
The Talmud as a Template for Conflict Resolution

Mishna – Baba Metzia 1 .אא בבא מציעא –משנה 
Two are holding a garment. One says, ‘I found it’; 
one says, ‘I found it.’ One says, ‘All of it is mine’; 
one says, ‘All of it is mine.’ This one should swear 
that  he  doesn’t  own  less  than  half  of  it;  that  one 
should swear that he doesn’t own less than half of it, 
and they shall divide it.

אני אומר:  זה  בטלית,  אוחזין   שנים 
זה מצאתיה.  אני  אומר:  וזה   מצאתיה, 
כולה שלי. אומר:  כולה שלי, וזה   אומר: 
 זה  ישבע  שאין  לו בה  פחות  מחציה,
מחציה פחות  בה  לו  שאין  ישבע   וזה 

ו.                                        וויחלוק  

________________________________________________________________________________________

Talmud – Baba Metzia 5b בה.בבא מציעא י
Does each person swear regarding the part which is 
theirs, or regarding the part which is not theirs? — 
Rabbi  Huna  answers:  Each  person  has  to  say,  ‘I 
swear that I have a share in it, and that it is not less 
than half.’ — But  why not  let  each person say,  “I 
swear  that  it  is  all  mine!”  — Do we give each of 
them all of it? — Then let each say, ‘I swear that half 
of it is mine!’ — They would then impair their own 
words.

 על דאית ליה משתבע או על דלית ליה
 משתבע? - אמר רב הונא, דאמר: שבועה
 שיש לי בה, ואין לי בה פחות מחציה. -
 ונימא: שבועה שכולה שלי! - ומי יהבינן
 ליה כולה? - ונימא: שבועה שחציה שלי.

.                       - מרע ליה לדיבוריה.   
ו

Rambam on Baba Metzia 1 בבא מציעא א על רמב"םי   

One says, ‘All of it is mine’ - This is a case in which 
a seller sold the garment to one person for a certain 
amount,  but  two individuals  paid exactly  the same 
amount for it. The seller intended to sell to only one 
of  them and  accepted  the  money from the  second 
customer  with  the  intention  of  giving  it  back. 
However, the seller forgot which of the two was the 
one  he  intended  to  sell  the  item  to.  Thus  each 
customer is able to say, “All of it is mine, and I am 
the one the seller intended to sell the item to.”

.   הוא אם מכר בעלזה אומר כולה שלי -
בדמים מהם  לאחד  אותה   הטלית 
 מסויימים, ושלם לו כל אחד מהם אותם
אלא מכר  לא  הוא  והרי  בדיוק   הדמים 
ממנו קבל  לא  השני  אבל  מהם   לאחד 
ברצונו, ושלא  בהכרח  א  אל  הדמים 
ונסתפק להחזירם,  דעת  על   וקבלם 
ברצון, ר  מכ י  למ ע  יד א  ול  המוכר 
אחד ואמר  זה  את  זה  שניהם   והכחישו 
לי שמכר  הוא  ואני  שלי  כולה   מהם 

   .מרצונו.                                      
ו

Shulchan Aruch, Choshen Mishpat 138.3 שולחן ערוך, חושן משפט קלח.גי
Even if the garment were gilded and the gold was on 
one  of  the  sides,  one  of  the  parties  cannot  claim: 
‘Divide  it  breadthways  so  that  the  gold  is  on  my 
part.’ They  must  divide  lengthways  so  that  each 
receives the same amount. 

 אפילו שהטלית מוזהבת והזהב לצד אחד
אותה חלוק  לומר:  יכול  ואינו   מהם, 
אלא לחלקי,  הזהב  שיבא   לרחבה 
שיבא י  כד לארכה  אותה   חולקים 
הלשניהם בשוה.                               
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