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  .כ �ד כתובות

  ?ובאו שני� ואמרו שזה כתב יד� אלא שהיו אנוסי� מה הדי�, שני� שחתמו על השטר ומתו

  

 בכתב ידי הראשוני� יוצא ממקו� אחר באי� כתב ידי הראשוני� יוצא במקו� אחר  

אי� נאמני� השניי�  נאמני� השניי� לרב ששת
 1

  

נאמני� השניי�  נאמני� השניי� לרב נחמ�
2

  

  

  ?אד� את עדותו בשטר ומעיד עליה אחר כמה שני�הא� כותב 

  

כשזוכר עיקר הדבר מעצמו   
 ורק את הפרטי� נזכר מהכתב

 כשעיקר הדבר 

י הכתב"נזכר ע
3

  

  לא מהני  מהני  לרב הונא

  מהני  מהני  יוחנ�' לר

  

  :כתובות ד� כ

  ?נ�או לדר� בית הקברות מה די, תלוליות הקרובות או הרחוקות לעיר שסמוכה לבית הקברות

  

ישנות  חדשות  
4

  

קרובות
5

  טמאות  טמאות  

  טמאות  טהורות  רחוקות

  

                                                           

1
, "שה תחילת הזמה היאחהכ"ופירש רב ששת הטע� משו� ד, ומגבי� בשטר הזה כמו בשטר מעליא 

ובזה שאומרי� , וכש� שאי� מזימי� את העדי� אלא בפניה� כ� אי� מכחישי� את העדי� אלא בפניה�
וכיו� שלא עושי� , הרי שה� מכחישי� את עדות� שבשטר �ו אנוסי� העדי� השניי� שהראשוני� הי

 .זאת בפניה� אינ� נאמני�

2
ש דא� היו לפנינו והיו מכחישי� אחד את השני היינו מתנהגי� כמו העדות של השני� ומשאירי� "ומכ 

ו כשה� לא בפנינו שיש לנו לומר שאולי היו העדי� הראשוני� מודי� "כ ק"א, את הממו� ביד המוחזק
מו� לדברי השניי� שה� היו אנוסי� שיש לנו להאמי� את השניי� ולא לגבות בשטר אלא להשאיר את המ

אי� הכוונה שאי� נאמני� השניי� ומגבי� די "פירש" אי� נאמני�"ומה שכתוב בברייתא ש. ביד המוחזק
לא מוציאי� , וא� תפס המלוה מידי וחזר הלוה ותבע ממנו, אלא הכוונה שלא קורעי� את השטר, בשטר

 .מיד המלוה אלא הממו� בחזקת מי שתפסו

3
אבל א� לא . י הכתב לבסו� נזכר מעצמו"ד מתו� הכתב דעולא נקרא שמעי, אכ� מועיל הכתב להזכירו 

 ".מפיה� ולא מפי כתב�"זוכרה בכלל אינו יכול להעיד מתו� הכתב דדרשינ� 

4
יהודה אומר שישנה ' ור, ל שישנה היינו שהיא כבר ששי� שנה"מאיר ס' דר, בגדר ישנה נחלקו תנאי� 

 .שאי� אד� זוכר לומר שלא היה כא� תל ובימיו נעשה התל

5
יהודה ' ור, ל שקרובה היינו תו� חמשי� אמה לעיר או לדר�"מאיר ס' דר, בגדר קרובה נחלקו תנאי� 

 .אומר שקרובה היינו שאי� עוד תלולית שקרובה ממנה ביניה�


