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באיזה אופני נחלק ר' יוסי ואמר "כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו"?

לשמואל ור' אלעזר
לר' יוחנ

רישא :שיל ולא רצה לישבע
1
נחלק  והלכה כמותו
מודה  דכבר אמר שישל

סיפא :שוכר שהשאיל לשואל
נחלק  והלכה כמותו
נחלק  והלכה כמותו

גזל 2אחד משני או מחמשה בני אד ואינו יודע ממי מה יעשה?
תובעי אותו בטענת ברי
לר' טרפו מניח גזילה ביניה ומסתלק
נותנ לכל אחד ואחד
לר' עקיבא

3

תובעי אותו בטענת שמא
מניח גזילה ביניה ומסתלק
מניח גזילה ביניה ומסתלק

בא לצאת ידי שמי
נות לכל אחד ואחד
נות לכל אחד ואחד

שני שהפקידו זה מנה וזה מאתי ,ושניה אומרי ששלה המאתי מה הדי?

לרבנ
לר' יוסי

כשהפקידו זה בפני זה
כשהפקידו זה שלא בפני זה
4
נות לכל אחד מנה ומנה מונח
הדי כדלעיל בגזילה
6
כשטועני ברי שיש כא ודאי רמאי הכל יהיה מונח

5

 1פי' ,דרבנ סוברי שכיו ששיל או אפי' אמר שישל הדי הוא שא נמצא הגנב  הכפל
לשומר .ועל זה פליג ר' יוסי וס"ל ד"כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של חברו" ,וסובר שהכפל של
הבעלי.
 2כתבו התוס' )בד"ה הת( ,דלמסקנא ג בהפקידו ואינו יודע מי ,הדי כפי אות חילוקי
כדלהל.
 3אמר רב ספרא ,שאי הכוונה שנות ביניה  דהרי כל ספק הינוח לכתחילה לא יטלנו וא נטל
לא יחזיר ,אלא הכוונה שתהיה מונחת בידו עד שיתברר הדבר ,ומסתלק  הוא סילוק הדי.
 4דבטענת ברי יש מחלוקת שלר"ע נות לכל אחד מאתי ,ולר' טרפו נות מנה ,ובטועני שמא
נות לכל אחד רק מנה .ולגבי בא לצאת ידי שמי יש מחלוקת ראשוני.
 5עד שיבוא אליהו ,ולא אומרי בזה את הדי דלעיל ,דכיו שאומר לה כיו שאת מאמיני
אחד לשני והפקדת אחד בפני השני ולא חששת אחד מ השני ,לכ אני לא נתתי על לבי לזכור
בבירור מי הפקיד מנה ומי מאתי ,כי ראיתי אותכ נאמני אחד על השני.
 6ועושה כ כדי שיפסיד הרמאי ומתו הפסדו יבוא להודות.

