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  .יט �ד כתובות

לוה שהודה שהשטר לא מזוי� הא	 צרי� לקיימו
1

  ].ה טעמא"תוד[? 

  

  מאיר' אליבא דר  אליבא דרבנ	  

    צרי� לקיימו:י"לרש  לרב הונא
 אי� צרי� לקיימו:'לתוס

2
  

אי� צרי� לקיימו
3

  

  אי� צרי� לקיימו  צרי� לקיימו  לרב נחמ	

  

  ?אנשי� דלהל	 שאמרו ששטר אמנה הוא הא� נאמני�

  

  באופני� דלהל	  בסתמא  

 ואי� צרי� קיו��אינו נאמ�   אינו נאמ�  אמר לוהב
4

  

א� חב לאחריני  נאמ�  אמר מלוהב
5
   אינו נאמ�� 

   לא נאמני�:כתב יד� יוצא  אמרו עדי�ב
   נאמני�:אי	 כתב יד� יוצא

  אי� כתב יד� יוצא
 אי� נאמני�� 

6
  

  
                                                           

1
בזה , אלא שטוע� ששטר זה פרוע או שטר אמנה היה, הודה הלוה שהוא כתב את השטר ואינו מזוי�', פי 

י קיו� יכול לטעו� "שע[, יש לדו� הא� נאמ� בטענתו ולא נוכל לגבות בשטר זה עד שנקיי� את השטר
  ]. המלוה א� השטר היה פרוע מדוע הוא נשאר אצלי

2
מאיר דהברייתא מיירי באופ� שהודה הלוה שכתב את ' י פירש בסוגיי� שג� מחלוקת רבנ� ור"רש 

מ כיו� שמודה בשטר שכתבו "ולפי ר, ובאו עדי� ואמרו שה� חתמו על השטר אלא שהיו אנוסי�, השטר
 שהיו ולכ� אי� לה� כח של מגו דהפה שאסר להיות נאמני�, אי� צרי� לקיימו הרי שאי� צרי� לקיומ�

וחכמי� חולקי� וסוברי� שכ� צרי� , פ הודאת הלוה" דאי� השטר מתקיי� על פיה� אלא ע�אנוסי� 
כ יחלקו "דא', והקשו התוס. י עדות� מתקיי� השטר ונאמני� לומר שאנוסי� היו"לקיימו ולכ� דוקא ע

, "צרי� לקיימומודה בשטר שכתבו "ע "יוחנ� אמר שלכו' ועוד הקשו שר,  ומלוה ולא גבי עדי�גבי לוה
מ דאי� נאמני� העדי� במגו דא� שאומרי� שה� חתמו על השטר אינ� "שטע� ר' ולכ� למדו התוס

ל דכמו שאנחנו אומרי� גבי לוה שלא נאמ� א� מודה שכתב את השטר "דס, נאמני� לומר שאנוסי� היו
כמבואר בהערה (גו שגבי לוה אי� לו מ, ל שלא דמי"ורבנ� ס. כ� אי� העדי� נאמני�, לומר שהוא פרוע

בדעת ' י ותוס"ז שחולקי� רש"ונמצא לפ.  אבל לגבי עדי� יש לה� מגו דהפה שאסר וה� נאמני�,)הבאה
, שסוברי� שחלוק די� לוה מעדי�' ואילו לתוס, ל שצרי� לקיימו"י ה� חולקי� וס"דלרש, רבנ� לגבי לוה

  .ל שלגבי לוה אי� צרי� לקיימו"ס
3

ר שהשטר פרוע במגו שלא היה מודה שכתב את השטר והיה טוע� שהשטר ולא אמרינ� שיהיה נאמ� לומ 
ובש� הקונטרס . מזוי� פ� יכחישוהושהשטר לומר א דשמא יר) ה מודה"בד(' והטע� כתבו התוס, מזוי�

ת לא נאמ� לומר שהוא מזוי� כיו� שעדי� שחתומי� על השטר נעשה " שהטע� דמה,במקו� אחר פירשו
  .דחכמי� הצריכו קיו� רק בטענת מזוי� ולא בטענת פרוע, ד ולכ� אי� כא� מגו"כמי שנחקרה עדות� בב

4
 ומה אתא רב � רבא מתר� את הקושיא שא� אמר לוה שהוא שטר אמנה זה פשיטא שלא נאמ� 

, א לומר שא� שאומר ששטר אמנה הוא אינו נאמ� ולא אמרינ� כא� הפה שאסרוביאר שב, לאשמועינ�
 ". אי� צרי� המלוה לקיימו�מודה בשטר שכתבו "אלא אמרינ� ד

5
וברגע שאומר שהוא שטר אמנה הוא מפסיד את הנושי� בו , כגו� שג� המלוה הוא בעל חוב לאחרי� 

 שאי� לו כא� מגו שהיה יכול למחול את השטר ,)ה כגו�"בד(' וביארו התוס. שלא יוכלו לגבות משטר זה
אכ� בזה שאומר שהוא שטר אמנה אינו מפסיד כיו� , דזה ודאי לא היה עושה להפסיד את חובו, ללוה

דמיירי שכבר , וג� אינו נאמ� במגו שיכל לשרו� את השטר. שהוא מכיר ויודע בזה הלוה שאינו גזל�
  .ד או שהיה אצל שליש"הוחזק השטר בב

6
מ כיו� שאסור לאד� להשהות שטר אמנה "מ,  שלכאורה יש לה� מגו שה� הרי קיימו את השטרוא� 

 . כ ודאי הוא שלא חתמו על עולה"א, "אל תשכ� באהלי� עולה"אצלו דכתיב 
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  :כתובות ד� יט

  ?ת דלהל	 שטרוהשאיר בביתומיקרי עולה מי שהא� 

  

 אמנהשטר  שטר פרוע   
1
פסי�או שטר  

2
  

לא מיקרי עולה  לרב כהנא
3

  מיקרי עולה  

מיקרי עולה  ל ולמערבא"יהושע ב' לר
4

  מיקרי עולה  

  

עדי� החתומי� על השטר ואמרו שהוא אמנה
5

  ? או מודעא מה הדי	

  

  מודעא  אמנה  

אי� נאמני�  לרב נחמ	
6

  אי� נאמני�  

  נאמני�  אי� נאמני�  למר בר רב אשי

  

  ?עדי� שהיו חתומי� על שטר מכירה ואמרו שהיה תנאי בעל פה על המכירה הא� נאמני�

  

 כשעד אומר היה תנאי ועד לא היה  כששני העדי� אומרי� כ	  

  ואי� צרי� לקיי� התנאי�אי� נאמ�   וצריכי� לקיי� התנאי�נאמני�   לרב פפא

 וצרי� לקיי� את התנאי�נאמ�  י וצריכי� לקיי� התנא�נאמני�   י"לרב הונא בריה דר
7

  

  

                                                           

1
אלא שא� יצטר� ללוות שיהיה השטר , שטר אמנה הוא שנות� את השטר למלוה א� שלא לוה כלו� 

 .כ ילונו" אאוהאמינו שלא יתבענו, מוכ� מיד

2
מפייס ומבקש מחברו האוהבו שיכתוב לו שטר כאילו הוא חייב לו סכו� כס� כדי שיוחזק כעשיר בעיני  

 .ומאמינו שלא יגבה שטר זה, אנשי�

3
ופעמי� שמשל� , דפעמי� שמעכב אותו המלוה עד שישל� הלוה את שכר הסופר שצרי� הלוה לשל� 

 .חזיר לו את הפשיטי דספראהמלוה במקומו ועתה מעכב את השטר כדי שי

4
אלא הנידו� , ע לא מיקרי עולה א� השאיר את השטר אפשיטי דספרא" שלכו,)ה זימני�"בד(' כתבו התוס 

ג שהשאיר תחילה בשביל פשיטי דספרא ושוב שכח לית� לו את השטר אחר ששיל� לו הלוה את "בכה
 .הפשיטי

5
מנו כבר עכשיו לצור� שא� ירצה ללוות בעוד זמ� שהאמי� הלוה למלוה לית� לו שטר כאילו שלוה מ', פי 

אכ� בלא זה ששעבד את הנכסי� . כ לבסו� ילוה"יחול השעבוד כבר מעכשיו ויודע בו שלא יגבה ממנו אא
  . היה זה שטר פסול משו� שהוא שטר מוקד��קוד� 

6
דא� כתב , רג שאי� כתב יד� יוצא במקו� אח"בכה'  שעל כרח� מיירי אפי,)ה אמר"בד(' ביארו התוס 

וא� , והטע� שאסור לעשות שטר אמנה. יד� יוצא ממקו� אחר פשיטא שאי� נאמני� כמו שאמרו לעיל
  .ה� אומרי� שחתמו על שטר אמנה הרי שה� מרשיעי� את עצמ�

7
הרי שהוא עוקר את עדותו ואומר , דכיו� שהוא בעדותו כשבא לקיי� את השטר ומוסי� שהיה תנאי 

ולכ� אי אפשר לקיי� את חתימתו בלי שיתקיי� , תו בסת� אלא שהיה תנאיד שלא יקבלו את עדו"לב
 .כ אי� לו שני עדי� בשטר"ועל כרח� צרי� הקונה לקיי� את התנאי דאל, התנאי


