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מצא שלשה שטרות כדלהל  ,הא יחזיר או לא ,ולמי?

לווה אחד משלשה מלוי
שלשה לוי ממלוה אחד

יחזיר
כשה מקוימי יחזיר ללוה
כשה ג' כתבי יחזיר למלוה

לא יחזיר
כשאינ מקוימי לא יחזיר
2
כשה כתובי ביד סופר אחד
1

סמפו שנמצא ביד מלוה )אפי' שכתוב בכתב ידו( מה הדי ?

כשאי עליו הנפק
כשכבר יש עליו הפנק

כשנמצא סת
אינו כלו אפי' יקיימו עכשיו
5
סומכי עליו

3

כשנמצא בי שטרותיו קרועי
4
סומכי עליו
סומכי עליו

 1דא שי"ל שודאי ה של הלוה ולא של המלוי ,דא נפלו מהמלוי מה ה עושי ביחד ,מ"מ
יש לחשוש שנצטרפו שלש המלוי והלכו לב"ד כדי לקיי את השטרות ,ונפלו ש .ולכ העמידה
הגמ' את הדי שמחזירי ללוה  היכא שכבר השטרות מקוימי .ומקשה הגמ' דלמא נפלו
מהסופר ב"ד אחר שקיימ ,ותירצה הגמ' שלא משהי שטר מקוי בידי הסופר.
 2דא שי"ל שודאי ה של המלוה ולא של הלווי ,דא נפלו מהלוי מה ה עושי ביחד ,מ"מ
יש לחושש שנצטרפו שלשת הלוי אל סופר אחד כדי שיכתוב לה שטרות הלואה ,ונפלו ש.
ולכ העמידה הגמ' את הדי שמחזירי למלוה  היכא שהשטרות נכתבו בשלשה כתבי יד שוני
של סופרי .ומקשה הגמ' ,דלמא הלכו הלווי לב"ד כדי לקי את השטרות .ודוחה הגמ' ,שאי
דר הלווי לקיי את השטר ולכ ודאי שנפל מיד המלוה.
 3די"ל שהכינו המלוה שיהיה מצוי בידו  שא יבוא לפורעו בי השמשות שיהיה לו שובר מוכ,
ולא ימנע הלוה מלפורעו .ואפי' א יקיימו אותו עכשיו לא מהני מידי ,דא שודאי החתימה אמת
מ"מ מזה שלא נתנו המלוה ללוה עדיי ש"מ שלא פרוע .ומה שכתוב בברייתא "סמפו שיש עליו
עדי יתקיי בחותמיו"  הכוונה שיתקיי מחותמיו ,שא העדי מעידי שהוא פרוע אז מהני.
 4פירש"י בפירוש ראשו ,דכיו שנמצא השטר בי שטרות הקרועי  שה פרועי והוא לא קרוע,
לפיכ סומכי על השובר כי מקו השטר מוכיח עליו שהסימפו אמת ,שא לא נפרע לא היה
נות השטר אצל השטרות קרועי .פירוש שני פירש רש"י שמצא השובר בי השטרות הקרועי,
לכ י"ל שנקבל החוב והשובר הזה אי צרי למלוה הזה אלא הלוה ,והלוה שכחו ביד המלוה ,ולכ
נת אותו המלוה בי השטרות הקרועי  כיו שהוא לא צרי לו.
 5דלא יל המלוה לקיי את השטר אא"כ באמת הוא נפרע.

