בס"ד
שיעור כללי
קנין אודיתא
נעיין היום בעניינו של 'קנין אודיתא' שיש בו נפק"מ משמעותיות לכמה וכמה סוגיות .הדיון קשור להבנת התוס' יג :בד"ה גופא הדן בענייני
מעמד שלושתן ובעוד סוגיות רבות בש"ס.
סוגייתנו



ראה תוס' יג :בד"ה 'גופא' .בהבנת דברי התוס'
עיין חכמת שלמה למהרש"ל ודברי המהרש"א ועיין מ"ש הפני יהושע בענין.

הסוגייא בבא בתרא קמט.



ראה גמ' בבא בתרא קמט' .איבעיא להו שכיב מרע שהודה מהו' עד סוף העמוד ובפירושי הרשב"ם שם.
ראה חידושי הר"י מיג"ש וחידושי יד רמ"ה שם.

סוגיות נוספות





ראה גמ' בבא מציעא מה] :למטה[ 'מיתיבי היה עומד בגורן' עד מו' .שמע מינה אין מטבע נקנה בחליפין'.
 oראה תוס' שם ד"ה 'ונקנינהו' וחידושי המיוחסים לריטב"א שם.
ראה גמ' בבא קמא קד] .למטה[ א"ר יהודה אמר שמואל עד שם קד :בנקודותיים 'נפק לאפיה עד תוואך' וראה תוס' שם ד"ה 'אגב
אסיפא דביתיה'.
וראה עוד תשובת הרשב"א ח"ד סי' נ'.
וראה מ"ש בספר חזון אי"ש ב"ק סי' יח' אות ו'.

פני יהושע מסכת גיטין דף יג עמוד ב
בא"ד ועוד אף כשאין הפקדון בידו יק ה באודייתא כדאמר התם כו' עכ"ל .הקושיא מפורסמת לכל מעיין בהשקפה ראשו ה דאם כן אף למאי דמסקי ן דמעמד שלשתן קו ה אף בע"כ מי
תיקשי ליק י באודייתא דמה י אף בע"כ כדמוכח עובדא דאיסור גיורא גופא ולמה הוצרכו לתקן מעמד ג' וכן הקשה מהרש"ל ז"ל ותירץ דודאי לא רצו לתקן דליק י באודייתא שהוא דבר
שקר שיודה במה שאי ו חייב אלא כוו ת התוספות דבמידי דלא שכיח כגון זימ ין שאין פקדון בידו משום הא לחודא לא היה לתקן מעמד ג' אלא דליק י באודייתא ,וכתב מהרש"א ז"ל על
דברי מהרש"ל ז"ל שהם דוחק גדול והוא ז"ל תירץ גם כן בזה הדרך דכוו ת התוספות רק כשאין הפקדון בידו תק ו אודייתא דלא שכיח אבל במידי דשכיח לא רצו לתקן אודייתא דטריחא
מילתא דבעי עדים וזימ ין דלא מתרמי ליה עדים כו' עכ"ל וכן פירש מהר"ם ז"ל .ומלבד שדבריהם ג"כ דחוקים אלא שא י תמה בעיקר דבריהם דממה פשך אי חיישי ן להכחשה א"כ
במעמד ג' מי בעי עדים דבלא עדים ודאי יוכל המפקיד המומחה וה פקד להכחיש לגמרי את המקבל שלא היה מעמד ג' בי יהם אלא ע"כ דלא איירי בהכחשה אלא דשלשתן מודים א"כ
אפילו באודייתא מי לא בעי ן עדים אם יודו שלשתן על האודייתא דהא דקי"ל הודאה בפ י ש ים וצריך לומר אתם עידי היי ו היכא דשייכי טע ת משטה א י בך או שלא להשביע דבכה"ג
אפילו בפ י עדים לא מה י בלא אתם עידי וכל שכן דלא מה י הודאת הבעלי די ים על ההודאה לחוד כמבואר ,אבל ב דון דידן שאמר לו תן לפלו י פקדון שיש לו בידי מה שמופקד אצלך
דתו לא שייך לא טע ת משטה ולא שלא להשביע כדאמרי ן בפשיטות פרק גט פשוט )ב"ב דף קע"ד ע"ב( מ ה לפלו י בידי אמר ת ו ות ין אי לאו דמקשי ן מלוה על פה היא .ו ראה דאין
לחלק בזה בין שכיב מרע לבריא כיון דתלי טעמא בדאמר ת ו קטי ן מיהא דבדאמר ת ו לא שייך טע ת השטאה ושלא להשביע ומלשון התוספות לעיל בד"ה אית דגרסי מוכח להדיא דאף
בריא שאמר ת ו הוי הודאה גמורה וא"כ תו לא בעי ן עדים אלא בהודאת בעל דין סגי דלא איברי סהדי אלא לשיקרא ו "ל דה פקד לחוד אמן דהו"ל כשליש ו אמן מש יהם וזה ראה לי
ברור .ואין לפרש דבאודייתא בעי עדים כי היכי דלא לטעון טעיתי דא"כ במעמד ג' מי ליבעי עדים מהאי טעמא גופא כמו שאפרש בעובדא דגי אי לקמן בשם הרשב"א והר"ן ורמ"א ז"ל.
אמ ם בר מן דין ראה לע "ד שדברי התוספות מבוארין בלי גמגום דבלא"ה יש לדקדק במה סתפקו התוספות אי מה י מעמד ג' אף בע"כ ומהיכי תיתי אמר דלא מה י דודאי צריך להוציא
הפקדון מידו או למפקיד או למקבל ועוד דכאן דאיירי בפקדון לא שייך מי לומר הראשון וח לי והש י קשה ממ ו ,אלא ע"כ דמ"מ ה פקד רוצה לאשתמוטי בשום ע ין או לע ין חיוב
שמירה שצווח ואומר אי י רוצה להיות שומר של ש י ולא שלוחו לית ם לידו אלא א י רוצה להחזיר לבעלים הראשו ים דוקא ,וא"כ לפי"ז ראה ברור דבאודייתא מי לא מה י בע"כ ו הי
דמה י לע ין שאין יכול להחזיקו לעצמו כע ין דרבא ואיסור גיורא מ"מ לע ין חיוב שמירה שיהיה בעל דבר של הש י ודאי לא מה י דמה לו להודאתו של זה כיון שצווח ואומר שאי ו רוצה
להיות שומר או שלוחו של הש י וממילא דלפי"ז אף אם החזירו לראשון פשיטא שאין להש י על ה פקד כלום אף אם הע י הראשון דהא דקי"ל בטור חו"מ )סי' קכ"ה( דמחוייב לשלם היי ו
דמסתמא כיון שקיבל לידו עשה שומר של הש י אבל בעומד וצווח לא מה י לכך הוצרכו לתקן מעמד ג' דמה י אף בע"כ ו עשה שליח ושומר לזה הש י ,כן ראה לי ברור ודו"ק:
ר"י מיגאש מסכת בבא בתרא דף קמט עמוד א

שכיב מרע שהודה מהו .פירוש קיימא לן בבריא שהודה ודאי הודאתו הודאה .והשתא בשכיב מרע איבעיא לן מי אמרינן הודאתו הודאה כבריא ולאו מתנה היא
וכיון שכן אם עמד אינו חוזר או דילמא אמרינן דלמתנה בעלמא הוא דאיכוון ואם עמד חוזר אי נמי נפקא מינה היכא דאודי במידי דלאו בר הקנאה כגון דבר
שאין לו גוף וכיוצא בו .אי נמי היכא דאודי לבן שאינו בתורת ירושה דליתיה נמי במתנת שכ"מ אי אמרת הודאה היא מכי אודי בה זכה ביה ההוא דאודי ליה ואי
אמרת לאו הודאה היא אלא מתנה בעלמא כיון דלאו בר מתנה הוא לא קני מידי .ופשיטא לה ממעשה דאיסור דאודי דהנהו זוזי דהוה בי רבא דרב מרי בריה נינהו
וזכה בהו רב מרי בההיא אודיתא ואף על גב דלא איתיה במתנת שכיב מרע אלמא הודאה היא ולאו מתנה וכיון שכן אם עמד אינו חוזר .וכיון דאיפשיט דהודאה
היא ולאו מתנה לא תימא דכהודאת בריא הויא דצריך למימר אתם עדי אלא אף על גב דלא אמר אתם עדי נמי לא מצי הדר ביה דהא אמרינן בפרק גט פשוט )דף
קע"ה ע"א( בעי רבא שכיב מרע שהודה מהו צריך לומר כתובו וחתומו או לא .אדם משטה בשעת מיתה או לא צריך לומר כתובו וחתומו או לא בתר דבעיא הדר
פשטה אין אדם משטה בשעת מיתה ודברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו
יד רמ"ה מסכת בבא בתרא דף קמט עמוד א

מתקיף לה רב איקא בריה דרבי אמי אמאי ולודי איסור דה י זוזי דרב מרי י הו וליק י הו באודיתא .אדהכי והכי פק אודיתא מבי איסור .איקפד רבא אמר קא מגמרי
טע תא לאי שי ומפסדו לי .ושמע מי ה דהודאת שכיב מרע לאו מת ה היא ,אלא הודאה גמורה היא .דאי ס"ד מת ה היא היכי ק י להו רב מרי לה י זוזי באודיתא ,והא לאו
בר ירושה הוא וכל דליתיה בירושה ליתיה במת ה .אלא לאו ש"מ דהודאה גמורה היא ואמטול הכי אה י ליה לרב מרי .וכיון דהודאה היא ולאו מת ה היא ,הויא לה
כהודאת בריא ולא מצי למהדר ביה.
והוא הדין מי לע ין מילי דלא מיק ו במת ה ,כגון דבר שלא בא לעולם .ודבר שאי ו ברשותו ,כגון מלוה וגזל וכיוצא בהן ,אף על גב דלא מיק ו במת ה מיק ו בהודאה.
וכן הלכתא.

בס"ד
חידושי הריטב"א )מיוחס לו( מסכת בבא מציעא דף מו עמוד א

ואית דאקשי הי דלית ליה סודר ולית ליה ארעא יק י הו יהליה באודיתא דהוה ק ייה מעלייתא .ותירץ רבי ו משה הכהן דכי מה י אודיתא ה"מ
בדבר שאי ו ברשותו דלא מצי הדר ביה כגון שהודה ויש ו ביד אחר דמה י אודיתא וזכה בה תכף מי שהק יין בידו בעבור המקבל באותה אודיתא של
מק ה והכא הא לא פיק מרשותיה של מק ה וההיא דאיסור מי דאק י באודיתא פיק מרשותיה של מק ה הוא ולפום הכי אק ייה יהליה באודיתא
דוק ותשכח .וההיא דקידושין כו :דאמרו חכמים אין לו תק ה עד שיק ה קרקע כל שהו ולא מצי לאק ויי באודיתא משום דעמו היו מאה צאן ומאה
חביות ובידא דאחר לא רצה להעמיד שלא היה מאמין באדם אחר .וקשיא להאי תירוצא דא"כ רב פפא אמאי איצטרי' לאק ויי הו לה הו זוזי לרב
שמואל בר אחא אגב אסיפא דביתא לק י הו יהליה באודיתא דהא הוו ברשותיה .ומשום הכי יש לומר בכל ה י דמשום הכי אי ו רוצה לק ות
באודיתא כי היכי שימצא חן בעי י המקבל שידעו כל העולם שהוא ות ם ובהא דרב פפא מי אי ו רוצה להק ות באודיתא שמא יאמר לו אחר כן
ששלו הם ולא יחזירם לו עוד .אבל יהבי הו אגב קרקע דאי ו מעיז פ יו שיעכבהו אצלו ויאמר ששלו הם דהא כולי עלמא ידעי דעל מ ת שיבקשם תן
לו .ויש מתרצי דלא מה י אודיתא אלא הודאת אמת כשמוד' של פלו י הם והוא אמת אבל הכא אודיתא של שקר שלא היו של חברו דשלו היה לא
מצי מק ה באודיתא .וההיא דאיסור אפשר שהיו של רב מרי בריה ואפילו הכי היה מתיירא שמא יזכה בהם רבא כיון שבאו לידו מחמת איסור שהוא
גר וההיא כיון שהיה שקר לא היה יכול להק ות באודיתא.
שו"ת הרשב"א חלק ד סימן
שאלת ראובן  /ראה שצריכים להוסיף הודה /שהק ה מטלטלים לשמעון וכתבו לו העדים שטר מאותה הודאה ק ה או לא ק ה ,וכתבתי  /ראה שצ"ל
וכתבת /דמסתברא לך דק ה מדאמרי ן בפרק מי שמת )קמ"ט ע"א( גבי איסור גיורא וליק י הו באודיתא.
תשובה לפי הלשון שאמרת דאמר רוצה א י שיהיו מטלטלין אלו לשמעון לכ"ע ק ה .שאין זה לשון הודאה אלא לשון הק אה .אלא עיקר שאלה באו'
כסים אלו של שמעון או שאמ' יש לשמעון בידי שזהו לשון הודאה .ואף על פי שא ו מוחזקים בו שאי ו חייב לו כלום ושאין לו בידו כלום .וכע ין זה
פירשו התוס' ההיא דאיסו' /ב"ב קמ"ט ./וקי"ל דק ה בין בשכיב מרע בין בבריא .וכדאמרילן /צ"ל וכדאמרי ן /פק אודיתא מבי איסור .ואיקפד
רבא ואמר מגמריה טע תא לאי שיה ומפסידו לי .וכן יש מי שמדקדק מההיא דאיסור שהודאה בכע ין זה אחד מדרכי הק יאות .אלא שא י תמה
בדבר זה ובמה יק ה ,והלא כסים שאין להם אחריות אין ק ים אלא או במשיכה או בהגבהה או בחליפין או באגב ,ולא מצי ו בשום מקום שתהא
ק ייתן בהודאה .וההוא דאיסור בשהודה שאותן כסים שביד רבא שלרב מארי הן .ואעפ"י שא ו מוחזקים בו שאין לו לרב מארי בידו כלום .כל
שהודה הוא אמן יותר ממאה עדים .ואעפ"י שהוא שכיב מרע אין אומרין אפי' במי שא ו מוחזקים בו שאין בידו לזה כלום שאין הודאתו אלא
כמת ת שכיב מרע ואם עמד חוזר .אלא הודאה גמורה היא .ותדע דהא בשלהי גט פשוט )קע"ח /צ"ל :קע"ה /ע"א( איבעיא להו שכיב מרע שהודה
מהו צ"ל אתם עדי או לא ,ופשיט א דאי ו צריך לפי שאין אדם משטה בשעת מיתה .אלמא הודאתו לאו משום הק אה היא .דב הק אה /צ"ל
דבהק אה /אין צ"ל אתם עדי .אלא הודאתו הודאה היא כהודאות דעלמא היא .וזה "ל עיקר .והילכך ב דון שלפ יך אם בריא הוא ואמר מטלטלי
אלו של פ' הם צ"ל אתם עדי .ואם ש יהם מודים שלא היו של שמעון אלא שראובן בא להק ותם לו בהודאה זו לא ק ה .שאין המטלטלין ק ים
בהודאה גרידא.

גמ' בבא בתרא קמט.

חזון איש ב"ק יח ו

