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  .חק �ד כתובות

  ?הא� מותר למדיר לפרוע את חוב המודר, מי שמודר הנאה מחברו

  

  )ג"בני כה(אליבא דרבנ�   אליבא דחנ�  

מותר  לרב אושעיא
1

  אסור  

מ שלא לפרוע"מותר א� לוה ע  מותר  לרבא
2

  

  

  ].ה הא"תוד[? הפורע חוב חברו הא
 חייב חברו לחזור ולשל
 לו, אליבא דחנ�

  

  פורע שטר חוב חברו  ומפרנס את אשת חבר  

  פטור  פטור א"וריב, י"לפשטות הסוגיא ורש

פטור  ת ורבינו חננאל"לר
3

  חייב  

  

  :כתובות ד� קח

  ?הטוע� את חברו כדי שמ� בלשונות דלהל� והודה לו בקנקני� הא� חייב שבועה

  

טענו מדת עשרה כדי שמ�  
4

)סת�(עשרה כדי שמ�  טענו עשרה כדי שמ� מלאי� 
5

 

  חייב  חייב  פטור לאדמו�

  פטור  חייב  פטור לחכמי�

  

                                                           

1
משו� שאמר חנ� גבי אשה , ע לו הוא נפטר מ� החובי שפור"ואי� לחוש מה שהוא מרויחו בזה שע 

ל "מ שס"וש, "אבד את מעותיו"שאותו אחר  �שהל� בעלה למדינת הי� ועמד אחר ופירנסה 
 � דא� היתה נחשבת כהנאה , שפירעו� חוב לא נחשב כהנאה העוברת מהפורע למי שפרעו בשבילו

זה רק סילוק הפסד ולא ל לחנ� ד"דסמ "ש אלא ,דהרי נת� לו הנאה �לא היה אומר שאיבד מעותיו 
, פירשו) ה הא"בד(' ובתוס. ולכ� ג� גבי המדיר לא נחשב שנת� הנאה למודר, נחשב שנת� משהו

 .  ולא הוי מעשה גמור, הלווהח נפטר"י שפורע לבע"דלא נאסר משו� שאינו אלא גרמא בעלמא שע
2

דמה ' ומבואר בגמ. ו� דבר הרי שלא נת� לו ש,דכיו� שיכול תמיד הלווה לדחות את המלוה 
 � ע "הוא מעמיד את המשנה בנדרי� אליבא דכובזה משו� ש, שעדי� לרבא להעמיד באוקימתא זו

 ומתרצת שרב אושעיא .מדוע רב אושעיא לא אמר כרבא' אכ� מקשה הגמ. דהיינו ג� אליבא דרבנ�
, רוע את חובולפלמדיר כ אסור "ג" מ שלא לפרוע"לוה ע"סובר שאליבא דרבנ� ג� באופ� זה ש

מ נהנה שמונע ממנו את הבושה שיש "מ, דא� שאי� לו הנאה של רווח ממו� מחמת שפרע לו המדיר
 .לו בכל שעה שפוגש את המלוה שלו

3
א� היתה ג שהיה הבעל יכול להפטר "ת מעמיד ג� את הדי� של מפרנס את אשת חברו בכה"ר 

' אבל ודאי שגבי שטר חוב אפי, האשה מצמצמת את עצמה כשלא היתה מוצאת מי שיפרנס אותה
ז "ולפ. דהרי לא יכל להפטר בשו� עני� מלשלמו, חנ� מודה שלא איבד מעותיו דהנאה גמורה היא

אלא באד� ,  שלא מיירי בסת� פורע חוב,"הא מני� חנ� היא" את סוגיי� שאמרה  מעמידת"ר
,  שבעני� זה כיו� שיכלה לצמצ� ולא להתפרנס ממנו, את אשת חברו שהל� למדינת הי�שפירנס

  .בזה אמר חנ� שאיבד את מעותיו
4

 .ומה שהודה לו לא טענו, דמה שטענו לא הודה לו, ע פטור"בזה לכו 
5

ואילו רבנ� סוברי� שרק , והרי הודה במקצת קנקני�, אדמו� סובר שיש בלשו� הזה ג� קנקני� 
  .ולכ� מה שטענו לא הודה לו, דות שמ� ולא קנקני�תובע מ
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  :כתובות ד� קח

  ?הא� חייב שבועה, בשעורי�וחברו מודה לו , הטוע� את חברו טענות דלהל�

  

  טענות רק חטי�  טענו חטי� ושעורי�   

  פטור  חייב שבועה  לרב נחמ� אמר שמואל

פטור  חייא בר אבא' לר
1

  פטור  

  

                                                           

1
אבל , ולדבריו קשה ממה שאמרנו לעיל גבי עשרה כדי שמ� שלדברי חכמי� אי� בלשו� זו קנקני� 

א� היה בלשו� זו קנקני� הרי ה� מודי� לאדמו� שא� תבעו שמ� וקנקני� והודה לו בקנקני� 
לתר� ' ובתחילה נסתה הגמ.  לו רק בשעורי�והרי זה דומה לטענו חטי� ושעורי� והודה, שחייב

ודחתה דלא . והיינו שאי� כא� שני טענות אלא טענה אחת, שקנקני� ושמ� הוי כרימו� בקליפתו
ולכ� תיר� . כ שמ� יכול להשתמר בבור בלא הקנקני�"דרימו� בלא קליפה לא משתמר משא, דמי

 ואמר הנתבע על שמ� לא היו ,ל�שמדובר שתבע התובע ואמר עשרה כדי שמ� יש לי אצ, רב שימי
דאדמו� סובר שבלשו� התובע היה ג� . ואילו על קנקני� חמש יש ל� וחמש אי� ל�, דברי� מעול�

וכיו� שנשבע על , ולכ� חשיב מודה במקצת במה שהודה רק בחמש קנקני�, תביעה על הקנקני�
" עשרה כדי שמ�"ואילו חכמי� סוברי� שאי� בלשו� זה שאמר , הקנקני� נשבע ג� על השמ�

ע פטור "ובזה לכו, כ התובע תבע על שמ� והנתבע הודה בקנקני�"וא, משמעות על קנקני�
  .'משבועה דהא מה שטענו לא הודה לו וכו


