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  .יח �ד כתובות

  ?הא� אד� נשבע שבועת מודה במקצת באופני� דלהל	

  

במודה בעצמו בלא טענה  
1

 בטענו קט	 או גדול בטענת אביו  

נשבע  אינו נשבע  י"לראב
2

  

  אינו נשבע  אינו נשבע  לרבנ	

  

  :כתובות ד� יח

  ?	מה הדי, נו הוא זה אבל אנוסי� היינו מחמת ממו	 או מחמת נפשותיהעדי� שאמרו כתב יד

  

רישא  
3

 :  
באי	 כתב יד� יוצא ממקו� אחר
4

  
  : סיפא

  בכתב יד� יוצא ממקו� אחר

  א"להו  אי� נאמני�  נאמני�  מחמת ממו	

   נאמני�:לרמי בר חמא  נאמני� מחמת נפשות
נאמני�אי�  :לרבא

5
  

אי� נאמני�  מחמת ממו	
6

 למסקנא  אי� נאמני�  

  אי� נאמני�  נאמני� מחמת נפשות

  

                                                           

1
ומה שלא נשבעי� במשיב אבידה , דהוי כמשיב אבידה, ובטע� הדבר,  נשבעי�ע לא"הדי� שלכו 

שהיה יכול שלא , שהוא מכח מגו, כתבו) ה ורבי"בד(' והתוס. י שהוא משו� תיקו� העול�"פירש
  .להשיב לו כלו�

2
אבל , )דאיכא מיעוט מקרא(ומה שמצינו שאי� נשבעי� על טענת קט� הינו דוקא טענת עצמו  

. בטוענו גדול בטענת אביו אי� משביעי�' ל שאפי"ורבנ� פליגי וס. משביעי�בטענת אביו 
ל שאי� אד� מעיז פניו בפני בעל חובו בי� בו ובי� באביו ולא "י ס"דראב, ומחלוקת� בדברי רבה

ורבנ� פליגי , ולכ� לא חשוב משיב אבידה ובי� בטענת קט� ובי� בטענת גדול נשבע, היה יכול לכפור
  .ולכ� אי� נשבע בטענת אביו בי� בגדול ובי� בקט�, ל שאינו מעיז והוי משיב אבידה"וס
3

' ל שאינ� נאמני� לפסול את השטר ומסיקה הגמ"מאיר ס' אכ� ר, מ"תנו אליבא דרבנ� דרומשנ 
ג שמודה "ומיירי הכא בכה, "מודה בשטר שכתבו אי� צרי� לקיימו"מ משו� ש"שטעמו של ר
  .ולכ� אינ� נאמני�, � צרי� לקיו� של העדי�ולכ� אי, הלווה שכתבו

4
וכמו שאתה , ויש לה� מגו דהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ואי� השטר מתקיי� אלא על פיה� 

 .דהיו יכולי� שלא לקיי� את השטר, מאמי� לה� שזה כתב יד� תאמי� לה� שהיו פסולי�
5

י "על השטר והשטר מקוי� עדהרי כיו� שה� חתומי� , ל דכיו� שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"ס 
ד וא� שוב יחזרו מעדות� "עדי� החתומי� על השטר נעשה כמי שנחקרה עדות� בב, אחרי�

  ".כיו� שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד"שבשטר הוי 
6

 .מ אי� בכח� להשי� עצמ� רשעי�"מ, הכי אמר רמי בר חמא דא� שיש לה� מגו 


