ ÈÓ„ ÌÏLÏ ÈÒÎ�e ÈÓˆÚ „aÚLÓ È�È¯‰ ‰Ê ·BÁ ÏÁÓ‡Â ¯ÊÁ‡∆¡…¿∆¿…∆¬≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿»«¿«≈¿≈

È„aÚLÓÓ ‰·B‚ ,‰Ê וגובה בשטר, נכתב המחילה על החיוב ‡eÏÙכי ∆∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
B˙ÏÈÁÓÏ eÓ„˜L ˙BÁB˜ÏÓ מחל כבר שמא לקנותו שלא ליזהר להם דהיה ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ»

מיד  ימחול .או

ÂÏÔ˙B�a ÔÈ„‰ ‡e‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ במתנה¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ≈ƒ∆≈∆«ƒ¿≈¿««¬≈¿»«
,BÏÁÓeמ"מ אחריות, חיוב אין שבמתנה ÔÈ„kאע"פ ,BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ¿»«»¿«≈¿ƒ

BÏÁÓe ¯ÊÁÂ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰ בו זכה שכבר דבר שהזיקו .קלד כיון «≈¿«¿»«¿»

Ë·˘ '‚

ÊÏ,Ï‡¯NÈÏ ¯ËL‰ ¯ÎÓe ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ¯ËLa ‰ÂÏÓ BÏ ‰È‰L ¯‚≈∆»»ƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿»≈»««¿«¿ƒ¿»≈
dÏ Ú˜t ,¯‚‰ ˙Óe החוב‰ÂÏ‰ ¯ËÙ�Â לא , הגוף שיעבוד שאת כיון ≈«≈»«≈¿ƒ¿»«…∆

הלוה  זכה הפקר, נכסיו כל ונעשו הגר, שמת ברגע הגר, אצל נשאר וזה מכר

כמו  בשטרו, לגבות הלוקח יכול אין וממילא לגר, חייב שהיה במה בעצמו

ללוה  המוכר .קלה שמחל

u

את קלד. אם כשמחל , לשלם צריך כמה דעות שתי  ברמ "א  הובא ל "ב  סעיף  לעיל 

הסמ"ע דעת  שמחל , מתנה נותן  ולענין עליו . ששילם  מה רק  או  השטר דמי כל 

רק לשלם  חייב  שכאן הש "ך  דעת אולם  השטר. דמי כל  לשלם  צריך  לכו "ע  שכאן 

עליו , ששילם מה רק שמשלם  למ "ד אבל  השטר , דמי  כל  משלם  שבמוכר למ"ד

הסמ"ע שדברי הגר"א כתב  וכן  לגמרי. פטור כלום , שילם  שלא  כיון  מתנה בנותן 

מאוד. תמוהים 

עלקלה. מחל  לא שהמוכר זמן  כל  גמור, קנין השטר את שקנה  דכיון הש "ך ודעת

חייב . שהלוה  הקצוה "ח  דעת וכן  הלוה. בו  זכה ולא מאליו , פוקע החוב  אין  החוב ,
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ÁÏ,B¯·ÁÏ ¯ËL ¯ÎBÓ‰כדיB˙Ba‚Ï לצור הנייר את מכר אם [לאפוקי «≈¿««¬≈ƒ¿
ממון] דגופו אונאה, דיני בו יש דודאי צלוחיתו, פי „ÔÈעל Ba ÔÈ‡ ,≈ƒ

‰‡�B‡ ולכן אונאה, מדין נתמעטו שטרות È„a�¯כי ÛÏ‡ ‰ÂL ¯ÎÓ eÏÙ‡ »»¬ƒ»«¿≈∆∆¿ƒ»
ÛÏ‡a ¯�È„ ‰ÂL B‡,בשטרות אונאה דאין דהא השו"ע דדעת קיים, המקח ¿≈ƒ»¿∆∆

מכפול  יותר באונאה אפילו ÁÓÓˆ‰.הוא ¯˙BÈ·„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ∆¡»

Á˜Ó ÏeËa ÈÂ‰ שדינו שתות של אונאה מדין התמעטו דשטרות דס"ל «≈ƒ≈»

השיעור  מטלטלין דבכל מקח, ביטול של מאונאה לא אבל אונאה, שמחזיר

כפול  של באונאה הוא השיעור וכאן משתות, יותר ¯"˙קלו הוא Ì˘· ¯ÂË)

(·‰Ê‰ ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â.

Ë·˘ '„

ËÏ לישבע דצריך במקצת, מודה והנתבע אחד כשתובע היא, דאורייתא שבועה

לישבע  וצריך כנגדו, מעיד אחד ועד לגמרי כשכופר או השאר, על ולהכחיש

אולם ששרפם B¯ËL˙להכחישו, המפקיד וטוען לשמור, שטרות שנתן כגון ¿»
הזיקם  ÂÈÏÚאו LÈL B‡ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ eÏÙ‡ .Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚaL� ÔÈ‡ ,≈ƒ¿»ƒ¬≈∆¬ƒ»¿ƒ¿«∆≈»»

‰¯Bz‰ ˙Úe·LÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ „Ú ופרט כלל מכח נתמעט כי ≈∆»¬≈∆»ƒ¿««»
‰Ò˙וכלל  Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚaL� Ï·‡ צריך , ומכחישו, ממון שתובעו כל מדרבנן ¬»ƒ¿»ƒ¬≈∆∆≈

בשבועה  כמו בידו, ס"ת בנקיטת נשבע אין אולם ונפטר, הכחשתו על לישבע

שבועת  תקנת מ"מ דאורייתא, משבועה שנתמעט אע"פ ובשטרות דאורייתא,

רק  בשטרות, אף היתה È‡„Âהיסת ˙�ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ אפשר אי כי ƒ»¿»»«¬«««
ספק  בטענת ‚Ïe‚Ï.קלז להשביע È„È ÏÚ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚaL� ÔÎÂ שאין באופן אף ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆«¿≈ƒ¿

נתחייב  אם מ"מ ודאי, טענת לו שאין או קרקע, או שטרות כגון עליו, נשבע

אותה מכח לגלגל יכול אחרת, תביעה על שבועה על לו גם שישבע שבועה,

כעת עד להשביעו יכל שלא הראשונה ˘·ÚÂ˙התביעה ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â Û"È¯‰)

u

כהראשוניםקלו. הכריע הסמ "ע אולם מכפל , יותר דבעינן משמע הרמ "א  מלשון

עצם ולענין מקח. ביטול  כבר יש  בדיוק  בכפול  אבל  אונאה, אין כפול  עד שרק 

דקיי "ל אונאה, דיני בשטרות אין מכפול  יותר דגם השו"ע כדעת הכריע הש "ך  הדין,

אונאה.. דין לגמרי שאין כר"נ

הש "ך,קלז. דעת  אולם ספק , בטענת  ברשותו  שאינו  להשביעו  יכול  אין זה  ולפי 

אצלו . שהפקידו  ברי זה אם ספק, בטענת  אף  נשבע  זו  דשבועה 
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Ë·˘ '·

‰Ï‡e‰ ˜ÈÊÓ ,ÏÁBÓ‰רק˙eÈ¯Á‡ ÂÈÏÚ Ïa˜ eÏÙ‡Â .BÏÁÓL ‰ÚLÓ «≈«ƒƒ»»∆¿»«¬ƒƒ≈»»«¬»
חיוב  הוא אלא האחריות, בחיוב כלולה המחילה אין מ"מ המכירה, בזמן

ולכן  המחילה, ע"י שחל BÁB˜ÏÓ˙מחודש eÏÙ‡ ,È„aÚLÓÓ ‰·B‚ B�È‡≈∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒƒ»
Ô‡kÓ ¯Á‡Ï eÁ˜ÏL,השטר מחמת שמחוייב מה רק כי המחילה, לאחר ∆»¿¿««ƒ«

לקוחות, שיעבוד ע"ז אין המחילה מחמת חיוב משא"כ לקוחות, שיעבוד ע"ז חל

ולכן  קול, לו שאין היזק הוי מחילה מ"מ מזיק, מחמת כעת לו שמשועבד ואע"פ

מלקוחות  גובה ÈÎÓ¯‰אין ˙ÚL· BÏ ·˙k Ôk Ì‡ ‡Ï‡ ‡Ìבפירוש,, ∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿ƒ»ƒ
·BÁ ÈÓ„ ÌÏLÏ ÈÒÎ�e ÈÓˆÚ „aÚLÓ È�È¯‰ ‰Ê ·BÁ ÏÁÓ‡Â ¯ÊÁ‡∆¡…¿∆¿…∆¬≈ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿»«¿«≈¿≈

È„aÚLÓÓ ‰·B‚ ,‰Ê וגובה בשטר, נכתב המחילה על החיוב ‡eÏÙכי ∆∆ƒ¿«¿¿≈¬ƒ
B˙ÏÈÁÓÏ eÓ„˜L ˙BÁB˜ÏÓ מחל כבר שמא לקנותו שלא ליזהר להם דהיה ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ»

מיד  ימחול .או

ÂÏÔ˙B�a ÔÈ„‰ ‡e‰L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ במתנה¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ≈ƒ∆≈∆«ƒ¿≈¿««¬≈¿»«
,BÏÁÓeמ"מ אחריות, חיוב אין שבמתנה ÔÈ„kאע"פ ,BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ¿»«»¿«≈¿ƒ

BÏÁÓe ¯ÊÁÂ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰ בו זכה שכבר דבר שהזיקו .קלד כיון «≈¿«¿»«¿»

Ë·˘ '‚

ÊÏ,Ï‡¯NÈÏ ¯ËL‰ ¯ÎÓe ,Ï‡¯NÈ ÏÚ ¯ËLa ‰ÂÏÓ BÏ ‰È‰L ¯‚≈∆»»ƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿»≈»««¿«¿ƒ¿»≈
dÏ Ú˜t ,¯‚‰ ˙Óe החוב‰ÂÏ‰ ¯ËÙ�Â לא , הגוף שיעבוד שאת כיון ≈«≈»«≈¿ƒ¿»«…∆

הלוה  זכה הפקר, נכסיו כל ונעשו הגר, שמת ברגע הגר, אצל נשאר וזה מכר

כמו  בשטרו, לגבות הלוקח יכול אין וממילא לגר, חייב שהיה במה בעצמו

ללוה  המוכר .קלה שמחל

u

את קלד. אם כשמחל , לשלם צריך כמה דעות שתי  ברמ "א  הובא ל "ב  סעיף  לעיל 

הסמ"ע דעת  שמחל , מתנה נותן  ולענין עליו . ששילם  מה רק  או  השטר דמי כל 

רק לשלם  חייב  שכאן הש "ך  דעת אולם  השטר. דמי כל  לשלם  צריך  לכו "ע  שכאן 

עליו , ששילם מה רק שמשלם  למ "ד אבל  השטר , דמי  כל  משלם  שבמוכר למ"ד

הסמ"ע שדברי הגר"א כתב  וכן  לגמרי. פטור כלום , שילם  שלא  כיון  מתנה בנותן 

מאוד. תמוהים 

עלקלה. מחל  לא שהמוכר זמן  כל  גמור, קנין השטר את שקנה  דכיון הש "ך ודעת

חייב . שהלוה  הקצוה "ח  דעת וכן  הלוה. בו  זכה ולא מאליו , פוקע החוב  אין  החוב ,
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ÁÏ,B¯·ÁÏ ¯ËL ¯ÎBÓ‰כדיB˙Ba‚Ï לצור הנייר את מכר אם [לאפוקי «≈¿««¬≈ƒ¿
ממון] דגופו אונאה, דיני בו יש דודאי צלוחיתו, פי „ÔÈעל Ba ÔÈ‡ ,≈ƒ

‰‡�B‡ ולכן אונאה, מדין נתמעטו שטרות È„a�¯כי ÛÏ‡ ‰ÂL ¯ÎÓ eÏÙ‡ »»¬ƒ»«¿≈∆∆¿ƒ»
ÛÏ‡a ¯�È„ ‰ÂL B‡,בשטרות אונאה דאין דהא השו"ע דדעת קיים, המקח ¿≈ƒ»¿∆∆

מכפול  יותר באונאה אפילו ÁÓÓˆ‰.הוא ¯˙BÈ·„ e‰Ï ‡¯È·Òe ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿≈ƒ∆¡»

Á˜Ó ÏeËa ÈÂ‰ שדינו שתות של אונאה מדין התמעטו דשטרות דס"ל «≈ƒ≈»

השיעור  מטלטלין דבכל מקח, ביטול של מאונאה לא אבל אונאה, שמחזיר

כפול  של באונאה הוא השיעור וכאן משתות, יותר ¯"˙קלו הוא Ì˘· ¯ÂË)

(·‰Ê‰ ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â.

Ë·˘ '„

ËÏ לישבע דצריך במקצת, מודה והנתבע אחד כשתובע היא, דאורייתא שבועה

לישבע  וצריך כנגדו, מעיד אחד ועד לגמרי כשכופר או השאר, על ולהכחיש

אולם ששרפם B¯ËL˙להכחישו, המפקיד וטוען לשמור, שטרות שנתן כגון ¿»
הזיקם  ÂÈÏÚאו LÈL B‡ ˙ˆ˜Óa ‰„B‰ eÏÙ‡ .Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚaL� ÔÈ‡ ,≈ƒ¿»ƒ¬≈∆¬ƒ»¿ƒ¿«∆≈»»

‰¯Bz‰ ˙Úe·LÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ ,„Á‡ „Ú ופרט כלל מכח נתמעט כי ≈∆»¬≈∆»ƒ¿««»
‰Ò˙וכלל  Ì‰ÈÏÚ ÌÈÚaL� Ï·‡ צריך , ומכחישו, ממון שתובעו כל מדרבנן ¬»ƒ¿»ƒ¬≈∆∆≈

בשבועה  כמו בידו, ס"ת בנקיטת נשבע אין אולם ונפטר, הכחשתו על לישבע

שבועת  תקנת מ"מ דאורייתא, משבועה שנתמעט אע"פ ובשטרות דאורייתא,

רק  בשטרות, אף היתה È‡„Âהיסת ˙�ÚË ÌL ‰˙È‰ Ì‡ אפשר אי כי ƒ»¿»»«¬«««
ספק  בטענת ‚Ïe‚Ï.קלז להשביע È„È ÏÚ Ì‰ÈÏÚ ÔÈÚaL� ÔÎÂ שאין באופן אף ¿≈ƒ¿»ƒ¬≈∆«¿≈ƒ¿

נתחייב  אם מ"מ ודאי, טענת לו שאין או קרקע, או שטרות כגון עליו, נשבע

אותה מכח לגלגל יכול אחרת, תביעה על שבועה על לו גם שישבע שבועה,

כעת עד להשביעו יכל שלא הראשונה ˘·ÚÂ˙התביעה ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â Û"È¯‰)

u

כהראשוניםקלו. הכריע הסמ "ע אולם מכפל , יותר דבעינן משמע הרמ "א  מלשון

עצם ולענין מקח. ביטול  כבר יש  בדיוק  בכפול  אבל  אונאה, אין כפול  עד שרק 

דקיי "ל אונאה, דיני בשטרות אין מכפול  יותר דגם השו"ע כדעת הכריע הש "ך  הדין,

אונאה.. דין לגמרי שאין כר"נ

הש "ך,קלז. דעת  אולם ספק , בטענת  ברשותו  שאינו  להשביעו  יכול  אין זה  ולפי 

אצלו . שהפקידו  ברי זה אם ספק, בטענת  אף  נשבע  זו  דשבועה 
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(ÌÈ�È„‰‰"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ נשבעין שאין דברים על גלגול דין א', סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

מדאורייתא  עליהם נשבעים שאין דברים על היסת שבועת ודין .עליהן,

ÓÌ‰ÈÏÚ ¯ÎN ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ השטרות ‡eÏÙעל ,e„·‡ B‡ e·�‚�Â , ƒ»»≈»»¬≈∆¿ƒ¿¿»¿¬ƒ
ÌÏLÏÓ ¯eËt ,‰ÚÈLÙ· ולכן שמירה, מדיני אף נתמעטו שטרות כי ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈

פטור  בידים, הזיקו שלא כיון כראוי, שמר שלא B¯ÎNאע"פ „ÈÒÙÓ Ï·‡ ,¬»«¿ƒ¿»
Èe‡¯k ¯ÓLL Ú·LÈL „Ú ואם כראוי, ישמור אם רק לו שהובטח והשכר «∆ƒ»«∆»«»»

שכרו  נוטל כראוי, ששמר ÚÈLtÓ‰..קלח נשבע ¯eËt Ì�Á ¯ÓBLL ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈∆≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

‰ÚÈLÙa ÌÈ·ÈÁÓ LÈÂ,שומרים מדיני ולא מזיק מדין חייב דפושע דס"ל ¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»
מזיק  מחיוב נתמעטו לא „ÌÈ¯eËÙ.ושטרות ,¯˜Ú ‡È‰ ‰�BL‡¯‰ ‡¯·Ò‰Â¿«¿»»»ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ

‰ÚÈLÙa eÏÙ‡ ˙B¯ËL ÏÚ בפשיעה שחייב כהדיעה הכריע ‡·Ïוהש"ך ; «¿»¬ƒƒ¿ƒ»¬»

·ÈÁ ,‰ÓB„Î B‡ ¯‰�Ï BÎÈÏL‰L ÔB‚k ,ÌÈ„Èa ˜ÈÊ‰ Ì‡Û"È¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ƒƒƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«»»«∆«»

(È"·· ÔÈÚÂ ,˘"‡¯‰Â·ÈÁ˙ÈL B„ÈÓ e�˜ Ì‡Â השטרות . ÔÈ„kעל ¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿«≈¿ƒ
ÌÈ¯ÓBL‰ דברים ÈÁ·בשאר דבר , על גם בקנין עצמו לחייב יכול אדם כי «¿ƒ«»

בו  חייב ˘"‡.שאינו ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ אם המחלוקת הובא שם א', סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

שמירה, דין בהם שאין בדברים בפשיעה ˆ"‰חייב ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ïe סעיף ¿«»≈ƒ»

שמירה  בו שאין דבר על בקנין עצמו לחייב שיכול זה דין הובא שם .א',

Ë·˘ '‰

‡Ó˙B¯ËL Ì‰Ï LÈÂ ,˜ÏÁÏ e‡aL ÌÈÙzL B‡ ÌÈÁ‡ הנכסים ,בין «ƒÀ»ƒ∆»«¬…¿≈»∆¿»
·e¯˜ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,ÔÈÂL ÈÙÏ ˙B¯ËL‰ Ïk ÔÈ„ ˙Èa eÓeLÈ»≈ƒ»«¿»¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ≈

ÔÓÊ‰ הפירעון ÈÙÏeממנו B˜eÁ¯Âלזמן Âכמות, ‰ÂÏ‰ ÈÒÎ�לפיB˙eÓÏ‡ «¿«¿ƒ¿ƒƒ¿≈«…∆¿«¿
עד  להמתין שצריך הזמן ולפי גבייתו, אפשרות לפי נמדד שטר של שווי כי

e˜ÏÁÈÂלגבייתו  שווין , לפי השטרות ‡Á„,את ·BÁ ¯ËL ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¬…¿ƒ¿«∆»
„e‚‡ B‡ „B‚ ¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ‰�˜ ¯ÓÂÏÎ ,Í˘Ó‡ Â‡ Í˘Ó ,˘Â¯ÈÙ) »»∆»«»

לעצמך  ÎÓ¯הכל B‡ לי לומר )הכל אחד כל יכול חלוקה, כדי בו שאין דבר ¿…

סימן  להלן יתבאר זה דין ופרטי הכל, אקנה אני או הכל תקנה שאתה או לחבירו

u

שאירעקלח. עד הימים על  רק שכר נוטל  השמירה, ימי  בתוך  אונס לו  אירע ואם

האונס.
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B¯ËLקלט קע"א  Ï˜Ï˜˙� ,Ï¯B‚a e˜ÏÁÂ ÔÈ„ ˙Èa eÓLL ¯Á‡ Ì‡Â ,¿ƒ««∆»≈ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ì‰Ó „Á‡ ÏL הלוה שהעני ‚¯Ìכגון BÏÊÓ שלו , .וההפסד ∆∆»≈∆«»»«

·ÓÈÒÎ� ÏÏÎa È¯ËL ,È�BÏÙÏ 'ÈÒÎ�' ¯Ó‡ בכלל השטרות גם וממילא »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿»«
Âהמתנה  ש . מינה ÔÈ·e˙Îkנפקא ÂÈ¯·„L Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰ Ì‡ ¿ƒ¿ƒ¿«∆¿»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯eÒÓÎÂ דעתו תיטרף שלא כדי חז"ל מתקנת מתנתו על קנין צריך ˜�‰ואין , ¿ƒ¿ƒ»»

˙B¯ËL‰ Ì‚ בזה מינה נפקא אין מתנות לשאר אבל ומסירה, כתיבה בלי גם ««¿»
ממילא  יקנה זאת וכשיעשה ומסירה, כתיבה ממילא צריך כי נכסיו, בכלל ששטר

השטרות  נכסים,Â‰‚‰:.את בכלל ששטר שנתבאר ÏÒL˜כיון ÏÚa ÔÎÏ ¿»≈««∆ƒ≈

Ó BÓˆÚ ב ‡BzLזכויותיו 'ÈÒÎ�' קמÂ ,ÏÏÎa ˙B¯ËL Û‡ נכלל,, זה סילוק בכלל «¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿

‡·È‰ש  dÏ ‰NÚL dÏL ‰L¯È ¯ËLÓ BÓˆÚ Ôk Ì‚ ˜ÏÒ שאביה היינו ƒ≈«≈«¿ƒ¿«¿À»∆»∆»»»»ƒ»

בירושתו חלק תקבל ידו שעל שטר לה È"‚)כתב ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÔÈ‡ Ï·‡ ,¬»≈

ÌÈÏËÏËÓ ÏÏÎa ˙B¯ËL'מטלטלין' נקראים שטרות אין אדם בני ,דבלשון ¿»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ

'ÌÈÏËÏËÓ' ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÏÂ שליÏÏÎa ˙B¯ËL ÔÈ‡ ,È�BÏÙÏ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) ¿»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

(‰"Ù˙˙ ÔÓÈÒ.

ÊÒ ÔÓÈÒ

ÏÂ·ÊÂ¯ÙÂ ‰ËÈÓ˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ Á"Ï Â·Â

Ë·˘ 'Â

גבאם,‡ ולא שביעית עליהם שעברו שחובות היא, השביעית ממצות אחת

כספים' 'שמיטת הנקראת וזו לגבותם, ולא לשמטם ËÓL˙שצריך ÔÈ‡≈¿ƒ«
‚‰B� Ï·BÈ‰L ÔÓÊa ‡Ï‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B� ÌÈÙÒk שרוב בזמן היינו ¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«∆«≈≈

u

גוד קלט. דין בשטרות יש  אם מחלוקת הרמ"א שכתב  י"ד סעיף  קע"א  בסימן עיין

ושם. כאן בסמ"ע ועיי ' הדברים , סתם  וכאן  אגוד, או 

זכות קמ. סיבת לו  יש  שכבר ארוסה  כשהיא רק  מועיל  אשתו  מנכסי הבעל  סילוק 

קודם ורק  בנכסיה , זכות  שום לו  אין  עדיין כי שקידשה, קודם ולא  בנכסיה ,

ולכן  הקנאה, בלי סילוק מהני ולא בנכסיה זכה כבר נישאת  שכבר דאחר שנישאת ,
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(ÌÈ�È„‰‰"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ נשבעין שאין דברים על גלגול דין א', סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

מדאורייתא  עליהם נשבעים שאין דברים על היסת שבועת ודין .עליהן,

ÓÌ‰ÈÏÚ ¯ÎN ¯ÓBL ‰È‰ Ì‡ השטרות ‡eÏÙעל ,e„·‡ B‡ e·�‚�Â , ƒ»»≈»»¬≈∆¿ƒ¿¿»¿¬ƒ
ÌÏLÏÓ ¯eËt ,‰ÚÈLÙ· ולכן שמירה, מדיני אף נתמעטו שטרות כי ƒ¿ƒ»»ƒ¿«≈

פטור  בידים, הזיקו שלא כיון כראוי, שמר שלא B¯ÎNאע"פ „ÈÒÙÓ Ï·‡ ,¬»«¿ƒ¿»
Èe‡¯k ¯ÓLL Ú·LÈL „Ú ואם כראוי, ישמור אם רק לו שהובטח והשכר «∆ƒ»«∆»«»»

שכרו  נוטל כראוי, ששמר ÚÈLtÓ‰..קלח נשבע ¯eËt Ì�Á ¯ÓBLL ÔkL ÏÎÂ¿»∆≈∆≈ƒ»»ƒ¿ƒ»

‰ÚÈLÙa ÌÈ·ÈÁÓ LÈÂ,שומרים מדיני ולא מזיק מדין חייב דפושע דס"ל ¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»
מזיק  מחיוב נתמעטו לא „ÌÈ¯eËÙ.ושטרות ,¯˜Ú ‡È‰ ‰�BL‡¯‰ ‡¯·Ò‰Â¿«¿»»»ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ

‰ÚÈLÙa eÏÙ‡ ˙B¯ËL ÏÚ בפשיעה שחייב כהדיעה הכריע ‡·Ïוהש"ך ; «¿»¬ƒƒ¿ƒ»¬»

·ÈÁ ,‰ÓB„Î B‡ ¯‰�Ï BÎÈÏL‰L ÔB‚k ,ÌÈ„Èa ˜ÈÊ‰ Ì‡Û"È¯‰ Ì˘· ¯ÂË) ƒƒƒ¿»«ƒ¿∆ƒ¿ƒ«»»«∆«»

(È"·· ÔÈÚÂ ,˘"‡¯‰Â·ÈÁ˙ÈL B„ÈÓ e�˜ Ì‡Â השטרות . ÔÈ„kעל ¿ƒ»ƒ»∆ƒ¿«≈¿ƒ
ÌÈ¯ÓBL‰ דברים ÈÁ·בשאר דבר , על גם בקנין עצמו לחייב יכול אדם כי «¿ƒ«»

בו  חייב ˘"‡.שאינו ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ אם המחלוקת הובא שם א', סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

שמירה, דין בהם שאין בדברים בפשיעה ˆ"‰חייב ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ïe סעיף ¿«»≈ƒ»

שמירה  בו שאין דבר על בקנין עצמו לחייב שיכול זה דין הובא שם .א',

Ë·˘ '‰

‡Ó˙B¯ËL Ì‰Ï LÈÂ ,˜ÏÁÏ e‡aL ÌÈÙzL B‡ ÌÈÁ‡ הנכסים ,בין «ƒÀ»ƒ∆»«¬…¿≈»∆¿»
·e¯˜ ÈÙÏ „Á‡ Ïk ,ÔÈÂL ÈÙÏ ˙B¯ËL‰ Ïk ÔÈ„ ˙Èa eÓeLÈ»≈ƒ»«¿»¿ƒ»¿»»∆»¿ƒ≈

ÔÓÊ‰ הפירעון ÈÙÏeממנו B˜eÁ¯Âלזמן Âכמות, ‰ÂÏ‰ ÈÒÎ�לפיB˙eÓÏ‡ «¿«¿ƒ¿ƒƒ¿≈«…∆¿«¿
עד  להמתין שצריך הזמן ולפי גבייתו, אפשרות לפי נמדד שטר של שווי כי

e˜ÏÁÈÂלגבייתו  שווין , לפי השטרות ‡Á„,את ·BÁ ¯ËL ‡e‰ Ì‡Â . ¿«¬…¿ƒ¿«∆»
„e‚‡ B‡ „B‚ ¯ÓBÏ „Á‡ Ïk ÏBÎÈ‰�˜ ¯ÓÂÏÎ ,Í˘Ó‡ Â‡ Í˘Ó ,˘Â¯ÈÙ) »»∆»«»

לעצמך  ÎÓ¯הכל B‡ לי לומר )הכל אחד כל יכול חלוקה, כדי בו שאין דבר ¿…

סימן  להלן יתבאר זה דין ופרטי הכל, אקנה אני או הכל תקנה שאתה או לחבירו

u

שאירעקלח. עד הימים על  רק שכר נוטל  השמירה, ימי  בתוך  אונס לו  אירע ואם

האונס.
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B¯ËLקלט קע"א  Ï˜Ï˜˙� ,Ï¯B‚a e˜ÏÁÂ ÔÈ„ ˙Èa eÓLL ¯Á‡ Ì‡Â ,¿ƒ««∆»≈ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿«¿≈¿»
Ì‰Ó „Á‡ ÏL הלוה שהעני ‚¯Ìכגון BÏÊÓ שלו , .וההפסד ∆∆»≈∆«»»«

·ÓÈÒÎ� ÏÏÎa È¯ËL ,È�BÏÙÏ 'ÈÒÎ�' ¯Ó‡ בכלל השטרות גם וממילא »«¿»«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿«¿»«
Âהמתנה  ש . מינה ÔÈ·e˙Îkנפקא ÂÈ¯·„L Ú¯Ó ·ÈÎL ‡e‰ Ì‡ ¿ƒ¿ƒ¿«∆¿»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯eÒÓÎÂ דעתו תיטרף שלא כדי חז"ל מתקנת מתנתו על קנין צריך ˜�‰ואין , ¿ƒ¿ƒ»»

˙B¯ËL‰ Ì‚ בזה מינה נפקא אין מתנות לשאר אבל ומסירה, כתיבה בלי גם ««¿»
ממילא  יקנה זאת וכשיעשה ומסירה, כתיבה ממילא צריך כי נכסיו, בכלל ששטר

השטרות  נכסים,Â‰‚‰:.את בכלל ששטר שנתבאר ÏÒL˜כיון ÏÚa ÔÎÏ ¿»≈««∆ƒ≈

Ó BÓˆÚ ב ‡BzLזכויותיו 'ÈÒÎ�' קמÂ ,ÏÏÎa ˙B¯ËL Û‡ נכלל,, זה סילוק בכלל «¿ƒƒ¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿«¿

‡·È‰ש  dÏ ‰NÚL dÏL ‰L¯È ¯ËLÓ BÓˆÚ Ôk Ì‚ ˜ÏÒ שאביה היינו ƒ≈«≈«¿ƒ¿«¿À»∆»∆»»»»ƒ»

בירושתו חלק תקבל ידו שעל שטר לה È"‚)כתב ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÔÈ‡ Ï·‡ ,¬»≈

ÌÈÏËÏËÓ ÏÏÎa ˙B¯ËL'מטלטלין' נקראים שטרות אין אדם בני ,דבלשון ¿»ƒ¿«ƒ«¿¿ƒ

'ÌÈÏËÏËÓ' ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÏÂ שליÏÏÎa ˙B¯ËL ÔÈ‡ ,È�BÏÙÏ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) ¿»≈ƒ»«ƒ«¿¿ƒƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿«

(‰"Ù˙˙ ÔÓÈÒ.

ÊÒ ÔÓÈÒ

ÏÂ·ÊÂ¯ÙÂ ‰ËÈÓ˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ Á"Ï Â·Â

Ë·˘ 'Â

גבאם,‡ ולא שביעית עליהם שעברו שחובות היא, השביעית ממצות אחת

כספים' 'שמיטת הנקראת וזו לגבותם, ולא לשמטם ËÓL˙שצריך ÔÈ‡≈¿ƒ«
‚‰B� Ï·BÈ‰L ÔÓÊa ‡Ï‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ˙‚‰B� ÌÈÙÒk שרוב בזמן היינו ¿»ƒ∆∆ƒ«»∆»ƒ¿«∆«≈≈

u

גוד קלט. דין בשטרות יש  אם מחלוקת הרמ"א שכתב  י"ד סעיף  קע"א  בסימן עיין

ושם. כאן בסמ"ע ועיי ' הדברים , סתם  וכאן  אגוד, או 

זכות קמ. סיבת לו  יש  שכבר ארוסה  כשהיא רק  מועיל  אשתו  מנכסי הבעל  סילוק 

קודם ורק  בנכסיה , זכות  שום לו  אין  עדיין כי שקידשה, קודם ולא  בנכסיה ,

ולכן  הקנאה, בלי סילוק מהני ולא בנכסיה זכה כבר נישאת  שכבר דאחר שנישאת ,
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הזה  בזמן לאפוקי בנחלתו, נמצא אחד וכל ישראל בארץ נמצאים ישראל ,שבטי
È¯·„ÓeÌÈ¯ÙBÒ ומדרבנן‰Ê‰ ÔÓÊa ˙‚‰B� ÌÈÙÒk ˙ËÓL ‡‰zL ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆«¿««∆

ÌB˜Ó ÏÎa שנוהג ובזמן בארץ, התלויה מצוה דאינה לארץ, בחוץ אף ¿»»
לארץ  בחוץ אף מה"ת נוהג ˘ËÓ‰‰‚‰:.מדאורייתא, '‰Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯)

(ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ì˘· Ô"¯‰Â ‰"Ó ¯Ú˘ ˙"‰Ú·ÌÈ˜ÒBt‰ ˙ÓkÒ‰ ‡e‰ Ôk דבזמן ≈«¿»««¿ƒ

מדרבנן  עכ"פ נוהג �B‰‚˙הזה ‰ËÓL ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ Ï·‡ ÔÓÊaכלל. ¬»≈¿ƒ¿≈¿ƒ»∆∆«¿«

ÏÏk ‰ËÓL ÔÈ„ ÌÈ‚‰B� ÔÈ‡L ,eÏ‡ ˙B�È„Óa eÎÓÒ Ì‰ÈÏÚL ‰‡¯�Â ;‰Ê‰«∆¿ƒ¿∆∆¬≈∆»¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬ƒƒ¿ƒ»¿«

‰Ê‰ ÔÓÊa פרוזבול כלל עושין Ó‰Â�‰‚ואין שמיטה , דין נוהגים שאין הזה «¿««∆¿«ƒ¿»

‰·eL˙a ·e˙kL BÓk ,L"‡¯‰ ÔÓÊa ÔÈ„Ú ÌÈ‚‰B� eÈ‰'‰ ÛÈÚÒ ¯ÂË‰) »¬ƒ¬«ƒƒ¿«»…¿∆»ƒ¿»

Â‡È·‰(e·˙k ¯·Îe ,da eÁ‚L‡ ‡ÏÂ ,‚‰�Ó‰ ÏË·Ï ‡ÈÎe¯Îk ÁÂBˆ ‰È‰L∆»»≈«ƒ¿¿»¿«≈«ƒ¿»¿…«¿»≈¿«»¿

Ï"Ê ÌÈ�B¯Á‡‰ Ôk Ì‚(Â‡È·‰ '‰ ÛÈÚÒ ‰˘Ó ÈÎ¯„·)ÔÈ‡L ‚‰�ÓÏ ÌÚË «≈»«¬ƒ«««ƒ¿»∆≈

‰ËÓL ÔÈ‚‰B� תנאי על לו הלוה כאילו נחשב משמטין, שאין שנהגו דכיון ¬ƒ¿ƒ»

ישמט  ‡ÔÏ¯ÒÈשלא Èa¯ ·¯‰ e�¯BÓe ·"ˆ L¯L ˜"È¯‰Ó È¯·„a ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ¿≈«¬ƒ…∆≈»««ƒƒ∆¿¿

Ì‰È¯Á‡ ˜„˜„Ï ÔÈ‡Â ,Ï"È¯‰Ó·e ˘"„ ÔÓÈÒ ÔL„‰ ˙Óe¯˙a והנמנע ƒ¿««∆∆ƒ»««¬ƒ¿≈¿«¿≈«¬≈∆

עליו  תבוא הדין, כפי פרוזבול עושה או ומשמט המנהג, כפי מלעשות

ÔBaLÁ·eקמא ברכה  ÏÁÓ˜˙קביעת. ‰ÏÙ� ‰ËÓL‰ ˙�L כפי הוא לרמב"ם ¿∆¿¿««¿ƒ»»¿»«¬…∆

קודם  שנה ולרש"י שלנו, Ú‰Â˜¯החשבון כהרמב"ם , ˘"Îלהלכה ˙�LL ¿»ƒ»∆¿«

‰·BËÏ e�ÈÏÚ ‰‡a‰ „"Ï˘ ˙�L ‰È‰È Ôk Ì‡Â ,‰ËÓL ‰˙È‰ Ê"Î˘ ˙�Le¿«»¿»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿∆¿««»»»≈¿»

] ‰ËÓL[שמיטה לטובה עלינו הבאה תשפ"ט שנת יהיה כן ¯ˆÔBואם È‰È , ¿ƒ»¿ƒ»

Lאז 'È'·‡עד È'k' ˙BÏ·BÈÂ ÔÈËÓL ˙B�ÓÏ Ê‡ e¯ÊÁÈÂ L„˜Ó‰ ˙Èa ‰�aÈ ∆ƒ»∆≈«ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ»…

'‰"Ï'L'(‡È ,ËÓ ˙È˘‡¯·)Ë¯ÙÏ ש"ל בשנת שכתבו ש"ל, גימטריא .הר"ת ƒ…ƒ¿«

·‰ÂÏÓ‰ ˙‡ ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L שביעית סוף עד המלוה את גבה לא שאם ¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿∆
ואינו  כבר כגבוי דהוי מטלטלין, משכון בידו יש אא"כ לתובעו, רשאי אינו שוב

�ÌÈÒÎמשמט  ˙eÈ¯Á‡ Ba LÈL ¯ËLaL ‰ÂÏÓ eÏÙ‡Â שקרקעותיו , «¬ƒƒ¿∆∆ƒ¿«∆≈«¬»¿»ƒ

u

דכיון  כתב  ורעק"א אשתו . מנכסי  סילוק שייך לא ביחד, ונושאים  שמקדשים  בזה"ז

השידוכין  בין  סילוק  ומהני  דאתי, כעבידי כבר  נחשב  שידוך , לעזוב  חרם  שיש 

לנישואין .

היתר קמא. על  לסמוך יכול  ואינו  לכתוב  חייב  פרוזבול , לכתוב  שנוהגין  ובמקום

בערב פרוזבול  לכתוב  וסביבותיה ישראל  בארץ הפשוט  המנהג כתב  והב "י הנ "ל .

ז"ל . בירב  הר"י הגדול  הרב  מורי  נהג וכן  שביעית, מוצאי של  ר"ה
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לו  z�kLÓ‰Â‡משועבדים ודוקא , פירות, אוכל והוא למלוה קרקעו שמשכן ¿««¿«¿»
Ìk¯„L ÌB˜Óaללוה זכות ‰ÂÏÓ‰שיש ˜ÏÒÏ מהקרקע˙Ú ÏÎa ¿»∆«¿»¿«≈««¿∆¿»≈
,ÂÈ˙BÚÓ ‡È·ÈL לסלקו כשיכול במשכנתא או קרקע בשיעבוד אלו באופנים ∆»ƒ»»

dzËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L דומה ולא שיעבוד, עם כהלואה אלא כמכירה, זה אין כי ¿ƒƒ¿««¿»
גוביינא  שמחוסר כיון מטלטלין, Ú„למשכון B˜ÏÒÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÌB˜Óe .»∆≈»¿«¿«

B�ÓÊ ÛBÒ פירעון לזמן מראש dzËÓLÓשקבעו ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ שאין , דכיון ¿«≈¿ƒƒ¿««¿»
משמטת  אין ולכן לזמן, כמכירה נחשב זה הרי במעות, לסלקו Ì‡Âקמב יכול .¿ƒ

‡z�kLÓ d�È‡ לבעלים לחזור B˙‡ÂÏ‰aשעומדת ‰„N BÏ ÌÈÒL ‡Ï‡ , ≈»«¿«¿»∆»∆ƒ≈»∆¿«¿»»
מ"מ  במעות, לסלקו שיכול אע"פ זו, מקרקע חובו שיגבה לו ≈‡B�Èואמר

ËÓLÓ דמי ולא משמט, שאינו הוא שהדין בידו, משכון שיש כמו דהוי ¿«≈
פירות  לאכילת רק בידו שהיא „למשכנתא ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ קרקע,. לו ביחד גם ¿≈¿ƒ¿

משמט dÏדאינו È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡a ÈÏÓ È�‰ כמו דדינו דס"ל «≈ƒ≈¿«¿»¿…¿«¿≈≈
לסלקו  יכול שאין במקום רק דמהני B˜ÏÒÏ,במשכנתא ÏBÎÈ B�È‡L ÏÎÂ .¿»∆≈»¿«¿

dÏ È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡ È¯˜Ó ,„Á‡ ÌBÈ eÏÙ‡ שדה שסיים כיון ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»¿…¿«¿≈≈
סיים  שלא משכנתא בסתם  משא"כ אחד, יום לסלקו יכול שלא סגי בהלוואתו,

הזמן  סוף עד לסלקו יוכל שלא צריך ממנה, לגבות .שדה

Ë·˘ 'Ê

‚B¯·Á ÏLÓ ‡˜ÒÚ BÏ LÈL ÈÓ,פקדון ופלגא מלוה שפלגא דינו עיסקא ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆¬≈
כמלוה, נחשב ולכן המעות, מסכום חצי על רק אונסין אחריות שמקבל משום

הוא  והדין כפקדון, דינו ולכן ואבדה, גניבה אחריות רק מקבל חצי ועל

ËÓLÓ˙ש  ˙ÈÚÈ·L ה ÂÏÓ‰את ‡È‰L ‡‚Ït קמג. ¿ƒƒ¿«∆∆«¿»∆ƒƒ¿∆

u

עת 'קמב. 'בכל לסלקו  שיכול  במקום  שדוקא משמע השו "ע לשון מתחילת

זמנו , סוף  שאינו  אע"פ שנה, שיעבור אחר לסלקו  יכול  אם  הא משמטת , שביעית

אין  זמנו, סוף  עד לסלקו  יכול  אין  אם שרק משמע  לשונו  ומסוף  משמטת , אין שוב 

באמצע לסלקו  שיכול  ובאופן  פשוט , הדין הנ"ל  שבאופנים הסמ "ע ותירץ משמט .

משמטת . שהשביעית  להחמיר וצריך  הביאו , לא  ולכן  השו"ע, בזה נסתפק הזמן

שמיטת קמג. לענין כהלואה נחשב  לא מלוה  פלגא  דאף  והקצות הרדב "ז ודעת 

ע זכות ללמד הביאו  והתומים ולכן כספים , עיסקא , של  באופן עסקינו שרוב  לינו 

החובות . את  לשמט  נהגו  לא
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הזה  בזמן לאפוקי בנחלתו, נמצא אחד וכל ישראל בארץ נמצאים ישראל ,שבטי
È¯·„ÓeÌÈ¯ÙBÒ ומדרבנן‰Ê‰ ÔÓÊa ˙‚‰B� ÌÈÙÒk ˙ËÓL ‡‰zL ƒƒ¿≈¿ƒ∆¿≈¿ƒ«¿»ƒ∆∆«¿««∆

ÌB˜Ó ÏÎa שנוהג ובזמן בארץ, התלויה מצוה דאינה לארץ, בחוץ אף ¿»»
לארץ  בחוץ אף מה"ת נוהג ˘ËÓ‰‰‚‰:.מדאורייתא, '‰Ó Ë"Ù Ì"·Ó¯)

(ÌÈ¯ÓÂ‡ ˘È Ì˘· Ô"¯‰Â ‰"Ó ¯Ú˘ ˙"‰Ú·ÌÈ˜ÒBt‰ ˙ÓkÒ‰ ‡e‰ Ôk דבזמן ≈«¿»««¿ƒ

מדרבנן  עכ"פ נוהג �B‰‚˙הזה ‰ËÓL ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ Ï·‡ ÔÓÊaכלל. ¬»≈¿ƒ¿≈¿ƒ»∆∆«¿«

ÏÏk ‰ËÓL ÔÈ„ ÌÈ‚‰B� ÔÈ‡L ,eÏ‡ ˙B�È„Óa eÎÓÒ Ì‰ÈÏÚL ‰‡¯�Â ;‰Ê‰«∆¿ƒ¿∆∆¬≈∆»¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬ƒƒ¿ƒ»¿«

‰Ê‰ ÔÓÊa פרוזבול כלל עושין Ó‰Â�‰‚ואין שמיטה , דין נוהגים שאין הזה «¿««∆¿«ƒ¿»

‰·eL˙a ·e˙kL BÓk ,L"‡¯‰ ÔÓÊa ÔÈ„Ú ÌÈ‚‰B� eÈ‰'‰ ÛÈÚÒ ¯ÂË‰) »¬ƒ¬«ƒƒ¿«»…¿∆»ƒ¿»

Â‡È·‰(e·˙k ¯·Îe ,da eÁ‚L‡ ‡ÏÂ ,‚‰�Ó‰ ÏË·Ï ‡ÈÎe¯Îk ÁÂBˆ ‰È‰L∆»»≈«ƒ¿¿»¿«≈«ƒ¿»¿…«¿»≈¿«»¿

Ï"Ê ÌÈ�B¯Á‡‰ Ôk Ì‚(Â‡È·‰ '‰ ÛÈÚÒ ‰˘Ó ÈÎ¯„·)ÔÈ‡L ‚‰�ÓÏ ÌÚË «≈»«¬ƒ«««ƒ¿»∆≈

‰ËÓL ÔÈ‚‰B� תנאי על לו הלוה כאילו נחשב משמטין, שאין שנהגו דכיון ¬ƒ¿ƒ»

ישמט  ‡ÔÏ¯ÒÈשלא Èa¯ ·¯‰ e�¯BÓe ·"ˆ L¯L ˜"È¯‰Ó È¯·„a ¯‡·Ók«¿…»¿ƒ¿≈«¬ƒ…∆≈»««ƒƒ∆¿¿

Ì‰È¯Á‡ ˜„˜„Ï ÔÈ‡Â ,Ï"È¯‰Ó·e ˘"„ ÔÓÈÒ ÔL„‰ ˙Óe¯˙a והנמנע ƒ¿««∆∆ƒ»««¬ƒ¿≈¿«¿≈«¬≈∆

עליו  תבוא הדין, כפי פרוזבול עושה או ומשמט המנהג, כפי מלעשות

ÔBaLÁ·eקמא ברכה  ÏÁÓ˜˙קביעת. ‰ÏÙ� ‰ËÓL‰ ˙�L כפי הוא לרמב"ם ¿∆¿¿««¿ƒ»»¿»«¬…∆

קודם  שנה ולרש"י שלנו, Ú‰Â˜¯החשבון כהרמב"ם , ˘"Îלהלכה ˙�LL ¿»ƒ»∆¿«

‰·BËÏ e�ÈÏÚ ‰‡a‰ „"Ï˘ ˙�L ‰È‰È Ôk Ì‡Â ,‰ËÓL ‰˙È‰ Ê"Î˘ ˙�Le¿«»¿»¿ƒ»¿ƒ≈ƒ¿∆¿««»»»≈¿»

] ‰ËÓL[שמיטה לטובה עלינו הבאה תשפ"ט שנת יהיה כן ¯ˆÔBואם È‰È , ¿ƒ»¿ƒ»

Lאז 'È'·‡עד È'k' ˙BÏ·BÈÂ ÔÈËÓL ˙B�ÓÏ Ê‡ e¯ÊÁÈÂ L„˜Ó‰ ˙Èa ‰�aÈ ∆ƒ»∆≈«ƒ¿»¿«¿¿»ƒ¿¿ƒƒ¿¿ƒ»…

'‰"Ï'L'(‡È ,ËÓ ˙È˘‡¯·)Ë¯ÙÏ ש"ל בשנת שכתבו ש"ל, גימטריא .הר"ת ƒ…ƒ¿«

·‰ÂÏÓ‰ ˙‡ ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L שביעית סוף עד המלוה את גבה לא שאם ¿ƒƒ¿«∆∆∆«ƒ¿∆
ואינו  כבר כגבוי דהוי מטלטלין, משכון בידו יש אא"כ לתובעו, רשאי אינו שוב

�ÌÈÒÎמשמט  ˙eÈ¯Á‡ Ba LÈL ¯ËLaL ‰ÂÏÓ eÏÙ‡Â שקרקעותיו , «¬ƒƒ¿∆∆ƒ¿«∆≈«¬»¿»ƒ

u

דכיון  כתב  ורעק"א אשתו . מנכסי  סילוק שייך לא ביחד, ונושאים  שמקדשים  בזה"ז

השידוכין  בין  סילוק  ומהני  דאתי, כעבידי כבר  נחשב  שידוך , לעזוב  חרם  שיש 

לנישואין .

היתר קמא. על  לסמוך יכול  ואינו  לכתוב  חייב  פרוזבול , לכתוב  שנוהגין  ובמקום

בערב פרוזבול  לכתוב  וסביבותיה ישראל  בארץ הפשוט  המנהג כתב  והב "י הנ "ל .

ז"ל . בירב  הר"י הגדול  הרב  מורי  נהג וכן  שביעית, מוצאי של  ר"ה
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לו  z�kLÓ‰Â‡משועבדים ודוקא , פירות, אוכל והוא למלוה קרקעו שמשכן ¿««¿«¿»
Ìk¯„L ÌB˜Óaללוה זכות ‰ÂÏÓ‰שיש ˜ÏÒÏ מהקרקע˙Ú ÏÎa ¿»∆«¿»¿«≈««¿∆¿»≈
,ÂÈ˙BÚÓ ‡È·ÈL לסלקו כשיכול במשכנתא או קרקע בשיעבוד אלו באופנים ∆»ƒ»»

dzËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L דומה ולא שיעבוד, עם כהלואה אלא כמכירה, זה אין כי ¿ƒƒ¿««¿»
גוביינא  שמחוסר כיון מטלטלין, Ú„למשכון B˜ÏÒÏ ÏBÎÈ B�È‡L ÌB˜Óe .»∆≈»¿«¿«

B�ÓÊ ÛBÒ פירעון לזמן מראש dzËÓLÓשקבעו ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ שאין , דכיון ¿«≈¿ƒƒ¿««¿»
משמטת  אין ולכן לזמן, כמכירה נחשב זה הרי במעות, לסלקו Ì‡Âקמב יכול .¿ƒ

‡z�kLÓ d�È‡ לבעלים לחזור B˙‡ÂÏ‰aשעומדת ‰„N BÏ ÌÈÒL ‡Ï‡ , ≈»«¿«¿»∆»∆ƒ≈»∆¿«¿»»
מ"מ  במעות, לסלקו שיכול אע"פ זו, מקרקע חובו שיגבה לו ≈‡B�Èואמר

ËÓLÓ דמי ולא משמט, שאינו הוא שהדין בידו, משכון שיש כמו דהוי ¿«≈
פירות  לאכילת רק בידו שהיא „למשכנתא ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ קרקע,. לו ביחד גם ¿≈¿ƒ¿

משמט dÏדאינו È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡a ÈÏÓ È�‰ כמו דדינו דס"ל «≈ƒ≈¿«¿»¿…¿«¿≈≈
לסלקו  יכול שאין במקום רק דמהני B˜ÏÒÏ,במשכנתא ÏBÎÈ B�È‡L ÏÎÂ .¿»∆≈»¿«¿

dÏ È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡ È¯˜Ó ,„Á‡ ÌBÈ eÏÙ‡ שדה שסיים כיון ¬ƒ∆»ƒ¿≈«¿»¿…¿«¿≈≈
סיים  שלא משכנתא בסתם  משא"כ אחד, יום לסלקו יכול שלא סגי בהלוואתו,

הזמן  סוף עד לסלקו יוכל שלא צריך ממנה, לגבות .שדה

Ë·˘ 'Ê

‚B¯·Á ÏLÓ ‡˜ÒÚ BÏ LÈL ÈÓ,פקדון ופלגא מלוה שפלגא דינו עיסקא ƒ∆≈ƒ¿»ƒ∆¬≈
כמלוה, נחשב ולכן המעות, מסכום חצי על רק אונסין אחריות שמקבל משום

הוא  והדין כפקדון, דינו ולכן ואבדה, גניבה אחריות רק מקבל חצי ועל

ËÓLÓ˙ש  ˙ÈÚÈ·L ה ÂÏÓ‰את ‡È‰L ‡‚Ït קמג. ¿ƒƒ¿«∆∆«¿»∆ƒƒ¿∆

u

עת 'קמב. 'בכל לסלקו  שיכול  במקום  שדוקא משמע השו "ע לשון מתחילת

זמנו , סוף  שאינו  אע"פ שנה, שיעבור אחר לסלקו  יכול  אם  הא משמטת , שביעית

אין  זמנו, סוף  עד לסלקו  יכול  אין  אם שרק משמע  לשונו  ומסוף  משמטת , אין שוב 

באמצע לסלקו  שיכול  ובאופן  פשוט , הדין הנ"ל  שבאופנים הסמ "ע ותירץ משמט .

משמטת . שהשביעית  להחמיר וצריך  הביאו , לא  ולכן  השו"ע, בזה נסתפק הזמן

שמיטת קמג. לענין כהלואה נחשב  לא מלוה  פלגא  דאף  והקצות הרדב "ז ודעת 

ע זכות ללמד הביאו  והתומים ולכן כספים , עיסקא , של  באופן עסקינו שרוב  לינו 

החובות . את  לשמט  נהגו  לא
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„ÌÈ˜ÒÚ˙Ó eÈ‰Â ,B¯·Á ÌÚ ÛzL ‰È‰L ÈÓיחד˙B¯BÁÒa ƒ∆»»À»ƒ¬≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿
¯‡L�Â ,˙B¯ËL·eמהסחורות ‡ÔÈחלק ,ÌÈÙzL‰Ó „Á‡ „Èa ƒ¿»¿ƒ¿«¿«∆»≈«À»ƒ≈

‡Ï‡ ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L ,BzËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L בתורת לידו כשבא ¿ƒƒ¿««¿∆≈¿ƒƒ¿«∆∆∆»
‰ÂÏÓ כהלואה ולא כפקדון זה הרי שבידם מה כל .וכאן ƒ¿∆

Ë·˘ 'Á

‰‰ÂÏÓÏ Ú¯tL ·¯Ú,למלוה עבורו שפרע מה לערב לפרוע חייב הלוה ועי"ז »≈∆»«««¿∆
עבורו  שפרע מה זה סכום לו שהלוה כמו ‰ÂÏ‰דנחשב Ú¯tL Ì„˜Â ,¿…∆∆»««…∆

ËÓLÓסוף‰‚ÚÈ‰לערב  ,‰ËÓL‰ ˙�L חוב כל .כמו ƒƒ»¿««¿ƒ»¿«≈

Â¯·„ Ïk חוב B˙Úe·Lסוג ˙ËÓLÓ Ôk Ìb ,˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·LL »»»∆¿ƒƒ¿«∆∆«≈¿«∆∆¿»
דכתיב  לישבע, החוב את משמטת שביעית זה, ממון על שבועה נתחייב שאם

נשמט  דיבור אפילו השמיטה', 'דבר' CÎÈÙÏ,'וזה נתחייב. Úe·L˙אם ¿ƒ»¿«
ÌÈ�È„‰ כפירתו ·d,מחמת ‡ˆBÈÎÂבאופןBa ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡L בחיובו ««»ƒ¿«≈»∆ƒ»»∆

זה  BzËÓLÓ,בממון ˙ÈÚÈ·L ‰˙È‰ ש הדין ‡·Ïהוא .B˙Úe·L ˙ËÓLÓ »¿»¿ƒƒ¿««¿¿«∆∆¿»¬»
L ,Ì‰a ‡ˆBÈÎÂ ÌÈÙzL‰Â ÌÈ¯ÓBL‰ ˙Úe·Lאפילו‰„BÓ ‰È‰ Ì‡ ¿««¿ƒ¿«À»ƒ¿«≈»∆∆ƒ»»∆

ÔÈ‡ ,‰ÂÏÓ ‡ÏÂ ÔB„˜t Ì‰L ÈÙÏ ,BzËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L ‰˙È‰ ‡Ï ,Ba…»¿»¿ƒƒ¿««¿¿ƒ∆≈ƒ»¿…ƒ¿∆≈
.B˙Úe·L ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L:‰‚‰B¯·ÁÏ ·ÈÁL ÈÓ,ממוןÂ מעצם חוץ ¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆«»«¬≈¿

אף לשלם eËt¯החיוב ,˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L‰L ¯·„ Ïk ,BÏ ÌÏLÏ ÚaL�ƒ¿«¿«≈»»»∆«¿ƒƒ¿«∆∆»

BÏ ·ÈÁL ÔÓÊ Ïk ˜¯ ÌÏLÏ ÚaL� ‡Ï„ ,‰Úe·L‰ ÁkÓ ÌÏLÏ Ôk Ì‚«≈¿«≈ƒ…««¿»¿…ƒ¿«¿«≈«»¿«∆«»

ÔBÓÓ הפקיעה שהשביעית וכיון לו, שחייב מה את לחזק רק באה השבועה כי »

לשלם המחייבתו שבועה כאן אין החיוב, עצם Ù"‡את ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)

(Â"�¯ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙Â('Ê ÛÈÚÒ ‚"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ).

Ë·˘ 'Ë

ÊBÚ·˙[e ,e‰ÂÏ‰] חובו על כלוםÙÎÂ¯בב"ד לו חייב BÏ,שאין  ÚaL�Â ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ¿«
‡e‰Â ‰ËÓL ‰ÚÈ‚‰Âעדיין‰„B‰ ‰ËÓL‰ ‰¯·ÚL ¯Á‡Ïe ,B˙¯ÈÙÎa ¿ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿««∆»¿»«¿ƒ»»

לו  ËÓLÓשחייב B�È‡ ,ÌÈ„Ú e‡· B‡,לנוגשו יכול לא ונפטר שנשבע כיון »≈ƒ≈¿«≈
כחוב  הוי עדים, שבאו או וכשהודה לתובעו, שיכול חוב רק משמטת ושביעית

השמיטה  אחר שנוצר ‡Bחדש ,Ck ¯Á‡ ‰„B‰Â ,ÚaL�Â ¯Ùk Ï·‡ .¬»»«¿ƒ¿«¿»«««
,ÌÈ„Ú e‡aLהיה העדים ביאת או BÊוההודאה È¯‰ ,˙ÈÚÈ·L ÛBÒ Ì„˜ ∆»≈ƒ…∆¿ƒƒ¬≈

˙ËÓLÓ השביעית ולכן השימוט, זמן קודם נוצרה החדשה ההלוואה כי ¿«∆∆
.משמטתו 
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Á¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÚ·z להיפטר אחרת טענה שטען ÌÈ„Úאו ‡È·‰Â , ¿»»¿»«¿≈ƒ≈ƒ
ÔÈ„ ˜Òt BÏ e·˙ÎÂ ÔÈ„ ˙Èa e‰e·ÈÁÂ דין בית מעשה כל חיובו, על ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿«ƒ

Â Èe·‚k ÈÂ‰ לכןËÓLÓ B�È‡ לגבות שאסור היינו יגוש', 'לא דכתיב כיון «≈¿»¿≈¿«≈
לו  כתבו שלא איירי הקודם [ובסעיף נשמט. לא כגבוי שנחשב חוב וכל חובו,

כגבוי] נחשב לא ולכן דין, פסק .עדיין

Ë·˘ 'È

Ë‰Ê È¯‰ ,˙ÈÚÈ·L e�ËÓL˙ ‡ÏL BÓÚ ‰�˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆
ËÓL� על כמתנה והוי אותו, תשמט שלא השמיטה עצם על הוא התנאי כי ƒ¿»

מועיל  שלא בתורה, שכתוב Lקמד מה BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡ Ï·‡ Ï‡'הלוה'. ¬»ƒƒ¿»ƒ∆…
·ÈÁL ‡ˆÓ�L ,ÌÈ˜ B‡�z ,˙ÈÚÈ·L· eÏÙ‡Â ‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ«¿ƒ∆«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆ƒ¿»∆ƒ≈

‰¯Bz Bz·ÈÁ ‡ÏL ÔBÓÓa BÓˆÚ שהשביעית אע"פ אמר כאילו דהוי «¿¿»∆…ƒ«¿»
שאינו  במה עצמו לחייב רשאי ואדם חדש, חוב לך מתחייב הריני חובי, תשמט

ÈÁ·חייב  ‡e‰L החדשה , התחייבותו ËLa¯‰‚‰:.מחמת ·˙k Ì‡ ÔÎÂ ∆«»¿≈ƒ»««¿«

ב  לו חייב שהוא מה „ÈÎ‰Ïאת ,˙ËÓLÓ d�È‡ ,ÔB„˜t ÔBLÏ לכן k˙·כי ¿ƒ»≈»¿«∆∆ƒ¿»ƒ»«

ËÓLÈ ‡ÏL ,ÔB„˜t ÔBLÏ קמה(·"Ù˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Ôk ·zÎÏ e‚‰� Ì‡ . ¿ƒ»∆…¿«≈ƒ»¬ƒ¿…≈

˙B¯ËLa בשביעית תשמטיני שלא מנת Ck,על ‡ˆÓ� ‡Ï „Á‡ ¯ËL·e , «¿»ƒ¿«∆»…ƒ¿»«

·zÎ� eÏ‡k ÈÂ‰„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï סופר טעות L‡¯מחמת ÔÈ�ÚÏL Èt ÏÚ Û‡ , …«¿ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿«««ƒ∆¿ƒ¿«¿«

·"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ„k ,Ôk Ô�È¯Ó‡ ÌÈ¯·„ טעות דהוי אמרינן לא זה לענין מ"מ ¿»ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ»

שביעית  מצות לקיים כדי כן כתב לא שבכוונה לטעון יכול כי (·È˙סופר,

(‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ.

ÈÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰הפירעוןB‡ ˙BÁt B‡ ÌÈ�L ¯NÚÏ ««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ»
¯˙BÈ שביעית אחרי הוא הפירעון שזמן ‰a‡‰והעיקר ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ , ≈≈¿ƒƒ«»»

'NB‚È ‡Ï' d· È¯˜ ‡Ï ‡zL‰„ ,BzËÓLÓ ÔÓÊ‰ CB˙a,ÂË ÌÈ¯·„) ¿«¿«¿««¿¿«¿»…»ƒ≈…ƒ

u

תורהקמד. כשל  לדבריהם  חיזוק  עשו  חכמים דרבנן , ששמיטה הזה בזמן ואפילו

[תומים ].

אין קמה. לכאורה הלוואה, שזה אע"פ בגמ "ח, או  בבנק שמפקידים  כסף ולכן

בכוונה נכתב  דהכא  לדחות  יש  אמנם פקדון . לשון נכתב  כי משמטתו , שביעית

בלשון  לכתוב  הדרך  שזה בבנק משא"כ  תשמט , לא ששביעית כדי פקדון בלשון

ישמט. שלא  שכוונתו  ראיה אין פקדון ,
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„ÌÈ˜ÒÚ˙Ó eÈ‰Â ,B¯·Á ÌÚ ÛzL ‰È‰L ÈÓיחד˙B¯BÁÒa ƒ∆»»À»ƒ¬≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ¿
¯‡L�Â ,˙B¯ËL·eמהסחורות ‡ÔÈחלק ,ÌÈÙzL‰Ó „Á‡ „Èa ƒ¿»¿ƒ¿«¿«∆»≈«À»ƒ≈

‡Ï‡ ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L ,BzËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L בתורת לידו כשבא ¿ƒƒ¿««¿∆≈¿ƒƒ¿«∆∆∆»
‰ÂÏÓ כהלואה ולא כפקדון זה הרי שבידם מה כל .וכאן ƒ¿∆

Ë·˘ 'Á

‰‰ÂÏÓÏ Ú¯tL ·¯Ú,למלוה עבורו שפרע מה לערב לפרוע חייב הלוה ועי"ז »≈∆»«««¿∆
עבורו  שפרע מה זה סכום לו שהלוה כמו ‰ÂÏ‰דנחשב Ú¯tL Ì„˜Â ,¿…∆∆»««…∆

ËÓLÓסוף‰‚ÚÈ‰לערב  ,‰ËÓL‰ ˙�L חוב כל .כמו ƒƒ»¿««¿ƒ»¿«≈

Â¯·„ Ïk חוב B˙Úe·Lסוג ˙ËÓLÓ Ôk Ìb ,˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·LL »»»∆¿ƒƒ¿«∆∆«≈¿«∆∆¿»
דכתיב  לישבע, החוב את משמטת שביעית זה, ממון על שבועה נתחייב שאם

נשמט  דיבור אפילו השמיטה', 'דבר' CÎÈÙÏ,'וזה נתחייב. Úe·L˙אם ¿ƒ»¿«
ÌÈ�È„‰ כפירתו ·d,מחמת ‡ˆBÈÎÂבאופןBa ‰„BÓ ‰È‰ Ì‡L בחיובו ««»ƒ¿«≈»∆ƒ»»∆

זה  BzËÓLÓ,בממון ˙ÈÚÈ·L ‰˙È‰ ש הדין ‡·Ïהוא .B˙Úe·L ˙ËÓLÓ »¿»¿ƒƒ¿««¿¿«∆∆¿»¬»
L ,Ì‰a ‡ˆBÈÎÂ ÌÈÙzL‰Â ÌÈ¯ÓBL‰ ˙Úe·Lאפילו‰„BÓ ‰È‰ Ì‡ ¿««¿ƒ¿«À»ƒ¿«≈»∆∆ƒ»»∆

ÔÈ‡ ,‰ÂÏÓ ‡ÏÂ ÔB„˜t Ì‰L ÈÙÏ ,BzËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L ‰˙È‰ ‡Ï ,Ba…»¿»¿ƒƒ¿««¿¿ƒ∆≈ƒ»¿…ƒ¿∆≈
.B˙Úe·L ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L:‰‚‰B¯·ÁÏ ·ÈÁL ÈÓ,ממוןÂ מעצם חוץ ¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆«»«¬≈¿

אף לשלם eËt¯החיוב ,˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L‰L ¯·„ Ïk ,BÏ ÌÏLÏ ÚaL�ƒ¿«¿«≈»»»∆«¿ƒƒ¿«∆∆»

BÏ ·ÈÁL ÔÓÊ Ïk ˜¯ ÌÏLÏ ÚaL� ‡Ï„ ,‰Úe·L‰ ÁkÓ ÌÏLÏ Ôk Ì‚«≈¿«≈ƒ…««¿»¿…ƒ¿«¿«≈«»¿«∆«»

ÔBÓÓ הפקיעה שהשביעית וכיון לו, שחייב מה את לחזק רק באה השבועה כי »

לשלם המחייבתו שבועה כאן אין החיוב, עצם Ù"‡את ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)

(Â"�¯ ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙Â('Ê ÛÈÚÒ ‚"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ).

Ë·˘ 'Ë

ÊBÚ·˙[e ,e‰ÂÏ‰] חובו על כלוםÙÎÂ¯בב"ד לו חייב BÏ,שאין  ÚaL�Â ƒ¿»¿»¿»«¿ƒ¿«
‡e‰Â ‰ËÓL ‰ÚÈ‚‰Âעדיין‰„B‰ ‰ËÓL‰ ‰¯·ÚL ¯Á‡Ïe ,B˙¯ÈÙÎa ¿ƒƒ»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿««∆»¿»«¿ƒ»»

לו  ËÓLÓשחייב B�È‡ ,ÌÈ„Ú e‡· B‡,לנוגשו יכול לא ונפטר שנשבע כיון »≈ƒ≈¿«≈
כחוב  הוי עדים, שבאו או וכשהודה לתובעו, שיכול חוב רק משמטת ושביעית

השמיטה  אחר שנוצר ‡Bחדש ,Ck ¯Á‡ ‰„B‰Â ,ÚaL�Â ¯Ùk Ï·‡ .¬»»«¿ƒ¿«¿»«««
,ÌÈ„Ú e‡aLהיה העדים ביאת או BÊוההודאה È¯‰ ,˙ÈÚÈ·L ÛBÒ Ì„˜ ∆»≈ƒ…∆¿ƒƒ¬≈

˙ËÓLÓ השביעית ולכן השימוט, זמן קודם נוצרה החדשה ההלוואה כי ¿«∆∆
.משמטתו 
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Á¯ÙÎÂ ÔBÓÓ BÚ·z להיפטר אחרת טענה שטען ÌÈ„Úאו ‡È·‰Â , ¿»»¿»«¿≈ƒ≈ƒ
ÔÈ„ ˜Òt BÏ e·˙ÎÂ ÔÈ„ ˙Èa e‰e·ÈÁÂ דין בית מעשה כל חיובו, על ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿¿«ƒ

Â Èe·‚k ÈÂ‰ לכןËÓLÓ B�È‡ לגבות שאסור היינו יגוש', 'לא דכתיב כיון «≈¿»¿≈¿«≈
לו  כתבו שלא איירי הקודם [ובסעיף נשמט. לא כגבוי שנחשב חוב וכל חובו,

כגבוי] נחשב לא ולכן דין, פסק .עדיין

Ë·˘ 'È

Ë‰Ê È¯‰ ,˙ÈÚÈ·L e�ËÓL˙ ‡ÏL BÓÚ ‰�˙‰Â ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈¿ƒ¿»ƒ∆…«¿ƒ∆¿ƒƒ¬≈∆
ËÓL� על כמתנה והוי אותו, תשמט שלא השמיטה עצם על הוא התנאי כי ƒ¿»

מועיל  שלא בתורה, שכתוב Lקמד מה BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡ Ï·‡ Ï‡'הלוה'. ¬»ƒƒ¿»ƒ∆…
·ÈÁL ‡ˆÓ�L ,ÌÈ˜ B‡�z ,˙ÈÚÈ·L· eÏÙ‡Â ‰Ê ·BÁ ‡e‰ ËÈÓLÈ«¿ƒ∆«¬ƒ«¿ƒƒ¿»«»∆ƒ¿»∆ƒ≈

‰¯Bz Bz·ÈÁ ‡ÏL ÔBÓÓa BÓˆÚ שהשביעית אע"פ אמר כאילו דהוי «¿¿»∆…ƒ«¿»
שאינו  במה עצמו לחייב רשאי ואדם חדש, חוב לך מתחייב הריני חובי, תשמט

ÈÁ·חייב  ‡e‰L החדשה , התחייבותו ËLa¯‰‚‰:.מחמת ·˙k Ì‡ ÔÎÂ ∆«»¿≈ƒ»««¿«

ב  לו חייב שהוא מה „ÈÎ‰Ïאת ,˙ËÓLÓ d�È‡ ,ÔB„˜t ÔBLÏ לכן k˙·כי ¿ƒ»≈»¿«∆∆ƒ¿»ƒ»«

ËÓLÈ ‡ÏL ,ÔB„˜t ÔBLÏ קמה(·"Ù˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Ôk ·zÎÏ e‚‰� Ì‡ . ¿ƒ»∆…¿«≈ƒ»¬ƒ¿…≈

˙B¯ËLa בשביעית תשמטיני שלא מנת Ck,על ‡ˆÓ� ‡Ï „Á‡ ¯ËL·e , «¿»ƒ¿«∆»…ƒ¿»«

·zÎ� eÏ‡k ÈÂ‰„ Ô�È¯Ó‡ ‡Ï סופר טעות L‡¯מחמת ÔÈ�ÚÏL Èt ÏÚ Û‡ , …«¿ƒ»¿«≈¿ƒƒ¿«««ƒ∆¿ƒ¿«¿«

·"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ„k ,Ôk Ô�È¯Ó‡ ÌÈ¯·„ טעות דהוי אמרינן לא זה לענין מ"מ ¿»ƒ«¿ƒ»≈¿ƒ¿≈ƒ»

שביעית  מצות לקיים כדי כן כתב לא שבכוונה לטעון יכול כי (·È˙סופר,

(‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ.

ÈÔÓÊ BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰הפירעוןB‡ ˙BÁt B‡ ÌÈ�L ¯NÚÏ ««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿∆∆»ƒ»
¯˙BÈ שביעית אחרי הוא הפירעון שזמן ‰a‡‰והעיקר ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡ , ≈≈¿ƒƒ«»»

'NB‚È ‡Ï' d· È¯˜ ‡Ï ‡zL‰„ ,BzËÓLÓ ÔÓÊ‰ CB˙a,ÂË ÌÈ¯·„) ¿«¿«¿««¿¿«¿»…»ƒ≈…ƒ

u

תורהקמד. כשל  לדבריהם  חיזוק  עשו  חכמים דרבנן , ששמיטה הזה בזמן ואפילו

[תומים ].

אין קמה. לכאורה הלוואה, שזה אע"פ בגמ "ח, או  בבנק שמפקידים  כסף ולכן

בכוונה נכתב  דהכא  לדחות  יש  אמנם פקדון . לשון נכתב  כי משמטתו , שביעית

בלשון  לכתוב  הדרך  שזה בבנק משא"כ  תשמט , לא ששביעית כדי פקדון בלשון

ישמט. שלא  שכוונתו  ראיה אין פקדון ,
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עליו,·) קאי לא יגוש 'לא איסור א"כ השביעית, בתוך לתובעו בידו שאין כיון

נשמט  לא [אבל קמו וממילא יום,. ל' הוא הלואה שסתם אע"פ הלוואה בסתם

השביעית] לאחר הפירעון זמן כקבע דהוי אמרינן ולא משמטתו, שביעית .מ"מ

Ë·˘ ‡È

‡È¯ÒBÓ‰ממש,È·BÁ ÈÏ e·‚ Ìz‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL «≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆¿ƒƒ
ËÓL� B�È‡ וכיון ב"ד, על ולא פרטי אדם על רק הוא יגוש' 'לא איסור כי ≈ƒ¿»

לגבות  ויכולים שלהם, השטרות כאילו נחשב זה הרי לב"ד, השטרות את שמסר

יגוש  לא על מצווים הם אין .כי

·ÈÔBkLÓ‰ „‚�kL ‰Ó ËÓLÓ B�È‡ ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ שאין כיון ««¿∆«««¿≈¿«≈«∆¿∆∆««¿
יותר  שהחוב מה אבל משכון, בידו שיש כיון גבייה, מחוסרת ההלואה

גבייה  מחוסר עדיין זה כי משמט, ‰È˙¯מהמשכון, Û‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆««»≈
ËÓLÓ B�È‡ ÔBkLÓ‰ ÏÚ עבור המשכון את לקבל הסכים שמתחילה כיון «««¿≈¿«≈

החוב  כל עבור משכון בידו יש כאילו נחשב ההלואה, .כל

Ë·˘ ·È

‚ÈB�kLÓבהם להשתמש לו שצריך È„Èכלים ÏÚ ,B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡ÏL ƒ¿¿∆…ƒ¿««¿»»«¿≈
,ÔÈ„ ˙Èa להשתמש כדי יום כל ללוה המשכון את להחזיר שצריך אע"פ ≈ƒ

מ"מ צרכו, לפי ‰ÔBkLÓבו ÏÚ ‰ÂÏÓk B�È„ קנה בעצם כי משמט, ואינו ƒ¿«¿∆«««¿
וראיה  בו, להשתמש כדי יום כל ללוה להחזיר מצוה לו יש רק המשכון, את

המשכון  את יום כל לו להחזיר צריך הלוה להשתמש, שגומר .שאחרי

„È˙Ù˜‰(‰�Ó‡· ‰�˜˘ ,˘Â¯ÈÙ)˙e�Á בהקפה קנה ËÓLÓ˙אם d�È‡ , «»«¬≈»¿«∆∆
מלגבות  להניח החנווני דרך כי שהטעם אומרים ויש הלואה. של חוב זה דאין

שנים  לעשר כמלוה ונחשב הרבה, זמן ÂÏÓa‰,חובו ÂÈÏÚ ‰Ù˜Ê Ì‡Â .¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿∆
˙ËÓLÓ ליגבות עומד הזקיפה Ú·˜L‰‚‰:.דמשעת ‰ÚLÓ ,‰ÙÈ˜Ê È¯˜Óe ¿«∆∆ƒ¿≈¿ƒ»ƒ»»∆»«

BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â ¯ÂË),‰ÙÈ˜Ê È¯˜Ó„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . ¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»

BÒ˜�Ùa ·˙kL „ÈÓ פה בעל לו אמר ‰ÔBaLÁאו Ïk כעת עד לו שחייב ƒ«∆»«¿ƒ¿»»«∆¿

„ÁÈa קמז(ÔÈÚ·˘�‰ ÏÎ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó). ¿««

u

במדינהקמו. השנה  ראש  ערב  הוא  כי לנוגשו  יוכל  לא שאם זרוע אור מהר"ח כתב 

לנוגשו . יכול  הדין מצד כי משמטתו, שביעית אחרת ,

כלקמז. מיד מופיע  ושם במחשב , נרשם  החוב  כלל  שבדרך  בזמנינו  זה  ולפי  א .ה.
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Ë·˘ ‚È

ÂË¯ÈÎN ¯ÎN פועל של ËÓLÓשכר B�È‡ של , חוב נחשב זה אין כי ¿«»ƒ≈¿«≈
כמלוה  ונחשב השכר תביעת עם להמתין הדרך כי שהטעם ןי"א הלוואה.

שנים  ËÓLÓ.לעשר ,‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ BÙ˜Ê Ì‡Â .¿ƒ¿»»»¿ƒ¿∆¿«≈

ÊËÌÈËÓLÓ Ì�È‡ ,Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓe ‰zÙÓe Ò�B‡ ÏL Ò�˜ אין כי ¿»∆≈¿«∆ƒ≈»≈»¿«¿ƒ
הלואה  מחמת נוצר זה È˙ÓÈ‡Óeחוב .ÌÈËÓLÓ ,‰ÂÏÓa ÌÙ˜Ê Ì‡Â .¿ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿«¿ƒ≈≈»«

ÔÈ„a ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLÓ ,ÌÈÙ˜Ê� אין לכן דין, פסק ע"י רק נוצר זה שחוב כיון ƒ¿»ƒƒ¿««¬»»«ƒ
קודם  [ומיירי הקודמים. בסעיפים משא"כ בדין, העמדה ע"י רק חלה הזקיפה

ואין  כגבוי דהוי ח' סעיף לעיל נתבאר נכתב שכבר דלאחר דין, פסק שנכתב

.משמט]

Ë·˘ „È

ÊÈ‰ËÓL‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ לה נתחייב הגירושין שע"י אע"פ «¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»
מ"מ  �ËÓL˙כתובתה, d˙·˙k ÔÈ‡ אי הלואה. של חוב שאינו משום ≈¿À»»ƒ¿∆∆

לו  שהכניסה ברזל צאן נכסי גם ולכן כגבוי, דהוי ב"ד כמעשה דהוי משום נמי

ככתובה  דינם עליהם, ונתחייב dzÓ‚tבנדוניה Ì‡Â חלק . כבר גבתה ¿ƒ¿«¿»
ÂÈÏÚמהכתובה  dzÙ˜Ê B‡ הכתובה כל ËÓLÓ˙את ,‰ÂÏÓa ע"י כי ¿«¿»»»¿ƒ¿∆¿«∆∆

הלואה  של שם מקבל הזקיפה וע"י ב"ד, מעשה דין מעליו מבטל .הפגימה
:‰‚‰ÏÚ ,ÈB‚‰ ÔÓ ¯ËL ‰�˜L ÈÓ ÔÎÏÂ .ÈB‚k ‡e‰ È¯‰ ,ÈB‚ ÁkÓ ‡a‰«»ƒ…«¬≈¿¿»≈ƒ∆»»¿«ƒ««

B¯·Á חבירו וכעת חוב, השטר את לו מכר והגוי לגוי, מעות חייב שחבירו ¬≈

מ"מ  לישראל, מישראל חוב זה שכעת אע"פ לו, חייב ‰ÈÚÈ·L˙ישראל ÔÈ‡≈«¿ƒƒ

BzËÓLÓ והחוב החוב, את משמטת היתה לא השביעית הגוי שאצל כיון ¿««¿

זכויותיו  לפי החוב את קנה הישראל לכן שמיטה, דין ללא נעשה מתחילה

הגוי ˙˘Ë"Ò)של ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)„‚� B¯·Á „Úa ·¯ÚL ÈÓ ÔÎÂ .¿≈ƒ∆»«¿«¬≈∆∆

ÈB‚Ï Ú¯Ùe ,ÈB‚ הישראל הלוה Á˜ÏÂעבור ‰‚ÈBאת, ÔÓ ¯ËL‰ לו כשפרע »««¿»««¿«ƒ«

˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L‰ ÔÈ‡ ,¯ËL‰ B˙B‡a B¯·Á Ú·zÂ שתובע נחשב זה כי ¿»«¬≈¿«¿«≈«¿ƒƒ¿«∆∆

מתנהג  היה שהגוי כפי בו דנים וא"כ לגוי, בו נתחייב שהישראל השטר מכח

u

י "ל אולם בשביעית . נשמט  והחוב  כזקיפה  הוי שוב  כעת, עד לו  שחייב  הסכום

שנעשה באופן א"כ  ליגבות , שעומד מראה משום  שמשמט, זקיפה דטעם דכיון 

כזקיפה. נחשב  לא מאיליו ,
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עליו,·) קאי לא יגוש 'לא איסור א"כ השביעית, בתוך לתובעו בידו שאין כיון

נשמט  לא [אבל קמו וממילא יום,. ל' הוא הלואה שסתם אע"פ הלוואה בסתם

השביעית] לאחר הפירעון זמן כקבע דהוי אמרינן ולא משמטתו, שביעית .מ"מ

Ë·˘ ‡È

‡È¯ÒBÓ‰ממש,È·BÁ ÈÏ e·‚ Ìz‡ Ì‰Ï ¯Ó‡Â ,ÔÈ„ ˙È·Ï ÂÈ˙B¯ËL «≈¿»»¿≈ƒ¿»«»∆«∆¿ƒƒ
ËÓL� B�È‡ וכיון ב"ד, על ולא פרטי אדם על רק הוא יגוש' 'לא איסור כי ≈ƒ¿»

לגבות  ויכולים שלהם, השטרות כאילו נחשב זה הרי לב"ד, השטרות את שמסר

יגוש  לא על מצווים הם אין .כי

·ÈÔBkLÓ‰ „‚�kL ‰Ó ËÓLÓ B�È‡ ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ שאין כיון ««¿∆«««¿≈¿«≈«∆¿∆∆««¿
יותר  שהחוב מה אבל משכון, בידו שיש כיון גבייה, מחוסרת ההלואה

גבייה  מחוסר עדיין זה כי משמט, ‰È˙¯מהמשכון, Û‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈∆««»≈
ËÓLÓ B�È‡ ÔBkLÓ‰ ÏÚ עבור המשכון את לקבל הסכים שמתחילה כיון «««¿≈¿«≈

החוב  כל עבור משכון בידו יש כאילו נחשב ההלואה, .כל

Ë·˘ ·È

‚ÈB�kLÓבהם להשתמש לו שצריך È„Èכלים ÏÚ ,B˙‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡ÏL ƒ¿¿∆…ƒ¿««¿»»«¿≈
,ÔÈ„ ˙Èa להשתמש כדי יום כל ללוה המשכון את להחזיר שצריך אע"פ ≈ƒ

מ"מ צרכו, לפי ‰ÔBkLÓבו ÏÚ ‰ÂÏÓk B�È„ קנה בעצם כי משמט, ואינו ƒ¿«¿∆«««¿
וראיה  בו, להשתמש כדי יום כל ללוה להחזיר מצוה לו יש רק המשכון, את

המשכון  את יום כל לו להחזיר צריך הלוה להשתמש, שגומר .שאחרי

„È˙Ù˜‰(‰�Ó‡· ‰�˜˘ ,˘Â¯ÈÙ)˙e�Á בהקפה קנה ËÓLÓ˙אם d�È‡ , «»«¬≈»¿«∆∆
מלגבות  להניח החנווני דרך כי שהטעם אומרים ויש הלואה. של חוב זה דאין

שנים  לעשר כמלוה ונחשב הרבה, זמן ÂÏÓa‰,חובו ÂÈÏÚ ‰Ù˜Ê Ì‡Â .¿ƒ»¿»»»¿ƒ¿∆
˙ËÓLÓ ליגבות עומד הזקיפה Ú·˜L‰‚‰:.דמשעת ‰ÚLÓ ,‰ÙÈ˜Ê È¯˜Óe ¿«∆∆ƒ¿≈¿ƒ»ƒ»»∆»«

BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ BÏ(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù ˘"‡¯‰Â ¯ÂË),‰ÙÈ˜Ê È¯˜Ó„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . ¿«¿»¿¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒ»

BÒ˜�Ùa ·˙kL „ÈÓ פה בעל לו אמר ‰ÔBaLÁאו Ïk כעת עד לו שחייב ƒ«∆»«¿ƒ¿»»«∆¿

„ÁÈa קמז(ÔÈÚ·˘�‰ ÏÎ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó). ¿««

u

במדינהקמו. השנה  ראש  ערב  הוא  כי לנוגשו  יוכל  לא שאם זרוע אור מהר"ח כתב 

לנוגשו . יכול  הדין מצד כי משמטתו, שביעית אחרת ,

כלקמז. מיד מופיע  ושם במחשב , נרשם  החוב  כלל  שבדרך  בזמנינו  זה  ולפי  א .ה.
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Ë·˘ ‚È

ÂË¯ÈÎN ¯ÎN פועל של ËÓLÓשכר B�È‡ של , חוב נחשב זה אין כי ¿«»ƒ≈¿«≈
כמלוה  ונחשב השכר תביעת עם להמתין הדרך כי שהטעם ןי"א הלוואה.

שנים  ËÓLÓ.לעשר ,‰ÂÏÓa ÂÈÏÚ BÙ˜Ê Ì‡Â .¿ƒ¿»»»¿ƒ¿∆¿«≈

ÊËÌÈËÓLÓ Ì�È‡ ,Ú¯ ÌL ‡ÈˆBÓe ‰zÙÓe Ò�B‡ ÏL Ò�˜ אין כי ¿»∆≈¿«∆ƒ≈»≈»¿«¿ƒ
הלואה  מחמת נוצר זה È˙ÓÈ‡Óeחוב .ÌÈËÓLÓ ,‰ÂÏÓa ÌÙ˜Ê Ì‡Â .¿ƒ¿»»¿ƒ¿∆¿«¿ƒ≈≈»«

ÔÈ„a ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLÓ ,ÌÈÙ˜Ê� אין לכן דין, פסק ע"י רק נוצר זה שחוב כיון ƒ¿»ƒƒ¿««¬»»«ƒ
קודם  [ומיירי הקודמים. בסעיפים משא"כ בדין, העמדה ע"י רק חלה הזקיפה

ואין  כגבוי דהוי ח' סעיף לעיל נתבאר נכתב שכבר דלאחר דין, פסק שנכתב

.משמט]

Ë·˘ „È

ÊÈ‰ËÓL‰ Ì„˜ BzL‡ ˙‡ L¯‚Ó‰ לה נתחייב הגירושין שע"י אע"פ «¿»≈∆ƒ¿…∆«¿ƒ»
מ"מ  �ËÓL˙כתובתה, d˙·˙k ÔÈ‡ אי הלואה. של חוב שאינו משום ≈¿À»»ƒ¿∆∆

לו  שהכניסה ברזל צאן נכסי גם ולכן כגבוי, דהוי ב"ד כמעשה דהוי משום נמי

ככתובה  דינם עליהם, ונתחייב dzÓ‚tבנדוניה Ì‡Â חלק . כבר גבתה ¿ƒ¿«¿»
ÂÈÏÚמהכתובה  dzÙ˜Ê B‡ הכתובה כל ËÓLÓ˙את ,‰ÂÏÓa ע"י כי ¿«¿»»»¿ƒ¿∆¿«∆∆

הלואה  של שם מקבל הזקיפה וע"י ב"ד, מעשה דין מעליו מבטל .הפגימה
:‰‚‰ÏÚ ,ÈB‚‰ ÔÓ ¯ËL ‰�˜L ÈÓ ÔÎÏÂ .ÈB‚k ‡e‰ È¯‰ ,ÈB‚ ÁkÓ ‡a‰«»ƒ…«¬≈¿¿»≈ƒ∆»»¿«ƒ««

B¯·Á חבירו וכעת חוב, השטר את לו מכר והגוי לגוי, מעות חייב שחבירו ¬≈

מ"מ  לישראל, מישראל חוב זה שכעת אע"פ לו, חייב ‰ÈÚÈ·L˙ישראל ÔÈ‡≈«¿ƒƒ

BzËÓLÓ והחוב החוב, את משמטת היתה לא השביעית הגוי שאצל כיון ¿««¿

זכויותיו  לפי החוב את קנה הישראל לכן שמיטה, דין ללא נעשה מתחילה

הגוי ˙˘Ë"Ò)של ÔÓÈÒ ‡"·˘¯‰ ˙·Â˘˙)„‚� B¯·Á „Úa ·¯ÚL ÈÓ ÔÎÂ .¿≈ƒ∆»«¿«¬≈∆∆

ÈB‚Ï Ú¯Ùe ,ÈB‚ הישראל הלוה Á˜ÏÂעבור ‰‚ÈBאת, ÔÓ ¯ËL‰ לו כשפרע »««¿»««¿«ƒ«

˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L‰ ÔÈ‡ ,¯ËL‰ B˙B‡a B¯·Á Ú·zÂ שתובע נחשב זה כי ¿»«¬≈¿«¿«≈«¿ƒƒ¿«∆∆

מתנהג  היה שהגוי כפי בו דנים וא"כ לגוי, בו נתחייב שהישראל השטר מכח

u

י "ל אולם בשביעית . נשמט  והחוב  כזקיפה  הוי שוב  כעת, עד לו  שחייב  הסכום

שנעשה באופן א"כ  ליגבות , שעומד מראה משום  שמשמט, זקיפה דטעם דכיון 

כזקיפה. נחשב  לא מאיליו ,
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משמטת  השביעית שאין ‰ÈÎבו, Â‡Ïa Ï·‡ מחמת ; לגוי שפרע אלא ¬»¿«»ƒ

השביעית  זה באופן עבורו, שפרע הישראל את תובע וכעת ∆∆»¿ËÓLÓ˙,ערבותו,

BÏÈ·La ÈB‚Ï Ú¯tL Èt ÏÚ Û‡ נחשב זה הישראל עבור לגוי כשפרע כי ««ƒ∆»««ƒ¿ƒ

חדשה הלואה לישראל כעת הלוה ‰¯˘·"‡)כאילו Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÁÈ פרוזבול לענין הקדמה בהערה שטרותיו ÏeaÊe¯tקמח ראה שמסר שכותב ¿¿
הבא  בסעיף וכדלהלן ËÓLÓלב"ד B�È‡ לב"ד , שטרותיו כמוסר דהוי ≈¿«≈

משמט  שאין י"א סעיף לעיל eLÁ·שנתבאר ÔÈ„ ˙È·a ‡Ï‡ ·zÎ� B�È‡Â ,¿≈ƒ¿«∆»¿≈ƒ»
חשוב  ב"ד בעינן ב"ד' 'הפקר לכח שצריך ÏL˘‰כיון e�È‰„ ÌÈ‡È˜aש , ¿«¿¿…»¿ƒƒ

ÔÈ„a ממונותÌÈa¯ ÌeÁÓ‰Â ,‰ËÓL ÔÈ�Ú ÌÈÚ„BÈÂ ,ÏeaÊe¯t ÔÈ�Ú·e ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰ÈÏÚ,קבוע ב"ד להיות עליהם אותם קיבלו העיר שבני כיון ¬≈∆¿»»ƒ

לזה  כשצריך ממונם להפקיר כח להם ÏeaÊe¯t.יש ÔÈ·˙Bk„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿

ÔÈ„ ˙Èa ÏÎaחשוב ב"ד דוקא צריך שאין בגמ' כמ"ד ÛÒÂÈדס"ל ˙È·Â ¯ÂË) ¿»≈ƒ

(ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ì˘·,‰Ê‰ ÔÓÊa Ï˜‰Ï LÈ„ ÈÏ ‰‡¯�Â נהגו שכן במקום היינו ¿ƒ¿∆ƒ¿≈¿»≈«¿««∆

שאין  שנהגו מקומות שיש הרמ"א הביא א' סעיף דלעיל כספים, שמיטת

בזה"ז  כספים .שמיטת

Ë·˘ ÂË

ËÈBÙe‚ ‰ÊהנוסחÏeaÊe¯t ÏL:הדיינים לפני פה בעל È�¯ÒBÓשאומר ∆∆¿¿¿«ƒ
מודיע È�BÏt,אני ÌB˜ÓaL ÌÈ�È„‰ È�BÏÙe È�BÏÙe È�BÏt ,ÌÎÏ»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒ∆¿»¿ƒ

,‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk e�a‚‡L ÈÏ LÈL ·BÁ ÏkL במותב כותבים: והדיינים ∆»∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆
לכם  מוסרני ופלוני ופלוני פלוני אתם לנו, ואמר פלוני ובא הוינא, כחדא תלתא

שארצה  עת  בכל שאגבנו לי שיש שטרות ‰ÌÈ„Úכל B‡ ÌÈ�È„‰Â שמעידים ¿««»ƒ»≈ƒ
דיינים  ג' בפני כן ËÓÏÓ‰.שעשה ÌÈÓ˙BÁ¯ÒÓÏ ÏÎeÈL ÔÈ„‰ ‡e‰Â ע"י ¿ƒƒ¿«»¿«ƒ∆«ƒ¿…

u

יישמטוקמח. שלא כדי  שביעית  קודם מלהלוות נמנעים שהיו  הזקן הלל  כשראה 

'פרוז' והיינו  פרוזבול , תיקן וגו '', בליעל  לבבך עם  יהיה  'פן על  בזה  ועברו  החובות,

השביעית  אין שעי"ז לעשירים , תקנה  שהוא עשירים , היינו ו'בול ' תקנה, לשון הוא 

שאע"פ היא והתקנה לב "ד, שטרותיו  שמוסר שכותב  הפרוזבול , וענין  משמטת ,

חכמים ביד כח  יש  דרבנן, ששביעית וכיון מסר , כאילו  נחשב  בפועל  מוסר שאינו 

מהני  דאורייתא , שביעית  אם דאפי' בגמ ' מ"ד ויש  מהני . פרוזבול , עשה שאם לומר

גובה כשהמלוה הלוה ממון  את הפקירו  וכאילו  הפקר, ב "ד הפקר מכח פרוזבול 

ממנו .
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פרוזבול t‰כתיבת ÏÚaL ÂÈ˙B·BÁ ÔÈ„ ˙È·aשבשטר חובות רק (¯"Ôולא ¿≈ƒ»∆¿«∆

(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù.

ÎÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·„ ¯ÒÓe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz לפני «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«¿»»««¿ƒƒ
כב"ד  שדינם חכמים תלמידי LÈLג' ·BÁ ÏkL ,ÌÎÏ È�¯ÒBÓ ¯Ó‡Â ,¿»«¿«ƒ»∆∆»∆≈
,‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk e�a‚‡L ÈÏהפרוזבול ענין את פה בעל שאמר ‡B�Èכיון ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈

ÔÓÊa ÌÈÙÒk ˙ËÓLL ÌÈÚ„BÈ Ì‰L È�tÓ ,ÏeaÊe¯t ·zÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿«
˙Á„� ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·„Ó ‰Ê‰ פה בעל מהני השו"ע לדעת «∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

דוקא  צריך עם המון שאר אבל דרבנן, ששמיטה שיודעים חכמים לתלמידי רק

הפקר  ב"ד הפקר מכח מועיל שזה כיצד שיבינו חשוב, ב"ד לפני ודוקא .בכתיבה
:‰‚‰˙Èa È�ÙÏ ‰t ÏÚa ÂÈ¯·„ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ÈÓ� Ì„‡ ÏÎ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»»«≈««¿»»¿«∆ƒ¿≈≈

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,È�‰Óe ,ÔÈ„כתיבתÏeaÊe¯t י"ח סעיף לעיל לשיטתו הרמ"א ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿¿

בכל  מועיל לכן ב"ד, הפקר של כח צריך שאין וכיון חשוב, ב"ד צריך שאין

פה  בעל אף לב"ד דבריו מסירת ‰ÂÏÓ‰(ÂË¯)קמט אדם Ì‡ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡Â .¿≈ƒ≈ƒ««¿∆

·Ì‰È�ÙשלÈÚ¯אותהaנמצא ‡ÏL eÏÙ‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ Èk ,‡Ï B‡ ÌÈ�È„‰ ¿ƒ««»ƒ…ƒ»«¬ƒ∆…ƒ¿≈∆

È�BÏt ¯ÈÚaL È�BÏt ÔÈ„ ˙È·Ï È˙B¯ËL ¯ÒBÓ È�‡(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó). ¬ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ë·˘ ÊË

‡Î‡e‰ Ck ÏeaÊe¯t ¯ËL ÔÈ�Ú ,·˙kL ÈÓ LÈ לפני למסור צריך דאין ≈ƒ∆»«ƒ¿«¿«¿¿«
ש  והוא אחר באופן אפשר אלא יחתמו, והם דיינים ‡ˆÏג' ‰ÂÏÓ‰ CÏB‰≈««¿∆≈∆

ÌÈ„Ú ‰˘ÏL שיהיו צריך אבל עדות, של בנוסח שמוסר דאע"פ ס"ל זו שיטה ¿…»≈ƒ
כב"ד  שנראים עדים ‡ÌÈ¯ÓÂ)ג' ˘È Ì˘· ‰"Ó ¯Ú˘· ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·),LÈÂ¿≈
ÌÈ�LÏ eÏÙ‡ ÌÈ¯ÓB‡ עדים בתורת רק שהם È„‰Òכיון ÈÏÚ eÂ‰ :¯ÓB‡Â , ¿ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿≈¡»««¬≈

עלי  עדים ˜ÈÓתהיו ÏeaÊe¯t ‡�¯ÒÓ ‡�‡„ eÊÁÂ פרוזבול שמסרתי ותראו «¬«¬»»«¿»¿¿«≈
„‡�Ôeלפני  ,ÌÈ�È„ ‰˘ÏLשהםÌB˜ÓaL ÌÈ�È„ È�BÏÙe È�BÏÙe È�BÏt ¿…»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿»
È�BÏt כן שמודיע מספיק אלו, דיינים לפני בפועל מסר לא שמעולם ואע"פ ¿ƒ

ב"ד  לפני שטרות מסירת נחשב כבר וזה העדים, eÓzÁÈבפני Ì‡ BÏ È„Â ,¿«ƒ«¿¿
ÌÈ„Ú Ì˙B‡ Ba זה על ויחתמו בפניהם שאמר מה daשיכתבו eÓ˙Á È‡Â . »≈ƒ¿ƒ»¿≈

u

סגי קמט. ובדיעבד הפרוזבול , את  לכתוב  להחמיר ראוי דמ"מ  אדם  החכמת  וכתב 

באמירה.
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משמטת  השביעית שאין ‰ÈÎבו, Â‡Ïa Ï·‡ מחמת ; לגוי שפרע אלא ¬»¿«»ƒ

השביעית  זה באופן עבורו, שפרע הישראל את תובע וכעת ∆∆»¿ËÓLÓ˙,ערבותו,

BÏÈ·La ÈB‚Ï Ú¯tL Èt ÏÚ Û‡ נחשב זה הישראל עבור לגוי כשפרע כי ««ƒ∆»««ƒ¿ƒ

חדשה הלואה לישראל כעת הלוה ‰¯˘·"‡)כאילו Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

ÁÈ פרוזבול לענין הקדמה בהערה שטרותיו ÏeaÊe¯tקמח ראה שמסר שכותב ¿¿
הבא  בסעיף וכדלהלן ËÓLÓלב"ד B�È‡ לב"ד , שטרותיו כמוסר דהוי ≈¿«≈

משמט  שאין י"א סעיף לעיל eLÁ·שנתבאר ÔÈ„ ˙È·a ‡Ï‡ ·zÎ� B�È‡Â ,¿≈ƒ¿«∆»¿≈ƒ»
חשוב  ב"ד בעינן ב"ד' 'הפקר לכח שצריך ÏL˘‰כיון e�È‰„ ÌÈ‡È˜aש , ¿«¿¿…»¿ƒƒ

ÔÈ„a ממונותÌÈa¯ ÌeÁÓ‰Â ,‰ËÓL ÔÈ�Ú ÌÈÚ„BÈÂ ,ÏeaÊe¯t ÔÈ�Ú·e ¿ƒ¿ƒ¿«¿¿¿¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿«ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡a Ì‰ÈÏÚ,קבוע ב"ד להיות עליהם אותם קיבלו העיר שבני כיון ¬≈∆¿»»ƒ

לזה  כשצריך ממונם להפקיר כח להם ÏeaÊe¯t.יש ÔÈ·˙Bk„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿

ÔÈ„ ˙Èa ÏÎaחשוב ב"ד דוקא צריך שאין בגמ' כמ"ד ÛÒÂÈדס"ל ˙È·Â ¯ÂË) ¿»≈ƒ

(ÌÈ˜ÒÂÙ‰ Ì˘·,‰Ê‰ ÔÓÊa Ï˜‰Ï LÈ„ ÈÏ ‰‡¯�Â נהגו שכן במקום היינו ¿ƒ¿∆ƒ¿≈¿»≈«¿««∆

שאין  שנהגו מקומות שיש הרמ"א הביא א' סעיף דלעיל כספים, שמיטת

בזה"ז  כספים .שמיטת

Ë·˘ ÂË

ËÈBÙe‚ ‰ÊהנוסחÏeaÊe¯t ÏL:הדיינים לפני פה בעל È�¯ÒBÓשאומר ∆∆¿¿¿«ƒ
מודיע È�BÏt,אני ÌB˜ÓaL ÌÈ�È„‰ È�BÏÙe È�BÏÙe È�BÏt ,ÌÎÏ»∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ««»ƒ∆¿»¿ƒ

,‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk e�a‚‡L ÈÏ LÈL ·BÁ ÏkL במותב כותבים: והדיינים ∆»∆≈ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆
לכם  מוסרני ופלוני ופלוני פלוני אתם לנו, ואמר פלוני ובא הוינא, כחדא תלתא

שארצה  עת  בכל שאגבנו לי שיש שטרות ‰ÌÈ„Úכל B‡ ÌÈ�È„‰Â שמעידים ¿««»ƒ»≈ƒ
דיינים  ג' בפני כן ËÓÏÓ‰.שעשה ÌÈÓ˙BÁ¯ÒÓÏ ÏÎeÈL ÔÈ„‰ ‡e‰Â ע"י ¿ƒƒ¿«»¿«ƒ∆«ƒ¿…

u

יישמטוקמח. שלא כדי  שביעית  קודם מלהלוות נמנעים שהיו  הזקן הלל  כשראה 

'פרוז' והיינו  פרוזבול , תיקן וגו '', בליעל  לבבך עם  יהיה  'פן על  בזה  ועברו  החובות,

השביעית  אין שעי"ז לעשירים , תקנה  שהוא עשירים , היינו ו'בול ' תקנה, לשון הוא 

שאע"פ היא והתקנה לב "ד, שטרותיו  שמוסר שכותב  הפרוזבול , וענין  משמטת ,

חכמים ביד כח  יש  דרבנן, ששביעית וכיון מסר , כאילו  נחשב  בפועל  מוסר שאינו 

מהני  דאורייתא , שביעית  אם דאפי' בגמ ' מ"ד ויש  מהני . פרוזבול , עשה שאם לומר

גובה כשהמלוה הלוה ממון  את הפקירו  וכאילו  הפקר, ב "ד הפקר מכח פרוזבול 

ממנו .
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פרוזבול t‰כתיבת ÏÚaL ÂÈ˙B·BÁ ÔÈ„ ˙È·aשבשטר חובות רק (¯"Ôולא ¿≈ƒ»∆¿«∆

(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù.

ÎÌÈ„ÈÓÏzÏ ÂÈ¯·„ ¯ÒÓe ,‰Ê ˙‡ ‰Ê eÂÏ‰L ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz לפני «¿ƒ≈¬»ƒ∆ƒ¿∆∆∆»«¿»»««¿ƒƒ
כב"ד  שדינם חכמים תלמידי LÈLג' ·BÁ ÏkL ,ÌÎÏ È�¯ÒBÓ ¯Ó‡Â ,¿»«¿«ƒ»∆∆»∆≈
,‰ˆ¯‡L ÔÓÊ Ïk e�a‚‡L ÈÏהפרוזבול ענין את פה בעל שאמר ‡B�Èכיון ƒ∆∆¿∆»¿«∆∆¿∆≈

ÔÓÊa ÌÈÙÒk ˙ËÓLL ÌÈÚ„BÈ Ì‰L È�tÓ ,ÏeaÊe¯t ·zÎÏ CÈ¯»̂ƒƒ¿…¿¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ∆¿ƒ«¿»ƒ«¿«
˙Á„� ‡È‰ „·Ïa ÌÈ¯·„·e ,Ì‰È¯·„Ó ‰Ê‰ פה בעל מהני השו"ע לדעת «∆ƒƒ¿≈∆ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈

דוקא  צריך עם המון שאר אבל דרבנן, ששמיטה שיודעים חכמים לתלמידי רק

הפקר  ב"ד הפקר מכח מועיל שזה כיצד שיבינו חשוב, ב"ד לפני ודוקא .בכתיבה
:‰‚‰˙Èa È�ÙÏ ‰t ÏÚa ÂÈ¯·„ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ÈÓ� Ì„‡ ÏÎ„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿»»»«≈««¿»»¿«∆ƒ¿≈≈

CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,È�‰Óe ,ÔÈ„כתיבתÏeaÊe¯t י"ח סעיף לעיל לשיטתו הרמ"א ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿¿

בכל  מועיל לכן ב"ד, הפקר של כח צריך שאין וכיון חשוב, ב"ד צריך שאין

פה  בעל אף לב"ד דבריו מסירת ‰ÂÏÓ‰(ÂË¯)קמט אדם Ì‡ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡Â .¿≈ƒ≈ƒ««¿∆

·Ì‰È�ÙשלÈÚ¯אותהaנמצא ‡ÏL eÏÙ‡ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ Èk ,‡Ï B‡ ÌÈ�È„‰ ¿ƒ««»ƒ…ƒ»«¬ƒ∆…ƒ¿≈∆

È�BÏt ¯ÈÚaL È�BÏt ÔÈ„ ˙È·Ï È˙B¯ËL ¯ÒBÓ È�‡(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù ÛÂÒ ÈÎ„¯Ó). ¬ƒ≈¿»«¿≈ƒ¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ

Ë·˘ ÊË

‡Î‡e‰ Ck ÏeaÊe¯t ¯ËL ÔÈ�Ú ,·˙kL ÈÓ LÈ לפני למסור צריך דאין ≈ƒ∆»«ƒ¿«¿«¿¿«
ש  והוא אחר באופן אפשר אלא יחתמו, והם דיינים ‡ˆÏג' ‰ÂÏÓ‰ CÏB‰≈««¿∆≈∆

ÌÈ„Ú ‰˘ÏL שיהיו צריך אבל עדות, של בנוסח שמוסר דאע"פ ס"ל זו שיטה ¿…»≈ƒ
כב"ד  שנראים עדים ‡ÌÈ¯ÓÂ)ג' ˘È Ì˘· ‰"Ó ¯Ú˘· ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·),LÈÂ¿≈
ÌÈ�LÏ eÏÙ‡ ÌÈ¯ÓB‡ עדים בתורת רק שהם È„‰Òכיון ÈÏÚ eÂ‰ :¯ÓB‡Â , ¿ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿≈¡»««¬≈

עלי  עדים ˜ÈÓתהיו ÏeaÊe¯t ‡�¯ÒÓ ‡�‡„ eÊÁÂ פרוזבול שמסרתי ותראו «¬«¬»»«¿»¿¿«≈
„‡�Ôeלפני  ,ÌÈ�È„ ‰˘ÏLשהםÌB˜ÓaL ÌÈ�È„ È�BÏÙe È�BÏÙe È�BÏt ¿…»«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ«»ƒ∆¿»
È�BÏt כן שמודיע מספיק אלו, דיינים לפני בפועל מסר לא שמעולם ואע"פ ¿ƒ

ב"ד  לפני שטרות מסירת נחשב כבר וזה העדים, eÓzÁÈבפני Ì‡ BÏ È„Â ,¿«ƒ«¿¿
ÌÈ„Ú Ì˙B‡ Ba זה על ויחתמו בפניהם שאמר מה daשיכתבו eÓ˙Á È‡Â . »≈ƒ¿ƒ»¿≈

u

סגי קמט. ובדיעבד הפרוזבול , את  לכתוב  להחמיר ראוי דמ"מ  אדם  החכמת  וכתב 

באמירה.
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ÈÏÚÓ ÈÙË ,È�È„ חותמים והם ממש דיינים לפני מסירה של באופן עושה אם «»≈¿≈¿«≈
יותר  עדיף כך, Âעל זה, ÌÈ„Úבאופן ÌL CÈ¯ˆ ÔÈ‡ הדיינים בחתימת די כי ¿≈»ƒ»≈ƒ

.עצמם 

·ÎÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‡Ï‡ ÏeaÊe¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ לרש"י קרקע. ללוה שיש ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«
יש  אא"כ לחבירו מלוה אדם ואין המצויה, בהלואה רק תקנו לא  כי הטעם

זה  הרי קרקע ללוה כשיש כי הטעם הר"ש ולדעת לגבות. מהיכן קרקע ללוה

פרוזבול, לתקן יכלו כזה ובאופן כספים, שמיטת בזה ואין גבוי, כבר כאילו נחשב

המצוה  עקירת ממש זה אין È‚Òכי ‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ eÏÙ‡Â לטעם , «¬ƒ«¿«»∆«≈
אונאה אין כי לו הראשון שווה שהוא כל קרקע שאפילו אדם ויש לקרקעות,

ויגבה  ויחזור מאתו יפדנה הלוה ואח"כ לגבות יכול כי השני ולטעם כסף, הרבה

החוב  שארית B„˙È˙על Èa‚ ÏÚ Á�Ó ·e˜� ıÈˆÚ ‡Ï‡ BÏ ÔÈ‡ eÏÙ‡Â ,«¬ƒ≈∆»»ƒ»À»««≈¿≈
BÏL ˙B„˙È‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÂ‡a רשות קיבל שלא היינו »¬ƒ««ƒ∆≈¿«¿≈∆

ליה  תיפוק רשות, קיבל דאם הקרקע, ע"ג העציץ מונח שעליו יתדות את להניח

כ"ב  סעיף וכדלקמן היתדות מקום מכח קרקע לו È‚Òשיש דינו , נקוב דעציץ «≈
מהקרקע  יונק שהוא כיון ÂÏÏ‰כקרקע ÔÈ‡ eÏÙ‡ ÈÁÏ·קרקע, LÈÂ ,ÏÏk ¬ƒ≈«…∆¿«¿≈««»

BÏ,בחובו לו משועבד שזה כיון ללוה שיש נחשב ועי"ז ללוה, שחייב למי

נתן  דרבי שיעבודא מכח גבוי הוי נמי הכא כגבוי, דהוי קרקע ‡Bולטעם שיש

BÏ ·ÈÁL ÈÓÏ B‡ ·¯ÚÏ לערבÔÈ·˙Bk ללוה , קרקע שיש נחשב .דזה ∆»≈¿ƒ∆«»¿ƒ
BÏ ·ÈÁL ÈÓÏ B‡ ‰ÂÏÓÏ LÈÂ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ÔÈ‡ eÏÙ‡Â למלוה, «¬ƒ≈»∆¿…»∆¿≈««¿∆¿ƒ∆«»

e‰kÊÓ בחצירו משהו ללוה ÏL‡המלוה eÏÙ‡Â ,¯Á‡ È„È ÏÚ eÏÙ‡ ¿«≈¬ƒ«¿≈«≈«¬ƒ∆…
ÂÈ�Ùa לא השביעית שעי"ז חוב עי"ז שיוצא ואע"פ בפניו, שלא לאדם זכין כי ¿»»

בפניו, שלא מהני ולכן זכות הוא הקרקע זיכוי עצם מ"מ חובותיו, תשמט

קרקע  ללוה יש כי הפרוזבול, מהני e�È�ÙÏ‰‚‰:.וממילא ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓƒƒ«…∆¿»≈

ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏL Ú˜¯˜a ˙BkÊÏ ‰ˆB¯ È�È‡ ÁÂBˆÂ¿≈«≈ƒ∆ƒ¿¿«¿«∆¬≈ƒ≈¿«ƒ»»»¿«

BÁ¯k(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù Ô"¯). »¿

Ë·˘ ÊÈ

‚ÎBÏÈ‡L‰ללוה Ïאחד ÌB˜Óבו ÂÈÏÚהניח ÔÈ·˙Bk ,ÌÈ¯ÈÎÏ B‡ ¯e�˙ ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»
ÏeaÊe¯t זה לענין  קרקע נחשבת מושאלת קרקע Ó‡Ó¯כי ¯ÂËÚ· ·˙Î ÔÎ) ¿¿

('‚BÏ B¯ÈkN‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â שלו . הנאה שכל בהשאלה רק .ולא ¿«ƒƒƒ¿ƒ
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„ÎBÏ ‰˙È‰ ללוה˙�kLÓÓ ‰„N יכול שאין במקום ואפי' אחרים, ביד »¿»»∆¿À¿∆∆
מ"מ מסויים, זמן עד במעות ÏeaÊe¯tלסלקה ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk דלענין ¿ƒ»∆»¿¿

קרקע  לו שיש נחשב שזה מקילים .פרוזבול

Ë·˘ ÁÈ

‰ÎBzL‡ ÈÒÎ� ÏÚ LÈ‡Ï ÌÈ·˙Bk נחשב קרקע, הלוה לאשת יש אם ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿
קרקע  לבעל יש dÏÚaכאילו ÈÒÎ� ÏÚ ‰L‡ÏÂ ויש , שלוותה אשה ¿»ƒ»«ƒ¿≈«¬»

קרקע  לה יש כאילו נחשב קרקע, ÌÈÓB˙ÈÏÂלבעלה המלוה , כותב שלוו, ¿«¿ƒ
�ÈÒÎפרוזבול  ÏÚ ל קרקע שיש ‡ÒBtB¯ËBt.מכח «ƒ¿≈«¿

ÂÎBÏ È„ ,„Á‡Ó eÂÏL ‰LÓÁלמלוה„Á‡ ÏeaÊB¯Ùa מוסר הוא כי ¬ƒ»∆»≈∆»«ƒ¿¿∆»
צריך  זה ובאופן הלווים, את לפרט וא"צ לב"ד, חובותיו כל את כללי בלשון

בנפרד  לוה לכל קרקע eÂÏשיהיה Ì‡Â החמשה. כל ‡Á„,ממנו ¯ËLa ¿ƒ»ƒ¿«∆»
זה ÏÚבאופן ÏeaÊe¯t ÌÈ·˙Bk ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡Ï‡ Ú˜¯˜ ÔÈ‡ eÏÙ‡¬ƒ≈«¿«∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿¿«

ÌÏk וכשיש כולם, על וערב חלקו לפי חייב אחד כל א', בשטר שלוו חמשה כי À»
כ"ב  סעיף כדלעיל מהני לערב .קרקע

Ë·˘ ËÈ

ÊÎÏeaÊe¯t CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ,„Á‡Ï eÂÏ‰L ‰LÓÁ מלוים חמשה הם כי ¬ƒ»∆ƒ¿¿∆»»∆»»ƒ¿¿
הפרוזבול  את שעושה הוא והמלוה .נפרדים,

ÁÎÌÈ�Ë˜ ÌÈÓB˙È קנÌÈ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ Ì‰Ï LÈL שהיתומים היינו ¿ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿∆¿«¬≈ƒ
לאחרים  הלוה שהוא מאביהם חובות שירשו או לאחרים, כסף ‡ÔÈהלוו ,≈

ÏeaÊe¯t ÌÈÎÈ¯ˆ את מסרו כבר כאילו ונחשב היתומים, יד הם הב"ד כי ¿ƒƒ¿¿
התנה  ולא פרוזבול  כתב לא שאביהם כשיודעים אפי' מהני [וזה לב"ד חובותיהם

וכדלהלן] ישמט ËÓLÓשלא B�È‡ ,‰˜„ˆ‰ ˙t˜Ï ·ÈÁL ÈÓ דהב"ד . ƒ∆«»¿À««¿»»≈¿«≈
עניים  ליד .נחשב

Ë·˘ 'Î

ËÎÌÈÏB„‚ ÌÈÓB˙È נחשב הב"ד אין גדולים וביתומים אביהם, חובות שירשו ¿ƒ¿ƒ
אבל  e‰Ïכידם, Ô�È�ÚË עבורם טוען Ì‰È·‡Ïהב"ד ‰È‰ ‡ÓL «¬ƒ»¿∆»»»«¬ƒ∆

u

אנשים,קנ. שאר כדרך  במעותיו  לעסוק דעת לכלל  והגיע הגדיל  שלא זמן וכל 

יתום. נקרא  י "ג, בן כבר שהוא  אע"פ
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ÈÏÚÓ ÈÙË ,È�È„ חותמים והם ממש דיינים לפני מסירה של באופן עושה אם «»≈¿≈¿«≈
יותר  עדיף כך, Âעל זה, ÌÈ„Úבאופן ÌL CÈ¯ˆ ÔÈ‡ הדיינים בחתימת די כי ¿≈»ƒ»≈ƒ

.עצמם 

·ÎÚ˜¯˜‰ ÏÚ ‡Ï‡ ÏeaÊe¯t ÔÈ·˙Bk ÔÈ‡ לרש"י קרקע. ללוה שיש ≈¿ƒ¿¿∆»«««¿«
יש  אא"כ לחבירו מלוה אדם ואין המצויה, בהלואה רק תקנו לא  כי הטעם

זה  הרי קרקע ללוה כשיש כי הטעם הר"ש ולדעת לגבות. מהיכן קרקע ללוה

פרוזבול, לתקן יכלו כזה ובאופן כספים, שמיטת בזה ואין גבוי, כבר כאילו נחשב

המצוה  עקירת ממש זה אין È‚Òכי ‡e‰L Ïk Ú˜¯˜ eÏÙ‡Â לטעם , «¬ƒ«¿«»∆«≈
אונאה אין כי לו הראשון שווה שהוא כל קרקע שאפילו אדם ויש לקרקעות,

ויגבה  ויחזור מאתו יפדנה הלוה ואח"כ לגבות יכול כי השני ולטעם כסף, הרבה

החוב  שארית B„˙È˙על Èa‚ ÏÚ Á�Ó ·e˜� ıÈˆÚ ‡Ï‡ BÏ ÔÈ‡ eÏÙ‡Â ,«¬ƒ≈∆»»ƒ»À»««≈¿≈
BÏL ˙B„˙È‰ ÌB˜Ó ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,¯ÈÂ‡a רשות קיבל שלא היינו »¬ƒ««ƒ∆≈¿«¿≈∆

ליה  תיפוק רשות, קיבל דאם הקרקע, ע"ג העציץ מונח שעליו יתדות את להניח

כ"ב  סעיף וכדלקמן היתדות מקום מכח קרקע לו È‚Òשיש דינו , נקוב דעציץ «≈
מהקרקע  יונק שהוא כיון ÂÏÏ‰כקרקע ÔÈ‡ eÏÙ‡ ÈÁÏ·קרקע, LÈÂ ,ÏÏk ¬ƒ≈«…∆¿«¿≈««»

BÏ,בחובו לו משועבד שזה כיון ללוה שיש נחשב ועי"ז ללוה, שחייב למי

נתן  דרבי שיעבודא מכח גבוי הוי נמי הכא כגבוי, דהוי קרקע ‡Bולטעם שיש

BÏ ·ÈÁL ÈÓÏ B‡ ·¯ÚÏ לערבÔÈ·˙Bk ללוה , קרקע שיש נחשב .דזה ∆»≈¿ƒ∆«»¿ƒ
BÏ ·ÈÁL ÈÓÏ B‡ ‰ÂÏÓÏ LÈÂ ,‰ÊÏ ‡ÏÂ ‰ÊÏ ÔÈ‡ eÏÙ‡Â למלוה, «¬ƒ≈»∆¿…»∆¿≈««¿∆¿ƒ∆«»

e‰kÊÓ בחצירו משהו ללוה ÏL‡המלוה eÏÙ‡Â ,¯Á‡ È„È ÏÚ eÏÙ‡ ¿«≈¬ƒ«¿≈«≈«¬ƒ∆…
ÂÈ�Ùa לא השביעית שעי"ז חוב עי"ז שיוצא ואע"פ בפניו, שלא לאדם זכין כי ¿»»

בפניו, שלא מהני ולכן זכות הוא הקרקע זיכוי עצם מ"מ חובותיו, תשמט

קרקע  ללוה יש כי הפרוזבול, מהני e�È�ÙÏ‰‚‰:.וממילא ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓƒƒ«…∆¿»≈

ÏÚa Ì„‡Ï BÏ ÔÈkÊÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡ ÏL Ú˜¯˜a ˙BkÊÏ ‰ˆB¯ È�È‡ ÁÂBˆÂ¿≈«≈ƒ∆ƒ¿¿«¿«∆¬≈ƒ≈¿«ƒ»»»¿«

BÁ¯k(ÁÏÂ˘‰ ˜¯Ù Ô"¯). »¿

Ë·˘ ÊÈ

‚ÎBÏÈ‡L‰ללוה Ïאחד ÌB˜Óבו ÂÈÏÚהניח ÔÈ·˙Bk ,ÌÈ¯ÈÎÏ B‡ ¯e�˙ ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»»
ÏeaÊe¯t זה לענין  קרקע נחשבת מושאלת קרקע Ó‡Ó¯כי ¯ÂËÚ· ·˙Î ÔÎ) ¿¿

('‚BÏ B¯ÈkN‰ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â שלו . הנאה שכל בהשאלה רק .ולא ¿«ƒƒƒ¿ƒ
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„ÎBÏ ‰˙È‰ ללוה˙�kLÓÓ ‰„N יכול שאין במקום ואפי' אחרים, ביד »¿»»∆¿À¿∆∆
מ"מ מסויים, זמן עד במעות ÏeaÊe¯tלסלקה ‰ÈÏÚ ÔÈ·˙Bk דלענין ¿ƒ»∆»¿¿

קרקע  לו שיש נחשב שזה מקילים .פרוזבול

Ë·˘ ÁÈ

‰ÎBzL‡ ÈÒÎ� ÏÚ LÈ‡Ï ÌÈ·˙Bk נחשב קרקע, הלוה לאשת יש אם ¿ƒ»ƒ«ƒ¿≈ƒ¿
קרקע  לבעל יש dÏÚaכאילו ÈÒÎ� ÏÚ ‰L‡ÏÂ ויש , שלוותה אשה ¿»ƒ»«ƒ¿≈«¬»

קרקע  לה יש כאילו נחשב קרקע, ÌÈÓB˙ÈÏÂלבעלה המלוה , כותב שלוו, ¿«¿ƒ
�ÈÒÎפרוזבול  ÏÚ ל קרקע שיש ‡ÒBtB¯ËBt.מכח «ƒ¿≈«¿

ÂÎBÏ È„ ,„Á‡Ó eÂÏL ‰LÓÁלמלוה„Á‡ ÏeaÊB¯Ùa מוסר הוא כי ¬ƒ»∆»≈∆»«ƒ¿¿∆»
צריך  זה ובאופן הלווים, את לפרט וא"צ לב"ד, חובותיו כל את כללי בלשון

בנפרד  לוה לכל קרקע eÂÏשיהיה Ì‡Â החמשה. כל ‡Á„,ממנו ¯ËLa ¿ƒ»ƒ¿«∆»
זה ÏÚבאופן ÏeaÊe¯t ÌÈ·˙Bk ,Ì‰Ó „Á‡Ï ‡Ï‡ Ú˜¯˜ ÔÈ‡ eÏÙ‡¬ƒ≈«¿«∆»¿∆»≈∆¿ƒ¿¿«

ÌÏk וכשיש כולם, על וערב חלקו לפי חייב אחד כל א', בשטר שלוו חמשה כי À»
כ"ב  סעיף כדלעיל מהני לערב .קרקע

Ë·˘ ËÈ

ÊÎÏeaÊe¯t CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ,„Á‡Ï eÂÏ‰L ‰LÓÁ מלוים חמשה הם כי ¬ƒ»∆ƒ¿¿∆»»∆»»ƒ¿¿
הפרוזבול  את שעושה הוא והמלוה .נפרדים,

ÁÎÌÈ�Ë˜ ÌÈÓB˙È קנÌÈ¯Á‡ „Èa ‰ÂÏÓ Ì‰Ï LÈL שהיתומים היינו ¿ƒ¿«ƒ∆≈»∆ƒ¿∆¿«¬≈ƒ
לאחרים  הלוה שהוא מאביהם חובות שירשו או לאחרים, כסף ‡ÔÈהלוו ,≈

ÏeaÊe¯t ÌÈÎÈ¯ˆ את מסרו כבר כאילו ונחשב היתומים, יד הם הב"ד כי ¿ƒƒ¿¿
התנה  ולא פרוזבול  כתב לא שאביהם כשיודעים אפי' מהני [וזה לב"ד חובותיהם

וכדלהלן] ישמט ËÓLÓשלא B�È‡ ,‰˜„ˆ‰ ˙t˜Ï ·ÈÁL ÈÓ דהב"ד . ƒ∆«»¿À««¿»»≈¿«≈
עניים  ליד .נחשב

Ë·˘ 'Î

ËÎÌÈÏB„‚ ÌÈÓB˙È נחשב הב"ד אין גדולים וביתומים אביהם, חובות שירשו ¿ƒ¿ƒ
אבל  e‰Ïכידם, Ô�È�ÚË עבורם טוען Ì‰È·‡Ïהב"ד ‰È‰ ‡ÓL «¬ƒ»¿∆»»»«¬ƒ∆

u

אנשים,קנ. שאר כדרך  במעותיו  לעסוק דעת לכלל  והגיע הגדיל  שלא זמן וכל 

יתום. נקרא  י "ג, בן כבר שהוא  אע"פ
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‰�˙‰ ‡ÓL B‡ ÏeaÊe¯tההלוואה ÈÚÈ·La˙בשעת ‰�ËÓLÈ ‡ÏL ¿¿∆»ƒ¿»∆…«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
הב"ד  אביהם, בעניני בקיאים שאין כיון יתומים דבכל ט', סעיף כדלעיל ומועיל

טוען  היה שאביהם שיתכן שכיחה טענה כל עבורם .טוען

ÏÌÈÙÒk ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡בתחילתהdÙBÒa ‡Ï‡ כ"ט בסוף היינו ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
שמטה' תעשה שנים שבע 'מקץ דכתיב השביעית, שנת של CÎÈÙÏ,אלול .¿ƒ»

˙È·a ‰�L‰ Ïk B·BÁ ‰·B‚ ,dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·La B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»¿≈
ÔÈ„'יגוש ב'לא עובר ÏLואינו ‰�L‰ L‡¯ ÏÈÏa ‰ÓÁ Ú˜LzLÎe , ƒ¿∆ƒ¿««»¿≈…«»»∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ חובו גבה לא ‰BÁ·ועדיין „·‡ שימטתו , .דהשביעית »≈¿ƒƒ»««

Ë·˘ ‡Î

‡Ï·BÁ‰ ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk של אלול כ"ט של השקיעה עד »¿«∆»ƒ¿«
ÏeaÊe¯tשביעית  ÔÈ·˙Bk .קנא , ¿ƒ¿¿

·ÏÌ„˜Ó‰ ÏeaÊe¯t'לי זמנו את כתב אך אלול בכ' כתבו שבפועל כגון ¿¿«À¿»
Lk¯אלול  י', אחרי שנעשו להלוואות מהני לא דעי"ז לחובתו, זה כי »≈

Á‡Ó‰Â¯אלול  אלול ; כ"ה בו ÏeÒtשכתב להלוואת , מועיל לא שזה כיון ¿«¿À»»
וממילא  קיימים, לא שעדיין חובות למסור יכול לא כי אלול, כ' אחרי שנעשו

כדין  שלא מלווים שיוציאו יגרום שכתב שבזמן כיון הפרוזבול, .נפסל

Ë·˘ ·Î

‚Ï„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡� ועביד התירא שביק לא כי ∆¡»»»«¿¿»»ƒ¿»«
זאת  עשה שלא סיבה אין פרוזבול, לכתוב יכול אחד שכל וכיון ,איסורא,

L ‡Ï‡ ,„BÚ ‡ÏÂהב"דBÏ ÔÈÁ˙Bt,שביעית אחר חובו לגבות וכשבא ¿…∆»∆¿ƒ
אותו �‡ÔÓ.שואלים ,Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ‡ÓL∆»¿¿»»¿¿»«¿ƒ»«≈∆¡»

:‰‚‰ÏeaÊe¯t ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ‡ˆÈÂ ,ÔÈ„ ˙Èa‰ BÏ eÁ˙t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«≈ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»«¿»«¿¿

ÔÓ‡� ,ÔÈ„ ˜Òt Ì„˜ ‡e‰ Ì‡ ,ÈÏ ‰È‰ יכול הדין נפסק שלא זמן כל כי »»ƒƒ…∆¿«ƒ∆¡»

נוספות  טענות �‡ÔÓלומר B�È‡ ,ÔÈ„ ˜Òt ¯Á‡Ï ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ דכיון . ¬»ƒ¿««¿«ƒ≈∆¡»

u

אסור קנא. כבר מ"מ  שביעית, בסוף  רק החובות ששימוט דאע "פ הרא"ש  ושיטת 

פרוזבול לכתוב  אפשר אי לשיטתו  וממילא השביעית, שנת  כל  החובות  את לתבוע

מעצמו בא הלוה  דאם בסופו , רק דהשימוט  ונפ"מ השישית, שנה סוף  עד רק 

ממנו . לקבל  רשאי  לפרוע,
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שלא  דין בעל כהודאת נחשב פרוזבול, לו שהיה אמר לא הפסק שבשעת

שקר לטעון אחרים למדוהו מהב"ד וכשיצא לו, ·˘Ìהיה ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰.

„Ï,˙ÈÚÈ·L È�ËÈÓL˙ ‡ÏL e�È�Èa ‰È‰ È‡�z ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««¿∆¿«»»≈≈∆…«¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ¯‡LÓ B‡ ,‰È‰ ˙e�Á ˙Ù˜‰ B‡«»«¬»»ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ

Óa ,ÔÓ‡� ,Ô˙ËÓLÓ„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ¯Ó‡ ÈÚ· È‡„ B‚ וכיון ¿«¿»»∆¡»¿ƒ¿ƒ»≈»«¿¿»»ƒ¿»«
היה  תנאי לומר נאמן אין המגו לולא אבל טוב, מיגו הוי פרוזבול, לעשות שבידו

שלו  בדעתו רק תלוי הדבר שאין כיון .בינינו,

Ë·˘ ‚Î

‰Ï‡ÈˆB‰המלוה‡e‰L BÊ ‰ÂÏÓ ¯Ó‡Â Ú·z�‰ ÔÚBËÂ ,ÏeaÊe¯t ƒ¿¿¿≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿∆∆
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊe¯t ¯Á‡ ,Ú·Bz הפרוזבול עליה חל ‰Ú·Bzולא , ≈«««¿¿∆»¿»«≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÓ‡� ,„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ¯Ó‡ eÏ‡L ;ÔÓ‡�∆¡»∆ƒ»«¿¿»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈
„·‡L ÏeaÊe¯t‰ ÔÓÊ ÌÈÚ„BÈ e�‡ שבידו שהפרוזבול כשטוען וא"כ מהני, »¿ƒ¿««¿¿∆»«

נאמן  זו, הלוואה אחר .נעשה

ÂÏלוהËÓLÓ' ‰ÂÏÓ‰ BÏ ¯Ó‡È ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁÓ‰««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ…«««¿∆¿«≈
.'È�ÓÓ z¯ËÙ� ¯·ke È�‡ ואםÈ�Bˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ BÏ ¯Ó‡ ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

Â .e�ÓÓ Ïa˜È ,Ïa˜zLמ"מEÏ Ô˙B� È�‡ È·BÁa BÏ ¯Ó‡È Ï‡ כיון ∆¿«≈¿«≈ƒ∆¿«…«¿ƒ¬ƒ≈¿
חוב  אין BÏשבאמת ¯Ó‡È ‡Ï‡ EÏהלוה, Ô˙B� È�‡ ‰�zÓ·e ,Ì‰ ÈÏL ∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ≈¿

הימנו  נוחה חכמים רוח בשביעית, חוב BÏוהמחזיר ¯ÈÊÁ‰ ואמר B·BÁהלוה. ∆¡ƒ
אני  משמט BÏלו ¯Ó‡ ‡ÏÂהלוהÔk'וכו כן פי על aÒÓ·אף המלוה , ¿…»«≈¿«≈

BÓÚ הלוה Ú„עם ÌÈ¯·„aממנו שמבקש ‰Ìשיבין ÈÏL BÏ ¯Ó‡ÈL ƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈
EÏ ÌÈz˙� ‰�zÓ·e אעפ"כ שיאמר לכופו Ï‡ויכול ,¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«»»¿«ƒ¿¿ƒ…»«…

ÏËÈ ‡Ï‡ ,e�ÓÓ Ïa˜Èהלוה.BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ¿«≈ƒ∆∆»ƒ…»»¿≈≈

Ë·˘ „Î

ÊÏ,ÏeaÊe¯t ÂÈÏÚ ·zÎ� ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ËL¿«∆»¿»»»¿ƒƒ¿…ƒ¿«»»¿¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ה את ÂÏÏ‰הב"ד B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏÓ‰Ó ¯ËL,פקע שהחוב כיון ƒƒ¿«≈««¿∆¿«¬ƒ«…∆

פרוע  שטר להחזיק לו .קנב אסור

u

דמי קנב. כנגד בידו  משכון דהוי לו , לשלם  הלוה צריך  הנייר דדמי הפרישה כתב 
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‰�˙‰ ‡ÓL B‡ ÏeaÊe¯tההלוואה ÈÚÈ·La˙בשעת ‰�ËÓLÈ ‡ÏL ¿¿∆»ƒ¿»∆…«¿ƒ∆»«¿ƒƒ
הב"ד  אביהם, בעניני בקיאים שאין כיון יתומים דבכל ט', סעיף כדלעיל ומועיל

טוען  היה שאביהם שיתכן שכיחה טענה כל עבורם .טוען

ÏÌÈÙÒk ˙ËÓLÓ ˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡בתחילתהdÙBÒa ‡Ï‡ כ"ט בסוף היינו ≈¿ƒƒ¿«∆∆¿»ƒ∆»¿»
שמטה' תעשה שנים שבע 'מקץ דכתיב השביעית, שנת של CÎÈÙÏ,אלול .¿ƒ»

˙È·a ‰�L‰ Ïk B·BÁ ‰·B‚ ,dÓˆÚ ˙ÈÚÈ·La B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«¿ƒƒ«¿»∆»«»»¿≈
ÔÈ„'יגוש ב'לא עובר ÏLואינו ‰�L‰ L‡¯ ÏÈÏa ‰ÓÁ Ú˜LzLÎe , ƒ¿∆ƒ¿««»¿≈…«»»∆

˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓ חובו גבה לא ‰BÁ·ועדיין „·‡ שימטתו , .דהשביעית »≈¿ƒƒ»««

Ë·˘ ‡Î

‡Ï·BÁ‰ ˙Ba‚Ï ÏBÎÈ ‡e‰L ÔÓÊ Ïk של אלול כ"ט של השקיעה עד »¿«∆»ƒ¿«
ÏeaÊe¯tשביעית  ÔÈ·˙Bk .קנא , ¿ƒ¿¿

·ÏÌ„˜Ó‰ ÏeaÊe¯t'לי זמנו את כתב אך אלול בכ' כתבו שבפועל כגון ¿¿«À¿»
Lk¯אלול  י', אחרי שנעשו להלוואות מהני לא דעי"ז לחובתו, זה כי »≈

Á‡Ó‰Â¯אלול  אלול ; כ"ה בו ÏeÒtשכתב להלוואת , מועיל לא שזה כיון ¿«¿À»»
וממילא  קיימים, לא שעדיין חובות למסור יכול לא כי אלול, כ' אחרי שנעשו

כדין  שלא מלווים שיוציאו יגרום שכתב שבזמן כיון הפרוזבול, .נפסל

Ë·˘ ·Î

‚Ï„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ¯ÓBÏ Ì„‡ ÔÓ‡� ועביד התירא שביק לא כי ∆¡»»»«¿¿»»ƒ¿»«
זאת  עשה שלא סיבה אין פרוזבול, לכתוב יכול אחד שכל וכיון ,איסורא,

L ‡Ï‡ ,„BÚ ‡ÏÂהב"דBÏ ÔÈÁ˙Bt,שביעית אחר חובו לגבות וכשבא ¿…∆»∆¿ƒ
אותו �‡ÔÓ.שואלים ,Ôk ¯Ó‡ Ì‡Â ,„·‡Â EÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ‡ÓL∆»¿¿»»¿¿»«¿ƒ»«≈∆¡»

:‰‚‰ÏeaÊe¯t ¯Ó‡Â ¯ÊÁÂ ÔÈ„ ˙ÈaÓ ‡ˆÈÂ ,ÔÈ„ ˙Èa‰ BÏ eÁ˙t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…»¿«≈ƒ¿»»ƒ≈ƒ¿»«¿»«¿¿

ÔÓ‡� ,ÔÈ„ ˜Òt Ì„˜ ‡e‰ Ì‡ ,ÈÏ ‰È‰ יכול הדין נפסק שלא זמן כל כי »»ƒƒ…∆¿«ƒ∆¡»

נוספות  טענות �‡ÔÓלומר B�È‡ ,ÔÈ„ ˜Òt ¯Á‡Ï ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ דכיון . ¬»ƒ¿««¿«ƒ≈∆¡»

u

אסור קנא. כבר מ"מ  שביעית, בסוף  רק החובות ששימוט דאע "פ הרא"ש  ושיטת 

פרוזבול לכתוב  אפשר אי לשיטתו  וממילא השביעית, שנת  כל  החובות  את לתבוע

מעצמו בא הלוה  דאם בסופו , רק דהשימוט  ונפ"מ השישית, שנה סוף  עד רק 

ממנו . לקבל  רשאי  לפרוע,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|æñ ïîéñâì÷

שלא  דין בעל כהודאת נחשב פרוזבול, לו שהיה אמר לא הפסק שבשעת

שקר לטעון אחרים למדוהו מהב"ד וכשיצא לו, ·˘Ìהיה ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰.

„Ï,˙ÈÚÈ·L È�ËÈÓL˙ ‡ÏL e�È�Èa ‰È‰ È‡�z ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«««¿∆¿«»»≈≈∆…«¿ƒ≈ƒ¿ƒƒ
˙ÈÚÈ·L ÔÈ‡L ÌÈ¯·„ ¯‡LÓ B‡ ,‰È‰ ˙e�Á ˙Ù˜‰ B‡«»«¬»»ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿ƒƒ

Óa ,ÔÓ‡� ,Ô˙ËÓLÓ„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ¯Ó‡ ÈÚ· È‡„ B‚ וכיון ¿«¿»»∆¡»¿ƒ¿ƒ»≈»«¿¿»»ƒ¿»«
היה  תנאי לומר נאמן אין המגו לולא אבל טוב, מיגו הוי פרוזבול, לעשות שבידו

שלו  בדעתו רק תלוי הדבר שאין כיון .בינינו,

Ë·˘ ‚Î

‰Ï‡ÈˆB‰המלוה‡e‰L BÊ ‰ÂÏÓ ¯Ó‡Â Ú·z�‰ ÔÚBËÂ ,ÏeaÊe¯t ƒ¿¿¿≈«ƒ¿«¿»«ƒ¿∆∆
‰˙È‰ ‰Ê ÏeaÊe¯t ¯Á‡ ,Ú·Bz הפרוזבול עליה חל ‰Ú·Bzולא , ≈«««¿¿∆»¿»«≈«

ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÔÓ‡� ,„·‡Â ÈÏ ‰È‰ ÏeaÊe¯t ¯Ó‡ eÏ‡L ;ÔÓ‡�∆¡»∆ƒ»«¿¿»»ƒ¿»«∆¡»¿««ƒ∆≈
„·‡L ÏeaÊe¯t‰ ÔÓÊ ÌÈÚ„BÈ e�‡ שבידו שהפרוזבול כשטוען וא"כ מהני, »¿ƒ¿««¿¿∆»«

נאמן  זו, הלוואה אחר .נעשה

ÂÏלוהËÓLÓ' ‰ÂÏÓ‰ BÏ ¯Ó‡È ,˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ÈÊÁÓ‰««¬ƒ∆»¿»»»¿ƒƒ…«««¿∆¿«≈
.'È�ÓÓ z¯ËÙ� ¯·ke È�‡ ואםÈ�Bˆ¯ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ BÏ ¯Ó‡ ¬ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒ∆ƒ»«««ƒ≈¿ƒ

Â .e�ÓÓ Ïa˜È ,Ïa˜zLמ"מEÏ Ô˙B� È�‡ È·BÁa BÏ ¯Ó‡È Ï‡ כיון ∆¿«≈¿«≈ƒ∆¿«…«¿ƒ¬ƒ≈¿
חוב  אין BÏשבאמת ¯Ó‡È ‡Ï‡ EÏהלוה, Ô˙B� È�‡ ‰�zÓ·e ,Ì‰ ÈÏL ∆»…«∆ƒ≈¿«»»¬ƒ≈¿

הימנו  נוחה חכמים רוח בשביעית, חוב BÏוהמחזיר ¯ÈÊÁ‰ ואמר B·BÁהלוה. ∆¡ƒ
אני  משמט BÏלו ¯Ó‡ ‡ÏÂהלוהÔk'וכו כן פי על aÒÓ·אף המלוה , ¿…»«≈¿«≈

BÓÚ הלוה Ú„עם ÌÈ¯·„aממנו שמבקש ‰Ìשיבין ÈÏL BÏ ¯Ó‡ÈL ƒƒ¿»ƒ«∆…«∆ƒ≈
EÏ ÌÈz˙� ‰�zÓ·e אעפ"כ שיאמר לכופו Ï‡ויכול ,¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . ¿«»»¿«ƒ¿¿ƒ…»«…

ÏËÈ ‡Ï‡ ,e�ÓÓ Ïa˜Èהלוה.BÏ CÏÈÂ ÂÈ˙BÚÓ ¿«≈ƒ∆∆»ƒ…»»¿≈≈

Ë·˘ „Î

ÊÏ,ÏeaÊe¯t ÂÈÏÚ ·zÎ� ‡ÏÂ ˙ÈÚÈ·L ÂÈÏÚ ‰¯·ÚL ·BÁ ¯ËL¿«∆»¿»»»¿ƒƒ¿…ƒ¿«»»¿¿
ÔÈ‡ÈˆBÓ ה את ÂÏÏ‰הב"ד B¯ÈÊÁ‰Ï ‰ÂÏÓ‰Ó ¯ËL,פקע שהחוב כיון ƒƒ¿«≈««¿∆¿«¬ƒ«…∆

פרוע  שטר להחזיק לו .קנב אסור

u

דמי קנב. כנגד בידו  משכון דהוי לו , לשלם  הלוה צריך  הנייר דדמי הפרישה כתב 



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|çñ ïîéñ ãì÷

ÁÏB¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰פרוזבול עשה לא Ú·¯‰והמלוה Ck ¯Á‡Â «≈¿««¬≈¿«««»¿»
‰ËÓL ÂÈÏÚ נשמט Á˜BÏ‰Lוהחוב ,¯ÎBÓ‰ ÏÚ ¯ÊBÁ Á˜BÏ‰ ÔÈ‡ , »»¿ƒ»≈«≈«≈««≈∆«≈«

ÏeaÊB¯Ù ‰NÚ ‡ÏL BÓˆÚa ÚLt שלא מהני  הלוקח של פרוזבול דגם »«¿«¿∆…»»¿¿
B¯ÎÓLkישמט  ‰ËÓL ÂÈÏÚ ‰¯·Ú ¯·k Ì‡Â השטר . את שקנה היינו ¿ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»¿∆¿»

שמיטה  Â‡·„אחרי ÏeaÊe¯t BÏ ‰È‰ ¯ÎBÓ‰L Á˜BÏÏ ÔÈ�ÚBË משא"כ , ¬ƒ«≈«∆«≈»»¿¿¿»«
פרוזבול  עשה לא עדיין דמסתמא כן, טוענים לא השמיטה, סוף קודם .בקנה

ÏeaÊe¯t BÏ ‰È‰ ‡ÏL ¯ÎBÓ‰ ‰„B‰ Ì‡Â מקח שהוי נתברר וממילא ¿ƒ»«≈∆…»»¿¿
�ÌÈÒÎטעות  BÏ ÔÈ‡ Ì‡ השטר , על ששילם מה ללוקח �‡ÔÓלשלם B�È‡ ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»

לאחרים  לחוב בהודאתו נאמן �ÌÈÒÎדאין BÏ LÈ Ì‡Â ללוקח , �‡ÔÓלשלם , ¿ƒ≈¿»ƒ∆¡»
נשמט  Á˜BÏÏשהחוב ÌÏLÈ ¯ÎBÓ‰Â ,‰ÂÏ‰ ¯ËÙ�Â עבור ששילם מה רק ¿ƒ¿»«…∆¿«≈¿«≈«≈«

.קנג השטר 

ÁÒ ÔÓÈÒ

ÌÈÈÂ‚ Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú· ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯Ë˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

Ë·˘ ‰Î

במקום ‡ רק אולם נאמנים, ולכן שקר, לכתוב נפשייהו מרעי לא ערכאות

באופן  אבל זה, שטר על שחתמו מה על סומכים לראיה , הוא שהשטר

ולכן  קנין, חלות לעשות לגויים כח אין הקנין, חלות את שעושה הוא שהשטר

ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¯ËL העמים k˙·מלשונות ÏÎ·e שכתוב אפילו ¿«∆»¿»»¿»¿«
אחרת  לשון של בכתב וכתוב אחת È¯ËLבלשון Ôe˜˙k ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ ,ƒ»»»¿ƒ¿»≈

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ÛÈ„Ê‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡L Ï‡¯NÈ הפרטים בכל ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«

u

צריך הלוה אין  הלוה , במקום  לסופר שילם  המלוה אם הסופר שכר אבל  הנייר,

אין  הנייר דמי שגם חולקים  והט "ז והגר"א בשביעית. נשמט  זה  חוב  דגם  לו לשלם ,

נשמט. והכל  הנייר, חוב  על  משכון  בתורת השטר את  קיבל  לא כי לשלם , צריך 

שהיהקנג. מה ללוקח  שמפסיד כיון  פרוזבול , עשה שלא  נאמן  דאינו  חולק  והש "ך 

השטר. על  הקונה ששילם ממה יותר שזה בשטר לגבות יכול 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|çñ ïîéñäì÷

מ"ב  סימן לעיל B˙B¯˜Ïשנתבאר ÔÈÚ„BÈÂ Ï‡¯NÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â בלשון , ¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿
אע"פ  לפניהם אותו קוראין ואחרים לקרותו יודעים כשאין [אבל שנכתב, ובכתב

כשר] ובדיעבד לכתחילה, לחתום אין הלשון ‰e‡שמבינים È¯‰ Lk¯שטר, ¬≈»≈
ÌÈ„aÚLÓ‰Ó Ba ‰·B‚Â,ליזהר הלקוחות ועל הקול , את מוציאין העדים כי ¿∆≈«¿À¿»ƒ

פרעתי  לומר נאמן שאין לענין שטר דהוי הדין ‰B¯ËL˙והוא Ïk Ï·‡ .¬»»«¿»
ÌÈÓ˙BÁL עדים שחתומים נעשו ÌÈÏeÒtהשטרות‚ÌÈÈB,בו אפילו ∆¿ƒƒ¿ƒ

Á˜Óבערכאות  È¯ËLÓ ıeÁ ,¯kÓÓe רק והשטר קנינים בשאר כשקנה ƒ¿»≈≈»ƒ¿»
B·BÁ˙לראיה  È¯ËLe רק הוא והשטר המעות בנתינת נעשה הגוף ששיעבוד ¿»≈

וכדלהלן  הקנין חלות את עושים שהעדים קנין, שטר לאפוקי החוב, על ,לראיה
Âנוסף Ì‰È�Ùaתנאי ˙BÚÓ‰ ÔzÈL ‡e‰ החתימה עידי ËLa¯של e·zÎÈÂ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿«

,'·BÁ‰ ˙BÚÓ B‡ ¯ÎÓ‰ ÈÓ„ CÎÂ Ck È�BÏÙÏ È�BÏÙ ‰�Ó e�È�ÙÏ'¿»≈»»¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿≈«∆∆¿«
Âנוסף Ì‰ÏLתנאי ˙B‡k¯Úa ÌÈeNÚ eÈ‰ÈL ‡e‰ השופט בפני היינו ¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆

Ì‰ÈÏÈÏtשלהם  ıea˜ ÌB˜Óa Ï·‡ הערכאות , של הפקיד אצל ,היינו ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï ,Ì‰ÏL ËÙBL‰ ÌeÈ˜ ‡Ïa שמאמינים הטעם כי ¿…ƒ«≈∆»∆…ƒ¿

על  ולא שלהם השופט על רק שייך וזה נפשם, מרעי שלא משום לערכאות,

הערכאות  ‡B˙.עצם Èt ÏÚ ˙B‡k¯Ú‰ ¯·k e�„ eÏÙ‡Â קנדe˜ÈÊÁ‰Â ¯ËL‰ B «¬ƒ»¿«»«¿»«ƒ«¿«¿∆¡ƒ

ÌeÏk B�È‡ ,BÁ˜Óa ‰�B˜‰(ÔÈË‚„ ˜"Ù ÚÂ¯Ê ¯Â‡).ÔÎÂ וגםÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ «∆¿ƒ¿≈¿¿≈¿ƒƒ≈≈
ËÙBL‰ ‰Ê ÏÚÂ ,¯ËL‰ È„Ú Ì‰L ÌÈÈB‚‰ eÏ‡ ÏÚ e„ÈÚÈL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»ƒ«≈«ƒ∆≈≈≈«¿«¿«∆«≈
È�aÓ ÌÈ·B‚ Ê‡Â ,„ÁL ˙Ïa˜a ÌÈÚe„È Ì�È‡L ,Ô˙e„Ú ÌÈ˜L Ì‰ÏL∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«»«…«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈ¯BÁ דס"ל זו שיטה טעם פרעתי. לומר יכול אין אבל גויים, בעדים קול אין כי ƒ
את  לקיים באים ואח"כ הערכאות, בפני שלא חותמים שהעדים הערכאות דדרך

צריך  ולכן השטר, את מקיימים ואח"כ וחוקרים, מבררים והם בערכאות, השטר

והשופט  העדים נאמנות על עדים וצריך המעות, נתינת שראו יכתבו ,שהעדים
Âלכן.Ò¯Ák Ì‰ È¯‰ ,eÏ‡ ÏkÓ ¯·„ ÌÈÈB‚‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡:‰‚‰ ¿ƒ»¿¿»≈«ƒ»»ƒ»≈¬≈≈¿∆∆

˙B‡k¯Ú‰ Ba ÔÈ·˙BkL ¯ÙÒÂ לפניהם שבא דבר כל ËLk¯לזיכרון, ÈÂ‰ , ¿≈∆∆¿ƒ»«¿»«≈ƒ¿«

Ì‰ÏLאמת שאינו דבר בו כותבים לא כי זה, על לסמוך ÛÒÂÈשאפשר ˙È·) ∆»∆

u

לאקנד. כי  פרעתי, גם  לטעון יכול  ממשועבדים, גובים שאין שכיון הש "ך שיטת 

לטעון  יכול  שאין  וס "ל  חולקים והנתיבות  והקצות  בידו. השטר את להשאיר חשש 

פרעתי .
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ÁÏB¯·ÁÏ ·BÁ ¯ËL ¯ÎBÓ‰פרוזבול עשה לא Ú·¯‰והמלוה Ck ¯Á‡Â «≈¿««¬≈¿«««»¿»
‰ËÓL ÂÈÏÚ נשמט Á˜BÏ‰Lוהחוב ,¯ÎBÓ‰ ÏÚ ¯ÊBÁ Á˜BÏ‰ ÔÈ‡ , »»¿ƒ»≈«≈«≈««≈∆«≈«

ÏeaÊB¯Ù ‰NÚ ‡ÏL BÓˆÚa ÚLt שלא מהני  הלוקח של פרוזבול דגם »«¿«¿∆…»»¿¿
B¯ÎÓLkישמט  ‰ËÓL ÂÈÏÚ ‰¯·Ú ¯·k Ì‡Â השטר . את שקנה היינו ¿ƒ¿«»¿»»»¿ƒ»¿∆¿»

שמיטה  Â‡·„אחרי ÏeaÊe¯t BÏ ‰È‰ ¯ÎBÓ‰L Á˜BÏÏ ÔÈ�ÚBË משא"כ , ¬ƒ«≈«∆«≈»»¿¿¿»«
פרוזבול  עשה לא עדיין דמסתמא כן, טוענים לא השמיטה, סוף קודם .בקנה

ÏeaÊe¯t BÏ ‰È‰ ‡ÏL ¯ÎBÓ‰ ‰„B‰ Ì‡Â מקח שהוי נתברר וממילא ¿ƒ»«≈∆…»»¿¿
�ÌÈÒÎטעות  BÏ ÔÈ‡ Ì‡ השטר , על ששילם מה ללוקח �‡ÔÓלשלם B�È‡ ƒ≈¿»ƒ≈∆¡»

לאחרים  לחוב בהודאתו נאמן �ÌÈÒÎדאין BÏ LÈ Ì‡Â ללוקח , �‡ÔÓלשלם , ¿ƒ≈¿»ƒ∆¡»
נשמט  Á˜BÏÏשהחוב ÌÏLÈ ¯ÎBÓ‰Â ,‰ÂÏ‰ ¯ËÙ�Â עבור ששילם מה רק ¿ƒ¿»«…∆¿«≈¿«≈«≈«

.קנג השטר 

ÁÒ ÔÓÈÒ

ÌÈÈÂ‚ Ï˘ ˙Â‡Î¯Ú· ˙ÂÈÂ˘Ú‰ ˙Â¯Ë˘ ÔÈ„
ÌÈÙÈÚÒ '· Â·Â

Ë·˘ ‰Î

במקום ‡ רק אולם נאמנים, ולכן שקר, לכתוב נפשייהו מרעי לא ערכאות

באופן  אבל זה, שטר על שחתמו מה על סומכים לראיה , הוא שהשטר

ולכן  קנין, חלות לעשות לגויים כח אין הקנין, חלות את שעושה הוא שהשטר

ÔBLÏ ÏÎa ·e˙kL ¯ËL העמים k˙·מלשונות ÏÎ·e שכתוב אפילו ¿«∆»¿»»¿»¿«
אחרת  לשון של בכתב וכתוב אחת È¯ËLבלשון Ôe˜˙k ÈeNÚ ‰È‰ Ì‡ ,ƒ»»»¿ƒ¿»≈

Ú¯‚Ï ‡ÏÂ ÛÈÒB‰Ï ‡ÏÂ ÛÈ„Ê‰Ï ÌÈÏBÎÈ Ì�È‡L Ï‡¯NÈ הפרטים בכל ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿…¿ƒ¿…ƒ¿…«

u

צריך הלוה אין  הלוה , במקום  לסופר שילם  המלוה אם הסופר שכר אבל  הנייר,

אין  הנייר דמי שגם חולקים  והט "ז והגר"א בשביעית. נשמט  זה  חוב  דגם  לו לשלם ,

נשמט. והכל  הנייר, חוב  על  משכון  בתורת השטר את  קיבל  לא כי לשלם , צריך 

שהיהקנג. מה ללוקח  שמפסיד כיון  פרוזבול , עשה שלא  נאמן  דאינו  חולק  והש "ך 

השטר. על  הקונה ששילם ממה יותר שזה בשטר לגבות יכול 
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מ"ב  סימן לעיל B˙B¯˜Ïשנתבאר ÔÈÚ„BÈÂ Ï‡¯NÈ ÂÈ„Ú eÈ‰Â בלשון , ¿»≈»ƒ¿»≈¿¿ƒƒ¿
אע"פ  לפניהם אותו קוראין ואחרים לקרותו יודעים כשאין [אבל שנכתב, ובכתב

כשר] ובדיעבד לכתחילה, לחתום אין הלשון ‰e‡שמבינים È¯‰ Lk¯שטר, ¬≈»≈
ÌÈ„aÚLÓ‰Ó Ba ‰·B‚Â,ליזהר הלקוחות ועל הקול , את מוציאין העדים כי ¿∆≈«¿À¿»ƒ

פרעתי  לומר נאמן שאין לענין שטר דהוי הדין ‰B¯ËL˙והוא Ïk Ï·‡ .¬»»«¿»
ÌÈÓ˙BÁL עדים שחתומים נעשו ÌÈÏeÒtהשטרות‚ÌÈÈB,בו אפילו ∆¿ƒƒ¿ƒ

Á˜Óבערכאות  È¯ËLÓ ıeÁ ,¯kÓÓe רק והשטר קנינים בשאר כשקנה ƒ¿»≈≈»ƒ¿»
B·BÁ˙לראיה  È¯ËLe רק הוא והשטר המעות בנתינת נעשה הגוף ששיעבוד ¿»≈

וכדלהלן  הקנין חלות את עושים שהעדים קנין, שטר לאפוקי החוב, על ,לראיה
Âנוסף Ì‰È�Ùaתנאי ˙BÚÓ‰ ÔzÈL ‡e‰ החתימה עידי ËLa¯של e·zÎÈÂ ¿∆ƒ≈«»ƒ¿≈∆¿ƒ¿¿«¿«

,'·BÁ‰ ˙BÚÓ B‡ ¯ÎÓ‰ ÈÓ„ CÎÂ Ck È�BÏÙÏ È�BÏÙ ‰�Ó e�È�ÙÏ'¿»≈»»¿ƒƒ¿ƒ«¿«¿≈«∆∆¿«
Âנוסף Ì‰ÏLתנאי ˙B‡k¯Úa ÌÈeNÚ eÈ‰ÈL ‡e‰ השופט בפני היינו ¿∆ƒ¿¬ƒ¿«¿»∆»∆

Ì‰ÈÏÈÏtשלהם  ıea˜ ÌB˜Óa Ï·‡ הערכאות , של הפקיד אצל ,היינו ¬»ƒ¿ƒ¿ƒ≈∆
ÌeÏk eÏÈÚBÈ ‡Ï ,Ì‰ÏL ËÙBL‰ ÌeÈ˜ ‡Ïa שמאמינים הטעם כי ¿…ƒ«≈∆»∆…ƒ¿

על  ולא שלהם השופט על רק שייך וזה נפשם, מרעי שלא משום לערכאות,

הערכאות  ‡B˙.עצם Èt ÏÚ ˙B‡k¯Ú‰ ¯·k e�„ eÏÙ‡Â קנדe˜ÈÊÁ‰Â ¯ËL‰ B «¬ƒ»¿«»«¿»«ƒ«¿«¿∆¡ƒ

ÌeÏk B�È‡ ,BÁ˜Óa ‰�B˜‰(ÔÈË‚„ ˜"Ù ÚÂ¯Ê ¯Â‡).ÔÎÂ וגםÈ„Ú ÌÈÎÈ¯ˆ «∆¿ƒ¿≈¿¿≈¿ƒƒ≈≈
ËÙBL‰ ‰Ê ÏÚÂ ,¯ËL‰ È„Ú Ì‰L ÌÈÈB‚‰ eÏ‡ ÏÚ e„ÈÚÈL Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆»ƒ«≈«ƒ∆≈≈≈«¿«¿«∆«≈
È�aÓ ÌÈ·B‚ Ê‡Â ,„ÁL ˙Ïa˜a ÌÈÚe„È Ì�È‡L ,Ô˙e„Ú ÌÈ˜L Ì‰ÏL∆»∆∆ƒ≈≈»∆≈»¿ƒ¿«»«…«¿»ƒƒ¿≈

ÔÈ¯BÁ דס"ל זו שיטה טעם פרעתי. לומר יכול אין אבל גויים, בעדים קול אין כי ƒ
את  לקיים באים ואח"כ הערכאות, בפני שלא חותמים שהעדים הערכאות דדרך

צריך  ולכן השטר, את מקיימים ואח"כ וחוקרים, מבררים והם בערכאות, השטר

והשופט  העדים נאמנות על עדים וצריך המעות, נתינת שראו יכתבו ,שהעדים
Âלכן.Ò¯Ák Ì‰ È¯‰ ,eÏ‡ ÏkÓ ¯·„ ÌÈÈB‚‰ È¯ËL e¯ÒÁ Ì‡:‰‚‰ ¿ƒ»¿¿»≈«ƒ»»ƒ»≈¬≈≈¿∆∆

˙B‡k¯Ú‰ Ba ÔÈ·˙BkL ¯ÙÒÂ לפניהם שבא דבר כל ËLk¯לזיכרון, ÈÂ‰ , ¿≈∆∆¿ƒ»«¿»«≈ƒ¿«

Ì‰ÏLאמת שאינו דבר בו כותבים לא כי זה, על לסמוך ÛÒÂÈשאפשר ˙È·) ∆»∆

u

לאקנד. כי  פרעתי, גם  לטעון יכול  ממשועבדים, גובים שאין שכיון הש "ך שיטת 

לטעון  יכול  שאין  וס "ל  חולקים והנתיבות  והקצות  בידו. השטר את להשאיר חשש 

פרעתי .
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(‡"·˘¯‰ Ì˘·.ÔÂÈÎÂ ,‡„ÁBL ÈÏa˜Ó ‡Ï ˙B‡k¯Ú Ì˙Ò„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿««¿»…¿«¿≈¬»¿≈»

È„aÚLÓÓ eÏÙ‡ ÔÈ·B‚ Ì‰È�Ùa ‰NÚ�L שכל הערכאות שדרך  הרמ"א דעת ∆«¬»ƒ¿≈∆ƒ¬ƒƒ¿«¿¿≈

אומרים  כראוי, הכסף את שילם שאמנם כשרואים ורק לפניהם, בא המעשה

שיכתבו  א"צ זו לשיטה ולכן חתימתן, מקיימים ואח"כ בפניהם, לחתום לעדים

בפניהם, המעות את על שמנה עדים א"צ וגם הערכאות, בבירור כלול זה כי

ממשועבדים, לגבות גמור שטר דהוי וס"ל חולק וגם החתימה, עידי כשרות

מהני  ולכן בפניהם. שנחתם כיון קול, מוציאין הערכאות È„Úכי ‡Ïa eÏÙ‡¬ƒ¿…≈≈

Â ,Ï‡¯NÈ ‰¯ÈÒÓ נחשב ÌÈ˜Ïערכאות Ìe˙Á ËÙBL‰ ÔÈ‡ eÏÙ‡ חתימות ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬ƒ≈«≈»¿«≈

Ïk ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú‰שכתבוLהכל˙B‡k¯Ú‰ È�Ùa ‰NÚ� ש כיון Ï‡מהני, »≈ƒ∆»»∆«¬»ƒ¿≈»«¿»…

˙BË‰Ï ‡„ÁBL ÈÏa˜Ó„ ‡Ï˜ e‰ÈÏÚ ˜Ù� eÏÙ‡Â .È¯e˜LÏ e‰ÈLÙ� ÈÚ¯Ó«¿≈«¿«¿¿«≈«¬ƒ»«¬«¿»»ƒ¿«¿≈¬»¿«

e‰ÈLÙ� ÈÚ¯Ó ‡Ï ¯˜L ˙e„ÚÏ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ËtLÓ כותבים שהם וכיון ƒ¿»ƒ»»¿≈∆∆…«¿≈«¿«¿

לשקר  חשודים אינם בפניהם, נעשה שהכל e˙k·ומעידים ‡‰ÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ∆¿≈»

È‡„Âa e‡¯L ÔÈÎÓBÒ e�‡L ‡Ï‡ ,˙BÚÓ‰ ˙�È˙� e‡¯L Ba שדרכם כיון ∆»¿ƒ««»∆»∆»¿ƒ∆»¿««

כראוי נעשה שהכל ראו אא"כ לחתום לעדים נותנים Ù"˜שאין ˘"‡¯‰)

(¯ÂËÂ ÔÈË‚„ÌÈ�L B‡ ÈB‚ „Á‡ „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡Â ממילא . כי ¿≈ƒ≈»»»≈∆»¿«ƒ

הערכאות, של הבירור על אלא הגויים, העדים חתימת על סומכים לא אנו

מבורר  שהכל עד לחתום נותנים אין אחד בעד גם ·˘Ìואצלם ÛÒÂÈ ˙È·)

באופןÏkו ,‰¯˘·"‡) רק ‰ËÙBLזה È�ÙÏ ‰NÚ�L עצמו·˙k Ì‡ Ï·‡ , »∆«¬»ƒ¿≈«≈¬»ƒ»«

ÌeÏk B�È‡ ,ËÙBL‰ È�Ùa ‡ÏL ,ËÙBL‰ ÈtÓ ‰�ÓÓ‰ ¯ÙBÒ לא הסופר כי ≈«¿À∆ƒƒ«≈∆…ƒ¿≈«≈≈¿

�"„)חושש ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„‡Ù Ì"¯‰ÓÂ ¯ÂË)‡�È„ LÈL ÌB˜Óa ,e‰ÈÓ .ƒ¿»∆≈ƒ»

¯Lk ,CÏÓ‰ ¯ÙBÒ È„È ÏÚ ‰NÚ�L ¯ËL ¯ÈLÎ‰Ï ‡˙eÎÏÓ„ דינא מכח ¿«¿»¿«¿ƒ¿«∆«¬»«¿≈≈«∆∆»≈

וכדלהלן דינא ‰¯Ô"·Ó)דמלכותא Ì˘· ¯ÂË)ÔB‚k ,˙B�zÓ È¯ËL Ï·‡ .¬»¿»≈«»¿
EÏ ‰�e˙� È„N כסף בלי גם שמועיל באופן שטר בקנין שמכרו מכר שטר ,או »ƒ¿»¿

È¯ËL ÔÎÂ ,Ba ÌÈÓe˙Á Ì‰Â ,¯ËL‰ È„È ÏÚ ‰NÚ� ÔÈ�˜‰ ¯˜ÚL∆ƒ»«ƒ¿»«¬»«¿≈«¿«¿≈¬ƒ¿≈¿»≈
BÏ ·ÈÁ ‡e‰L È�BÏÙÏ ‰„B‰ È�BÏtL ˙B‡„B‰ עדים שצריך באופן »∆¿ƒ»ƒ¿ƒ∆«»

שבו  העדים עם השטר ע"י רק הוא ההודאה חלות כל וא"כ eלהודאה, שטרות ,

גויים B¯LÙ˙של ע"י Ì‰ÏLשנעשו ÌÈ„Úa Ì‰L˙BÏÈÁÓ È¯ËL B‡ ¿»∆≈¿≈ƒ∆»∆¿»≈¿ƒ

חלה  דהמחילה מחילה, שטר לו ותנו כתבו אמר רק שמוחל בפיו אמר שלא

השטר e�È�ÓL,,(ÂË¯)ע"י ÌÈ¯·„‰ Ïk Ì‰a LÈL Èt ÏÚ Û‡e¯ÒÓ�Â ««ƒ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈ È„Ú È�ÙÏ מסירה עידי בלי גויים חתימה עידי על יסמכו שמא דגזרינן ƒ¿≈≈≈ƒ¿»≈
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(¯ÂË),Ò¯Ák Ì‰ È¯‰ את העושים הם שבשטר העדים אלו שבשטרות כיון ¬≈≈¿∆∆
משקרים  שאין כשבטוח אף זאת לעשות לגויים כח ואין הדבר, ‰‚‰:.חלות

˙B‡ÂÏ‰ È¯ËLk ˙B‡„B‰ È¯ËL„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ בעצמה ההודאה סוף דסוף ¿≈¿ƒƒ¿»≈»¿¿»≈«¿»

לראיה  רק הוא והשטר המחייבת, ·Ù"˜היא Ô"¯‰Â ‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(ÔÈËÈ‚„˙BÏÈÁÓ È¯ËL ÔÎÂ לראיה,. רק והשטר ידו, על נעשית המחילה כי ¿≈¿»≈¿ƒ

B‡k¯Úa˙ולכן  ÌÈ¯Lk(·"Ó˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)B‡ ÔÈ�˜a ˙È�˜�‰ ‰�zÓ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿»¿≈«»»«ƒ¿≈¿ƒ¿»

‰˜ÊÁ·לראיה רק הוא ÛÒÂÈ)והשטר ˙È·),ÏÎ„ ,˙B‡k¯Úa ‰„B‰L ˜¯ «¬»»«∆»¿«¿»¿»

Ì‰È�ÙÏ ‰NÚ�L ‰Ó ¯Lk ,‡ÓÏÚ· ‰È‡¯ ‡Ï‡ B�È‡ ¯ËL‰˜"Ù Ô"¯) «¿«≈∆»¿»»¿»¿»»≈«∆«¬»ƒ¿≈∆

(ÔÈËÈ‚„Ïk ÌÈ˜ ,ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Ú È�ÙÏ ‰‡Âˆ ‰NÚL Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÎÏÂ .¿»≈¿ƒ¿«∆»»«»»ƒ¿≈«¿»∆ƒ«»»

‰ÂˆL ‰Ó ככתובין מרע שכיב דדברי אמירתו, ע"י חלה הצוואה חלות כי «∆ƒ»

לראיה רק הוא והשטר �"‡)ומסורין, ÔÓÈÒ ˘"·È¯),ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿«»

ÌÈ¯·„‰ Ïk ·zÎÏ CÏÓ‰ ËtLÓL ÌB˜Ó ÏÎ·e .·"� ÛÈÚÒ ‚"�¯ ÔÓÈÒƒ»»ƒ¿»»∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…»«¿»ƒ

,˙B�zÓ È¯ËL eÏÙ‡ ,ÌÈ¯Lk ,Ì‰È�ÙÏ ÔÈÈeNÚ‰ ˙B¯ËL‰ Ïk ,˙B‡k¯Úa¿«¿»»«¿»»¬ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¬ƒ¿»≈«»

‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÁkÓ(¯ÂËÂ ÔÈËÈ‚„ ˜"Ù ˘"‡¯‰)¯·kL ÌB˜Óa ÔkL ÏÎÂ . ƒ…«ƒ»¿«¿»¿»∆≈¿»∆¿«

ÌÈ¯Lk ,Ì¯ÈLÎ‰Ï e‚‰�ÛÒÂÈ ˙È·Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·Â Á"Ú˙Â ‚"ˆ˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯) »¬¿«¿ƒ»¿≈ƒ

(‰ÂÏÓ '‰Ó Ê"ÎÙ „È‚Ó‰Â ‡"·˘¯ Ì˘·‡�È„ ÔÈ„a Ë"Ò˘ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»¿ƒƒ»

·zÎ� ‡Ï Ì‡ ,‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÌeLÓ ÔÈ¯ÈLÎÓL ¯ËL ÏÎÂ .‡˙eÎÏÓ„¿«¿»¿»¿«∆«¿ƒƒƒƒ»¿«¿»ƒ…ƒ¿«

¯ÈLÎ� ‡Ï„ ,ÏeÒt ,e��È„ ÈÙÏ Ô‚B‰k ·zÎ�L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È�È„ ÈÙÏ Ô‚‰k¿…∆¿ƒƒ≈∆««ƒ∆ƒ¿«¿∆¿ƒƒ≈»¿…«¿ƒ

Ì‰Ó ¯˙BÈ להכשיר שרוצים מה וכל גויים, הם כי להכשיר אפשר אי דבדינינו ≈≈∆

לסמוך  מה על אין כדיניהם, נעשה שלא וכיון הערכאות, נאמנות מכח רק

(‡"� ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Ì‡ ,CÙ‰Ï ÔÎÂ ÈÙÏהשטר. ¯LÎÂ e��È„ ÈÙÏ ÏeÒt ¿≈¿∆∆ƒ»¿ƒƒ≈¿»≈¿ƒ

Ì‰È�È„ להזדייף שיכול דבר גבי על נכתב או אחרונה בשיטה הוחזר שלא כגון ƒ≈∆

(Ê"Ù˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)‰Êa ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ אבל . השטר, בעצם פסול שאין כיון ¿≈¿ƒ»∆

אף  מהני לא לכו"ע הקנינים, בדיני חיסרון מחמת כשר אינו שבדינינו באופן

בדיניהם Á"È)שכשר ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙).

·ÏL ˙B‡k¯Úa ‰NÚ�‰ ‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�È„ eÚ„È ‡Ï Ì‡ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«∆««¬∆¿«¿»∆
ÌÈB‚ שבשטר הלשון את מבינים אין ÏL‡כי ‰Ê ,ÌÈB‚ È�LÏ ÌÈ�˙B� , ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ∆∆…

‰Ê È�Ùa בו קרא שחבירו מה יודע לא Ó�Lˆ‡שהאחד ,B˙B‡ ÌÈ¯B˜Â , ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
BÓz ÈÙÏ ÁÈÒÓk „Á‡ Ïk קריאתם על סומכים È�aÓולכן B· ‰·B‚Â , »∆»¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈

ÔÈ¯BÁ גם גויים, ע"י הנעשה דשטר א' סעיף בתחילת המחבר כשיטת היינו ƒ
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(‡"·˘¯‰ Ì˘·.ÔÂÈÎÂ ,‡„ÁBL ÈÏa˜Ó ‡Ï ˙B‡k¯Ú Ì˙Ò„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒƒ¿««¿»…¿«¿≈¬»¿≈»

È„aÚLÓÓ eÏÙ‡ ÔÈ·B‚ Ì‰È�Ùa ‰NÚ�L שכל הערכאות שדרך  הרמ"א דעת ∆«¬»ƒ¿≈∆ƒ¬ƒƒ¿«¿¿≈

אומרים  כראוי, הכסף את שילם שאמנם כשרואים ורק לפניהם, בא המעשה

שיכתבו  א"צ זו לשיטה ולכן חתימתן, מקיימים ואח"כ בפניהם, לחתום לעדים

בפניהם, המעות את על שמנה עדים א"צ וגם הערכאות, בבירור כלול זה כי

ממשועבדים, לגבות גמור שטר דהוי וס"ל חולק וגם החתימה, עידי כשרות

מהני  ולכן בפניהם. שנחתם כיון קול, מוציאין הערכאות È„Úכי ‡Ïa eÏÙ‡¬ƒ¿…≈≈

Â ,Ï‡¯NÈ ‰¯ÈÒÓ נחשב ÌÈ˜Ïערכאות Ìe˙Á ËÙBL‰ ÔÈ‡ eÏÙ‡ חתימות ¿ƒ»ƒ¿»≈«¬ƒ≈«≈»¿«≈

Ïk ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú‰שכתבוLהכל˙B‡k¯Ú‰ È�Ùa ‰NÚ� ש כיון Ï‡מהני, »≈ƒ∆»»∆«¬»ƒ¿≈»«¿»…

˙BË‰Ï ‡„ÁBL ÈÏa˜Ó„ ‡Ï˜ e‰ÈÏÚ ˜Ù� eÏÙ‡Â .È¯e˜LÏ e‰ÈLÙ� ÈÚ¯Ó«¿≈«¿«¿¿«≈«¬ƒ»«¬«¿»»ƒ¿«¿≈¬»¿«

e‰ÈLÙ� ÈÚ¯Ó ‡Ï ¯˜L ˙e„ÚÏ ÌB˜Ó ÏkÓ ,ËtLÓ כותבים שהם וכיון ƒ¿»ƒ»»¿≈∆∆…«¿≈«¿«¿

לשקר  חשודים אינם בפניהם, נעשה שהכל e˙k·ומעידים ‡‰ÈL CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .¿≈»ƒ∆¿≈»

È‡„Âa e‡¯L ÔÈÎÓBÒ e�‡L ‡Ï‡ ,˙BÚÓ‰ ˙�È˙� e‡¯L Ba שדרכם כיון ∆»¿ƒ««»∆»∆»¿ƒ∆»¿««

כראוי נעשה שהכל ראו אא"כ לחתום לעדים נותנים Ù"˜שאין ˘"‡¯‰)

(¯ÂËÂ ÔÈË‚„ÌÈ�L B‡ ÈB‚ „Á‡ „Ú ÂÈÏÚ Ìe˙Á ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡Â ממילא . כי ¿≈ƒ≈»»»≈∆»¿«ƒ

הערכאות, של הבירור על אלא הגויים, העדים חתימת על סומכים לא אנו

מבורר  שהכל עד לחתום נותנים אין אחד בעד גם ·˘Ìואצלם ÛÒÂÈ ˙È·)

באופןÏkו ,‰¯˘·"‡) רק ‰ËÙBLזה È�ÙÏ ‰NÚ�L עצמו·˙k Ì‡ Ï·‡ , »∆«¬»ƒ¿≈«≈¬»ƒ»«

ÌeÏk B�È‡ ,ËÙBL‰ È�Ùa ‡ÏL ,ËÙBL‰ ÈtÓ ‰�ÓÓ‰ ¯ÙBÒ לא הסופר כי ≈«¿À∆ƒƒ«≈∆…ƒ¿≈«≈≈¿

�"„)חושש ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„‡Ù Ì"¯‰ÓÂ ¯ÂË)‡�È„ LÈL ÌB˜Óa ,e‰ÈÓ .ƒ¿»∆≈ƒ»

¯Lk ,CÏÓ‰ ¯ÙBÒ È„È ÏÚ ‰NÚ�L ¯ËL ¯ÈLÎ‰Ï ‡˙eÎÏÓ„ דינא מכח ¿«¿»¿«¿ƒ¿«∆«¬»«¿≈≈«∆∆»≈

וכדלהלן דינא ‰¯Ô"·Ó)דמלכותא Ì˘· ¯ÂË)ÔB‚k ,˙B�zÓ È¯ËL Ï·‡ .¬»¿»≈«»¿
EÏ ‰�e˙� È„N כסף בלי גם שמועיל באופן שטר בקנין שמכרו מכר שטר ,או »ƒ¿»¿

È¯ËL ÔÎÂ ,Ba ÌÈÓe˙Á Ì‰Â ,¯ËL‰ È„È ÏÚ ‰NÚ� ÔÈ�˜‰ ¯˜ÚL∆ƒ»«ƒ¿»«¬»«¿≈«¿«¿≈¬ƒ¿≈¿»≈
BÏ ·ÈÁ ‡e‰L È�BÏÙÏ ‰„B‰ È�BÏtL ˙B‡„B‰ עדים שצריך באופן »∆¿ƒ»ƒ¿ƒ∆«»

שבו  העדים עם השטר ע"י רק הוא ההודאה חלות כל וא"כ eלהודאה, שטרות ,

גויים B¯LÙ˙של ע"י Ì‰ÏLשנעשו ÌÈ„Úa Ì‰L˙BÏÈÁÓ È¯ËL B‡ ¿»∆≈¿≈ƒ∆»∆¿»≈¿ƒ

חלה  דהמחילה מחילה, שטר לו ותנו כתבו אמר רק שמוחל בפיו אמר שלא

השטר e�È�ÓL,,(ÂË¯)ע"י ÌÈ¯·„‰ Ïk Ì‰a LÈL Èt ÏÚ Û‡e¯ÒÓ�Â ««ƒ∆≈»∆»«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ¿¿

Ï‡¯NÈ È„Ú È�ÙÏ מסירה עידי בלי גויים חתימה עידי על יסמכו שמא דגזרינן ƒ¿≈≈≈ƒ¿»≈

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|çñ ïîéñæì÷

(¯ÂË),Ò¯Ák Ì‰ È¯‰ את העושים הם שבשטר העדים אלו שבשטרות כיון ¬≈≈¿∆∆
משקרים  שאין כשבטוח אף זאת לעשות לגויים כח ואין הדבר, ‰‚‰:.חלות

˙B‡ÂÏ‰ È¯ËLk ˙B‡„B‰ È¯ËL„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ בעצמה ההודאה סוף דסוף ¿≈¿ƒƒ¿»≈»¿¿»≈«¿»

לראיה  רק הוא והשטר המחייבת, ·Ù"˜היא Ô"¯‰Â ‡"·˘¯‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)

(ÔÈËÈ‚„˙BÏÈÁÓ È¯ËL ÔÎÂ לראיה,. רק והשטר ידו, על נעשית המחילה כי ¿≈¿»≈¿ƒ

B‡k¯Úa˙ולכן  ÌÈ¯Lk(·"Ó˜ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)B‡ ÔÈ�˜a ˙È�˜�‰ ‰�zÓ ÔÎÂ . ¿≈ƒ¿«¿»¿≈«»»«ƒ¿≈¿ƒ¿»

‰˜ÊÁ·לראיה רק הוא ÛÒÂÈ)והשטר ˙È·),ÏÎ„ ,˙B‡k¯Úa ‰„B‰L ˜¯ «¬»»«∆»¿«¿»¿»

Ì‰È�ÙÏ ‰NÚ�L ‰Ó ¯Lk ,‡ÓÏÚ· ‰È‡¯ ‡Ï‡ B�È‡ ¯ËL‰˜"Ù Ô"¯) «¿«≈∆»¿»»¿»¿»»≈«∆«¬»ƒ¿≈∆

(ÔÈËÈ‚„Ïk ÌÈ˜ ,ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Ú È�ÙÏ ‰‡Âˆ ‰NÚL Ú¯Ó ·ÈÎL ÔÎÏÂ .¿»≈¿ƒ¿«∆»»«»»ƒ¿≈«¿»∆ƒ«»»

‰ÂˆL ‰Ó ככתובין מרע שכיב דדברי אמירתו, ע"י חלה הצוואה חלות כי «∆ƒ»

לראיה רק הוא והשטר �"‡)ומסורין, ÔÓÈÒ ˘"·È¯),ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓÎe¿∆ƒ¿»≈¿«»

ÌÈ¯·„‰ Ïk ·zÎÏ CÏÓ‰ ËtLÓL ÌB˜Ó ÏÎ·e .·"� ÛÈÚÒ ‚"�¯ ÔÓÈÒƒ»»ƒ¿»»∆ƒ¿««∆∆ƒ¿…»«¿»ƒ

,˙B�zÓ È¯ËL eÏÙ‡ ,ÌÈ¯Lk ,Ì‰È�ÙÏ ÔÈÈeNÚ‰ ˙B¯ËL‰ Ïk ,˙B‡k¯Úa¿«¿»»«¿»»¬ƒƒ¿≈∆¿≈ƒ¬ƒ¿»≈«»

‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÁkÓ(¯ÂËÂ ÔÈËÈ‚„ ˜"Ù ˘"‡¯‰)¯·kL ÌB˜Óa ÔkL ÏÎÂ . ƒ…«ƒ»¿«¿»¿»∆≈¿»∆¿«

ÌÈ¯Lk ,Ì¯ÈLÎ‰Ï e‚‰�ÛÒÂÈ ˙È·Â ˙ÂÓÂ¯˙‰ ÏÚ·Â Á"Ú˙Â ‚"ˆ˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯) »¬¿«¿ƒ»¿≈ƒ

(‰ÂÏÓ '‰Ó Ê"ÎÙ „È‚Ó‰Â ‡"·˘¯ Ì˘·‡�È„ ÔÈ„a Ë"Ò˘ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»¿ƒƒ»

·zÎ� ‡Ï Ì‡ ,‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÌeLÓ ÔÈ¯ÈLÎÓL ¯ËL ÏÎÂ .‡˙eÎÏÓ„¿«¿»¿»¿«∆«¿ƒƒƒƒ»¿«¿»ƒ…ƒ¿«

¯ÈLÎ� ‡Ï„ ,ÏeÒt ,e��È„ ÈÙÏ Ô‚B‰k ·zÎ�L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È�È„ ÈÙÏ Ô‚‰k¿…∆¿ƒƒ≈∆««ƒ∆ƒ¿«¿∆¿ƒƒ≈»¿…«¿ƒ

Ì‰Ó ¯˙BÈ להכשיר שרוצים מה וכל גויים, הם כי להכשיר אפשר אי דבדינינו ≈≈∆

לסמוך  מה על אין כדיניהם, נעשה שלא וכיון הערכאות, נאמנות מכח רק

(‡"� ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Ì‡ ,CÙ‰Ï ÔÎÂ ÈÙÏהשטר. ¯LÎÂ e��È„ ÈÙÏ ÏeÒt ¿≈¿∆∆ƒ»¿ƒƒ≈¿»≈¿ƒ

Ì‰È�È„ להזדייף שיכול דבר גבי על נכתב או אחרונה בשיטה הוחזר שלא כגון ƒ≈∆

(Ê"Ù˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)‰Êa ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ אבל . השטר, בעצם פסול שאין כיון ¿≈¿ƒ»∆

אף  מהני לא לכו"ע הקנינים, בדיני חיסרון מחמת כשר אינו שבדינינו באופן

בדיניהם Á"È)שכשר ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙).

·ÏL ˙B‡k¯Úa ‰NÚ�‰ ‰Ê ¯ËL ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ È�È„ eÚ„È ‡Ï Ì‡ƒ…»¿«»≈ƒ¿»≈ƒ¿¿«∆««¬∆¿«¿»∆
ÌÈB‚ שבשטר הלשון את מבינים אין ÏL‡כי ‰Ê ,ÌÈB‚ È�LÏ ÌÈ�˙B� , ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ∆∆…

‰Ê È�Ùa בו קרא שחבירו מה יודע לא Ó�Lˆ‡שהאחד ,B˙B‡ ÌÈ¯B˜Â , ƒ¿≈∆¿ƒ∆ƒ¿»
BÓz ÈÙÏ ÁÈÒÓk „Á‡ Ïk קריאתם על סומכים È�aÓולכן B· ‰·B‚Â , »∆»¿≈ƒ«¿ƒÀ¿∆ƒ¿≈

ÔÈ¯BÁ גם גויים, ע"י הנעשה דשטר א' סעיף בתחילת המחבר כשיטת היינו ƒ
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אף  גובים שם הרמ"א ולשיטת חורין, מבני רק גובים אמת שהוא כשברור

‡ממשעבדי  ,‰ÂÏÓ‰ „ÈÏ ‰ÂÏ‰ B¯ÒÓL ,ÌÈB‚ ÂÈ„ÚL ¯ËL .¯ÎBÓ‰ B ¿«∆≈»ƒ∆¿»«…∆¿«««¿∆«≈
ÈeNÚ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯NÈÓ ÌÈ„Ú È�L È�Ùa ,Á˜BÏ‰ „ÈÏ¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»
‰·B‚ ‰Ê È¯‰ ,e�È�ÓL ÌÈ¯·„‰ ÏÎ Ba ÔÈ‡Â ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Úa¿«¿»∆ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈∆∆

ÔÈ¯BÁ È�aÓ מסירה העידי Ì‰È�Ùaמכח ¯ÒÓL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ÈL ‡e‰Â , ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆
Ì‰È�Ù· B¯ÒÓLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ(˘"‡¯‰),Ôe˜˙k ‰È‰ÈÂ ¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ

Â ÛÈ„Ê‰Ï ÏBÎÈ B�È‡L Ï‡¯NÈ ¯ËLיכול שאין באופן ÛÈÒB‰Ïנכתב ‡Ï ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…¿ƒ
ÈÏÓ È�‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ רק מסירה, העידי על שסומכים ¿…ƒ¿…«¿≈ƒ∆≈¿«≈ƒ≈

„¯Cכ  ÔÈ‡L ,˙eÈ‚a ÌÈ˜‰·Ó ˙BÓL Ba ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ ˙BÓLL∆¿»≈ƒ«¬ƒ≈À¿»ƒ¿…∆≈∆∆
˙BÓL Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ בלי חתימה העידי על לסמוך יבואו ולא ƒ¿»≈ƒ¿¿»≈

מסירה  ÏÏkהעידי ˙B¯ËLa ÌzÁÏ ÌÈÏÈ‚¯ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B‡ ,¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«¿…ƒ¿»¿«
מובהקין  כשאין אבל עליהם, יסמכו ולא גויים הם חתימה שהעידי יודעים וכולם

מסירה  העידי מהני לא עליהם, לסמוך שיבואו חשש »¿ËL¯‰‚‰:.קנה ויש

¯ÙBÒ‰ ÔÓ‡� ,Ba ¯ÙBk ‰ÂÏ‰Â ,˙B‡k¯Úa ÈeNÚ‰ הערכאות ÈÚ‰Ï„של ∆»¿«¿»¿«…∆≈∆¡»«≈¿»ƒ

B·˙k ‡e‰Lעדותו פי על כפרן נעשה הלוה ÔÓÈÒוממילא Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙) ∆¿»

(Â"Ù˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙Â Á"ÚÌÈB‚ È�ÙÏ ÈeNÚ‰ ¯ËL שאינן . אפילו ¿«∆»ƒ¿≈ƒ

ÈÁ·ערכאות  ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ìe˙Á BÓˆÚa ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆¿«¿»»»««ƒ∆≈≈«ƒ¿«»

È‡„Â·e ,BÓˆÚ Ì˙Á ÔÎÏÂ ·ÈÁ˙‰Ï BzÚ„a ¯Ó‚ È¯‰„ ,Ba ·e˙kL ‰Ó ÏÎa¿»«∆»«¬≈»«¿«¿¿ƒ¿«≈¿»≈»««¿¿««

‡e‰‰ ‡¯B˜Ï ÔÈÓ‡‰Â ÂÈ�ÙÏ e‰e‡¯˜(‰"Ù˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙)ÔÈÚÂ . ¿»¿»»¿∆¡ƒ«≈««≈

'‚ ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ חייב לפניו, קראו שלא ברור דאפילו נתבאר שם ¿≈ƒ»¿ƒ

להתחייב  הסכים לפניו, שיקראוהו ביקש ולא דחתם דכיון בשטר, הכתוב בכל

בשטר  שכתוב מה .בכל

u

שמות קנה. דגזרינן מסירה, עידי  מהני לא  מובהקים בשמות  דאף  הרא"ש  דעת

לא שכאן ותימא כן , פסק א' בסעיף  הרמ"א ולכאורה  מובהקים , אין אטו  מובהקין 

בתומים. ועיין  כלום, הגיה
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ËÒ ÔÓÈÒ

,ÌÈÂ˜Ó È˙Ï· Â‡ ÌÈÂ˜Ó Â„È ·˙Î ÂÈÏÚ ‡ÈˆÂ‰ ÔÈ„
˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓÂ È˙Ú¯Ù ˙�ÚË ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

Ë·˘ ÂÎ

ש ‡ ÂÈÏÚמלוה ‡ÈˆB‰ הלוה ÈÒÎ�Óעל ‰·B‚ ,BÏ ·ÈÁ ‡e‰L B„È ·˙k ƒ»»¿«»∆«»∆ƒƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ È�a ויכולים קול, יש בשטר עדים כשיש שרק כיון מלקוחות, ולא ¿≈ƒ

ידו  בכתב משא"כ אלו, לחובות משועבדת והקרקע חובות לו שיש ÔÈaלדעת .≈
,‰�Ó È�BÏÙÏ ·ÈÁ È�‡L ‰„BÓ Ìe˙Á‰ ÏÚ ‡a‰ È�BÏt È�‡ ·˙kL∆»«¬ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ»∆
‡e‰Â .‰ËÓÏ Ì˙Á ‡e‰Â ,¯Á‡ „È ·˙Îa ·e˙kL ÔÈa ;‰ËÓÏ Ì˙ÁÂ¿»«¿«»≈∆»ƒ¿«««≈¿»«¿«»¿

‡Ï‡ ,‰ËÓÏ Ì˙Á ‡Ï Ì‡ ÔÈ„‰רק·ÈÁ È�BÏt Ôa È�BÏt È�‡ ·˙k «ƒƒ…»«¿«»∆»»«¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ«»
˜eÏÁ LÈ ‰ÊaL ‡Ï‡ .‰�Ó EÏ עליו חתם רק או ידו, כתב הכל ,אם ¿»∆∆»∆»∆≈ƒ

‰·B‚ ,¯Á‡ „È ·˙k ÔBÈÏÚ‰ Ïk eÏÙ‡ ,‰ËÓÏ Ì˙ÁLk חתימתו כי ¿∆»«¿«»¬ƒ»»∆¿¿«««≈∆
החתימה  מעל שכתוב מה לכל ÏÚÓÏ‰מתייחסת BÓL Ì˙ÁLk Ï·‡ .¬»¿∆»«¿¿«¿»

השטר  נוסח כתוב B„È,ומתחתיו ˙·È˙Îa Ïk‰ ‡‰ÈL CÈ¯ˆ זה , אם כי »ƒ∆¿≈«…ƒ¿ƒ«»
חוששים אחר, אדם של ‰Ï‚Ó‰בכתב L‡¯a BÓL Ì˙Á ‡ÓL„ לצורך ¿∆»»«¿¿…«¿ƒ»

ÂÈzÁzאחר  ·˙kÂ ¯Á‡ B‡ˆÓe טוען , לא כשהוא ואפילו השטר, נוסח את ¿»«≈¿»««¿»
עבורו  זאת טוענים אנו LÁÈÓÏזאת, ‡kÈÏ B„È ·˙k ‡e‰ Ïk‰Lk Ï·‡ .¬»¿∆«…¿«»≈»¿≈«

ÈÙeÈÊÏ כלל חתם לא ואפילו למעלה, כשחתם גם k˙·ו .וכשר ‡Ï eÏÙ‡ ¿ƒ≈¬ƒ…»«
BÓL מפורש‡e‰L ÔÂÈk ,CÎÂ Ck È�BÏÙÏ ·ÈÁ È�‡ ·˙kL ‡Ï‡ , ¿∆»∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ«¿«≈»∆

B„È ·˙k ידו כתב שזה ÌÈÙzL‰Lומודה ˙B˜˙t‰ ,CÎÈÙÏ .·ÈÁ , ¿«»«»¿ƒ»«ƒ¿∆«À»ƒ
‰ÓÈ˙Á Ba ÔÈ‡ eÏÙ‡ ,Ì„È ·˙k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆«∆ƒ¿¿«»»¬ƒ≈¬ƒ»

‡Ï‡ ,ÏÏkבו È�aÓכתוב Ba ÔÈ·B‚ ,CÎÂ Ck È�BÏt ÌBÈa ÈzÏa˜ ¿«∆»ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«¿«ƒƒ¿≈
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡Â ,ÔÈ¯BÁ ידו כתב שזה קנו כיון ƒ¿≈∆¡»«…»¿»ƒ≈»

u

לאקנו. כי  חתמתי, לא ועדיין זה את שהכנתי פי ' כתבתיו, לטופס טוען  ואם

[ש "ך ]. נאמן , עדיין, התחייבתי
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אף  גובים שם הרמ"א ולשיטת חורין, מבני רק גובים אמת שהוא כשברור

‡ממשעבדי  ,‰ÂÏÓ‰ „ÈÏ ‰ÂÏ‰ B¯ÒÓL ,ÌÈB‚ ÂÈ„ÚL ¯ËL .¯ÎBÓ‰ B ¿«∆≈»ƒ∆¿»«…∆¿«««¿∆«≈
ÈeNÚ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯NÈÓ ÌÈ„Ú È�L È�Ùa ,Á˜BÏ‰ „ÈÏ¿««≈«ƒ¿≈¿≈≈ƒƒƒ¿»≈««ƒ∆≈»
‰·B‚ ‰Ê È¯‰ ,e�È�ÓL ÌÈ¯·„‰ ÏÎ Ba ÔÈ‡Â ÌÈB‚ ÏL ˙B‡k¯Úa¿«¿»∆ƒ¿≈»«¿»ƒ∆»ƒ¬≈∆∆

ÔÈ¯BÁ È�aÓ מסירה העידי Ì‰È�Ùaמכח ¯ÒÓL ÌÈ„Ú‰ eÈ‰ÈL ‡e‰Â , ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆
Ì‰È�Ù· B¯ÒÓLk e‰e‡¯˜e ,B˙B¯˜Ï ÌÈÚ„BÈ(˘"‡¯‰),Ôe˜˙k ‰È‰ÈÂ ¿ƒƒ¿¿»¿∆¿»ƒ¿≈∆¿ƒ¿∆¿ƒ

Â ÛÈ„Ê‰Ï ÏBÎÈ B�È‡L Ï‡¯NÈ ¯ËLיכול שאין באופן ÛÈÒB‰Ïנכתב ‡Ï ¿«ƒ¿»≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿…¿ƒ
ÈÏÓ È�‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .Ú¯‚Ï ‡ÏÂ רק מסירה, העידי על שסומכים ¿…ƒ¿…«¿≈ƒ∆≈¿«≈ƒ≈

„¯Cכ  ÔÈ‡L ,˙eÈ‚a ÌÈ˜‰·Ó ˙BÓL Ba ÌÈÓe˙Á‰ ÌÈ„Ú‰ ˙BÓLL∆¿»≈ƒ«¬ƒ≈À¿»ƒ¿…∆≈∆∆
˙BÓL Ô˙B‡a ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ בלי חתימה העידי על לסמוך יבואו ולא ƒ¿»≈ƒ¿¿»≈

מסירה  ÏÏkהעידי ˙B¯ËLa ÌzÁÏ ÌÈÏÈ‚¯ Ï‡¯NÈ ÔÈ‡L ÌB˜Óa B‡ ,¿»∆≈ƒ¿»≈¿ƒƒ«¿…ƒ¿»¿«
מובהקין  כשאין אבל עליהם, יסמכו ולא גויים הם חתימה שהעידי יודעים וכולם

מסירה  העידי מהני לא עליהם, לסמוך שיבואו חשש »¿ËL¯‰‚‰:.קנה ויש

¯ÙBÒ‰ ÔÓ‡� ,Ba ¯ÙBk ‰ÂÏ‰Â ,˙B‡k¯Úa ÈeNÚ‰ הערכאות ÈÚ‰Ï„של ∆»¿«¿»¿«…∆≈∆¡»«≈¿»ƒ

B·˙k ‡e‰Lעדותו פי על כפרן נעשה הלוה ÔÓÈÒוממילא Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙) ∆¿»

(Â"Ù˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙Â Á"ÚÌÈB‚ È�ÙÏ ÈeNÚ‰ ¯ËL שאינן . אפילו ¿«∆»ƒ¿≈ƒ

ÈÁ·ערכאות  ,˙B¯˜Ï Ú„BÈ B�È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ìe˙Á BÓˆÚa ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆¿«¿»»»««ƒ∆≈≈«ƒ¿«»

È‡„Â·e ,BÓˆÚ Ì˙Á ÔÎÏÂ ·ÈÁ˙‰Ï BzÚ„a ¯Ó‚ È¯‰„ ,Ba ·e˙kL ‰Ó ÏÎa¿»«∆»«¬≈»«¿«¿¿ƒ¿«≈¿»≈»««¿¿««

‡e‰‰ ‡¯B˜Ï ÔÈÓ‡‰Â ÂÈ�ÙÏ e‰e‡¯˜(‰"Ù˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙)ÔÈÚÂ . ¿»¿»»¿∆¡ƒ«≈««≈

'‚ ÛÈÚÒ ‰"Ó ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ חייב לפניו, קראו שלא ברור דאפילו נתבאר שם ¿≈ƒ»¿ƒ

להתחייב  הסכים לפניו, שיקראוהו ביקש ולא דחתם דכיון בשטר, הכתוב בכל

בשטר  שכתוב מה .בכל

u

שמות קנה. דגזרינן מסירה, עידי  מהני לא  מובהקים בשמות  דאף  הרא"ש  דעת

לא שכאן ותימא כן , פסק א' בסעיף  הרמ"א ולכאורה  מובהקים , אין אטו  מובהקין 

בתומים. ועיין  כלום, הגיה
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ËÒ ÔÓÈÒ

,ÌÈÂ˜Ó È˙Ï· Â‡ ÌÈÂ˜Ó Â„È ·˙Î ÂÈÏÚ ‡ÈˆÂ‰ ÔÈ„
˙ˆ˜Ó ‰„ÂÓÂ È˙Ú¯Ù ˙�ÚË ÔÈ„Â

ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

Ë·˘ ÂÎ

ש ‡ ÂÈÏÚמלוה ‡ÈˆB‰ הלוה ÈÒÎ�Óעל ‰·B‚ ,BÏ ·ÈÁ ‡e‰L B„È ·˙k ƒ»»¿«»∆«»∆ƒƒ¿≈
ÔÈ¯BÁ È�a ויכולים קול, יש בשטר עדים כשיש שרק כיון מלקוחות, ולא ¿≈ƒ

ידו  בכתב משא"כ אלו, לחובות משועבדת והקרקע חובות לו שיש ÔÈaלדעת .≈
,‰�Ó È�BÏÙÏ ·ÈÁ È�‡L ‰„BÓ Ìe˙Á‰ ÏÚ ‡a‰ È�BÏt È�‡ ·˙kL∆»«¬ƒ¿ƒ«»«∆»∆∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ»∆
‡e‰Â .‰ËÓÏ Ì˙Á ‡e‰Â ,¯Á‡ „È ·˙Îa ·e˙kL ÔÈa ;‰ËÓÏ Ì˙ÁÂ¿»«¿«»≈∆»ƒ¿«««≈¿»«¿«»¿

‡Ï‡ ,‰ËÓÏ Ì˙Á ‡Ï Ì‡ ÔÈ„‰רק·ÈÁ È�BÏt Ôa È�BÏt È�‡ ·˙k «ƒƒ…»«¿«»∆»»«¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ«»
˜eÏÁ LÈ ‰ÊaL ‡Ï‡ .‰�Ó EÏ עליו חתם רק או ידו, כתב הכל ,אם ¿»∆∆»∆»∆≈ƒ

‰·B‚ ,¯Á‡ „È ·˙k ÔBÈÏÚ‰ Ïk eÏÙ‡ ,‰ËÓÏ Ì˙ÁLk חתימתו כי ¿∆»«¿«»¬ƒ»»∆¿¿«««≈∆
החתימה  מעל שכתוב מה לכל ÏÚÓÏ‰מתייחסת BÓL Ì˙ÁLk Ï·‡ .¬»¿∆»«¿¿«¿»

השטר  נוסח כתוב B„È,ומתחתיו ˙·È˙Îa Ïk‰ ‡‰ÈL CÈ¯ˆ זה , אם כי »ƒ∆¿≈«…ƒ¿ƒ«»
חוששים אחר, אדם של ‰Ï‚Ó‰בכתב L‡¯a BÓL Ì˙Á ‡ÓL„ לצורך ¿∆»»«¿¿…«¿ƒ»

ÂÈzÁzאחר  ·˙kÂ ¯Á‡ B‡ˆÓe טוען , לא כשהוא ואפילו השטר, נוסח את ¿»«≈¿»««¿»
עבורו  זאת טוענים אנו LÁÈÓÏזאת, ‡kÈÏ B„È ·˙k ‡e‰ Ïk‰Lk Ï·‡ .¬»¿∆«…¿«»≈»¿≈«

ÈÙeÈÊÏ כלל חתם לא ואפילו למעלה, כשחתם גם k˙·ו .וכשר ‡Ï eÏÙ‡ ¿ƒ≈¬ƒ…»«
BÓL מפורש‡e‰L ÔÂÈk ,CÎÂ Ck È�BÏÙÏ ·ÈÁ È�‡ ·˙kL ‡Ï‡ , ¿∆»∆»«¬ƒ«»ƒ¿ƒ«¿«≈»∆

B„È ·˙k ידו כתב שזה ÌÈÙzL‰Lומודה ˙B˜˙t‰ ,CÎÈÙÏ .·ÈÁ , ¿«»«»¿ƒ»«ƒ¿∆«À»ƒ
‰ÓÈ˙Á Ba ÔÈ‡ eÏÙ‡ ,Ì„È ·˙k ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒ∆«∆ƒ¿¿«»»¬ƒ≈¬ƒ»

‡Ï‡ ,ÏÏkבו È�aÓכתוב Ba ÔÈ·B‚ ,CÎÂ Ck È�BÏt ÌBÈa ÈzÏa˜ ¿«∆»ƒ«¿ƒ¿¿ƒ«¿«ƒƒ¿≈
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡Â ,ÔÈ¯BÁ ידו כתב שזה קנו כיון ƒ¿≈∆¡»«…»¿»ƒ≈»

u

לאקנו. כי  חתמתי, לא ועדיין זה את שהכנתי פי ' כתבתיו, לטופס טוען  ואם

[ש "ך ]. נאמן , עדיין, התחייבתי
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הבא] בסעיף יבואר פרעתי טענת [ולענין ,.:‰‚‰B„È ·˙Îa BÏ ·˙k eÏÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«»

¯‡Lk ˜¯ ÈÂ‰ ‡Ï ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÈÏÚ „ÈÚz ‰ËÓÏ„ È„È ˙ÓÈ˙Á¬ƒ«»ƒƒ¿«»»ƒ»«¿≈»≈ƒ¬ƒ»ƒ…«≈«ƒ¿«

„È ˙·È˙kמלקוחות גובה ולא חורין מבני רק ÔÓÈÒשגובה È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ) ¿ƒ«»

(‡"¯.

·eÏÙ‡‰ÂÏÓ ÔÈ„ ‡Ï‡ BÏ ÔÈ‡ ,B„È ·˙k ‡e‰L ÔÈ„ ˙È·a ÌÈ˜˙� ¬ƒƒ¿«≈¿≈ƒ∆¿«»≈∆»ƒƒ¿∆
˙BÁB˜Ï‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈL¯BÈ‰ ÔÓ ‡Ï ‰·B‚ B�È‡Â ,ÌÈ„Úa ‰t ÏÚ«∆¿≈ƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ¿…ƒ«»

קול  לו שאין כיון פרע, שלא מודה ‡Ï‡אפילו רק, ‰B„‰גובה Ì‡ ,e�ÓÓ ∆»ƒ∆ƒ»
˙Ò‰ ÚaL�Â ,ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t ÔÚBË Ì‡ Ï·‡ .Ú¯Ù ‡ÏL בכל כמו ∆…»«¬»ƒ≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿«∆≈

תביעה  ÈÚa,הכחשת È‡Ó È„Èa E¯ËL ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡Â .¯ËÙ�Â משום ¿ƒ¿»¿≈»«¿»¿¿»ƒ«»≈
¯eÓ‚ ¯ËL B�È‡L ÔÂÈk ,B„Èa BÁÈ�‰Ï LLBÁ B�È‡L לגבות יוכל ולא ∆≈≈¿«ƒ¿»≈»∆≈¿«»

מלקוחות  Ó˜ˆ˙בו BÏ ‰„BÓ Ì‡Â מודה , וא"כ מקצת, שפרע שטוען ¿ƒ∆ƒ¿«
מקצת  לו חייב „‡È¯B˙‡שעדיין ‰Úe·L ÚaL� מודה , כל כדין תורה, בספר ƒ¿«¿»¿«¿»

„ÔÈ,קנז במקצת  ˙È·a ÌÈ˜˙� Ì‡ ,B„È ·˙k B�È‡L ¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡Â .¿ƒ»«¿»«∆≈¿«»ƒƒ¿«≈¿≈ƒ
B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚL B‡ עי"ז בטענתו, נאמן אין וממילא ∆≈ƒ¿ƒƒ∆¿«»

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ כפרן שהוחזק כיון פרעתי, לומר נאמן Â‡Ïואין Ì‡Â .ÌÏLÓe , À¿««¿»¿«≈¿ƒ«
ידו  כתב זה שאין שטוען כיון עדים, זה על ואין בב"ד ידו כתב נתקיים לא אם

.¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ÚaL�:‰‚‰,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ אף ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿≈»«»«¿ƒ

B„È ˙·È˙k ÏÚבעי מאי בידי שטרך טענת È‚Ó‰Â„מחמת ‰"Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË) «¿ƒ«»

(Ù"‚ ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ‰ ˜¯Ù ÛÂÒ È"�Â ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó ‡"ÈÙÔÈ‡Â .¿≈

˙B‡B¯ ÂÈ�ÈÚL ‰Ó ‡Ï‡ ‰Êa ÔÈ„Ï ראשונה כדיעה דהעיקר כתב קנח והש"ך ««»»∆∆»«∆≈»

(„"�˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Ï·‡ È˙ÓÈ˙Á ‡È‰ Èk ˙Ó‡ ¯ÓB‡Â ÔÚBË Ì‡Â .¿ƒ≈¿≈¡∆ƒƒ¬ƒ»ƒ¬»
ÈzÁÎL ‡Ï‡ ‰‡ÂÏ‰ ˙‡„B‰ ÏÚ ÈzÓ˙Á ‡Ï ÌÏBÚÓ על שמתי ולא ≈»…»«¿ƒ«»««¿»»∆»»«¿ƒ

תקלה  מכך לבוא שיכול Ï‚Ó‰לבי ÛBÒa ÈÓL ÈzÓ˙ÁÂ צורך לאיזה ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»
‰ÈÏÚ ·˙ÎÂ ‰Ê d‡ˆÓL ¯LÙ‡Â השטר BÊ‰‚‰:.את ‰�ÚË È�‰Ó ‡ÏÂ ¿∆¿»∆¿»»∆¿»«»∆»¿…¿«≈«¬»

u

קרקעות ,קנז. שיעבוד בו  שיש  כיון  דאורייתא, שבועה נשבע  אין גמור, בשטר אולם

הקרקעות . על  נשבעין  ואין קרקע תביעת  שהוא נחשב 

יוכלקנח. לא  ושם  בערכאות לתבוע  שאפשר  חוב  ששטרי כתב  ביהודה והנודע

לו לומר יכול  ולכן המלוה, ביד השטר את  וישאיר יפרע  לא בודאי  פרעתי, לטעון

אפשר  אי  [ולפי "ז בישראל . דינים בתי  בכל  דנים וכן  בעי , מאי בידי לטעון שטרך 

צ'יק ]. על  פרעתי
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,‡ÓL ˙�ÚË ÔÚBË Ì‡ Ï·‡ ,ÌÏBÚÓ ÈÓL ÈzÓ˙Á ‡Ï È‡„Â ÔÚBËa ‡Ï‡∆»¿≈««…»«¿ƒ¿ƒ≈»¬»ƒ≈«¬«∆»

È�‰Ó ‡Ï קנט(˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·),È˙‡„B‰ ‰˙È‰ ‰�Ó‡ ÔÚBËL B‡ …¿«≈∆≈¬»»»¿»»»ƒ
B�È·Ï È�Èa ˙‡Ê מנת על לי, הלוה כבר כאילו שטר לו לתת בינינו שהסכמנו …≈ƒ¿≈

בפועל  הלואה תהיה שלא זמן כל בו לגבות ‰ÂÏ‡‰שלא È˙ÈÂÏ ‡Ï Ï·‡¬»…»ƒƒ«¿»»
ÈzÚ¯t ¯ÓB‡ ‰È‰ ‰ˆB¯ ‰È‰ Ì‡L B‚Óa ,˙Ò‰a ÔÓ‡� ,ÌÏBÚÓ BÊ≈»∆¡»¿∆≈¿ƒ∆ƒ»»∆»»≈»«¿ƒ

נאמן  �‡e�Ó˙קס והיה Ba ·e˙k Ì‡Â או . נפרע , שלא נאמן יהיה שהמלוה ¿ƒ»∆¡»
פרעתי  לטעון יוכל לא שהלוה �‡ÔÓשכתוב B�È‡ ,B˙ÓÈ˙Á ‰ÓÈ˜˙� Ì‡ ,ƒƒ¿«¿»¬ƒ»≈∆¡»

Ba LÈL ÔÂÈk ,B„Èa BÁÈ�Ó ‰È‰ ‡Ï BÚ¯Ù eÏ‡L ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ«»«¿ƒ∆ƒ¿»…»»«ƒ¿»≈»∆≈
˙e�Ó‡� בעי מאי בידי שטרך של הראיה חוזרת וא"כ שוב, בו לגבות .ויוכל ∆¡»

‡Â˙Ò‰ ˙Úe·La ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t ÔÚËÂ ,B˙ÓÈ˙Á ‰ÓÈ˜˙� ‡Ï Ì במיגו ¿ƒ…ƒ¿«¿»¬ƒ»¿»«»«¿ƒ∆¡»ƒ¿«∆≈
להשאיר  חשש לא ולכן מזוייפת, שבו הנאמנות גם וממילא מזוייף לטעון שיכל

שטרו  È˙ÈÚË,.אצלו ¯ÓBÏ ÔÓ‡� Ì‡ „"ÈÂ ‚"È ÛÈÚÒ Â"Î˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿ƒ∆¡»«»ƒƒ

.ÈzÚ¯Ù„ B‚Óa¿ƒ¿»«¿ƒ

Ë·˘ ÊÎ

‚‡Ï‡ ‰ÓÈ˙Á‰ ÌÈ˜Ï ‡Ï ,B˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÌÈzÁ‰L B„È ·˙k¿«»∆∆¿ƒ≈ƒ««¬ƒ»…¿«≈«¬ƒ»∆»
ÔÈ�Ú‰ ÌÈ˜Ï בלשון אלא שטר, בלשון כתוב לא ואפילו ההלואה, עצם את ¿«≈»ƒ¿»

מפלוני  שלויתי מודה מטה החתום אני ÈzÚ¯tהודאה, ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡ ,≈∆¡»«»«¿ƒ
לו  שפרע אחר חבירו אצל משאיר אדם אין עדים, חתימת בו שיש שטר כל .כי

„¯·„‰ ÈÏÚa ÂÈÏÚ eÓ˙ÁL Ò˜�t לשני חייב אחד שכל הסכומים ,על ƒ¿»∆»¿»»«¬≈«»»
ÔÓÊ Ïk ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡ ,Ì‰ÓÚ „Á‡ „Ú eÓÈzÁ‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒ»∆≈∆¡»«»«¿ƒ»¿«

B¯·Á „Èa Ò˜�t‰L אינו ידו, חתימת מלבד חתום עד שיש כזה באופן כי ∆«ƒ¿»¿«¬≈
דין  לו דאין כיון בצ"ע זה דין הניח והש"ך הפירעון. אחר השני אצל משאיר

השני  אצל להניחו חושש אינו .שטר,

u

שמוציאקנט. שזה בודאי טוען  שאינו היינו  שמא, לשון  'ואפשר' הרמ"א שכתב  ומה

'ודאי' טענת שיהיה צריך  ודאי אבל  לו , והביא מצא  שאחר  יתכן  כי  שמצא, זה הוא 

הלואה. על  מעולם חתם  שלא

אלו ,קס. דינים  כל  שייך  פרעתי, לומר נאמן אין ידו  בכתב  שגם הרמ"א לשיטת ואף 

רואות . שעיניו  מה אלא  לדיין שאין  הרמ"א  שכתב  כיון
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הבא] בסעיף יבואר פרעתי טענת [ולענין ,.:‰‚‰B„È ·˙Îa BÏ ·˙k eÏÙ‡¬ƒ»«ƒ¿«»

¯‡Lk ˜¯ ÈÂ‰ ‡Ï ÈÎ‰ eÏÙ‡ ,ÌÈ„Ú ‰‡Ók ÈÏÚ „ÈÚz ‰ËÓÏ„ È„È ˙ÓÈ˙Á¬ƒ«»ƒƒ¿«»»ƒ»«¿≈»≈ƒ¬ƒ»ƒ…«≈«ƒ¿«

„È ˙·È˙kמלקוחות גובה ולא חורין מבני רק ÔÓÈÒשגובה È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ) ¿ƒ«»

(‡"¯.

·eÏÙ‡‰ÂÏÓ ÔÈ„ ‡Ï‡ BÏ ÔÈ‡ ,B„È ·˙k ‡e‰L ÔÈ„ ˙È·a ÌÈ˜˙� ¬ƒƒ¿«≈¿≈ƒ∆¿«»≈∆»ƒƒ¿∆
˙BÁB˜Ï‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌÈL¯BÈ‰ ÔÓ ‡Ï ‰·B‚ B�È‡Â ,ÌÈ„Úa ‰t ÏÚ«∆¿≈ƒ¿≈∆…ƒ«¿ƒ¿…ƒ«»

קול  לו שאין כיון פרע, שלא מודה ‡Ï‡אפילו רק, ‰B„‰גובה Ì‡ ,e�ÓÓ ∆»ƒ∆ƒ»
˙Ò‰ ÚaL�Â ,ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t ÔÚBË Ì‡ Ï·‡ .Ú¯Ù ‡ÏL בכל כמו ∆…»«¬»ƒ≈»«¿ƒ∆¡»¿ƒ¿«∆≈

תביעה  ÈÚa,הכחשת È‡Ó È„Èa E¯ËL ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡Â .¯ËÙ�Â משום ¿ƒ¿»¿≈»«¿»¿¿»ƒ«»≈
¯eÓ‚ ¯ËL B�È‡L ÔÂÈk ,B„Èa BÁÈ�‰Ï LLBÁ B�È‡L לגבות יוכל ולא ∆≈≈¿«ƒ¿»≈»∆≈¿«»

מלקוחות  Ó˜ˆ˙בו BÏ ‰„BÓ Ì‡Â מודה , וא"כ מקצת, שפרע שטוען ¿ƒ∆ƒ¿«
מקצת  לו חייב „‡È¯B˙‡שעדיין ‰Úe·L ÚaL� מודה , כל כדין תורה, בספר ƒ¿«¿»¿«¿»

„ÔÈ,קנז במקצת  ˙È·a ÌÈ˜˙� Ì‡ ,B„È ·˙k B�È‡L ¯Ó‡Â ¯Ùk Ì‡Â .¿ƒ»«¿»«∆≈¿«»ƒƒ¿«≈¿≈ƒ
B„È ·˙k ‡e‰L ÌÈ„ÈÚÓ ÌÈ„ÚL B‡ עי"ז בטענתו, נאמן אין וממילא ∆≈ƒ¿ƒƒ∆¿«»

Ô¯Ùk ˜ÊÁ‰ כפרן שהוחזק כיון פרעתי, לומר נאמן Â‡Ïואין Ì‡Â .ÌÏLÓe , À¿««¿»¿«≈¿ƒ«
ידו  כתב זה שאין שטוען כיון עדים, זה על ואין בב"ד ידו כתב נתקיים לא אם

.¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ÚaL�:‰‚‰,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ אף ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿≈»«»«¿ƒ

B„È ˙·È˙k ÏÚבעי מאי בידי שטרך טענת È‚Ó‰Â„מחמת ‰"Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË) «¿ƒ«»

(Ù"‚ ˜¯Ù ÈÎ„¯ÓÂ ˙È·‰ ˙‡ ¯ÎÂÓ‰ ˜¯Ù ÛÂÒ È"�Â ‰ÂÏÓ ˙ÂÎÏ‰Ó ‡"ÈÙÔÈ‡Â .¿≈

˙B‡B¯ ÂÈ�ÈÚL ‰Ó ‡Ï‡ ‰Êa ÔÈ„Ï ראשונה כדיעה דהעיקר כתב קנח והש"ך ««»»∆∆»«∆≈»

(„"�˙ ÔÓÈÒ ˘"·È¯)Ï·‡ È˙ÓÈ˙Á ‡È‰ Èk ˙Ó‡ ¯ÓB‡Â ÔÚBË Ì‡Â .¿ƒ≈¿≈¡∆ƒƒ¬ƒ»ƒ¬»
ÈzÁÎL ‡Ï‡ ‰‡ÂÏ‰ ˙‡„B‰ ÏÚ ÈzÓ˙Á ‡Ï ÌÏBÚÓ על שמתי ולא ≈»…»«¿ƒ«»««¿»»∆»»«¿ƒ

תקלה  מכך לבוא שיכול Ï‚Ó‰לבי ÛBÒa ÈÓL ÈzÓ˙ÁÂ צורך לאיזה ¿»«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ»
‰ÈÏÚ ·˙ÎÂ ‰Ê d‡ˆÓL ¯LÙ‡Â השטר BÊ‰‚‰:.את ‰�ÚË È�‰Ó ‡ÏÂ ¿∆¿»∆¿»»∆¿»«»∆»¿…¿«≈«¬»

u

קרקעות ,קנז. שיעבוד בו  שיש  כיון  דאורייתא, שבועה נשבע  אין גמור, בשטר אולם

הקרקעות . על  נשבעין  ואין קרקע תביעת  שהוא נחשב 

יוכלקנח. לא  ושם  בערכאות לתבוע  שאפשר  חוב  ששטרי כתב  ביהודה והנודע

לו לומר יכול  ולכן המלוה, ביד השטר את  וישאיר יפרע  לא בודאי  פרעתי, לטעון

אפשר  אי  [ולפי "ז בישראל . דינים בתי  בכל  דנים וכן  בעי , מאי בידי לטעון שטרך 

צ'יק ]. על  פרעתי
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,‡ÓL ˙�ÚË ÔÚBË Ì‡ Ï·‡ ,ÌÏBÚÓ ÈÓL ÈzÓ˙Á ‡Ï È‡„Â ÔÚBËa ‡Ï‡∆»¿≈««…»«¿ƒ¿ƒ≈»¬»ƒ≈«¬«∆»

È�‰Ó ‡Ï קנט(˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·),È˙‡„B‰ ‰˙È‰ ‰�Ó‡ ÔÚBËL B‡ …¿«≈∆≈¬»»»¿»»»ƒ
B�È·Ï È�Èa ˙‡Ê מנת על לי, הלוה כבר כאילו שטר לו לתת בינינו שהסכמנו …≈ƒ¿≈

בפועל  הלואה תהיה שלא זמן כל בו לגבות ‰ÂÏ‡‰שלא È˙ÈÂÏ ‡Ï Ï·‡¬»…»ƒƒ«¿»»
ÈzÚ¯t ¯ÓB‡ ‰È‰ ‰ˆB¯ ‰È‰ Ì‡L B‚Óa ,˙Ò‰a ÔÓ‡� ,ÌÏBÚÓ BÊ≈»∆¡»¿∆≈¿ƒ∆ƒ»»∆»»≈»«¿ƒ

נאמן  �‡e�Ó˙קס והיה Ba ·e˙k Ì‡Â או . נפרע , שלא נאמן יהיה שהמלוה ¿ƒ»∆¡»
פרעתי  לטעון יוכל לא שהלוה �‡ÔÓשכתוב B�È‡ ,B˙ÓÈ˙Á ‰ÓÈ˜˙� Ì‡ ,ƒƒ¿«¿»¬ƒ»≈∆¡»

Ba LÈL ÔÂÈk ,B„Èa BÁÈ�Ó ‰È‰ ‡Ï BÚ¯Ù eÏ‡L ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ«»«¿ƒ∆ƒ¿»…»»«ƒ¿»≈»∆≈
˙e�Ó‡� בעי מאי בידי שטרך של הראיה חוזרת וא"כ שוב, בו לגבות .ויוכל ∆¡»

‡Â˙Ò‰ ˙Úe·La ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t ÔÚËÂ ,B˙ÓÈ˙Á ‰ÓÈ˜˙� ‡Ï Ì במיגו ¿ƒ…ƒ¿«¿»¬ƒ»¿»«»«¿ƒ∆¡»ƒ¿«∆≈
להשאיר  חשש לא ולכן מזוייפת, שבו הנאמנות גם וממילא מזוייף לטעון שיכל

שטרו  È˙ÈÚË,.אצלו ¯ÓBÏ ÔÓ‡� Ì‡ „"ÈÂ ‚"È ÛÈÚÒ Â"Î˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿ƒ∆¡»«»ƒƒ

.ÈzÚ¯Ù„ B‚Óa¿ƒ¿»«¿ƒ

Ë·˘ ÊÎ

‚‡Ï‡ ‰ÓÈ˙Á‰ ÌÈ˜Ï ‡Ï ,B˙ÓÈ˙Á ¯Á‡ ÌÈ„Ú ÌÈzÁ‰L B„È ·˙k¿«»∆∆¿ƒ≈ƒ««¬ƒ»…¿«≈«¬ƒ»∆»
ÔÈ�Ú‰ ÌÈ˜Ï בלשון אלא שטר, בלשון כתוב לא ואפילו ההלואה, עצם את ¿«≈»ƒ¿»

מפלוני  שלויתי מודה מטה החתום אני ÈzÚ¯tהודאה, ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡ ,≈∆¡»«»«¿ƒ
לו  שפרע אחר חבירו אצל משאיר אדם אין עדים, חתימת בו שיש שטר כל .כי

„¯·„‰ ÈÏÚa ÂÈÏÚ eÓ˙ÁL Ò˜�t לשני חייב אחד שכל הסכומים ,על ƒ¿»∆»¿»»«¬≈«»»
ÔÓÊ Ïk ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡� B�È‡ ,Ì‰ÓÚ „Á‡ „Ú eÓÈzÁ‰Â¿∆¡ƒ≈∆»ƒ»∆≈∆¡»«»«¿ƒ»¿«

B¯·Á „Èa Ò˜�t‰L אינו ידו, חתימת מלבד חתום עד שיש כזה באופן כי ∆«ƒ¿»¿«¬≈
דין  לו דאין כיון בצ"ע זה דין הניח והש"ך הפירעון. אחר השני אצל משאיר

השני  אצל להניחו חושש אינו .שטר,

u

שמוציאקנט. שזה בודאי טוען  שאינו היינו  שמא, לשון  'ואפשר' הרמ"א שכתב  ומה

'ודאי' טענת שיהיה צריך  ודאי אבל  לו , והביא מצא  שאחר  יתכן  כי  שמצא, זה הוא 

הלואה. על  מעולם חתם  שלא

אלו ,קס. דינים  כל  שייך  פרעתי, לומר נאמן אין ידו  בכתב  שגם הרמ"א לשיטת ואף 

רואות . שעיניו  מה אלא  לדיין שאין  הרמ"א  שכתב  כיון
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Ë·˘ ÁÎ

‰‡e‰L ÌÈ„BÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‰ÂÏ‰ „È ·˙k ‡ÈˆB‰ƒ¿«««…∆«¿»««ƒ∆ƒ∆
Úe¯t ‡e‰L Ì‰Ï ÌÈ�ÚBË e�‡ ,Ì‰È·‡ „È ·˙k היה שאביהם כמו ¿««¬ƒ∆»¬ƒ»∆∆»«

גובה  פרעתי לומר נאמן שאין א' סעיף לעיל הרמ"א [ולשיטת פרוע. לטעון נאמן

מיורשים] ‰ÌÈL¯BÈאף ˙Úe·LÓ Û‡ ÌÈ¯eËÙe אבא,, פקדנו שלא ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ
כשבאים  ולא אביהם להם שהוריש בשטר להוציא כשבאים רק תקנו זו דשבועה

Ì˙Òלהיפטר  ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ מסויים , לאדם להתייחס בלי כללי בלשון ¬»«¬ƒƒ¿«
,ÌÈL¯BÈ‰ „ÓÚÓa ש BÚ¯Ùבנוסח: ‡Ï Ì‰È·‡L Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL Ì‡ ¿«¬««¿ƒƒ»»≈«∆¬ƒ∆…¿»

בחרם  הוא לא ואם ויאמר, ÔÈ˜ÏBÁ‰‚‰:.שיבוא LÈk ‡Ï„e .¯˜Ú ÔÎÂ¿≈ƒ»¿…«≈¿ƒ

Ú·LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰ÂÏ‰ ÈL¯BÈ„ ÌÈ¯ÓB‡Â היסת¯‡L� Ô‰È·‡L ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ¿¿ƒ¿¿≈«…∆¿ƒƒƒ»«∆≈¿ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿«

BÏ ·ÈÁהיורשים שבועת בכל ‰˙¯ÂÓÂ˙)כמו Ì˘· ¯ÂË)e‚‰� ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»ƒ»»»¬

,Ú·LÏ ÔÈL¯BÈ‰ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ�B¯Á‡ ˙B¯B„aרקÌÈÏ‚¯ ˙ˆ˜ LÈ Ì‡ ¿«¬ƒ¿«¬ƒ««¿ƒƒ»«ƒ≈¿««¿«ƒ

BÏ ·ÈÁ Ì‡ ˜tzÒ‰Ï LÈÂ ¯·„Ï(Á"Ó¯ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)‡e‰ Ì‡Â . «»»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒ
ÔÓÊ‰ CBz כי עדיין, פרע שלא וחזקה הפירעון, זמן שהגיע לפני מת שאביהם «¿«

זמנו  תוך פורע אדם ‰ÈÁ·אין ‰„B‰L B‡ e‰L‡הלוה , BÈÏÁa ‰ÂˆÂ ∆»««»¿ƒ»¿»¿∆
Ó ,CÎÂ Ck BÏ ·ÈÁ מ שהוא B„Èחוב ·˙Î המלוה ביד שיש כיון וממילא «»«¿«ƒ¿«»

פרוע  אינו זה ששטר דין בעל הודאת לנו יש הרי ידו, e‰e„�Lכתב B‡ ב"ד , ∆ƒ
ÔzÈL È„k זה חוב �˙Ôוישלם ‡ÏÂ BÈe„�a ˙Óe לא , שעדיין ברור וא"כ ¿≈∆ƒ≈≈¿ƒ¿…»«

נידויו  לו מתירין היו פורע היה אם כי È„פרע, ·˙k ‡e‰L ÌÈ„BÓe ÏÈ‡B‰ ,ƒƒ∆¿««
Ì‰Ó ‰·B‚ ,Ì‰È·‡ „È ·˙k ÌÈ˜˙�L B‡ ,Ì‰È·‡ לטעון אפשר אי כי ¬ƒ∆∆ƒ¿«≈¿««¬ƒ∆∆≈∆

זה  חוב פרע אביהם שמא È"·Â)קסא עבורם ¯ÂË ÔÈÈÚ)‡e‰L ÌÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‡Â .¿ƒ≈ƒ∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ „È ·˙k ÌÈ˜˙� ‡Ï Ì‚Â ,Ì‰È·‡ „È ·˙k¿««¬ƒ∆¿«…ƒ¿«≈¿««¬ƒ∆««ƒ∆

ÌÈ¯eËt ,ÔÓÊ‰ CBz חייבים אין וממילא אביהם, יד כתב כלל זה שאין יתכן כי «¿«¿ƒ
‰¯‡"˘);כלום  Ì˘· ¯ÂË)Ì˙Ò ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ אדם על ולא כללי בלשון ¬»«¬ƒƒ¿«

‰ÌÈL¯BÈמסויים  „ÓÚÓa ש·BÁ ·ÈÁ Ì‰È·‡L Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL Ì‡ ¿«¬««¿ƒƒ»»≈«∆¬ƒ∆«»
BÚ¯Ù ‡ÏÂ ‰Ê בחרם הוא לא ואם ולומר, לבוא ‡Ì‰‚‰:.צריך ,e‰ÈÓ ∆¿…¿»ƒƒ

u

זהקסא. שאין  במיגו  הזמן תוך פרעתי לטעון יכול  היה  שאביהם  כיון חולק והש "ך 

עם הסכים והנתיבות זמנו . תוך  גם  פרוע היתומים  עבור טוענים אנחנו  ידו , כתב 

המחבר.
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˜ÏÁÏ ÔÈ‡ ,BÈe„�a ˙Óe ,e‰e„� כיון לא, או אביהם יד כתב שזה מודים אם ƒ≈¿ƒ≈¿«≈

לחלק  אין שחייב בחליו בהודה הדין והוא חייב, ודאי זה , חוב על שנידוהו

ÌÏLÏ ·ÈÁ ÔÈ�Ú ÏÎ·e(ÂÓˆÚ È¯·„Â ÛÒÂÈ ˙È·). ¿»ƒ¿»«»¿«≈

ÂBÏ ·ÈÁ˙� Ì‰È·‡L ,ÔBÚÓL ÈL¯BÈ ÏÚ ˜Òt ‡ÈˆB‰ Ô·e‡¯ Ì‡ƒ¿≈ƒ¿««¿≈ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈
B‡ EÏ ÚaL� ‡ÓL ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ,ÔBÓÓ ˙ÚÈ·z ˜ÒÚ ÏÚ ‰Úe·L¿»«≈∆¿ƒ«»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰Úe·L ‡Ïa Û‡ ÌÈ¯eËt ,EÏ Ú¯t פטורים נשבע, שלא ודאי בידוע ואף »«¿¿ƒ«¿…¿»
ונפטר  נשבע היה שמא שבועה, רק ממון חייב היה שלא כיון שבועה, ‡Ï‡בלי ,∆»

Ì˙Ò ÌÈÓÈ¯ÁÓ זה בענין שיודע מי כל על כללי ‰ÌÈL¯BÈבלשון „ÓÚÓa קסב «¬ƒƒ¿«¿«¬««¿ƒ
.

Ú ÔÓÈÒ

È�Ú¯Ù˙ Ï‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ,‰Ù ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„
ÌÈ„Ú· ‡Ï‡
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

Ë·˘ ËÎ

‡ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡,לכפור הלוה שיבוא עור', 'לפני על עובר כי »¿«¿¿…≈ƒ
ג  שאינו וגם דבר חבירו את שתובע הבריות עליו שיאמרו לעצמו קללה ורם

ÌÎÁחייב  „ÈÓÏzÏ eÏÙ‡Â שמחמת , חוששין בכוונה, לכפור חשוד שאינו «¬ƒ¿«¿ƒ»»
קללה  וגורם לווה, שלא וישבע הלוואתו, ויכחיש שלוה ישכח לימודו טירדת

‰ÔBkLÓלעצמו  ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ המלוה , כי לכפור יוכל לא דהלוה ∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿
הוכחה  המשכון כי מהבריות קללה גורם ולא המשכון, של השווי עד נאמן יהיה

ההלואה  Âעל BÈ˙¯מ"מ. ÁaLÓ ¯ËLa ‰ÂÏÓ‰ גורם עדיין במשכון כי ¿««¿∆ƒ¿«¿À»≈
התביעה  סכום כתוב בשטר משא"כ עליו, הלוה כמה חלוקים כשהם קללה  .מעט

u

שבועהקסב. נתחייב  אביהם אם אבל  היסת . שבועת נתחייב  שאביהם מיירי כאן

כבר  אם הנתיבות ולדעת דדינא , ספיקא  הוי הקצוה"ח לדעת  נשבע , ולא דאורייתא 

לשלם. היורשים  חייבים  שבועה, שחייב  בחייו  דין  פסק היה
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‰‡e‰L ÌÈ„BÓL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈL¯BÈ ÏÚ ‰ÂÏ‰ „È ·˙k ‡ÈˆB‰ƒ¿«««…∆«¿»««ƒ∆ƒ∆
Úe¯t ‡e‰L Ì‰Ï ÌÈ�ÚBË e�‡ ,Ì‰È·‡ „È ·˙k היה שאביהם כמו ¿««¬ƒ∆»¬ƒ»∆∆»«

גובה  פרעתי לומר נאמן שאין א' סעיף לעיל הרמ"א [ולשיטת פרוע. לטעון נאמן

מיורשים] ‰ÌÈL¯BÈאף ˙Úe·LÓ Û‡ ÌÈ¯eËÙe אבא,, פקדנו שלא ¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ
כשבאים  ולא אביהם להם שהוריש בשטר להוציא כשבאים רק תקנו זו דשבועה

Ì˙Òלהיפטר  ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ מסויים , לאדם להתייחס בלי כללי בלשון ¬»«¬ƒƒ¿«
,ÌÈL¯BÈ‰ „ÓÚÓa ש BÚ¯Ùבנוסח: ‡Ï Ì‰È·‡L Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL Ì‡ ¿«¬««¿ƒƒ»»≈«∆¬ƒ∆…¿»

בחרם  הוא לא ואם ויאמר, ÔÈ˜ÏBÁ‰‚‰:.שיבוא LÈk ‡Ï„e .¯˜Ú ÔÎÂ¿≈ƒ»¿…«≈¿ƒ

Ú·LÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ‰ÂÏ‰ ÈL¯BÈ„ ÌÈ¯ÓB‡Â היסת¯‡L� Ô‰È·‡L ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡L ¿¿ƒ¿¿≈«…∆¿ƒƒƒ»«∆≈¿ƒ∆¬ƒ∆ƒ¿«

BÏ ·ÈÁהיורשים שבועת בכל ‰˙¯ÂÓÂ˙)כמו Ì˘· ¯ÂË)e‚‰� ,ÌB˜Ó ÏkÓe . «»ƒ»»»¬

,Ú·LÏ ÔÈL¯BÈ‰ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï ÌÈ�B¯Á‡ ˙B¯B„aרקÌÈÏ‚¯ ˙ˆ˜ LÈ Ì‡ ¿«¬ƒ¿«¬ƒ««¿ƒƒ»«ƒ≈¿««¿«ƒ

BÏ ·ÈÁ Ì‡ ˜tzÒ‰Ï LÈÂ ¯·„Ï(Á"Ó¯ ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)‡e‰ Ì‡Â . «»»¿≈¿ƒ¿«≈ƒ«»¿ƒ
ÔÓÊ‰ CBz כי עדיין, פרע שלא וחזקה הפירעון, זמן שהגיע לפני מת שאביהם «¿«

זמנו  תוך פורע אדם ‰ÈÁ·אין ‰„B‰L B‡ e‰L‡הלוה , BÈÏÁa ‰ÂˆÂ ∆»««»¿ƒ»¿»¿∆
Ó ,CÎÂ Ck BÏ ·ÈÁ מ שהוא B„Èחוב ·˙Î המלוה ביד שיש כיון וממילא «»«¿«ƒ¿«»

פרוע  אינו זה ששטר דין בעל הודאת לנו יש הרי ידו, e‰e„�Lכתב B‡ ב"ד , ∆ƒ
ÔzÈL È„k זה חוב �˙Ôוישלם ‡ÏÂ BÈe„�a ˙Óe לא , שעדיין ברור וא"כ ¿≈∆ƒ≈≈¿ƒ¿…»«

נידויו  לו מתירין היו פורע היה אם כי È„פרע, ·˙k ‡e‰L ÌÈ„BÓe ÏÈ‡B‰ ,ƒƒ∆¿««
Ì‰Ó ‰·B‚ ,Ì‰È·‡ „È ·˙k ÌÈ˜˙�L B‡ ,Ì‰È·‡ לטעון אפשר אי כי ¬ƒ∆∆ƒ¿«≈¿««¬ƒ∆∆≈∆

זה  חוב פרע אביהם שמא È"·Â)קסא עבורם ¯ÂË ÔÈÈÚ)‡e‰L ÌÈ„BÓ ÔÈ‡ Ì‡Â .¿ƒ≈ƒ∆
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì‰È·‡ „È ·˙k ÌÈ˜˙� ‡Ï Ì‚Â ,Ì‰È·‡ „È ·˙k¿««¬ƒ∆¿«…ƒ¿«≈¿««¬ƒ∆««ƒ∆

ÌÈ¯eËt ,ÔÓÊ‰ CBz חייבים אין וממילא אביהם, יד כתב כלל זה שאין יתכן כי «¿«¿ƒ
‰¯‡"˘);כלום  Ì˘· ¯ÂË)Ì˙Ò ÔÈÓÈ¯ÁÓ Ï·‡ אדם על ולא כללי בלשון ¬»«¬ƒƒ¿«

‰ÌÈL¯BÈמסויים  „ÓÚÓa ש·BÁ ·ÈÁ Ì‰È·‡L Ú„BÈ Ì„‡ ÌeL Ì‡ ¿«¬««¿ƒƒ»»≈«∆¬ƒ∆«»
BÚ¯Ù ‡ÏÂ ‰Ê בחרם הוא לא ואם ולומר, לבוא ‡Ì‰‚‰:.צריך ,e‰ÈÓ ∆¿…¿»ƒƒ

u

זהקסא. שאין  במיגו  הזמן תוך פרעתי לטעון יכול  היה  שאביהם  כיון חולק והש "ך 

עם הסכים והנתיבות זמנו . תוך  גם  פרוע היתומים  עבור טוענים אנחנו  ידו , כתב 

המחבר.
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˜ÏÁÏ ÔÈ‡ ,BÈe„�a ˙Óe ,e‰e„� כיון לא, או אביהם יד כתב שזה מודים אם ƒ≈¿ƒ≈¿«≈

לחלק  אין שחייב בחליו בהודה הדין והוא חייב, ודאי זה , חוב על שנידוהו

ÌÏLÏ ·ÈÁ ÔÈ�Ú ÏÎ·e(ÂÓˆÚ È¯·„Â ÛÒÂÈ ˙È·). ¿»ƒ¿»«»¿«≈

ÂBÏ ·ÈÁ˙� Ì‰È·‡L ,ÔBÚÓL ÈL¯BÈ ÏÚ ˜Òt ‡ÈˆB‰ Ô·e‡¯ Ì‡ƒ¿≈ƒ¿««¿≈ƒ¿∆¬ƒ∆ƒ¿«≈
B‡ EÏ ÚaL� ‡ÓL ÌÈ¯ÓB‡ Ì‰Â ,ÔBÓÓ ˙ÚÈ·z ˜ÒÚ ÏÚ ‰Úe·L¿»«≈∆¿ƒ«»¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰Úe·L ‡Ïa Û‡ ÌÈ¯eËt ,EÏ Ú¯t פטורים נשבע, שלא ודאי בידוע ואף »«¿¿ƒ«¿…¿»
ונפטר  נשבע היה שמא שבועה, רק ממון חייב היה שלא כיון שבועה, ‡Ï‡בלי ,∆»

Ì˙Ò ÌÈÓÈ¯ÁÓ זה בענין שיודע מי כל על כללי ‰ÌÈL¯BÈבלשון „ÓÚÓa קסב «¬ƒƒ¿«¿«¬««¿ƒ
.

Ú ÔÓÈÒ

È�Ú¯Ù˙ Ï‡ ‰ÈÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ,‰Ù ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„
ÌÈ„Ú· ‡Ï‡
ÌÈÙÈÚÒ 'Â Â·Â

Ë·˘ ËÎ

‡ÌÈ„Ú ‡Ïa ˙BÂÏ‰Ï ¯eÒ‡,לכפור הלוה שיבוא עור', 'לפני על עובר כי »¿«¿¿…≈ƒ
ג  שאינו וגם דבר חבירו את שתובע הבריות עליו שיאמרו לעצמו קללה ורם

ÌÎÁחייב  „ÈÓÏzÏ eÏÙ‡Â שמחמת , חוששין בכוונה, לכפור חשוד שאינו «¬ƒ¿«¿ƒ»»
קללה  וגורם לווה, שלא וישבע הלוואתו, ויכחיש שלוה ישכח לימודו טירדת

‰ÔBkLÓלעצמו  ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ המלוה , כי לכפור יוכל לא דהלוה ∆»ƒ≈ƒ¿»«««¿
הוכחה  המשכון כי מהבריות קללה גורם ולא המשכון, של השווי עד נאמן יהיה

ההלואה  Âעל BÈ˙¯מ"מ. ÁaLÓ ¯ËLa ‰ÂÏÓ‰ גורם עדיין במשכון כי ¿««¿∆ƒ¿«¿À»≈
התביעה  סכום כתוב בשטר משא"כ עליו, הלוה כמה חלוקים כשהם קללה  .מעט

u

שבועהקסב. נתחייב  אביהם אם אבל  היסת . שבועת נתחייב  שאביהם מיירי כאן

כבר  אם הנתיבות ולדעת דדינא , ספיקא  הוי הקצוה"ח לדעת  נשבע , ולא דאורייתא 

לשלם. היורשים  חייבים  שבועה, שחייב  בחייו  דין  פסק היה
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ÌÈ„Ú ‡Ïa ‰ÂÏÓ‰ ÏÎÂ קסג'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯ÂÚ È�ÙÏ' ÌeLÓ ¯·BÚ , ¿»««¿∆¿…≈ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
(„È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ),BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â מה שתובע אותו מקללים שהבריות ¿≈¿»»¿«¿

לו  מגיע ËL¯,שלא ‡Ï·e ÔÈ�˜ ‡Ïa ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ אע"פ . ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿…ƒ¿»¿…¿«
מ"מ עדים, בפני לו �‡ÔÓשהלוה ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú· BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ∆»∆¡»

.EÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ,˙Ò‰ ˙Úe·La:‰‚‰ÔÈ�˜ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ חובו ,על ƒ¿«∆≈«¿«¿ƒ¬»ƒƒ≈ƒ¿»

„ ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,¯ËL ‡Ïa eÏÙ‡קניןÔÈ�˜ ÏÎ„ ,¯ËLk ÈÂ‰ ¬ƒ¿…¿«…««»«¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿»

„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ הקנין שעידי שטר המלוה ביד יש שמא לחשוש לו והיה ƒ¿ƒ»≈

שובר בלי לפרוע לו היה לא ולכן אח"כ, לו יכתבו שמא או לו, (·È˙כתבו

(˙Â·˙Î„ ˜"Ù ÈÎ„¯ÓÂ ‰"Î ¯Ú˘· ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ דס"ל . ¿≈¿ƒ

ראשונה  כדיעה פסק והש"ך פרעתי. לומר נאמן שטר, למלוה אין בפועל דאם

(ÈÎ„¯Ó· Ì˘)'‰ ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ עדים בפני נעשה הקנין דאם ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ

בלי  שטר לכתוב יכולים שאין כיון פרעתי, לומר יכול לכך, הזמינם שלא

Ètדעתו  ÏÚ Û‡ ,ÈÏ zÏÁÓ ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡�L ÌB˜Ó ÏÎÂ .¿»»∆∆¡»«»«¿ƒ∆¡»«»«¿»ƒ««ƒ

‡È‰ ‰Úe¯‚ ‰�ÚË ‰ÏÈÁÓLדפרעתי במיגו נאמן ‰˘˙ÔÈÙמ"מ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó) ∆¿ƒ»«¬»¿»ƒ

(·"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï Î"ÎÂ.

·¯Ó‡ למלוה ÂÏÏ‰הלוה ÌÈ¯ÓB‡ ,È�BÏÙe È�BÏÙ È�Ùa EÈzÚ¯t »«¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆
¯Ët‰Â Ì‡È·‰ כיון מ"מ עדים, בפני שלא אף פרעתי לומר שנאמן אע"פ ¬ƒ≈¿ƒ»≈

משום  להביאם צריך פירעון עידי לו שיש „·¯ÂÈשאמר ¯¯·Ï CÈ¯ˆL וכשיביאם ∆»ƒ¿»≈¿»»

משבועה אף e¯Ó‡Â(ÂË¯)ייפטר e‰eLÈÁk‰Â ,e‡a eÏÙ‡Â ,e‡a ‡Ï .…»«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»¿
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï פרעתי לומר נאמן מ"מ מעולם, בפנינו פרע שלא …»¿»ƒ≈»

ËtÈÂ¯רק  ˙Ò‰ Ú·LÈ דבריו לברר צריך לכתחילה ‡ÓB¯רק Ì‡Â . ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒ≈
ÌÏLÏ ·ÈÁ ,e‰eLÈÁk‰ Ì‡ ,BÚ¯tLk ÌÈ„ÚÏ Ì�ÈÓÊ‰L לשו"ע דס"ל ∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«»¿«≈

לא  כי הפירעון, את לזכור עליהם מוטל שלא דכיון אמרינן הזמינם, לא שאם

עליהם  שמוטל להעיד, בהוזמנו משא"כ זאת, ששכחו יתכן לכן לעדות, הוזמנו

צודק  שאינו מוכח אותו מכחישים אם Â"˜Ò)‰‚‰:.לזכור, Í"˘ ÔÈÚ)LÈÂ¿≈

·ÈÁ e‰eLÈÁk‰Â ÌÈ„Ú e‡aL ÏÎÂ ,‡Ï B‡ Ì�ÈÓÊ‰ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»…¿»∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»

ÌÏLÏ אותו מכחישים שעדים Lכיון ‡Ï‡ מעכב , שאין מודה אעפ"כ ¿«≈∆»∆

u

ולכן קסג. שטר , או עדים  בלי ללווות שלא מוזהר הלוה שגם  הקדשים בכסף  כתב 

כן . לעשות  מחוייב  שטר, לו  שיכתוב  ומבקש  המלוה בא ואח "כ  שטר בלי לווה אם
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ו  להביאם, יוכל לא אם „·¯ÂÈהבאתם, ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡בדיעבד˘"‡¯‰) ≈»ƒ¿»≈¿»»

(Ì"·Ó¯‰„ ‡·ÈÏ‡ ÔÚÂË '‰Ó Â"Ù „È‚Ó‰Â ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯ÙÏÎeÈ ‡Ï Ì‡Â .¿ƒ…«

‰"Ú ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .da ÔÏ ˙ÈÏ ,ÌÈ„Ú‰ ‡È·‰Ï על תובעו שאם ¿»ƒ»≈ƒ≈»»¿«≈¿«»≈ƒ»

חייב  שאינו סבור מדוע דבריו, לברר לו אומרים לך, חייב איני ואומר ממון

.לו 

Ë·˘ 'Ï

‚BÏ ¯Ó‡עדים בפני BÏהמלוה ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ »««ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ≈∆»«
BÚ¯ÙÏזאת CÈ¯ˆ ,e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»≈∆»«««∆ƒ¿»»ƒ¿»¿

ÔÓ‡� B�È‡ ,ÌÈ„Úa ‡ÏL BÚ¯tL ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ„Úa אחר לו ובאמר ¿≈ƒ¿ƒ»«∆¿»∆…¿≈ƒ≈∆¡»
עדים, בפני כן לו שאמר כיון מ"מ דין, פי על מחייבו אינו זה שדבר אף ההלוואה,

שפרע  שאומר אף ולכן מחשד, עצמו לנקות כדי בעדים אלא לפרוע דרך אין

נכון  זה שאין סהדי אנן בעדים, Ó‰¯‡"˘)שלא ‡Â‰Â ¯ÂË),‰·B‚ ‰ÂÏÓ‰Â¿««¿∆∆
‰Úe·L ‡Ïa e�ÓÓ בעדים שלא פרע שלא סהדי אנן Ôkמכח ¯Ó‡Â ÔÚË . ƒ∆¿…¿»»«¿»«≈

È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa EÈzÚ¯Ùe È˙ÈNÚ די ולא שמותיהם, לפרט [וצריך »ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
שניים] בפני סתם שפרע Ê‰לומר È¯‰ ,e˙Ó B‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ««»≈¬≈∆

ÔÓ‡� התנאי שקיים שטוען ‰Ò˙כיון ˙Úe·L ÚaL�Â המלוה , את להכחיש ∆¡»¿ƒ¿«¿«∆≈
פרע  שלא È�Ùaקסד ËÙ�Â¯שטוען ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈

Ì˙B‡Â EÈzÚ¯t Ì‰È�Ùa ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ È�Ùa B‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰ B‡ e˙Ó ,Ì‰È�Ùa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿ƒ««»¬≈∆

.¯ËÙ�Â ˙Ò‰ ÚaL�Â ,ÔÓ‡�∆¡»¿ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»

„EÈzÚ¯t BÏ ¯Ó‡Â ,È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ
,Ì‰È�Ùa BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ Ì˙B‡ e‡a Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ È�Ùaƒ¿≈¬≈ƒƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

¯eËt א העדים, שאר את לפסול כוונתו אין עדים, שייחד שלא דמה מטרתו לא »
את  מביא אם ולכן הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני פרעתי לומר יוכל

פטור  בפניהם, שפרע ‡Á¯.העדים ·BÁ ÏÚL ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‰ÂÏÓ‰ ,e‰ÈÓƒ««¿∆««∆««≈

ÌÏa˜ פורע חוב איזה על בפירוש אמר ולא סתם שפרע Ètבאופן ÏÚ Û‡ , ƒ¿»««ƒ

u

שפרעקסד. לומר שיכל  במיגו  להאמינו  אפשר אי בעדים  שלא  שפרע וכשאומר

פורע שאינו  סהדי דאנן כיון עדים, נגד כמגו  דהוי הים , למדינת  הלכו  עדים  בפני

עדים. בפני שלא



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ò ïîéñ ãî÷

ÌÈ„Ú ‡Ïa ‰ÂÏÓ‰ ÏÎÂ קסג'ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯ÂÚ È�ÙÏ' ÌeLÓ ¯·BÚ , ¿»««¿∆¿…≈ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…
(„È ,ËÈ ‡¯˜ÈÂ),BÓˆÚÏ ‰ÏÏ˜ Ì¯B‚Â מה שתובע אותו מקללים שהבריות ¿≈¿»»¿«¿

לו  מגיע ËL¯,שלא ‡Ï·e ÔÈ�˜ ‡Ïa ,ÌÈ„Úa B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ אע"פ . ««¿∆∆¬≈¿≈ƒ¿…ƒ¿»¿…¿«
מ"מ עדים, בפני לו �‡ÔÓשהלוה ‡Ï‡ ,ÌÈ„Ú· BÚ¯ÙÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ∆»∆¡»

.EÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ,˙Ò‰ ˙Úe·La:‰‚‰ÔÈ�˜ Ïa˜ Ì‡ Ï·‡ חובו ,על ƒ¿«∆≈«¿«¿ƒ¬»ƒƒ≈ƒ¿»

„ ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,¯ËL ‡Ïa eÏÙ‡קניןÔÈ�˜ ÏÎ„ ,¯ËLk ÈÂ‰ ¬ƒ¿…¿«…««»«¿ƒ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿»

„ÓBÚ ‰·È˙ÎÏ הקנין שעידי שטר המלוה ביד יש שמא לחשוש לו והיה ƒ¿ƒ»≈

שובר בלי לפרוע לו היה לא ולכן אח"כ, לו יכתבו שמא או לו, (·È˙כתבו

(˙Â·˙Î„ ˜"Ù ÈÎ„¯ÓÂ ‰"Î ¯Ú˘· ˙ÂÓÂ¯˙‰ Ì˘· ÛÒÂÈÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ דס"ל . ¿≈¿ƒ

ראשונה  כדיעה פסק והש"ך פרעתי. לומר נאמן שטר, למלוה אין בפועל דאם

(ÈÎ„¯Ó· Ì˘)'‰ ÛÈÚÒ Ë"Ï ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ עדים בפני נעשה הקנין דאם ¿«≈¿≈ƒ»¿ƒ

בלי  שטר לכתוב יכולים שאין כיון פרעתי, לומר יכול לכך, הזמינם שלא

Ètדעתו  ÏÚ Û‡ ,ÈÏ zÏÁÓ ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ÔÓ‡�L ÌB˜Ó ÏÎÂ .¿»»∆∆¡»«»«¿ƒ∆¡»«»«¿»ƒ««ƒ

‡È‰ ‰Úe¯‚ ‰�ÚË ‰ÏÈÁÓLדפרעתי במיגו נאמן ‰˘˙ÔÈÙמ"מ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó) ∆¿ƒ»«¬»¿»ƒ

(·"Ù ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï Î"ÎÂ.

·¯Ó‡ למלוה ÂÏÏ‰הלוה ÌÈ¯ÓB‡ ,È�BÏÙe È�BÏÙ È�Ùa EÈzÚ¯t »«¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿ƒ«…∆
¯Ët‰Â Ì‡È·‰ כיון מ"מ עדים, בפני שלא אף פרעתי לומר שנאמן אע"פ ¬ƒ≈¿ƒ»≈

משום  להביאם צריך פירעון עידי לו שיש „·¯ÂÈשאמר ¯¯·Ï CÈ¯ˆL וכשיביאם ∆»ƒ¿»≈¿»»

משבועה אף e¯Ó‡Â(ÂË¯)ייפטר e‰eLÈÁk‰Â ,e‡a eÏÙ‡Â ,e‡a ‡Ï .…»«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ¿»¿
ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï פרעתי לומר נאמן מ"מ מעולם, בפנינו פרע שלא …»¿»ƒ≈»

ËtÈÂ¯רק  ˙Ò‰ Ú·LÈ דבריו לברר צריך לכתחילה ‡ÓB¯רק Ì‡Â . ƒ»«∆≈¿ƒ»≈¿ƒ≈
ÌÏLÏ ·ÈÁ ,e‰eLÈÁk‰ Ì‡ ,BÚ¯tLk ÌÈ„ÚÏ Ì�ÈÓÊ‰L לשו"ע דס"ל ∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿∆¿»ƒƒ¿ƒ«»¿«≈

לא  כי הפירעון, את לזכור עליהם מוטל שלא דכיון אמרינן הזמינם, לא שאם

עליהם  שמוטל להעיד, בהוזמנו משא"כ זאת, ששכחו יתכן לכן לעדות, הוזמנו

צודק  שאינו מוכח אותו מכחישים אם Â"˜Ò)‰‚‰:.לזכור, Í"˘ ÔÈÚ)LÈÂ¿≈

·ÈÁ e‰eLÈÁk‰Â ÌÈ„Ú e‡aL ÏÎÂ ,‡Ï B‡ Ì�ÈÓÊ‰ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»…¿»∆»≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»

ÌÏLÏ אותו מכחישים שעדים Lכיון ‡Ï‡ מעכב , שאין מודה אעפ"כ ¿«≈∆»∆

u

ולכן קסג. שטר , או עדים  בלי ללווות שלא מוזהר הלוה שגם  הקדשים בכסף  כתב 

כן . לעשות  מחוייב  שטר, לו  שיכתוב  ומבקש  המלוה בא ואח "כ  שטר בלי לווה אם
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ו  להביאם, יוכל לא אם „·¯ÂÈהבאתם, ¯¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡בדיעבד˘"‡¯‰) ≈»ƒ¿»≈¿»»

(Ì"·Ó¯‰„ ‡·ÈÏ‡ ÔÚÂË '‰Ó Â"Ù „È‚Ó‰Â ËÂ˘Ù Ë‚ ˜¯ÙÏÎeÈ ‡Ï Ì‡Â .¿ƒ…«

‰"Ú ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .da ÔÏ ˙ÈÏ ,ÌÈ„Ú‰ ‡È·‰Ï על תובעו שאם ¿»ƒ»≈ƒ≈»»¿«≈¿«»≈ƒ»

חייב  שאינו סבור מדוע דבריו, לברר לו אומרים לך, חייב איני ואומר ממון

.לו 

Ë·˘ 'Ï

‚BÏ ¯Ó‡עדים בפני BÏהמלוה ¯Ó‡L ÔÈa ,ÌÈ„Úa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ »««ƒ¿»≈ƒ∆»¿≈ƒ≈∆»«
BÚ¯ÙÏזאת CÈ¯ˆ ,e‰ÂÏ‰L ¯Á‡ BÏ ¯Ó‡L ÔÈa ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLaƒ¿««¿»»≈∆»«««∆ƒ¿»»ƒ¿»¿

ÔÓ‡� B�È‡ ,ÌÈ„Úa ‡ÏL BÚ¯tL ¯Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ„Úa אחר לו ובאמר ¿≈ƒ¿ƒ»«∆¿»∆…¿≈ƒ≈∆¡»
עדים, בפני כן לו שאמר כיון מ"מ דין, פי על מחייבו אינו זה שדבר אף ההלוואה,

שפרע  שאומר אף ולכן מחשד, עצמו לנקות כדי בעדים אלא לפרוע דרך אין

נכון  זה שאין סהדי אנן בעדים, Ó‰¯‡"˘)שלא ‡Â‰Â ¯ÂË),‰·B‚ ‰ÂÏÓ‰Â¿««¿∆∆
‰Úe·L ‡Ïa e�ÓÓ בעדים שלא פרע שלא סהדי אנן Ôkמכח ¯Ó‡Â ÔÚË . ƒ∆¿…¿»»«¿»«≈

È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa EÈzÚ¯Ùe È˙ÈNÚ די ולא שמותיהם, לפרט [וצריך »ƒƒ¿«¿ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ
שניים] בפני סתם שפרע Ê‰לומר È¯‰ ,e˙Ó B‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰Â¿»¿ƒ¿ƒ««»≈¬≈∆

ÔÓ‡� התנאי שקיים שטוען ‰Ò˙כיון ˙Úe·L ÚaL�Â המלוה , את להכחיש ∆¡»¿ƒ¿«¿«∆≈
פרע  שלא È�Ùaקסד ËÙ�Â¯שטוען ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ . ¿ƒ¿»¿≈ƒ»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈

Ì˙B‡Â EÈzÚ¯t Ì‰È�Ùa ¯Ó‡Â ,ÌÈ‡ÙB¯ È�Ùa B‡ ,ÌÎÁ „ÈÓÏz«¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ¿»«ƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿»
‰Ê È¯‰ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰ B‡ e˙Ó ,Ì‰È�Ùa EÈzÚ¯tL ÌÈ„Ú≈ƒ∆¿«¿ƒƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿ƒ««»¬≈∆

.¯ËÙ�Â ˙Ò‰ ÚaL�Â ,ÔÓ‡�∆¡»¿ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»

„EÈzÚ¯t BÏ ¯Ó‡Â ,È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ BÏ ¯Ó‡»««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»«¿«¿ƒ
,Ì‰È�Ùa BÚ¯tL e„ÈÚ‰Â ÌÈ¯Á‡ Ì˙B‡ e‡a Ì‡ ,ÌÈ¯Á‡ È�Ùaƒ¿≈¬≈ƒƒ»»¬≈ƒ¿≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

¯eËt א העדים, שאר את לפסול כוונתו אין עדים, שייחד שלא דמה מטרתו לא »
את  מביא אם ולכן הים, למדינת והלכו ופלוני פלוני בפני פרעתי לומר יוכל

פטור  בפניהם, שפרע ‡Á¯.העדים ·BÁ ÏÚL ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‰ÂÏÓ‰ ,e‰ÈÓƒ««¿∆««∆««≈

ÌÏa˜ פורע חוב איזה על בפירוש אמר ולא סתם שפרע Ètבאופן ÏÚ Û‡ , ƒ¿»««ƒ

u

שפרעקסד. לומר שיכל  במיגו  להאמינו  אפשר אי בעדים  שלא  שפרע וכשאומר

פורע שאינו  סהדי דאנן כיון עדים, נגד כמגו  דהוי הים , למדינת  הלכו  עדים  בפני

עדים. בפני שלא
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¯Ó‡L È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa BÚ¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„Úa BÚ¯tL כשפרע אבל ∆¿»¿≈ƒƒ¿…¿»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»«

כשאין  אחר, חוב על שקיבלם לטעון יכול אינו עמו, שהתנה העדים בפני

אחר  חוב שקיים מודה ‰„ÌÈ�È)הלוה ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)Ì‡Â שפרע . שטוען אותם ¿ƒ
�‡ÔÓבפניהם B�È‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰ B‡ e˙Ó לטעון יוכל שלא דכדי ≈»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

מסויימים  עדים בפני שיפרע והתנה ייחד כזו, EÈzÚ¯tטענה ¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»«¿«¿ƒ
ÔÓ‡� ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰ B‡ e˙ÓÂ z„ÁÈL È�BÏÙe È�BÏt È�Ùaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»≈»¿ƒ¿ƒ««»∆¡»

Ì‡Â .B‡�z ÌÈ˜L ¯Ó‡ È¯‰L ,‰Úe·Laהלוה,BÚ¯Ù ‡ÏL ‰„BÓ ƒ¿»∆¬≈»«∆ƒ≈¿»¿ƒ∆∆…¿»
ÈÏ z„ÁÈL È�BÏÙe È�BÏt ‡·ÈL „Ú EÚ¯Ù‡ ‡Ï ¯ÓB‡L ‡Ï‡∆»∆≈…∆¿»¬«∆»…¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»ƒ

Ì‰È�Ùa EÚ¯Ù‡Â שקיבלת לומר תוכל שלא כדי אחרים עדים בפני אפרע ולא ¿∆¿»¬ƒ¿≈∆
אחר  חוב עבור המעות „ÔÈאת ˙È·a BÚ¯Bt ‡Ï‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ כי , ≈¿ƒ∆»¿¿≈ƒ

אחר  חוב עבור שקיבלו לומר יכול אינו זה באופן BÚ¯tLגם BÏ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆¿»
.Ì‰È�Ùaƒ¿≈∆

¯„‡ '‡

‰,È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ BÏ ¯Ó‡ובפועלB�Èa BÚ¯t »««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰ÂÏÓ‰Â ,˙BÚÓ‰ eÒ�‡�Â B�È·Ïרק מעות, לו שנתן ‡ÓB¯מודה ¿≈¿∆∆¿«»¿««¿∆≈

È�BÏÙe È�BÏt Ì˙B‡ e‡B·ÈL „Ú ÌÈzÏa˜ ÔB„˜t ˙¯B˙a שכיון וטוען ¿«ƒ»ƒ«¿ƒ«∆»»¿ƒ¿ƒ
נפרע  לא החוב וממילא באונסין, פטור שומר, רק ÊÁÈL¯שהוא Ú·BzÂ ,¿≈«∆«¬…

ÌeÏk ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ ,BÚ¯ÙÏ קסהÌÏa˜L ‰„BÓL ¯Á‡Ó ;˜„·· Î"Î) ¿»¿≈ƒ¿»»¿≈««∆∆∆ƒ¿»
(·"Î˜Ò Í"˘ 'ÈÚÂ ˙È·‰,,ÔBÚ¯t ÈÂ‰ ,Ì¯ÒÓ ÔB„˜t ˙¯B˙a ‡Ï ‰Ï‰Â¿«»…¿«ƒ»¿»»«≈≈»

ÌÈ¯·„ Ì�È‡ ,‰Ê ¯ÓB‡L ÌÈ¯·„e דברים דעתו, היתה שכך שאומר אף ¿»ƒ∆≈∆≈»¿»ƒ
דברים  הוי לא .קסו שבלב

u

הנישואין ,קסה. קודם ונאנס בידו  מיד והשלישו  לחתנו , נודניא  שהתחייב  חותן 

יודע ומי החתונה, קודם הנדוניא לפרוע פתי  שמי אחרת, נדוניא  לו  ליתן מחוייב 

חיובו ונשאר באונסין, פטור ושומר בידו, נתן  פיקדון  לשם ובודאי יום, יולד מה

תשובה]. [פתחי  הנדוניא לו  ליתן

שבכלקסו. אע"פ פקדון, לשם  שמקבלם המעות  נתינת בשעת בפירוש  אמר ואם 

לשם לקבלם  רוצה שאין לומר יכול  ואין  פירעון , הוי  כרחו בעל  פירעון  חוב , פריעת

באו שלא זמן כל  מסויימים, עדים בפני  שיפרע שהתנה  כיון הכא שאני פירעון,

המעות . לקבל  לכופו  יכול  שאין  הפירעון, זמן הגיע לא  כאילו  נחשב  אלו , עדים 

ואם פירעון. לשם שניתן כיון מהני, לא בפירוש  באומר שגם וסובר חולק והט "ז

הסכים. שהלוה  כיון  לכו "ע מהני  שותק , והלוה בפירוש  אמר
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Â¯Á‡ ¯ËL ÔÈ„ ˙Èa BÏ e·˙ÎÂ ,B¯ËL ˜ÁÓ�L ÈÓ התנאים לפי ƒ∆ƒ¿«¿»¿»¿≈ƒ¿««≈
מ"א  סימן לעיל ÔÚËÏשנתבארו ÏBÎÈ B�È‡Â ¯ËLa ‰ÂÏÓk B�È„ ,ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿…

,‰t ÏÚ B¯·Á ˙‡ Ú·z Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«ƒƒ»«∆¬≈«∆
ÔÈ„ ˙Èa ‰NÚÓ BÏ e·˙ÎÂ ,BÚ¯ÙÏ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈ„a BÏ ·ÈÁ˙�Â¿ƒ¿«≈«ƒ¿…»»¿»¿»¿¿»¿«¬≈≈ƒ

וכך  כך לו �‡ÔÓשחייב B�È‡ ,ÈzÚ¯t Ck ¯Á‡ ÔÚË Ì‡ כאילו , דנחשב ƒ»««««»«¿ƒ≈∆¡»
נגדו  שטר  BÁB˜Ï‰Ó˙יש  ‰·B‚Â Ò�‡aקסז , e‰„N ¯ÎÓL ÈÓ שהאנס . ¿∆≈«»ƒ∆»«»≈¿…∆

שדהו  לו למכור ÔÎÏאנסו Ì„˜ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓe מוכר , שהוא עדים שני בפני »«»»…∆»≈
באונס  רק אלא הסכמה בלי ÏËaלפלוני ¯ÎÓ‰L ÔÈ�Úa לקמן שיתבאר כפי ¿ƒ¿»∆«∆∆»≈

המעות  את שנתן לאנס לחזור וצריך חל, לא שהמכר וכיון ר"ה, ‰BÚÓ˙בסימן ,«»
Û¯BË B�È‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„ Ì‰Ï LÈ ¯ÎBÓ‰ „ÈaL Ò�‡‰ ÏL∆»«»∆¿««≈≈»∆ƒƒ¿∆«∆¿≈≈

¯ËL ÁÎa È„aÚLÓÓ המכרB„ÈaL קסח¯ËL ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L שייחשב , ƒ¿«¿¿≈¿…«¿«∆¿»∆≈ƒ¿«
משום  אחד, טעם בשטר, מלוה ידו kÏ˙·על Ôz� ‡ÏL נכתב השטר כי ∆…ƒ«ƒ»≈

זה  שטר כתיבת על שאנסו כיון כדין Ì‚Âשלא דין , לו שאין בזה נפ"מ עוד ¿«
ש  ÈzÚ¯tשטר, ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ראיה אינו הקונה, ביד מכר השטר הימצאות כי ∆¡»«»«¿ƒ

פרעתי  לומר נאמן ולכן המעות, את פרע ‰¯˘·"‡)קסט שלא ˙·Â˘˙)‡e‰Â .¿
·˙kÏ Ôz� ‡ÏL ¯ËL ÏÎÏ ÔÈ„‰ טורף דאין ריבית, בו שיש שטר כגון «ƒ¿»¿«∆…ƒ«ƒ»≈

זה  שטר מכח ·')ממשעבדי ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ).

u

נאמן קסז. אם דעות  שתי בשו "ע  הובא דין, פסק לענין י' סעיף  ל "ט  סימן לעיל 

אומר  אם  לכן  מיד, לפירעון שעומד דין פסק דשאני הסמ"ע תירץ פרעתי , לומר

לפרוע, לו  היה שלא  מחמת ב "ד המעשה  את לו  כתבו  כאן אבל  דנאמן, י"א  שפרע ,

שובר. לתבוע  צריך  לפרוע  בא  ואם כשטר, יותר נחשב  ולכן

קרקעקסח. שקנה מהאנס  זו  קרקע וטרף  המוכר של  חוב  בעל  שבא באופן  היינו 

ממוכר  קרקעות  שקנו  מלקוחות לטרוף  יכול  אינו מעותיו, לתבוע בא  והאנס  זה ,

קרקעו לו  להחזיר חייב  שאין  ודאי  האנס , הקונה אצל  קיימת  הקרקע אם  אבל  זה.

[סמ "ע]. מעותיו לו  מחזיר שלא  זמן כל 

אבלקסט. ממשועבדים, לגבות שטר דין לו שאין רק  איתא שבגמ ' חולק והש "ך 
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¯Ó‡L È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa BÚ¯t ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„Úa BÚ¯tL כשפרע אבל ∆¿»¿≈ƒƒ¿…¿»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆»«

כשאין  אחר, חוב על שקיבלם לטעון יכול אינו עמו, שהתנה העדים בפני

אחר  חוב שקיים מודה ‰„ÌÈ�È)הלוה ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)Ì‡Â שפרע . שטוען אותם ¿ƒ
�‡ÔÓבפניהם B�È‡ ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰ B‡ e˙Ó לטעון יוכל שלא דכדי ≈»¿ƒ¿ƒ««»≈∆¡»

מסויימים  עדים בפני שיפרע והתנה ייחד כזו, EÈzÚ¯tטענה ¯Ó‡ Ì‡Â .¿ƒ»«¿«¿ƒ
ÔÓ‡� ,ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ eÎÏ‰ B‡ e˙ÓÂ z„ÁÈL È�BÏÙe È�BÏt È�Ùaƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»≈»¿ƒ¿ƒ««»∆¡»

Ì‡Â .B‡�z ÌÈ˜L ¯Ó‡ È¯‰L ,‰Úe·Laהלוה,BÚ¯Ù ‡ÏL ‰„BÓ ƒ¿»∆¬≈»«∆ƒ≈¿»¿ƒ∆∆…¿»
ÈÏ z„ÁÈL È�BÏÙe È�BÏt ‡·ÈL „Ú EÚ¯Ù‡ ‡Ï ¯ÓB‡L ‡Ï‡∆»∆≈…∆¿»¬«∆»…¿ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»ƒ

Ì‰È�Ùa EÚ¯Ù‡Â שקיבלת לומר תוכל שלא כדי אחרים עדים בפני אפרע ולא ¿∆¿»¬ƒ¿≈∆
אחר  חוב עבור המעות „ÔÈאת ˙È·a BÚ¯Bt ‡Ï‡ ,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ כי , ≈¿ƒ∆»¿¿≈ƒ

אחר  חוב עבור שקיבלו לומר יכול אינו זה באופן BÚ¯tLגם BÏ ÔÈ·˙BÎÂ¿¿ƒ∆¿»
.Ì‰È�Ùaƒ¿≈∆

¯„‡ '‡

‰,È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ BÏ ¯Ó‡ובפועלB�Èa BÚ¯t »««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
‰ÂÏÓ‰Â ,˙BÚÓ‰ eÒ�‡�Â B�È·Ïרק מעות, לו שנתן ‡ÓB¯מודה ¿≈¿∆∆¿«»¿««¿∆≈

È�BÏÙe È�BÏt Ì˙B‡ e‡B·ÈL „Ú ÌÈzÏa˜ ÔB„˜t ˙¯B˙a שכיון וטוען ¿«ƒ»ƒ«¿ƒ«∆»»¿ƒ¿ƒ
נפרע  לא החוב וממילא באונסין, פטור שומר, רק ÊÁÈL¯שהוא Ú·BzÂ ,¿≈«∆«¬…

ÌeÏk ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ ,BÚ¯ÙÏ קסהÌÏa˜L ‰„BÓL ¯Á‡Ó ;˜„·· Î"Î) ¿»¿≈ƒ¿»»¿≈««∆∆∆ƒ¿»
(·"Î˜Ò Í"˘ 'ÈÚÂ ˙È·‰,,ÔBÚ¯t ÈÂ‰ ,Ì¯ÒÓ ÔB„˜t ˙¯B˙a ‡Ï ‰Ï‰Â¿«»…¿«ƒ»¿»»«≈≈»

ÌÈ¯·„ Ì�È‡ ,‰Ê ¯ÓB‡L ÌÈ¯·„e דברים דעתו, היתה שכך שאומר אף ¿»ƒ∆≈∆≈»¿»ƒ
דברים  הוי לא .קסו שבלב

u

הנישואין ,קסה. קודם ונאנס בידו  מיד והשלישו  לחתנו , נודניא  שהתחייב  חותן 

יודע ומי החתונה, קודם הנדוניא לפרוע פתי  שמי אחרת, נדוניא  לו  ליתן מחוייב 

חיובו ונשאר באונסין, פטור ושומר בידו, נתן  פיקדון  לשם ובודאי יום, יולד מה

תשובה]. [פתחי  הנדוניא לו  ליתן

שבכלקסו. אע"פ פקדון, לשם  שמקבלם המעות  נתינת בשעת בפירוש  אמר ואם 

לשם לקבלם  רוצה שאין לומר יכול  ואין  פירעון , הוי  כרחו בעל  פירעון  חוב , פריעת

באו שלא זמן כל  מסויימים, עדים בפני  שיפרע שהתנה  כיון הכא שאני פירעון,

המעות . לקבל  לכופו  יכול  שאין  הפירעון, זמן הגיע לא  כאילו  נחשב  אלו , עדים 

ואם פירעון. לשם שניתן כיון מהני, לא בפירוש  באומר שגם וסובר חולק והט "ז

הסכים. שהלוה  כיון  לכו "ע מהני  שותק , והלוה בפירוש  אמר
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Â¯Á‡ ¯ËL ÔÈ„ ˙Èa BÏ e·˙ÎÂ ,B¯ËL ˜ÁÓ�L ÈÓ התנאים לפי ƒ∆ƒ¿«¿»¿»¿≈ƒ¿««≈
מ"א  סימן לעיל ÔÚËÏשנתבארו ÏBÎÈ B�È‡Â ¯ËLa ‰ÂÏÓk B�È„ ,ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«¿≈»ƒ¿…

,‰t ÏÚ B¯·Á ˙‡ Ú·z Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .ÈzÚ¯t»«¿ƒ¿≈ƒ∆≈¿«ƒƒ»«∆¬≈«∆
ÔÈ„ ˙Èa ‰NÚÓ BÏ e·˙ÎÂ ,BÚ¯ÙÏ B„Èa ‰È‰ ‡ÏÂ ÔÈ„a BÏ ·ÈÁ˙�Â¿ƒ¿«≈«ƒ¿…»»¿»¿»¿¿»¿«¬≈≈ƒ

וכך  כך לו �‡ÔÓשחייב B�È‡ ,ÈzÚ¯t Ck ¯Á‡ ÔÚË Ì‡ כאילו , דנחשב ƒ»««««»«¿ƒ≈∆¡»
נגדו  שטר  BÁB˜Ï‰Ó˙יש  ‰·B‚Â Ò�‡aקסז , e‰„N ¯ÎÓL ÈÓ שהאנס . ¿∆≈«»ƒ∆»«»≈¿…∆

שדהו  לו למכור ÔÎÏאנסו Ì„˜ ‡Ú„BÓ ¯ÒÓe מוכר , שהוא עדים שני בפני »«»»…∆»≈
באונס  רק אלא הסכמה בלי ÏËaלפלוני ¯ÎÓ‰L ÔÈ�Úa לקמן שיתבאר כפי ¿ƒ¿»∆«∆∆»≈

המעות  את שנתן לאנס לחזור וצריך חל, לא שהמכר וכיון ר"ה, ‰BÚÓ˙בסימן ,«»
Û¯BË B�È‡Â ,‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„ Ì‰Ï LÈ ¯ÎBÓ‰ „ÈaL Ò�‡‰ ÏL∆»«»∆¿««≈≈»∆ƒƒ¿∆«∆¿≈≈

¯ËL ÁÎa È„aÚLÓÓ המכרB„ÈaL קסח¯ËL ÔÈ„ BÏ ÔÈ‡L שייחשב , ƒ¿«¿¿≈¿…«¿«∆¿»∆≈ƒ¿«
משום  אחד, טעם בשטר, מלוה ידו kÏ˙·על Ôz� ‡ÏL נכתב השטר כי ∆…ƒ«ƒ»≈

זה  שטר כתיבת על שאנסו כיון כדין Ì‚Âשלא דין , לו שאין בזה נפ"מ עוד ¿«
ש  ÈzÚ¯tשטר, ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ראיה אינו הקונה, ביד מכר השטר הימצאות כי ∆¡»«»«¿ƒ

פרעתי  לומר נאמן ולכן המעות, את פרע ‰¯˘·"‡)קסט שלא ˙·Â˘˙)‡e‰Â .¿
·˙kÏ Ôz� ‡ÏL ¯ËL ÏÎÏ ÔÈ„‰ טורף דאין ריבית, בו שיש שטר כגון «ƒ¿»¿«∆…ƒ«ƒ»≈

זה  שטר מכח ·')ממשעבדי ÛÈÚÒ ‡"Ò ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ).

u

נאמן קסז. אם דעות  שתי בשו "ע  הובא דין, פסק לענין י' סעיף  ל "ט  סימן לעיל 

אומר  אם  לכן  מיד, לפירעון שעומד דין פסק דשאני הסמ"ע תירץ פרעתי , לומר

לפרוע, לו  היה שלא  מחמת ב "ד המעשה  את לו  כתבו  כאן אבל  דנאמן, י"א  שפרע ,

שובר. לתבוע  צריך  לפרוע  בא  ואם כשטר, יותר נחשב  ולכן

קרקעקסח. שקנה מהאנס  זו  קרקע וטרף  המוכר של  חוב  בעל  שבא באופן  היינו 

ממוכר  קרקעות  שקנו  מלקוחות לטרוף  יכול  אינו מעותיו, לתבוע בא  והאנס  זה ,

קרקעו לו  להחזיר חייב  שאין  ודאי  האנס , הקונה אצל  קיימת  הקרקע אם  אבל  זה.

[סמ "ע]. מעותיו לו  מחזיר שלא  זמן כל 

אבלקסט. ממשועבדים, לגבות שטר דין לו שאין רק  איתא שבגמ ' חולק והש "ך 
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‡Ú ÔÓÈÒ

˙Â�Ó‡� ÏÈÚÂÓ ‰ÓÏ ,‰Ù ÏÚ· ‰ÂÏÓÏ ÔÈÓ‡‰˘ ‰ÂÏ
ÌÈÙÈÚÒ ‚"Î Â·Â

¯„‡ '·

‡‡‰ÈL ‰ÂÏ‰ ÌÚ ‰ÂÏÓ‰ Ó‡ÈL¯המלוה‰˙�‰ ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡� ƒ¿»««¿∆ƒ«…∆∆¿≈∆¡»¿»≈∆…«
BÚ¯Ù ‡ÏL שיהיה בפירוש האמינו שלא כיון סתם', 'נאמנות נקרא וזה ∆…¿»

עדים  כשני ÔÚBËLנאמן Èt ÏÚ Û‡ ‰Úe·L ‡Ïa ÏËB� ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆≈¿…¿»««ƒ∆≈
,BÚ¯tL צריך היה רק נוטל, היה הנאמנות דבלי בשטר במלוה מבעיא לא ∆¿»

אלא  משבועה, לפוטרו היתה הנאמנות שמטרת ודאי ‰È‡לישבע, eÏÙ‡¬ƒƒ
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ מהני נאמנות, כשנתן ונפטר, נשבע הלוה היה הנאמנות שבלי ƒ¿∆«∆

שבועה  בלי שנוטל אף אלא נוטל, שהמלוה לעצם רק k‡„a‡‰‚‰:.לא ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰ÂÏ‰Â ,ÌÈ„Ú ‡kÈÏ È‡ Ï·‡ ,ÂÈÏÚ B�ÈÓ‡‰L ÌÈ„Ú ו Lמודה ¯ÓB‡ אמנם ≈ƒ∆∆¡ƒ»»¬»ƒ≈»≈ƒ¿«…∆≈∆

,B�ÈÓ‡‰אבלB‚Óa ÔÓ‡� ,BÚ¯Ùe האמינו לא שמעולם להכחיש ÔÈÚÂשיכל . ∆¡ƒ¿»∆¡»¿ƒ¿«≈

'· ÛÈÚÒ Ë"Ò ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ידו כתב לגבי זה דין הרמ"א שם ‡·Ï.שכתב ¿≈ƒ»¿ƒ¬»
ÌeÏk ÏËB� B�È‡ ,BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡,עדים כשני האמינו שלא כיון ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»≈≈¿
המלוה  מנאמנות חזקה עדים של שנאמנות ÈL‰‡קע ודאי BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ∆¿≈

ÌÈ„Ú È�Lk ÔÓ‡� ‰ÂÏÓ‰ תרי כבי נאמנות נקרא È·‰L‡וזה Èt ÏÚ Û‡ , ««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈ƒ
‰Úe·L ‡Ïa e�ÓÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ ,BÚ¯tL ÌÈ„Ú נאמן שיהיה כוונתו כי ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆¿…¿»

עדים  משני Ì‰È�Ùa,קעא יותר BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ eÏÙ‡Â ,«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

u

כזה. שטר נגד פרעתי לטעון נאמן אין  לכאורא 

את קע. להכחיש  משבועה לפוטרו  הנאמנות דמהני הסמ "ע  דעת אחד, עד בא  ואם 

לישבע. וחייב  מהני דלא וס "ל  חולק  והש "ך  העד,

אחר,קעא. חוב  על  ופרעו  חוב , עוד זה  ללוה  שיש  טוען שהמלוה דאיירי  הש "ך  כתב 

[אבל מהעדים, יותר נאמן  המלוה זה, חוב  על  שפרע מעידים שהעדים אף  בזה

כשטוען  אבל  אחר]. חוב  על  שתופס לטעון יכול  אין זה חוב  על  שנפרע כשמודה 

כי  המעות את ממנו  לגבות  יוכל  שאמנם  אע "פ לו , פרע לא שמעולם  להד"ם

פעמיים, לו  שפרע כיון  אצלו  מעות  לו  שיש  יתבענו  לו  שיפרע  אחרי  אבל  האמינו ,
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‰‡Ók ÌÈ�L‰L וכיון עדים, למאה עדים שני של נאמנות בין הבדל אין ∆«¿«ƒ¿≈»
עדים  ממאה יותר שנאמן הדין הוא עדים, משני יותר eÏÙ‡Â«¬ƒ‰‚‰:.שהאמינו

Ô�È�ÓÈ‰Ó ‡Ï ,˙¯Á‡ ‰�ÚËa BÓˆÚ ¯ËÙÓÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,B‚Ó ‰ÂÏÏ ‰È‰»»«…∆ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿««¿¿«¬»«∆∆…¿≈¿ƒ»

ÂÈÏÚ ÔÈÓ‡‰L ˙e�Ó‡�‰ „‚� B‚Óa dÏ כשאין אבל עדים, כשני שהאמינו כיון ≈¿ƒ∆∆«∆¡»∆∆¡ƒ»»

כבי  בנאמנות אפי' מהני עצמה, הנאמנות על מגו לו ויש הנאמנות, על עדים

האמינו שלא במגו שפרע ונאמן ·˘Ìתרי, ‚"Î ÛÈÚÒ ˘„ÂÁÓ ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰ÏÈ‡B‰ ,‰˘ÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡� ‰z‡ È¯‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¬≈«»∆¡»»«ƒ¿…»ƒ
ÔÈ�ÓÏ „¯ÈÂ אצלו נאמן הוא אנשים כמה כמו È�Ùaלומר BÚ¯t Ì‡ , ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈

Úe¯t ‰Ê È¯‰ ‰Úa¯‡ שלשה של מנאמנות חזקה ארבעה של נאמנות .כי «¿»»¬≈∆»«

·‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡˜Â„ ,ÔÈ�˜ ‡Ïa ˙e�Ó‡� È�‰Ó„ המעות ‰‡ דנתינת »ƒ¿«≈∆¡»¿…ƒ¿»«¿»ƒ¿««¿»»
כקנין  נחשב זה d�Óבתנאי e�˜ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ הנאמנות . ,על ¬»¿«««¿»»¿…»ƒ≈

„aÚzLÓ ‡Ï דרק ס"ל והש"ך הט"ז. דעת וכן סתם, בנאמנות אפילו משמע …ƒ¿«¿≈
סתם  בנאמנות ולא קנין, צריך תרי כבי .בנאמנות

¯„‡ '‚

‚e�È�Ùa' ÌÈ„ÈÚÓLk ÈÏÓ È�‰ ,ÌÈ„Ú „‚�k ˙e�Ó‡� È�‰Ó„ ‡‰»ƒ¿«≈∆¡»¿∆∆≈ƒ«≈ƒ≈¿∆¿ƒƒ¿»≈
‰„B‰ e�È�Ùa' e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .'BÚ¯t המלוה;ÌÈ�Ó‡� ,'BÚ¯tL ¿»¬»ƒ≈ƒ¿»≈»∆¿»∆¡»ƒ

ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï‡ ÌÏÒt ‡ÏL על רק הוא מהעדים, יותר שהאמינו מה היינו ∆…¿»»∆»¿≈»
פירעון  ÌÏÒt.מעשה ‡Ï ‰Ê·e ,‡È‰ È˙È¯Á‡ ‡˙ÏÓ ,‰‡„B‰ Ï·‡ ,¬»»»ƒ¿»«¬ƒƒƒ»∆…¿»»

ÌÈ�Ó‡� ,·BÁ‰ BÏ ÏÁÓL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ אא"כ אחריתי, מילתא דהוי ¿≈ƒ≈ƒ∆»««∆¡»ƒ
מחילה  על או הודאה על גם שמאמינו בפירוש BÈkˆ‡‰‚‰:.אמר Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈

ÔB‚k .¯˙BÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ B�ÈÓ‡‰L ‰ÓÏ ‡Ï‡ ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ‡„ ,‰Êa„"ÈÒ ¯ÂË) »∆¿≈«∆¡»∆»¿«∆∆¡ƒ»»¿…≈¿

(˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘·ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ô˙B�Ï ÔÈÓ‡‰Â ‡˜ÒÚa ˙BÚÓ Ïa˜L ÈÓƒ∆ƒ≈»¿ƒ¿»¿∆¡ƒ«≈»»¿«

ÂÈL¯BÈנאמן שיהיה המקבל, ÔBÓÓ,של B˙B‡a „ÒÙ‰ Ú¯‡ ‡ÏL ¯ÓBÏ ¿»«∆…≈«∆¿≈¿»

„Èa ÔBÓÓ ÁÈ�‰Â Ïa˜Ó‰ ¯ËÙ� Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ‰ ¯˜Úa ¯Ó‡È ¯L‡ ÏÎ·e¿»¬∆…«¿ƒ««»¿«««ƒ¿««¿«≈¿ƒƒ«»¿«

¯Á‡ מהעיסקא הוא זה ממון אם ידוע ÒÚÓ˜ולא ‡e‰L ¯ÓB‡ Ô˙B�‰Â , «≈¿«≈≈∆≈≈∆

Ïa˜Ó‰ ‰È‰ eÏÙ‡ ,‰Êa ÔÓ‡� B�È‡ ,˙eÙzL‰[ÈÁ] הנותן אין גם ומכחישו, «À»≈∆¡»»∆¬ƒ»»«¿«≈«

u

למה מטרתא  ואפוכי לו , להחזיר ויצטרך  נגדו , עדים  שני יש  כי להכחישו  יוכל  ולא

לי .
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‡Ú ÔÓÈÒ

˙Â�Ó‡� ÏÈÚÂÓ ‰ÓÏ ,‰Ù ÏÚ· ‰ÂÏÓÏ ÔÈÓ‡‰˘ ‰ÂÏ
ÌÈÙÈÚÒ ‚"Î Â·Â

¯„‡ '·

‡‡‰ÈL ‰ÂÏ‰ ÌÚ ‰ÂÏÓ‰ Ó‡ÈL¯המלוה‰˙�‰ ˙Ú ÏÎa ÔÓ‡� ƒ¿»««¿∆ƒ«…∆∆¿≈∆¡»¿»≈∆…«
BÚ¯Ù ‡ÏL שיהיה בפירוש האמינו שלא כיון סתם', 'נאמנות נקרא וזה ∆…¿»

עדים  כשני ÔÚBËLנאמן Èt ÏÚ Û‡ ‰Úe·L ‡Ïa ÏËB� ‰Ê È¯‰ ,¬≈∆≈¿…¿»««ƒ∆≈
,BÚ¯tL צריך היה רק נוטל, היה הנאמנות דבלי בשטר במלוה מבעיא לא ∆¿»

אלא  משבועה, לפוטרו היתה הנאמנות שמטרת ודאי ‰È‡לישבע, eÏÙ‡¬ƒƒ
‰t ÏÚ ‰ÂÏÓ מהני נאמנות, כשנתן ונפטר, נשבע הלוה היה הנאמנות שבלי ƒ¿∆«∆

שבועה  בלי שנוטל אף אלא נוטל, שהמלוה לעצם רק k‡„a‡‰‚‰:.לא ‡˜Â„Â¿«¿»ƒ¿ƒ»

‰ÂÏ‰Â ,ÌÈ„Ú ‡kÈÏ È‡ Ï·‡ ,ÂÈÏÚ B�ÈÓ‡‰L ÌÈ„Ú ו Lמודה ¯ÓB‡ אמנם ≈ƒ∆∆¡ƒ»»¬»ƒ≈»≈ƒ¿«…∆≈∆

,B�ÈÓ‡‰אבלB‚Óa ÔÓ‡� ,BÚ¯Ùe האמינו לא שמעולם להכחיש ÔÈÚÂשיכל . ∆¡ƒ¿»∆¡»¿ƒ¿«≈

'· ÛÈÚÒ Ë"Ò ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ידו כתב לגבי זה דין הרמ"א שם ‡·Ï.שכתב ¿≈ƒ»¿ƒ¬»
ÌeÏk ÏËB� B�È‡ ,BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡,עדים כשני האמינו שלא כיון ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»≈≈¿
המלוה  מנאמנות חזקה עדים של שנאמנות ÈL‰‡קע ודאי BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ∆¿≈

ÌÈ„Ú È�Lk ÔÓ‡� ‰ÂÏÓ‰ תרי כבי נאמנות נקרא È·‰L‡וזה Èt ÏÚ Û‡ , ««¿∆∆¡»ƒ¿≈≈ƒ««ƒ∆≈ƒ
‰Úe·L ‡Ïa e�ÓÓ ‰·B‚ ‰Ê È¯‰ ,BÚ¯tL ÌÈ„Ú נאמן שיהיה כוונתו כי ≈ƒ∆¿»¬≈∆∆ƒ∆¿…¿»

עדים  משני Ì‰È�Ùa,קעא יותר BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‰‡Ó ‡È·‰ eÏÙ‡Â ,«¬ƒ≈ƒ≈»≈ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

u

כזה. שטר נגד פרעתי לטעון נאמן אין  לכאורא 

את קע. להכחיש  משבועה לפוטרו  הנאמנות דמהני הסמ "ע  דעת אחד, עד בא  ואם 

לישבע. וחייב  מהני דלא וס "ל  חולק  והש "ך  העד,

אחר,קעא. חוב  על  ופרעו  חוב , עוד זה  ללוה  שיש  טוען שהמלוה דאיירי  הש "ך  כתב 

[אבל מהעדים, יותר נאמן  המלוה זה, חוב  על  שפרע מעידים שהעדים אף  בזה

כשטוען  אבל  אחר]. חוב  על  שתופס לטעון יכול  אין זה חוב  על  שנפרע כשמודה 

כי  המעות את ממנו  לגבות  יוכל  שאמנם  אע "פ לו , פרע לא שמעולם  להד"ם

פעמיים, לו  שפרע כיון  אצלו  מעות  לו  שיש  יתבענו  לו  שיפרע  אחרי  אבל  האמינו ,
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‰‡Ók ÌÈ�L‰L וכיון עדים, למאה עדים שני של נאמנות בין הבדל אין ∆«¿«ƒ¿≈»
עדים  ממאה יותר שנאמן הדין הוא עדים, משני יותר eÏÙ‡Â«¬ƒ‰‚‰:.שהאמינו

Ô�È�ÓÈ‰Ó ‡Ï ,˙¯Á‡ ‰�ÚËa BÓˆÚ ¯ËÙÓÏ ¯LÙ‡ ‰È‰Â ,B‚Ó ‰ÂÏÏ ‰È‰»»«…∆ƒ¿»»∆¿»¿ƒ¿««¿¿«¬»«∆∆…¿≈¿ƒ»

ÂÈÏÚ ÔÈÓ‡‰L ˙e�Ó‡�‰ „‚� B‚Óa dÏ כשאין אבל עדים, כשני שהאמינו כיון ≈¿ƒ∆∆«∆¡»∆∆¡ƒ»»

כבי  בנאמנות אפי' מהני עצמה, הנאמנות על מגו לו ויש הנאמנות, על עדים

האמינו שלא במגו שפרע ונאמן ·˘Ìתרי, ‚"Î ÛÈÚÒ ˘„ÂÁÓ ÛÒÂÈ ˙È·)

(‡"·˘¯‰ÏÈ‡B‰ ,‰˘ÏLk ÈÏÚ ÔÓ‡� ‰z‡ È¯‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»«¬≈«»∆¡»»«ƒ¿…»ƒ
ÔÈ�ÓÏ „¯ÈÂ אצלו נאמן הוא אנשים כמה כמו È�Ùaלומר BÚ¯t Ì‡ , ¿»«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈

Úe¯t ‰Ê È¯‰ ‰Úa¯‡ שלשה של מנאמנות חזקה ארבעה של נאמנות .כי «¿»»¬≈∆»«

·‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ‡˜Â„ ,ÔÈ�˜ ‡Ïa ˙e�Ó‡� È�‰Ó„ המעות ‰‡ דנתינת »ƒ¿«≈∆¡»¿…ƒ¿»«¿»ƒ¿««¿»»
כקנין  נחשב זה d�Óבתנאי e�˜ ‡ÏÂ ,‰‡ÂÏ‰ ¯Á‡Ï Ï·‡ הנאמנות . ,על ¬»¿«««¿»»¿…»ƒ≈

„aÚzLÓ ‡Ï דרק ס"ל והש"ך הט"ז. דעת וכן סתם, בנאמנות אפילו משמע …ƒ¿«¿≈
סתם  בנאמנות ולא קנין, צריך תרי כבי .בנאמנות

¯„‡ '‚

‚e�È�Ùa' ÌÈ„ÈÚÓLk ÈÏÓ È�‰ ,ÌÈ„Ú „‚�k ˙e�Ó‡� È�‰Ó„ ‡‰»ƒ¿«≈∆¡»¿∆∆≈ƒ«≈ƒ≈¿∆¿ƒƒ¿»≈
‰„B‰ e�È�Ùa' e„ÈÚ‰ Ì‡ Ï·‡ .'BÚ¯t המלוה;ÌÈ�Ó‡� ,'BÚ¯tL ¿»¬»ƒ≈ƒ¿»≈»∆¿»∆¡»ƒ

ÔBÚ¯ÙÏ ‡Ï‡ ÌÏÒt ‡ÏL על רק הוא מהעדים, יותר שהאמינו מה היינו ∆…¿»»∆»¿≈»
פירעון  ÌÏÒt.מעשה ‡Ï ‰Ê·e ,‡È‰ È˙È¯Á‡ ‡˙ÏÓ ,‰‡„B‰ Ï·‡ ,¬»»»ƒ¿»«¬ƒƒƒ»∆…¿»»

ÌÈ�Ó‡� ,·BÁ‰ BÏ ÏÁÓL e„ÈÚ‰ Ì‡ ÔÎÂ אא"כ אחריתי, מילתא דהוי ¿≈ƒ≈ƒ∆»««∆¡»ƒ
מחילה  על או הודאה על גם שמאמינו בפירוש BÈkˆ‡‰‚‰:.אמר Ïk ÔÎÂ¿≈»«≈

ÔB‚k .¯˙BÈ ‡ÏÂ ,ÂÈÏÚ B�ÈÓ‡‰L ‰ÓÏ ‡Ï‡ ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ‡„ ,‰Êa„"ÈÒ ¯ÂË) »∆¿≈«∆¡»∆»¿«∆∆¡ƒ»»¿…≈¿

(˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘·ÏÚÂ ÂÈÏÚ Ô˙B�Ï ÔÈÓ‡‰Â ‡˜ÒÚa ˙BÚÓ Ïa˜L ÈÓƒ∆ƒ≈»¿ƒ¿»¿∆¡ƒ«≈»»¿«

ÂÈL¯BÈנאמן שיהיה המקבל, ÔBÓÓ,של B˙B‡a „ÒÙ‰ Ú¯‡ ‡ÏL ¯ÓBÏ ¿»«∆…≈«∆¿≈¿»

„Èa ÔBÓÓ ÁÈ�‰Â Ïa˜Ó‰ ¯ËÙ� Ck ¯Á‡Â ,ÔBÓÓ‰ ¯˜Úa ¯Ó‡È ¯L‡ ÏÎ·e¿»¬∆…«¿ƒ««»¿«««ƒ¿««¿«≈¿ƒƒ«»¿«

¯Á‡ מהעיסקא הוא זה ממון אם ידוע ÒÚÓ˜ולא ‡e‰L ¯ÓB‡ Ô˙B�‰Â , «≈¿«≈≈∆≈≈∆

Ïa˜Ó‰ ‰È‰ eÏÙ‡ ,‰Êa ÔÓ‡� B�È‡ ,˙eÙzL‰[ÈÁ] הנותן אין גם ומכחישו, «À»≈∆¡»»∆¬ƒ»»«¿«≈«

u

למה מטרתא  ואפוכי לו , להחזיר ויצטרך  נגדו , עדים  שני יש  כי להכחישו  יוכל  ולא

לי .
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Â,נאמן  ÏÈ‡B‰הממון מהות על נאמן להיות זה ÔBLÏaענין ÏÏÎ� ‡Ï ƒ¿…ƒ¿«ƒ¿

˙e�Ó‡�‰(Á"Ò ‡"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘· ‚"Î ÛÈÚÒ ¯ÂË)‰Ó Ïk Ï·‡ . «∆¡»¬»»«

‡ÈˆB‰ ‰Ók ÔÓ‡� ‡‰ÈL BÏ ·˙k Ì‡ ,ÔB‚k .È�‰Ó ,˙e�Ó‡� ÂÈÏÚ ·˙kL∆»«»»∆¡»¿«≈¿ƒ»«∆¿≈∆¡»«»ƒ

ÔBÓÓaL È‡�z ÏÎ„ ,Ô¯˜‰ ¯˜ÚÏ È�‰ÓL BÓk ,È�‰Ó ,ÌÈ„ÁLÂ ˙B‡ˆB‰»¿»√ƒ¿«≈¿∆¿«≈¿ƒ««∆∆¿»¿«∆¿»

.ÌÈ«̃»

„ÏL ¯ËL ÏÚ ‰ÂÏÓ ÏL B„È ·˙kÓ ¯·BL ÔÈNBÚ ,ÌÈ˜„˜„Ó‰«¿«¿¿ƒƒ»ƒ¿«»∆«¿∆«¿«∆
˙e�Ó‡� יאמר שהמלוה וחושש לפרוע רוצה והלוה נאמנות בו שיש בשטר ∆¡»

ידו  בכתב שובר מהמלוה לוקחים הנאמנות, מכח נאמן ויהיה פרע, e˙Âשלא ,¿
È„ÈÓÏ LÁÈÓÏ ‡kÈÏ כבי בנאמנות אפילו פרע שלא לומר נאמן יהיה לא כי  ≈»¿≈»¿ƒƒ

שנפרע  ידו כתב שיש כיון .תרי,

¯„‡ '„

‰È�tÓ ˙È�L ÌÚt BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù� ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯tL È¯‰¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»««≈ƒƒ¿≈
È‡�z‰ הנאמנות ‰ÂÏ‰של È¯‰ שוב,, שפרע ‡˙אחרי Ú·BzÂ ¯ÊBÁ «¿«¬≈«…∆≈¿≈«∆

È�L EÈzÚ¯tL È�tÓ ,ÈÏ ·ÈÁ ‰z‡ CÎÂ Ck BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈ„a ‰ÂÏÓ‰««¿∆«ƒ¿≈«¿««»«»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈
Ck ÏÚ ˙Ò‰ ˙Úe·L Ú·LÈ ,¯Ùk Ì‡Â .ÌÏLÈ ,‰„B‰ Ì‡ ;ÌÈÓÚÙ¿»ƒƒ»¿«≈¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈««

.˙Á‡ ÌÚt ‡Ï‡ BÚ¯Ù ‡ÏL:‰‚‰ÌÈ„Úa ‰ÏÁz BÚ¯t eÏÙ‡Â יכול אין ∆…¿»∆»«««««¬ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ

לו, שפרע שראו העדים מכח ממון ממנו ÌÈ„Ú,להוציא „‚� B�ÈÓ‡‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆¡ƒ∆∆≈ƒ

ולכן נגדו, שיעידו עדים כל פסל כאילו Úe·L˙נחשב ‡Ï‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡≈»»∆»¿«

˙Ò‰ קעב(È"·Â ˘"‚ÈÓ È"¯‰Â ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË)Ì‡ ,CÎÈÙÏ ו . k˙·הוסיף ∆≈¿ƒ»ƒ»«
Ïe‚Ï‚Â ‰¯eÓÁÂ ‰Ï˜ ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡� ‡‰ÈL ˙e�Ó‡�a BÏ«∆¡»∆¿≈∆¡»¿…¿»«»«¬»¿ƒ¿

ÌÏBÚÏ קעגÔBÚ¯t‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ÔBÚ¯t‰ ˙ÏÁ˙a ‡Ï ,Ú·zLÓ ‡Ï כיון , ¿»…ƒ¿»«…ƒ¿ƒ««≈»¿…¿«≈»
משבועה  גם �‡e�Ó˙‰‚‰:.שפטרו Ba ·e˙kL ¯ËL' הלשון ÔÓÊבזה Ïk ¿«∆»∆¡»»¿«

'‡¯·z ÂÈÏÚ ·zÎ� ‡ÏL שובר¯Ó‡˜ LÓÓ ¯ËL‰ ÏÚ 'ÂÈÏÚ' ‡Ï אין , ∆…ƒ¿«»»«¿»…»»««¿««»»»«

u

לגבי קעב. רק  פסלם שלא  כיון  כסף , לו  שנתן  נאמנים  העדים  דודאי  חולק  והש "ך 

שאינוחוב  כיון וכדו ', במתנה  שקיבלם  לטעון יוכל  לא  וכן נאמנות , לו  שנתן זה

שקיבלם טוענים  והעדים אחר, חוב  עבור הכסף  שקיבל  שטוען  מיירי רק שכיח ,

עדים. נגד שהוא  אף  הנאמנות  מועיל  בכה"ג  רק זה , חוב  עבור

הפירעון ,קעג. אחר להשביעו יכול  אינו  'לעולם ' כתב  לא  אם  דה "ה הסמ "ע  דעת 

הפירעון , שאחר שבועה גם כולל  שבועה בלי נאמן  שיהיה שהוסיף  הדבר עצם  כי

'לעולם '. כתוב  שיהיה ומצריך  חולק והש "ך 
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עצמו  השטר על השובר כתוב שיהיה שצריך ˜‡Ó¯כוונתו ·BÁ‰ ÏÚ ‡Ï‡ ,∆»««»»«

זו  הלוואה על שזה מפורש בשופר כתוב יהיה שלא זמן שכל כוונתו אלא

נפרע  שלא  לומר נאמן המלוה יהיה Âהמסויימת, שובר, �zÎ·מהני eÏÙ‡ «¬ƒƒ¿«

¯Á‡ ÌB˜Óaעצמו השטר גבי על Ë"Ù)ולא ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Ôk Ì‡ ‡Ï‡ , ¿»«≈∆»ƒ≈

‡È„‰a L¯t עצמו השטר על כתוב יהיה שהשובר בתנאי וכתב „‡Êבתנאי, , ≈«¿∆¿»¿»

d‡�z dÓeÈ˜Ï CÈ¯ˆ('Ú Ò"Ò È"· Â‡È·ÓÂ ı"·˘¯),BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»

È�‰Ó עצמו השטר על שובר כתוב כשלא אפילו סתם, eÏ‡kבנאמנות ÈÂ‰„ , ¿«≈¿«≈¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú È�ÙÏ BÚ¯Ùe ,È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ ¯Ó‡ דמהני »««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈ƒ

(Ì˘),'„ ÛÈÚÒ 'Ú ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓÎe דמהני. ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿ƒ

ÂÏÈÚBÓ ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ‡למונעוÌ‡ eÏÙ‡ ,Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ¯Á‰Ï ‡ÏL ≈«∆¡»ƒ∆…¿«¬ƒ≈∆¿«¬ƒƒ
Le¯Ùa BL¯t,בסתמא אלא המלוה, לנוכח מחרים שאין דכיון יחרים, שלא ≈¿¿≈

אם  הגזלן, על יחול שהחרם שאומר וכיון לגוזלו, האמינו לא כי למונעו, יכול אין

כלום  עליו חל לא גזלו, שלא ‰Úe·L‰,‰‚‰:.האמת ÔÓ B¯Ëtגם �„¯הרי ¿»ƒ«¿»∆∆

ÏÏÎa נאמן אינו אם עצמו להדיר לחייבו יכול �„¯שאין ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡„ , ƒ¿«¿≈ƒ≈∆∆

˙e�Ó‡� BzL‡Ï ·˙Bk‰ ÏÚaa ˜¯ ‰Úe·LÏ בפירוש לכתוב צריך ששם ƒ¿»«¿«««≈¿ƒ¿∆¡»

משבועה והן מנדר הן ‰ÂÎ˙·)שפוטרה  ˜¯Ù Ô"¯).

¯„‡ '‰

ÊdÏÊ‚„ Ô‡Ó Ïk ‡ÓÈÏ ‡Ï ,ÌÈ¯ÁÓ‰ מי על יחול שהחרם יאמר לא ««¬ƒ…≈»»«ƒ¿»≈
ברשותו, כעת נמצאת שהגזילה מי ולא עצמו הגזלן על רק משמעותו כי שגזל,

אחר  לאדם שהעבירה ‡Ï‡ויתכן על, יחול שהחרם „‡d˙Èיאמר Ô‡Ó Ïk ∆»»«¿ƒ≈
d„Èa ‰ÏÊ‚Ï אצלו נמצאת שהגזילה מי Ó‰„¯כל ‡ÏÂ לא יחזיר אם אבל  «¿≈»¿»≈¿…¿«≈

הגזילה  השבת ע"י לחרם תקנה שיש שיבין כדי החרם, .יחול

Á‡˙eËÏ„ ‡˜˙t ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ את נותנים ואין הקללה, של פתק היינו ≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÚËa�˙ולקללÌÈ¯Á‰Ïהזכות  e‡aL ÌÈÓB˙ÈÏ ‡Ï‡ ,¯eaˆa ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ∆»¿«¬«

LÈ ÈÓ Ïˆ‡ ÔÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â ,ÒBtB¯ËBt‡ B‡ Ì‰È·‡¬ƒ∆«¿¿»¿≈»¿ƒ≈∆ƒ≈
ÌeÏk e�LÈ¯BÓÏ,גזלו מהם שאחד אדם בני בכמה שחושד אדם סתם אבל ¿ƒ≈¿

בציבור  להחרימם לא אבל סתם, ולהחרים לב"ד להביאם ‡Á„יכול Ì‡Â .¿ƒ∆»
¯ÓBÏ ÔÈ„ ˙È·Ï LÈ ,ÌÈ¯ÁÓ ‰ÊLk ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆÏ לו ¯ˆ‰ »»»≈ƒ≈«¿∆∆¿∆∆«¬ƒ≈¿≈ƒ«

‡B˙B,ולשואלו  ÔÈÚ�BÓ ÔÈ‡ ·kÚ˙‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆBÈ ‰z‡ ‰ÓÏ»»«»≈¿ƒ…»»¿ƒ¿«≈≈¿ƒ
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Â,נאמן  ÏÈ‡B‰הממון מהות על נאמן להיות זה ÔBLÏaענין ÏÏÎ� ‡Ï ƒ¿…ƒ¿«ƒ¿

˙e�Ó‡�‰(Á"Ò ‡"Ú ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙ Ì˘· ‚"Î ÛÈÚÒ ¯ÂË)‰Ó Ïk Ï·‡ . «∆¡»¬»»«

‡ÈˆB‰ ‰Ók ÔÓ‡� ‡‰ÈL BÏ ·˙k Ì‡ ,ÔB‚k .È�‰Ó ,˙e�Ó‡� ÂÈÏÚ ·˙kL∆»«»»∆¡»¿«≈¿ƒ»«∆¿≈∆¡»«»ƒ

ÔBÓÓaL È‡�z ÏÎ„ ,Ô¯˜‰ ¯˜ÚÏ È�‰ÓL BÓk ,È�‰Ó ,ÌÈ„ÁLÂ ˙B‡ˆB‰»¿»√ƒ¿«≈¿∆¿«≈¿ƒ««∆∆¿»¿«∆¿»

.ÌÈ«̃»

„ÏL ¯ËL ÏÚ ‰ÂÏÓ ÏL B„È ·˙kÓ ¯·BL ÔÈNBÚ ,ÌÈ˜„˜„Ó‰«¿«¿¿ƒƒ»ƒ¿«»∆«¿∆«¿«∆
˙e�Ó‡� יאמר שהמלוה וחושש לפרוע רוצה והלוה נאמנות בו שיש בשטר ∆¡»

ידו  בכתב שובר מהמלוה לוקחים הנאמנות, מכח נאמן ויהיה פרע, e˙Âשלא ,¿
È„ÈÓÏ LÁÈÓÏ ‡kÈÏ כבי בנאמנות אפילו פרע שלא לומר נאמן יהיה לא כי  ≈»¿≈»¿ƒƒ

שנפרע  ידו כתב שיש כיון .תרי,

¯„‡ '„

‰È�tÓ ˙È�L ÌÚt BÚ¯Ùe ,Ú¯Ù� ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ÔÚËÂ ,BÚ¯tL È¯‰¬≈∆¿»¿»«««¿∆∆…ƒ¿«¿»««≈ƒƒ¿≈
È‡�z‰ הנאמנות ‰ÂÏ‰של È¯‰ שוב,, שפרע ‡˙אחרי Ú·BzÂ ¯ÊBÁ «¿«¬≈«…∆≈¿≈«∆

È�L EÈzÚ¯tL È�tÓ ,ÈÏ ·ÈÁ ‰z‡ CÎÂ Ck BÏ ¯ÓB‡Â ,ÔÈ„a ‰ÂÏÓ‰««¿∆«ƒ¿≈«¿««»«»ƒƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿≈
Ck ÏÚ ˙Ò‰ ˙Úe·L Ú·LÈ ,¯Ùk Ì‡Â .ÌÏLÈ ,‰„B‰ Ì‡ ;ÌÈÓÚÙ¿»ƒƒ»¿«≈¿ƒ»«ƒ»«¿«∆≈««

.˙Á‡ ÌÚt ‡Ï‡ BÚ¯Ù ‡ÏL:‰‚‰ÌÈ„Úa ‰ÏÁz BÚ¯t eÏÙ‡Â יכול אין ∆…¿»∆»«««««¬ƒ¿»¿ƒ»¿≈ƒ

לו, שפרע שראו העדים מכח ממון ממנו ÌÈ„Ú,להוציא „‚� B�ÈÓ‡‰L ¯Á‡Ó≈««∆∆¡ƒ∆∆≈ƒ

ולכן נגדו, שיעידו עדים כל פסל כאילו Úe·L˙נחשב ‡Ï‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡≈»»∆»¿«

˙Ò‰ קעב(È"·Â ˘"‚ÈÓ È"¯‰Â ˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË)Ì‡ ,CÎÈÙÏ ו . k˙·הוסיף ∆≈¿ƒ»ƒ»«
Ïe‚Ï‚Â ‰¯eÓÁÂ ‰Ï˜ ‰Úe·L ÌeL ‡Ïa ÔÓ‡� ‡‰ÈL ˙e�Ó‡�a BÏ«∆¡»∆¿≈∆¡»¿…¿»«»«¬»¿ƒ¿

ÌÏBÚÏ קעגÔBÚ¯t‰ ÛBÒa ‡ÏÂ ÔBÚ¯t‰ ˙ÏÁ˙a ‡Ï ,Ú·zLÓ ‡Ï כיון , ¿»…ƒ¿»«…ƒ¿ƒ««≈»¿…¿«≈»
משבועה  גם �‡e�Ó˙‰‚‰:.שפטרו Ba ·e˙kL ¯ËL' הלשון ÔÓÊבזה Ïk ¿«∆»∆¡»»¿«

'‡¯·z ÂÈÏÚ ·zÎ� ‡ÏL שובר¯Ó‡˜ LÓÓ ¯ËL‰ ÏÚ 'ÂÈÏÚ' ‡Ï אין , ∆…ƒ¿«»»«¿»…»»««¿««»»»«

u

לגבי קעב. רק  פסלם שלא  כיון  כסף , לו  שנתן  נאמנים  העדים  דודאי  חולק  והש "ך 

שאינוחוב  כיון וכדו ', במתנה  שקיבלם  לטעון יוכל  לא  וכן נאמנות , לו  שנתן זה

שקיבלם טוענים  והעדים אחר, חוב  עבור הכסף  שקיבל  שטוען  מיירי רק שכיח ,

עדים. נגד שהוא  אף  הנאמנות  מועיל  בכה"ג  רק זה , חוב  עבור

הפירעון ,קעג. אחר להשביעו יכול  אינו  'לעולם ' כתב  לא  אם  דה "ה הסמ "ע  דעת 

הפירעון , שאחר שבועה גם כולל  שבועה בלי נאמן  שיהיה שהוסיף  הדבר עצם  כי

'לעולם '. כתוב  שיהיה ומצריך  חולק והש "ך 
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עצמו  השטר על השובר כתוב שיהיה שצריך ˜‡Ó¯כוונתו ·BÁ‰ ÏÚ ‡Ï‡ ,∆»««»»«

זו  הלוואה על שזה מפורש בשופר כתוב יהיה שלא זמן שכל כוונתו אלא

נפרע  שלא  לומר נאמן המלוה יהיה Âהמסויימת, שובר, �zÎ·מהני eÏÙ‡ «¬ƒƒ¿«

¯Á‡ ÌB˜Óaעצמו השטר גבי על Ë"Ù)ולא ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)Ôk Ì‡ ‡Ï‡ , ¿»«≈∆»ƒ≈

‡È„‰a L¯t עצמו השטר על כתוב יהיה שהשובר בתנאי וכתב „‡Êבתנאי, , ≈«¿∆¿»¿»

d‡�z dÓeÈ˜Ï CÈ¯ˆ('Ú Ò"Ò È"· Â‡È·ÓÂ ı"·˘¯),BÚ¯tL ÌÈ„Ú ‡È·‰ Ì‡Â . »ƒ¿ƒ≈¿»≈¿ƒ≈ƒ≈ƒ∆¿»

È�‰Ó עצמו השטר על שובר כתוב כשלא אפילו סתם, eÏ‡kבנאמנות ÈÂ‰„ , ¿«≈¿«≈¿ƒ

ÌÈ¯Á‡ ÌÈ„Ú È�ÙÏ BÚ¯Ùe ,È�BÏÙe È�BÏt È�Ùa ‡Ï‡ È�Ú¯Ùz Ï‡ ¯Ó‡ דמהני »««ƒ¿»≈ƒ∆»ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈≈ƒ¬≈ƒ

(Ì˘),'„ ÛÈÚÒ 'Ú ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ¯‡a˙�L BÓÎe דמהני. ¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿ƒ

ÂÏÈÚBÓ ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ‡למונעוÌ‡ eÏÙ‡ ,Ì˙Ò Ì¯Á ÌÈ¯Á‰Ï ‡ÏL ≈«∆¡»ƒ∆…¿«¬ƒ≈∆¿«¬ƒƒ
Le¯Ùa BL¯t,בסתמא אלא המלוה, לנוכח מחרים שאין דכיון יחרים, שלא ≈¿¿≈

אם  הגזלן, על יחול שהחרם שאומר וכיון לגוזלו, האמינו לא כי למונעו, יכול אין

כלום  עליו חל לא גזלו, שלא ‰Úe·L‰,‰‚‰:.האמת ÔÓ B¯Ëtגם �„¯הרי ¿»ƒ«¿»∆∆

ÏÏÎa נאמן אינו אם עצמו להדיר לחייבו יכול �„¯שאין ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡„ , ƒ¿«¿≈ƒ≈∆∆

˙e�Ó‡� BzL‡Ï ·˙Bk‰ ÏÚaa ˜¯ ‰Úe·LÏ בפירוש לכתוב צריך ששם ƒ¿»«¿«««≈¿ƒ¿∆¡»

משבועה והן מנדר הן ‰ÂÎ˙·)שפוטרה  ˜¯Ù Ô"¯).

¯„‡ '‰

ÊdÏÊ‚„ Ô‡Ó Ïk ‡ÓÈÏ ‡Ï ,ÌÈ¯ÁÓ‰ מי על יחול שהחרם יאמר לא ««¬ƒ…≈»»«ƒ¿»≈
ברשותו, כעת נמצאת שהגזילה מי ולא עצמו הגזלן על רק משמעותו כי שגזל,

אחר  לאדם שהעבירה ‡Ï‡ויתכן על, יחול שהחרם „‡d˙Èיאמר Ô‡Ó Ïk ∆»»«¿ƒ≈
d„Èa ‰ÏÊ‚Ï אצלו נמצאת שהגזילה מי Ó‰„¯כל ‡ÏÂ לא יחזיר אם אבל  «¿≈»¿»≈¿…¿«≈

הגזילה  השבת ע"י לחרם תקנה שיש שיבין כדי החרם, .יחול

Á‡˙eËÏ„ ‡˜˙t ÌÈ·˙Bk ÔÈ‡ את נותנים ואין הקללה, של פתק היינו ≈¿ƒƒ¿»ƒ¿»
ÚËa�˙ולקללÌÈ¯Á‰Ïהזכות  e‡aL ÌÈÓB˙ÈÏ ‡Ï‡ ,¯eaˆa ¿«¬ƒ«ƒ∆»«¿ƒ∆»¿«¬«

LÈ ÈÓ Ïˆ‡ ÔÈÚ„BÈ e�‡ ÔÈ‡ e¯Ó‡Â ,ÒBtB¯ËBt‡ B‡ Ì‰È·‡¬ƒ∆«¿¿»¿≈»¿ƒ≈∆ƒ≈
ÌeÏk e�LÈ¯BÓÏ,גזלו מהם שאחד אדם בני בכמה שחושד אדם סתם אבל ¿ƒ≈¿

בציבור  להחרימם לא אבל סתם, ולהחרים לב"ד להביאם ‡Á„יכול Ì‡Â .¿ƒ∆»
¯ÓBÏ ÔÈ„ ˙È·Ï LÈ ,ÌÈ¯ÁÓ ‰ÊLk ˙Ò�k‰ ˙ÈaÓ ˙‡ˆÏ לו ¯ˆ‰ »»»≈ƒ≈«¿∆∆¿∆∆«¬ƒ≈¿≈ƒ«

‡B˙B,ולשואלו  ÔÈÚ�BÓ ÔÈ‡ ·kÚ˙‰Ï ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â ,‡ˆBÈ ‰z‡ ‰ÓÏ»»«»≈¿ƒ…»»¿ƒ¿«≈≈¿ƒ
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אותו מונעים שלא ‰Ì¯Á,דאפילו eÏÙ‡Âוהטעם ˙ÚLa ‡ˆÈL[Ì¯Á‰] «¬ƒ∆»»ƒ¿««≈∆«≈∆
ÂÈÏÚ ÏÁ המוחרם מצד אמן עניית בלי גם חל החרם ÏÈÚÏ‰‚‰:.כי ÔÈÚÂ »»»¿«≈¿≈

Ì„‡ ÏÎÏ ÌÈ�˙B�„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ„ ,'‚ ÛÈÚÒ Ê"Ë ÔÓÈÒלהטילÌ¯Á בציבור ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»»≈∆

˙e„Ú ¯Á‡ להעיד לבוא שחייב עדות לו שיודע �ÔÈ‚‰Bמי ÔÎÂ .קעד , ««≈¿≈¬ƒ

¯„‡ 'Â

ËÏa˜L ‰ÂÏÓ‰ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ ‰ÂÏ‰Â ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL¿«∆≈∆¡»¿«…∆ƒ¿«»««¿∆∆ƒ≈
‰ÂÏÓ‰Â ,È�BÏt ÌBÈa È�BÏt ÌeÎÒe È�BÏt ÌBÈa È�BÏt ÌeÎÒ e�ÓÓƒ∆¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««¿∆

‰ÂÏ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ,¯Á‡ ˜ÒÚÓ ‡e‰ „È ·˙k B˙B‡L ÔÚBË שיש דכיון ≈∆¿««≈≈∆«≈«ƒƒ«…∆
נוסף  חוב שהיה לטעון נאמן המלוה אין בשטר, שמופיע סכום אותו על ידו כתב

סכום  .קעה באותו

È¯Á‡ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈÂ ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL של טיבו יודע ואינו ¿«∆≈∆¡»¿≈ƒ««««≈
שהמלוה  אע"פ פרעו, שכבר משום הלוה של או המלוה של הוא אם השטר

מ"מ  בשטר, נאמנות לו ויש לו פרע שלא ÏÈÚBÓטוען ÔÈ‡L ¯ÓB‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈∆≈ƒ
˙e�Ó‡�‰ ידו תחת כשהשטר רק למלוה היא הנאמנות .כי «∆¡»

¯„‡ 'Ê

‡Èשהוציא ÔBÚ¯tלוה ·˙kחתום‰ÂÏÓ‰ ˙Óe ,·BÁ ¯ËL „‚� ÌÈ„Úa ¿«≈»¿≈ƒ∆∆¿«≈««¿∆
הנ"ל  פירעון כתב מוציא והוא הלוה, נגד חוב שטר מוציאים LÈÂוהיורשים ,¿≈

¯·„‰ ¯¯a˙È ,ÛÈÊÓ ÔBÚ¯t‰ ·˙kL ˙BÁÈÎBÓ ˙B‡Ï˙Ó‡ ‰Ók«»¬«¿»ƒ∆¿««≈»¿À»ƒ¿»≈«»»
ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯È Ck ¯Á‡ Ì‡Â ,˙B¯È˜ÁÂ ˙BLÈ¯„a˙�ÂÎÓ ˙e„Ú‰L ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«««≈»∆¿≈ƒ∆»≈¿À∆∆

u

דנותניםקעד. מבואר ושם  ליתומים, רק  שנותנים דמבואר מכאן  הסתירה וביישוב 

היודעים, עדים שיש  בודאי  לו  שידוע  שאומר איירי ששם  הסמ "ע מיישב  אדם , לכל 

על מחרימים  דהתם  תירץ והש "ך  בודאי. שיודע טוען שאינו  איירי כאן משא"כ 

רק נותנים וזה לו , שחייב  מי החרמת  לענין איירי  וכאן  להעיד שיבואו  עדים 

ליתומים.

נאמן קעה. המלוה  תרי , כבי בנאמנות אבל  סתם, בנאמנות מילי דהני הסמ "ע  דעת

לעיל דאיתא  והא  אחר, חוב  עבור תופסו  הוא שקיבל  שהכסף  דהיינו סיטראי, לומר

כשכתוב מילי הני תרי, כבי  בנאמנות אפי' סיטראי  מהני לא ידו דבכתב  ד' סעיף 

אין  תרי כבי  בנאמנות דאפי' הש "ך  דעת אולם  התשלום. מה על  בשובר מפורש 

נאמן . המלוה 
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נכון  הכתב ÂÏÏ‰ואמנם ¯ËL‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈL¯BÈ‰ ÌÈ·ÈÁ שהשטר , כיון «»ƒ«¿ƒ¿«¬ƒ«¿««…∆
נפרע  .כבר

·È˙e�Ó‡� ¯ËLa LÈL Èt ÏÚ Û‡ אין וא"כ תרי, כבי נאמנות ואפילו ««ƒ∆≈«¿«∆¡»
הלוה  מת אם פרוע, לומר נאמן ˜ÌÈ�Ë,הלוה ÌÈÓB˙È‰Ó ‰·B‚ B�È‡≈∆≈«¿ƒ¿«ƒ

ÔBÚ¯Ù È„Ú B‡ ¯·BL e‡ˆÓÈ eÏ„‚ÈLk ÈÏe‡ Èk הלוה נפטר כזה ובאופן ƒ«¿∆ƒ¿¿ƒ¿¿»≈≈≈»
תרי  כבי בנאמנות .אפילו

¯„‡ 'Á

‚È¯Á‡ ¯·„a Ô¯Ùk ‰ÂÏÓ‰ ‡ˆÓ�Â ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL בשטר ¿«∆≈∆¡»¿ƒ¿»««¿∆«¿»¿»»«≈
אחר  לאדם והוחזק ÌÈ„Úa,אחר עדים, ע"י והוכחש טענה שטען היינו ¿≈ƒ

אחר  לממון כפרן נעשה לא זה, בממון כפרן דהוחזק דקיי"ל אע"פ ÏËaכפרן, ,»≈
˙e�Ó‡�‰,ממון באיזה כפרן שהוחזק למי נאמנות לתת התכוון לא הלוה כי «∆¡»

מראש  זאת ידע הלוה .קעו אא"כ

„È‰a¯‰L ÌB˜Ó‰ ‚‰�Óe ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËLסופריםÔÈ·˙Bk ¿«∆≈∆¡»ƒ¿««»∆«¿≈¿ƒ
˙ÎÏÓ‰ ‡Ïa ˙e�Ó‡� שאלתÌÈÏÚa‰זאת ÙeLÏ¯‡ועושים ∆¡»¿…«¿»««¿»ƒ¿¿»

Ì‰ ÌÓˆÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‡ ,·zÎ� B˙eL¯ ‡Ïa Èk ÔÚBË ‰ÂÏ‰Â ,‡¯ËL„ƒ¿»»¿«…∆≈ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ«¿»≈
¯‡LaL ÔÈ‡B¯ eÈ‰L È�tÓ Ì‡ Èk e‰e·˙Î ‡ÏL ÌÈ¯ÓB‡Â Ô‡k«¿¿ƒ∆…¿»ƒƒƒ¿≈∆»ƒ∆ƒ¿«
ÏÚ d�Ó ‡�È�˜Â' da ·È˙Î„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ck ·e˙k ‡e‰ ˙B¯ËL¿»»««««ƒ¿ƒ≈¿«ƒ»ƒ≈«

'ÏÈÚÏ ·È˙Î„ È‡Ó Ïk שכתוב מה כל על ממנו שקנו משמע זה מלשון וא"כ »«ƒ¿ƒ¿≈
הנאמנות  את גם כולל וזה B�È‡Lקודם ÔÂÈk ,˙e�Ó‡�‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,≈¿ƒ««∆¡»≈»∆≈

˙B¯ËL‰ ÏÎa Ôk ·zÎÏ ËeLt ‚‰�Ó על שהתכוונו לומר נאמנים לכן ƒ¿»»ƒ¿…≈¿»«¿»
דעתו  ודאי לכותבו, פשוט המנהג אם אבל בשטר. לכתוב שהדרך הדברים שאר

המנהג. כמו Ò"‡קעז שיכתבו ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ,¯ËL‰ È�e˜z ¯‡La ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿«ƒ≈«¿«¿«≈¿≈ƒ»

.'‰ ÛÈÚÒL¯ÙÓe ·È˙Î„ È‡Ó Ïk ÏÚ ‡�È�˜Â' Le¯Ùa Ba ·e˙k Ì‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿«ƒ»«»«ƒ¿ƒ¿…»
'L¯ÙÓ ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ�Ú·e ,ÏÈÚÏ,בשטר שכתבו שהנאמנות שכותבים היינו ¿≈¿ƒ¿««∆¡»¿…»

u

דבטלהקעו. חשוד, עי"ז שנעשה אחרת עבירה עבר אם דה"ה הנתיבות וכתב 

הנאמנות .

הלוהקעז. אין לעיל , הנאמר כל  על  ממנו  שקנו  שכתוב  כיון כאן, העדים כשאין אבל 

נאמנים אינם כאן כשהעדים  שגם סובר והש "ך ברשותו . שלא  שכתבוהו  לומר נאמן

אחר. ממקום  יוצא ידם כתב  כשאין רק אלא
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אותו מונעים שלא ‰Ì¯Á,דאפילו eÏÙ‡Âוהטעם ˙ÚLa ‡ˆÈL[Ì¯Á‰] «¬ƒ∆»»ƒ¿««≈∆«≈∆
ÂÈÏÚ ÏÁ המוחרם מצד אמן עניית בלי גם חל החרם ÏÈÚÏ‰‚‰:.כי ÔÈÚÂ »»»¿«≈¿≈

Ì„‡ ÏÎÏ ÌÈ�˙B�„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ„ ,'‚ ÛÈÚÒ Ê"Ë ÔÓÈÒלהטילÌ¯Á בציבור ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ¿¿ƒ¿»»»≈∆

˙e„Ú ¯Á‡ להעיד לבוא שחייב עדות לו שיודע �ÔÈ‚‰Bמי ÔÎÂ .קעד , ««≈¿≈¬ƒ

¯„‡ 'Â

ËÏa˜L ‰ÂÏÓ‰ „È ·˙k ‡ÈˆBÓ ‰ÂÏ‰Â ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL¿«∆≈∆¡»¿«…∆ƒ¿«»««¿∆∆ƒ≈
‰ÂÏÓ‰Â ,È�BÏt ÌBÈa È�BÏt ÌeÎÒe È�BÏt ÌBÈa È�BÏt ÌeÎÒ e�ÓÓƒ∆¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿¿ƒ¿««¿∆

‰ÂÏ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ,¯Á‡ ˜ÒÚÓ ‡e‰ „È ·˙k B˙B‡L ÔÚBË שיש דכיון ≈∆¿««≈≈∆«≈«ƒƒ«…∆
נוסף  חוב שהיה לטעון נאמן המלוה אין בשטר, שמופיע סכום אותו על ידו כתב

סכום  .קעה באותו

È¯Á‡ „È ˙ÁzÓ ‡ˆBÈÂ ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL של טיבו יודע ואינו ¿«∆≈∆¡»¿≈ƒ««««≈
שהמלוה  אע"פ פרעו, שכבר משום הלוה של או המלוה של הוא אם השטר

מ"מ  בשטר, נאמנות לו ויש לו פרע שלא ÏÈÚBÓטוען ÔÈ‡L ¯ÓB‡L ÈÓ LÈ≈ƒ∆≈∆≈ƒ
˙e�Ó‡�‰ ידו תחת כשהשטר רק למלוה היא הנאמנות .כי «∆¡»

¯„‡ 'Ê

‡Èשהוציא ÔBÚ¯tלוה ·˙kחתום‰ÂÏÓ‰ ˙Óe ,·BÁ ¯ËL „‚� ÌÈ„Úa ¿«≈»¿≈ƒ∆∆¿«≈««¿∆
הנ"ל  פירעון כתב מוציא והוא הלוה, נגד חוב שטר מוציאים LÈÂוהיורשים ,¿≈

¯·„‰ ¯¯a˙È ,ÛÈÊÓ ÔBÚ¯t‰ ·˙kL ˙BÁÈÎBÓ ˙B‡Ï˙Ó‡ ‰Ók«»¬«¿»ƒ∆¿««≈»¿À»ƒ¿»≈«»»
ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯È Ck ¯Á‡ Ì‡Â ,˙B¯È˜ÁÂ ˙BLÈ¯„a˙�ÂÎÓ ˙e„Ú‰L ƒ¿ƒ«¬ƒ¿ƒ«««≈»∆¿≈ƒ∆»≈¿À∆∆

u

דנותניםקעד. מבואר ושם  ליתומים, רק  שנותנים דמבואר מכאן  הסתירה וביישוב 

היודעים, עדים שיש  בודאי  לו  שידוע  שאומר איירי ששם  הסמ "ע מיישב  אדם , לכל 

על מחרימים  דהתם  תירץ והש "ך  בודאי. שיודע טוען שאינו  איירי כאן משא"כ 

רק נותנים וזה לו , שחייב  מי החרמת  לענין איירי  וכאן  להעיד שיבואו  עדים 

ליתומים.

נאמן קעה. המלוה  תרי , כבי בנאמנות אבל  סתם, בנאמנות מילי דהני הסמ "ע  דעת

לעיל דאיתא  והא  אחר, חוב  עבור תופסו  הוא שקיבל  שהכסף  דהיינו סיטראי, לומר

כשכתוב מילי הני תרי, כבי  בנאמנות אפי' סיטראי  מהני לא ידו דבכתב  ד' סעיף 

אין  תרי כבי  בנאמנות דאפי' הש "ך  דעת אולם  התשלום. מה על  בשובר מפורש 

נאמן . המלוה 
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נכון  הכתב ÂÏÏ‰ואמנם ¯ËL‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÌÈL¯BÈ‰ ÌÈ·ÈÁ שהשטר , כיון «»ƒ«¿ƒ¿«¬ƒ«¿««…∆
נפרע  .כבר

·È˙e�Ó‡� ¯ËLa LÈL Èt ÏÚ Û‡ אין וא"כ תרי, כבי נאמנות ואפילו ««ƒ∆≈«¿«∆¡»
הלוה  מת אם פרוע, לומר נאמן ˜ÌÈ�Ë,הלוה ÌÈÓB˙È‰Ó ‰·B‚ B�È‡≈∆≈«¿ƒ¿«ƒ

ÔBÚ¯Ù È„Ú B‡ ¯·BL e‡ˆÓÈ eÏ„‚ÈLk ÈÏe‡ Èk הלוה נפטר כזה ובאופן ƒ«¿∆ƒ¿¿ƒ¿¿»≈≈≈»
תרי  כבי בנאמנות .אפילו

¯„‡ 'Á

‚È¯Á‡ ¯·„a Ô¯Ùk ‰ÂÏÓ‰ ‡ˆÓ�Â ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL בשטר ¿«∆≈∆¡»¿ƒ¿»««¿∆«¿»¿»»«≈
אחר  לאדם והוחזק ÌÈ„Úa,אחר עדים, ע"י והוכחש טענה שטען היינו ¿≈ƒ

אחר  לממון כפרן נעשה לא זה, בממון כפרן דהוחזק דקיי"ל אע"פ ÏËaכפרן, ,»≈
˙e�Ó‡�‰,ממון באיזה כפרן שהוחזק למי נאמנות לתת התכוון לא הלוה כי «∆¡»

מראש  זאת ידע הלוה .קעו אא"כ

„È‰a¯‰L ÌB˜Ó‰ ‚‰�Óe ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËLסופריםÔÈ·˙Bk ¿«∆≈∆¡»ƒ¿««»∆«¿≈¿ƒ
˙ÎÏÓ‰ ‡Ïa ˙e�Ó‡� שאלתÌÈÏÚa‰זאת ÙeLÏ¯‡ועושים ∆¡»¿…«¿»««¿»ƒ¿¿»

Ì‰ ÌÓˆÚ ÌÈ„Ú‰ Ì‡ ,·zÎ� B˙eL¯ ‡Ïa Èk ÔÚBË ‰ÂÏ‰Â ,‡¯ËL„ƒ¿»»¿«…∆≈ƒ¿…¿ƒ¿«ƒ»≈ƒ«¿»≈
¯‡LaL ÔÈ‡B¯ eÈ‰L È�tÓ Ì‡ Èk e‰e·˙Î ‡ÏL ÌÈ¯ÓB‡Â Ô‡k«¿¿ƒ∆…¿»ƒƒƒ¿≈∆»ƒ∆ƒ¿«
ÏÚ d�Ó ‡�È�˜Â' da ·È˙Î„ ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ck ·e˙k ‡e‰ ˙B¯ËL¿»»««««ƒ¿ƒ≈¿«ƒ»ƒ≈«

'ÏÈÚÏ ·È˙Î„ È‡Ó Ïk שכתוב מה כל על ממנו שקנו משמע זה מלשון וא"כ »«ƒ¿ƒ¿≈
הנאמנות  את גם כולל וזה B�È‡Lקודם ÔÂÈk ,˙e�Ó‡�‰ ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡ ,≈¿ƒ««∆¡»≈»∆≈

˙B¯ËL‰ ÏÎa Ôk ·zÎÏ ËeLt ‚‰�Ó על שהתכוונו לומר נאמנים לכן ƒ¿»»ƒ¿…≈¿»«¿»
דעתו  ודאי לכותבו, פשוט המנהג אם אבל בשטר. לכתוב שהדרך הדברים שאר

המנהג. כמו Ò"‡קעז שיכתבו ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ,¯ËL‰ È�e˜z ¯‡La ÔÈ„‰ ‡e‰Â¿«ƒƒ¿«ƒ≈«¿«¿«≈¿≈ƒ»

.'‰ ÛÈÚÒL¯ÙÓe ·È˙Î„ È‡Ó Ïk ÏÚ ‡�È�˜Â' Le¯Ùa Ba ·e˙k Ì‡Â ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿«ƒ»«»«ƒ¿ƒ¿…»
'L¯ÙÓ ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ�Ú·e ,ÏÈÚÏ,בשטר שכתבו שהנאמנות שכותבים היינו ¿≈¿ƒ¿««∆¡»¿…»

u

דבטלהקעו. חשוד, עי"ז שנעשה אחרת עבירה עבר אם דה"ה הנתיבות וכתב 

הנאמנות .

הלוהקעז. אין לעיל , הנאמר כל  על  ממנו  שקנו  שכתוב  כיון כאן, העדים כשאין אבל 

נאמנים אינם כאן כשהעדים  שגם סובר והש "ך ברשותו . שלא  שכתבוהו  לומר נאמן

אחר. ממקום  יוצא ידם כתב  כשאין רק אלא
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הלוה  בציווי בפירוש �‡e�Ó˙היה ÌÏBÚÓ e�Ï ¯Ó‡ ‡Ï e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,¿«««»¿…»«»≈»∆¡»
B�È‡ ·eL „È‚‰L ÔÂÈÎ„ ,ÌÈ�Ó‡� Ì�È‡ ,e‰e�·˙k ˙eÚËa B‡ ,‰Ê∆¿»¿«¿≈»∆¡»ƒ¿≈»∆ƒƒ≈
˙e�Ó‡�‰ ÏÚ ÔÈ�˜ ˙B¯ËLa ·zÎÏ ·BË ‚‰�Ó ,CÎÏ .„È‚Óe ¯ÊBÁ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¿»««∆¡»

.˜t˜ÙÏ ÔÈ‡ ·eLÂ ,L¯ÙÓ¿…»¿≈¿«¿≈

¯„‡ 'Ë

ÂË‰ÂÏ‰ ÈeÂˆa ‡Ï‡ ˙e�Ó‡� ·zÎÏ ‡ÏL e‚‰�L ÌB˜Óa בסתמא ¿»∆»¬∆…ƒ¿…∆¡»∆»¿ƒ«…∆
לשופרא  לכותבו שנהגו במקום אא"כ כן, לכתוב ציוה שהלוה אמרינן

לכתוב  ציוה שהלוה לידע צריך בזה ‡eÏÙדשטרא, ,ÏÈÚBÓ ‰ÂÏ‰ ‰ÂˆÓLk ,¿∆¿«∆«…∆ƒ¬ƒ
.ÔÈ�˜ ‡Ïa:‰‚‰BÓk ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa Ôk ¯Ó‡Lk ‡˜Â„ ,ÈÏ ‰‡¯�Â ¿…ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ«¿»¿∆»«≈ƒ¿««¿»»¿

'· ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒa ¯‡a˙�L אמרינן נאמנות עם שטר כשמגיע ובסתמא ∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿ƒ

אחרת  יוכיח אא"כ קנין, עם אח"כ או הלוואה בשעת .שנעשה

ÊËÏÚ Û‡ ,ÔBÚ¯ÙÏ Úe·˜ ÔÓÊ Ba ·e˙ÎÂ ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL¿«∆≈∆¡»¿»¿«»«¿≈»««
ÔÓÊ‰ ¯·ÚL Ètרב זמן עבר ˜ÌÈוכבר ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ„Ú אמרינן ולא ƒ∆»««¿«¬«ƒ«∆¡»«»

הפירעון  זמן אחר רב לזמן להאמינו התכוון .שלא

¯„‡ 'È

ÊÈ,משבועה המלוה את לפטור מועיל סתם שנאמנות התבאר א' בסעיף לעיל

שפרע. טוען Ì˙Òכשהלוה ˙e�Ó‡� È�‰Ó„ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈∆¡»¿«
e�ÓÓ ˙Ba‚Ï ‡·e ÈÁ ‰ÂÏ‰L „BÚa ,‰Úe·LÓ B¯ËÙÏ טוען והלוה ¿»¿ƒ¿»¿∆«…∆«»ƒ¿ƒ∆

כבר  ‡Ìשפרע Ï·‡ e·‡הלוה. ,˙ÓהמלוהÂÈL¯BÈÓ ˙Ba‚Ï המוציא וכל ¬»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»
בשבועה  אלא מוציא אין È�‰Óמיתומים ‡Ï כבר,, שפרע טוענים אנחנו כי …¿«≈

מעיז  המלוה היה לא חי, היה הלוה שאם טוענים מ"מ נאמנות, שיש ואע"ג

לשקר  מעיז הוא היתומים  כנגד משא"כ פרע, שלא בפניו ‡Ìלשקר ‡Ï‡ ,∆»ƒ
L¯t Ôkבפירוש.‰Úe·L ‡Ïa ÌÈ·B‚ Ê‡L ,ÂÈL¯BÈÓÂ e�ÓÓ B¯ËBtL ≈≈«∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»ƒ¿…¿»

ÈÏa˜Óe ,ÏÏÎa ÂÈL¯BÈ ,'ÈÁk È‡a ÏÚÂ ÈÏÚ ÔÓ‡� ‡‰z' ·˙k Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆¡»»«¿«»≈…ƒ¿»ƒ¿«¿«¿≈
‰�zÓמהלוה מרע שכיב מתנת BÁkשקיבלו È‡a ÏÏÎa Ôk Ì‚ וכשבא «»»«≈ƒ¿«»≈…

ולא  כלקוחות, דינם בריא מתנת מקבלי [אבל לישבע, צריך אין מהם לטרוף

מלקוחות] לטרוף כשבא נאמנות .מהני

ÁÈÌ˙Ò ˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËLa ,‰ÂÏÓ ÈÈÁa ‰ÂÏ ˙Ó שהאמינו היינו ≈…∆¿«≈«¿∆ƒ¿«∆≈∆¡»¿«
נשבע  אין זה שבאופן הקודם בסעיף ונתבאר יורשיו, נגד גם בפירוש
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שלו  היורשים על גם בפירוש למלוה האמין לא רק Ckקעח ליורשים, ¯Á‡Â ,¿«««
ÌÈL¯BÈ‰ ,‰ÂÏÓ ˙Ó המלוה 'ÏL‡של ÌÈL¯BÈ‰ ˙Úe·La ÌÈ·B‚ ≈«¿∆«¿ƒƒƒ¿««¿ƒ∆…

'Úe¯Ù ‰Ê ¯ËLL ‡a‡ e�„˜Ù צריכים יורשיו, על בפירוש האמינו שלא כיון ¿»»«»∆¿«∆»«
לישבע  L¯ÙÓהם ˙e�Ó‡� ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â של . היורשים על גם ¿ƒ»«¿«∆¡»¿…»

ÏÏk,המלוה  ‰Úe·L ‡Ïa ÌÈ·B‚ כשכתב:, ‡B˙Bוהיינו ¯ËtL את ƒ¿…¿»¿«∆»«
משבועה  BÁkÓהמלוה ÌÈ‡a‰Â המלוה e�ÓÓיורשי BÁkמהלוה , È‡aÓe ¿«»ƒƒ…ƒ∆ƒ»≈…

הלוה  .מיורשי

¯„‡ ‡È

ËÈ‰a‚ÈL Le¯Ùa ‰�˙‰ eÏÙ‡ ,˙BÁB˜Ï Èa‚Ï ÏÈÚBÓ ˙e�Ó‡� ÔÈ‡≈∆¡»ƒ¿«≈»¬ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
‰ÂÏÓ‰ ˙Úe·L ‡Ïa ˙BÁB˜Ï‰Ó לחוב נאמנות לתת יכול לא אדם כי ≈«»¿…¿«««¿∆

לאחרים  Ù"·)עי"ז ÔÓÈÒ ˘È¯ ¯ÂËÂ ‡"·ËÈ¯)Ì„˜Ó ‰ÂÏÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ,¿«ƒ¿«¿∆À¿»
˙Ba‚Ï ‡a‰ יישאר לא יגבה הוא ואם אחריו, לו שהלוו חובות בעלי עוד ויש «»ƒ¿

לקנוניא] חוששין מ"מ פרע, שלא מודה הלוה [ואפילו לגבות, מהיכן להם

˙e�Ó‡� B¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú·LÏ CÈ¯ˆL זו שנאמנות כיון ∆»ƒƒ»«««ƒ∆»«ƒ¿»∆¡»
החובות  בעלי לשאר חוב .קעט הוא

ÎÂÈ�Ùa Ú¯Ù�Ï ‡Ï‡ ÏÈÚBÓ ˙e�Ó‡� ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ הלוה של ≈¿ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»»
‡Ï ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL Ï·‡ ,e�ÓÓ שלא הנפרע שכל חז"ל תקנת שיש כיון ƒ∆¬»∆…¿»»…

בפניו  שלא כי הנאמנות, מהני לא זו שבועה ועל בשבועה, אלא יפרע לא בפניו,

מעיז, היה לא בפניו היה אם משא"כ ‡B˙B.מעיז , ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ„ ˙Èa ‡Ï‡∆»≈ƒ«¿ƒƒ
Ì‡ÂהלוהL¯tהמלוה את להשביע זכות לו יהיה ÈÁkÓ,שלא ÌÈ‡aÏ ‡ÏÂ ¿ƒ≈«¿…«»ƒƒ…ƒ

B˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ כמו היינו בפניו, שלא בחייו כשתובעים כי ≈≈ƒ«¿ƒƒ
בפניו  שלא שזה אע"פ פטר בזה וגם מכוחו, הבאים את .שתובעים

u

צריךקעח. המלוה דבכה "ג הלוה, יורשי נגד האמינו שלא סתם בנאמנות  איירי  דאי

ממון  מוריש  אדם  דאין בשבועה, אפילו  גובים אין  המלוה מת  אם  להם , לישבע

שבועה. עם  רק אותו  שגובים 

אםקעט. ולכן לקוחות, כלפי  אף  נאמנות  דמהני דס"ל ראשונים הרבה הביא והש "ך

לי . קים  מכח  תפיסה  מהני לקוחות , נגד גם נאמנות כתב 
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הלוה  בציווי בפירוש �‡e�Ó˙היה ÌÏBÚÓ e�Ï ¯Ó‡ ‡Ï e¯Ó‡ Ck ¯Á‡Â ,¿«««»¿…»«»≈»∆¡»
B�È‡ ·eL „È‚‰L ÔÂÈÎ„ ,ÌÈ�Ó‡� Ì�È‡ ,e‰e�·˙k ˙eÚËa B‡ ,‰Ê∆¿»¿«¿≈»∆¡»ƒ¿≈»∆ƒƒ≈
˙e�Ó‡�‰ ÏÚ ÔÈ�˜ ˙B¯ËLa ·zÎÏ ·BË ‚‰�Ó ,CÎÏ .„È‚Óe ¯ÊBÁ≈«ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿…«¿»ƒ¿»««∆¡»

.˜t˜ÙÏ ÔÈ‡ ·eLÂ ,L¯ÙÓ¿…»¿≈¿«¿≈

¯„‡ 'Ë

ÂË‰ÂÏ‰ ÈeÂˆa ‡Ï‡ ˙e�Ó‡� ·zÎÏ ‡ÏL e‚‰�L ÌB˜Óa בסתמא ¿»∆»¬∆…ƒ¿…∆¡»∆»¿ƒ«…∆
לשופרא  לכותבו שנהגו במקום אא"כ כן, לכתוב ציוה שהלוה אמרינן

לכתוב  ציוה שהלוה לידע צריך בזה ‡eÏÙדשטרא, ,ÏÈÚBÓ ‰ÂÏ‰ ‰ÂˆÓLk ,¿∆¿«∆«…∆ƒ¬ƒ
.ÔÈ�˜ ‡Ïa:‰‚‰BÓk ,‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa Ôk ¯Ó‡Lk ‡˜Â„ ,ÈÏ ‰‡¯�Â ¿…ƒ¿»¿ƒ¿∆ƒ«¿»¿∆»«≈ƒ¿««¿»»¿

'· ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒa ¯‡a˙�L אמרינן נאמנות עם שטר כשמגיע ובסתמא ∆ƒ¿»≈¿ƒ»∆¿ƒ

אחרת  יוכיח אא"כ קנין, עם אח"כ או הלוואה בשעת .שנעשה

ÊËÏÚ Û‡ ,ÔBÚ¯ÙÏ Úe·˜ ÔÓÊ Ba ·e˙ÎÂ ,˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËL¿«∆≈∆¡»¿»¿«»«¿≈»««
ÔÓÊ‰ ¯·ÚL Ètרב זמן עבר ˜ÌÈוכבר ˙e�Ó‡�‰ ÔÈ„Ú אמרינן ולא ƒ∆»««¿«¬«ƒ«∆¡»«»

הפירעון  זמן אחר רב לזמן להאמינו התכוון .שלא

¯„‡ 'È

ÊÈ,משבועה המלוה את לפטור מועיל סתם שנאמנות התבאר א' בסעיף לעיל

שפרע. טוען Ì˙Òכשהלוה ˙e�Ó‡� È�‰Ó„ ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«≈∆¡»¿«
e�ÓÓ ˙Ba‚Ï ‡·e ÈÁ ‰ÂÏ‰L „BÚa ,‰Úe·LÓ B¯ËÙÏ טוען והלוה ¿»¿ƒ¿»¿∆«…∆«»ƒ¿ƒ∆

כבר  ‡Ìשפרע Ï·‡ e·‡הלוה. ,˙ÓהמלוהÂÈL¯BÈÓ ˙Ba‚Ï המוציא וכל ¬»ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»
בשבועה  אלא מוציא אין È�‰Óמיתומים ‡Ï כבר,, שפרע טוענים אנחנו כי …¿«≈

מעיז  המלוה היה לא חי, היה הלוה שאם טוענים מ"מ נאמנות, שיש ואע"ג

לשקר  מעיז הוא היתומים  כנגד משא"כ פרע, שלא בפניו ‡Ìלשקר ‡Ï‡ ,∆»ƒ
L¯t Ôkבפירוש.‰Úe·L ‡Ïa ÌÈ·B‚ Ê‡L ,ÂÈL¯BÈÓÂ e�ÓÓ B¯ËBtL ≈≈«∆¿ƒ∆ƒ¿»∆»ƒ¿…¿»

ÈÏa˜Óe ,ÏÏÎa ÂÈL¯BÈ ,'ÈÁk È‡a ÏÚÂ ÈÏÚ ÔÓ‡� ‡‰z' ·˙k Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆¡»»«¿«»≈…ƒ¿»ƒ¿«¿«¿≈
‰�zÓמהלוה מרע שכיב מתנת BÁkשקיבלו È‡a ÏÏÎa Ôk Ì‚ וכשבא «»»«≈ƒ¿«»≈…

ולא  כלקוחות, דינם בריא מתנת מקבלי [אבל לישבע, צריך אין מהם לטרוף

מלקוחות] לטרוף כשבא נאמנות .מהני

ÁÈÌ˙Ò ˙e�Ó‡� Ba LÈL ¯ËLa ,‰ÂÏÓ ÈÈÁa ‰ÂÏ ˙Ó שהאמינו היינו ≈…∆¿«≈«¿∆ƒ¿«∆≈∆¡»¿«
נשבע  אין זה שבאופן הקודם בסעיף ונתבאר יורשיו, נגד גם בפירוש
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שלו  היורשים על גם בפירוש למלוה האמין לא רק Ckקעח ליורשים, ¯Á‡Â ,¿«««
ÌÈL¯BÈ‰ ,‰ÂÏÓ ˙Ó המלוה 'ÏL‡של ÌÈL¯BÈ‰ ˙Úe·La ÌÈ·B‚ ≈«¿∆«¿ƒƒƒ¿««¿ƒ∆…

'Úe¯Ù ‰Ê ¯ËLL ‡a‡ e�„˜Ù צריכים יורשיו, על בפירוש האמינו שלא כיון ¿»»«»∆¿«∆»«
לישבע  L¯ÙÓהם ˙e�Ó‡� ¯ËLa ·e˙k Ì‡Â של . היורשים על גם ¿ƒ»«¿«∆¡»¿…»

ÏÏk,המלוה  ‰Úe·L ‡Ïa ÌÈ·B‚ כשכתב:, ‡B˙Bוהיינו ¯ËtL את ƒ¿…¿»¿«∆»«
משבועה  BÁkÓהמלוה ÌÈ‡a‰Â המלוה e�ÓÓיורשי BÁkמהלוה , È‡aÓe ¿«»ƒƒ…ƒ∆ƒ»≈…

הלוה  .מיורשי

¯„‡ ‡È

ËÈ‰a‚ÈL Le¯Ùa ‰�˙‰ eÏÙ‡ ,˙BÁB˜Ï Èa‚Ï ÏÈÚBÓ ˙e�Ó‡� ÔÈ‡≈∆¡»ƒ¿«≈»¬ƒƒ¿»¿≈∆ƒ¿∆
‰ÂÏÓ‰ ˙Úe·L ‡Ïa ˙BÁB˜Ï‰Ó לחוב נאמנות לתת יכול לא אדם כי ≈«»¿…¿«««¿∆

לאחרים  Ù"·)עי"ז ÔÓÈÒ ˘È¯ ¯ÂËÂ ‡"·ËÈ¯)Ì„˜Ó ‰ÂÏÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ,¿«ƒ¿«¿∆À¿»
˙Ba‚Ï ‡a‰ יישאר לא יגבה הוא ואם אחריו, לו שהלוו חובות בעלי עוד ויש «»ƒ¿

לקנוניא] חוששין מ"מ פרע, שלא מודה הלוה [ואפילו לגבות, מהיכן להם

˙e�Ó‡� B¯ËLa ·˙kL Èt ÏÚ Û‡ ,Ú·LÏ CÈ¯ˆL זו שנאמנות כיון ∆»ƒƒ»«««ƒ∆»«ƒ¿»∆¡»
החובות  בעלי לשאר חוב .קעט הוא

ÎÂÈ�Ùa Ú¯Ù�Ï ‡Ï‡ ÏÈÚBÓ ˙e�Ó‡� ÔÈ‡L ÌÈ¯ÓB‡ LÈ הלוה של ≈¿ƒ∆≈∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿«¿»»
‡Ï ,ÂÈ�Ù· ‡ÏL Ï·‡ ,e�ÓÓ שלא הנפרע שכל חז"ל תקנת שיש כיון ƒ∆¬»∆…¿»»…

בפניו  שלא כי הנאמנות, מהני לא זו שבועה ועל בשבועה, אלא יפרע לא בפניו,

מעיז, היה לא בפניו היה אם משא"כ ‡B˙B.מעיז , ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ„ ˙Èa ‡Ï‡∆»≈ƒ«¿ƒƒ
Ì‡ÂהלוהL¯tהמלוה את להשביע זכות לו יהיה ÈÁkÓ,שלא ÌÈ‡aÏ ‡ÏÂ ¿ƒ≈«¿…«»ƒƒ…ƒ

B˙B‡ ÌÈÚÈaLÓ ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ כמו היינו בפניו, שלא בחייו כשתובעים כי ≈≈ƒ«¿ƒƒ
בפניו  שלא שזה אע"פ פטר בזה וגם מכוחו, הבאים את .שתובעים

u

צריךקעח. המלוה דבכה "ג הלוה, יורשי נגד האמינו שלא סתם בנאמנות  איירי  דאי

ממון  מוריש  אדם  דאין בשבועה, אפילו  גובים אין  המלוה מת  אם  להם , לישבע

שבועה. עם  רק אותו  שגובים 

אםקעט. ולכן לקוחות, כלפי  אף  נאמנות  דמהני דס"ל ראשונים הרבה הביא והש "ך

לי . קים  מכח  תפיסה  מהני לקוחות , נגד גם נאמנות כתב 
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¯„‡ ·È

‡Î נתן כשהמלוה לדון בא וכעת למלוה, האמין כשהלוה דן השו"ע כאן עד

שטר. נגד אפי' פרוע לומר ללוה ÈL‰‡נאמנות ‰ÂÏÏ ÔÈÓ‡‰L ‰ÂÏÓ«¿∆∆∆¡ƒ«…∆∆¿≈
ÌÈL¯BÈ Èa‚ ÈÓ� ÏÈÚBÓ ,Úe¯t ‡e‰L ¯ÓBÏ ¯ËL‰ ÏÚ ÔÓ‡� של ∆¡»««¿««∆»«ƒ«≈«≈¿ƒ

ÓBÏ¯המלוה  ÔÓ‡� ,‰ÂÏ‰Ó ˙Ba‚Ï ÌÈL¯BÈ ÌÈ‡·e ‰ÂÏÓ‰ ˙Ó Ì‡L ,∆ƒ≈««¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈«…∆∆¡»«
Úe¯t ‡e‰L שסמך יאמר כי בעי, מאי אבינו ביד שטרך לטעון יכולים ואין ∆»«

הנאמנות  ‰ÂÏÓ‰על ÈÈÁa eÏÙ‡ ,Úe¯t ‡e‰L Ú·LÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ כי ; ¬»»ƒƒ»«∆»«¬ƒ¿«≈««¿∆
השטר, מכח הגבייה אפשרות את ממנו למנוע רק באה שהנאמנות יאמר המלוה

תביעה  כפירת בכל שיש היסת משבועת לפוטרו גם התכוון לא ‡Ï‡קפ אבל ,∆»
BÏ ·˙k Ôk Ì‡בפירושÏBÎÈ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡� ‡‰ÈL ƒ≈»«∆¿≈∆¡»¿…¿»¿≈««¿∆»

ÌÈL¯BÈ‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa ˙Ba‚Ï קפא˙BÁB˜Ï‰Ó ‡ÏÂ עבורם שטוענים כיון ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ¿…≈«»
נאמן  והיה פרעתי טוען היה כאן היה ואם פרע, הלוה ‡eÏÙ‡¯Óו ,שמא ¬ƒ»«

Ô�ÈLÈÁ„ ,˙BÁB˜Ï‰Ó ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ,ÈzÚ¯t ‡Ï ‰ÂÏ‰«…∆…»«¿ƒ≈««¿∆≈ƒ¿«∆≈«»¿«¿ƒ»
‡È�e�˜Ï שלא הלקוחות מן להוציא רוצים והלוה והמלוה פרע שבאמת יתכן כי ƒ¿¿»

ביניהם  במעות ולהתחלק ÈzÚ¯tכדין ¯Ó‡Â ‰Ê ¯ËLa ‰ÂÏ‰ ÔÚË Ì‡Â .¿ƒ»««…∆ƒ¿«∆¿»«»«¿ƒ
˙ˆ˜Ó‰ ÌÏLÓ ,ÌeÏk Ú¯t ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,[BÏÎ B‡] ,B˙ˆ˜Óƒ¿»À¿««¿∆≈…»«¿¿«≈«ƒ¿«

Â ,Ba ‰„B‰L טעם כי במקצת, שהודה אע"פ דאורייתא שבועה נשבע אין ∆»¿
לשקר  מעיז אין כי הכל, כופר של במגו נאמן ולא במקצת במודה שנשבע

נאמנות, לו שיש כיון מעיז וכאן במקצת, רק שנפרע אמר ולכן כולו, שנפרע

אבל במגו, ‰Ò˙ונאמן ÚaL� וכנ"ל הנאמנות פטרו לא זה את Ì‡Âכי . ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÏÏk ÚaL� B�È‡ ,˙Ò‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡� ‡‰ÈL ÂÈÏÚ .כנ"ל ‰˙�‰ ƒ¿»»»∆¿≈∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿«¿«

·Î,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ¯ËL‰ ÏÚ ÔÓ‡� ‡e‰L ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈÓ‡‰Lk¿∆∆¡ƒ««¿∆«…∆∆∆¡»««¿««»«¿ƒ
ש  הנאמנות ÈzÚ¯tמועילה ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ÔÓÊ‰ CBz eÏÙ‡ אע"פ ¬ƒ«¿«∆¡»«»«¿ƒ

הנאמנות  מועילה זה על גם מ"מ זמנו, תוך פורע אדם אין Ó˙שחזקה Ì‡Â .¿ƒ≈
e�‡L ,ÌÈL¯BÈ‰Ó ‰·B‚ B�È‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,ÔÓÊ‰ CBz ‰ÂÏ‰«…∆«¿«≈ƒ∆≈∆≈∆≈«¿ƒ∆»

Ú¯t Ì‰È·‡L ÔÈ�ÚBË הקודם בסעיף השו"ע פסק צריכים .וכן היתומים ואין ¬ƒ∆¬ƒ∆»«

u

לישבעקפ. דצריך  מותו , לאחר שכן דכל  משמע מלוה , בחיי  אפילו  השו"ע ומלשון 

שמא. בטענת  משביעים אין  הרי בצ "ע הניח  והש "ך  ליורשים ,

מהיורשים.קפא. גבייה בדין  מחלוקת  השו "ע  הביא  הבא  בסעיף 
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יודעים, שהם ברי טוען שאינו כיון יודעים, שאינם להחרים e‰ÈÓe,לישבע יכול ƒ
ÈÚ„È ‡Ï„ ,Ì˙Ò Ì¯Áa יודעים לא ÓB‡L¯,שהם ÈÓ LÈÂ .Ú¯Ù ‡Ï„ ¿≈∆¿«¿…»¿≈¿…»«¿≈ƒ∆≈

Ú¯ÙÏ ÌÈ·ÈÁL לדין חוזר ולכן לכם, ולא האמנתי לאביכם לומר דיכול דס"ל ∆«»ƒƒ¿…«
בשבועה  מהם גובה היתומים, על חוב שטר שהמוציא Ôkהרגיל Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈
Úe¯t ‡e‰L Ì‰È�ÙÏ ¯Ó‡ Ì‰È·‡L ÌÈ„Ú e‡È·‰ נפטרים זה ובאופן ≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ∆»«ƒ¿≈∆∆»«

לו  האמין שהרי אביהם, דברי .מחמת

¯„‡ ‚È

‚Î·e˙kL ¯ËLÈ�BÏÙÏ B‡ È�BÏÙÏ È�BÏt ·ÈÁ˙�' Ba שראובן היינו ¿«∆»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
לו  הלוו ששניהם ולוי, לשמעון למי ÈˆBÓÏ‡הנתבע ÔÈÓ‡‰Âנתחייב ¿∆¡ƒ¿ƒ

את שיוציא ‰ÂÏ‰משניהם ÔÚBËÂ ,¯ËL‰ ‡ÈˆB‰ Ì‰Ó „Á‡Â ,'¯ËL‰«¿«¿∆»≈∆ƒ«¿«¿≈«…∆
BÏ ‰„BÓ B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ Ú¯tL מ"מ לו, פרע ÔÈÓ‡‰Lשאמנם ÔÂÈk ∆»««¬≈«¬≈∆≈»∆∆¡ƒ
d�ÈÓk Ïk Â‡Ï ,¯ËL‰ ‡ÈˆBÓÏהשני ÊL‰של ÔÓÊ Ïk ,Ú¯tL ¯ÓBÏ ¿ƒ«¿««»¿ƒ≈«∆»«»¿«∆∆

¯ËL‰ ‡ÈˆB‰ שבועה בלי חלקו וגובה השטר, את שיוציא למי שהאמין כיון  ƒ«¿«
חלקו  גובה לו, האמין שלא ובאופן כולו]. גובה שלו, השטר שכל טוען [ואם

‰eÈבשבועה  Ì‡Â BÁa·שניהם. ÌÈÙzL שותפות בתורת לו הלוו ששניהם ¿ƒ»À»ƒ«
נפרדים  מלווים שני בתורת Ú¯Ù�Lולא ‰„BÓ Ì‰Ó „Á‡L ÔÂÈk וכיון , ≈»∆∆»≈∆∆∆ƒ¿«

ולכן  ברשות, כעושה החוב, כל את מהם לאחד שפרע הלוה נחשב שותפין שהם

,‰„BÓÏ ÌÈÒÎ� LÈ Ì‡ÂÈÒÎ�Ï ÌÈ„¯BÈ ÔÈ„ ˙Èa כל את שנפרע זה של ƒ≈¿»ƒ«∆≈ƒ¿ƒƒ¿»»
eB˜ÏÁהחוב  B¯·ÁÏ ÌÈÚ¯BÙ מהחוב חצי רק לשני  מגיע BÏכי ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ«¬≈∆¿¿ƒ≈

„ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡� B�È‡ ,‰„BÓÏ ÌÈÒÎ�בהודאתוL ÔÂÈk ,B¯·ÁÏ חבירו ¿»ƒ«∆≈∆¡»¿«¿ƒ«¬≈≈»∆
ÔÓ‡� ‡e‰ B˜ÏÁ ÏÚ Ï·‡ ,B„Èa ¯ËL‰ נפרע ÔÈa‚Óשכבר ÔÈ„ ˙È·e , «¿«¿»¬»«∆¿∆¡»≈ƒ«¿ƒ

B˜ÏÁמהלוה  ¯Á‡Ï למוציא מהחוב חצי עוד שוב לשלם צריך שהלוה היינו ¿«≈∆¿
השטר, למוציא שהאמין כיון שותפים, שאינם באופן אבל שהאמינו. כיון השטר,

כל  את לו שפרע ממי חצי וגובה וחוזר השטר, למוציא כולו את לשלם צריך

.החוב 
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¯„‡ ·È

‡Î נתן כשהמלוה לדון בא וכעת למלוה, האמין כשהלוה דן השו"ע כאן עד

שטר. נגד אפי' פרוע לומר ללוה ÈL‰‡נאמנות ‰ÂÏÏ ÔÈÓ‡‰L ‰ÂÏÓ«¿∆∆∆¡ƒ«…∆∆¿≈
ÌÈL¯BÈ Èa‚ ÈÓ� ÏÈÚBÓ ,Úe¯t ‡e‰L ¯ÓBÏ ¯ËL‰ ÏÚ ÔÓ‡� של ∆¡»««¿««∆»«ƒ«≈«≈¿ƒ

ÓBÏ¯המלוה  ÔÓ‡� ,‰ÂÏ‰Ó ˙Ba‚Ï ÌÈL¯BÈ ÌÈ‡·e ‰ÂÏÓ‰ ˙Ó Ì‡L ,∆ƒ≈««¿∆»ƒ¿ƒƒ¿≈«…∆∆¡»«
Úe¯t ‡e‰L שסמך יאמר כי בעי, מאי אבינו ביד שטרך לטעון יכולים ואין ∆»«

הנאמנות  ‰ÂÏÓ‰על ÈÈÁa eÏÙ‡ ,Úe¯t ‡e‰L Ú·LÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ כי ; ¬»»ƒƒ»«∆»«¬ƒ¿«≈««¿∆
השטר, מכח הגבייה אפשרות את ממנו למנוע רק באה שהנאמנות יאמר המלוה

תביעה  כפירת בכל שיש היסת משבועת לפוטרו גם התכוון לא ‡Ï‡קפ אבל ,∆»
BÏ ·˙k Ôk Ì‡בפירושÏBÎÈ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡Â .‰Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡� ‡‰ÈL ƒ≈»«∆¿≈∆¡»¿…¿»¿≈««¿∆»

ÌÈL¯BÈ‰ ÔÓ ‰Ê ¯ËLa ˙Ba‚Ï קפא˙BÁB˜Ï‰Ó ‡ÏÂ עבורם שטוענים כיון ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«¿ƒ¿…≈«»
נאמן  והיה פרעתי טוען היה כאן היה ואם פרע, הלוה ‡eÏÙ‡¯Óו ,שמא ¬ƒ»«

Ô�ÈLÈÁ„ ,˙BÁB˜Ï‰Ó ‰Ê ¯ËLa Û¯BË ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ,ÈzÚ¯t ‡Ï ‰ÂÏ‰«…∆…»«¿ƒ≈««¿∆≈ƒ¿«∆≈«»¿«¿ƒ»
‡È�e�˜Ï שלא הלקוחות מן להוציא רוצים והלוה והמלוה פרע שבאמת יתכן כי ƒ¿¿»

ביניהם  במעות ולהתחלק ÈzÚ¯tכדין ¯Ó‡Â ‰Ê ¯ËLa ‰ÂÏ‰ ÔÚË Ì‡Â .¿ƒ»««…∆ƒ¿«∆¿»«»«¿ƒ
˙ˆ˜Ó‰ ÌÏLÓ ,ÌeÏk Ú¯t ‡Ï ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,[BÏÎ B‡] ,B˙ˆ˜Óƒ¿»À¿««¿∆≈…»«¿¿«≈«ƒ¿«

Â ,Ba ‰„B‰L טעם כי במקצת, שהודה אע"פ דאורייתא שבועה נשבע אין ∆»¿
לשקר  מעיז אין כי הכל, כופר של במגו נאמן ולא במקצת במודה שנשבע

נאמנות, לו שיש כיון מעיז וכאן במקצת, רק שנפרע אמר ולכן כולו, שנפרע

אבל במגו, ‰Ò˙ונאמן ÚaL� וכנ"ל הנאמנות פטרו לא זה את Ì‡Âכי . ƒ¿«∆≈¿ƒ
ÏÏk ÚaL� B�È‡ ,˙Ò‰ ˙Úe·L ‡Ïa ÔÓ‡� ‡‰ÈL ÂÈÏÚ .כנ"ל ‰˙�‰ ƒ¿»»»∆¿≈∆¡»¿…¿«∆≈≈ƒ¿«¿«

·Î,ÈzÚ¯t ¯ÓBÏ ¯ËL‰ ÏÚ ÔÓ‡� ‡e‰L ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈÓ‡‰Lk¿∆∆¡ƒ««¿∆«…∆∆∆¡»««¿««»«¿ƒ
ש  הנאמנות ÈzÚ¯tמועילה ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ÔÓÊ‰ CBz eÏÙ‡ אע"פ ¬ƒ«¿«∆¡»«»«¿ƒ

הנאמנות  מועילה זה על גם מ"מ זמנו, תוך פורע אדם אין Ó˙שחזקה Ì‡Â .¿ƒ≈
e�‡L ,ÌÈL¯BÈ‰Ó ‰·B‚ B�È‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,ÔÓÊ‰ CBz ‰ÂÏ‰«…∆«¿«≈ƒ∆≈∆≈∆≈«¿ƒ∆»

Ú¯t Ì‰È·‡L ÔÈ�ÚBË הקודם בסעיף השו"ע פסק צריכים .וכן היתומים ואין ¬ƒ∆¬ƒ∆»«

u

לישבעקפ. דצריך  מותו , לאחר שכן דכל  משמע מלוה , בחיי  אפילו  השו"ע ומלשון 

שמא. בטענת  משביעים אין  הרי בצ "ע הניח  והש "ך  ליורשים ,

מהיורשים.קפא. גבייה בדין  מחלוקת  השו "ע  הביא  הבא  בסעיף 
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יודעים, שהם ברי טוען שאינו כיון יודעים, שאינם להחרים e‰ÈÓe,לישבע יכול ƒ
ÈÚ„È ‡Ï„ ,Ì˙Ò Ì¯Áa יודעים לא ÓB‡L¯,שהם ÈÓ LÈÂ .Ú¯Ù ‡Ï„ ¿≈∆¿«¿…»¿≈¿…»«¿≈ƒ∆≈

Ú¯ÙÏ ÌÈ·ÈÁL לדין חוזר ולכן לכם, ולא האמנתי לאביכם לומר דיכול דס"ל ∆«»ƒƒ¿…«
בשבועה  מהם גובה היתומים, על חוב שטר שהמוציא Ôkהרגיל Ì‡ ‡Ï‡ ,∆»ƒ≈
Úe¯t ‡e‰L Ì‰È�ÙÏ ¯Ó‡ Ì‰È·‡L ÌÈ„Ú e‡È·‰ נפטרים זה ובאופן ≈ƒ≈ƒ∆¬ƒ∆»«ƒ¿≈∆∆»«

לו  האמין שהרי אביהם, דברי .מחמת

¯„‡ ‚È

‚Î·e˙kL ¯ËLÈ�BÏÙÏ B‡ È�BÏÙÏ È�BÏt ·ÈÁ˙�' Ba שראובן היינו ¿«∆»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ
לו  הלוו ששניהם ולוי, לשמעון למי ÈˆBÓÏ‡הנתבע ÔÈÓ‡‰Âנתחייב ¿∆¡ƒ¿ƒ

את שיוציא ‰ÂÏ‰משניהם ÔÚBËÂ ,¯ËL‰ ‡ÈˆB‰ Ì‰Ó „Á‡Â ,'¯ËL‰«¿«¿∆»≈∆ƒ«¿«¿≈«…∆
BÏ ‰„BÓ B¯·ÁÂ ,B¯·ÁÏ Ú¯tL מ"מ לו, פרע ÔÈÓ‡‰Lשאמנם ÔÂÈk ∆»««¬≈«¬≈∆≈»∆∆¡ƒ
d�ÈÓk Ïk Â‡Ï ,¯ËL‰ ‡ÈˆBÓÏהשני ÊL‰של ÔÓÊ Ïk ,Ú¯tL ¯ÓBÏ ¿ƒ«¿««»¿ƒ≈«∆»«»¿«∆∆

¯ËL‰ ‡ÈˆB‰ שבועה בלי חלקו וגובה השטר, את שיוציא למי שהאמין כיון  ƒ«¿«
חלקו  גובה לו, האמין שלא ובאופן כולו]. גובה שלו, השטר שכל טוען [ואם

‰eÈבשבועה  Ì‡Â BÁa·שניהם. ÌÈÙzL שותפות בתורת לו הלוו ששניהם ¿ƒ»À»ƒ«
נפרדים  מלווים שני בתורת Ú¯Ù�Lולא ‰„BÓ Ì‰Ó „Á‡L ÔÂÈk וכיון , ≈»∆∆»≈∆∆∆ƒ¿«

ולכן  ברשות, כעושה החוב, כל את מהם לאחד שפרע הלוה נחשב שותפין שהם

,‰„BÓÏ ÌÈÒÎ� LÈ Ì‡ÂÈÒÎ�Ï ÌÈ„¯BÈ ÔÈ„ ˙Èa כל את שנפרע זה של ƒ≈¿»ƒ«∆≈ƒ¿ƒƒ¿»»
eB˜ÏÁהחוב  B¯·ÁÏ ÌÈÚ¯BÙ מהחוב חצי רק לשני  מגיע BÏכי ÔÈ‡ Ì‡Â . ¿ƒ«¬≈∆¿¿ƒ≈

„ÈÒÙ‰Ï ÔÓ‡� B�È‡ ,‰„BÓÏ ÌÈÒÎ�בהודאתוL ÔÂÈk ,B¯·ÁÏ חבירו ¿»ƒ«∆≈∆¡»¿«¿ƒ«¬≈≈»∆
ÔÓ‡� ‡e‰ B˜ÏÁ ÏÚ Ï·‡ ,B„Èa ¯ËL‰ נפרע ÔÈa‚Óשכבר ÔÈ„ ˙È·e , «¿«¿»¬»«∆¿∆¡»≈ƒ«¿ƒ

B˜ÏÁמהלוה  ¯Á‡Ï למוציא מהחוב חצי עוד שוב לשלם צריך שהלוה היינו ¿«≈∆¿
השטר, למוציא שהאמין כיון שותפים, שאינם באופן אבל שהאמינו. כיון השטר,

כל  את לו שפרע ממי חצי וגובה וחוזר השטר, למוציא כולו את לשלם צריך

.החוב 
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·Ú ÔÓÈÒ

˙Â�ÂÎ˘Ó È�È„ ‰·¯‰Â ,ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰
ÌÈÙÈÚÒ ‰"Ó Â·Â

‡ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ הלוה ˆ¯CÈשל LÓzLÈהמלוה , ‡ÏL ¯‰ÊÏ ««¿∆«««¿»ƒƒ»≈∆…ƒ¿«≈
˙Èa¯ BÓk ‡e‰L È�tÓ ,Ba,מדאורייתא שאסורה קצוצה ריבית הוי ולא ƒ¿≈∆¿ƒƒ

ממשית  תוספת קיבל שלא משום או ההלוואה, בשעת כן קצץ שלא קפב משום

Â ÌBc¯˜Â ‡¯Ó ÏÚ È�ÚÏ ‰ÂÏ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó B¯ÎNL ,Ba ‡ˆBÈÎ ¿ƒƒ¿»¿»ƒ«»»¿«¿¿«≈∆¿»¿À∆
˙ÁÙ� B�È‡Â בהשתמשות˙eL¯a ‡ÏL B¯ÈkN‰Ï ÏBÎÈ ,ËÚÓ ‡Ï‡ ¿≈ƒ¿»∆»¿«»¿«¿ƒ∆…ƒ¿

B·BÁa ˙e¯ÈÎN‰ ÈÓ„ BÏ ˙Bk�Ïe ,ÌÈÏÚa משא"כ ללוה, ניחא דמסתמא ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿
דעת  ללא להשכירו אסור ולכן לו, שניחא ברור לא מרובה, שהפחת באופן

Ï‡הלוה  Ï·‡ ,Ì¯ÈkN‰Ï ÏBÎÈ ÌÈ¯Á‡Ï ‡˜Â„„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿«¿»«¬≈ƒ»¿«¿ƒ»¬»…
‡„LÁ ÌeLÓ ,BÓˆÚÏ שכירות דמי לנכות בלי שמשתמש שיחשדוהו ¿«¿ƒ¬»»

ÏÁzÓ‰‰‚‰:.החפץ  BÓÚ ‰�˙‰ ‡ÏL ‡˜Â„Â וינכה במשכון שישתמש ¿«¿»∆…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

השכרתו  דמי È¯Lמהחוב ,‰ÏÁzÓ ‰ÂÏ‰ ÌÚ ‰�˙‰ Ì‡ Ï·‡ באופן , כי ¬»ƒƒ¿»ƒ«…∆ƒ¿ƒ»»ƒ

גם  יודע במשכון אצלו נמצא שזה שיודע שמי חשד, אין שוב שהתנה

משום  אסור ניכוי בלי השתמשות [אבל ניכוי. עם השתמשות על שהתנה

מראש] כשהתנה אפילו ÛÒÂÈ)קפג ריבית ˙È·)·"Ú˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ .¿«≈¿∆≈»ƒ»

בנכייתא  פירות לאכילת משכנתא בלי Â"Ò˜Âדין בחצירו לגור מותר אם דין ¿

להשכרה  עומדת כשאינה LÏ‡¯לשלם ÌÈ¯ÙÒ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿»ƒƒ¿«

u

וכאן קפב. שמים , ידי לצאת  להחזיר צריך  ריבית  אבק בכל השתמש , אם  ובדיעבד

כזה, דבר שוכר שהיה אדם שהוא אע"פ להשכרה, עומד שלא בדבר כשהשתמש 

אבל יד"ש , לצאת אפי' להחזיר דא "צ קס "ו  סימן ביו "ד והשו"ע הטור דעת מ"מ 

שמים. ידי לצאת  להחזיר  צריך  הרמב "ם  לדעת

עמוקפג. שהתנה  יודעים  ולא משכון שזה שיודעים  אנשים שיש  דצ"ע  כתב  ובש "ך 

חשד. איכא  ואכתי במשכון , להשתמש  שיכולח 
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Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏ‰L ÌÈ¯ÙÒa „ÓÏ Ì‡Â ,ÌÈ¯·„ כמשכון ÁÏBLוקיבלם È¯˜Ó , ¿»ƒ¿ƒ»««¿»ƒ∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿≈≈«

ÔB„˜ta „È ועדות לשבועה ונפסל באונסין, וחייב גזלן ÌÈ˜ÏÁÓונעשה LÈÂ . »«ƒ»¿≈¿«¿ƒ

יד  שולח נחשב לא דבספרים דברים, לשאר ספרים ÂˆÓ‰בין ¯·Ò˜„ ÌeLÓƒ¿»»«ƒ¿»

„È·Ú˜ מצוה לצורך להשתמש שמותר וחשב וטעה בספרים, תורה שלומד »»ƒ

(˙ÂÚ„‰ È˙˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ‡ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)·"Ú˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ סעיף ¿«≈¿∆≈»ƒ»

והיינו  לכתחילה, בספרים להשתמש שמותר אחת דיעה הביא ששם א',

מצוה  ובמקום דרבנן, ריבית משום רק גזל משום בו דאין מראש, כשהתנה

אסרו  .לא

¯„‡ „È

בהערה · ראה לסעיף ÔÈaקפד הקדמה ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«««¿≈
˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L הלוה הנאת רק B¯t˙שזה e‰ÂÏ‰L ÔÈa הנאת גם שזה ∆ƒ¿»»≈∆ƒ¿»≈

נרקבים  שהיו יתכן בביתו, שוהים היו אם כי ÚLa˙מלוה, B�kLÓL ÔÈa ,≈∆ƒ¿¿ƒ¿«
B˙‡ÂÏ‰ חייב שאין וודאי לבטחון, רק אלא לגבייה לוקחו אינו הלואה שבשעת «¿»»
e‰ÂÏ‰Lבאונסין, ¯Á‡ B�kLÓL ÔÈa,לגבייה שלקחו לומר מקום שיש ≈∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»

חייב  שאין קמ"ל באונסין, יתחייב אלא קפה וא"כ ,¯ÎN ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ כיון ¬≈∆≈»»
שעס  בשעה מצדקה פטור הוא הרי המשכון, בשמירת בטיפול מצוה וק שעושה

על  פרוטה קיבל כאילו נחשב זה ולכן במצוה, עוסק מדין המשכון בשימור

הבא.שמירתו  הרמ"א קודם היא זו הג"ה ‡Ì‰‚‰:מקום ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡Â¿≈ƒ≈ƒ

ÔBkLÓÏ BÏa˜L L¯tרקBÈÂL È„Îa אם מהמשכון, יותר החוב שאם והיינו ≈«∆ƒ¿¿«¿ƒ¿≈»¿

החוב  יתרת את ויגבה המשכון שיוי כנגד רק יפסיד המשכון את ÔÈaיאבד ,≈

u

שומר,קפד. בתורת רק  עליו  הוא  הרי גבייה , בתורת ולא כבטחון משכון  המקבל 

שמירתו , על  שכר שום  קיבל  שלא  כיון  חינם שומר הוא  אם הראשונים ונחלקו 

כיון  שכר, כשומר שנחשב  או  ואבידה. בגניבה ולא בפשיעה רק חייב  וממילא

יבוא ואם מצוה, כעושה נחשב  זה  הרי המשכון בשמירת  לטפל  שעוסק שבשעה

וכיון  המצוה, מן  פטור במצוה העוסק  מדין לו  מלתת  ייפטר  צדקה , לבקש  עני 

שכר. שומר כדין פטור, ודאי  באונסין  אבל  קיבלו . כאילו  נחשב  הפרוטה, את שחסך 

חייב גבייה, בתורת קיבלו  ואם באונס. אף  מפסיד ודאי  החוב  שיעור כנגד אמנם 

החוב . מכדי ביותר אף  באונסין

את קפה. קונה הלוואתו בשעת שלא שבמשכנו  ראשונים  הרבה שדעת הביא בש "ך 

באונסין . חייב  ולכן המשכון,
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·Ú ÔÓÈÒ

˙Â�ÂÎ˘Ó È�È„ ‰·¯‰Â ,ÔÂÎ˘Ó‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰
ÌÈÙÈÚÒ ‰"Ó Â·Â

‡ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ הלוה ˆ¯CÈשל LÓzLÈהמלוה , ‡ÏL ¯‰ÊÏ ««¿∆«««¿»ƒƒ»≈∆…ƒ¿«≈
˙Èa¯ BÓk ‡e‰L È�tÓ ,Ba,מדאורייתא שאסורה קצוצה ריבית הוי ולא ƒ¿≈∆¿ƒƒ

ממשית  תוספת קיבל שלא משום או ההלוואה, בשעת כן קצץ שלא קפב משום

Â ÌBc¯˜Â ‡¯Ó ÏÚ È�ÚÏ ‰ÂÏ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó B¯ÎNL ,Ba ‡ˆBÈÎ ¿ƒƒ¿»¿»ƒ«»»¿«¿¿«≈∆¿»¿À∆
˙ÁÙ� B�È‡Â בהשתמשות˙eL¯a ‡ÏL B¯ÈkN‰Ï ÏBÎÈ ,ËÚÓ ‡Ï‡ ¿≈ƒ¿»∆»¿«»¿«¿ƒ∆…ƒ¿

B·BÁa ˙e¯ÈÎN‰ ÈÓ„ BÏ ˙Bk�Ïe ,ÌÈÏÚa משא"כ ללוה, ניחא דמסתמא ¿»ƒ¿«¿≈«¿ƒ¿
דעת  ללא להשכירו אסור ולכן לו, שניחא ברור לא מרובה, שהפחת באופן

Ï‡הלוה  Ï·‡ ,Ì¯ÈkN‰Ï ÏBÎÈ ÌÈ¯Á‡Ï ‡˜Â„„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿«¿»«¬≈ƒ»¿«¿ƒ»¬»…
‡„LÁ ÌeLÓ ,BÓˆÚÏ שכירות דמי לנכות בלי שמשתמש שיחשדוהו ¿«¿ƒ¬»»

ÏÁzÓ‰‰‚‰:.החפץ  BÓÚ ‰�˙‰ ‡ÏL ‡˜Â„Â וינכה במשכון שישתמש ¿«¿»∆…ƒ¿»ƒƒ¿ƒ»

השכרתו  דמי È¯Lמהחוב ,‰ÏÁzÓ ‰ÂÏ‰ ÌÚ ‰�˙‰ Ì‡ Ï·‡ באופן , כי ¬»ƒƒ¿»ƒ«…∆ƒ¿ƒ»»ƒ

גם  יודע במשכון אצלו נמצא שזה שיודע שמי חשד, אין שוב שהתנה

משום  אסור ניכוי בלי השתמשות [אבל ניכוי. עם השתמשות על שהתנה

מראש] כשהתנה אפילו ÛÒÂÈ)קפג ריבית ˙È·)·"Ú˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ .¿«≈¿∆≈»ƒ»

בנכייתא  פירות לאכילת משכנתא בלי Â"Ò˜Âדין בחצירו לגור מותר אם דין ¿

להשכרה  עומדת כשאינה LÏ‡¯לשלם ÌÈ¯ÙÒ ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .≈¿ƒ¿≈ƒ≈¿»ƒƒ¿«

u

וכאן קפב. שמים , ידי לצאת  להחזיר צריך  ריבית  אבק בכל השתמש , אם  ובדיעבד

כזה, דבר שוכר שהיה אדם שהוא אע"פ להשכרה, עומד שלא בדבר כשהשתמש 

אבל יד"ש , לצאת אפי' להחזיר דא "צ קס "ו  סימן ביו "ד והשו"ע הטור דעת מ"מ 

שמים. ידי לצאת  להחזיר  צריך  הרמב "ם  לדעת

עמוקפג. שהתנה  יודעים  ולא משכון שזה שיודעים  אנשים שיש  דצ"ע  כתב  ובש "ך 

חשד. איכא  ואכתי במשכון , להשתמש  שיכולח 
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Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏ‰L ÌÈ¯ÙÒa „ÓÏ Ì‡Â ,ÌÈ¯·„ כמשכון ÁÏBLוקיבלם È¯˜Ó , ¿»ƒ¿ƒ»««¿»ƒ∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿≈≈«

ÔB„˜ta „È ועדות לשבועה ונפסל באונסין, וחייב גזלן ÌÈ˜ÏÁÓונעשה LÈÂ . »«ƒ»¿≈¿«¿ƒ

יד  שולח נחשב לא דבספרים דברים, לשאר ספרים ÂˆÓ‰בין ¯·Ò˜„ ÌeLÓƒ¿»»«ƒ¿»

„È·Ú˜ מצוה לצורך להשתמש שמותר וחשב וטעה בספרים, תורה שלומד »»ƒ

(˙ÂÚ„‰ È˙˘ ˙Â‡ÈˆÓ ÂÏ‡ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)·"Ú˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ סעיף ¿«≈¿∆≈»ƒ»

והיינו  לכתחילה, בספרים להשתמש שמותר אחת דיעה הביא ששם א',

מצוה  ובמקום דרבנן, ריבית משום רק גזל משום בו דאין מראש, כשהתנה

אסרו  .לא

¯„‡ „È

בהערה · ראה לסעיף ÔÈaקפד הקדמה ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«««¿≈
˙BÚÓ e‰ÂÏ‰L הלוה הנאת רק B¯t˙שזה e‰ÂÏ‰L ÔÈa הנאת גם שזה ∆ƒ¿»»≈∆ƒ¿»≈

נרקבים  שהיו יתכן בביתו, שוהים היו אם כי ÚLa˙מלוה, B�kLÓL ÔÈa ,≈∆ƒ¿¿ƒ¿«
B˙‡ÂÏ‰ חייב שאין וודאי לבטחון, רק אלא לגבייה לוקחו אינו הלואה שבשעת «¿»»
e‰ÂÏ‰Lבאונסין, ¯Á‡ B�kLÓL ÔÈa,לגבייה שלקחו לומר מקום שיש ≈∆ƒ¿¿««∆ƒ¿»

חייב  שאין קמ"ל באונסין, יתחייב אלא קפה וא"כ ,¯ÎN ¯ÓBL ‰Ê È¯‰ כיון ¬≈∆≈»»
שעס  בשעה מצדקה פטור הוא הרי המשכון, בשמירת בטיפול מצוה וק שעושה

על  פרוטה קיבל כאילו נחשב זה ולכן במצוה, עוסק מדין המשכון בשימור

הבא.שמירתו  הרמ"א קודם היא זו הג"ה ‡Ì‰‚‰:מקום ÔÈa ˜eÏÁ ÔÈ‡Â¿≈ƒ≈ƒ

ÔBkLÓÏ BÏa˜L L¯tרקBÈÂL È„Îa אם מהמשכון, יותר החוב שאם והיינו ≈«∆ƒ¿¿«¿ƒ¿≈»¿

החוב  יתרת את ויגבה המשכון שיוי כנגד רק יפסיד המשכון את ÔÈaיאבד ,≈

u

שומר,קפד. בתורת רק  עליו  הוא  הרי גבייה , בתורת ולא כבטחון משכון  המקבל 

שמירתו , על  שכר שום  קיבל  שלא  כיון  חינם שומר הוא  אם הראשונים ונחלקו 

כיון  שכר, כשומר שנחשב  או  ואבידה. בגניבה ולא בפשיעה רק חייב  וממילא

יבוא ואם מצוה, כעושה נחשב  זה  הרי המשכון בשמירת  לטפל  שעוסק שבשעה

וכיון  המצוה, מן  פטור במצוה העוסק  מדין לו  מלתת  ייפטר  צדקה , לבקש  עני 

שכר. שומר כדין פטור, ודאי  באונסין  אבל  קיבלו . כאילו  נחשב  הפרוטה, את שחסך 

חייב גבייה, בתורת קיבלו  ואם באונס. אף  מפסיד ודאי  החוב  שיעור כנגד אמנם 

החוב . מכדי ביותר אף  באונסין

את קפה. קונה הלוואתו בשעת שלא שבמשכנו  ראשונים  הרבה שדעת הביא בש "ך 

באונסין . חייב  ולכן המשכון,
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Ì˙Ò BÏa˜ ממי לאפוקי יותר, ולא החוב כנגד רק הוא המשכון הכי אפילו ƒ¿¿«

חובו כל הפסיד המשכון אבד אם סתם, דבקיבלו שהוא .(ÂË¯)שפסק ומכיון

ואבידה  בגניבה שחייב שכר �‚�·,שומר B‡ ÔBkLÓ‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿«
ÔBkLÓ‰ ‰ÂL ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÓ„a ·ÈÁÏÚ „Á‡Ï ÔÈ‡ ,·BÁ‰ ÈÓ„ È„k «»¿»»¿ƒ»»»∆««¿¿≈¿≈«≈¿∆»«

ÌeÏk B¯·Á המשכון כשיווי שהוא החוב גביית באי המשכון על לו משלם .כי ¬≈¿
ÔB¯˙È‰ ‰ÂÏ‰ ÌÏLÓ ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ·BÁ‰ Ì‡Â יותר שהחוב מה ¿ƒ«≈«««¿¿«≈«…∆«ƒ¿

המשכון  קיבלו ‰‚‰:.משיווי שאם כתב כאן] באמת [שמקומו לעיל ברמ"א

המשכון שיווי כנגד רק הפסיד המשכון אבד אם „‡Ìסתם ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ

Ïa˜ Ì‡ eÏÙ‡ ,·BÁ‰ ÏÎa ÔBkLÓ‰ Ïa˜ÓL ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ¯Ó‡Â L¯t≈«¿»«ƒ¿««¿»»∆¿«≈««¿¿»«¬ƒƒƒ≈

ÈÊeÊ ‡ÙÏ‡a ‡Ï‚Ó„ ‡z˜,זוז אלף של חוב עבור מעט ששווה מגל של יד «»¿«¿»¿«¿»≈

אם  כן, שהתנה ‰Ïkכיון „·‡ ,ÔBkLÓ‰ דס"ל ‡·„ ראשונים מכמה לאפוקי »«««¿»««…

המשכון  כנגד רק אלא הפסיד לא זה באופן „ÈÓ(ÂË¯)דאפילו Ì‡Â .¿ƒ¿≈
,·BÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯˙È ÔBkLÓ‰לכן המשכון, בהפסד חייב שהמלוה �Ô˙Bכיון ««¿¿≈ƒ««≈

ÔB¯˙È‰ ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ מהחוב יותר המשכון ‰ÔBkLÓ,ששווה Ò�‡� Ì‡Â . ««¿∆«…∆«ƒ¿¿ƒ∆¡«««¿
,ÌÈÒ�‡ ¯‡LÓ Ba ‡ˆBÈÎÂ ÔÈÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï�L ÔB‚k ששומר כיון ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿«≈ƒ¿«…¿ƒ

מאונסין פטור Lשכר ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈזה בגניבה �‡�Òאכן או בפשיעה ולא ƒ»«««¿∆∆∆¡«
‡B¯Á�‰.ואבידה  ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLÓ‰ ÏÚa BÏ ÌÏLÈÂ ,ƒ«≈««««¿∆«¿»«¬»
:‰‚‰LÈÂ ו הנ"ל כל על ‡Ï‡חולקים ÈÂ‰ ‡Ï ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ„ ÌÈ¯ÓB‡ ¿≈¿ƒ¿«¿∆«««¿…¬≈∆»

Ì�Á ¯ÓBL,צדקה מלתת ייפטר עני יבוא שאם הזו שההנאה סוברים הם כי ≈ƒ»

לגמרי, חינם שומר אינו אמנם שכר, שומר ידו על ליחשב הנאה נחשב אינו

רק �Ô˙Bאלא ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ·BÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯˙È ÔBkLÓ‰ ÈÓ„ Ì‡L ‰Ê ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈««¿¿≈ƒ««≈««¿∆≈

ÔB¯˙È‰ ‰ÂÏÏ מהחוב היותר המשכון BÈ˙¯של ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÚÓ „a‡ ‡Ï‡ «…∆«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿…≈

בקבלת  מונח זה כי חינם, שומר שהוא אע"פ הפסיד החוב דמי את אמנם

חובו  את לפחות יפסיד המשכון ייאבד שאם ÌÁÂ¯Èהמשכון, Â�·¯ Ì˘· ¯ÂË)

(˘"‡¯‰Â,È˙Î„ ‰ÓÎ· ˘"‡¯‰ ˙Ú„ ˙Ó‡· ÁÎÂÓ ÔÎÂ :ÂÈ�ÂÈˆ· Í"˘‰ ÛÈÒÂ‰Â)

‰ÎÏ‰„ ‰‡¯� ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈ‡¯‰ ÂÏ‡ ÏÎÓÂ" ·˙Î ÌÈ�È„‰ ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù ÛÂÒ· Ë¯Ù·Â

˘È ˜¯Ù· ‡È„‰Ï ˘"‡¯‰ „ÂÚ Î"ÎÂ ,˘"‡¯‰ ˙Ú„Ï ÛÒÂÈ ˙È·Î ‡ÏÂ ,"‰·¯Î

(Ì˘ ÔÈÚ ¯ÊÂÁ È˙ÓÈ‡ „Ú ÔÈ�˜ È·‚ ÔÈÏÁÂ�‡˜ÈÙÒÓe מחלוקת שהוא כיון ƒ¿≈»

מספק  חינם, שומר או שכר שומר הוא אם BÓÓ�‡ראשונים Ô�È˜ÙÓ ‡Ï…«¿ƒ»»»

מהחוב יותר ששווה  המשכון שיווי יתרת את לשלם חייב ÛÂÒואינו ÈÎ„¯Ó)
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(ÔÈ�Ó‡‰ ˜¯ÙÏk‰ È¯·„Ï ÌÏLÏ ·ÈÁ ,‰ÚÈLÙa ·�‚� B‡ „·‡� Ì‡Â כי . ¿ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿«≈¿ƒ¿≈«…

בפשיעה חייב חינם שומר .(ÂË¯)אף

‚ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ שכר כשומר המלוה B„È˜Ù‰Âודין ‰ÂÏÓ‰ ¯ÊÁÂ , ««¿∆«««¿¿»«««¿∆¿ƒ¿ƒ
‰ÂÏÏ חינם שומר �‡·„בתורת B‡ ·�‚�Â ‡Ûמהלוה , ,‰ÂÏÓ‰ ·ÈÁ , «…∆¿ƒ¿«∆¡««»««¿∆«

BÏ B�˙� ÔB„˜t ˙¯B˙·„ ÔÂÈk ,„·‡ ‰ÂÏ‰ „ÈaL Èt ÏÚ בתורת ולא «ƒ∆¿««…∆»«≈»ƒ¿«ƒ»¿»
א"כ  לבעליו, המשכון ˜‡Èהשבת ‰ÂÏÓ„ ‡˙eL¯a Èzk‡ השמירה חיוב כי ««ƒƒ¿»¿«¿∆»≈

של  השמירה חיוב חוזר ואבידה, גניבה על פטור שהלוה וכיון פקעה, לא שלו

ואף  מהחוב, יותר המשכון שיווי ביתרת אף וחייב שכר, כשומר דדינו המלוה

כנ"ל  חובו את הפסיד עכ"פ חינם, כשומר שדינו הרמ"א ‰ÌÚË,לשיטת ‰ÊÓe .ƒ∆«««
ÏÚ ÔBÚÓLÓ ˙BÚÓ ‰ÂÏ Ô·e‡¯ Ì‡לו שמשכן ‡BzLסמך È„‚a ƒ¿≈»»»ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿

ÊÁÂ¯בהסכמתה  BÏהמלוה , ÔÏÈ‡L‰Â ללוה˙Óe ,„ÚBÓ‰ ¯Á‡Ï „Ú ¿»«¿ƒ¿ƒ»«¿«««≈≈
‰ÏLBÓהלוה  ˙ÓÈ‡Óe ,„ÚBÓa בעלה חובות בעבור לה אשר כל שיקח «≈≈≈««≈

˙‡ ‰¯ÒÓכלÔBÚÓLÏ dÏ ¯L‡ מהמושל להבריח כדי Âהמלוה בכלל , »¿»∆¬∆»¿ƒ¿¿
היה לו שהביאה ÔBÚÓLהנכסים dÏ ¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,Ì‰‰ ÌÈ„‚a‰ Ì‚««¿»ƒ»≈¿«««∆¡ƒ»ƒ¿

ÌÈ„‚a Ì˙B‡Ó ıeÁ Ïk‰ לוה שבעלה החוב על משכון בתורת מעכבם כי «…≈»¿»ƒ
מ"מ  בכתובתה, לגבותם רוצה שהיא ואע"פ ÔBÚÓLממנו, ÌÚ ÔÈ„‰ שהוא «ƒƒƒ¿

ללוה, שהחזירם ואע"פ הלוה, שמת קודם אצלו ממושכנים היו שכבר כיון קודם,

Lמ"מ ÔÂÈkרק‡L ˙¯B˙a˙eL¯a Ì‰ ÔÈ„Ú ,Ô·e‡¯ „ÈÏ e‡a ‰Ï ≈»∆¿«¿≈»»¿«¿≈¬«ƒ≈ƒ¿
.ÔBÚÓL:‰‚‰ÈB‚ Ïˆ‡ B�kLÓÏ ÔBkLÓ ÔBÚÓLÏ Ô˙�L Ô·e‡¯ הלואה עבור ƒ¿¿≈∆»«¿ƒ¿«¿¿«¿¿≈∆

כמשכון  לגוי שיתן חפץ לו הביא וראובן ראובן, לצורך לשמעון מלוה ,שהגוי

ÈB‚Ï ¯Á‡ ÔBkLÓ Ô˙� ÔBÚÓLÂ ראובן של המשכון את לקבל רצה לא כי ¿ƒ¿»««¿«≈«

ÂÈÏÚ e‰ÂÏ‰ eÏ‡k ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰NÚ� ,B„Èa Ô·e‡¯ ÏL ÔBkLÓ ·kÚÂ דבעצם ¿ƒ≈«¿∆¿≈¿»«¬»»»≈¿ƒƒ¿»»»

הלוה  שהוא נחשב זה הרי לראובן, ונתנם מהגוי קיבל ששמעון המעות

השו"ע  לדעת שכר שומר נחשב וממילא משכון, לו נתן וראובן לראובן,

חובו  את מפסיד הרמ"א לדעת גם ועכ"פ הרמ"א, לדעת חינם קפו ושומר

(Ë"� ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„‡Ù Ó"¯‰Ó).

u

הסכיםקפו. לא שהגוי  בתנאי וגם ריבית , משלם  אינו שראובן בתנאי  זה וכל 

להחשיב אפשר אי ריבית, משלם  ראובן  אם כי ראובן, של  משכונו  על  להלוות

משכונ על  להלוות הסכים הגוי  אם וכן  ריבית, לו  לתת אסור דהרי משמעון, ושלווה
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Ì˙Ò BÏa˜ ממי לאפוקי יותר, ולא החוב כנגד רק הוא המשכון הכי אפילו ƒ¿¿«

חובו כל הפסיד המשכון אבד אם סתם, דבקיבלו שהוא .(ÂË¯)שפסק ומכיון

ואבידה  בגניבה שחייב שכר �‚�·,שומר B‡ ÔBkLÓ‰ „·‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»«««¿ƒ¿«
ÔBkLÓ‰ ‰ÂL ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÓ„a ·ÈÁÏÚ „Á‡Ï ÔÈ‡ ,·BÁ‰ ÈÓ„ È„k «»¿»»¿ƒ»»»∆««¿¿≈¿≈«≈¿∆»«

ÌeÏk B¯·Á המשכון כשיווי שהוא החוב גביית באי המשכון על לו משלם .כי ¬≈¿
ÔB¯˙È‰ ‰ÂÏ‰ ÌÏLÓ ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ¯˙BÈ ·BÁ‰ Ì‡Â יותר שהחוב מה ¿ƒ«≈«««¿¿«≈«…∆«ƒ¿

המשכון  קיבלו ‰‚‰:.משיווי שאם כתב כאן] באמת [שמקומו לעיל ברמ"א

המשכון שיווי כנגד רק הפסיד המשכון אבד אם „‡Ìסתם ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ¿≈¿ƒ¿ƒ

Ïa˜ Ì‡ eÏÙ‡ ,·BÁ‰ ÏÎa ÔBkLÓ‰ Ïa˜ÓL ‰‡ÂÏ‰ ˙ÚLa ¯Ó‡Â L¯t≈«¿»«ƒ¿««¿»»∆¿«≈««¿¿»«¬ƒƒƒ≈

ÈÊeÊ ‡ÙÏ‡a ‡Ï‚Ó„ ‡z˜,זוז אלף של חוב עבור מעט ששווה מגל של יד «»¿«¿»¿«¿»≈

אם  כן, שהתנה ‰Ïkכיון „·‡ ,ÔBkLÓ‰ דס"ל ‡·„ ראשונים מכמה לאפוקי »«««¿»««…

המשכון  כנגד רק אלא הפסיד לא זה באופן „ÈÓ(ÂË¯)דאפילו Ì‡Â .¿ƒ¿≈
,·BÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯˙È ÔBkLÓ‰לכן המשכון, בהפסד חייב שהמלוה �Ô˙Bכיון ««¿¿≈ƒ««≈

ÔB¯˙È‰ ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ מהחוב יותר המשכון ‰ÔBkLÓ,ששווה Ò�‡� Ì‡Â . ««¿∆«…∆«ƒ¿¿ƒ∆¡«««¿
,ÌÈÒ�‡ ¯‡LÓ Ba ‡ˆBÈÎÂ ÔÈÊÓ ÌÈËÒÏa Á˜Ï�L ÔB‚k ששומר כיון ¿∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿À»¿«≈ƒ¿«…¿ƒ

מאונסין פטור Lשכר ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈזה בגניבה �‡�Òאכן או בפשיעה ולא ƒ»«««¿∆∆∆¡«
‡B¯Á�‰.ואבידה  ‰Ëe¯t „Ú B·BÁ ˙‡ ÔBkLÓ‰ ÏÚa BÏ ÌÏLÈÂ ,ƒ«≈««««¿∆«¿»«¬»
:‰‚‰LÈÂ ו הנ"ל כל על ‡Ï‡חולקים ÈÂ‰ ‡Ï ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ„ ÌÈ¯ÓB‡ ¿≈¿ƒ¿«¿∆«««¿…¬≈∆»

Ì�Á ¯ÓBL,צדקה מלתת ייפטר עני יבוא שאם הזו שההנאה סוברים הם כי ≈ƒ»

לגמרי, חינם שומר אינו אמנם שכר, שומר ידו על ליחשב הנאה נחשב אינו

רק �Ô˙Bאלא ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡ ·BÁ‰ ÏÚ ÌÈ¯˙È ÔBkLÓ‰ ÈÓ„ Ì‡L ‰Ê ÔÈ�ÚÏ¿ƒ¿»∆∆ƒ¿≈««¿¿≈ƒ««≈««¿∆≈

ÔB¯˙È‰ ‰ÂÏÏ מהחוב היותר המשכון BÈ˙¯של ‡ÏÂ ,ÂÈ˙BÚÓ „a‡ ‡Ï‡ «…∆«ƒ¿∆»ƒ≈»»¿…≈

בקבלת  מונח זה כי חינם, שומר שהוא אע"פ הפסיד החוב דמי את אמנם

חובו  את לפחות יפסיד המשכון ייאבד שאם ÌÁÂ¯Èהמשכון, Â�·¯ Ì˘· ¯ÂË)

(˘"‡¯‰Â,È˙Î„ ‰ÓÎ· ˘"‡¯‰ ˙Ú„ ˙Ó‡· ÁÎÂÓ ÔÎÂ :ÂÈ�ÂÈˆ· Í"˘‰ ÛÈÒÂ‰Â)

‰ÎÏ‰„ ‰‡¯� ˙Â¯Â¯· ˙ÂÈ‡¯‰ ÂÏ‡ ÏÎÓÂ" ·˙Î ÌÈ�È„‰ ˙ÚÂ·˘ ˜¯Ù ÛÂÒ· Ë¯Ù·Â

˘È ˜¯Ù· ‡È„‰Ï ˘"‡¯‰ „ÂÚ Î"ÎÂ ,˘"‡¯‰ ˙Ú„Ï ÛÒÂÈ ˙È·Î ‡ÏÂ ,"‰·¯Î

(Ì˘ ÔÈÚ ¯ÊÂÁ È˙ÓÈ‡ „Ú ÔÈ�˜ È·‚ ÔÈÏÁÂ�‡˜ÈÙÒÓe מחלוקת שהוא כיון ƒ¿≈»

מספק  חינם, שומר או שכר שומר הוא אם BÓÓ�‡ראשונים Ô�È˜ÙÓ ‡Ï…«¿ƒ»»»

מהחוב יותר ששווה  המשכון שיווי יתרת את לשלם חייב ÛÂÒואינו ÈÎ„¯Ó)
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(ÔÈ�Ó‡‰ ˜¯ÙÏk‰ È¯·„Ï ÌÏLÏ ·ÈÁ ,‰ÚÈLÙa ·�‚� B‡ „·‡� Ì‡Â כי . ¿ƒ∆¡«ƒ¿«ƒ¿ƒ»«»¿«≈¿ƒ¿≈«…

בפשיעה חייב חינם שומר .(ÂË¯)אף

‚ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ שכר כשומר המלוה B„È˜Ù‰Âודין ‰ÂÏÓ‰ ¯ÊÁÂ , ««¿∆«««¿¿»«««¿∆¿ƒ¿ƒ
‰ÂÏÏ חינם שומר �‡·„בתורת B‡ ·�‚�Â ‡Ûמהלוה , ,‰ÂÏÓ‰ ·ÈÁ , «…∆¿ƒ¿«∆¡««»««¿∆«

BÏ B�˙� ÔB„˜t ˙¯B˙·„ ÔÂÈk ,„·‡ ‰ÂÏ‰ „ÈaL Èt ÏÚ בתורת ולא «ƒ∆¿««…∆»«≈»ƒ¿«ƒ»¿»
א"כ  לבעליו, המשכון ˜‡Èהשבת ‰ÂÏÓ„ ‡˙eL¯a Èzk‡ השמירה חיוב כי ««ƒƒ¿»¿«¿∆»≈

של  השמירה חיוב חוזר ואבידה, גניבה על פטור שהלוה וכיון פקעה, לא שלו

ואף  מהחוב, יותר המשכון שיווי ביתרת אף וחייב שכר, כשומר דדינו המלוה

כנ"ל  חובו את הפסיד עכ"פ חינם, כשומר שדינו הרמ"א ‰ÌÚË,לשיטת ‰ÊÓe .ƒ∆«««
ÏÚ ÔBÚÓLÓ ˙BÚÓ ‰ÂÏ Ô·e‡¯ Ì‡לו שמשכן ‡BzLסמך È„‚a ƒ¿≈»»»ƒƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿

ÊÁÂ¯בהסכמתה  BÏהמלוה , ÔÏÈ‡L‰Â ללוה˙Óe ,„ÚBÓ‰ ¯Á‡Ï „Ú ¿»«¿ƒ¿ƒ»«¿«««≈≈
‰ÏLBÓהלוה  ˙ÓÈ‡Óe ,„ÚBÓa בעלה חובות בעבור לה אשר כל שיקח «≈≈≈««≈

˙‡ ‰¯ÒÓכלÔBÚÓLÏ dÏ ¯L‡ מהמושל להבריח כדי Âהמלוה בכלל , »¿»∆¬∆»¿ƒ¿¿
היה לו שהביאה ÔBÚÓLהנכסים dÏ ¯ÈÊÁ‰ Ck ¯Á‡Â ,Ì‰‰ ÌÈ„‚a‰ Ì‚««¿»ƒ»≈¿«««∆¡ƒ»ƒ¿

ÌÈ„‚a Ì˙B‡Ó ıeÁ Ïk‰ לוה שבעלה החוב על משכון בתורת מעכבם כי «…≈»¿»ƒ
מ"מ  בכתובתה, לגבותם רוצה שהיא ואע"פ ÔBÚÓLממנו, ÌÚ ÔÈ„‰ שהוא «ƒƒƒ¿

ללוה, שהחזירם ואע"פ הלוה, שמת קודם אצלו ממושכנים היו שכבר כיון קודם,

Lמ"מ ÔÂÈkרק‡L ˙¯B˙a˙eL¯a Ì‰ ÔÈ„Ú ,Ô·e‡¯ „ÈÏ e‡a ‰Ï ≈»∆¿«¿≈»»¿«¿≈¬«ƒ≈ƒ¿
.ÔBÚÓL:‰‚‰ÈB‚ Ïˆ‡ B�kLÓÏ ÔBkLÓ ÔBÚÓLÏ Ô˙�L Ô·e‡¯ הלואה עבור ƒ¿¿≈∆»«¿ƒ¿«¿¿«¿¿≈∆

כמשכון  לגוי שיתן חפץ לו הביא וראובן ראובן, לצורך לשמעון מלוה ,שהגוי

ÈB‚Ï ¯Á‡ ÔBkLÓ Ô˙� ÔBÚÓLÂ ראובן של המשכון את לקבל רצה לא כי ¿ƒ¿»««¿«≈«

ÂÈÏÚ e‰ÂÏ‰ eÏ‡k ¯ÓBL ÂÈÏÚ ‰NÚ� ,B„Èa Ô·e‡¯ ÏL ÔBkLÓ ·kÚÂ דבעצם ¿ƒ≈«¿∆¿≈¿»«¬»»»≈¿ƒƒ¿»»»

הלוה  שהוא נחשב זה הרי לראובן, ונתנם מהגוי קיבל ששמעון המעות

השו"ע  לדעת שכר שומר נחשב וממילא משכון, לו נתן וראובן לראובן,

חובו  את מפסיד הרמ"א לדעת גם ועכ"פ הרמ"א, לדעת חינם קפו ושומר

(Ë"� ÔÓÈÒ ‰‡ÂÂ„‡Ù Ó"¯‰Ó).

u

הסכיםקפו. לא שהגוי  בתנאי וגם ריבית , משלם  אינו שראובן בתנאי  זה וכל 

להחשיב אפשר אי ריבית, משלם  ראובן  אם כי ראובן, של  משכונו  על  להלוות

משכונ על  להלוות הסכים הגוי  אם וכן  ריבית, לו  לתת אסור דהרי משמעון, ושלווה
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¯„‡ ÂË

„¯LÙ‡ ,Ò�‡�Â ,Ba LÓzL‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙�Â ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰««¿∆«««¿¿»«¿¿ƒ¿«≈¿∆¡«∆¿»
·ÈÁÂ ,Ï‡BL ÈÂ‰ „·Ïa ˙eL¯ ˙�È˙�a eÏÙ‡L,שואל כדין באונסין ∆¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿««≈≈¿«»

אם  אבל שואל, להיות נהפך ולכן הלוואה, בשעת היה לא שנתן שהרשות ומיירי

דהמעות  שוכר אלא לוה אינו להשתמש, רשות לו שיהיה הלואה בשעת התנה

באונסין  ופטור השימוש, על שכירות דמי אלא הלואה אינם .שקיבל

‰BÚÈ‚Ó‰ B˜ÏÁ ÏÚ Ï‰˜‰ È�Ó‡� È„È ÏÚ ÔkLÓ˙�L ÈÓ לתת שחייב ƒ∆ƒ¿«¿≈«¿≈∆¡»≈«»»«∆¿««ƒ
ÒÓ‰Ó משכנוהו זה „ÔÈועל ÔÓ‡�Ï ‡ÏÂ Ï‰˜Ï ÔÈ‡ ,ÔBkLÓ‰ ·�‚�Â , ≈««¿ƒ¿«««¿≈«»»¿…«∆¡»ƒ

¯ÎN ¯ÓBL הם והנאמנים למלך, אלא לנאמנים, המס את חייבים אין כי ≈»»
שאינם  רק לא ולכן שמירה, חיוב שום עליהם אין וממילא בעלמא, כשלוחים

לשלם  וצריך נפטר לא המס בדמי אף אלא מהחוב, המשכון שיווי ביתרת חייבים

במס  חובו ‡ÂÈ¯Á,את ÔÈÎÏB‰ ¯ÈÚa ‚‰�Ó LÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ המנהג אם היינו ∆»ƒ≈≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¬»

שהם  נחשב זה דבאופן מהאנשים, גובים ואח"כ מכיסם למלך משלמים שהם

המשכון  על שומר ונחשבים הכסף את ‰¯˘·"‡)קפז מלוים Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

¯„‡ ÊË

ÂÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ שכר שומר עליו �NÚ‰ונעשה B�a Û‡ ,˙ÓÂ , ««¿∆«««¿»≈«¿«¬∆
¯ÎN ¯ÓBL ÂÈÏÚ ונחשב במשכון כשמטפל צדקה מנתינת פטור הוא גם כי »»≈»»

שהוא  ב' בסעיף הרמ"א ולדעת שכר. שומר נעשה ובעבורה פרוטה קיבל כאילו

בבנו  הדין הוא חובו, את מפסיד אולם חינם, שומר ÔÓÈÒקפח רק ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ)

(‚"Ò ‡"Ó˘ ÔÓÈÒ·Â Â"˘ ÔÓÈÒ·Â Ë"Ù.

ÊÏa˜Ó È�È‡ ¯Ó‡ ÔBkLÓ‰ ˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰««¿∆«««¿ƒ¿««»«««¿»«≈ƒ¿«≈
‰ÚÈLtÓ eÏÙ‡ ¯eËÙe ,Ì�Á ¯ÓBL eÏÙ‡ B�È‡ ,ÈÏÚ B˙eÈ¯Á‡ כיון «¬»»«≈¬ƒ≈ƒ»»¬ƒƒ¿ƒ»

פשיעה  אף כולל זה לשון אחריות, מקבל שאינו .שהתנה

u

ראובן , עבור לגוי שלו  החפץ את  שנתן בזה מצוה מקיים שמעון אין  ראובן, של 

לכו "ע. שכר לשומר נחשב  אינו  וממילא לצדקה, מפרוטה נפטר ולא 

הואקפז. הרי  המשכון, על  אחראי  שהנאמן מנהג  יש  אם  שה "ה מוסיף  והנתיבות

לחייבו . יכול  לא  כזה גרוע שמנהג שסובר כהש "ך  דלא המנהג, מכח  מתחייב 

שכר.קפח. שומר  נעשה לא  קטן  הבן ואם

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñâñ÷

¯„‡ ÊÈ

ÁBÏ ‰È‰L ÛÈÒ ÔBÚÓLÓ Ï‡L Ô·e‡¯ לשמעוןÈB‚Ó ÔBkLÓa ששמעון ¿≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»»¿«¿ƒ
לראובן  זה משכון השאיל וכעת משכון, על לגוי B„a‡Âהלוה ,ראובן , ¿ƒ¿

Ï‡BLÂשמעוןÈB‚‰ e�ÓÓ Ï‡BLL BÓk ‰a¯‰ ÔBÓÓ e�ÓÓ המשכון בעל ¿≈ƒ∆»«¿≈¿∆≈ƒ∆«
עלילות  „ÓÏÚ‡מחמת ÛÈÒ Ì˙Ò„ BÈÂL ÈÓ„ ‡Ï‡ BÏ ÌÏLÈ ‡Ï כי , …¿«≈∆»¿≈»¿ƒ¿««ƒ¿»¿»

ממון  כעת תובע שהגוי ומה האמיתי, שוויו כפי שמירה חיוב עצמו על קיבל

פטור, דעלמא, מסייף יותר הרבה שווה שבאמת ואפי' בעלמא, גזילה הוי הרבה,

שזה  דעתו על להעלות לו היה ולא רגיל, סייף על רק שמירה קיבל שלא משום

מיוחד  .סייף

Ë,ואבידה בגניבה וחייב המשכון על שכר שומר הוא שהמלוה נתבאר ב' בסעיף

ובסעיפים  חובו, כנגד עכ"פ מפסיד מ"מ חינם, שומר שהוא הרמ"א ולדעת

סכום  ועל ההלואה סכום על ללוה המלוה בין ודברים דין כשיש יבואר הבאים

המשכון. ‡�Òשווי ‡Ïa ·�‚� B‡ „·‡Â ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ וממילא ««¿∆«««¿¿»«ƒ¿«¿……∆
לשלם  È¯‰Lחייב ש , ‰ÔBkLÓנתבאר ÈÓ„a ·ÈÁ ‰ÂÏÓ‰ הרמ"א ולדעת ∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿

החוב  דמי את להפסיד a˙�L‡¯נפ"מ BÓk ב', סעיף ‰ÂÏÓ‰לעיל ¯Ó‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿»«««¿∆
ÚÏÒ דינרים ד' Ï˜LÂדהיינו ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ דינרים ב' ÂL‰דהיינו ‰È‰ ∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

דינרים  ב' של חוב ‰È‰ונשאר ÚÏÒÂ ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿∆«»»
‰ÂL כלל חוב ‰ÌÈ¯ÓBLואין ˙Úe·L ‰ÏÁz ÚaL� ‰ÂÏÓ‰ È¯‰ , »∆¬≈««¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿««¿ƒ

B˙eL¯aקפט מדרבנן  B�È‡L שנגנב אומר ולכן החפץ את שחמד חוששים כי ∆≈ƒ¿
ברשותו  החפץ שאין לישבע צריך ולכן אבד, È‰L‰או ˙Ò‰ ÚaL� ‰ÂÏ‰Â¿«…∆ƒ¿«∆≈∆»»

¯ËÙ�Â ,·BÁ‰ „‚�k ‰ÂL חייב שאינו כופר והוא הלוה, הוא הנתבע בעצם כי »∆¿∆∆«¿ƒ¿»
'שאינו  שבועת בין [ההבדל תביעה. כפירת בכל כמו היסת נשבע ולכן כלום,

כמו  תורה ספר בנקיטת נשבע ברשותו' 'אינו דשבועת ל'היסת', ברשותו'

'היסת'] משא"כ דאורייתא, במקצת מודה .בשבועת

u

רקקפט. זה אמנם מדאוריתא , הוא ברשותו  שאינו  שנשבע השומרים שבועת  כל 

שחמדו בו  שחושדים כיון נשבע  רק  ומשלם , שנשבע כאן  אולם  ונפטר, כשנשבע 

דאורייתא. כעין דרבנן שבועה הוי ממילא לעצמו ,
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¯„‡ ÂË

„¯LÙ‡ ,Ò�‡�Â ,Ba LÓzL‰Ï ˙eL¯ BÏ Ô˙�Â ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰««¿∆«««¿¿»«¿¿ƒ¿«≈¿∆¡«∆¿»
·ÈÁÂ ,Ï‡BL ÈÂ‰ „·Ïa ˙eL¯ ˙�È˙�a eÏÙ‡L,שואל כדין באונסין ∆¬ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿««≈≈¿«»

אם  אבל שואל, להיות נהפך ולכן הלוואה, בשעת היה לא שנתן שהרשות ומיירי

דהמעות  שוכר אלא לוה אינו להשתמש, רשות לו שיהיה הלואה בשעת התנה

באונסין  ופטור השימוש, על שכירות דמי אלא הלואה אינם .שקיבל

‰BÚÈ‚Ó‰ B˜ÏÁ ÏÚ Ï‰˜‰ È�Ó‡� È„È ÏÚ ÔkLÓ˙�L ÈÓ לתת שחייב ƒ∆ƒ¿«¿≈«¿≈∆¡»≈«»»«∆¿««ƒ
ÒÓ‰Ó משכנוהו זה „ÔÈועל ÔÓ‡�Ï ‡ÏÂ Ï‰˜Ï ÔÈ‡ ,ÔBkLÓ‰ ·�‚�Â , ≈««¿ƒ¿«««¿≈«»»¿…«∆¡»ƒ

¯ÎN ¯ÓBL הם והנאמנים למלך, אלא לנאמנים, המס את חייבים אין כי ≈»»
שאינם  רק לא ולכן שמירה, חיוב שום עליהם אין וממילא בעלמא, כשלוחים

לשלם  וצריך נפטר לא המס בדמי אף אלא מהחוב, המשכון שיווי ביתרת חייבים

במס  חובו ‡ÂÈ¯Á,את ÔÈÎÏB‰ ¯ÈÚa ‚‰�Ó LÈ Ôk Ì‡ ‡Ï‡ המנהג אם היינו ∆»ƒ≈≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ«¬»

שהם  נחשב זה דבאופן מהאנשים, גובים ואח"כ מכיסם למלך משלמים שהם

המשכון  על שומר ונחשבים הכסף את ‰¯˘·"‡)קפז מלוים Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·).

¯„‡ ÊË

ÂÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ שכר שומר עליו �NÚ‰ונעשה B�a Û‡ ,˙ÓÂ , ««¿∆«««¿»≈«¿«¬∆
¯ÎN ¯ÓBL ÂÈÏÚ ונחשב במשכון כשמטפל צדקה מנתינת פטור הוא גם כי »»≈»»

שהוא  ב' בסעיף הרמ"א ולדעת שכר. שומר נעשה ובעבורה פרוטה קיבל כאילו

בבנו  הדין הוא חובו, את מפסיד אולם חינם, שומר ÔÓÈÒקפח רק ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚÂ)

(‚"Ò ‡"Ó˘ ÔÓÈÒ·Â Â"˘ ÔÓÈÒ·Â Ë"Ù.

ÊÏa˜Ó È�È‡ ¯Ó‡ ÔBkLÓ‰ ˙Ïa˜ ˙ÚL·e ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰««¿∆«««¿ƒ¿««»«««¿»«≈ƒ¿«≈
‰ÚÈLtÓ eÏÙ‡ ¯eËÙe ,Ì�Á ¯ÓBL eÏÙ‡ B�È‡ ,ÈÏÚ B˙eÈ¯Á‡ כיון «¬»»«≈¬ƒ≈ƒ»»¬ƒƒ¿ƒ»

פשיעה  אף כולל זה לשון אחריות, מקבל שאינו .שהתנה

u

ראובן , עבור לגוי שלו  החפץ את  שנתן בזה מצוה מקיים שמעון אין  ראובן, של 

לכו "ע. שכר לשומר נחשב  אינו  וממילא לצדקה, מפרוטה נפטר ולא 

הואקפז. הרי  המשכון, על  אחראי  שהנאמן מנהג  יש  אם  שה "ה מוסיף  והנתיבות

לחייבו . יכול  לא  כזה גרוע שמנהג שסובר כהש "ך  דלא המנהג, מכח  מתחייב 

שכר.קפח. שומר  נעשה לא  קטן  הבן ואם
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¯„‡ ÊÈ

ÁBÏ ‰È‰L ÛÈÒ ÔBÚÓLÓ Ï‡L Ô·e‡¯ לשמעוןÈB‚Ó ÔBkLÓa ששמעון ¿≈»«ƒƒ¿«ƒ∆»»¿«¿ƒ
לראובן  זה משכון השאיל וכעת משכון, על לגוי B„a‡Âהלוה ,ראובן , ¿ƒ¿

Ï‡BLÂשמעוןÈB‚‰ e�ÓÓ Ï‡BLL BÓk ‰a¯‰ ÔBÓÓ e�ÓÓ המשכון בעל ¿≈ƒ∆»«¿≈¿∆≈ƒ∆«
עלילות  „ÓÏÚ‡מחמת ÛÈÒ Ì˙Ò„ BÈÂL ÈÓ„ ‡Ï‡ BÏ ÌÏLÈ ‡Ï כי , …¿«≈∆»¿≈»¿ƒ¿««ƒ¿»¿»

ממון  כעת תובע שהגוי ומה האמיתי, שוויו כפי שמירה חיוב עצמו על קיבל

פטור, דעלמא, מסייף יותר הרבה שווה שבאמת ואפי' בעלמא, גזילה הוי הרבה,

שזה  דעתו על להעלות לו היה ולא רגיל, סייף על רק שמירה קיבל שלא משום

מיוחד  .סייף

Ë,ואבידה בגניבה וחייב המשכון על שכר שומר הוא שהמלוה נתבאר ב' בסעיף

ובסעיפים  חובו, כנגד עכ"פ מפסיד מ"מ חינם, שומר שהוא הרמ"א ולדעת

סכום  ועל ההלואה סכום על ללוה המלוה בין ודברים דין כשיש יבואר הבאים

המשכון. ‡�Òשווי ‡Ïa ·�‚� B‡ „·‡Â ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ‰ וממילא ««¿∆«««¿¿»«ƒ¿«¿……∆
לשלם  È¯‰Lחייב ש , ‰ÔBkLÓנתבאר ÈÓ„a ·ÈÁ ‰ÂÏÓ‰ הרמ"א ולדעת ∆¬≈««¿∆«»ƒ¿≈««¿

החוב  דמי את להפסיד a˙�L‡¯נפ"מ BÓk ב', סעיף ‰ÂÏÓ‰לעיל ¯Ó‡Â , ¿∆ƒ¿»≈¿»«««¿∆
ÚÏÒ דינרים ד' Ï˜LÂדהיינו ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ דינרים ב' ÂL‰דהיינו ‰È‰ ∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆

דינרים  ב' של חוב ‰È‰ונשאר ÚÏÒÂ ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿∆«»»
‰ÂL כלל חוב ‰ÌÈ¯ÓBLואין ˙Úe·L ‰ÏÁz ÚaL� ‰ÂÏÓ‰ È¯‰ , »∆¬≈««¿∆ƒ¿«¿ƒ»¿««¿ƒ

B˙eL¯aקפט מדרבנן  B�È‡L שנגנב אומר ולכן החפץ את שחמד חוששים כי ∆≈ƒ¿
ברשותו  החפץ שאין לישבע צריך ולכן אבד, È‰L‰או ˙Ò‰ ÚaL� ‰ÂÏ‰Â¿«…∆ƒ¿«∆≈∆»»

¯ËÙ�Â ,·BÁ‰ „‚�k ‰ÂL חייב שאינו כופר והוא הלוה, הוא הנתבע בעצם כי »∆¿∆∆«¿ƒ¿»
'שאינו  שבועת בין [ההבדל תביעה. כפירת בכל כמו היסת נשבע ולכן כלום,

כמו  תורה ספר בנקיטת נשבע ברשותו' 'אינו דשבועת ל'היסת', ברשותו'

'היסת'] משא"כ דאורייתא, במקצת מודה .בשבועת

u

רקקפט. זה אמנם מדאוריתא , הוא ברשותו  שאינו  שנשבע השומרים שבועת  כל 

שחמדו בו  שחושדים כיון נשבע  רק  ומשלם , שנשבע כאן  אולם  ונפטר, כשנשבע 

דאורייתא. כעין דרבנן שבועה הוי ממילא לעצמו ,



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñ ãñ÷

¯„‡ ÁÈ

È‰ÂL ‰È‰ Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡'ב חוב ונשאר »«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆
ÂL‰דינרים  ‰È‰ ÔÈ¯�È„ ‰˘ÏLÂ ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿¿…»ƒ»ƒ»»»∆

א' בדינר וכופר אחד דינר עכ"פ שחייב במקצת מודה הלוה כן Ú·LÈואם ,ƒ»«
‰ÂÏ‰ Ú·LÈ Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯· B�È‡L ‰ÏÁz ‰ÂÏÓ‰ שבועה ««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿¿«««ƒ»««…∆

‰„È�¯דאורייתא  ÌÏLÈÂ ,B˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰Ók«»»»»∆∆¬≈»¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»
בו  .שהודה

‡Èהמלוה ‡ÓB¯אמר ‰ÂÏ‰Â ,‰ÂL ‰È‰ Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆¿«…∆≈
ÂÈÓ„ Ú„BÈ È�È‡,יודע איני אומר והלוה פרע שלא ללוה מלוה תביעת בכל ≈ƒ≈«»»

כאן  אולם שבועה, בלי נוטל שהמלוה הוא הדין פרע, אם וספק לוה שודאי כיון

לכן  ברשותו, שאינו שבועה המלוה על B�È‡Lשמוטל ‰ÂÏÓ Ú·LÈƒ»««¿∆∆≈
Â ,B˙eL¯aשבועה גלגול מכח ‰È‰רק ÌÈ¯�È„ È�LL B˙Úe·La ÏÏBk ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»

,·ÈÁ ‡e‰L È‡„Âa Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ,·BÁ‰ ¯‡L ‰ÂÏ‰ ÌÏLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿««∆¬≈≈«¿««∆«»
„·‡�L ÌÈ„Ú ‰ÂÏÓÏ LÈ Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ B�È‡Â וממילא ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ≈««¿∆≈ƒ∆∆¡«

חייב, פרעתיך אם יודע שבאיני הדין חוזר ממילא ברשותו, שאינו משבועה פטור

Ì˙Òולכן  ‰ÂÏ‰ ÌÈ¯ÁÓL ‡Ï‡ ,‰Úe·L ‡Ïa Ï˜L ÏËB� לנוכח לא ≈∆∆¿…¿»∆»∆«¬ƒ«…∆¿«
מחרים  אלא Ì‡Lהמלוה, ÔÈ„‰ ‡e‰Â .ÔÈ„k ‡ÏL e�ÓÓ ÏËB�L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆≈ƒ∆∆…«ƒ¿«ƒ∆ƒ

„·‡�L ‰ÂÏ‰ B�ÈÓ‡Ó ברשותו שאינו לישבע מצריכו Ï˜Lולא ÏËB�L , «¬ƒ«…∆∆∆¡«∆≈∆∆
‰Úe·L ‡Ïa הנ"ל .מטעם ¿…¿»

¯„‡ ËÈ

·È‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡ מהמלוה ותובע »««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆
דינרים  ד' שהוא „Ï‡‰‚‰:,סלע ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ,‰ÚÈLÙa e„·‡L È¯ÈÓe«¿≈∆»¿ƒ¿ƒ»¿«¿»«¿…

Ì�Á ¯ÓBL ‡Ï‡ ÂÈÏÚ ÈÂ‰ כשפשע רק אלא ואבידה בגניבה חייב ואינו «≈»»∆»≈ƒ»

(¯ÂË),ÚÏÒ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â כלום חייב ‡Ìואינו , ¿««¿∆≈∆…»»»∆∆»∆«ƒ
„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ LÈL B‡ ,„·‡�L B�ÈÓ‡Ó ‰ÂÏ‰ לישבע צריך ואין «…∆«¬ƒ∆∆¡«∆≈≈ƒ∆∆¡«

לכן  ברשותו, ‰ÂÏÓ‰שאינו ÚaL�רק‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ƒ¿«««¿∆∆≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«…∆
„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡ Ì‚Â ,„·‡�L B�ÈÓ‡Ó עדיין שהמשכון וחוששים «¬ƒ∆∆¡«¿«≈≈ƒ∆∆¡«

לכן  ÂÈÏÚאצלו, Ï‚Ï‚Óe ,B˙eL¯a B�È‡L ‰ÂÏÓ‰ ÚaL� שבועה עוד ƒ¿«««¿∆∆≈ƒ¿¿«¿≈»»
,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â .e‰ÂÏ‰L ‰ÓÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»∆≈ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ««¿∆∆¿ƒ¿«

ÂL‰כגון ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡L'ד ותובעו ∆»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆
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„ÌÈ¯�Èדינרים  ‰LÓÁ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡Â ומודה , ¿»«««¿∆∆…»»»∆∆»¬ƒ»ƒ»ƒ
אחד  דינר Ú·LÈÂשחייב ,‰„BÓL ¯�È„‰ BÏ ÌÏLÓ במקצת , מודה שבועת ¿«≈«ƒ»∆∆¿ƒ»«

B˙Úe·Laדאורייתא  ÏÏBkÂ ,ÌÈ¯�È„ ‰LÓÁÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»∆≈≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
.„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡ Ì‚Â „·‡�L B�ÈÓ‡Ó B�È‡ Ì‡ ,B˙eL¯a B�È‡L∆≈ƒ¿ƒ≈«¬ƒ∆∆¡«¿«≈≈ƒ∆∆¡«

Ì‡Âמיד דינרים, חמש שווה שהיה שהודה e‰L‡בשעה ‰Ó CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡ ¿ƒ»«≈»«∆
EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰ÓÓ ¯˙BÈ ‰ÂL כבר כי במקצת, מודה נחשב לא שוב וממילא »∆≈ƒ«∆ƒ¿ƒƒ

כלום  לו חייב E„Èaלא ÈÏ ‰È‰ ¯Ó‡L B‡ אחר, ÂL‰חוב ‰È‰L È„Îa ∆»«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»»»∆
·BÁ‰ ÏÚ ¯˙BÈ במקצת מודה ואינו כלום לו חייב אין  לטענתו ‰¯Èושוב , ≈««¬≈

‰Ê המלוהLÈ Ì‡ B‡ „·‡�L B�ÈÓ‡Ó ‰Ê Ì‡ ,¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ÚaL� ∆ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»ƒ∆«¬ƒ∆∆¡«ƒ≈
„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ שאינו חפץ בנקיטת לישבע צריך מאמינו, כשאין אבל ≈ƒ∆∆¡«

כלום  לו חייב שאין  שישבע עליו ומגלגל ‰È�˙ÈÂÏברשותו, ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡ .»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ
‰ÂL ‰È‰ ‰Ók Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈≈ƒ≈««»»»»∆

כלום  חייב שאיני Âויתכן ,B˙eL¯a B�È‡L ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ גלגול, ÏÏÎÈמכח ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
¯ËtÈÂ ,·BÁ‰ ÈÓ„Ó ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L Ú„BÈ B�È‡L B˙Úe·La קצÌ‡Â . ƒ¿»∆≈≈«∆»»»∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»≈¿ƒ

B�ÈÓ‡Ó ‰ÂÏ‰L B‡ ,„·‡�L ÌÈ„Ú LÈ ברשותו שאינו לישבע צריך ואין ≈≈ƒ∆∆¡«∆«…∆«¬ƒ
¯ËtÈÂ ,·BÁ‰ ÈÓ„Ó ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L Ú„BÈ B�È‡L ˙Ò‰ ÚaL� כי ƒ¿«∆≈∆≈≈«∆»»»∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»≈

שהתחייב  מעולם ידוע לא כי נתחייבתי, אם יודע כאיני נחשב זה המלוה כלפי

מהמוחזק  מוציאים אין ושמא וברי ההלוואה, מסכום יותר ‰ÈL·ללוה Ì‡Â .¿ƒ≈ƒ
Ók‰,המלוה Ú„BÈ È�È‡Â ·BÁ‰ ÈÓ„Ó ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L Ú„BÈ È�‡ כיון ¬ƒ≈«∆»»»∆≈ƒ¿≈«¿≈ƒ≈««»

לכן כמה, יודע אינו רק מסויים סכום לו שחייב ודאי ÈÁÓ·שמודה dÏ ‰Â‰¬»≈¿À»
‰Úe·L במקצת מודה Ú·LÏמחמת ÏBÎÈ B�È‡Â כמה על יודע לא הוא כי ¿»¿≈»ƒ»«

לישבע, יכול ואין שבועה שהמחוייב הוא, והדין eמשלם לישבע, ≈»¿ÌÏLÓלכן,
ÚÏÒ BÏ תביעתו ÔÚBËLכפי ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ ,‰ÂÏÓ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆«¿ƒ»»««¿∆«¬ƒ¿««ƒ∆≈
¯˜L נגדוÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·Bz Ì‰È�L Ì‡ . ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆∆∆»««…∆∆«

‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ דינרים ד' ÏL‡ותובעו ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â , ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆…
Ï˜L ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ דינרים ב' ‰È‰ותובעו ‡ÏL ˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ ÚaL� , »»»∆∆»∆∆ƒ¿««…∆∆≈∆…»»
ÚÏÒÓ ˙BÁt ‰ÂL כלום חייב שאינו כופר שהוא �ÚaLכיון ‰ÂÏÓ‰Â , »∆»ƒ∆«¿««¿∆ƒ¿«

u

בשבועהקצ. רק  נאמר זה  כי משלם , לישבע יכול  שאין מתוך  כאן אמרינן  ולא 

שווה. היה כמה כמו  דרבנן בשבועה ולא במקצת, מודה כמו  דאורייתא
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¯„‡ ÁÈ

È‰ÂL ‰È‰ Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡'ב חוב ונשאר »«««¿∆∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆
ÂL‰דינרים  ‰È‰ ÔÈ¯�È„ ‰˘ÏLÂ ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆≈∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿¿…»ƒ»ƒ»»»∆

א' בדינר וכופר אחד דינר עכ"פ שחייב במקצת מודה הלוה כן Ú·LÈואם ,ƒ»«
‰ÂÏ‰ Ú·LÈ Ck ¯Á‡Â ,B˙eL¯· B�È‡L ‰ÏÁz ‰ÂÏÓ‰ שבועה ««¿∆¿ƒ»∆≈ƒ¿¿«««ƒ»««…∆

‰„È�¯דאורייתא  ÌÏLÈÂ ,B˙ˆ˜Óa ‰„B‰ È¯‰L ,‰ÂL ‰È‰ ‰Ók«»»»»∆∆¬≈»¿ƒ¿»ƒ«≈«ƒ»
בו  .שהודה

‡Èהמלוה ‡ÓB¯אמר ‰ÂÏ‰Â ,‰ÂL ‰È‰ Ï˜LÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ∆«ƒ¿ƒƒ»»¿∆∆»»»∆¿«…∆≈
ÂÈÓ„ Ú„BÈ È�È‡,יודע איני אומר והלוה פרע שלא ללוה מלוה תביעת בכל ≈ƒ≈«»»

כאן  אולם שבועה, בלי נוטל שהמלוה הוא הדין פרע, אם וספק לוה שודאי כיון

לכן  ברשותו, שאינו שבועה המלוה על B�È‡Lשמוטל ‰ÂÏÓ Ú·LÈƒ»««¿∆∆≈
Â ,B˙eL¯aשבועה גלגול מכח ‰È‰רק ÌÈ¯�È„ È�LL B˙Úe·La ÏÏBk ƒ¿¿≈ƒ¿»∆¿≈ƒ»ƒ»»

,·ÈÁ ‡e‰L È‡„Âa Ú„BÈ ‡e‰ È¯‰L ,·BÁ‰ ¯‡L ‰ÂÏ‰ ÌÏLÈÂ ,‰ÂL»∆ƒ«≈«…∆¿««∆¬≈≈«¿««∆«»
„·‡�L ÌÈ„Ú ‰ÂÏÓÏ LÈ Ì‡Â .Â‡Ï Ì‡ BÚ¯t Ì‡ Ú„BÈ B�È‡Â וממילא ¿≈≈ƒ¿»ƒ«¿ƒ≈««¿∆≈ƒ∆∆¡«

חייב, פרעתיך אם יודע שבאיני הדין חוזר ממילא ברשותו, שאינו משבועה פטור

Ì˙Òולכן  ‰ÂÏ‰ ÌÈ¯ÁÓL ‡Ï‡ ,‰Úe·L ‡Ïa Ï˜L ÏËB� לנוכח לא ≈∆∆¿…¿»∆»∆«¬ƒ«…∆¿«
מחרים  אלא Ì‡Lהמלוה, ÔÈ„‰ ‡e‰Â .ÔÈ„k ‡ÏL e�ÓÓ ÏËB�L ÈÓ ÏÚ«ƒ∆≈ƒ∆∆…«ƒ¿«ƒ∆ƒ

„·‡�L ‰ÂÏ‰ B�ÈÓ‡Ó ברשותו שאינו לישבע מצריכו Ï˜Lולא ÏËB�L , «¬ƒ«…∆∆∆¡«∆≈∆∆
‰Úe·L ‡Ïa הנ"ל .מטעם ¿…¿»

¯„‡ ËÈ

·È‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡ מהמלוה ותובע »««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆
דינרים  ד' שהוא „Ï‡‰‚‰:,סלע ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ,‰ÚÈLÙa e„·‡L È¯ÈÓe«¿≈∆»¿ƒ¿ƒ»¿«¿»«¿…

Ì�Á ¯ÓBL ‡Ï‡ ÂÈÏÚ ÈÂ‰ כשפשע רק אלא ואבידה בגניבה חייב ואינו «≈»»∆»≈ƒ»

(¯ÂË),ÚÏÒ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â כלום חייב ‡Ìואינו , ¿««¿∆≈∆…»»»∆∆»∆«ƒ
„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ LÈL B‡ ,„·‡�L B�ÈÓ‡Ó ‰ÂÏ‰ לישבע צריך ואין «…∆«¬ƒ∆∆¡«∆≈≈ƒ∆∆¡«

לכן  ברשותו, ‰ÂÏÓ‰שאינו ÚaL�רק‰ÂÏ‰ ÔÈ‡ Ì‡Â .¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ƒ¿«««¿∆∆≈¿ƒ¿«¿ƒ≈«…∆
„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡ Ì‚Â ,„·‡�L B�ÈÓ‡Ó עדיין שהמשכון וחוששים «¬ƒ∆∆¡«¿«≈≈ƒ∆∆¡«

לכן  ÂÈÏÚאצלו, Ï‚Ï‚Óe ,B˙eL¯a B�È‡L ‰ÂÏÓ‰ ÚaL� שבועה עוד ƒ¿«««¿∆∆≈ƒ¿¿«¿≈»»
,˙ˆ˜Óa ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â .e‰ÂÏ‰L ‰ÓÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»∆≈ƒ«∆ƒ¿»¿ƒ««¿∆∆¿ƒ¿«

ÂL‰כגון ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡L'ד ותובעו ∆»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆
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„ÌÈ¯�Èדינרים  ‰LÓÁ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡Â ומודה , ¿»«««¿∆∆…»»»∆∆»¬ƒ»ƒ»ƒ
אחד  דינר Ú·LÈÂשחייב ,‰„BÓL ¯�È„‰ BÏ ÌÏLÓ במקצת , מודה שבועת ¿«≈«ƒ»∆∆¿ƒ»«

B˙Úe·Laדאורייתא  ÏÏBkÂ ,ÌÈ¯�È„ ‰LÓÁÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL∆…»»»∆≈≈¬ƒ»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»
.„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡ Ì‚Â „·‡�L B�ÈÓ‡Ó B�È‡ Ì‡ ,B˙eL¯a B�È‡L∆≈ƒ¿ƒ≈«¬ƒ∆∆¡«¿«≈≈ƒ∆∆¡«

Ì‡Âמיד דינרים, חמש שווה שהיה שהודה e‰L‡בשעה ‰Ó CÏÈ‰ BÏ ¯Ó‡ ¿ƒ»«≈»«∆
EÈ˙ÈÂÏ‰L ‰ÓÓ ¯˙BÈ ‰ÂL כבר כי במקצת, מודה נחשב לא שוב וממילא »∆≈ƒ«∆ƒ¿ƒƒ

כלום  לו חייב E„Èaלא ÈÏ ‰È‰ ¯Ó‡L B‡ אחר, ÂL‰חוב ‰È‰L È„Îa ∆»«»»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆»»»∆
·BÁ‰ ÏÚ ¯˙BÈ במקצת מודה ואינו כלום לו חייב אין  לטענתו ‰¯Èושוב , ≈««¬≈

‰Ê המלוהLÈ Ì‡ B‡ „·‡�L B�ÈÓ‡Ó ‰Ê Ì‡ ,¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ÚaL� ∆ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»ƒ∆«¬ƒ∆∆¡«ƒ≈
„·‡�L ÌÈ„Ú BÏ שאינו חפץ בנקיטת לישבע צריך מאמינו, כשאין אבל ≈ƒ∆∆¡«

כלום  לו חייב שאין  שישבע עליו ומגלגל ‰È�˙ÈÂÏברשותו, ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡ .»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ
‰ÂL ‰È‰ ‰Ók Ú„BÈ È�È‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ»»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈≈ƒ≈««»»»»∆

כלום  חייב שאיני Âויתכן ,B˙eL¯a B�È‡L ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ גלגול, ÏÏÎÈמכח ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿¿ƒ¿…
¯ËtÈÂ ,·BÁ‰ ÈÓ„Ó ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L Ú„BÈ B�È‡L B˙Úe·La קצÌ‡Â . ƒ¿»∆≈≈«∆»»»∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»≈¿ƒ

B�ÈÓ‡Ó ‰ÂÏ‰L B‡ ,„·‡�L ÌÈ„Ú LÈ ברשותו שאינו לישבע צריך ואין ≈≈ƒ∆∆¡«∆«…∆«¬ƒ
¯ËtÈÂ ,·BÁ‰ ÈÓ„Ó ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L Ú„BÈ B�È‡L ˙Ò‰ ÚaL� כי ƒ¿«∆≈∆≈≈«∆»»»∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»≈

שהתחייב  מעולם ידוע לא כי נתחייבתי, אם יודע כאיני נחשב זה המלוה כלפי

מהמוחזק  מוציאים אין ושמא וברי ההלוואה, מסכום יותר ‰ÈL·ללוה Ì‡Â .¿ƒ≈ƒ
Ók‰,המלוה Ú„BÈ È�È‡Â ·BÁ‰ ÈÓ„Ó ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L Ú„BÈ È�‡ כיון ¬ƒ≈«∆»»»∆≈ƒ¿≈«¿≈ƒ≈««»

לכן כמה, יודע אינו רק מסויים סכום לו שחייב ודאי ÈÁÓ·שמודה dÏ ‰Â‰¬»≈¿À»
‰Úe·L במקצת מודה Ú·LÏמחמת ÏBÎÈ B�È‡Â כמה על יודע לא הוא כי ¿»¿≈»ƒ»«

לישבע, יכול ואין שבועה שהמחוייב הוא, והדין eמשלם לישבע, ≈»¿ÌÏLÓלכן,
ÚÏÒ BÏ תביעתו ÔÚBËLכפי ÈÓ ÏÚ Ì˙Ò ÌÈ¯ÁÓ ,‰ÂÏÓ‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â . ∆«¿ƒ»»««¿∆«¬ƒ¿««ƒ∆≈
¯˜L נגדוÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡L ,‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·Bz Ì‰È�L Ì‡ . ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆∆∆∆»««…∆∆«

‰ÂL ‰È‰ ÌÈzLe ÂÈÏÚ È�˙ÈÂÏ‰ דינרים ד' ÏL‡ותובעו ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â , ƒ¿ƒ«ƒ»»¿«ƒ»»»∆¿««¿∆≈∆…
Ï˜L ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ דינרים ב' ‰È‰ותובעו ‡ÏL ˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ ÚaL� , »»»∆∆»∆∆ƒ¿««…∆∆≈∆…»»
ÚÏÒÓ ˙BÁt ‰ÂL כלום חייב שאינו כופר שהוא �ÚaLכיון ‰ÂÏÓ‰Â , »∆»ƒ∆«¿««¿∆ƒ¿«

u

בשבועהקצ. רק  נאמר זה  כי משלם , לישבע יכול  שאין מתוך  כאן אמרינן  ולא 

שווה. היה כמה כמו  דרבנן בשבועה ולא במקצת, מודה כמו  דאורייתא
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Â ,B˙eL¯a B�È‡Lגלגול BÈ˙¯מכח ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL B˙Úe·La ÏÏÎÈ ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…ƒ¿»∆…»»»∆≈
ÌÈ„Ú BÏ LÈL B‡ ,„·‡�L B�ÈÓ‡Ó ‰ÂÏ‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÚÏÒÓ צריך ואין ƒ∆«¿ƒ»»«…∆«¬ƒ∆∆¡«∆≈≈ƒ

ברשותו  שאינו ÂL‰לישבע ‰È‰ ‡ÏL ˙Ò‰ ‡Ï‡ Ú·LÈ ‡Ï ‡e‰ Ì‚ ,«…ƒ»«∆»∆≈∆…»»»∆
ÚÏÒÓ ¯˙BÈ כלום לו חייב שלא שטוען .קצא כיון ≈ƒ∆«

‚ÈÚÏÒÂ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„BÓ Ì‰È�L eÈ‰»¿≈∆ƒ∆»∆¿∆»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆«
B˙B„ÙÏ ‡·e ,‰ÂL ‰È‰ החוב תשלום BÓ„‰ע"י ‰ÂÏÓ‰Â שהמשכון , »»»∆»ƒ¿¿««¿∆∆

החוב  כדמי ‰ÂÏ‰היה ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,„·‡L ¯Ó‡L ‡Ï‡ ,∆»∆»«∆»«ƒ≈≈ƒ¿≈«…∆
ÚaL� ,B�ÈÓ‡Óמדרבנן.‰Êa ‰Ê ‡ˆÈÂ ,B˙eL¯a B�È‡L:‰‚‰ÌÈ„Ú eÈ‰ «¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈≈∆»∆»≈ƒ

·BÁ‰ ÈÓ„ ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰LÂ ·�‚�L קצב‰ÂÏÓ‰Â ,¯˙BÓ‰ ‰ÂÏ‰ Ú·BzÂ , ∆ƒ¿«¿∆»»»∆≈«¿≈«¿≈««…∆«»¿««¿∆

¯eËÙe ,B˙ÚÈLÙa „·‡� B‡ ·�‚� ‡ÏL ÔÚBË המותר „Ï‡על ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ≈∆…ƒ¿«∆¡«ƒ¿ƒ»»¿«¿»«¿…

Ì�Á ¯ÓBLk ‡Ï‡ ÈÂ‰'ב סעיף לעיל שנתבאר Lk‡¯כמו ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ , «≈∆»¿≈ƒ»ƒ»«««¿∆ƒ¿«

Ba ÚLt ‡ÏL Ì�Á ¯ÓBL צריך מ"מ שנגנב, עדים שיש ואע"פ ונפטר. ≈ƒ»∆…»«

ברשותו, שאינו לישבע גם צריך שנגנב, עדים אין ואם פשע. שלא לישבע

זו בשבועה מתשלומין עצמו שפוטר כיון דאורייתא שבועה .(ÂË¯)והוי

¯„‡ 'Î

„È,·BÁ‰ ÈÓ„ ÏÚ ¯˙BÈ ÔBkLÓ‰ ‰ÂL ‰È‰L ÔB¯˙Èa BÚ·z ‰ÂÏ‰ Ì‡ƒ«…∆¿»«ƒ¿∆»»»∆««¿≈«¿≈«
BÏ ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰L B‡ ‰ÊÏ ÌÈ„Ú LÈÂ מהחוב יותר שווה ‡Ï‡שהיה , ¿≈≈ƒ»∆∆««¿∆∆∆»

LהמלוהÒ�‡a „·‡�L ÔÚBË החפץ איבוד על „ÈÓכלÚ·BzלכןÂופטור ∆≈∆∆¡«¿…∆¿≈«¿≈

u

נשבעקצא. שאינו  הוא הדין המשכון, שווי  על  היסת  לישבע צריך  שהלוה באופן 

שאחרי  חוששין כי שמאמינו , באופן ואפי ' ברשותו , שאינו  נשבע  שהמלוה קודם 

שמים שם ונמצא  המשכון, את המלוה יוציא המשכון, שווי  על  הלוה שישבע

שלא א' דינים, שני  יש  לישבע , צריך הלוה  שאם  והיינו  ט "ו , סעיף  כדלקמן  מתחלל 

מאמינו דאם כן לא  מבואר וכאן לפניו , נשבע  שהמלוה  ב ' למלוה, שמאמין מהני

אם היסת, לישבע  צריך  המלוה שגם  דכיון האחרונים וכתבו לישבע, צריך אין

כך . כל  חוששים  לא ולכן משבועה, ליפטר כדי מוציאו  היה בידו  המשכון באמת

נשבע. שהלוה לפני  היסת נשבע המלוה  באמת אבל 

מודהקצב. המלוה רק  מהחוב , יותר ששווה עדים אין אם הדין דהוא הסמ "ע, דעת 

דהעזה מגו  דהוי  החוב , כמו  שווה שהיה לומר שיכל  במגו  דנאמן  אמרינן ולא בכך ,

אין  כי  דהעזה מיגו  נחשב  דלא וס "ל  חולק והש "ך  בו . מכיר שהלוה בדבר לכפור

שיווי  על  עדים  שיש  דווקא איירי  לשיטתו ולכן חפץ, בשיווי לדקדק  כך כל  דרך 

המשכון .
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‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ ,B·BÁ:שומר בכל כמו שבועות ÏLÂ‡ג' ,B˙eL¯a B�È‡L ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿¿∆…
„È Ba ÁÏL נעשה השתמש, אם כי הבעלים, רשות ללא בחפץ השתמש שלא »««

באונסין  וחייב ‡ÔÈגזלן È¯‰L ,‰ÂÏ‰Ó B·BÁ ‰·B‚Â ,Ò�‡a „·‡�LÂ¿∆∆¡«¿…∆¿∆≈«…∆∆¬≈≈
Ì‡ Ú„BÈ È�È‡Â È�˙ÈÂÏ‰k dÏ ‰Â‰Â ,„·‡� „ˆÈk Ú„BÈ ‰ÂÏ‰«…∆≈«≈«∆¡«¿«»≈¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈«ƒ

EÏ ÌÈz¯ÊÁ‰ הלוה אם אבל חייב. פרעתי, אם יודע איני שכל לעיל שנתבאר ∆¡«¿ƒ¿
שבועתו  ע"י ליטול המלוה שבועת מהני לא נאנס, שלא ברי ∆…»‰ÂÏ‰‰‚‰:.טוען

CÎÂ Ck EÈzÚ¯t ÔBkLÓ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ¯Ó‡L משכונו לו שיחזיר ,ותובע ∆»«««¿∆««¿¿«¿ƒ«¿«

˙Ó‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ש,‰Ók Ú„BÈ È�È‡ Ï·‡ È�zÚ¯t מוחזק שהמלוה אע"פ ¿««¿∆≈¡∆¿«¿«ƒ¬»≈ƒ≈««»

מ"מ ¯˜במשכון, ÔBkLÓ‰ ÏÚ BÏ ÔÈ‡ ‰ÂÏÓ„ ,¯ÓB‡L ‰Óa ÔÓ‡� ‰ÂÏ‰«…∆∆¡»«∆∆≈¿«¿∆≈«««¿«

Ú·Bz‰ ‡e‰ eÏ‡k ÈÂ‰Â ,„eaÚL הלוה מיד המשכון את ‡„Ìלהוציא ÔÈ‡Â , ƒ¿¿«≈¿ƒ«≈«¿≈»»

˜ÙÒ ˙�ÚËa ¯Á‡Ó ‡ÈˆBÓÔ"·Ó¯ ˙·Â˘˙Â ‡"Ó ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) ƒ≈«≈¿«¬«»≈

(‰"Ù ÔÓÈÒ‰ÂÏ‰ È¯·„k ‡ÏL „ÈÚÓ „Á‡ „Ú Ì‡Â הלוה . העד, ולדברי ¿ƒ≈∆»≈ƒ∆…¿ƒ¿≈«…∆

להכחיש  לישבע צריך אחד, עד שמכחיש שכל הוא הדין למלוה, חייב עדיין

ולכן  העד, ÏËB�Âאת ,„Ú‰ „‚� ‰ÂÏ‰ ÚaL�את מהמלוה ‰ÔBkLnאח"כ ƒ¿««…∆∆∆»≈¿≈««¿

‰Óa הטענה Ú„BÈמכח B�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓB‡LÌ˘· ÛÒÂÈ ˙È·) «∆∆≈ƒ¿««¿∆≈≈«

(‡"·˘¯‰„"Î ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ הלוה . אם זה דין נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»∆¿ƒ

יודע  איני טוען והמלוה המשכון, את לו להחזיר וצריך ששילם .טוען

ÂË¯Ó‡L eÏÙ‡ ,B˙eL¯a B�È‡L Ú·LÏ CÈ¯ˆ ‰ÂÏÓ‰L ‡ÎÈ‰ Ïk»≈»∆««¿∆»ƒƒ»«∆≈ƒ¿¬ƒ∆»«
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÚaL� È�È‡Â ‰ÂÏ‰ Ú·zL ÈÙk ÌÏLÓ È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈¿ƒ∆»««…∆¿≈ƒƒ¿«≈¿ƒ
ÈeˆÓe ‰ÂL B�ÈÓ ÏkL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .Ba Ô˙� ÂÈ�ÈÚ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„¿«¿ƒ»∆»≈»»«¿ƒ»»»»∆»ƒ»∆»

ÌÏLÏ ‰ˆB¯L ÌÈÓ„‰ Ô˙B‡a B˙BÓk ˙B�˜Ï ˜eLa סיבה אין וממילא «ƒ¿¿¿»«»ƒ∆∆¿«≈
לכן  במשכון, עיניו שנתן Óa‰לחשוש .ÚaL� B�È‡Â ÌÏLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿««∆

‰ÂÏ‰ ÏÚ ÔÈ‡Â „·Ï ‰ÂÏÓ‰ ÏÚ ˙ÏËÓ ‰Úe·L‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»À∆∆«««¿∆¿«¿≈««…∆
‰Úe·L ÌeL לא או עיניו בו שנתן לחשוש יש אם תלוי ÔÓÊaבזה Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿«

ÏËÏ È„k ,‰ÂL ‰È‰ ‰Ók ÚaL� ‰ÂÏ‰L מהחוב יותר ששווה ‡Bקצג מה ∆«…∆ƒ¿««»»»»∆¿≈ƒ…
¯ËtÏ המשכון שיווי Ú·LÏÓ,כנגד ÌÏBÚÏ ‰ÂÏÓ‰ Ïˆ�È ‡Ï Ê‡ ƒ»≈»…ƒ»≈««¿∆¿»ƒƒ»«

u

שבועהקצג. מחוייב  והוא  יותר  שווה היה כמה יודע אינו  שהמלוה באופן והיינו

הלוה זה דבאופן  הלוה, את  ומכחיש  שמסייעו  אחד עד יש  רק  לשלם, יכול  ואין

ונוטל . העד את להכחיש  נשבע 
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Â ,B˙eL¯a B�È‡Lגלגול BÈ˙¯מכח ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL B˙Úe·La ÏÏÎÈ ∆≈ƒ¿¿ƒ¿…ƒ¿»∆…»»»∆≈
ÌÈ„Ú BÏ LÈL B‡ ,„·‡�L B�ÈÓ‡Ó ‰ÂÏ‰ ‰È‰ Ì‡Â .ÚÏÒÓ צריך ואין ƒ∆«¿ƒ»»«…∆«¬ƒ∆∆¡«∆≈≈ƒ

ברשותו  שאינו ÂL‰לישבע ‰È‰ ‡ÏL ˙Ò‰ ‡Ï‡ Ú·LÈ ‡Ï ‡e‰ Ì‚ ,«…ƒ»«∆»∆≈∆…»»»∆
ÚÏÒÓ ¯˙BÈ כלום לו חייב שלא שטוען .קצא כיון ≈ƒ∆«

‚ÈÚÏÒÂ È�˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈ„BÓ Ì‰È�L eÈ‰»¿≈∆ƒ∆»∆¿∆»««…∆∆«ƒ¿ƒ«ƒ¿∆«
B˙B„ÙÏ ‡·e ,‰ÂL ‰È‰ החוב תשלום BÓ„‰ע"י ‰ÂÏÓ‰Â שהמשכון , »»»∆»ƒ¿¿««¿∆∆

החוב  כדמי ‰ÂÏ‰היה ÔÈ‡Â ÌÈ„Ú BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,„·‡L ¯Ó‡L ‡Ï‡ ,∆»∆»«∆»«ƒ≈≈ƒ¿≈«…∆
ÚaL� ,B�ÈÓ‡Óמדרבנן.‰Êa ‰Ê ‡ˆÈÂ ,B˙eL¯a B�È‡L:‰‚‰ÌÈ„Ú eÈ‰ «¬ƒƒ¿«∆≈ƒ¿¿≈≈∆»∆»≈ƒ

·BÁ‰ ÈÓ„ ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰LÂ ·�‚�L קצב‰ÂÏÓ‰Â ,¯˙BÓ‰ ‰ÂÏ‰ Ú·BzÂ , ∆ƒ¿«¿∆»»»∆≈«¿≈«¿≈««…∆«»¿««¿∆

¯eËÙe ,B˙ÚÈLÙa „·‡� B‡ ·�‚� ‡ÏL ÔÚBË המותר „Ï‡על ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ≈∆…ƒ¿«∆¡«ƒ¿ƒ»»¿«¿»«¿…

Ì�Á ¯ÓBLk ‡Ï‡ ÈÂ‰'ב סעיף לעיל שנתבאר Lk‡¯כמו ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ , «≈∆»¿≈ƒ»ƒ»«««¿∆ƒ¿«

Ba ÚLt ‡ÏL Ì�Á ¯ÓBL צריך מ"מ שנגנב, עדים שיש ואע"פ ונפטר. ≈ƒ»∆…»«

ברשותו, שאינו לישבע גם צריך שנגנב, עדים אין ואם פשע. שלא לישבע

זו בשבועה מתשלומין עצמו שפוטר כיון דאורייתא שבועה .(ÂË¯)והוי

¯„‡ 'Î

„È,·BÁ‰ ÈÓ„ ÏÚ ¯˙BÈ ÔBkLÓ‰ ‰ÂL ‰È‰L ÔB¯˙Èa BÚ·z ‰ÂÏ‰ Ì‡ƒ«…∆¿»«ƒ¿∆»»»∆««¿≈«¿≈«
BÏ ‰„BÓ ‰ÂÏÓ‰L B‡ ‰ÊÏ ÌÈ„Ú LÈÂ מהחוב יותר שווה ‡Ï‡שהיה , ¿≈≈ƒ»∆∆««¿∆∆∆»

LהמלוהÒ�‡a „·‡�L ÔÚBË החפץ איבוד על „ÈÓכלÚ·BzלכןÂופטור ∆≈∆∆¡«¿…∆¿≈«¿≈

u

נשבעקצא. שאינו  הוא הדין המשכון, שווי  על  היסת  לישבע צריך  שהלוה באופן 

שאחרי  חוששין כי שמאמינו , באופן ואפי ' ברשותו , שאינו  נשבע  שהמלוה קודם 

שמים שם ונמצא  המשכון, את המלוה יוציא המשכון, שווי  על  הלוה שישבע

שלא א' דינים, שני  יש  לישבע , צריך הלוה  שאם  והיינו  ט "ו , סעיף  כדלקמן  מתחלל 

מאמינו דאם כן לא  מבואר וכאן לפניו , נשבע  שהמלוה  ב ' למלוה, שמאמין מהני

אם היסת, לישבע  צריך  המלוה שגם  דכיון האחרונים וכתבו לישבע, צריך אין

כך . כל  חוששים  לא ולכן משבועה, ליפטר כדי מוציאו  היה בידו  המשכון באמת

נשבע. שהלוה לפני  היסת נשבע המלוה  באמת אבל 

מודהקצב. המלוה רק  מהחוב , יותר ששווה עדים אין אם הדין דהוא הסמ "ע, דעת 

דהעזה מגו  דהוי  החוב , כמו  שווה שהיה לומר שיכל  במגו  דנאמן  אמרינן ולא בכך ,

אין  כי  דהעזה מיגו  נחשב  דלא וס "ל  חולק והש "ך  בו . מכיר שהלוה בדבר לכפור

שיווי  על  עדים  שיש  דווקא איירי  לשיטתו ולכן חפץ, בשיווי לדקדק  כך כל  דרך 

המשכון .
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‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ ,B·BÁ:שומר בכל כמו שבועות ÏLÂ‡ג' ,B˙eL¯a B�È‡L ƒ»«««¿∆∆≈ƒ¿¿∆…
„È Ba ÁÏL נעשה השתמש, אם כי הבעלים, רשות ללא בחפץ השתמש שלא »««

באונסין  וחייב ‡ÔÈגזלן È¯‰L ,‰ÂÏ‰Ó B·BÁ ‰·B‚Â ,Ò�‡a „·‡�LÂ¿∆∆¡«¿…∆¿∆≈«…∆∆¬≈≈
Ì‡ Ú„BÈ È�È‡Â È�˙ÈÂÏ‰k dÏ ‰Â‰Â ,„·‡� „ˆÈk Ú„BÈ ‰ÂÏ‰«…∆≈«≈«∆¡«¿«»≈¿ƒ¿ƒ«ƒ¿≈ƒ≈«ƒ

EÏ ÌÈz¯ÊÁ‰ הלוה אם אבל חייב. פרעתי, אם יודע איני שכל לעיל שנתבאר ∆¡«¿ƒ¿
שבועתו  ע"י ליטול המלוה שבועת מהני לא נאנס, שלא ברי ∆…»‰ÂÏ‰‰‚‰:.טוען

CÎÂ Ck EÈzÚ¯t ÔBkLÓ ÏÚ ‰ÂÏÓÏ ¯Ó‡L משכונו לו שיחזיר ,ותובע ∆»«««¿∆««¿¿«¿ƒ«¿«

˙Ó‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ש,‰Ók Ú„BÈ È�È‡ Ï·‡ È�zÚ¯t מוחזק שהמלוה אע"פ ¿««¿∆≈¡∆¿«¿«ƒ¬»≈ƒ≈««»

מ"מ ¯˜במשכון, ÔBkLÓ‰ ÏÚ BÏ ÔÈ‡ ‰ÂÏÓ„ ,¯ÓB‡L ‰Óa ÔÓ‡� ‰ÂÏ‰«…∆∆¡»«∆∆≈¿«¿∆≈«««¿«

Ú·Bz‰ ‡e‰ eÏ‡k ÈÂ‰Â ,„eaÚL הלוה מיד המשכון את ‡„Ìלהוציא ÔÈ‡Â , ƒ¿¿«≈¿ƒ«≈«¿≈»»

˜ÙÒ ˙�ÚËa ¯Á‡Ó ‡ÈˆBÓÔ"·Ó¯ ˙·Â˘˙Â ‡"Ó ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) ƒ≈«≈¿«¬«»≈

(‰"Ù ÔÓÈÒ‰ÂÏ‰ È¯·„k ‡ÏL „ÈÚÓ „Á‡ „Ú Ì‡Â הלוה . העד, ולדברי ¿ƒ≈∆»≈ƒ∆…¿ƒ¿≈«…∆

להכחיש  לישבע צריך אחד, עד שמכחיש שכל הוא הדין למלוה, חייב עדיין

ולכן  העד, ÏËB�Âאת ,„Ú‰ „‚� ‰ÂÏ‰ ÚaL�את מהמלוה ‰ÔBkLnאח"כ ƒ¿««…∆∆∆»≈¿≈««¿

‰Óa הטענה Ú„BÈמכח B�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÏÈ‡B‰ ,¯ÓB‡LÌ˘· ÛÒÂÈ ˙È·) «∆∆≈ƒ¿««¿∆≈≈«

(‡"·˘¯‰„"Î ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ הלוה . אם זה דין נתבאר שם ¿«≈¿«»ƒ»∆¿ƒ

יודע  איני טוען והמלוה המשכון, את לו להחזיר וצריך ששילם .טוען

ÂË¯Ó‡L eÏÙ‡ ,B˙eL¯a B�È‡L Ú·LÏ CÈ¯ˆ ‰ÂÏÓ‰L ‡ÎÈ‰ Ïk»≈»∆««¿∆»ƒƒ»«∆≈ƒ¿¬ƒ∆»«
,BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ ,ÚaL� È�È‡Â ‰ÂÏ‰ Ú·zL ÈÙk ÌÏLÓ È�È¯‰¬≈ƒ¿«≈¿ƒ∆»««…∆¿≈ƒƒ¿«≈¿ƒ
ÈeˆÓe ‰ÂL B�ÈÓ ÏkL ¯·„ ‰È‰ Ì‡Â .Ba Ô˙� ÂÈ�ÈÚ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ„¿«¿ƒ»∆»≈»»«¿ƒ»»»»∆»ƒ»∆»

ÌÏLÏ ‰ˆB¯L ÌÈÓ„‰ Ô˙B‡a B˙BÓk ˙B�˜Ï ˜eLa סיבה אין וממילא «ƒ¿¿¿»«»ƒ∆∆¿«≈
לכן  במשכון, עיניו שנתן Óa‰לחשוש .ÚaL� B�È‡Â ÌÏLÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈¿≈ƒ¿««∆

‰ÂÏ‰ ÏÚ ÔÈ‡Â „·Ï ‰ÂÏÓ‰ ÏÚ ˙ÏËÓ ‰Úe·L‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ¬ƒ¿∆«¿»À∆∆«««¿∆¿«¿≈««…∆
‰Úe·L ÌeL לא או עיניו בו שנתן לחשוש יש אם תלוי ÔÓÊaבזה Ï·‡ . ¿»¬»ƒ¿«

ÏËÏ È„k ,‰ÂL ‰È‰ ‰Ók ÚaL� ‰ÂÏ‰L מהחוב יותר ששווה ‡Bקצג מה ∆«…∆ƒ¿««»»»»∆¿≈ƒ…
¯ËtÏ המשכון שיווי Ú·LÏÓ,כנגד ÌÏBÚÏ ‰ÂÏÓ‰ Ïˆ�È ‡Ï Ê‡ ƒ»≈»…ƒ»≈««¿∆¿»ƒƒ»«

u

שבועהקצג. מחוייב  והוא  יותר  שווה היה כמה יודע אינו  שהמלוה באופן והיינו

הלוה זה דבאופן  הלוה, את  ומכחיש  שמסייעו  אחד עד יש  רק  לשלם, יכול  ואין

ונוטל . העד את להכחיש  נשבע 
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,B˙eL¯a B�È‡L‰ÂÏÓÏ ‰ÂÏ‰ ÔÈÓ‡Ó eÏÙ‡Â(ÌÈ�È„‰ ˜¯Ù Ô"¯),eÏÙ‡ ∆≈ƒ¿«¬ƒ«¬ƒ«…∆««¿∆¬ƒ
‰ˆ¯È Ì‡ המלוה˙B�˜Ï ÈeˆÓ‰ ¯·„ ‡e‰Â ÌÏLÏ בו שנתן חשש ואין ƒƒ¿∆¿«≈¿»»«»ƒ¿

„עיניו  ‰ÂÏ‰מ"מ, ˙Úe·L ¯Á‡ ÔBkLÓ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÈ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ ¿«¿ƒ»∆»ƒ∆««¿««¿««…∆
וכך  כך ששווה שנשבע מה אותו ÏÏÁ˙Óויכחיש ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓ�Â ,¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

שנשבע  יתברר באמת, שנשבע יתברר אח"כ כשיוציאנו אם וכן לשקר, שנשבע

כיון  יוציאנו, שאח"כ חשש אין ועי"ז ברשותו, שאינו לישבע צריך לכן לבטלה,

ברשותו  אינו .שודאי

¯„‡ ‡Î

ÊË„·‡�Â ,Ô·‡ Ba LÈL ˙ÚaË ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ לידע וצריך ««¿∆∆¬≈««««∆≈∆∆¿∆¡«
מחובו, יותר בודאי ושווה השלחני ביד כמותה אבן ויש בה, שהיה האבן  ערך

השלחני  ביד שיש ממה פחות שווה היתה לא שנאבדה שהאבן מודה ,והמלוה
CÏ�L ËeLt ,BÏLÏ ‰ÂL È�ÁÏL‰ „ÈaL B˙B‡L ‰„BÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ƒ«…∆∆∆∆¿««À¿»ƒ»∆¿∆»∆≈≈

ÌÈ‡È˜a‰ ˙ÓeL ¯Á‡ ביד שיש ממה יותר שווה היה שלא מודה הלוה כי ««««¿ƒƒ
השלחני  שביד ממה פחות שווה היה שלא מודה והמלוה ‡Ìהשלחני, Ï·‡ .¬»ƒ

‰˙È‰ ‡ÏL È¯a ÔÚBË ‰ÂÏÓ‰Â ,¯˙BÈ ‰ÂL ‰˙È‰ BÏL„ ‰ÂÏ‰ ÔÚË»««…∆¿∆»¿»»»≈¿««¿∆≈»ƒ∆…»¿»
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ ,BÊk ‡Ï‡ ‰ÂL וא"כ מהחוב, יותר שוה שהיה כיון »»∆»¿¬≈∆∆ƒ¿«

במקצת  מודה והוי ללוה, מקצת לשלם שחייב Âמודה Ó‰לכן, BÏ Ô˙B� ¿≈«
¯‡L‰ ÏÚ ÚaL�Â ‰„BÓ ‡e‰L במקצת מודה של דאורייתא Ì‡Âשבועה . ∆∆¿ƒ¿«««¿«¿ƒ

‰ÂL ‰˙È‰ ‰Ók Ú„BÈ B�È‡ ‰ÂÏÓ‰ כמו לפחות שווה שהיה מודה אבל ««¿∆≈≈««»»¿»»»
השלחני  שביד BÈ˙¯זו ‰ÂL ‰˙È‰L È¯a ÔÚBË ‰ÂÏ‰Â וכך , ‰¯Èבכך , ¿«…∆≈»ƒ∆»¿»»»≈¬≈

‰Úe·L ·ÈÁÓ ‰ÂÏÓ dÏ ‰Â‰„ ÌeLÓ ,ÔÓ‡� ‡e‰ חייב שודאי שמודה ∆¡»ƒ¿«»≈«¿∆¿À»¿»
קצת  Ú·LÏלו ÏBÎÈ B�È‡L לישבע יכול ואין שבועה והמחוייב שמא, הוא כי ∆≈»ƒ»«
‰ÂÏ‰משלם  ÏÚ ÌÈ‡Ïe ·ËÈ‰ ¯˜ÁÏ ÔÈ„ ˙Èa ÌÈÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓe .ƒ»»¿ƒƒ≈ƒ«¬…≈≈¿«≈««…∆

.dÈÂLÓ ¯˙BÈ d˙B‡ ÌeLÏ ¯˜LÈ ‡ÏL∆…¿«≈»»≈ƒ»¿»

ÊÈÔBkLÓ‰ „·‡� ‡Ï Ì‡ שוויו ויודעים לפנינו Úa˜¯והוא ÌÈ˜eÏÁÂ , ƒ…∆¡«««¿«¬ƒ¿ƒ«
ÚÏÒ e‰ÂÏ‰L ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰L ,‰‡ÂÏ‰ דינרים ÏL‡ד' ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â «¿»»∆««¿∆≈∆ƒ¿»∆«¿«…∆≈∆…

Ï˜L ‡Ï‡ e‰ÂÏ‰ דינרים ÏBÎÈב' ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ , ƒ¿»∆»∆∆ƒ¿ƒ¿»∆»»««¿∆»
È„È· ‡e‰ Áe˜Ï ÔÚËÏÂ ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Ï חפץ בידו עתה שראו באופן אף ¿«¬ƒ««¿¿ƒ¿…»«¿»ƒ

משכון, בתורת לידו שבא עדים אין אבל החזרתי, או להד"ם לומר יכול ואין זה,

זו  טענה לטעון יכול ‡Bוממילא לטעון , ויכול בידו החפץ את ראו שלא באופן
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ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï לידו בא לא ‡Bשמעולם לטעון, ‰ÂÈz¯ÊÁשיכול …»¿»ƒ≈»∆¡«¿ƒ
,EÏ,נאמן והיה אלו טענות לטעון יכול שהיה במיגו ÂÏ‰L‰לכן ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ¿∆¡»«∆ƒ¿»
ÂÈÏÚ וכך „ÂÈÓכך È„k „Ú המשכון ıÙÁשל ˙ËÈ˜�a ‰Úe·La הטעם , »»«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

בהערה  ראה היסת, שבועת ולא חפץ בנקיטת ıÙÁ.קצד שנשבע  ÒÙzL ‡˜Â„Â¿«¿»∆»«≈∆

בנקיטת  נשבע ולכן שלו, החפץ שאין כיון ליטול שבא המלוה נחשב דבזה

BÚÓ˙קצה חפץ  ÒÙz Ï·‡ נחשב , ולא לו, שחייב מה במקום הם דהמעות ¬»»«»

ולכן  ËÙ�Â¯מוציא, ˙Ò‰ ÚaL�(Ë"Ó ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰Â ¯ÂË)˙Ó eÏÙ‡Â . ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»«¬ƒ≈
ÌÈÚ¯Ù� ,‰ÂÏÓ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÁz ‰ÂÏ‰ÂÈÓB˙Èהמלוה ÓÓ‰של «…∆¿ƒ»¿«««≈«¿∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«

Ì„È ˙ÁzL והכא שבועה, צריך לגבותו שכדי ממון מוריש אדם שאין אע"פ ∆««»»
כיון  אותו, נוטלים יורשיו מ"מ בשבועה, אלא המשכון את נוטל המלוה אין

כלום  להם אמר לא שאביהם לישבע וצריכים המלוה, יד תחת כבר .שהמשכון
ÚÏÒ ‰ÂL ÔBkLÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ המלוה לטענת שהלוה הסכום ‰¯Èכמו , ¿ƒ»ƒ««¿»∆∆«¬≈

¯�È„ ‡Ï‡ ‰ÂL ÔBkLÓ‰ ÔÈ‡ .BÏËB�Â ÚaL� ‰Ê'ג עוד תובע וא"כ ∆ƒ¿«¿¿≈««¿»∆∆»ƒ»
„È�¯דינרים  ÏËB� ‰ÂÏÓ‰ È¯‰ ‰ÂÏ‰מחובו , Ú¯BÙe ,ÔBkLÓ‰ ÈÓ„Ó ¬≈««¿∆≈ƒ»ƒ¿≈««¿≈««…∆

B· ‰„BÓL ¯�È„ „BÚ שקל היתה שההלוואה ‰ÌÈ�Lשטוען ÏÚ ÚaL�Â , ƒ»∆∆¿ƒ¿«««¿«ƒ
Ì‰a ¯ÙkL במקצת מודה Ì‡Âשבועת Ê‰הלוה. ÔÈ‡ ¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk ∆»«»∆¿ƒ»««…¿»«≈∆

ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â B„Èa ÔB„˜t ‡Ï‡ ÔBkLÓ שאינו כופר שהלוה והיינו «¿∆»ƒ»¿»¿≈∆¿ƒ¿
בידו  שהפקיד החפץ את לו שיחזיר ורוצה כלום תפוס ,חייב שהמלוה כיון

È¯‰,B·BÁבחפץ È„k ‰ÂL B�È‡ Ì‡Â .ÔBkLÓ‰ ÈÓ„Ó Ú¯Ù� ‰ÂÏÓ‰ ¬≈««¿∆ƒ¿«ƒ¿≈««¿¿ƒ≈»∆¿≈
‰ÂLL ‰Ó e�ÓÓ ÏËB� חפץ בנקיטת ‰ÂÏ‰בשבועה ÚaL� ¯‡L‰ ÏÚÂ , ≈ƒ∆«∆»∆¿««¿«ƒ¿««…∆

¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ תפוס המלוה שאין מה לכן כלום, לו חייב שאינו שכופר כיון ∆≈¿ƒ¿»
ונפטר  היסת נשבע שכופר שהנתבע תביעה כל כמו זה ‰È‰‰‚‰:.הרי eÏÙ‡Â«¬ƒ»»

u

היהקצד. כמה יודעים לא רק משכון בתורת  לידו  שבא עדים  באים  היו  שאם  כיון

ליטול כבא  דנחשב  מכיון חפץ, נקיטת של  בשבועה  נוטל  המלוה היה ההלוואה,

לידו שבא עדים  שאין  אע"פ נמי  הכא כ "ג , סעיף  וכדלקמן שלו  החפץ שאין כיון 

דהוי  זאת, להכחיש  יכול  שהיה המגו  מהני לא בזה, מודה הוא רק משכון, בתורת

אמרינן . לא משבועה לפטור ומגו  חמורה , משבועה לפטור מיגו 

לוקצה. ישלם  שהלוה לתבוע  בא כשהמלוה דוקא חפץ, בתפס דאף הסמ"ע כתב 

לתבוע בא והלוה שותק  כשהמלוה אבל  בנק "ח, לישבע  צריך  בזה משכונו , ויפדה

בצ "ע. הניח והש "ך  היסת, רק נשבע  המלוה בזה  משכונו, לו שיחזיר
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,B˙eL¯a B�È‡L‰ÂÏÓÏ ‰ÂÏ‰ ÔÈÓ‡Ó eÏÙ‡Â(ÌÈ�È„‰ ˜¯Ù Ô"¯),eÏÙ‡ ∆≈ƒ¿«¬ƒ«¬ƒ«…∆««¿∆¬ƒ
‰ˆ¯È Ì‡ המלוה˙B�˜Ï ÈeˆÓ‰ ¯·„ ‡e‰Â ÌÏLÏ בו שנתן חשש ואין ƒƒ¿∆¿«≈¿»»«»ƒ¿

„עיניו  ‰ÂÏ‰מ"מ, ˙Úe·L ¯Á‡ ÔBkLÓ‰ ˙‡ ‡ÈˆBÈ ‡ÓL Ô�ÈLÈÁ ¿«¿ƒ»∆»ƒ∆««¿««¿««…∆
וכך  כך ששווה שנשבע מה אותו ÏÏÁ˙Óויכחיש ÌÈÓL ÌL ‡ˆÓ�Â ,¿ƒ¿»≈»«ƒƒ¿«≈

שנשבע  יתברר באמת, שנשבע יתברר אח"כ כשיוציאנו אם וכן לשקר, שנשבע

כיון  יוציאנו, שאח"כ חשש אין ועי"ז ברשותו, שאינו לישבע צריך לכן לבטלה,

ברשותו  אינו .שודאי

¯„‡ ‡Î

ÊË„·‡�Â ,Ô·‡ Ba LÈL ˙ÚaË ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ לידע וצריך ««¿∆∆¬≈««««∆≈∆∆¿∆¡«
מחובו, יותר בודאי ושווה השלחני ביד כמותה אבן ויש בה, שהיה האבן  ערך

השלחני  ביד שיש ממה פחות שווה היתה לא שנאבדה שהאבן מודה ,והמלוה
CÏ�L ËeLt ,BÏLÏ ‰ÂL È�ÁÏL‰ „ÈaL B˙B‡L ‰„BÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ƒ«…∆∆∆∆¿««À¿»ƒ»∆¿∆»∆≈≈

ÌÈ‡È˜a‰ ˙ÓeL ¯Á‡ ביד שיש ממה יותר שווה היה שלא מודה הלוה כי ««««¿ƒƒ
השלחני  שביד ממה פחות שווה היה שלא מודה והמלוה ‡Ìהשלחני, Ï·‡ .¬»ƒ

‰˙È‰ ‡ÏL È¯a ÔÚBË ‰ÂÏÓ‰Â ,¯˙BÈ ‰ÂL ‰˙È‰ BÏL„ ‰ÂÏ‰ ÔÚË»««…∆¿∆»¿»»»≈¿««¿∆≈»ƒ∆…»¿»
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ ‰Ê È¯‰ ,BÊk ‡Ï‡ ‰ÂL וא"כ מהחוב, יותר שוה שהיה כיון »»∆»¿¬≈∆∆ƒ¿«

במקצת  מודה והוי ללוה, מקצת לשלם שחייב Âמודה Ó‰לכן, BÏ Ô˙B� ¿≈«
¯‡L‰ ÏÚ ÚaL�Â ‰„BÓ ‡e‰L במקצת מודה של דאורייתא Ì‡Âשבועה . ∆∆¿ƒ¿«««¿«¿ƒ

‰ÂL ‰˙È‰ ‰Ók Ú„BÈ B�È‡ ‰ÂÏÓ‰ כמו לפחות שווה שהיה מודה אבל ««¿∆≈≈««»»¿»»»
השלחני  שביד BÈ˙¯זו ‰ÂL ‰˙È‰L È¯a ÔÚBË ‰ÂÏ‰Â וכך , ‰¯Èבכך , ¿«…∆≈»ƒ∆»¿»»»≈¬≈

‰Úe·L ·ÈÁÓ ‰ÂÏÓ dÏ ‰Â‰„ ÌeLÓ ,ÔÓ‡� ‡e‰ חייב שודאי שמודה ∆¡»ƒ¿«»≈«¿∆¿À»¿»
קצת  Ú·LÏלו ÏBÎÈ B�È‡L לישבע יכול ואין שבועה והמחוייב שמא, הוא כי ∆≈»ƒ»«
‰ÂÏ‰משלם  ÏÚ ÌÈ‡Ïe ·ËÈ‰ ¯˜ÁÏ ÔÈ„ ˙Èa ÌÈÎÈ¯ˆ ÌB˜Ó ÏkÓe .ƒ»»¿ƒƒ≈ƒ«¬…≈≈¿«≈««…∆

.dÈÂLÓ ¯˙BÈ d˙B‡ ÌeLÏ ¯˜LÈ ‡ÏL∆…¿«≈»»≈ƒ»¿»

ÊÈÔBkLÓ‰ „·‡� ‡Ï Ì‡ שוויו ויודעים לפנינו Úa˜¯והוא ÌÈ˜eÏÁÂ , ƒ…∆¡«««¿«¬ƒ¿ƒ«
ÚÏÒ e‰ÂÏ‰L ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰L ,‰‡ÂÏ‰ דינרים ÏL‡ד' ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â «¿»»∆««¿∆≈∆ƒ¿»∆«¿«…∆≈∆…

Ï˜L ‡Ï‡ e‰ÂÏ‰ דינרים ÏBÎÈב' ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡ , ƒ¿»∆»∆∆ƒ¿ƒ¿»∆»»««¿∆»
È„È· ‡e‰ Áe˜Ï ÔÚËÏÂ ÔBkLÓa ˜ÈÊÁ‰Ï חפץ בידו עתה שראו באופן אף ¿«¬ƒ««¿¿ƒ¿…»«¿»ƒ

משכון, בתורת לידו שבא עדים אין אבל החזרתי, או להד"ם לומר יכול ואין זה,

זו  טענה לטעון יכול ‡Bוממילא לטעון , ויכול בידו החפץ את ראו שלא באופן
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ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï לידו בא לא ‡Bשמעולם לטעון, ‰ÂÈz¯ÊÁשיכול …»¿»ƒ≈»∆¡«¿ƒ
,EÏ,נאמן והיה אלו טענות לטעון יכול שהיה במיגו ÂÏ‰L‰לכן ¯ÓBÏ ÔÓ‡� ¿∆¡»«∆ƒ¿»
ÂÈÏÚ וכך „ÂÈÓכך È„k „Ú המשכון ıÙÁשל ˙ËÈ˜�a ‰Úe·La הטעם , »»«¿≈»»ƒ¿»ƒ¿ƒ«≈∆

בהערה  ראה היסת, שבועת ולא חפץ בנקיטת ıÙÁ.קצד שנשבע  ÒÙzL ‡˜Â„Â¿«¿»∆»«≈∆

בנקיטת  נשבע ולכן שלו, החפץ שאין כיון ליטול שבא המלוה נחשב דבזה

BÚÓ˙קצה חפץ  ÒÙz Ï·‡ נחשב , ולא לו, שחייב מה במקום הם דהמעות ¬»»«»

ולכן  ËÙ�Â¯מוציא, ˙Ò‰ ÚaL�(Ë"Ó ¯Ú˘ ˙ÂÓÂ¯˙‰Â ¯ÂË)˙Ó eÏÙ‡Â . ƒ¿«∆≈¿ƒ¿»«¬ƒ≈
ÌÈÚ¯Ù� ,‰ÂÏÓ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ,‰ÏÁz ‰ÂÏ‰ÂÈÓB˙Èהמלוה ÓÓ‰של «…∆¿ƒ»¿«««≈«¿∆ƒ¿»ƒ¿»ƒ«

Ì„È ˙ÁzL והכא שבועה, צריך לגבותו שכדי ממון מוריש אדם שאין אע"פ ∆««»»
כיון  אותו, נוטלים יורשיו מ"מ בשבועה, אלא המשכון את נוטל המלוה אין

כלום  להם אמר לא שאביהם לישבע וצריכים המלוה, יד תחת כבר .שהמשכון
ÚÏÒ ‰ÂL ÔBkLÓ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ המלוה לטענת שהלוה הסכום ‰¯Èכמו , ¿ƒ»ƒ««¿»∆∆«¬≈

¯�È„ ‡Ï‡ ‰ÂL ÔBkLÓ‰ ÔÈ‡ .BÏËB�Â ÚaL� ‰Ê'ג עוד תובע וא"כ ∆ƒ¿«¿¿≈««¿»∆∆»ƒ»
„È�¯דינרים  ÏËB� ‰ÂÏÓ‰ È¯‰ ‰ÂÏ‰מחובו , Ú¯BÙe ,ÔBkLÓ‰ ÈÓ„Ó ¬≈««¿∆≈ƒ»ƒ¿≈««¿≈««…∆

B· ‰„BÓL ¯�È„ „BÚ שקל היתה שההלוואה ‰ÌÈ�Lשטוען ÏÚ ÚaL�Â , ƒ»∆∆¿ƒ¿«««¿«ƒ
Ì‰a ¯ÙkL במקצת מודה Ì‡Âשבועת Ê‰הלוה. ÔÈ‡ ¯Ó‡Â Ïka ¯Ùk ∆»«»∆¿ƒ»««…¿»«≈∆

ÌeÏk ÈÏˆ‡ BÏ ÔÈ‡Â B„Èa ÔB„˜t ‡Ï‡ ÔBkLÓ שאינו כופר שהלוה והיינו «¿∆»ƒ»¿»¿≈∆¿ƒ¿
בידו  שהפקיד החפץ את לו שיחזיר ורוצה כלום תפוס ,חייב שהמלוה כיון

È¯‰,B·BÁבחפץ È„k ‰ÂL B�È‡ Ì‡Â .ÔBkLÓ‰ ÈÓ„Ó Ú¯Ù� ‰ÂÏÓ‰ ¬≈««¿∆ƒ¿«ƒ¿≈««¿¿ƒ≈»∆¿≈
‰ÂLL ‰Ó e�ÓÓ ÏËB� חפץ בנקיטת ‰ÂÏ‰בשבועה ÚaL� ¯‡L‰ ÏÚÂ , ≈ƒ∆«∆»∆¿««¿«ƒ¿««…∆

¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ תפוס המלוה שאין מה לכן כלום, לו חייב שאינו שכופר כיון ∆≈¿ƒ¿»
ונפטר  היסת נשבע שכופר שהנתבע תביעה כל כמו זה ‰È‰‰‚‰:.הרי eÏÙ‡Â«¬ƒ»»

u

היהקצד. כמה יודעים לא רק משכון בתורת  לידו  שבא עדים  באים  היו  שאם  כיון

ליטול כבא  דנחשב  מכיון חפץ, נקיטת של  בשבועה  נוטל  המלוה היה ההלוואה,

לידו שבא עדים  שאין  אע"פ נמי  הכא כ "ג , סעיף  וכדלקמן שלו  החפץ שאין כיון 

דהוי  זאת, להכחיש  יכול  שהיה המגו  מהני לא בזה, מודה הוא רק משכון, בתורת

אמרינן . לא משבועה לפטור ומגו  חמורה , משבועה לפטור מיגו 

לוקצה. ישלם  שהלוה לתבוע  בא כשהמלוה דוקא חפץ, בתפס דאף הסמ"ע כתב 

לתבוע בא והלוה שותק  כשהמלוה אבל  בנק "ח, לישבע  צריך  בזה משכונו , ויפדה

בצ "ע. הניח והש "ך  היסת, רק נשבע  המלוה בזה  משכונו, לו שיחזיר
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‰�ÓÏ‡ „‚a B‡ ,LÙ� ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈNBÚL ÌÈ¯·„ Ba ˜ÈÊÁÓL ¯·„‰ ‰Ê∆«»»∆«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆∆∆«¿»»

מ"מ  למשכנם, איסור יש אלו ÈÊÁ‰Ï¯שדברים ·ÈÁÓL ÔÂÈk Ô�È¯Ó‡ ‡Ï…«¿ƒ»≈»∆¿À»¿«¬ƒ

B‚Ó BÏ ÔÈ‡ להחזירן שחייב כיון מוחזק נחשב שלא אומרים ÔÂÈkלא ‡Ï‡ , ≈ƒ∆»≈»

ÌÈ„Ú ÔÈ‡L משכון בתורת לידו tÎÏ¯,שבא ÏBÎÈ ‰È‰ÂלכןÔÚËÏ ÏBÎÈ ∆≈≈ƒ¿»»»ƒ¿…»ƒ¿…

ÂÈÏÚעדÂÈÓ„ È„k(¯ÂË)‰�˜z LÈL ÌB˜Óa ÔÈ„‰ ‡e‰Â תם . דרבינו חרם »»¿≈»»¿«ƒ¿»∆≈«»»

„Á‡ ·kÚÏ ‡ÏLחפץÔB„˜Ù B‡ ‰Ï‡L C¯„ B„ÈÏ ‡a‰ B¯·Á ÏL ותקנו ∆…¿«≈∆»∆¬≈«»¿»∆∆¿≈»ƒ»

חובות  בעד אלו חפצים יעכבו ‡Bשלא ש , לתפוס ÓÏÓ„שתקנו לו אסור ¿«≈

ÌÈ¯Ú�‰ ÌÚ „ÓBÏL ÌÈ¯ÙÒa אבותיהם לו שחייבים מה Ètבעד ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ∆≈ƒ«¿»ƒ««ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÁÓL התקנה ÔÚËÏמחמת ÔÓ‡�Â BÏL B‚Ó „·‡ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓ , ∆¿À»¿«¬ƒƒ»»…»«ƒ∆¿∆¡»ƒ¿…

,BÊ ‰�˜z LÈL ÌB˜Óa eÏÙ‡Â .B‚Ó BÏ LÈL ÌB˜Ó Ïk ÂÈÓ„ È„k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈»»»»∆≈ƒ«¬ƒ¿»∆≈«»»

„eÓÏ‰ ˙e¯ÈÎN „Úa ¯ÙÒ‰ ·kÚÏ ÏÎeÈ „ÓÏÓ‰ ÌB˜Ó ÏkÓ היא התקנה כי ƒ»»«¿«≈«¿«≈«≈∆¿«¿ƒ«ƒ

התלמידים עם הלימוד על לו שמגיע מה על ולא חובות, שאר על (ÈÎ„¯Óרק

(Ï·˜Ó‰ ˜¯Ù ÛÂÒ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈL ÌB˜Ó ÏÎ·„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .≈¿ƒƒ¿»»∆»ƒ¿…««∆««

B„È מיגו ÌeÏkמכח BÏ ·ÈÁ B�È‡L Ì˙Ò Ú·LÏ ÏBÎÈ Ú„BÈLקצו , „·Ï·e , »»ƒ»«¿«∆≈«»¿ƒ¿«∆≈«

¯e¯·e ÔB„˜t B‡ B„Èa ‰ÂÏÓ BÏ LÈL ÔB‚k ,BÏ ·ÈÁ B„‚�kL ‰ÊL È‡„Âa¿««∆∆∆¿∆¿«»¿∆≈ƒ¿∆¿»ƒ»»

] B„‚�kLÓ Ò�‡� ‡ÏL BÏ ברור שיהיה צריך שנאנס, טוען השני שאם והיינו ∆…∆¡«ƒ∆¿∆¿

אין  ובזה נאנס, שלא כמודה הוי להד"ם, טוען השני אם אבל נאנס, שלא לו

נאנס] שלא לידע המוחזק ÏÎÂצריך ÂÈÓ„ B‡ B�B„˜t BÏ ÔzÏ ·ÈÁ ‡e‰LÂ¿∆«»ƒ≈ƒ¿»»¿»

‰Ê· ‡ˆBÈÎ(‡"·˘¯ È„ÈÓÏ˙ Ì˘· ‰"Ú ÔÓÈÒ È"·Â ‡ÚÈˆÓ„ ˜"Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). «≈»∆

ÂÈ¯·„ ¯¯·Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÏÁzÎÏ ,e‰ÈÓ שהשני סבור הוא מדוע ולבאר ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿»»

לו  Ú"‰חייב ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ïe ‰"Î ÛÈÚÒ ‰ËÓÏ ¯‡a˙ÈL BÓk א', .סעיף ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿ƒ¿«»≈ƒ»

ÔÚËÏ ÏBÎÈ„ ‡‰Âבמיגוe�È‰ ,B„È ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ כ ÊL‰דווקא ¯ÓB‡L ¿»¿»ƒ¿…««∆««»«¿∆≈∆∆

B¯·ÁL „Ú B„È ˙ÁzL ‰Óa ˜ÈÊÁ‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔBÓÓ BÏ ·ÈÁ B„‚�kL∆¿∆¿«»»¬»…«¿«¬ƒ«∆∆««»«∆¬≈

ÌÈ¯eËt BÏ ÔzÈ,שטרו לו החזיר לא והמלוה חוב איזה לו שפרע שטוען ƒ≈¿ƒ

שובר, לו שיתן בידו ורוצה יש הלוה וכעת שטרו, לו שהחזיר טוען והמלוה

שובר  לו שיתן עד ומעכבו המלוה של BÚÈ·z˙,חפץ ¯‡LÓ ‰Êa ‡ˆBÈk B‡«≈»∆ƒ¿«¿ƒ

u

דבר קצו. בידו  יש  אם  אבל  ידו , שתחת מה כמו  בדיוק  הוא  לו  שחייב  שמה ובלבד

הוא אבל  שלו , פקדון לי יש  לב "ד אומר אלא לעצמו, לשום  יכול  אין שומא, שצריך 

דבר. אותו שווה באמת  אם  ישומו  והם  כנגדו , וכך  כך  לי  חייב 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñàò÷

‰ÊÏ CÈL ‰Ê ÔÈ‡ Èk תביעות שאר רק כנגדו ממון תביעת לו שאין כיון ƒ≈∆«»»∆

(‰"ÏÂ ‡"Î ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó)ÔÈ‡ ,B„È ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ ÔÚËÏ ÏÎeÈL ÈÓ ÏÎÂ .¿»ƒ∆«ƒ¿…««∆««»≈

CÏÈ‡Â ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLÓ ˜¯ Ba ˙eÎÊ BÏ החפץ נחשב ואילך שמשם ¿«ƒ¿««¬»»«ƒ¿≈»

eL¯a˙שלו  ,ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰ Ì„˜ ¯˜È˙� Ì‡ ÔÎÏÂ ;‰ÒÈÙz ˙ÚLÓ ‡ÏÂ ,¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»≈ƒƒ¿«≈…∆«¬»»«ƒƒ¿

¯˜È‡ ‡Ó˜ ‡¯Óהחפץ לבעל שייך שהתייקר מה ÔÓÈÒוההפרש ˘"·È¯) »»«»«¿»

(Â"ˆ˘.

¯„‡ ·Î

ÁÈÔÈ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡Â המלוהÔÚËÏ ÏBÎÈ המשכון ‰e‡על Áe˜Ï ¿ƒ¿ƒ¿»∆≈»ƒ¿…»«
EÏ ÂÈz¯ÊÁ‰ B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï B‡ ,È„Èa שמבאר כמו ¿»ƒ…»¿»ƒ≈»∆¡«¿ƒ¿

ואע"פ  במשכון. מוחזק כלל נחשב אינו לכן מיגו, שום למלוה שאין כיון והולך,

ליה  דהוי במקצת, למודה נחשב אינו בשקל, מודה והלוה סלע תובע שהמלוה

ולכן בידו, שמשכונו כיון ‰ÂÏ‰כהילך ÚaL�היסת שבועת ‰e‰ÂÏרק ‡ÏL ƒ¿««…∆∆…ƒ¿»
„ˆÈk .B�BkLÓ ÏËB�Â BÏ Ú¯BÙe ,Ï˜L ‡Ï‡ או לקוח לומר נאמן מתי ∆»∆∆≈«¿≈«¿≈«

נאמן, אינו ומתי החזרתי או מ להד"ם היה המשכון Ì�È‡Lאם ÌÈ¯·„¿»ƒ∆≈»
¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ או שאלה בדרך לידו שבא ודאי לא שזה והיינו ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

B„ÈÏשכירות  e‡a C‡È‰ ¯ÓBÏ ÌÈ„Ú ÔÈ‡Â מיד , לידו שבא ראו אפילו ¿≈≈ƒ«≈«»¿»
מתנה  או מכירה או פקדון או משכון בתורת לו נתן אם יודעים אינם מ"מ ,הלוה,

B„È· ‰zÚ ÌÈ„Ú e‡¯ eÏÙ‡ מ"מ החזרתי, או להד"ם לומר יכול שאין ¬ƒ»≈ƒ«»¿»
ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„ eÏÙ‡ ÔÎÂ .È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡�∆¡»«»«¿»ƒ¿≈¬ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ

¯ÈkN‰Ïe להשאילם שהדרך כיון בידי, לקוח לומר נאמן אין כאלו שבחפצים ¿«¿ƒ
להשכירם  בחפצים‡Bאו ‡Ï‡אפילו ,¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ ÔÈ‡L∆≈¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆»

,B„Èa ‰zÚ e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡Â ,‰Ï‡L ˙¯B˙a B„ÈÏ e‡aL ÌÈ„Ú LÈL∆≈≈ƒ∆»¿»¿«¿≈»¿≈≈ƒ∆»«»¿»
מ"מ בידי, לקוח לטעון נאמן שאין EÏאע"פ ÌÈz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ כיון »«∆¡«¿ƒ¿

בידו  החפץ את עתה שראו עדים ‡Bשאין להשאיל , שעשויים בדברים אפי'

לטעון יכול מ"מ ÌÈ„Úולהשכיר, ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»ƒ≈≈ƒ
Ï·‡ .B„ÈÏ Ì¯ÒÓLזה Âאם ,¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„ גם ∆¿»»¿»¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

È„È· ‡e‰ Áe˜Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,B„Èa ‰zÚ e‰e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ כי ≈≈ƒ∆»«»¿»≈»«»«¿»ƒ
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים EÏזה ÌÈz¯ÊÁ‰ B‡ בידו , עתה ראוהו .כי ∆¡«¿ƒ¿

:‰‚‰ÌÈ„Ú‰ e‡¯L Ô�ÈÚa ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈעתה˙È·Ï BÚ·zL ‰ÚLa ≈¿ƒ¿…»≈»∆»»≈ƒ¿»»∆¿»¿≈

‡Ï‡ ,ÔÈ„דיÊ‡ ÔÚËÂ B„Èa ÔÎÏ Ì„˜ e‡¯Lבפניהם,B„Èa ÔÈ¯eÎÓ Ô‰L ƒ∆»∆»…∆»≈¿»¿»«»∆≈¿ƒ¿»



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñ ò÷

‰�ÓÏ‡ „‚a B‡ ,LÙ� ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈNBÚL ÌÈ¯·„ Ba ˜ÈÊÁÓL ¯·„‰ ‰Ê∆«»»∆«¬ƒ¿»ƒ∆ƒ»∆…∆∆∆∆∆«¿»»

מ"מ  למשכנם, איסור יש אלו ÈÊÁ‰Ï¯שדברים ·ÈÁÓL ÔÂÈk Ô�È¯Ó‡ ‡Ï…«¿ƒ»≈»∆¿À»¿«¬ƒ

B‚Ó BÏ ÔÈ‡ להחזירן שחייב כיון מוחזק נחשב שלא אומרים ÔÂÈkלא ‡Ï‡ , ≈ƒ∆»≈»

ÌÈ„Ú ÔÈ‡L משכון בתורת לידו tÎÏ¯,שבא ÏBÎÈ ‰È‰ÂלכןÔÚËÏ ÏBÎÈ ∆≈≈ƒ¿»»»ƒ¿…»ƒ¿…

ÂÈÏÚעדÂÈÓ„ È„k(¯ÂË)‰�˜z LÈL ÌB˜Óa ÔÈ„‰ ‡e‰Â תם . דרבינו חרם »»¿≈»»¿«ƒ¿»∆≈«»»

„Á‡ ·kÚÏ ‡ÏLחפץÔB„˜Ù B‡ ‰Ï‡L C¯„ B„ÈÏ ‡a‰ B¯·Á ÏL ותקנו ∆…¿«≈∆»∆¬≈«»¿»∆∆¿≈»ƒ»

חובות  בעד אלו חפצים יעכבו ‡Bשלא ש , לתפוס ÓÏÓ„שתקנו לו אסור ¿«≈

ÌÈ¯Ú�‰ ÌÚ „ÓBÏL ÌÈ¯ÙÒa אבותיהם לו שחייבים מה Ètבעד ÏÚ Û‡ , ƒ¿»ƒ∆≈ƒ«¿»ƒ««ƒ

¯ÈÊÁ‰Ï ·ÈÁÓL התקנה ÔÚËÏמחמת ÔÓ‡�Â BÏL B‚Ó „·‡ ‡Ï ÌB˜Ó ÏkÓ , ∆¿À»¿«¬ƒƒ»»…»«ƒ∆¿∆¡»ƒ¿…

,BÊ ‰�˜z LÈL ÌB˜Óa eÏÙ‡Â .B‚Ó BÏ LÈL ÌB˜Ó Ïk ÂÈÓ„ È„k Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿≈»»»»∆≈ƒ«¬ƒ¿»∆≈«»»

„eÓÏ‰ ˙e¯ÈÎN „Úa ¯ÙÒ‰ ·kÚÏ ÏÎeÈ „ÓÏÓ‰ ÌB˜Ó ÏkÓ היא התקנה כי ƒ»»«¿«≈«¿«≈«≈∆¿«¿ƒ«ƒ

התלמידים עם הלימוד על לו שמגיע מה על ולא חובות, שאר על (ÈÎ„¯Óרק

(Ï·˜Ó‰ ˜¯Ù ÛÂÒ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈL ÌB˜Ó ÏÎ·„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ .≈¿ƒƒ¿»»∆»ƒ¿…««∆««

B„È מיגו ÌeÏkמכח BÏ ·ÈÁ B�È‡L Ì˙Ò Ú·LÏ ÏBÎÈ Ú„BÈLקצו , „·Ï·e , »»ƒ»«¿«∆≈«»¿ƒ¿«∆≈«

¯e¯·e ÔB„˜t B‡ B„Èa ‰ÂÏÓ BÏ LÈL ÔB‚k ,BÏ ·ÈÁ B„‚�kL ‰ÊL È‡„Âa¿««∆∆∆¿∆¿«»¿∆≈ƒ¿∆¿»ƒ»»

] B„‚�kLÓ Ò�‡� ‡ÏL BÏ ברור שיהיה צריך שנאנס, טוען השני שאם והיינו ∆…∆¡«ƒ∆¿∆¿

אין  ובזה נאנס, שלא כמודה הוי להד"ם, טוען השני אם אבל נאנס, שלא לו

נאנס] שלא לידע המוחזק ÏÎÂצריך ÂÈÓ„ B‡ B�B„˜t BÏ ÔzÏ ·ÈÁ ‡e‰LÂ¿∆«»ƒ≈ƒ¿»»¿»

‰Ê· ‡ˆBÈÎ(‡"·˘¯ È„ÈÓÏ˙ Ì˘· ‰"Ú ÔÓÈÒ È"·Â ‡ÚÈˆÓ„ ˜"Ù ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�). «≈»∆

ÂÈ¯·„ ¯¯·Ï BÏ ÌÈ¯ÓB‡ ‰ÏÁzÎÏ ,e‰ÈÓ שהשני סבור הוא מדוע ולבאר ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»≈¿»»

לו  Ú"‰חייב ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ïe ‰"Î ÛÈÚÒ ‰ËÓÏ ¯‡a˙ÈL BÓk א', .סעיף ¿∆ƒ¿»≈¿«»¿ƒ¿«»≈ƒ»

ÔÚËÏ ÏBÎÈ„ ‡‰Âבמיגוe�È‰ ,B„È ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ כ ÊL‰דווקא ¯ÓB‡L ¿»¿»ƒ¿…««∆««»«¿∆≈∆∆

B¯·ÁL „Ú B„È ˙ÁzL ‰Óa ˜ÈÊÁ‰Ï ÏÎeÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔBÓÓ BÏ ·ÈÁ B„‚�kL∆¿∆¿«»»¬»…«¿«¬ƒ«∆∆««»«∆¬≈

ÌÈ¯eËt BÏ ÔzÈ,שטרו לו החזיר לא והמלוה חוב איזה לו שפרע שטוען ƒ≈¿ƒ

שובר, לו שיתן בידו ורוצה יש הלוה וכעת שטרו, לו שהחזיר טוען והמלוה

שובר  לו שיתן עד ומעכבו המלוה של BÚÈ·z˙,חפץ ¯‡LÓ ‰Êa ‡ˆBÈk B‡«≈»∆ƒ¿«¿ƒ

u

דבר קצו. בידו  יש  אם  אבל  ידו , שתחת מה כמו  בדיוק  הוא  לו  שחייב  שמה ובלבד

הוא אבל  שלו , פקדון לי יש  לב "ד אומר אלא לעצמו, לשום  יכול  אין שומא, שצריך 

דבר. אותו שווה באמת  אם  ישומו  והם  כנגדו , וכך  כך  לי  חייב 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñàò÷

‰ÊÏ CÈL ‰Ê ÔÈ‡ Èk תביעות שאר רק כנגדו ממון תביעת לו שאין כיון ƒ≈∆«»»∆

(‰"ÏÂ ‡"Î ÔÓÈÒ Â"È¯‰Ó)ÔÈ‡ ,B„È ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ ÔÚËÏ ÏÎeÈL ÈÓ ÏÎÂ .¿»ƒ∆«ƒ¿…««∆««»≈

CÏÈ‡Â ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰ ˙ÚLÓ ˜¯ Ba ˙eÎÊ BÏ החפץ נחשב ואילך שמשם ¿«ƒ¿««¬»»«ƒ¿≈»

eL¯a˙שלו  ,ÔÈ„· ‰„ÓÚ‰ Ì„˜ ¯˜È˙� Ì‡ ÔÎÏÂ ;‰ÒÈÙz ˙ÚLÓ ‡ÏÂ ,¿…ƒ¿«¿ƒ»¿»≈ƒƒ¿«≈…∆«¬»»«ƒƒ¿

¯˜È‡ ‡Ó˜ ‡¯Óהחפץ לבעל שייך שהתייקר מה ÔÓÈÒוההפרש ˘"·È¯) »»«»«¿»

(Â"ˆ˘.

¯„‡ ·Î

ÁÈÔÈ‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡Â המלוהÔÚËÏ ÏBÎÈ המשכון ‰e‡על Áe˜Ï ¿ƒ¿ƒ¿»∆≈»ƒ¿…»«
EÏ ÂÈz¯ÊÁ‰ B‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï B‡ ,È„Èa שמבאר כמו ¿»ƒ…»¿»ƒ≈»∆¡«¿ƒ¿

ואע"פ  במשכון. מוחזק כלל נחשב אינו לכן מיגו, שום למלוה שאין כיון והולך,

ליה  דהוי במקצת, למודה נחשב אינו בשקל, מודה והלוה סלע תובע שהמלוה

ולכן בידו, שמשכונו כיון ‰ÂÏ‰כהילך ÚaL�היסת שבועת ‰e‰ÂÏרק ‡ÏL ƒ¿««…∆∆…ƒ¿»
„ˆÈk .B�BkLÓ ÏËB�Â BÏ Ú¯BÙe ,Ï˜L ‡Ï‡ או לקוח לומר נאמן מתי ∆»∆∆≈«¿≈«¿≈«

נאמן, אינו ומתי החזרתי או מ להד"ם היה המשכון Ì�È‡Lאם ÌÈ¯·„¿»ƒ∆≈»
¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ או שאלה בדרך לידו שבא ודאי לא שזה והיינו ¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

B„ÈÏשכירות  e‡a C‡È‰ ¯ÓBÏ ÌÈ„Ú ÔÈ‡Â מיד , לידו שבא ראו אפילו ¿≈≈ƒ«≈«»¿»
מתנה  או מכירה או פקדון או משכון בתורת לו נתן אם יודעים אינם מ"מ ,הלוה,

B„È· ‰zÚ ÌÈ„Ú e‡¯ eÏÙ‡ מ"מ החזרתי, או להד"ם לומר יכול שאין ¬ƒ»≈ƒ«»¿»
ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„ eÏÙ‡ ÔÎÂ .È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡�∆¡»«»«¿»ƒ¿≈¬ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ

¯ÈkN‰Ïe להשאילם שהדרך כיון בידי, לקוח לומר נאמן אין כאלו שבחפצים ¿«¿ƒ
להשכירם  בחפצים‡Bאו ‡Ï‡אפילו ,¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ ÔÈ‡L∆≈¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ∆»

,B„Èa ‰zÚ e‡¯L ÌÈ„Ú ÔÈ‡Â ,‰Ï‡L ˙¯B˙a B„ÈÏ e‡aL ÌÈ„Ú LÈL∆≈≈ƒ∆»¿»¿«¿≈»¿≈≈ƒ∆»«»¿»
מ"מ בידי, לקוח לטעון נאמן שאין EÏאע"פ ÌÈz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ כיון »«∆¡«¿ƒ¿

בידו  החפץ את עתה שראו עדים ‡Bשאין להשאיל , שעשויים בדברים אפי'

לטעון יכול מ"מ ÌÈ„Úולהשכיר, ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÓ ÌÈ¯·„ eÈ‰ ‡Ï…»¿»ƒ≈»ƒ≈≈ƒ
Ï·‡ .B„ÈÏ Ì¯ÒÓLזה Âאם ,¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„ גם ∆¿»»¿»¬»¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿

È„È· ‡e‰ Áe˜Ï ¯ÓBÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,B„Èa ‰zÚ e‰e‡¯L ÌÈ„Ú LÈ כי ≈≈ƒ∆»«»¿»≈»«»«¿»ƒ
ולהשכיר  להשאיל העשויים דברים EÏזה ÌÈz¯ÊÁ‰ B‡ בידו , עתה ראוהו .כי ∆¡«¿ƒ¿

:‰‚‰ÌÈ„Ú‰ e‡¯L Ô�ÈÚa ‡Ï„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈעתה˙È·Ï BÚ·zL ‰ÚLa ≈¿ƒ¿…»≈»∆»»≈ƒ¿»»∆¿»¿≈

‡Ï‡ ,ÔÈ„דיÊ‡ ÔÚËÂ B„Èa ÔÎÏ Ì„˜ e‡¯Lבפניהם,B„Èa ÔÈ¯eÎÓ Ô‰L ƒ∆»∆»…∆»≈¿»¿»«»∆≈¿ƒ¿»
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L ˙¯Á‡ ‰�ÚË B‡ זו טענה ¯‡ÌÈÈeמכח Ô�È‡ סיבה לו ÈÙÏאין ¯ÈÊÁ‰Ï «¬»«∆∆∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ

‰zÚÓ„ ,‰�ÚË d˙B‡ממושכן עתה טוען ÓBÏ¯אם ÏBÎÈ ‰È‰L B‚Ó BÏ ÔÈ‡ »«¬»¿≈«»≈ƒ∆»»»«

,B„È· ‡e‰L ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯ÈÊÁ‰ ‡ÏL È„‰Ò Ô�‡„ ,ÌÈz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒ«¬»«¬≈∆…∆¡ƒ»¿≈ƒ¿À¿»∆¿»

,È„Èa Ì‰ ÌÈÁe˜Ï ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,B„È· e‡¯L ÌÈ„Ú Ô‡k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«≈ƒ∆»¿»…««¿ƒ≈¿»ƒ

Úe„È‰ ˙B�LÏ ‡¯È„ ,ÌÈz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ„ B‚Ó Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ומפורסם ∆¬≈≈«ƒ¿««∆¡«¿ƒ¿»≈¿««»«

¯"˙)לכל Ì˘· È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)BÏ ·ÈÁL ,ÌÈ„Ú e‡¯L ‰ÚLa ¯Ó‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»«¿»»∆»≈ƒ∆«»

CÎÂ Ck בידו מעכבם ÔÓÈ‰Óולכן ‡Ï ,ÔÈ„ ˙È·a ÂÈLÎÚ ÔÚBËL BÓk דכיון «¿«¿∆≈«¿»¿≈ƒ…¿≈»

שטוען  מכח רק שמעכבו ומה זו, טענה מכח לעכבו יכול שהיה מיגו לו שאין

לו להחזירו צריך מכחישו, שהלוה כיון  לו, ˜"Âשחייב ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)

('· ÔÓÈÒÔÈ„ ˙È·a BÚ·zL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‰e‡¯L ‡˜Â„Â אין . שוב זה באופן ¿«¿»∆»≈ƒ…∆∆¿»¿≈ƒ

לב"ד  כשהגיע מיגו ÏÁÓ‰Â˜˙לו ˙B�ÚË‰ eÏÙ�L ¯Á‡ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»««∆»¿««¬¿««¬……

B‡ ÌÈÁe˜Ï ÔÚBËL ‰Óa ÔÓ‡�Â BÏL B‚Ó‰ „·‡ ‡Ï ,ÔÈ„ ˙È·a Ì‰È�Èa≈≈∆¿≈ƒ…»««ƒ∆¿∆¡»«∆∆≈¿ƒ

ÔÈ„ ˙È·a ‰�ÚË ˙ÚL ¯Á‡ ‰Êa ÌÈÎÏB‰„ ,ÌÈz¯ÊÁ‰ לו היה טענה ובשעת ∆¡«¿ƒ¿¿ƒ»∆««¿««¬»¿≈ƒ

Ù"„)מיגו ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙)‰Êa „Á‡ „Ú LÈ Ì‡Â בתורת . לידו שבא ¿ƒ≈≈∆»»∆

�‡ÔÓמשכון  ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ Ú·LÏבטענתו , ·ÈÁÓ dÏ ÈÂ‰„ , ≈¿ƒ¿≈««¿∆∆¡»¿«≈≈¿À»ƒ»«

„Ú‰ LÈÁk‰Ï להכחישו וצריך ללוה מסייע שהעד ÏBÎÈכיון B�È‡Â לישבע , ¿«¿ƒ»≈¿≈»

BÏלהכחישו  ‰„BÓ È¯‰L משכון , בתורת לידו ‡Á¯˙שבא ‰�ÚË ÔÚBË ˜¯ ∆¬≈∆«≈«¬»«∆∆

ÌÏLÓe ,Ú·LÏ ÏBÎÈ B�È‡Â ‰Úe·L ·ÈÁÓ dÏ ‰Â‰Â ,BÓˆÚ ¯ËtÏ˙Â·Â˘˙) ƒ»≈«¿¿«»≈¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

(Ï"�‰,‰"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k‰Úe·La ÔÓ‡� ‰ÂÏÓ‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .‚"È ÛÈÚÒ ¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ¿««¿∆∆¡»ƒ¿»

('Ó ÛÏ‡ 'ÈÒÂ Á"ˆ˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) איירי דלא דכיון הש"ך כתב

עדים  בשני הדין הוא משכון, בתורת לידו שבא רק אלא בידו, עתה שראהו

בשבועה  נאמן אומרים היש ולדעת המשכון, להחזיר צריך זו .דלדיעה

¯aÁÓ‰ ÏÚa ˙ÓkÒ‰Â השו"עÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓk ,‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk ¿«¿»««««¿«≈«¿»»»ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿«»ƒ»

Á"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ .‚"È ÛÈÚÒ ‰"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .‚"Î ÛÈÚÒ ‰Ê∆¿ƒ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»

א' B„Èסעיף ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ ÔÚËÏ ÏÎeÈ Ì„‡ Ì‡ Èz·˙kחוב ÓÁÓ˙על »«¿ƒƒ»»«ƒ¿…««∆««»≈¬«

B„È· B�˙�L ‰Ê ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ¯Á‡,שמעון ביד חפץ הפקיד שראובן היינו «≈¿…≈¬«∆∆¿»¿»

יעויין  לו, חייב שלוי חוב בעד ומעכבו ללוי, שייך זה שחפץ טוען ושמעון

לעכבו  יכול ומתי האם פרטים כמה ‰e‡שם Áe˜Ï ÔÚËÏ ÏÎeÈ Ì„‡„ ‡‰Â .¿»¿»»«ƒ¿…»«

ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ B‡ ,È„Èa בחובו ıÙÁ‰Lומעכבו ‡˜Â„ e�È‰ B„È,עדיין, ˙Áz ¿»ƒƒ¿≈ƒ»»«¿«¿»∆«≈∆««»

ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈÂÏÂ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ ¯·„ „È˜Ù‰L Ô·e‡¯ Ï·‡שמכירין‡e‰L ¬»¿≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ≈ƒ∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñâò÷

BÏL החזרתי לומר יכול ראובן אין BÏדשוב ‰„BÓ ÔBÚÓLL B‡ בא , שזה ∆∆ƒ¿∆

ראייה  כעדי נחשב גם דזה מלוי, ראובן Ô·e‡¯Lליד ÔÚBË ÔBÚÓLÂ המפקיד , ¿ƒ¿≈∆¿≈

¯ÓBÏ ÔÓ‡� Ô·e‡¯ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ BÏ ·ÈÁÈÂÏÓ BÁ˜ÏL,מלוי להפקיעו ועי"ז «»»»≈¿≈∆¡»«∆¿»ƒ≈ƒ

החזרתי  של מגו לו אין מלוי, לידו שהגיע שידוע כיון זה, בחפץ חובו .ולפרוע

ÈÂÏÓ BÁ˜Ï Ô·e‡¯L Ú„BÈL ¯ÓB‡ ÔBÚÓL Ì‡ Ï·‡ לגבות רוצה וממילא ¬»ƒƒ¿≈∆≈«∆¿≈¿»ƒ≈ƒ

זה  בחפץ ראובן של Ê‡Âחובו ÈÂÏÓ BÁ˜Ï ‡e‰L ¯ÓB‡ ‰È‰L B‚Óa ,ÔÓ‡� ,∆¡»¿ƒ∆»»≈∆¿»ƒ≈ƒ¿»

B„Èa e‡¯ ‡ÏL B‡ B„ÈÏ ‡a „ˆÈk ÌÈ„Ú ‡kÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ÔÓ‡� ‰È‰˙È·) »»∆¡»ƒ¿≈»≈ƒ≈«»¿»∆…»¿»

(‡"·˘¯ ˙·Â˘˙ Ê"Î ˘„ÂÁÓ ÛÒÂÈÌ‡Â È„Èaשמעון. ‡e‰ Áe˜Ï ÔÚBË B�È‡ ¿ƒ≈≈»«¿»ƒ

קנאו  לא שראובן שמודה היינו 'בידו', ¯˜צ"ל BÏטוען, Ô˙� Ô·e‡¯L חפץ «∆¿≈»«

ÔBkLÓÏ ÈÂÏ ÏL ללוי שייך שזה ידע לא ˘�"Âושמעון ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ , ∆≈ƒ¿«¿«≈¿«»ƒ»

ז' B˙B„ÙÏלויLסעיף ·ÈÁ משמעון˜eL‰ ˙�˜z ÌeLÓ לא ששמעון כיון ∆«»ƒ¿ƒ«»««

רק  לו לשלם שצריך ההלכה דעיקר כתב שם ובש"ך לוי. של שהחפץ ידע

החוב  לפי ולא המשכון של שוויו ˜Ï"‚.כפי ÔÓÈÒ ÔÈ�È„‰ eÏ‡Ó „BÚ ÔÈÚÂ .¿«≈≈≈«ƒƒƒ»

ËÈנחשב ÈkN‰Ïe¯מה ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„ לעיל שנתבאר ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
בידי  לקוח לומר נאמן אין אלו ÌÈÏkשבדברים e�È‰ Ì"aÓ¯‰Ï ,¿»«¿««¿≈ƒ

¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ì˙ÈNÚ ˙ÏÁzL המשתה לבית העשויים כלים כגון ∆¿ƒ«¬ƒ»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
נחשבים  לא כלים שאר אבל בהם, להתקשט לכלות להשכירם שהדרך כלים או

ולהשכיר  להשאיל ÌÈ„Èt˜ÓLעשויים ÈÏk Ïk Ìz e�Èa¯Â Û"È¯‰Ïe .¿»ƒ¿«≈«»¿ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚשלאÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰ ,Ï˜Ï˜˙ÓL B‡ B˙e·ÈLÁ È�tÓ BÏÈ‡L‰Ï »»¿«¿ƒƒ¿≈¬ƒ∆ƒ¿«¿≈»»∆≈

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Bk¯„נחשביםÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„ «¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«»«≈ƒ«¿»¿«¿ƒ
B„Èa ıÙÁ‰L ‰Ê ‰È‰ÈL ‡e‰Â ,¯ÈkN‰Ïe כעתÏÈ‚¯להימצאÏˆ‡ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿∆∆∆«≈∆¿»»ƒ≈∆

ıÙÁ‰ ÏÚa לו השכיר או שהשאיל ¯‚ÏÈשטוען ıÙÁ‰ ÏÚa ‰È‰ÈL Ì‚Â , «««≈∆¿«∆ƒ¿∆«««≈∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÏk ÏÈ‡L‰Ï התובע אצל להיות מצוי זה חפץ שאין באופן אבל ¿«¿ƒ≈»«¬≈ƒ

עשוי  נחשב זה שאין מודים ור"ת הרי"ף אף כליו, להשאיל רגיל שאין או

ולהשכיר  B˙‡�NÂ‰‚‰:.להשאיל LÈ‡‰ ˙·‰‡a ÈeÏz Ïk‰ ‰ÊÂ לזה ¿∆«…»¿«¬«»ƒ¿ƒ¿»

שלא  ידוע אבל כליו, להשאיל שרגיל אדם יתכן כי כעת, בכלי שמחזיק

לאיש  אבל משאיל, שאינו שאף להיפך או שנאתו, מחמת זה לאיש ישאיל

אהבתו  מחמת ישאיל ÈÙÏזה ÔÈ„‰ È�ÈÚ ˙B‡¯ ÈÙÏe ,ÌB˜Ó‰ ‚‰�Ó ÈÙÏe ,¿ƒƒ¿««»¿ƒ¿≈≈««»¿ƒ

Ì„‡ È�a Ì‰ Ú·z�‰Â Ú·Bz‰L ‰Ó(¯ÂË). «∆«≈«¿«ƒ¿»≈¿≈»»
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L ˙¯Á‡ ‰�ÚË B‡ זו טענה ¯‡ÌÈÈeמכח Ô�È‡ סיבה לו ÈÙÏאין ¯ÈÊÁ‰Ï «¬»«∆∆∆≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿ƒ

‰zÚÓ„ ,‰�ÚË d˙B‡ממושכן עתה טוען ÓBÏ¯אם ÏBÎÈ ‰È‰L B‚Ó BÏ ÔÈ‡ »«¬»¿≈«»≈ƒ∆»»»«

,B„È· ‡e‰L ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰ Ì‡ ÔÎÂ .Ì¯ÈÊÁ‰ ‡ÏL È„‰Ò Ô�‡„ ,ÌÈz¯ÊÁ‰∆¡«¿ƒ«¬»«¬≈∆…∆¡ƒ»¿≈ƒ¿À¿»∆¿»

,È„Èa Ì‰ ÌÈÁe˜Ï ¯ÓBÏ ÏÎeÈ ‡Ï ,B„È· e‡¯L ÌÈ„Ú Ô‡k ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«≈ƒ∆»¿»…««¿ƒ≈¿»ƒ

Úe„È‰ ˙B�LÏ ‡¯È„ ,ÌÈz¯ÊÁ‰ ¯ÓBÏ ÏÎeÈ„ B‚Ó Ô‡k ÔÈ‡ È¯‰L ומפורסם ∆¬≈≈«ƒ¿««∆¡«¿ƒ¿»≈¿««»«

¯"˙)לכל Ì˘· È"¯˘‡ ˙Â‰‚‰)BÏ ·ÈÁL ,ÌÈ„Ú e‡¯L ‰ÚLa ¯Ó‡ eÏÙ‡Â .«¬ƒ»«¿»»∆»≈ƒ∆«»

CÎÂ Ck בידו מעכבם ÔÓÈ‰Óולכן ‡Ï ,ÔÈ„ ˙È·a ÂÈLÎÚ ÔÚBËL BÓk דכיון «¿«¿∆≈«¿»¿≈ƒ…¿≈»

שטוען  מכח רק שמעכבו ומה זו, טענה מכח לעכבו יכול שהיה מיגו לו שאין

לו להחזירו צריך מכחישו, שהלוה כיון  לו, ˜"Âשחייב ÏÏÎ ˘"‡¯‰ ˙·Â˘˙)

('· ÔÓÈÒÔÈ„ ˙È·a BÚ·zL Ì„˜ ÌÈ„Ú e‰e‡¯L ‡˜Â„Â אין . שוב זה באופן ¿«¿»∆»≈ƒ…∆∆¿»¿≈ƒ

לב"ד  כשהגיע מיגו ÏÁÓ‰Â˜˙לו ˙B�ÚË‰ eÏÙ�L ¯Á‡ e‰e‡¯ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒ»««∆»¿««¬¿««¬……

B‡ ÌÈÁe˜Ï ÔÚBËL ‰Óa ÔÓ‡�Â BÏL B‚Ó‰ „·‡ ‡Ï ,ÔÈ„ ˙È·a Ì‰È�Èa≈≈∆¿≈ƒ…»««ƒ∆¿∆¡»«∆∆≈¿ƒ

ÔÈ„ ˙È·a ‰�ÚË ˙ÚL ¯Á‡ ‰Êa ÌÈÎÏB‰„ ,ÌÈz¯ÊÁ‰ לו היה טענה ובשעת ∆¡«¿ƒ¿¿ƒ»∆««¿««¬»¿≈ƒ

Ù"„)מיגו ÔÓÈÒ Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙)‰Êa „Á‡ „Ú LÈ Ì‡Â בתורת . לידו שבא ¿ƒ≈≈∆»»∆

�‡ÔÓמשכון  ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈ Ú·LÏבטענתו , ·ÈÁÓ dÏ ÈÂ‰„ , ≈¿ƒ¿≈««¿∆∆¡»¿«≈≈¿À»ƒ»«

„Ú‰ LÈÁk‰Ï להכחישו וצריך ללוה מסייע שהעד ÏBÎÈכיון B�È‡Â לישבע , ¿«¿ƒ»≈¿≈»

BÏלהכחישו  ‰„BÓ È¯‰L משכון , בתורת לידו ‡Á¯˙שבא ‰�ÚË ÔÚBË ˜¯ ∆¬≈∆«≈«¬»«∆∆

ÌÏLÓe ,Ú·LÏ ÏBÎÈ B�È‡Â ‰Úe·L ·ÈÁÓ dÏ ‰Â‰Â ,BÓˆÚ ¯ËtÏ˙Â·Â˘˙) ƒ»≈«¿¿«»≈¿À»¿»¿≈»ƒ»«¿«≈

(Ï"�‰,‰"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k‰Úe·La ÔÓ‡� ‰ÂÏÓ‰„ ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ .‚"È ÛÈÚÒ ¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ¿≈¿ƒ¿««¿∆∆¡»ƒ¿»

('Ó ÛÏ‡ 'ÈÒÂ Á"ˆ˜˙˙ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙) איירי דלא דכיון הש"ך כתב

עדים  בשני הדין הוא משכון, בתורת לידו שבא רק אלא בידו, עתה שראהו

בשבועה  נאמן אומרים היש ולדעת המשכון, להחזיר צריך זו .דלדיעה

¯aÁÓ‰ ÏÚa ˙ÓkÒ‰Â השו"עÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ¯‡a˙ÈL BÓk ,‰�BL‡¯‰ ‡¯·Òk ¿«¿»««««¿«≈«¿»»»ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿«»ƒ»

Á"� ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ .‚"È ÛÈÚÒ ‰"Ú ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .‚"Î ÛÈÚÒ ‰Ê∆¿ƒ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ¿«≈¿≈ƒ»

א' B„Èסעיף ˙ÁzL ‰Ó ÏÚ ÔÚËÏ ÏÎeÈ Ì„‡ Ì‡ Èz·˙kחוב ÓÁÓ˙על »«¿ƒƒ»»«ƒ¿…««∆««»≈¬«

B„È· B�˙�L ‰Ê ˙ÓÁÓ ‡ÏÂ ¯Á‡,שמעון ביד חפץ הפקיד שראובן היינו «≈¿…≈¬«∆∆¿»¿»

יעויין  לו, חייב שלוי חוב בעד ומעכבו ללוי, שייך זה שחפץ טוען ושמעון

לעכבו  יכול ומתי האם פרטים כמה ‰e‡שם Áe˜Ï ÔÚËÏ ÏÎeÈ Ì„‡„ ‡‰Â .¿»¿»»«ƒ¿…»«

ÂÈÏÚ È˙ÈÂÏ‰ B‡ ,È„Èa בחובו ıÙÁ‰Lומעכבו ‡˜Â„ e�È‰ B„È,עדיין, ˙Áz ¿»ƒƒ¿≈ƒ»»«¿«¿»∆«≈∆««»

ÌÈ„Ú ‡È·‰ ÈÂÏÂ ,ÔBÚÓL Ïˆ‡ ¯·„ „È˜Ù‰L Ô·e‡¯ Ï·‡שמכירין‡e‰L ¬»¿≈∆ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ¿¿≈ƒ≈ƒ≈ƒ∆
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BÏL החזרתי לומר יכול ראובן אין BÏדשוב ‰„BÓ ÔBÚÓLL B‡ בא , שזה ∆∆ƒ¿∆

ראייה  כעדי נחשב גם דזה מלוי, ראובן Ô·e‡¯Lליד ÔÚBË ÔBÚÓLÂ המפקיד , ¿ƒ¿≈∆¿≈

¯ÓBÏ ÔÓ‡� Ô·e‡¯ ÔÈ‡ ,ÂÈÏÚ BÏ ·ÈÁÈÂÏÓ BÁ˜ÏL,מלוי להפקיעו ועי"ז «»»»≈¿≈∆¡»«∆¿»ƒ≈ƒ

החזרתי  של מגו לו אין מלוי, לידו שהגיע שידוע כיון זה, בחפץ חובו .ולפרוע

ÈÂÏÓ BÁ˜Ï Ô·e‡¯L Ú„BÈL ¯ÓB‡ ÔBÚÓL Ì‡ Ï·‡ לגבות רוצה וממילא ¬»ƒƒ¿≈∆≈«∆¿≈¿»ƒ≈ƒ

זה  בחפץ ראובן של Ê‡Âחובו ÈÂÏÓ BÁ˜Ï ‡e‰L ¯ÓB‡ ‰È‰L B‚Óa ,ÔÓ‡� ,∆¡»¿ƒ∆»»≈∆¿»ƒ≈ƒ¿»

B„Èa e‡¯ ‡ÏL B‡ B„ÈÏ ‡a „ˆÈk ÌÈ„Ú ‡kÈÏÂ ÏÈ‡B‰ ÔÓ‡� ‰È‰˙È·) »»∆¡»ƒ¿≈»≈ƒ≈«»¿»∆…»¿»

(‡"·˘¯ ˙·Â˘˙ Ê"Î ˘„ÂÁÓ ÛÒÂÈÌ‡Â È„Èaשמעון. ‡e‰ Áe˜Ï ÔÚBË B�È‡ ¿ƒ≈≈»«¿»ƒ

קנאו  לא שראובן שמודה היינו 'בידו', ¯˜צ"ל BÏטוען, Ô˙� Ô·e‡¯L חפץ «∆¿≈»«

ÔBkLÓÏ ÈÂÏ ÏL ללוי שייך שזה ידע לא ˘�"Âושמעון ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ , ∆≈ƒ¿«¿«≈¿«»ƒ»

ז' B˙B„ÙÏלויLסעיף ·ÈÁ משמעון˜eL‰ ˙�˜z ÌeLÓ לא ששמעון כיון ∆«»ƒ¿ƒ«»««

רק  לו לשלם שצריך ההלכה דעיקר כתב שם ובש"ך לוי. של שהחפץ ידע

החוב  לפי ולא המשכון של שוויו ˜Ï"‚.כפי ÔÓÈÒ ÔÈ�È„‰ eÏ‡Ó „BÚ ÔÈÚÂ .¿«≈≈≈«ƒƒƒ»

ËÈנחשב ÈkN‰Ïe¯מה ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„ לעיל שנתבאר ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ
בידי  לקוח לומר נאמן אין אלו ÌÈÏkשבדברים e�È‰ Ì"aÓ¯‰Ï ,¿»«¿««¿≈ƒ

¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Ì˙ÈNÚ ˙ÏÁzL המשתה לבית העשויים כלים כגון ∆¿ƒ«¬ƒ»»¿«¿ƒ¿«¿ƒ
נחשבים  לא כלים שאר אבל בהם, להתקשט לכלות להשכירם שהדרך כלים או

ולהשכיר  להשאיל ÌÈ„Èt˜ÓLעשויים ÈÏk Ïk Ìz e�Èa¯Â Û"È¯‰Ïe .¿»ƒ¿«≈«»¿ƒ∆«¿ƒƒ
ÂÈÏÚשלאÔÈ‡L ¯·„ ‡e‰ ,Ï˜Ï˜˙ÓL B‡ B˙e·ÈLÁ È�tÓ BÏÈ‡L‰Ï »»¿«¿ƒƒ¿≈¬ƒ∆ƒ¿«¿≈»»∆≈

ÌÈÏk‰ Ïk ¯‡Le ,¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï Bk¯„נחשביםÏÈ‡L‰Ï Ôk¯„ «¿¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«»«≈ƒ«¿»¿«¿ƒ
B„Èa ıÙÁ‰L ‰Ê ‰È‰ÈL ‡e‰Â ,¯ÈkN‰Ïe כעתÏÈ‚¯להימצאÏˆ‡ ¿«¿ƒ¿∆ƒ¿∆∆∆«≈∆¿»»ƒ≈∆

ıÙÁ‰ ÏÚa לו השכיר או שהשאיל ¯‚ÏÈשטוען ıÙÁ‰ ÏÚa ‰È‰ÈL Ì‚Â , «««≈∆¿«∆ƒ¿∆«««≈∆»ƒ
ÌÈ¯Á‡Ï ÂÈÏk ÏÈ‡L‰Ï התובע אצל להיות מצוי זה חפץ שאין באופן אבל ¿«¿ƒ≈»«¬≈ƒ

עשוי  נחשב זה שאין מודים ור"ת הרי"ף אף כליו, להשאיל רגיל שאין או

ולהשכיר  B˙‡�NÂ‰‚‰:.להשאיל LÈ‡‰ ˙·‰‡a ÈeÏz Ïk‰ ‰ÊÂ לזה ¿∆«…»¿«¬«»ƒ¿ƒ¿»

שלא  ידוע אבל כליו, להשאיל שרגיל אדם יתכן כי כעת, בכלי שמחזיק

לאיש  אבל משאיל, שאינו שאף להיפך או שנאתו, מחמת זה לאיש ישאיל

אהבתו  מחמת ישאיל ÈÙÏזה ÔÈ„‰ È�ÈÚ ˙B‡¯ ÈÙÏe ,ÌB˜Ó‰ ‚‰�Ó ÈÙÏe ,¿ƒƒ¿««»¿ƒ¿≈≈««»¿ƒ

Ì„‡ È�a Ì‰ Ú·z�‰Â Ú·Bz‰L ‰Ó(¯ÂË). «∆«≈«¿«ƒ¿»≈¿≈»»
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Î‡ÏL ÔBkLÓa ˜ÊÁÓ‰לידו e�¯Ó‡Lבא ,ÌÈ„Ú· י"ז סעיף לעיל «À¿»¿«¿∆…¿≈ƒ∆»«¿
ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈL לו „ÂÈÓשחייב È„k „Ú להד"ם או לקוח של ,במיגו ∆»ƒ¿…»»«¿≈»»

ÌÈ‡È˜a‰ ˙ÓeLÏ ‰ÂL B�È‡ Ì‡אלאÂÈÏÚ ÔÚBË ‡e‰L ÈˆÁ‰ כגון ƒ≈»∆¿««¿ƒƒ«≈ƒ∆≈»»
חמישים  שוה והחפץ מאה ÓB‡Â¯שתובע aהמלוה , e�ÏË‡ È�‡ כל עד ¿≈¬ƒ∆¿∆¿

¯Á‡‰Â ,È·BÁ È„k È�ÈÚ· ‰ÂL ‡e‰L ÈÙÏ È·BÁ החפץ ÙBk¯בעל ƒ¿ƒ∆»∆¿≈«¿≈ƒ¿»«≈≈
Â ,ÌeÏk BÏ ·ÈÁ B�È‡Lזאת החפץ ‡ÓB¯בכל È�È‡Lבעל Èt ÏÚ Û‡ ∆≈«»¿¿≈««ƒ∆≈ƒ

,BÏ ·ÈÁמ"מ‰ˆB¯ È�‡ ומוכןÈ�a ¯‡LÏ ‰ÂL ‡e‰L ÌÈÓ„a B˜ÏÒÏ «»¬ƒ∆¿«¿¿»ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈
Ì„‡ בחמישיםÈÏk‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈ„‰ בתורת , רק שקיבלו שמודה כיון »»«ƒƒ«««¿ƒ

דמיו  מכדי ביותר לעכבו לו מאפשר לא המיגו שלו, החפץ ואין ≈¿LÈÂ.משכון

˜ÈÊÁÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰L ÌÈ¯ÓB‡ של משכון עבור מאה להלוות שמוכן מי כי ¿ƒ∆«ƒƒ««¬ƒ

לו, ישלם לא הלוה אם שאף באופן עליו, חביב זה שחפץ בהכרח חמישים,

מכח  דמיו בכדי לעכבו שיכול וכיון ההלוואה, כל בעד בו להחזיק מוכן הוא

דמיו, כדי כמו אצלו נחשב הלווהו, זה דעת שעל שטוען כיון הכא המיגו,

שבועה עם אצלו המשכון הפוסקים Â,(ÂË¯)ומשאיר מחלוקת בזה שיש ¿כיון

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBÓ‰„ ,ÈÏ יכול �¯‡‰ המלוה, אצל שהמשכון וכיון ƒ¿∆ƒ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

ומשאירו  חמישים לו נותן מידו, ותפסו חזר הלוה ואם מאה, בעד בו להחזיק

.אצלו 

‡ÎÂÈÓ„ È„k ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ˙ÏÚBÓ ˜ÈÊÁÓ‰ ˙˜ÊÁ ÔÈ‡ לו שיש באופן ≈∆¿«««¬ƒ∆∆ƒ¿…»»¿≈»»
י"ז, בסעיף וכנ"ל e‰Â‡מיגו BÓˆÚÓ CÏÈÏ ÏBÎÈ B�È‡L ¯·„a ‡Ï‡∆»¿»»∆≈»≈≈≈«¿¿

CÏB‰ B�È‡L ÔË˜ „·Ú B‡ ,ÌÈÏËÏËÓ ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰ „È ˙Áz „ÓBÚ≈««««¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆∆»»∆≈≈
‰ÚB¯‰ „Èa ˙¯ÓzLÓ‰ ‰Ó‰·e ,ÂÈÏ‚¯a לבדה לילך לה מניח ,שאין ¿«¿»¿≈»«ƒ¿«∆∆¿«»∆

ÂÈÏÚa „Èa ¯eÓL ‡e‰L ÔÂÈÎ„ אלא ידיו מתחת יוצאים ואין הקודמים ¿≈»∆»¿«¿»»
BaכעתÂמדעתו, ˜ÊÁÓ ‰Ê ולכן שלו, שהחפץ לומר הוכחה זה �‡ÔÓהרי ¿∆À¿»∆¡»

ÌÈÏB„‚ ÌÈ„·Ú Ï·‡ .ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ מעצמם שהולכים ƒ¿…»»«¿≈»»¬»¬»ƒ¿ƒ
B�È‡ ,‰ÚB¯Â ˙ÎÏB‰ dÓˆÚÓ ‡Ï‡ ,‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ ‰�È‡L ‰Ó‰·e¿≈»∆≈»¿»¿∆∆»≈«¿»∆∆¿»≈

‡Ï‡ ,È„Èa ‡e‰ ÔBkLÓ B‡ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡� הוא הדין ∆¡»«»«¿»ƒ«¿¿»ƒ∆»
‰‡Á„ש  ‡È·ÈLk הראשונים BÏבעליו ¯ÈÊÁÈ ,BÏL Ì‰L ÌÈ„Ú השני ¿∆»ƒ»∆»≈ƒ∆≈∆«¬ƒ

e‰Â‡את  ,‰Ó‰·e „·Ú‰ הראשונים ÏÂ‡בעליו ¯ÎÓ ‡ÏL BÏ Ú·LÈ »∆∆¿≈»¿ƒ»«∆…»«¿…
,ÌeÏk BÏ ÔkLÓ,ידו תחת נמצא שהחפץ מה מהני שלא ÔÈ‡Lוהטעם ÈÙÏ ƒ¿≈¿¿ƒ∆≈
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ÌB˜Ó ÏÎ·e ,‰�‡Â ‰�‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÓˆÚÓL ,‰ÒÈÙz Ô˙ÒÈÙz שהם ¿ƒ»»¿ƒ»∆≈«¿»¿ƒ»»»»»¿»»
שנמצאים נחשבים Ì‰aיהיו, ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .Ì‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a בעבדים ƒ¿¿»ƒ≈¿ƒ∆¡ƒ»∆

ÔÓ‡� ‰Ê È¯‰ ,Cka ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ÌÈ�L ˘ÏL שנים ג' שהחזיק כיון »…»ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈∆∆¡»
שלו  שהם ראיה זה הרי הראשונים, בעליו מחאת Âללא תובעו , שהבעלים ¿כיון

ל  הוא צריך לו, B·BÁaשיחזיר BÏ Ì¯ÒÓL B‡ e�ÓÓ ÔÁ˜ÏL ˙Ò‰ Ú·LÈƒ»«∆≈∆¿»»ƒ∆∆¿»»¿
שלו  הם .ולכן

¯„‡ „Î

·ÎÔBkLÓa ¯ÙBk ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ והלוה מעולם, משכון קיבל שלא שטוען ƒ««¿∆≈««¿
לו  שנתן ÂÏ‰a‡‰טוען ÌÈ„BÓ Ì‰È�Le והלוה , חובו, תובע המלוה וא"כ ¿≈∆ƒ««¿»»

לכן  המשכון, ע"י נפרע שחובו B„Èaטוען ÁÈ�‰ ‡ÏL ˙Ò‰ ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈƒ»«««¿∆∆≈∆…ƒƒ«¿»
ÔBkLÓ את רוצה שהלוה או  מהחוב, יותר שווה  שהמשכון  באופן ליפטר כדי «¿

בחזרה  המשכון B·BÁגוף „‚�k BÏLÓ ÒÙBz ‡e‰L ˙Ò‰ Ú·LÈ ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆ƒ»«∆≈∆≈ƒ∆¿∆∆
¯˙BÈ B‡ כלום לו לשלם צריך אין Lוממילא Èt ÏÚ Û‡Â ÂL‰המשכון, ≈¿««ƒ∆»∆

¯˙BÈ מ"מ מהחוב, יותר ששווה מה את תובע הלוה ‰ÂÏÓ‰וממילא ¯ËÙ� ≈ƒ¿»««¿∆
˙BÁt ‰ÂL ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÚaL� ¯·kL ,e�ÓÓ לדברי אף וממילא ƒ∆∆¿«ƒ¿«»»¿ƒ»»»∆»

הוי  [ולא במקצת מודה נחשב הוא א"כ מהחוב, חלק לו חייב נשאר הוא הלוה

ולכן  בידו], משכון שיש מודה המלוה שאין כיון שבועה �ÚaLהילך הלוה ƒ¿«
‰L‡¯.דאורייתא  ÌÏLÈÂ ,CÎÂ Ck ‰ÂL ‰È‰ B�BkLÓL∆«¿»»»∆«¿«ƒ«≈«¿«

‚Î„Á‡ „Ú ‰È‰Â ,ÔBkLÓ ÏÚ ÌÈ¯�È„ ‰¯NÚ ÔBÚÓLÓ ‰ÂÏL Ô·e‡ ¿̄≈∆»»ƒƒ¿¬»»ƒ»ƒ««¿¿»»≈∆»
Ú„ÈL ¯·„aמסירת ‰È‰על ‰Ók Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,·BÁ‰Â ÔBkLÓ‰ «»»∆»«««¿¿«¬»…»««»»»
ÔBÚÓLÂ ,·BÁ‰ המלוהBÏ ‰ÂÏ‰ ÔÈ¯�È„ ÌÈ¯NÚL ¯ÓB‡ לעכב ורוצה «¿ƒ¿≈∆∆¿ƒƒ»ƒƒ¿»

דינרים  עשרה רק שלוה טוען וראובן זה, סכום ÔBÚÓLמהמשכון ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,ƒƒƒ¿
,Ì‰È�Èa ‰LÁk‰ ‰ÏÙ�L Ì„˜ ÌÈ„Ú È�Ùa B‡ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ÔBkLÓ‰««¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ…∆∆»¿»«¿»»≈≈∆

Ô·e‡¯ ÌÚ ÔÈ„‰ מיגו שום לשמעון אין כבר ההכחשה שנפלה שבזמן ,כיון «ƒƒ¿≈
ÔÂÈÎÂ דכיון ‡Á„צ"ל „Ú Ô‡k LÈL משכון בתורת לידו B·ÈÁÓשבא , ¿≈»∆≈«≈∆»¿«¿

Ú·LÏלשמעון  ÏBÎÈ B�È‡Â „Ú‰ È¯·„Ï ‰„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Úe·L¿»«¬≈∆¿ƒ¿≈»≈¿≈»ƒ»«
החזרתי  לומר יכול ואין  בידו עדים  ראוהו כעת שגם וכיון ‰CkÏ,להכחישו, ,ƒ¿«

¯ÈÊÁÓ את ÏÚהמלוה ‰È‡¯ ‡È·ÈÂ ,ÔBkLÓ‰סכום˙BÚÓ‰ שטוען «¬ƒ««¿¿»ƒ¿»»««»
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Î‡ÏL ÔBkLÓa ˜ÊÁÓ‰לידו e�¯Ó‡Lבא ,ÌÈ„Ú· י"ז סעיף לעיל «À¿»¿«¿∆…¿≈ƒ∆»«¿
ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ÏBÎÈL לו „ÂÈÓשחייב È„k „Ú להד"ם או לקוח של ,במיגו ∆»ƒ¿…»»«¿≈»»

ÌÈ‡È˜a‰ ˙ÓeLÏ ‰ÂL B�È‡ Ì‡אלאÂÈÏÚ ÔÚBË ‡e‰L ÈˆÁ‰ כגון ƒ≈»∆¿««¿ƒƒ«≈ƒ∆≈»»
חמישים  שוה והחפץ מאה ÓB‡Â¯שתובע aהמלוה , e�ÏË‡ È�‡ כל עד ¿≈¬ƒ∆¿∆¿

¯Á‡‰Â ,È·BÁ È„k È�ÈÚ· ‰ÂL ‡e‰L ÈÙÏ È·BÁ החפץ ÙBk¯בעל ƒ¿ƒ∆»∆¿≈«¿≈ƒ¿»«≈≈
Â ,ÌeÏk BÏ ·ÈÁ B�È‡Lזאת החפץ ‡ÓB¯בכל È�È‡Lבעל Èt ÏÚ Û‡ ∆≈«»¿¿≈««ƒ∆≈ƒ

,BÏ ·ÈÁמ"מ‰ˆB¯ È�‡ ומוכןÈ�a ¯‡LÏ ‰ÂL ‡e‰L ÌÈÓ„a B˜ÏÒÏ «»¬ƒ∆¿«¿¿»ƒ∆»∆ƒ¿«¿≈
Ì„‡ בחמישיםÈÏk‰ ÏÚa ÌÚ ÔÈ„‰ בתורת , רק שקיבלו שמודה כיון »»«ƒƒ«««¿ƒ

דמיו  מכדי ביותר לעכבו לו מאפשר לא המיגו שלו, החפץ ואין ≈¿LÈÂ.משכון

˜ÈÊÁÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰L ÌÈ¯ÓB‡ של משכון עבור מאה להלוות שמוכן מי כי ¿ƒ∆«ƒƒ««¬ƒ

לו, ישלם לא הלוה אם שאף באופן עליו, חביב זה שחפץ בהכרח חמישים,

מכח  דמיו בכדי לעכבו שיכול וכיון ההלוואה, כל בעד בו להחזיק מוכן הוא

דמיו, כדי כמו אצלו נחשב הלווהו, זה דעת שעל שטוען כיון הכא המיגו,

שבועה עם אצלו המשכון הפוסקים Â,(ÂË¯)ומשאיר מחלוקת בזה שיש ¿כיון

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBÓ‰„ ,ÈÏ יכול �¯‡‰ המלוה, אצל שהמשכון וכיון ƒ¿∆ƒ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

ומשאירו  חמישים לו נותן מידו, ותפסו חזר הלוה ואם מאה, בעד בו להחזיק

.אצלו 

‡ÎÂÈÓ„ È„k ÂÈÏÚ ÔÚËÏ ˙ÏÚBÓ ˜ÈÊÁÓ‰ ˙˜ÊÁ ÔÈ‡ לו שיש באופן ≈∆¿«««¬ƒ∆∆ƒ¿…»»¿≈»»
י"ז, בסעיף וכנ"ל e‰Â‡מיגו BÓˆÚÓ CÏÈÏ ÏBÎÈ B�È‡L ¯·„a ‡Ï‡∆»¿»»∆≈»≈≈≈«¿¿

CÏB‰ B�È‡L ÔË˜ „·Ú B‡ ,ÌÈÏËÏËÓ ÔB‚k ,ÌÈÏÚa‰ „È ˙Áz „ÓBÚ≈««««¿»ƒ¿ƒ«¿¿ƒ∆∆»»∆≈≈
‰ÚB¯‰ „Èa ˙¯ÓzLÓ‰ ‰Ó‰·e ,ÂÈÏ‚¯a לבדה לילך לה מניח ,שאין ¿«¿»¿≈»«ƒ¿«∆∆¿«»∆

ÂÈÏÚa „Èa ¯eÓL ‡e‰L ÔÂÈÎ„ אלא ידיו מתחת יוצאים ואין הקודמים ¿≈»∆»¿«¿»»
BaכעתÂמדעתו, ˜ÊÁÓ ‰Ê ולכן שלו, שהחפץ לומר הוכחה זה �‡ÔÓהרי ¿∆À¿»∆¡»

ÌÈÏB„‚ ÌÈ„·Ú Ï·‡ .ÂÈÓ„ È„k „Ú ÂÈÏÚ ÔÚËÏ מעצמם שהולכים ƒ¿…»»«¿≈»»¬»¬»ƒ¿ƒ
B�È‡ ,‰ÚB¯Â ˙ÎÏB‰ dÓˆÚÓ ‡Ï‡ ,‰ÚB¯Ï ‰¯eÒÓ ‰�È‡L ‰Ó‰·e¿≈»∆≈»¿»¿∆∆»≈«¿»∆∆¿»≈

‡Ï‡ ,È„Èa ‡e‰ ÔBkLÓ B‡ ,È„Èa ‡e‰ Áe˜Ï ¯ÓBÏ ÔÓ‡� הוא הדין ∆¡»«»«¿»ƒ«¿¿»ƒ∆»
‰‡Á„ש  ‡È·ÈLk הראשונים BÏבעליו ¯ÈÊÁÈ ,BÏL Ì‰L ÌÈ„Ú השני ¿∆»ƒ»∆»≈ƒ∆≈∆«¬ƒ

e‰Â‡את  ,‰Ó‰·e „·Ú‰ הראשונים ÏÂ‡בעליו ¯ÎÓ ‡ÏL BÏ Ú·LÈ »∆∆¿≈»¿ƒ»«∆…»«¿…
,ÌeÏk BÏ ÔkLÓ,ידו תחת נמצא שהחפץ מה מהני שלא ÔÈ‡Lוהטעם ÈÙÏ ƒ¿≈¿¿ƒ∆≈
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ÌB˜Ó ÏÎ·e ,‰�‡Â ‰�‡ ÌÈÎÏB‰ ÌÓˆÚÓL ,‰ÒÈÙz Ô˙ÒÈÙz שהם ¿ƒ»»¿ƒ»∆≈«¿»¿ƒ»»»»»¿»»
שנמצאים נחשבים Ì‰aיהיו, ˜ÈÊÁ‰ Ì‡Â .Ì‰ ÌÈÏÚa ˙eL¯a בעבדים ƒ¿¿»ƒ≈¿ƒ∆¡ƒ»∆

ÔÓ‡� ‰Ê È¯‰ ,Cka ÌÈ„Ú BÏ LÈÂ ÌÈ�L ˘ÏL שנים ג' שהחזיק כיון »…»ƒ¿≈≈ƒ¿«¬≈∆∆¡»
שלו  שהם ראיה זה הרי הראשונים, בעליו מחאת Âללא תובעו , שהבעלים ¿כיון

ל  הוא צריך לו, B·BÁaשיחזיר BÏ Ì¯ÒÓL B‡ e�ÓÓ ÔÁ˜ÏL ˙Ò‰ Ú·LÈƒ»«∆≈∆¿»»ƒ∆∆¿»»¿
שלו  הם .ולכן

¯„‡ „Î

·ÎÔBkLÓa ¯ÙBk ‰ÂÏÓ‰ Ì‡ והלוה מעולם, משכון קיבל שלא שטוען ƒ««¿∆≈««¿
לו  שנתן ÂÏ‰a‡‰טוען ÌÈ„BÓ Ì‰È�Le והלוה , חובו, תובע המלוה וא"כ ¿≈∆ƒ««¿»»

לכן  המשכון, ע"י נפרע שחובו B„Èaטוען ÁÈ�‰ ‡ÏL ˙Ò‰ ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈƒ»«««¿∆∆≈∆…ƒƒ«¿»
ÔBkLÓ את רוצה שהלוה או  מהחוב, יותר שווה  שהמשכון  באופן ליפטר כדי «¿

בחזרה  המשכון B·BÁגוף „‚�k BÏLÓ ÒÙBz ‡e‰L ˙Ò‰ Ú·LÈ ‰ÂÏ‰Â ,¿«…∆ƒ»«∆≈∆≈ƒ∆¿∆∆
¯˙BÈ B‡ כלום לו לשלם צריך אין Lוממילא Èt ÏÚ Û‡Â ÂL‰המשכון, ≈¿««ƒ∆»∆

¯˙BÈ מ"מ מהחוב, יותר ששווה מה את תובע הלוה ‰ÂÏÓ‰וממילא ¯ËÙ� ≈ƒ¿»««¿∆
˙BÁt ‰ÂL ‰È‰ Ì‡Â .ÂÈÏÚ ÚaL� ¯·kL ,e�ÓÓ לדברי אף וממילא ƒ∆∆¿«ƒ¿«»»¿ƒ»»»∆»

הוי  [ולא במקצת מודה נחשב הוא א"כ מהחוב, חלק לו חייב נשאר הוא הלוה

ולכן  בידו], משכון שיש מודה המלוה שאין כיון שבועה �ÚaLהילך הלוה ƒ¿«
‰L‡¯.דאורייתא  ÌÏLÈÂ ,CÎÂ Ck ‰ÂL ‰È‰ B�BkLÓL∆«¿»»»∆«¿«ƒ«≈«¿«

‚Î„Á‡ „Ú ‰È‰Â ,ÔBkLÓ ÏÚ ÌÈ¯�È„ ‰¯NÚ ÔBÚÓLÓ ‰ÂÏL Ô·e‡ ¿̄≈∆»»ƒƒ¿¬»»ƒ»ƒ««¿¿»»≈∆»
Ú„ÈL ¯·„aמסירת ‰È‰על ‰Ók Ú„È ‡Ï Ï·‡ ,·BÁ‰Â ÔBkLÓ‰ «»»∆»«««¿¿«¬»…»««»»»
ÔBÚÓLÂ ,·BÁ‰ המלוהBÏ ‰ÂÏ‰ ÔÈ¯�È„ ÌÈ¯NÚL ¯ÓB‡ לעכב ורוצה «¿ƒ¿≈∆∆¿ƒƒ»ƒƒ¿»

דינרים  עשרה רק שלוה טוען וראובן זה, סכום ÔBÚÓLמהמשכון ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,ƒƒƒ¿
,Ì‰È�Èa ‰LÁk‰ ‰ÏÙ�L Ì„˜ ÌÈ„Ú È�Ùa B‡ ÔÈ„ ˙Èa È�ÙÏ ÔBkLÓ‰««¿ƒ¿≈≈ƒƒ¿≈≈ƒ…∆∆»¿»«¿»»≈≈∆

Ô·e‡¯ ÌÚ ÔÈ„‰ מיגו שום לשמעון אין כבר ההכחשה שנפלה שבזמן ,כיון «ƒƒ¿≈
ÔÂÈÎÂ דכיון ‡Á„צ"ל „Ú Ô‡k LÈL משכון בתורת לידו B·ÈÁÓשבא , ¿≈»∆≈«≈∆»¿«¿

Ú·LÏלשמעון  ÏBÎÈ B�È‡Â „Ú‰ È¯·„Ï ‰„BÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Úe·L¿»«¬≈∆¿ƒ¿≈»≈¿≈»ƒ»«
החזרתי  לומר יכול ואין  בידו עדים  ראוהו כעת שגם וכיון ‰CkÏ,להכחישו, ,ƒ¿«

¯ÈÊÁÓ את ÏÚהמלוה ‰È‡¯ ‡È·ÈÂ ,ÔBkLÓ‰סכום˙BÚÓ‰ שטוען «¬ƒ««¿¿»ƒ¿»»««»
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לו  חייב ÏËÈÂשראובן Âקצז , ראיה,. לו אין ÏÚאם ˙Ò‰ Ô·e‡¯ Ú·LÈ ¿ƒ…¿ƒ»«¿≈∆≈«
Ì‰a ¯ÙBk ‡e‰L ‰¯NÚ‰ ביד שהמשכון כיון במקצת, מודה נחשב ולא »¬»»∆≈»∆

היסת  רק נשבע ולכן הילך, נחשב ÔBÚÓLהמלוה ‡ÈˆB‰L Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…∆∆ƒƒ¿
Ì‰È�Èa ˙˜ÏÁÓ‰ ÏÙ� ÔÈ„ ˙È·a ÔBkLÓ‰,החזרתי של מיגו לו יש כן אם ««¿¿≈ƒ»«««¬…∆≈≈∆

�‡ÔÓולכן  ÔBÚÓL עשרים לו a�שחייב ÚaL�Â ,.ÏËB�Â ,ıÙÁ ˙ËÈ˜ ƒ¿∆¡»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

¯„‡ ‰Î

„ÎCk ¯Á‡Â ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯�È„ ‰Ú·L ÔBÚÓLÓ ‰ÂÏL Ô·e‡ ¿̄≈∆»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«««¿¿«««
BÏ ¯Ó‡ לשמעון ÌÚÙeראובן ÌÈ¯�È„ È�L „Á‡ ÌÚt EÈzÚ¯t »«¿«¿ƒ««∆»¿≈ƒ»ƒ««

¯�È„ ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ÌÈ¯�È„ È�L ˙È�L דינרים ב' חייב שנשאר ,ומודה ≈ƒ¿≈ƒ»ƒ««¿ƒƒƒ»
„·Ï ¯�È„‰Ó ‡Ï‡ ¯ÎBÊ È�È‡ ÔBÚÓL ·ÈL‰Â דכיון זוכר, איני השאר ועל ¿≈ƒƒ¿≈ƒ≈∆»≈«ƒ»¿«

ואע"פ  שמא. בטענת משביעין דאין היסת, אפילו נשבע ראובן אין שמא, שהוא

מ"מ במשכון, מוחזק ¯‡Ô·eששמעון ÌÚ ÔÈ„‰ הלוהÛe‚L È�tÓ , «ƒƒ¿≈ƒ¿≈∆
‡e‰Lk ‡ˆÓ�Â ,BÏL ÔBkLÓ‰ ו שנשאר החוב את לו החזרת Ú·Bzפורע ««¿∆¿ƒ¿»¿∆≈«

B�BkLÓכאילו נחשב זה הרי לא, או לו פרע אם יודע אינו ÔBÚÓLושמעון «¿ƒ¿
ÔÈ‡ ÔkL ÔÂÈÎÂ ,˜ÙÒÓ ¯·„ ÌeL ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ Ì‡ Ú„BÈ È�È‡ B·ÈLÓ¿ƒ≈ƒ≈«ƒ≈ƒ»»»»ƒ»≈¿≈»∆≈≈

.Ô·e‡¯ ÈÒÎ�a ˜ÙÒÓ Ú·zÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓLÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ƒ¿»ƒ¿…«ƒ»≈¿ƒ¿≈¿≈¿«≈¿≈ƒ»∆¿ƒ

„"È להכחישו לישבע צריך הלוה, נגד אחד עד יש .שאם

‰ÎBÏ LÈL ÔÚBËÂ ,B¯·ÁÓ ıÙÁ ÒÙBz‰ÂÈÏÚ כספית È„kתביעה „Ú «≈≈∆≈¬≈¿≈∆≈»»«¿≈
ÂÈÓ„הוא והחוב החפץ, ˆ¯CÈשל ,Ì‰È�ÈaL ÔzÓe ‡NÓ ˜ÒÚÓ »»≈≈∆«»«»∆≈≈∆»ƒ
¯¯·Ïב"ד ש ‰C‡Èלפני ÈÏe‡Âסבור ,È‡Ó¯ ÈLÈÙ�„ ÌeLÓ ,BÏ ·ÈÁ˙� ¿»≈≈«ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ≈«»≈¿«

.B˙e‡Ó¯ ¯¯a˙È ÂÈ¯·„ CBzÓÔÓ˜Ïe Ê"È ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ƒ¿»»ƒ¿»≈«»¿«≈¿≈ƒ»∆¿ƒ¿«»

‰"Ú ÔÓÈÒ תביעתו לברר החיוב א', .סעיף ƒ»

u

וכן קצז. בשבועה, גובה שהמלוה וס "ל  חולקים  שיש  הרמ "א הביא י"ח  סעיף ולעיל

כמוציא. ולא כמוחזק  נחשב  המשכון , את  קונה  שהמלוה כיון  הש "ך , הכריע
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¯„‡ ÂÎ

ÂÎB˜ÁB„Â ,B¯·ÁÓ ÔBkLÓ B„Èa LÈL ÈÓהמלוהBÏ ¯Ó‡Â ,B˙B„ÙÏ ƒ∆≈¿»«¿≈¬≈¿¬ƒ¿¿»«
‰Ï‰ הלוהdÏ ÈÁ„Ó ÈÈeÁ„„ ,È�˜ ‡Ï ,EÏL ÔBkLÓ‰ ‡‰È התכוון «»¿≈««¿∆¿…»≈ƒ¿≈«¿ƒ≈

המשכון  את לו להקנות באמת התכוון ולא מעליו, לדחותו .קצח רק

ÊÎL ÔBkLÓ ו ÔÚBËÂהתקלקל ,‰ÂÏÓ‰ „Èa ÂÈÓ„ e˙ÁÙ�ÈÏ È¯a ‰ÂÏ‰ «¿∆ƒ¿¬»»¿«««¿∆¿≈«…∆»ƒƒ
ÔÚBË Ì‡ ,LÚ B‡ ÌÈ¯aÎÚ e‰eÏÎ‡ B‡ ·˜¯�L ˙ÓÁÓ ˙ÁÙ�L∆ƒ¿«≈¬«∆ƒ¿«¬»«¿»ƒ»ƒ≈
,Èe‡¯k B¯Ú�Â ÔB·˜¯Â ÌÈ¯aÎÚÓ ¯ÓzLÓL ÌB˜Óa B¯ÓLL ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¿»¿»∆ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¬»»

‡e‰ Òe�‡ Ôk Ì‡ ופטורÂ ‰Ò˙לכן, ÚaL� קצט¯ËÙ�Â ,ÂÈ¯·„k ‡e‰L ƒ≈»¿ƒ¿«∆≈∆ƒ¿»»¿ƒ¿»
חובו  גובה וממילא המשכון על Ì‡Âמחיוב ‡B˙Bהמלוה. ÌN ‡ÏL ‰„BÓ ¿ƒ∆∆…»

˙Át‰ ÌÏLÏ ·ÈÁ ,Èe‡¯k B¯Ú� ‡Ï B‡ ,ÌÈ¯aÎÚÓ ¯ÓzLÓ‰ ÌB˜Óa¿»«ƒ¿«≈≈«¿»ƒ…ƒ¬»»«»¿«≈«¿«
פושע  Ì‰È�Èaדהוי ˙˜ÏÁÓ LÈ Ì‡Â נפחת . Ê‰כמה �ÁÙ˙הלוה , ¯ÓB‡ ¿ƒ≈«¬…∆≈≈∆∆≈ƒ¿«

‰ÊÂ ,CÎÂ Ck המלוה‰„BÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,Ck Ïk ˙ÁÙ� ‡Ï ¯ÓB‡ «¿«¿∆≈…ƒ¿«»«ƒ«…∆∆
‰ÂL ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÁzÓL המשכוןe‰ÂÏ‰L ÔB‚k ,·BÁ‰ È„k ‡Ï‡ ∆ƒ¿ƒ»…»»»∆∆»¿≈«¿∆ƒ¿»

‰¯NÚ ‰ÂL ‰zÚÂ ÌÈ¯NÚ ‰ÂL ‰È‰Â ÌÈ¯NÚ לו לשלם רוצה אין ולכן ∆¿ƒ¿»»»∆∆¿ƒ¿«»»∆¬»»
החוב  בעד ייגבה שהמשכון נתרצו כי Ï‡כלום, ‰ÏÁzÓL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,¿««¿∆≈∆ƒ¿ƒ»…

¯NÚ ‰LÓÁ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ חוב נשאר מ"מ בפחת, חייב אם אף וממילא »»»∆∆»¬ƒ»»»
חמשה  LÓÁ‰,של e�ÓÓ Ï‡BLÂ הלוה,, כנגד ממון תביעת כאן שיש כיון ¿≈ƒ∆¬ƒ»

כלום חייב שאין מכחיש Ètוהוא ÏÚ Û‡Â .¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ ÚaL�ƒ¿««…∆∆≈¿ƒ¿»¿««ƒ
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ ‡e‰L נחשב מ"מ עשר, רק נפחת כי עשר שחייב מודה דהרי ∆∆ƒ¿«

הכל  ‰e‡כופר CÏÈ‰ ÔBkLÓ‰ È¯‰L העשר את לו  פרע שמיד ונחשב ∆¬≈««¿≈»

u

פועלקצח. גבי של "ו , סימן לקמן ראשונים במחלוקת  תלוי דהדבר כתב  ובש "ך 

דאם קיי"ל  ושם  בו , לחזור  יכול  אם בשכרך , שעשית מה טול  בעה"ב  לו  שאמר

צ "ע. כאן  דשו "ע דינא וממילא  ליה, מדחי קא  דחויי אמרינן לא בחזקתו, החפץ

משא"כ ע"ז, דעתו  שסמך  נראה שבפועל  הנימוק"י  בשם  לתרץ  הביא והגר"א

להקנותו . באמת  שדעתו  נראה אין במשכון 

השומרים.קצט. שבועת  מחמת דאורייתא  שבועה חייב  לא מ "ט האחרונים  הקשו 

והש "ך השומרים . שבועת בזה אין דמיו , נפחת  רק  בעין שהחפץ כיון תירץ והסמ "ע 

שבועות  מכל  הפוך וזה דאורייתא, שבועה אין ברי , המפקיד דבטוען תירץ 

בטענת  רק משביעים השומרים  ושבועת  ברי, בטענת  רק שמשביעים דאורייתא 

דשבועה דאורייתא, שבועה זה אין חובו , שגובה  דכאן  תירץ והנתיבות שמא.

ונפטר. כשנשבע  רק הוא דאורייתא
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לו  חייב ÏËÈÂשראובן Âקצז , ראיה,. לו אין ÏÚאם ˙Ò‰ Ô·e‡¯ Ú·LÈ ¿ƒ…¿ƒ»«¿≈∆≈«
Ì‰a ¯ÙBk ‡e‰L ‰¯NÚ‰ ביד שהמשכון כיון במקצת, מודה נחשב ולא »¬»»∆≈»∆

היסת  רק נשבע ולכן הילך, נחשב ÔBÚÓLהמלוה ‡ÈˆB‰L Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ…∆∆ƒƒ¿
Ì‰È�Èa ˙˜ÏÁÓ‰ ÏÙ� ÔÈ„ ˙È·a ÔBkLÓ‰,החזרתי של מיגו לו יש כן אם ««¿¿≈ƒ»«««¬…∆≈≈∆

�‡ÔÓולכן  ÔBÚÓL עשרים לו a�שחייב ÚaL�Â ,.ÏËB�Â ,ıÙÁ ˙ËÈ˜ ƒ¿∆¡»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«≈∆¿≈

¯„‡ ‰Î

„ÎCk ¯Á‡Â ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ ÌÈ¯�È„ ‰Ú·L ÔBÚÓLÓ ‰ÂÏL Ô·e‡ ¿̄≈∆»»ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ«««¿¿«««
BÏ ¯Ó‡ לשמעון ÌÚÙeראובן ÌÈ¯�È„ È�L „Á‡ ÌÚt EÈzÚ¯t »«¿«¿ƒ««∆»¿≈ƒ»ƒ««

¯�È„ ˙ÈLÈÏL ÌÚÙe ÌÈ¯�È„ È�L ˙È�L דינרים ב' חייב שנשאר ,ומודה ≈ƒ¿≈ƒ»ƒ««¿ƒƒƒ»
„·Ï ¯�È„‰Ó ‡Ï‡ ¯ÎBÊ È�È‡ ÔBÚÓL ·ÈL‰Â דכיון זוכר, איני השאר ועל ¿≈ƒƒ¿≈ƒ≈∆»≈«ƒ»¿«

ואע"פ  שמא. בטענת משביעין דאין היסת, אפילו נשבע ראובן אין שמא, שהוא

מ"מ במשכון, מוחזק ¯‡Ô·eששמעון ÌÚ ÔÈ„‰ הלוהÛe‚L È�tÓ , «ƒƒ¿≈ƒ¿≈∆
‡e‰Lk ‡ˆÓ�Â ,BÏL ÔBkLÓ‰ ו שנשאר החוב את לו החזרת Ú·Bzפורע ««¿∆¿ƒ¿»¿∆≈«

B�BkLÓכאילו נחשב זה הרי לא, או לו פרע אם יודע אינו ÔBÚÓLושמעון «¿ƒ¿
ÔÈ‡ ÔkL ÔÂÈÎÂ ,˜ÙÒÓ ¯·„ ÌeL ÂÈÏÚ ÈÏ LÈ Ì‡ Ú„BÈ È�È‡ B·ÈLÓ¿ƒ≈ƒ≈«ƒ≈ƒ»»»»ƒ»≈¿≈»∆≈≈

.Ô·e‡¯ ÈÒÎ�a ˜ÙÒÓ Ú·zÏ ÏBÎÈ ÔBÚÓLÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ƒ¿»ƒ¿…«ƒ»≈¿ƒ¿≈¿≈¿«≈¿≈ƒ»∆¿ƒ

„"È להכחישו לישבע צריך הלוה, נגד אחד עד יש .שאם

‰ÎBÏ LÈL ÔÚBËÂ ,B¯·ÁÓ ıÙÁ ÒÙBz‰ÂÈÏÚ כספית È„kתביעה „Ú «≈≈∆≈¬≈¿≈∆≈»»«¿≈
ÂÈÓ„הוא והחוב החפץ, ˆ¯CÈשל ,Ì‰È�ÈaL ÔzÓe ‡NÓ ˜ÒÚÓ »»≈≈∆«»«»∆≈≈∆»ƒ
¯¯·Ïב"ד ש ‰C‡Èלפני ÈÏe‡Âסבור ,È‡Ó¯ ÈLÈÙ�„ ÌeLÓ ,BÏ ·ÈÁ˙� ¿»≈≈«ƒ¿«≈ƒƒ¿ƒ≈«»≈¿«

.B˙e‡Ó¯ ¯¯a˙È ÂÈ¯·„ CBzÓÔÓ˜Ïe Ê"È ÛÈÚÒ ‰Ê ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ƒ¿»»ƒ¿»≈«»¿«≈¿≈ƒ»∆¿ƒ¿«»

‰"Ú ÔÓÈÒ תביעתו לברר החיוב א', .סעיף ƒ»

u

וכן קצז. בשבועה, גובה שהמלוה וס "ל  חולקים  שיש  הרמ "א הביא י"ח  סעיף ולעיל

כמוציא. ולא כמוחזק  נחשב  המשכון , את  קונה  שהמלוה כיון  הש "ך , הכריע
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¯„‡ ÂÎ

ÂÎB˜ÁB„Â ,B¯·ÁÓ ÔBkLÓ B„Èa LÈL ÈÓהמלוהBÏ ¯Ó‡Â ,B˙B„ÙÏ ƒ∆≈¿»«¿≈¬≈¿¬ƒ¿¿»«
‰Ï‰ הלוהdÏ ÈÁ„Ó ÈÈeÁ„„ ,È�˜ ‡Ï ,EÏL ÔBkLÓ‰ ‡‰È התכוון «»¿≈««¿∆¿…»≈ƒ¿≈«¿ƒ≈

המשכון  את לו להקנות באמת התכוון ולא מעליו, לדחותו .קצח רק

ÊÎL ÔBkLÓ ו ÔÚBËÂהתקלקל ,‰ÂÏÓ‰ „Èa ÂÈÓ„ e˙ÁÙ�ÈÏ È¯a ‰ÂÏ‰ «¿∆ƒ¿¬»»¿«««¿∆¿≈«…∆»ƒƒ
ÔÚBË Ì‡ ,LÚ B‡ ÌÈ¯aÎÚ e‰eÏÎ‡ B‡ ·˜¯�L ˙ÓÁÓ ˙ÁÙ�L∆ƒ¿«≈¬«∆ƒ¿«¬»«¿»ƒ»ƒ≈
,Èe‡¯k B¯Ú�Â ÔB·˜¯Â ÌÈ¯aÎÚÓ ¯ÓzLÓL ÌB˜Óa B¯ÓLL ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¿»¿»∆ƒ¿«≈≈«¿»ƒ¿ƒ»¿ƒ¬»»

‡e‰ Òe�‡ Ôk Ì‡ ופטורÂ ‰Ò˙לכן, ÚaL� קצט¯ËÙ�Â ,ÂÈ¯·„k ‡e‰L ƒ≈»¿ƒ¿«∆≈∆ƒ¿»»¿ƒ¿»
חובו  גובה וממילא המשכון על Ì‡Âמחיוב ‡B˙Bהמלוה. ÌN ‡ÏL ‰„BÓ ¿ƒ∆∆…»

˙Át‰ ÌÏLÏ ·ÈÁ ,Èe‡¯k B¯Ú� ‡Ï B‡ ,ÌÈ¯aÎÚÓ ¯ÓzLÓ‰ ÌB˜Óa¿»«ƒ¿«≈≈«¿»ƒ…ƒ¬»»«»¿«≈«¿«
פושע  Ì‰È�Èaדהוי ˙˜ÏÁÓ LÈ Ì‡Â נפחת . Ê‰כמה �ÁÙ˙הלוה , ¯ÓB‡ ¿ƒ≈«¬…∆≈≈∆∆≈ƒ¿«

‰ÊÂ ,CÎÂ Ck המלוה‰„BÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,Ck Ïk ˙ÁÙ� ‡Ï ¯ÓB‡ «¿«¿∆≈…ƒ¿«»«ƒ«…∆∆
‰ÂL ‰È‰ ‡Ï ‰ÏÁzÓL המשכוןe‰ÂÏ‰L ÔB‚k ,·BÁ‰ È„k ‡Ï‡ ∆ƒ¿ƒ»…»»»∆∆»¿≈«¿∆ƒ¿»

‰¯NÚ ‰ÂL ‰zÚÂ ÌÈ¯NÚ ‰ÂL ‰È‰Â ÌÈ¯NÚ לו לשלם רוצה אין ולכן ∆¿ƒ¿»»»∆∆¿ƒ¿«»»∆¬»»
החוב  בעד ייגבה שהמשכון נתרצו כי Ï‡כלום, ‰ÏÁzÓL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,¿««¿∆≈∆ƒ¿ƒ»…

¯NÚ ‰LÓÁ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ חוב נשאר מ"מ בפחת, חייב אם אף וממילא »»»∆∆»¬ƒ»»»
חמשה  LÓÁ‰,של e�ÓÓ Ï‡BLÂ הלוה,, כנגד ממון תביעת כאן שיש כיון ¿≈ƒ∆¬ƒ»

כלום חייב שאין מכחיש Ètוהוא ÏÚ Û‡Â .¯ËÙ�Â ,˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ ÚaL�ƒ¿««…∆∆≈¿ƒ¿»¿««ƒ
˙ˆ˜Ó ‰„BÓ ‡e‰L נחשב מ"מ עשר, רק נפחת כי עשר שחייב מודה דהרי ∆∆ƒ¿«

הכל  ‰e‡כופר CÏÈ‰ ÔBkLÓ‰ È¯‰L העשר את לו  פרע שמיד ונחשב ∆¬≈««¿≈»

u

פועלקצח. גבי של "ו , סימן לקמן ראשונים במחלוקת  תלוי דהדבר כתב  ובש "ך 

דאם קיי"ל  ושם  בו , לחזור  יכול  אם בשכרך , שעשית מה טול  בעה"ב  לו  שאמר

צ "ע. כאן  דשו "ע דינא וממילא  ליה, מדחי קא  דחויי אמרינן לא בחזקתו, החפץ

משא"כ ע"ז, דעתו  שסמך  נראה שבפועל  הנימוק"י  בשם  לתרץ  הביא והגר"א

להקנותו . באמת  שדעתו  נראה אין במשכון 

השומרים.קצט. שבועת  מחמת דאורייתא  שבועה חייב  לא מ "ט האחרונים  הקשו 

והש "ך השומרים . שבועת בזה אין דמיו , נפחת  רק  בעין שהחפץ כיון תירץ והסמ "ע 

שבועות  מכל  הפוך וזה דאורייתא, שבועה אין ברי , המפקיד דבטוען תירץ 

בטענת  רק משביעים השומרים  ושבועת  ברי, בטענת  רק שמשביעים דאורייתא 

דשבועה דאורייתא, שבועה זה אין חובו , שגובה  דכאן  תירץ והנתיבות שמא.

ונפטר. כשנשבע  רק הוא דאורייתא
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בהם  ‚Ìשמודה  È¯‰L ,ÚaL� B�È‡ ‰ÂÏÓ‰ Ï·‡ הלוה. ÏÁzÓ‰לדברי ¬»««¿∆≈ƒ¿«∆¬≈«ƒ¿ƒ»
B·BÁ È„k ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡Ï תביעה שום עליו לו אין Ì‡Âוא"כ . …»»»∆∆»¿≈¿ƒ

‰ÂL ‰È‰L ‰ÂÏ‰ ÔÚBËL ÔB‚k ,·BÁ‰ È„kÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰ ‰ÏÁzÓƒ¿ƒ»»»»∆≈ƒ¿≈«¿∆≈«…∆∆»»»∆
¯NÚ ‰LÓÁ ‡Ï‡ ‰ÂL B�È‡ ‰zÚÂ ÌÈ¯NÚ e‰ÂÏ‰Â ÌÈ˘ÏL וטוען ¿…ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»≈»∆∆»¬ƒ»»»

ט"ו  Ï‡BLÂשנפחת הלוה , NÚ¯‰ותובע e�ÓÓ מחובו יותר שווה ,שהיה ¿≈ƒ∆¬»»
‰LÓÁÂ ÌÈ¯NÚ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â עשרה רק ,ונפחת ¿««¿∆≈∆…»»»∆∆»∆¿ƒ«¬ƒ»

ÔzÏ BÏ ÔÈ‡Âמהחוב יותר שווה שהיה LÓÁ‰מה ‡Ï‡ חמשה לפרוע ורוצה ¿≈ƒ≈∆»¬ƒ»
שמודה  מהחוב אלו ניכויים ע"י ‡Ï‡בהם, ˙ÁÙ� ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ÚaL� ,ƒ¿«««¿∆∆…ƒ¿«∆»

BÎBzÓ ‰LÓÁ BÏ ‰k�Óe ,‰¯NÚ,'כ היה שהחוב אע"פ היינו מחובו, צ"ל ¬»»¿«∆¬ƒ»ƒ
לנכות  שצריך כיון חמשה, מנכה אלא המשכון, כל את גובה אינו ט"ו, שווה וכעת

מחמתו  שנפחת מה עשרה L‰Â‡¯מהחוב לו , חייב שנשאר ‚B·‰עשרה ¿«¿«∆
,ÔBkLÓ‰Óמשום למלוה, שמאמינים Ú„והטעם ‰Úe·La ÔÓ‡� ‡e‰L ≈««¿∆∆¡»ƒ¿»«

˙ÁÙ�L ¯Á‡ eÏÙ‡ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ .ÂÈÓ„ È„kעדיין‰ÂL המשכוןÈ„k ¿≈»»¿»∆≈ƒ¬ƒ««∆ƒ¿«»∆¿≈
Â ,·BÁ‰רק‰Ók Ú„BÈ È�È‡ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡L B‡ ,˙Áta ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ «¿≈¬ƒ«¿«∆»«««¿∆≈ƒ≈««»

˙Ò‰ ˙Úe·L ‰ÂÏÓ‰ ÚaL�L ,˙ÁÙ� ר¯ËÙ�Â נחשב , שלא הטעם ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆¿«∆≈¿ƒ¿»
מחובו  מיד שמנכה כיון כהילך, דהוי משום לישבע, יכול ואין שבועה מחוייב

מחמתו  שנפחת .מה

¯„‡ ÊÎ

ÁÎLÈÂ ‰ÂL ‰È‰ ÌÈ¯�È„ ‰˘ÏLÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»¿¿…»ƒ»ƒ»»»∆¿≈
EÏˆ‡ ÈÏשל חוב ‡ÓB¯עדיין ‰ÂÏÂ ,¯�È„ אלא כלום, ממך לויתי לא ƒ∆¿¿ƒ»¿…∆≈

Ì‰a B˙B‡ Ú·BzÂ ,˙BÚÓ‰ ÈÏ z˙� ‡ÏÂ ÌÈ¯�È„ ‰˘ÏLa EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿ƒ¿…»ƒ»ƒ¿…»«»ƒ«»¿≈«»∆
לטענתו  החפץ מכירת דמי שהם דינרים הג' Úe·L˙את ÌÈÚaL� Ì‰È�L ,¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«

˙Ò‰ להוציא לא אבל נגדו, חבירו של מתביעתו עצמו לפטור נשבע אחד כל ∆≈
ולכן  מהשני, B„ÈaהמלוהÊ‰ממון ‡e‰ ÔBkLÓL ÚaL� כלום חייב ואינו ∆ƒ¿«∆«¿¿»

u

חפץ,ר. בנקיטת דנשבע וס"ל  וחולקים  היסת, נשבע מ "ט תמהו  והש "ך הסמ "ע 

צריך לכן  ונוטל , נשבע ממשכון  גובה שכל  תירץ והקצות  ממשכון . גובה בכל  כמו 

התביעה על  ליפטר צריך לגבות כדי רק ברור, החוב  כאן משא "כ  חפץ, נקיטת

חובו , גובה ואח "כ  ונפטר, היסת נשבע הוא זה  ועל  ידו , על  המשכון  שנפחת כנגדו 

היסת . רק נשבע ולכן השבועה, מחמת לא
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שתובע] הדינר את לו נותנים לא דהרי סלע, שהלוהו נשבע לא ÊÂ‰[אבל הלוה , ¿∆
L ÚaL�אלא כלום, ממנו לוה BÏלא B¯ÎÓ נשבע [ואין כלום לו חייב ואין ƒ¿«∆¿»

המכר] דמי לו נותנים לא דהרי כסף , לו חייב Ct‰Ïשהשני  eˆ¯ Ì‡Â .¿ƒ»¿«≈
ÌÈÎÙB‰ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì˙Úe·L,ונפטר נשבע שהנתבע היסת שבועה בכל ¿»»∆«∆¿ƒ

כאן  הדין והוא ותיטול, אתה תישבע לתובע לומר יכול שהנתבע אפשרות יש

חייב  שאני תישבע ותיפטר, לי שמכרת שתישבע במקום ללוה לומר המלוה יכול

ותיטול  דינר לך חייב שאני תישבע למלוה יאמר שהלוה או ותיטול, ממון .לך
dÎt‰Ó È�‡ ¯ÓB‡ ‰Ê ,CÙ‰‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ Ì‰ Ì‡Â שישבע השני על ¿ƒ≈¿ƒ««∆∆∆≈¬ƒ¿«¿»

dÎt‰Óויטול  È�‡ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ורוצה , היסת לישבע רוצה לא אחד כל כי ¿∆≈¬ƒ¿«¿»
ויטול  ישבע ‡Á„שהשני ‰ˆ¯˙ÈL „Ú ¯·„‰ „ÓBÚ ,Ô‰Ó וליטול ,לישבע ≈«»»«∆ƒ¿«∆∆»≈∆

ÌÈÚaL� Ì‰È�L ,eˆ¯˙� ‡Ï Ì‡Â ונפטרים .היסת ¿ƒ…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»ƒ

ËÎÒ�‡a ÔBkLÓ‰ „·‡�L ÔÚBËL ‰ÂÏÓ חובו תובע ÂÏ‰Â‰וממילא , «¿∆∆≈∆∆¡«««¿¿…∆¿«…∆
ÈÏ È¯a ÔÚBË ראÂÈÓ„ zÁ˜ÏÂ Bz¯ÎÓ ‰z‡L,כלום לך חייב ואיני ≈»ƒƒ∆«»¿«¿¿»«¿»»»

לכן  וכלום, לו חייב שאין מיגו לו שיש ËÙ�Â¯.כיון ,˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ ÚaL�ƒ¿««…∆∆≈¿ƒ¿»

¯„‡ ÁÎ

ÏÔBÚÓL „Èa ÔBkLÓ ÔkLÓ Ô·e‡¯ שהלוהו הלוואה ÔBÚÓLבעד CÏ‰Â , ¿≈ƒ¿≈«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿
ÈÂÏÏהמלוה  B�kLÓe שהלוהו הלוואה BÏבעד Ô˙� B‡ ללוי‰�zÓa ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿«»»

ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ‰Ó ולכן לו, חייב שראובן מה את במתנה ללוי שנתן היינו «∆»»»»
ממנו  המשכון את יפדה שראובן כדי ראובן, של משכונו את לו Ò�‡�Âנתן ,¿∆¡«

ÚÏÒהמשכון  Èk ¯ÓB‡Â ÔBÚÓL „ÈÓ B�BkLÓ Ô·e‡¯ Ú·BzÂ ,ÈÂÏ „ÈÓƒ«≈ƒ¿≈«¿≈«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆«
È�L e�ÓÓ Ï‡BLÂ ÌÈ¯�È„ È�L ‡Ï‡ ÂÈÏÚ BÏ e‰ÂÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÂL ‰È‰»»»∆¿…ƒ¿»»»∆»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ∆¿≈
B�È‡Â ÌÈ¯�È„ ‰˘ÏL ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,ÌÈ¯�È„ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆…»»»∆∆»¿…«»ƒ»ƒ¿≈

ÔBÚÓL ‡ˆÓ� ,¯�È„ ‡Ï‡ BÏ ·ÈÁ‰„BÓ בÚ·LÏ CÈ¯ˆÂ ˙ˆ˜Ó שבועה «»∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿«¿»ƒƒ»«
„ÌÈ¯�Èדאורייתא  ‰˘ÏL ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL אמנם אחד, דינר ולשלם ∆…»»»∆∆»¿…»ƒ»ƒ

וכדלהלן  אונס בטענת זה מדינר ליפטר B�È‡Lרוצה Ú·LÏ CÈ¯ˆ Ì‚ ,«»ƒƒ»«∆≈
‰ÊÂ ,Ò�‡�LÂ B˙eL¯· אלו שבועות BÏשתי ¯LÙ‡ È‡ לשמעוןÚ·LÏ ƒ¿¿∆∆¡«¿∆ƒ∆¿»ƒ»«

u

אםרא. יודע איני דהוי י"ד סעיף  וכדלעיל  לו , לשלם  חייב  ברי , טוען  אין  אם אבל 

פרעתיך .
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בהם  ‚Ìשמודה  È¯‰L ,ÚaL� B�È‡ ‰ÂÏÓ‰ Ï·‡ הלוה. ÏÁzÓ‰לדברי ¬»««¿∆≈ƒ¿«∆¬≈«ƒ¿ƒ»
B·BÁ È„k ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡Ï תביעה שום עליו לו אין Ì‡Âוא"כ . …»»»∆∆»¿≈¿ƒ

‰ÂL ‰È‰L ‰ÂÏ‰ ÔÚBËL ÔB‚k ,·BÁ‰ È„kÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰ ‰ÏÁzÓƒ¿ƒ»»»»∆≈ƒ¿≈«¿∆≈«…∆∆»»»∆
¯NÚ ‰LÓÁ ‡Ï‡ ‰ÂL B�È‡ ‰zÚÂ ÌÈ¯NÚ e‰ÂÏ‰Â ÌÈ˘ÏL וטוען ¿…ƒ¿ƒ¿»∆¿ƒ¿«»≈»∆∆»¬ƒ»»»

ט"ו  Ï‡BLÂשנפחת הלוה , NÚ¯‰ותובע e�ÓÓ מחובו יותר שווה ,שהיה ¿≈ƒ∆¬»»
‰LÓÁÂ ÌÈ¯NÚ ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â עשרה רק ,ונפחת ¿««¿∆≈∆…»»»∆∆»∆¿ƒ«¬ƒ»

ÔzÏ BÏ ÔÈ‡Âמהחוב יותר שווה שהיה LÓÁ‰מה ‡Ï‡ חמשה לפרוע ורוצה ¿≈ƒ≈∆»¬ƒ»
שמודה  מהחוב אלו ניכויים ע"י ‡Ï‡בהם, ˙ÁÙ� ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ÚaL� ,ƒ¿«««¿∆∆…ƒ¿«∆»

BÎBzÓ ‰LÓÁ BÏ ‰k�Óe ,‰¯NÚ,'כ היה שהחוב אע"פ היינו מחובו, צ"ל ¬»»¿«∆¬ƒ»ƒ
לנכות  שצריך כיון חמשה, מנכה אלא המשכון, כל את גובה אינו ט"ו, שווה וכעת

מחמתו  שנפחת מה עשרה L‰Â‡¯מהחוב לו , חייב שנשאר ‚B·‰עשרה ¿«¿«∆
,ÔBkLÓ‰Óמשום למלוה, שמאמינים Ú„והטעם ‰Úe·La ÔÓ‡� ‡e‰L ≈««¿∆∆¡»ƒ¿»«

˙ÁÙ�L ¯Á‡ eÏÙ‡ Ì‡ ÔkL ÏÎÂ .ÂÈÓ„ È„kעדיין‰ÂL המשכוןÈ„k ¿≈»»¿»∆≈ƒ¬ƒ««∆ƒ¿«»∆¿≈
Â ,·BÁ‰רק‰Ók Ú„BÈ È�È‡ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡L B‡ ,˙Áta ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ «¿≈¬ƒ«¿«∆»«««¿∆≈ƒ≈««»

˙Ò‰ ˙Úe·L ‰ÂÏÓ‰ ÚaL�L ,˙ÁÙ� ר¯ËÙ�Â נחשב , שלא הטעם ƒ¿«∆ƒ¿«««¿∆¿«∆≈¿ƒ¿»
מחובו  מיד שמנכה כיון כהילך, דהוי משום לישבע, יכול ואין שבועה מחוייב

מחמתו  שנפחת .מה

¯„‡ ÊÎ

ÁÎLÈÂ ‰ÂL ‰È‰ ÌÈ¯�È„ ‰˘ÏLÂ ÂÈÏÚ EÈ˙ÈÂÏ‰ ÚÏÒ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ«¿∆≈∆«ƒ¿ƒƒ»»¿¿…»ƒ»ƒ»»»∆¿≈
EÏˆ‡ ÈÏשל חוב ‡ÓB¯עדיין ‰ÂÏÂ ,¯�È„ אלא כלום, ממך לויתי לא ƒ∆¿¿ƒ»¿…∆≈

Ì‰a B˙B‡ Ú·BzÂ ,˙BÚÓ‰ ÈÏ z˙� ‡ÏÂ ÌÈ¯�È„ ‰˘ÏLa EÏ Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿ƒ¿…»ƒ»ƒ¿…»«»ƒ«»¿≈«»∆
לטענתו  החפץ מכירת דמי שהם דינרים הג' Úe·L˙את ÌÈÚaL� Ì‰È�L ,¿≈∆ƒ¿»ƒ¿«

˙Ò‰ להוציא לא אבל נגדו, חבירו של מתביעתו עצמו לפטור נשבע אחד כל ∆≈
ולכן  מהשני, B„ÈaהמלוהÊ‰ממון ‡e‰ ÔBkLÓL ÚaL� כלום חייב ואינו ∆ƒ¿«∆«¿¿»

u

חפץ,ר. בנקיטת דנשבע וס"ל  וחולקים  היסת, נשבע מ "ט תמהו  והש "ך הסמ "ע 

צריך לכן  ונוטל , נשבע ממשכון  גובה שכל  תירץ והקצות  ממשכון . גובה בכל  כמו 

התביעה על  ליפטר צריך לגבות כדי רק ברור, החוב  כאן משא "כ  חפץ, נקיטת

חובו , גובה ואח "כ  ונפטר, היסת נשבע הוא זה  ועל  ידו , על  המשכון  שנפחת כנגדו 

היסת . רק נשבע ולכן השבועה, מחמת לא
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שתובע] הדינר את לו נותנים לא דהרי סלע, שהלוהו נשבע לא ÊÂ‰[אבל הלוה , ¿∆
L ÚaL�אלא כלום, ממנו לוה BÏלא B¯ÎÓ נשבע [ואין כלום לו חייב ואין ƒ¿«∆¿»

המכר] דמי לו נותנים לא דהרי כסף , לו חייב Ct‰Ïשהשני  eˆ¯ Ì‡Â .¿ƒ»¿«≈
ÌÈÎÙB‰ ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ì˙Úe·L,ונפטר נשבע שהנתבע היסת שבועה בכל ¿»»∆«∆¿ƒ

כאן  הדין והוא ותיטול, אתה תישבע לתובע לומר יכול שהנתבע אפשרות יש

חייב  שאני תישבע ותיפטר, לי שמכרת שתישבע במקום ללוה לומר המלוה יכול

ותיטול  דינר לך חייב שאני תישבע למלוה יאמר שהלוה או ותיטול, ממון .לך
dÎt‰Ó È�‡ ¯ÓB‡ ‰Ê ,CÙ‰‰ ÏÚ ÌÈ˜ÏBÁ Ì‰ Ì‡Â שישבע השני על ¿ƒ≈¿ƒ««∆∆∆≈¬ƒ¿«¿»

dÎt‰Óויטול  È�‡ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ורוצה , היסת לישבע רוצה לא אחד כל כי ¿∆≈¬ƒ¿«¿»
ויטול  ישבע ‡Á„שהשני ‰ˆ¯˙ÈL „Ú ¯·„‰ „ÓBÚ ,Ô‰Ó וליטול ,לישבע ≈«»»«∆ƒ¿«∆∆»≈∆

ÌÈÚaL� Ì‰È�L ,eˆ¯˙� ‡Ï Ì‡Â ונפטרים .היסת ¿ƒ…ƒ¿«¿≈∆ƒ¿»ƒ

ËÎÒ�‡a ÔBkLÓ‰ „·‡�L ÔÚBËL ‰ÂÏÓ חובו תובע ÂÏ‰Â‰וממילא , «¿∆∆≈∆∆¡«««¿¿…∆¿«…∆
ÈÏ È¯a ÔÚBË ראÂÈÓ„ zÁ˜ÏÂ Bz¯ÎÓ ‰z‡L,כלום לך חייב ואיני ≈»ƒƒ∆«»¿«¿¿»«¿»»»

לכן  וכלום, לו חייב שאין מיגו לו שיש ËÙ�Â¯.כיון ,˙Ò‰ ‰ÂÏ‰ ÚaL�ƒ¿««…∆∆≈¿ƒ¿»

¯„‡ ÁÎ

ÏÔBÚÓL „Èa ÔBkLÓ ÔkLÓ Ô·e‡¯ שהלוהו הלוואה ÔBÚÓLבעד CÏ‰Â , ¿≈ƒ¿≈«¿¿«ƒ¿¿»«ƒ¿
ÈÂÏÏהמלוה  B�kLÓe שהלוהו הלוואה BÏבעד Ô˙� B‡ ללוי‰�zÓa ƒ¿¿¿≈ƒ»«¿«»»

ÂÈÏÚ BÏ ‰È‰L ‰Ó ולכן לו, חייב שראובן מה את במתנה ללוי שנתן היינו «∆»»»»
ממנו  המשכון את יפדה שראובן כדי ראובן, של משכונו את לו Ò�‡�Âנתן ,¿∆¡«

ÚÏÒהמשכון  Èk ¯ÓB‡Â ÔBÚÓL „ÈÓ B�BkLÓ Ô·e‡¯ Ú·BzÂ ,ÈÂÏ „ÈÓƒ«≈ƒ¿≈«¿≈«¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆«
È�L e�ÓÓ Ï‡BLÂ ÌÈ¯�È„ È�L ‡Ï‡ ÂÈÏÚ BÏ e‰ÂÏ‰ ‡ÏÂ ‰ÂL ‰È‰»»»∆¿…ƒ¿»»»∆»¿≈ƒ»ƒ¿≈ƒ∆¿≈
B�È‡Â ÌÈ¯�È„ ‰˘ÏL ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL ¯ÓB‡ ÔBÚÓLÂ ,ÌÈ¯�È„ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆…»»»∆∆»¿…«»ƒ»ƒ¿≈

ÔBÚÓL ‡ˆÓ� ,¯�È„ ‡Ï‡ BÏ ·ÈÁ‰„BÓ בÚ·LÏ CÈ¯ˆÂ ˙ˆ˜Ó שבועה «»∆»ƒ»ƒ¿»ƒ¿∆ƒ¿«¿»ƒƒ»«
„ÌÈ¯�Èדאורייתא  ‰˘ÏL ‡Ï‡ ‰ÂL ‰È‰ ‡ÏL אמנם אחד, דינר ולשלם ∆…»»»∆∆»¿…»ƒ»ƒ

וכדלהלן  אונס בטענת זה מדינר ליפטר B�È‡Lרוצה Ú·LÏ CÈ¯ˆ Ì‚ ,«»ƒƒ»«∆≈
‰ÊÂ ,Ò�‡�LÂ B˙eL¯· אלו שבועות BÏשתי ¯LÙ‡ È‡ לשמעוןÚ·LÏ ƒ¿¿∆∆¡«¿∆ƒ∆¿»ƒ»«

u

אםרא. יודע איני דהוי י"ד סעיף  וכדלעיל  לו , לשלם  חייב  ברי , טוען  אין  אם אבל 

פרעתיך .
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B„Èa Ò�‡� ‡ÏL ÔÂÈk באונס שלא שנאבד או לוי ברשות שהוא ÈÂÏÂויתכן , ≈»∆…∆¡«¿»¿≈ƒ
¯Ó‡È Èk ,Ò�‡�L B˙Úe·La B¯ËÙÏ ÏBÎÈ B�È‡ ראובןÈÏ ÔÓÈ‰Ó ‡Ï ≈»¿»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ…«…¿≈»ƒ

ÈÂÏ בשבועתוÏBÎÈ B�È‡Â ‰Úe·L ·ÈÁÓ ÔBÚÓL dÏ ‰Â‰ ,CkÏ‰ , ≈ƒƒ¿«¬»≈ƒ¿¿À»¿»¿≈»
ÌÏLÓe ,Ú·LÏ במק מודה שבועת שנשבע לאחר הדינר ‰„ÔÈצת את ÔÎÂ . ƒ»«¿«≈¿≈«ƒ

ÔBkLÓ‰ ˙ÁÙ� Ì‡ לוי eÚL¯אצל ‰Ók Ì‰È�Èa ˙˜ÏÁÓ LÈÂ ƒƒ¿«««¿¿≈«¬…∆≈≈∆«»ƒ
Ì‡ Ò�‡· ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ B�È‡Â ˙ÁÙ�L ÔBÚÓL ‰„BÓe ,B˙e˙ÈÁt¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈≈ƒ»»¿…∆ƒ

Â‡Ï רוצה אין רק לפנינו, המשכון דהרי ברשותו אינו שבועת אין זה באופן «
באונס  שנפחת טוען כי שנפחת מה B�È‡Âלשלם ‰Úe·L ·ÈÁÓ dÏ ‰Â‰ ,¬»≈¿À»¿»¿≈

Ú·LÏ ÏBÎÈ לוי אצל נפחת כיצד מעצמו יודע ÌÏLÓeדאינו .הפחת , »ƒ»«¿«≈
Âשווה היה כמה ביניהם שהויכוח ¯ˆ‰ברישא Ì‡ שמעוןÏk ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ¿ƒ»»¿«¬ƒ«»

ÔÚBËL BÓk ‰ÂL B�È‡ B�BkLÓL Ú„BÈL Ì„‡ כל על מחרים בנפחת או »»∆≈«∆«¿≈»∆¿∆≈
נפחת  כמה שיודע ÌÈ„Úאדם LÈ Ì‡Â .B„Èa ˙eL¯‰ מודה , שראובן או »¿¿»¿ƒ≈≈ƒ

ÔBÚÓLלו ¯ËÙ� ,e�ÓÓ Ò�‡�Â Èe‡¯k ÈÂÏ B¯ÓLL חיוב עליו שאין כיון ∆¿»≈ƒ»»¿∆¡«ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
באונס  נאבד שהמשכון וברור ÌÈ„Úשבועה, ÔÈ‡ eÏÙ‡Â מ"מ . ‡Ìשנאנס, «¬ƒ≈≈ƒƒ

ÈÂÏ „Èa ÂÈ˙B�B„˜t „È˜Ù‰Ï Ô·e‡¯ C¯„ ואין עליו, שסומך מוכח וא"כ ∆∆¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿«≈ƒ
זה  באופן לכן בשבועתו, ללוי מאמין שאין לומר B�È‡Lיכול ÈÂÏ Ú·LÈƒ»«≈ƒ∆≈

ÔBÚÓL ¯ËÙ�Â ,e�ÓÓ Ò�‡�LÂ B˙eL¯· לוי שבועת ÚLt‰‚‰:.ע"י Ì‡Â ƒ¿¿∆∆¡«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»«

ÈÂÏ המשכון [בשמירת „·‡�Â הדין הוא שכר, שומר שהוא השו"ע ולשיטת ≈ƒ¿∆¡«

באונס] שלא שנאבד אלא פשע לא ÌÏLÏאם ÔBÚÓL ·ÈÁ ,ÌÏLÏ BÏ ÔÈ‡Â ,¿≈¿«≈«»ƒ¿¿«≈

„È˜Ù‰Ï ÏÈ‚¯ Ô·e‡¯L ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ¯·„ ÏÚa ‡e‰L Ô·e‡¯Ïƒ¿≈∆««»»∆¿≈«««∆¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏ Ïˆ‡ אבל בשבועתו, מאמינו שאין לטעון יכול שאין סיבה רק זה מ"מ ≈∆≈ƒ

החיוב  נשאר בפשיעה, שנאבד וכיון שמירה, מחיוב שמעון את פוטר לא זה

שמעון ¯ˆ"‡(ÂË¯)על ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כ"ד . .רב סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

‡ÏE�a :ÔBÚÓL ·ÈL‰ ,B„Èa ÔkLÓL ÔBkLÓ ÔBÚÓLÓ Ï‡L Ô·e‡ ¿̄≈»«ƒƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»≈ƒƒ¿ƒ¿
Ï‡LÂ ‡a ÔË˜‰ וביקש¯ÓB‡ Ô·e‡¯e ,BÏ ÂÈz˙�e EÓLa B˙B‡ «»»»¿»«¿ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

,B„ÈÏ ‡· ‡ÏLהריeÏÙ‡ ,Ô·e‡¯ Ôa „ÈÏ B¯ÒÓL ,‡e‰ ÚLBt ÔBÚÓL ∆…»¿»ƒ¿≈«∆¿»¿«∆¿≈¬ƒ
‰È‰ Ì‡הבןÏB„‚ פושע נחשב ÔkLÓÓ‰Lמ"מ ,ıÙÁ ÏÈ‡LÓ B‡ ƒ»»»∆«¿«¿≈«¿ƒ≈∆

u

יכולרב. שהשומר דעת  על  הוא המפקיד דכל  אשתו , אצל  השומר הפקיד לענין

הראשון  השומר אם הראשונים  נחלקו  בפשיעה  נאבד ואם אשתו, אצל  להניחו
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B„ÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ B¯·ÁÏ והיינו אחר, שום ליד ולא לבד, הממשכן של «¬≈»ƒ¿«¬ƒ¿»
להפקיד  שרגיל מי ביד להפקיד דמותר פטור מידו נאנס דאם פשע, שהבן באופן

.בידו 

¯„‡ ËÎ

·Ï˙BÚÓ BÏ ‰È‰ Ô·e‡¯מופקדיםÈÂÏ e�ÓÓ L˜·e ,ÔBÚÓL „Èa ¿≈»»»¿«ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈ƒ
BÏ Ì˙B‡ ‰ÂÏÈL שמעון שביד המעות את לו שילוה מראובן ביקש ,לוי ∆«¿∆»

‰ˆ¯˙�Âללוי BÏלו,Ì˙BÏ‰Ïראובן Ô˙�ÂלויÌ‰a המעות ÔBkLÓ,עבור ¿ƒ¿«»¿«¿»¿»«»∆«¿
e„·‡�Â ,BÏ Ì�˙�e ,ÈÂÏÏ ˙BÚÓ‰ ÔzÈL ÔBÚÓLÏ ·˙k Ô·e‡¯ ÁÏLÂ¿»«¿≈¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¿≈ƒ¿»»¿∆∆¿
Ô·e‡¯ ·ÈÁ˙�Â BÏ LÈ ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„ ,Ô·e‡¯ „Èa ˙B�BkLÓ‰««¿¿«¿≈ƒ«¿∆«««¿≈¿ƒ¿«≈¿≈

˙B�BkLÓ‰ ˙¯ÈÓLa המשכון דמי כל בשמירת חייב לעיל השו"ע לשיטת ƒ¿ƒ«««¿
החוב  דמי  עד עכ"פ חייב הרמ"א ולדעת החוב, על היותר Ï‡אף ,e‰ÈÓe .ƒ…

Ì˙¯ÈÓLa ·ÈÁ˙� שכר שומר Ì‡Âכדין ,ÈÂÏ „ÈÏ ˙BÚÓ‰ eÚÈ‚ÈL „Ú ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»«∆«ƒ«»¿«≈ƒ¿ƒ
Ô·e‡¯ ¯eËt ,ÔÎÏ Ì„˜ ˙B�BkLÓ‰ e„·‡� המעות הגיעו שלא זמן דכל ∆∆¿««¿…∆»≈»¿≈

המעות  הגיע שכבר אחר משא"כ המשכון, על לשמור בעצמו לוי יכול לוי, ליד

תחת  יהיה שהמשכון רוצה הוא כי המשכון, על לשמור לו יתן לא המלוה לידו,

ÈÂÏידו  „ÈÏ ˙BÚÓ‰ e‡aL Ì„˜ e·�‚�L Ô·e‡¯ Ú·LÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»ƒƒ»«¿≈∆ƒ¿¿…∆∆»«»¿«≈ƒ
המשכון  בשמירת נתחייב לא עדיין ÂÈ˙BÚÓוממילא ÈÂÏ BÏ ¯ÈÊÁÈ שקיבל , «¬ƒ≈ƒ»»

tÒÓ˜בהלוואה  ‡e‰ Ì‡Â זה . על לישבע יכול ואין המשכון, נגנב ‡ÔÈמתי , ¿ƒ¿À»≈
.ÈÂÏ „ÈÓ ˙BÚÓ‰ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ«»ƒ«≈ƒ

‚ÏÔBÚÓLÏ ÔkLÓL ÌÈ¯ÙÒ ÈÂÏÏ Ú·Bz Ô·e‡¯ שהלוהו מה ,עבור ¿≈≈«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿
¯Ó‡Â לויe‰ÁÓ‰ ÔBÚÓLL לראובןBÏ Ì˙B‡ ˙˙Ï ÈÂÏ Ïˆ‡ ¿»«∆ƒ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ»≈»

˙BÚÓ‰ BÏ ÔzÈLk על השמירה את  לו העביר ששמעון טוען  שלוי היינו  ¿∆ƒ≈«»
משכונו  את לו יחזיר החוב את יפרע שכשראובן וציווהו ÈˆB‰LÎe‡המשכון, ,¿∆ƒ

Ô·e‡¯Ï Ôz˙Ï ÌÈ¯ÙÒ‰ ÈÂÏ חובו שפרע ‡ÓB¯אחר e˙ÁÙ�Lראובן , ≈ƒ«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈∆ƒ¿¬
B„Èa e„ÒÙ�Â לוי Âשל ,˙Át‰ BÏ ÌÏLÏ BÚ·ze ,ÈÓÓ ¯ÓB‡ ÈÂÏ ¿ƒ¿¿¿»¿»¿«≈«¿«¿≈ƒ≈ƒƒ

ÌÈ¯ÙÒ‰ ÈzÏa˜L משמעון ÔÓÊהיינו Ïk Ì‰a „ÓÏÏ È�L¯‰ ‡e‰ ∆ƒ«¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿…»∆»¿«

u

אע"פ אחר, אצל  בהפקידו  אבל  אשתו , אצל  בהפקיד רק  דזה  הסמ "ע  ודעת  חייב ,

אבל השמירה. מחיוב  לפוטרו  סיבה זה אין אצלו, להפקיד החפץ בעל  של  שדרכו 

הכא. ה"ה באשתו  שפוטר  דמי הש "ך  דעת
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B„Èa Ò�‡� ‡ÏL ÔÂÈk באונס שלא שנאבד או לוי ברשות שהוא ÈÂÏÂויתכן , ≈»∆…∆¡«¿»¿≈ƒ
¯Ó‡È Èk ,Ò�‡�L B˙Úe·La B¯ËÙÏ ÏBÎÈ B�È‡ ראובןÈÏ ÔÓÈ‰Ó ‡Ï ≈»¿»¿ƒ¿»∆∆¡«ƒ…«…¿≈»ƒ

ÈÂÏ בשבועתוÏBÎÈ B�È‡Â ‰Úe·L ·ÈÁÓ ÔBÚÓL dÏ ‰Â‰ ,CkÏ‰ , ≈ƒƒ¿«¬»≈ƒ¿¿À»¿»¿≈»
ÌÏLÓe ,Ú·LÏ במק מודה שבועת שנשבע לאחר הדינר ‰„ÔÈצת את ÔÎÂ . ƒ»«¿«≈¿≈«ƒ

ÔBkLÓ‰ ˙ÁÙ� Ì‡ לוי eÚL¯אצל ‰Ók Ì‰È�Èa ˙˜ÏÁÓ LÈÂ ƒƒ¿«««¿¿≈«¬…∆≈≈∆«»ƒ
Ì‡ Ò�‡· ‰È‰ Ì‡ Ú„BÈ B�È‡Â ˙ÁÙ�L ÔBÚÓL ‰„BÓe ,B˙e˙ÈÁt¿ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿«¿≈≈ƒ»»¿…∆ƒ

Â‡Ï רוצה אין רק לפנינו, המשכון דהרי ברשותו אינו שבועת אין זה באופן «
באונס  שנפחת טוען כי שנפחת מה B�È‡Âלשלם ‰Úe·L ·ÈÁÓ dÏ ‰Â‰ ,¬»≈¿À»¿»¿≈

Ú·LÏ ÏBÎÈ לוי אצל נפחת כיצד מעצמו יודע ÌÏLÓeדאינו .הפחת , »ƒ»«¿«≈
Âשווה היה כמה ביניהם שהויכוח ¯ˆ‰ברישא Ì‡ שמעוןÏk ÏÚ ÌÈ¯Á‰Ï ¿ƒ»»¿«¬ƒ«»

ÔÚBËL BÓk ‰ÂL B�È‡ B�BkLÓL Ú„BÈL Ì„‡ כל על מחרים בנפחת או »»∆≈«∆«¿≈»∆¿∆≈
נפחת  כמה שיודע ÌÈ„Úאדם LÈ Ì‡Â .B„Èa ˙eL¯‰ מודה , שראובן או »¿¿»¿ƒ≈≈ƒ

ÔBÚÓLלו ¯ËÙ� ,e�ÓÓ Ò�‡�Â Èe‡¯k ÈÂÏ B¯ÓLL חיוב עליו שאין כיון ∆¿»≈ƒ»»¿∆¡«ƒ∆ƒ¿»ƒ¿
באונס  נאבד שהמשכון וברור ÌÈ„Úשבועה, ÔÈ‡ eÏÙ‡Â מ"מ . ‡Ìשנאנס, «¬ƒ≈≈ƒƒ

ÈÂÏ „Èa ÂÈ˙B�B„˜t „È˜Ù‰Ï Ô·e‡¯ C¯„ ואין עליו, שסומך מוכח וא"כ ∆∆¿≈¿«¿ƒƒ¿»¿«≈ƒ
זה  באופן לכן בשבועתו, ללוי מאמין שאין לומר B�È‡Lיכול ÈÂÏ Ú·LÈƒ»«≈ƒ∆≈

ÔBÚÓL ¯ËÙ�Â ,e�ÓÓ Ò�‡�LÂ B˙eL¯· לוי שבועת ÚLt‰‚‰:.ע"י Ì‡Â ƒ¿¿∆∆¡«ƒ∆¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»«

ÈÂÏ המשכון [בשמירת „·‡�Â הדין הוא שכר, שומר שהוא השו"ע ולשיטת ≈ƒ¿∆¡«

באונס] שלא שנאבד אלא פשע לא ÌÏLÏאם ÔBÚÓL ·ÈÁ ,ÌÏLÏ BÏ ÔÈ‡Â ,¿≈¿«≈«»ƒ¿¿«≈

„È˜Ù‰Ï ÏÈ‚¯ Ô·e‡¯L ·‚ ÏÚ Û‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ¯·„ ÏÚa ‡e‰L Ô·e‡¯Ïƒ¿≈∆««»»∆¿≈«««∆¿≈»ƒ¿«¿ƒ

ÈÂÏ Ïˆ‡ אבל בשבועתו, מאמינו שאין לטעון יכול שאין סיבה רק זה מ"מ ≈∆≈ƒ

החיוב  נשאר בפשיעה, שנאבד וכיון שמירה, מחיוב שמעון את פוטר לא זה

שמעון ¯ˆ"‡(ÂË¯)על ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ כ"ד . .רב סעיף ¿«≈¿«»ƒ»

‡ÏE�a :ÔBÚÓL ·ÈL‰ ,B„Èa ÔkLÓL ÔBkLÓ ÔBÚÓLÓ Ï‡L Ô·e‡ ¿̄≈»«ƒƒ¿«¿∆ƒ¿≈¿»≈ƒƒ¿ƒ¿
Ï‡LÂ ‡a ÔË˜‰ וביקש¯ÓB‡ Ô·e‡¯e ,BÏ ÂÈz˙�e EÓLa B˙B‡ «»»»¿»«¿ƒ¿¿«ƒ¿≈≈

,B„ÈÏ ‡· ‡ÏLהריeÏÙ‡ ,Ô·e‡¯ Ôa „ÈÏ B¯ÒÓL ,‡e‰ ÚLBt ÔBÚÓL ∆…»¿»ƒ¿≈«∆¿»¿«∆¿≈¬ƒ
‰È‰ Ì‡הבןÏB„‚ פושע נחשב ÔkLÓÓ‰Lמ"מ ,ıÙÁ ÏÈ‡LÓ B‡ ƒ»»»∆«¿«¿≈«¿ƒ≈∆

u

יכולרב. שהשומר דעת  על  הוא המפקיד דכל  אשתו , אצל  השומר הפקיד לענין

הראשון  השומר אם הראשונים  נחלקו  בפשיעה  נאבד ואם אשתו, אצל  להניחו
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B„ÈÏ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ B¯·ÁÏ והיינו אחר, שום ליד ולא לבד, הממשכן של «¬≈»ƒ¿«¬ƒ¿»
להפקיד  שרגיל מי ביד להפקיד דמותר פטור מידו נאנס דאם פשע, שהבן באופן

.בידו 

¯„‡ ËÎ

·Ï˙BÚÓ BÏ ‰È‰ Ô·e‡¯מופקדיםÈÂÏ e�ÓÓ L˜·e ,ÔBÚÓL „Èa ¿≈»»»¿«ƒ¿ƒ≈ƒ∆≈ƒ
BÏ Ì˙B‡ ‰ÂÏÈL שמעון שביד המעות את לו שילוה מראובן ביקש ,לוי ∆«¿∆»

‰ˆ¯˙�Âללוי BÏלו,Ì˙BÏ‰Ïראובן Ô˙�ÂלויÌ‰a המעות ÔBkLÓ,עבור ¿ƒ¿«»¿«¿»¿»«»∆«¿
e„·‡�Â ,BÏ Ì�˙�e ,ÈÂÏÏ ˙BÚÓ‰ ÔzÈL ÔBÚÓLÏ ·˙k Ô·e‡¯ ÁÏLÂ¿»«¿≈¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¿≈ƒ¿»»¿∆∆¿
Ô·e‡¯ ·ÈÁ˙�Â BÏ LÈ ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ ÔÈ„ ,Ô·e‡¯ „Èa ˙B�BkLÓ‰««¿¿«¿≈ƒ«¿∆«««¿≈¿ƒ¿«≈¿≈

˙B�BkLÓ‰ ˙¯ÈÓLa המשכון דמי כל בשמירת חייב לעיל השו"ע לשיטת ƒ¿ƒ«««¿
החוב  דמי  עד עכ"פ חייב הרמ"א ולדעת החוב, על היותר Ï‡אף ,e‰ÈÓe .ƒ…

Ì˙¯ÈÓLa ·ÈÁ˙� שכר שומר Ì‡Âכדין ,ÈÂÏ „ÈÏ ˙BÚÓ‰ eÚÈ‚ÈL „Ú ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»»«∆«ƒ«»¿«≈ƒ¿ƒ
Ô·e‡¯ ¯eËt ,ÔÎÏ Ì„˜ ˙B�BkLÓ‰ e„·‡� המעות הגיעו שלא זמן דכל ∆∆¿««¿…∆»≈»¿≈

המעות  הגיע שכבר אחר משא"כ המשכון, על לשמור בעצמו לוי יכול לוי, ליד

תחת  יהיה שהמשכון רוצה הוא כי המשכון, על לשמור לו יתן לא המלוה לידו,

ÈÂÏידו  „ÈÏ ˙BÚÓ‰ e‡aL Ì„˜ e·�‚�L Ô·e‡¯ Ú·LÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»ƒƒ»«¿≈∆ƒ¿¿…∆∆»«»¿«≈ƒ
המשכון  בשמירת נתחייב לא עדיין ÂÈ˙BÚÓוממילא ÈÂÏ BÏ ¯ÈÊÁÈ שקיבל , «¬ƒ≈ƒ»»

tÒÓ˜בהלוואה  ‡e‰ Ì‡Â זה . על לישבע יכול ואין המשכון, נגנב ‡ÔÈמתי , ¿ƒ¿À»≈
.ÈÂÏ „ÈÓ ˙BÚÓ‰ ÔÈ‡ÈˆBÓƒƒ«»ƒ«≈ƒ

‚ÏÔBÚÓLÏ ÔkLÓL ÌÈ¯ÙÒ ÈÂÏÏ Ú·Bz Ô·e‡¯ שהלוהו מה ,עבור ¿≈≈«¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿≈¿ƒ¿
¯Ó‡Â לויe‰ÁÓ‰ ÔBÚÓLL לראובןBÏ Ì˙B‡ ˙˙Ï ÈÂÏ Ïˆ‡ ¿»«∆ƒ¿ƒ¿»≈∆≈ƒ»≈»

˙BÚÓ‰ BÏ ÔzÈLk על השמירה את  לו העביר ששמעון טוען  שלוי היינו  ¿∆ƒ≈«»
משכונו  את לו יחזיר החוב את יפרע שכשראובן וציווהו ÈˆB‰LÎe‡המשכון, ,¿∆ƒ

Ô·e‡¯Ï Ôz˙Ï ÌÈ¯ÙÒ‰ ÈÂÏ חובו שפרע ‡ÓB¯אחר e˙ÁÙ�Lראובן , ≈ƒ«¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿≈≈∆ƒ¿¬
B„Èa e„ÒÙ�Â לוי Âשל ,˙Át‰ BÏ ÌÏLÏ BÚ·ze ,ÈÓÓ ¯ÓB‡ ÈÂÏ ¿ƒ¿¿¿»¿»¿«≈«¿«¿≈ƒ≈ƒƒ

ÌÈ¯ÙÒ‰ ÈzÏa˜L משמעון ÔÓÊהיינו Ïk Ì‰a „ÓÏÏ È�L¯‰ ‡e‰ ∆ƒ«¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿…»∆»¿«

u

אע"פ אחר, אצל  בהפקידו  אבל  אשתו , אצל  בהפקיד רק  דזה  הסמ "ע  ודעת  חייב ,

אבל השמירה. מחיוב  לפוטרו  סיבה זה אין אצלו, להפקיד החפץ בעל  של  שדרכו 

הכא. ה"ה באשתו  שפוטר  דמי הש "ך  דעת
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È˙eL¯· eÈ‰ÈL מראובן רשות כך על שקיבל לו אמר ששמעון טוען אין ,אבל ∆ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL e‰L¯‰ Ì‡ Û‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ¯ÙÒ‰L Ú„BÈ ‰È‰ ÈÂÏL ÔÂÈk≈»∆≈ƒ»»≈«∆«¿»ƒ∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ¿
Ïk Ô·e‡¯Ï ÌÏLÏ ·ÈÁ CÎÈÙÏe ,BÏ ÚÓLÏ BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‰a „ÓÏÏƒ¿…»∆…»»ƒ¿…«¿ƒ»«»¿«≈ƒ¿≈»

Ì‰a LÓzL�L LÈÓLza ÌÈ¯ÙÒ‰ e˙ÁÙ�L ‰Ó הרשה ראובן ואם «∆ƒ¿¬«¿»ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
רשאי  השואל שאין אף ללוי, הרשה שמעון ולכן בהם, להשתמש לשמעון

פושע  נחשב לא לוי בדיעבד מ"מ .להשאיל,

ÔÒÈ� '‡

„ÏÈ�BÏt Ïˆ‡ ÔBÓÓ CÎÂ Ck BLÈ¯BÓÏ LÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰L L¯BÈ≈∆ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿«»≈∆¿ƒ
וכך  כך למורישו חייב פלוני שאותו Âהיינו ש , בשטר B˙B‡Ïכתוב LÈ ¿≈¿

È�BÏÙ הלוהLÈ¯BÓ‰ „Èa ÔBkLÓ בזה מודה שהיורש ‰L¯BÈאו ÔÚBËÂ , ¿ƒ«¿¿««ƒ¿≈«≈
LמאBLÈ¯BÓ „ÈÓ Ò�‡� ÔBkLÓ‰ המוריש ברשות נמצא אינו Ú·BzÂולכן , ∆««¿∆¡«ƒ«ƒ¿≈«

˙BÚÓ‰ באונס שנאבד שיתכן BÏכיון ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏL ˙Ò‰ Ú·z�‰ ÚaL� , «»ƒ¿««ƒ¿«∆≈∆…∆¡ƒ
¯ËtÈÂ ,B·BÁ „‚�k ‰ÂL ‰È‰LÂ ,ÔBkLÓ‰ משכון לידו בא שודאי כיון ««¿¿∆»»»∆¿∆∆¿ƒ»≈

היסת  נשבע והלוה בטל, חוב השטר נאנס, או נגנב אם וספק הלוואתו, כנגד

.ונפטר 

‰Ï,ÌÈ�Ë˜ ÌÈ�a ÁÈ�‰Â ÔBÚÓL ˙Óe ,ÔBÚÓL „Èa ÔBkLÓ ÁÈ�‰ Ô·e‡ ¿̄≈ƒƒ««¿¿«ƒ¿≈ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ¿«ƒ
‡e‰L ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ÈL¯BÈ „ÈÓ B�BkLÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯ ‡·e»¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿≈ƒ¿¿≈∆

ÌÈLÓÁa Ì‰È·‡ „Èa ÔkLÓÓ משכונו וליטול חמישים לפרוע ,ורוצה ¿À¿»¿«¬ƒ∆«¬ƒƒ
‰‡Óa ÔkLÓÓ ‡e‰L ‰Âˆ Ì‰È·‡L ÌÈÓB˙È‰ ÌÈ�ÚBËÂ דוקא [לש"ך ¿¬ƒ«¿ƒ∆¬ƒ∆ƒ»∆¿À¿»¿≈»

הב"ד  בשמא אף ולהסמ"ע עבורם, כן טוען הב"ד אין אבל כן, טוענים הם אם

עבורם] ÌÈÓB˙ÈÏ;טוענים „ÈÓ ÔzÈ ,‰„BÓ Ô·e‡¯L ÌÈLÓÁ‰ ,«¬ƒƒ∆¿≈∆ƒ≈ƒ««¿ƒ
eÚ·LÈÂ ÌÈÓB˙È‰ eÏ„‚ÈL „Ú ,LÈÏL‰ „Èa ÔzÈ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈLÓÁ‰Â¿«¬ƒƒ»¬≈ƒƒ≈¿««»ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ»¿
„ÈÓ ÌÈLÓÁ‰ ÌÈÏËB�Â ,'ÂÎÂ ‡a‡ e�„˜t ‡ÏL ÌÈL¯BÈ‰ ˙Úe·L¿««¿ƒ∆…¿»««»¿¿¿ƒ«¬ƒƒƒ«

‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLÓ‰ ‰È‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .LÈÏL‰ הם לכן «»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««¿»∆≈»
במאה  מוחזקים Â‡Ïנחשבים Ì‡Â שלטענתם , אע"פ מאה, שווה אין אם ¿ƒ«

כן  שווה המשכון שאין כיון מ"מ מאה, היתה ‡Ï‡ההלוואה ˙˙Ï ÂÈÏÚ ÔÈ‡≈»»»≈∆»
Ú·LÈ ¯‡L‰ ÏÚÂ ,ÂÈÓ„ È„kהלוה˙Ò‰ ציוה שכך בודאי כשטוענים ¿≈»»¿««¿«ƒ»«∆≈

היסת  נשבע אין דבספק „·¯אבא, ‰Óa .,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ,מאה שווה שאם «∆¿»ƒ¬ƒ
חמישים רק שלוה טוען שהלוה אף זה סכום עד לעכבו ‰ÔBkLÓיכולים ÔÈ‡L∆≈««¿

¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„Ó כי מוחזקים, נחשבים הם לכן ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñâô÷

דלקוח  במיגו נאמן היה ‰ÌÈÈeNÚאביהם ÌÈ¯·„Ó ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒƒ¿»ƒ»¬ƒ
¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï דלקוח מיגו ‰ÌÈLÓÁ,ואין ‡Ï‡ ÌÏLÓ B�È‡ , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈∆»«¬ƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÂL ÔBkLÓ‰ Ì‡ eÏÙ‡Âכיון‡e‰L שהלוהÔÓ‡� רק שלוה «¬ƒƒ««¿»∆≈∆∆¡»
Lחמישים  B‚Óa ש לטעון יכול B„Èaהיה Ïe‡L ‡e‰ חייב ואין  אביהם של ¿ƒ∆»¿»
כלום  .לו

ÔÒÈ� '·

ÂÏ¯‚‰ „Èa Ï‡¯NÈ ÏL B�BkLÓ הלוהו שהגר הלואה ‰‚¯עבור ˙Óe , «¿∆ƒ¿»≈¿««≈≈«≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ ‡·e ,L¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â הגר נכסי שכל מכיון במשכון, ¿≈≈»«≈¿∆¡ƒ

יורשים  לו שאין כיון הפקר הם ÌÈ¯ÈÊÁÓeשמת B„ÈÓ B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓ ,ƒƒƒ»«¬ƒƒ
B„eaÚL Ú˜t ¯‚‰ ˙ÓL ÔÂÈkL ,ÂÈÏÚ·Ï B˙B‡ כיון הגר, שמת מיד כי ƒ¿»»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

נחשב  ואין לו שייך המשכון וממילא בחוב, הלוה זכה הפקר, נעשו שנכסיו

לגר  .ששייך

ÊÏBÏ LÈ Ì‡ ÔÈ„‰ ÔÎÂ לגרÏ‡¯NÈ ÏL Ú˜¯˜ ÏÚ ‡�BkLÓ ¯ËL ¿≈«ƒƒ≈¿««¿»««¿«∆ƒ¿»≈
˙˜ÊÁÓe הקרקע‡Ï ,da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ‡·e ,˙ÓÂ ,B„Èa À¿∆∆¿»»≈»ƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»…

B„eaÚL Ú˜t ¯‚‰ ˙ÓL „ÈÓL ,ÌeÏk ‰NÚ זו קרקע eL¯·e˙על »»¿∆ƒ«∆≈«≈»«ƒ¿ƒ¿
˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa בעליה לרשות הקרקע וחזרה החוב פקע הגר שמת .ומיד ¿»∆»∆∆

ÔÒÈ� '‚

ÁÏÔBkLÓ‰ ÏÚ Ï‡¯NÈÏ ‰ÂÏ‰L È¯Î� הישראל e�ÓÓשל ÏÙ�Â »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈«««¿¿»«ƒ∆
Ï‡¯NÈÏהמשכון  B·ÈL‰Ï ·ÈÁ ,Ï‡¯NÈ B‡ˆÓe המשכון , שעצם כיון ¿»ƒ¿»≈«»«¬ƒ»ƒ¿»≈

אסור  כי שיעבודו, פקע ממנו וכשנאבד עליו, שיעבוד רק יש ולגוי לישראל, שייך

חייב  לגוי, החזירו ואם הישראל. לבעליו החפץ חוזר וממילא לגוי, אבידה להחזיר

דמיו  לישראל ÂÏ‰L‰לשלם ˙BÚÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ Ì‡ˆÓe È¯Î�‰Ó ˙BÚÓ‰ eÏÙ�Â ÔBkLÓ ÏÚ È¯Î�Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ««¿¿»¿«»≈«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈

.Ï‡¯NÈÏ ¯ÈÊÁÈÏ ˙BÚÓ„ ,‡ˆBÓ‰ ÏL Ì‰ ,˙BÚÓ·„ ,‰‡¯� ÈÏÂ‰‡ˆB‰ «¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈∆«≈¿»¿»»

e ,e�z�לגוי ‰�Ô˙Bכשנתנם ˙eL¯Ó È¯Ó‚Ï e‡ˆÈ ¯·Î,לגוי לגמרי ושייך ƒ¿¿»»¿¿«¿≈≈¿«≈

מוסכם  דזה כתב והש"ך למוצא. שייכים הם וממילא גוי, של אבידה ונחשב

ע"ז  שחולק מי ואין .רג לכו"ע

u

במשיכה,רג. קונה הגוי שאין כיון במחבר, שאומר מי היש  שטעם  כתב  והגר"א 
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È˙eL¯· eÈ‰ÈL מראובן רשות כך על שקיבל לו אמר ששמעון טוען אין ,אבל ∆ƒ¿ƒ¿ƒ
ÔBÚÓL e‰L¯‰ Ì‡ Û‡ ,Ô·e‡¯ ÏL ÌÈ¯ÙÒ‰L Ú„BÈ ‰È‰ ÈÂÏL ÔÂÈk≈»∆≈ƒ»»≈«∆«¿»ƒ∆¿≈«ƒƒ¿»ƒ¿
Ïk Ô·e‡¯Ï ÌÏLÏ ·ÈÁ CÎÈÙÏe ,BÏ ÚÓLÏ BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‰a „ÓÏÏƒ¿…»∆…»»ƒ¿…«¿ƒ»«»¿«≈ƒ¿≈»

Ì‰a LÓzL�L LÈÓLza ÌÈ¯ÙÒ‰ e˙ÁÙ�L ‰Ó הרשה ראובן ואם «∆ƒ¿¬«¿»ƒ««¿ƒ∆ƒ¿«≈»∆
רשאי  השואל שאין אף ללוי, הרשה שמעון ולכן בהם, להשתמש לשמעון

פושע  נחשב לא לוי בדיעבד מ"מ .להשאיל,

ÔÒÈ� '‡

„ÏÈ�BÏt Ïˆ‡ ÔBÓÓ CÎÂ Ck BLÈ¯BÓÏ LÈL ¯ËL ‡ÈˆB‰L L¯BÈ≈∆ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿«»≈∆¿ƒ
וכך  כך למורישו חייב פלוני שאותו Âהיינו ש , בשטר B˙B‡Ïכתוב LÈ ¿≈¿

È�BÏÙ הלוהLÈ¯BÓ‰ „Èa ÔBkLÓ בזה מודה שהיורש ‰L¯BÈאו ÔÚBËÂ , ¿ƒ«¿¿««ƒ¿≈«≈
LמאBLÈ¯BÓ „ÈÓ Ò�‡� ÔBkLÓ‰ המוריש ברשות נמצא אינו Ú·BzÂולכן , ∆««¿∆¡«ƒ«ƒ¿≈«

˙BÚÓ‰ באונס שנאבד שיתכן BÏכיון ¯ÈÊÁ‰ ‡ÏL ˙Ò‰ Ú·z�‰ ÚaL� , «»ƒ¿««ƒ¿«∆≈∆…∆¡ƒ
¯ËtÈÂ ,B·BÁ „‚�k ‰ÂL ‰È‰LÂ ,ÔBkLÓ‰ משכון לידו בא שודאי כיון ««¿¿∆»»»∆¿∆∆¿ƒ»≈

היסת  נשבע והלוה בטל, חוב השטר נאנס, או נגנב אם וספק הלוואתו, כנגד

.ונפטר 

‰Ï,ÌÈ�Ë˜ ÌÈ�a ÁÈ�‰Â ÔBÚÓL ˙Óe ,ÔBÚÓL „Èa ÔBkLÓ ÁÈ�‰ Ô·e‡ ¿̄≈ƒƒ««¿¿«ƒ¿≈ƒ¿¿ƒƒ«»ƒ¿«ƒ
‡e‰L ¯ÓB‡Â ,ÔBÚÓL ÈL¯BÈ „ÈÓ B�BkLÓ Ï‡LÏ Ô·e‡¯ ‡·e»¿≈ƒ¿…«¿ƒ«¿≈ƒ¿¿≈∆

ÌÈLÓÁa Ì‰È·‡ „Èa ÔkLÓÓ משכונו וליטול חמישים לפרוע ,ורוצה ¿À¿»¿«¬ƒ∆«¬ƒƒ
‰‡Óa ÔkLÓÓ ‡e‰L ‰Âˆ Ì‰È·‡L ÌÈÓB˙È‰ ÌÈ�ÚBËÂ דוקא [לש"ך ¿¬ƒ«¿ƒ∆¬ƒ∆ƒ»∆¿À¿»¿≈»

הב"ד  בשמא אף ולהסמ"ע עבורם, כן טוען הב"ד אין אבל כן, טוענים הם אם

עבורם] ÌÈÓB˙ÈÏ;טוענים „ÈÓ ÔzÈ ,‰„BÓ Ô·e‡¯L ÌÈLÓÁ‰ ,«¬ƒƒ∆¿≈∆ƒ≈ƒ««¿ƒ
eÚ·LÈÂ ÌÈÓB˙È‰ eÏ„‚ÈL „Ú ,LÈÏL‰ „Èa ÔzÈ ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈLÓÁ‰Â¿«¬ƒƒ»¬≈ƒƒ≈¿««»ƒ«∆ƒ¿¿«¿ƒ¿ƒ»¿
„ÈÓ ÌÈLÓÁ‰ ÌÈÏËB�Â ,'ÂÎÂ ‡a‡ e�„˜t ‡ÏL ÌÈL¯BÈ‰ ˙Úe·L¿««¿ƒ∆…¿»««»¿¿¿ƒ«¬ƒƒƒ«

‰‡Ó ‰ÂL ÔBkLÓ‰ ‰È‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .LÈÏL‰ הם לכן «»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««¿»∆≈»
במאה  מוחזקים Â‡Ïנחשבים Ì‡Â שלטענתם , אע"פ מאה, שווה אין אם ¿ƒ«

כן  שווה המשכון שאין כיון מ"מ מאה, היתה ‡Ï‡ההלוואה ˙˙Ï ÂÈÏÚ ÔÈ‡≈»»»≈∆»
Ú·LÈ ¯‡L‰ ÏÚÂ ,ÂÈÓ„ È„kהלוה˙Ò‰ ציוה שכך בודאי כשטוענים ¿≈»»¿««¿«ƒ»«∆≈

היסת  נשבע אין דבספק „·¯אבא, ‰Óa .,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ,מאה שווה שאם «∆¿»ƒ¬ƒ
חמישים רק שלוה טוען שהלוה אף זה סכום עד לעכבו ‰ÔBkLÓיכולים ÔÈ‡L∆≈««¿

¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï ÌÈÈeNÚ‰ ÌÈ¯·„Ó כי מוחזקים, נחשבים הם לכן ƒ¿»ƒ»¬ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñâô÷

דלקוח  במיגו נאמן היה ‰ÌÈÈeNÚאביהם ÌÈ¯·„Ó ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ ,¬»ƒƒ¿»ƒ»¬ƒ
¯ÈkN‰Ïe ÏÈ‡L‰Ï דלקוח מיגו ‰ÌÈLÓÁ,ואין ‡Ï‡ ÌÏLÓ B�È‡ , ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«≈∆»«¬ƒƒ

,¯˙BÈ ‰ÂL ÔBkLÓ‰ Ì‡ eÏÙ‡Âכיון‡e‰L שהלוהÔÓ‡� רק שלוה «¬ƒƒ««¿»∆≈∆∆¡»
Lחמישים  B‚Óa ש לטעון יכול B„Èaהיה Ïe‡L ‡e‰ חייב ואין  אביהם של ¿ƒ∆»¿»
כלום  .לו

ÔÒÈ� '·

ÂÏ¯‚‰ „Èa Ï‡¯NÈ ÏL B�BkLÓ הלוהו שהגר הלואה ‰‚¯עבור ˙Óe , «¿∆ƒ¿»≈¿««≈≈«≈
Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ ‡·e ,L¯BÈ BÏ ÔÈ‡Â הגר נכסי שכל מכיון במשכון, ¿≈≈»«≈¿∆¡ƒ

יורשים  לו שאין כיון הפקר הם ÌÈ¯ÈÊÁÓeשמת B„ÈÓ B˙B‡ ÌÈ‡ÈˆBÓ ,ƒƒƒ»«¬ƒƒ
B„eaÚL Ú˜t ¯‚‰ ˙ÓL ÔÂÈkL ,ÂÈÏÚ·Ï B˙B‡ כיון הגר, שמת מיד כי ƒ¿»»∆≈»∆≈«≈»«ƒ¿

נחשב  ואין לו שייך המשכון וממילא בחוב, הלוה זכה הפקר, נעשו שנכסיו

לגר  .ששייך

ÊÏBÏ LÈ Ì‡ ÔÈ„‰ ÔÎÂ לגרÏ‡¯NÈ ÏL Ú˜¯˜ ÏÚ ‡�BkLÓ ¯ËL ¿≈«ƒƒ≈¿««¿»««¿«∆ƒ¿»≈
˙˜ÊÁÓe הקרקע‡Ï ,da ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ Ï‡¯NÈ ‡·e ,˙ÓÂ ,B„Èa À¿∆∆¿»»≈»ƒ¿»≈«≈¿∆¡ƒ»…

B„eaÚL Ú˜t ¯‚‰ ˙ÓL „ÈÓL ,ÌeÏk ‰NÚ זו קרקע eL¯·e˙על »»¿∆ƒ«∆≈«≈»«ƒ¿ƒ¿
˙„ÓBÚ ‰ÈÏÚa בעליה לרשות הקרקע וחזרה החוב פקע הגר שמת .ומיד ¿»∆»∆∆

ÔÒÈ� '‚

ÁÏÔBkLÓ‰ ÏÚ Ï‡¯NÈÏ ‰ÂÏ‰L È¯Î� הישראל e�ÓÓשל ÏÙ�Â »¿ƒ∆ƒ¿»¿ƒ¿»≈«««¿¿»«ƒ∆
Ï‡¯NÈÏהמשכון  B·ÈL‰Ï ·ÈÁ ,Ï‡¯NÈ B‡ˆÓe המשכון , שעצם כיון ¿»ƒ¿»≈«»«¬ƒ»ƒ¿»≈

אסור  כי שיעבודו, פקע ממנו וכשנאבד עליו, שיעבוד רק יש ולגוי לישראל, שייך

חייב  לגוי, החזירו ואם הישראל. לבעליו החפץ חוזר וממילא לגוי, אבידה להחזיר

דמיו  לישראל ÂÏ‰L‰לשלם ˙BÚÓÏ ÔÈ„‰ ‡e‰„ ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈÂ .¿≈ƒ∆≈¿«ƒ¿»∆ƒ¿»
,Ï‡¯NÈ Ì‡ˆÓe È¯Î�‰Ó ˙BÚÓ‰ eÏÙ�Â ÔBkLÓ ÏÚ È¯Î�Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»¿ƒ««¿¿»¿«»≈«»¿ƒ¿»»ƒ¿»≈

.Ï‡¯NÈÏ ¯ÈÊÁÈÏ ˙BÚÓ„ ,‡ˆBÓ‰ ÏL Ì‰ ,˙BÚÓ·„ ,‰‡¯� ÈÏÂ‰‡ˆB‰ «¬ƒ»ƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈∆«≈¿»¿»»

e ,e�z�לגוי ‰�Ô˙Bכשנתנם ˙eL¯Ó È¯Ó‚Ï e‡ˆÈ ¯·Î,לגוי לגמרי ושייך ƒ¿¿»»¿¿«¿≈≈¿«≈

מוסכם  דזה כתב והש"ך למוצא. שייכים הם וממילא גוי, של אבידה ונחשב

ע"ז  שחולק מי ואין .רג לכו"ע

u

במשיכה,רג. קונה הגוי שאין כיון במחבר, שאומר מי היש  שטעם  כתב  והגר"א 
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ËÏÏ‡¯NÈ „Èa ¯‚ ÏL B�BkLÓ והחפץ משכונו, עבור לו הלוה שהישראל «¿∆≈¿«ƒ¿»≈
מההלוואה  יותר ‰‚¯שווה ˙Óe המלוה , והישראל הפקר, חפציו ונעשו ≈«≈

בו  להחזיק הספיק Ê‰לא ,Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ ‡·e המלוה„‚�k ‰�˜ »«≈¿∆¡ƒ∆»»¿∆∆
·ÈÁ ¯‚‰ ‰È‰L ÂÈ˙BÚÓ חובו עבור לו משועבד שהוא כיון ÊÂ‰לו, השני,, »»∆»»«≈«»¿∆

כעת  בו ‰ÔBkLÓשזכה ‰È‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .¯‡L‰ ‰�»̃»«¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««¿
הגר  מיתת B¯ˆÁaבשעת ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙¯ÓzLÓ d�È‡L ¯ˆÁa¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿…»»««¿∆«¬≈

¯‚‰ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa עומד אא"כ לבעליה, קונה אינה משתמרת, שאינה דבחצר ƒ¿«ƒ««≈
היה  לא שהמלוה וכיון משמרה, שם שעומד שע"י לתוכה החפץ כשנפל בחצר

בחפץ. זכה לא B¯ˆÁaשם, ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡,משתמרת שאינה אפילו ¬»ƒ»»««¿∆«¬≈
שם  עמד הוא ÔBkLÓ‰Âאבל ,B¯ˆÁa ‰È‰ ‡Ï eÏÙ‡ B‡ B¯ˆÁaנמצא, ¬ƒ…»»«¬≈¿««¿«¬≈

ÔBkLÓ‰ ÏÎa B¯ˆÁ BÏ ‰ÎÊ ,˙¯ÓzLÓ‰ שלא לאדם קונה חצר כי «ƒ¿«∆∆»»¬≈¿»««¿
בו  זכה שהשני לפני בחפץ זכה הגר במיתת ומיד B„Èaמדעתו, eÈ‰ Ô·e‡¯ .¿≈»¿»

˙B�BkLÓÔBÚÓL ÏL,,˙B�BkLÓ‰ ÌÈÚ·Bz ÂÈL¯BÈÂ ,ÔBÚÓL ˙Óe «¿∆ƒ¿≈ƒ¿¿¿»¿ƒ««¿
ÈÂÏ ÈÏ ¯Ó‡L È�tÓ ,ÒÙB˙ È�‡ ˙B�BkLÓ‰ Ì˙B‡ :ÔÚBË Ô·e‡¯e¿≈≈»««¿¬ƒ≈ƒ¿≈∆»«ƒ≈ƒ
ÏÚ ÈÂÏ Ú·LÏ ‰ˆB¯Â ,˙eÙzL‰ ÈÓ„Ó BÏ ·ÈÁ ÔBÚÓLL ÈÙzLÀ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿≈«À»¿∆ƒ»«≈ƒ«

eÏ‡ ˙B�BkLÓ היה שלו, חובות עבור תופסם היה ראובן שאם באופן איירי «¿≈
תפיסתו  נחשב שותפו, הוא שלוי שכיון וטוען להד"ם, או לקוח של במיגו נאמן

המשכונות  וליטול חפץ בנקיטת לישבע רוצה ולוי לוי, ÂÈ¯·„aכתפיסת ÔÈ‡ ,≈ƒ¿»»
B„Èa Ì�È‡L ¯Á‡Ó ,ÌeÏk יכול שהיה המיגו מכח רק הוא כוחו שכל כיון ¿≈««∆≈»¿»

אי  כי מיגו, נחשב לא ראובן, ביד אלא לוי, של בידו המשכון  שאין וכיון לשקר,

לשקר  ירצה לא שמא אחר, שביד חפץ על מיגו לטעון .אפשר

ÔÒÈ� '„

ÓÔ·e‡¯ „Èa ÈB‚ ÏL B�BkLÓ בריבית מעות לו הלוה Ó‡Â¯שראובן , «¿∆¿«¿≈¿»«
Ï‡¯NÈÏ B˙B‡ ÔkLÓz ÈB‚‰ BÏ ¯Ó‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz Ô·e‡¯ dÏ≈¿≈≈ƒ»«»««¿«¿≈¿ƒ¿»≈

¯Á‡ זה משכון בעד אחר מישראל בריבית בהלואה מעות קח CÏ‰Âהיינו , «≈¿»«
BÏ Ô˙�Â ,ÔBÚÓLÏ B�kLÓe Ô·e‡¯סכום˙Óe ,BÏ ·ÈÁ ÈB‚‰L ˙BÚÓ‰ ¿≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿»««»∆««»≈

ÔBkLÓ‰ ÏÎa ÔBÚÓL ‰ÎÊ ,·BÁ‰Ó ÌÈÏÙk ‰ÂL ÔBkLÓ‰Â ,ÈB‚‰ כיון «¿««¿»∆ƒ¿«ƒ≈«»»ƒ¿¿»««¿

u

לישראל . להחזירו  צריך  לכן הוא, הישראל  של  עדיין
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בהכרח  בריבית, מישראל ללוות לישראל ואסור בריבית, היא שההלוואה

בעד  לגוי הלוה שהשני ונחשב מעותיו, שקיבל ברגע הסתלק הראשון שהישראל

במשכונו  זכה הגוי וכשמת Ó‡Â¯‰‚‰:.משכונו, ,Ï‡¯NÈ „Èa ÈB‚ ÏL ÔBkLÓ«¿∆¿«ƒ¿»≈¿»«

‡Á¯לו Ï‡¯NÈÏ ÔBkLÓ‰ ÔzÏ ÈB‚‰ אם הדין [והוא מעותיו, ממנו ולקבל «ƒ≈««¿¿ƒ¿»≈«≈

עבור  או במתנה לשני המשכון את לתת ציוהו רק  מעותיו, הגוי לו פרע כבר

לו] שהלוה ÔzÏמה CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â B„ÈaL ÔBkLÓa ÔBL‡¯‰ ‰Ê ‰ÎÊ ,˙ÓÂ ,»≈»»∆»ƒ««¿∆¿»¿≈»ƒƒ≈

‡‰„ ,ÌeÏk ¯Á‡ÏהשניCLÓ ‡Ï אם הדין [והוא בו. זכה ולא המשכון את ¿««¿¿»…»«

ממנו  נסתלק אחר, לישראל המשכון את לתת לו שאמר דכיון הגוי, מת לא

הפקר] החפץ ‰¯˘·"‡)ונעשה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)Ï‡¯NÈÏ ·ÈÁ ÈB‚‰ ‰È‰ Ì‡Â .¿ƒ»»««»¿ƒ¿»≈

Â"Ù ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ ,¯Á‡'א .רד סעיף «≈«≈¿«»≈ƒ»

‡ÓÈB‚ ÏL B�BkLÓשהיהÔ·e‡¯ „Èa עליו לו ¯‡Ô·eשהלוה B„È˜Ù‰Â , «¿∆¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓL „Èa שמירה ÎÊ‰בתורת Ì‡ ˜tzÒ‰Ï LÈ ,ÈB‚‰ ˙Óe , ¿«ƒ¿≈«≈¿ƒ¿«≈ƒ»»

·BÁ‰Ó ¯˙BÈ ÔBkLÓ‰L ‰Óa ÔBÚÓL השומר כי בו, זכה שראובן או ƒ¿«∆∆««¿≈≈«
עבורו  .רה שומרו

ÔÒÈ� '‰

·ÓÂÈ˙B¯t ÏÎB‡Â B¯·Á Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÓ‰ מסכום זה סכום בניכוי בזול, ««¬ƒ¿«¿«¬≈¿≈≈»
ריבית  משום בו שאין  באופן Baההלוואה „¯È ‡�BkLÓa Èk ÔÚBËÂ ,¿≈ƒ¿«¿»»«

e�ÓÓ „·‡� ÂÈLÎÚÂ ÂÈÏÚ ‰ÂÏ‰L ÌÈ¯�È„ ‰‡ÓÓ ¯ËL BÏ ‰È‰Â ומוכן ¿»»¿«ƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»¿«¿»∆¡«ƒ∆
מאה  של חוב  לפי בזול פירות כשיאכל רק הקרקע את לו Ï‰Â‰להחזיר בעל , ¿«»

„ÌÈ¯�Èהקרקע  ÌÈLÓÁÓ Ì‡ Èk ‰È‰ ‡ÏL ÔÚBË חמישים לפורעו ורוצה ≈∆…»»ƒƒ≈¬ƒƒƒ»ƒ
קרקעו  �‡ÔÓולקבל ‰ÂÏ‰ ,‰˜ÊÁ È�L ‰ÂÏÓ‰ Ba ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ ,ƒ…∆¡ƒ««¿∆¿≈¬»»«…∆∆¡»

u

חייברד. כוכבים  והעובד כוכבים, העובד מן משכון לו  שיש  ראובן הגה : שם: וז"ל 

שעלה ורבית  קרן לו ונותן מראובן , המשכון לפדות  שמעון  דיכול  י"א  לשמעון,

שאין  מאחר  לי, נראה וכן  קפ"ח). סימן  מהרי"ל  (תשובת  המותר מן חובו  וגובה  עליו ,

על ואף כוכבים, העובד זכות כל  לו  יש  שמעון אחר, בענין  לפרוע  כוכבים  לעובד

שכתבתי . כמו  לדון נראה ע "ד), סימן (ב "י  בזה שחולק  מי שיש  פי 

אםרה. ראובן , של  בחצירו  בנמצא  אפילו  הרי להסתפק , המקום  דמה תמה ובש "ך 

של ברשותו  דנמצא  הכא שכן כל  שלו , הוא הרי אחר, בו  וזכה משתמרת , אינה 

לראובן , קנויה  השומר של  רשותו  שאין  ודאי וא "כ  לגוי , שייך  החפץ [והכא שמעון.

בזה. ליישב  שכתב  מה בנתיבות ועיין  לשמור], לשמעון הביאו שהוא אע "פ



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|áò ïîéñ ãô÷

ËÏÏ‡¯NÈ „Èa ¯‚ ÏL B�BkLÓ והחפץ משכונו, עבור לו הלוה שהישראל «¿∆≈¿«ƒ¿»≈
מההלוואה  יותר ‰‚¯שווה ˙Óe המלוה , והישראל הפקר, חפציו ונעשו ≈«≈

בו  להחזיק הספיק Ê‰לא ,Ba ˜ÈÊÁ‰Â ¯Á‡ ‡·e המלוה„‚�k ‰�˜ »«≈¿∆¡ƒ∆»»¿∆∆
·ÈÁ ¯‚‰ ‰È‰L ÂÈ˙BÚÓ חובו עבור לו משועבד שהוא כיון ÊÂ‰לו, השני,, »»∆»»«≈«»¿∆

כעת  בו ‰ÔBkLÓשזכה ‰È‰Lk ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa .¯‡L‰ ‰�»̃»«¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»««¿
הגר  מיתת B¯ˆÁaבשעת ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰ ‡ÏÂ ,˙¯ÓzLÓ d�È‡L ¯ˆÁa¿»≈∆≈»ƒ¿«∆∆¿…»»««¿∆«¬≈

¯‚‰ ˙˙ÈÓ ˙ÚLa עומד אא"כ לבעליה, קונה אינה משתמרת, שאינה דבחצר ƒ¿«ƒ««≈
היה  לא שהמלוה וכיון משמרה, שם שעומד שע"י לתוכה החפץ כשנפל בחצר

בחפץ. זכה לא B¯ˆÁaשם, ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡,משתמרת שאינה אפילו ¬»ƒ»»««¿∆«¬≈
שם  עמד הוא ÔBkLÓ‰Âאבל ,B¯ˆÁa ‰È‰ ‡Ï eÏÙ‡ B‡ B¯ˆÁaנמצא, ¬ƒ…»»«¬≈¿««¿«¬≈

ÔBkLÓ‰ ÏÎa B¯ˆÁ BÏ ‰ÎÊ ,˙¯ÓzLÓ‰ שלא לאדם קונה חצר כי «ƒ¿«∆∆»»¬≈¿»««¿
בו  זכה שהשני לפני בחפץ זכה הגר במיתת ומיד B„Èaמדעתו, eÈ‰ Ô·e‡¯ .¿≈»¿»

˙B�BkLÓÔBÚÓL ÏL,,˙B�BkLÓ‰ ÌÈÚ·Bz ÂÈL¯BÈÂ ,ÔBÚÓL ˙Óe «¿∆ƒ¿≈ƒ¿¿¿»¿ƒ««¿
ÈÂÏ ÈÏ ¯Ó‡L È�tÓ ,ÒÙB˙ È�‡ ˙B�BkLÓ‰ Ì˙B‡ :ÔÚBË Ô·e‡¯e¿≈≈»««¿¬ƒ≈ƒ¿≈∆»«ƒ≈ƒ
ÏÚ ÈÂÏ Ú·LÏ ‰ˆB¯Â ,˙eÙzL‰ ÈÓ„Ó BÏ ·ÈÁ ÔBÚÓLL ÈÙzLÀ»ƒ∆ƒ¿«»ƒ¿≈«À»¿∆ƒ»«≈ƒ«

eÏ‡ ˙B�BkLÓ היה שלו, חובות עבור תופסם היה ראובן שאם באופן איירי «¿≈
תפיסתו  נחשב שותפו, הוא שלוי שכיון וטוען להד"ם, או לקוח של במיגו נאמן

המשכונות  וליטול חפץ בנקיטת לישבע רוצה ולוי לוי, ÂÈ¯·„aכתפיסת ÔÈ‡ ,≈ƒ¿»»
B„Èa Ì�È‡L ¯Á‡Ó ,ÌeÏk יכול שהיה המיגו מכח רק הוא כוחו שכל כיון ¿≈««∆≈»¿»

אי  כי מיגו, נחשב לא ראובן, ביד אלא לוי, של בידו המשכון  שאין וכיון לשקר,

לשקר  ירצה לא שמא אחר, שביד חפץ על מיגו לטעון .אפשר

ÔÒÈ� '„

ÓÔ·e‡¯ „Èa ÈB‚ ÏL B�BkLÓ בריבית מעות לו הלוה Ó‡Â¯שראובן , «¿∆¿«¿≈¿»«
Ï‡¯NÈÏ B˙B‡ ÔkLÓz ÈB‚‰ BÏ ¯Ó‡ ,È˙BÚÓ ÈÏ Ôz Ô·e‡¯ dÏ≈¿≈≈ƒ»«»««¿«¿≈¿ƒ¿»≈

¯Á‡ זה משכון בעד אחר מישראל בריבית בהלואה מעות קח CÏ‰Âהיינו , «≈¿»«
BÏ Ô˙�Â ,ÔBÚÓLÏ B�kLÓe Ô·e‡¯סכום˙Óe ,BÏ ·ÈÁ ÈB‚‰L ˙BÚÓ‰ ¿≈ƒ¿¿¿ƒ¿¿»««»∆««»≈

ÔBkLÓ‰ ÏÎa ÔBÚÓL ‰ÎÊ ,·BÁ‰Ó ÌÈÏÙk ‰ÂL ÔBkLÓ‰Â ,ÈB‚‰ כיון «¿««¿»∆ƒ¿«ƒ≈«»»ƒ¿¿»««¿

u

לישראל . להחזירו  צריך  לכן הוא, הישראל  של  עדיין
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בהכרח  בריבית, מישראל ללוות לישראל ואסור בריבית, היא שההלוואה

בעד  לגוי הלוה שהשני ונחשב מעותיו, שקיבל ברגע הסתלק הראשון שהישראל

במשכונו  זכה הגוי וכשמת Ó‡Â¯‰‚‰:.משכונו, ,Ï‡¯NÈ „Èa ÈB‚ ÏL ÔBkLÓ«¿∆¿«ƒ¿»≈¿»«

‡Á¯לו Ï‡¯NÈÏ ÔBkLÓ‰ ÔzÏ ÈB‚‰ אם הדין [והוא מעותיו, ממנו ולקבל «ƒ≈««¿¿ƒ¿»≈«≈

עבור  או במתנה לשני המשכון את לתת ציוהו רק  מעותיו, הגוי לו פרע כבר

לו] שהלוה ÔzÏמה CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â B„ÈaL ÔBkLÓa ÔBL‡¯‰ ‰Ê ‰ÎÊ ,˙ÓÂ ,»≈»»∆»ƒ««¿∆¿»¿≈»ƒƒ≈

‡‰„ ,ÌeÏk ¯Á‡ÏהשניCLÓ ‡Ï אם הדין [והוא בו. זכה ולא המשכון את ¿««¿¿»…»«

ממנו  נסתלק אחר, לישראל המשכון את לתת לו שאמר דכיון הגוי, מת לא

הפקר] החפץ ‰¯˘·"‡)ונעשה Ì˘· ÛÒÂÈ ˙È·)Ï‡¯NÈÏ ·ÈÁ ÈB‚‰ ‰È‰ Ì‡Â .¿ƒ»»««»¿ƒ¿»≈

Â"Ù ÔÓÈÒ LÈ¯ ÔÓ˜Ï ÔÈÈÚ ,¯Á‡'א .רד סעיף «≈«≈¿«»≈ƒ»

‡ÓÈB‚ ÏL B�BkLÓשהיהÔ·e‡¯ „Èa עליו לו ¯‡Ô·eשהלוה B„È˜Ù‰Â , «¿∆¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿≈
ÔBÚÓL „Èa שמירה ÎÊ‰בתורת Ì‡ ˜tzÒ‰Ï LÈ ,ÈB‚‰ ˙Óe , ¿«ƒ¿≈«≈¿ƒ¿«≈ƒ»»

·BÁ‰Ó ¯˙BÈ ÔBkLÓ‰L ‰Óa ÔBÚÓL השומר כי בו, זכה שראובן או ƒ¿«∆∆««¿≈≈«
עבורו  .רה שומרו

ÔÒÈ� '‰

·ÓÂÈ˙B¯t ÏÎB‡Â B¯·Á Ú˜¯˜a ˜ÈÊÁÓ‰ מסכום זה סכום בניכוי בזול, ««¬ƒ¿«¿«¬≈¿≈≈»
ריבית  משום בו שאין  באופן Baההלוואה „¯È ‡�BkLÓa Èk ÔÚBËÂ ,¿≈ƒ¿«¿»»«

e�ÓÓ „·‡� ÂÈLÎÚÂ ÂÈÏÚ ‰ÂÏ‰L ÌÈ¯�È„ ‰‡ÓÓ ¯ËL BÏ ‰È‰Â ומוכן ¿»»¿«ƒ≈»ƒ»ƒ∆ƒ¿»»»¿«¿»∆¡«ƒ∆
מאה  של חוב  לפי בזול פירות כשיאכל רק הקרקע את לו Ï‰Â‰להחזיר בעל , ¿«»

„ÌÈ¯�Èהקרקע  ÌÈLÓÁÓ Ì‡ Èk ‰È‰ ‡ÏL ÔÚBË חמישים לפורעו ורוצה ≈∆…»»ƒƒ≈¬ƒƒƒ»ƒ
קרקעו  �‡ÔÓולקבל ‰ÂÏ‰ ,‰˜ÊÁ È�L ‰ÂÏÓ‰ Ba ˜ÈÊÁ‰ ‡Ï Ì‡ ,ƒ…∆¡ƒ««¿∆¿≈¬»»«…∆∆¡»

u

חייברד. כוכבים  והעובד כוכבים, העובד מן משכון לו  שיש  ראובן הגה : שם: וז"ל 

שעלה ורבית  קרן לו ונותן מראובן , המשכון לפדות  שמעון  דיכול  י"א  לשמעון,

שאין  מאחר  לי, נראה וכן  קפ"ח). סימן  מהרי"ל  (תשובת  המותר מן חובו  וגובה  עליו ,

על ואף כוכבים, העובד זכות כל  לו  יש  שמעון אחר, בענין  לפרוע  כוכבים  לעובד

שכתבתי . כמו  לדון נראה ע "ד), סימן (ב "י  בזה שחולק  מי שיש  פי 

אםרה. ראובן , של  בחצירו  בנמצא  אפילו  הרי להסתפק , המקום  דמה תמה ובש "ך 

של ברשותו  דנמצא  הכא שכן כל  שלו , הוא הרי אחר, בו  וזכה משתמרת , אינה 

לראובן , קנויה  השומר של  רשותו  שאין  ודאי וא "כ  לגוי , שייך  החפץ [והכא שמעון.

בזה. ליישב  שכתב  מה בנתיבות ועיין  לשמור], לשמעון הביאו שהוא אע "פ
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ממש, בו מוחזק נחשב המלוה מטלטלין במשכון שרק כיון חמישים, רק שחייב

ולכן  בזה, מוחזק נחשב אינו קרקע, במשכון משא"כ דלקוח, במיגו נאמן ולכן

נאמן  „‡È¯B˙‡]הלוה ‰Úe·L] Ú·LÈÂÏËB�Â ,˙ˆ˜Ó ‰„BÓ ÔÈ„k ¿ƒ»«¿»¿«¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
BÚ˜¯˜ היא התביעה כאן הקרקעות, על דאורייתא שבועה נשבעין שאין אע"פ «¿»

יצאה  לא שנים, ג' עדיין בה החזיק שלא דכיון משכון, רק הוא והקרקע הממון,

הלוה  Úe·La˙מרשות ‰ÂÏÓ‰ ÔÓ‡� ,ÌÈ�L ˘ÏL Ba ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ∆¡ƒ»…»ƒ∆¡»««¿∆ƒ¿«
˙Ò‰ מחאת ללא שנים  ג' בו שהחזיק כיון נאמן והיה לקוח, טוען שהיה במיגו ∆≈

ÏÈ˜LÂרו הבעלים  Óונוטל , ,Ú·z ‡˜„ ‰‡Óתוך‡Ú¯‡„ È¯Èt היינו ¿»ƒ≈»¿»»«ƒ≈≈¿«¿»
מאה  של חוב לפי בזול .פירות

‚Ó,È�BkLÓ ÈÏ Ôz BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ¯Ùe ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«««¿¿»¿»«≈ƒ«¿ƒ
Ì‡ ,ÔBkLÓ‰ ·�‚�Â ,CÏ e�¯ÈÊÁ‡Â ¯ÁÓÏ ‡·e ‰zÚ CÏ BÏ ¯Ó‡»«≈«»…¿»»¿«¬ƒ∆»¿ƒ¿«««¿ƒ

‰ÂÏÓ‰ ·ÈÁ ,BÏÈ·La ‡·Ï BÏ Ú·˜L ÔÓÊ‰ Ì„˜ לא �‚�· עדיין כי ƒ¿«…∆«¿«∆»«»…ƒ¿ƒ«»««¿∆
מצדקה, פטור מטעם שכר שומר ונחשב בו לטפל צריך ועדיין שמירתו, כלתה

שכר  שומר כדין בגניבה Ï·‡וחייב BÏ Ú·˜L ÔÓÊ‰ ¯Á‡ ·�‚� Ì‡Â .¿ƒƒ¿««««¿«∆»«»…
¯eËt ,BÏÈ·La לטפל חיוב עליו אין המשכון, ליקח לו שקבע הזמן אחרי כי ƒ¿ƒ»

שכר  שומר להיות מפסיק ולכן aL‡במשכון, ‰ÂÏÏ ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»ƒ≈≈ƒ«…∆∆»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡Â .·ÈÁ ,BÏ B�˙� ‡ÏÂ BÏ Ú·˜L ÔÓÊa שהגיע טוען והמלוה «¿«∆»«¿…¿»«»¿ƒ≈≈ƒ

שקבע  הזמן eËÙe¯.אחרי ,BÏ Ú·˜L ÔÓÊa ‡a ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ ,ƒ»«««¿∆∆…»«¿«∆»«»
:‰‚‰Ô‡ÓÏ Ï·‡ ,¯ÎN ¯ÓBL ÈÂ‰ ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡˜Â„Â¿«¿»¿«¿»««¿∆«««¿«≈≈»»¬»¿«

¯Ó‡„ ל ‡Ï‡שנחשב ·ÈÁÓ ‡Ï ,‰Ê ÔÓÈÒ LÈ¯ ¯‡a˙�L BÓk Ì�Á ¯ÓBL ¿»«≈ƒ»¿∆ƒ¿»≈≈ƒ»∆…ƒ«≈∆»

] ‰ÚÈLÙa לכו"ע מעותיו, קיבל לא כשעדיין אבל מעותיו, קיבל שכבר כיון ƒ¿ƒ»

ב'] סעיף וכדלעיל בנגנב, אף חובו כנגד .מפסיד

ÔÒÈ� 'Â

„Ó˙Èa¯a ‰ÂÏÓ‰ ÈB‚ „Èa ÔBkLÓ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ לראובן הלוה שהגוי ¿≈∆»»«¿¿«««¿∆¿ƒƒ
משכונו  ÔBÚÓLÂעבור e‰L¯ÈLגם, Ô·e‡¯Ó L˜·e ,˙BÚÓÏ C¯ˆ‰ ¿ƒ¿À¿«¿»ƒ≈≈¿≈∆«¿≈

ÔBkLÓ B˙B‡ ÏÚ e�ÓÓ ˙BÏÏ מוכן והגוי  יותר, שווה שהמשכון דאיירי  ƒ¿ƒ∆««¿

u

הוארו. הכא  אבל  חפץ, בנקיטת  נשבע מיגו, מכח  במשכון כשזוכה משכון , בכל 

היסת . רק נשבע מיגו , מכח בה כשזוכה לכן דאורייתא, שבועה בו  שאין קרקע
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ההלוואות  שתי עבור  המשכון  את ולשעבד מעות, עוד ÔÎ,להלוות ‰NÚÂ ,¿»»≈
ÈB‚ „Èa ÔBkLÓ‰ Û¯N�Â,ושמעון מראובן חובותיו לתבוע יכול אינו ועי"ז ¿ƒ¿«««¿¿«

באונס  נשרף שזה כיון מהחוב, יותר שווה שהמשכון מה על פטור eËt¯והגוי ,»
ÔBkLÓ‰ ÈÓ„ Ô·e‡¯Ï ÌÏLÏÓ ÔBÚÓL ראובן שמעון, הלוואת בלי גם כי ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈««¿

ששמעון  ובפרט עי"ז, מרויח ששמעון לראובן לו ומה משכונו, מפסיד היה

עליו  להתחייב במשכון קנין עשה לא .רז מעולם

‰Ó‰ÂÏÓ‰ ÏBÎÈ ;ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚÈL ‰ÂL B�È‡Â ÔÈÚa ‡e‰ ÔBkLÓ‰ Ì‡ƒ««¿¿«ƒ¿≈»∆ƒ»»»««¿∆
ÂÈ˙BÚÓ Ú¯ÙÏ BÙÎÏ בעד המשכון את קח לו לומר הלוה יכול ואין ¿…ƒ¿…«»»

את  לקבל לכופו יכול אין החוב, כשיעור שווה אם דה"ה הש"ך וכתב החוב.

מעות  לו לשלם צריך אלא החוב, בעד .המשכון

‚Ú ÔÓÈÒ

‰‡ÂÏ‰ È�È„ ÈË¯Ù ‰ÓÎÂ ,‰‡ÂÏ‰ Ì˙Ò ÔÓÊ ‰ÓÎ
ÌÈÙÈÚÒ 'Î Â·Â

ÔÒÈ� 'Ê

‡ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ לפרוע יש ,מתי אם ««¿∆∆¬≈¿«¿…»«¿«
ו  המנהג, אחר הולכים פורעים, מתי במקום Ì‰Ïמנהג ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»∆

ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ÔÓÊ BÏ LÈ ,‚‰�Ó רחÔÈa ,Ì„˜ BÚ·zÏ ÏBÎÈ B�È‡L , ƒ¿»≈¿«¿…ƒ∆≈»¿»¿…∆≈
¯ËLa ‰ÂÏÓa יום ל' על רק שטר לכתוב טרח שלא אמרינן ÂÏÓa‰ולא ÔÈa ¿ƒ¿∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

u

יכולרז. אין רק כך , על  נאמן ואין  כך, טוען הגוי  רק נשרף , אכן אם  ידוע אין  ואם

לראובן  שמעון חייב  לראובן , חייב  והגוי  לגוי, מעות  חייב  ששמעון כיון לתובעו ,

אינו שמעון  א) בכפליים, חולק  והקצות ונתיבות]. [תומים נתן  דרבי משיעבודא

המשכון  ייאבד שאם  פירש  וכאילו  המשכון, את מחזיר שאינו זמן  כל  לגוי חייב 

אין  גוי, ולא 'רעהו ' כתיב  שבשומרים כיון לראובן, חייב  אינו  הגוי ב ) מעותיו . יאבד

שיעבודא כאן אין  ולכן לראובן, מלשלם  פטור פשע  ודאי ואפי' שמירה, חיוב  לגוי

נתן . דרבי

שבסתםרח. נוהגים  שבמדינותינו כתב  יב  ס"ק ש "ז סימן  או"ח  אברהם במגן

[רעק"א]. יום ל ' תוך אף תובעים הלוואה 
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ממש, בו מוחזק נחשב המלוה מטלטלין במשכון שרק כיון חמישים, רק שחייב

ולכן  בזה, מוחזק נחשב אינו קרקע, במשכון משא"כ דלקוח, במיגו נאמן ולכן

נאמן  „‡È¯B˙‡]הלוה ‰Úe·L] Ú·LÈÂÏËB�Â ,˙ˆ˜Ó ‰„BÓ ÔÈ„k ¿ƒ»«¿»¿«¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿≈
BÚ˜¯˜ היא התביעה כאן הקרקעות, על דאורייתא שבועה נשבעין שאין אע"פ «¿»

יצאה  לא שנים, ג' עדיין בה החזיק שלא דכיון משכון, רק הוא והקרקע הממון,

הלוה  Úe·La˙מרשות ‰ÂÏÓ‰ ÔÓ‡� ,ÌÈ�L ˘ÏL Ba ˜ÈÊÁ‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ∆¡ƒ»…»ƒ∆¡»««¿∆ƒ¿«
˙Ò‰ מחאת ללא שנים  ג' בו שהחזיק כיון נאמן והיה לקוח, טוען שהיה במיגו ∆≈

ÏÈ˜LÂרו הבעלים  Óונוטל , ,Ú·z ‡˜„ ‰‡Óתוך‡Ú¯‡„ È¯Èt היינו ¿»ƒ≈»¿»»«ƒ≈≈¿«¿»
מאה  של חוב לפי בזול .פירות

‚Ó,È�BkLÓ ÈÏ Ôz BÏ ¯Ó‡Â ,BÚ¯Ùe ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«««¿¿»¿»«≈ƒ«¿ƒ
Ì‡ ,ÔBkLÓ‰ ·�‚�Â ,CÏ e�¯ÈÊÁ‡Â ¯ÁÓÏ ‡·e ‰zÚ CÏ BÏ ¯Ó‡»«≈«»…¿»»¿«¬ƒ∆»¿ƒ¿«««¿ƒ

‰ÂÏÓ‰ ·ÈÁ ,BÏÈ·La ‡·Ï BÏ Ú·˜L ÔÓÊ‰ Ì„˜ לא �‚�· עדיין כי ƒ¿«…∆«¿«∆»«»…ƒ¿ƒ«»««¿∆
מצדקה, פטור מטעם שכר שומר ונחשב בו לטפל צריך ועדיין שמירתו, כלתה

שכר  שומר כדין בגניבה Ï·‡וחייב BÏ Ú·˜L ÔÓÊ‰ ¯Á‡ ·�‚� Ì‡Â .¿ƒƒ¿««««¿«∆»«»…
¯eËt ,BÏÈ·La לטפל חיוב עליו אין המשכון, ליקח לו שקבע הזמן אחרי כי ƒ¿ƒ»

שכר  שומר להיות מפסיק ולכן aL‡במשכון, ‰ÂÏÏ ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¿ƒ»ƒ≈≈ƒ«…∆∆»
ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡Â .·ÈÁ ,BÏ B�˙� ‡ÏÂ BÏ Ú·˜L ÔÓÊa שהגיע טוען והמלוה «¿«∆»«¿…¿»«»¿ƒ≈≈ƒ

שקבע  הזמן eËÙe¯.אחרי ,BÏ Ú·˜L ÔÓÊa ‡a ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ ,ƒ»«««¿∆∆…»«¿«∆»«»
:‰‚‰Ô‡ÓÏ Ï·‡ ,¯ÎN ¯ÓBL ÈÂ‰ ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓ ¯Ó‡„ Ô‡ÓÏ ‡˜Â„Â¿«¿»¿«¿»««¿∆«««¿«≈≈»»¬»¿«

¯Ó‡„ ל ‡Ï‡שנחשב ·ÈÁÓ ‡Ï ,‰Ê ÔÓÈÒ LÈ¯ ¯‡a˙�L BÓk Ì�Á ¯ÓBL ¿»«≈ƒ»¿∆ƒ¿»≈≈ƒ»∆…ƒ«≈∆»

] ‰ÚÈLÙa לכו"ע מעותיו, קיבל לא כשעדיין אבל מעותיו, קיבל שכבר כיון ƒ¿ƒ»

ב'] סעיף וכדלעיל בנגנב, אף חובו כנגד .מפסיד

ÔÒÈ� 'Â

„Ó˙Èa¯a ‰ÂÏÓ‰ ÈB‚ „Èa ÔBkLÓ BÏ ‰È‰L Ô·e‡¯ לראובן הלוה שהגוי ¿≈∆»»«¿¿«««¿∆¿ƒƒ
משכונו  ÔBÚÓLÂעבור e‰L¯ÈLגם, Ô·e‡¯Ó L˜·e ,˙BÚÓÏ C¯ˆ‰ ¿ƒ¿À¿«¿»ƒ≈≈¿≈∆«¿≈

ÔBkLÓ B˙B‡ ÏÚ e�ÓÓ ˙BÏÏ מוכן והגוי  יותר, שווה שהמשכון דאיירי  ƒ¿ƒ∆««¿

u

הוארו. הכא  אבל  חפץ, בנקיטת  נשבע מיגו, מכח  במשכון כשזוכה משכון , בכל 

היסת . רק נשבע מיגו , מכח בה כשזוכה לכן דאורייתא, שבועה בו  שאין קרקע
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ההלוואות  שתי עבור  המשכון  את ולשעבד מעות, עוד ÔÎ,להלוות ‰NÚÂ ,¿»»≈
ÈB‚ „Èa ÔBkLÓ‰ Û¯N�Â,ושמעון מראובן חובותיו לתבוע יכול אינו ועי"ז ¿ƒ¿«««¿¿«

באונס  נשרף שזה כיון מהחוב, יותר שווה שהמשכון מה על פטור eËt¯והגוי ,»
ÔBkLÓ‰ ÈÓ„ Ô·e‡¯Ï ÌÏLÏÓ ÔBÚÓL ראובן שמעון, הלוואת בלי גם כי ƒ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈¿≈««¿

ששמעון  ובפרט עי"ז, מרויח ששמעון לראובן לו ומה משכונו, מפסיד היה

עליו  להתחייב במשכון קנין עשה לא .רז מעולם

‰Ó‰ÂÏÓ‰ ÏBÎÈ ;ÂÈ˙BÚÓ ¯eÚÈL ‰ÂL B�È‡Â ÔÈÚa ‡e‰ ÔBkLÓ‰ Ì‡ƒ««¿¿«ƒ¿≈»∆ƒ»»»««¿∆
ÂÈ˙BÚÓ Ú¯ÙÏ BÙÎÏ בעד המשכון את קח לו לומר הלוה יכול ואין ¿…ƒ¿…«»»

את  לקבל לכופו יכול אין החוב, כשיעור שווה אם דה"ה הש"ך וכתב החוב.

מעות  לו לשלם צריך אלא החוב, בעד .המשכון

‚Ú ÔÓÈÒ

‰‡ÂÏ‰ È�È„ ÈË¯Ù ‰ÓÎÂ ,‰‡ÂÏ‰ Ì˙Ò ÔÓÊ ‰ÓÎ
ÌÈÙÈÚÒ 'Î Â·Â

ÔÒÈ� 'Ê

‡ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡ÏÂ ,Ì˙Ò ,B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ לפרוע יש ,מתי אם ««¿∆∆¬≈¿«¿…»«¿«
ו  המנהג, אחר הולכים פורעים, מתי במקום Ì‰Ïמנהג ÔÈ‡L ÌB˜Óa¿»∆≈»∆

ÌBÈ ÌÈ˘ÏL ÔÓÊ BÏ LÈ ,‚‰�Ó רחÔÈa ,Ì„˜ BÚ·zÏ ÏBÎÈ B�È‡L , ƒ¿»≈¿«¿…ƒ∆≈»¿»¿…∆≈
¯ËLa ‰ÂÏÓa יום ל' על רק שטר לכתוב טרח שלא אמרינן ÂÏÓa‰ולא ÔÈa ¿ƒ¿∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆

u

יכולרז. אין רק כך , על  נאמן ואין  כך, טוען הגוי  רק נשרף , אכן אם  ידוע אין  ואם

לראובן  שמעון חייב  לראובן , חייב  והגוי  לגוי, מעות  חייב  ששמעון כיון לתובעו ,

אינו שמעון  א) בכפליים, חולק  והקצות ונתיבות]. [תומים נתן  דרבי משיעבודא

המשכון  ייאבד שאם  פירש  וכאילו  המשכון, את מחזיר שאינו זמן  כל  לגוי חייב 

אין  גוי, ולא 'רעהו ' כתיב  שבשומרים כיון לראובן, חייב  אינו  הגוי ב ) מעותיו . יאבד

שיעבודא כאן אין  ולכן לראובן, מלשלם  פטור פשע  ודאי ואפי' שמירה, חיוב  לגוי

נתן . דרבי

שבסתםרח. נוהגים  שבמדינותינו כתב  יב  ס"ק ש "ז סימן  או"ח  אברהם במגן

[רעק"א]. יום ל ' תוך אף תובעים הלוואה 
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‰t ÏÚ,הזמן בתוך שפרע לומר נאמן שאינו ממש, זמן כקביעת זה אין אולם «∆
שפרע  לומר נאמן הלואה, בסתם כאן Ïa‡משא"כ ÔÈa ÔBkLÓa ÔÈa ,≈¿«¿≈¿…

‰�˙‰ Ì‡Â .ÔBkLÓ ההלוואה המעותÚa˙ÈLבזמן ÈL¯ˆ‰,את ÔÓÊ Ïk «¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«»¿«∆ƒ¿∆
BÓBÈa eÏÙ‡ BÚ·˙Ï BÏ LÈ שרוצה מה להתנות יכול בממון ‡·Ïכי . ≈¿»¿¬ƒ¿¬»

‰Ï‡L חפץ זמן Ì˙Òשאל לכמה קבע ÏBÎÈÂולא ,¯zÏ‡Ï d�ÓÊ , ¿≈»¿«¿«»¿«¿»¿»
„ÈÓ BÚ·˙Ï'ל הוא שסתמא אומרים  לא בעינו, חוזר שהחפץ כיון דבשאלה ¿»¿ƒ»

אחרות  מעות להשיג לטרוח וצריך להוצאה שניתנו מעות משא"כ ‰‚‰:.יום,

‰ÂÏÓÏ ¯ËL ÔzÏ ‡ÏL ‰ÁBÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ על מלוה שיישאר רוצה כי ƒƒ«…∆∆∆…ƒ≈¿«««¿∆

e‰Â‡פה  ËL¯,המלוה , e�ÓÓ L˜·Ó שטר לכתוב מוכן לא שהלוה כיון ¿¿«≈ƒ∆¿«

‡Ï‡ BÏ ‰ÂÏ‰ ‡Ï ‡ÓzÒÓ Èk ,„ÈÓ ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ דעת על »ƒ¿«¬ƒ»»ƒ»ƒƒ¿»»…ƒ¿»∆»

¯ËL BÏ ·zÎÈL עומד לכתיבה קנין  דסתם בקנין  לו שהלוה באופן ,היינו ∆ƒ¿…¿«

ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁÈ ,‰ˆB¯ B�È‡L ¯Á‡Óe(˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË). ≈««∆≈∆«¬ƒ»»

·BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰הלוואה Ètבשעת ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««ƒ
‡ÏLB„ÈÓ e�˜ הזמן ÔÈaרט על ,ÔÓÊ‰ Ì„˜ BÚ·zÏ ÏBÎÈ B�È‡ , ∆…»ƒ»≈»¿»¿…∆«¿«≈

,ÔBkLÓ· ‡ÏL ÔÈa ÔBkLÓa ÔÈa ,¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈ· ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa¿ƒ¿∆«∆≈¿ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«¿≈∆…¿«¿
‰ÂÏÓ ˙ÓL ÔÈa שנקבע הזמן לפני המעות את לתבוע רוצים ÔÈaויורשיו , ≈∆≈«¿∆≈

‰ÂÏ ˙ÓL מיד יפרעו שהיורשים רוצה ‡ÌÈ„eÓוהמלוה ÂÈL¯BÈ Ì‡ ∆≈…∆ƒ¿»¬ƒ
e‰BÓk ÌÈÒÎ�a,לפרוע מהיכן להם יהיה שלא וחושש אמודים אינם אם אבל ƒ¿»ƒ»

כשרואה  נכסיו לעקל לתבוע שיכול לוה בכל כמו מיד, שיפרעו לתבוע יכול

ÈzÚ·˜Lשמבזבזם  ÔÓÊ‰ ÛBÒ ÌBÈ‰ ¯Ó‡Â ‰ÂÏÓ‰ ÔÚË לפרוע . ,וצריך »«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯NÚ „Ú ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â הפירעון זמן הגיע לא ‰ÂÏ‰ועדיין , ¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆

˙Ò‰ ÚaL� היסת שבועת שמחייב ממון ככפירת נחשב זמן, Ì‡Âרי דכפירת . ƒ¿«∆≈¿ƒ
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL� ‰Ê È¯‰ ,B�ÓÊ ÛBÒ ÌBÈ‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰»»»≈∆»∆«¿«¬≈∆ƒ¿«¿««»

העד  דברי .להכחיש

u

נסתפקרט. בו , לחזור ורוצה  קנין , עשה ולא  ההלוואה  אחר הזמן את לו  הרחיב  ואם 

קנין . דא"צ  כמחילה דנחשב  או קנין , עשה  שלא כיון  לחזור  יכול  אם  בזה, הסמ "ע

קנין . וא"צ כמחילה דנחשב  הכריע והש "ך 

ממון רי. חשוב  זה שאין אחד יום על  פרוטה שכופר באופן  שאפי' מוכיח והקצות

תביעת  על  כי נשבעים , אעפ"כ  פרוטה, שווה אינו  אחד יום  על  פרוטה שדחיית כיון 

הוא. אחר ענין  מחר של  פרוטה על  והודאתו לגמרי, כופר היום של  פרוטה
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ÔÒÈ� 'Á

‚ÌÈ¯ÓB‡ ,‰¯NÚ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓÊ‰Ó ¯‡L� ÌÈÓÈ ‰LÓÁ ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«≈«¿«¿∆≈¬»»¿ƒ
‰LÓÁ‰ ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ ‰ÂÏÓÏ לא עדיין המלוה לדברי שאף כיון ««¿∆«¿≈««¬ƒ»

יצטרך  ולא יודה ימים הה' גמר עד שמא להשביעו, למה הפירעון, זמן הגיע

Ê‡Âלישבע  בהכחשתו , נשאר אם ימים, הה' גמר L�L‡¯אחר ˙Ò‰ Ú·LÈ ¿»ƒ»«∆≈∆ƒ¿«
.ÌÈÓÈ ‰LÓÁ „BÚ¬ƒ»»ƒ

„ÔBkLÓ ‡Ïa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa הוא שהלוה «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆«∆¿…«¿
ונפטר  היסת נשבע הוא ולכן ËLa¯,המוחזק, ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ÔÚËÂ ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B‡ יום ל' עבר ‡Bוכבר «««¿¿»«««¿∆∆…»«¿«
ÌBÈ‰Lהוא,BÏ Ú·˜L ÔÓÊ ÛBÒ בשטר או במשכון מוחזק שהמלוה כיון ∆«¿«∆»«

˙Ò‰ ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ ריא.„ÈÓ B·BÁ ‰a‚ÈÂ ƒ»«««¿∆∆≈¿ƒ¿∆ƒ»

ÔÒÈ� 'Ë

‰ÚaL� Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÌeL Ú¯ÙÏ BÏLÓ ¯kÓÏ ‡ÏL ÚaL� Ô·e‡ ¿̄≈ƒ¿«∆…ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…«¿«««ƒ¿«
,˙BÚÓ ÈÏ ÔÈ‡ ÔÚBË ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰LÎe ,È�BÏt ÔÓÊÏ ÔBÚÓLÏ Ú¯ÙÏƒ¿…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒƒ««¿«≈≈ƒ»

Ì‡ ,·BÁ ÌeL Ú¯ÙÏ ÈÏLÓ ¯kÓÏ ‡ÏL ÈzÚaL� ¯·ÎeÔBÚÓL ·BÁ ¿«ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿…ƒ∆ƒƒ¿…«ƒƒ¿
„˜‰Úe·L‰ ‰ÏÁ ‡Ï ,BÏLÓ ¯kÓÏ ‡ÏL ‰Úe·LÏ Ì,למכור שלא »««¿»∆…ƒ¿…ƒ∆…»»«¿»

לשמעון, שנשבע בלי גם חובותיו לפרוע סיני מהר ועומד מושבע שהוא כיון

כמכירה  נחשב השומא דעצם למוכרן, בלי נכסיו ע"י לפרוע יכול ÔÈkÓeואין ,«ƒ
Ú¯ÙÏ ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡ BLÙ� ‡ˆzL „Ú B˙B‡ קיום כל על שמכין כמו «∆≈≈«¿ƒ≈∆ƒ¿…«

שבועת  שהוי לפרוע, שלא שנשבע מה על גם מרדות מכת אותו מכין וכן מצוה,

חלה  שאינה כיון ‰Úe·L‰שוא Ì‡Â למכור. ÔBÚÓL,שלא ·BÁÏ ‰Ó„˜ ¿ƒ«¿»»¿»¿ƒ¿
ו  חוב, שום חייב היה לא שעדיין כיון הראשונה, שבועה השבועה �Óˆ‡˙חלה ƒ¿≈

‰È�L‰,לפרוע Ì‡Âשנשבע .˙e„¯Ó ˙kÓ ‰ÈÏÚ ÔÈkÓe ,‡ÂL ˙Úe·L «¿ƒ»¿«»¿«ƒ»∆»«««¿¿ƒ
‰�BL‡¯ ‰Úe·LÏ Á˙t ‡ˆÓÈÂ Ë¯Á˙È ˙B˜ÏÓ‰ ˙ÓÈ‡ CBzÓ ריב, ƒ≈«««¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»ƒ»

‰È�L ‰Úe·L ÌÈ˜ÈÂ ,¯kÓÈÂ ,BÏ e‰e¯ÈzÈ החוב פריעת .של «ƒ¿ƒ¿…ƒ«≈¿»¿ƒ»

u

לישבעריא. צריך  שלו, לא עצמו  שהמשכון כיון  דבמשכון  ס"ל  אחרונים כמה 

בנק "ח , נשבע ההלוואה  גוף  על  כשמחולקים דרק  חולקים  ויש  חפץ, בנקיטת

הפירעון.. זמן  על  רק שמחולקים  משא"כ 

שנשבעריב. בשעה כי  מלקות, יקבל  דעדיין שניה , שבועה להתיר יועיל  לא אבל 
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‰t ÏÚ,הזמן בתוך שפרע לומר נאמן שאינו ממש, זמן כקביעת זה אין אולם «∆
שפרע  לומר נאמן הלואה, בסתם כאן Ïa‡משא"כ ÔÈa ÔBkLÓa ÔÈa ,≈¿«¿≈¿…

‰�˙‰ Ì‡Â .ÔBkLÓ ההלוואה המעותÚa˙ÈLבזמן ÈL¯ˆ‰,את ÔÓÊ Ïk «¿¿ƒƒ¿»∆ƒ¿«»¿«∆ƒ¿∆
BÓBÈa eÏÙ‡ BÚ·˙Ï BÏ LÈ שרוצה מה להתנות יכול בממון ‡·Ïכי . ≈¿»¿¬ƒ¿¬»

‰Ï‡L חפץ זמן Ì˙Òשאל לכמה קבע ÏBÎÈÂולא ,¯zÏ‡Ï d�ÓÊ , ¿≈»¿«¿«»¿«¿»¿»
„ÈÓ BÚ·˙Ï'ל הוא שסתמא אומרים  לא בעינו, חוזר שהחפץ כיון דבשאלה ¿»¿ƒ»

אחרות  מעות להשיג לטרוח וצריך להוצאה שניתנו מעות משא"כ ‰‚‰:.יום,

‰ÂÏÓÏ ¯ËL ÔzÏ ‡ÏL ‰ÁBÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,e‰ÈÓ על מלוה שיישאר רוצה כי ƒƒ«…∆∆∆…ƒ≈¿«««¿∆

e‰Â‡פה  ËL¯,המלוה , e�ÓÓ L˜·Ó שטר לכתוב מוכן לא שהלוה כיון ¿¿«≈ƒ∆¿«

‡Ï‡ BÏ ‰ÂÏ‰ ‡Ï ‡ÓzÒÓ Èk ,„ÈÓ ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï CÈ¯ˆ דעת על »ƒ¿«¬ƒ»»ƒ»ƒƒ¿»»…ƒ¿»∆»

¯ËL BÏ ·zÎÈL עומד לכתיבה קנין  דסתם בקנין  לו שהלוה באופן ,היינו ∆ƒ¿…¿«

ÂÈ˙BÚÓ BÏ ¯ÈÊÁÈ ,‰ˆB¯ B�È‡L ¯Á‡Óe(˘"‡¯‰ Ì˘· ¯ÂË). ≈««∆≈∆«¬ƒ»»

·BÏ Ú·˜Â B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰הלוואה Ètבשעת ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÙÏ ÔÓÊ ««¿∆∆¬≈¿»«¿«¿»¿««ƒ
‡ÏLB„ÈÓ e�˜ הזמן ÔÈaרט על ,ÔÓÊ‰ Ì„˜ BÚ·zÏ ÏBÎÈ B�È‡ , ∆…»ƒ»≈»¿»¿…∆«¿«≈

,ÔBkLÓ· ‡ÏL ÔÈa ÔBkLÓa ÔÈa ,¯ËLa ‰ÂÏÓa ÔÈ· ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa¿ƒ¿∆«∆≈¿ƒ¿∆ƒ¿«≈¿«¿≈∆…¿«¿
‰ÂÏÓ ˙ÓL ÔÈa שנקבע הזמן לפני המעות את לתבוע רוצים ÔÈaויורשיו , ≈∆≈«¿∆≈

‰ÂÏ ˙ÓL מיד יפרעו שהיורשים רוצה ‡ÌÈ„eÓוהמלוה ÂÈL¯BÈ Ì‡ ∆≈…∆ƒ¿»¬ƒ
e‰BÓk ÌÈÒÎ�a,לפרוע מהיכן להם יהיה שלא וחושש אמודים אינם אם אבל ƒ¿»ƒ»

כשרואה  נכסיו לעקל לתבוע שיכול לוה בכל כמו מיד, שיפרעו לתבוע יכול

ÈzÚ·˜Lשמבזבזם  ÔÓÊ‰ ÛBÒ ÌBÈ‰ ¯Ó‡Â ‰ÂÏÓ‰ ÔÚË לפרוע . ,וצריך »«««¿∆¿»«««¿«∆»«¿ƒ
zÚ·˜ ÌÈÓÈ ‰¯NÚ „Ú ¯ÓB‡ ‰ÂÏ‰Â הפירעון זמן הגיע לא ‰ÂÏ‰ועדיין , ¿«…∆≈«¬»»»ƒ»«¿»«…∆

˙Ò‰ ÚaL� היסת שבועת שמחייב ממון ככפירת נחשב זמן, Ì‡Âרי דכפירת . ƒ¿«∆≈¿ƒ
‰¯Bz‰ ˙Úe·L ÚaL� ‰Ê È¯‰ ,B�ÓÊ ÛBÒ ÌBÈ‰L „Á‡ „Ú ÌL ‰È‰»»»≈∆»∆«¿«¬≈∆ƒ¿«¿««»

העד  דברי .להכחיש

u

נסתפקרט. בו , לחזור ורוצה  קנין , עשה ולא  ההלוואה  אחר הזמן את לו  הרחיב  ואם 

קנין . דא"צ  כמחילה דנחשב  או קנין , עשה  שלא כיון  לחזור  יכול  אם  בזה, הסמ "ע

קנין . וא"צ כמחילה דנחשב  הכריע והש "ך 

ממון רי. חשוב  זה שאין אחד יום על  פרוטה שכופר באופן  שאפי' מוכיח והקצות

תביעת  על  כי נשבעים , אעפ"כ  פרוטה, שווה אינו  אחד יום  על  פרוטה שדחיית כיון 

הוא. אחר ענין  מחר של  פרוטה על  והודאתו לגמרי, כופר היום של  פרוטה
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ÔÒÈ� 'Á

‚ÌÈ¯ÓB‡ ,‰¯NÚ ¯ÓB‡ ‰ÊÂ ,ÔÓÊ‰Ó ¯‡L� ÌÈÓÈ ‰LÓÁ ¯ÓB‡ ‰Ê∆≈¬ƒ»»ƒƒ¿«≈«¿«¿∆≈¬»»¿ƒ
‰LÓÁ‰ ÛBÒ „Ú „BÚ ÔzÓ‰ ‰ÂÏÓÏ לא עדיין המלוה לדברי שאף כיון ««¿∆«¿≈««¬ƒ»

יצטרך  ולא יודה ימים הה' גמר עד שמא להשביעו, למה הפירעון, זמן הגיע

Ê‡Âלישבע  בהכחשתו , נשאר אם ימים, הה' גמר L�L‡¯אחר ˙Ò‰ Ú·LÈ ¿»ƒ»«∆≈∆ƒ¿«
.ÌÈÓÈ ‰LÓÁ „BÚ¬ƒ»»ƒ

„ÔBkLÓ ‡Ïa ‰t ÏÚ ‰ÂÏÓa ,ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·„ ‰Óa הוא שהלוה «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿∆«∆¿…«¿
ונפטר  היסת נשבע הוא ולכן ËLa¯,המוחזק, ‰ÂÏÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .¬»ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿«

ÔÓÊ BÏ Ú·˜ ‡ÏL ‰ÂÏÓ‰ ÔÚËÂ ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B‡ יום ל' עבר ‡Bוכבר «««¿¿»«««¿∆∆…»«¿«
ÌBÈ‰Lהוא,BÏ Ú·˜L ÔÓÊ ÛBÒ בשטר או במשכון מוחזק שהמלוה כיון ∆«¿«∆»«

˙Ò‰ ‰ÂÏÓ‰ Ú·LÈ ריא.„ÈÓ B·BÁ ‰a‚ÈÂ ƒ»«««¿∆∆≈¿ƒ¿∆ƒ»

ÔÒÈ� 'Ë

‰ÚaL� Ck ¯Á‡Â ,·BÁ ÌeL Ú¯ÙÏ BÏLÓ ¯kÓÏ ‡ÏL ÚaL� Ô·e‡ ¿̄≈ƒ¿«∆…ƒ¿…ƒ∆ƒ¿…«¿«««ƒ¿«
,˙BÚÓ ÈÏ ÔÈ‡ ÔÚBË ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰LÎe ,È�BÏt ÔÓÊÏ ÔBÚÓLÏ Ú¯ÙÏƒ¿…«¿ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒƒ««¿«≈≈ƒ»

Ì‡ ,·BÁ ÌeL Ú¯ÙÏ ÈÏLÓ ¯kÓÏ ‡ÏL ÈzÚaL� ¯·ÎeÔBÚÓL ·BÁ ¿«ƒ¿«¿ƒ∆…ƒ¿…ƒ∆ƒƒ¿…«ƒƒ¿
„˜‰Úe·L‰ ‰ÏÁ ‡Ï ,BÏLÓ ¯kÓÏ ‡ÏL ‰Úe·LÏ Ì,למכור שלא »««¿»∆…ƒ¿…ƒ∆…»»«¿»

לשמעון, שנשבע בלי גם חובותיו לפרוע סיני מהר ועומד מושבע שהוא כיון

כמכירה  נחשב השומא דעצם למוכרן, בלי נכסיו ע"י לפרוע יכול ÔÈkÓeואין ,«ƒ
Ú¯ÙÏ ‰ˆB¯ B�È‡ Ì‡ BLÙ� ‡ˆzL „Ú B˙B‡ קיום כל על שמכין כמו «∆≈≈«¿ƒ≈∆ƒ¿…«

שבועת  שהוי לפרוע, שלא שנשבע מה על גם מרדות מכת אותו מכין וכן מצוה,

חלה  שאינה כיון ‰Úe·L‰שוא Ì‡Â למכור. ÔBÚÓL,שלא ·BÁÏ ‰Ó„˜ ¿ƒ«¿»»¿»¿ƒ¿
ו  חוב, שום חייב היה לא שעדיין כיון הראשונה, שבועה השבועה �Óˆ‡˙חלה ƒ¿≈

‰È�L‰,לפרוע Ì‡Âשנשבע .˙e„¯Ó ˙kÓ ‰ÈÏÚ ÔÈkÓe ,‡ÂL ˙Úe·L «¿ƒ»¿«»¿«ƒ»∆»«««¿¿ƒ
‰�BL‡¯ ‰Úe·LÏ Á˙t ‡ˆÓÈÂ Ë¯Á˙È ˙B˜ÏÓ‰ ˙ÓÈ‡ CBzÓ ריב, ƒ≈«««¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»∆«ƒ¿»ƒ»

‰È�L ‰Úe·L ÌÈ˜ÈÂ ,¯kÓÈÂ ,BÏ e‰e¯ÈzÈ החוב פריעת .של «ƒ¿ƒ¿…ƒ«≈¿»¿ƒ»

u

לישבעריא. צריך  שלו, לא עצמו  שהמשכון כיון  דבמשכון  ס"ל  אחרונים כמה 

בנק "ח , נשבע ההלוואה  גוף  על  כשמחולקים דרק  חולקים  ויש  חפץ, בנקיטת

הפירעון.. זמן  על  רק שמחולקים  משא"כ 

שנשבעריב. בשעה כי  מלקות, יקבל  דעדיין שניה , שבועה להתיר יועיל  לא אבל 
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Â‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,È�BÏt ÔÓÊ ¯·ÚÈL Ì„˜ BÚ¯ÙÏ B¯·ÁÏ ÚaL�‰«ƒ¿««¬≈¿»¿…∆∆«¬…¿«¿ƒ««ƒ∆…
ÔÓÊ‰ CB˙a BÚ·z תבעו שלא כיון השבועה, על שעבר נחשב לא וממילא ¿»¿«¿«

מ"מ ריג לשלם  ,˙„ÓBÚ dÓB˜Óa ‰Úe·L‰ ÔÈ„Ú לא היא השבועה עיקר כי ¬«ƒ«¿»ƒ¿»∆∆
כשיתבענו  לפרוע מוזהר וממילא הפירעון, עצם על אלא הזמן, BÈa¯‰.על ÔÈÚÂ¿«≈¿∆

.·"È ÛÈÚÒ ·"Ï¯ ÔÓÈÒÂ ,eÏ‡ ÌÈ�È„Ó ‡"Ó ÛÈÚÒ Á"Î¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„≈»ƒ»¿ƒƒƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

ÔÒÈ� 'È

Ê˙aLa ÌBÈ B˙B‡ Ú¯‡Â ,È�BÏt ÌBÈa B¯·ÁÏ Ú¯ÙÏ ÚaL�‰ ותבעו «ƒ¿«ƒ¿…««¬≈¿¿ƒ¿≈«¿«»
שבת  ÌBÈקודם B˙B‡ Ì„˜ BÚ¯ÙÏ ·ÈÁ השבועה , על יעבור שלא כדי «»¿»¿…∆

ÌBÈבשבת  B˙B‡a ÔzÏ CÈ¯ˆ ,Ì„˜ BÚ¯Ù ‡Ï Ì‡Â ÔBkLÓ,בשבת . ¿ƒ…¿»…∆»ƒƒ≈¿«¿
B˙B‡ eÓeLÈÂ רידÔBÚ¯t ˙¯B˙a BÏ e��zÈÂ פירעון,, בתורת לו נותן אין דאם ¿»¿ƒ¿∆¿«≈»

שבועתו  שקיים נחשב ÔÓÊÏ‰‚‰:.לא BÏ Ú¯ÙÏ B¯·ÁÏ ÚaL�L ÈÓ,מסויים ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ¿…«ƒ¿«

הפירעון  זמן הגיע ÌÈ˙�Èaוכבר ‰ËÓL‰ ÚÈ‚‰Â החוב את ÏÁÓLושימט B‡ ¿ƒƒ««¿ƒ»≈¿«ƒ∆»«

ÁkÓ ÌÏLÏ ·ÈÁ B�È‡ ÔBÚ¯t‰ ÔÈ„Ó ¯eËtL ÏÎ„ ,B˙Úe·LÓ ¯eËt ,BÏ»ƒ¿»¿»∆»ƒƒ«≈»≈«»¿«≈ƒ…«

‰Úe·L‰ שהמחילה וכיון חוב, כשיש החוב את לפרוע רק היתה השבועה כי «¿»

אמ  שנשבע, אחר נשבעהגיעה לא זה דעת שעל ÔÓÈÒרינן Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙)

(Ì˘ Ó"„Â Ê"Ò ÔÓÈÒ È"·Â ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙ Ì˘· ‡"Ù ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ Â"�¯.

Áe��È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰Â ,È�BÏt ÌBÈa BÚ¯ÙÏ B¯·ÁÏ ÚaL�‰«ƒ¿««¬≈¿»¿¿¿ƒ¿ƒƒ««¿«¿««¿∆≈∆
BÁeÏL B‡ ‰ÂÏÓ‰ ‡·ÈL „Ú ¯eËt ‡e‰ ,¯ÈÚa שעובר נחשב ולא »ƒ»«∆»…««¿∆¿

אין  תובעו ואפילו חובו, את תובע ואין בעיר איננו שהמלוה כיון שבועתו, על

אחרת  לעיר אחריו לילך B˙B‡aצריך B„Èa ˙BÚÓ‰ eÈ‰ÈL CÈ¯ˆ Ï·‡ ,¬»»ƒ∆ƒ¿«»¿»¿

u

שניה ששבועה למפרע נתברר ראשונה, שבועה כשמתיר משא "כ  שוא. שבועת  היה

אותו . מחייב  זה  כעת כי לשוא, היתה לא 

מחייבוריג. השבועה  שחומר סוברים והקצות  הט "ז אבל  והש "ך. הסמ"ע דעת כן

יתבענו . אם  פלוני לזמן שיפרע  בפירוש  שנשבע  מיירי וכאן  תביעה, בתי  גם לפרוע

מותר,ריד. שמים חפצי  לצורך  חפציך', 'ממצוא דהוי בשבת, לשום  שאסור ואע"פ

חלק לו  דיקנה  כתב  והתומים  שמים. חפצי נחשב  השבועה על  לעבור שלא וכדי

נשבע ואם  החפץ. את לשום  היתר אין  וממילא  שבועתו, שקיים  נחשב  ועי"ז בחפץ,

או גוי, ע"י בשבת מעות לו  ישלם  ולכן  חפץ, לו  שיתן יועיל  לא מעות, לו  לפרוע

המעות . נמצאים  ששם  החדר את לו  שיקנה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âò ïîéñàö÷

Ì‡ÈˆB‰Ï È‡L¯ B�È‡Â ,ÌBÈ,ויתבענו המלוה יבוא שמא יום, אותו אחר גם ¿≈««¿ƒ»
כשיתבענו  השבועה מחמת לפרוע החיוב עליו נשאר כי פקעה, לא .והשבועה

:‰‚‰¯ÈÚa ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡Lk ¯ËÙ�L ÈÏÓ È�‰Â ושלח אחרת בעיר ונמצא ¿«≈ƒ≈∆ƒ¿«¿∆≈««¿∆»ƒ

שבועתו  על שעובר נחשב ולא אחריו, לילך חייב דאין לתובעו, ‰e�Èמשם ,«¿

‰ÂÏ‰ ÚaL�Lk ‰ÏÁz ¯„ ‰È‰L ÌB˜Óa ¯„ ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰ ‡ÏLk ‡˜Â„«¿»¿∆…»»««¿∆»«»∆»»»¿ƒ»¿∆ƒ¿««…∆

אחרת  לעיר ההלואה אחרי דירתו עקר ÌLÓאלא ‡ˆÈ B‡ אחרת , לעיר »»ƒ»

עסקיו  ‰ÂÏ‰לצורך ÚaL�Lk ‰ÏÁz ‰È‰L ¯ÈÚa ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ שבזמן , היינו ¬»ƒ»ƒ∆»»¿ƒ»¿∆ƒ¿««…∆

אחרת  בעיר גר היה כבר המלוה הלוה, ושבועת BÎÈÏB‰Ïההלואה CÈ¯ˆ ,»ƒ¿ƒ

‰ÏÁz ÚaL� ÈÎ‰„ ‡zÚ„‡ Èk ,ÂÈ¯Á‡(Ê"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . «¬»ƒ««¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯˙BÈ ‰ÂÏ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B�È‡ Ì‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜ÓÓ B˙¯È„ ¯˜Ú Ì‡ eÏÙ‡„«¬ƒƒ»«ƒ»ƒ»¿»ƒ≈»ƒ«…∆≈

‰ÏÁzÓ,אחרת לעיר עקר ואח"כ מסויימת, בעיר  גר ההלוואה שבזמן היינו ƒ¿ƒ»

הלוה  כלפי שווה שניהם ‡ÂÈ¯Áומרחק BÎÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ ,(·"È˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). »ƒ¿ƒ«¬»

ÏÈ‚¯‰ ‰Ê CB˙·e ,B�˙ÁÏ ‡È�e„� ÔzÏ ÚaL�L ÈÓ חתנו,Bza ÌÚ ‰ËË˜ ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿¿»«¬»¿∆ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ

BÏ ÔzÈ Ì‡ ¯˙BÈ ÏÈ‚¯ÈL LeÁÏ LÈÂ מלהמשיך יימנע לו, יתן לא אם משא"כ ¿≈»∆«¿ƒ≈ƒƒ≈

נדונייתו  לקבל כדי BÏבקטטה ÔzÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ לו , נתחייב לא כן דעת רטו דעל ≈»ƒƒ≈

(·"� ÔÓÈÒ Ê"Ú‰‡· Ó"„)Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ÌÏLÏ ÚaL�L ÈÓ שנתברר . ƒ∆ƒ¿«¿«≈«¬≈««ƒ

B˙Úe·L ÁkÓ ÌÏLÏ ·ÈÁ ÌB˜Ó ÏkÓ ,BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ‰È‰ ‡ÏL שלא כיון ∆…»»«»¿«≈ƒ»»«»¿«≈ƒ…«¿»

אופן בכל שבועתו חלה שנשבע, קודם לו חייב אכן אם (˙˘Â·˙דקדק

(Ó"„˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ‡"È ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰Ê"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»

.'„ ÛÈÚÒ Ë"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ïe ,'Ï ÛÈÚÒe Â"Ë ÛÈÚÒ¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ

ÔÒÈ� ‡È

Ë¯„‡ L„Á L‡¯a Ú¯ÙÏ ÚaL�‰ בשאר הדין והוא ר"ח, ימים שני שהוא «ƒ¿«ƒ¿…«¿……∆¬»
ר"ח, ימי שני בהם שיש הקודם,חדשים לחודש שייך דר"ח א' שיום אע"פ

‰¯‡ÔBLמ"מ L„Á‰ ÌBÈa Ú¯ÙÏ ·ÈÁ א בני שבלשון ראש כיון נקרא דם «»ƒ¿…«¿«…∆»ƒ
לחומרא  שבועה, איסור של דאורייתא ספיקא .רטז חודש,

u

ולכן רטו. סתם, לו  נתחייב  אלא  הדין, מן לו  חייב  היה  דלא  דאיירי  כתב  והש "ך 

קטטה שהרגיל  וכיון הדין , מן לו  ליתן כשיתחייב  אלא  נשבע שלא דעתו  אמדינן 

חלה. לא  השבועה גם  וממילא לו, נתחייב  לא  כן  דע "ד הדין , מן לו  ליתן חייב  אין

נשבערטז. אם דלפי "ז הט "ז וכתב  אחרונה. בשעה לפורעו  יכול  עצמו  ביום  אבל 
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Â‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,È�BÏt ÔÓÊ ¯·ÚÈL Ì„˜ BÚ¯ÙÏ B¯·ÁÏ ÚaL�‰«ƒ¿««¬≈¿»¿…∆∆«¬…¿«¿ƒ««ƒ∆…
ÔÓÊ‰ CB˙a BÚ·z תבעו שלא כיון השבועה, על שעבר נחשב לא וממילא ¿»¿«¿«

מ"מ ריג לשלם  ,˙„ÓBÚ dÓB˜Óa ‰Úe·L‰ ÔÈ„Ú לא היא השבועה עיקר כי ¬«ƒ«¿»ƒ¿»∆∆
כשיתבענו  לפרוע מוזהר וממילא הפירעון, עצם על אלא הזמן, BÈa¯‰.על ÔÈÚÂ¿«≈¿∆

.·"È ÛÈÚÒ ·"Ï¯ ÔÓÈÒÂ ,eÏ‡ ÌÈ�È„Ó ‡"Ó ÛÈÚÒ Á"Î¯ ÔÓÈÒ ‰Ú„≈»ƒ»¿ƒƒƒƒ≈¿ƒ»¿ƒ

ÔÒÈ� 'È

Ê˙aLa ÌBÈ B˙B‡ Ú¯‡Â ,È�BÏt ÌBÈa B¯·ÁÏ Ú¯ÙÏ ÚaL�‰ ותבעו «ƒ¿«ƒ¿…««¬≈¿¿ƒ¿≈«¿«»
שבת  ÌBÈקודם B˙B‡ Ì„˜ BÚ¯ÙÏ ·ÈÁ השבועה , על יעבור שלא כדי «»¿»¿…∆

ÌBÈבשבת  B˙B‡a ÔzÏ CÈ¯ˆ ,Ì„˜ BÚ¯Ù ‡Ï Ì‡Â ÔBkLÓ,בשבת . ¿ƒ…¿»…∆»ƒƒ≈¿«¿
B˙B‡ eÓeLÈÂ רידÔBÚ¯t ˙¯B˙a BÏ e��zÈÂ פירעון,, בתורת לו נותן אין דאם ¿»¿ƒ¿∆¿«≈»

שבועתו  שקיים נחשב ÔÓÊÏ‰‚‰:.לא BÏ Ú¯ÙÏ B¯·ÁÏ ÚaL�L ÈÓ,מסויים ƒ∆ƒ¿««¬≈ƒ¿…«ƒ¿«

הפירעון  זמן הגיע ÌÈ˙�Èaוכבר ‰ËÓL‰ ÚÈ‚‰Â החוב את ÏÁÓLושימט B‡ ¿ƒƒ««¿ƒ»≈¿«ƒ∆»«

ÁkÓ ÌÏLÏ ·ÈÁ B�È‡ ÔBÚ¯t‰ ÔÈ„Ó ¯eËtL ÏÎ„ ,B˙Úe·LÓ ¯eËt ,BÏ»ƒ¿»¿»∆»ƒƒ«≈»≈«»¿«≈ƒ…«

‰Úe·L‰ שהמחילה וכיון חוב, כשיש החוב את לפרוע רק היתה השבועה כי «¿»

אמ  שנשבע, אחר נשבעהגיעה לא זה דעת שעל ÔÓÈÒרינן Ô"·Ó¯ ˙·Â˘˙)

(Ì˘ Ó"„Â Ê"Ò ÔÓÈÒ È"·Â ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙ Ì˘· ‡"Ù ˘¯˘ ˜"È¯‰ÓÂ Â"�¯.

Áe��È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰Â ,È�BÏt ÌBÈa BÚ¯ÙÏ B¯·ÁÏ ÚaL�‰«ƒ¿««¬≈¿»¿¿¿ƒ¿ƒƒ««¿«¿««¿∆≈∆
BÁeÏL B‡ ‰ÂÏÓ‰ ‡·ÈL „Ú ¯eËt ‡e‰ ,¯ÈÚa שעובר נחשב ולא »ƒ»«∆»…««¿∆¿

אין  תובעו ואפילו חובו, את תובע ואין בעיר איננו שהמלוה כיון שבועתו, על

אחרת  לעיר אחריו לילך B˙B‡aצריך B„Èa ˙BÚÓ‰ eÈ‰ÈL CÈ¯ˆ Ï·‡ ,¬»»ƒ∆ƒ¿«»¿»¿

u

שניה ששבועה למפרע נתברר ראשונה, שבועה כשמתיר משא "כ  שוא. שבועת  היה

אותו . מחייב  זה  כעת כי לשוא, היתה לא 

מחייבוריג. השבועה  שחומר סוברים והקצות  הט "ז אבל  והש "ך. הסמ"ע דעת כן

יתבענו . אם  פלוני לזמן שיפרע  בפירוש  שנשבע  מיירי וכאן  תביעה, בתי  גם לפרוע

מותר,ריד. שמים חפצי  לצורך  חפציך', 'ממצוא דהוי בשבת, לשום  שאסור ואע"פ

חלק לו  דיקנה  כתב  והתומים  שמים. חפצי נחשב  השבועה על  לעבור שלא וכדי

נשבע ואם  החפץ. את לשום  היתר אין  וממילא  שבועתו, שקיים  נחשב  ועי"ז בחפץ,

או גוי, ע"י בשבת מעות לו  ישלם  ולכן  חפץ, לו  שיתן יועיל  לא מעות, לו  לפרוע

המעות . נמצאים  ששם  החדר את לו  שיקנה

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âò ïîéñàö÷

Ì‡ÈˆB‰Ï È‡L¯ B�È‡Â ,ÌBÈ,ויתבענו המלוה יבוא שמא יום, אותו אחר גם ¿≈««¿ƒ»
כשיתבענו  השבועה מחמת לפרוע החיוב עליו נשאר כי פקעה, לא .והשבועה

:‰‚‰¯ÈÚa ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡Lk ¯ËÙ�L ÈÏÓ È�‰Â ושלח אחרת בעיר ונמצא ¿«≈ƒ≈∆ƒ¿«¿∆≈««¿∆»ƒ

שבועתו  על שעובר נחשב ולא אחריו, לילך חייב דאין לתובעו, ‰e�Èמשם ,«¿

‰ÂÏ‰ ÚaL�Lk ‰ÏÁz ¯„ ‰È‰L ÌB˜Óa ¯„ ‰ÂÏÓ‰ ‰È‰ ‡ÏLk ‡˜Â„«¿»¿∆…»»««¿∆»«»∆»»»¿ƒ»¿∆ƒ¿««…∆

אחרת  לעיר ההלואה אחרי דירתו עקר ÌLÓאלא ‡ˆÈ B‡ אחרת , לעיר »»ƒ»

עסקיו  ‰ÂÏ‰לצורך ÚaL�Lk ‰ÏÁz ‰È‰L ¯ÈÚa ‡e‰ Ì‡ Ï·‡ שבזמן , היינו ¬»ƒ»ƒ∆»»¿ƒ»¿∆ƒ¿««…∆

אחרת  בעיר גר היה כבר המלוה הלוה, ושבועת BÎÈÏB‰Ïההלואה CÈ¯ˆ ,»ƒ¿ƒ

‰ÏÁz ÚaL� ÈÎ‰„ ‡zÚ„‡ Èk ,ÂÈ¯Á‡(Ê"È ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó)ÌÈ¯ÓB‡ LÈÂ . «¬»ƒ««¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ

¯˙BÈ ‰ÂÏ‰ ÔÓ ˜BÁ¯ B�È‡ Ì‡ ,ÌB˜ÓÏ ÌB˜ÓÓ B˙¯È„ ¯˜Ú Ì‡ eÏÙ‡„«¬ƒƒ»«ƒ»ƒ»¿»ƒ≈»ƒ«…∆≈

‰ÏÁzÓ,אחרת לעיר עקר ואח"כ מסויימת, בעיר  גר ההלוואה שבזמן היינו ƒ¿ƒ»

הלוה  כלפי שווה שניהם ‡ÂÈ¯Áומרחק BÎÈÏB‰Ï CÈ¯ˆ ,(·"È˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). »ƒ¿ƒ«¬»

ÏÈ‚¯‰ ‰Ê CB˙·e ,B�˙ÁÏ ‡È�e„� ÔzÏ ÚaL�L ÈÓ חתנו,Bza ÌÚ ‰ËË˜ ƒ∆ƒ¿«ƒ≈¿¿»«¬»¿∆ƒ¿ƒ¿»»ƒƒ

BÏ ÔzÈ Ì‡ ¯˙BÈ ÏÈ‚¯ÈL LeÁÏ LÈÂ מלהמשיך יימנע לו, יתן לא אם משא"כ ¿≈»∆«¿ƒ≈ƒƒ≈

נדונייתו  לקבל כדי BÏבקטטה ÔzÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡ לו , נתחייב לא כן דעת רטו דעל ≈»ƒƒ≈

(·"� ÔÓÈÒ Ê"Ú‰‡· Ó"„)Èt ÏÚ Û‡ ,B¯·ÁÏ ÌÏLÏ ÚaL�L ÈÓ שנתברר . ƒ∆ƒ¿«¿«≈«¬≈««ƒ

B˙Úe·L ÁkÓ ÌÏLÏ ·ÈÁ ÌB˜Ó ÏkÓ ,BÏ ÌÏLÏ ·ÈÁ ‰È‰ ‡ÏL שלא כיון ∆…»»«»¿«≈ƒ»»«»¿«≈ƒ…«¿»

אופן בכל שבועתו חלה שנשבע, קודם לו חייב אכן אם (˙˘Â·˙דקדק

(Ó"„˘ ÔÓÈÒ ˘"·È¯Â ‡"È ÔÓÈÒ Á"Ò ÏÏÎ ˘"‡¯‰Ê"ˆ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ .¿«≈¿«»ƒ»

.'„ ÛÈÚÒ Ë"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ïe ,'Ï ÛÈÚÒe Â"Ë ÛÈÚÒ¿ƒ¿ƒ¿«»ƒ»¿ƒ

ÔÒÈ� ‡È

Ë¯„‡ L„Á L‡¯a Ú¯ÙÏ ÚaL�‰ בשאר הדין והוא ר"ח, ימים שני שהוא «ƒ¿«ƒ¿…«¿……∆¬»
ר"ח, ימי שני בהם שיש הקודם,חדשים לחודש שייך דר"ח א' שיום אע"פ

‰¯‡ÔBLמ"מ L„Á‰ ÌBÈa Ú¯ÙÏ ·ÈÁ א בני שבלשון ראש כיון נקרא דם «»ƒ¿…«¿«…∆»ƒ
לחומרא  שבועה, איסור של דאורייתא ספיקא .רטז חודש,

u

ולכן רטו. סתם, לו  נתחייב  אלא  הדין, מן לו  חייב  היה  דלא  דאיירי  כתב  והש "ך 

קטטה שהרגיל  וכיון הדין , מן לו  ליתן כשיתחייב  אלא  נשבע שלא דעתו  אמדינן 

חלה. לא  השבועה גם  וממילא לו, נתחייב  לא  כן  דע "ד הדין , מן לו  ליתן חייב  אין

נשבערטז. אם דלפי "ז הט "ז וכתב  אחרונה. בשעה לפורעו  יכול  עצמו  ביום  אבל 
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È¯ËL BÏ LÈL ÈÓ ריזÔÓÊÏ B¯·Á ÏÚ מסויים בזמן CB˙aלפורעו ‡·e , ƒ∆≈¿««¬≈ƒ¿«»¿
e‡B·È Ì‡L ‡¯È È�‡Â ,È�BÏÙ ÈÒÎ�Ó È˙‡ˆÓ ¯Ó‡Â ÔÈ„ ˙È·Ï ÔÓÊ‰«¿«¿≈ƒ¿»«»»ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»≈∆ƒ»

‡ˆÓ‡ ‡ÏÂ È�ÓÓ ÌÁÈ¯·È B„ÈÏאח"כ‰‡B¯ Ì‡ ,È·BÁ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó ¿»«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿…∆¿»»ƒ¿ƒƒ∆
‡Ï˙Ó‡ ÌeL ÔÈ„‰ הוכחהÚÈ‚ÈLk B·BÁ ˙Ba‚Ï ÏÎeÈ ‡ÏL ÂÈ¯·„Ï ««»¬«¿»ƒ¿»»∆…«ƒ¿¿∆«ƒ«

¯ËL‰ ÔÓÊ ÚÈ‚ÈL „Ú ÔBÓÓ‰ ·kÚÏ ÔÈ„‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÓÊ‰ להניח ולא «¿«ƒ¿»«««»¿«≈«»«∆«ƒ«¿««¿«
הלוה  ליד זה ממון ¯B‡‰שיגיע ÔÓÊ‰ CB˙·e ÔÓÊÏ ‰ÂÏa ÔÈ„‰ ÔÎÂ .¿≈«ƒ¿»»ƒ¿«¿«¿«∆

‰ÂÏÓ‰ הערב �ÂÈÒÎאו ÊaÊ·Ó ‰ÂÏ‰L כשנכסיו [אבל כדת שלא ««¿∆∆«…∆¿«¿≈¿»»
שיתכן  אע"פ הזמן, קודם נכסיו מעקלין אין כדת, שלא מבזבז ואינו מתמוטטין

הפירעון] יום עד ישאר ˜¯˜Úשלא BÏ ÔÈ‡Â ממנה ÂÏ‰L‰שיגבה B‡ , ¿≈«¿«∆«…∆
ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ ‰ˆB¯ הפירעון זמן כשיגיע לתובעו יוכל Ú·B˙Âולא , ∆≈≈ƒ¿ƒ««»¿≈«

BÏL ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ הזמן בתוך לו BÏ.שיפרע ÔÈÚÓBL ,·¯Ú BÏ ÔzÈL B‡ ««¿∆∆∆∆ƒ≈»≈¿ƒ
:‰‚‰Ú·z�‰ ˙BÚÓ ·kÚÏ ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯�L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ„‰ ‡e‰Â מעכבין ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿«≈¿«ƒ¿«

(„"Ò ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)‰ÊÓe צורך . במקום נכסיו לעקל שמותר וממה ƒ∆

È‡‰ ÈÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚÓ‰ Ï˜ÚÏ ‚‰�Ó‰ ··¯zL�˙ÓÂ¯˙) ƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿«≈«»««ƒ∆≈…∆À≈«

(‰"˘ ÔÓÈÒ Ô˘„‰Èe‡¯‰ ÔÓL ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯�Â ,˙¯Á‡ ¯ÈÚÓ Ú·z�‰ Ì‡Â .¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆ƒ»»

Ú·z�‰ ÏL ÂÈ˙BÚÓ Ï˜ÚÏ אותם שיבזבז חוששים ‡Ìכי שרוצים , הנכסים ¿«≈»»∆«ƒ¿«ƒ

ÈˆB‰Ï‡לעקל Ú·Bz‰ ¯ÈÚa Ôe„ÏÂ CÏÈÏ Ú·z�‰ CÈ¯ˆ ,Ú·Bz‰ ¯ÈÚa Ì‰≈¿ƒ«≈«»ƒ«ƒ¿«≈≈¿»¿ƒ«≈«¿ƒ

„"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ÂÈ˙BÚÓ ברמ"א א' „ÔÈסעיף ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ Ï·‡ . »»¿«≈¿≈ƒ»¬»ƒƒ¿∆¿≈ƒ

B¯ÈÚa B�È„ BÏ ˙ÈÈˆ Ú·z�‰L שבעירו ב"ד לפסק שישמע אדם ÏÂ‡הוא , ∆«ƒ¿««ƒƒ¿ƒ¿…

,Ú·Bz‰ ¯ÈÚa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ˙BÚÓ BÏ e·kÚÈ ‡Ï ,‡e‰ ‡ÓÏ‡ ‡¯·‚«¿»«»»…¿«¿»»««ƒ∆≈¿ƒ«≈«

Ú·z�‰ ¯Á‡ Ú·Bz‰ CÏÈ ‡Ï‡ לעקל שצריך יפסקו הם ואם בעירו, עמו וידון ∆»≈≈«≈««««ƒ¿«

הנתבע שבעיר בב"ד דנים כי יעקלו, התובע, שבעיר ÔÓÈÒמעותיו Â"È¯‰Ó)

(‰"�˜Â „"ÏÚ·z�Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,˙BÚÓ‰ ·kÚÏ ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯�LÎe .¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿ƒ««ƒ¿«

Â"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ל תוך שיבוא להודיעו אפשר שאם א', יום,סעיף ' ¿ƒ¿«»ƒ»

u

בשעה לפרוע שיכול  וכמו  א', כיום  נחשבים  החנוכה ימי  כל  בחנוכה, לפורעו 

הוא יום כל  בר"ח  משא "כ  דחנוכה . אחרון ביום  לפרוע יכול  כך  יום , של  אחרונה

הבא, לחודש  השני והיום הקודם  לחודש  מתייחס הראשון  היום כי עצמו בפני

אחד. כיום  נחשב  כולו חנוכה משא "כ 

עלריז. מלוה משא"כ  נכסיו , לעקל  רשאים  פרעתי, לטעון יכול  שאין  שטר ודוקא

נכסיו . מעקלין  אין פרעתי, לומר שנאמן כיון  פה,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âò ïîéñâö÷

לו  ‰ÂÏÓ‰מודיעין ÌÚ ¯ÈÚa ¯„ ‰È‰L ÈÓ ההלוואה . ÌLÓבזמן ‡ˆÈÂ , ƒ∆»»»»ƒƒ««¿∆¿»»ƒ»

ÌLÓ ‡ˆÈL ¯ÈÚa B�BÓÓ ÁÈ�‰Â צריך שתמיד אע"פ אחרת, בעיר לגור ועבר ¿ƒƒ«»»ƒ∆»»ƒ»

זה  בעיר היה ההלוואה שבשעת הכא הנתבע, של בעירו ÌÈÏBÎÈ¿ƒלדון

CÏB‰Â ‰ÂÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡‰È ‡ÏL ,Ì¯ÈÚa Ì‰ÓÚ Ôe„Ï BÙÎÏ ÌÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿…»ƒ»∆¿ƒ»∆…¿≈»∆»¿∆»…∆¿≈

ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ הים למדינת אחריו לילך יצטרך ÔÈÚÈ„BÓוהמלוה ÔÈ„ ˙È·e . ƒ¿ƒ««»≈ƒƒƒ

‰ÏÁz BÏ(Ë"Ó˜ ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙)Â"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k'א .ריח סעיף ¿ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

ÔÒÈ� ·È

‡ÈÔÈ˜ÈÒÚ ‰ÈÏÚ e‡ˆÈÂ B¯·ÁÓ ‰„N ‰�B˜‰ÈÎ' ÔÓ ,ÔÈ¯ÂÚ¯Ú ,˘Â¯ÈÙ) «∆»∆≈¬≈¿»¿»∆»¬ƒƒ
'ÂÓÚ Â˜˘Ú˙‰(Î ,ÂÎ ˙È˘‡¯·)(,ÔÚBËÂ ÔÈ„ ˙È·Ï ‡·e המוכר כנגד »¿≈ƒ¿≈

È„ÈÓ ‰„N‰ ‡ˆz ‡ÓL È�‡ LLBÁ הערעור E�BÓÓמחמת „a‡˙e ≈¬ƒ∆»≈≈«»∆ƒ»ƒ¿«≈»¿
[ÌeÏk] EÏ ‡ˆÓ‡ ‡ÏÂÚ˜¯˜ ÔBÓÓ B˙B‡a המכירה ˜�‰ עבור שקיבלו ¿…∆¿»¿¿¿≈¿»«¿«

בעין  הוא ‡B˙Bועדיין Û¯Ë‡L È„k שקניתי מה ממני יטרפו ÔÈÚÓBLאם , ¿≈∆∆¿…¿ƒ
BÏ ערעור שיצא כיון נכסיו, שמבזבז ובלי אמתלא בלי אפילו לו שומעין וכאן

טעות  למקח .ודומה

·ÈBÏ Ú·˜L ÔÓÊ‰ ¯·ÚL ¯Á‡Ï לו פרע ‡Bולא ÌBÈשעבר, ÌÈ˘ÏL ¿««∆»««¿«∆»«¿…ƒ
Èt ÏÚ ‰¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ,Ì˙Ò ÔBkLÓ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ì‡ ,Ì˙Ò ‰ÂÏÓa¿ƒ¿∆¿«ƒƒ¿»««¿¿«»¿»¿»«ƒ

ÔÈ„ ˙Èa לא או מיד מוכרין אם י"ד סעיף להלן וראה שמאים, ‰ÂÏ‰ג' Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ«…∆
¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ e�zÈ Ú¯ÙÈ ‡Ï Ì‡L ÔÈ„ ˙Èa e‰eÚÈ„BÈ ¯ÈÚa»ƒƒ≈ƒ∆ƒ…ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿…

¯ÈÚa B�È‡ Ì‡Â ;ÔBkLÓ‰(Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË),ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ ««¿¿ƒ≈»ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ
,‰ÂÏ‰ ‡·ÈL „Ú ÔzÓ‰ ¯ÓBÏ BÏיבוא שחייב ÔÚËÈÂשמא או חייב שאין ««¿≈«∆»…«…∆¿ƒ¿…

בידו  שהמשכון כיון והטעם שיבוא, עד להמתין וא"צ למכור יכול אלא פחות,

טובה  עצה ומ"מ חובו. לפרוע למוכרו יכול לכן בידי, הוא לקוח לומר ויכול

מכר  מחיר באיזה לישבע אח"כ יצטרך שלא כדי בעדים, .למוכרו

ÔÒÈ� ‚È

‚È מ"מ הפירעון, זמן הגיע לא עדיין כי יום, ל' בתוך גובה שאין שנתבאר אע"פ

CÏB‰Â ‰Ïk ÔBkLÓ‰ Ì‡Â שמתקלקל È·a˙מחמת B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ , ¿ƒ««¿»∆¿≈»¿»¿¿≈

u

ראות ריח. ולפי במנהג בעיקר תלוי שהוא  כיון עיקול , בדיני מאוד קיצרו  הפוסקים 

הדיין . עיני



ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âò ïîéñ áö÷

È¯ËL BÏ LÈL ÈÓ ריזÔÓÊÏ B¯·Á ÏÚ מסויים בזמן CB˙aלפורעו ‡·e , ƒ∆≈¿««¬≈ƒ¿«»¿
e‡B·È Ì‡L ‡¯È È�‡Â ,È�BÏÙ ÈÒÎ�Ó È˙‡ˆÓ ¯Ó‡Â ÔÈ„ ˙È·Ï ÔÓÊ‰«¿«¿≈ƒ¿»«»»ƒƒƒ¿≈¿ƒ«¬ƒ»≈∆ƒ»

‡ˆÓ‡ ‡ÏÂ È�ÓÓ ÌÁÈ¯·È B„ÈÏאח"כ‰‡B¯ Ì‡ ,È·BÁ ˙Ba‚Ï ÌB˜Ó ¿»«¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿…∆¿»»ƒ¿ƒƒ∆
‡Ï˙Ó‡ ÌeL ÔÈ„‰ הוכחהÚÈ‚ÈLk B·BÁ ˙Ba‚Ï ÏÎeÈ ‡ÏL ÂÈ¯·„Ï ««»¬«¿»ƒ¿»»∆…«ƒ¿¿∆«ƒ«

¯ËL‰ ÔÓÊ ÚÈ‚ÈL „Ú ÔBÓÓ‰ ·kÚÏ ÔÈ„‰ ÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÓÊ‰ להניח ולא «¿«ƒ¿»«««»¿«≈«»«∆«ƒ«¿««¿«
הלוה  ליד זה ממון ¯B‡‰שיגיע ÔÓÊ‰ CB˙·e ÔÓÊÏ ‰ÂÏa ÔÈ„‰ ÔÎÂ .¿≈«ƒ¿»»ƒ¿«¿«¿«∆

‰ÂÏÓ‰ הערב �ÂÈÒÎאו ÊaÊ·Ó ‰ÂÏ‰L כשנכסיו [אבל כדת שלא ««¿∆∆«…∆¿«¿≈¿»»
שיתכן  אע"פ הזמן, קודם נכסיו מעקלין אין כדת, שלא מבזבז ואינו מתמוטטין

הפירעון] יום עד ישאר ˜¯˜Úשלא BÏ ÔÈ‡Â ממנה ÂÏ‰L‰שיגבה B‡ , ¿≈«¿«∆«…∆
ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ CÏÈÏ ‰ˆB¯ הפירעון זמן כשיגיע לתובעו יוכל Ú·B˙Âולא , ∆≈≈ƒ¿ƒ««»¿≈«

BÏL ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ הזמן בתוך לו BÏ.שיפרע ÔÈÚÓBL ,·¯Ú BÏ ÔzÈL B‡ ««¿∆∆∆∆ƒ≈»≈¿ƒ
:‰‚‰Ú·z�‰ ˙BÚÓ ·kÚÏ ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯�L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ„‰ ‡e‰Â מעכבין ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿«≈¿«ƒ¿«

(„"Ò ÔÓÈÒ È"‡¯‰Ó È˜ÒÙ)‰ÊÓe צורך . במקום נכסיו לעקל שמותר וממה ƒ∆

È‡‰ ÈÏk C¯ˆ Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ˙BÚÓ‰ Ï˜ÚÏ ‚‰�Ó‰ ··¯zL�˙ÓÂ¯˙) ƒ¿«¿≈«ƒ¿»¿«≈«»««ƒ∆≈…∆À≈«

(‰"˘ ÔÓÈÒ Ô˘„‰Èe‡¯‰ ÔÓL ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯�Â ,˙¯Á‡ ¯ÈÚÓ Ú·z�‰ Ì‡Â .¿ƒ«ƒ¿«≈ƒ«∆∆¿ƒ¿∆¿≈ƒ∆ƒ»»

Ú·z�‰ ÏL ÂÈ˙BÚÓ Ï˜ÚÏ אותם שיבזבז חוששים ‡Ìכי שרוצים , הנכסים ¿«≈»»∆«ƒ¿«ƒ

ÈˆB‰Ï‡לעקל Ú·Bz‰ ¯ÈÚa Ôe„ÏÂ CÏÈÏ Ú·z�‰ CÈ¯ˆ ,Ú·Bz‰ ¯ÈÚa Ì‰≈¿ƒ«≈«»ƒ«ƒ¿«≈≈¿»¿ƒ«≈«¿ƒ

„"È ÔÓÈÒ ÏÈÚÏ ÔÈÚÂ ÂÈ˙BÚÓ ברמ"א א' „ÔÈסעיף ˙È·Ï ‰‡¯� Ì‡ Ï·‡ . »»¿«≈¿≈ƒ»¬»ƒƒ¿∆¿≈ƒ

B¯ÈÚa B�È„ BÏ ˙ÈÈˆ Ú·z�‰L שבעירו ב"ד לפסק שישמע אדם ÏÂ‡הוא , ∆«ƒ¿««ƒƒ¿ƒ¿…

,Ú·Bz‰ ¯ÈÚa Ì‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ˙BÚÓ BÏ e·kÚÈ ‡Ï ,‡e‰ ‡ÓÏ‡ ‡¯·‚«¿»«»»…¿«¿»»««ƒ∆≈¿ƒ«≈«

Ú·z�‰ ¯Á‡ Ú·Bz‰ CÏÈ ‡Ï‡ לעקל שצריך יפסקו הם ואם בעירו, עמו וידון ∆»≈≈«≈««««ƒ¿«

הנתבע שבעיר בב"ד דנים כי יעקלו, התובע, שבעיר ÔÓÈÒמעותיו Â"È¯‰Ó)

(‰"�˜Â „"ÏÚ·z�Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ,˙BÚÓ‰ ·kÚÏ ÔÈ„ ˙È·Ï ‰‡¯�LÎe .¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿«≈«»¿ƒƒ¿ƒ««ƒ¿«

Â"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k ל תוך שיבוא להודיעו אפשר שאם א', יום,סעיף ' ¿ƒ¿«»ƒ»

u

בשעה לפרוע שיכול  וכמו  א', כיום  נחשבים  החנוכה ימי  כל  בחנוכה, לפורעו 

הוא יום כל  בר"ח  משא "כ  דחנוכה . אחרון ביום  לפרוע יכול  כך  יום , של  אחרונה

הבא, לחודש  השני והיום הקודם  לחודש  מתייחס הראשון  היום כי עצמו בפני

אחד. כיום  נחשב  כולו חנוכה משא "כ 

עלריז. מלוה משא"כ  נכסיו , לעקל  רשאים  פרעתי, לטעון יכול  שאין  שטר ודוקא

נכסיו . מעקלין  אין פרעתי, לומר שנאמן כיון  פה,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âò ïîéñâö÷

לו  ‰ÂÏÓ‰מודיעין ÌÚ ¯ÈÚa ¯„ ‰È‰L ÈÓ ההלוואה . ÌLÓבזמן ‡ˆÈÂ , ƒ∆»»»»ƒƒ««¿∆¿»»ƒ»

ÌLÓ ‡ˆÈL ¯ÈÚa B�BÓÓ ÁÈ�‰Â צריך שתמיד אע"פ אחרת, בעיר לגור ועבר ¿ƒƒ«»»ƒ∆»»ƒ»

זה  בעיר היה ההלוואה שבשעת הכא הנתבע, של בעירו ÌÈÏBÎÈ¿ƒלדון

CÏB‰Â ‰ÂÏ „Á‡Â „Á‡ Ïk ‡‰È ‡ÏL ,Ì¯ÈÚa Ì‰ÓÚ Ôe„Ï BÙÎÏ ÌÈÚ·Bz‰«¿ƒ¿…»ƒ»∆¿ƒ»∆…¿≈»∆»¿∆»…∆¿≈

ÌÈ‰ ˙�È„ÓÏ הים למדינת אחריו לילך יצטרך ÔÈÚÈ„BÓוהמלוה ÔÈ„ ˙È·e . ƒ¿ƒ««»≈ƒƒƒ

‰ÏÁz BÏ(Ë"Ó˜ ÛÏ‡ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙)Â"˜ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï„k'א .ריח סעיף ¿ƒ»¿ƒ¿«»ƒ»

ÔÒÈ� ·È

‡ÈÔÈ˜ÈÒÚ ‰ÈÏÚ e‡ˆÈÂ B¯·ÁÓ ‰„N ‰�B˜‰ÈÎ' ÔÓ ,ÔÈ¯ÂÚ¯Ú ,˘Â¯ÈÙ) «∆»∆≈¬≈¿»¿»∆»¬ƒƒ
'ÂÓÚ Â˜˘Ú˙‰(Î ,ÂÎ ˙È˘‡¯·)(,ÔÚBËÂ ÔÈ„ ˙È·Ï ‡·e המוכר כנגד »¿≈ƒ¿≈

È„ÈÓ ‰„N‰ ‡ˆz ‡ÓL È�‡ LLBÁ הערעור E�BÓÓמחמת „a‡˙e ≈¬ƒ∆»≈≈«»∆ƒ»ƒ¿«≈»¿
[ÌeÏk] EÏ ‡ˆÓ‡ ‡ÏÂÚ˜¯˜ ÔBÓÓ B˙B‡a המכירה ˜�‰ עבור שקיבלו ¿…∆¿»¿¿¿≈¿»«¿«

בעין  הוא ‡B˙Bועדיין Û¯Ë‡L È„k שקניתי מה ממני יטרפו ÔÈÚÓBLאם , ¿≈∆∆¿…¿ƒ
BÏ ערעור שיצא כיון נכסיו, שמבזבז ובלי אמתלא בלי אפילו לו שומעין וכאן

טעות  למקח .ודומה

·ÈBÏ Ú·˜L ÔÓÊ‰ ¯·ÚL ¯Á‡Ï לו פרע ‡Bולא ÌBÈשעבר, ÌÈ˘ÏL ¿««∆»««¿«∆»«¿…ƒ
Èt ÏÚ ‰¯ÎÓÏ ÏBÎÈ ,Ì˙Ò ÔBkLÓ ÏÚ e‰ÂÏ‰ Ì‡ ,Ì˙Ò ‰ÂÏÓa¿ƒ¿∆¿«ƒƒ¿»««¿¿«»¿»¿»«ƒ

ÔÈ„ ˙Èa לא או מיד מוכרין אם י"ד סעיף להלן וראה שמאים, ‰ÂÏ‰ג' Ì‡Â . ≈ƒ¿ƒ«…∆
¯kÓÏ ˙eL¯ BÏ e�zÈ Ú¯ÙÈ ‡Ï Ì‡L ÔÈ„ ˙Èa e‰eÚÈ„BÈ ¯ÈÚa»ƒƒ≈ƒ∆ƒ…ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿…

¯ÈÚa B�È‡ Ì‡Â ;ÔBkLÓ‰(Ì"·Ó¯‰ Ì˘· ¯ÂË),ÔÈ˜˜Ê� ÔÈ„ ˙Èa ÔÈ‡ ««¿¿ƒ≈»ƒ≈≈ƒƒ¿»ƒ
,‰ÂÏ‰ ‡·ÈL „Ú ÔzÓ‰ ¯ÓBÏ BÏיבוא שחייב ÔÚËÈÂשמא או חייב שאין ««¿≈«∆»…«…∆¿ƒ¿…

בידו  שהמשכון כיון והטעם שיבוא, עד להמתין וא"צ למכור יכול אלא פחות,

טובה  עצה ומ"מ חובו. לפרוע למוכרו יכול לכן בידי, הוא לקוח לומר ויכול

מכר  מחיר באיזה לישבע אח"כ יצטרך שלא כדי בעדים, .למוכרו

ÔÒÈ� ‚È

‚È מ"מ הפירעון, זמן הגיע לא עדיין כי יום, ל' בתוך גובה שאין שנתבאר אע"פ

CÏB‰Â ‰Ïk ÔBkLÓ‰ Ì‡Â שמתקלקל È·a˙מחמת B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ , ¿ƒ««¿»∆¿≈»¿»¿¿≈

u

ראות ריח. ולפי במנהג בעיקר תלוי שהוא  כיון עיקול , בדיני מאוד קיצרו  הפוסקים 

הדיין . עיני
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ÌL eÈ‰ ‡ÏL ÔÈa ÌL ÂÈÏÚa eÈ‰L ÔÈa ,ÌBÈ ÌÈ˘ÏL CBz eÏÙ‡ ÔÈ„ƒ¬ƒ¿…ƒ≈∆»¿»»»≈∆…»»
ללוה  אבידה השבת .מדין

„È‰‡ÂÏ‰ ÔÓÊ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ שיכול לעיל ונתבאר ≈ƒ∆≈∆««ƒ∆»«¿««¿»»
מ"מ  ממנו, ליפרע משכונו ‰ÔBkLÓלמכור ¯kÓÏÓ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒƒƒ¿…««¿

‰ÚÈ·z ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈ˘ÏL נותנים היו בב"ד, תובעו והיה כאן היה אם גם כי ¿…ƒ««¿ƒ»
כסף  להשיג יום ל' זמן e�Ú·zÈ‰‚‰:.לו ˜¯ ,ÔÈ„ ˙È·a BÚ·zÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ«ƒ¿»∆

Ì‡ eÏÙ‡Â .e�¯kÓÈÂ ÌBÈ ÌÈ˘ÏL e�·kÚÈ Ck ¯Á‡Â ,e�Ú¯ÙÈL ÌÈ„Ú È�Ùaƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»∆¿«««¿«¿∆¿…ƒ¿ƒ¿¿∆«¬ƒƒ

CÎa ‰„BÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,È�‰Ó ,B�È·Ï B�Èa ˜¯ BÚ·z צריכים דעדים שתבעו, ¿»«≈¿≈¿«≈ƒ«…∆∆¿«

לשקר יוכל שלא כדי ‡‰„„È)רק È¯˙Ò„ ˘"‡¯‰ ˙Â·Â˘˙ ·˘ÈÏ Ú"„)LÈÂ .¿≈

B¯ÎÓÏ ÏÎeÈ ‡Ï ÌÈÈB‚Ï ‰ÂÏÓ‰L ‚‰�Ó‰L ÌB˜Ó·„ ÌÈ¯ÓB‡ המשכון את ¿ƒƒ¿»∆«ƒ¿»∆««¿∆¿ƒ…«¿»¿

ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·ÁÏ ‰ÂÏ‰L Ï‡¯NÈa Ì‚ Ôk ÔÈ�„ ,‰�LÓ ˙BÁÙa ותבעו ¿»ƒ»»»ƒ≈«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»«¬≈«««¿

‰Ó�‰‚לשלם  ¯Á‡ ‰Êa Ô�ÈÏÊ‡„ אחר , רק אלא ל', אחר לתובעו יכול דאין ¿«¿ƒ»»∆«««ƒ¿»

השנה  אחר יום ל' עוד להמתין וא"צ ·˙¯‡)ריט שנה, ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)ÈÓ .ƒ

ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k ,B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ È‡a‚‰ ,·ÈÁL ‰Ó „Úa ‰˜„ˆÏ ÔBkLÓ Ô˙�L∆»««¿ƒ¿»»¿««∆«»«««»¿»¿¿ƒ«∆¿

ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓL(‚"ˆ˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ∆«¿∆«««¿

ÔÒÈ� „È

ÂË,ÔÈ„ ˙È·a ‡Ï‡ e�¯kÓÈ ‡Ï ,B¯·Á ÏL ÔBkLÓ B„Èa LÈL ÈÓƒ∆≈¿»«¿∆¬≈…ƒ¿¿∆∆»¿≈ƒ
‰Ók B˙B‡ eÓeLÈÂ ,˙BËBÈ„‰ ‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙Èa ¯ÓBÏ ‰ˆB¯∆«≈ƒ∆¿…»∆¿¿»«»
˙eL¯ BÏ e�zÈL ,‡ÓeL d˙B‡a e�¯kÓÈÂ ,˜eLa ¯ÎBÓk ‰ÂL ‡e‰»∆¿≈«¿ƒ¿¿∆¿»»∆ƒ¿¿
È„k ,ÌÈ„Úa B¯ÎÓÏ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈNÓe .‡ÓeLa ÌÈ‡È˜a‰ ¯kÓÏƒ¿…«¿ƒƒ¿»«ƒƒ≈»¿»¿¿≈ƒ¿≈

‡ÓeL‰Ó ¯˙BÈa ¯kÓ�L ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡È ‡ÏL הכסף יתרת לו Ì‡Âומגיע . ∆……««…∆∆ƒ¿«¿≈≈«»¿ƒ
¯ÎÓ‰Â ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï ,ÔÈ‡ÓL ‰˘ÏL ÏL ‡ÓeLa ‡ÏL B¯ÎÓ¿»∆…¿»∆¿…»«»ƒ…»»¿¿«∆∆

‰ÚË ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa,כדין שלא שמכרו וכיון שלו, המשכון דאין »≈««ƒ∆…»»
המכר  חל ‰¯‡"˘)לא ˙·Â˘˙ Ì˘· ¯ÂË)¯LÙ‡ È‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡Â .¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿»

u

הגוים,ריט. כדין  לנהוג בישראל  כזאת תהא דלא  הרמ"א, דברי לדחות  מאריך  הש "ך 

את  למכור שאפשר הקדושה  תורתינו  כדין  לנהוג וחייבים  דמלכותא , דינא בזה ואין

לשנה, היא  משכנתא שסתם דין  יש  בקרקע  ורק יום, ל ' אחר מטלטלין המשכון 

הרמ"א ודברי  ח "ו , תורה דיני  כל  בטלת  ומנהגיהם , הגויים כדיני  ננהוג אם אבל 

צ "ע.

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|âò ïîéñäö÷

¯ÎÓ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï לגוי שמכרו או לפנינו, ואינו הקונה B¯ÎÓLשהלך ÔÂÈk , ¿«¬ƒ«∆∆≈»∆¿»
ÔÈ‡È˜a ‰˘ÏL ˙ÓeLa ‡ÏL כגזלן נחשב זה ÚÈ„B‰Lהרי Èt ÏÚ Û‡ , ∆…¿«¿…»¿ƒƒ««ƒ∆ƒ«

,‰ÂÏÏולכן·ÈÁÚ¯ÙÏ משכונו עבור ÚLa˙ללוה ‰ÂL ‰È‰L BÓk «…∆«»ƒ¿…«¿∆»»»∆ƒ¿«
‰¯ÈÎÓ‰ משלמים הגזלנים כל כי שהתייקר, אע"פ כעת ששווה כמו ולא «¿ƒ»

ולכן הגזילה, d˙B‡aכשעת ‰ÂL ‰È‰ ‰Ók ÌÈÚ„BÈL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ƒ≈≈ƒ∆¿ƒ«»»»»∆¿»
Â ,‰ÚLלכן.¯˙BÓ‰ BÏ Ú¯ÙÈ ,B·BÁÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L e¯Ó‡È Ì‡ »»¿ƒ…¿∆»»»∆≈≈ƒ¿««»

Ú·LÈ ,B·BÁÓ ¯˙BÈ Ck ‰ÂL ‰È‰L ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿««¿∆≈∆»»»∆«≈≈ƒ»«
BÏ Ú¯ÙÈÂ ,ÂÈ¯·„k ‡e‰L המותר ÂL‰את ‰È‰ ‰Ók Ú„BÈ B�È‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈««»»»»∆

מהחוב  יותר שווה שהיה מודה [דאם מהחוב יותר כלל שווה היה שלא ויתכן

לישבע, יכול ואין במקצת, מודה מחמת שבועה מחוייב הוי כמה, יודע אינו רק

Ú·LÏדמשלם] ‰ˆB¯ B�È‡ B‡ ÂL‰וליפטר , ‰È‰ ‰Ók ‰ÂÏ‰ Ú·LÈ , ≈∆ƒ»«ƒ»««…∆«»»»»∆
לישבע, מוכן כשהמלוה [אבל ונוטל, גזלו כמה שישבע דתקנו בנגזל כמו דהוי

לשבועה] שנפסל גמור כגזלן אינו ברשות, שלא שמכר דאע"פ ונפטר, ,נשבע
.B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L ‰Ó ‰ÂÏÓ‰ BÏ Ú¯ÙÈÂÌ‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ¿ƒ¿«««¿∆«∆»»»∆≈«¿«ƒƒ

B¯ÎÓÏ e‰ÂˆL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ כלום לו חייב לא וממילא שמכרו, במחיר ««¿∆≈∆ƒ»¿»¿

ÚaL� ‰ÂÏÓ‰ ,¯ÙBk ‰ÂÏ‰Âונפטר(„"ˆ˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ¿«…∆≈««¿∆ƒ¿«

ÊË,‡ÓeLa ÔÈ‡È˜a ˙BËBÈ„‰ ‰˘ÏL Èt ÏÚ B„ÈaL ÔBkLÓ ¯ÎBÓ‰«≈«¿∆¿»«ƒ¿…»∆¿¿ƒƒ¿»
BÓˆÚÏ BÁ˜ÏÏ È‡L¯ B�È‡ בפחות לעצמו שמכר שיאמרו חשד מפני ≈««¿»¿¿«¿

האמיתי  ÌÈÁÓÓמשוויו ÔÈ„ ˙Èa Èt ÏÚ B¯ÎBÓ Ì‡Â אין . זה שבאופן ¿ƒ¿«ƒ≈ƒÀ¿ƒ
האמיתי  במחירו מכר שלא BÓˆÚÏחשד BÁ˜ÏÏ È‡L¯L ¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,≈ƒ∆≈∆««¿»¿¿«¿

חשד  דין שייך מומחין בב"ד דגם וס"ל חולק, .והש"ך

ÔÒÈ� ÂË

ÊÈ בהערה ראה לסעיף ÏÚרכ הקדמה ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«««¿«
,ÔBkLÓ‰Ó B·BÁ È„k ‰a‚ÈL ,È�BÏt ÔÓÊÏ e�„ÙÈ ‡Ï Ì‡L ˙�Ó¿«∆ƒ…ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈««¿

¯˙BÓ‰Â חובו על יותר המשכון ששווה ÂÈLÎÚÓ,מה ‰�zÓ ‰È‰È אע"פ ¿«»ƒ¿∆«»»≈«¿»
'מעכשיו' ‡zÎÓÒ‡שאמר ÈÂ‰,המותר על רק מעכשיו שיקנה שהתנה כיון «≈«¿«¿»

u

חלרכ. לא זה, סכום לו יתחייב  וכך  כך  לו יעשה  לא שאם  לחבירו  אומר כשאדם

במה להתחייב  אמיתית דעת סמיכות  בדבריו  שאין היינו  אסמכתא , דהוי החיוב ,

אסמכתא. נחשב  לא  'מעכשיו ', יתחייב  כך  יעשה לא שאם  לו  אמר ואם  שאמר,
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ÌL eÈ‰ ‡ÏL ÔÈa ÌL ÂÈÏÚa eÈ‰L ÔÈa ,ÌBÈ ÌÈ˘ÏL CBz eÏÙ‡ ÔÈ„ƒ¬ƒ¿…ƒ≈∆»¿»»»≈∆…»»
ללוה  אבידה השבת .מדין

„È‰‡ÂÏ‰ ÔÓÊ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡L ,¯ÓB‡L ÈÓ LÈ שיכול לעיל ונתבאר ≈ƒ∆≈∆««ƒ∆»«¿««¿»»
מ"מ  ממנו, ליפרע משכונו ‰ÔBkLÓלמכור ¯kÓÏÓ ÔÈzÓ‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒƒƒ¿…««¿

‰ÚÈ·z ¯Á‡ ÌBÈ ÌÈ˘ÏL נותנים היו בב"ד, תובעו והיה כאן היה אם גם כי ¿…ƒ««¿ƒ»
כסף  להשיג יום ל' זמן e�Ú·zÈ‰‚‰:.לו ˜¯ ,ÔÈ„ ˙È·a BÚ·zÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ¿»¿¿≈ƒ«ƒ¿»∆

Ì‡ eÏÙ‡Â .e�¯kÓÈÂ ÌBÈ ÌÈ˘ÏL e�·kÚÈ Ck ¯Á‡Â ,e�Ú¯ÙÈL ÌÈ„Ú È�Ùaƒ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»∆¿«««¿«¿∆¿…ƒ¿ƒ¿¿∆«¬ƒƒ

CÎa ‰„BÓ ‰ÂÏ‰ Ì‡ ,È�‰Ó ,B�È·Ï B�Èa ˜¯ BÚ·z צריכים דעדים שתבעו, ¿»«≈¿≈¿«≈ƒ«…∆∆¿«

לשקר יוכל שלא כדי ‡‰„„È)רק È¯˙Ò„ ˘"‡¯‰ ˙Â·Â˘˙ ·˘ÈÏ Ú"„)LÈÂ .¿≈

B¯ÎÓÏ ÏÎeÈ ‡Ï ÌÈÈB‚Ï ‰ÂÏÓ‰L ‚‰�Ó‰L ÌB˜Ó·„ ÌÈ¯ÓB‡ המשכון את ¿ƒƒ¿»∆«ƒ¿»∆««¿∆¿ƒ…«¿»¿

ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·ÁÏ ‰ÂÏ‰L Ï‡¯NÈa Ì‚ Ôk ÔÈ�„ ,‰�LÓ ˙BÁÙa ותבעו ¿»ƒ»»»ƒ≈«¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»«¬≈«««¿

‰Ó�‰‚לשלם  ¯Á‡ ‰Êa Ô�ÈÏÊ‡„ אחר , רק אלא ל', אחר לתובעו יכול דאין ¿«¿ƒ»»∆«««ƒ¿»

השנה  אחר יום ל' עוד להמתין וא"צ ·˙¯‡)ריט שנה, ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó)ÈÓ .ƒ

ËBÈ„‰‰ ÔÈ„k ,B¯ÎÓÏ ÏBÎÈ È‡a‚‰ ,·ÈÁL ‰Ó „Úa ‰˜„ˆÏ ÔBkLÓ Ô˙�L∆»««¿ƒ¿»»¿««∆«»«««»¿»¿¿ƒ«∆¿

ÔBkLÓ‰ ÏÚ ‰ÂÏÓL(‚"ˆ˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ∆«¿∆«««¿

ÔÒÈ� „È

ÂË,ÔÈ„ ˙È·a ‡Ï‡ e�¯kÓÈ ‡Ï ,B¯·Á ÏL ÔBkLÓ B„Èa LÈL ÈÓƒ∆≈¿»«¿∆¬≈…ƒ¿¿∆∆»¿≈ƒ
‰Ók B˙B‡ eÓeLÈÂ ,˙BËBÈ„‰ ‰˘ÏL ÏL ÔÈ„ ˙Èa ¯ÓBÏ ‰ˆB¯∆«≈ƒ∆¿…»∆¿¿»«»
˙eL¯ BÏ e�zÈL ,‡ÓeL d˙B‡a e�¯kÓÈÂ ,˜eLa ¯ÎBÓk ‰ÂL ‡e‰»∆¿≈«¿ƒ¿¿∆¿»»∆ƒ¿¿
È„k ,ÌÈ„Úa B¯ÎÓÏ ‰ˆÚ BÏ ÔÈ‡ÈNÓe .‡ÓeLa ÌÈ‡È˜a‰ ¯kÓÏƒ¿…«¿ƒƒ¿»«ƒƒ≈»¿»¿¿≈ƒ¿≈

‡ÓeL‰Ó ¯˙BÈa ¯kÓ�L ‰ÂÏ‰ ¯Ó‡È ‡ÏL הכסף יתרת לו Ì‡Âומגיע . ∆……««…∆∆ƒ¿«¿≈≈«»¿ƒ
¯ÎÓ‰Â ÌeÏk ‰NÚ ‡Ï ,ÔÈ‡ÓL ‰˘ÏL ÏL ‡ÓeLa ‡ÏL B¯ÎÓ¿»∆…¿»∆¿…»«»ƒ…»»¿¿«∆∆

‰ÚË ‡ÏL Èt ÏÚ Û‡ ,ÏËa,כדין שלא שמכרו וכיון שלו, המשכון דאין »≈««ƒ∆…»»
המכר  חל ‰¯‡"˘)לא ˙·Â˘˙ Ì˘· ¯ÂË)¯LÙ‡ È‡L ÔÈ�Úa ‡e‰ Ì‡Â .¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ∆¿»

u

הגוים,ריט. כדין  לנהוג בישראל  כזאת תהא דלא  הרמ"א, דברי לדחות  מאריך  הש "ך 

את  למכור שאפשר הקדושה  תורתינו  כדין  לנהוג וחייבים  דמלכותא , דינא בזה ואין

לשנה, היא  משכנתא שסתם דין  יש  בקרקע  ורק יום, ל ' אחר מטלטלין המשכון 

הרמ"א ודברי  ח "ו , תורה דיני  כל  בטלת  ומנהגיהם , הגויים כדיני  ננהוג אם אבל 

צ "ע.
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¯ÎÓ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï לגוי שמכרו או לפנינו, ואינו הקונה B¯ÎÓLשהלך ÔÂÈk , ¿«¬ƒ«∆∆≈»∆¿»
ÔÈ‡È˜a ‰˘ÏL ˙ÓeLa ‡ÏL כגזלן נחשב זה ÚÈ„B‰Lהרי Èt ÏÚ Û‡ , ∆…¿«¿…»¿ƒƒ««ƒ∆ƒ«

,‰ÂÏÏולכן·ÈÁÚ¯ÙÏ משכונו עבור ÚLa˙ללוה ‰ÂL ‰È‰L BÓk «…∆«»ƒ¿…«¿∆»»»∆ƒ¿«
‰¯ÈÎÓ‰ משלמים הגזלנים כל כי שהתייקר, אע"פ כעת ששווה כמו ולא «¿ƒ»

ולכן הגזילה, d˙B‡aכשעת ‰ÂL ‰È‰ ‰Ók ÌÈÚ„BÈL ÌÈ„Ú LÈ Ì‡ƒ≈≈ƒ∆¿ƒ«»»»»∆¿»
Â ,‰ÚLלכן.¯˙BÓ‰ BÏ Ú¯ÙÈ ,B·BÁÓ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L e¯Ó‡È Ì‡ »»¿ƒ…¿∆»»»∆≈≈ƒ¿««»

Ú·LÈ ,B·BÁÓ ¯˙BÈ Ck ‰ÂL ‰È‰L ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,ÌÈ„Ú ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈≈ƒ¿««¿∆≈∆»»»∆«≈≈ƒ»«
BÏ Ú¯ÙÈÂ ,ÂÈ¯·„k ‡e‰L המותר ÂL‰את ‰È‰ ‰Ók Ú„BÈ B�È‡ Ì‡Â . ∆ƒ¿»»¿ƒ¿«¿ƒ≈≈««»»»»∆

מהחוב  יותר שווה שהיה מודה [דאם מהחוב יותר כלל שווה היה שלא ויתכן

לישבע, יכול ואין במקצת, מודה מחמת שבועה מחוייב הוי כמה, יודע אינו רק

Ú·LÏדמשלם] ‰ˆB¯ B�È‡ B‡ ÂL‰וליפטר , ‰È‰ ‰Ók ‰ÂÏ‰ Ú·LÈ , ≈∆ƒ»«ƒ»««…∆«»»»»∆
לישבע, מוכן כשהמלוה [אבל ונוטל, גזלו כמה שישבע דתקנו בנגזל כמו דהוי

לשבועה] שנפסל גמור כגזלן אינו ברשות, שלא שמכר דאע"פ ונפטר, ,נשבע
.B·BÁ ÏÚ ¯˙BÈ ‰ÂL ‰È‰L ‰Ó ‰ÂÏÓ‰ BÏ Ú¯ÙÈÂÌ‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â ¿ƒ¿«««¿∆«∆»»»∆≈«¿«ƒƒ

B¯ÎÓÏ e‰ÂˆL ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓ‰ כלום לו חייב לא וממילא שמכרו, במחיר ««¿∆≈∆ƒ»¿»¿

ÚaL� ‰ÂÏÓ‰ ,¯ÙBk ‰ÂÏ‰Âונפטר(„"ˆ˜ ˘¯˘ ˜"È¯‰Ó). ¿«…∆≈««¿∆ƒ¿«

ÊË,‡ÓeLa ÔÈ‡È˜a ˙BËBÈ„‰ ‰˘ÏL Èt ÏÚ B„ÈaL ÔBkLÓ ¯ÎBÓ‰«≈«¿∆¿»«ƒ¿…»∆¿¿ƒƒ¿»
BÓˆÚÏ BÁ˜ÏÏ È‡L¯ B�È‡ בפחות לעצמו שמכר שיאמרו חשד מפני ≈««¿»¿¿«¿

האמיתי  ÌÈÁÓÓמשוויו ÔÈ„ ˙Èa Èt ÏÚ B¯ÎBÓ Ì‡Â אין . זה שבאופן ¿ƒ¿«ƒ≈ƒÀ¿ƒ
האמיתי  במחירו מכר שלא BÓˆÚÏחשד BÁ˜ÏÏ È‡L¯L ¯ÓB‡L ÈÓ LÈ ,≈ƒ∆≈∆««¿»¿¿«¿

חשד  דין שייך מומחין בב"ד דגם וס"ל חולק, .והש"ך

ÔÒÈ� ÂË

ÊÈ בהערה ראה לסעיף ÏÚרכ הקדמה ,ÔBkLÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈«««¿«
,ÔBkLÓ‰Ó B·BÁ È„k ‰a‚ÈL ,È�BÏt ÔÓÊÏ e�„ÙÈ ‡Ï Ì‡L ˙�Ó¿«∆ƒ…ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈««¿

¯˙BÓ‰Â חובו על יותר המשכון ששווה ÂÈLÎÚÓ,מה ‰�zÓ ‰È‰È אע"פ ¿«»ƒ¿∆«»»≈«¿»
'מעכשיו' ‡zÎÓÒ‡שאמר ÈÂ‰,המותר על רק מעכשיו שיקנה שהתנה כיון «≈«¿«¿»

u

חלרכ. לא זה, סכום לו יתחייב  וכך  כך  לו יעשה  לא שאם  לחבירו  אומר כשאדם

במה להתחייב  אמיתית דעת סמיכות  בדבריו  שאין היינו  אסמכתא , דהוי החיוב ,

אסמכתא. נחשב  לא  'מעכשיו ', יתחייב  כך  יעשה לא שאם  לו  אמר ואם  שאמר,
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המשכון  כל על È‰È‰ולא È�BÏt ÔÓÊÏ e�„ÙÈ ‡Ï Ì‡L BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ…ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆
כחוב ËÏÁÓכולו עליו יישאר והחוב קנס, ‡zÎÓÒ‡בתורת ÈÓ� ÈÂ‰ כיון , À¿»«≈«≈«¿«¿»

להתחייב  בדעתו גומר אין וכך, כך יהיה לא אם רק שמתחייב דבר Ì‡Âשכל .¿ƒ
‰�˜ BÏ ¯Ó‡ המשכון כל È�BÏt,את ÔÓÊ „Ú e�„Ù‡ ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ »«¿≈≈«¿»ƒ…∆¿∆«¿«¿ƒ

‡zÎÓÒ‡ ÈÂ‰ ‡Ï„ ¯ÓB‡L ÈÓ LÈ הפוסקים רוב דעת הוא Ì‡LÂוכן ; ≈ƒ∆≈¿…«≈«¿«¿»¿∆ƒ
‰Úe·La ‰ÂÏÓ‰ ÔÓ‡� ,'ÂÈLÎÚÓ ‰�˜' ÈtÓ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÚBË ‰ÂÏ‰«…∆≈…»»ƒƒ¿≈≈«¿»∆¡»««¿∆ƒ¿»

ט"ו  סעיף לעיל שנתבאר ‡zÎÓÒ‡כמו È�È„a Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ.ÈÓ ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ≈«¿«¿»ƒ
B¯ÎBÓe ‡ˆ dÏ ¯Ó‡ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰LÎe ,B¯·ÁÓ ÔBkLÓ B„Èa LÈL∆≈¿»«¿≈¬≈¿∆ƒƒ««¿«»«≈≈¿

המכר  בדמי חובך  ÏË·Ïותפרע ‰ÂÏ‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÓe CÏ‰Â ,¿»«¿»¿«««»«…∆¿«≈
ÔÂÎ ‡ÏL ¯Ó‡Â ¯ÎÓ‰ שימכרנו ‡ÔÈהתכוון‡Ï‡באמת ,B˙BÁ„Ï «∆∆¿»«∆…ƒ≈∆»ƒ¿≈

ÌÈ˜ ¯ÎÓ‰Â ,ÌeÏk ÂÈ¯·„a אין שליח ועשיית למכור, שליח שעשאו כיון ƒ¿»»¿¿«∆∆«»
קנין  ÏL‡‰‚‰:.צריך ¯ÓBÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B¯ÎÓ ‡ÏL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…¿»»«¬…¿«∆…

e�¯kÓÈ לחזור ויכול שליח, עשאו רק אמירתו, ע"י בחפץ זכה לא המלוה כי ƒ¿¿∆

לשליח È')ממינויו ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙),Ú¯ÙÏ ‰ÂÏÓ‰ B˜Á„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿…«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,EÏL ‡‰È ÔBkLÓ‰ ‰ÂÏ‰ dÏ ¯Ó‡Â עמו עשה שלא כיון ¿»«≈«…∆««¿¿≈∆¿»«¬…

כ"ו, סעיף ע"ב סימן בשו"ע לעיל זה כל נתבאר וכבר בחפץ. זכה לא קנין,

בזה חולק שהש"ך מה בהערה שם ·"Ó)ועיין ÛÂÒ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

ÁÈ ו שימכרנו, למלוה הלוה ÔBkLÓaאמר ÔÈ�˙B� ÔÈ‡ ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡»«««¿∆«…∆≈¿ƒ««¿
e‰�z dÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ·e‰Ê ÌÈ¯NÚ ‡Ï‡ זה במחיר ÔÓ„Ê�Âתמכרנו , ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿»«≈¿≈¿ƒ¿«≈

BÏ למלוהB¯ÎÓe BÓÚ BÎÈÏB‰Â È„ÓÏ C¯„ שםÌÈLÏL· זה שם כי ∆∆¿»«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
שלו  ÂÏÏ‰המחיר Ïk‰ ללכת , חשב לא והלוה כ', רק מחירו שכאן אע"פ «…«…∆

לבעליו  שייך עליו שמרויח מה וכל ללוה, שייך החפץ מ"מ B‡ˆB‰‰Â˙למדי, ,¿«»
ÔÂÈk ,BÏ ÌÏLÈ ‡Ï BÁ¯Ë ¯ÎN Ï·‡ ;‰ÂÏ‰ ÏÚ ,BÎÈÏB‰Ï ‡ÈˆB‰L∆ƒ¿ƒ««…∆¬»¿«»¿…¿«≈≈»

.Ì˙‰Ï ‡Á¯B‡ dÏ ˙È‡ ÈÎ‰ Â‡Ï·„ƒ¿«»ƒƒ≈¿»¿»»

ÔÒÈ� ÊË

ËÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL „ÈaL B�BkLÓ ˙B„ÙÏ ‡a‰שמעוןzÏÁÓ ¯·k «»ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿¿»«¿»»«¿»
ÈÏ שלי יהיה ÌeÏk,שהמשכון ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ ,·ÈÁL Ì„‡·„ ÌeLÓ ƒ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿»»∆«»

‰ÏÈÁÓ ÔBLÏ CÈL ˙BÚÓ B¯·ÁÏ שייך עליו, חוב רק בעין המעות שאין כיון «¬≈»«»¿¿ƒ»
הפירעון  במקום היא המחילה כי מחילה, לשון זה Èa„על BÏ LÈLk Ï·‡ ,¬»¿∆≈¿«

ıÙÁ B¯·Á לו שאסור באופן בעין והם פקדון בתורת בידו שניתנו מעות או ¬≈≈∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãò ïîéñæö÷

בהם  zÓ�‰להשתמש ÔBLÏ ‡Ï‡ ,‰ÏÈÁÓ ÔBLÏ CÈL ‡Ï אפי', ומהני …«»¿¿ƒ»∆»¿«»»
עשה  לא מתנה, לשון ולא מחילה לשון שאמר וכיון בידו, שהחפץ כיון קנין, בלי

¯Ó"‡)כלום  ÔÓÈÒ ˘È¯ ÔÓ˜Ï Î"ÎÂ).

ÎB˙B„ÙÏ EÈz¯‰Ê‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓLÓ B�BkLÓ ˙B„ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»«ƒ¿«¿ƒƒ¿
¯ÓBÏ EzÚ„L Èz�·‰Â ,B�kLÓe CÏ ÈÏ z¯Ó‡Â ,ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰Lk¿∆ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ≈«¿¿¿≈«¿ƒ∆«¿¿«

˙Èa¯a e��kLÓ‡L גוי Ú¯Ùzאצל ,È˙ÈNÚ ÔÎÂאת Èa¯‰Â˙לגוי Ô¯˜‰ ∆¬«¿¿∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒƒ¿««∆∆¿»ƒƒ
משכונך  את תקבל Èa¯a˙ואז e��kLÓÈL ‰Ê ÔBLÏ ˙eÚÓLÓa ÔÈ‡ ומה , ≈¿«¿»»∆∆¿«¿¿∆¿ƒƒ

דברים  אינם שבלב דברים כן, ‰˜¯Ôשהבין ‡Ï‡ BÏ Ú¯ÙÈ ‡Ï ÔÎÏÂ ,¿»≈…ƒ¿«∆»«∆∆
הריבית  את לפרוע צריך הגוי אצל שמשכנו .רכא והמלוה

„Ú ÔÓÈÒ

ÔÂÚ¯Ù‰ ¯„ÒÂ ,ÚÂ¯ÙÏ ‰ÂÏÓ ‰�˙� ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ‡·
ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

ÔÒÈ� ÊÈ

‡‰ÂÏÓ‰ מקח דמי או שכירות, דמי הדין [והוא ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ Ôz� לאפוקי «ƒ¿∆ƒ»ƒ¿…«¿»»

שהפקידו] במקום רק לתובעו שיכול ‰e‰ÂÏולכן,(ÂË¯)פקדון eÏÙ‡¬ƒƒ¿»
BÏ LÈ Ì‡ ,ÌL e�Ú¯ÙÈL BÙÎÏe ¯a„Óa BÚ·zÏ ÏBÎÈ ,·eLÈa ללוה «ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿…∆ƒ¿»∆»ƒ≈

B˜etÒמעות  È„kצרכיוe ·eLÈÏ ÚÈ‚ÈL „ÚגםBÚ¯ÙÏ È„Î אין אם אבל ¿≈ƒ«∆«ƒ«¿ƒ¿≈¿»¿
מעות  שם לו להביא לטרוח צריך אין שם, מעות È¯aלו ÔÚBË ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â .¿ƒ««¿∆≈»ƒ

BÚ¯ÙÏ È„Îe B˜etÒ È„k BÏ LÈL ÈÏ לי לפרוע ÔÚBËוצריך ‰ÂÏ‰Â , ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈¿»¿¿«…∆≈
B˜etÒ È„k ‡Ï‡ BÏ ÔÈ‡L כאן לו לפרוע צריך Ú·LÈואין ‰Ò˙הלוה, ∆≈∆»¿≈ƒƒ»«∆≈

ברי] המלוה בטוען רק [והיינו לו במדבר,.שאין לפרוע שצריך שאמרנו מה

במדבר לפורעו לתובעו המלוה שזכות BÚ¯ÙÏהיינו ‰ˆB¯ ‰ÂÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«…∆∆¿»¿
·eLÈÏ ÚÈ‚ÈL „Ú e�ÓÓ Ïa˜È ‡Ï ‰ÂÏÓ‰ ‰ˆ¯È Ì‡ ,¯a„Óa שהוא «ƒ¿»ƒƒ¿∆««¿∆…¿«≈ƒ∆«∆«ƒ«¿ƒ

u

את רכא. לשלם המשכון  בעל  חייב  וריבית, קרן בעד שימשכן בפירוש  לו אמר ואם

מהגוי . עבורו  ללוות  המשכון בעל  של  כשלוחו  דנחשב  לגוי , הריבית
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המשכון  כל על È‰È‰ולא È�BÏt ÔÓÊÏ e�„ÙÈ ‡Ï Ì‡L BÓÚ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ∆ƒ…ƒ¿∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆
כחוב ËÏÁÓכולו עליו יישאר והחוב קנס, ‡zÎÓÒ‡בתורת ÈÓ� ÈÂ‰ כיון , À¿»«≈«≈«¿«¿»

להתחייב  בדעתו גומר אין וכך, כך יהיה לא אם רק שמתחייב דבר Ì‡Âשכל .¿ƒ
‰�˜ BÏ ¯Ó‡ המשכון כל È�BÏt,את ÔÓÊ „Ú e�„Ù‡ ‡Ï Ì‡ ÂÈLÎÚÓ »«¿≈≈«¿»ƒ…∆¿∆«¿«¿ƒ

‡zÎÓÒ‡ ÈÂ‰ ‡Ï„ ¯ÓB‡L ÈÓ LÈ הפוסקים רוב דעת הוא Ì‡LÂוכן ; ≈ƒ∆≈¿…«≈«¿«¿»¿∆ƒ
‰Úe·La ‰ÂÏÓ‰ ÔÓ‡� ,'ÂÈLÎÚÓ ‰�˜' ÈtÓ ‡ˆÈ ‡Ï ÔÚBË ‰ÂÏ‰«…∆≈…»»ƒƒ¿≈≈«¿»∆¡»««¿∆ƒ¿»

ט"ו  סעיף לעיל שנתבאר ‡zÎÓÒ‡כמו È�È„a Ê"¯ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚÂ.ÈÓ ¿«≈¿«»ƒ»¿ƒ≈«¿«¿»ƒ
B¯ÎBÓe ‡ˆ dÏ ¯Ó‡ ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰LÎe ,B¯·ÁÓ ÔBkLÓ B„Èa LÈL∆≈¿»«¿≈¬≈¿∆ƒƒ««¿«»«≈≈¿

המכר  בדמי חובך  ÏË·Ïותפרע ‰ÂÏ‰ ‡a Ck ¯Á‡Â ,B¯ÎÓe CÏ‰Â ,¿»«¿»¿«««»«…∆¿«≈
ÔÂÎ ‡ÏL ¯Ó‡Â ¯ÎÓ‰ שימכרנו ‡ÔÈהתכוון‡Ï‡באמת ,B˙BÁ„Ï «∆∆¿»«∆…ƒ≈∆»ƒ¿≈

ÌÈ˜ ¯ÎÓ‰Â ,ÌeÏk ÂÈ¯·„a אין שליח ועשיית למכור, שליח שעשאו כיון ƒ¿»»¿¿«∆∆«»
קנין  ÏL‡‰‚‰:.צריך ¯ÓBÏÂ Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ B¯ÎÓ ‡ÏL ÔÓÊ Ïk Ï·‡¬»»¿«∆…¿»»«¬…¿«∆…

e�¯kÓÈ לחזור ויכול שליח, עשאו רק אמירתו, ע"י בחפץ זכה לא המלוה כי ƒ¿¿∆

לשליח È')ממינויו ÛÏ‡ ÔÓÈÒ ‡"·˘¯ ˙·Â˘˙),Ú¯ÙÏ ‰ÂÏÓ‰ B˜Á„ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»««¿∆ƒ¿…«

Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ,EÏL ‡‰È ÔBkLÓ‰ ‰ÂÏ‰ dÏ ¯Ó‡Â עמו עשה שלא כיון ¿»«≈«…∆««¿¿≈∆¿»«¬…

כ"ו, סעיף ע"ב סימן בשו"ע לעיל זה כל נתבאר וכבר בחפץ. זכה לא קנין,

בזה חולק שהש"ך מה בהערה שם ·"Ó)ועיין ÛÂÒ ÛÒÂÈ È˜ÂÓ�).

ÁÈ ו שימכרנו, למלוה הלוה ÔBkLÓaאמר ÔÈ�˙B� ÔÈ‡ ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ ¯Ó‡»«««¿∆«…∆≈¿ƒ««¿
e‰�z dÏ ¯Ó‡Â ,ÌÈ·e‰Ê ÌÈ¯NÚ ‡Ï‡ זה במחיר ÔÓ„Ê�Âתמכרנו , ∆»∆¿ƒ¿ƒ¿»«≈¿≈¿ƒ¿«≈

BÏ למלוהB¯ÎÓe BÓÚ BÎÈÏB‰Â È„ÓÏ C¯„ שםÌÈLÏL· זה שם כי ∆∆¿»«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ
שלו  ÂÏÏ‰המחיר Ïk‰ ללכת , חשב לא והלוה כ', רק מחירו שכאן אע"פ «…«…∆

לבעליו  שייך עליו שמרויח מה וכל ללוה, שייך החפץ מ"מ B‡ˆB‰‰Â˙למדי, ,¿«»
ÔÂÈk ,BÏ ÌÏLÈ ‡Ï BÁ¯Ë ¯ÎN Ï·‡ ;‰ÂÏ‰ ÏÚ ,BÎÈÏB‰Ï ‡ÈˆB‰L∆ƒ¿ƒ««…∆¬»¿«»¿…¿«≈≈»

.Ì˙‰Ï ‡Á¯B‡ dÏ ˙È‡ ÈÎ‰ Â‡Ï·„ƒ¿«»ƒƒ≈¿»¿»»

ÔÒÈ� ÊË

ËÈBÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓL „ÈaL B�BkLÓ ˙B„ÙÏ ‡a‰שמעוןzÏÁÓ ¯·k «»ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿¿»«¿»»«¿»
ÈÏ שלי יהיה ÌeÏk,שהמשכון ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ ,·ÈÁL Ì„‡·„ ÌeLÓ ƒ≈ƒ¿»»¿ƒƒ¿»»∆«»

‰ÏÈÁÓ ÔBLÏ CÈL ˙BÚÓ B¯·ÁÏ שייך עליו, חוב רק בעין המעות שאין כיון «¬≈»«»¿¿ƒ»
הפירעון  במקום היא המחילה כי מחילה, לשון זה Èa„על BÏ LÈLk Ï·‡ ,¬»¿∆≈¿«

ıÙÁ B¯·Á לו שאסור באופן בעין והם פקדון בתורת בידו שניתנו מעות או ¬≈≈∆

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãò ïîéñæö÷

בהם  zÓ�‰להשתמש ÔBLÏ ‡Ï‡ ,‰ÏÈÁÓ ÔBLÏ CÈL ‡Ï אפי', ומהני …«»¿¿ƒ»∆»¿«»»
עשה  לא מתנה, לשון ולא מחילה לשון שאמר וכיון בידו, שהחפץ כיון קנין, בלי

¯Ó"‡)כלום  ÔÓÈÒ ˘È¯ ÔÓ˜Ï Î"ÎÂ).

ÎB˙B„ÙÏ EÈz¯‰Ê‰ BÏ ¯Ó‡Â ,ÔBÚÓLÓ B�BkLÓ ˙B„ÙÏ ‡a‰«»ƒ¿«¿ƒƒ¿¿»«ƒ¿«¿ƒƒ¿
¯ÓBÏ EzÚ„L Èz�·‰Â ,B�kLÓe CÏ ÈÏ z¯Ó‡Â ,ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰Lk¿∆ƒƒ««¿«¿»«¿»ƒ≈«¿¿¿≈«¿ƒ∆«¿¿«

˙Èa¯a e��kLÓ‡L גוי Ú¯Ùzאצל ,È˙ÈNÚ ÔÎÂאת Èa¯‰Â˙לגוי Ô¯˜‰ ∆¬«¿¿∆¿ƒƒ¿≈»ƒƒƒ¿««∆∆¿»ƒƒ
משכונך  את תקבל Èa¯a˙ואז e��kLÓÈL ‰Ê ÔBLÏ ˙eÚÓLÓa ÔÈ‡ ומה , ≈¿«¿»»∆∆¿«¿¿∆¿ƒƒ

דברים  אינם שבלב דברים כן, ‰˜¯Ôשהבין ‡Ï‡ BÏ Ú¯ÙÈ ‡Ï ÔÎÏÂ ,¿»≈…ƒ¿«∆»«∆∆
הריבית  את לפרוע צריך הגוי אצל שמשכנו .רכא והמלוה

„Ú ÔÓÈÒ

ÔÂÚ¯Ù‰ ¯„ÒÂ ,ÚÂ¯ÙÏ ‰ÂÏÓ ‰�˙� ÌÂ˜Ó ‰ÊÈ‡·
ÌÈÙÈÚÒ 'Ê Â·Â

ÔÒÈ� ÊÈ

‡‰ÂÏÓ‰ מקח דמי או שכירות, דמי הדין [והוא ÌB˜Ó ÏÎa Ú·zÏ Ôz� לאפוקי «ƒ¿∆ƒ»ƒ¿…«¿»»

שהפקידו] במקום רק לתובעו שיכול ‰e‰ÂÏולכן,(ÂË¯)פקדון eÏÙ‡¬ƒƒ¿»
BÏ LÈ Ì‡ ,ÌL e�Ú¯ÙÈL BÙÎÏe ¯a„Óa BÚ·zÏ ÏBÎÈ ,·eLÈa ללוה «ƒ»¿»¿«ƒ¿»¿…∆ƒ¿»∆»ƒ≈

B˜etÒמעות  È„kצרכיוe ·eLÈÏ ÚÈ‚ÈL „ÚגםBÚ¯ÙÏ È„Î אין אם אבל ¿≈ƒ«∆«ƒ«¿ƒ¿≈¿»¿
מעות  שם לו להביא לטרוח צריך אין שם, מעות È¯aלו ÔÚBË ‰ÂÏÓ‰ Ì‡Â .¿ƒ««¿∆≈»ƒ

BÚ¯ÙÏ È„Îe B˜etÒ È„k BÏ LÈL ÈÏ לי לפרוע ÔÚBËוצריך ‰ÂÏ‰Â , ƒ∆≈¿≈ƒ¿≈¿»¿¿«…∆≈
B˜etÒ È„k ‡Ï‡ BÏ ÔÈ‡L כאן לו לפרוע צריך Ú·LÈואין ‰Ò˙הלוה, ∆≈∆»¿≈ƒƒ»«∆≈

ברי] המלוה בטוען רק [והיינו לו במדבר,.שאין לפרוע שצריך שאמרנו מה

במדבר לפורעו לתובעו המלוה שזכות BÚ¯ÙÏהיינו ‰ˆB¯ ‰ÂÏ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ«…∆∆¿»¿
·eLÈÏ ÚÈ‚ÈL „Ú e�ÓÓ Ïa˜È ‡Ï ‰ÂÏÓ‰ ‰ˆ¯È Ì‡ ,¯a„Óa שהוא «ƒ¿»ƒƒ¿∆««¿∆…¿«≈ƒ∆«∆«ƒ«¿ƒ

u

את רכא. לשלם המשכון  בעל  חייב  וריבית, קרן בעד שימשכן בפירוש  לו אמר ואם

מהגוי . עבורו  ללוות  המשכון בעל  של  כשלוחו  דנחשב  לגוי , הריבית
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בטוח  eLÈa·מקום e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Ó העליונה , על המלוה ÏÎaדיד ,e‰ÈÓe . ≈««∆ƒ¿»«ƒƒ¿»
ÌB˜Ó ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ‰ ÌB˜Ó B�È‡ eÏÙ‡ ,Ïa˜Ï BÙÎÏ ÏBÎÈ ·eLÈ ÌB˜Ó¿ƒ»¿…¿«≈¬ƒ≈¿««¿∆¿…¿

LÈ eÏÙ‡ ;e‰ÂÏ‰L ÌB˜Ó ‡ÏÂ ‰ÂÏ‰ לפורעו שרוצה זה ישוב ממקום «…∆¿…»∆ƒ¿»¬ƒ≈
BÓB˜ÓÏשם ÚÈ‚ÈL Ì„˜ ˙B¯a„Ó ‰Ók ובתוך] ישוב. במקום שפורעו כיון «»ƒ¿»…∆∆«ƒ«ƒ¿

להיות  שיכול לעיניים כניכר דהוי זה, באופן מעותיו לקבל לכופו יכול אין זמנו,

ב'] בסעיף וכמו ÈLÂ¯‰הפסד במדבר . כעת נמצאת ÌB˜Óכ eLÁ·‰אפילו ¿«»»¬»¿
.·eLÈ:‰‚‰אם a„Óa¯אבל B�BÚ¯t Ïa˜Ï BÙÎÏ ÏBÎÈ ,¯a„Óa e‰ÂÏ‰ ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿…¿«≈ƒ¿«ƒ¿»

הלוהו  שם שגם כיון שמור, מקום שאינו Ó‡Â¯אע"פ ,·eLÈa e‰ÂÏ‰ eÏÙ‡Â .«¬ƒƒ¿»«ƒ¿»«

˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ È�‡ Ì‚ ‰ÂÏÓ‰ dÏ ¯Ó‡Â ,¯a„ÓÏ ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ È�‡ ‰ÂÏ‰ dÏ≈«…∆¬ƒ∆»≈«ƒ¿»¿»«≈««¿∆«¬ƒ∆»≈

¯a„Óa Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ¯a„Óa e‰ÂÏ‰ eÏ‡k ÈÂ‰ ,¯a„ÓÏ זמן הגיע כבר אם «ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«ƒ¿»

יום  הל' בתוך אפילו הלואה בסתם או .(ÂË¯)רכב הפירעון,

·„ÓÚÈ ‡ÏL È„k BÚ¯ÙÏ ‰ÂÏ‰ ‰ˆB¯Â ,ÔÓÊ ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ Ú·»̃«««¿∆«…∆¿«¿∆«…∆¿»¿¿≈∆…«¬…
BÏa˜Ï ‰ˆB¯ B�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,ÔÓÊ‰ „Ú B˙eÈ¯Á‡a ÔBÓÓ‰ מחמת «»¿«¬»««¿«¿««¿∆≈∆¿«¿

וכדלהלן  היזקות ושאר ייאנס שהממון  ‡Ìשחושש ‡Ûכבר, ,ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ ƒƒƒ««¿««
ÌÈÒ�‡‰Ó BÓˆÚ ÏÈˆ‰Ï È„k B·BÁ Ú¯ÙÏ ¯‰ÓÓ ‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«…∆¿«≈ƒ¿…«¿≈¿«ƒ«¿≈»√»ƒ

ÚaËÓ‰ ÛeÏÁ BÓk ,‡·Ï ÌÈ„È˙Ú‰,המטבעות את להחליף שעומדים »¬ƒƒ»…¿ƒ««¿≈«
פחות  שווים יהיו או ייפסלו הישנות המטבעות ‰ÌÈÒÓוכל ˙¯Ê‚e¿≈««ƒƒ

˙¯ÁLz‰Â'˙È¯Á˘ ÔÂ‰�Ó „Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï' ÔÈ�ÚÎ ,ÍÏÓ Ï˘ ˙Â„Â·Ú ,˘Â¯ÈÙ) ¿«ƒ¿…∆
אחד  לכל שיש ממונו כפי עבודות או מיסים להטיל עומד BÓÚ,)שהמלך ÔÈ„‰«ƒƒ

לפורעו  ורשאי הלוה zÚ‰כיון,עם ÔÈ‡L הפירעון �¯‡È˙בזמן ‰Ï˜Ï˜‰ ∆≈«»««¿»»ƒ¿≈
נראי  שהקלקלה דנחשב במדבר פירעון לעיניים כמו È˙ÚL„‰ת Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬ƒ»

˙Ï˜z ÏÚ ÁÈ‚L‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,ÔBÚ¯t‰ ¯Á‡Ï ÌBÈa Ba B‡ ¯ÁÓÏ ‡·Ï»…¿»»«¿«««≈»¿≈¿«¿ƒ«««»«
Ì‡ Ï·‡ .B¯·ÁעדייןÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ ‡Ï להקדים רוצה והלוה הפירעון, של ¬≈¬»ƒ…ƒƒ««¿«

בעתיד  הפסדים מחשש ‰ÚaËÓפרעונו, ÛeÏÁ ÌÈ�ÈÚÏ ¯k�Â ÈeˆÓ Ì‡ ,ƒ»¿ƒ»»≈«ƒƒ««¿≈«
Ì„˜ B·BÁ Ïa˜Ï BÙÎÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,˙¯ÁLz‰Â ÌÈÒÓ‰ ˙¯Ê‚e „ÈÓƒ«¿≈««ƒƒ¿«ƒ¿…∆≈»¿…¿«≈…∆

B�ÓÊ הזמן קודם פרעונו לקבל חייב אינו מהפירעון, ליפסד שיכול ‡·Ïכיון . ¿«¬»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBÈÎÂ ‰Ï‡‰ ˙BLLÁ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»««ƒ»«¬»»≈∆¿«≈««ƒ

u

אפרערכב. ארצה, שאם  בפירוש  לו  אמר אם דדוקא  מהרש "ל  בשם  פסק  והש "ך 

שם. לך 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãò ïîéñèö÷

B˙eÈ¯Á‡a eÈ‰È ‡ÏL È„k ÔÓÊ‰ Ì„˜ B·BÁ Ïa˜Ï ‰ˆB¯ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡L∆≈««¿∆∆¿«≈…∆«¿«¿≈∆…ƒ¿¿«¬»
ÔÓÊ‰ ÚÈ‚ÈL „Ú מ"מ שונות, תקלות עוד להיות יכול BÏ,כי ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ «∆«ƒ««¿«≈¿ƒ

‡È‰ ‰ÂÏ‰ ˙�˜zÏ ÔÓÊ‰ ˙eÚÈ·˜L È�tÓ לפני החוב את לפרוע ורשאי ƒ¿≈∆¿ƒ«¿«¿«»««…∆ƒ
.הזמן 

ÔÒÈ� ÁÈ

מחיר ‚ וינכה בזול, פירות יאכל שהמלוה כדי במשכון קרקע הלוה נותן פעמים

חובו  ולפרוע זמן בכל לבוא יכול שהלוה מקומות יש אמנם החוב, מסכום זה 

לפורעו, שרוצה אע"פ מסויים זמן שעד שנהוג מקומות ויש המלוה, את ולסלק

מהקרקע. לסלקו יכול B¯t˙אינו d�Ó ÏÈÎ‡ ‡˜„ ,‡�BkLÓ„ ·BÁ¿«¿»¿»»ƒƒ≈≈
,ÔÓÊ‰ ÚÈ‚ÈL „Ú È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡a זה הרי לסלקו יכול שאינו כיון ¿«¿»¿…¿«¿≈«∆«ƒ««¿«

ÈÓ„ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t Á˜BÏL BÓk פירות ממנו שקנה וכמו דומה שזה היינו ¿∆≈«≈«¿«»≈
מסויימת  Âלתקופה ¯ˆ‰לכן, Ì‡ המלוהÌ„˜ ˙BÚÓ‰ Ïa˜Ó B�È‡ , ¿ƒ»»≈¿«≈«»…∆

ÔÓÊ‰,המלוה לטובת גם הוא הזמן קביעת זה באופן ÁÈ�Óכי Ôk Ì‡ ‡Ï‡ «¿«∆»ƒ≈«ƒ«
ÏÎ‡Ï ˙B¯t‰ BÏ לפרוע יכול כאן אף כשירצה, לסלקו שיכול במקום אבל «≈∆¡…

שרוצה  מתי ÔÓÊa‰‚‰:.לו ‡e‰Â ,EÈ˙BÚÓ ÏË ‰ÂÏÓÏ ¯Ó‡L ‰ÂÏ שקבעו …∆∆»«««¿∆…»∆¿«¿«

Ì‰Âלפירעון  ÌÏa˜Ï ‰ˆB¯ B�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÂÏ‰נשארו, „Èa ÌÈÁ�Óe ÌÈ¯e¯ˆ ¿««¿∆≈∆¿«¿»¿≈¿ƒÀ»ƒ¿«…∆

ÌÏLÏ ·ÈÁ ‰ÂÏ‰ ,eÒ�‡� B‡ e·�‚�Â זכה שלא זמן וכל מעותיו, שהם כיון ¿ƒ¿¿∆∆¿«…∆«»¿«≈

החוב  נפרע לא המלוה, eËt¯בהם ,‡�Â‚ È‡‰ ÈÎa ÔB„˜Ùa Ï·‡ כיון . ¬»¿ƒ»¿ƒ««¿»»

אפילו  פטור עוד, לשומרו רוצה שאינו ואומר למפקיד, שייך שהפיקדון

שמירתו דכלתה ÛÒÂÈ)מפשיעה, ˙È·).

„ÔÓÊÏ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ מסוייםÔÓÊ‰ CBz BÚ¯ÙÏ ‰ÂÏ‰ ‡·e כמו , ««¿∆∆¬≈ƒ¿«»«…∆¿»¿«¿«
שיכו  ב' סעיף בסוף לפורעו שנתבאר שרוצה אלא הזמן, בתוך לפרוע ל

ËB¯ËB¯Ùa אלא אחת, בבת החוב כל את ‡ÌÈ¯ÓBלא LÈ ,¯�È„ ¯�È„ ƒ¿¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ
Û‡„ ,˙Á‡ ÌÚÙa È·BÁ Ïk ÈÏ Ôz ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡L∆≈««¿∆»¿«≈¿«≈ƒ»ƒ¿««««¿«
ÂÈÏÚ ˙ÓÚ¯z ‰ÂÏÓÏ LÈL ‡Ï‡ ,ÔBÚ¯t ‡¯˜� ¯�È„ ¯�È„ ÏL ÔBÚ¯t≈»∆ƒ»ƒ»ƒ¿»≈»∆»∆≈««¿∆«¿…∆»»
עסק  בזה קונה הייתי אחת בבת כולו פורע היית ואילו כספו, מתבזבז עי"ז כי

B„N˙אחר  ÈzL eÏÙ‡ B‡ ,e‰„N BÏ ÔkLÓ Ì‡ ,e‰ÈÓe באופן . אפילו ƒƒƒ¿≈»≈¬ƒ¿≈»
שירצה  מתי לפורעו שיוכל לו שכתב אלא פירות, BÙÎÏשאוכל ÏBÎÈ B�È‡ ,≈»¿…

˙BÚÓ‰ ÈˆÁa ‡�BkLÓ‰ ÈˆÁ BÏ ¯ÈÊÁÈL רשאי כמשכון, שקיבלם כיון ∆«¬ƒ¬ƒ««¿»«¬ƒ«»
ביחד  החוב כל כשיפרע רק ויחזירם טוב, משכון שרוצה של Â.לומר זה ¿באופן
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בטוח  eLÈa·מקום e‰ÂÏ‰L ¯Á‡Ó העליונה , על המלוה ÏÎaדיד ,e‰ÈÓe . ≈««∆ƒ¿»«ƒƒ¿»
ÌB˜Ó ‡ÏÂ ‰ÂÏÓ‰ ÌB˜Ó B�È‡ eÏÙ‡ ,Ïa˜Ï BÙÎÏ ÏBÎÈ ·eLÈ ÌB˜Ó¿ƒ»¿…¿«≈¬ƒ≈¿««¿∆¿…¿

LÈ eÏÙ‡ ;e‰ÂÏ‰L ÌB˜Ó ‡ÏÂ ‰ÂÏ‰ לפורעו שרוצה זה ישוב ממקום «…∆¿…»∆ƒ¿»¬ƒ≈
BÓB˜ÓÏשם ÚÈ‚ÈL Ì„˜ ˙B¯a„Ó ‰Ók ובתוך] ישוב. במקום שפורעו כיון «»ƒ¿»…∆∆«ƒ«ƒ¿

להיות  שיכול לעיניים כניכר דהוי זה, באופן מעותיו לקבל לכופו יכול אין זמנו,

ב'] בסעיף וכמו ÈLÂ¯‰הפסד במדבר . כעת נמצאת ÌB˜Óכ eLÁ·‰אפילו ¿«»»¬»¿
.·eLÈ:‰‚‰אם a„Óa¯אבל B�BÚ¯t Ïa˜Ï BÙÎÏ ÏBÎÈ ,¯a„Óa e‰ÂÏ‰ ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿…¿«≈ƒ¿«ƒ¿»

הלוהו  שם שגם כיון שמור, מקום שאינו Ó‡Â¯אע"פ ,·eLÈa e‰ÂÏ‰ eÏÙ‡Â .«¬ƒƒ¿»«ƒ¿»«

˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ È�‡ Ì‚ ‰ÂÏÓ‰ dÏ ¯Ó‡Â ,¯a„ÓÏ ˙‡ˆÏ ‰ˆB¯ È�‡ ‰ÂÏ‰ dÏ≈«…∆¬ƒ∆»≈«ƒ¿»¿»«≈««¿∆«¬ƒ∆»≈

¯a„Óa Ïa˜Ï CÈ¯ˆÂ ¯a„Óa e‰ÂÏ‰ eÏ‡k ÈÂ‰ ,¯a„ÓÏ זמן הגיע כבר אם «ƒ¿»«≈¿ƒƒ¿»«ƒ¿»¿»ƒ¿«≈«ƒ¿»

יום  הל' בתוך אפילו הלואה בסתם או .(ÂË¯)רכב הפירעון,

·„ÓÚÈ ‡ÏL È„k BÚ¯ÙÏ ‰ÂÏ‰ ‰ˆB¯Â ,ÔÓÊ ‰ÂÏÏ ‰ÂÏÓ‰ Ú·»̃«««¿∆«…∆¿«¿∆«…∆¿»¿¿≈∆…«¬…
BÏa˜Ï ‰ˆB¯ B�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ,ÔÓÊ‰ „Ú B˙eÈ¯Á‡a ÔBÓÓ‰ מחמת «»¿«¬»««¿«¿««¿∆≈∆¿«¿

וכדלהלן  היזקות ושאר ייאנס שהממון  ‡Ìשחושש ‡Ûכבר, ,ÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ ƒƒƒ««¿««
ÌÈÒ�‡‰Ó BÓˆÚ ÏÈˆ‰Ï È„k B·BÁ Ú¯ÙÏ ¯‰ÓÓ ‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ«ƒ∆«…∆¿«≈ƒ¿…«¿≈¿«ƒ«¿≈»√»ƒ

ÚaËÓ‰ ÛeÏÁ BÓk ,‡·Ï ÌÈ„È˙Ú‰,המטבעות את להחליף שעומדים »¬ƒƒ»…¿ƒ««¿≈«
פחות  שווים יהיו או ייפסלו הישנות המטבעות ‰ÌÈÒÓוכל ˙¯Ê‚e¿≈««ƒƒ

˙¯ÁLz‰Â'˙È¯Á˘ ÔÂ‰�Ó „Á„ ‡¯ÓÁ ‡Ï' ÔÈ�ÚÎ ,ÍÏÓ Ï˘ ˙Â„Â·Ú ,˘Â¯ÈÙ) ¿«ƒ¿…∆
אחד  לכל שיש ממונו כפי עבודות או מיסים להטיל עומד BÓÚ,)שהמלך ÔÈ„‰«ƒƒ

לפורעו  ורשאי הלוה zÚ‰כיון,עם ÔÈ‡L הפירעון �¯‡È˙בזמן ‰Ï˜Ï˜‰ ∆≈«»««¿»»ƒ¿≈
נראי  שהקלקלה דנחשב במדבר פירעון לעיניים כמו È˙ÚL„‰ת Èt ÏÚ Û‡ ,««ƒ∆¬ƒ»

˙Ï˜z ÏÚ ÁÈ‚L‰Ï BÏ ÔÈ‡Â ,ÔBÚ¯t‰ ¯Á‡Ï ÌBÈa Ba B‡ ¯ÁÓÏ ‡·Ï»…¿»»«¿«««≈»¿≈¿«¿ƒ«««»«
Ì‡ Ï·‡ .B¯·ÁעדייןÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ ‡Ï להקדים רוצה והלוה הפירעון, של ¬≈¬»ƒ…ƒƒ««¿«

בעתיד  הפסדים מחשש ‰ÚaËÓפרעונו, ÛeÏÁ ÌÈ�ÈÚÏ ¯k�Â ÈeˆÓ Ì‡ ,ƒ»¿ƒ»»≈«ƒƒ««¿≈«
Ì„˜ B·BÁ Ïa˜Ï BÙÎÏ ÏBÎÈ B�È‡ ,˙¯ÁLz‰Â ÌÈÒÓ‰ ˙¯Ê‚e „ÈÓƒ«¿≈««ƒƒ¿«ƒ¿…∆≈»¿…¿«≈…∆

B�ÓÊ הזמן קודם פרעונו לקבל חייב אינו מהפירעון, ליפסד שיכול ‡·Ïכיון . ¿«¬»
Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‡ˆBÈÎÂ ‰Ï‡‰ ˙BLLÁ‰ ÏkÓ ˙Á‡ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»««ƒ»«¬»»≈∆¿«≈««ƒ

u

אפרערכב. ארצה, שאם  בפירוש  לו  אמר אם דדוקא  מהרש "ל  בשם  פסק  והש "ך 

שם. לך 

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãò ïîéñèö÷

B˙eÈ¯Á‡a eÈ‰È ‡ÏL È„k ÔÓÊ‰ Ì„˜ B·BÁ Ïa˜Ï ‰ˆB¯ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡L∆≈««¿∆∆¿«≈…∆«¿«¿≈∆…ƒ¿¿«¬»
ÔÓÊ‰ ÚÈ‚ÈL „Ú מ"מ שונות, תקלות עוד להיות יכול BÏ,כי ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ «∆«ƒ««¿«≈¿ƒ

‡È‰ ‰ÂÏ‰ ˙�˜zÏ ÔÓÊ‰ ˙eÚÈ·˜L È�tÓ לפני החוב את לפרוע ורשאי ƒ¿≈∆¿ƒ«¿«¿«»««…∆ƒ
.הזמן 

ÔÒÈ� ÁÈ

מחיר ‚ וינכה בזול, פירות יאכל שהמלוה כדי במשכון קרקע הלוה נותן פעמים

חובו  ולפרוע זמן בכל לבוא יכול שהלוה מקומות יש אמנם החוב, מסכום זה 

לפורעו, שרוצה אע"פ מסויים זמן שעד שנהוג מקומות ויש המלוה, את ולסלק

מהקרקע. לסלקו יכול B¯t˙אינו d�Ó ÏÈÎ‡ ‡˜„ ,‡�BkLÓ„ ·BÁ¿«¿»¿»»ƒƒ≈≈
,ÔÓÊ‰ ÚÈ‚ÈL „Ú È˜ÏÒÓ ‡Ï„ ‡¯˙‡a זה הרי לסלקו יכול שאינו כיון ¿«¿»¿…¿«¿≈«∆«ƒ««¿«

ÈÓ„ ÔÓÊ „Ú ˙B¯t Á˜BÏL BÓk פירות ממנו שקנה וכמו דומה שזה היינו ¿∆≈«≈«¿«»≈
מסויימת  Âלתקופה ¯ˆ‰לכן, Ì‡ המלוהÌ„˜ ˙BÚÓ‰ Ïa˜Ó B�È‡ , ¿ƒ»»≈¿«≈«»…∆

ÔÓÊ‰,המלוה לטובת גם הוא הזמן קביעת זה באופן ÁÈ�Óכי Ôk Ì‡ ‡Ï‡ «¿«∆»ƒ≈«ƒ«
ÏÎ‡Ï ˙B¯t‰ BÏ לפרוע יכול כאן אף כשירצה, לסלקו שיכול במקום אבל «≈∆¡…

שרוצה  מתי ÔÓÊa‰‚‰:.לו ‡e‰Â ,EÈ˙BÚÓ ÏË ‰ÂÏÓÏ ¯Ó‡L ‰ÂÏ שקבעו …∆∆»«««¿∆…»∆¿«¿«

Ì‰Âלפירעון  ÌÏa˜Ï ‰ˆB¯ B�È‡ ‰ÂÏÓ‰Â ÂÏ‰נשארו, „Èa ÌÈÁ�Óe ÌÈ¯e¯ˆ ¿««¿∆≈∆¿«¿»¿≈¿ƒÀ»ƒ¿«…∆

ÌÏLÏ ·ÈÁ ‰ÂÏ‰ ,eÒ�‡� B‡ e·�‚�Â זכה שלא זמן וכל מעותיו, שהם כיון ¿ƒ¿¿∆∆¿«…∆«»¿«≈

החוב  נפרע לא המלוה, eËt¯בהם ,‡�Â‚ È‡‰ ÈÎa ÔB„˜Ùa Ï·‡ כיון . ¬»¿ƒ»¿ƒ««¿»»

אפילו  פטור עוד, לשומרו רוצה שאינו ואומר למפקיד, שייך שהפיקדון

שמירתו דכלתה ÛÒÂÈ)מפשיעה, ˙È·).

„ÔÓÊÏ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ מסוייםÔÓÊ‰ CBz BÚ¯ÙÏ ‰ÂÏ‰ ‡·e כמו , ««¿∆∆¬≈ƒ¿«»«…∆¿»¿«¿«
שיכו  ב' סעיף בסוף לפורעו שנתבאר שרוצה אלא הזמן, בתוך לפרוע ל

ËB¯ËB¯Ùa אלא אחת, בבת החוב כל את ‡ÌÈ¯ÓBלא LÈ ,¯�È„ ¯�È„ ƒ¿¿ƒ»ƒ»≈¿ƒ
Û‡„ ,˙Á‡ ÌÚÙa È·BÁ Ïk ÈÏ Ôz ¯ÓBÏÂ ·kÚÏ ÏBÎÈ ‰ÂÏÓ‰ ÔÈ‡L∆≈««¿∆»¿«≈¿«≈ƒ»ƒ¿««««¿«
ÂÈÏÚ ˙ÓÚ¯z ‰ÂÏÓÏ LÈL ‡Ï‡ ,ÔBÚ¯t ‡¯˜� ¯�È„ ¯�È„ ÏL ÔBÚ¯t≈»∆ƒ»ƒ»ƒ¿»≈»∆»∆≈««¿∆«¿…∆»»
עסק  בזה קונה הייתי אחת בבת כולו פורע היית ואילו כספו, מתבזבז עי"ז כי

B„N˙אחר  ÈzL eÏÙ‡ B‡ ,e‰„N BÏ ÔkLÓ Ì‡ ,e‰ÈÓe באופן . אפילו ƒƒƒ¿≈»≈¬ƒ¿≈»
שירצה  מתי לפורעו שיוכל לו שכתב אלא פירות, BÙÎÏשאוכל ÏBÎÈ B�È‡ ,≈»¿…

˙BÚÓ‰ ÈˆÁa ‡�BkLÓ‰ ÈˆÁ BÏ ¯ÈÊÁÈL רשאי כמשכון, שקיבלם כיון ∆«¬ƒ¬ƒ««¿»«¬ƒ«»
ביחד  החוב כל כשיפרע רק ויחזירם טוב, משכון שרוצה של Â.לומר זה ¿באופן
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‰„ÔÈמשכון ‡e‰אפילוÔÓÊ‰ ÚÈ‚‰ Ì‡ הזמן הגיע לא אם שכן ‡ÔÈוכל , «ƒƒƒƒ««¿«≈

ËB¯ËB¯Ùa ÔBÚ¯t Ïa˜Ï CÈ¯ˆ שרשאי הסעיף בתחילת שנתבאר אע"פ »ƒ¿«≈≈»ƒ¿¿

רשאי  בידו, קרקע משכון לו שיש הכא הזמן, בתוך אפילו בפרוטרוט לפורעו

אחת בבת הכל פורע אא"כ הזמן, כשהגיע אפילו להחזירו Ù¯˜שלא ÈÎ„¯Ó)

(ÌÈ�Ó‡‰.

ÔÒÈ� ËÈ

‰¯˙BÈ ÌÈÂLL Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔBkLÓ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈««¿ƒ«¿¿ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯Ó‡Â ‰ÂÏ‰ ‡·e ,B·BÁÓ למלוהB·BÁ È„k ˙B�BkLÓ‰Ó Á˜ÈL ≈»«…∆¿»«∆ƒ«≈««¿¿≈

חובו  בהם ÌeÏkויפרע ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ ,¯˙BÓ‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ יכול אין כי ¿«¬ƒ∆«»≈ƒ¿»»¿
שכן  וכל מעות. לו שיהיה עד להמתין ורשאי חובו, בעד מטלטלין לקבל לכופו

בתורת  שקיבלו כיון במשכון, לפורעו רוצה רק מעות, לו שיש מודה כשהלוה

BÁ‰Ó·משכון  ¯˙BÈ ÌÈÂL ˙B�BkLÓ‰ ÔÈ‡ Ì‡ ÔÈ„‰ ‡e‰Â כדי . אלא ¿«ƒƒ≈««¿»ƒ≈≈«
B¯ËLהחוב  BÏ ¯ÈÊÁÈÂ B·BÁa ÌÏËÈL BÙÎÏ ÏBÎÈ B�È‡ הנ"ל , .מטעם ≈»¿…∆ƒ¿≈¿¿«¬ƒ¿»

Â‡Ï‡ ÈÏËÏËÓ ‡ÏÂ ˙BÚÓ ÈÏ ÔÈ‡ ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰Lk ¯Ó‡L ‰ÂÏ…∆∆»«¿∆ƒƒ«¿««≈»≈ƒ»¿…¿«¿¿≈∆»
È�‡Â Ú˜¯˜a ıÙÁ È�È‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓe ,E·BÁa B˙B‡ ÏË ,Ú˜¯«̃¿«…¿¿«¿∆≈≈ƒ»≈¿«¿««¬ƒ
Ú˜¯˜ Á˜‡L È�ÙÎÏ ÏBÎÈ E�È‡Â ˙BÚÓ EÏ eÈ‰ÈL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ‰ˆB¯∆¿«¿ƒ«∆ƒ¿¿»¿≈¿»¿…≈ƒ∆∆««¿«

‰ÂÏÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ,ÂÈLÎÚ È·BÁ Ú·Bz È�È‡L ÔÂÈk רכג. ≈»∆≈ƒ≈«ƒ«¿»«ƒƒ««¿∆

ÔÒÈ� 'Î

ÊÚaËÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ מקח עבור לו שחייב או  מעות שהלוהו הן ««¿∆∆¬≈«««¿≈«
לו  ÏÒÙ�Âשמכר זה , במקום להוציאו ראוי ‡Ìואין ÏBÎÈהמלוה, ¿ƒ¿«ƒ»

C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰�È„Óa B‡ÈˆB‰Ï לילך È„Ó�‰,שדרכו d˙B‡Ï ¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»¿ƒ»
BÏ Ô˙B� הלוה.È�BÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â CÏ BÏ ¯ÓB‡Â e‰ÂÏ‰L ÚaËÓÓ ≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈¿ƒ¿»¿ƒ

ÌLÏ C¯„ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â˙B„Èt˜Ó ˙BiÎÏÓ‰Â ÌLÏ C¯„ BÏ LÈL B‡ ¿ƒ≈∆∆¿»∆≈∆∆¿»¿««¿À«¿ƒ

ÏÒÙ�‰ ÚaËÓ CÈÏBÓL ÈÓ ÏÚ ÔÈNtÁÓL(¯ÂË),‡ˆBÈ‰ ÚaËÓ BÏ Ô˙B� ∆¿«¿ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈««ƒ¿»≈«¿≈««≈
‰·˙ka ÔÎÂ .‰ÚL d˙B‡a ואין נפסל אם מסויים, מטבע לה התחייב אפילו ¿»»»¿≈ƒ¿À»

שעה  באותה היוצא ממטבע לה נותן אחרת, למדינה דרך Ê‰‰‚‰:.לה ÏÎÂ¿»∆

u

ליקח רכג. לכופו יכול  אם  הראשונים נחלקו  החוב , מחמת הלוה נכסי זיילי ואם 

מחובו . ולפוטרו  קרקע ,

ÍÂ¯Ú ÔÁÏ˘¯‡Â·Ó‰ äàååìä úåëìä|ãò ïîéñàø

Ì‡ Ï·‡ .˙BÚÓ BÏ ÔzÏ ‰�˙‰L ו ממנו ÚaËÓלוה BÏ Ô˙B� ,ÌeÏk ‰�˙‰ ‡Ï ∆ƒ¿»ƒ≈»¬»ƒ…ƒ¿»¿≈«¿≈«

ÔÈ�Ú ÏÎa ,e‰ÂÏ‰L השו"ע כשיטת לא וזה מקום, בשום יוצא אין אפילו ∆ƒ¿»¿»ƒ¿»

בהוצאה היוצא מטבע לו ליתן צריך BÏ(ÂË¯)שלעולם ÔzÏ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ≈

ÔÈ‡ˆBÈ‰ ˙BÚÓ BÏ ÔzÏ ·ÈÁ ,‰‡ˆB‰a ÔÈ‡ˆBÈ‰ ˙BÚÓ כאןÔÈ�Ú ÏÎa אף , »«¿ƒ¿»»«»ƒ≈»«¿ƒ¿»ƒ¿»

שם שיוצא אחרת למדינה לילך שדרכו ˜Ó‡)באופן ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

Ì‡Âהמטבע ‰CÏÓכשנפסל Ô˜zחוקים‡�È„ ,ÌÈ·ÈÁ‰ eÓÏLÈ „ˆÈk ¿ƒƒ≈«∆∆≈«¿«¿««»ƒƒ»

ÌÏLÈ Ô˜zL ‰Ó ÈÙÎe ,‡�È„ ‡˙eÎÏÓ„(È"¯ Ì˘· Ì˘ ÈÎ„¯Ó)ÔÈ˜ÏBÁ LÈÂ . ¿«¿»ƒ»¿ƒ«∆ƒ≈¿«≈¿≈¿ƒ

שאומרים הכריע והש"ך דינא. דמלכותא דינא זה באופן אמרינן (˙˘Â·˙דלא

('‡ ÔÓÈÒ ‚"˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰,‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÔÈ„a Ë"Ò˘ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ .«≈¿«»ƒ»¿ƒƒ»¿«¿»

‰"Ò˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ'א ‡eÏסעיף ÌÈ�È„Ó נפסל שלא באופן ¿«≈¿∆≈»ƒ»ƒƒƒ≈

לו  פורע כיצד הוזל, אלא .המטבע,
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רשאי  בידו, קרקע משכון לו שיש הכא הזמן, בתוך אפילו בפרוטרוט לפורעו

אחת בבת הכל פורע אא"כ הזמן, כשהגיע אפילו להחזירו Ù¯˜שלא ÈÎ„¯Ó)

(ÌÈ�Ó‡‰.

ÔÒÈ� ËÈ

‰¯˙BÈ ÌÈÂLL Ú˜¯˜ B‡ ÔÈÏËÏËÓ ÔBkLÓ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰««¿∆∆¬≈««¿ƒ«¿¿ƒ«¿«∆»ƒ≈
¯Ó‡Â ‰ÂÏ‰ ‡·e ,B·BÁÓ למלוהB·BÁ È„k ˙B�BkLÓ‰Ó Á˜ÈL ≈»«…∆¿»«∆ƒ«≈««¿¿≈

חובו  בהם ÌeÏkויפרע ÂÈ¯·„a ÔÈ‡ ,¯˙BÓ‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ יכול אין כי ¿«¬ƒ∆«»≈ƒ¿»»¿
שכן  וכל מעות. לו שיהיה עד להמתין ורשאי חובו, בעד מטלטלין לקבל לכופו

בתורת  שקיבלו כיון במשכון, לפורעו רוצה רק מעות, לו שיש מודה כשהלוה
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Â‡Ï‡ ÈÏËÏËÓ ‡ÏÂ ˙BÚÓ ÈÏ ÔÈ‡ ÔBÚ¯t‰ ÔÓÊ ÚÈ‚‰Lk ¯Ó‡L ‰ÂÏ…∆∆»«¿∆ƒƒ«¿««≈»≈ƒ»¿…¿«¿¿≈∆»
È�‡Â Ú˜¯˜a ıÙÁ È�È‡ ¯ÓB‡ ‰ÂÏÓe ,E·BÁa B˙B‡ ÏË ,Ú˜¯«̃¿«…¿¿«¿∆≈≈ƒ»≈¿«¿««¬ƒ
Ú˜¯˜ Á˜‡L È�ÙÎÏ ÏBÎÈ E�È‡Â ˙BÚÓ EÏ eÈ‰ÈL „Ú ÔÈzÓ‰Ï ‰ˆB¯∆¿«¿ƒ«∆ƒ¿¿»¿≈¿»¿…≈ƒ∆∆««¿«

‰ÂÏÓ‰ ÌÚ ÔÈ„‰ ,ÂÈLÎÚ È·BÁ Ú·Bz È�È‡L ÔÂÈk רכג. ≈»∆≈ƒ≈«ƒ«¿»«ƒƒ««¿∆

ÔÒÈ� 'Î

ÊÚaËÓ‰ ÏÚ B¯·Á ˙‡ ‰ÂÏÓ‰ מקח עבור לו שחייב או  מעות שהלוהו הן ««¿∆∆¬≈«««¿≈«
לו  ÏÒÙ�Âשמכר זה , במקום להוציאו ראוי ‡Ìואין ÏBÎÈהמלוה, ¿ƒ¿«ƒ»

C¯„ BÏ LÈÂ ,˙¯Á‡ ‰�È„Óa B‡ÈˆB‰Ï לילך È„Ó�‰,שדרכו d˙B‡Ï ¿ƒƒ¿ƒ»«∆∆¿≈∆∆¿»¿ƒ»
BÏ Ô˙B� הלוה.È�BÏt ÌB˜Óa B‡ÈˆB‰Â CÏ BÏ ¯ÓB‡Â e‰ÂÏ‰L ÚaËÓÓ ≈ƒ«¿≈«∆ƒ¿»¿≈≈¿ƒ¿»¿ƒ
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ÏÒÙ�‰ ÚaËÓ CÈÏBÓL ÈÓ ÏÚ ÔÈNtÁÓL(¯ÂË),‡ˆBÈ‰ ÚaËÓ BÏ Ô˙B� ∆¿«¿ƒ«ƒ∆ƒ«¿≈««ƒ¿»≈«¿≈««≈
‰·˙ka ÔÎÂ .‰ÚL d˙B‡a ואין נפסל אם מסויים, מטבע לה התחייב אפילו ¿»»»¿≈ƒ¿À»

שעה  באותה היוצא ממטבע לה נותן אחרת, למדינה דרך Ê‰‰‚‰:.לה ÏÎÂ¿»∆

u

ליקח רכג. לכופו יכול  אם  הראשונים נחלקו  החוב , מחמת הלוה נכסי זיילי ואם 

מחובו . ולפוטרו  קרקע ,
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Ì‡ Ï·‡ .˙BÚÓ BÏ ÔzÏ ‰�˙‰L ו ממנו ÚaËÓלוה BÏ Ô˙B� ,ÌeÏk ‰�˙‰ ‡Ï ∆ƒ¿»ƒ≈»¬»ƒ…ƒ¿»¿≈«¿≈«

ÔÈ�Ú ÏÎa ,e‰ÂÏ‰L השו"ע כשיטת לא וזה מקום, בשום יוצא אין אפילו ∆ƒ¿»¿»ƒ¿»

בהוצאה היוצא מטבע לו ליתן צריך BÏ(ÂË¯)שלעולם ÔzÏ ‰�˙‰ Ì‡Â .¿ƒƒ¿»ƒ≈

ÔÈ‡ˆBÈ‰ ˙BÚÓ BÏ ÔzÏ ·ÈÁ ,‰‡ˆB‰a ÔÈ‡ˆBÈ‰ ˙BÚÓ כאןÔÈ�Ú ÏÎa אף , »«¿ƒ¿»»«»ƒ≈»«¿ƒ¿»ƒ¿»

שם שיוצא אחרת למדינה לילך שדרכו ˜Ó‡)באופן ÏÊÂ‚‰ ˜¯Ù ÈÎ„¯Ó).

Ì‡Âהמטבע ‰CÏÓכשנפסל Ô˜zחוקים‡�È„ ,ÌÈ·ÈÁ‰ eÓÏLÈ „ˆÈk ¿ƒƒ≈«∆∆≈«¿«¿««»ƒƒ»
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('‡ ÔÓÈÒ ‚"˜ ÏÏÎ ˘"‡¯‰,‡˙eÎÏÓ„ ‡�È„ ÔÈ„a Ë"Ò˘ ÔÓÈÒ ÔÓ˜Ï ÔÈÚ .«≈¿«»ƒ»¿ƒƒ»¿«¿»

‰"Ò˜ ÔÓÈÒ ‰Ú„ ‰¯BÈa ÔÈÚÂ'א ‡eÏסעיף ÌÈ�È„Ó נפסל שלא באופן ¿«≈¿∆≈»ƒ»ƒƒƒ≈
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 נתרם סכום נכבד להוצאת הקונטרס
 לזכות ולרפואת האברך החשוב

 הרב  אלתר נפתלי בן ציון
 בן מינדל

בזכות לימוד התורה וזיכוי הרבים 
 יקום ממיטת חוליו במהרה
 ויזכה לאריכות ימים ושנים
מתוך בריות גופא ונהורא 

מעליא.
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