
	

סיכום הלכתי על סדר הדף (עם לשון השו"ע במודגש)   
 

 ב"ב לב
 

 ל שעבודו.א. צירוף העדות. ב. בממונות. ג. מיגו במזוייף בקרקע. ד. במעות. ה. נמח
 
אביו כהן ויצא עליו קול שהוא בן גרושה או בן חלוצהחוששין לו ומורידין אותו. בא עד אחד אח"כ  מי שהוחזק א.

והעיד שהוא כשר מעלין אותו לכהונה על פיו באו ב' עדים אח"כ והעידו שהוא חלל מורידין אותו מכהונה בא עד אחד  
כשר מעלין אותו לכהונה שזה האחרון מצטרף לעד ראשון והרי שנים מעידים שהוא כשר ושנים מעידים   והעיד שהוא

(אבה"ע ג, ז). והיא מחלוקת תנאים אם מצטרפת העדות והלכה כרשב"ג   שהוא פסול וכו' וישאר כהן בחזקת אביו
 שהורידוהו).שמצטרפת (אבל לדברי הכל אין חוששים לזילותא דבי דינא להחזירו לכהונה אחרי 

 
ב. וכמו כן נחלקו חכמים ורבי נתן (בדיני ממונות) שלדעת חכמים אין עדותן מתקיימת בב"ד עד שיעידו שניהם כאחד אבל  
הלכה כרבי נתן שא"צ להעיד שני העדים כאחד אלא יבא אחד בפני ב"ד ושומעין דבריו היום וכשיבא העד השני לאחר זמן 

(חו"מ ל, ט). ועוד נחלקו חכמים ורבי יהושע בן קרחה והלכה   ציאים בהם הממוןשומעין דבריו ומצטרפים זה לזה ומו
אע"פ שלא ראו שני העדים המעשה כאחד עדותן מצטרפות כיצד אמר האחד בפני הלוהו ביום פלוני או בפני הודה  כריב"ק ש

 וכו' (שם, ו). הרי אלו מצטרפין לו ואמר העד האחר בפני הלוהו ביום אחר או הודה לו
 
הביא המערער עדים שזו השדה שלו וזה שבתוכה טוען ממך לקחתיה והרי שטרי והוציא שטר מקויים טען המערער שהוא   ג.

מזוייף (כ"כ הטור בשם רמב"ם ורא"ש) והודה לו בעל השטר ואמר כן הוא אבל היה לי שטר כשר ואבד ולקחתי זה שבידי כדי  
יה עומד בשטרו שהרי מקויים ה"ז נאמן ואין מוציאין השדה מתחת ידו  לאיים עליו שיודה שמכר לי באמת הואיל ואלו רצה ה

(חו"מ קמו, כה) כן פסק רבה וא"ל רב יוסף איך נסמוך על השטר והרי הוא חרס בעלמא. ופסקה הגמרא   וישבע היסת
 כרבה בקרקע שאין מוציאין אותו ממנה שהוא המוחזק בה.

 
שטר מקוים   עליו הוציא ב יוסף שאין מוציאין המעות וכ"כ בשו"ע:ד. ומעשה כעין זה היה בהלואה ושם פסקה הגמ' כר

(ח"מ פג, ד) שהוא   ונפטר ואמר הלוה מזויף או אמנה ואמר המלוה כן הדבר אבל שטר כשר היה לי ואבד נשבע הלוה היסת
 המוחזק במעות.

 
הערב והרי חזרת ולוית ה. מעשה בערב שפרע למלוה ותבע את הלוה והוציא לו השטר א"ל הלוה והלוא פרעתיך א"ל 

שלוה בו ופרעו אינו חוזר ולוה בו ואם א"ל הלוה פרעתי והשיב המלוה כן היה אבל  שטר ממני, ופסקו הגמ' ושו"ע וז"ל:
החזרתים לך שתחליפם לי מפני שלא היו המעות  (המלוה) החזרתים לך הרי מודה שנמחל שעבודו ואינו גובה בו אבל אם אמר

 (חו"מ נז, ב). שטר קייםיוצאים אלא ע"י הדחק ה
  
  

Rav E. Abib 
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