
 מםורת הש״ס

 א) רש״א למעלה נשטר נו׳,
, א] ׳  כ) זה שטר, U 1רש׳

 י) רש׳׳ל לנשר,

 הגהות הב׳׳ח
 (א) נפ׳ אפי׳ שיטה אמס
 נמי פסול: (נ) רשב״ם ל״ה
 אלא נין וכו׳ שטר ועלים
 נאותה שיטה נצ״ל ימינו!
 ססוליס נמחק: (ג) דיה
 וניחוש דלמא כו׳ היינו
 וכו׳ והט פירושו וניחוש
 ללמא הן שיטה חלק:
 (ד) תום׳ ל׳׳ה (נע׳׳א) ר׳
 יוחנן וכו׳ מיידי נלא טיוטא
 הס״ל ואח״ב מתחיל הגייה אי
 נמי וכוי לכל כה״ג נמי אין
 מקיימין יכו׳ ע׳׳כ הגייה:
 (ה) ד״ה הניחא וכו׳ למשמיה
 לשמואל קאמר ליה שפיר
 ק׳ וכו׳ אע״פ שהיה כתוב
 על מחוק: (ו) ד״ה שיטה
 ומי והאשרתא מקיימת
 אותם וא׳׳ת: (ז) בא״ד
 והאשרחא מקיימת אותם
 השתא דאתינא. נ״נ ז״ל
 המרלכי כתנ ר״י השתא
 לאתית להכי כו׳: (יו) בא״ד
 ליכא למיחש למידי לאי:
 (ט) בא׳׳י שיש בו שני
 עדיס:(י)בא״דההוא טעמא
 גופיה שפירשתי: (כ) בא״ד
 גליו! מרונה בראש השיטה
 והעלים: (ל) בא״ד שני
 שיטי! לפני העליס או שיטה
 אחת לפני האשרתא וכו׳
 אנל נחלק שאין בו צורן:
 (מ) בא״ד שאין זה צורך
 השטר: (ג) באיר ועשה
 זה השטר לפניהם שהרי
 העליס יכולין להניח חלק
 לפניהם טון שאינו צורן
 השטר אלא יש להם לחתום
 זה תחת זה וא״ת זה איגו
 צירן השטר שאפי׳ חתוכה
 אותה חצי שיטה שלפני העלים
 אין לני לחיש ששם היה
 השטר שא״כ היה הליה שוטה
 שעשה שטרו והניח חלק
 לפני העלים שהמלוה היה
 יכול לכתונ בו שטר אמר
 ולחתון זה השטר יש לומר
 נצ׳׳ל: (ס) בא״ד ייולע זיופי
 שיהיה ניכר וכוי ומניתי!
 חצי שיטה חלק לפניהם
 ומ״מ יש לומר שאין זה
 צורן השטר: (ט) בא״ד או
 אפילו נאמצע שיטה בלבד
 שיחתמו זה תחת זה דש ליתן
 טעס נשושניניס שאין לחוש
 נאלו כלל להתס לא נפסל
 השטר כצ״ל: (p) ד״ה גופא
 וכוי ועליו על המחק דכשר
 ומחק כל השטר וכתנ מאי
 לנעי יהד הוא ועדיו על

 המחק ד׳׳ל:

 הםג: גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא
 הניחא לרב כהנא דמהני לה. להא דהוא ועדיו על המחק משמיה
 דשמואל איכא למימר דלרב הוי פסול ולא תקשה לרב: אלא לרב
 טגיומי כוי. והך קשיא בכל השטרות שיש בהו הנפק יכול להקשות
 ואפי׳ היכא דליכא שני שיטין חלק בין עדים לשטר אשרתא שהרי
 יכול לזייף כל שטר העליון עם העדים
 ולכתוב ולחתום על המחק מה שירצה:
 ומשנינן קסבר רב כל כי האי גוונא.
 כלומר כל שטר שיש בו הנפק והוא
 ועדיו על המחק לא סמכינן אאשרתא
 ולא תתקיים אלא בהכרת ידי עדיס
 הכתובים על המחק והלכך הרחיק
 שני שיטין את האשרתא מן העדים
 מלמעלה וטייטו כשר וסמכינן אאשרתא
 דהא לא כתיבי הוא ועדיו על המחק
 דנימא כי האי גוונא אין מקיימין
 ובית דין אטיוטא לא חמימי אלא
 אעיקר השטר הלכך כשר השטר
 והאשרתא: ור' יוחנן אומר לא שגו.
 הרחיק את העדים כשיעור שני
 שיטין פסול: אלא בין המדים לשטר
 אגל בין העדים לאשרהא אפי׳ שיטה
 אחה פסול. ואע״ג דמטייט. ומפרש
 טעמא דרבי יוחנן דקסבר שטר
 שכתוב כולו בשיטה אחת וגס העדים
 חתומין באותה שיטה כשר ויכול
 לחתוך את העליון ויכתוב שטר
 ועדיס >« פסולים באותה שיטה ואנו
 נסמוך אאשרתא לקיימן ואס השטר
 כולו בשיטה אחת והעדים בשיטה אחרת פסול. ונראה בעיני טעמו
 של דבר הוא ועדיו בשיטה אחת כשר דלא פלוג רבנן בין שטר גדול
 לשטר קטן שיהא קטן פסול יותר מן הגדול אבל אס כולו בשיטה
 אחת ועדיו בשיטה אחרת פסול והיינו טעמא דאמרינן לעיל וקסב.] הרחיק
 שיטה אחת חלק בין שטר לעדים כשר וטעמא כדמסקינן נשם] אין למדין
 משיטה אחרונה ואם אתה אומר כשר היכא דהשטר בשיטה אחת
 ועדיו בשיטה אחרת איכא למיחש דגייז ליה לעילאי וכתב בההיא
 שיטה חלק מאי דבעי וחתמי סהדי: הוא ועדיו. השטר והעדים:
 ומשני קשבר ר׳ יוחנן שטר הגא. לפנינו בשיטה אחת ועדים בשיטה
 אחרת תחתיה פסול כדפרישית טעמא משוס דאין למדין משיטה
 אחרונה כדאמרינן לעיל: ש ודלמא. היינו הך פירכא דגייז ליה
 לעילאי וכתב מאי דבעי וחתימי סהדי והכי פריך וניחוש ודלמא
 הך חלק שהיתה בין שטר לעדים זייף בה וחתך את השטר מלמעלה
 ודלמא כתיב בההיא שיטה חלקה שהכשרנו בין השטר לעדים כל
 מאי דבעי וחתים נמי סהדי בההיא שיטה ונמצא שטר הבא הוא
 ועדיו בשיטה אחת וכשר והעדים שלמטה של שיטה ההיא
 אומר הוספתיס על הראשונים לפרסם את הדבר יותר: ומשני כל
 כי האי גוונא כוי. כלומר כשיוציא לפנינו שטר הבא הוא ועדיו
 בשיטה אחת ויש בה עוד תחת אותה שיטה עדים אחרים אין
 מקיימין אותו אלא מן העדים החתומים עמו בשיטה אחת:

 וא״ת

 הניחא לרב כהנא דמתני לה משמיה דשמואל
 שפיר אלא לרב טביומי דמתני לה משמיה
 דרב מאי איכא למימר קםבר כל כי האי
 גוונא אאין מקיימין אותו מן האשרתא שבו
 אלא מן העדים שבו ורבי יוחנן אמר לא שנו
 אלא בין העדים לכתב אבל בין עדים
 לאשרתא באפילו שיטה אחת >א< פםול מאי
 שנא בין עדים לאשרתא נדלמא גייז לעילאי
 וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת וקםבר ישטר
 הבא הוא ועדיו בשיטה אחת כשר אי הכי
 בין עדים לכתב נמי דלמא גייז ליה לעילאי
 וכתב מאי דבעי ותתימי סהדי ^קא םבר
 שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה
 אחרת פםול וליתוש דלמא כתב הוא ועדיו
 בשיטה אחת ואמר אנא לרבות בעדים
 הוא דעבדי יקםבר כל כי האי גוונא אין
 מקיימין אותו מן העדים שלמטה אלא
 מן העדים שלמעלה גופא אמר רב
שטר הבא הוא ועדיו על המחק כשר  ז

 ואם

 בהן אשרמא פסולין שיכולין למחקו ויכתוב הוא ועדיו על המחק
 אלא ודאי סבירא ליה דאין מקיימין בכי האי גוונא מאשרתא אלא
 מן העדים ויש לומר דסבר ר׳ יוחנן אי מטייט ליה פסול משוס דבי
 דינא אטיוטא חתמי אי נמי איכא למימר דלא פליגי אלא רב מיירי

 בטיוטא ורבי יוחנן מיירי בלא
 טיוטא (י) א״נ שיטה אחת בין עדים
 לאשרתא לרב כשר דכל כה״ג אין
 מקיימין אותו מאשרתא אלא מעדים
 שבו. עד כאן: הניחא לרכ
 כהנא (י) משמיה דשמואל קאמר
 ליה. קשה דלדידיה מי ניחא א״כ
 כל שטר מקוים ימחקנו ויש לומר
 דהא לא קשה כולי האי דכיון שהיה
 כתוב מתחלה לא יוכל למחקו שלא
 יהיו ניכרים האותיות אבל מחק
 דטיוטא אינו ניכר דמחקנה ויכתוב
 כמו שירצה ואע״ג דבסמוך פריך ואס
 תאמר חוזר ומוחק אע״פ שהיה
 מחוק לפי האמת פריך דאין חילוק
 בין טיוט לכתב: שיטה אחת
 נמי פסול. שיכתוב הוא ועדיו
 בשיטה אחת והאשרתא יי) מקיימן
 וא״ת כי היכי דפסלינן שטר הבא
 הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה
 אחרת משוס שדרך עדים להרחיק
 חתימתן מן הכתב שיטה אחת הכי
 נמי הוה לן למיפסל שטר הבא הוא
 ועדיו בשיטה אחת משום שבית דין

 מרחיקין השיטה אחת מן העדים ויכול לזייף באותה שיטה ויש לומר
 דסהדי לא דייקי לסמוך חתימתם אבל ב״ד דייקי וחתמי סמוך לעדים
 וכשהרחיקו שיטה אחת פסול שיכול לכתוב בה שטר הוא ועדיו בשיטה
 אחת והאשרתא (י) מקיימן השתא דאתינן להט דפסלינן אותן שטרות
 שיכול לזייפינהו א״כ צריך ליזהר באותן שטרות וכתובות שיש להן גליון
 שלא יחתמו העדים זה אצל זה שיכול לבא לידי זיוף ולכתוב בגליון
 שבאורך העדים מה שירצה והוי שטר הבא הוא ועדיו בשיטה אחת
 וכשר ויחתוך כל השטר אלא יחתמו זה תחת זה דהשתא ליכא למיחש (ח)
 דאי משום שיכחוב בגליון שטר לפני העד אני פלוני החתום חייב
 לפלוני מגה והוי שטר הבא הוא והלוה בכתב ידו בשיטה אחת משוס
 הא לא פסלינן לשטרא דאיהו העד הוא דאפסיד אנפשיה כשהוא חתם
 במקום שיכול לזייף ולכתוב על עצמו מה שירצו ואין לפסול השטר
 אלא כשיש חלק לפניהם והן חותמין זה אצל זה שעתה יכול לעשות
 שטר שיש יט< שני עדים להוציא מאחרים אבל משוס עצמו לא דאיהו
 הוא דאפסיד אנפשיה וכן נמי אס אין גליון בשטר לא יחתמו בסוף
 שיטה זה אצל זה טון שיש חלק לפניהם משוס ההוא טעמא 0
 שפירשתי אלא זה תחת זה אי נמי מצינו למימר דאפי׳ יש גליון מרובה
 בראש >מ השטר והעדים חתומין זה אצל זה בראש שיטה של שטר כשר
 אע״פ דמצי כתיב מאי דבעי בראש גליון דלא פסלינן שטר אלא כשיכול
 לזייף בחלק שהוא צורך השטר שאינו יכול לחתכו ואס היה חתוך
 היה השטר פסול כגון שני שיטין לפני העדיס או >ל< לפני האשרתא

 בינו לעדים וכגון חלק שהוא אחר השטר במקושר בסופו שגס הוא צריך לשטר משוס אשרתא ולכך פריך לעיל וניחוש דלמא זייף מאי
 דבעי כו׳ אבל בחלק שאין צורך השטר שאס היה נחתך לא היה השטר פסול אע׳׳ג שיכול לזייף בו מה שירצה אין השטר פסול בכך כגון חלק
 שבגליון וגס רוב פעמים ששושבינין חותמין בכתובות זה תחת זה ומניחין חלק שני שיטין לפניהם אלא ודאי אין בכך כלום כיון שאין(«) צורך
 השטר (וגם קושיות שהקשו במשנה יש מהן מתורצין בתירוץ זה. עכ״ה) מיהו אס חתמו בשטר בסוף שיטה זה אצל זה והניחו חצי שיטה חלק
 לפניהם פסול לפי שיכולים לזייף באותו חלק והוא צורך השטר שאם היה נחתך יהיה השטר פסול דאמרינן חלק היה *בשטר כתוב שהיו
 אלו העדים חחומין עליו והוא חתכו ועשה זה נ)השטר «) לפני העדיס שיכולים להניח חלק לפניהם כיון שאינו צורך השטר אלא יש להן לחתוס
 זה תחת זה וא״ת זה אינו צורך השטר אותה חצי שיטה שלפני העדים שאפי׳ חתוכה אין לנו לחוש ששס היה השטר שא״כ היה הלוה שוטה
 שעשה שטרו והניח חלק לפני העדים שהמלוה היה יכול לכתוב שטר אחר כך ולחתוך זה ויש לומר שמא יש לנו לחוש שבאותו חתך היה שטר
 אחר והניח הלוה חלק הרבה לפני העדים לפי שחשב שאס יכתוב בו המלוה שטר אחר ויחתוך זה יוודע זיופו(« ויהיה ניכר בחתוך שיש בסופו
 מכל מקום צורך השטר הוא ויש להם לעדים לחתום זה תחת זה אס חותמין בסוף שיטה ומניחין חלק לפניהם ומ״מ יש לומר שאין צורך
 השטר שאפילו תהיה אותה חצי שיטה חלק חתוכה יהא השטר כשר ולא ניחוש שמא היה שם השטר שאלו העדים חתומין עליו והמלוה כתב זה
 השטר לזה אין לחוש לפי שהלוה לא היה שוטה כל כך שהניח חלק למעלה מן העדיס שיוכל המלוה לחתוך השטר הזה וגס כל החלק
 שלמעלה בשוה לשטר זה ולא ישאר חלק כי אס כנגד העדים ויכתוב שס מאי דבעי ולא יהא ניכר זיופו ולכך אינו «)[צורך] השטר ויכולים
 לחתום זה אצל זה אע״פ שמניחין חצי השיטה לפניהם שיכול לזייף בהן בשביל כך אין לנו לפסול השטר טון שאינו צורך השטר שאס היה חתוך
 לא נפסל השטר בכך שאין לחוש כלום כדסרישית ורביגו תם פסק כמו שפי׳ תחלה שהעדים צריכין לחתום או ארישא דמגילתא אפילו זה
 אצל זה או >«< באמצע שיטה וכ״כ שיחתמו זה תחת זה ויש ליפן טעם כשושבינים שאין שייך באלו כלל דהתס לא נפסול השטר בשביל
 השושבינים שחתומים רחוק שני שיטין שאינם מן העדים ואינם שייכין לשטר כלל: גופא אמר רב שטר הבא הוא ועדיו על המחק
 כשר. ואס תאמר וניחוש שמא מעיקרא היה הוא על הנייר ועדיו על המחק י«) י)דפסול ומחק כל השטר וכתב מאי דבעי והוי על
 המחק ויש לומר להא ליכא למיחש שאס מעיקרא הוה הוא על הנייר ועדיו על המחק הוה כתוב בין סהדא לסהדא אנחנא

 סהדי
 ר׳ יוחנן כי האי גוונא אין מקיימין אותו שטר אלא מן העדים שלמעלה החתומין באותה שיטה של השטר אם יש עדים שמכירין שהיא כתיבת ידם כשר ואם לאו פסול:

 עין משפט
 נר מצוה

 כ א מיי׳ פכ״ז מהל׳ מלוה
 ולוה הל׳ י שמג עשין צל
 טיש״ע ח״מ סי׳ מי סעיף

 לג:
 כא ב ג מיי׳ שס הל׳ ו

 טוש״פ שס סעיף לא:
 כב ד מיי׳ שס הלי ל יסמג
 שס טוש״ע מ״מ סי׳

 מה סעיף יט:
 כנ ה מיי׳ שס הל׳ ה

 טוש״ע שם סעיף יח:
 כד ו מיי׳ שס טוש״ע שס

 סעיף יט:
 כה ז מיי׳ שס הל ט טוש״ע

 שם סעיף כ:

 רבינו גרשום
 הניחא לרב כהנא דמתני
 להא משמיה דשמואל. שטר
 הבא הוא ועדיו על המחק
 כשר: שפיר. דהשתא לא
 קשיא דרב אדרב דאמר
 לעיל לא שנו אלא בין
 עדים לשטר אבל בין
 ערים לאשרא אפי• טובא
 נמי כשר משום דמטייט
 ליה ולא חיישינן דלמא
 גייז ליה לעילאי ומחיק
 לטיוטא כו׳ משום דרב
 לא סבר כשמואל דאמר
 שטר הבא הוא ועדיו על
 המחק כשר אלא פסול
 ומשום הכי לא מחיק
 ליה מלוה ואפשר בתקנה
 דמטייט ליה ומיתוקמא
 מילתא דרב שפיר. אלא
 לרב טביומי דמתני לה
 משמיה ררב שטר הבא
 על המחק הוא ועדיו כשר
 השתא קשיא דרב אדרב
 הואיל דאמר בין עדים
 לאשרא אפילו טובא כשר
 אמאי הא אע״ג דמטייט
 ליה איכא למיחש דלמא
 גייז ליה. ומשני אפי• לרב
 טביומי מיתוקםא מילתא
 דרב שפיר דהיכא דמטייט
 ליה ליכא למיחש דמחיק
 לטיוטא דקסבר רב כל כי
 האי גוונא דשטר הבא הוא
 ועדיו על המחק א) כשר
 משום דאין מקיימין אותו
 שטר על מחק מן האשרא
 שבו שכתוב תחתיו אלא
 מן העדים שבו החתומים
 על המחק מקיימין אותו
 שאומרים לבעל השטר הבא
 עדים שיעידו על החתומין
 במקום מחק שהוא כתב ידן
 ואם לא יעידו עדים מזויף
 הוא. והואיל דאיצטריך
 לאייתי עדים לקיימו לא
 אתי למיגו ואמטו להכי
 אפי• שייר טובא נמי אי
 מטייט ליה כשר דליכא
 למיחש דלמא מחיק ומזייף
 ליה: ור• יוחנן אמר לא
 שנו. דשיטה אחת כשר
 אלא היכא דשביק נ) בין
 עדים לאשרא. אפי׳ שיטה
 ומחתים נמי עדיו באותה
 שיטה עצמה. וקא סבר
 ר׳ יוחנן שטר הבא הוא
 ועדיו בשיטה אחת כשר.
 ועוד שיש קיום השטר
 מלמטה משום הכי קאמר
 אפי׳ שיטה אחת בין עדים
 לאשרא פסול דלמא מזייף
 כי האי גומא. אי הכי
 בין עדים לשטר אמאי
 בשיטה אחת כשר הא איכא
 למיחש רלמא גייז לעילאי
 כל כתיבת השטר וכתיב
 מאי דבעי בההיא שיטה
 כך חייב פלוני לפלוני
 והא חתימי םהדי בשיטה
 שניה שהיו חתומין ועומדין
 וגם קיום השטר שתחתיו.
 ומשני קםכר ר• יוחנן שטר
 הכתוב בשיטה אחת כישר
 (והאי) דאיכא למימר הכי
 מתרמי עובדא אבל להיכא
 דאיהו בשיטה אחת ועדיו
 בשיטה אחרת פסול. גו ואי
 אמרי׳ ליה אמאי חתימת
 העדים נמי בשיטה שניה
 אמר לרבות בעדים אנא
 עבדי כדי שיהא החוב

 מפורסם ואמאי כשר. קסבר

 א) צ״ל על המחק אין מקיימין אותו שטר ונר. 5) נראה דצ״ל היכא לשניק ני! עלים לנתנ אנצ נין עלים לאשרא אפיי שיטה אחת פסול: ללמא גייו ליה לעילאי. ומחתים נמי עליס נאותה שיטה וכוי. ג) צ׳׳ל וליחוש ללמא כתנ הוא ועליי נשיטה
 אחת ואי אמרינן ליה ונוי.
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