
 מםורת הש״ם

 א) גינוי! דף לו. ודף פז:,
 ג) צ״ל רבה, ג) ועיי רש׳׳ל],

 ד) ודף קשנ.], ס) שיין לע״א,

 הגהות הב״ח
 (א) -שב״ם ד״ה מר זיטרא
ו חתומים:  וכו׳ מקושר ועדי
 (ב) תום׳ ד״ה ובע״א)
 ומתכשר דהיה הלוה סגור
 שלא זייפו דהיו עדיו. נ״נ
 ותימה א״נ מאי קא משני
 תלמודא דידעינ! דהא חתימה
 לאי דיעקנ היא וצ״ל דקא
 משני דטון דמפורסס דלאו
 דיעקנ תיא תי לא חיישינ!
 להט: (ג) בא״ד אי לא
ת ו ח ו ק ל ל  טענינ! ליתמי ו
א ל ת זייף ב ו נ ע ט  ומלות ב
 שים שכמה יוציא ממנו נחזור
 למשנת כצ״ל ותינות אתי
׳ פ  שפיר נמחק: (ו) בא״ד ב
 המגרש שני גיסי! שכתבן
 זה בצד זה את שהעדים
ם נקראים וכו׳ י נ  הראשו
 דתנן בן איש פלוני יכי׳
 דפשיטא ליה דקמא כשר
ק יעקב עד  וכי• כמו מ
תימה והא איני כשר בראוב!  ו
 גרידא ועיד לאחר שתירן:
י ׳  (ה) בא״ד ב! גטדא ורש׳
 פירש דנראונ! בן כשר:
 (ו) כא״ד יעיד פירכא
 קמא לא אתי שפיר דש
ם הכי מעיקרא: ת  לפרש ה
 (ז) בא״ד כדתנ! את

ם נקראים עמו כשר י ד ע ה  ש
בן  ועם הראשון נקרא ראו
 בן עד שראובן קאי אבן
 יעקב עד יפשיטא דכשר:
א מ ת ס  (ח) כא״ד והשתא מ

נן דהאי יעקב עד  תלי
 דבחרא לא חתם ראובן דלא
י כ ה ל ה דאנוה ו י מ  חתם ש
ך וליתכשר האי וכוי עם  פרי
א שלי: (ט) ד״ה ו ה  אותת ש
 דלא כתב וכו׳ פלוני עד
י שאס תממו מעיקרא פ  ל
א היה:  איש פלוני עד ל
 (י) כא״ד והט נמי הוה לן
 למימר דאי גייז שיטה וכוי
נ הוה לן: (כ) בא״ד ״ ה  ו
א אבל פלוני כ ה  דכשר הכא ו
י בן נ ו  וכו׳ אע״ג דתנן פל
 פלוני כשר וכו׳ טון דלא
 תגן בהדיא דכשר משדנן
ר דאתי: ש ו ק מ ב  חילוק וכו׳ ו
 (ל) ד״ה כל מקושר שאין

ת פי׳ ח  עדיו כלין בשיטה א
ו י ר ו ח א ׳י כשחותמין מ  רש׳
 מלמטה למעלה צריך שיהיו
ח ח  כולן וכו׳ וחחומין זה ת
 זה לפיכך: (מ) בא״ד דכל
 מקושר שאין עטו כליס
רוש בשיטה  בשיטה אחח פי
 אחרונה: (נ) דיה וצטן כי׳
 דאי הוה געי הוה מזייף כי׳:

 לעזי רש״י
 משט״א [משייט]. תורן.

 מוםף רש״י
ורא. בחחימת  רב צייר כו
 ידו ולא היה כוחנ שמו וגיטיו
. א ת ו ר  פז: וכעי־ז שם לו.). ח
 ענף של דקל !:שם ושםו.

תא. דלי! שפינה ושם  מכו
: אי: נס שסירשין עליי  לו

 דלו! של ספינה !:שם פז:;.

 קםא: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 לאו דיעקב הוא. אין בזה המלכומ שוס אלם ששמו יעקב שיכתוב
 כך: ודלמא בשמיה דאבוה. יעקב חמם ראובן וכן מנהגו למהום
 לכבול אביו: ודלמא םימנא שויה. לא בשביל שיהא שם החוחס כך
 אלא נהוג היה זה האיש לכחוב אוחיוח הללו לשם סימן כמו צורת
 מותם שבטבעמו שממנה מכירים שזה
 שלח חומס זה: רב צייר כוורא. צורת
 הלג היה עושה כשטרומ כמקום
 חחימהו וכבר ילוע לעולם שזה הוא
 חמימחו ומועיל כחמימש שמו. והמפרש
 טעם אמאי צייר כוורא וחרותא אינו
 אלא טועה ושמא על שם מעשיהם זה
 נהג לאכול לגיס וזה נהג בתמרים ג<
 וסימנא בעלמא היו עושיס: חרותא.
 חריות של לקל וענפים היה צר במקום
 חמיממ שמו: תשים סמ״ן. משמו: חסים
 מי״ן. משמו: מכותא. חורן של ספינה.
 משט״א בלע״ז: מר זוטרא אמר למה
 לך. כל הני שינויי לחיקי לרבי ירמיה
 בר אבא הכי סבירא ליה שכל שטר
 מקושר יא) ועלים חחומיס מבחוץ
 אחורי הכמב לארכו מראשו לסופו בין מלמעלה למטה בין מלמטה
 למעלה ואין עליו כלין בשיטה אחח פסול שצריך שיחחילו לחתום
 בשוה זה תתת זה ולסיים כשוה הלכך בין שמממילין לממוס שלשמן
 כנגל שיטה אחרונה להיינו מלמטה למעלה בין שמתחילין לחתום כנגר
 שיטה ראשונה ומסיימין בשיטה אחרונה אינו יכול לא להוסיף בסוף
 השטר שהרי אין חמימתס מגל ההוא תוספח ולא למיגז ולקצר
 ריעוחא לכסוף השטר לאי גייז חל מן העלים גייז כולהו. כמב בפירוש
 רבינו חננאל ואע״ג לפריק ר׳ ירמיה כל מה לאקשו עליה מחני׳ כרב
 הונא לייקא לקחני 1קס.] רבי חנינא בן גמליאל אומר מקושר שכחבו עליו
 מתוכו כשר שיכול לעשותו פשוט ואליבא לרב ירמיה לאמר מקושר
 עליו מלמטה למעלה חותמין לא יתכן להעשות המקושר פשוט. ואי
 קשיא לך אי הכי אפי׳ לרב הונא אפיי פשוט שכתבו עליו מאחוריו
 יהא כשר שיכול לעשומו מקושר הא ל״ק להא מנן נשם] פשוט עליו שנים
 ואס חעשהו מקושר המקושר בשני ערים פסול הוא אבל המקושר
 שעליו שלשה אס יש עלים בחוכו אפי׳ אלף כשר הוא ועול המקושר
 אס מעשהו פשוט נמצא מאוחר כדלקמן וקסל:] וכשר ואס תעשה הפשוט
 מקושר יהיה מוקלם והמוקלס פסול: הט גרסינן בפירוש רכינו תננאל
 כל המתקין כולן צריך שיכתוב קיומיהון ולא גרס ודין. ופירוש כל
 המחקין שאינן במקום שריר וקייס לאמרי׳ לעיל נע״א] לכשרים צטך לקיימן
 בסוף השטר לפני שריר וקייס שאס אינן מקויימין איכא למימר שמחק
 וזייף והגיה כרצונו לאחר שנכתב השטר ולאשר ששממו העלים: וצריך
 שיחזור כוי. זהו שאנו כופבין בסוף השטר וקנינא מן פלוני בר פלוני
 לפלוני ככל מה לכמב ומפרש לעיל כו׳ להיינו שמפרש וכופל הענין
 הכחוב למעלה והאי וצריך שיחזור הט מפרשינן לה וצריך שלא יהא
 כחוב בסוף השטר בשיטה אחרונה שוס לבר חילוש ושום פנאי שהשטר
 תלוי בו שאינו כתוב למעלה לפי שלא נלמל משיטה אחרונה כלמפרש לקמן י<
 ונמצא שיתקיים השטר העליון בלא התנאי ויגבה בו שלא כלין אע״פ שלא
 נהקייס ההנאי אלא בלבריס שאין לנו צורך בהן ללמול ממנו יסיים
 שטרו כגון מענינו של שטר ומעמה לא נפסיל כלום אס לא נלמל
 משיטה אחרונה שהרי כבר מפורש למעלה מה שכשב בשיטה אחרונה:

 אמר

ם ת ה ח ה דאבו א ודלמא בשמי  לאו דיעקב הו
ה ה דידיה וחתים בשמי  לא שביק איניש שמי
א דשוויה ה ודלמא םימנא בעלמא הו  דאבו
רא ר׳ חנינא צייר חרותא ו כו ( א רב צייר א ה  ד
א עי״ן ג<רבא בר ך רב הושעי א סמ״ ד ם  רב ח
תא לא חציף אינש לשוויה  רב הונא מכו
ה סימנא מר זוטרא אמר למה  לשמיה דאבו
 לך כולי האי כל מקושר שאין עדיו כלין
ת פםול א״ר יצחק בר יוסף אמר ח טה א  בשי
ן כולן צריך שיכתוב ל המחקי כ  ר׳ יוחנן א
ך שיחזור מענינו צרי ו  ודין קיומיהון ב
א מ ע טה אחרונה מאי ט  של שטר בשי

 אמר

 ויש לומר להט פריך ולימוש רלמא גייז לראובן בן וממכשר כיעקב
 על ויהיה הלוה סבור שלא זייפו ויהא עליו (« כמו שכמבו לו וכל
 כמה שלא יצריכנו הלוה לקיימו לא נקיימנו אי לא טענינן ליממי
 (ג) ללקותות ומלוה טענות זיוף אחי שפיר שכלא שום שכמה יוציא מהם

 נחזור למשנת גיטין לתנן התם פ׳
 המגרש (לף פז.) שני גיטין (י) שכתוב
 זה בצל זה את שהעלים נקראים עמו
 כשר ופריך כגמרא וליתכשר האי
 בראובן והאי בבן יעקכ על רמנן
 איש פלוני על כשר השתא משמע
 לפשיטא לקמא כשר בראוכן גרילא
 מללא מייתי ראיה לכשר כמו
 מכן יעקכ על והא אינו כשר
 בראובן ועול לאחר שתירץ לכמב
 ראובן בן אקמא דעקב על אבתרא
 ופריך ליהכשר האי בראובן [בן] והאי
 ביעקב על למנן איש פלוני על כשר
 והשמא נמי היט פשיטא ליה לקמא
 כשר בראובן בן גרילא(« ופירש רש״י
 לבראובן בן כשר למשמע אני בן של

 ראובן כלרך חמימה היוונים והוי כמו בן איש פלוני והאי ביעקב על
 שאוחו על אחר הוא ששמו יעקב ופירוש זה אינו נראה חלא לאמאי
 אית לן למימר לראובן בן יווני הוא כיון שהכתב כחוב עברי ועול ט
 נמי הד יווני והוה כמו בן פלוני לא הוי כשר כיון ללא כתב ער ועול
 פירכא קמא לא (0 הכא שפיר דש לפרש הכי המם מעיקרא פריך
 וליהכשר האי בראובן והאי כבן יעקב על כלומר ראובן נתכדן להעיל
 על שני גיטין וכתב על התתתון בן יעקב על ולהט מתכשר כלתנן בן
 איש פלוני על כשר וגס חתם שמו ראובן על הראשון ובהט כשר
 כלתנן את (י) שעלים נקראים עמו כשר ועם הראשון נקרא
 [בן] יעקב ער שראובן קאי אבן יעקב ופשיטא לכשר ולכך לא הביא
 ראיה להכשיר ומשני לכתב ראובן בן אקמא ויעקב על אבתרא
 והשתא w) ילעינן להאי יעקב רבחרא לא חחס ראובן ללא חתם שמא
 לאכוה ופטך וליתכשר האי בראובן בן והאי כיעקב [על] דתנן איש
 פלוני על כשר כלומר יש לנו לומר שיעקב חתם בשני יעקב על
 וכהט כשר ואח״כ בא ראובן בנו וחמס על ראשון ראובן בן וחשב
 שתתימח יעקב על נקראח עם אוחה שלו ובהט כשר כלחנן את
 שהעלים נקראים עמו כשר ומשני ללא כתב על להשתא ולאי יעקב לא
 תתס על השני להא לא כתכ על א״נ לכהב על ויולעיס להאי חמימת
א כתב עד. משמע הא אם כתב ראובן בן ל ד  ילא לא ליעקב הוא: מ
 יעקב על יהיה פסול וזה קשה לפסלינן פלוני בן איש פלוני על ומכשרינן
 בן איש פלוני על או איש פלוני על >«) שאס חתמו מעיקרא איש פלוני
 על שלא היה בא לילי זיוף או בן למעלה ופלוני על למטה מחמיו כמו כן
 יהא כשר אלרבה הוה לן למימר לאס חחמו מעיקרא איש פלוני בן איש
 פלוני על יהא כשר והכי(י) הוה לן למימר אי גייז שיטה אחרונה עם
 ראובן רחתיס עליו יהא פסול והכי הוה לן למימר ויש לומר להא
 מנן בן איש פלוני על כשר איש פלוני ער כשר ולא משד חילוק בין
 פשוט למקושר ואיח לן למימר לכשר הכא (י) אבל פלוני בן פלוני
 על לא תנן לכשר אע״ג לפלוני בן פלוני כשר וכל שכן כשנכמב
 על מכל מקום טון ללא הנן לכשר בהליא משוינן תילוק לבפשוט
 כשר במקושר לאתי לילי זיוף פסול ויש שנותנין טעם שיומר יש לנו
 להכשיר איש פלוני על להא איכא כמה גרים שאין להם אב ואין יכולין

א םימנא בעלמא שוויה דהא רב צייד כוודא כוי. ואס תאמר שאני התם לאתחזק מעיקרא כליסקי מ ל ד  לחהוס שם אכיהן אלא פלוני על: ו
ל מקושר ן לף לו.) אבל הכא לא מ״מ אימ לן למימר אי ממיס איניש שמיה לאבוה שמא זה רגיל לחתום כך: כ י ט י ג  כלאמרינן פרק השולח (
 שאין עדיו (ל) מאחוריו בשיטה. פי׳ ר״י כשחוחמין עליו מלמטה למעלה שיהיו כולן ממחילין בשיטה אחרונה ואין כי אם על אחל
 חחוס לארכו של שטר וחמומין זה אחר זה לפיכך אי גייז שיטה אחרונה יחחוך כל ראשי העלים ולא ישאר כי אס בן פלוני על וניכר
 הרמאוח כיון שכל הערים חחוטן ואי מלמעלה למטה חמימי צריך שיהיו כולם כלים בשיטה אחרונה ולא נהירא למהלר לחרוצי אפי׳ כחב על
 וא״כ כשחוממיס מלמעלה למטה וכולם כלים בשיטה אחרונה וגייז לשיטה אחרונה גייז בהליה על של כל החתומין ופי׳ ריב״א לעולם
 כסלרן חתימי וכי תימא יזייף מגואי ויחתום מאבראי ויאמר כלי להרבוח עלים הוא לעבלי הט יהא פסול לכל מקושר שאין עליו כלים
 בשיטה >«< אחרונה יהא פסול לכך כיון שכל הערים ממומים בשיטה אחרונה מו לא יבא לילי זיוף למו לא מצי ממיס מאבראי שכולם צריכים להיוח
 בשיטה אתת ובשיטה אמרונה וקשיא לן מהא ראמרינן בירושלמי מקושר לארכו של שטר חמים דש לפרש כל מקושר שאין עליו כלים
 כשיטה אחמ פסול כלומר שיחתום ראובן בשיטה אחרונה וחחתיו בן וחחתיו יעקכ וחחתיו על וכן כולם לכך אי גייז ליה לשיטה אחרונה
ר רבי יוחנן כל המחקין כולן צריך שיכתוב ודין קיומיהון. בפי׳ רטנו חננאל לא גרס ודין אלא אי נמחק מ  יתתוך כל התמימות: א
 דבר אחד ואח״כ כחב על המחק צריך שיכמוב בסוף שטר חיבומ פלוני דעל המחק ואפי׳ לספרים שלנו דגרסינן ודין לא קשיא מילי
ך שיחזור מענינו של שטר בשיטה י צר  אס אין כוהבין ודין דלא הוי אלא שופרא דשטרא ועוד שאנו כוחכין שריר וקייס: ו
 אחרונה. ואס תאמר אס בא שטר לפנינו שממימח העדים רחוקה מן השטר שיטה אחה ולא המזירו מענינו של שטר בשיטה
 אחרונה יהא כשר דלמאי איכא למיחש אי משוס דאי הוה בעי (נ) מזייף באוחה שיטה חלק הא אין למדין משיטה אחרונה ולהא ליכא

 למיחש

 עין משפט
 נר מצוה

 ה א מיי׳ פריז מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ ח סמג עשין צד
 טוש״ ע ח״מ סי׳ מד סעיף

 ה:
 ו ב מיי׳ שם הלי ג טוש׳׳ע

 שס סעיף א:

 רבינו גרשום
 שמא ראובן חתם שם אביו
 במקום שמו וכשר רוא.
 ומשני לא לימדו ביח דין
 הכי אלא לימרו הכי לא
 שביק אינש שמא דידיה
 וחתים שם אבוה וש״מ
 מזויף הוא. ואכתי ליחוש
 דאי אמרי עדים יעקב זה
 כתיבת ראובן היא ואמרי
 בית דין מה בכך דלמא
 שם אביו כתב לקיים חילוף
 חתימתו דהא רב לא הוה
 מחתים שמו אלא במקום
 שמו היה מצייר דמות
 דג והכל היו מכירין שוו
 היא חתימתו: תרותא. כמין
 דקל היה מצייר: רב חסדא
 סמ׳יך. בלבד היה כותב
 במקום שמו: מכותא. כמין
 תורן של ספינה. הכא נמי
 איכא למימר דכתב אבוה
 סימן. ומשני לא חציף
 אינש כוי: מר זוטרא אמר
 למה לך לשנויי כל הני.
 דשינויי דחיקי הוי אלא
 האי דקאמר ר׳ ירמיה בר
 אבא אתורי הכתב בנגד
 הכתב מבחוץ הכי קאמר.
 כל מקושר שאין עדיו
 [כלץ] בשיטה אתת פסול.
 כגון ששלשתן התחילו
 לתתום בג׳ שיטות זה על
 גב זה והתחילו תתימתן
 כנגד שיטה אחרונה וחתמו
 ממטה למעלה וסיימו
 חתימתן בשיטה א) אחרונה
 של עדות הוי גייז לכולהו
 וליכא למיחש משום זיוף:
 כל המחקין כולם. העשוין
 בשטר שלא במקום שריר
 וקיים: צריך לכתוב. בסוף
 השטר: ודין קיומיהון.
 דכתב כך וזה מחק פלוני
 שבמקום פלוני שריר וקיים
 כדי שלא יאמר שוב נכתב
 ונמתק וזייף: וצריך שיתזור
 מענינו של ישטר. של מעלה

 בשיטה אתרונה:

 א) נראה דצ״ל יסיימו חחימתן
 בשיטה אחרונה ואי גייז
 לשיטה אחרונה הד גייז

 לכולהו וכוי.
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