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  נאמנות על פריעת חוב תוך הזמן

  הסוגיה. א

 .י"לימוד גמרא עם רש, .).ו" (כאומר לא פרעתי דמי... אמר ריש לקיש. "ב ה"ב .1

 :רקע על נאמנות לטענת פרעתי .2

 .ב"ו מ"משנה שבועות פ  )א

יש דיון ענף מאד בעניין נאמנות פרעתי בשבועות דף מא בסוגיית המלוה את חבירו בעדים   )ב

א "ם הלכות מלוה ולווה פי"מוצע לראות את סיכום הדיון ברמב. בעדיםהאם צריך לפרעו 

 .א"ה

 :הערות על הסוגיה .3

 :. שימו לב להסבר הדין בפי ריש לקיש ולניסוח לשון ההסבר בגמרא ה  )א

 ?מה נלמד מהדיון על יתמי ומיגו על טיב החזקה  )ב

 .גיותויחס בין הסו: עמדו על משמעות המעבר ממימרת ריש לקיש לאיבעיית הגמרא ה  )ג

  ראשונים על הסוגיה. ב

פרק הגוזל "עד (ה ואפילו מיתמי "תחילת תד; ה כי היכי דלא ליטרדן"תד; ה ובא בזמנו"תד .1

 ".מ"ק דב"בפ"עד , במקום חזקה ה מי אמרינן"תד; "ה אעג"סוף תד; "בתרא

 .ה ואיפסיקא הילכתא"ד, ה ואמר לו פרעתיך"ן ד"רמב .2

 .ה הקובע"א ד"רשב .3

 .ס"תש סימן' אור זרוע חלק א .4

 .מרדכי בבא בתרא סימן תסח .5

 ע ונושאי כלים"שו. ג

 .שולחן ערוך חושן משפט סימן עח .1

 .ק יז"ק ח וס"א ס"ביאור הגר .2

 .ק א"ך ס"ש .3

 .ק א"קצות החושן ס .4

  .ק א"נתיבות המשפט ביאורים ס .5
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  שאלות ותשובות סימן תשס  - א "ספר אור זרוע ח

ל כי מאוד היה לבי נוקפי בדברי זה עד שאני סבור שהאיר "בדבר זה דנתי כבר לפני מורינו הקדוש זצ

עומדת במקום עדים בין בממון בין בדבר ערוה כי כל חזקה עיני בדבר זה שכל חזקה שאינה פוסקת ' ה

א אין עושין כן חזקה "שאינה פוסקת היא באה מכח רוב כגון חזקה אין אדם פורע בתוך זמנו רוב בנ

וכן החזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת ] בגדול) [גדול(כ נעשה "אין העדים חותמין על השטר אא

ש לפנינו לשם קידושין חזקה פוסקת היא אשה זו בחזקת פנויה זנות וכל בעילת אישות כאילו פיר

' בדיני נפשות סמכי' עומדת או בחזקת אשת איש עומדת ואורחא דנרש והרבה הוכחות בידי מזה אפי

 .אחזקה שאינה פוסקת


