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  .נא �ד גיטי�

  ?מה די� השניה בדלהל�, וקדמה הראשונה ונטלה עישור נכסי�', בנות וב' מי שמת והניח ב

  

 מת הב� ונפלו כל הנכסי� בירושה לה� מכר הב� בנכסי� הא� מוציאה מלקוחות  

   דכבר יש לה פרנסה�שניה ויתרה   מוציאה יוחנ�' לר

מוציאה חנינא' לר
1

  מוציאה  

  

י� לאכילת פירות ושבח קרקעותמפני מה אי� מוציא
2

  ?מ בי� הטעמי�"ומה נפ, 

  

  מ"מה הנפ  מה הטע�  

משו� שלא קד� השבח   נת� ' לר
למכירה
3

  
 א� קד� שבח ראוב� 

  למקח שמעו� גובה

  משו� שאינ� כתובי� בשטר לעולא, לתנא קמא

  משו� שאי� לה� קצבה חנינא' לר, יוסי' לר

  ג� בקד� שבח ראוב� 
  למכירה לא גובה

  

  ?וחברו טוע� שהיתה מציאה יותר גדולה הא� ישבע, המוצא מציאה לחברו

  

  כשהמוצא בא מצעמו  כשטע� המאבד טענה  

   נשבע:כיסי� ומודה באחד' טוענו ב  יצחק' לר
 לא נשבע:'שוורי� ומודה בא' טענו ב

4
  

  אי� נשבעי�

  אי� נשבעי�   מפני תיקו� העול��אינו נשבע   לרבנ�

  

                                                           
1

חנינא שדי כדי להוציא מיד הלקוחות מה ' ל לר"להביא ראיה מדי� זה דס' ובתחילה רצתה הגמ 
.  ובכל אופ� מוציאי��דהרי פרנסה לא כתובה והיא רק קצוצה , א צרי� ג� לכתובשהחוב קצוב ול

כיו� שיש עליה קול משעת המיתה שלאלו הבנות , שאינה כתובה' דשאי פרנסה אפי', ודוחה הגמ
  .יהיה עישור נכסי� לכ� חשיב כאילו היא כתובה

2
אותה הלוקח בנטיעת אילנות כגו� ראוב� שקנה שדה ונמצאת שהיא גזולה ובינתי� השביח ', פי 

הדי� הוא שאת . ובא הנגזל וגבה אותה מראוב� הלוקח כמות שהיא, ובזיבול וג� היא גידלה פירות
עו� הרי  וכגו� שמכר הגזל� עוד שדה אחרת לשמ�שווי גו� השדה גובה ראוב� ג� ממשועבדי� 

ונחלקו , אבל אכילת פירות ושבח קרקעות מבואר במשנתנו שאינו גובה, ראוב� גובה משמעו�
 .תנאי� ואמוראי� בטע�

3
לא ניחא להו ) ה אלמא"בד(' אכ� התוס. חנינא' נת� לא כעולא ולא כר' ז דברי ר"ולפ, י"כ� פירש 

� צרי� שיקד� שבחו של ל כעולא דמצרי� שיהיה קצוב ולכ"נת� ס' ומפרשי� שר, בפירוש זה
 .שאי� כתוב' ומהני אפי, ראשו� שאז הוא דבר קצוב

4
והחילוק בי� כיסי� לבי� שוורי� שלגבי שוורי� יתכ� באמת שאיבד שני� כמו שטוע� אבל ה�  

, כ גבי כיסי� שאינ� נפרדי� מכח עצמ�"משא, נפרדו אחד מ� השני ולכ� מצא המוצא רק אחד
ומבואר . מוצא מודה שמצא רק אחד יש כא� שבועת מודה במקצתכיסי� וה' וא� טוע� שאיבד ב

להעמיד את דבריו ' ובתחילה נסתה הגמ, "מפני תיקו� העול�"יצחק לית ליה טעמא ד' שלר' בגמ
  .יצחק' ל כר"פ תנא דברייתא דס"גרסו שעכ) ה תניא"בד(' והתוס. אליעזר ב� יעקב ודחתה' כר
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  :גיטי� ד� נא

  ?ד� נשבע שבועת מודה במקצת באופני� דלהל�הא� א

  

במודה בעצמו בלא טענה  
1

 בטענו קט� או גדול בטענת אביו  

נשבע  אינו נשבע  אליעזר ב� יעקב' לר
2

  

  אינו נשבע  אינו נשבע  לרבנ�

  

  

                                                           
1

ומה שלא נשבעי� במשיב אבידה ,  דהוי כמשיב אבידה,ובטע� הדבר, ע לא נשבעי�"הדי� שלכו 
שהיה יכול שלא , שהוא מכח מגו, כתבו) ה ורבי"בד(' והתוס. י שהוא משו� תיקו� העול�"פירש

  .להשיב לו כלו�
2

וכגו� , דאיכא מיעוט מקרא(ומה שמצינו שאי� נשבעי� על טענת קט� הינו דוקא טענת עצמו  
. לקט�'  אפיאבל בטענת אביו משביעי�, ) אי� יכול להשביעו�שאמר לו הקט� שהפקיד בידו מנה 

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

ל שאינו מעיז והוי משיב "ורבנ� פליגי וס, י� בטענת גדול נשבעמשיב אבידה ובי� בטענת קט� וב
  .ולכ� אי� נשבע בטענת אביו בי� בגדול ובי� בקט�, אבידה


