
	

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

 ב"ב לד
 
 

 ים על ב' שנים .ג. ההוא ארבא. ד. כל דאלים גבר.א. נסכא דרבי אבא. ב. עד
 
 

פתי אבל שלי הוא חייב להחזיר בלא שבועה חטף לשון כסף מיד חבירו בפני עד אחד והוא אומר ודאי חטא. מעשה באחד ש
שאילו היו שני עדים היה חייב לשלם ועכשיו שאין שם אלא עד אחד חייב שבועה ואינו יכול לישבע שהרי אינו מכחיש את  

 (חו"מ עה, יג. ושס"ד ג' וד'). משלם וכל המחוייב שבועה ואינו יכול לישבע (לומר לא חטפתי) העד
 

לא מצא עדים אלא על ב' שנים צריך להחזיר הקרקע והפירות שאכל בין ששנים מעידים על השתי שנים  ב. המחזיק בקרקע ו
ומיהו פירות של שנה שלישית אי"צ   (שמתוך שאין יכול להשבע שהרי אינו מכחישו משלם) בין שעד אחד מעיד עליהם

ה ג' שנים מחזיר הקרקע ולא הפירות מהאי  וכן אם הביא עד אחד שאכל להחזיר שאם נאמן לו שאכלם נצטרך להחזיקו בקרקע
 (קמה, ג). טעמא ואין צריך לומר כשאין עדים כלל על אכילת הפירות שמחזיר הקרקע ולא הפירות

 
זה היה מעשה (בגמרא) בספינה   אם אחד מהשנים החלוקים על דבר זה בא לבית דין ואמר תפסוהו עד שאביא ראיה ג.

אין שומעין לו ואם תפסוהו ב"ד מדעת שניהם או שעברו ותפסוהו אין הגמרא ש ונחלקו אמוראים אם שומעים לו ופסקה
(קלט, ג) שגם בזה נחלקו אם מוציאים כשלא מצא ראיה ונניח לפניהם שכל דאלים   מוציאין אותו עד שיתברר של מי הוא
 גבר ופסקה הגמרא שאין מוציאין.

 
דהוו מינצו עליה בי תרי וכל חד   (ספינה שבנהר) ארבאד. שנים שחלוקים בדבר ואין שום אחד מהם מוחזק בו כההיא 

שתגבר ידו תחילה הוא שלו עד שיביא האחר ראיה ומיהו שכנגדו יכול להשביעו   אמר דידי הוא כל דאלים גבר ואותו
ליקח מזה שגברה  שהוא שלו וכל זמן שלא יביא האחר ראיה אף אם תגבר ידו אין מניחין (היסת, סמ"ע) וצריך להשבע

 (קלט, א). תחלהידו 
  

Rav E. Abib 
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