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בבא מציעא ד לד.
מה נפ"מ בי שתי הלשונות דרבא לתר את המשנה אי מקנה לו דבר שלא בא לעול?
1

ללישנא קמא
לאיכא דאמרי

3

נפ"מ א'
יש להקשות מגיזותיה וולדותיה
אי להקשות מגיזותיה וולדותיה

2

נפ"מ ב'
א שהיתה באג בשעת הגניבה קנויה
4
אי קיימא באג בשעת הגניבה לא קנה

שומרי דלהל הא קוני את הכפל א אמרו שה ישלמו את הקר?

ללישנא קמא
לרב
פפא
לאיכא דאמרי
לרב זביד

בשומר חינ
קונה  דיכול
לפטור עצמו בטענת
גניבה ואבידה

בשואל
אינו קונה דאינו פוטר עצמו
6
קונה  דיכל לפטור עצמו
אינו קונה עד שישל בפועל

5

בבא מציעא ד לד:
המלוה חבירו סלע על המשכו ,ואבד המשכו ,וטועני שהיה שוה המשכו כדלהל מה הדי?
טע הלווה :סלע היה שוה טע הלוה :ג' דינרי היה שוה
8
7
)סיפא דרישא( חייב שבועה
)רישא דרישא( פטור
טע המלוה :שקל היה שוה
טע המלוה :סלע היה שוה טע המלוה :ה' דינרי היה שוה
)סיפא דסיפא( חייב שבועה
)רישא דסיפא( פטור
טע הלוה :ב' סלעי היה שוה

 1שאומר :נעשה כאומר לו לכשתגנב ותרצה ותשלמני הרי פרתי קנויה ל למפרע מעכשיו.
 2מדוע אינ קנויות לשומר ,ולמה תניא בברייתא שקונה השומר את הכפל אבל חו מגיזותיה
וולדותיה.
 3שאומר נעשה כאמור לו לכשתגנב ותרצה ותשלמני ,סמו לגניבתה קנויה ל.
 4דהרי אמר לו סמו לגניבתה תקנה ל הפרה ,וסמו לגניבתה לא היתה הפרה במקו שיוכל
לקנות אותה.
 5דהרי אפי' באונסי הוא חייב לשל  ,ומה שיכל לטעו שמתה מחמת מלאכה ולהפטר ,אינו
חשוב טענה  כיו שאי השואל מעיז לטעו טענה זו שאינה שכיחא כלל .אול א בפועל קד
ושיל השואל את הקר  הוא קונה את הכפל ,וכדתניא בברייתא.
 6בטענת מתה מחמת מלאכה וכנ"ל.
 7דהוא כופר הכל  שטוע שלא חייב כלו .
 8שבועה של מודה במקצת ,דהרי מודה הלוה שחייב למלוה עוד דינר .ומבואר בגמ' שא
שלכאורה הלוה הוא זה שצרי להשבע ,בכל אופ העבירו את השבועה אצל המלוה ,כדי שלא
ישבע זה הלוה ויוציא המלוה את הפקדו ויכחישו ,וע"י זה יפסלנו לעדות ושבועה .והקשו תוס'
)בד"ה שמא( ,דמדוע עושי תקנה לקמאי ,אדרבה שישבע זה שאי אצלו המשכו כדי שידקדק
טפי שיפחד שמא יוציא הלה את המשכו ויפסלנו א ישבע לשקר .ולכ נראה לר"ת כפירוש רבינו
חננאל שהטע משו שנראה כאילו השבועה היא לבטלה ,דיכול הלה להוציאו ,וזה גנאי לב"ד.

