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משום ביעתותא חןדים קא מודה .והא ראמר בפרק שבועח
העלות )שבועות ל׳ לג (:ללרבי אלעזר בר׳ שמעון לא
משכחת לה למולה מפי עצמו לפטור אלא היכא לליכא עלים כלל
היינו אליבא לשמואל :אמר ליה רבא )י( מ(קפחת לסבי דבי רב.

שלא בביס דין הוה .לא היו בית לין יושבין ולא מקום ישיבת
ב״ד הוה אלא בשוק הודה לו :שכבר הודיס .משמע אפילו אתו
עטם בתר הט פטור :ממצא בדיינין פרט למרשיט אמ טצמו.
והאי קרא למ״ל מאשר ירשיעון אלהים נפקא פרט למרשיע את
עצמו אלא לאו שמע מינה חד למודה
פי׳ בקונטרס ציערת מלמיליס שבבית
בקנס ולא מבעטם וחד למודה בקנס
המלרש שאמר לבר שאינו להא רב
שלא בבית דין הוה קאי והתניא אמר לו
ואחט כן באו עדים :מיבטי ליה
הונא לילע מילהיה לרב גלול ממך
אין בדבריך כלום שכבר הודית מאי לאו
לגנב מצמו .לחייב כפל לגנב עצמו
אין לו זה המילוק וקשה לבבל לוכהי
תנאי היא האי תנא דאמר שכבר אין לך
דדרשינן כלל ופרט מהמצא ממצא
הר קיפוח לשון ניצוה כמו צקפחני
עדים סבר מודה בקנם ואחר כך באו עדים
כדחנא דבי חזקיה ש  :גנבתי .וחייכ
בהלכוה הן באין בפ׳ שני לקלושין)ל׳
חייב והאי תנא דאמר שכבר הודית סבר
עצמו בקרן :אבל לא טבחתי ולא
נכ (:ולנזיר )ל׳ מע (:וכמו קפחינהו
מכרתי .רבותא אשמעי׳ כדאמטנן
מודה בקנם ואח״כ באו עדים פטור לא
לתלמא רבנן סמיט בטעומא גיטין
לקמן נע״ב[ דאע״ג דאטביחה לא הודה
דכ״ע מודה בקנס ואח״כ באו עדים פטור )ל׳ מ ו  ( :ורשב״ם סי׳ לל״ג אמר ליה
ונמצא שטבח או מבר דבאו עטם
רבא אלא אמר רבא קפחמי לסבי לבי
ובהא קמיפלגי האי תנא דאמר שכבר אין
פטור דטון דמכפל איפטר ליה
רב פירוש נצמחי אח רב המנונא
לך עדים סבר חוץ לב״ד הוה והך תנא דאמר
בהודאה דגנבתי תו לא מחייב ארבעה
שהוא סבי לבי רב והובחמי לו מכח
שכבר הודית סבר בבית דין הוה :איתמר
וחמשה דטון דמדלית כפל מינייהו הר
לברי רב הונא שהיה יולע לברי רב
ליה משלומי שלשה וארבעה והני לא מודה בקנס ואח״כ באו עדים רב אמר פטור
יומל ממנו שאין לחלק כמו שחילק
ושמואל אמר חייב איאמר רבא בר אהילאי
כחיבי :ויעידו .לאחר שהודה וימחייב
והביא ראיה מפ״ק לסנהלטן )ל׳ ח:
קנסא :לשמואל ודאי תנאי היא.
מאי טעמא דרב  1אם המצא בעדים תמצא
ושם י(( לאמר המם אמט בי רב רב
דהא לא מצי למימר דמנא קמא קאי
הונא ופטך והאמר רב הונא אמרי
בדיינין פרט למרשיע את עצמו למה לי
כווהיה דהשמא ומה הכא דשמע
בי רב ומשני אלא אימא רב המנונא
 2מאשר ירשיעון נפקא אלא ש״מ מודה
שממשמשין ובאין ומממת ביעתותייהו
ולהט קט ליה סבי לבי רב וקשה
בקנס ואח״כ באו עדים פטור ושמואל אמר
אודי פטר ליה ואף ע״ג דהדרו
מלא שמומק כאן בספטם אמר ליה
אתו כל שכן מודה מעצמו ואח״כ לך ההוא מבעי ליה לגנב עצמו ״כדתנא
ועול לאין לרך לומר איממר נמי
דבי חזקיה איתיביה רב לשמואל ״ראה
באו :לרב מי לימא .מי איצטטכא
אחט שסחר אמ לבטו ועול לכווחיה
עדים שממשמשים ובאים ואמר גנבתי
ליה לאוקמי מילתיה כתנאי או
לרב המנונא טיק מתני׳ ובטיתא
דלמא מצי לשנרי לר׳ אלעזר בר ר׳
אבל לא טבחתי ולא מכרתי אינו משלם
כלאמר בסמוך ולרב הונא מפקא
שמעון אליטה ולמימר דשני ליה לר׳
מתני׳ מלבט רב ונראה לפרש אמר
אלא קרן אמר ליה הכא במאי עסקינן כגון
אלעזר בין ראה עטם שממשמשין
ליה רבא)י( קפמת לסבי לבי רב כלומר
שחזרו עדים לאחוריהם והא מדתני סיפא
ובאין למודה מעצמו בלא פחד עטם:
אמר ליה רבא לרב המנונא נצחת
רבי אלעזר בר׳ שמעון אומר יבואו עדים
מסתברא מילחיה דרב .דפטר אפילו
את רב הונא שהוא סבי דבי רב שהוא
ויעידו מכלל דתנא קמא םבר לא אמר
אס באו עדים :באומר גנבתי.
לא ידע לחלק כאשר מלקת ובסנהלרין
ליה שמואל לאו איכא ר׳ אלעזר בר׳ שמעון
דחייב עצמו לשלם קרן מיהא בהודאה
מפרש ר״ת אימא רב המנונא סירוש
דקאי כוותי אנא דאמרי כר׳ אלעזר בר׳
הלכך הודאה גמורה היא ופטור
לא תימא אמר רב הונא אמט בי רב
מכפל ומארבעה וחמשה :שהרי פטר
שמעון לשמואל ודאי תנאי היא לרב מי
אלא אמר רב המנונא אמט בי רב
עצמו מכלום .בהודאה דטביחה לא
וכן משמע דלפי האמת נמי הוי אמרי
לימא תנאי היא אמר לך רב אנא דאמרי
היה מחייב עצמו בכלום שהיה יודע
בי רב רב הונא דבהערל )יבמות ל׳
אפי׳ לרבי אלעזר בר׳ שמעון עד כאן לא
שהמודה בקנס פטור הלכך לאו
פ ג  :וש (00קאמר בי רב מני רב הונא
קאמר ר׳ אלעזר ב ר שמעון התם אלא
הודאה היא ומשלם אם באו עדים
ורב הונא אין הלכה קאמר ובקונט׳
משום דקא מורי מחמת ביעתותא רעדים
ולא אמרינן מודה בקנס ובאו עטם
דתק שם לפרש דהא דאמר בסנהדרין
אבל הכא דמודה מעצמו אפי׳ ר׳ אלעזר
פטור אלא היכא דאיכא קרן וקנס
אימא רב המנונא דוקא היכא דמוכח
בר׳ שמעון מודה אמר רב המנונא מסתברא
דאיחייב ליה ממונא בהודאתו ומחברן
דהיינו היכא דאיכא אמר רב הונא
להחזיר ממון) :י( אמר רגא גרסינן
מילתיה דרב א באומר גנבתי ובאו עדים
אמט בי רב החם הר רב המנונא
ולא גרסינן אמר ליה .קפחהינהו לסבי
וקשה דא״ב ט קאמר בסנהדרין שלחו
שגנב פטור שהרי חייב עצמו בקרן אבל
דבי רב .רב המנונא קט סבי דבי רב
מחם רבי יוסי בר חנינא מחכו עליה
אמר לא גנבתי ובאו עדים שגנב וחזר
כדאמר בפ״ק דסנהדטן )לף : c r
במערבא ד אלעזר ופריך הא שלחו
ואמר טבחתי ומכרתי ובאו עדים שטבח
]0קפחסי[ .י( יש בידי משובה לקפח
מתם לרבי יוסי בר חנינא מוצא כו׳
ומכר חייב ב שהרי פטר עצמו מכלום אמר
דבטו :דהא רבן גמליאל .בהודאה
ומשני אלא איסוך ה״ל לשנרי היכא
<א> רבא ״]קפחתי[ לסבי דבי רב דהא רבן
שסימא אמ עין עבדו פטר עצמו
דמוכת שאני ועוד דלא יתכן כלל
גמליאל פוטר עצמו מכלום הוה וקאמר
מכלום היה דאין כאן אלא קנס וט
שיאמר רב הונא משום רב המנונא
מודה מפטר מאיליו והא חזינן לעילימ
ליה רב חסדא לרב הונא ולא קא משני
שהיה תלמיד מלמידו כדמשמע
דאותביה רב חסדא לרב הונא מינה
בטש הדר )עירובי! ל׳ סג (.ואין
ליה איתמר נמי אמר ר׳ חייא בר אבא אמר
מדוקיא דכבר אין לך עדים הא אתו
להאטך כאן בזה:
ר׳ יוחנן גנבתי ובאו עדים שננב פטור
עטם מתייב :ולא שני ליה .רב
שהרי חייב עצמו בקרן אבל אמר לא  mגנב
בטיתא
הונא למימר דשאני רגן גמליאל דפוטר
ובאו עדים שננב וחזר ואמר טבחתי ומכרתי
עצמו מכלום הוה וט האי גוונא צטכא
ובאו עדים שטבח ומכר חייב שהרי פטר עצמו מכלום אמר רב אשי
ליה לאוקמי במוץ לביה דין הא בבימ
מתניתין וברייתא נמי דיקא מתניתין דתנן גנב על פי שנים וטבח
דין מיפטר ליה בההיא הודאה אליבא
דרב :שהרי תייב מצמו בקרן.
ומכר ע״פ עד אחד או על פי עצמו משלם תשלומי כפל ואינו משלם
כהודאה ראשונה הלכך נפטר מן תשלומי ארבעה וחמשה למה לי דתני גנב על פי שנים ליתני גנב
הכפל וטון דליכא כפל תו לא מחייב
וטבח ]ומכר[ על פי עד אחד או על פי עצמו אינו משלם אלא הקרן
בארבעה וחמשה :שהרי פטר מצמו

אלא

מכלום .כלומר אין זה הודאה שהט אינו בא להשיב בלום בהודאהו דיודע הוא דמודה בקנס פטור הלכך לפטור עצמו נתכרן :למה לי
דקסני .הט הואיל ואמא לאשמועינן דמודה בקנס פטור לשמעינן בין נכפל ובין בד׳ וממשה וניתני גנב וטבח ומכר ע״פ עד אחד או
ע״פ עצמו אינו משלם אלא קרן אלא לאו ש״מ להט לא נקט הולאה גבי קרן וכפל דבעי למיתני ע״פ עצמו דומיא דעד אחד ולמימר
לאי הלר אתו עלים חייב ואי הוה תני הולאה גבי גניבה תו לא מימני ליה ע״פ עצמו לומיא לעל אחל לא״נ אמו עלים פטור
אבל השתא ללא אוט בקרן לשני עלים שהעירו על הגניבה חייבוהו מחייב אף בארבעה וחמשה לט אתו סהט כר׳ יוחנן:
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