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בבא מציעא ד ג.

לרבנ
לר' יוסי

שני שהפקידו זה מנה וזה מאתי ,
וכל אחד אומר ששלו המאתי
זה נוטל מנה וזה נוטל מנה 
והשאר יהיה מונח עד שיבוא אליהו
הכל יהיה מונח עד שיבוא אליהו 
דאל"כ מה הפסיד הרמאי

בבא מציעא ד ג:

פיו
עדי

מה הדי באופני דלהל ?
שני אוחזי בטלית זה אומר
כולה שלי וזה אומר כולה שלי
1
יחלקו בשבועה
להו"א :יהיה מונה עד שיבוא אליהו
3
לדחיה :יחלקו בשבועה

2

מה החילוק בי עדי להודאת פיו בדברי דלהל ?

לחייבו שבועה לחייבו ממו
חייב
חייב
לר' חייא:
חייב
5
חייב

לחייבו קנס ,מיתה לחייבו קרב  ,חומש הוכחש והוז
4
חייב
חייב
פטור
פטור
לרבנ  :פטור
חייב
לר"מ :חייב

 1וא שלכאורה זה דומה למנה השלישי הנשאר  שבזה מודי רבנ שיהיה מונח עד שיבוא
אליהו ,דהרי שניה מתווכחי כא וכל אחד אומר שכולה שלו  וזה כמו גבי המנה הנשאר שכל
אחד אומר שכולו שלו והדי שמניח עד שיבוא אליהו .ותירצה הגמ' ,דשאני הת גבי מנה שלישי
שודאי יש רמאי בזה אמרינ שיהיה מונח עד שיבוא אליהו ,אול כא גבי טלית אפשר לומר
שבאמת היא של שניה והחלוקה יכולה להיות אמת  בזה אמרינ שיחלקו בשבועה.
 2דאפי' גבי שני המני הראשוני דודאי איכא למימר שמנה אחד שיי לראוב ואחד לשמעו 
אמרינ שיהיה מונח עד שיבוא אליהו ,כ"ש כא שיתכ שאי החלוקה אמת שיש לומר שתונח
הטלית עד שיבוא אליהו.
 3דחתה הגמ' ,דדוקא גבי מנה שלישי ודאי יש רמאי לכ סובר ר' יוסי שיש לעשות תקנה שיפסיד
הרמאי ויודה .אול כא יתכ שבאמת שהיא של שניה  דשניה הרימו את הטלית ביחד .ועוד
דחתה הגמ' ,דדוקא גבי מנה שלישי קונס ר' יוסי כדי שיפסיד הרמאי ,אול כא ג א נקנוס
שיהיה הכל מונח  אי הפסד בזה לרמאי ולא יודה מחמת זה .אול אומרת הגמ' ,שדחיה זו
שייכת רק גבי מציאה ,אול גבי מקח וממכר ששניה נתנו מעות )רק אי יודע המוכר ממי קיבל
ברצו וממי בעל כרחו( ,שש יואיל הקנס שיודה הרמאי  שלא יפסיד את מעותיו ,וא"כ היה לר'
יוסי לקנוס.
 4דפיו אינו בהכחשה והזמה ,וא הודה באיזה דבר  אפי' שהוכחש והוז הוא חייב.
 5זה נידו סוגיי ,שלמד ר' חייא ק"ו שלא תהא הודאת פיו חמורה מהעדאת עדי ,ומה הודאת
פיו חייב שבועה  כמו שמצינו בדי מודה במקצת ,כ גבי עדי ,שא תבעו חברו מנה והוא
הכחיש הכל  ובאו עדי שחייב חמשי זוז ,משל חמשי זוז ונשבע על השאר .אכ לקמ יש
שחולקי על ר' חייא )ע' לקמ ד ה (.וסוברי שאי אפשר לחייב בעדי שבועה זו.

