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  :ערכי� ד� כ ב  
  ?הא� נפרעי� מנכסיו שלא בפניו, והל� למדינת הי�, מי שהיו עליו חובות כדלהל�

  

     כגו* ששלח לה גיטה)לכתובת אשה   ח בשטר"לבע
  יצחק נפחא' לר  נפרעי� משו� חינא   עד שיחזור)לא נפרעי� 

  לרבא אמר רב נחמ*  חינאנפרעי� משו�   2ולא חוששי� לשובר, נפרעי�

  

  ?וכשנזקקי� הא� מעמידי� אפוטרופוס, הא� נזקקי� לנכסי יתומי�, לרבא לנהרדעי ולרב אשי
  

    ?הא� נזקקי*  הא� מעמידי� אפוטרופוס
  בעלמא היכא דאיכא למיחש לצררי ולשובר  לא נזקקי*  ))))

  4סת�" מנה"סת� ו" שדה" ב)" תנו"כשאמר   נזקקי*  3מעמידי�

  אי* מעמידי�: לרבא
  מעמידי�: לנהרדעי ולרב אשי

  "מנה זו"ו" שדה זו" ב)" תנו"כשאמר   נזקקי*
  כשנמצאת שדה שאינה שלו  נזקקי*  אי* מעמידי�

  

  ].ה אמר"תוד[? שמקבלי� עדות להוציא מיתומי�, "שדה שאינה שלו"הא� דברי� דלהל� ה� כ

  

    כשאביה� היה מוחזק  כשלא היה אביה� מוחזק
  5י� מעידי� שגזלהכשהעד   ומוציאי�)מקבלי�    ומוציאי�)מקבלי� 

  שהעדי� מעידי� שנתנה לפלוני  7לא מקבלי�  6 ומוציאי�)מקבלי� 

                                                                                                                                                                                                   
ל שטרותיו לחברו ואמר בפני עדי� שאי� לו עוד שו� ג  שמסר כ"בכה, מ ב י� רבא לרב הונא"ביארו שיש נפ' תוס 1

ולרב הונא  , נזקקי� � ולכ� לרבא שלא חושש לצררי , שאז ליכא למיחש לשובר אבל איכא למיחש לצררי, שטרות
  .לא נזקקי� � שחושש לצררי 

פרעי � ממנו לכ� נ, "שלא יהא כל אחד נוטל מעותיו של חברו והול� ויושב לו במדינת הי�"ומטע� שתיקנו תקנה  2
  ). דחיישינ� לשובר, ל ל רבא שלא נפרעי�"אול � ביתומי� ס. (ולא חוששי� לשובר

אול �  . ח  מהזיבורית" י בשביל לברור ליתומי� חלק יפה ולהגבות לבע"פ ירש רש, ומה שצריכי� לאפוטרופוס 3
שהודה ' דאפי, פירשו שהעמדת האפוטרופוס היא בשביל לבדוק בי� שטרותיו אולי יש שובר) ה ואי�"בד(' תוס

ויבקש האפוטרופוס אחר עדי� א�  , או שמא התפיס צררי ושכח, שמא שכח שפרע ויש לו שובר', וכו" תנו"ואמר 
, ח עת ה מתנה חדשה" דהנ ה ודאי שלא היתה כוונתו לתת לבע. [ח " יש עדי� שיודעי� שהתפיס בפניה� צררי לבע

  ] . ל"נה' וכמבואר כל זה בתוס, וא� אי� חוב אינו רוצה לתת, אלא כל כוונתו לפרוע את החוב
,   ) ובאופ� זה דבריה� מובני� יותר�ק הוא דבור אחד "ולגירס ת צ,  הראשו� והשני� ה וא� "ד(' ומבואר בתוס 4

דכיו� שהודה  , "תנו"שג� רבא סובר שא� הודה החייב קוד� מותו שנזקקי� לנכסי יתומי� ג� באופ� שלא אמר 
או לעני� שדה ומנה שנופל בה � לשו� ,  או לעני� מתנה� איצטרי� ליה " תנו"ו. אי� לחוש לא לצררי ולא לשובר

חיישינ� " תנו"דבלא שיאמר (, "תנו"שלא סגי בלא שיאמר , או באופני� שמודה מעצמו כשלא תבעו אותו,  "תנו"
  ". את� עדי"כ שיאמר "ובאופ� זה צרי� ג, ) א$ שאינו נכו�� ו שמא שלא להשביע את בניו הודה שמנה לפלו ני ביד

 דלא מחזיקי� � שבכל א ופ� מוציאי� אותה מיד היתומי� ', וכו"  נמצאת שדה שאינה שלו"וזהו שאמרו בסוגיי�  5
 לא מוציאי� � שאנו יודעי� בודאות שחייבי� היתומי� ' שיש מקרה שאפי', אכ� כתבו תוס. [לעדי ג זילה  בשקר

�והיינו באופ� שהחוב בא מחמת� , א בפניה� להיות שה� קטני� והוי עדות של� ולא מקבלי� עדות נגד� , מה� 
  ]. דאי� מקבלי� עדות להוציא מה�,  וכגו� שהשור שלה� נגח� " דרר א דממונא הבאה מחמת יתומי�"
  .  דאביו לא היה מוחזק בה� הוציאו אותה מידו , ולכ� באותו תינוק שלקח לעבדי אביו ותק$ שדה 6
דשמא היה איזה תנאי לחמיו , ירמיה שהחזיק בשדה חמיו כנגד גיסו היתו�'  ולכ� לא קיבלו לע דות העדי� של ר7

 .מה שאי� אנו מקבלי� את העדי�"  בשיקראאחזוקי סהדי"ולכ� ל א חשוב ', וכו


