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לז.
^

[רב שמואל בר יהודה 

לרב יהודה]
הלכה כמותו, או אין הלכה כמותו?

חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה.אמר ליה:[רב יהודה]!◊לז.

♦▀◊לז.
אתמר נמי, אמר רבי 

אלעזר:
חלוק היה רבי יוסי אף בראשונה, והלכה כמותו אף בראשונה.

מודה היה רבי יוסי בראשונה, שכבר שילם.רבי יוחנן:♦▀◊לז.

שילם ־ אין, לא שילם ־ לא?¿לז.

▀¿◊לז.
והאמר רבי חייא בר אבא 

אמר רבי יוחנן:
לא שילם שילם ממש, אלא כיון שאמר הריני משלם, אף על פי שלא שילםִ 

אימא: מודה היה רבי יוסי בראשונה, שכבר אמר הריני משלם.[רבי יוסי]▀◊לז.

לז.

מ
▀

אמר לשנים: גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם. או: אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה ואיני 

יודע איזה הוא ־ נותן לזה מנה ולזה מנה, שהודה מפי עצמו.

[ת"ק]♦▀לז.
שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתים ־ נותן לזה 

מנה ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו.

אם כן מה הפסיד הרמאי? ־ אלא, הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.רבי יוסי:♦▀לז.

[ת"ק]♦▀לז.
וכן, שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז, זה אומר יפה שלי וזה אומר יפה שלי ־ נותן את הקטן 

לאחד מהן, ומתוך הגדול נותן דמי קטן לשני, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהו

אם כן מה הפסיד הרמאי? אלא, הכל יהא מונח עד שיבא אליהו.רבי יוסי:♦▀לז.

אלמא: מספיקא מפקינן ממונא, ולא אמרינן אוקי ממונא בחזקת מריה.▀◊גלז.

ורמינהי:▀¿◊לז.
שנים שהפקידו אצל אחד, זה מנה וזה מאתים, זה אומר שלי מאתים וזה אומר שלי מאתים ־ נותן לזה 

מנה ולזה מנה, והשאר יהא מונח עד שיבא אליהוִ 

פקדון אגזל קא רמית? גזל דעבד איסורא ־ קנסוהו רבנן, פקדון דלא עבד איסורא ־ לא קנסוהו רבנן.אמר ליה:!◊לז.

ורמי פקדון אפקדון, ורמי גזל אגזל.▀לז.

פקדון אפקדון¿◊לז.

או אביו של אחד מכם הפקיד אצלי מנה, ואיני יודע איזה הוא ־ נותן לזה מנה ולזה מנה.דקתני רישא:▀¿◊לז.

שנים שהפקידו וכו'◌ִ ורמינהי:▀¿◊לז.

רבא:!◊לז.

רישא נעשה כמי שהפקידו לו בשני כריכות, דהוה ליה למידק. סיפא ־ נעשה כמי שהפקידו לו בכרך 

אחד, דלא הוה ליה למידק, כגון דאפקידו תרוייהו בהדי הדדי בחד זימנא, דאמר להו: אנת גופייכו לא 

קפדיתו אהדדי, אנא קפידנא?

ורמי גזל אגזל¿◊לז.

קתני הכא:▀¿◊לז.
אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם, או אביו של אחד מכם הפקיד לי מנה ואיני 

יודע איזה הוא ־ נותן לזה מנה ולזה מנה.

ורמינהי:[רבי טרפון]▀¿◊לז.
גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן גזל, זה אומר אותי גזל וזה אומר אותי גזל ־ מניח גזילה ביניהם 

ומסתלק, דברי רבי טרפון.

אלמא: מספקא לא מפקינן ממונא, ואמרינן: אוקים ממונא בחזקת מריה.¿לז.

וממאי דמתניתין דהכא רבי טרפון היא¿◊לז.

!◊לז.
דקתני עלה דההיא: מודה 

רבי טרפון:
באומר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה, ואיני יודע איזה מכם ־ שנותן לזה מנה ולזה מנה.

התם דקא תבעי ליה, הכא ־ בבא לצאת ידי שמים.!◊לז.

שהודה מפי עצמודיקא נמי, דקתני:▀■◊לז.

שמע מינה.■לז.

התם דקא תבעי ליה.אמר מר:▀◊>לז.

והלה מה טוען?^לז.
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הלה שותקרב יהודה אמר רב:♦!◊לז.

הלה צווח.רב מתנה אמר רב:♦!◊לז.

מאן דאמר הלה צווח ־ אבל שתיקה כהודאה▀לז:

▀לז:
ומאן דאמר הלה שותק ־ שתיקה דהכא לאו כהודאה הוא, מצי אמר ליה: האי דשתיקי לכל חד וחד ־ 

דאמינא: דלמא האי הוא.

מניח גזילה ביניהם ומסתלק.אמר מר:▀◊>לז:

ושקלי לה כולהו ואזלי?¿לז:

▀¿◊לז:
והאמר רבי אבא בר 

זבדא אמר רב:
כל ספק הינוח ־ לכתחילה לא יטול, ואם נטל ־ לא יחזירִ 

ויניח.רב ספרא:!◊לז:

אביי לרבא:¿◊לז:
מי אמר רבי עקיבא לא זו ־ הדרך מוציאתו מידי עבירה עד שישלם גזילה לכל חד וחד, אלמא: מספיקא 

מפקינן ממונא, ולא אמרינן: אוקים ממונא בחזקת מריה.

ורמינהי:[ב"ה וב"ש]▀¿◊לז:
נפל הבית עליו ועל אמו, יורשי הבן אומרים: האם מתה ראשונה, ויורשי האם אומרים: הבן מת ראשון, 

אלו ואלו מודים שיחלוקו.

ִ ואמר רבי עקיבא:▀¿◊לז: מודה אני בזו שהנכסים בחזקתן

התם ־ שמא ושמא, גזל אחד מחמשה ־ ברי ושמא.אמר ליה:[רבא]!◊לז:

אמר לשנים גזלתי לאחד מכם מנהוהא מתניתין דהכא:▀¿◊לז:

דשמא ושמא הוא¿לז:

נותן לזה מנה ולזה מנהִ וקתני:▀¿לז:

וממאי דרבי עקיבא היא¿◊לז:

▀!◊לז:
דקתני עלה דההיא:[רבי 

טרפון]
מודה רבי טרפון באומר לשנים גזלתי לאחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם כו'.

למאן מודה, לרבי עקיבא בר פלוגתיה?!לז:

וממאי דשמא ושמא הוא?¿לז:

חדא: דלא קתני תובעין אותו!◊לז:

זה אומר איני יודע, וזה אומר איני יודע.ועוד: הא תני רבי חייא:▀!◊לז:

הא אוקימנא לה בבא לצאת ידי שמים.!◊לז:

ומי אמר רבא כל בשתי כריכות הוה ליה למידק?רבינא לרב אשי:¿◊לז:

▀¿◊לז:
והאמר רבא, ואי תימא 

רב פפא:
הכל מודים בשנים שהפקידו אצל רועה, שמניח רועה ביניהן ומסתלקִ 

התם ־ כשהפקידו בעדרו של רועה שלא מדעתו.אמר ליה:[רב אשי]!◊לז:

וכן שני כלים אחד יפה מנה ואחד יפה אלף זוז כו'.▀>לז:

▀לז:

וצריכא, דאי אשמועינן הך קמייתא ־ בההיא קאמרי רבנן, משום דליכא פסידא. אבל בהא, דאיכא 

פסידא דגדול ־ אימא מודו ליה לרבי יוסי. ואי אתמר בהא ־ בהא קאמר רבי יוסי, אבל בהך ־ אימא 

מודי להו לרבנן, צריכא.
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