
 עין משפט
 נר מצוה

 לנ א ב מיי׳ פכ״ב מהל׳
 איסורי ביאה הל׳ יט:

 לד ג מיי׳ פייט מהל׳
 גירושין הל׳ לל סמג
 עשי! צ טוש״ע אה״ע סי׳

 קמא סעיף מט:
 לה ד מיי׳ פ״ל מהל׳ עלות
 הלכה ה טוש״ע ח״מ

 סי׳ ל סעיף י:

 רבינו גרשום
 מספרי לה׳׳ר הן: אבק
 לשון הרע. ולא ממש: רוב
 עונות הן בגזל. שמכזבין
 במשא ומתן ומשקרין:
 הכל כמנהג המדינה. שאם
 נוהגין לעשות פשוט ועשאו
 מקושר פסול או מקושר
 ועשאו פשוט פסול. מדקתני
 רשב״ג אומר הכל כמנהג
 המדינה מכלל דת׳׳ק לית
 ליה מנהג המדינה. א)
 מדקתני פשוט שכתבו עדיו
 מאחריו ומקושר שכתבו
 עדיו מתוכו שניהן פסולין
 אלא כל אחד צריך להיות
 כתיקונו. כך ס״ל דבכל
 מקום צריך להלך אחר
 מנהגו ואם שינה פסול:
 אמר רב אשי. ודאי
 לתרוייהו סבירא להו הכל
 כמנהג המדינה ובאתרא
 דנהיגי פשוט ואמר ליה
 לסופר עביד למלוה פשוט
 כו׳ קפידא הוא ופסול
 הוא לדברי הכל והוי
 כמלוה על פה ואינו טורף
 בו לקוחות: ת״ק סבר.
 אע״ג דנהיגי ההוא אתרא
 כתרוייהו אי האי אי
 האי ואמר ליה עביד לי
 פשוט ועבד ליה מקושר
 מקפיד הוא שאינו רוצה
 שישנהו וכשישנהו פסול.
 ומר סבר רשב״ג כיון
 דנהיגי כתרוייהו מראה
 מקום הוא לו דהאי דקאמר
 ליה לעשות פשוט לאו
 משום דוקא קאמר ליה
 אלא הכי קאמר ליה עביד
 ליה פשוט קסבר משום
 דלית ליה טירחא ואם
 עבד ליה מקושר הכי
 נמי דניחא ליה הואיל
 והיינו נמי מנהג המדינה:
 אם הטעה לשבח הרי זו
 מקודשת. המקדש ואמר
 לה על מנת שאני לוי
 ונמצא כהן על מנת שאני
 עני וקבלה עליה ונמצא
 עשיר היינו טעות לשבח
 הרי מקודשת היא משום
 דמדאה מקום הוא לה דכיון
 דנתרצתה להתקדש לו בכל
 דהו כל שכן דנתדצתה
 לשבח: וקבלו במקום אחר
 פסול. משום דלא שויא
 שליח לקבלה אלא בההוא
 מקום פלוני דקפידא הוא
 דבההוא אתרא לא איכפת
 לה אם תתזל דידעי דהיא
 גרושה ובדוכתא אחריתא
 לא ניחא לה להתבזות
 לפני בית דין. ור׳ אליעזר
 דמכשיד סבר דמראה מקום
 היא לו דכסבורה היא
 שימצאנו לבעלה באותו
 מקום להכי אמרה ליה
 במקום פלוני ואם מצאו
 במקום אחר הכי נמי
 דניחא לה: הואיל ובעלמא
 כשר. דכל גט פשוט
 בשני עדים כשר: הכא נמי.
 במקושר בשני עדים כשר
 קמ״ל דפסול. פשוט דבעד
 על פה דמי: אמימר מכשר

 גט פשוט פרק עשירי בבא בתרא הםה.
 כאתרא דנהיגי כפשוט וא״ל זיל עביר לי פשוט וענד ליה
 מקושר. משמע משוס דא״ל עביד לי פשוט אבל אי
 א״ל סתמא זיל עביל לי גיטא ועביד ליה מקושר כשר אע״ג דבאתרא
 דנהיגי בפשוט ובקדושין אמר אע״ג ללא אמר כי אס עביל לי גיטא
 להט איחא בגירסא המס באהרא

 לנהיגי בפשוט ועבל ליה מקושר:
 אמר אכיי לא נצרכא אלא כעד
 אחד כו׳. הכא משמע לוקא
 אחל בכתב ואחל בעל פה הא שטס
 בכתב כל אחל בפני עצמו מצטרפין
 ואליבא לרבי יהושע בן קרחה וכמאן
 לאמר (סנהלרין לף ל:) הלואה אחר
 הלואה מצטרפין א״נ למאן ראמר לא
 מצטרפין (י) שני שטרוח של על
 אחל כגון הוראה אחר הולאה
 שמפרש בכל אחל ואחל מנה לאולי
 לן בהאי שטרא אולי נמי קמי
 פלניא מצטרפין לאי לא מצטרפין
 נמי בכי האי גוונא לינקוט הא וכל
 שכן אחל בכתב ואחל בעל פה ומיהו
 יש ללחות לעל אחל בכתב ועל אחל
 בעל פה לא מייט בכה״ג להוה שייך
 למינקט ביה שניהם בכתב יה וכגון
 ששנים מעילים שראו שלוה או שמעו
 שהולה לכי האי גוונא הד שייך
 למינקט שניהם נבכתבן אין מצטרפין
 אס אינו מצטרף שם אלא מייט כגון
 שאותו שבכתב מעיל על ההלואה
 שראה אותה ושבעל פה מעיל שראה
 שמסר(0 השטר הזה לו שהעל חתוס
 בו לבכי האי גוונא לא הוה מצי
 למינקט שניהם בכתב ולהט ׳)קשה
 נמי לאמימר שהט יש במסירת שטר
 זה שני ערי מסירה שהעל » חתום
 הוא כעל מסירה למוטח שמסרו לו
 מלוה שהוא לא היה חותס אלא בצור
 של לוה והעל שבעל פה מעיל שמסרו
 לוה למלוה הלכך כשר אף על פי
 שלא חתס עליו אלא על אחל שהרי על מסירתו יש שני עלים וקי״ל
 כר״א אבל שניהס בכתב יחילין פסולין לכ״ע שאין על כל שטר ושטר
 אלא על אחד וסברא הוא ללא אשכחן בשום מקום שטר בעל אחל לבל
 שיועיל והכי משמע נמי מלחשיב על אחל בכתב ועל אחל בעל פה
 בזה אחר זה ואי הר כששניהם מעילין על ראיית המלוה או על שמיעת
 הולאה אמאי קרי להו זה אחר זה והלא יכולין להיות כאחל כגון
 שכתב בשטר בפני פלוני אני החתום ובפני פלוני לוה פלוני מפלוני
 מנה ושבע״פ מעיל בפני פלוני ובפני פלוני החתום לוה פלוני מפלוני
 ולפי מה שפירש׳ לעל אחל שבעל פה היינו שמעיל על מסירת
 שטר שחתום בו העל אתי שפיר הא לבעי לקמן סתמא בעל אחל
 בכתב ועל אחר בעל פה אי מצטרסי למשמע סתמא בלא פי׳ שלא

 אלא אבק לשון הרע אמר רב יהודה אמר
רוב בגזל ומיעוט בעריות והכל בלשון  רב א
 הרע בלשון הרע םלקא דעתך אלא באבק
 לשון הרע: רשב״ג אומר הכל כמנהג
 המדינה: ותנא קמא לית ליה מנהג מדינה
 אמר א<רב אשי ״באתרא דנהיגי >א< פשוט וא״ל
 עביד לי פשוט ואזל עבד ליה מקושר קפידא
 נהיגי מקושר וא״ל עביד לי מקושר ואזל
 עבד ליה פשוט קפידא כי פליגי באתרא
 דנהיגי בפשוט ומקושר וא״ל עביד לי פשוט
מר סבר קפידא ומר (  ואזל עבד ליה מקושר ג
 סבר מראה מקום הוא לו ייאמר אביי רשב״ג
 ור״ש ור׳ אלעזר כולהו ה)םבירא להו מראה
 מקום הוא לו רשב״ג הא דאמרן ר״ש חתנך
 ר״ש אומר אם הטעה לשבה הרי זו מקודשת
האשה שאמרה התקבל ג (  ר׳ אלעזר דתנן ז
 לי גיטי מממום פלוני וקיבלו לה ממקום אתר
 פסול ור׳ אלעזר מכשיר מר סבר קפידא ומר
 סבר מראה מקום הוא לו: ״1[פשוט שכתוב
 בו עד אתר כו׳]: בשלמא מקושר שכתוב בו
 שני עדים פסול איצטריך םלקא דעתך
 אמינא הואיל ובעלמא כשר הכא נמי כשר
 קמ״ל דפםול אלא פשוט שכתוב בו עד אחד
 פשיטא אמר אביי לא נצרכא דאפי׳ עד אחד
 בכתב ועד אחד בפה אמימר יאכשר בעד
 אתד בכתב ועד אחד על פה א״ל רב
י א״ל ט) לא א י מ י ב א  אשי לאמימף ןךןא ך
 שמיע לי כלומר לא םבירא לי אלא קשיא

 מתניתין

: רוב 0 ו  אגק לשון הרט. כגון ראמט נורא בי פלניא בערטן (לף ט
 גגזל. רוב בני אלם חשולין על הגזל כעין גזל שמוטן להתירא
 במשא ובמתן לעכב איש מטוח הראוי לו לחבירו: וה״ק ליה ליה
 מנהגא דמדינה. בתמיה. אם רבן שמעון בן גמליאל בא לומר

 שדיני פשוט ומקושר המפורשין לתנא
 קמא אס יש מטנה שנהגו לשנות דינם
 בענין אחר הכל כמנהג המדינה והלא
 תנא קמא נמי מודה בהא: אמר
 אביי גאהרא דנהיגי כוי. >ג) אתא
 לפרש אביי באיזה מנהג המדינה מצו
 לפלוגי תנא קמא ורבן שמעון: קפידא.
 ואס גט אשה פסול לגרש בו: מר
 סגר קפידא. ואע״ג דמנהג המדינה
 בין בפשוט בין במקושר טון דאמר ליה
 בפשוט קפידא הוא ויפסל המקושר
 ורבן שמעון «< סבר הכל כמנהג
 המדינה כלומר מראה מקום הוא לו
 שאס טורח לו לכתוב מקושר יכתוב
 פשוט ומיהו אס יכתוב מקושר טפי
 ניחא ליה שהרי מנהג המדינה בשניהם:
 אם הנוטה לשבח. בקדושין נמח:] האומר
 התקדשי לי בדינר של כסף ונמצא
 של זהב אבל בשבח יוחסין על מנת
 שאני לוי והוא כהן לא אמר ר׳ שמעון
 מקודשת דהא מציא היא למימר
 מסאנא דרב מכרעי לא בעינא נשם מט.]
 הטעה לשבח היינו מראה מקוס.
 מתרצה בשל כסף וכ״ש בשל זהב.
 ובמתקדשת על ידי שלוחה מוקמינן
 לה התס נממ:]: פסול. שהיא אינה רוצה
 להתבייש במקום אחר: ור״א מכשיר.
 דסבר מראה מקום הוא לו לטרוח
 וללכת בשבילה עד אותו מקום ואס
 יחפוץ ללכת יותר תבוא עליו ברכה.־
 אמר אגיי לא נצרכא. למיתני עד
 אחד בפשוט פסול אלא היכא דקמסייע
 ליה עד אחד בעל פה ואתא מתני׳
 לאשמועינן דלא סמטנן אשטרא

 לטרוף מלקוחות דשני עדים הכתובים בשטר הוא דמפקי ליה לקלא
 ואינו אלא כמלוה על פה וטרפה מבני חרי כדין המלוה את חבירו
 בעדים בלא שטר וגס הלוה יכול לומר פרעתי ולא יכול המלוה
 לטעון ללוה היה לך לקרוע שטר שבידי מטון שלא געשה כתיקון
 חכמים לא חשבו הלוה ולא נזכר לשואלו למלוה: אמימר אכשר
 בטד אחד גכחב. וכתב ידו מקוייס ממקום אחר בעדים ועד
 אחד נמי בעל פה מסהיד על אותה מלוה. ונראה בעיני דלגמרי
 מכשיר אפילו לטרוף מלקוחות כאילו נחתמו שני עדים דעד אחד
 בשטר ועד אחד בעל פה מפקי ליה לקלא ונראים הדברים כן דסתם
 מכשיר לגמרי משמע: אי הכי קשיא מהניהין. דפרטנן פשיטא:

 ומשני
 ראו שניהם כאחד שההלואה והמסירה לא היו כאחד שלא היה יכול למצוא ששניהם מעידין על ההלואה אלא כענין זה שאס מעידין כל אחד
 על ראיית המלוה ושמיעת ההודאה אין השטר מועיל כלל והר לגמרי כמאן דליתיה טון שאין עד מעיד על מסירתו כדפרישית ומיהו קצת
 קשה כי נראה שהעד החתום חשוב כעד בשעת מסירה שעל ידו ידוע לנו שמסר לוה למלוה ׳)ועי״ל דהאי דלא משכחי׳ צירוף בעד אתד
 בכתב ועד אחד בעל פה לת״ק דרבי יהושע בן קרחה היינו משוס >י»< שבשניהם מעידין ראיית המלוה או שמיעת ההודאה אין מוטח בשטר
 שראו או שמעו כאחד שראיית העד בעל פה היתה בשעת ראיה או בשעת שמיעה אבל ראיית העד שבשטר חשטנן לה כאילו היתה בשעת
 מסירה לפי שהרבה פעמים היתה בלא ראות המלוה כלל כדתנן(לקמן לף קסז:< כותבין שטר ללוה אע״פ שאין מלוה עמו ומוקי לה אטי(ב״מ יג.)
 כמאן דאמר אפילו בשטרי ל<ןדלאו] אקנייתא דעדיו בחיתומיו זטן לו הלכך אע״פ שאינו מוכיח (מ) השטר שלא ראה המלוה לא חשבינן ראייתו
 כאחד שאין חשוב עד בראיה זו מאחר שאין ראייתו ידוע לנו ע״י השטר אלא עיקר עדותו אינה אלא (י) לבדה שזה השטר מסר לוה למלוה
 להט לא חשבינן עדותו כראיית המלוה אפילו אס ראה אומו ובירושלמי (סרק ב לכתוכומ) גרסינן [זעירא בעי] עד אחד בכתב ועד בעל
 פה מהו [שיצטרפו ועד אחד בכתב כלום הוא לכך] צריכא כשהיו שנים מצו לקיים כתב ידו של ראשון ולא מצו לקיים כתב ידו של שני:

 מה
 אחד פסול למה לי במתני׳ למיתני. ועד אחד על פה אפי׳ הכי פסול למיטרף ביה לקוחות דכמלוה

 מסורת הש״ם

 א) יש׳׳ל אביי, נ) קלושין
 מט., ג) [לעיל עו:],
 ד) [קדושין מח:], ס) [עי׳
 פוס׳ לעיל עו: ל״ה ומר
 סכר], ו) קדושין מח:, ז) גיטין
 שה., ת) רש״ל נו) [עירוני!
 לף קנ: וש״נ], י) נ״א כשר
 וגי׳ רש״ל נמי קשה, כ) רש״ל

 ומיהו י״ל, ל) רש׳׳א,

 הגהות הב״ח
 (א) גמ׳ לנהיגי בפשוט
 וכו׳ גהיגי במקושר ואייל:
 (ג) רשב״ם ל״ה אמר אניי
 ונוי אביי אתא לפרש
 נאיזה: (ג) ד״ה מר סנר ונו•
 ורנן שמעון בן גמליאל
 סבר: (י) תיפ׳ ל״ה אמר
 וכוי אי ;מי למ״ל לא
 מצטרפין מ״מ שני שטרות
 כ״א של עד אתל: (ה) בא״ד
 ננה״ג דהוה שייך למינקט
 ניה שניהס ננתנ ובשני
 שטרות דלא מיידי כגון
 ששניהם מעידים שראו
 שלוה: (ו) בא׳׳ד שראה
 שמסר לו השטר הזה
 שהעד: (ז) בא״ד שהעד
 החתום הוא נעל מסירה
 למוכימ שמסרו לו לוה
 למלוה שהוא לא היה
 חותס: (ח) בא״ד היינו
 משוס דכששניהס מעילין
 על ראיית המליה או שמיעת
 ההודאה אין השטר מוכיח
 שראו כצ׳׳ל: (ט) בא׳׳ד שאינו
 מוטח מן השטר שלא ראה
 המלוה לא חשנינן ראייתו
 שאין חשונ נצ״ל ותינת נאחד
 נממק: (י) בא״ד אינה אלא
 בלבד שזה השטר ונו• אפיי
 אס ראו אותה ונירושלמי
 גרסינן עד אחד ננתנ מהו
 ועד אחד נכתנ נלוס הוא לכן
 צריכא נצ״ל ומינות ועד נעל

 פה נמחק:

 מוסף רש״י
 ותנא קמא לית ליה מנהג
 מדינה. ומאן פליג עליה
 נהאי, ומשני ודאי פלוגמא
 אמריתא היא, ומיהו נאתרא
 מהיגי כו׳ (קדושין מט.).
 עביד לי פשוט. שליחות
 קלה, ואזל עבד ליה
 מקושר. שליחות כנדה(שש.
 ומר סבר. רשנ״ג מראה
 מקום הוא לו. דאמר
 די לן נפשיט, וט עניד
 מקושר הואיל ומנהג מלינה
 אף נמקושר נשר, ותנאי
 קמאי פליגי עליה ואמרי
 קפילא הוא ודווקא אמר ליה
 לעשותו פשוט !שס<. האשה
 שאמרה כוי מראה מקום
 היא לו. שם תמצאנו, ולח׳׳ק
 הר קפילא אי אסשי שתקנלני
 אלא שס ואין זה שלוחה

 נמקוס אחר (שם!.

 א) נראה דצ״ל מנהג המדינה נחמיה והא מלקתני וכוי אלמא לגם תייק ס״ל לנכל מקום וכוי.
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