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

א .החזיק בנכסי יתום .ב .קריביה דרב אידי בר אבין .ג .של אבותי .ד .להחזיר הפירות .ה .חזקה בעד אחד.
א .מי שהחזיק בנכסי קטן )הוא מעשה ברבא בר שרשום( ואמר משכונאהם .בידי ויש לי עליהם חוב כך וכך הואיל ואילו
רצה אמר לקוחים הם בידי נאמן שהרי אינה מוחזקת שהיתה לאביו של זה והרי זה גובה מה שטען ותחזור ליתומים אבל אם
יצא עליה קול שהיה של יתומים וכו' אינו נאמן שהרי אין מחזיקים בנכסי קטן ותחזור שדה וכל הפירות שאכל ליתומים עד
שיגדילו ויעשה עמהם דין )ח"מ קמט ,כא(.
ב .אם הם חלוקים על שדה )הוא מעשה בקרובו של רב אידי( ואין אחד מהם מוחזק בה כגון שמת בעל השדה ושניהם באים
ליורשו וכל אחד אומר אני קרוב וראוי ליורשו ואין לשום אחד עדים כל דאלים גבר ואם גבר האחד ואכל פירותיו ואח"כ
הביא השני עדים שהוא קרוב ואין העדים יודעים אם זה שגבר הוא קרוב או לא וה"ה אם השני הביא עדים שהוא קרוב יותר
מהאחר מוציאים מזה שגבר ונותנים לזה שקרוב יותר וצריך לחזור כל פירות שאכל אפילו אין ידוע שאכלם אלא על פיו
שהודה בהם )חו"מ קלט ,ד(.
ג .זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי זה הביא עדים שהיא של אבותיו וזה הביא עדים שאכלה שני חזקה תחזור לזה
שהביא עדים שהיא של אבותיו ויחזיר הפירות וכו' שהרי לא טען כלום )שאין נאמן בטענת של אבותי במיגו שיכל לומר
ממך קניתיה ,שהוא נגד עדים שהיתה של אבותיו של השני וכדא"ל אביי ורבא לר"ח( ואין אכילתו ראיה ,שכל חזקה
שאין עמה טענה על הבעלים אינה כלום )חו"מ קמו ,כד(.
ד .לא מצא )המחזיק( עדים אלא על שתי שנים צריך להחזיר הקרקע והפירות שאכל וכו' )קמה ,ג( אבל אם מתחילה כשלקט
פירותיו בעל השדה טוען שבגזל לקחם וזה אומר שמכרם לו נאמן בשבועת היסת אפילו אם יש עדים שליקטם שהרי אם אין
בעל השדה והאילן כאן ואמר אחד אלך ואלקוט פירות האילן והשדה של פלוני שמכרם לי אין ב"ד צריכין למנעו )קלז ,א'
וב'( שאין אדם חצוף ללקוט פירות חבירו ,וה"ה שאינו חצוף לאכול פירות שאינם שלו.
ה .אם הביא עד אחד שאכלה ג' שנים מחזיר הקרקע ולא הפירות וכו' שאם נאמין לו שאכלם נצטרך להחזיקו בקרקע )קמה ,ג(
)שיהיה זה חזקה עם טענה( ולא אומרים שישלם הפירות מפני שהוא מחויב שבועה נגד העד ומתוך שאין יכול להשבע
)שהרי אינו מכחישו אלא אומר שלי אכלתי( משלם וכדלהלן במעשה שחטף לשון כסף ואמר שלי חטפתי שכאן העד
מסייעו שהרי אם היה עמו עוד עד יהיו שני עדים להחזיקו הקרקע והפירות ואילו במעשה החוטף העד מעיד לרעתו
שהרי אם יהיו שנים יחייבוהו.
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