
 

 

 

 

 

                                
 

  .אינם נאמניםכשכתב ידם יוצא ממקום אחר  -כשבאו שנים ואמרו 'אנוסים היו עדי השטר'  .1

 ?  בו, וכיצד אפשר לגבות , העדים הפוסלים את השטר כנגד העדים החתומים בוהרי יש כאן תרי ותרילכאורה 

  .והרי עדי השטר מתו בפניהם רק עדים מכחישין כך, בפניהם רק עדים שמזימין כשםהכחשה דומה להזמה  :רב ששת .א

 אפילו אם עדי השטר היו לפנינו ומכחישים לא היה אפשר לגבות בשטר זה, כ"ש כשאינם לפנינו שאפשר שהיו מודים, לא יגבו. :נחמן רבדחה 

 . נם נאמנים לפוסלו לגמרי שיקרעוהו. והכוונה שאילא יגבו בשטר שנים ומספקנעמיד שנים כנגד : נחמן רב .ב

 

 מכר קרקעותיו, שנים העידו שמכר כשהיה שוטה ושנים אמרו שמכר כשהוא בריא. מה פסק רב אשי? שטיא בר .2

 בר שטיא כפי שהיה קודם הספק.  שנים כנגד שנים והעמד ממון בחזקת

 כשיש לבר שטיא חזקה שהיו הנכסים של אבותיו, אך אם קנה אותם בעצמו אין לו חזקה, שא"כ יתכן שאף קנה אותם כשהיה שוטה. ודווקא

 

   ?להלכה אבהוכיצד פסק ר'  .3

 מ"מ נחשבת כהכחשה. בפניהן שלא והזמה .בפניהן שלא אף מכחישיןאבל , בפניהן רק עדים מזימין

 

 העדים בשטר אחר?כיצד אפשר לקיים שטר ע"י חתימת  .4

 . , שאם לא ערער יש לחוש שגם השני מזויףד"בב והוחזק הנתבע על כשרותו ערערש משטר .א

 . בשופי, ובתנאי שמוחזקים מכח שטר זה שלש שנים שדותשטרות מכר של שתי  ינמש או ,כתובות יתמש .ב

 , שכשהם לפניו, יש לחוש שזייף ע"פ אלו שבידו. מםהאדם שרוצה לקיי מידכשיוצאים  לא אבל, אחר יד מתחת ודווקא כששני השטרות יוצאים

 

 מה נחלקו בזה?. שנים כמה לאחר אפילו עליה עידולה ה על קלףבותאדם שחושש שישכח עדותו, יכול לכ .5

  .מעצמו זוכראת עיקר העדות שכ דווקא :הונא רבל .א

 , אבל צריך שיזכר כשיקרא. מעצמו זוכרה איןכש אף :יוחנן רביל .ב

 נזכר ע"י הבעל דין עצמו, האם יכול להעיד. ולהלכה אינו יכול להעיד.כששעד אחד יכול להזכיר לחבירו. ונחלקו אמוראים  למד רבה מדבריו:

 יכול להעיד אפילו אם נזכר ע"י הבע"ד עצמו, שלא היה מעיד אם לא היה אכן נזכר.  מרבנן ורבאאבל אם העד צ

 הזכיר לו, ואמר שסמך על הזיכרון שלו.  שרב אשי העיד כשהבע"דהגמרא מביאה מעשה כזה, 

 

 ?יש לחוש שקברו בהם וטמאים ]תל נמוך[ תלוליותבאלו  .6

  .טמאות לעולם - לדרך ובין לעיר בין :הקרובות .א

 . טמאות - ישנות, טהורות - חדשות :הרחוקות .ב

 שאין קרובה ממנה.  לר' יהודה: .אמה חמשים לר"מ: -מה הם קרובות 

 . זוכרה אדם שאין לר' יהודה: .שנה ששים לר"מ:  -ישנות מה הם 

 .  יותר אפילו יזכור, עליו כשמוטל אבל .לזכור עליו מוטל כשלא שם שדווקא דוחה הגמרא אך. שנה שישים עד עדותו זוכר אדם – מ"ר מדברי מוכח

 

 מה הם עיר ודרך? .7

  .ישראל ארץ וטהרו מצאו 'עילה': לקיש ריש אמרשא"כ מספק לא היו מחזיקים טומאה, שהרי , ממש דרךו עיראין לפרש 

  של ער"ש מצוי שיקברו בתל. השמשות בין שפעמים כשמגיע. הקברות בית ' הכוונה לדרךדרך' :אלא

 . זרועותיהן את שחין ומוכי נפליהן את שם קוברות שהנשים לחוש ויש, הקברות לבית הסמוכה עירו'עיר' הכוונה ל

 יותר מכך לוקחת עמה מישהו, ולא מחזיקים טומאה בארץ ישראל.הולכת לבדה לקבור,  אמה חמשים עד

 

 דברי המשנה יובאו בדף הבא.
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