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לזכרון עולם בהיכל ה׳
ספר זה מוקדש לעילוי נשמת
זקני
הרב

אגרהם דגני ]צוקערקויו[

ז״ל

בן
הר״ר ש ל מ ה ז״ל

איש יקר רוח וישר דרך
בתורת ה׳ חלקו
נולד בפלונסק תר ס״ז ונלב״ע בירו שלים ס טבת ת ש״נ

הוקדש ע״י זוגתו
זקנתי אצילת הרוח

מרת שושנה ע״ה
בת הרה״ג
רבי

נפתלי מאיר הרץ הלפרין

זצ״ל

נולדה בפרנקפור ט תער״ב ונלב״ע בירו שלי ם א׳ ת מוז תשנ״ו

ת.נ.צ.ב.ה.
אציכה מזכרת זברון לעילוי נ שמת הקדו שים
דודי זקני הגאון

רבי יהושע מרדכי צוקערקורן

הי״ד

אב״ד דליפנא בפולין
ורעיתו החשובה

מרת רכקה ושכעת ילדיהם

הי״ד

אשר נספו בשנות הזעם
השי״ת ינקום דמם אשר מסרו נפשם על קידוש ה׳

לזכרון עולם ולעילוי גשמת
ז קני

הרב מרדכי שולמן
בן ה ר״ר

ז״ל

משה גדליהו

ז״ל

נלב״ע כ״א כסלו תשנ״ב
ז קנ תי

מר ת כת שכע חיה
בת ה ר״ר

ע״ה

מרדכי יצחק רטנר

ז״ל

נלב״ע ד׳ חשדן תשנ״ד
חו ״ז

הרב אלימלך מאלד
בן

הר״ר צכי יהודה

ז״ל
ז״ל

נלב״ע י״א טבת תשמ״ח
ו ח מו׳׳ז

מר ת כילא מלכה
בת

ע״ה

הר״ר צבי אריה שטרן

ז״ל

נלב״ע ט״ו מרחשון תשנ״ג
חו ״ז

הרב שמואל מאיר
בן הרה״ג רבי

ז״ל

אלקנה ויטנשטרן

זצ״ל

נלב״ע כ״ט אדר תשנ״א
דו ד תי ז ק נ ת י

מ ר ת מירל קליין
בת

ע״ה

ה ר״ר צבי יהודה וואלד
נלב״ע כ״ד אייר תשס״א

ז״ל

הרג גרון מרדכי אזרחי
ישיבת ״עטרת ישראל״ ירושלים
רא ש הי שיבה
בס״ד תשרי התשס״ב

הנה אתא קמן ,רב חביבא דנפשאי ,מלא ברכת השם ,הרב הגאון אור הברקאי רבי ירוחם
דגני שליט״א ,ובפיו בשורה מרנינה ,כי בעה״י ,מתעתד הוא בקרוב ,להוציא לאור עולם את
פרי עמלו ,אשר במשך שנים רבות חזר וליטשו ליטוש אחר ליטוש ,ואשר מיועד להקיף
ולהעמיק במרחבי הסוגיות וכללי הש״ס ,הנוגעים ל״ספיקות״ ״תפיסות״ ״חזקות״
ו״מוחזקות״ ,ואשר רק יחידים ,זוכים לסייעתא דשמיא ,להעמיק בנבכיהם ,להבהיר
עניניהם ,ולהעלות פנינים מזוקקים בידם.
אך בידעי ובמכירי קאמינא ,כי הלא ״ידעתיו״ ]כפשוטו וכמדרשו[ משחר ימי תלמודו,
ונוכחתי בכשרונותיו העילויים ,של הרב הגאון רבי ירוחם דגני שליט״א הנ״ל ,וברוב שקיעותו
ולינתו בעומקה של הלכה.
זכור אזכרנו ,את הרב הגאון רבי ירוחם דגני שליט״א כתפוס תמיד בשרעפי קודש ,של עיון
העמקה וריתחא דאורייתא ,כך שלא יפלא ,איך העלה את הזהב המצורף ,מתוך כור הלהט
של תורה ,אשר כל כולו הוסק בו.
והנה ראו ,איזה יצירה למופת העלה המחבר שליט״א בסייעתא דשמיא ,מסודר בשני
חלקים .האחד זר זהב סביב דברי קדשו של מרן בעל ״קונטרס הספיקות״ ,החלק האחר
בחידושי הסוגיות בענינים מופלאים אלו.
תחילתו והמשכו של חיבור יקר ונפלא זה ,הורתו ,אף לידתו ,ביני עמודי דישיבתנו
הקדושה ,כאשר מאז ,כבר נמשך להגות בדיני ממונות מחכימים אלו ,וחפץ השם בידו
הצליח ,כיד השם המבורכת עליו ועל כישוריו וכשרונותיו המבורכים מאד.
אף יראתו עמדה לו ,להיות כרוכים יחדיו ,תורה ויראת שמים ,ולשונו לשון לימודים,
להאהיב תורה על לומדיה ,בבינה ובהשכל ,וכבר פקיע שמיה ,כאחד המחוננים שבין הרמי״ם
בישיבות הקדושות ,ברוך השם.
אברכו בכל לב כי ימשיך בשגשוגו ,ויצליח לחבר ולחדש כהנה וכהנה ,חידושי תורה
ערבים ,שמחים ואמיתיים ,להגדיל תורה ולהאדירה.
כעתירת אוהבו נפש ,החפץ בטובתו,

הרב רפאל שמואלביץ
ר״מ י שיבת מיר
ירו שלים
ב״ה ג׳ בשבט תשס״ב
לידידי הרב הגאון ר׳ ירוחם דגני שליט״א

ישיגת מאור התורה
ע״ש הרה״ג נתן סאלם זצ״ל
י״ד אלול תשס״א לסדר ושמחת בכל הטוב

הראני ידידי אהובי וחביבי ,הרב הגאון
ר׳ ירוחם דגני שליט״א ,ר״מ בישיבתנו הקדושה
״מאור התורה״ ,את ספרו זה שמוציא לאור,
שלום ורב ברכה
חידושים וביאורים עמוקים ,על ״קונטרס
באתי להודות לך על ההנאה שנהניתי
הספיקות״ למרנא ורבנא גאון ישראל
בראותי גליונות נדפסים מתוך ספרך הגדול על
ותפארתו הרב כמוהר״ר יהודה כהנא זצוק״ל,
קונטרס הספיקות ,וברכתי עליו ברכת הנהנין,
הידוע בעולמה של תורה כספר היסוד
באשר מצאתי כי הגדלת לעשות ,בנית אוצר
במרחבי ענינים אלו אשר כוללים הרבה
ממון,
מלא וגדוש כל טוב ,בעניני תפיסה וספק
סוגיות בש״ס ,ובראשונים ובאחרונים שדנו
אשר הם מן הענינים החמורים והמסובכים
בהם .והרב שליט״א בעמל רב ובבקיאות
עצומה הפליא עיצה הגדיל תושיה ,לישא
ביותר ,וקשה מאד לצאת בו עם דברים
וליתן בדבריהם הקדושים בכל מקום להשוות
ברורים ,אך ספר גדול זה ,מבאר סוגיות
דבריהם וליישבם במקום הצורך ,להוסיף
חמורות הללו בכל ארכן ורחבן ,היקפן ועמקן,
בהם לקח ,ולרדת לעומק אל שרשי כל שיטה,
וסולל את נתיבותיהן ,וחפץ ה׳ הצליח בידך
בדיוק לשונם הטהור והבנת סברתם לאשורה,
להאירן באור יקרות ,ולגלות את שרשי
בסדר מופתי ,דבר דבור על אופניו ,״הדור
הדברים ואת ענפיהם ,ויצאו הדברים מאירים
אתם ראו ,הנה זה בא ותלמודו בידו״.
ושמחים ,דבר דבור על אפניו בהשכל ובטוב
והאמת אומר כי קטנתי מלהעריך ספר
טעם ודעת ,ואין לשער גודל התועלת לכל מי
חשוב זה ומחברו הגדול ,ואינו צריך לי
שיבוא בשערי אוצר גדול זה.
ולדכוותי ,אבל ענוותו תרבני ,ובטוחני שכל
והנני לברך אותך שספרך הגדול יתקבל
מעיין בספר יראה את רוב התועלת שבחיבור
ברעוא אצל קהל הלומדים מבקשי השם ,ויהא
זה להאיר עיני חכמים ,ומקצת שבחו של
המחבר אומר ,כי ידיו רב לו בהרבצת תורה
זה אבן פינה לאוצרות נוספים אשר תוציאם
ויראה בישיבתנו הקדושה ,בשיעורים כסדרן,
לאור עולם ,להרבות תורה בעולם ,כיד ה׳
בטוב טעם ודעת .בעומק העיון והסברה
הטובה עליך.
נפלאה ,ומעל הכל המסירות וההקרבה לכל
השמח בשמחתך
בחור להעמידו בקרן אורה  -זו תורה.
אשריו ואשרי חלקו.
שלוחה ברכתי אליך יקירי ,מתוך רחשי שמחת לבבי על קבלת הספר .יפוצו מעיינותיך חוצה
בדברים שבכתב ובדברים שבע״פ ,וירחיב ד׳ גבולך בתלמידים להגדיל תורה ולהאדירה ,מתוך
יישוב הדעת ושלוות הנפש כחפצך וכחפץ ידידך עוז הדורש שלומך וטובתך כל הימים.
בכבוד רב

הרב אגרהס פליס
ראש הישיבה

הרג דוד כהן
ישיבת ״חגרון ־ כנסת ישראל״
גבעת מרדכי ־ ירו שלים
בס״ד ר׳׳ח אלול תשס״א

הנה יקירי וחביבי מופלג מאד בתורה ויר״ש טהורה מרביץ תורה לעדרים ור״מ
בישיבה הק׳ מאור התורה בעיה״ק ירושלם הרה״ג ר׳ ירוחם דגני שליט״א ,חיבר חיבור
נפלא מיוחד במינו בהיקפו בעמקותו ובאיכותו ,והוא מקיף את עניני הספיקות בממונות
מוחזקות ותפיסה ,והרהמ״ח יסד את חיבורו על ספר קונטרס הספיקות שהוא ספר
היסוד לענינים אלו ,ובנה לו זר סביב עם הערות והארות מחכימות ותוספת מקורות
ובהמשך צירף קונטרס גדול על שמעתתא דתקפו כהן בב״מ ,וקונטרס זה קובע ברכה
לעצמו .ויצא מתח״י הרהמ״ח ספר שלם בענינים אלו ,שהוא ממש אחד ומיוחד בתחום
זה ,וירד לעומקן של דברים בסברא ובהבנה והקיף שמעתתא זו מכל צדדיה ובכל
פרטיה ,לא הניח דבר קטן וגדול שלא דן בו ,והכל בשפה ברורה ובסדר נכון ,והדברים
ערבים ושמחים עד למאד הפלא ופלא.
וביודעי ומכירי יכול אני להעיד על גודל עמלו ויגיעתו של הרהמ״ח בענינים אלו מזה
רבות בשנים ,וממש אין לתאר איך שעמל בכל כוחו שנים הרבה בכל פרט ופרט ,והרבה
מענינים אלו גם למדתי עמו בצוותא כמה שנים ובעיני ראיתי גודל עמלו ויגיעתו בענינים
אלו עד שנתבררו הדברים היטב בסברא.
והנה ידידי הרהמ״ח עוד משנות נעוריו היה למופת ולדוגמא בעמלה של תורה ולא מש
מתוך האהל יומם ולילה בכל שעות של פנאי ובכל יומי דפגרא ,ובכשרונותיו המופלאים
ביושר סברתו ובבקשתו את האמת עלה ונתעלה מאד להיות לת״ח בעל שיעור קומה,
וזכה לס״ד גדולה שזכה להוציא מתחת ידו חיבור גדול שבודאי יהיה לתועלת מרובה
לכל העוסקים בענינים אלו.
ברכתי לידיד נפשי שליט״א שיזכה להמשיך בדרך עליה ויפוצו מעינותיו החוצה ויהיה
לגאון ולתפארת בישראל ויהנו רבים מאור תורתו
כעתירת המברך באהבה

כ ה

היטיבה ה׳ לטוגים
ברכות שמים מעל לאיש האשכולות
רב הפעלים לתורה ויראה
רחים ומוקיר רבנן ואיהו גופא צורבא מרבנן
נין ונכד לרבינו בעל קונטרס הספיקות
הרה״ ח רבי

חיים גרוס

שליט״א

מברוקלין ניו-יור ק

אשר נדבה רוחו להרים תרומה נכבדת להוצאת ספר זה
ישפיע עליו השי״ת מאוצרו טוב
ויזכה לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציו
בטוב ובנעימים כל הימים
וזהו סדר היחס אל רבינו:
הרה״ח חיים גרוט שליט״א
בן הרה״ח ר׳ סגחט גרוט שליט״א
חתן הרה״ח רבי יששכר דוב פלדמן זצ״ל
בן הרב אפרים פישל פלדמן זצ״ל
חתן הרה״ח המפורסם רבי יהודה עביר ראזנבערג זצ״ל
 pר׳ יעקב מטיגעט זצ״ל
חתן ר׳ נחמן כהנא זצ״ל
בן רבינו בעל קונטרט הטפיקומ זצללה׳׳ה

תוכן הענינים
כלל א :בעגיז ספק ממון ,חזקת מרא ק מא ,וספק ממון עניים
א .דץ ספק ממון ,בספיקא דמציאות ובספיקא דדינא

א

ב .אי ספיקא דתפוס לשון ראשון הוי ספיקא דדינא

ה

ג .דין חזקת מרא קמא כשאין הבע״ר מוחזקין בדבר

י

ד .דין שנים אדוקים ומוחזקות בחצר של שניהם ,ודין חזקת ממון לחוד

טז

ה .בגדר חזקת מרא קמא

כו

ו .בטעמא דאין המוחזק מחוייב להחזיר משום ספק איסור גזל

לח

ז .בדין מרא קמא טוען שמא נגד תובע הטוען ברי

נ

ח .בדין המקדש אשה בספק ממון

נו
סא

ט .בדין ספק ממון עניים

בלל ב :בענין תפי ס ה בספיקות ,ובטוען ברי ,ותפיסה כ קנ סו ת
א .דין תפיסה בספיקא דמציאות ,ובספיקא דתרי ותרי

עא

ב .דעות הראשונים בדין תפיסה בטענת ברי ותפיסה קודם לידת הספק

עה

ג .דעת רבינו יונה והרמ״ה בדיני התפיסות הללו

עט

ד .מנין הדעות בדיני התפיסות הללו ,וטעם מחודש בדין תפיסה בטענת ברי

פג

ה .בדין תפיסה בטענת בד כשאין ספק לפנינו ,ובדין תקשה״ס וטוען שמא בתו״ת

פז

ו .בדין טענת ב ד בספיקא דתיקו ,ודין התפיסה כשהספק אם נאמן בטענתו

צג

ז .קושיא על הסוברים דמהני תפיסה בטענת ב ד מסוגיא דהמניח )ב״ק לה(:

צו

ח .יעזוב לקושיא הנ״ל

..

קו

ט .בביאור הסוגיא אליבא דהרא״ש

קי

י .בדעת הראב״ד ב  pתפיסה בפלגא נזקא

קיג

יא .יעזוב דעת הרא״ש מהקועזיא הנ״ל
יב.

תפיסה בטענת ב ד בקנסות

.

קיז
קיח

בלל ג :כענין תפיסה קודם שנולד הספק
א.

נ.

דעות התוס׳ והראשונים בדק תפיסה קודם לידת הספק

קבא

בדעת הדא״ש בדין תפיסה קודם לידת הספק

קכה

סונטרם
ג .עוד בענין הנ״ל

הספיסות

תוכן הענינים
.

קלא

.

ד .דין תפיסה קודם לידת הספק ע״י שאלה ופקדון

קלד

...

ה .דין תיקו ובעיא דלא איפשטא אי חשיב כתקשה״ס

קלט

ו .דין תקשה״ס כשהספק נולד לטיבותא דהתופס

קמג

ז .אי מהני תפיסה ממי שתפס קודם לידת הספק

קמט

,

בלל ד :כענין תפיסה כספיקא דדיגא בממוגא וכקגסא
א .דעות הראשונים בדעת הרי״ף בדין תפיסה בספיקא דדינא

קנו

ב .אם יש להוכיח לענין זה ממה שסתם הרי״ף בתיקו לקולא

קסא

ג .בדעת הרי״ף בדין תקפו כהן אי מוציאין מידו או לא

קסה

,

ד .חילוק בין ספיקא דדינא לספיקא דמציאות לענין תפיסה

.

ה .סיוע מדברי הר״ן לחילוק הנ״ל ......

קעד

.

ו .בדעת הסמ״ג בדין תפיסה בספיקא רדינא
ז .דין תפיסה בספיקא דדינא

קסט

..

..

.

קפח

.

קצא

ח .חילוק בין תפיסה בספיקא דדינא בקנסא לתפיסה בספיד״ד בממונא
ט .בדעת הראב״ד בדין תפיסה בקנסוח
י .בענץ הנ״ל

. .

.

קפא

קצה

.

קצז

.
.

קצט

יב .בישוב לשונות הרא״ש שלא כתב דלא מהני תפיסה בספיקא דדינא

דב

יא .בדעת הרא״ש בדין תפיסה בספיקא דדינא דממונא

.

יג ,בדעת הרא״ש בדין פועל האוכל מגפן זו דמהני תפיסתו מגפן אחרת

 .רד

כ לל ה :כענין תפיסה כפלוגתא ד ר מו ת א
א .ג׳ חילוקים בין ספיקא דפלוגתא דרבוותא לתיקו

דח

ב .בדעת הסוברין דקים לי חשיב כטוען ברי

ריד
, .

ג .בדין עביד איניש דינא לנפשיה בפלוגתא דרבוותא

רב

ד .עוד בענין הנ״ל ,..
ה .עוד בענין הנ״ל

n

. . .

ו .חילוק נוסף בין לתיקו לפלוגתא דרבוותא

,.
.

רכח

.

ז .דעות הראשונים בענין הנ״ל
ח .בדעת הרשב״א והר״ן בדין תפיסה בפלוגתא דרבוותא

.

רבד

.
.

ט .תפיסה בפלוגתא דרבוותא ,וחילוק בין מה שנזכר בש״ס למה שלא נזכר בש״ס

דלו
רמ
רמו

סונטרם

הספיקות

תוכן הענינים

כלל ו :בעגין אין הולכין כממון אחר הרוב ,כללי קים לי כמיעוט,
ספק ספיקא להועיא ממון ,רוב נגד מוחזק ונגד מרא קמא ,וכדיני קם דיגא
א .בדברי התוס׳ בסנהדרין ג :שכתבו דהולכין בממון אחר רוב חשוב

רנג

ב .בדברי התוס׳ בב״ק כ״ז :בדין אין הולכין בממון אחר הרוב

רנח

ג .בענין הנ״ל

רסו

ד .עוד בענין הנ״ל ,ובדין רובא דאיתא קמן בממון

רעד

ה .עוד בדין רובא דאיתא קמןבממון

רפז

ו .קצת כדיני קים לי כמיעוט נגד רבים

רצד

ז .בדין ספק ספיקא להוציא ממון

רצט

ח .בדין רוב בממון כשאין חזקת מרא קמא מסייע למוחזק

שח

ט .בדין רוב וחזקת מרא קמא נגד מוחזק

שטז

י ,בדברי הרא״ש בפ״ב דב״ק שכתב דמשתלם ח״נ בתפיסה אף דאיכא ס״ס

שכו
של

יא .בדין רוב בממון נגד חזקת מדא קמא
יב .בטעמא דקם דינא

שלח

יג .בענין הנ״ל

שדמ

יד .עוד בענין הנ״ל

שמט

טו .כשתובע את חבירו בטענה בדורה אי מודה ר׳ אבא דהדר דינא

שנד

כלל ז :בענין תפיסה כרשות
א.

שסא

ב  pתפיסה בחזזות

כ .דץ תפיסה במעות הלואה

שסט

ג .אם מועלת תפיסת הלוקח במעות המקח משום תפיסה ברשות

שעח

.

שפג

ד .בענק הנ״ל
ה .חלוק בק מקח לשכירות בענק הנ״ל

שפו

ו .קתזויא על היסוד הנ״ל מהתוס׳ בב״ק כ״ז

שצד

ז p .תפיסה ברשזות בקרקעות

שצו

ח .בדעת הדעזב״א בדק תפיסה ברשות בקרקעות

תא

ט .בדין נתינה ודאית וספק בקיום התנאי

תה

י .בענק הנ״ל

.

תט

הונטרס

ה ס פ ^ הו ת

תוכן העתים

כלל ח :כדיני תפיסה מזוכה מהפקר כספק קגין ,ותפיסה בדליכא מר א קמא
א .סתירת דברי הרא״ש בדין זוכה זכיה מסופקת בדבר הפקר

חח

ב .בדין תפיסה שאינה ראויה לקנין ,וישוב רבד הרא״ש

תכד
.

ג .מחדש וכשהניח התופס הנ״ל את הדבר מידו מהני תפיסה מיניה
ד .חילוק בין תפיסה באופן הנ״ל לתפיסה בספיקא דדינא
ה .מחדש דמהני תפיסה מתופס שאין לו חזקת מר״ק
ו .בדין רוב בדבר שדינו יחלוקו

.

...

תלד

.

.

תלו

................

תמא
תמח

■

תנב

ז .בדין ברי ושמא בדבר שאין אחד מוחזק בו ..

כ לל ט :כענין ת פי ס ת חפץ כעכור חוכ ,ו תפי ס ת חפץ כנגד חפץ
א .אי בעינן שיתפוס דוקא את החפץ המסופק
ב .ביאוד דבד הדא״ש בב״ק פ״ב ס״ב בענין הנ״ל

תנט

.
,

.

ג .בדין תפיסה בפירות קרקע אי הוי קרקע

............
קונטרס כלל גדול
מפתח הש״ס ...................................
מפתח העגיגים .

תסד
■

■

תסו
תעא
תדיט

...........

תרמא

דברים אחדים
אודה את ה׳ בכל לבב תהילתו אזכירה ,אשר שם חלקי מיושבי בית המדרש ,ומאוצר של
מתנת חינם חנני ,וזיכני להוציא לאור חיבור זה הכולל הערות וביאורים על ספר קמטרט
הטפיקוו* לאביר הרועים גאון ישראל וגי יהודה בהנא זללה״ה.
אמר רבי ישמעאל הרוצה שיחכים יעסוק בדיני ממונות ,שאין לך מקצוע בתורה גדול
מהן והם כמעיין הנובע )ב״ב קעה ודיני ספק ממון הם מן החמורים והסבוכים שבדיני
ממונות ,ופזורים הם במרחבי הש״ס ובדברי הראשונים והאחרונים ,ורבינו בספרו הגדול
קיבצם למקום אחד ,והאיר בהם דרך וסלל נתיבות .ומאז עלה חיבורו על שלחן מלכים
נתפרסם כספר היסוד לענינים אלו ,וממנו יתד ופינה לכל דיני תפיסה ומוחזקות אשר בש״ס.
אמנם כדרכם של גדולי האחרונים באו דברי רבינו בקצרה ,ופעמים הרבה הובלעו
בנעימות דבריו יסודות וכללים מוצקים בעניני ספק ממון .ואמרתי אעלה בתמר להרחיב
במעט היריעה ,לשאת ולתת בקוצר אמריו הקדושים ,וללקוט מדברי הראשונים והאחרונים
אשר דיברו בעניני ספק ממון ,והוספתי להם נופך ממה שחנני ה׳ ,וקראתי שמו ״זר זהב״ יען
באו הדברים כעטרה לדברי רבינו.
וצירפתי אליו קונטרס ״כלל גדול״)ע׳ ב״ק מו ,(:הסובב והולך רובו ככולו על שמעתתא
דתקפו כהן במס׳ ב״מ ,והשתדלתי לבארה על שורשיה ענפיה ופרטיה עד כמה שידי הכהה
משגת ,באשר היא אבן היסוד לכל דיני תפיסה ומוחזקות הפזורים בש״ס ,וכמש״כ רבינו
הש״ך בהקדמתו לספר תקפו כהן.
אפריון נמטייה לישיבת ״עטרת ישראל״ המעטירה אשר בה למדתי בנעורי ,ולעומד בראשה
מורנו ראש הישיבה הגאון הגדול רבי ברוך מרדכי אזרחי שליט״א ,המוסר נפשו בשעוריו
הערבים להעתיק השמועה בדרך המסורה לנו מרבותינו ,אשר קירבני אליו בחיבה יתירה
והשפיע עלי מרוב טובו ,והעומד לימינו בנו הרה״ג ר׳  pציון אזרחי שליט״א .ישלח ה׳ עזרם
מקודש להגדיל תורה ולהאדירה ויתברכו ממקור כל הברכות בכל מילי דמיטב בגשם וברוח.
חסדי ה׳ אזכירה על שזיכני להסתופף בחצרות בית ה׳ ללמוד וללמד ,בישיבה המפוארה
אשר מגדלין בה בני עליה לתורה ויראה ,ישיבת ״מאור התורה״ .ואזכירה בהוקרה מיוחדת
את ראש הישיבה הגאון רבי אברהם סלים שליט״א המוסר נפשו על הצלחתה ,להעמיד
תלמידים להראותם הדרך אשר ילכו בה ,ואברכהו מקרב לב כי יזכהו השי״ת להמשיך שנים
רבות בעבודת הקודש בהרבצת התורה והיראה מתוך בריות גופא ונהורא מעליא.
אביע כאן רגשי תודה מעומקא דליבא למורי ורבי הגאון רבי דוד כהן שליט״א ראש
ישיבת חברון ,אשר מנעורי קירבני כאב את בנו ,והעמידני בקרן אורה ,ומאוצר תורתו
הנחילני ,וגם בהרבה מהענינים אשר בספר זה זכיתי לשאת ולתת עמו .יזכהו השי״ת לעמוד
על משמרתו לאורך ימים ,וירבה גבולו בתלמידים ,ויהנו רבים מאור תורתו.

אזכירה בברכה את מקומות התורה אשר בצילם חסיתי ,בית אולפנא רבתא ישיבת מיר
בירושלים בראשות הגאון רבי נתן צבי פינקל שליט״א ,וישיבת בית שמואל בראשות הגאון
רבי יצחק יחיאל עהרנפלד שליט״א ,ישאו ברכה מאת ה׳ וימלאו כל משאלותם לטובה.
אזכירה בברכה את כולל האברכים במושב בית מאיר בראשות הרה״ג ר׳ שלום קרלינסקי
שליט״א אשר בין כותליו נכתב רובו ככולו של חיבור זה.
הכרת טובה מיוחדת להנך תרי צורבי מרבנן רעי אהובי ,הרה״ג ר׳ יוסף שלמה פינס
שליט״א והרה״ג ר׳ משה אהרן רביץ שליט״א ,איש כמהללו יבורך ,אשר רבות נעזרתי בהם
בכתיבת חיבור זה מתוך דיבוק חברים ,והרבה מהערותיהם המחכימות שזורות בספר זה.
שבח ויקר להאי גברא רבה ויקירא הרה״ג רבי שלום בער סורוצקין שליט׳׳א ראש ישיבת
אור אליעזר ,אשר היה לי לאחיעזר ואחיסמך בהוצאת חיבור זה .תהא משכורתו שלמה
מעם הי.
שלמי תודה להרה״ג ר׳ יחזקאל וינבך שליט״א והרה״ג ר׳ אריה ברדפיס שליט״א אשר
מסרו לידי כל התיקונים על ספר קונטרס הספיקות ,ישאו ברכה מאת הי.
בהדרת כבוד ומורא אזכירה את הורי הנעלים אבי מורי הר״ר יאיר ישראל שליט״א ואמי
מורתי מרת חמדה תחי׳ ,אשר גידלוני במסירות נפש כל השנים וגם עתה מרעיפים עלי רוב
טוב ,אברכם מקרב לב שיזכו לרוות רוב נחת מכל יוצאי חלציהם מתוך בריאות הגוף
ושלוות הנפש.
אודה את ה׳ שלא עזב חסדו מאתי וזיכני להיכנס לבית הגדול לתורה ויראה ,בית מו״ח
הרב הגאון רבי יצחק וואלך שליט״א ורעייתו הדגולה מרת לאה תחי׳ ,אשר פתחו בפני את
ביתם בחיבה ובאהבה ,ועומדים לימיני בכל עת בגשם וברוח ,אברכם מעומקא דליבא שיזכו
לרוב נחת מכל יוצאי חלציהם מתוך בריאות הגוף ושלוות הנפש.
ובהתימי דברי אפילה תחינה לפני נורא עלילה ,אנא תן בלבי ללמוד וללמד לשמור
ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה ,והאר עיני בתורתך ,וזכני יחד עם נו״ב
המשכלת ביראת ה׳ ,מרת חנה תחי׳ ,המוסרת נפשה לתורה ,וגם בספר זה רב חלקה ,לרוות
רוב נחת דקדושה מכל יוצאי חלצינו ,ולא תמוש התורה הזאת מפינו ומפי זרעינו עד עולם.
אמן.
חודש שניתנה בו תורה ,ה׳תשס״ב

הקדמת הרב המחבר
אמר יהודה הכהן אחי המחבי ]בעל הקצוה״ח[ נ״י

כאשר

באתי להתלמד בדיני ספיקא דממונא .ופלוגתא דרבוותא וספיקא דדינא.
דאיתי אותם מפודדים ומפחדים .בפניני לשונות הדאשונים מאידים

בםפירים .ונושאי בלי החושן לא שמו לבותם הפתוחות לאםפם במקום מיוחד .זולת
הנשר הגדול שבצל כנפיו נחםה הרב הש״ך ז״ל שחיבד בהו םפד מיוחד .והוא יקד
ונפלא שמו נאה לו תקפו כהן .ולי מה יקרו אמרותיו הטהורות ומה עצמו ראשיהן.
בו אסף כל לשונות הראשונים והאחרונים ממה שדיברו בהאי ענינא .כמעט שלא
העלים לשון אחד מהמחברים שקדמוהו שלא הביאו או רמז אליו בטביעות עינא.
ובחכמתו הנפלאה וםברתו הישרה .ממיר מהם כל מכשול ומתירה .ומי אני לספר
הודו .הלא כל הארץ האירה מכבודו .אבל עדיין השאיר אחריו פרט ועוללות.
כאשר בעיני ראיתי ומצאתי ,שבח לשמו נורא תהילות .ואמרתי להעלות פה
הדברים אשר חנני השם יתברך ויתעלה בהאי מילתא .להעיר לב המעיין לבד ולא
לפסוקי הילכתא.

וקראתיו

קונטרס הספיקות על שם ענינו .וגם להיות שאני רואה שהרב ז״ל
מאלים כח התפיסה בכל כוחו ואונו .ובעניותי איפכא מיסתברא

וכסייעתא דר״ח הספיקות ובו׳ ואי סלקא דעתך ובו׳ בממונו של כהן פוטר ממונו.
וחלקתיו לכללים ונם לסעיפים .ולא אכפילו בהעתקת לשונות המחברים.
אשר כבר הם מובאים בתקפו כהן ערוכים ו שמודם.
ומהעוזר כל נעזר ,אבקש סיוע ועזר.
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כלל א
בו יבואר דבל ספק ממון קולא לנתבע ,ואפילו הוא טוען שמא ותובע ברי,
ואפלו קיימא באגם אלא ראיתא לנתבע חזקת מרא קמא .ובו יבואר דין המקדש
אשה בספק ממון מה דין הקידושין הללו ,ודין ספק ממון עניים אימת דינו
לחומרא ואימת דינו לקולא:

א נקטינן ספק ממון לקולא לנתבע ,דקיימא לן כחכמים דסומכום דאמרי
)ב״ל ,מו (.זה כלל ]גדול[ בדין המוציא מחבירו עליו הראיה ,והלכך כל
תיקו דממונא או בעיא דלא איפשטא קולא לנתבע עבדינן .כן הסכימו רוב
גדולי הראשונים ז״לא וכל האהרונים ז״ל .ובהגהת אשר״י פ״ב דבבא מציעא
)ס״ח( כתב בשם ר״ח ורי״ף דכל תיקו דממונא חולקין ע״כי ,ואינהו סכרי
זר זהב
א .ה מגיד משנה בפ״ט מהל׳ נזקי ממון
ה״ב ,כתב דהרמב״ם הכריע
בהך פלוגתא כחכמים דממון המוטל בספק
הממע״ה ,אמנם דבריו צ״ע ,דמהרמב״ם
בפ״כ מהלכות מכירה הי״ט ,משמע להדיא
דפסק כסומכוס ,ועי׳ בביאור הגר״א )סי׳ רכ״ג
סק״א( שהאריך בישוב שי׳ הרמב״ם .ומדברי
הרשב״א בב״מ )לד p .משמע דהכריע בזה
כסומכוס ,דגבי הנך בעיות דהקנאת הכפל
כתב וז״ל ,״וסלקא בתיקו והו״ל ממון
המוטל בספק וחולקין ,והו״ל כמחליף פרה
בחמור וילדה דאמר סומכוס יחלוקו וקיי״ל
כוותיה״ ,וכעי״ז כ׳ הנמוק״י שם וז״ל,
״דקיי״ל כסומכוס דאמר יחלוקו״ .אכן יעוי׳
בתומים בקת״כ )סי׳ קכ״ה( שכ׳ לבאר את ד׳
הנמוק״י באופ״א ,דלעולם הלכה כחכמים,
אלא שבדליכא מוחזק קיי״ל כסומכוס ,והיות
ובספיקא דהקנאת הכפל ליכא מוחזק ממילא
חולקין מספק .אולם מלשון הרשב״א לא
משמע כפירושו ,וע״ע ברשב״א בב״ב )קכו,
א( ]גבי מלוה שעמו[ שכ׳ ,״וכל שמוטל

בספק חולקין״ ,הגם דאיכא התם מוחזק,
ומשמע דס״ל דהלכה כסמוכוס.
כ .אכן יעוי׳ בדברי הר״ח בב״ק
שכתב להדיא דקיי״ל כחכמים
דהממע״ה ,וצ״ע בסתירת דבריו .ולכאו׳ אפ״ל
ע״פ המדויק מלשון הר״ח שהביא הגהת
אשר״י ,דהא דקיי״ל דבספיקא חולקין ,הוא
דוקא בספיקא ד״תיקו״ ,משא״כ בספיקא
דמציאות ,קיי״ל כחכמים דהממע״ה ,וכמש״כ
הר״ח בב״ק] .וכ״ה להדיא בתוס׳ תלמיד ר״ת
בב״ק )מו p ,וז״ל ,״דהיכא דאיכא ספקייהו
בדין מודו רבנן דיחלוקו ,ולא פליגי אלא
דאיכא ספק במעשה״[ .והביאור בזה ,דהא
דבממון המוטל בספק
דס״ל לחכמים
הממע״ה ,הואמשום דמהני חזקת ממון
להכריע את הספק ,וא״כ בספיקא דדינא דל״ש
ביה הכרעת חזקה ,וכמש״כ המל״מ בפ״ב
מהל׳ טומאת צרעת )הו״ד להלן הערה ז׳(,
ממילא הדין הוא שחולקין] .ולפ״ז נמצא דשי׳
הר״ח היא להיפך משי׳ הרשב״ם שהביא
)להP ,
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הלכתא כסומכום דממון המוטל בספק חולקין ,וכן כתב הרשב״ם כבבא בתרא
)צג .ד״ה לשחיטה( דהלכתא כסומכום .אבל אנן לא קיימא לן כך אלא כרבנן ,וכן
כתב הרי״ף בפרק הפרה )ב״ק כ .בדפי הרי״ף( ,וגם ככל תיקו ובעיא דלא איפשטא
פסק דהמוציא מחכירו עליו הראיה ,עד שבקצת מקומות סתם לפטור כאילו
איפשטא לקולא כמו שיתבאר להלן ) כ ל ל ד׳ סעיף א׳־ב׳( .ומה שכתב הגהת אשר״י
בשם הרי״ף דחולקים ,על הרי״ף דשערים )שערי שבועות שער העשרים באופן הכ״ה(
נתכוין כמו שכתב הרב ז״ל בסימן י׳.
וכםמ״ג עשין ע׳ כתב ז״ל ,ושוין ר״ת ]כצ״ל וכן הגיה הרב ז״ל[ ורבי משה ורש״י ג

שכמו בתיקו דאיסורא לחומרא מכל וכל כך תיקו דממונא לקולא מכל
זר זהב
רבינו בסמוך ,דהא דקי״ל כסומכוס דבממון
המוטל בספק ,וכל ממון המוטל בספק
המוטל בספק חולקין ,הוא דוקא בספיקא
חולקין״ ,ומשמע דס״ל דהלכה כסומכוס.
דמציאות ,משא״כ בספיקא דדינא הממע״ה,
ובפשוטו יש ליישב לפמש״כ תוס׳ בב״ק
ועי׳ לק׳ כלל ה׳ הערה ל״ב[.
שם ד״ה הלכך ,דבהאי ספיקא
דהאחין שחלקו ל״ש לומר הממע״ה ולהכי
אכן יעוי׳ בדברי הר״ח שהביא האו״ז בפ״ב
חולקין מספק] ,וייפ״ז מש״כ רש״י ״וכל
דב״מ אות ס״ז ]ודברי הג״־ מקורן
ממון המוטל בספק חולקין״ היינו בגוונא
בדברי האו״ז[ וז״ל ,״וכתב שם בפר״ח זצ״ל
דל״ש הממע״ה[ .אלא שכבר נתקשו
וז״ל דקיי״ל דבממון המוטל בספק חולקין,
האחרונים בביאור דברי התוס׳ אמאי ל״ש
ותיקו דממונא ספק״ .ומשמע מלשונו דבכל
התם הממע״ה ,ובפנ״י שם כ׳ דהתוס׳
ספק ממון הדין הוא שחולקין ,אלא שמחדש
מפרשים כלישנא בתרא ברש״י שם ,דודאי
דגם תיקו אית ליה תורת ספק ,וכן הוא
חייב להחזיר חלקו ,וכל הספק הוא רק
להדיא בפי׳ הר״ח )הנדמ״ח( בב״ב )לה ,א(,
באופן התשלום ,אם במעות אם בקרקע ,ועל
שב׳ דהלכה כסומכוס דממון המוטל בספק
הך ספק ל״ש הכרעת מוחזק .אמנם ללישנא
חולקין ,ולפ״ז צ״ע] .ומה שהביא רבינו
קמא דרש״י אכתי צ״ע.
מהרי״ף בפ׳ הפרה דקיי״ל כחכמים ,לכאו׳
אכן יעוי׳ במש״כ בתוס׳ תלמיד ר״ת בב״ק
סותר למה שהביא המאירי בב״מ )ק ,א( בשם
שם ,דהא דל״ש התם הממע״ה הוא
הרי״ף ,רפסק כסומכוס יעו״ש ,וצ״ע[,
משום דבספיקא דהאחין שחלקו לא הוי חד
ג .כן הוא להריא ברש״י בחולין ) ע ט .ב( ר״ה
מינייהו מוחזק כלל וז״ל ,״דאין כאן אחד
בשלמא וד״ל ,״וקיי״ל בכל דבר ספק
שהיה מוחזק בממון ,דכיון דאי הוו יורשין
הממע״ה״ ,וכן משמע ברש״י ביבמות )לז ,ב(
בטלה מחלוקת ,ומתחילה לא היתה חזקתו
ד״ה ממון יעו״ש .וצ״ע מדברי רש״י בב״ק
חזקה ,אלא בין שניהם הוה אותו קרקע
)ט .א( ד״ה אי כלקוחות שב׳ גבי ספיקא
מוחזק ועומד לחלק״ .ועד״ז כ׳ בעליות
דהאחין שחלקו וז״ל ,״דהוי ליה ממון
דרבינו יונה )ב״ב קז .א( עיי״ש .ועי׳ בביאור
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וכל ,ולא כדברי רב האי גאון שפירש יחלוקו ,שאין הלכה כסומכוס ,ועוד כי
אף סומכוס אינו אומר דבריו כי אם בספק שראוי להסתפק כהאי דשור שנגה
את הפרה ונמצא עוברה בצדה ואינו ידוע אם קודם שנגחה ]ילדה[ או אחר
שנגחה )ב״ק מו (.שאף לבעלי דינין הדבר בספק ע״כ.
ומדבריו למדין דבספיקא דדינא סומכוס נמי מודה דהמוציא מחבירו עליו
הראיה ,וכן כתבו התוס׳ בבכורות )מח .ד״ה דאמר ר״א( דאפילו
לסומבוס לא מסתבר לומר שחולקין בספק זה שחכמים מסופקין בהוראה .וכן
כתב הרשב״ם בפרק גט פשוט )ב״ב קסו :ד״ה תיקו( ז״ל ,תיקו ,והמוציא מחבירו
עליו הראיה ,דכיון דמסתפק דינא לבי דינא היאך יוציאו מיד המוחזק .ולא דמי
לממון המוטל בספק דחילקין ,דהתם עיקר המעשה אינו ידוע לנו איך היה
הלכך פוסקין להן בית דין את הדין שיחלוקו ,אבל כל מקום שעלתה ההלכה
בתיקו הואיל ואין הדיינים יודעין לפסוק הדין יהיו שותקים והמחזיק יחזיק במה
שבידו עכ״לי .וכן כתב בתשובת הגהת מיימון לספר נזיקין סי׳ ו׳ ע״ש .וברור
שגם הסמ״ג נתכוין להאי טעמא דהרשב״ם ,ור״ל דלא אמר סומכוס חולקין
זר זהב
שם איירי בספיקא אי חוששין לזרע האב,
הגר״א )אה״ע סי׳ קס״ג סק״י( ,ולפ״ז א״ש גם
דהוי ספיקא רדינא ,וכדמשמע בתוס׳ שם
לל״ק דרש״י.
בד״ה לימא עיי״ש[.
ו א ס ״ ל עוד לפמש״כ להלן )כלל ה׳ הערה
ל״ב( בביאור דברי התום׳ בב״ק.
]ו ע ״ ע במש״ב בקצה״ח )סי׳ שפ״ג סק״א(
דהא דל״ש התם הממע״ה הוא משום דהוי
להוכיח בדעת רש״י בב״מ )פ .א(
ספיקא דדינא ,ובספיקא דדינא לא מהני
ד״ה תרוייהו ,דס״ל כהתוס׳ בבכורות )מח ,א(
חזקת ממון להכריע את הספק ומשו״ה
ובב״ב ) ס ב ,כ( דיש מקומות שהיה הדין מסופק
רבנן
חולקין] ,והיסוד בזה ,דכל מאי דפליגי
לחכמים ועשאוהו כפלגא ופלגא ,וכגון
אסומכום דבממון המוטל בספק הממע״ה,
בספיקא דהאחין שחלקו .ולפ״ז א״ש דברי
הוא משום דס״ל לרבנן דמהני חזקת ממון
רש״י בב״ק בפשיטות ,דבאמת לעולם קיי״ל
להכריע את הספק ,משא״ב בספיקא דדינא
כרבנן דבספק הממע״ה ,והא דבספיקא
דל״ש הכרעת חזקה ,מורו רבנן דחולקין
דהאחין שחלקו יחלוקו הוא מתקנ״ח ,אכן
רש״י,
מספק[ .אולם ביאור זה לא א״ש בשי׳
מלשון רש״י שם שכ׳ ,״וכל ממון המוטל
שהרי כ׳ הסמ״ג דלרש״י כל ״תיקו״ דממונא
בספק חולקין״ ,משמע דהא דיחלוקו הוא
אזלינן לקולא ,הרי דלרש״י גם בספיקא
מעיקר הדין ולא מתקנ״ח[.
דדינא הדין הוא הממע״ה] .ונראה דמקורו
ר .בקובץ שיעורים על ב״ב )אות תרט״ז( פי׳
של הסמ״ג הוא מלשון רש״י הנ״ל בחולין
דברי הרשב״ם ,דכיון שאין בי״ד
שב׳ דבכל דבר ספק קיי״ל דהממע״ה ,ורש״י
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אלא בספק שראוי להסתפק גם לבעלי דינין והיינו ספק כגוף המעשה .אבל
ספיקא דדינא לאו שמיה ספק שיפסוק הדיין על פיו שיהלוקו.
והרב ז״ל בסי׳ ו׳ פירש בדעת הסמ״ג על פי שיטתו שהעלה דספיקא דדינא
זר זהב
יודעים הדין ,יש להם להסתלק מן הספק
והוי דינא דכל דאלים גבר ,ונמצא לפ״ז
דזכיית המחזיק בממון אינו מדין הממע״ה
אלא מדין כל דאלים גבר.
אכן יש לפרש דברי הרשב״ם באופן אחר,
דהא דס״ל לסומכוס דממון המוטל
בספק חולקין ,הוא דוקא בספק גמור,
]וכמש״ב התוס׳ בב״מ )ב p ,ד״ה ומה ,וז״ל,
״מאחר ׳שספק גמור׳ ובו׳ דין הוא
שיחלוקו״[ ,משא״כ בספק בדין כיון דלא הוי
ספק גמור ,לא אלים להוציא מן המוחזק.
]והוא ע״ד מש״כ הפר״ח יו״ד )סי׳ ק״י כללי
ספק ספיקא ס״ק י״ז( לענין ספק איסור ,דספק
בדין נחשב לספק של חסרון חכמה וידיעה
ולא הוי ספק גמור ,ולהכי לא אזלינן בתר
חזקה בספיקא דדינא ,דדין חזקה נאמר רק
בספק גמור ,יעו״שן .ולפ״ז מש״כ הרשב״ם
דבתיקו יחזיק מה שבידו הוא מדין הממע״ה
ולא מדין כל דאלים גבר ,וכן משמע מדברי
רבינו ,שכ׳ דבספיקא דדינא מודה סומכוס
לרבנן דהממע״ה ,ודו״ק.
ונפ״מ בין ב׳ הביאורים ,בספיקא דדינא
שאין א׳ מהם מוחזק בממון,
דלדרכו של הקו״ש ,הדין בכה״ג הוא כדא״ג,
דכיון דבי״ד מסתלק מהספק ואין א׳ מהם
מוחזק בממון ,ממילא כל הקודם לתפוס זכה.
משא״כ לפמש״נ ,דספק בדין הוא רק סברא
לומר דלא הוי ספק אלים להוציא ממוחזק,
א״כ היכא דליכא מוחזק ,חזר הדין שיחלוקו,
וככל ממון המוטל בספק.

וכבר עמד בנידון זה בתרומת הדשן
שנ״ב( ,ויעוי״ש דמסיק דבכל תיקו
דליכא מוחזק הדין הוא כל דאלים גבר,
והוכיח כן מד׳ הרשב״ם בב״ב )לה ,א( יעו״ש,
ולפ״ז מוכח בשיטת הרשב״ם כהאופן השני
שנתבאר ,דספיקא דדינא לא הוי ספק גמור
להוציא ממוחזק ,ומשו״ה ברליכא מוחזק
יחלוקו .אכן מלשון הרשב״ם שב׳ ״הואיל
ואין הדיינים יודעים לפסוק הדין היו
שותקין״ ,משמע יותר כדרכו של הקו״ש,
דהוא מדין סילוק וכל דאלים גבר ,וצ״ע.
ונראה בזה ,דאמנם יסוד ד׳ הרשב״ם הוא
כמש״כ הקו״ש ,דבספיקא דדינא
בי״ד מסתלק מהספק ,אלא שיסוד ד״ז דבי״ד
מסתלק מהספק הוא רק לענין שישאר הממון
ביד המוחזק ,אך לא למיעבד כדא״ג ,ולהכי
בגוונא דל״ש כדא״ג חזר הדין ליחלוקו .ויש
להוסיף בזה עפמש״כ הש״ך )סי׳ קל״ט סק״ס
דבספיקא דדינא ל״ש כלל פסק של כדא״ג,
שהרי טעמא דכרא״ג הוא כמש״כ הרא״ש
בב״ב )פ״ג סכ״  ,pדסמכו חכמים שמי שהדין
עמו קרוב להביא ראיות ,וגם ימסור נפשו
להעמיד שלו בידו ,וא״כ בספיקא דדינא
דל״ש טעמים אלו ,חזר הדין ליחלוקו.
ועי' במל״מ )פט״ו מהל׳ טוען ונטען ה״ה(
דהוכיח בשי׳ הרמב״ם בפ״ז מהלכות
ערכין דבספיקא דדינא דליכא מוחזק הדין
הוא כדא״ג] ,ודלא כמו שנקט התרוה״ד בשי׳
הרשב״ם[ ,ומבואר בדעת הרמב״ם כמש״כ
הקו״ש ,דבספיקא דדינא בי״ד מסתלק
מהספק ,ולכך בדליכא מוחזק ,הדין הוא
)סי׳

קונטרס
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מקרי טענת ברי ,ומשום הכי בספיקא דדינא גם סומכוס מודה דהמוציא מחבירו
עליו הראיה ,שהמוהזק יכול לומר אין הדבר ספק אצלי אלא הסברא נוטה לי
בבירור שהדין עמי ע״ב .ולא נהירא ,ואפילו לשיטתו לא הועיל ,שהרי לרבה בר
רב הונא אפילו בברי ממש סובר סומכוס הולקין כדאיתא בריש מציעא )ב,(:
והרשב״ם דפוסק כסומכום אפילו בברי ממש סובר הכי כנראה מדבריו בבבא
בתראה:
כ ולדידי קשיא עלוהי דהרשב״ם וסיעתו דסברי דבספיקא דדינא גם סומכוס
מודה דהמוציא מהבירו עליו הראיה ,מהאי דשלהי השואל בבבא
מציעא )קב (:דסבר רב נחמן דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר ,ובודאי אינו
חולק על מתניתין דתני התם להדיא דמעשה בא לפני רבן שמעון בן גמליאל
זר זהב
כדא״ג] .ילפ״ז נמצא דהרמב״ם פליג על
יסוד הש״ך וס״ל דבספיקא דדינא שפיר שייך
דין כדא״ג[.
ה .נ ר א ה דכוונתו לדברי הרשב״ם בב״ב )צג,
ד״ה ונמצא עוברה ,דמוקי
א(
למתני׳ דשור שנגח את הפרה בברי וברי,
ומבואר דפסק כרבה בר רב הונא.

ו מ ה שהקשה רבינו על הש״ך ,יש ליישב
עפמש״ב התוס׳ בב״מ )ק ,א( ד״ה
וליחזי בשם הרשב״ם ,דהא דאמר סומכוס
דיחלוקו אפי׳ בברי וברי ]לרבה בר״ה[
הוא דוקא בחמ״ק ,משא״ב במוחזק טוען
ברי מודה סומכוס דהממע״ה .ולפ״ז א״ש,
דמש״ב הרשב״ם בב״ב )קסו ,ב( דבתיקו
מודה סומכוס דהממע״ה ,הוא דוקא
במוחזק גמור ולא בחמ״ק ,וכגוונא דהגמ׳
בב״ב שם ,וכן משמע מהרשב״ם שם שב׳
ת״ל ,״והמחזיק יחזיק מה שבידו״ ,וכיון
דדינאמקרי ברי וברי ]וכמש״ב
דספיקא
סומכוס
א״ב מודה בזה
הש״ך[,
דהממע״ה.

א כן יעוי׳ באור זרוע בב״מ )אות ס״ו( שב׳
לבאר את דברי הרשב״ם בפ׳ גט פשוט
באופן אחר וז״ל ,״הכי פירש דכל היכא
שעלתה ההלכה בתיקו הממע״ה ,היינו מפני
שזה אומר לי נתן בוראי ,לי מכר בודאי ,וזה
אומר לא לך אלא לי״ ,ומשמע דפירש דברי
הרשב״ם דאיירי בגוונא דכ״א טוען ״לי נתן
בודאי״ ,ולהכי הוי ברי וברי ]וכן משמע
ממש״ב שם וז״ל ,״ולא דמי לשאר תיקו
שבתלמוד שבא לזכות בטענת ודאי כגון
ההיא דגט פשוט״[ ,וזהו להדיא דלא כדברי
הש״ך שפי׳ דהא דהוי ברי וברי הוא מטעם
דהוי ספיקא דתיקו שיכול לומר דהסברא
נוטה שהדין עמי.
א מנ ם דברי האור זרוע צ״ע טובא ,דהרי
בכה״ג דהוי מוחזק וטוען ברי .לא
פליג סומכום ארבנן וכמו שהבאנו לעיל
מהתוס׳ בב״מ שב׳ כן בשם הרשב״ם ,ואילו
מדברי הרשב״ם בפ׳ גט פשוט משמע דהא
דסומכום מודה לרבנן דהמחזיק יחזיק מה
שבידו ,הוא דווקא מטעם דהוי ספיקא
דדינא ,וצ״ע.
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ורבי יוסי ואמרו יחלוקו את חודש העיבור .אלא דרב נחמן סובר דאינהו
כסומכוס ואיהו כרבנן דהמוציא מחבירו עליו הראיה וקרקע בחזקת בעליה
עומדת ,וכן כתבו שם הר״ן )ד״ה ושמואל( והריטב״א )ד״ה ורב נחמן( ,וכן כתבו
התום׳ בחזקת הבתים )ב״ב לה .ד״ה ומאי שנא( ,והאי דהמשכיר ספיקא דדינא הוא
דמספקא אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון ,ואפילו הכי סברי רבן שמעון
בן גמליאל ורבי יוסי דקאי כסומכוס דיחלוקוי:
הן אמת שלפי מה שכתב המשנה למלך ז״ל )בפ״ז משכירות ה״ב( ,דהאי דשלהי
השואל לא דמיא לספיקא דדינא ,משום דכי אמרינן תפוס לשון ראשון
אמרינן דלא מיהדר קא הדר ביה וכי אמרינן תפוס לשון אחרון אמרינן מיהדר
קהדר ביה ,וא״כ הספק הוא דלא ידעינן המציאות היכי הוי ,ומשום הכי לא
מדמינן אלא לספק דתרי ותרי עכ״ד .ולפי דבריו אתי שפיר’ ,וגם נוכל להשוות
דברי התום׳ דחזקת הבתים הנ״ל לדבריהם דבכורות שהבאתי בסעיף העבר,
משום דהאי דשלהי השואל לאו ספיקא דדינא הוא.
זר זהב
דהמעיין בדברי המל״מ ידאה דדבדיו
ו .אכן לפמש״ב התום׳ בבכורות )מח ,א(
מוסבים כלפי מה שחידשו התוס׳ בב״ב
ד״ה דאמר ר״א ,דהא דחולקין
)לב ,ב( דבספיקא דדינא לא אזלינן בתר
במשכיר בית לחבירו הוא משום דישנם
חמ״ק ,והביאור בדבריהם הוא ע״פ מה
מקומות שהיה הדין מסופק לחכמים
שייסד המל״מ )בפ״ב מטומאת צרעת( ,דחזקה
ועשאוהו כפלגא ופלגא לק״מ ,וקושית
לא מהני בספיקא דדינא ,וס״ל לתוס׳ דגם
רבינו היא לפי מה שפירשו הר״ן הריטב״א
חמ״ק הוא מטעם חזקה ולהכי לא מהני
והתום׳ ,דהא דחולקין הוא מדין ממון
בספיקא דדינא] ,וב״כ בתשר הגרעק״א
המוטל בספק ואליבא דסומכוס ,וכן משמע
מהדו״ק סי׳ ל״ז ,דדבדי המל״מ בהל׳
מדברי הרשב״ם בב״ב )קז ,א( ,יעו״ש.
שכירות הם לשיטתו בטומאת צרעת
ובעיקד מה שנקט רבינו דמשכיר בית
יעו״ש[ ,וכלפי זה הוא שחילק המל״מ בין
לחבירו הוי ספיקא דינא ,יעוי׳ בד׳ התוס׳
ספק בדעתו דמהני חזקה ,לספק בדין דלא
בב״ב )סב ,ב( ד״ה איתמד ,ובדא״ש שם
מהני חזקה ,ושורש חילוקו הוא ע״פ מה
)אות ג׳( ,דמבואד להדיא כדבדיו .אכן יעוי׳
שביאר שם המל״מ בטעמא דלא מהני
בפסקי הדיא״ז על ב״מ )פ״ט הט״ו( שנקט
חזקה בספיקא דדינא ,דע״י חזקה לא
בהמל ׳מ שהביא רבינו בסמוך ,דכל
ישתנה הדין ,והיינו דיסוד דין חזקה הוא
שהספק הוא בדעתו מקרי ספיקא דמציאות.
להכריע כצד א׳ בספק לומר מאי הוי,
וכשהספק הוא בדין ל״ש לומר דהחזקה
ו .לכאו׳ צ״ע מה שדימה רבינו נידון
תנקוט כצד א׳ בספק לומר שהדין הוא כך,
המל״מ לנידונו של הרשב״ם,
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אלא שדברי המשנה למלך אין נוחין לי בזה ,דמה בכך שהספק יש לו ענין
במציאות ,מבל מקום עיקרו בדינא תליא וספיקא דדינא מיקרי .ובפרט לפי
זר זהב
אולם לדרכו של הפר״ח ,צ״ע עיקר חילוקו
משא״ב כשהספק הוא בדעתו ,כיוון דהספק
של המל״מ בין ספק בדעתו לשאר
הוא על המציאות היאך היתה דעתו ,שפיר
תיקו ,דאמאי ספק בדעתו לא יחשב כספיקא
שייך שתחול בזה הכרעת חזקה לומר שדעתו
דדינא ,והרי גם כשהספק הוא בדעתו ,מ״מ
היתה כך וכך .וכל זה לכאר אינו ענין לדברי
שורש הספק בזה הוא מחמת חסרון חכמה
הרשב״ם שב׳ דבתיקו לא אמר סומכוס
וידיעה ,דכלפי שמיא גליא אם דעת בנ״א
יחלוקו ,דהלא סברת הרשב״ם היא סברא
הוא כך או כך ,ורק דאנו איננו יודעים לאמוד
מסוימת לענין דין יחלוקו ,דהיכא דאין בי״ד
בזה הדעת האמיתית ,וא״כ מן הדין הוא דגם
יודעים הדין ,יש להם להסתלק מהספק
ספק בדעתו יחשב לספיקא דדינא ולא תועיל
והמחזיק יחזיק מה שבידו ,ובזה אין מקום
בו הכרעת חזקה ,וגם לא נימא ביה דין
לחלק בין ספיקא דתיקו לספק התלוי בדעתו,
יחלוקו ,וכשאר ספיקא דדינא ,וזהו שהשיג
שהרי בתרוייהו אין בי״ד יודעים הדין ,וא״כ
רבינו על המל״מ בסמוך.
יש להם להסתלק מהספק.
ונראה בזה עפמש״ב לעיל )הערה ד׳( בביאור
דברי הרשב״ם ,דהא דבתיקו לא
אמר סומכוס יחלוקו ,אין זה משום דבתיקו
בי״ד מסתלקין מן הספק ,אלא הוא משום
שספיקא דדינא לא חשיב ספק גמור ,אלא
הוי רק חסרון חכמה וידיעה ,ובמש״כ הפר״ח
ביו״ד )0י׳ ק״י( ,ולהכי לא אלים להוציא
ממוחזק .ויעו״ש בפר״ח שב׳ דהך סברא
]דספק בדין לא הוי ספק גמור[ ,הוא היסוד
למאי דבספק בדין לא אזלינן בתר חזקה,
דדין חזקה נאמר רק בספק גמור ,משא״כ
בספיקא דדינא כיון דנידון רק כחסרון חכמה
וידיעה ,להכי לא מהני ביה דין חזקה .ולפ״ז
מבואר היטב מה שדימה רבינו הנך תרי
מילי ,דמדברי המל״מ שב׳ דמהני חזקה
בספק בדעתו ,מוכרח דספק בדעתו נידון
כספק גמור ולא רק כחסרון חכמה וידיעה,
וכיון דהוי ספק גמור ,א״ב בדין הוא
שיחלוקו ,וכמש״ב רבינו בישוב דברי
הרשב״ם.

אכן המל״מ שחילק בזה בין ספק בדעתו
לשאר תיקו לענין חזקה ,אזיל בזה
לטעמיה בפ״ב מטומאת צרעת ,שפי׳ רהא
דלא מהני חזקה בספיקא דרינא ,אין זה
מסברת הפר״ח דספק בדין נידון רק
כחסרון חכמה וידיעה ,אלא הוא משום
דע״י חזקה לא ישתנה הדין וכמו שהבאנו
לעיל ,ובזה שפיר יש לחלק בין ספק בדין
דל״ש ביה הכרעת חזקה ,לבין ספק בדעתו
דהוי ספק במציאות ,ושפיר שייך בזה
הכרעת חזקה לומר שדעתו היתה כך וכך,
ומבוארים היטב דברי המל״מ] .ולפ״ז
באמת חילוקו של המל״מ הוא במסוים
לגבי דין חזקה בספיקא דדינא ואינו ענין
כלל לדין יחלוקו[ .אולם רבינו שדימה הנך
תרי מילי והק׳ על המל״מ ,על כרחך
שפירש כדרכו של הפר״ח הנ״ל וכמש״נ,
]והדברים עולים יפה לפמש״נ לעיל )בהערה
ד׳( בביאור ד׳ רבינו שם דאזיל בדרכו של
הפר״ח ,יעו״ש[.
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טעמם דכספיקא דדינא כל שאין הדיין יודע הדין על בוריו ישתוק וימשוך
ידו הימנו ויחזיק המחזיק ,וזה שייך גם בהאי ספק דתפוס לשון ראשון
או לשון אחרון .וגם אני רואה שהרב המשנה למלך בעצמו מיהדר קהדר
ביה בפדק ט״ו מטוען )הי״א( ודן להאי דשלהי השואל בספיקא דדינא
ע ״ ש ח.

זר זהב
ח .מסקנת ובינו דהא דס״ל להרשב״ם
וסיעתו ,דבספיקא דדינא לא
אמר סומכוס יחלוקו ,הוא גם כשהספק
בדעתו ,ומשום וספק בדעתו נמי חשיב
לספיקא דדינא ,ולהכי יחזיק המחזיק במה
שבידו.

חכמים עיי״שן .והרי התם הוי הספק בדעתו
כמבואר ברשב״ם שם בד״ה פלגי ,דמספקא
לן אי הבכור רוצה לשעבד נכסיו לאביו
לגמדי כדי שיהא אביו מוחזק בהך מלוה
ויטול בה פי שנים ,ואפ״ה כ׳ הרשב״ם
דיחלוקו ,ומוכח דס״ל להרשב״ם דספק
בדעת בנ״א הוי כשאר ספק ממון שדינו
יחלוקו .ולכאו׳ הוא סותר למה שהוכחנו
מדבדי הרשב״ם שם )קלג ,א( ,דספק בדעת
בנ״א נחשב לספיקא דדינא דהממע״ה ,וצ״ע.

וכן מבואר להדיא בדברי הרשב״ם בב״ב
)קלג ,א( סוף ד״ה אמר ליה רב יימר
וז״ל ,״אבל חילק כל נכסיו לבניו וכתב לו
קרקע כל שהוא ,איבעיא לרבא אי מחלה
שיעבודא ואוקימנא בתיקו ,והילכך כיון
דמספקא לן ,אמרינן המוציא מחבירו עליו
הראיה ,היינו האשה עליה להביא ראיה ,ככל
דין תיקו דמאן דתפיס תפיס״ ,והתם הוי
הספק בדעת האשה אי מחלה שיעבודא אי
לאו ,ואפ״ה כ׳ רשב״ם שהדין הוא דמאן
דתפיס תפיס ,הרי דס״ל להרשב״ם דספק
בדעת בנ״א נידון כשאר ספיקא דדינא
דמוקמינן ממונא ביד התופס ,וכמש״כ רבינו,
וכן מבואר ברשב״ם בב״ב )מא ,א( ד״ה
חיישינן ,עיי״ש.

ויש ליישב לפמש״כ היד רמ״ה שם )קכו,
א אות צ״ד( ,דבספיקא דמלוה שעמו
ליכא מוחזק כלל ,כיון דגם הבכור וגם
הפשוט באים לירש מכח אביהם ,וכל
הנכסים היו בחזקת המת .ולפ״ז ניחא,
דהרי בדליכא מוחזק מודה הרשב״ם דהדין
הוא יחלוקו אפי׳ בספיקא דדינא ,וכמש״כ
בתדומת הדשן )סי׳ שנ״ב( וא״כ בספיקא
דמלוה שעמו כיון דליכא מוחזק ]וכמש״כ
היד רמ״ה[ ,יחלוקו מספק] .ועי׳ במהרש״א
בב״ב )סב ,ב([.

אמנם צ״ע בזה מדברי הרשב״ם בב״ב
)קכו .א( ,גבי מלוה שעמו ]היינו
בכור שנתחייב לאביו בחייו ,דמספקא לן
אי חשיב הבכור למוחזק בחוב אביו ויורש
פי שנים[ ,ופירש הרשב״ם שם דהא
דחולקין הוא מדין ממון המוטל בספק,
]ודלא כהתוס׳ שם שב׳ דהוא רק מתקנת

אמנם אכתי צ״ע בזה ממש״כ הרשב״ם
בב״ב )סג ,א( גבי ספיקא דתנו
חלק לפלוני בנכסי ,דמספקא לן אם נתכוון
ללשון חלוקה ופלגא שקיל ,או דלמא חלק
הדאוי ליתן לו קאמר ,וכ׳ הרשב״ם שם
בד״ה תנו ,דכיון דהוי בעיא דלא איפשטא
יחלוקו ,וכדין ממון המוטל בספק ,ומבואר
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והנראה בעיני בזה על פי מה שכתבו התום׳ כבבא בתרא )קה .ד״ה ובא( דרבי
יוסי מספקא ליה התם אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון,
ובתמורה )כה (:ובמרובה )כ״ק עג (:אמר רבי יוסי תמורת עולה תמורת שלמים
דבריו קיימין ]והיינו תפוס שניהם[ ,ובזבחים )ל (.ובמנחות )קג (:קאמר רבי יוסי
כגמר דבריו אדם נתפס .ותירצו דבכולהו הוי לרבי יוסי כאילו הוציא שניהן
ביחד ,ולהכי הויא ]הכא[ ספיקא שהרי סותר זה את זה ואי אפשר לומר כאן
שדעתו על שניהן] ,אבל בתמורה[ ובמרוכה להכי קאמר רבי יוסי תפוס לשון
שניהן שאין סותר זה את זה ,והאי דזבחים ומנחות דמפרש דבריו ,קאמר
דבגמד דבריו ]אדם[ נתפס עכ״ל .ולפי זה אפילו אי נאמר דהוי ספיד,א דדינא
מכל מקום ספיקא מעליא הוא לדון על פיו יחלוקו ,לפי שאין חסרון בחיק
הדיין ,כיון דהוי כאילו הוציא שניהן בבת אחת ואין שום דיין בעולם שיכול
להכריע ,משא״כ שאר ספיקא דדינא שאין החסרון בחיק הנדון אלא כחיק
הדיין שאינו יודע הדין על בוריו ימשוך ידו וידין מי שלבו שלם בדבר .ועפ״ז
יכולין אנו ג״כ להשוות שני דיבורי תוס׳ הנז׳ אהדדי ,אלא שמדבריהם בבכא
בתרא )סב (:משמע ג״כ דלסומכוס אפילו בספיקא דדינא חולקין ,ע״ש ד״ה
איתמר ,וכן דעת הר״ח והרי״ף שבהגהת אשר״י שהבאתי בסעיף א׳ .ואין
להאריך בפלוגתא זו ,דלדידן דלא קיימא לן כסומכוס אין נפקא מינה בדבר “;
זר זהב
בדעת בני אדם דהוי ספיקא דדינא ,ואפ״ה
בדעת הרשב״ם דספק בדעתו לא הוי ספיקא
כתב הרשב״ם דיחלוקו ,וצ״ע.
דדינא ,אלא חולקין כשאד ממון המוטל
בספק ,והוא דלא כמש״ב הרשב״ם הנ״ל
ט .דברי רבינו צ״ע ,דהרי כל מאי דפליגי
והמוציא
בב״ב )קלג ,א( דהוי ספיקא דדינא
חכמים על סומכום אינו אלא
מחבירו עליו הראיה וצ״ע] .והבא אין ל ת ס
היכא דאיכא מוחזק ,משא״כ בדליכא מוחזק
חולקין,
כמש״כ לעיל דליכא מוחזק ולכך
מודו רבנן לסומכוס דממון המוטל בספק
דהלא במתנת שכ״מ נחשבים היורשים
חולקין ,וכמש״ב התוס׳ בב״ב )לה ,א( ד״ה
למוחזקין בנכסי אביהם ,וכמש״ב בשו״ת
ומ״ש ,עיי״ש .וא״כ להלכה איכא נפקותא
חת״ס )חו״מ סי׳ קע״ג בד״ה תנ״ל( ,עיי״ש[.
בפלוגתא זו ,בגוונא דלא הד הממון ברשות
ועד״ז צ״ע מדברי הרשב״ם בב״ב
ד״ה ר׳ יוסי ,גבי מאי דמספקא לן
ניתנו ,וכ׳
אי קידושין לטיבועין
הרשב״ם דכיון דלא איפשטא חולקין ,ומדין
ממק המוטל בספק ,והרי התם הוי ספק
)קמה ,א(

חד מינייהו ,דלהתוס׳ בב״ב יחלוקו ,ואילו
להתוס׳ בבכורות והרשב״ם יהיה הדין כל
דאלים גבר.
ורבינו שמיאן בזה נראה דס״ל כמש״כ
בתרומת הדשן )סי׳ שנ״ב( ,דהא
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קולא לנתבע והמוציא
ג כ שם דבספק ממון שהאחד מוחזק בו עכדינן
מחבירו עליו הראיה ,הכי נמי בדבר שאין שניהן מוחזקין בו וכגון
דקיימא באגם או ברשות הרבים ,ויש לאחד בו חזקת מרא קמא ר״ל
שמתחילה היה שלו ,ההוא ג״כ נקרא נתבע וקולא לדידיה עבדינן ,דכמו
דאזלינן בתר חזקת המוחזק ממש והיא הנקראת חזקת ממון ממש הכי נמי
אזלינן בתר חזקה קמייתא בממונא והיא הנקראת חזקת מרא קמא .ובבבא
מציעא )ק (.בהמחליף פרה בחמור דמקשה ולחזי ברשותא דמאן קיימא
ומשני דקיימא באגם ,מקשה תו ולוקמה אחזקת מרא קמא ,ומשני הא מני
סומכוס היא ,אלמא דלרבנן דקיימא לן כוותייהו אפילו קיימא כאגם
ראיה .והרמב״ם )בפ״כ
מוקמינן לה בחזקת מרא קמא ועל אידך לאתויי
ממכירה הי״א( פסק גבי מחליף פרה בחמור ושניהן טוענין שמא דיחלוקו',
זר זהב
דס״ל להרשב״ם רבספיקא דדינא לא אמר
סומכום יחלוקו ,הוא דוקא בכה״ג שהוא
להוציא ממוחזק ,משא״ב היכא דליכא מוחזק
לכו״ע הדין הוא שחולקין] ,ועי׳ מש״כ בזה
לעיל בהערה ד׳[ .וא״כ למאי דקיי״ל להלכה
דממון המוטל בספק חולקין היכא דליכא
מוחזק ,ליכא נפקותא בפלוגתא זו ,דהרי
בדליכא מוחזק לכו״ע יחלוקו.
]וכעיקר מש״ב התרוה״ד בדעת הרשב״ם,
דבליכא מוחזק והוי ספיקא דתיקו
לכו״ע חולקין ,נראה דמבואר כן בדברי
הרשב״ם בב״ב )קז ,א( ד״ה מספקא ליה ,שכ׳
גבי ספיקא דהאחין שחלקו ,דהיות והוי ממון
המוטל בספק חולקין ,והלא התם הוי בעיא
דלא איפשטא ,ומוכח דבדליכא מוחזק
יחלוקו בספיקא דתיקו[.
אולם אכתי צ״ע בזה ,דלכאו׳ איכא נפקותא
בפלגותא זו אף בגוונא דאיכא מוחזק
והוא לענין תפיסה ,דלדרכו של הרשב״ם,
דבספיקא דתיקו בי״ד מסתלקין מהספק,
א״כ מהני תפיסה מהמחזיק ,משא״ב לשי׳

התוס׳ ,דספיקא דדינא הוי כשאר ספק
ממון ,דהממע״ה ,א״כ אם תפס מהמחזיק,
מוציאין מידו ]וכדקיי״ל גבי ספק בכור
דאי תקפו כהן מוציאין מידו[ .ונראה
דרבינו שמיאן בזה ע״כ דפירש את ד׳
הרשב״ם בב״ב ,דהא דבספיקא דדינא
מוקמינן הממון ביד הנתבע דאין זה מתורת
סילוק] ,וכמש״כ הקו״ש בב״ב אות
תרט״ז[ ,אלא הוא מדין הממע״ה וכמש״כ
לעיל )הערה ד׳( ,דבספיקא דדינא מודה
סומכוס לרבנן דהממע״ה מאחר ולא הוי
ספק גמור] ,וכן נתבאר בד׳ רבינו לעיל
הערה ז׳[ ,ולפ״ז נמצא דאף להרשב״ם לא
מהני בזה תפיסה ,וא״כ ליכא נפקותא
בפלוגתא זו.
י .מוכח מהכא דחזקת ממון של המוחזק
אלימא מחזקת מ״ק ,דהרי כטוען
המ״ק שמא ,לא מוקמינן אחזקת מ״ק אלא
חולקין ,ואילו כשהמוחזק טוען שמא,
מוקמינן אחזקתו והממע״ה .וכן מוכח
ממש״כ הראב״ד בב״מ )ק ,א( ]הביאו רבינו
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יא

ועיין ב״ח ח״מ סי׳ רכ״ג )סעיף א( שהאריך לבאר טעמו ומכריח שגם דעת
הרי״ף כן .ועיקר דבריו ,דאינהו סברי דלא מוקמינן בחזקת מרא קמא אלא
זר
להלן ס״ז[ ,דהא דקיי״ל דברי ושמא לאו ברי
עדיף ,הוא דוקא במקום מוחזק ,משא״ב
כנגד מ״ק אמרי׳ ברי עדיף ,ומבואר דחזקת
המוחזק אלימא טפי מחמ״ק .ועי׳ בש״ש
)ש״ר פ כ״ ס שהוכיח נמי דחזקת המוחזק
אלימא מחזקת מ״ק ממש״ב התוס׳ בב״מ )ק.
א( ד״ה הא מני ,דסומכוס לא אמר יחלוקו
אלא כנגד חמ״ק ,משא״כ כנגד מוחזק מודה
סומכוס דלא אמרי׳ יחלוקו ,אלא מוקמינן
אחזקת המוחזק והממע״ה .וכ״כ להוכיח
בתרומת הדשן )סי׳ של״ג( וז״ל ,״בתום׳ פ׳
השואל גבי מחליף פרה בחמור מוכח דחזקת
ממון למוחזק בו עדיפה על חמ״ק״ ,וכוונתו
לראיית הש״ש הנ״ל] .ומש״כ להוכיח בשו״ת
עין יצחק חאה״ע )סי׳ נ״ט ענף ג׳ אות י״א(
דחזקת מ״ק אלימא ממוחזק ,מהא דמהני
חמ״ק לאפוקי ממוחזק בכלים העשויים
להשאיל ולהשכיר ,יש לדחות ,דשאני כלים
העשויים להשאיל ולהשכיר דלעולם הוו
הכלים בחזקת בעליהם ,וכמש״כ הרמב״ם
)בפ״ט מהל׳ טוען ונטען ה״ד( ,וע״ע מש״כ בזה
בספר דברי משפט )סי׳ קפ״ג סק״ה([.
ולבאר׳ הדבר מוכרע מגמ׳ ערוכה בב״מ )ק.
א( ,גבי מחליף פרה בחמור וילדה
דפרכינן התם ,״וליחזי ברשות דמאן קיימא
וליהוי אידך הממע״ה״ ,הרי להדיא דאזלינן
בתר חזקת המוחזק כנגד מ״ק ,ומוכח דחזקת
המוחזק אלימא טפי מחמ״ק .אולם צ״ע בזה,
דיעוי׳ בתום׳ שם ד״ה וליחזי ,שב׳ דהא
דפרכינן התם ״וליחזי ברשות ובו׳״ ,הוא
דוקא בתופס הלוקח בברי ,משא״כ בתופס
בשמא מפקינן מן המוחזק ומוקמינן אחמ״ק.

זהב
ולפ״ז מוכח מהתוס׳ איפכא ,דחמ״ק אלימא
טפי ממוחזק ]ולהכי בשמא ושמא מפקינן מן
המוחזק ומוקמינן אחמ״ק ,דחמ״ק עדיף[,
וצ״ע ממה שהוכיחו האחרונים הנ״ל מהתוס׳
בד״ה הא מני ,דחזקת המוחזק אלים טפי
ממ״ק וכמש״כ התרוה״ד והש״ש הנ״ל.
ונראה ליישב דבאמת חזקת המוחזק אלים
טפי מחמ״ק ,וכמש״ב התום׳ בד״ה
הא מני ,אלא דבגוונא דתופס הממון בטענת
שמא גרידא לית ליה תורת ״מוחזק״ כלל
בממון שתח״י ,אלא הוי רק ״תפוס״ ]ועי׳
בתום׳ בכתובות )עו ,ב( שב׳ דבתופס בשמא
״הוי חזקתו כמאן דליתא״ ,וכ״ה בשמ״ק
בב״מ )לז ,א( בשם הריטב״א ,שב׳ לבאר
טעמא דמ״ד דברי ושמא ברי עדיף וז״ל,
״דלא אמרינן אוקי ממונא בשמא״ ,ומבואר
כנ״ל דליכא דין מוחזק בשמא[ ,וכיון דהוי
רק ״תפוס״ בממון לא אלימא תפיסתו
לאפקועי מחמ״ק ,משא״כ היכא שתופס
בברי ,הרי בזה הוי ״מוחזק״ בממון שתח״י
]דכל שתפיסתו בממון היא כבעלים) ,והיינו
שטוען בברי שהממון שלו( ,חשיב ״מוחזק״
בו[ ,וחזקת המוחזק אלימא טפי ממ״ק] .ועי׳
להלן ) ה ע ר ה כ׳( ובקו׳ כלל גדול )סי׳ י״ט( ,מה
שנתבאר שם ביסוד החילוק בין ״מוחזק״
ל״תפום״[.
ולפ״ז א״ש ,דמש״כ בתוס׳ בד״ה הא מני
דחזקת ממון של המוחזק אלימא
טפי ממ״ק ,זהו דוקא כשתופם הממון בברי,
]כמבואר בתום׳ שם[ ,ואילו מש״כ התוס׳
בד״ה וליחזי ,דתפיסה לא מהני כנגד מ״ק,
הוא בתופס בטענת שמא ,וכיון דתופס בשמא
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בכרי וכרי ,ואפילו בשמא ושמא ומוחזק ממש ,אבל שמא ושמא בחזקת מרא
קמא לחוד לא וע״ש .וכבר רמז חרב חמגיד )שם( לאותו שיטח יי*.
זר זהב
הוי רק ״תפוס״ בממון ,ולהכי מוקמינן
אחמ״ק ,דחמ״ק אלימא טפי מ״תפוס״ גרידא.
] א ל א שאבתי יש לעי׳ מהו יסוד החילוק
בין חמ״ק דמהני אפי׳ בשמא
למוחזק דלא מהני אלא בברי .ועי׳ בנתה״מ
)סי׳ פ״ח סק״ד( שב׳ לבאר ד״ז לפי מה שנקט
שם דחמ״ק בממון הוא מטעם חזקה קמייתא
דאיסורא ,ודין חזקה קמייתא מהני אפי׳
בשמא ,משא״ב דין מוחזק בעי טענת ברי.
אכן לפי מה שנקט רבינו לק׳ )כלל א׳ ס״ו(
דגם חמ״ק הוא מטעם מוחזק אכתי צ״ע.
ונראה לבאר באופ״א ,דהא דלא מהני מוחזק
בשמא ,הוא משום רדין מוחזק שייך רק
כשתפיסתו בממון הוא כבעלים .והיסוד בזה
הוא עפמש״כ הגרש״ש בשע״י )ש״ה פט״ו(
דדין ״מוחזק״ תליא במה שאנו ״מחזיקין״
שהממון הוא שלו ,וא״כ כשתופס הממון
בשמא ,היות ואין תפיסתו כבעלים ,לא הוי
מוחזק כלל .וא״כ נראה דהך סברא שייכא
רוקא לגבי מוחזק של תפיסה ,משא״כ
במוחזק של מ״ק ל״ש לומר כן ,דהרי מאי
דחשיב המ״ק ל״מוחזק״ אין זה מכח
שמחזיק הדבר כבעלים ,אלא הוא מכח שהיה
בעלים על הממון קודם לכן ,דעי״ז הוי
בחזקתו ,וא״כ בזה ליכא נ״מ בין טוען ברי
לטוען שמא ,דס״מ כיון שהיה בעלים על
הממון עד השתא שפיר הוי בחזקתו[.
ובעיקר מה שהוכחנו מדברי הרמב״ם
בהלכות מכירה ,דחזקת המוחזק
אלימא טפי מחזקת מ״ק ,לכאו׳ יל״ע בזה
מדברי תשו׳ הרשב״א ח״א סי׳ שי״א ]הובא
בביאור הגר״א יו״ד סי׳ שט״ו ס״א[ ,שהוכיח

בשיטת הרמב״ם ,דכנגד מוחזק מהני תפיסה
ואילו כנגד חמ״ק לא מהני תפיסה אלא
מוציאין מידו ,וא״כ משמע דס״ל להרמב״ם
דחמ״ק אלימא טפי ממוחזק ,וצ״ע.
ויש ליישב ,דלעולם ס״ל להרמב״ם דחזקת
המוחזק אלימא טפי ממ״ק וכדמשמע
מדבריו בהל׳ מכירה ,אולם לענין הלכות
תפיסה ,חמ״ק עדיפה על מוחזק .והביאור בזה,
דיסוד הדין דלא מהני תפיסה בספק ממון הוא
משום דכבר הוכרע הספק קודם שתפס,
וממילא דיינינן לתפיסתו בגזלנותא ,וכמש״כ
רבינו לק׳ ס״ה ,וא״כ זה שייך דוקא היכא
דאיכא חמ״ק דמהני להכריע את הספק ומתורת
חזקה ,משא״כ במקום מוחזק לחוד ,דאינו
מועיל מתורת הכרעה בספק ,אלא רק דמספק
א״א להוציא מידו ,שפיר מהני תפיסה ,ודו״ק.
יא .וכדברי הב״ח והמ״מ מבואר בר״י מיגש
בב״ב )לד ,ב( עיי״ש .והנה יעוי׳
בתשו׳ הרשב״א ) ח״ א סי׳ שי״א( שעמד בסתירת
דברי הרמב״ם ,דבפ״ה מהל׳ בכורות
ה״ג פסק הרמב״ם גבי ספק בכור דאם תקפו
הכהן אין מוציאין מידו ,ואילו בפי״ב מהל׳
ביכורים ה״ג פסק הרמב״ם גבי ספק פדיון
פט״ח דאם תקפו הכהן מוציאין מידו .וכ׳
הרשב״א ליישב ,דהא דס״ל להרמב״ם גבי
ספק בכור דמהני תפיסת הכהן הוא משום
דליכא לישראל חמ״ק בבכור ,משא״ב בספק
פדיון פט״ח כיוון דאית ליה לישראל חמ״ק
בשה ,לכך לא מהני תפיסה .וצ״ע ממה
שהעלה הב״ח והמ״מ מדברי הרמב״ם בהל׳
מכירה ,רהא דמוקמינן אחמ״ק הוא דוקא
בברי וברי ,משא״כ בשמא ושמא לא
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ועפ״ז יש ליישב דברי הרי״ף בפרק המפקיד )ב״מ יח :בדפי הרי״ף( גבי בעיא
דאמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם ואינך הבעיות דקבעו התם
)ב״מ לד (:אי מקני ליה כפילא או לא ,וסיים הרי״ף דבל אלו עלו בתיקו
וחולקין .והרא״ש ז״ל )ס״ב( תמה שם עליו דבפרק הפרה פסק כרבנן דהמוציא
מחבירו עליו הראיה ,ואפשר דגבי כפל ליכא חזקה הלכך לכולי עלמא חולקין.
אבל אין לשונו משמע כן ,מדקאמר דקיימא לן משמע דאיכא פלוגתא ]ופסק
כמ״ד חולקין[ ,ועוד דודאי איכא חזקה כיון דמספקא לן אי אקני בהמה
לכפילא אוקי בהמה בחזקת בעליה ולא אקני ליה] ,והכי הלכתא[ וכן פסקו
התוה׳ ) ב ״ ב לה .ד״ה ומאי( דהלכתא כרבנן .אלו דבריו ז״ל.
והנה הקושיא הראשונה לאו קושיא כ״כ ,דר״ל דהלכה רווחת כך היא ,וכ״כ
הב״ח בסי׳ רצ״ה )סעיף ה( ,אבל הקושיא השניה של הרא״ש לא הביא
הב״ח כלל ,ומשום הכי כתב שם דגם התוס׳ לא פסקו כרבנן אלא כשאחד
מוחזק בו ובכפל זה אין שום אחד מוחזק בו .ותמהני מדוע לא זכר הב״ח מה
שכתב הרא״ש דהכא נמי איכא חזקה ור״ל חזקת מרא קמא ,ולדעת התוס׳
דפסקו הלכתא כרבנן ואפילו בחזקת מרא קמא ושניהן טוענין שמא כנראה
מדבריהם בסוגיא דהמחליף )ב״מ ק .תוד״ה הא מני( ובשאר מקומות מהש״ס .ומכל
מקום דברי הרי״ף מיהו מתיישבין לפי דעת הב״ח ,דהרי״ף לשיטתו דסבירא
זר זהב
מוקמינן אחמ״ק ,והלא בספק פדיון פט״ח
הוי שמא ושמא ,וא״כ ל״ש בזה לאוקמי
אחמ״ק ,והדרא קושיא לדוכתא ,מ״ש ספק
פדיון פט״ח דלא מהני תפיסה ,מספק בכור
דמהני ,וכן הקשה בקה״י על ב״מ )סי׳ ט׳(,
עיי״ש.
והנראה בזה ,דהא דס״ל להרמב״ם דלא
מוקמינן אחמ״ק בשמא ושמא,
הוא דוקא בספיקא דדררא דממונא ,דלא
אלימא חמ״ק בשמא להפקיע מדין יחלוקו
של דררא דממונא ,משא״כ בספק פדיון
פט״ח כיוון דלא הוי דררא דממונא ]וכמש״כ
שם בתשו׳ הרשב״א[ ,שפיר מוקמינן אחמ״ק
אפי׳ בשמא ,וממילא לא מהני ביה תפיסה.

אמנם אכתי צ״ע בזה ,דלכאו׳ עיקר ביאורו
של תשו׳ הרשב״א בדברי הרמב״ם
דמחלק בין הפיסה ממוחזק לתפיסה ממ״ק,
שייך דוקא אם חמ״ק הוא מטעם חזקה
קמייתא ,משא״כ אי חמ״ק גופא הוא מטעם
מוחזק ל״ש לחלק כן ,ואילו מדברי הרמב״ם
הנ״ל שכ׳ דלא מוקמינן אחמ״ק בשמא
ושמא ,ע״כ מוכח דחמ״ק הוא מטעם מוחזק,
שכן אם הוא מטעם חזקה קמייתא ,אמאי לא
תועיל חמ״ק אפי׳ בשמא ,ועי׳ בנחל יצחק
)סי׳ ע״ב אות י״א ענף ד'( שכ׳ להוכיח מדברי
הרמב״ם )פ״ד מהל׳ גירושין ה״ד( דחמ״ק הוא
מטעם מוחזק ,ועי׳ מה שיישבנו בזה בקו׳
כלל גדול סי׳ י״ד.
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ליה דלא אזלינן כתר חזקת מרא קמא כשמא ,וספיקא דדינא שמא ושמא
הוא וגם באורים ותומים )בקיצור ת״כ סימן קכ״ה( תירץ דברי הרי״ף דהמפקיד
על דרך הנד.
ועיין בט״ז )חו״מ סי׳ רכג ס״ב( שהאריך ג״ב בביאור דעת הרמב״ם הנד ,ויש
נפקותא בין פירושא דידיה לפירושו דהב״ה ,ולא הארכתי בזה לפי שאין
נפקא מינה לדידן דנקטינן כדעת התום׳ והרא״ש דלעולם מוקמינן אחזקת
זר זהב
הרמב״ם בהל׳ שאלה ופקדון ,דספיקא דדינא
יב .הנה קושית רבינו על הרי״ף תיקשי גם
הוי בכלל דררא דממונא.
להרמב״ם ,שב׳ בפ״ח מהל׳ שאלה
ופקדרז דחולקין הכפל ,ויש ליישב את דברי
ונראה ליישב ,דלעולם ס״ל להרמב״ם
הרמב״ם כפי שיישב רבינו את שי׳ הרי״ף,
דספיקא דדינא לא הוי דררא
דלא מוקמינן אחמ״ק בשמא ושמא ,כמבואר
דממונא ]וכדמוכח מדבריו בהל׳ ערכין[,
ברמב״ם הנ״ל בפ״כ מהל׳ מכירה.
ומש״כ הרמב״ם דבספיקא דהקנאת הכפל
אכן צ״ע בזה לפמש״ב לעיל ) ה ער ה י״א( ,דהא
יחלוקו ,הוא משום דס״ל דספיקא רהקנאת
חולקין
דס״ל להרמב״ם דבשמא ושמא
הכפל לא הוי ספיקא דדינא כלל ,ומשום
ולא מוקמינן אחמ״ק הוא דווקא בדררא
דהספק הוא בדעתו ]אי מתכוון להקנות
דממונא ,ולפ״ז מרפסק הרמב״ם גבי ספיקא
הכפל[ ,וס״ל להרמב״ם כהמל״מ בפ״ז
דהקנאת הכפל דלא מוקמינן אחמ״ק ]כיון
משכירות ה״ב ]הו״ד לעיל ס״ב[ דכל
דהוי שמא ושמא[ ע״כ דס״ל דספיקא דדינא
שהספק הוא בדעתו לא חשוב ספיקא דדינא
סותר
הוי בכלל דררא דממונא ,והוא לכאו׳
אלא ספיקא דמציאות ,ומשו״ה פסק הרמב״ם
למש״כ הרמב״ם )בפ״ד מהל׳ ערכין וחרמים הכ״ב(,
דחולקין הכפל ,וכמו בכל דררא דממונא דלא
״האשה שהקדישה שדה אחוזתה וגאלה
מוקמינן אחמ״ק בשמא ושמא אלא יחלוקו.
בעלה מיד ההקדש ,והגיע היובל והיא תחת
ובזה יתיישב מה שהק׳ התומים )סי׳ קלט
ידי הבעל ,הרי ספק אם תחזור לאשה או
ס״ב( בסתירת דברי הרמב״ם ,דגבי
תצא לכהנים ,לפיכך אם קדמה האשה
ספיקא דהקנאת הכפל פסק הרמב״ם דיחלוקו
והחזיקה בה אחר היובל ,אין הכהנים יכולים
מספק ,ואילו בההיא דערכין גבי האשה
להוציא מידה ,ואם קדמו כהנים והחזיקו אין
דהקדישה שדה אחוזתה פסק הרמב״ם כל
היא יכולה להוציא מידם״ ,והוא בעיא דלא
דאלים גבר .ולפי האמור ניחא ,דשאני ספיקא
איפשטא בערכין )כה ,ב( ,ומדפסק הרמב״ם
דהקנאת הכפל דהיות והוי הספק במציאות,
דכל דאלים גבר] ,יעוי׳ במל״מ בפט״ו מטוען
א״כ חשיב דררא דממונא ולכך חולקין,
ונטען ה״הן ,ע״כ דס״ל דספיקא דדינא לא
משא״כ בההיא דערכין דהוי ספיקא דדינא,
הוי דררא דממונא ,דהלא בדררא דממונא
א״כ לא חשיב דררא דממונא ,ולכך פסק
ל״ש פסק של כדא״ג ,וכדאיתא בב״ב )לה .א(,
הרמב״ם כל דאלים גבר.
ולכאו׳ הוא סותר למה שהוכחנו מד׳
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טו

מרא קמא וכמ״ש בטור וש״ע בסי׳ הנזכר )ס״ב( .ומכל מקום דברי הרי״ף
מתיישבין היטב מקושית הרא״ש ,ועיין בכלל תיקו )כלל ד׳ ס״ה( כתבנו יישוב
אחר לקושיא הנזברת:
אמנם דברי הרי״ף קשין בעיני מצד אחר במה שכתב דחולקין הכפל ,ולמה
לא יוכל הגנב לדחות לכל אחד ולומר לא שלך נגנב אלא של
הבירך ,דומיא דפרק יש בכור )בכורות מח (:שני אנשים שלא ביכרו נשותיהם
וילדו שני זכרים ונתנו לכהן אחד ומת אהד מהן בתוך שלשים ,דכל שלא
באו בהרשאה זה מזה מצי הכהן לדחותו ולומר לא שלך מת אלא של
חברך כדאמרינן התם .והכא ליכא למימר דאיירי בבא בהרשאה ,משום דאין
הרשאה מועלת לקנסות ,ובפרט לפי דעת הרי״ף דפוסק במרובה )ב״ק כז.
בדפי הרי״ף( דלא כתבינן אורכתא אמטלטלי דכפרי׳ ע״ש .וכעת לא מצאתי
ישוב לזה^:
זר זהב
ולפ״ז יתיישב עוד מה שהק׳ הגר״ח
מהלכות מכירה ה״ג( ,על ד׳ הרמב״ם
שב׳ גבי ספיקא דמכירת עבד לקנס ]דהוא
בעיא דלא איפשטא בגיטין מב ,ב[ ,דכיון
דהוי ספק מוקמינן אחמ״ק של המוכר.
ולבאר צ״ע מ״ש מספיקא דהקנאת הכפל
שפסק הרמב״ם דיחלוקד ,ועיי״ש מה שיישב
הגר״ח ע״פ דרכו .רלפמש״נ א״ש דשאני
ספיקא דהקנאת עבד לקנס דהוי ספיקא
דדינא ]דמספקא לן אי בכה״ג הוי בהלל דבר
שלא בא לעולם כמבואר בסוגיא שם[,
וספיקא דדינא לא הוי דררא דממונא,
וכמש״נ לעיל ,ולהכי מוקמינן מספק אחמ״ק,
משא״כ בספיקא דהקנאת עבד לקנס ,כיוון
דהוי הספק בדעתו ,חשיב דררא דממונא,
ובדררא דממונא לא מוקמינן אחמ״ק בשמא
ושמא] .ואין להקשות דגבי ספיקא דעבד
לקנס ,כיון דליכא דררא דממונא א״כ נימא
כל דאלים גבר) ,וכדפסק הרמב״ם בהל׳
ערכין גבי האשה שהקדישה שדה אחוזתה(,
)בפכ״ג

דשאני מוכר עבד לקנס ,דכיון דאיכא חמ״ק,
פשיטא דל״ש דין כדא״ג ,אלא מוקמינן
אחמ״ק[.
יג .י עוי׳ בדברי רבינו בתרומת הכרי )סי׳
רנ״ג( שכ׳ לת  pקושייתו,
דשאני ספיקא דהקנאת הכפל ,דכיון
דנפסק בין שניהם דין יחלוקו ,זכה כ״א
במחצה ,וממילא יכול כ״א מהם לתבוע
חלקו ,ואפי׳ בלא הרשאה ,משא״כ בההיא
דבכורות ,כיון דאין הספק נופל על דבר
ידוע ,שהרי אין אנו יודעים איזה ממון
הוא חייב ,אם הה׳ סלעים שנתן ראובן או
שמא הה׳ סלעים שנתן שמעון ,א״כ אין
א׳ מהן יכול לתבוע חלקו בלא הרשאה
מחבירו ,עכ״ד .אכן סברתו צ״ב ,דמאי
איכפת לן דבההיא דבכורות אין הספק
נופל על דבר ידוע ,מ״מ כיון דחייל
ביניהם דין יחלוקו על הה׳ סלעים ,אמאי
לא יזכה כ״א במחצה ,ושוב לא יצטרך
הרשאה כלל.

טז
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ד ודע שהרב ז״ל דעתו כש״ך ]חו״מ[ סי׳ צ״א )סס״ק לג( דלא מוקמינן אחזקת
מרא קמא אלא בדבר שאין שניהן מוחזקין בו יי אבל אם שניהן אדוקין
זר זהב
אכן יערי׳ בספר חזון יחזקאל )ב״מ פ״ג ה״ב(
שתי׳ קושית רבינו נאמאי לא יוכל
לדחות כל חד מינייהו[ ,ע״ד מש״כ בתרוה״כ
]דכיון שנפסק דין יחלוקו זכה כ״א בחלקו
ולפיכך א״צ הרשאה[ ,אלא שמההיא
דבכורות כ׳ לחלק באו״א ,דשאני ההיא
דבכורות דאין הספק נופל ביניהם כלל ,אלא
יש כאן ב׳ תביעות נפרדות ,דכ״א מהם תובע
הה׳ סלעים שנתן לכהן ,וא״כ לא חייל
ביניהם דין יחלוקו כלל ,ולהכי מצי הכהן
לדחות כל חד מינייהו ,משא״ב בספיקא
דהקנאת הכפל ,כיון דתחילת הספק נופל בין
הבעלים לשומר אם הקנה לו הכפל ,שפיר
חייל ביניהם דין יחלוקו ,וממילא זכה כ״א
במחצה ,ושוב א״צ הרשאה ,וכ״כ באבי עזרי
)פ״ח משאלה ופקדון ה״ה( ,ובשיעורי הגר״ש
רוזובסקי על ב״מ )לד ,ב( ,עיי״ש.

ובהגהות ברוך טעם יישב את קו׳ רבינו,
דהא דלא מצי הגנב לדחות כל
חד מינייהו ,הוא משום דבספיקא דכפל
ידעינן בודאי שנתחייב הגנב בממון הכפל
ורק מספקא לן למי נתחייב] ,ועיי״ש שדימה
לגזל א׳ מחמישה )ב״מ לז ,א( ,דאמר ר׳ טרפון
דמניח גזילה ביניהם ומסתלק ,ולא מצי
לדחות כ״א מהם ,כיון שנתחייב לחד מינייהו
בודאי[ .והביאור בזה הוא ,דבכה״ג לא
נחשב הגנב ל״מוחזק״ בממון ,דדין ״מוחזק״
שייך רק בגוונא דאיכא צד דהממון הוא
שלו ,משא״כ היכא דממ״נ אינו בעלים על
הממון ,וכגון הכא דהגנב ודאי אינו בעלים
על ממון הכפל ,א״כ לא שייך דיחשב
ל״מוחזק״ בממון .משא״כ בההיא דפ׳

יש בכור ,דהספק הוא איזה ה׳ סלעים נתחייב
הכהן להחזיר ,אם הה׳ סלעים שנתן ראובן
או הה׳ סלעים שנתן שמעון ,א״כ כלפי
תביעת כ״א מהם הוי הכהן מוחזק מספק,
ומצי למיטען לכ״א מינייהו דאיני חייב לך
הה׳ סלעים שנתת ,דשמא בנו של חברך מת,
ולהכי מספק הממע״ה .ועי׳ בדברי הגר״ח
שהובאו בברכת שמואל על ב״מ )סי׳ א׳ ס״ה(
שביאר עד״ז דינא דגזל א׳ מחמישה דמניח
גזילה ביניהם ,והוא כמש״כ בהגהות ברוך
טעם שם לדמות ספיקא דכפל לגזל א׳
מחמישה ,ועי׳ מש״כ בזה בספר דברי חיים
)דיני תפיסה סי׳ ו׳(.

יד .הנה בדברי הש״ך שם מבואר דנסתפק
בזה ,אלא דדעתו נוטה יותר דלא
מוקמינן אחמ״ק בכה״ג יעו״ש .וצ״ב מהו
שורש ספיקו ,דהלא בגמ׳ בב״מ )ק ,א( מבואר
להדיא דלא מהני חמ״ק לאפוקי מחזקת
המוחזק ,וא״כ מאי שנא שניהם מוחזקין
ממוחזק רק אחד מהם.
ונראה בזה לפמש״ב בתרומת הדשן )סי׳
שי״ד( דבשניהם מוחזקין הוי
מוחזקות גרועה ,דתפיסת כ״א מינייהו מהני
לגרע חזקת חברו בטלית .ומה״ט אזלינן בתר
רוב בשניהם מוחזקין ,הגם דבעלמא אין
הולכין בממון אחר הרוב ,דשאני הכא ״שאין
כאן חזקת ממון גמורה שתעמוד כנגד הרוב
לדחותו״ יעו״ש] ,וכ״כ בשמ״ק ב״מ )ב ,ב(
בשם הרצב״ש וז״ל ״כיון ששניהם תופסים
בטלית אחד ,אף בחצי האחר כל אחד מגרע
חזקת חבירו״ ,וכעי״ז איתא ברמב״ן בב״ב
)לד p ,לענין ברי ושמא ,דבשנים מוחזקין
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בו או דקיימא ברשות של שניהם לא “י .ורב אחי ומורי ש״ן האריך בזה
זר זהב
אמרי׳ ברי עדיף כיון דלא אלימא חזקתו
לדחות הברי[ ,ועד״ז יש לבאר הכא ,דבשנים
מוחזקים מוקמינן הממון אחזקת מ״ק ,כיון
דלא אלימא חזקת ממון של שנים מוחזקין
לעמוד כנגד חמ״ק לדחותו ,וכ״כ בנחל יצחק
)ח״ב סי׳ צ״א ס״ד ענף ח׳( עיי״ש.
ועוד יש לבאר ,ע״פ מה שחקרו האחרונים
]עי׳ קובץ שיעורים ח״ב סי׳ ט׳[
בגדר המוחזקות דשנים אוחזין בטלית ,אי
הוי כ״א מוחזק בכולה או רק בחציה] .ועי׳
בזה ברש״י ב״מ )ב ,ב( ד״ה תרוייהו ,ושם )ג,
א( ד״ה אנן סהדי ,וברשב״א שם )ב ,ב([,
ומעתה אי נימא דכ״א חשיב מוחזק בכולה,
י״ל דנהי דבעלמא לא מהני חמ״ק לאפוקי
ממוחזק] ,כמבואר בב״מ )ק ,א( וכנ״ל[ ,מ״מ
שאני הכא דאין המ״ק נחשב ל״מוציא״ כלל.
טו .הנה קיי״ל דלא מהני מוחזק לאפקועי
מחמ״ק ,אא״כ הוי תפיסתו מוכחת
שקנאה מן המ״ק ,דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזקינן ,ומה״ט גודרות וכלים העשויים
להשאיל ולהשכיר אין להם חזקה )וכדאיתא
בשבועות מו ,ב( ,כיון שאין תפיסתם מוכחת
שקנאם מן הבעלים .ולפ״ז צ״ל דמה שצידד
הש״ך דבשנים אוחזין לא מוקמינן אחמ״ק,
על כרחך הוא משום דבשנים אוחזין הוי
תפיסתו מוכחת שהוא שלו .וכן משמע בגמ׳
ב״מ )ג ,א( גבי שנים אוחזין בטלית ד״אנן
סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא״ ,וכן הוא
להדיא בתוס׳ וברא״ש שם )ב ,א( ,דהוא
מטעם חזקה דכל מה שתח״י וכו׳ ,יעו״ש.
אמנם צ״ע ,דלכאו׳ ד״ז שייך דוקא
כששניהם מוחזקין ממש ,משא״כ
בגוונא דמוחזקין ע״י שנמצא בחצר של

שניהם ,בזה ל״ש לומר חזקה כל מה שתח״י
וכו׳ ,דהרי מה שהחפץ נמצא בחצירו אינו
ראיה שלקחה מהמ״ק ,דהרי גם המ״ק מניח
חפציו בחצר זו היות והוי חצר של שניהם,
ואילו בד׳ הש״ך מבואר להדיא דנסתפק אף
בחצר של שניהם אי מוקמינן אחמ״ק ,אע״ג
שאין תפיסתו מוכחת.
ויש ליישב ע״פ המבואר בגמ׳ בב״מ )לן ,א(
דאיכא גוונא דמהני תפיסה כנגד חמ״ק
הגם שאין תפיסתו מוכחת ,והוא בגוונא
דאיכא דררא דממונא .דפרכינן התם ״וליחזי
ברשותא דמאן קיימא וליהוי אידך
הממע״ה״ ,והרי התם ליכא ללוקח חזקה כל
מה שתח״י וכו׳ בוולד ,ואין תפיסתו מוכחת,
ואפ״ה אין מוציאין מידו ,אלא ע״כ מוכח
דבגוונא דאיכא דררא דממונא ,מהני תפיסתו
לאפוקי מחמ״ק הגם שאין תפיסתו מוכחת,
דמספק א״א להוציא מידו] .ועיי״ש בתוד״ה
וליחזי דהק׳ מהא דגודרות אין להם חזקה,
ותי׳ כנ״ל דכיון דאיכא דררא דממונא א״א
להוציא מידון .ואשר לפ״ז י״ל דמה שדן
הש״ך דבחצר של שניהם לא נוקי אחמ״ק,
הוא בגוונא דאיכא דררא דממונא] ,וכגון
במחליף פרה בחמור וילדה בחצר של
שניהם[ ,ומהני תפיסתו מדין מוחזק
והממע״ה] .וכ״ז הוא דווקא בחצר של
שניהם ,משא״ב בשניהם מוחזקין ממש,
איתא להדיא בב״מ >ב p ,דליכא רררא
דממונא ,אכן התם מהני תפיסתו מדין תפיסה
מוכחת ,דאיכא לתרוייהו חזקה כל מה
שתח״י ,וכמש״נ לעיל[.
אולם אכתי צ״ע ,דלפי האמור נמצא דנידון
הש״ך דלא נוקי אחמ״ק בגוונא
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)ש״ש שמעתא ד׳ פרל ,י״ג-י״ד( והעלה דלעולם מוקמינן אחזקת מרא קמא טי.
זר זהב

ששניהם מוחזקין ,ונידון הש״ך דלא נוקי
אחמ״ק בגוונא דחצר של שניהם ,הם שני
נידונים נפדדים .דבחצר של שניהם הוא מדין
מוחזק והממע״ה ]ומיידי דווקא בדודא
דממונא וכנ״ל[ ,משא״ב בשניהם מוחזקין
הוא מדין תפיסה מוכחת וחזקה כל מה
שתח״י ,ואילו מרהיטת דברי הש״ך
דכיילינהו בחדא מחתא לא משמע כן ,אלא
משמע שהוא ספק אחר בתרוייהו ,וצ״ע.
]ערד יל״ע ,דבשלמא בחצר של שניהם דהוי
זכייתו בממון מדין מוחזק ,שפיר
מתבאר ספיקו של הש״ך כמש״נ לעיל )הערה
י״ד( ,דהוא מטעם דהוי מוחזקות גרועה או
משום דהוי כ״א מוחזק בכולה ,משא״כ
בשניהם מוחזקין ממש דאית ליה חזקה כל
מה שתח״י ,מהיכי תיתי דלא נוקי אחזקת
המוחזק ,דמ״ש מכל מוחזק דמועיל להפקיע
מחמ״ק היכא דהוי תפיסתו מוכחת[.
ונראה מוכרח מזה כמו שייסדו רבותינו
האחרונים ]עי׳ בחידושי הגרנ״ט
ריש כ״ב ,ובקובץ שיעורים ב״ב אות ק״ס[,
דאף בכלים שאינם עשויים להשאיל
ולהשכיר דהוי תפיסתו מוכחת ,מ״מ אין
זכייתו בממון מתורת ראיה והוכחה שהממון
שלו אלא רק מדין ״מוחזק״ ,ומשום דהך
חזקה דכל מה שתח״י אדם הוא שלו ,אינה
חזקה המבררת את הספק אלא רק מהני
לאשוויי ספק ,וממילא זוכה התופס מדין
מוחזק והממע״ה ,והוי כעין ההיא דמחליף
פרה בחמור וילדה ,דכיון שיש ספק לפנינו
א״א להוציא מן המוחזק .ונמצא לפ״ז דזכיית
המחזיק במטלטלין כנגד מ״ק ,הוא לעולם
מדין מוחזק והממע״ה ,ובתנאי דאיכא ספיקא

לפנינו] ,וזהו בא׳ מב׳ האופנים או דאיכא
דררא דממונא ,וכגון מחליף פרה בחמור ,או
בגוונא דהוי תפיסתו מוכחת ,ומהני מאי
דתפיסתו מוכחת לאשוויי ספק וממילא
הממע״הן .ולפ״ז נמצא דבשני האופנים שדן
הש״ך דלא נוקי אחמ״ק] ,היינו בין בשניהם
מוחזקין ובין בחצר של שניהם[ ,בתרוייהו
זכייתו בממון הוא מדין מוחזק והממע״ה,
ויש כאן ספק א׳ בשניהם ,אי מהני מוחזקות
של שנים מוחזקין להפקיע מחמ״ק] ,ונתבאר
הספק לעיל בתרי אנפץ ,או משום דהוי
מוחזקות גריעא ,או משום דכ״א הוי מוחזק
בכולה ואין כאן ממע״ה[ ,וא״ש היטב.
טו .בש״ש שם ביאר דבריו דהוא משום
דבשניהם מוחזקין הוי תפיסה
שאינה ראויה לקנין ,ועי׳ בשע״י )ש״ה פט״ו(
שהאריך להשיג בזה על הש״ש .ובפנ״י בב״מ
)ז ,א( כתב להוכיח מסוגיא דשנים אדוקין
בשטר ,דבשניהם מוחזקין לא מוקמינן
אחמ״ק ,וכן נקט החת״ס ]בחידושי חת״ס
השלם ב״מ ו ,א[ ,דבשניהם מוחזקין לא
מוקמינן אחמ״ק] .ועיי״ש שחידש דאפי׳ אי
תקפה השני ,והמ״ק שותק מתחילה ועד סוף
)דבעלמא מהני תפיסה בכה״ג וכדאיתא בב״מ
)ו ,א( דאמרי׳ דאודויי אודי ליה( ,מ״מ כנגד
חמ״ק לא משגיחינן בשתיקתו ,אלא מוציאין
מידו ומוקמינן אחזקת שניהם ,יעו״ש[.
וכדברי הש״ך ]דבשניהם מוחזקין לא
אזלינן בתר חמ״ק[ ,מצינו להדיא
בתוס׳ הרא״ש בב״מ )ב ,ב! ד״ה אי אמרת
שב׳ וז״ל ,״משמע הא תפיסי תרוייהו מהניא
תפיסה ולא מוקמינן בחמ״ק ופלגי״ ,הרי
להדיא דבשניהם מוחזקין לא מוקמינן
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ולדעתי נראה להכריע ,דבשניהן אדוקין בו לא אזלינן בתר חזקת מרא קמא
משום דלא עדיפא חזקת מרא קמא לאפוקי מחזקת ממון דאידך ,וכבר
כתבנו )לקמן סעיף ה׳( דזהו טעמא דסומכוס דלא סבירא ליה חזקת מרא קמא
משום דסובר דממון המוטל בספק חשיב כאילו שניהן מוחזקין בו וכמ״ש התום׳
בפרק השואל )כ״מ צז :ד״ה לימא( /אבל בחצר של שניהן נראה דלא כהש״ך
זר זהב

אחמ״ק אלא יחלוקו .אלא שבתוס׳ הרא״ש
שם כ׳ דזהו דוקא במוחזקין בטענת ברי,
משא״ב בשמא ושמא מוקמינן אחמ״ק,
ואזיל לטעמיה לק׳ )ל! ,א( ד״ה וליחזי ,גבי
מחליף פרה בחמור ,שב׳ דמוחזק בשמא
לא מהני לאפקועי מחמ״ק .אכן לשיטת
השו״ע )סי׳ רכ״ג ס״א( דפליג על הרא״ש,
וס״ל דמהני תפיסה לאפוקי ממ״ק אפי׳
בשמא ,שפיר מהני שניהם מוחזקין לאפוקי
ממ״ק אפי׳ בשמא ושמא ,וכ״ב הש״ש שם
סוף פי״ג.
וכן נדאה לדקדק מדברי הר״י מיגש בב״ב
)לד ,ב( ,דבשניהם מוחזקין לא מוקמינן
אחמ״ק וכשיטת הש״ך ,דלאחר שהאריך
לבאד דיני ספק ממון כ׳ וז״ל ,״והא דאמרינן
דהיכא דהוד .ליה ההוא מידי ברשות הרבים,
אי נמי ברשותא דליתיה לחד מינייהו,
ותרוייהו קאמדי בדי יחלוקו ,הני מילי היכא
דליכא למימד בההוא מידי אוקמיה אחזקתיה
דמדא קמא ,אבל היכא דאיכא למימד אוקמיה
אחזקתיה דמרא קמא ,כגון המחליף פרה
בחמור וכן מוכר שפחתו וילדה ,כיון דתרוייהו
קאמרי ברי מוקמינן ליה אחזקתיה דמרא
קמא״ .ומשמע דהא דמוקמינן אחמ״ק הוא
דוקא בכה ״ג דקיימא ברה ״ר או ברשות שאינה
של שניהם ,משא״כ בגוונא דשניהם מוחזקין
]שהזכיר הר״י מיגש בתחילת דבדיו שם[ ,בזה
ליכא נ״מ אי איכא חמ״ק אי לאו ,אלא לעולם
מוקמינן אחזקת שניהם ויחלוקו ,ודו״ק.

אכן יעוי׳ בתוס׳ בב״מ )קטז ,ב( ד״ה
לימא ,שכ׳ וז״ל ,״והכא אוקימנא
ברה״ר או בחצר של שניהם שאין אחד
מוחזק יותר מחבירו״ ]כן הוא לשון התוס׳
לפי הגהת מהר״ב רנשבורג ,וכן הוא
להדיא בתוס׳ הרא״ש שם[ ,הרי דס״ל
דחצר של שניהם אין א׳ מהם נחשב
מוחזק יותר מחבירו] ,ומשו״ה כ׳ התוס׳
שם דאמרי׳ בדי ושמא בדי עדיף בחצר של
שניהם[ ,ולפ״ז נדאה פשוט דמוקמינן
אחמ״ק בשניהם מוחזקין ,כיון דאין אחד
מוחזק יותד מחבירו.
יז .צ״ע מה שהוכיח מדבדי סומכוס,
דאדדבה מדבדי דבנן דפליגי על
סומכוס וס״ל דמוקמינן אחמ״ק ,מבואד
איפכא ,דאזלינן בתד חמ״ק גם כנגד שניהם
מוחזקין .אכן יעוין בדבדי דבינו לק׳ ס״ה,
דנקט דעיקד ד״ז דבממון המוטל בספק
חשיבי שניהם מוחזקין ,אינו אלא אליבא
דסומכוס ,משא״כ דבנן דפליגי על סומכוס
לא ס״ל כן .וא״כ מסומכוס דס״ל דבדרדא
דממונא לא מוקמינן אחמ״ק] ,ומשום דהוו
שניהם מוחזקין[ ,נשמע לרבנן ,דהיכא דהוו
שניהם מוחזקין ממש ,לא מוקמינן אחמ״ק.
אכן יעוי׳ בספר נחל יצחק
ענף ו׳( שהוכיח מהתוס׳ בב״מ )קטז ,ב(
ד״ה לימא ,דבאמת גם רבנן ס״ל דממון
המוטל בספק חשיבי שניהם מוחזקין ,וא״כ
)ח״ב סי׳ צ״א ס״ד
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ואזלינן בו כתר חזקת מרא קמא ,וכדמוכח בסוגיא דהמחליף דאחר דאוקמה
רקיימא באגם וסימטא מקשח תו ולוקמח אחזקת מרא קמא ,ואגם וסימטא חצר
של שניהן הוא .וההפרש בין חצר של שניהן או שניהן אדוקין בו חוא ,משום
דחצר של שניהן כל אחד מהן שבא להשתמש בו בתהילה המקום ההוא שלו,
וכמו שכתבו תום׳ בפרק הספינה ובקידושין ) כ ה  :ד״ה בהמה גסה(״ בשם ר׳ חיים
זר זהב
לפ״ז מוכח מרבנן דאזלינן בתר חמ״ק
להוציא משניהם מוחזקין ,והוא להיפך
מהכרעת רבינו.
ויש לדחות ,דהא דס״ל לתום׳ שם דגם
לדבנן חשיבי שניהם מוחזקין ,הוא
דווקא בגוונא דליכא חמ״ק ]וכדמיידי
הסוגיא שם ,דאין הממון ברשות חד
מינייהו[ ,ומשו״ה מהני הדררא דממונא
לאשוויי הממון בחזקת שניהם ,משא״ב היכא
דאיכא חמ״ק לא מהני כלל הדררא דממונא
לאשוויי שניהם מוחזקין ,אלא הוי הממון
בחזקת המ״ק] .ובזה הוא דפליגי רבנן
וסומכוס ,דלסומכום הוו שניהם מוחזקין
אפי׳ היכא דאיכא חמ״ק ,ואילו רבנן ס״ל
דהיכא דאיכא חמ״ק לא מהני הדררא
דממונא לאשוויי הממון בחזקת שניהם ,אלא
הוי רק המ״ק מוחזק ,וממילא הממע״ה[.
ולפ״ז היכא דהוו שניהם מוחזקין וכגון
בשנים אוחזין בטלית דהוי הטלית בחזקת
שניהם ע״י שנמצאת תח״י ,שפיר י״ל דגם
רבנן מודו דלא מוקמינן אחמ״ק לאפוקי
מחזקת שניהם ,וכדתזינן אליבא דסומכוס,
וכמש״ב רבינו.
ובעיקר הראיה שב׳ רבינו דלא מוקמינן
אחמ״ק כששניהם מוחזקין ,יש
לדון לפי מה שחילק בנחל יצחק שם,
דכששניהם מוחזקין ע״י דררא דממונא חשיב
כ״א מוחזק במחצה ,משא״כ כששניהם

מוחזקין ממש ,כיון דתרוייהו תפסי בגוף
הטלית ,חשיב כ״א מוחזק בכל הטלית.
ולפ״ז י״ל דדוקא בדררא דממונא ,דכ״א
חשוב מוחזק רק במחצה ,בזה הוא דס״ל
לסומכוס דלא מוקמינן אחמ״ק לאפוקי
מאידך מחצה שמוחזק בו חברו ,משא״כ
בשנים אוחזין בטלית ,דכ״א הוי מוחזק
בכולה ואין כאן מוציא מחבירו ,בזה שפיר
יש לנו לאוקמי אחמ״ק ,וע״ע מש״כ להלן
בהערה כ״ו ובכלל ח׳ הערה ל״ד.
יח .ד ב רי התוס׳ הם לגבי סימטא ,ורבינו
דימה סימטא לחצר של שניהם.
ולכאו׳ יש מקום לחלק ,דחצר של שניהם
לעולם הוא קנוי לשניהם ואפי׳ בשעה שרק
א׳ מהם משתמש בחצר ,ואילו סימטא קנויה
לכ״א מהם רק בשעה שאיהו משתמש
בסימטא .אכן יעוי׳ בנתה״מ )סי׳ קע״ו ס״ב(
שדימה חצר של שניהם לסימטא ,וכמש״כ
רבינו ,והביא לזה ראיה מדברי הר״ן בנדרים,
דפי׳ דהא דמורר הנאה מחברו מותר ליכנס
לחצר השותפין ,הוא מטעם שבשעה שראובן
משתמש בחצירו הוברר ראותה שעה הוי
החצר שלו ,ומדין ברירה] ,ובזה ביאר
בנתה״מ שם טעמא דחצר השותפין אין
קונים זמ״ז ,דע״י שהניח ראובן כליו שוב לא
הוי חצירו של שמעון יעו״שן ,ולפ״ז אכן
סימטא וחצר רץ א׳ להם ,דבשעה שמניח
כליו הוי המקום שלו.
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כא

דמשום הכי מסירה אינו קונה בסימטא ובחצר של שניהן ע״ש ,והלכך כשהספק
נופל על דבר הנדון שפיר מוקמינן בחזקת מרא קמא לומר ששלו הוא ,ולא
מיקרי מוציא מחזקת ממון דאידך ,דגם המקום נגרר אחרי מי שהחפץ שלו 'ט .
זר זהב

ולפי המבואר בד׳ רבינו ]דבסימטא ואגם
חשיב המ״ק למוחזק[ ארווחנא ליישב
את לישנא דהש״ס )ב״מ ק ,א( גבי מחליף פרה
בחמור ,דפריך ״ונוקמא אחזקת מ״ק וליהוי
אידך הממע״ה״ ,וכבר תמהו האחרונים מהו
לישנא ד״הממע״ה״ ,דהתינח אי חמ״ק הוא
מטעם מוחזק ,אולם אי חמ״ק הוא מטעם
חזקה ]עי׳ לק׳ ס״ה[ צ״ע .אכן להמבואר
א״ש ,דהרי התם מוקמינן להמשנה בגוונא
דקיימא בסימטא או באגם ,וכיוון דמהני
חמ״ק להכריע שהוולד שלו ,נמצא דאף
המקום שלו ,דהמקום נגרר אחריו ,וממילא
הוי אידך הממע״ה.
והא דהוצרך הש״ס לזה] ,ולא פריך
בפשיטות דנוקמא אחמ״ק אף בלא
דינא דהממע״ה[ ,יש לבאר ע״פ שי׳ התום׳
בפ׳ השואל ,דבדררא דממונא חשיבי שניהם
מוחזקין ,וחמ״ק לחוד לא מהני לאפוקי
משניהם מוחזקין וכמש״ב רבינו ,וא״ב מאי
דמוקמינן התם אחמ״ק הוא רק משום דמהני
חמ״ק להכריע דהוולד שלו וממילא אף
המקום שלו ,והוי איהו מוחזק לבדו,
ובמוחזק גמור לא מהני הדררא דממונא
לאשוויי שניהם מוחזקין.
יט .עי׳ בקובץ שיעורים ח ״ב )בביאורים על
הש״ש אות כ״ה( ,שפירש את דברי
רבינו דמה״ט הוי ספק מוחזק ,וספק מוחזק
לית ליה דין מוחזק ,כמבואר בקצה״ח )סי׳
פ״ח ס״ק ט׳( ,ולכך מוקמינן אחמ״ק.

אולם

מרהיטת דברי רבינו לא משמע דאתי

עלה מטעמא דספק מוחזק ,אלא יסוד דבריו
הוא דשאני סימטא ,דע״י דמוקמינן אחמ״ק,
ממילא נקטינן דהוי המ״ק מוחזק בממון,
שהרי אם ההפץ שלו אף מקומו שלו ,וכיון
דמהני חמ״ק להכריע דההפץ שלו ,נמצא
דרק המ״ק הוי מוחזק בממון ,ואילו אידך לא
חשיב מוחזק כלל.
ומה שמיאן רבינו לפרש מטעמא דספק
מוחזק ]וכמו שפי׳ בקובץ שיעורים
הנ״ל[ ,נראה דהוא משום דס״ל דגם ספק
מוחזק מהני להפקיע מחמ״ק ,שהרי להצד
דהוי איהו מוחזק הוי המ״ק מוציא,
]וכדאיתא בב״מ)ק ,א( ,דהיכא דקיימא ברשות
לוקח הוי המ״ק מוציא ,ועי׳ במהרש״א שם
בד״ה הא מני[ ,וא״כ נמצא דהוו תרוייהו
ספק מוחזקין] ,דלהצד דהממון הוא של
המ״ק הוי המ״ק מוחזק ,ולהצד שאין הממון
שלו הוי אידך מוחזק[ ,וכיון דהוו תרוייהו
ספק מוחזקין ,אין כאן מוציא מחבירו ,ובדין
הוא שיחלוקו מספק ,ולזה פירש דבסימטא
הוי המ״ק מוחזק לבדו ,וזה שכנגדו לית ליה
תורת מוחזק כלל ,ואפי׳ לא מספק ,ומשום
דמהני חמ״ק להכריע דהוי הממון של המ״ק,
וממילא אף מקומו שלו ,ונמצא דהוי המ״ק
מוחזק לבדו.
]ונראה דעד״ז מתפרש לשי׳ רבינו מה
שהעלה בקצה״ח שם ,דבספק
שחרור מוקמינן אחמ״ק ,דאין זה מטעם
דספק מוחזק לא חשיב מוחזק ,וכמש״כ
הקצה״ח ,אלא הוא משום דמהני חמ״ק
להכריע דאכתי הוי עבד ,וממילא לא חשיב

בב
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ודע דכמו דאזלינן בתר חזקת מרא קמא לבד ,הכי נמי אזלינן בתר חזקת ממון
לכד כלומר שאין עמה חזקת מרא קמא וכמו שכתב הרמב״ן ) ב ״ מ ו .ר״ה
זר זהב
העבד מוחזק כלל ,רעד כמה שלא נשתחרר
הוי האדון מוחזק בו דיד עבד כיד רבו[.
ו הנ ה במל״מ
הוכיח מדברי הדא״ש בב״מ )פ״ג סי׳
ג׳( ,דבמונח הממון ביד שליש ואיכא לחד
מינייהו חמ״ק ,מוקמינן אחמ״ק ,וצ״ע,
דבתוס׳ בב״מ )ב ,א( מבואד דהיכא דמונח ביד
שליש חשיבי שניהם מוחזקין דהשליש תופס
בחזקת שניהם ,וא״כ מוכח דבשניהם
מוחזקין מוקמינן אחמ״ק ,וזהו לכאר דלא
כמו שהכריע הש״ך דחמ״ק לא מהני לאפוקי
משניהם מוחזקין] ,ועי׳ בזה בספר נחל יצחק
סי׳ צ״א ס״ד ענף ח׳[.
)פט״ו מהל׳ טוען ונטען ה״ט(,

אכן להמבואר א״ש ,דשאני מונח ביד
שליש ,דמאי דהנפקד תופס בחזקת
שניהם ,זהו רק עד כמה דאיכא ספק מי
הפקיד בידו ,משא״כ היכא דאיכא חמ״ק
דמברעת דהוי ממונו של ראובן ,שוב תופס
השליש רק עבור ראובן ,והוי רק ראובן
מוחזק ושמעון מוציא ,ובכה״ג דחמ״ק
מכדעת לן דהוי איהו מוחזק לבדו ,שפיר
מוקמינן אחמ״ק להפקיע משניהם מוחזקין,
וע״ד מש״נ גבי סימטא ,וא״ש.
]ולפי האמור נמצא דהא דבעלמא לא
אזלינן בתר חמ״ק במקום מוחזק,
אין זה משום דהיכא דאיכא מוחזק הוי זה
כאילו נתבטלה החמ״ק וליכא מ״ק כלל
)וכדמשמע מדברי המהרש״א בב״מ )ק ,א(
יעו״ש( ,אלא רק דחמ״ק לא מהני לאפקועי
מן המוחזק ,ואשר לכן היכא דמהני חמ״ק
להכריע דלשכנגדו ליכא תורת מוחזק כלל,
שפיר אזלינן בתר החמ״ק .ועוד מבואר

דחמ״ק מהני להכריע דהממון שלו ,ואע״ג
דחמ״ק אינו אלא מטעם מוחזק וכמש״כ
רבינו להלן ס״ה ,מ״מ גם דין מוחזק הוי פסק
דין ודאי ,וכמש״נ להלן העדה ל״גן.
כ .לא נתבאר בדברי רבינו מהו שורש
הנידון בזה ,דמהיכי תיתי דלא
תועיל חזקת ממון שאין עמה מ״ק .ובפרט
צ״ע לפי מה דנקט רבינו לק׳ ס״ו ,דגם חמ״ק
אינה אלא מטעם חזקת ממון ,א״כ מה יוסיף
מה דבהדי חזקת ממון איכא גם חמ״ק ,אחרי
שגם חמ״ק אינה אלא מטעם חזקת ממון.
והנראה בזה ,דבגוונא רלית ליה חמ״ק לא
חשיב ״מוחזק״ בממון שתח״י,
והביאור בזה הוא דדין ״מוחזק״ תליא במה
שתפיסתו בדבר הוא כבעלים ומחזיקין הדבר
בחזקת שהוא שלו] ,וכמו שביאר בשע״י
ש״ה פט״ו עיי״ש[ ,וזה שייך דוקא היכא
שתפיסתו בממון הוא מכח שהיה בעלים
עליו קודם לכן ,דבזה הוי תפיסתו בתורת
בעלים ,משא״כ היכא שתפיסתו אינה מכח
שהיה בעלים עליו קודם לכן ,אלא אך משום
שנמצא הדבר ברשותו ,בזה לא חשיב מוחזק
כלל] .ויסוד ד״ז מבואר ברשב״א וברמב״ן
בכתובות )טו p ,וכמש״נ להלן בכלל ו׳ הערה
נ״א יעו״ש[.
והידש רבינו דאזלינן בתר חזקת ממון
אע״ג שאין עמה מ״ק ,והביאור
בזה הוא ,דהגם דלית ליה תורת ״מוחזק״
בממון וכמש״נ] ,ומהך סברא לא הדר ביה
רבינו וכדמוכח מדבריו שהבאנו בסמוך[,
מ״מ ״תפוס״ הוי ,דלדין ״תפוס״ א״צ
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כג

מדקאמרינן( בדיני תפיסה דבספק ממון שאין שום אחד מוחזק בו וגם אין לאחד
בו חזקת מרא קמא ותפס אחד מהן מהני תפיסתו וזהו לדעתי טעמא דמילתא
זר זהב
שיתפוס הדבר בתורת בעלים ,אלא כל
שהממון הוא ברשותו הוי ״תפוס״ בו,
ומספק א״א להוציא מידו .ובזה מבואר
מש״ב רביני לק׳ )כלל ו׳ ס״ח( דכנגד חזקת
ממון שאין עמה מ״ק אזלינן בתר רוב ,דכיון
דלית ליה חמ״ק ,לא חשיב ״מוחזק״ אלא
הוי רק ״תפוס״ ,ודינא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא רק כנגד ״מוחזק״ ,משא״ב
כנגד ״תפוס״ גרידא מהני רוב להוציא
מתפיסתו .וכן מבואר לפ״ז מה שנסתפק
רבינו לק׳ >כלל א׳ ס״ס אי בחזקת ממון שאין
עמח מ״ק אמרי׳ ברי ושמא ברי עדיף,
וביאור ספיקו הוא ע״פ הנ״ל ,דמספקא ליה
אי בגוונא דהוי רק ״תפוס״ ,מהני ברי ושמא
להוציא מתפיסתו ,ועי מש״כ בזה להלן
הערה נ״ז ,ובקו׳ כלל גדול סי׳ י״ט אות ח׳.
כא .צ ״ ע אמאי לא הוכיח כן מגמ׳
ערוכה בב״מ )ק ,א( גבי מחליף
פרה בחמור וילדה דפרכינן התם ״וליחזי
בדשות דמאן קיימא וליהוי אידך הממע״ה״,
הרי להדיא דמהני חזקת הלוקח בוולד אע״ג
דלית ליה חמ״ק ,וכ״ה בב״מ )קטז ,ב( גבי
הבית והעליה שנפלו דפרכינן ״וניחזי ברשות
דמאן יתבן וליהוי אידך הממע״ה״ ,אע״ג
דהוי תפיסתו בלא חמ״ק .וכן איתא בב״ב
)ד ,א( גבי כותל השותפין שנפל ,דמהני תפיסת
השותף באבני הכותל אע״ג דלית ליה חמ״ק
באבנים ,עיי״ש.
ונראה דבכל הנך הוי תפיסתו בברי] ,יעו׳
בתוס׳ בב״מ> ,ק ,א( ד״ה וליחזי[ ,ומה
שנסתפק רבינו הוא בכה״ג שתופס בשמא.
אמנם אכתי צ״ע ,דהוי מצי לפשוט ספיקו

ממש״כ התוס׳ בכמה דוכתי ]יעוי׳ בתוס׳
בב״מ )ו p ,ד״ה פוטר ,ובב״ב )ל!ה ,א( ד״ה
אבל ,ובכתובות )כ ,א( ד״ה אוקי[ ,דמהני
תפיסה קודם שנולד הספק ,אע״ג דהוי רק
תפוס בלא חמ״ק .וכן יש להוכיח ממש״כ
הדאשונים )ב״מ ו ,ב( דתפיסה בדשות מהני,
והרי זה שתפס ברשות הוי תפיסתו בלא
חמ״ק .ורבינו לק׳ ) כ ל ל ז׳ ס״א( כ׳ דדין תפיסה
ברשות הוא מוסכם אצל כל הראשונים זולת
הסמ״ג ,ואמאי נדחק להביא ראיה מדברי
הרמב״ן גבי תפיסה בממון המוטל בספק.
ונראה בזה ,לפמש״כ רבינו
דהיכא שתפס בדשות חשיב עי״ז
למ״ק ,והביאור בזה הוא דע״י שתפס ברשות
הוי תפיסתו כבעלים וממילא הוי ״מוחזק״
בממון ,וכבר נתבאר לעיל )הערה כ׳( דמה
שנסתפק רבינו אי מהני חזקת ממון בלא מ״ק
הוא משום דבכה״ג דלית ליה חמ״ק הוי רק
״תפוס״ בממון ,ואינו ״מוחזק״ כלל ,וא״כ
מתפיסה ברשות אין להביא דאיה לנידון
רבינו ,דבכה״ג שתפס ברשות הוי ״מוחזק״
בממון ,ודיינינן ליה כחזקת ממון שיש עמה
מ״ק .ובזה ניחא מה שלא הביא דאיה מדין
תפיסה קודם שנולד הספק ,דאף בזה חשיב
ל״מוחזק״ בממון ואינו רק ״תפוס״ ,וכמו
שצידד רבינו לק׳ ) כ ל ל ג׳ אות ו׳( דתפיסה קודם
שנולד הספק מהני דוקא בנולד הספק
לגריעותא ,והוא מהטעם הנ״ל ,דרק בכה״ג
חשיב התופס ל״מוחזק״ בממון ,ועיי״ש
מש״כ בהעדה כ״א.
לק׳ ) כ ל ל ו׳ ס״ח(

] א ל א שלפ״ז צ״ע מה שהביא רבינו בסמוך
מהפקיד טלה אצל בעה״ב ,דלכאו׳
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דהפקיד טלה אצל בעל הבית והניחה עם שלו ומת אחד מהן ואינו ידוע איזהו
המוציא מחבירו עליו הראיה ,כדאיתא בבכורות )יח (:ונתבאר בטור וש״ע יו״ד
סי׳ שי״ז ) ס עי׳  , pוהתם ליכא חזקת מרא קמא לבעל הבית שהרי אנו מסופקין
בטלה הנשאר דלמא מעולם של המפקיד הוא ,מכל מקום חזקת ממון לחודא
מיהו איכא לבעל הבית ,ואיהי נמי מהני היכי דליכא לאידך חזקת מרא קמא
המעדתה.
ובתום׳ דהמחליף )ב״מ ק .בד״ה וליחזי( ,אחר שכתבו ראם היה הלוקח טוען
שמא לא היתה מועלת תפיסתו מספק ,כתבו ז״ל ,ולא דמי לאחד
שהפקיד טלה אצל בעל הבית ובו׳ דהמפקיד הוי המוציא מחבירו עליו
הראיה ומועלת חזקת בעל הבית אף שטוען ספק ,דהתם ודאי הי׳ מוחזק
בטלה חי מעיקרא ,אבל כאן לא הוחזק הלוקח מעולם בולד זה ע״כ ,ולא
ידעתי מי הכניסם לדוחק הזה ,דבשלמא חזקת ממון דהלוקח בהאי
דהמחליף דין הוא שלא תהני נגד חזקת מרא קמא של המוכר כמו תקפו
כהן דמוציאין מידו ,אבל גבי המפקיד טלה אצל בעה״ב דליכא חזקת מרא
קמא כלל לא לזה ולא לזה ובכה״ג הדבר פשוט דחזקת ממון לחודא נמי
מהני “:
זר ז ה ב

התם הוי תפיסה קודם שנולד הספק ,וכן הוי
ברשות .אכן יעוי׳ בתרומת הדשן סי׳ שכ״א
)הביאו רבינו לק׳ כלל ג׳ ס״ ס ,דפקדון לעולם הוי
תפיסה לאחר שנולד הספק ,ושלא ברשות,
ולפ״ז א״ש[.
ובעיקר היסוד ,דמלבד דין ״מוחזק״ איכא
גם דין ״תפוס״ ,כבר עמד בתשו׳
הגרעק״א )סי׳ קל״ס ,והוכיח כן מדינא דכל
דאלים גבר ,דמי שתפס ראשון אין מוציאין
מידו ,ואע״ג דבודאי לא הועילה תפיסתו
לאשוויי ליה תורת ״חזקה״ בממון שתפס,
מ״מ מספק אין עושים מעשה להוציא מידו,
וכן מבואר בשו״ת מהרי״ט )ח״ב סי׳ רכ״ד(,
וע״ע מש״כ בזה בהרחב דבר כקו׳ כלל גדול
סי׳ י״ט אות ח׳.

כב .וכן הק׳ בחידושי הגרעק״א השלם על
ב״ק )לה p ,והניח בצ״ע .ולכאו׳
יש ליישב ,דהנה יש להסתפק בהא דקיי״ל
כרבנן דסומכוס ,דבדררא דממונא הדין הוא
הממע״ה ,אם זהו דוקא בכה״ג דיש לו דין
״מוחזק״ בממון ,משא״כ היכא דהוי רק
״תפוס״ מודו רבנן לסומכוס דחולקין ,דלא
מהני ״תפוס״ לחוד לאפקועי מדין יחלוקו
של דררא דממונא ,או שמא אפי׳ היכא דהוי
רק ״תפוס״ ס״ל לרבנן דהממע״ה.
ויעוי׳ בלשון הרמב״ן בב״מ )צז P ,שב׳
דטעמא דסומכוס הוא ״רלא אלימא
ליה חזקה דממונא״ ,ומשמע דהא דפליגי
רבנן אסומכוס וס״ל דהממע״ה הוא מטעם
דאלים להו ״חזקת ממון״ ,ולפ״ז היכא דהוי
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כה

זר זהב
רק ״תפוס״ בממון מורו רבנן דחולקין
מספק] .ועי׳ מה שהוכחנו כן בקר כלל גדול
)סי׳ ט״ז( מדברי הראשונים בסוף פ״ק
דכתובות יעו״ש ,וכן נקט בחידושי ר׳ שלמה
היימן על כתובות )סי׳ ח׳( ,והוכיח יסוד זה
מדברי הגרעק״א בכתובות )כ ,א( .עיי״ש
ואכמ״ל[.
והנה כבר נתבאר לעיל )הערה כ׳( דבגוונא
דתופס בממון ולית ליה חמ״ק,
]והיינו שתפיסתו בממון אינה מכח שהיה
בעלים עד השתא אלא רק מכח שנמצא
ברשותו[ ,בזה לא חשיב ״מוחזק״ בממון
אלא הוי רק ״תפוס״ .ולפ״ז גם בההיא
דהפקיד טלה אצל בעה״ב ,חשיב בעה״ב רק
״תפוס״ בטלה ואינו ״מוחזק״ ,שהרי לית
ליה חמ״ק בטלה ,דמספקא לן שמא מעולם
לא היה טלה זה שלו .וכיון דהך ספק
דהפקיד טלה הוי ספק של דררא דממונא,
]וכמש״כ בקצה״ח )סי׳ שס״ה סק״א( ובש״ש
)ש״ד פ״י([ ,א״כ מן הדין הוא שיחלוקו
בטלה] ,דהרי לא מהני ״תפוס״ בדררא
דממונא וכמש״נ[ ,ושפיר הק׳ התוס׳ על מאי
דאיתא התם דהדין הוא הממע״ה .וכן עולה
כביאור זה מדברי הנתה״מ )סי׳ ס׳ ס״ק י״ד(
שב׳ דהא דלא מהני תפיסת בעה״ב בוולד
הוא משום דהוי ספק של דררא דממונא
עיי״ש ,והוא כמש״נ.
]ומה שהעמידו התוס׳ קושייתם על דבריהם
לעיל ,הוא משום דהך סברא דתפיסה
בלא חמ״ק לא מהני שיחשב ״מוחזק״ ,הוא
היסוד למש״כ בתחילת דבריהם גבי מחליף
פרה בחמור וילדה דתפיסת הלוקח לא מהני
בשמא ,והיינו רחזקת הלוקח הוי חזקת ממון
בלא מ״ק ,ולהכי הוי רק ״תפוס״ ,ותפוס לא
מהני בשמא ,וע״ז הק׳ התוס׳ מהפקיד טלה

אצל בעה״ב דחזינן התם דאע״ג דהוי תפיסה
בלא חמ״ק אפ״ה מהני תפיסתו בשמא,
יעו״ש היטב[.
ובספר דברי משפט )סי׳ קפ״ג סק״ה( כ׳ ליישב
את קושית דבינו באופן אחד ,דכיון
דגודרות אין להם חזקה ,לכך בעה״ב אינו
נחשב למוחזק בטלה ,וזהו שהק׳ תוס׳
מהפקיד טלה ,דכיון דאין בעה״ב נחשב
למוחזק בטלה מן הדין הוא שיחלוקו ,ואמאי
אמרי׳ דהממע״ה.
אכן דבריו צ״ב ,דהלא יסוד הך דינא
דגודרות אין להם חזקה הוא לומר
שאין תפיסתם ראיה ,כיון דל״ש בהו סברת
אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן דשמא
מאליהן באו ,וא״כ זה שייך דווקא היכא
דאתי לזכות בגודרות מדין תפיסת ראיה,
משא״כ בהפקיד טלה אצל בעה״ב דאתי
לזכות מדין מוחזק והממע״ה ,לכאו׳ ל״ש דין
זה .אכן כבר תמהו כעי״ז התומים בקת״ב
)נ״ג ,נ ״ ס והרש״ש שם ,על עיקר דברי התוס׳
שם גבי מחליף פרה בחמור שהקשו דלא
תועיל תפיסת הלוקח בוולד כיון דגודרות אין
להם חזקה ,דהרי התם איירי מדין מוחזק
והממע״ה ,וא״כ מה שייכא בזה רינא
דגודרות אין להם חזקה.
ועי׳ מה שהוכיח מזה הגרש״ש בשע״י
)שע״ה פט״ו( דבדינא דגודרות אין להם
חזקה נאמר דמלבד דאין תפיסתם ראיה ,גם
אינו נחשב ל״מוחזק״ בגודרות ,ואשר לפ״ז
א״ש מה שהק׳ התוס׳ מהפקיד טלה אצל
בעה״ב ,וע״פ דרכו של הדברי משפט ,דכיון
דל״ש דין ״מוחזק״ בגודרות ,א״כ גם
בהפקיד טלה אין בעה״ב נחשב ל״מוחזק״
בטלה ,ובדין הוא שיחלוקו ,ושפיר הקשו
התוס׳ על מאי דאיתא התם דהממע״ה.
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ה ודאד להתבונן חזקת מרא קמא כממונא מנלן דאזלינן בתרה .בשלמא חזקת
ממון מהסברא שמיע להו כדאמרי בריש הפרה >ב״ק מו (:סברא הוא
ובר ,אבל חזקת מרא קמא שאין שום אחד מוחזק בו שיד שניהן שוה בו מנלן
דלוקמה בחזקת מרא קמא ועל אידך שדינן לאתויי ראיה .ואפשר לומר דחזקת
מרא קמא בממון מכח חזקה קמייתא דאיסורא הוא דאתיא וכמו דבכל ספק
זר ז ה ב

]וגם לדרך זו צ״ל דהא דלא מצי בעה״ב
לזכות בטלה מדין ״תפוס״ בלחוד
בלא דין ״מוחזק״ ,הוא משום דבדררא
דממונא לא מחני ״תפוס״ לחוד וכמש״נ
לעיל ,אלא שלדרך זו מאי דחשיב בעה״ב רק
״תפוס״ בטלה הוא משום דהוי גודרות,
ובגודרות ל״ש דין ״מוחזק״ וכמש״ב
הגרש״ש ,ולפ״ז בשאר מטלטלין שאינם
גודרות תועיל תפיסה גם בשמא ,משא״ב
לדרך הראשונה מאי דהוי בעה״ב ״תפוס״
בטלה ולא ״מוחזק״ הוא משום דלית ליה
חמ״ק ,וא״כ שייך זה גם בשאר מטלטלין
שאינם גודרות .וכן מבואר להדיא בנתה ״מ
הנ״ל ,שב׳ דיסוד דברי התוס׳ דלא מהני
תפיסת בעה״ב בטלה בטענת שמא ,הוא בכל
המטלטלין ולאו דוקא בגודרות ,וע״כ מבואר
כהדרך הראשונה הנ״ל ,ודו״ק[.
ו ב ס פ ר דברי חיים )דיני תפיסה סי׳ ט׳( כ׳
ליישב קושית רבינו ,דבאמת יכלו
!;תוס׳ ליישב דבהפקיד טלה אצל בעה״ב
מהני תפיסתו כיון דאין כנגדו חמ״ק ,אלא
שלפ״ז אם יתפוס המפקיד מבעה״ב תועיל
תפיסתו ,כיון דבעה״ב הוי רק ״תפוס״ בטלה
ולית ליה תורת ״מוחזק״ ,ומ״תפוס״ גרידא
מהני תפיסה] ,ואילו מלישנא ד״הממע״ה״
משמע דלא מהני תפיסה מבעה״ב ,וכדחזינן
גבי ספק בכורות דתנינא ״הממע״ה״ ,ומסיק
הש״ס דאי תקפו כהן מוציאין מידו[ ,ולהכי

הוצרכו התוס׳ לומר דשאני הפקיד טלה אצל
בעה״ב דהוחזק מעיקרא בטלה חי ,ומה״ט
חשיב בעה״ב ״מוחזק״ בטלה ,ושוב לא
מהני תפיסה ,וע״ע מה שיישבנו את קושית
רבינו באופן חדש בקו׳ כלל גדול סי׳ ט״ז.
בג .כן נקטו בקצה״ח
סק״י( ,ובש׳׳ש )ש״ד פכ״ד( ,ובנתה״מ
)סי׳ פ״ח סק״ד( ,דחמ״ק בממון הוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא ,וכן נקט בשו״ת
הרעק״א )מהדו״ת סי׳ ל״ס בדעת התוס׳ ב״ב
)לב ,ב( ,שכ׳ דלא מוקמינן אחמ״ק בספיקא
דדינא ,ופי׳ הרעק״א דבריהם דחמ״ק הוא
מטעם חזקה ,וחזקה לא מהני בספיקא
דדינא ,וכן מתבאר מדבריו בתשו׳ )מהדו״ק סוף
סי׳ קל״ס עיי״ש .וכן נקט בשו״ת חת״ס )אה״ע
סי׳ פ״ה( ובחידושיו לכתובות >עה ,ב( .וכ״כ
להוכיח בשער משפט )סי׳ מ״ו ,ס״ק י״ד(
ובשו״ת באר יצחק )יו״ד סי׳ י״ח( מהגמ׳
ביבמות )לא ,א( ,דאמרינן התם דאי תו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן אחזקה
מהתורה ,ה״נ לא מוקמינן אחמ״ק בתו״ת,
ומבואר דחמ״ק הוא מדין חזקה.

)סי׳ ר״ם סק״ב וסי׳ צ״א

אכן יעו׳ במהרש״א בב״מ >ק .א( שנקט
דחמ״ק בממון הוא מטעם מוחזק,
וכמו שהכריע רבינו בסמוך ]ועי׳ מה
שנתבאר ביסוד דבריו להלן הערה ל״א[,
וכ״כ הנתה״מ בתשובה לבעל החמרת שלמה,
הו״ד בשו״ת חמד״ש ) או״ ח סי׳ ב׳(] ,וצ״ע דהוא
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לכאו׳ סותר לדבריו בנתה״מ
הנ״ל[ ,וכן האריך להוכיח בשע״י ) ש ״ ה פי״ד(,
עיי״ש.
)סי׳ פ״ח סק״ד(

וכן משמע מדברי הראשונים בכמה דוכתי,
ועי׳ בזה בתום׳ בב״מ )ב ,ב( ד״ה התם
וז״ל ,״ואע״ג דאפי׳ עומדת באגם אית להו
לרבנן הממע״ה ,מ״מ מיקרי האחד ׳תפוס׳
מחמת חזקת מ״ק״ .ובתוס׳ בב״ב )לה ,א(
ד״ה ומ״ש כ׳ וז״ל ,״דאזלינן בתר חזקה
דממונא ומוקמינן לה בחזקת מרא קמא״,
ודקדק מדבריהם המהרש״א ]בב״מ שם[
דחמ״ק הוא מטעם חזקת ממון .וכן מבואר
בתוס׳ הרא״ש בב״מ )צז ,ב( שכ׳ דבדררא
דממונא חשיבי שניהם מוחזקין ,וביאר ד״ז
וז״ל ,״דחזקת שניהם לסומכוס כמו לרבנן
חזקת מ״ק״ ,ואם נימא דחמ״ק הוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא אין מובן לדבריו.
ובריטב״א בב״ב )לה ,א( כ׳ וז״ל ,״דע״כ לא
פליגי אלא משום דחשבינן לבעל הפרה
׳מוחזק׳ כיון שהיו הבעלים הראשונים״,
ומשמע דחמ״ק הוא מדין מוחזק .וכן משמע
בשמ״ק בב״מ)ב p ,בשם תוס׳ חיצוניות וז״ל,
״איכא למימר אוקי ממונא בחזקת מ״ק שאין
להוציא הממון מחזקתו מספק בלא ראיה״.
וכ״כ הגרעק״א להוכיח מדברי התוס׳ בב״מ
)ק ,א( בד״ה הא מני ,שכ׳ דחזקת הגוף
לא מהני לאפוקי מחזקת מ״ק ,ועל כדחך
הוא משום דחמ״ק הוא מדין מוחזק ,שהרי
אם הוא מטעם חזקה ,אמאי לא מהני חזקת
הגוף לאפוקי מיניה ,והרי חזקת הגוף עדיף
משאר חזקות] ,כמבואר בתוס׳ בכתובות )עה,
 pד״ה אבל[ .וכ״כ להוכיח בקובץ שיעורים
)ח״ב סי׳ ח׳( מדברי הרא״ש בפ״ב דקידושין
)סי׳ ח׳( שב׳ דרוב לא מהני לאפוקי ממ״ק,
ומבואר דחזקת מ״ק הוא מדין מוחזק ,דאם

הוא מדין חזקה הרי קיי״ל דרובא וחזקה
רובא עדיף] ,ועי׳ לק׳ כלל ו׳ )הערה ע״ד(
שהוכחנו מד׳ הראשונים בריש פ׳ שור שנגח
את הפרה דס״ל כהרא״ש דרוב לא מהני
לאפוקי ממ״ק[ .ועד״ז מוכח מדברי התוס׳
בב״ב )לב p ,ד״ה אמאי ,שכ׳ דמגו כנגד
חמ״ק לא מהני כיון דהוי מגו להוציא.
]ובפשוטו כנגד חזקה קמייתא דאיסודא מהני
מגו וכמש״כ בחידושי הגרש״ש על כתובות
)סי׳ כ׳ ס״  . pוע״ע בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב וסי׳
פ׳׳ב סקי״ג( שכ׳ דרוב ומגו מהנו לאפוקי
מחזקת מ״ק ,ואזיל לטעמיה דחמ״ק הוא
מטעם חזקה ,אכן דבריו הם לכאו׳ שלא
כדברי התוס׳ והרא״ש הנ״ל ,וצ״ע[.
ו ב שו ״ ת נחל יצחק
כ׳ להוכיח דחמ״ק הוא מטעם
מוחזק ,ממש״כ הרמב״ם )פ״ד מהל׳ גרושין
ה״ד( ,גבי גט שהיה חקוק על יד עבדו ,והיה
העבד יוצא תח״י האשה ,דהוי ספק מגורשת,
]כיון דגודרות אין להם חזקה[ ,אע״ג
דמוקמינן העבד אחזקת מ״ק .ומבואר
דחמ״ק הוא מטעם מוחזק ,דאם הוא מטעם
חזקה אמאי לא תועיל חמ״ק להכריע הספק
איסור דאינה מגורשת .וכן מוכח מדברי
הרמב״ם) ,בפ״כ מהל׳ מכירה הי״א( ,שכ׳ דלא
מוקמינן אחמ״ק בשמא ושמא ,ואי נימא
דחמ״ק הוא מטעם חזקה א״כ אמאי לא
מוקמינן אחזקת מ״ק גם בטוען שמא] ,ועי׳
בקובץ שיעורים כתובות אות רע״ג[.

)סי׳ ע״ב ס״ק י״א ענף ד׳(

וכן משמע מהסוגיא בב״ק )מו ,א( גבי שור
שנגח את הפרה וילדה ,דאיתא התם,
״זה כלל גדול בדין הממע״ה״ ,ויעוי׳ בתוס׳
שם בד״ה שור שנגח ,שהוכיחו דהסוגיא
מיירי בעומדת באגם דליכא אלא חמ״ק ,הרי
דחמ״ק הוא מדין הממע״ה .וכן הוא להדיא

כח
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איסדרא מעמידין הדבר בחזקת מה שהי׳ מתחילה קרדם שנולד הספק בין להחירא
בין לאיסורא כריליף בפרק קמא דחולין)ט (:הבי נמי בממון בשנולד בו ספק אם
הוא של ראובן או של שמעון מעמידין אותו בחזקת מי שהיה מתחילה .אבל
קשה ,דא״ב מאי טעמא דסומכוס דפליג על חזקת מרא קמא בממון ,וכי סלקא
דעתך לומר דאיהו יפלוג נמי על חזקה קמייתא באיסורא יי .ואפשר לומר דטעמא
זר ז ה ב

ברשב״א שם וז״ל ,״ואע״פ שקראוהו מוציא
לדברי חכמים״ ]והיינו דקשיא ליה לישנא
דהממע״ה ,והרי מיידי בעומדת באגם דליכא
אלא חמ״ק[ ותירץ וז״ל ,״היינו משום
דבעלים הוו מוחזקין ומחזיקין אותו
בחזקתן״] ,פי׳ ,דחמ״ק מהני לאשוויי
הבעלים הראשונים ל״מוחזק״ וממילא הוי
אידך ממע״ה[,

דהא גופא דחשיב המ״ק למוחזק הוא מכח
דיש לנו להעמיד הממון אחזקתו ומדין חזקה
קמייתא ,ועד״ז כ׳ בקה״י ) ב ״ ב סי׳ כ״ג(] .וע״ע
במש״כ בספר פתח הבית )סי׳ מ״א( דחמ״ק
תרתי איתנייהו ביה ,דין חזקה ודין מוחזק,
וכן פי׳ בנחל יצחק )סי׳ צ״א ס״ד ענף ד׳( ועי׳
במש״כ בזה בשיעורי הגר״ש רוזובסקי על
ב״מ )סי׳ י׳( ,וע״ע לק׳ כלל ז׳ הערה נ״א[.

וכן מדוקדק מלשון הש״ם בב״מ )לן ,א(
דפריך ״ונוקמא אחזקת מ״ק וליהוי
אידך הממע״ה״ ,ומשמע דחמ״ק הוא מטעם
מוחזק והממע״ה] ,ועי׳ בזה לעיל הערה
י״ח[ ,וכן כ׳ לדקדק מלשון הגמ׳ הנ״ל
בשו״ת מהרי״ט )חו״מ סי׳ ל׳( וז״ל ,״ובפרק
השואל פרכינן ונוקמא אחזקת מ״ק וניהוי
אידך ממע״ה וכו׳ ,אלמא לרבנן מ״ק הוא
המוחזק אפ׳ במטלטלין ואידך הוי מוציא״.
אולם צ״ע מהמשך דברי מהרי״ט שם שב׳
לדמות חמ״ק במחליף פרה בחמור וילדה,
לחזקת הגוף גבי מקוה שנמדד ונמצא חסר,
דכשם שאמרינן התם דאוקמי מקוה אחזקתו
והשתא נחסר ]עי׳ נדה ב ,ב[ ,ה״נ אמרינן
אוקי פרה אחזקת המוכר והשתא נמכרה,
ומשמע דס״ל דחמ״ק הוא מטעם חזקה] ,וכן
נראה מדבריו )שם סי׳ קל״ח( שב׳ להשוות
חמ״ק לחזקת פנויה יעוי״שן .ואפ״ל בדעתו
דבאמת חמ״ק הוא מטעם מוחזק וכמו
שנראה מדבריו הנ״ל בחו״מ )סי׳ ל׳( ,אלא

בד .אכן יעוי׳ בגמ׳ בחולין )י ,א( וברש״י
שם בד״ה תניא ,דמשמע דהא
דמוקמינן דבר אחזקתו שנוי הוא בפלוגתא,
דראב״י לא ס״ל לדין חזקה קמייתא דאיסורא
]ועי׳ רמב״ן ורשב״א שם[ .אולם יעוי׳ בתוס׳
בב״מ >ק ,א( ד״ה והא מני ,דמפורש בדבריהם
דהיכא דחזקת מעוברת מסייעת למוחזק
מודה סומכוס דהממע״ה ,הרי דלא פליג
סומכוס על עיקר דין חזקה קמייתא דאיסורא.
וכן מוכח ממש״כ התוס׳ שם ]וכ״ה בריטב״א
בשמ״ק ובחידושי הר״ן שם[ ,דסומכוס פליג
ארבנן בין במוחזק ובין במ״ק ,הגם שדין
מוחזק אינו מטעם חזקה ,וכמש״כ רבינו
בסמוך בס״ו] ,וכן מתבאר מדבריו כאן
שחקר בגדר חזקת מ״ק אם הוא מטעם
מוחזק או מטעם חזקה קמייתא דאיסורא,
ומבואר דס״ל דדין מוחזק גופא אינו מטעם
חזקה קמייתא[ ,וכיון דפליג גם במקום
מוחזק ,על כרחך דאין מחלוקתם בהלכות
חזקה.
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דסומכוס משום דסובר דכל ממון המוטל ]בספק[ חשיב כאילו שניהן מוחזקין
כמו שכתבו התום׳ בפרק השואל )כ״מ צז :ד״ה לימא( דחשיב אליביה כאילו כל
אחד מוחזק במחצה יי ,ומשום הכי לא אזלינן ביה בתר מרא קמא נגד חזקת
זר זהב

כה .בקובץ שיעורים )ח״ב סי׳ ט׳ אות ו'( פי׳
דבדררא
התוס׳
דמש״ב
דממונא חשיב כאילו שניהם מוחזקים ,הוא
מכח הדין יחלוקו ,דכיון דיש לכ״א זכות
לקבל מחצה ,חשיב עי״ז למוחזק במחצה.
אולם בד׳ רבנו כאץ מבואר דלא כץ ,אלא
דעצם הדררא דממונא הוא דמשווי להו
למוחזקיץ ,דאי נימא דהוא אך מכח הריץ
יחלוקו ,א ״כ ל״ש לומר דסומכוס לא אזיל
בתר מ״ק משום דחשיבי שניהם מוחזקיץ,
דאדרבה יש לנו לומר דחזקת מ״ק תכריע את
הספק ,וממילא לא יחול כלל דיץ יחלוקו,
ושוב איץ כאץ שניהם מוחזקיץ.
ובאמת יש להקשות כעי״ז על עיקר סברת
הקו״ש ]דהדיץ יחלוקו הוא דמשווי
להו למוחזקיץ[ ,ממה שפי׳ התוס׳ בב״מ )צז,
 ,pדמה״ט דחשיב דשניהם מוחזקיץ ,לא
אמרינץ בזה ברי ושמא ברי עדיף ,וצ״ע אמאי
לא נימא דע״י הברי לא יחול מעיקרא דיץ
יחלוקו ,וממילא איץ כאץ שניהם מוחזקיץ.
אכץ י״ל דכיוץ דמצד עצם הספק בלא
טענותיהם ,הדיץ הוא יחלוקו ,להכי נחשב
הברי למוציא .אולם זה שייך רק לגבי ברי
ושמא ,דלא מהני בתורת הכרעה בספק ,אלא
הוי רק ריץ בהלכות טענות דהברי זוכה
בטענתו ]וכמש״כ בשע״י ש״ו פי״ח[,
ומשו״ה נחשב להוציא ,משא״ב לעניץ חזקת
מ״ק דמהני מתורת הכרעה בספק ,איץ לומר
דיחשב המ״ק למוציא ,דאדרבה ע״י המ״ק
הספק מוכרע מעיקרא ולא חייל בזה דיץ
יחלוקו כלל ,וכיוץ שב׳ רבינו דטעמא

דבדררא דממונא לא מוקמינץ אחמ״ק ,הוא
משום דחשיבי שניהם מוחזקיץ ,על כרחך
דס״ל דהא דחשיבי שניהם מוחזקיץ איץ זה
מכח הדיץ יחלוקו ,אלא מחמת עצם הדררא
דממונא.
וכן משמע בתוס׳ הרא״ש בב״מ שם וז״ל,
״וי״ל דם ״ל לבעל התלמוד כיוץ דחזינץ
לסומכוס הספק שארע הכא ,דאיכא דררא
דממונא ,על ידו הוטל הממוץ בחזקת
שניהם״ ,ומבואר דעצם הדררא דממונא הוא
דמשווי לשניהם מוחזקיץ ,וכמש״כ רבינו ,וכץ
פירש בזה בנחל יצחק )ח״ב סי׳ צ״א( ,יעו״ש.
כו .דקדק רבינו לכתוב דבממוץ המוטל
בספק חשיב כ״א מוחזק
במחצה ,ררק מה״ט נחשב המ״ק למוציא,
משא״ב אי הוי כ״א מוחזק בכולה הרי איץ
כאץ מוציא מחבירו .וכ״כ בקו״ש )ח״ב סי׳ ט׳(,
דמאי דבשניהם מוחזקיץ מקדי האחד מוציא
מחברו ,הוא משום דכ״א הוי מוחזק במחצה,
וממילא הוי מוציא כלפי אידך מחצה] .והנה
לפי מה שפי׳ הקו״ש )יעוי׳ לעיל הערה כ״ה(,
דהא דחשיבי שניהם מוחזקיץ הוא מכח הדיץ
יחלוקו ,פשיטא דכ״א הוי מוחזק רק במחצה,
משא ״כ לדרכו של רבינו דהא דחשיבי
שניהם מוחזקיץ הוא אך מכח הדרדא
דממונא ,היה מקום לומר דכ״א הוי מוחזק
בכולה ,אולם רבינו נקט דכ״א הוי מוחזק
במחצה ,וממילא הוי המ״ק מוציא[.

ועי׳

ברש״י בב״מ )ב p ,ד״ה תרוייהו,
דמשמע מדבריו דבשנים אוחזיץ

ל
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ממון® אבל לרבנן לא מיחשיב כאילו כל אחד מוחזק כמחצה וכיון דאין כאן
 .כט
חזקת ממון אזלינן בתר חזקת מרא קמא כמו באיסורי בתר חזקה קמייתא’
זר זהב

בטלית הוי כ״א מוחזק בכל הטלית ואין כאן
מוציא מחבירו ,ולכאו׳ זהו דלא כמש״ג
בדברי רבינו .אכן יעוי׳ בנחל יצחק )ח״ב סי׳
צ״א ס״ד ענף ה׳( שב׳ לחלק בין שנים אוחזין
לדררא דממונא ,דהגם דבשנים אוחזין הוי
כ״א מוחזק בכולה ,מ״מ בדררא דממונא הוי
כ״א מוחזק רק במחצה] ,ועי׳ מש״כ בזה לק׳
כלל ח׳ הערה ל״ד[.
כו .צ״ע בזה ,דהרי מאי דלא מהני חזקת
מ״ק לאפוקי מחזקת ממון ,הוא
דוקא בטוען המוחזק ברי ,וכמש״ב התום׳
בב״מ )ק ,א( בד״ה וליחזי ,משא״כ בטוען
הלוקח שמא מוקמינן הממון אחמ״ק ,ואם
נימא דהא דלא אזיל סומכוס בממון המוטל
בספק בתר חמ״ק הוא משום דע״י הדררא
דממונא חשיבי שניהם מוחזקין ,וכמש״כ
רבינו ,א״כ לא שייך זה אלא בברי וברי ,והרי
בגמ׳ בב״מ מבואר דלחד מ״ד אמר סומכוס
יחלוקו אפי׳ בשמא ושמא ,וצ״ע.
ונראה ליישב ,דמש״כ התום׳ דבמחליף
פרה בחמור לא מהני תפיסת
הלוקח בשמא לאפוקי מחמ״ק ,הוא משום
דס״ל להתוס׳ דהוי הלוקח רק ״תפוס״
בממון] ,וכמש״נ לעיל בהערה כ״ב[,
ו״תפיסה״ גרידא לא מהני לאפוקי מחמ״ק
בשמא ,משא״כ היכא דהוי ״מוחזק״ בממון
שפיר מהני חזקתו כנגד המ״ק אפי׳ בשמא.
ולפ״ז ניחא ,דהרי מאי דס״ל לסומכוס
דבדררא דממונא חשיבי שניהם מוחזקין ,אין
פירושו דעי״ז הוו ״תפוסים״ בממון ,שהרי
אין הממון ברשותם כלל בכדי שנדון בזה
מתורת ״תפיסה״ ,אלא הגדר בזה הוא דע״י

דאיכא דררא דממונא ,אית להו תורת
״מוחזקין״ בממון ,דע״י דאיכא דררא למר
ולמר הוי הממון בחזקת שניהם ,ולכך שפיר
מהני חזקתם אפי׳ בטענת שמא.
ערד יש ליישב ,דמש״ב התוס׳ בב״מ )ק ,א(
דבעינן שהלוקח יתפוס בברי ,הוא
משום דבטוען שמא איתרע חזקתו בממון
]וכ״ה מבואר בחידושי הר״ן שם ,וכן משמע
מלשון הריב״א בתוס׳ בכתובות )עו ,ב(
דבמוחזק בשמא ״הוי חזקתו כמאן דליתא״
עיי״ש[ ,והטעם לזה הוא דבמוחזק בשמא
אין תפיסתו כבעלים ולכך איתרע חזקתו.
וא״כ נראה דזהו דוקא בדין מוחזק שע״י
תפיסה ,דבזה בעי לטענת ברי לאשוויי ליה
למוחזק ,משא״ב בדין מוחזק שע״י דררא
דממונא ,הרי בזה אין חזקתו בממון ע״י מה
שתופס הדבר כבעלים ,אלא דעצם הדררא
דממונא הוא דמשויא ליה תורת ״מוחזק״
בממון ,ולכך שפיר חשיב מוחזק אפי׳ בשמא.
כח .אמנם בתום׳ לק׳ )קטז p ,ד״ה לימא,
מבואר דלא כן ,אלא אף רבנן
ס״ל דבדררא דממונא חשיבי תרוייהו
מוחזקין ,וכבר תמה בזה ,בנחל יצחק )ח״ב סי׳
צ״א ס״ד ענף ו׳( על רבינו .ועי׳ בזה לעיל )הערה
י״ז( ,ולק׳ )כלל ח׳ הערה ל״ה( שהוכחנו כדרכו
של רבינו מדברי תוס׳ הרא״ש ,והרמב״ן
בב״מ )צז.p ,
כט .אמנם נראה דיסוד דברי התוס׳,
דלסומכוס בדררא דממונא
חשיבי שניהם מוחזקין אינו מוסכם ,דמדברי
התוס׳ ככתובות )יב p ,משמע דפליגי ע״ז,
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ואפשר עוד לומר דחזקת מרא קמא בממון לא מחזקה קמייתא דבאיסורי אתיא,
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זר ז ה ב

]ועיי״ש שתי׳ את קושית התום׳ בב״מ
באופ״א[ ,ולשיטתם הדרא קושית רבינו
לדוכתא ,אמאי לא אזיל סומכוס בתר חמ״ק.
ונראה דלשי׳ התום׳ בכתובות תתבאר
סברת סומכוס באופן אחר .דכיון
דבממון המוטל בספק דינו של הספק הוא
שיחלוקו ,על כן ל״ש לאוקמי אחמ״ק ,דדין
חזקה הוי דין הנהגה בספק ,והיכא דכבר
נאמר דין בספק כיצד לפסוק בו למעשה,
וכגון בדררא דממונא אליבא דסומכוס,
דנאמרה בזה הלכה רממון המוטל בספק
חולקין ,ממילא לא נאמרה בזה הנהגה של
חזקה ,משא״כ לרבנן דבדררא דממונא לא
נאמר כלל דין לספק ,שפיר מוקמינן אחמ״ק
והממע״ה] .ועי׳ בשע״י )ש״א פ׳ י״ט( שביאר
עד״ז מאי דלא אזלינן בתר חזקה בספק
טומאה ברה״י ,דכיון דנאמר בזה דין לספק
)דספק טומאה ברה״י טמא( ,ממילא ל״ש
לאוקמי אחזקה ,יעוי״ש[.
ונראה דיסוד ד״ז ]דלסומכוס בדררא
דממונא דין הספק הוא שיחלוקו[
מתבאר מתוך דברי התוס׳ בכתובות שם ,שב׳
דהפלוגתא אי ברי ושמא ברי עדיף הוא רק
אליבא דחכמים ,משא״כ לסומכום לעולם
חולקין .וביאור דבריהם הוא ע״פ הנ״ל ,דכיון
דלסומכוס עצם הדררא דממונא מחייב דין
יחלוקו ,א״כ לא מהני הברי להפקיע מדין
יחלוקו שחייל .משא״כ לחכמים דאמרי
הממע״ה ,הרי אין זה משום שכך דינו של
הספק ,אלא רק דמספק אין אנו עושים מעשה
להוציא מן המוחזק ,ולכך היכא דאיכא ברי
ושמא ,שפיר אמרי׳ בדי עדיף ומוציאין מידו.

ל .צ״ע בזה מהמבואר בכתובות )יב ,ב( גבי
משארסתני נאנסתי דנאמנת לרבן
גמליאל לומר דנאנסה אחר האירוסין כיון
דאית לה חזקת הגוף ,הרי להדיא דמהני דין
חזקה גם בספיקא דממונא ,וכן מבואר
בכתובות )עה ,ב( גבי מצא בה מומין דנאמנת
לרבן גמליאל מכח חזקת הגוף לומר דאחר
האירוסין נולדו בה המומין.
ו או לי יש לדחות לפמש״כ החזו״א
פ״ב סק״ד וסקכ״ג( ,דהא דנאמנת לרבן
גמליאל הוא משום דע״י שהחזקנו אותה
קודם הספק בחזקת בתולה מהני זה להאלים
כח תביעתה ,והוי תביעה מבוררת ולאו כל
כמיניה דהבעל להטיל בה ספק] .והביאור
בזה הוא ,דכיון דהוי תביעתה מבוררת ,א״כ
הבעל שבא להטיל ריעותא בתביעתה מקרי
ממע״ה) ,ועי׳ להלן הערה ל״א בשם החזו״א באה״ע
סי׳ ע״ב( ,וכן מדוקדק מלשון המשנה שם )עה,
א( ״הבעל צדיך להביא דאיה״ ,ודו״ק[ .ולפ״ז
נראה דלא בעי לזה להלכה של חזקת הגוף
מתורת חזקה דמעיקרא ,אלא סגי במה
שבמציאות החזקנו אותה עד השתא בחזקת
בתולה בכדי להאלים כח תביעתה .וכ״ז הוא
דוקא לגבי חזקת הגוף דהוי חזקה על
המציאות ,משא״כ חמ״ק דהוי רק חזקת דין
לא מהני להאלים כח התביעה ,ודו״ק] .ויסוד
למש״נ ,מדברי המהדש״א בכתובות )עה ,ב(
ד״ה ספק טמא ,שנקט דלר״ג חזקת הגוף לא
אלימא מחזקת דין ,וא״כ צ״ע ,דלפ״ז אמאי
נאמנת לד״ג מכח חזקת הגוף לטעון שנולדו
המומין לאחר האירוסין ,והרי איכא כנגדה
חזקת פנויה שמכרעת שנולדו קודם לכן .אכן
)אה״ע סי׳
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ממון ממש היא ,דכמו דבחזקת ממון הסברא נותנת שאין להוציא הימנו בלי ראיה,
ה״נ אין להוציא מחזקת מרא קמא בלי ראיה ,דבל שידוע שהיתה שלו מתחילה אף
שהוא עומד ברשות הרבים או באגם בי גזא דבעלים איתא וחשבינן ליה כאילו עדיין
הוא מוחזק ,דדל ספיקא מהבא תשאר ביד הבעלים הראשוניםלא;
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לפמש״נ ניחא ,דהרי מאי דבעי דחזקת הגוף
תסייע לטענתה אין זה מתורת חזקה
המכרעת ,אלא דסגי בעצם המציאות שהיתה
עד השתא בלא מומין לסייע לטענתה ,וא״כ
לא איכפת לן דאיכא כנגדה חזקת פנויה,
דסו״ס כיון שבמציאות היתה עד כה בחזקת
שלימה ,מהני זה להאלים כח תביעתה,
ודו״ק[.
ובעיקר סברת רבינו דחמ״ק בממון אינה
מטעם חזקה קמייתא ,משום
דממונא מאיסורא לא ילפינן כה״ג ,לכאו׳
צ״ע ,דהרי הכא לא ילפינן ממונא מאיסורא,
אלא רק ילפינן דחזקה מהני לברר את הספק,
ושוב אין לחלק בזה בין ממון לאיסור .וכבר
הק׳ בקובץ שעורים )ח״ב סי׳ מ״ה( על עיקר
מאי דילפינן חזקה מבית המנוגע )חולין י ,ב(
והרי איסורא מטומאה לא ילפינן ,ותי׳ ע״ז
דבכה״ג לא חשיב איסורא מטומאה ,כיון
דרק ילפינן דהספק מוכרע ע״י חזקה ,ושוב
אין לחלק בזה בין טומאה לאיסורא ,ועד״ז
י״ל הכא ,דלא מקרי ממונא מאיסורא ,וצ״ע.
ועי׳ בתוס׳ בב״ק )כז ,ב( שהק׳ דנילף רוב
בממון מדיני נפשות ,הרי דכה״ג לא חשיב
ממונא מאיסורא ,וצ״ע.
ועי׳ בשע״י )ש״ה פי״ ס שביאר הטעם דלא
מהני חמ״ק בממון מתורת חזקה
באופן אחר ,דהא דאזלינן בעלמא בתר חזקה
הוא רק היכא דליכא הכרעה אחרת בספק,
משא״ב בספיקות של ממון ,דלעולם איכא

הכרעה מצד משפטי הממון ]וכגון דין
יחלוקו או כדא״ג או שודא דדייני וכו׳[ ,לא
נאמר בזה דיני חזקה כלל.
ובחידושי הגרנ״ט על ב״ב
אורייתא( כ׳ לבאר ,דדין חזקה
שייך דווקא היכא דמספקא לן אם נעשה
שינוי בגוף החפץ ,ולהכי בספק ממון דהספק
הוא בבעלות ואילו בגוף החפץ לא נשתנה
מידי ,לא שייך ביה דין חזקה] .ובשו״ת
אגרות משה )יו״ד ח״א סי׳ ר״ב( רצה להעמיס
ביאור זה בדברי רבינו ,דמש״ב דממונא
מאיסורא לא ילפינן הוא מטעם זה ,דבממון
לא הוי שינוי בדבר כמו באיסורין ,ומשו״ה
לא שייך ביה דין חזקה ,ולפ״ז לא יקשה על
רבינו מההיא דמשארסתני נאנסתי ,אולם
מרהיטת לשונו של רבינו לא משמע כן,
וצ״ע[.
)סי׳ קע״ז הוצאת

לא .צ״ב דמה ענין חמ״ק לדין הממע״ה,
והרי מאי דקיי״ל בכל דוכתא
רעל המוציא להביא ראיה ,הוא בבא להוציא
ממון מרשותו של חבירו ,דמספק לא עבדינן
עובדא להוציא ממון מיד המוחזק בו,
משא״כ בקיימא ברה״ר דאין הממון ברשות
חד מינייהו ,לכאו׳ ל״ש בזה דינא דהממע״ה.
אכן יעוי׳ במהרש״א בב״מ )ק ,א( על תוד״ה
הא מני שכ׳ וז״ל ,״דה״נ מהני חזקת מ״ק
להעמיד הממון בחזקתו והוי כאילו ממש
מוחזק בו״ .ומלשונו משמע דע״י דאית ליה
חמ״ק רואים את הממון כאילו הוא ברשותו
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של המ״ק ,וממילא נידון אידך כמוציא ממון
מרשותו של חבירו ועליו הראיה .וכן משמע
מלשון רבינו כאן ,שכ׳ דהיכא ראיכא חמ״ק
״כל היכא ראיתא בי גזא דבעלים איתא״ .וכן
איתא בש״ך בסוף סי׳ צ״א ,וכהאי לישנא
מצינו ברמב״ן במלחמות בב״מ )ד ,ב מדפי
הרי״ף( ובפסקי הריא״ז ) ב ״ מ פ״ט הי״ ס יעו״ש,
אולם הסברא בזה צ״ב וכנ״ל.
עוד יל״ע בזה ,דהנה במהרש״א שם כ׳
דכיון דחמ״ק הוא מטעם מוחזק ,א״כ
ל״ש דין חמ״ק אלא בקיימא באגם ,דכיון
דאין הממון ברשות חד מינייהו דיינינן
להממון כאילו הוא ברשותו של המ״ק,
משא״כ היכא דנמצא הממון ברשות חר
מינייהו ,ל״ש לומר שהמ״ק יחשב מוחזק בו.
אכן יעוי׳ בתום׳ בב״מ )ק .א( ד״ה וליחזי,
שב׳ גבי מחליף פרה בחמור וילדה .דאם
קיימא הוולד ברשות לוקח ,והלוקח טוען
שמא ,מוקמינן הוולד אחמ״ק ,הרי להדיא
דאפי׳ היכא דקיימא הממון ברשות לוקח
שייך בזה דין חמ״ק .וזהו לכאו׳ דלא
כהמהרש״א ,וצ״ע.
ונראה לפרש בזה באופן אחר .דדין
״מוחזק״ באמת לא תליא במה
שהממון הוא תח״י וברשותו ,אלא יסוד דין
מוחזק הוא במה שאנו רואים את הממון
״בחזקתו״ ]והיינו בחזקת שהוא שלו[ ,והבא
להוציא ממון מחזקתו של חבירו עליו
הראיה .ויסוד ד״ו מבואר בר״י מיגש בב״ב
)לד ,p ,שב׳ דהגם דקיי״ל דברי ושמא לאו
ברי עדיף ,מ״מ היכא דאין הממון ברשות חד
מינייהו אמרי׳ ברי עדיף ,״משום דמוקמינן
ליה ברשותיה דההוא דקאמר ברי והוי אידך
הממע״ה״ ,ודבריו צ״ע ,דמה ענין ברי ושמא
לדין הממע״ה .אלא ע״כ מוכח כנ״ל ,דדין

הממע״ה לא תליא במה שהוא מוציא
מדשותו של חבירו ,אלא במה שהוא מוציא
הממון מ״חזקתו״ ,והיכא שטוען ברי ,ואידך
הוי רק שמא ,כיון שמחזיקינן את הממון
בחזקת זה שטוען ברי ]הגם שאין הממון
ברשותו[ ,ממילא דיינינן לאידך כממע״ה.
וער״ז כ׳ בחזו״א )אה״ע סי׳ ע״ב ס״ז( וז״ל,
״דהבא בטענה שהיא משנה ומחדשת את
הענין חשוב כמוציא והמחזיק טענה
המעמדת את הדבר על ענינו הידוע חשיב
מוחזק וכו׳ שכל הטוען דבר מחודש עליו
הדאיה״ .וכ״כ בשו״ת מהרי״ט )חו״מ סי׳ ח׳(
בשם שו״ת הרשב״א .ועד״ז מצינו ברי״ט
אלגזי על בכורות )פ״א אות ח׳ ס״ז בד״ה וראיתי(
וז״ל ,״כי מוציא מחבירו לא מקרי אלא הבא
להוציא דבר מחזקתו הראשונה״ ,ועיי״ש
שביאר בזה הא דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו ,דנהי דהכהן הוי ״תפוס״ בבכור ,מ״מ
כיון דהוי הבכור ״בחזקת״ הישראל ,חשיב
הכהן למוציא מחבירו ועליו הראיה .דדינא
דהממע״ה תליא במה שהוא מוציא ממון
מ״חזקתו״ וכנ״ל ,וז״ל שו״ת הר״ן )סי׳ ל״ג(
״ואם רק אמרו בממון וכו׳ שאין מוציאין
אותו ׳מחזקתו׳ אלא בראיה ברורה״] .ובזה
יש לבאר מש״כ בתשו׳ הרשב״א המיוחסות
להרמב״ן )סי׳ ק׳( דמאן דנקיט שטרא חשיב
מוחזק בממון ,ואכמ״ל[.
ואשר לפ״ז מבואר היטב הא דחמ״ק מהני
מטעם מוחזק ,וכמש״כ רבינו ,דאין
הפירוש בזה דחזינן את הממון כאילו הוא
״ברשותו״ של המ״ק ,אלא דע״י שהיה עד
כה בעלים על הממון ,ממילא מחזיקין הממון
״בחזקתו״ ,ואידך הבא להוציא מחזקתו עליו
הראיה .וכן נראה כביאור זה מלשון הרשב״א
בב״ק ריש פ׳ שור שנגח] ,הובאו דבריו לדיל
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והנה הרמב״ן ז״ל בכללי תפיסה אשר לו )ב״מ ו ,(.העתיקו מוה״ר בצלאל
אשכנזי בשיטתו לב״מ )שם( בסוגיא דתקפו כהן ,עמד שם על מה שהקשו
הראשונים ז״ל בהאי דפרק ב׳ דכתובות )כ (.דקאמרינן התם לא מגבי גבינן ליה
ולא מקרע קרעינן ליה ,ופירש״י ) ד ״ ה ואוקי( דאי תפס לא מפקינן מיניה ,אלמא
דמהני תפיסה לספיקא ,וכתקפו כהן מסקינן דמפקינן מיניה .ותירץ ז״ל ,אבל
יש לומר דכל תרי ותרי לא אמרינן אוקי ממונא אחזקת מריה אלא מאן דתפס
תפס במטלטלי ,דספיקא דאורייתא הוא ,וכל ספיקא דאורייתא אפילו באיסורא
נמי לא אמרינן אוקמה אחזקה כדפרישית בקידושין בפרק האומר )סו .ד״ה
אילימא( עכ״ל ,ומדבריו נראה דחזקת מרא קמא בממונא מכח חזקה קמייתא
דבאיסורי אתיא ,ומש״ה דן דבתרי ותרי דבאיסורי לא מוקמינן אחזקה קמייתא
גם בממון לא מוקמינן אחזקת מרא קמא
זר זהב
הערה כ״ג[ ,עיי״ש היטב .ולפ״ז שפיר שייך
דין חמ״ק אפי׳ בקיימא הממון ברשות לוקח
]וכמש״ב התום׳ הנ״ל[ דאע״ג דהוי הלוקח
״תפוס״ בממון ,מ״מ כיון דהרי הממון
״בחזקת״ המוכר ]שהוא המ״ק[ ,דיינינן
להלוקח כמוציא ועליו הראיה.
לב .בשע״י )ש״ה פי״ד( תמה על רבינו,
דאמאי הוצדך בזה לדברי
הרמב״ן ,ולא הוכיח מגמ׳ ערוכה ביבמות
)לא ,א( גבי נכסי דבר שטיא דתרי אמרי
כשהוא שוטה זבין ותרי אמרי כשהוא חלים
זבין ,דלמאן דס״ל דתו״ת הוי ספיקא
דאורייתא ולא מוקמינן אחזקה מהתורה ,ה״נ
לא מוקמינן אחזקת מ״ק ,הרי להדיא דחזקת
מ ״ק הוא מטעם חזקה] .ואכן יעוי׳ בשער
משפט )סי׳ מו ס״ק יד( שכ׳ להוכיח מסוגיא
דבר שטיא ,דהא דמוקימנן אחמ״ק הוא מדין
חזקה קמייתא וכנ״ל[.
אכן יעוי׳ בדברי הגרעק״א בכתובות )כ ,א(
שפי׳ את סוגית הגמ׳ שם באופן אחר,

דכשם שלא מוקמינן אחזקה בתו״ת ]למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא[ ,ה״נ
לא מוקמינן אחזקת המוחזק בתו״ת ,אלא
יחלוקו .ולפ״ז אין הכרח מהתם דחמ״ק
הוא מטעם חזקה ,דאפי׳ אם הוא מדין
מוחזק ,מ״מ לא מוקמינן אחזקת המוחזק
בתו״ת .אולם בדברי הרמב״ן מבואר דלא
כהגרעק״א ,שהרי מפורש ברמב״ן דאפי׳
אי תו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,מ״מ
מוקמינן הממון אחזקת המוחזק ואין גובין
מספק.
ויעוי׳ בנחל יצחק
שב׳ לדחות הראיה מסוגיא דבר
שטיא ,דשאני התם דהלוקח מוחזק בקרקע,
ובכה״ג באמת לא מחני חמ״ק מטעם מוחזק
אלא רק מטעם חזקה ,משא״כ היכא דליכא
מוחזק בקרקע שפיר י״ל דהוי המ״ק מוחזק
בקרקע ,וא״צ בזה לדין חזקה] .והוא
עפמש״נ לעיל הערה כ״ג בשם הפתח הבית
>סי׳ מ״א( דחמ״ק תרתי איתנייהו ביה דין
חזקה ודין מוחזק ,והיכא דאיכא מחזיק
)ח״ב סי׳ צ״א ,ס״ד ענף ד׳(,
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לה

דש לדחות ולומר דזהו טעמא דהרמב״ן ,משום דהא דלא מהני תפיסה
בספיקא הוא משום דדיינינן להתופס בגזלן ,דאילו הוו אתי לבי דינא
בעוד שלא תפס היה הדין עם הנתבע דהמוציא מחבירו עליו הראיה,
השתא דתפס אידך מפקינן מיניה ודיינינן ליה בגזלנותא .זהו טעם הדבר
דלא מהני תפיסה ,וכמו שיתבאר בכללים הבאים .ולפי״ז הכי קאמר
הרמב״ן ,כמו דבספק איסורא היכא דיש חזקה לאיסורא דיינינן לעובר
עליו כעובר על ודאי איסור וסוקלין ושורפין על החזקות ,ואפילו הכי
בספק דתרי ותרי לא דיינינן ליה כעובר על ודאי איסור ,ה״נ בספק ממון
אף דבכל ספק דיינינן להתופס בגזלנותא ומפקינן מיניה ,בספק דתרי ותרי
לא דיינינן ליה בגזלנותא ולא מפקינן מיניה .והכי משמע לי לישנא
דהרמב״ן שכתב ואפילו באיסורא ובו׳ ,אלמא דחזקת מרא קמא לאו חזקה
קמייתא דאיסורא הוא*;
זר זהב

בקרקע ל״ש דיחשב המ״ק למוחזק .וכעין
סברא זו איתא במהרש״א בב״מ )ק ,א(
עיי״ש[,
לג .בשערי ישר )ש״ה פי״ד( ביאר דבריו,
דהא דלא אזלינן בתר חזקה
בתו״ת למ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא ,הוא
משום דבספיקא דתו״ת דין הספק הוא מן
התורה ,ואין לנו לעשות שום מעשה כנגד
עדים ,אלא עלינו לעשות כדברי ב׳ הכתות
עד שיוודע מי משקר ,וכיון דאין אנו יודעים
עם מי האמת ,יש לבי״ד להסתלק מלפסוק
בספק .ולהכי לא מוקמינן אחזקת מ״ק
בספיקא דתרי ותרי ,דנהי דחזקת מ״ק הוא
מטעם מוחזק ואינה מכרעת בספק ,מ״מ כיון
דיש לבי״ד להסתלק מן הספק ,ממילא א״א
להוציא הקרקע מיד המחזיק אלא היכא
דקיימא ארעא תיקום ,עכ״ד.
אכן מלשון רבינו נראה דביאר בזה באופן
אחר ,דאע״ג דחמ״ק הוא מטעם
מוחזק ,מ״מ גם דין מוחזק הוי פסק דין ודאי

]ועי׳ בזה להלן כלל ו׳ סוף הערה י״ט[,
ולהכי לא מהני תפיסה בספק ממון ,דכיון
דהוכרע הספק דהוי ממונו של המוחזק,
דיינינן לתפיסתו בגזלנותא ומוציאין מידו,
ואשר לפ״ז בספיקא דתו״ת כיון דל״ש ביה
תורת הכרעה ,שפיר מהני תפיסה .אמנם
מלשון הרמב״ן בכתובות )טז ,p ,שכ׳ וז״ל,
״ולי נראה דכל תרי ותרי בעדים אין מוציאין
מידו במטלטלין וכו׳ דעדים אלימי ולא
מפקינן כנגדן״ ,משמע יותר כדרכו של
הגרש״ש ,דהא דלא מוקמינן אחמ״ק בתו״ת
הוא משום דלא עבדינן מעשה כנגד עדים,
ולא משום שלא מהני הכדעת חזקה בתו״ת.
ומדברי רבינו כאן מבואר דאזלינן בתר
חזקה קמייתא דאיסורא בדיני
נפשות ,וכן נקט בט״ז)חו״מ סי׳ ל׳ סק״ג( ,וכן
הוא דעת הראש יוסף בחולין )י ב ,א( .אכן יעוי׳
בשו״ת חמד״ש )אה״ע סי׳ י״א( שהביא
מהנתה״מ דפליג ע״ז ,וס״ל דלא מהני חזקה
קמייתא לענין נפשות ,וכ״כ בהגהות אמרי
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וראיתי להרב פני יהושע ז״ל בפרק קמא דבבא מציעא )ו :בגמ׳ ד״ה והכא( שדעתו
דחזקת מרא קמא בממון חזקה מעליא היא ומכה חזקה דאיסורא אתיא,
והיא חשיבא אפילו לאכרועי בענין איסורא .וראייתו מהמקדיש בהמתו לא
הקדיש את הכוי )נדרים יח ,(:והיינו משום )חזקת ממון( ]חזקת מרא קמא[^י.
זר זהב

ברוך על הש״ש )ש״א פ״א( .ועי׳ בתום׳
בכתובות )כב p .ד״ה הבא ,ובתום׳ בגיטין
)יז ,א( ד״ה משום ,דמשמע להדיא כמש״ב
רבינו .וראה עוד להלן ) כ ל ל ו׳ הערה ח׳(.
לד .יסוד זה שכ׳ הפנ״י דחזקת מ״ק מהני
להכריע ספק הקדש ,לכאו׳
מפורש הוא בדברי הראשונים בב״ב )קמחP ,
בסוגיא דשכ״מ שהקדיש דהוי בעיא דלא
איפשטא אי יכול לחזור בו ,ופסק הרמב״ם
)בפ״ט מהלכות זכיה הי״ט( דמספק יכול לחזור בו,
ופירשו הראשונים דהוא מטעם דמוקמינן
הממון אחזקתו .וז״ל הר״ן בחידושיו שם,
״הילכך אם עמד חוזר ,דנכסי בחזקת נותן
קיימי ,וכן פסק הרמב״ם ,ואע״ג דלגבי הקדש
איכא למימר דהוי ספיקא דאיסורא ,משום
איסור מעילה ,כיון דממונא בחזקתיה קאי
אפשר דהוא ודאי דאין איסור הקדש חל
עליו״ .וכ״כ בשו״ת הרשב״א )ח״א סי׳ תרנ״ס
ובשו״ת הריב׳׳ש )סי׳ ק״ס( יעו״ש ,ומבואר
דחזקת מ״ק הוא מדין חזקת איסור ומהני
לאכרועי איסורא.
אכן יעוי׳ בספר קובץ הערות )סי׳
ט״ו( ,שחקר בגדר איסור מעילה
בהקדש אם הוא מדין איסור גזילה או מדין
איסור הנאה ,וכ׳ דמדברי הראשונים הנ״ל
מוכח ראיסור מעילה הוא מדין איסור גזילה,
ומה״ט אזלינן ביה לקולא ,ומספק יכול
לחזור בו .ולפ״ז ליכא ראיה מדברי
הראשונים הנ״ל דחזקת מ״ק היא מטעם
נ״ב אות

חזקה קמייתא דאיסורא ,דלדרכו נמצא דהא
דאזלינן בספק הקדש לקולא אין זה מטעם
חזקה כלל ,אלא הוא מהדין הכללי דספק
ממונא לקולא ,דספק הקדש לא שאני משאר
ספק ממון דאזלינן לקולא.
אולם לכאו׳ לפ״ז נדחית גם ראיית הפנ״י
מהקדיש בהמתו לא הקדיש את
הכוי ,דלפמש״נ הא דלא הקדיש את הכוי אין
זה מטעם דחמ״ק הוי חזקה המכרעת ,אלא
הוא מטעם דספק הקדש נידון ככל ספק ממון
דאזלינן ביה לקולא.
אכן נראה דראיית הפנ״י מהקדיש בהמתו
במקומה עומדת .דהנה יעוי׳ בקובץ
הערות שם שב׳ להוכיח מדברי הראשונים
דיסור ד״ז דאיסור מעילה בהקדש הוא
מטעם גזילה ,אינו אלא בקדושת דמים,
משא״כ בקדוה״ג אין איסורו משום גזל
אלא הוא מדין איסור הנאה מהקדש] .ויעו׳
בנתה״מ )סי׳ כ״ח ס״ק ב׳( שחילק עד״ז לענין
תשלומי מעילה בין קדו״ד לקדוה״ג ,ויעו׳
בזה בחידושי הגר״ח בפ״ח מהלכות מעילה
ה״טן .ואשר לפ״ז א״ש ראיית הפנ״י,
דמהא דתנן דלא הקדיש את הכוי ,שפיר
מוכח דחזקת מ״ק הוא מטעם חזקה ,דהרי
בהקדיש בהמתו הספק הוא אם חייל על
הבהמה קדוה״ג] ,שהרי אי חייל ההקדש
הוי ראוי למזבח[ ,וא״כ לא הוי ספק
ממונא אלא ספק איסורא ,וכיון דאזלינן
ביה לקולא על כרחך דחזקת מ״ק מהני
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וגם זה לדעתי אינה ראיה ,דהתם טעמא אוחרא משום דלא מעייל איניש ממונו
לספיקא וכדאיתא בפרק ב׳ דנדרים )שם( לה.
זר זהב
להכריע

הספק איסור ,ומתורת
קמייתא וכמש׳׳כ הפנ״י.

חזקה

ובעיקר מש״ב לחלק בין ספק קדו״ד לבין
ספק קרוה״ג ,מצינו כן להדיא
בחדושי הרעק״א )ביכורים פ״ב מי״א( שב׳
דספיקא דהקדיש חייתו אי הקדיש את הכוי
הוי ספק ממונא כיון דמספקא לן אם חייל
קדו״ד] ,דגם להצר דכוי הוי בכלל חיה
וקדוש ,מ״מ אינו קרב למזבח[ ,משא״כ
ספיקא דהקדיש בהמתו אי הקדיש את הכוי
הוי ספק איסודא ,כיון שהספק הוא אם חייל
בזה קדוה״ג] ,דהרי להצד דהוי בהמה הוי
דאוי למזבח וחייל קדוה״ג[ ,ומבואד כמש״נ.
ואבן המעיין בדברי הפנ״י יראה דמייתי
דאייתו ]דחמ״ק הוא מטעם חזקה[,
דווקא מהקדיש בהמתו ,משא ״כ מהקדיש
חייתו לא הזכיד הפנ״י מידי ,ולהמבואר הוא
בדקדוק ,דמהקדיש חייתו באמת ליכא ראיה
דחמ״ק הוא מטעם חזקה ,דבזה י״ל דהא
דלא הקדיש את הכוי הוא מטעם ספק ממונא
לקולא וכמש״ג ,ודו״ק.
לה .אכן המעיין בדברי הפנ״י ,יראה דמה
שהוכיח דחמ״ק הוא מטעם חזקה
אין זה מגוף המשנה .אלא מדבדי הד״ן
והרמב״ם שפירשו דטעמא דלא הקדיש את
הכוי הוא משום דמוקמינן הממון בחזקת
המקדיש ,וא״כ מוכח דחזקת מ״ק הוא מדין
חזקה ,דאל״כ היה לחוש לספק איסוד
מעילה ,דדין מוחזק לחוד לא מהני להכדיע
הספק איסור] .והא דאמדי׳ בגמ׳ בנדדים,
דטעמא משום דלא מעייל איניש נפשיה

לספיקא ,ביאר בזה בשעורי הגר״ש רוזובסקי
עמ״ס ב״מ )עם׳ צ״ג( ,דאי מעייל איניש נפשיה
לספיקא ,א״כ יחול ההקדש מודאי ,ודק
משום דלא מעייל הוי ספק ,וממילא מותר
מדינא דהממע״ה[.
אולם לכאו׳ ראיית הפנ״י צ״ע ,דאפי׳ אי
נימא דחזקת מ״ק אינה מדין חזקה.
אלא מדין מוחזק ,מ״מ א״צ לחוש לאיסוד
כיון דאיכא לממון חזקת היתר ,ומהני חזקת
היתר להכריע את הספק לקולא .ונראה בזה,
דכיון דשורש הספק הוא בממון אם חל
ההקדש אם לאו ,והספק איסור מעילה הוא
בתולדה מהספק שבממון ,ממילא לא שייך
דהחזקת היתר תכריע את הספק איסור לחוד
בלא שיוכרע שורש הספק בממון ,וכיון
דפידשו הר״ן והרמב״ם דבספק הקדש אזלינן
לקולא ,ע״כ מוכח דמהני חזקת מ״ק להכדיע
את שודש הספק בממון ומדין חזקה ,וממילא
מהני אף לגבי הספיקא דאיסורא ,וכמש״כ
הפנ״י.
]י אין להק׳ מהא דמצינו גבי מקוה שנמדד
ונמצא חסד )נדה ב .ב( דמוקמינן
להטמא אחזקתו ,אע״ג דשורש הספק
שבמקוה לא הוכדע ,דשאני התם דהחזקת
טומאה של הטובל לא שייכא כלל למקוה,
משא״כ לגבי ספק הקדש דהחזקת היתר היא
בממון עצמו ,א״כ ל״ש שתועיל החזקה
להתיר הספק איסור בלא שיוכרע הספק
בממון עצמו ,ודו״ק[.

ונראה

דהדברים מוכרחים מיניה וביה,
דהלא לעיל כ׳ רבינו דהסברא דלא

לח
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ו והוי יודע שהרב כנסת הגדולה בכללי קים לי )חו״מ סימן כ״ה סעיף ז׳( הביא
בשם הרב מוהר״ר יחיאל באסן ז״ל שהיה שואל מאי טעמא אומרים
קים לי בממונא ולא באיסורי ,והרי בממון אם אין הלכה כן הוי ליה גזל
ביד המוחזק וגזל נמי איסורא הוא לי .והשיב דבשלמא גבי איסורא אי
זר זהב

מועלת חזקת מ״ק מדין חזקה הוא משום
דממונא מאיסורא לא ילפינן ,ולפ״ז צ״ע מה
שייך להביא ראיה מספק הקדש לשאר ספק
ממון ,דהלא גם אם נימא דבעלמא חמ״ק
מהני מתורת מוחזק ,מ״מ לענין ספק הקדש
דהוי איסורא ,בדין הוא שתועיל חמ״ק
מתורת חזקה ,דאיסורא מאיסורא ילפינן.
אכן לפמש״נ ניחא ,דכיון דבספק הקדש
שורש הספק הוא על הממון ,א״כ
ל״ש שיוכרע הספק איסוד לחוד בלא שיוכרע
הספק ממון ,אלא בעי שהחמ״ק תכריע את
הספק ממון תחילה ,ואם בעלמא לא מהני
חזקת מ ״ק מתורת חזקה להכריע הספק
שבממון ,משום דממונא מאיסורא לא ילפינן,
א״כ גם הכא לא תועיל חמ״ק להכריע את
הספק איסור ,וכיון שכ׳ הרמב״ם והר״ן
דאזלינן לקולא ,על כרחך דחמ״ק הוא מטעם
חזקה ומהני להכריע את הספק שבממון,
ושוב ליכא גם ספק איסורא.
וע״פ יסוד זה יש ליישב מה שהק׳ בתשר
הגרעק״א )מהדו״ק סי׳ קס״ז( ,על הא
דתנן )ב״מ ו p ,דספק בכור הממע״ה ,ותני
עלה דאסורין בגיזה ועבודה ,דלכאו׳ צ״ע
אמאי לא תועיל חזקת חולין של העובר
להתיר הספק איסור של הולד ולהכדיע דאינו
קדוש ,ומכח זה נדחק הגרע״א לפרש דהא
דאסורין בגיזה ועבודה הוא אך מדרבנן .אכן
לפי מה שנתבאד הוא מיושב היטב ,דהלא
איסור גיזה ועבודה הוא בתולדה ממאי דהוי

הבכור ממון כהן] ,וכמו שהוכיח הגרש״ש
בשע״י )ש״ה פ״ס מהסוגיא בב״מ )ו ,ב(
שתלתה הא דאסורין בגיזה ועבודה בדין
תקפו כהן אי מוציאין מידו ,יעו״ש[ ,וא״כ
ל״ש דבכה״ג תכריע החזקה את הספק איסור
בלחוד בלא שיוכרע הספק בממון.
והגרעק״א שמיאן בזה נראה דס״ל
שם
הסוגיא
דלמסקנת
דמתרצינן ד״קדושה הבאה מאליה שאני״,
נתחדש בזה דאין איסור בכור תלוי בדין
הממון כלל ,אלא כל שהוא בעצמותו בכור
מהני זה לאוסרו ,ולהכי הק׳ הגרעק״א דתהני
חזקת חולין להכריע את הספק איסור .אכן
לפי מה שביאר הגרש״ש בשע״י שם דגם
למסקנת הסוגיא תליא קדושת בכור בדין
ממון כהן] ,וביאר את דברי הגמ׳ ״קדושה
הבאה מאליה״ באו״א ,יעו״ש באורך[ ,א״ש
קו׳ הגרעק״א וכמש״נ.
לו .צ״ע ,דלכאו׳ הוי ליה להק׳ כן על עיקר
דין ספק ממונא לקולא ,ולאו
דוקא על דין קים לי בממונא ,דאמאי אזלינן
לקולא והרי איכא ספק איסור גזל .ובנוסח זה
הקשו התומים בקת״כ )סי׳ כ״ה( ,ובברכת
שמואל עמ״ס ב״מ )סי׳ ז׳( בשם האחרונים,
ובשע״י ) ש״ ה פ״א( ,אמנם בדברי מוהר״י באסן
מפורש דהק׳ כן דוקא על דין קים לי ,וצ״ב.
ונראה דבכל ספק ממון לא הוקשה
למוהר״י באסן דנחוש לאיסור גזל,
דבזה אזלינן לקולא מטעם רמהני חזקת ממון
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לט

אזלינן לחומרא יצאנו מידי איסור ,אבל כששנים חלוקין על ממון אפילו אי לא
אמדינן קולא לנתבע אין אנו יוצאין מידי איסור גזל ,שהרי אם הדין הוא כדברי
האומרים להחזיק הוי ליה גזל ביד המוציא ,ולכן היכא דקיימא ממונא תיקום
ע״כ'
זר זהב
להכריע הספק לקולא ]ומדין חזקה[ ,וכמו
טענת קים לי לסלק הספק איסור ,א״כ מ״ש
דורו
שהביא רבעו בסמוך בשם חכמי
ספק ממון מספק איסור דמהני טענת קים לי,
שפירשו כן ,אלא שס״ל למוהר״י באסן
וא״צ לחוש לאיסור גזילה.
דטעם זה שייך דוקא בגוונא דהיה מוחזק
לז .עי׳ בשע״י ) ש ״ ה פ״א( שתמה על דבריו,
בממון מעיקרא .דבכה״ג מהני חזקת ממון
דמה בכך דגם אצל השני איכא ספק
להכריע את הספק ,משא״כ בגוונא דבא לידו
גזל ,מ ״מ יש לו לחוש לעצמו שמא עובר על
הממון בתפיסה ]ועיקר דין קים לי הוא
איסור ,ואינו יכול להחזיק הממון מספק.
בכה״ג וכמש״כ רבעו בסמוך[ ,הרי בזה לא
ויעוי׳ באורים ותומים )בק ת״כ סי׳ כ״ה( שהק׳ על
חייל ליה תורת ׳׳מוחזק״ בממון ]כמבואר
ד׳ מוהר״י באסן ,דלפי דבריו היכא דהתובע
בתשו׳ הגרעק״א סי׳ קל״ו ובש״ש ש״ד
ברי והמוחזק שמא ,יש לו ליתן הממון לתובע
פט״ז[ ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,ודין ״תפוס״
כיון דהתובע לית ליה ספק איסורא .ואילו אנן
לא מהני להכריע את הספק ,ולהכי הקשה
קיי״ל דברי ושמא לאו ברי עדיף ,וכן הק׳
אמאי א״צ לחוש בכה״ג לאיסור גזל.
בשער משפט )סי׳ ס״ז סק״ר( ,ובשו״ת חת״ס
והא דהוקשה למוהר״י באסן דוקא על
)יו״ד סי׳ רמ״א( עיי״ש] .ויעוי׳ מש״כ בבאר
גוונא דקים לי ,ולא על שאר דיני
יצחק אה״ע ) סי׳ ו׳ ענף ד׳( ובאמרי בינה)הל׳ טו״נ
תפיסה דמהני ,וכגון תפיסה ברשות וקודם
ס״ג( ,דאמנם הך מ״ד דס״ל ברי עדיף הוא
שנולד הספק ,נראה דבהנך גווני באמת מהני
מה״ט דהוי ספק גזל כידו של הנתבע ,וצ״ע[.
תפיסתו לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״ בממון
ועוד יש להעיר ממש״כ הראשונים שהבאנו
ואינו רק ״תפוס״) ,וכמש״נ לעיל הערה כ״א(,
לעיל )הערה ל״ד( ,דלגבי ספק הקדש
וא״כ ליכא בזה דררא דגזל .אמנם לכאו׳ הוי
אמרינן דספק ממונא לקולא ,והרי גבי הקדש
מצי להקשות מהא דמהני תפיסה בברי )י ע ו׳
ליכא לסברת מוהר״י באסן ,דלגבי הקדש
בתום׳ וברא״ש בכתובות כ ,א( דהרי בכה״ג
ל״ש איסור גזל ,וא״כ מן הדין הוא דמספק
שתופס בברי הוי בפשוטו רק ״תפוס״ בממון
יתן הממון להקדש.
וכמו שנקט רבעו לק׳ סוף כלל ג׳ .אכן נראה
אכן לפמש״נ לעיל )הערה ל׳׳ז( רכל דברי
דמתפיסה בברי לק״מ ,דכיון דטוען בברי
מוהר״י באמן הם בגוונא דבא לידו
שהממון שלו ,שוב א״צ כלל לחוש לאיסור
בתפיסה א״ש ,דהרי בהנך גווני הוי הנתבע
גזל ,וכמו בשאר ספק איסור דמהני טענת
מוחזק מעיקרא.
ברי) ,עי׳ כתובות כב ,ב ״באומרת ברי לי׳׳(,
ומשו״ה הקשה דוקא מגוונא דתופס בטענת
ויעוי׳ ביד רמ״ה על ב״ב )קנה ,ב אות קל״ט(
קים לי ,דכיוון דבספק איסור חזען דלא מהני
שב׳ להדיא כסברת מוהר״י באסן
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ושטעתי־ מחכמי דורינו שיחיו שתמהו על דבריו באמרם שהקושיא מעיקרא
ליתא ,משום דבספק איסורא נמי אזלינן בתר חזקה הן לאסור הן
לחתיר ,וחכא נמי איכא חזקה להתירא וחיא חזקת ממון או חזקה קמייתא^".
וכעניותי לא נכנסו דבריהם באזני ,ראפילו אי נימא דחזקת מרא קמא היא חזקח
המכרעת כדרך שמכרעת חזקה קמייתא בספק איסור ,חזקת ממון לחוד בלי הזקת
מרא קמא ודאי חזקה שאינה מכרעת היא ,דלאו מקרא ילפינן לה ואין לה ענין
לחזקה קמייתא דבאיסורי וטענת קים לי מהני אפילו בתפיסת השני שאין לו
זר ז ה ב

וז״ל ,״וה״מ היכא דליכא למיחש לאיסורא
וכר ,וגבי ממונא אע״ג דאיכא ספק איסור
גזל ואיסורא דאורייתא הוא ,כיון דכי אולת
להאי גיסא איכא למיחש לאיסורא דתובע,
וכי אזלת לאידך גיסא איכא למיחש לאיסורא
דנתבע אוקי ממונא בחזקת מאריה״] .ועי׳
היטב בד׳ הש״ך )יו״ד סי׳ קע״ז ס״ק ס״ח(
מש״כ גבי ספק החזרת ריבית קצוצה[.
לח .מתירוצם מבואר דאזלינץ בספיקא
דדינא בתר חזקה] ,ודלא
כמש״כ המל״מ בפ״ב מטומאת צרעת[ ,דהרי
דין קים לי הוא דוקא בספיקא דתיקו,
ואפ״ה ס״ל דמהני חזקת ממון להכריע
הספק .ועוד מבואר מדבריהם דהיכא דבא
לידו הממון בתפיסה הוי ״מוחזק״ בממון
שתפס ,ודלא כמש״כ הגרעק״א והש״ש
שהבאנו לעיל הערה ל״ו.
ולשיטתם של חכמי דורו ,צ״ע מהא
דתו״ת
דבספיקא
דקיי״ל
אזלינן לקולא ואין גובין מספק ,ואפילו למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא,
]וכדמשמע בכתובות )כ ,א( ,וכן הוא ברמב״ן
בב״מ )ו ,א([ ,וצ״ע דהרי למאן דס״ל דתו״ת
הוי ספיקא דאורייתא לא מוקמינן אחזקה
מהתורה] ,והא דזוכה בממון הוא רק מתורת

״תפוס״[ ,וא״כ מן הדין היה דניזל לחומרא,
וצ״ע.
לט ,ומצינו שנחלקו בפלוגתא זו הקצה״ח
והנתה״מ ,דבקצה״ח
ס״ק ה׳( נקט דחזקת ממון הוא מטעם חזקה,
ובנתה״מ >שם ס״ק ט״ס כ׳ להשיג עליו דאין
חזקת ממון מדין חזקה קמייתא ,אלא רק
דמספק אין מוציאין מהמוחזק דהממע״ה.
ןוע״ע בקצה״ח )סי׳ ע״ה סק״ב( ,ובנתה״מ )שם
סק״ס ,ובמשובב שם ,ובשו״ת חמד״ש )או״ח
סי׳ ב׳( בשם הנתה״מ ,ובש״ש )ש״א פ״כ(,
ובשו״ת חת״ס )ח״ה חו״מ סי׳ ס״ז ד״ה ואיננו(
ובפנ״י כתובות )עו ,ב( ד״ה כלה[.

)סי׳ ל״ד

ובחך פלוגתא נחלקו רבינו וחכמי דורו,
דחכמי דורו ס״ל דהוא מטעם חזקה
וכדס״ל לקצה״ח ,ואילו רבינו ס״ל שאינו
מטעם חזקה ,ולא מהני להכריע בספיקא
וכדס״ל לנתה״מ] .ועיי״ש בנתה״מ )סי׳ ל״ד
הנ״ל( שהביא סמך לדבריו מדברי רבינו כאן[.
ועי׳ בשו״ת מהרי״ק )שורש ע״ב( שכ׳ להדיא
כהקצה״ח דחזקת ממון הוא מתורת חזקה
קמייתא דאיסורא.
ומש״ב רבינו ,דחזקת ממון לא מקרא
ילפינן ,כוונתו לגמ׳ בב״ק ריש פ׳
שור שנגח את הפרה ,דמסקינן התם דדינא

הונטרם
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מא

חזקת מרא קמא ,ועיקר דגל קים לי הוקם בשביל תפיסת השני כמו
שיתבאר להלן )כלל ו׳ סעיף ט׳( ,ושפיר הקשה מוהר״י באסן ז״ל דאיך מהני
תפיסת השני בטענת קים לי והרי ספק איסורא דגזל הוא ובאיסורי לא מהני
קים לי;
אך גם בדברי מוהר״י באסן ז״ל לא נתקררה דעתי העניה ,שהרי לדידן דקיימא
לן כשמואל )ב״ק מו (.דאין הולכין בממון אחר הרוב ואפילו רובא מסייע
להמוציא לא מפקינן מהמוחזק ,ומה יענה התם ,נהי דמתורת ממונא לא מצינו
לאתויי עליה ניתי עליה מתורת איסורא ,שהרי כשהבית דין רואין באחד שעובר
על ספק איסור כופין אותו ומפרישין הימנו״ ,וגזל נמי איסורא ,והתם יצאנו ידי
איסור מכל וכל ,שביד המוציא לא יהיה איסור כיון דרובא מסייע ליה ורובא
מהני באיסורי מא,
זר
דהממע״ה הוא מסברא ״דמאץ דכאיב כאיבא
וכר׳״ .אכן יעדי׳ בפנ״י בגיטין ) מ ח ,ב( שהעלה
מד׳ רש״י שם )ד״ה הממע״ה( ,דגם למסקנא
בעי לקרא ד״מי בעל דברים יגש אליהם״,
לאשמועינן דאין הולכין בממון אחר הרוב.
ולפ״ז י״ל דמהך קרא ילפינן לדין חזקת
ממון .אכן בד׳ תשו׳ המהרי״ק הנ״ל משמע
דילפינן לחזקת ממון מפרשת נגעי בתים.
ועי׳ מה שהרחבנו בזה בקו׳ כלל גדול סי׳
י״ט,
מ .בספר ברכת שמואל עמ״ס ב״מ )סי׳ ז׳(
נסתפק בביאור קושית מוהר״י
באסן ]אמאי בכל ספק ממון א״צ לחוש
לאיסור גזל[ וז״ל ,״יש לעיין האם נאמר
דהקושיא היתה לענין דיהיה הדין לחומרא
כמו בספק איסור ואפילו בי״ד נמי יפסקו
להחמיר ,או לאו ,דזה ודאי ליכא למימר
דיהיה נעשית הספק ממון ע״י איסור הלאו
לספק איסור ,דהא הספק הוא בממון שחבירו
יש לו עליו ,והוי הספק בממונא ,אולם
הקושיא היתה דלכל הפחות יאמרו לו בי״ד

זהב
לצאת ידי שמים אתה צריך להשיב״ .והנה
אם נפרש כצד בתרא ,דהקושיא היתה דבי״ד
יאמרו לו לצאת יד״ש ,לא תיקשי כלל
קושיית רבינו מהא דלא מהני רובא בממונא,
דהרי גם למאי דקיי״ל דאין הולכין בממון
אחר הרוב ,מ״מ איכא חיוב לצאת יד״ש,
וכמש״כ הגרש״ש בשע״י ש״ה פט״ז ]והוכיח
כן מדין ברי ושמא דחייב לצאת יד״ש
כמבואר בב״ק )קיח .א( עיי״ש[ .אכן מלשון
רבינו כאן מבואר שפירש דקושית מוהר״י
באסן היתה דבי״ד יפסקו להחמיר וממילא
יהיה בזה דין כפיית בי״ד ויפרישוהו
מאיסורא ,ולפ״ז שפיר הקשה מהא דאין
הולכין בממון אחר הרוב.
מא .נראה דלפי מה שנתבאר לעיל בהערה
ל״ו ,דכל דברי מוהר״י באסן
הם בדוקא לגבי ההלכה של קים לי ,כיון
שבא לידו הממון בתפיסה ,לק״מ ,דהרי מאי
דקיי״ל דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
דוקא בגוונא שהיה מוחזק בממון מעיקרא,
ןוכמש״כ הש״ש בש״ד פט״ז עיי״ש ,ועי׳

טב
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ויראה לי דפירוקא דהאי מלתא כך הוא ,שלא אסרה התורה את הגזל אלא
מה שהוא של חברו מצד הדין אכל מה שהוא שלו מצד הדין לא
זר זהב
בזה להלן כלל ו׳ ס״ח[ משא״ב בגוונא דבא
לידו הממון בתפיסה ,כיון דלית ליה תורת
מוחזק בממון ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,בזה
שפיר אזלינן בתר רובא להוציא מתפיסתו,
ולפ״ז לק״מ ,דהרי בגוונא דמוחזק מעיקרא
באמת לא דיבר מוהר״י באסן ,אלא בזה
מודה לסברת חכמי דורו של רבינו דאזלינן
לקולא מטעם חזקת ממון ,דמהני להכריע
הספק לקולא.
אמנם אכתי צ״ע ,דגם לפי המבואר
]דבמוחזק מעיקרא אזלינן לקולא
מטעם חזקת ממון[ ,מ״מ אכתי קשיא שיועיל
הרוב מתורת רובא באיסורא ,דהגם דאיכא
כנגד הרוב חזקת ממון ,מ״מ לענין איסורא
רובא וחזקה רובא עדיף.
אכן יעוי׳ בתרומת הדשן )סי׳ שמ״ט( שחק׳
כעי״ז על עיקר דינא דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,דאמאי לא מהני רוב
לאפוקי מחזקת ממון והרי קיי״ל דרובא
וחזקה רובא עדיף ,ותירץ ע״ז וז״ל ,״דשאני
חזקת ממון דאית ביה טעמא דהממע״ה
ורובא לא מיקרי ראיה״ .ובפשוטו כוונתו,
דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב אין זה
מטעם ההלכה של חזקת ממון ]ומתורת
חזקה[ ,אלא הוא מטעמא דהממע״ה,
דלהוציא ממון בעי ראיה ,ורובא לא חשיב
ראיה להוציא ממון .אמנם כ״ז מועיל ליישב
רק את קושיית התרוה״ד ]דיועיל הרוב
מתורת רובא בממונא[ .אולם עדיין אין בזה
ישוב לקושייתנו ,דמ״מ יועיל הרוב מתורת
רובא באיסורא ,שהרי לדרכם של חכמי דורו
של רבינו טעמא דאזלינן לקולא בספק ממון

וא״צ לחוש לספק איסור ,הוא אך מטעם
דחזקת ממון מהני להכריע את הספק לקולא
ומתורת חזקה קמייתא ,וא״כ זה שייך דוקא
בספק השקול ,משא״כ במקום רוב ,אמאי לא
יועיל הרוב להכריע כנגד החזקה דאיכא ודאי
איסורא ,והרי לענין איסורא רובא וחזקה
רובא עדיף.
ונראה דעל כרחך מוכח בדעת חכמי דורו
של רבינו דמפרשים כמש״כ
בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב( ,שתירץ את קו׳
התרוה״ד ]אמאי לא מהני רוב לאפוקי
מחזקת ממון והרי רובא וחזקה רובא עדיף[
באופן אחר ,דשאני חזקת ממון דאלימא טפי
משאר חזקות ,ועיי״ש מש״כ בטעמא
דמילתא ,ולהכי לא אמרינן לגבי חזקת ממון
רובא וחזקה רובא עדיף ,ולפ״ז א״ש ,דבאמת
חזקת ממון מהני להכריע את הספק אפי׳
כנגד הרוב וממילא ל״ש דיהני הרוב אפי׳
מתורת רובא דאיסורא ,דהרי איכא כנגדו
חזקת ממון דעדיפא מיניה ,ומהני להכריע
את הספק להיתרא.
]והנה בדברי הקצה״ח הנ״ל לא נתבאר
להדיא דחזקת ממון עדיפא על רוב,
ואכן מדבריו בש״ש )ש״ד פכ״ד( משמע קצת
דאע״ג דחזקת ממון אלימא טפי משאר חזקות,
מ״מ לא אלימא טפי מרוב ,אלא הוי החזקת
ממון והרוב שקולין ,וממילא אין עושים
מעשה להוציא מן המוחזק) .וכעי״ז מצינו
בראשונים בכתובות )כב ,א( שביארו טעמא
דלא מהני חזה״ג לאפוקי מחזקת ממון ,וז״ל
הר״ן שם ,״דא״נ שקולין הן לא עבדינן עובדא
לאפוקי ממונא מחזקת מאריה״ )ועי׳ היטב

מונטדם

כלל א סעיף ו

הספיהות

מג

אסרתה עליו התורה ,והלכך ספק ממון שהדין בו המוציא מחבירו עליו
וגם הרב האורים
הראיה גם דררא דאיסורא לית בה כשאינו מחזירה
ותומים )כקיצור ת״כ סימן כ״ג-מ״ג( כתב מעין זה ״ג דהתורה לא אסרה אלא
זר ז ה ב

בשו״ת חת״ס אה״ע סי׳ נ״א ד״ה אך( .אולם בדעת
חכמי דורו של רבינו על כרחך מוכח דחזקת
ממון אלימא טפי מרוב ,דאי נימא דשקולין הן
א״כ אכתי מידי ספק איסור לא נפיק ,אלא על
כרחך דחזקת ממון אלימא טפי מרוב ,ומהני
להכריע הספק להתירא כנגד הרוב[.
מב .בפשוטו הביאור בזה הוא ,דגדר
איסור גזילה הוא דאסור
לעכב אצלו ממון שע״פ דיני המשפט מגיע
לחברו ,דיסוד אזהרת גזילה הוא לשמור על
דיני המשפט ,וכיון שע״פ דיני המשפט הדין
הוא הממע״ה ,שוב אין בזה דררא דגזל ]ועי׳
ברש״י ביבמות )צט ,ב( ד״ה ובכורו וז״ל,
״והכא גזל ליכא דהממע״ה״[ .אכן יעוי׳
בשע״י )ש״ה פ״א( שביאר בזה באופן אחר,
דאין חידושו של רבינו בגדר איסור גזילה,
אלא יסוד דבריו הוא בגדר דין ״בעלים״,
דבהלכה של ספק ממון לקולא נאמר דכל
שע״ם דיני המשפט הדין הוא שישאר אצלו
הממון ,חשיב איהו ״בעלים״ על הממון,
וכמש״כ בתוך דבריו ,״דאסור לגזול משל
חברו מה שהוא שלו בין ע״י ירושה ,ובין
ע״י זכיה של מקח מתנה והפקר ,ובין אם
׳זכה׳ ע״פ משפט חכמים״ ,וכיון דנחשב
לבעלים ממילא ליכא בזה דררא דגזילה.
ולפ״ז ביאר הגרש״ש הא דמצינו דמהני דין
מוחזק גם לגבי מצוות ואיסורים התלויים
בדין בעלים ,דע״י שהוא מוחזק בספק ,והדין
הוא הממע״ה ,נחשב איהו לבעלים לכל דיני
התורה ,יעו״ש.
]ובסמוך הביא רבינו מה דהק׳ עליו אחיו

לדיר
נכנסים
הספיקות
אמאי
להתעשר ,דהגם שהתורה זכתה לו הממון
מספק ,מ״מ לא עדיף מלקוח שפטור מן
המעשר .והנה לדרכו של הגרש״ש דין זה
שהתורה זכתה לו הוא היסוד המבואר כאן
בדברי רבינו שמחמתו אזלינן בכל ספק ממון
לקולא וא״צ לחוש לאיסור גזל ,דהתורה
אמרה דהמוחזק נחשב לבעלים .משא״כ
לדרך הראשונה שנתבארה ,יסוד דין ספק
ממונא לקולא אינו משום שהתורה זכתה לו,
אלא רק דליכא איסור גזל כשהדין הוא
הממע״ה ,והא דמצינו שהספיקות נכנסים
לדיר להתעשר משום ש״התורה זכתה לו״,
על כרחך הוא דין נוסף ,דבמקום שהדין הוא
הממע״ה ,מלבד מאי דאזלינן לקולא לנתבע,
עוד נאמר בזה גם שהתורה זכתה לו הממון,
והוי איהו בעלים ,וע״ע מש״כ להלן בהערה
מ״ז[.
טג .צ ״ ע ,דלכאו׳ ביאורו של רבינו וביאורו
של התומים הם שני ביאורים
שונים ,דלדרכו של רבינו הא דאזלינן בספק
ממון לקולא הוא משום דאיסור גזל תליא
במשפטי הממון ,ואילו לדרכו של התומים
הוא משום דהתורה התירה ספק גזל ,וכדין
ספק ממזר וספק מעשר .ונפ״מ בינייהו
במקום דאיכא ספק גזל וליכא הכרעה בדיני
המשפט ,וכגון לקנות מגזלן דבר שהוא ספק
גזל ,או לגזול מאיש שהוא ספק נכרי ספק
ישראל] ,למאן דס״ל דגזל נכרי מותר[.
דלדרכו של רבינו הוי ספיקא דאיסורא
ואזלינן לחומרא ,דכה״ג אינו ענין כלל לדיני

מד
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ודאי גזל ,והוי כעשירי ודאי ולא עשירי ספק מד.
ואחי אלופי מוהר״ר חיים הכהן נר״ו הקשה אותי ,לשיטתי דגם חזקת מרא קמא
לאו חזקה המכרעת היא אלא דהתורה התירה ספיקו ,א״כ ספיקות אמאי
זר זהב
המשפטים] ,דאפי׳ למאן דס״ל דגזל עכו״ם
מותר מ״מ לא נעשה בעלים על הממון
וכמש״ב היראים ,הובאו דבריו במג״א או״ח
תרל״ז סק״ג[ ,משא״ב לדרכו של התומים
דבדין ספק ממונא לקולא נאמר דספק איסור
גזל מותר מן התורה ,א״כ בכה״ג יהיה מותר
לו לגזול מספק.
ר עי׳ בספר ברכת שמואל על ב״מ
שב׳ וז״ל ,״ואולם רבינו התומים תי׳
זאת דהתורה אוקמיה ספק ממון בתורת ודאי
בחזקת הנתבע ,ואפי׳ אי כלפי שמיא גליא
דשל חבירו ,מ״מ התירה התורה ספק גזל
ואוקמה בחזקת המוחזק והוי שלו כדין לענין
לקדש אשה וע״כ גם לצאת יד״ש לא צריך״.
הרי דביאר סברת התומים כדרכו של
הגרש״ש ,דהא דספק גזל מותר הוא משום
דבדיני המשפט חשבינן ליה בעלים ודאי,
ולפ״ז נמצא דבספק גזל בגוונא דליכא הכרעה
במשפטי הממון ,מודה התומים דאסור לגזול
מספק ,כשאר ספיקא דאיסורא .אכן ממש״ב
התומים לדמות ספק ממון לספק ממזר וספק
מעשר לא משמע כן.
)סי׳ ז׳(

מד .האחרונים ]עי׳ בשע״י )ש״ה פ״א(,
ובקובץ שיעורים ב״ב
אות רנ״ח[ כ׳ להוכיח כדברי התומים מהא
ראיתא בב״ב >נז p ,גבי חצר השותפין דאיכא
דקפדי ואיכא דלא קפדי ,ופסקינן התם ,״גבי
ממונא לקולא וגבי איסורא לחומרא״ ,ופי׳
הרשב״ם שם דגבי ממונא לקולא היינו
דמותר להעמיד בהמותיו ולא חיישינן שמא

הוא מהנך דקפדי והוי שואל שלא מדעת,
ומבואר דגם היכא דליכא שום הכרעה בדיני
המשפט אלא רק ספק איסור גזילה ,אפ״ה
אזלינן לקולא.
אכן יעוי׳ בנמוק״י בב״מ >מג ,א( ,דתנן התם
המפקיד מעות אצל שולחני לא ישתמש
בהם ,ובגמ׳ אבעיא רב מרי ״קשר משונה
מאי״ ,ונשאר בתיקו ,ופסק הרי״ף דמספק לא
ישתמש בהם ,ופי׳ הנמוק״י דהוי תיקו
דאיסורא ולחומרא ,ומבואר דספק איסור גזל
דינו לחומרא ,וכשאר ספק איסור תורה ,וכמו
שנקט הגרש״ש.
וכשו״ע חו״מ )סי׳ קנ״ה ס״ג( ,הביא פלוגתת
הרמב״ם והרא״ש גבי ספק
הרחקת נזקין אם מספק יכול לסמוך,
דלהרמב״ם לכתחילה לא יסמוך ובדיעבד אם
סמך אין צריך להרחיק ,משא״כ הרא״ש ס״ל
דלכתחילה רשאי לסמוך .וביאר הגר״א )שם
ס״ק ח׳( שורש מחלוקתם ,דהרמב״ם ס״ל
דדוקא אחר שסמך אזלינן לקולא ,כיון שהוא
להוציא ממוחזק ,משא״כ קודם שסמך דליכא
מוחזק ,ספיקו לחומרא .אולם הרא״ש ס״ל
דכל שהספק בממונא הדין הוא לקולא ,ואף
שאינו להוציא מן המוחזק .ועי׳ מש״כ בזה
בספר אבי עזרי ) סו ף הלכות שכנים( ,דד״ז תליא
ביסוד ההלכה של ספק ממונא לקולא ,אם
הא דאזלינן לקולא הוא דוקא היכא דאיכא
פסק של מוחזק ,או אפי׳ היכא דליכא
הכרעה של מוחזק ,כל שהספק הוא במילי
דממונא אזלינן לקולא.
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נכנסין לדיר להתעשר )כ״מ ו ,(:נהי דתקפו כהן מוציאין מידו ,מכל מקום מידי
ספיקא לא נפיק אלא שהתורה זכתה לו בספק ,ולא עדיף מלקוח דפטור מן
המעשר )בכורות נה “ (:י .ואף דספק הוא דלמא אינו בכור ושלו הוא ,ספק לא בעי
זר ז ה ב

ובעיקר מש״כ החומים דספק איסור גול לא
אסרה התורה וכשם שלא אסרה
ספק ממזר וספק מעשר ,תמה בשע״י שם
דמנין לנו לומר כן ,והלא גבי ספק ממזר
וספק מעשר דרשו כן חז״ל מיתורא דקרא
)עי׳ קידושין עג ,א וב״מ ז ,א( ואילו מאי דספק
ממון אזלינן לקולא הוא מסברא כמבואר
בב״ק )מו . p ,ובספר שער משפט )סי׳ ס״ו
סק״ד( כ׳ דהא דבספק ממונא אזלינן לקולא
ולא חיישינן לאיסור גזל הוא משום דילפינן
מקרא דהממע״ה ,ודבריו תמוהים דהלא בגמ׳
בב״ק שם מפורש דדינא דהממע״ה הוא
מסברא] .ואפי׳ לפמש״כ בפנ״י שם להוכיח
מד׳ רש״י בגיטין ריש פ׳ הנזקין ,דגם
למסקנת הסוגיא שם בעינן קרא ,זהו רק לגבי
דין רוב וברי ושמא ,כמבואר בפנ״י שם,
משא״כ בספק השקול מאי דאזלינן לקולא
הוא בודאי מסברא .וע״ע מש״כ בקומץ
המנחה )לבעל המנחת חינוך( מצוה ל״ח,
דהא דספק ממונא לקולא הוא מהלכה למשה
מסיני ,וצ״ע[.
עוד יש להק׳ לדרכו של התומים ,דאמאי
לא אזלינן בממון אחר הרוב ,דהגם
דהתורה התירה ספק גזל ,מ״מ במקום רוב
הוי ודאי גזל ואסור .ולכאו׳ אפ ״ל לפמש״ב
בשמ״ק בב״מ >ו ,ב( בשם הרא״ש לגבי ספק
מעשר ,דאפי׳ במקום רוב לא הוי אלא ספק
מעשר ,דרוב לא הוי כודאי ,ובתומים כ׳
לדמות ספק גזל לספק מעשר .אולם
האחדונים נקטו דדברי הרא״ש הם דוקא
ברובא דאיתא קמן ]יעוי׳ בש״ש ש״ב פט״ו

ובחידושי הרעק״א כתובות יג ,ב[ ,ואילו
דינא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
אפי׳ ברובא דליתא קמן ,כמבואר בריש פ׳
המוכר פירות ,וצ״ע.
מה .בשר״ת חמדת שלמה או״ח )סי׳ א׳( ,כ׳
לתרץ את קושיית מוהר״ח
וז״ל ,״אמנם לענ״ד נראה דלק״מ ,די״ל
דבמוכר בהמה שלו וחזר ולקחה לא הוי
בכלל לקוח״ .אולם בהגה״ה שם הביא
מדברי הרמב״ם )פ״ו מהל׳ בכורות ה״י( ,דגם
בכה״ג שחזר ולקח איכא פטור של לקוח,
והוכיח כן מהגמ׳ בבכורות )נו .א( ,וכ״ה
להדיא ברש״י בבכורות )יא ,א( ד״ה ואי אתה
יכול ,יעו״ש .ועי׳ מש״כ בזה באחיעזר ) ח ״ ב
סי׳ ל״ו אות ב׳( ,ובשיעורי הגר״ש רוזובסקי
)ב״מ ו ,א אות ק״ג(.

ובפשוטו היה נראה ליישב קושיית
מוהר״ח ,דהכא ל״ש כלל
פטורא דלקוח ,כיון שע״י שהתורה זכתה לו,
מעולם לא יצא הדבר מרשותו ,דמשעה
שנולד הספק ,הרי הוא מוחזק ועומד במה
שכבר הוא שלו מקורם ,ונמצא דאין כאן
זכיה חדשה.
א ל א שצ״ע ,דלפ״ז נמצא דמה שנותן הטלה
לשם פדיון פט״ח ]כמבואר בסזגיא
שם ,וברש״י )ו p .בד״ה הספיקות ,דבספק
פדיון פט״ח מפריש עליו טלה לאפקועי
איסורא[ ,ליכא בזה תורת פדיון כלל ,דהרי
חלות פדיון פט״ח הוא ע״י שנתפס הטלה
בדין _ממון כהן ,וא״כ בספק פדיון פט״ח,

מו
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עישורי דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק ,אלא על כרחך דחזקת מרא
קמא בממון חזקה המכרעת היא ודיינינן ליה כודאי שלו ,ומשום הכי חייב
במעשר ושפיר נכנס לדיר להתעשר°י.
ועל פי זה פירש הא דמייתי התם סיוע דתקפו כהן מוציאין מידו ,דאי סלקא
דעתך אין מוציאין ,ספיקות אמאי נכנסין לדיר ,נמצא זה פוטר ממונו
זר זהב
כיון דמעולם לא יצא טלה זה מרשות ישראל
ולא זכה בו הכהן אפי׳ מספק ,ליכא בזה
תורת פדיון כלל.
ונראה בזה לפמש״כ בשע״י ש״ה פ ״ו
]ועי׳ בזה לק׳ העדה ס״א[ ,דמה
שהתורה זכתה הממון למוחזק ,זהו רק לגבי
הזכות על ההשתמשות בפועל ,משא״כ
הבעלות האמיתית לא פקעה ע״י דין
הממע״ה ,וא״כ להצד דכלפי שמיא גליא
דהוא באמת בכור ,הרי דזכה הכהן בטלה
ושפיר חל הפדיון] .ומ״מ לא חשיב לקוח,
כיון דלגבי ההשתמשות בפועל לא יצא
מעולם מרשותו משום שהתורה זכתה לו
וכנ״ל ,ועד״ז איתא בחזו״א על בכורות סי׳
י״ז ס״ח יעוי״שן.
ובספר קה״י )בכורות סי׳ ג׳( כ׳ ליישב ,ע״פ
מה שצידד שם דדין פדיון פט״ח
הוי ביסודו רק הפקעת איסור ,וגם בגוונא
דלא נעשה ממון כהן מ״מ כיון דניתן הטלה
לשם פדיון ,ניתר הפט״ח ,דאין הפקעת
האיסור בתולדה מזכיית הכהן בטלה אלא
הוא בתולדה מעצם הנתינה לשם פדיון,
ולפ״ז לק״מ.
טו .צ״ע ,דהרי לעיל )ס״ה( העלה רבינו
דדין מוחזק הוי דין ודאי ,ובזה
ביאר הא דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין אותו
מידו ,דכיון דמהני דין מוחזק לפסוק מתורת
ודאי דהממון הוא של המוחזק לכך דיינינן

לתפיסת אידך בגזלנותא ,וא״כ צ״ע אמאי לא
תתפרש הסוגיא לדרכו של רבינו כמו לדרכו
של אחיו ,דכיון דע״י דין מוחזק נקטינן
דהממון שלו ,ממילא חייב במעשר.
ונראה מוכח מזה ,דהגם דחזקת ממון מהני
מתורת ודאי ,מ״מ אין הפירוש בזה
דחזקת ממון מכרעת בשורש הספק לומר מאי
הוי ,אלא רק דכלפי משפטי הממון דיינינן
שהוא שלו ,ומשו״ה לגבי מצוות ואיסורים,
דלא סגי בהו בהכדעה מצד משפטי הממון,
אלא בעי שיוכרע עצם הספק ,ממילא לא שייך
בהו הכרעת חזקת ממון .וזהו שהקשה אחי
רבינו מסוגיא דתקפו כהן ,דלדרכו של רבינו
דחמ״ק הוא מטעם חזקת ממון ,א״כ אפילו
אי תקפו כהן מוציאין מידו ,מ״מ לגבי חיוב
מעשר דהוי דין איסורא ,ל״ש דתהני בזה
חזקת ממון.
ובזה יש לבאר מה שנתקשה רבינו לעיל,
אמאי בספק ממון לא חיישינן לאיסור
גזל ,דלכאו׳ צ״ע אמאי לא תירץ דהוא מטעם
הכרעת חזקת ממון ,וכמו שתירצו חכמי
דורו] ,שהרי גם רבינו מודה דדין מוחזק הוי
דין ודאי וכנ״לן .אלא ע״כ צ״ל כמש״נ,
דאע״ג דדין מוחזק הוי דין ודאי ,מ״מ לא
מהני דין מוחזק להכריע את עצם הספק,
אלא הוי רק הכרעה במשפטי הממון ,ולגבי
מצוות ואיסורין לא סגי בהכרעה מצד
משפטי הממון ,אלא בעינן שיוכרע עצם
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בממונו של כהן .ומאי ראיה ,דלמא לעולם אין מוציאין ואפילו הכי מצי פטר ביה
משום דכל זמן שלא תפס הכהן הרי הוא של הבעלים וכבר כתב הכסף משנה
זר זהב
הספק ,והוא הדין לגבי איסור גזל ,בעי
שיוכרע עצם הספק] .אכן לדרכם של חכמי
דורו של רבינו דס״ל דחזקת ממון הוא
מטעם חזקה קמייתא דאיסורא ,שפיר מהני
חזקת ממון גם לגבי ספק איסור ,וכשאר
חזקות דמהני לחכריע איסורא[.
מז .והיינו דקושיא זו תיקשי לדרכו של
רבינו דהתורה זכתה הממון
למוחזק ,א״כ אפילו אי תקפז כהן אין מוציאין
מידו ,מ״מ כל עוד לא תקף הכהן והוי
הישראל מוחזק ,הוי איהו בעלים על הממון.
ובפשוטו י״ל ,דיסוד זה שהתורה זכתה
הממון למוחזק ,מתלי תליא
בדין תקפו כהן אי מוציאין מידו .דאי תקפו
כהן מוציאין מידו ,על כרחך דדין הממע״ה
הוי דין ודאי ונפסק דהוי ממון שלו ,וממילא
חשיב עי״ז בעלים על הממון ,משא״כ אי
תקפו כהן אין מוציאין מידו ,ומהני תפיסה
מספק ,ע״כ דדין הממע״ה אינו דין ודאי,
אלא רק דמספק אין עושים מעשה להוציא
מידו ,ולא מהני זה לאשוויי ליה בעלים.
ולפ״ז א״ש מה שתלתה הגמ׳ דינא
דהספיקות נכנסים לדיר להתעשר בדין תקפו
כהן אי מוציאין מידו ,דרק אי תקפו כהן
מוציאין מידו וחשיב המוחזק בעלים חייב
במעשד ,משא״ב אי אין מוציאין מידו ,נמצא
דהוי רק ספק בעלים ,ולכך פטור מן המעשר.
וכביאוד זה עולה מדבדי רבינו לק׳ )ס״ח(,
שנקט גבי מקדש אשה בממון שזכה בו מדין
הממע״ה ,דלהסובדים דמהני תפיסה
מהמוחזק ,הוו קידושי המוחזק קידושי ספק,
משא״ב להסובדים דלא מהני תפיסה ,הוו

קידושיו קידושי ודאי .ומבואר כנ״ל ,דלהצד
דאין מוציאין מידו לא אמרינן דהתורה זכתה
הממון למוחזק ,אלא הוי רק ספק בעלים,
ולכך הוי רק ספק קידושין .וע״ע מש״כ
להלן בהערה ס״א וס״ג.
אכן נראה דביאור זה תליא במה שנתבאר
לעיל )הערה מ״ב במוסגר( בטעמא דבספק
ממונא אזלינן לקולא ,דלפי מה שנתבאר
לדרכו של הגרש״ש דהוא מטעם זה שהתורה
זכתה הממון למוחזק ,א״א לפרש דיסוד זה
שהתורה זכתה לו תליא בדין תקפו כהן,
דהלא הך דינא דספק ממונא לקולא הוא
לכו״ע ,ואפי׳ למ״ד דתקפו כהן אין מוציאין
מידו ,מ״מ קודם שתפס הדין הוא דאזלינן
לקולא לנתבע .אכן לפי מה שנתבאד לדדכו
של רבינו ,דדין זה שהתורה זכתה לו הוא דין
נוסף על דין ספק ממונא ]ודין ספק ממונא
לקולא הוא מטעם דאיסוד גזילה תליא בדיני
המשפט[ ,א״כ שפיר י״ל דדין זה שהתודה
זכתה לו ,נאמר רק אם לא מהני תפיסה
ממוחזק.
ואכן הגרש״ש ]דס״ל דדין זה שהתורה
זכתה לו הוא לכו״ע[ פי׳ לשיטתו
הסוגיא בב״מ באופן אחר ]יעוי׳ בשע״י ש״ה
פ״ז[ ,והוא ע״פ הגמ׳ בבכורות )נו ,ב(,
דילפינן מהתם דשותפות פוטרת ממעשר,
דכתיב ״יהיה לך״ ,ופרש״י דדרשינן ״מיוחד
לך״ דוקא ,ולפ״ז מאי דתלי הש״ס דינא
דהספיקות נכנסים לדיר להתעשד בדין תקפו
כהן ,הוא משום דאי יש לכהן זכות תפיסה
בממון ,לא קדינן ביה ״מיוחד לך״ ,ופטור מן
המעשר ,כדין שותפות שפוטרת ממעשר,

מח
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)בפ״ב מבכורות ה״ו( דבשביל זה לא חש הרמב״ם להאי סייעתא ע״ש .וע״פ הנזכר
אתי שפיר דהכי קאמר דבשלמא אי תקפו כהן מוציאין מידו שפיר אמרינן
דבשביל חזקת מרא קמא של הבעלים חשיב כאילו הוא ודאי שלו והויא עשירי
אלא אי אמרת דתקפו כחן אין מוציאין אלמא דחזקת מרא קמא אינח
ודאי
זר זהב
משא״ב אי לא מהני תפיסה ,שפיר קרינן ביה
״מיוחד לך״.
]ולדרכו של הגרש״ש צ״ע מהמשך
הסוגיא ,״כגון דלית ליה אלא
תשעה והוא ,דממה נפשך ,אי בר תיובא הוא
]פי׳ דהוי ממונא של ישראל[ שפיר קא
מעשר ,אי לאו בר חיובא הוא ]פי׳ דהוי של
הכהן[ תשעה לאו בר עישורי נינהו״.
ולפמש״ב הגרש״ש ,צ״ע מה שייך שיתחייב
בזה ממה נפשך ,דכיון דמ״מ יש לכהן זכות
תפיסה ,שוב לא הוי ״מיוחד לך״ ,וע״ע
מש״כ לבאר הך סוגיא בקו׳ כלל גדול סי׳
י״א[.
טח .ומבואר ,לדרכו של מוהר״ח ,דהא
דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו הוא משום דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק,
ומהני חמ״ק להכריע את הספק ומתורת
חזקה ,משא״כ כנגד מוחזק לחוד שפיר מהני
תפיסה .אולם צ״ע בזה ,דהראשונים בב״מ
)ו ,א( ]עי׳ ברמב״ן וברשב״א שם[ ,כתבו
להוכיח דלא מהני תפיסה בספק ממון מהא
דקיי״ל דלא מהני תפיסה בשנים אוחזין
בטלית ,והרי בשנים אוחזין בטלית ליכא
חמ״ק ,אלא רק חזקת ממון ,וא״כ מוכח
דתפיסה לא מהני גם ממוחזק לחוד שאין
עמו מ״ק] .ואין לדחות דהא דלא מהני
תפיסה בשנים אוחזין אינו מדין תקפו כהן
כלל ,אלא מדינא דחזקה כל מה שתח״י וכו׳,
שהרי הראשונים שם כתבו לדמות שנים
אוחזין בטלית לתקפו כהן דמוציאין מידו

יעו״ש[ .וכן מוכח ממש״כ הרמב״ן שם
דהיכא שתפס ברשות אם חזר השני ותפס
מוציאין מידו ,והרי זה שתפס ברשות הוי רק
מוחזק בממון ,ואינו מ״ק ,ואפ״ה כ׳ הרמב״ן
דלא מהני תפיסה מיניה .ועוד יל״ע בזה,
דלדרכו של אחי רבינו נמצא דבספק בכור
ע״כ דאיכא לישראל חמ״ק בבכור] ,דרק
מה״ט הוא דמוציאין מידו[ ,ואילו הש״ש
)ש״ד פ״ה( והפנ״י בב״מ )ו p ,העלו דליכא
לישראל חמ״ק בבכור והוכיחו כן מתשו׳
הרשב״א )ח״א סי׳ שי״א( יעו״ש ,וכן משמע
מלשון הריטב״א )הישנים( ,ב״מ )ז ,א( עיי״ש.
עור יל״ע לדרכו של מוהר״ח ,ממש״כ הבית
יעקב בכתובות )יב p ,בשם המהרי״ט,
דבחוב ל״ש חמ״ק אלא רק חזקת ממון ,כיון
דאין הספק נופל על הממון אלא על חיובו
של הגברא ,והרי בדברי הראשונים בכתובות
)כ ,א( מבואר דתפיסה לא מהני בחוב ,וא״כ
מוכח דתפיסה לא מהני אפי׳ כנגד חזקת
ממון לחוד שאין עמה מ״ק.
אכן בעיקר מאי דס״ל לאחי רבינו ,דהנידון
אי תקפו כהן מוציאין מידו הוא אם
הוכרע הספק ממון ,יש להוכיח כן מלשון
הר״ן בחידושיו בב״מ )ו p ,שב׳ וז״ל ,״דאי
תקפו כהן אין מוציאין מידו ׳ובספק מוטלין׳
מתחילתן״ ,הרי משמע דאי תקפו כהן
מוציאין מידו אין הם ״בספק מוטלין״ ,אלא
דיינינן ליה כודאי ממונו של הישראל .וכן
מבואר בלשון הרמ״ע מפאנו )סי׳ פ׳( וז״ל,
״ומדלית ליה לכהן דינא בהדיה ,ממונו של

מונטרם

כלל א סעיף ו

הספיהות

טט

מהני להחשיבו כודאי שלו מדמהני תפיסת הכהן ,נהי דכל זמן שהוא ביד
הבעלים זכתה התורה להן ,לא עדיף מלקוח ואיך פטר נפשיה ביה ע״ב
דפח״ח :
ודעתי יותר מסכמת דחזקת מרא קמא אינה חזקה המכרעת כמו חזקה קמייתא
באיסורי ,אלא מעין חזקת ממון דמסברא ידעינן לה וכמו שכתבתי
למעלה .ועיין בטור ח״מ סי׳ ר״מ )סעיף ד( מ״ש בשם הרמ״ה בענין שני שטרות
היוצאין ביום אחד )מה( ]היכא[ שנתנו זה לזה ,והשתמש שם ג״כ בחזקת מרא
קמא ,ואם נאמר דחזקת מרא קמא חזקה המכרעת מעין חזקה קמייתא דאיסורא
לא נוכל לכלכל דבריו במשפט ודו״קנ:
זר
ישדאל ודאי הוא ,דהוי ליה כהן מוציא
מחבירו ,ואין לו ואיה להביא ,וכל היכא
דמוקמינן אחזקתיה ׳ודאי׳ ממון הוא אצל
המוחזק ,וליכא למימר ספק ממון הוא זה
דהא ספיקא לאו בר עשורי הוא״ .וכן עולה
מד׳ הרמב״ן והרשב״א שב׳ דבתו״ת מהני
תפיסה ,ובפשוטו הביאור בדבריהם הוא
דבתו״ת לא הוכרע הספק ,ולהכי מהני ביה
תפיסה .אכן עיקר ד״ז דלא מהני תפיסה
בספק ממון משום שכבר הוכרע הספק ,יש
לפרש באופ״א ,דבאמת אין זה מכח חמ״ק,
אלא מכח דין מוחזק ,דגם דין מוחזק הוי
פסק דין ודאי ומהני להכריע את הספק ,וכמו
שביאר רבינו לעיל אות ה׳ ,ולפ״ז באמת לא
מהני תפיסה גם ממוחזק לחוד שאינו מ״ק,
וכמבואר בדברי הראשונים] .ועי׳ בקוה״ע סי׳
ע״א ,ובשעורי הגרב״ד על ב״מ סי׳ ט״ז[.
מט .עי׳ בקו׳ כלל גדול )סי׳ י״א( מש״כ
לדייק מלשון הש״ס דהוי ״פוטר
ממונו בממונו של כהן״ ,דראיית הגמ׳ היא
דוקא מגוונא דיצא בעשירי ,וכן הוא להדיא
ברש״י שם בד״ה ואי ,ועי׳ מה שנתבאר בזה
שם .אמנם לפמש״כ אחי רבינו ,דקושיית

זהב
הגמ׳ ]אי תקפו כהן אין מוציאין מידו אמאי
נכנסים הספיקות לדיר להתעשר[ ,הוא משום
פטורא דלקוח ,לא ניתן לפרש כן ,שהרי
פטורא דלקוח בודאי שייך גם בתשיעי,
ולפ״ז ע״כ דאין הראיה דוקא מיצא בעשירי,
אלא גם מיצא בתשיעי ,וצ״ע לדרכו מלשון
הגמ׳ ורש״י הנ״ל.
נ .התם מיירי בגוונא דראובן הקנה כל
נכסיו לשמעון ,וחזר שמעון
והקנה כל נכסיו לראובן באותו יום ,ולא
פירשו בשטר את שעת הקנין ,ומספקא לן
שטר מכירתו של מי קדם ,וב׳ הרמ״ה ראם
נמצאים הנכסים ברשות שאינה של שניהם
מוקמינן כל א׳ מינייהו אחזקת מ״ק ,ופי׳
רבינו דבכה״ג ל״ש שתועיל חזקת מ״ק מדין
חזקה קמייתא דאיסורא אלא רק מטעם
מוחזק ,דהרי כל חד מינייהו מכר כל נכסיו
לחברו ,וא״כ פקעה בעלותו הקודמת.
אכן דברי רבינו צ״ב רב ,דהרי אפי׳ אי נימא
דחמ״ק הוא מטעם מוחזק לא נוכל
לכלכל דבריו במשפט ,דכיון דודאי יצאו כל
הנכסים מרשותו ל״ש בזה ענין חמ״ק כלל.

הונטרם

כלל א סעיף ז

הספיהות

ז ובריש פרק הפרה )ב״ק מו (.אמר רב יהודה אמר שמואל זו דברי סומכוס
אבל חכמים אומרים זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו עליו
הראיה ,למה לי למימר זה כלל גדול בדין .דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק
שמא ,א״נ לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן וכר ושמואל
אמר יכול לומר לשחיטה מכרתיו לך ,כי אזלינן בתר רובא באיסורא ]אבל[
בממונא לא .ושמעינן דחזקת ממון אלימא כל כך דאפילו ברי ושמא אי נמי
רובא לא מהני לאפוקי מיניה.
אבל יש לעיין לפי מה שכתבתי בסמוך )לעיל ס״ה( ״ לחלק בין החזקות ,אי
הני כללי שייכי נמי בחזקת מרא קמא לחוד ואיהי נמי אלימא טפי
ואפילו בברי ושמא או רובא לא מפקינן מינה ,או דלמא חזקת מרא קמא
לחודא לא אלימא כל כך ובברי ושמא או רובא מפקינן מינה .ואין להוכיח
ממימרא דשמואל דקאמר זו דברי סומכוס ובו׳ ,ולפי דעת התום׳ סומכוס לא
פליג אלא על חזקת מרא קמא לחוד אבל בחזקת ממון איהו נמי מודה
דהמוציא מחבירו עליו הראיה וכמו שכתבו התום׳ שם )ד״ה שור שנגח( ובפ׳
זר ז ה ב

ועי׳ בחזו״א
שתמה כן על דברי הרמ״ה דכה״ג ל״ש
כלל דין חמ״ק] ,ועי׳ בהגהת הגרעק״א על
השו״ע שם[.
)חו״מ בליקוטים סי׳ י׳ סק״ח(

אמנם בעיקר מש״כ רבינו דלהרמ״ה חזקת
מ״ק הוא מטעם מוחזק ,נראה
להוכיח כן מדברי הרמ״ה שבטור אה״ע )סי׳
קכ״ד( ,גבי היו מוחזקין בעבד שהוא של
הבעל וגט חקוק על ידו ,והוא יוצא מתחת יד
האשה והיא אומרת מסרו לי ,דכ׳ הרמ״ה
דהוי ספק מגורשת] ,ופליג על הג״א גיטין)כ,
ב( שכ׳ דאינה מגורשת כלל ואפי׳ לא מספק[.
ומבואר דאע״פ שמוציאין ממנה את העבד
ומוקמינן ליה אחמ״ק של הבעל ,מ״מ לענין
גרושין הוי ספק מגורשת ,וא״כ מוכח דחמ״ק
הוא מטעם מוחזק ,דאי נימא דהוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא א״כ אמאי לא מהני

בזה חזקת מ״ק להכריע את הספק איסור.
ועד״ז כ׳ בנחל יצחק )סי׳ ע״ב ס״ק י״א ענף ד׳(
להוכיח בשיטת הרמב״ם )פ״ד מהל׳ גירושין
ה״ד( ,שכ׳ כדברי הרמ״ה עיי״ש] ,וע״ע
באמרי בינה חו״מ דיני הלואה סי׳ ע״ז ד״ה
ובאמת[.
נא .כלומר ,לפמש״כ לעיל )ס״ה( דחזקת
מ״ק אינה מטעם חזקה
קמייתא דאיסורא אלא מטעם חזקת ממון,
שהרי מאי דקיי״ל דברי ושמא לאו ברי עדיף
הזא דוקא להוציא ממון מחזקתו ,וכדאיתא
בפ׳ הפרה ״זה כלל גדול וכו׳ דאפי׳ ניזק
אומר ברי ומזיק אומר שמא הממע״ה״,
ונסתפק רבינו לגבי חזקת ממון של מ״ק אי
אלימא כמו חזקת ממון של המוחזק ,או
שמא לא אלימא כ״כ ,וממילא אמרי׳ ביה
בדי עדיף.
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נא

השואל )ב״מ ק .ד״ה הא מני( ,ואפילו הכי קאמרי רבנן דאפילו ניזק אומר ברי
ומזיק שמא דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,דיש לדחות דלעולם איירי שהמזיק
מוחזק ממש ,ואפילו הכי סוכר סומכוס דחולקין כיון דאיהו טוען שמא,
דבטוען שמא אפילו חזקת ממון ממש לא מהני אליביה דסומכוס כמ״ש התוס׳
שם “

ובטור ח״מ סי׳ רכ״ג )ס״א( בהמחליף פרה בחמור כתוב בפשיטות דאפילו
עומדת באגם והמוכר טוען שמא והלוקח ברי לא מהני ומוקמינן לה
בחזקת מרא קמא ,וכן כתב תו בסי׳ שצ״ט )ס״ד( ,אבל לא ידעתי מנין הוציא כן
חטורנ^ .ומצאתי לחראב״ד ז״ל בחידושיו להיפוך ,העתיקו מוה״ר בצלאל
אשכנזי בשיטתו בסוגיא דהמחליף )ב״מ ק (.וז״ל ,ואם ישאל חשואל למח לא
הקשו לרב נחמן מחא מתניתין דהיו לו שני עבדים ושתי שדות וכמו שחקשו
למעלה ,וכשהלוקח אומר גדול ]לקחתי[ והמוכר אינו יודע אמאי זכה בגדול,
נימא אע״ג דברי ושמא הוא אוקי ממונא בחזקת מאריה ומאן ניהו מוכר י .אי
זר זהב
נב .דברי רבינו צ״ע ,דבתוס׳ שם בד״ה שור
שנגח מבואר להדיא דהמשנה שם
מיירי בעומדת באגם ,ומטעם הנ״ל ,דסומכוס
לא פליג אלא בחזקת מ״ק ,וכן מבואר
ברשב״א ובנמו״י שם ,ולפ״ז מוכח דברי
ושמא לא מחני לאפוקי מחזקת מ״ק .אכן
צ״ב אמאי באמת מיאנו התום׳ לפרש כמש״כ
רבינו דמיירי במוחזק טוען שמא] ,ועי׳ בזה
במהר״ם שי״ף שם[ .ואמנם בשמ״ק הביא
דברי הר״ר ישעיה והרא״ה ,דפירשו כרבינו
דמיירי במוחזק וטוען שמא ,עיי״ש.
נג .בפשיטות י״ל דהטור מפרש דהמשנה
באגם
בעומדת
מיירי
וכמש״כ התום׳ ,וא״כ מוכח דלא מהני ברי
לאפוקי מחמ״ק .ולפ״ז נמצא דלשיטת הטור
חמ״ק הוא מטעם מוחזק וכמו שנקט רבינו,
דהרי מאי דקיי״ל דברי ושמא לאו ברי עדיף
הוא דווקא היכא שהוא להוציא ממוחזק,

וכמש״נ לעיל )הערה נ״א( .וכן מורה לשונו של
הטור שם שכ׳ ,״ואפילו שאין המזיק מוחזק,
כגון שעומדת באגם ,מוקמינן ליה ברשותיה
והוי ניזק ממע״ה״ .וכן נראה מלשון הטור
)סו״ס קל״ט( ,יעוי״ש.

נד .ובנתה״מ

)סי׳ ע״ה סוס״ק י״א(

תי ,p

דבכה״ג ל״ש חזקת מ״ק,
כיון דודאי מכר לו עבד אחד ,ורק מספקא לו
אם מכר הגדול או הקטן .אולם דבריו צ״ע,
שהרי באיסורין מוקמינן בכה״ג אחזקה
כמבואר בדינא דשני שבילין )כתובות כז ,א(,
ובנתה״מ )בסי׳ פ״ח סק״ד( נקט דחזקת מ״ק
הוא מטעם חזקה .אכן מלשון התומים )בקת״כ
סי׳ ע׳( ,הובא בנתה״מ )סי׳ קמ״ח ס״ק ג׳( ,נראה
דהך סברא ]דודאי מכר לו עבד אחד[ ,הוא
רק לומר דעי״ז איתרע חזקת מ״ק ,וממילא
מהני ברי ושמא לאפוקי מיניה ,ולפ״ז א״ש.
אלא שלפ״ז נמצא דברי ושמא לא מחני
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בעית אימא הא ארקימנא בעומדת באגם ובסימטא ואע״ג דאיכא למימר
אוקמינהו בחזקת מרא קמא ,כיון דברי ושמא נינהו לא אמרינן ובין לרבנן ובין
לסומכוס לברי יהבינן ליה ולא לשמא ,ואיבעית אימא ובו׳ ע״ש .הרי דהראב״ד
סובר דברי ושמא עדיף מן חזקת מרא קמא לחודא.
שוב מצאתי ברמב״ן בחידושיו לבבא בתרא בפרק חזקת הבתים )דף לד :ד״ה זה

אומר( שכתב כדברים האלה ,ובכל הנך דיני בין בדינא שיחלוקו בשבועה
או שלא בשבועה בין בכל דאלים גבר אי נמי ביהא מונח ,הני מילי בברי וברי,
אבל בברי ושמא בכולהו ברי עדיף דהא ליכא לחד מינייהו חזקה דממונא ,אבל
היכא דאיכא חזקה דממונא ,בין ראיתיה השתא ברשותיה בין דמוקמינן לה
אחזקה דמרא קמא כגון המחליף פרה בחמור לרבנן אפילו בברי ושמא™ ,דלא
קיימא לן כסומכוס כלל אלא כרבנן דאמרי זה כלל גדול בדין המוציא מחבירו
זר זהב

לאפיקי מחמ״ק )בגוונא דלא איתרע( ,אפי׳
להצר דחמ״ק הוא מטעם חזקה קמייתא,
וזהו דלא כמש״נ בד׳ רבינו לעיל הערה נ״א.
]וע״ע מש״כ בשו״ת באר יצחק )חיו״ד סי׳ א׳
ענף א׳( דסברת הנתה״מ שייבא דוקא בחמ״ק,
משא״כ בקיימא ברשות מוכר ,כיון דהוי
המוכר מוחזק בממון לא איכפת לן דאיתרע
חזקתו ,דמ״מ מספק א״א להוציא מידו[.
ובביאור הגר״א )חו״מ סי׳ רכ״ג סק״ט בליקוט( כ׳
ליישב באופן אחר ,דהך משנה היא
אליבא דסומכוס ,ולסומכוס מהני ברי להוציא
ממוחזק .ומבואד מד׳ הגר״א ,דמאי דפליג
סומכום אחכמים אין זה דוקא לגבי דין
יחלוקו בדרדא דממונא ,אלא דסומכוס לית
ליה עיקר ״כלל גדול בדין הממע״ה״ ,וכן
מתבאר מדברי הרמב״ן שהביא רבינו בסמוך
שב׳ דהא דקיי״ל דברי ושמא לאו ברי עדיף,
הוא משום דקיי״ל כרבנן דסומכוס דאמדי זה
כלל גדול בדין וכו׳ ,הרי משמע דסומכוס
לית ליה כלל גדול בדין וכו׳] .ועי׳ במהרש״א
בב״ב צב ,א[.

אולם התוס׳ בב״מ )צז ,ב( נקטו דלסומכוס
לא מהני בוי להוציא ממון ,ומוכח
דס״ל דסומכום אית ליה כלל גדול בדין וכו׳.
ולכאו׳ יש להביא ראיה אלימתא לשי׳ התוס׳
בב״מ ,מהא דאיתא בב״ב )צג ,א( דסומכוס
ס״ל דאין הולכין בממון אחר הרוב ,והרי
בגמ׳ בב״ק ריש פ׳ הפרה מפורש דהא דאין
הולכין בממון אחר הרוב ,הוא מכללא
דהממע״ה ,אלא ע״כ דאית ליה לסומכוס
כלל גדול בדין ,וצ״ע להרמב״ן והגר״א ,ועי׳
מש״כ בזה להלן בכלל ח׳ הערה ל׳.
נה .מוכח מהכא דס״ל להרמב״ן דחזקת
מ״ק הוא מטעם מוחזק .וכן
מרוקדק מלשונו שכתב ,״אבל היכא דאיכא
׳חזקה דממונא׳ ,בין דאיתיה השתא
ברשותיה ,בין דמוקמינן לה אחזקה דמ״ק״,
ומשמע דחמ״ק הוא מטעם חזקה רממונא.
]ועי׳ במהרש״א בב״מ ק ,א שדקדק עד״ז
מלשון התוס׳ ב״ב לה ,א[ .וכן נקט רבינו
)לעיל ס״ב( בדעת הרמב״ן בב״מ )ו ,א(,
יעו״ש.
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עליו הראיה ואפילו ניזק אומר כרי ומזיק שמא עב״ל ,וזו כדעת הטור
דסברי דלרבנן חזקת מרא קמא אלים כחה כמו חזקת ממון.

נג
ונראה

ועדיין איכא למידק בחזקת ממון לחוד בלא חזקת מרא קמא והמחזיק טוען
זד ז ה ב

נו .לכאר יש להוכיח כשיטת הרמב״ן
והטור דלא מהני ברי ושמא
לאפוקי מחזקת מ״ק ,ממשנה ערוכה ריש
פ״ב הכתובות ,דתנן התם האומר שדה זו של
אביך היתה ולקחתיה נאמן שהפה שאסר הוא
הפה שהתיר .והלא המחזיק טוען בברי
שלקחתיה ואילו הבן שאינו יודע אם אביו
מכר השדה אם לאו הוי רק שמא] ,וכ״כ
התום׳ בב״ק )קז ,א( סוד״ה עירוב דהבן הוי
שמא יעו״ש ,וכ״כ הר״י מיגש בב״ב )לב ,ב(
ובשער משפט )סי׳ פ״ב בכללי מגו סק״א( דשדה
זו של אביך היתה הוי ברי ושמא ,ועי׳ בתוס׳
בכתובות )יז .ב( ד״ה וליתני ,ובמהרש״א
ומהר״ם שיף שם[ ,ואפ״ה אין המחזיק נאמן
מדין ברי ושמא אלא דווקא מטעם הפה
שאסר ,וא״כ מוכח דלא אמרי׳ ברי ושמא
לאפוקי מחזקת מ״ק ,וכשיטת הרמב״ן ,וצ״ע
מהכא לשיטת הראב״ד] .אכן לפמש״כ
התומים בקיצור תק״כ )סי׳ ע׳( ,דחמ״ק של
קרקע אלימא טפי מחמ״ק דמטלטלין,
דבקרקע דיינינן להמ״ק כאילו הוא מוחזק
בממון ממש וכאילו הוא תח״י ,א״ש,
דבמוחזק גמור ודאי לא מהני ברי להוציא,
אלא שדברי התומים הם מחודשים ודוחק
לת  pכן את שיטת הראב״ד[.
ולכאו׳ היה אפ״ל עפמש״כ הגרעק״א
בהגהות על שו״ע )חו״מ סי׳ שצ״ט
סעי׳ ג׳( ,דכל מש״כ הראב״ד דמהני ברי
ושמא לאפיקי ממ״ק הוא דוקא בברי טוב
ושמא גרוע ,משא״כ בברי גרוע ושמא טוב,
לכו״ע לאו ברי עדיף ,אלא מוקמינן אחמ״ק,

ולפי״ז א״ש ,שהרי בההיא דכתובות הוי ברי
גרוע ושמא טוב .אולם מדברי רבינו משמע
דאינו מחלק בזה ,שהרי בשור שנגח את
הפרה הוי ברי גרוע ושמא טוב ,ואפ״ה דן
רבינו דיהני התם ברי ושמא לאפוקי מחמ״ק.
ונראח ליישב את שיטת הראב״ד לפמש״כ
הרא״ש בכתובות )פ״ב אות א׳(,
דאע״ג דאין היתומים יודעים אם מכרה
אביהם אם לאו מ״מ דיינינן לטענתם כטענת
ברי כיון דטענינן ליתמי כל מאי דמצי אבוהון
למיטען] ,וביאר בזה את ד׳ הגמ׳ בכתובות
)טז ,א( ״עד כאן לא קאמר ר״ג התם אלא בברי
ושמא ,אבל הכא בברי וברי לא אמר״ ,דכיון
דטענינן ליתמי כל מאי דמצי למטען אבוהון,
דיינינן ליה כברי וברי[ .ואשר לפ״ז א״ש,
דבשדה זו של אביך היתה ,כיון דטענינן לבן
כל מאי דמצי למטען אביו ,לא הוי ברי ושמא
אלא ברי וברי .אכן יעוי׳ באבני מילואים )סי׳
צ״ו סק״ז( שהוכיח דהתוס׳ בכתובות פליגי על
הרא״ש וס״ל דליכא עדיפות כלל לשמא
דיתומים משמא דידיה] ,והא דאיתא התם
״אבל הכא בברי וברי לא אמר״ הוא משום
דמיירי בגוונא דהיתומים טוענים להדיא בברי
שאלמנה נשאה ,וכמש״ב השמ״ק שם בשיטת
רש״י[ ,ולפ״ז נמצא דשדה זו של אביך היתה,
אכן הוי ברי ושמא ,וא״כ מוכח דברי ושמא
לא מהני לאפוקי ממ״ק וכנ״ל .אכן בשי׳
הראב״ד דס״ל דלא מהני ברי ושמא לאפוקי
ממ״ק ,שפיר י״ל כמש״נ בשי׳ הרא״ש ,דשדה
זו של אביך היתה הוי ברי וברי ,ומשום
דטענינן ליתמי וכמש״נ לעיל ,ולפ״ז א״ש.
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שמא ואידך ברי ,אם בכהאי גוונא אמרינן גם כן חזקת ממון עדיף או לא״.
ודבר זח לא מצאתי לו ראיח אך דעתי נוטח דבכהאי גוונא ג״כ חזקת ממון
זר זהב

נז .צ״ע ,דלכאר ספיקו מוכרע מעיקר
פלוגתא דר׳ נחמן ור׳ יהודה
)ב״ק קיח ,א( ,גבי מנה לי בידך והלה אומר
איני יורע ,דמיירי התם בספק אפרעון חוב,
ובחוב ל״ש כלל חזקת מ״ק ,וכמש״כ
המהרי״ט בחידושיו על כתובות )עו ,א(,
]הביאו הבית יעקב בכתובות )יב ,ב([ ,היות
ואין הספק נופל על הממון אלא על חיובו
של הלוה ,והך ספק אינו מתנגד לחמ״ק,
וא״כ מוכח דלא מהני ברי ושמא לאפוקי גם
מחזקת ממון לחוד שאין עמה מ״ק.
א ל א שבאמת עיקר ספיקו של רבינו צ״ב,
דהרי לעיל )אות ו׳( הכריע רבינו
דחזקת מ״ק אינה אלא מטעם חזקת ממון,
וא״כ מה יוסיף אם בהדי חזקת ממון איכא
גם חזקת מ״ק ,אחרי שגם חמ״ק אינה אלא
מטעם חזקת ממון .וע״כ צ״ל כמשנ״ת לעיל
)הערה כ׳( ,דבלא חמ״ק לית ליה לנתבע תורת
״מוחזק״ כל עיקר ,אלא הוי רק ״תפוס״,
דדין אוקי ממונא בחזקת מריה נאמר דוקא
היכא שתפיסתו בממון היא מכח שהיה
בעלים על הממון ,ולכך בעי חזקת ממון
שיש עמה מ״ק ,ומה שנסתפק רבינו הוא אם
בכה״ג דהוי רק ״תפוס״ ,אם גם בזה אמרינן
ברי ושמא לאו ברי עדיף ,או דלמא לאפוקי
מ״תפוס״ לחוד אמרינן ברי עדיף.
ואשר לפי״ז ליכא ראיה כלל מפלוגתא
דמנה לי בידך לנדון רבינו ,שהרי
בספק חוב בודאי שיש ללוה דין ״מוחזק״
בממון ,וכדאיתא התם דטעמא דר׳ נחמן
דלאו ברי עדיף הוא משום דאמרינן ״אוקי
ממונא בחזקת מריה״ ,ומש״כ המהרי״ט

דבחוב ליכא חמ״ק ,כוונתו דבחוב ל״ש
תורת הכרעה של חזקת מ״ק] ,ומתורת חזקה
המכרעת[ ,אך עד כמה שנוגע לתורת
״מוחזקות״] ,דלזה בעי דין מ״ק רק בכדי
שתפיסתו בדבר תהא בתורת בעלים[ ,בודאי
שייך זה גם בחוב ,דפשיטא דהוי הלוה
״מוחזק״ בממונו ,וספיקו של רבינו הוא
דווקא בכה״ג דהוי רק ״תפוס״ בממון.
ועד״ז מצינו שביאר הגרעק״א בב״מ )כא.
 ,pוז״ל ,״דדוקא במוחזק גמור
אמרינן אוקי ממונא בחזקת מ״ק ,אבל
במוחזק רק בחזקה דהשתא ולא היה מעולם
בעל ממון זה ,י״ל דבזה ברי ושמא ברי
עדיף״ .הרי שנסתפק הגרעק״א בספיקו של
רבינו ,אם מוחזק בלא חמ״ק אמרי׳ ברי
עדיף .ומלשונו משמע כמש״נ ,דהא דאין לו
חזקת חמ״ק הוא רק סברא לגרע בתורת
״מוחזקות״ של הנתבע ,וממילא אמרי׳ ברי
עדיף.
נח .נראה להביא ראיה מד׳ הרמב״ן הנ״ל
בפ׳ חזה״ב ,שכ׳ דבשנים אוחזין
בטלית ]היינו דין חולקין בשבועה שהזכיר
הרמב״ן[ אמרי׳ ברי ושמא ברי עדיף ,דלכאו׳
קשיא שהרי קיי״ל דברי ושמא לאו ברי
עדיף ,אלא על כרחך צ״ל דדוקא כנגד
״מוחזק״ לא מהני ברי ושמא ,משא״כ בשנים
אוחזין בטלית ,כיון דלית להו תורת
״מוחזקין״ בטלית ,אלא הוי רק ״תפוס״
בטלית ,אמרי׳ ברי עדיף ,וא״כ מוכח דמהני
ברי ושמא להוציא מ״תפוס״ גרידא] .וביסוד
הדבר דבשנים אוחזין בטלית הוי רק ״תפוס״
ולא ״מוחזק״ ,יש לבאר לפמש״כ רבינו כאן
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נה

עדיפא “ .ולענין רובא בהא דקיימא לן אין הולכין בממון אחר הרוב ,אי נגד
חזקת ממון לחוד או מרא קמא לחוד אזלינן ,יתבאר לקמן בס״ד בכלל רובא
)כלל ו׳ סעיף ח׳-ט׳ וי״א( :
זר
דכיון דהוי חזקת ממון בלא מ״ק לפיכך הוי
רק ״תפוס״ .ועוד י״ל ,דכיון דתרוייהו אוחזין
בטלית ,מהני תפיסת כ״א מינייהו לגדע
״חזקת״ חבירו ,ולכך הוי רק ״תפוס״) ,יעי׳
בזה בתרומת הדשן סי' שי״ד ובנחל יצחק סי׳ צ״א

ס״ד ענף ח׳( ,אולם הא מיהא מבואר מד׳
הרמב״ן דלגבי ״תפוס״ לחוד אמרי׳ ברי
עדיף[ ,ואין לדחות דבשנים אוחזין בטלית,
כיון דכ״א מוחזק בכולה לא חשיב כלל
להוציא ,ואפילו לא מ״תפוס״ ,ומה״ט הוא
דאמרי׳ ברי עדיף ,משא״כ היכא דהוי
״תפוס״ לא מהני ברי להוציא מתפיסתו ,דזה
אינו ,שהרי ברמב״ן בב״ב )לב ,ב( ובב״מ )ב,
א( מבואר להדיא דבשנים אוחזין בטלית
ואיכא לחד מינייהו מגו ,הוי מגו להוציא,
וא״כ מוכח דבשנים אוחזין דיינינן ליה
כ״מוציא״ לכל הפחות מ״תפוס״ ,וכיון שכ׳
הרמב״ן דבשנים אוחזין אמרינן ברי עדיף,
על כרחך דלהוציא מ״תפוס״ אמרי׳ ברי
ושמא ברי עדיף ,וכמש״נ.
אולם יעוי׳ בהגהות הגרעק״א על שו״ע
)חו״מ סי׳ רכ״ג סק״א( ,שדקדק
מלשון הרא״ש והרי״ף בב״מ )ק ,א( גבי
מחליף פרה בחמור ,דאפילו בטוען המוכר
ברי והלוקח שמא ,וקיימא הולד ברשות
לוקח ,על המוכר להביא ראיה ,רקי״ל ברי
ושמא לאו ברי עריף .והרי התם הוי חזקתו
של הלוקח בוולר חזקת ממון שאין עמה
מ״ק ,וא״כ הוי רק ״תפוס״ ,ואפ״ה ס״ל
רלא אמרי׳ ברי ושמא ברי עדיף ,ומוכח
רלשיטת הרי״ף והרא״ש לא מהני ברי

זהב
ושמא להוציא אפי׳ מ״תפוס״ גרידא ,ודלא
כמש״נ בדברי הרמב״ן ,ונמצא דנירון רבינו
תליא בפלוגתא בין הרמב״ן להרי״ף
והרא״ש] .ועי׳ בדברי הרמ״ך שבשמ״ק
בב״מ )ק .א( דמשמע דנסתפק בזה וז״ל,
״וצ״ע היכא רהוי הולר ברשות הלוקח,
וקא טעין מוכר ודאי ברשותי ילדה ,ולוקח
הא טעין שמא ברשותי ילדה ,אי אמרי׳
בהא נמי הממע״ה ,דכיון דמשכה לוקח,
נפקא לה מחזקתיה דמוכר לגמרי וכו׳,
וצ״ע אי אמרי׳ דאתי ודאי ומפיק מידי
שמא ,דל״ש לומר אוקי ממונא אחזקת
מריה אלא במאי דאיתחזק בידיה לגמרי״
עכ״ל ,וע״ע מש״כ בסמוך בהערה נ״ט
ולהלן בהערה ע״ה[.
נט .וכן נקט בספר דברי משפט
ס״ס והוכיח כן מהש״ך שם )ס״ק
י״ד( ,דסובר דלא אמרי׳ ברי ושמא לאפוקי
מחזקת ממון בלא מ״ק ,וע״ע בספר דברי
חיים )דיני תפיסה סי׳ ט׳( שב׳ לדחות ראייתו.
ובספר אמרי בינה )חו״מ דיני דיינים סי׳ מ״ג(
הוכיח מדברי הרמב״ם )הלבות גדילה ואבידה
פ״ט הי״א( גבי מצא בכותל ישן ,דאפי׳ טוען
בעה״ב בברי שהוא שלו לא מצי לאפוקי
מהמוצא ,אע״ג דחזקת ממון דידיה הוא בלא
מ״ק .וכן נקט הפנ״י בכתובות )יב , p ,שהק׳
אמאי אין מחזירין אבידה בלא סימנין ותיפוק
ליה בטביעות עין למאן דס״ל ברי ושמא ברי
עדיף ,ומבואר דלמאן דס״ל ברי ושמא לאו
ברי עדיף לא קשיא ליה ,אע״ג דחזקת
המוצא הוי חזקת ממון בלא מ״ק.
)סי׳ קפ״ג

נו
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ח וראיתי־ לחקור בכל ספק ממונא דקיימא לן קולא לנתבע והמוציא מחבירו
עליו הראיה ,אם קידש הנתבע אשה בהאי ספק ממונא או כשתפס
התובע וקידש בו ,מהו דין הקידושין הללו .ולא מצאתי דין זה מפורש ,אבל כך
דעתי נוטה דלהסוברים דלא מהני תפיסה בספיקא )עי׳ כלל ב׳ סעיף א׳( ,קידושין
של הבעלים המה קידושי ודאי ,כיון דהתורה לא חייבתו להחזירו כשלו הוא
ממש^ ,והשני שתפס אין בקידושיו חשש קידושין כלל ,דאף שהספק במקומו
מה בכך ,כיון דמפקינן מיניה נמצא דלא יהיב לה
עומד ודלמא שלו הוא
זר זהב
ם .מקור ד״ז הוא בסוגיא בב״מ )ו ,ב(
דאמרינן התם דאי תקפו כהן
מוציאין מידו ,חשיב ממונו ודאי וחייג
במעשר ,וא״כ הוא הדין לענין קידושין,
חשיב ודאי ממונו דמקדש.

אכן יעוין בשו״ע חו״מ )סי׳ ס״ו סכ״ג( גבי
מוכר שטר לחבירו וחזר ומחלו דנחלקו
הפוסקים אם הלוקח מחוייב להחזיר גוף
השטר ללוה ,וכ׳ ע״ז הש״ך )ס״ק ע״ס וז״ל,
״הרי זה ספק אם הלוקח מחויב להחזיר השטר
ללוה ,ואין כופין אותו מספק שהממע״ה,
לפיכך לוקח זה שקידש אשה בשט״ח הרי זו
ספק מקודשת ,אבל אינה מקודשת קידושי
ודאי ,אע״פ שהוא שוה כאן פרוטה ,שמא
מחויב להחזיר השטר מלוה״ .ומבואר בדעת
הש״ך ,דאע״ג דהלוקח אינו מחוייב להחזיר
השטר ,מ״מ דיינינן לה כספק מקודשת .ודבריו
צ״ע מהסוגיא בב״מ הנ״ל דאמרינן דאי תקפו
כהן מוציאין מידו חשיב המוחזק בעלים ודאי.
ונראה דהש״ך אזיל לטעמיה ]עי׳ בתק״כ סי׳
ע״ח וסי׳ צ״ב[ ,שהכריע דבפלוגתא דרבוותא
מהני תפיסה ,וכיון דמהני תפיסה א״כ הוי
המוחזק רק ספק בעלים ,וכמש״כ רבינו כאן,
ולהכי הוי ספק קידושין .וע״ע בחלקת יואב
)יו״ד סי׳ כ״כ( מה שהביא מהש״ך )סי׳ קכ״ו ס״ק
י׳( ,ומה שבי׳ בדבריו שם.

פא .מבואר מד׳ רבינו דמעיקר הדין היו
צריכים להיות קידושי השני
שתפס קידושי ספק כיון ש״הספק במקומו
עומד״ ,אלא דכיון דמוציאין הכסף מן
האשה ,נמצא דלא יהיב לה מידי ואין כאן
כסף קידושין .אכן דבריו צ״ב ,דמאחר
ונקטינן דקידושי הראשון הן קידושי ודאי,
א״כ על כרחך דמהני דין מוחזק להכריע
את הספק דהוי הראשון בעלים ,נוכדאיתא
בסוגיא דתקפו כהן ,דאי תקפו כהן מוציאין
מידו נחשב הראשון לבעלים ודאי ,וכנ״ל
בהערה ס׳[ ,וא״כ מהיכי תיתי דקידושי השני
יהיו קידושי ספק ,והרי עד כמה דנקטינן ע״י
חזקת ממון דהוי הראשון בעלים ודאי ,א״כ
השני ע״כ דאינו אפי׳ ספק בעלים.
אכן יעוי׳ בחזו״א )אה״ע סי׳ ל״ט ס״ג( דנקט כן
לדינא ,דקידושי השני שתפס הוו
קידושי ספק וביאר ד״ז וז״ל ,״נהי רמי שהוא
המוחזק חשיב כממונו ודאי לכל דיני התורה,
מ״מ גם התופס שאנו עתידין להוציא ממנו
חשיב ספק ממונו״ .והביאור בדבריו ,דאע״ג
דדין מוחזק הוי פסק דין ודאי ,מ״מ זהו
דוקא לגבי המוחזק עצמו ,משא״כ לגבי
חבירו לא הועיל דין מוחזק להכריע את
הספק ,אלא דיינינן ליה כספק בעלים וממילא
הוו קידושיו קידושי ספק.

מונטרס
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נז

מדעם .=°ולהסוכרים דמהני תפיסה בספיקא או בגוונא דמהני וכמו שיתבאר
זר זהב
ועוד יש לבאר בזה באו״א ע״פ מש״ב
הגרש״ש בשע״י ש״ה פ״ח
דבריו לעיל הערה מ״ה( ,דהא דחשיב המוחזק
לבעלים ,זהו דוקא לגבי ההשתמשות בפועל,
משא״ב הבעלות האמיתית לא פקעה עי״ז,
ואם כלפי שמיא גליא שהאמת היא עם
התובע ,נמצא דאבתי הוי איהו בעלים .ולהכי
קידושי השני שתפס הוו קידושי ספק ,דאע״ג
דהבעלים זכה בממון מדין הממע״ה ,מ״מ גם
השני שתפס לא נפיק מכלל ספק בעלים,
וממילא הוו קידושיו קידושי ספק.
ועיי״ש בדברי הגרש״ש והחזו״א שס
להוכיח כדרכם ]דדיינינן להשני
שתפס כספק בעלים[ ,מהא דאיתא בב״ב )פא,
א( דהקונה ב׳ אילנות מביא ואינו קורא,
ואמר רב דספוקי מספקא לן אי קנה קרקע
אם לאו ,ומשום דקרקע בחזקת בעליה
עומדת ,ואפ״ה מבואר דהלוקח מביא
ביכורים מספק ,דלכאו׳ קשיא ,דכיון
דמוקמינן לארעא בחזקת המוכר א״כ הוי
ודאי ממונו וכדאיתא בסוגיא דתקפו כהן
)ב״מ ו ,p .ואמאי צריך הלוקח להביא
ביכורים מספק .והגרש״ש הוכיח מזה כדרכו,
דהא דזוכה המוחזק בממון הוא רק לגבי
ההשתמשות בפועל ,אולם הבעלות האמיתית
לא פקעה עי״ז ,ומשו״ה הלוקח דהוי ספק
בעלים מביא ביכורים מספק ואינו קורא.
ולפמש״נ לדרכו של החזו״א ,הביאור בגמ׳
הוא ,דהגם דפסקינן דהמוחזק הוי בעלים
ודאי ,מ״מ לא מהני זה לגבי הלוקח ,ומשו״ה
מביא ביכורים מספק ואינו קורא ]ועי׳ מה
שהרחבנו בביאור סוגיא זו בקו׳ כלל גדול
סי׳ י״א[.
אכן כ״ז הוא לדרכו של רבינו דחמ״ק הוא
)הובאו

מטעם מוחזק ,משא״כ לדרכו של אחי
רבינו )לעיל ס״ס דחמ״ק הוא מטעם חזקה
קמייתא ,הרי דקדושי השני לא הוו קידושין
כלל ואפי׳ לא מספק ,שהרי חזקה קמייתא
דאיסורא בפשוטו מהני להכריע הספק גם
כלפי חבירו ,וכיון דנקטינן דהוי ממונו של
הראשון ממילא דיינינן להשני כמקדש בממון
שאינו שלו .ולשיטתו תקשי מההיא דבב״ב
גבי קונה ב׳ אילנות דמביא ואינו קורא
דמוכח מהתם דהשני הוי ספק בעלים .וצריך
לחלק כמש״ב בשו״ת חמדת שלמה )או״ח סי׳
א׳{ דשאני מוכר ב׳ אילנות דהוי ספיקא
דדינא ,ולא מהני חזקה להכריע בספיקא
דדינא ,ולכך מביא מספק ואינו קורא.
ולכאו׳ היה אפשר לדחות לפמש״כ הרמב״ן
בגיטין )סד ,א( דחזקה קמייתא של א׳ לא
מהני להכריע לחבירו .וא״כ י״ל רגם לדרכו
של אחי רבינו לא מהני חזקת מ״ק של
המוכר לגבי הלוקח ,אולם בפשוטו נראה
דדברי הרמב״ן הם דוקא בגוונא שאין נפ״מ
כלל לגבי הראשון ,משא״כ בגוונא דד,גמ׳
בב״ב דאיכא נפ״מ בספק אף לגבי המוכר
עצמו ,שפיר מהני חמ״ק של המוכר להכריע
בתולדה אף לגבי הלוקח .אכן יעוי׳ בשו״ת
מהרי״ט )חו״מ סי׳ מ״ח( שכ׳ לדון דאפי׳
בגוונא דליכא נ״מ לבעלים הראשונים ,מ״מ
מוקמינן אחמ״ק עבור מי שבא מכח הבעלים
וז״ל ,״אכתי ממזנא בחזקת מריה קיימא,
ואע״ג דלאו למהדר למרא קיימא אלא
לעניים ,מ״מ עניים מבח מרייהו קיימא״,
וצ״ע בזה[.

סב .אולם

החזו״א )אה״ע סי׳ ל״ט ס״ג( נקט
דקידושי השני הוו קידושי
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 .סג

בס״ד ,קידושי שניהן קידושי ספק נינהד

א ל א דאיכא למידק מהא דכתב הרא״ש )בב״ק פ׳ מרובה ס״ב( דיאוש אי קונה
מדדבנן או לא נידון כספיקא דדינא וקונה יאוש לחומרא ,ואם קדש אשה
זר
ספק .וכתב לדחות סברת רבינו ,דעד כמה
דבאמת הוי הכסף של המקדש הרי זכתה בו,
ורק דמספק מוציאין ממנה את שלה ,וא״כ
הוי ספק קידושין .וכ״כ בשע״י)שם( ,דבכה״ג
ליכא גריעותא בכסף קידושין ,כיון דכסף
קדושין מהני גם אם לא תוכל האשה להנות
מן הכסף ,והוכיח כן מדינא דמקדש במתנה
ע״מ להחזיר )קידושין ז ,א( ,דמקודשת ,אע״ג
דאין לה הנאה מהמתנה עיי״ש.
אכן בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ת סי׳ נ״ה( נקט
כסברת רבינו ,דכיון דמוציאין הכסף
מיד האשה אין כאן כסף קידושין .ועיי״ש
מה שהק׳ לפ״ז דבכל ספיקא דדינא ,וכגון
ההיא דנתן הוא ואמרה היא ,דקיי״ל שצריכה
גט מספק ,אמאי לא יתבטלו הקידושין לגמרי
כיון דאין כאן כסף קידושין ,ועיי״ש מה
שתי׳ בזה בתרי אנפי.
פג .עי׳ בשע״י ) ש ״ ה פ״ח( שנחלק על רבינו,
וכ׳ דבכה״ג קידושי שניהם הוו
קידושי ודאי ,דכיון דבשעה שהחפץ תח״י
]בין אצל התובע ובין אצל הנתבע[ רשאי
להחזיק בו ,ממילא חשיב עי״ז לבעלים גמור
ומצי לקדש בו אשה .והא דמבואר בסוגיא
דתקפו כהן דאי מהני תפיסה לא חשיב
המוחזק בעלים ,זהו דוקא לגבי מעשר
בהמה ,שנאמרה בו גזה״ב דבעי ״צאנך
המיוחד לך״ ,וכיון דמהני תפיסה לא חשיב
״מיוחד לך״ ,משא״כ לענין קדושין דלא בעי
״מיוחד לך״ ,ממילא הוו קידושיו קידושין
גמורין .אכן רבינו נקט דאי מהני תפיסה ,הוי

זהב
הראשון ספק בעלים ]לכל דיני התורה[ והוו
קידושיו קידושי ספק ,והוא כפשטות הסוגיא
בב״מ דאי מהני תפיסה ,הוי הראשון ספק
בעלים לכל מילי ]ואינו דין מסויים לענין
מעשר בהמה[ .והביאור בזה הוא ,דאי מהני
תפיסה מהמוחזק על כרחך דדין מוחזק לא
מהני להכריע את הספק ,אלא רק דמספק אין
מוציאין מידו ,וא״כ לא מהני לאשוויי ליה
דין בעלים ,ומשו״ה הוו קידושיו קידושי
ספק.
ועי׳ בשו״ת חמדת שלמה )חו״מ סי׳ י׳ סעי׳ ו׳(,
שדן לענין אתרוג שקנה מחברו ,ואיכא
ספיקא דדינא אם חייל הקנין ,אי בכה״ג
חשיב ״לכם״ ,וכתב לתלות נדון זה בדין
תפיסה בספק ,דלהשיטות דמהני תפיסה לא
חשיב ״לכם״ ,וזהו כדרכו של ובינו כאן,
דאי מהני תפיסה לא חשיב בעלים לכל דיני
התורה .אולם באמרי בינה )דיני יו״ט סי׳ כ״א
סעי׳ ז׳( ,נקט דאפי׳ בגוונא דמהני תפיסה,
מ״מ כל זמן שהאתרוג בחזקת הנתבע ולא
תפס ממנו ,הוי הנתבע בעלים לכל דיני
התורה ,ושפיר מיקרי ״לכם״ ,וזהו כדרכו של
הגרש״ש ,דאפי׳ אי מהני תפיסה ליכא
גריעותא בבעלות המוחזק אלא לענין מעשר
בהמה דבעי ״צאנך המיוחד לך״ ,משא״כ
לשאר מילי שפיר חשיב לבעלים גמור.

והעילה מכל הנ״ל ,דהיכא דלא מהני
תפיסה ,לדרכו של רבינו קידושי
המוחזק הוו קידושי ודאי ,וקידושי התופס
לא הוו קידושין כלל ,ואפי׳ לא מספק] ,וכ״ה
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כגזילה דלאחר יאוש צריכה הימנו גט ע״ש ,משמע דאינו קונה אלא לחומרא
לענין אי קדש בו אשה אבל לענין החזרה לבעלים מחויב הוא להחזיר ,וכן כתב
להדיא בטור הו״מ סי׳ שס״א )ס״א( .ואע״ג דסברי דספיקא דדינא הוא ודלמא
קונה מדרבנן ואינו חייב להחזיר ,אינהו לשיטתייהו אזלי דסברי דלא מהני
תפיסה לספיקא דדינא וכמו שיתבאר להלן )כלל ד׳ סעיף ח׳ ,י״ב־י״ג( ,ובן פירש
הרב מגיני שלמה ז״ל )סוף קידושין על השו״ע סי׳ ק״ח( ויפה פירש .ושמעינן מיניה
דאע״פ דמפקינן מיניה אפילו הכי אם קדש בו את האשה הרי זו מקודשת
מספק וזה נגד דברינו®י.
רש לומר דהתם שאני שהאשה ודאי קונה הדבר הגזול ההוא ,רעל כרחך איירי
דקדשה בגזל דאחרים וכמ״ש הט״ז באבן העזר סי׳ ב״ח )ס״ק ב( וביון
דקדשה בגזל דאחרים איהי ודאי קונה אותו דיאוש ושנוי רשות הוא .אלא
דספיקא דהרא״ש ז״ל הוא ,ראם תמצי לומר יאוש לחודא אינו קונה אף היא
אינה מקודשת ,דבעינן שהבעל יקדש אותה משלו דוקא והכא לאו משלו קיהיב
ומשום הכי שפיר דן הרא״ש שתהא מקודשת
לה דיאוש לחודא אינו קונה
זר זהב
מהתורה .ולכאו׳ ד״ז תליא בפלוגתת
הראשונים אם קנין דרבנן מהני לדאורייתא,
וצ״ל בדעת היש״ש דס״ל כהשיטות דלא
מהני ,ועי׳ בזה במחנה אפרים הל׳ קנין
משיכה )סי׳ ב׳( ,ובנתה״מ )סי׳ רל״ה סי״ג(,
ובשו״ת הרעק״א )סי׳ רכ״ב אות כ״א

שיטת הגרעק״א הנ״ל[ .משא״כ להגרש״ש
קידושי הראשון הוו קידושי ודאי וקידושי
השני הוו קידושי ספק ]וכן ס״ל להחזו״א[.
והיכא דמהני תפיסה ,לדרכו של רבינו
קידושי המוחזק וקידושי התופס הוו
קידושי ספק ,ואילו להגרש״ש הוו קידושי
שניהם קידושי ודאי.

מהגרש״א(.

סד .אמנם יעוי׳ ביש״ש )שם ס״ז( ,דביאר
כוונת הרא״ש באופן אחר,
דהרא״ש הכריע כרבה דיאוש קני ,אלא הא
דיאוש קני הוא אך מדרבנן ,ומאי דבעי גט
הוא מדרבנן ולחומרא .ולפי״ז לק״מ,
דמש״כ הרא״ש דמקודשת ״לחומרא״ אינו
מדין ספק דאורייתא אלא מכח חומרא
דרבנן .אלא שעיקר ביאורו של היש״ש
צ״ע ,דכיון שזכתה בממון מדרבנן ,והשתא
הוי שלה ,א״כ אמאי אינה מקודשת

פה .בקצה״ח )סי׳ שנ״ג ס״א( הביא דנחלקו
הראשונים אם יסוד דין
שינוי רשות הוא מטעם דבהיתרא אתי לידיה,
ואין בזה קנין לגזלן כלל ,או דלמא שינוי
רשות הוא מתורת קנין לגזלן .ומש״כ רבינו
כאן בביאור ד׳ הרא״ש הוא להשיטה דאינו
מתורת קנין ,דאם הוא מתורת קנין ,א״כ אפי׳
אם נימא דיאוש לא קני ,מ״מ זכה הגזלן
בגזילה מדין יאוש ושינוי רשות .ואמנם
בקצה״ח שם הוכיח בדעת הרא״ש דשינוי
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מספק שהרי הספק שקול דלמא יאוש לחודא נמי קונה ושפיר קיהיב לה
משלו°י .אבל בשאר ספיקא דממונא דלא מהני תפיסת השני אין הוששין
זר ז ה ב

רשות אינו מתורת קנין אלא משום דבהיתרא
אתי לידיה ,עיי״ש.
אכן בעיקר ד״ז דבעינן שהבעל יקרש אותה
משלו ,יעוי׳ בד׳ רבינו בתרומת הכרי
)סי׳ שנ״ג( דהמל״מ נסתפק בזה ,וצידד דא״צ
שיקדשה משלו אלא רק שיתן לה ממון והיא
תזכה בו ,ועי׳ מה שדן לפ״ז גבי קידשה
בגזל.
סו .לכאו׳ צ״ע ,אמאי לא מהני חמ״ק של
הנגזל להכריע דלא קנה הגזלן
החפץ וממילא ליכא ספיקא דאיסורא כלל.
ועל כרחך צ״ל בדעת הרא״ש דחמ״ק אינה
חזקהקמייתא אלא מטעם מוחזק,
מטעם
ולהכי לא מהני להכריע הספק איסורא] ,וזהו
שכ׳ רבינו ,דהגם דמוציאין מידו מ״מ ״מידי
ספק לא נפיק״ ,והיינו דלא מהני חמ״ק
להכריע את הספקן .וכ״כ להוכיח בקובץ
שיעורים )ח״ב סי׳ ח׳( מדברי הרא״ש בפ״ב
דקידושין ,דחמ״ק אינה מטעם חזקה אלא
מטעם מוחזק.

אמנם
לצייר
האומן
בשבח
דמספק
האומן
להכריע
למש״כ
חזקת

צ״ע בזה מדברי תשו׳ הרא״ש )כלל
י״ב ,ס״ו( ,גבי נתן לאומן טבלא
עליה ,ולאחר שצייר בה אסרה
בקונם ,דהוי ספק אם אומן קונה
סממנין שע״ג טבלא ,וכ׳ הרא״ש
מוקמינן אחמ״ק ונקטינן דלא קנה
הטבלא ,ומבואר דמהני חמ״ק
ספק איסור ,והוא לכאו׳ סותר
הרא״ש הנ״ל בב״ק דלא מהני
מרא קמא להכריע את הספק
קידושין ,וצ״ע.

ונראה דיש לחלק בין ספק קונמות לספק
קידושין ,ע״פ מה שהעלה בשע״י
)ש״ה פ״ס מהסוגיא בב״מ )ו ,p ,דלגבי דינים
התלויים בשליטת הבעלים כגון עשיית
הקדש ,למאי דקיי״ל תקפו כהן מוציאין
מידו ,לא חייל ההקדש אפילו מספק ,דכיון
שמוציאין מידו הרי נפסק דההשתמשות
בפועל היא של המוחזק ,ודין בעלים לענין
הקדש תליא במי שיש לו הבעלות על
ההשתמשות בפועל] ,וכדאמרינן התם גבי
ספק בכור דאי תקפו כהן מוציאין מידו לא
חייל איסור גיזה ועבודה ,ואפי׳ מספק,
דאיסור גיזה ועבודה תליא בכח הכהן
להקדישן .וזהו שב׳ בתשו׳ הרא״ש הנ״ל
דלא חייל הקונם ,דכיון דמוציאין הטבלא
מיד האומן ומוקמינן ליה אחמ״ק ,הרי
דנפסק בזה דההשתמשות בפועל היא של
הבעלים הראשונים ,ולהכי אין כח לאומן
לאסור הטבלא ,דקונמות הוי חלות התלויה
בשליטת הבעלים וכהקדש .משא״כ דין
בעלים לענין כסף קידושין לא תליא
בבעלות על ההשתמשות בפועל ,אלא
בבעלות האמיתית ,והיינו דסגי במה דכלפי
שמיא גליא דיש לו בעלות על הכסף
]וכמש״נ לעיל בהערה ס״א בשם
הגרש״שן ,וא״כ הגם דמוציאין מידו,
ופסקינן דהוי ממונא דמוחזק ,מ״מ אין זה
אלא לגבי השתמשות בפועל ,אולם אכתי
מספקא לן על הבעלות האמיתית שמא היא
של המקדש ,ולהכי הוי ספק קידושין,
וכמש״כ הרא״ש בבבא קמא ,וא״ש] .והא
דליכא בזה גריעותא דאינו יכול להקנות
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לקידושין ,שאפי׳ אם תאמר שבאמת הוא של התופס השני מה בכך ,למחר יבאו
הבעלים ויוציאו מידה ואין האשה מתקדשת בלא כלום.
ועיין בתוס׳ רי״ד בקידושין )מח (.שכתב ראיתי למפרש אחד שפירש
בשטר חוב שיש לו על אחדים ובו׳ ,ומשמע מדבדיו ג״ב דאם תפס
השני בספיקא דדינא וקדש בו האשה הדי זה קידושי ספק .אבל יש לומר
דהמפדש ההוא סובד דמהני תפיסה כספיקא דדינא או בפלוגתא דרבוותא,
אבל שמעינן מיהת מיניה דבגוונא דמהני תפיסה קידושי ספק הם
וכמ״ש״:
ט ובעניץ ספק ממון עניים מצינו מבוכה בין הראשונים והפוסקים ז״ל ,פעם
נראה מדבריהם דאמרינן ביה ג״כ ספיקו לקולא לנתבע ככל ספק
ממון ,ופעם לא נראה כך .עיין בחידושי הרשב״א בפרק קמא דנדרים )ז (.גבי
דיש יד לצדקה ,ובר״ן שם )ד״ה ולעניןהלכה( ,ובתשובת הרשב״א )ח״א(
בעיא
סימן תרנ״ו ובהגהת מרדכי בפ״ק דב״ב )סי׳תרנ״ט( .והש״ך ביו״ד סי׳ רנ״ט
)ס״ק יי( עמד על סתידת דבריהם והניחם בצ״ע ע״ש ,וכבר קדמו בזה מוהר״ש
היון ז״ל בתשובותיו סי׳ ל״ה והאדיך בזה להשוות דבדיהם ,ומוהדי״ט ז״ל
בח״ב )חו״מ ח״כ סוף סי׳ קכ״י( מביאו עיין עליו.
והמתכאר מתוך דבדי מוהר״ש היון כך הוא ,דהיכא דשייך ביה חזקת מרא קמא
לקולא עבדינן ואף שהוא ספק מתנות עניים ,אבל היכא דלא שייך בו
חזקת מרא קמא אלא חזקת ממון לחודא ,אף דבשאר ממון עבדינן ביה ג״ב קולא
לנתבע ,במתנות עניים עבדינן לחומרא ,ובכהאי גוונא הוא דילפינן בפרק הזרוע
)חולין קלד (.דספק לקט לקט מעני ודש הצדיקו צדק משלך ותן לו ."°
זר זהב
הכסף לאשה כיון דאיבד את כת ההשתמשות
בחפץ ,עי׳ מה שפירש בזה הגרש״ש בשע״י
ש״ה פ״ח ד״ה ואם[.
סז .עי׳ מה שתמה על רבינו בדברי חיים דיני
גדילה )סי׳ י״ג( בהגה״ה מבן המחבר
)וכ״ה באמדי בינה דיני דיינים סי׳ נ׳( .וראה מש״כ
לבאר את דעת המפרש שהביא התורי״ד
בחידושי תמדת שלמה על קידושין ) מ ז ,א(.

סח .בפשוטו הביאור בזה הוא ,דמקרא
דעני ורש הצדיקו ילפינן
דספק ממון עניים נירון כספק איסור דאזלינן
לחומרא ,משא״כ היכא דאיכא חזקת מ״ק,
כיון דמהני החזקה להכריע את הספק ממילא
אזלינן בזה לקולא וכמו בשאר ספק איסור
דמהניא החזקה להכריע את הספק להיתר.
אמנם צ״ע ,דבשלמא אי נימא דחמ״ק הוא

&נ
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ומשום הכי הוא רפסק הגהת מרדכי בפרק קמא דבבא בתרא דמי שיש בידו
מעות ומסופק אם הם משלו או משל מעשר דחייב ליתן אותן לעניים ,וכ״ב
בש״ע יו״ד סימן הנד )רנ״ט ם״ה( ,דהתם נמי ליכא חזקת מרא קמא לבעל הבית
זר ז ה ב

מטעם חזקה קמייתא דאיסורא ,א״כ שפיר
מהני החזקה להכריע את הספק ,אולם לפי
מה שנקט רבינו )לעיל ס״ס דחמ״ק אינה
מטעם חזקה אלא מטעם מוחזק ,תיקשי מאי
מהני דאית ליה חמ״ק ,והלא גם חמ״ק לא
מהני להכריע את הספק ,וכיון דלא נפיק
מכלל ספק ,אמאי לא אזלינן לחומרא .וכן
הק׳ בחידושי הגרש״ש על נדרים )סי׳ ח׳(,
יעו״ש.
אכן כבר נתבאר לעיל )הערה לג< ,דגם דין
מוחזק הוי דין ודאי ,וא״כ מהני דין
מוחזק להכריע את הספק .אלא שלפ״ז יקשה
לאידך גיסא ,אמאי במקום דליכא לנתבע
חמ״ק אזלינן לחומרא ,ואמאי לא ניזל לקולא
מכח דין מוחזק דמהני להכריע את הספק.
ונראה בזה לפמש״נ לעיל )הערה כ׳( ,דהיכא
דלית ליה לנתבע חמ״ק לא הוי ״מוחזק״
כלל בממון אלא הוי רק ״תפוס״ ,ודין
״תפוס״ לחוד לא מהני להכריע את הספק,
ואזלינן לחומרא ,ולהכי בספק ממון עניים
אזלינן לקולא דווקא במקום מ״ק ,דבלא מ״ק
לא הוי מוחזק אלא רק תפוס ,ודין תפוס לא
מהני להכריע הספק] .ועי׳ בשו״ת הרשב״א
)ח״א סוף סי׳ ת מ״ס שב׳ וז״ל ,״בין בהקדש
עניים בין בהקדש הבית אינו הקדש כל
שהספק בתחילתו אם חל אם לאו ׳ויש חזקת
ממון כנגדו׳ אמרינן אוקי ממונא בחזקת
מריה״ ,ומשמע דבספק ממון עניים אזלינן
לקולא דוקא היכא דאיכא ״חזקת ממון
כנגדו״ ,והוא כמש״נ .ועי׳ בזה בשו״ת חת״ס
חלק יו״ד סי׳ ר״מן.

אמנם אכתי צ״ע בזה לפי המבואר בד׳ רבינו
לעיל ס״ו ]ועיי״ש בהערה מ״ו[ ,דהגם
דדין מוחזק הוי דין ודאי ,מ״מ לענין איסורא
לא מהני להכריע את הספק ,דדין מוחזק הוי
הכרעה רק במשפטי הממון ,משא״כ לגבי
איסורין ,צריך שיוכרע עצם הספק ,ולא סגי
בהכרעה בדיני המשפט ,ולפ״ז אכתי צ״ע,
דכיון דילפינן מקרא ד״עני ורש הצדיקו״
דספק ממון עניים הוי ספיקא דאיסורא א״כ
גם במקום מוחזק יש לנו לילך לחומרא.
ונראה דע״כ צ״ל דבקרא ד״עני ורש
הצדיקו״ באמת לא נאמר דספק
ממון עניים הוי ״ספיקא דאיסורא״ ,אלא רק
ילפינן מהך קרא ,דהיכא דמספקא לן על
ממון אם הוא משל עניים אם לאו ,חייב
ליתנו לעניים מספק ,אלא שזהו עד כמה
שהממון אכן מוטל בספק ,משא״כ היכא
דבדיני המשפט הוכרע דין הספק דהוי ממונו
של המוחזק ,שוב לא נאמר בזה כלל דינא
ד״עני ורש הצריקו״ .ולפ״ז מבואר היטב מה
שחילק המהרי״ט בין היכא דהוי ״מוחזק״
בממון ]והיינו דאית ליה חמ״קן ,לבין היכא
דהוי רק ״תפוס״ ,דהיכא דהוי ״מוחזק״
בממון ,כיון רבדיני המשפט הוכרע דהוי
ממונא דידיה ,א״כ לא נאמר בזה דינא דעני
ורש וכו׳ ,ולכך אזלינן לקולא ,משא״כ היכא
דהוי רק ״תפוס״ ,כיון דדין ״תפוס״ לא מהני
להכריע את הספק ,אלא רק דמספק אין
מוציאין מידו ,א״כ בכה״ג ילפינן מקרא דעני
ורש הצדיקו דמספק אזלינן לחומרא ומחוייב
ליתנו לעניים.
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באותן מעות ,שהספק הוא דלמא משל מעשר הם .אך כל זה כשהספק נופל
מצד עצמו ולא קדם נדר להקדשו ,אבל אם הספק תלוי בנדרו ר״ל ספק
נדר בכך או לא והדומה ,אף דאיכא נמי חזקת מרא קמא אפילו הכי
לחומרא עבדינן ,דכל דלא מקיים נדרו עובר בבל יחל ובל תאחר ואיסורא
הוא וספיקו לחומרא^“ .זהו שורש דבריו ועמו הולך וסובב להשוות כל
לשונות המפרשים ז״ל.
וטוהרי״ט ז״ל בסי׳ הנד פקפק על מה שרצונו להשוות כל לשונות
המפרשים עם דבריו ,ע״ש פקפוקיו .ואני מתיירא להכניס ראשי
ביניהם ,אבל אומר אף אם נודה למוהרי״ט ז״ל שא״א להעמיס דברי
מוהר״ש היון בכל לשונות המפרשים ,מכל מקום ברובן מיהת איתנהו ע״ש.
ולהלכה ודאי יפה כיון והכרעה נכונה היא ,שהרי האי דקאמר בש״ס )חולין
קלי (.קמה בחזקת חיובא ודאי לא חזקת חיוב ממש קאמר ,שהרי אנו
מסופקין על דגן זה הנמצא אם משל לקט הוא או של בעל הבית ומה
חזקת חיוב לה ,אלא ר״ל דלא בחזקת פטורה קיימא״ כמו פרה משום
דקמה לכך עומדת ,וכל דלא קיימא בחזקת פטורה מרבינן מעני ורש
זר זהב
סט .מבואר מדבריו דאיכא תרי גווני בספק
ממון עניים ,חדא דהספק הוא
על הממון אם הוי שלו או של עניים ,ובזה
הדין הוא דבמקום חמ״ק אזלינן לקולא ,ואופן
שני דמלבד הספק על הממון איכא גם ספק
נדר ,דבזה כיון דאיכא ספק איסור של בל יחל,
לא מהני חזקת מ״ק להכדיע את הספק,
וממילא דינו לחומרא כשאר ספיקא דאיסורא.
א ל א שלכאו׳ צ״ב ,דהוי גם במקום שהספק
הוא בממון ולא תליא בנדוו ,מ״מ
מלבד הספק ממון יש גם ספק איסור של בל
תאחר ובל תלקט ,ואפ״ה נקטינן דמהני חזקת
מ״ק להכריע הספק לקולא ,וא״ב מ״ט לא
נימא כן גם לענין איסור בל יחל.

ונראה

דמבואר מזה כמו שחילקו האחרונים
נעי׳ בקה״י על מס׳ נדרים סוף סי׳

ט׳ ובחידושי הגוש״ש על מס׳ נדרים סי׳ ז׳[,
בין איסור בל תאחד ובל תלקט ,לבין איסוו
בל יחל ,דאיסור בל תאחר ובל תלקט הם
ביסודם אזהרה על ממון עניים שלא יעכב
לעצמו מה שזכתה התווה לעניים ,ובזה
שפיר י״ל דבמקום דיש חזקת מ״ק המכרעת
שהממון הוא שלו ,ממילא ליכא גם ספק
איסור .משא״ב איסור בל יחל הוי ביסודו
אזהרה על הגברא לקיים מוצא שפתיו ,ולא
תליא כלל בדין הממון ,דאף אם הוי הממון
שלו ,מ״מ אכתי לא קיים את נדרו ליתן
ממונו ,ולהכי לא מהני בזה כלל חזקת מ״ק
להכריע את הספק לקולא.
ע .וכ״ב הטורי אבן באב״מ
ד״חזקת חיובא״ הוא לאו דוקא,
אלא כל דליכא חזקת פטור אזלינן

)ר״ה דף יד(,

פד
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הצדיקו שיהא ספיקו לחומרא ,זולת היכי דקיימא בחזקת פטורה והיינו
חזקת מרא קמא׳זא:
זר זהב
לחומרא .והוכיח כן מהגם׳ בחולין דפרכינן
על הא דספק לקט לקט מחא דתנן דספק
מתנות כהונה הממע״ה ,ומשני ״קמה בחזקת
חיובא ,פרה בחזקת פטורא״ ,דלכאר ד׳ הגמ׳
סותרים מרישא לסיפא ,דמדקאמר דטעמא
דפרה הוא משום דבחזקת פטורא קיימא,
משמע דבספק השקול אזלינן לחומרא ,ואילו
מרקאמר דטעמא רקמה הוא משום דבחזקת
חיובא קיימא ,משמע דבספק השקול אזלינן
לקולא ,ועל כרחך דחד מינייהו לאו דוקא,
ומסיק דחזקת חיובא הוא לאו בדוקא ,וכל
דליכא חזקת פטור אזלינן לחומרא ,וכמו
שנקט רבינו.
א ל א שהק׳ ע״ז הטו״א קושיא אלימתא,
דהרי בסוגיא שם מדמי מתנות כהונה
למתנות עניים ,ואי נימא ד״חזקת חיובא״
הוא לאו בדוקא ,א״כ נמצא דבספק מתנות
כהונה ,כל היכא דליכא חזקת פטור דינו
לחומרא ,וצ״ע מהמבואר בכ״מ ]יעוי׳
ברמב״ם פי״א מהל׳ בכורים הל׳ כ׳-כ״ו[,
דספק מתנות כהונה הדין הוא הממע״ה.
אכן נראה דקושיא זו תתיישב היטב ע״פ
מש״כ רבינו כאן .דהנה מאי דאיתא
בסוגיא בחולין ד״פרה בחזקת פטורא
קיימא״ ,בפשוטו הכוונה להלכה של חזקה
דמעיקרא ,שעד כה היתה הפרה בחזקת
פטור ,ויש לנו להעמיד הפרה על חזקתה
הקודמת שהיתה פטורה .אולם רבינו פירש
בזה באופן חדש ,ד״חזקת פטורה״ היינו
״חמ״ק״ ,דקודם הספק היתה הפרה של
הישראל ,ויש לנו להעמיד הפרה בחזקת
בעליה ,ונמצא דכל היכא דאית ליה חמ״ק

והוי מוחזק בממון ,זהו גופא ״חזקת פטורה״
ודינו לקולא.
ואשר לפ״ז א״ש קושית הטו״א ,דבאמת
בספק מתנות כהונה אזלינן לקולא
רק מכח חזקת פטור ,והא דמצינו בספק
מתנות כהונה דהדין הוא הממע״ה ,הוא
משום דבכל ספק מתנות כהונה אית ליה
לישראל חזקת מ״ק או חזקת ממון במתנות,
והוי זה גופא ״חזקת פטורה״ ,ולכך דינו
לקולא ,ושפיר פסקינן דהממע״ה.
וכדברים האלו מצינו כד׳ הגר״א ,בשו״ע
)חו״מ סי׳ קנ״ה סק״ח( ,דביאר שיטת
הר״מ דפסק דבספק הרחקת נזקין לכתחלה
לא יסמוך ,ואם סמך אין צריך להרחיק ,וכ׳
ע״ז הגר״א וז״ל ,״וטעמו של הר״מ כיון דמן
התורה נזקין אסור ,אזלינן לחומרא ,משא״כ
להרחיק אח״כ כמ״ש בספק בכור הממע״ה
וכו׳ ,אבל הר״מ סובר דוקא להוציא מחזקתו,
כגון שכבר עשה ,וכמש״כ בחולין פרה
בחזקת וכו׳,״ עכ״ל .ומבואר מדבריו דהא
דלכתחילה לא יסמוך הוא משום דהוי ספיקא
דאיסורא ,משא״כ אם סמך דהוא להוציא
מחזקתו ,מהני חזקת ממון להכריע את הספק
לקולא ,וציין הגר״א דהמקור לזה הוא מהגמ׳
בחולין ״פרה בחזקת פטורה״ ,ומבואר
מדבריו כדרכו של רבינו ״דחזקת פטורה״
היינו חזקת מ״ק ,ועי׳ מה שהרחבנו בזה
בקו׳ כלל גדול סי׳ כ״א.
עא ,לפמש״כ רבינו דחזקת פטורה היינו
חמ״ק ,לכאו׳ אינו מובן
אמאי בספק לקט ליכא חזקת פטורה ,והרי
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איבדא ,שיש לעיין בם ״ב דבכורות )יז (.גבי מתניתין רחל שילדה שני זכרים
וכר ,מת אחד מהן רבי טרפון אומר יחלוקו ורבי עקיבא אומר
המוציא מחבירו עליו הראיה ,וקאמר בש״ס התם )יח (:הכל מודים במפקיד
אצל רועה שמניח רועה ביניהם ומסתלק ,ובמניח אצל בעל הבית שהמוציא
מחבירו עליו הראיה ,והכא בחצר בעל הבית ורועה כהן .רבי טרפון סבר
אקנויי מקני ליה מקום בחצירו והוי ליה כשנים שהפקידו אצל רועה ,ורבי
עקיבא סבד כיון דאית ליה פסידא לא מקני ליה .והרי התם נמי אין לבעל
הבית בולד הנשאר חזקת מרא קמא שהרי אנו מסופקים דלמא בוכרא הוא
ולאו משל בעל הבית ,ואפילו הכי אמדינן ביה המוציא מחבירו עליו
הראיה ,ואף דמתנות כהונה דין לקט להן לענין צדק משלך ותן לו כדמוכח
התם כפרק הזרוע ,וכבר הרגיש בזה מוהרי״ט שם בסי׳ הנז׳ ,גם בח״א סי׳
ל״ט )י״ה ומעתה( הקשה מהאי דבכורות על הגהות מרדכי פרק קמא דבבא
בתרא שהבאתי ולא תירץ כלום.
וליי נראה לומר דהתם נמי איכא חזקת מרא קמא לבעל הבית והוא שהיה מוחזק
בטלה חי ,וכמו שכתבו התוס׳ בבבא מציעא )ק .ד״ה יליחזי( הבאתי דבריהם
לעיל )ס״ד(״^ ,משא״כ בנדון דהמרדכי אין לו לבעל הבית שום חזקת
זר זהב
איכא לבעה״ב חמ״ק בגרגרים ,דקודם
הקצירה היו ודאי שלו .ואולי י״ל רהיות
ושורש הספק אינו אם נתחייבו הגרגרים
בלקט ויצאו מרשות בעה״ב ,אלא מהיכן
לקטום הנמלים ,אם מהלקט ]והוי של
העניים[ ,או מתוך הקמה ]והוי של בעה״ב[,
א״כ ל״ש בזה הכרעת חמ״ק וממילא ספיקו
לחומרא] .אכן מלשון רבינו משמע קצת דהא
דלא חשיב חזקת פטור הוא משום ד״קמה
לכך עומדת״ ,והיינו דהגם דלא חשיב עי״ז
ל״חזקת חיוב״ ,מ״מ מהני זה לסלק לחזקת
פטור ,וצ״ע[.
עב .לכאו׳ דבריו תמוהים ,כיצד מהני מה
שהיה מוחזק בטלה חי מעיקרא
להחשיבו למ״ק ,והלא בזה גופא הוא

דמספקא לן אם מעולם היה טלה זה שלו,
וכן הק׳ בחדושי הגרש״ש על מם׳ נדרים )סי׳
ח׳( עיי״ש.
ונראה הביאור בדבריו לפי מה שנתבאר
לעיל )הערה ס״ח( ,דהא דבעי חמ״ק
הוא רק לאשוויי ליה ל״מוחזק״ בממון
]דכל שאין תפיסתו בתורת בעלים לא חשיב
״מוחזק״ כלל בממון אלא הוי רק ״תפוס״,
ולזה מהני חמ״ק ,דע״י שתופס הממון מכח
שהיה בעלים עליו קודם לכן חשיב
״מוחזק״ בממון[ ,וס״ל לרבינו דהך סברא
דהיה מוחזק בטלה חי מעיקרא ,מהני
לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״ בטלח כאילו
היה לו חמ״ק ,כיון דעי״ז הוי תפיסתו
כבעלים ,וכל שתפיסתו כבעלים הוי ״מוחזק״

סו
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מרא קמא ,שאם תאמר שהמעות הללו שבידו של מעשר הם אין אתה מוציא
כלום מחזקתו:
ודע ,שבמרדכי פרק הזרוע )חולין סי׳ תשל״ז( מביא שרבינו משולם הקשה לרבינו
ברוך מאי טעמא בחורי הנמלים הכל לעניים ,ואמאי לא ניזל בתר רובא
ורובא לאו של לקט הוא ,והשיב לו משום דכתיב עני ורש הצדיקו צדק משלך
ותן לו ע״ש .ותמיה לי ,וחא אפילו היכא דאיתא חזקה לפטורא פטור
כדקאמרינן פרה בחזקת פטורה קיימא ,מכל שכן רובא דרובא עדיף מחזקה,
ולא איתרבי מהאי קרא אלא ספק השקול ,וצ״עעג.
זר זהב
בדבר] .ולמד רבינו ד״ז מדברי התום׳ שם,
דבתחילה פי׳ התום׳ ד״תפיסה״ גרידא לא
מהני בשמא ,וע״ז הקשו אמאי בהפקיד טלה
אמרינץ הממע״ה ,והרי בעה״ב תופס את
הטלה רק בשמא ,ותירצו דביון דהוחזק
בטלה חי מעיקרא שפיר מהני תפיסתו אפי׳
בשמא ,ומפרש רבינו דעי״ז חשיב ל״מוחזק״
בטלה ,ואינו רק ״תפוס״ ,וא״ב מבואר דהך
סברא דהוחזק בטלה חי מעיקרא מהני
לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״[.
עג .לפמש״ב רבינו לעיל
דחזקת פטורא היינו חמ״ק,
לכאו׳ לק״מ ,דהרי חמ״ק אינה מטעם חזקה,
אלא מטעם מוחזק ,וכמש״ב רבינו לעיל
)ס״ס ,וא״ב לא שייך בזה כללא דרובא וחזקה
רובא עדיף ,אלא אדרבה מוחזק ורובא
מוחזק עדיף ,וכדקיי״ל בכ״מ דרובא לא
מהני לאפיקי ממוחזק.
)עי׳ הערה ע׳(

אכן קושיית רבינו תיקשי לדרכם של
האחרונים ]עי׳ לעיל הערה ע׳ בשם
הטו״א[ ,דחזקת פטורא הוא מדין חזקה
קמייתא ,והרי קיי״ל דרובא וחזקה רובא
עדיף] ,יעי׳ מש״ב בזה בחידושי הגרש״ש על
מס׳ נדרים סי׳ ח[ .ולכאו׳ אפשר ליישב

שיטתם לפמש״ב הגרא״ז באבן האזל
מהלכות אישות הי״א( ,דהא דקיי״ל דרובא
וחזקה רובא עדיף הוא רק ברובא דליתא קמן
דהוא מסברא ,משא״ב ברובא דאיתא קמן
דהוא מגזה״ב לא אמרינן רובא עדיף .ולפ״ז
א״ש ,דרובא דלאו לקט נינהו הוי רובא
דאיתא קמן ,ולהכי לא מהני לפטור ,כיון
דגרע מחזקה.
)פי״א

ויש להביא סמך לדברי הגרא״ז ,ממש״ב
רבינו )לעיל ס״ס בשם אחיו ,דהא
דתנינן בב״מ ) p ,1דהספיקות נכנסים לדיר
להתעשר הוא משום דמהני חזקת מ״ק
להכריע את הספק ומתורת חזקה קמייתא,
ואילו לגבי רובא דאיתא קמן כ׳ בשטמ״ק
)שם( בשם הרא״ש דלא מהני הרוב לחייב
במעשר בהמה כיון ד״עשירי ודאי״ אמר
רחמנא ולא ״עשירי ספק״ ,ורובא לא הוי
״ודאי״ ,וכיזן דדין חזקה מהני לחייב
במעשר] ,וכדמוכח מהא דהספיקות נכנסים
לדיר להתעשר[ ,ע״ב דע״י חזקה שפיר חשיב
״ודאי״ ,וא״כ מוכח דחזקה אלימא מרובא
דאיתא קמן ,ולפ״ז מאי דקיי״ל דרובא וחזקה
רובא עדיף הוא ע״כ רק ברובא דליתא קמן
ולא ברובא דאיתא קמן וכמש״כ הגרא״ז,
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גם מה שכתב מוהר״ש חיון ז״ל ,דאם ספיד,ו תליא בנדרו לא שייך בו ספק
ממון לקולא משום דאיסורא ספיקו לחומרא ,הוא ג״ב טעמא דמסתבר.
ואף שלעיל )ס״ו( כתבנו בכל ספק ממון ספק איסורא הוא מדררא דגזל
ואפילו הכי התירתה התורה ,התם שאני דלית ביה אלא דררא דממונא
לחוד ,וכל שמן הדין אינו מחויב לאהדורי לחבריה איהו נמי לאו איסורא
קעביד ,דלאו ממונא דחבריה קמעכב בידיה .אבל הבא שהאי מצד אחר הוא
שהתורה אמרה ככל היוצא מפיו יעשה בל יחל דברו ,כל שאינו מקיים נדרו
הרי הוא בספק בל יחל .ועם היות שמדברי הר״ן בריש נדרים )ז .ד״ה ולענין
הלבה( משמע דאינו מחלק בכך ,וסבירא ליה דאף שהספק תולה בנדרו
זר זהב
)יג ,א(

ליה ודאי ,והכא נמי כיון שהועילה חמ״ק
להכריע את הספק לגבי הממון ,שוב הוי
ודאי גם לענין איסורא.

אכן דברי הגרא״ז צ ״ע ,דבסוגיא
בקידושין )פ ,א( ,משמע להדיא
דגם ברובא דאיתא קמן אמרי׳ רובא וחזקה
דובא עדיף ,וכן מפודש ברש״י שם ,יעו״ש
היטב .וכן מוכח מהתום׳ בנדה )יח ,א( ד״ה
אחר הרוב ,שכ׳ דהא דאזלינן אחר הרוב
בט׳ חנויות הוא אפי׳ נגד חזקה ,דבהמה
בחזקת איסוד עומדת ,והלא ט׳ חנויות הוי
דובא דאיתא קמן .וכן נקט בפשיטות
בפנ״י על כתובות >יד ,ב( בד״ה אפי׳ ברוב
פסולין ,דגם לגבי רובא דאיתא קמן אמרינן
רובא וחזקה רובא עדיף .ומה שהוכחנו
לעיל מסוגיא דתקפו כהן יש לדחות
לפמש״כ דבינו )שם( ,דהא דמהני חמ״ק
לאשוויי עשידי ודאי ,אין זה מטעם הכרעת
חזקה ,אלא הוא משום שהתורה זכתה
הממון למוחזק .וגם לדרכו של אחי רבינו
דחמ״ק הוא מטעם חזקה יש לדחות
לפמש״כ ההפלאה בסוף פ״ק דכתובות
ובתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ת סי׳ ק״ח( ,דהיכא
דהספק כבר הוכרע למילי אחריני חשבינן

ונראה ליישב קו׳ רבינו באופן אחד,
לפמש״כ הפנ״י בכתובות )סוף פ׳
המדיר( ,דהא דאמרי׳ דרובא וחזקה רובא
עדיף ,הוא דווקא כאשר הרוב והחזקה
מתנגדים זה לזה ,דאז מהני הרוב לגרע
החזקה ]והיינו דע״י הרוב שוב אין הדבד
עומד בחזקתו[ ,וממילא אזלינן בתר הרוב,
משא״כ רוב לחוד וחזקה לחוד ,חזקה אלימא
טפי] ,והגרנ״פ זצ״ל הוכיח יסוד זה מדברי
תוס׳ הרא״ש בכתובות )ט ,א( ד״ה ואי בעית
אימא ,יעו״ש היטב ואכמ״ל[ .והביאור בזה
הוא דחזקה מועלת שלא להסתפק ,משא״כ
רוב ,כיון דאיכא מיעוט המתנגד לרוב ,לכך
לא מהני לסלק את הספק .ולפ״ז א״ש דברי
המדדכי ,דדוקא חזקה מהני לפטוד בספק
ממון עניים ,משא״כ רוב דגרע מחזקה לא
מהני] .ועי׳ בש״ש )ש״א פ״א( מה שהביא
מהפנ״י בקידושין )עג ,א( ,ובמה שהק׳ עליו
בקו״ש על כתובות )אות ע״ד( מד׳ התוס׳ ) ש ם
כר ,ב( ,ולפי המבואד כאן יש לחלק בין חזקה
לרוב ואכמ״ל[.

]וע״ע בדברי הגרע״א על כתובות
במש״כ לחלק בין רובא דאיתא קמן לרובא
דליתא קמן[.

סח
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אפילו הכי אמרינן ביה ספק לקולא כמו בממון בעלמא ,הרי הרמב״ן
והרשב״א לא סכרי הכי התם ע״שעד.
זר ז ה ב

עד .בגמ׳ שם מיבעיא אי יש יד לצדקה
ולא איפשטא ,וב׳ הד״ן בשם
הדמב״ן והדשב״א דהוי ספיקא דאיסורא
ואזלינן לחומדא] ,ועיי״ש בר״ן שנחלק
עליהם וב׳ דדינו לקולא[ .ופירש ובינו סברת
הרמב״ן והרשב״א דבעיא דיד לצדקה הוי
ספק התלוי בנדרו ,דלהצד דיש יד לצדקה
איכא איסור בל יחל ,וממילא הוי ספיקא
דאיסורא ,משא״ב בשאר ספק ממון עניים
דלא תליא בנדרו ,מודו הרמב״ן והרשב״א
דדינו לקולא כשאר ספק ממון.
ו כן כתב במחנ״א )הלכות צדקה סי׳ ב׳ ,ובהלכות
נדרים סי׳ ח׳( ,דטעמא דהרמב״ן
והרשב״א הוא משום דהתם הוי ספיקו תלוי
בנדרו ,ובזה יישב את מה שהק׳ הר״ן על
שיטתם ,מהא דמשמע בחולין >קלד ,א( דספק
ממון עניים הוי ספיקא דממונא דאזלינן
לקולא ,ותירץ המחנ״א ,דדוקא בבעיא דיד
לצדקה הוי ספיקא דאיסורא ,כיון דיש בזה
ספק איסור בל יחל מחמת נדרו ,משא״ב
בשאר ספק ממון עניים דאינו תלוי בנדרו,
הוי ספיקא דממונא ואזלינן לקולא.
אולם הר״ן נקט דגם בעיא דיד לצדקה
הוי ספיקא דממונא ואזלינן לקולא
ודלא כהרמב״ן והרשב״א ,וביאר רבינו את
דעת הר״ן ,דאפי׳ היכא דהספק תלוי בנדרו
אזלינן לקולא .ולכאו׳ הוא מילתא דתמיהא,
דבפשוטר סברת הרשב״א מוכרחת ,דכל
שספיקו תלוי בנדרו ל״ש בזה הכרעת
מוחזק כיון שאין האיסור תלוי בממון כלל,
וממילא יש לילך לחומרא כשאר ספיקא
דאיסורא.

אכן יעוי׳ בדברי המחנ״א שם שפירש בדעת
הר״ן באופן אחר ,דגם הר״ן מודה
ביסוד הדברים דכל שספיקו תליא בנדרו דינו
לחומרא ,אלא שס״ל להר״ן דהתם אין הספק
תלוי בנדרו כלל ,דספיקו תליא בנדרו הוא
דוקא באומר הרי עלי ליתן לצדקה ,דהוי
חיוב נדר אקרקפתא דגברא ליתן לצדקה,
משא״כ באומר ״הרי זו״ צדקה ,הרי מיד
נתפסו המעות בדין קנין והוי ממונא דעניים,
וגם אם אינו נותנו לעניים אינו עובר באיסור
נדר] ,דנדרו נתקיים מיד כשנעשה ממון
עניים[ ,ולהכי לא הוי אלא ספיקא דממונא.
ולפ״ז ניחא ,שהרי בעיא דיש יד לצדקה
מיידי ב״הרי זו״ ]וכדאיתא התם דאמר ״הדין
זוזא לצדקה״[ ,ומה״ט הכריע הר״ן דהוי
ספק ממונא ולקולא ,משא״כ הרמב״ן
והרשב״א ס״ל דגם באומר ״הרי זה״ לא
נתפס הממון בדין קנין ,ואין כאן אלא חיוב
ליתן מדין נדר ,והוי ספיקא דאיסור ולהכי
אזלינן לחומרא ,עכ״ד.
ויסוד ד״ז מצינו גם בדברי הגרעק״א
ח׳ הכתבים דף פו p ,שב׳ לחלק בין
אומר ״הרי זו״ דהוי ספיקא דממונא ,לאומר
״הרי עלי״ ,דהוי ספיקא דאיסורא וז״ל ,״ואף
דלדעת הש״ך )יו״ד רנ״ט ס״ק י ״ ס דבספק
צדקה הוי רק ספק ממון והממע״ה ,י״ל דוקא
היכא דליכא חשש איסורא דלא יחל ,כגון
לגבי היורשים ,דאין עליהם חיוב נדר ,וכגון
בהקדיש ואמר הרי זו ,ויש ספק אם נתפס
הדבר בקדושה בדיבור זה ,וכההיא דבעיא
אם יש יד לצדקה דהוי רק נדבה ,ואין החיוב
נתפס אקרקפתא רגברא ,בזה אמרינן דספיקו
)דרו״ח
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וקצת ראיה נראה להביא לדבריהם מפרק קמא דחולין )כג ,(:דבעי ר׳ זירא
האומר הרי עלי לחמי תודה מהחמץ או מן המצה והביא שיאור מהו,
ספק הוי ונפטר ממה נפשך ,או דלמא בריה הוא ולא נפיק .ולדעת הר״ן הוי מצי
למבעי באומר הרי עלי)עולה( ]להמי תודה[ מהחמץ לחוד ,דאי ספק הוא נפטר
ידי נדרו משום דספק ממונא לקולא ,ואי אמרת בריה הוא לא יצא עה .ולדבריהם
ניחא ,רכל דהספק תליא בנדר לא אמרינן ספיקו לקולא ,ומשום הכי בעי היכי
זר ז ה ב

לקולא ,דלא חל ההתפסה ,ולא קם הממון
ברשות הקדש ,וממילא ליכא בל תאחר ,אבל
היכא דאמר הרי עלי ,דחל עליו החיוב מדין
נדר ,י״ל דספיקו לחומרא ,וכדאיתא חילוק
זה בתשו׳ מהרי״ט ) ח ״ ב חו״מ סי׳ קכ״ד{״ ,עכ״ד.
עה .ל פ מ ש ״ ב המחנ״א )הובא לעיל בהערה
ע״ד( ד״בהרי עלי״ מודה
הר״ן דאזלינן לחומרא ,ככל ספיקא דאיסורא,
לק״מ ,דהרי בעיא דר׳ זירא היא בהרי עלי,
והוי ספיקו תלוי בנדרו] .ומה שחק׳ רבינו,
הוא לטעמיה ,דנקט בדעת הר״ן דגם בספיקו
תליא בנדרו אזלינן לקולא[.
ויעוי׳ באוד שמח )פ״ה מהלכות בכורות ה״ג
בהערות על קונה״ס( שכ׳ ליישב את קו׳
דבינו ת״ל ,״ובמחכ״ת זה אינו ,דאף בספיקא
דממונא קיי״ל איני יודע אם פדעתיך חייב,
ובלא זה לפטור עצמו מחיוב ודאי בספק הא
יכול ,הגע עצמך מי שנתחייב לשלם מטבעות
זהב לחבירו האם יכול לפטור עצמו במטבע
מסופקת שמא היא של זהב או לא ,וזה
פשוט״ .אכן מש״כ האו״ש לדמות בעיא דר׳
זירא לדץ איני יודע אם פדעתיך ,צ״ע,
דבדברי הרשב״א בגיטין )עח .ב( מבואר
להדיא דהיכא דאיכא ספק קמן לא אמרינן
דאיני יודע אם פרעתיך חייב] ,וכ״כ להוכיח
בקו״ש )ח״ב סוף סי׳ ג׳( מד׳ התוס׳ בסוטה כה,
ב[ ,והלא הכא איכא ספק לפנינו ,וצ״ע.

ונראה ליישב את קושיית רבינו באופן
אחר ,דהנה יעוי׳ בש״ש )ש״ב פ״ז(
שכ׳ לבאר הטעם דבאומר איני יודע אם
פרעתיך חייב וז״ל ,״ובאיני יודע אם פרעתיך
כיון דאיתרע חזקת ממון ,דהא כבר נתחייב,
מש״ה אמרינן ברי ושמא ברי עדיף״ .ומבואר
דכל שודאי נתחייב ,מהני החזקת חיוב לגרע
את החזקת ממון ,וממילא אמרי׳ ברי עדיף.
והביאור בזה הוא ,דהא דלא מהני ברי
לאפוקי ממונא הוא דווקא היכא שהוא
להוציא מ״מוחזק״ ,משא״כ היכא דהוי רק
״תפוס״ אמרי׳ ברי עדיף] .ועי׳ בזה לעיל
הערה נ״ח ,וכן מפורש ברא״ש בכתובות
)ט ,א( וז״ל ,״הא דלא אמרינן ברי ושמא ברי
עדיף היינז כנגד חזקה לאפוקי ממונא
מחזקתיה ,אבל היכא דליכא חזקה לא גרע
כח הברי״ ,וצ״ע מד׳ הרא״ש שהובאו שם
בהערה נ״חן .וא״כ במקום דנתחייב בודאי,
כיון דמהני החזקת חיוב לגרע את החזקת
ממון ,והוי רק ״תפוס״ ,אמרי׳ ברי עדיף.
ולפ״ז א״ש ,דהלא כבר נתבאר לעיל )הערה
ע״ב( דהא דאזלינן לקולא בספק ממון דפתיך
ביה גם ספק איסור ,הוא רק היכא רמהני
החזקת ממון להכריע שהממון שלו ,משא״ב
היכא דהוי רק ״תפוס״ כיון דלא נפיק מכלל
ספק אזלינן לחומרא ,וא״כ בבעיא דר׳ וירא,
כיון דאיכא ודאי חיוב ,ומז.ני החזקת חיוב
לגרע את החזקת ממון ,ממילא הוי רק
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דאמר מחמץ או ממצה והביא שיאור ,דבכהאי גוונא אי ספיקא הוא יצא מכח
ממח נפשך כיון דחתנח באחד משניהן:
זר זהב
״תפוס״ ואזלינן לחומרא ,משא״כ בבעיא דיד
לצדקה דהספק הוא בעיקר החיוב ,א״כ הוי
״מוחזק״ בממון ולהכי אזלינן לקולא
וכמש״ב הר״ן ,וא״ש.
]ובזה יש לבאר מש״ב בקצה״ח
סק״ח( ,דיסוד חיובו של הנתבע
בגוונא דאיני יודע אם פרעתיך הוא מטעם
ספק גזל יעו״ש ,דלכאו׳ דבריו תמוהים ,דהרי
כבר הוכיח רבינו )לעיל ס״ס מהא דקיי״ל
בכ״מ דספק ממונא לקולא ,דבספק ממון
א״צ לחוש לאיסור גזל ,והטעם לזה כ׳ רבינו
דאיסור גזל תליא בדיני המשפט ,וא״כ מ״ש
איני יודע אם פרעתיך דצריך לחוש לספק
גזל ,מכל ספק ממון דאזלינן לקולא וליכא
דררא דגזל .אכן לפי המבואר נראה
)סי׳ ע״ה

דהקצה״ח מפרש כמו שהביא רבינו שם בשם
חכמי דורו ,דטעמא דבכל ספק ממון אזלינן
לקולא )וא״צ לחוש לגזל( אין זה משום
דאיסור גזל תליא בדיני המשפט ,וכמש״כ
רבינו ,אלא הוא משום דמהני דין מוחזק של
הנתבע להכריע הספק דהוי ממונא דידיה,
וממילא ליכא חשש איסור .וא״כ זה שייך
דוקא בכל ספק ממון דליכא חזקת חיוב,
משא״כ באיני יודע אם פרעתיך כיוון דאיכא
חזקת חיוב ,דמהני לגרוע החזקת ממון ,והוי
רק ״תפוס״ ,ממילא צריך הנתבע לשלם
הממון מטעם ספק איסור גזל לחומרא .וזהו
דוקא באומר איני יודע ,דהוי שמא ,משא״ב
בטוען בברי שפרעתיך כיון שברי לו דליכא
ספק גזל ,לכך פטור[.
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עא

בלל נ
יבאד דתקפו כהן מוציאין מידו ,והוא הדין כל ספיקא במציאות ,ואפילו ספיקא
דתרי ותדי ,אם לא שטוען בדי .ובו יבואד דבתיקו גם כן מהני תפיסה כטוען בדי,
ובקנסות לעולם לא מהני תפיסה אפילו בטוען בדי:

א מסקינן בפרק קמא דבבא מציעא דף ו׳ ע״ב דספק בכור תקפו כהן מוציאין
מידו ,וכדמייתי רב חנניה סייעתא לרבה מדתניא הספיקות נכנסין
לדיר להתעשר ,ואי סלקא דעתך תקפו כהן אין מוציאין נמצא זה פוטר ממונו
בממון של כהן .והכי פסקו כלל הראשונים והאחרונים נוחי נפש ,והגדול
שבכהונה ז״ל מונה אותן בתקפו כהן בסי׳ א׳ .ולא מצאנו מי שיחלוק בדבר
זולת הרמב״ם ז״ל שפסק בהלכות בכורות )פ״ב ה״ס דתקפו כהן אין מוציאין
מידו וגם הראב״ד ז״ל דשתיק ליה.
והסמ״ג שכתב בעשין רי״א ,כל בהמה שהיא ספק בכור דינה שתרעה עד שתפול
בה מום ותאכל לבעליה ,ואם תפס אותה הכהן אין מוציאין מידו ,כרבה
דתניא כוותיה בפרק קמא דבבא מציעא .ופשוט שתיבת אין ט״ס וצ״ל מוציאין,
שהרי כתב כרבה דתניא כוותיה ,ורבה מוציאין קאמר .וכן כתב הסמ״ג גופיה
בעשין צ״ה דספק בכורות תקפו כהן מוציאין מידו כרבה דתניא כוותיה .והרב ז״ל
)סימן כ׳( הניח דבריו בצ״ע ,ולא הונח לו שט״ס הוא ע״ש .אחר זמן רב מצאתי
בתשובת לחם רב )סימן קע״ג( שכתב ג״כ שט״ס בסמ״ג וצ״ל מוציאין ,ונהניתי=.

זר זהב
א .יעוי׳ ברשב״א במשמרת הבית,
שלישי ש״ב הל׳ מתנות כהונה( שפסק
כהרמב״ם וז״ל ,״ועוד דההיא גופה דספק
בכורות קיימא לן תקפו כהן אין מוציאין
מידו כרב המנונא ,דהא מתניתין המוציא
מחבירו סתם קתני דמשמע בין תפס כהן בין
תפס ישראל וכו׳ ורבא דחויי הוא דקא דחי,
לעולם אימא לך תקפו כהן מוציאין מידו״.
וצ״ע דלכאו׳ הרשב״א סותר משנתו,
דבחידושיו על ב״מ )ו ,א( כ׳ להדיא דהלכה
כמ״ד דתקפו כהן מוציאין מידו עיי״ש .ועי׳
במאירי בב״מ )שם( שכ׳ וז״ל ,״כל שנפל בו
)בית

ספק אם הוא בכור אם לאו וכו׳ הממע״ה,
ומעתה אם תקפו כהן אין מוציאין מידו״,
ומבואר דפסק כהרמב״ם דאי תפס הכהן אין
מוציאין מידו .וכ״מ מלשון רש״י בנדרים )יט,
א( ד״ה המוציא מחבירו ,וז״ל ,ואי תפס להו
כהן על הבעלים להביא ראיה דלאו בכור
הוא״ ,ועי׳ במאירי שם.
ג .עיי״ש בהגה״ה מבנו שכ׳ ליישב רברי
הסמ״ג ,דבעשין רי״א מיירי
בתפס הבכור קודם שנולד הספק ,ואילו
בעשין צ״ה מיירי בתפס לאחר שנולד הספק.
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והב״י‘ ]ביו״ד ריש[ סי׳ שט״ו פסק כהרמב״ם דתקפו כהן אין מוציאין ,ויפה אמר
הרב ז״ל שלא ראה הב״י שדעת כל המפרשים דלא כהרמב״ם ,שהרי לא
הביא בב״י אלא דעת הרא״ש דפליג על הרמב״ם ,ואילו הוי חזי כל הנך רבוותא
דרב גוברייהו ונפישי טובא לא הוי פסק הכי ,ובפרט שמסקנת הש״ס כדבריהם.
ואעפ״י שהרבה תירוצים ^ נאמרו בישוב דעת הרמב״ם ז״ל מהסוגיא הנז׳ וגם
הרב ז״ל תירץ ע״ז בסי׳ א׳ ,כולהו שינויי דחיקי נינהו ולא סמכינן עלייהו והכי
פסק הרמ״א ביו״ד בסי׳ הנזכר ,ואחריו נמשכו כל האחרונים ,והכי נקטינן :
ודע ,כי ספק בכור הוא בנין אב לכל הספיקות ומיניה אנו לומדין לכולן ,דכל
היכא דקיימא לן המוציא מחבירו עליו הראיה אי תפס אידך מפקינן מיניה,
כמו שכתב הסמ״ג בעשין צ״ה ע״ש ,וכן כתבו כל המפרשים ז״ל .וקשיא להו
לרבנן קמאי ז״ל מהא דפרק ב׳ דכתובות)כ (.דתני התם שנים ההתומין על השטר
]ומתו[ ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב ידם הוא זה אבל אנוסים היו הרי
אלו נאמנין ,ואם כתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנין .ופריך ומגבינן ביה תרי
ותרי נינהו וכו׳ ,אלא אמר רב נחמן אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא אחזקת
מאריה .ופרש״י ) ד ״ ה ואוקי ממונא( ,ודקתני בברייתא אין נאמנין ,לא דלהוי שטרא
]מעליא[ למגבי ביה ,אלא דלא קרעינן ליה ,ואי תפס מידו והדר אתי האי ותבע
מיניה ,לא מפקינן מיניה דאמרינן אוקי תרי להרי תרי וממונא בחזקת)מריה( היכי
דקאי ע״כ .והרי הכא נמי הלוה מוחזק מתחילה ,וכיון דספיקא דתרי ותרי
המוציא מחבירו עליו הראיה ראוי שלא יהני תפיסת המלוה כדרך דלא מהני
תפיסת הכהן בספק בכור.
ובעיני נראה שקושיא זו היא שעמדה להרמב״ם ז״ל שפסק דתקפו כהן אין
מוציאין ודלא כמסקנא דבבא מציעא ,משום דהאי שמעתתא דפרק ב׳
זר ז ה ב

אולם תירוץ זה לא א ״ש לפמש״ב ובינו לק׳
אות ו׳ ,דתפיסה קודם שנולד הספק מהני רק
באופן שנולד הספק לגריעותא דהתופס ,וזה
ל״ש בספק בכור ,וכבר השיגו בזה התומים
בקת״ב )סי׳ כ׳(] .אולם צ״ע ,דיעוי׳ בתומים
בקת״כ )ס״ע( ,דנראה מדבריו שם דנקט דהא
דמהני תפיסה קודם שנולד הספק ,הוא אף
בנולד הספק לטיבותא דהתופס ,וכבר עמד

בסתירת דבריו בנתה״מ
והניח בצ״ע ,יעו״ש[.
ג .עי׳ מה שתי׳ בזה הכס״מ ,ובלח״מ שם,
ובשו״ת הרשב״א )ח״א סי׳ שי״א( .ועי׳
מש״כ בביאור דברי תשו׳ הרשב״א בש״ש
)ש״ד פ״ה( ,ובחדושי הגר״ש רוזובסקי עמ״ס
ב״מ )סי׳ י׳( ,וע״ע מה שהרחבנו ביישוב
שיטת הרמב״ם בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ד.
)כללי תפיסה סער׳ י״ב(
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עג

דכתוכות בהכי אזלא .וכץ כתב הרב הלחם משנה בפרק ב׳ מבכורות)ה״ו( וע״ש ד.
אך שאר רבותינו הראשונים ז״ל פירשו דהני שני סוגיות לא פליגי אהדדי ,אלא
דהאי דכתובות שניא וכמו שפירשו כל אחד לפי דרכו .והרמב״ן ז״ל )כב״מ ו(.
תירץ ,דשאני האי דפרק ב׳ דכתובות דכל תרי ותרי ספיקא דאורייתא ולא אמרינן
אוקי ממונא אחזקת מאריה ,אלא מאן דתפס תפס ובמטלטלי ,דספיקא דאורייתא
]חוא[ ,וכל ספיקא דאורייתא אפילו גבי איסורא לא אמרינן אוקמה אחזקה
כדפדישית בקידושין בפרק האומר )סו .^(.וגם שאר המפרשים ז״ל הביאו האי
תירוצא ,וכן כתב הנימוקי יוסף בריש בבא מציעא ) ד ף ג .בדפי הרי״ף( ,ע״ש שהאריך
וכל דבריו דברי הרמב״ן הם .ועיין מה שכתבתי בכלל א׳ סעיף ה׳.
זר
ד .וכ״ב בביאור הגר״א יו״ד
ב׳( ,דהסוגיא בכתובות )כ ,א( היא
מקור לשיטת הרמב״ם דמהני תפיסה בספק.
אולם צ״ע בזה ,דיעו״ש בדברי הגר״א
שהביא מתשו׳ הרשב״א )ח״א סי׳ שי״א( ,דהא
דס״ל לרמב״ם דמהני תפיסת הכהן בספק
בכור הוא משום דליכא לישראל חמ״ק
בבכור ,משא״כ היכא דאיכא חמ״ק לא
מהני תפיסה ,ולפ״ז בההיא דכתובות מורה
הרמב״ם דלא מהני תפיסת המלוה ,כיון דהוי
תפיסתו כנגד חמ״ק של הלוה.
יאפ״ל לפמש״כ המהרי״ט בחדושיו על
כתובות )עו ,א( ]הביאו הבית יעקב
על כתובות)יב ,ב([ דגבי חוב ל״ש חמ״ק ,כיון
דאין הספק נופל על הממון אלא על חיובו של
הלוה ,וספק זה אינו מתנגד לחמ״ק ,שהרי
אפי׳ להצד דחייב הלוה מ״מ אכתי הוי ממונו,
ומשו״ה מהני בזה תפיסה לדעת הרמב״ם .וכן
מוכח מדברי הרמב״ם בכמה דוכתי שכ׳
דמהני תפיסה בספק חיוב נזקין ]ועי׳ בזה
במ״מ בפ״א מהלכות נזקי ממון ה״ט[ ,וע״כ
דס״ל דבספק חוב ל״ש חמ״ק ,וכמש״נ.
)סי׳ שט״ו ס״ק

]אולם לפמש״כ בקו׳ כלל גדול
דאץ כוונת הרשב״א לחלק בין

)סי׳ י״ד(

זהב
״מ״ק״ ל״מוחזק״ ,אלא בין ״מוחזק״
ל״תפוס״ ,הרי שא״א לתרץ כן ,דהלא זה
פשוט דהלוה חשיב ״מוחזק״ בחוב ,וא״כ
לא מהני תפיסה מיניה[.
ועוד יש ליישב ,דהרמב״ם פי׳ הסוגיא
בכתובות כדרכו של הרמב״ן
]הביאו רבינו בסמוך[ ,דתו״ת הוי ספיקא
דאורייתא ולא מוקמינן אחזקת מ״ק] ,וכ״כ
בביאור הגר״א )סי׳ ל״ד ס״ק ס׳( ,דהרמב״ם
הכריע להלכה כמאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא[ ,ולכך מהני תפיסה.
ה .מש״ב הרמב״ן דתפיסה מהני בתו״ת
רק למאי דקיי״ל דתו״ת
ספיקא דאורייתא תמוה טובא ,דהרי
הרמב״ן שם אתי לבאר את דברי הגמ׳
בכתובות )כ ,א( ״אמר ר׳ נחמן אוקי תרי
לבהדי תרי ואוקי ממונא בחזקת מריה מידי
דהוי אנכסי דבר שטיא״ ,ואילו בסוגיא
ביבמות )לא ,א( מפורש דהא דמוקמינן
אחמ״ק בנכסי דבר שטיא הוא רק למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,וכבר עמד
בקושיא זו בחידושי ר׳ שלמה היימן על
כתובות סי׳ ח׳ ,ועי׳ מה שישבנו בזה בקו׳
כלל גדול סי׳ י״ח.
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ומה שכתב הרמכ״ן וכמטלטלי ,משמע דכקרקעי לא מהני תפיסה אפילו בספיקא
דתרי ותרי .ולשיטתו דסובר דתרי ותרי ספיקא דאורייתא דבר זה קשה כעיני
טובא ,שהרי ביבמות פרק ד׳ אחין)לא (.מוכיח הש״ס דתרי ותרי ספיקא דרבנן
מנכסי דבר שטיא דזבין נכסיה אתי תרי ואמרו כשהוא חלים זבין ואתי תרי ואמרו
כשהוא שוטה זבין ,ואמר רב אשי אוקי תרי להדי תרי ואוקי ארעא בחזקת בד
שטיא ע״ש .אלמא דאי הוי ספיקא דאורייתא לא היו מוציאין מיד הלוקח אף
שהוא מקרקעי ,והכי משמע ג״ב בתוס׳ פרק חזקת הבתים דף ל״ב ע״ב ד״ה
והלכתאי .ולא מצאתי מי שיתעורר בזה ,וגם לא מצאתי לו ישוב;
זר זהב

ו .אכן יעוי׳ בדברי חיים
דפי׳ הסוגיא שם באופן אחד ,דאי
תו״ת הוי ספיקא דאודייתא ,א״כ הדין הוא
שיחלוקו ,כיון של״ש כלל תפיסה בקדקע,
ואפי׳ היכא דלא מוקמינץ אחמ״ק ,ולפ״ז לא
תיקשי על הדמב״ן מהסוגיא ביבמות .אכן
רבינו נקט בביאור הגמ׳ שם דאי תו״ת הוי
ספיקא דאודייתא מוקמינן לאדעא ביד הלוקח,
והוכיח כן ממש״כ התום׳ בב״ב לדמות
ספיקא דדינא לספיקא דתו״ת למאן דס״ל
דתו״ת הוי ספיקא דאודייתא ,וגבי ספיקא
דדינא מבואד להדיא בתוס׳ שם דמוקמינן
לאדעא ביד הלוקח .וכן יש להוכיח
מהתום׳ והדמב״ן בב״ב )לא ,ב( ד״ה אנן
עיי״ש ,ומהדשב״ם בב״ב )מג ,ב( ד״ה אי,
יעוי״ש היטב.
)דיני תפיסה סי׳ ה׳(

ועי׳ בחדושי הגדעק״א על מס׳ כתובות)כ ,א(
שב׳ לבאר את הסוגיא כדרכו של הדבדי
חיים ,דאי תו״ת הוי ספיקא דאודייתא הדין
הוא יחלוקו ,אלא שכ׳ שהדין כן אפי׳
במטלטלין ,אולם דבדיו הם לכאו׳ שלא
כדברי הרמב״ן ,שהוי הדמב״ן כ׳ להדיא
דבמטלטלין מהני תפיסה אי תו״ת הוי ספיקא
דאורייתא ,ולא אמדי׳ שיחלוקו .ועי׳ מש״כ
בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ח.

ז .עי׳ לק׳ )כלל ז׳ ס״ח( מש״כ רבינו ליישב
קושיא זו ,דהא דלא מהני תפיסה
בספק קרקע ,הוא דוקא בתפס מעצמו,
משא״כ בההיא דבר שטיא ,דהוי תפיסה
ברשות ,שפיר מהני תפיסה אפי׳ בקרקע.
]והביא כן מתשו׳ הרשב״א )ח״ב סי׳ רכ״ט(,
וכ״כ בשו״ת מהרי״ט חו״מ )ח״א סי׳ קכ״ו ד״ה
אלא( יעו״שן .ונראה דהביאור בזה הוא ,דהא
דס״ל להרמב״ן דלא מהני תפיסה בקרקע ,הוא
משום דהיכא דבא לידו הממון ע״י תפיסה
לית ליה תורת ״מוחזק״ בממון שתפס ,אלא
הוי רק ״תפוס״ ,ו״תפיסה״ לא מהני בקרקע
כיון ״דאין הקרקע נתפסת״ ,כמבואר בתשו׳
הרשב״א שם ,משא״כ בתפיסה ברשות ,כיוון
שבאה לידו הקרקע מדעת הבעלים ,הרי דעי״ז
נעשה ל״מוחזק״ בקרקע ,ודין ״מוחזק״ שפיר
מהני גם בקרקע.
אמנם אכתי צ״ע ,דהרי ממש״ב הרמב״ן
דבמטלטלין מהני תפיסה בתו״ת,
מוכח דבתו״ת לא שייך כלל דין ״מוחזק״,
]שהרי מאי דלא מהני תפיסה בספק הוא
משום דלא מהני תפיסה להפקיע מ״מוחזק״,
ולהכי בספיקא דתו״ת ,כיון דל״ש ביה דין
״מוחזק״ ואינו אלא ״תפוס״ ,שפיר מהני
תפיסהן ,וא״כ א״א לפרש דבההיא דבר שטיא
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ב אמנם רבותינו בעלי התום׳ ז״ל כתבו שם )ד״ה ואוקי( ,דשאני גבי בכור
שהכהן תפס מספק ,דאין יודע שבכור הוא ,אבל הבא שטוען ברי
מהני תפיסה ,ועוד י״ל ,דהכא מיירי כשתפס קודם שנולד הספק ע״כ ,ע״ש
בפרק ב׳ דכתוכות .וכן כתב הרא״ש ז״ל )שם סי׳ יג( הני שני תירוצים .והנה,
מדברי הרמב״ן ויתר רבוותא הנז׳ בסמוך משמע דאין מחלקין בכך ,ואפילו
בשטוען כרי ותפס קודם שנולד הספק ג״כ לא מהני״ .וכן נראה להוכיה
מתשובת הרשב״א )חלק ב׳ סוף סי׳ רס״ט( שהביא הב״י ]בחו״מ[ בסי׳ מ״ב )מחו׳
ה( ,כענין שטר שבו שני לשונות דסתרי אהדדי כגון איסתרא מאה מעי ,אי
מטלטלי נינהו ותפס מדעת בעלים מהני ,ע״ש ,אלמא דלא מהני תפיסה אלא
מדעת בעלים דוקא ,שהוא תפיסה כרשות דכולי עלמא מודי בה כמו שיבואר
)כלל ז׳ סעיף א׳( ,אבל שלא ברשות לא מהני ,ואף דהתם טוען ברי אבל בתפס
זר זהב
מהני תפיסת הלוקח מטעם דהוי תפיסה
ברשות ,מהי דבעלמא מהני ברשות לאשוויי
״מוחזק״ ,מ״מ בספיקא דתו״ת כיון דל״ש דין
״מוחזק״ ,א״ב גם לא מהני תפיסה ברשות.
ונראה בזה ,דמש״ב הרמב״ן דמהני תפיסה
בתו״ת ,אין זה משום דבתו״ת ל״ש
דין ״מוחזק״ ,אלא שבתו״ת לא מהני דין
״מוחזק״ ״להכריע״ את הספק] ,ומאי
דבעלמא לא מהני תפיסה בספק הוא משום
דע״י דין מוחזק ״הוכרע״ הספק[ ,ואשר לפ״ז
שפיר מהני תפיסה גבי שטיא מטעם תפיסה
ברשות ,וכמש״ב רבינו ,דעי״ז נעשה ״מוחזק״
בקרקע ,והגם דלא מהני חזקתו בקרקע
להכריע את הספק ]כיון דהוי תו״ת[ ,מ״מ מספק
א״א להוציא הקרקע מחזקתו] .ויסוד ד״ז,
דשייך דין ״מוחזק״ בממון גם בלא שיוכרע
הספק מבואר בלשון רש״י בב״מ)צד ,ב( ,בד״ה
פטור יעד״ש היטב[ ,וע״ע מש״ב ביישוב
שיטת הרמב״ן בקו׳ כלל גדול סי׳ ט״ז.
ח.

היינו

מדלא תירצו כהתוס׳ ,דהסוגיא
בכתובות מיירי מדין תפיסה

בברי או מדין תפיסה קודם הספק ,משמע
דאין מחלקין בכך ולעולם לא מהני תפיסה.
וצ״ע לפ״ז במש״כ רבינו בסמוך דדעת
הרשב״א לא נתבארה להדיא גבי תפיסה קודם
שנולד הספק ,דלפמש״כ כאן על כרחך דס״ל
להרשב״א דלא מהני קודם שנולד הספק,
מדלא תי׳ כהתוס׳ .אכן יעוי׳ בדברי רבינו לק׳
)כלל ג׳ ס״א( שכ׳ דאין להוכיח מידי ממה שלא
תי׳ הראשונים דהסוגיא בכתובות מיידי מדין
תפיסה קודם שנולד הספק ,דאפשר דס״ל
דדוחק לאוקמי הסוגיא בכתובות דוקא בכה״ג
שתפס קודם שנולד הספק ,אמנם זהו דלא
כמש״כ רבינו כאן בשיטת הרמב״ן ,וצ״ע.
ט .רכן נראה ממה שהק׳ הרשב״א בכתובות
)טו ,ב( גבי ההיא דתפסה מאתיים זת
ואמרה אנא בתולה הואי ,אמאי מהני
תפיסתה .והרי התם מיידי דטוענת בברי
דמגיע לה מאתיים זוז ,ואפ״ה הקשה
הרשב״א שלא תועיל תפיסתה ,אלא ע״כ
דס״ל דתפיסה לא מהני אפי׳ בברי .וכן נראה
מד׳ הרמב״ן והרשב״א בב״מ )ו ,א( ,שכ׳ דהא

עו
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קודם שנולד הספק לא מצאתי להדיא היאך דעתו נוטה ,אבל יותר מסתבר בעיני
שהרשכ״א ז״ל קאי לגמרי בשיטת רבו הרמב״ן דאין מחלק בכך ובכל גוונא לא
מתני;
זר זהב
דקיי״ל )שם( דתקפה א׳ בפנינו מוציאין מידו,
הוא מדין תקפו כהן מוציאין מידו ,והלא
בתקפה א׳ בפנינו הוי תפיסתו בבדי דטוען
שהטלית כולה שלו ,וא״כ משמע דהא
דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו הוא אפי׳
בטוען בדי.
אולם צ״ע בזה ממש״כ בתשו׳ הרשב״א
)ח״א סי׳ ש״י( וז״ל ,״והלכך כשתקפו
כהן דמוציאין דאפי׳ כהן בעצמו אינו יכול
לטעון בו בבריא אלא שמא״ ,ומשמע דאי
תפס הכהן בברי מהני תפיסתו ,והוא לכאו׳
סותר למה שנתבאר בדברי הרשב״א בכתובות
ובב״מ הנ״ל ,דתפיסה לא מהניא אפי׳ בברי.
רצ״ל דמש״כ בתשו׳ הרשב״א דמהני תפיסת
הכהן בברי הוא משום דהוי הכהן ברי
והישראל שמא ,ותפיסה מהני בברי ושמא,
]ואע״ג דקיי״ל ברי ושמא לאו ברי עדיף ,מ״מ
אם תפס אין מוציאין מידו[ ,משא״כ הרשב״א
בכתובות ובב״מ מיירי בגוונא דברי וברי,
ובברי וברי לא מהני תפיסה,
אכן יעוי׳ בדברי הרמב״ן בב״מ )ו ,א( שכ׳
וז״ל ,״הא למה זה דומה למי שטוען
את חבירו מנה לי בידך והלה אומר אין לך
כידי כלום דאי תפס בעדים מפקינן מיניה,
ל״ש ברי וברי ול״ש ברי ושמא ,כגון מנה לי
בידך והלה אומר איני יודע דפטור ואי תפס
מפקינן מיניה״ .הרי מפורש בדבריו דגם
בברי ושמא לא מהני תפיסה ,וזהו לכאו׳
דלא כמש״נ בדעת הרשב״א .ונראה לחלק,
דהא דס״ל להרשב״א דמהני תפיסה בברי
ושמא הוא דווקא בספק בכור דאיכא ספיקא

קמן ,משא״כ דברי הרמב״ן דלא מהני תפיסה
בברי ושמא הוא בגוונא דמנה לי בידך והלה
אומר איני יודע ,דהוי הספק ע״י טענותיהם,
וכעין חילוק זה כ׳ רבינו כסמוך )ס״ה( לענין
תפיסה בברי יעו״ש] .וזהו דלא כמש״כ
הרש״ש בב״ב)ד ,א( ד״ה פשיטא ,דתפיסה לא
מהני בברי ושמא אפי׳ היכא דאיכא דררא
דממונא ,עיי״ש[.
ו בנ ת ה ״ מ )סי׳ רל״ב ס״ק י״ב( נסתפק גבי
מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן
דקיי״ל דלא אזלינן בתר הרוב ,ותפס המוכר
מעות מן הלוקח ,אי מהני תפיסתו ,וב׳
דמסתימת הפוסקים משמע דלא מהני ,אע״ג
דרוב מסייע לתופס .וצ״ע מ״ש מברי ושמא
דנתבאר מד׳ הרשב״א דהיכא דתפס אין
מוציאין מידו] .וביותר צ ״ע לפמש״כ
בקוה״ע >סי׳ ל״ז ס״ט( דברי ושמא אלים מרוב,
ורבינו לק׳ ) כ ל ל ו ,סי״א( נקט דברי ורוב בחרא
מיתקלא מיתקלין[ .אכן לפמש״נ ניחא,
דשאני ספק בכור דאיכא ספק לפנינו ומשו״ה
מהני ביה תפיסה בברי ושמא ,משא״כ במוכר
שור לחבירו ,כיון דהוי הספק ע״י טענותיהם,
]וכמש״כ הרשב״ם )ב״ב צב ,א( דמוכר שור
לחבירו לא מקרי דררא דממונא[ ,לכך לא
מהני בזה תפיסה הגם דמסייע ליה רוב.
י .וכן מבואר בדברי הרשב״א בכתובות
ב( דתפיסה לא מהני אפי׳ קודם שנולד
הספק ,עיי״ש היטב .אולם צ״ע בזה מדברי
הרשב״א בב״ב )ד ,א( דהק׳ מאי שנא תקפה
אחד בפנינו ]בשנים אוחזין בטלית בב״מ ו ,ב[
דמוציאין מידו ,מכותל השותפין שנפל
)טז,
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אכל דעת הסמ״ג נראה כן ,דסבירא ליה כהתוס׳ בחדא ,והוא בתפס קודם
שנולד הספק דמהני ,ופליג עלייהו בחדא ,דבתפס לאחר שנולד הספק לא
מהני אפילו בטענת ברי .שכתב כעשין צ״ה ז״ל ,כל דבר שתחילת דינו המוציא
מחבירו עליו הראיה אין מועלת תקיפה שאח״ב ,כדמסיק רבה בפרק קמא דבבא
מציעא גבי ספק בכורות ותניא כוותיה ,אבל תקף קודם הספק לא מפקינן מיניה,
וכן פירש רבינו שלמה בפרק ב׳ דכתובות גבי אוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא
אחזקתו ייי .ומדהוכיח מדעת רש״י דסובר דתפיסה קודם שנולד הספק מהני,
זר ז ה ב

לרשות אחד מהם )בב״ב שם( דאין מוציאין
מידו ,ותי׳ דשאני תקפה אחד בפנינו שבעוד
שהיו שניהם תפוסים בטלית היו מתעצמין
עליה ,משא ״כ בכותל השותפיץ שנפל ״לא
יצא הספק עד שבא לידו של זה ,וכיון שבידו
נולד הספק אין מוציאין מידו״ ,הרי מבואר
דלשי׳ הרשב״א תפיסה מהני קודם שנולד
הספק.
ונראה לחלק ,דמש״ב הרשב״א בב״ב
דמהני תפיסה קודם שנולד הספק,
הוא דווקא בגוונא שהדין יחלוקו ]וכדמיירי
התם גבי שנים אוחזין בטלית[ ,דכיון דקודם
שנולד הספק אכתי לא חייל דין יחלוקו להבי
מהני תפיסה ,משא״ר בההיא דכתובות
שהדין הממע״ה ,לא מהני תפיסה אפי׳ קודם
שנולד הספק ,דדין הממע״ה חייל מיד
כשהוא מוחזק בממון ]ואפי׳ קודם שנולד
הספק[ ,וכיון דכבר חייל דין הממע״ה קודם
שתפס ,שוב לא מהני ביה תפיסה.
אמנם אכתי צ״ע ממש״ב הרשב״א בב״מ
>ו ,א( ,דהא דלא מהני תפיסה בשנים
אוחזין בטלית הוא מדין תקפו כהן דקיי״ל
דמוציאין מידו ,והרי יסוד הדין דתקפו כהן
מוציאין מידו הוא מדין תפיסה ממוחזק
כמבואר ברשב״א בכתובות )טז .ב( ,וז״ל,
״דכל מאי דאית ברשותיה דאינש בדידיה

מחזקינן ליה״ ,וא״כ מוכח דהא דלא מהני
תפיסה בשנים אוחזין בטלית אין זה מדין
תפיסה מיחלוקו אלא מדין תפיסה ממוחזק,
ןדכ״א חשיב מוחזק במחצה יותר מחבירו,
וכמש״כ הרמב״ן בב״מ ו ,א[ ולפ״ז הדרא
קושיא לדוכתא ,מ״ש שנים אוחזין בטלית
דמהני תפיסה קודם שנולד הספק ,מתקפו
כהן דלא מהני ,ועי׳ מה שישבנו בזה בקו׳
כלל גדול סי׳ ה׳.
יא .מבואר מדברי הסמ״ג דנקט בשי׳ רש״י
דתפיסה מהני קודם שנולד הספק .ויסוד
לזה מדברי רש״י בקידושין )עה ,א( גבי הא
דאמר שמואל ארוסה שעברה הוולד שתוקי,
ומפרש בגמ׳ דשתוקי היינו שמשתקין אותו
מנכסי אביו ,ופרש״י שתפס משמת אביו,
ומשמע דאי תפס קודם שמת אביו מהני
תפיסתו ,ולכאו׳ הביאור בדבריו הוא דקודם
שמת אביו אכתי לא נולד הספק ,וס״ל
לרש״י דתפיסה מהני קודם שנולד הספק,
וכמש״כ הסמ״ג.
אכן יעוי׳ בדברי רבינו לקמן
שב׳ דהא דמהני תפיסה קודם שנולד
הספק הוא דוקא בגוונא שנולד הספק
לגריעותא דהתופס ,ולפ״ז א״א לפרש דברי
רש״י מדין תפיסה קודם שנולד הספק ,דהרי
התם לא נולד הספק לגריעותא דהתופס .וע״כ
)כלל ג׳ ס״ו(,

עח
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ע״כ לומר דסובר דאין לחלק כין ברי לשמא ,דאל״כ מנא ליה למידק מרש״י
דיסבור דיהני קודם שנולד הספק ,דלמא רש״י איירי כטוען ברי .וכן כתב
מוהרי״ק בשורש קס״א ,דלכאורה משמע מדברי הסמ״ג הנד דסובר דלא מחני
תפיסה אפילו בטוען ברי כל שתפס אחר שנולד הספק ,ומכה הראיה הנזכרת.
ולדעתי היא ראיה גמורה.
והרב ז״ל בסי׳ נ״ד הביא דבדי מוהרי״ק הללו והשיג עליהם ,וכתב דמשום הכי
לא מוכח מידי ,די״ל דהסמ״ג משמע ליה דהך דפ״ב דכתובות מסתמא
משמע בכל ענין ,ואפילו בשטוען המלוח שמא ,וכמו שכתב בחידושי הריטב״א
בפרק קמא דבבא מציעא )ו (:בשם הר״א אב״ד ,והר״ן בפרק ב׳ דכתובות )ז.
בדפי הרי״ף( בשם איכא מ״ד ,דמפרשים הך דפרק ב׳ דכתובות שהמלוה טוען
שמצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו ,ע״שיב .ולענ״ד לא מן השם
זר ז ה ב

צ״ל דמש״ב רש״י שתפס משמת אביו הוא
משום דכך הוא הרגילות ,דאינו תופס קודם
שמתעורר בזה ספק ,וצ״ע.
יב .מ ש א ״ ב בתופס בברי מודה רש״י דמהני
תפיסתו .והנה יעוי׳ בסוגית
הגמ׳ בב״מ )ו p ,דמייתינן ראיה דתקפו כהן
מוציאיץ מידו מהא דתנינן דהספיקות נכנסים
לדיר להתעשר ,דאי תקפו כהן אין מוציאין
מידו ומהני תפיסה נמצא זה פוטר ממונו
בממונו של כהן .ולכאו׳ צ״ע ,דלהראשונים
דמהני תפיסה בברי ,אכתי תיקשי ,דכיון
דמהני תפיסה בברי נמצא זה פוטר ממונו
בממונו של כהן .ויש ליישב ,דהנה בעיקר מאי
דתלי הש״ס דינא דהספיקות נכנסים לדיר
להתעשר בדין תקפו כהן אי מוציאין מידו ,יש
לחקור אם זהו מתורת ״סימן״ דלא הוי ממונו
של המוחזק ,והיינו דמאי דמהני תפיסה מן
המוחזק הוי ראיה והוכחה דדין מוחזק לא
מהני להכריע את הספק וממילא הוי רק ספק
ממונו ,או״ד הוי זה ״סיבה״ ,כלומר דהא
גופא דמהני תפיסה מהמוחזק מהני זה לגרע

בבעלותו של המוחזק ,ונמצא זה פוטר ממונו
וכר .ונראה דהנך ראשונים דסברי דמהני
תפיסה בברי פירשו דהוי זה ״סימן״ ,ולפ״ז
א״ש ,דמאי דהוי סימן ,זהו דוקא לגבי תפיסה
בשמא ,משא״כ הא דמהני תפיסה בברי ,אין
בזה ראיה דלא מהני דין מוחזק להכריע
הספק ,ריתק דדין מוחזק באמת הוי פסק דין
ודאי ,ואפ״ה כיון שתופס בברי אלימא
תפיסתו דאין מוציאין מידו.
אכן יעוי׳ בקו׳ כלל גדול )סי׳ י״א( במה
שהוכחנו מדברי רש״י שם דמפרש
דהא דמהני תפיסת הכהן ]למאן דס״ל דאין
מוציאין מידו[ לא הוי זה ״סימן״ אלא
״סיבה״ .ומעתה אי נימא דלשי׳ רש״י מהני
תפיסה בברי וכדס״ל להאחרונים הנ״ל ,הדדא
קושיא לדוכתא ,אמאי נכנסין הספיקות לדיר
להתעשר ,והרי נמצא זה פוטר ממונו בממונו
של כהן .ואולי אפ״ל דכיון דבספק בכור הוי
ספק לכל העולם ול״ש במציאות לטעון בו
טענת ברי ,א״כ חשבינן דליכא לכהן זכות
תפיסה בבכור ,וצ״ע.
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הוא זה ,דהם שפירשו כך לשיטת הר״א אב״ד ,משום דאליביה אי אפשר
לאוד,מה באופן אחר כמ״ש שם ,אבל הסמ״ג אי יסבור דבטוען ברי מהני ,יותר
היה ראוי לו להעמיס בלשון רש״י ז״ל דאיירי כטוען ברי וכסתם )מוצא(
]מוציא[ שטר ,מלהעמיס בו דאיירי בתפס ד,ודם שנולד הספל .,וכן כתב התרומת
הדשן בסי׳ שכ״א ,דיותר שפיר לוקמה בטוען ברי מלוקמה בתפס קודם הספל.,
עוד מביא שם הרב ז״ל ראיה לדבריו דהסמ״ג סובר דבשטוען ברי מהני תפיסה
ג״ב ,מדסובר הסמ״ג דבתיקו מהני תפיסה ,והיינו מטעם דתיקו חשיב ג״ב
כטענת ברי ,שהוא אומר ברי שכך הדין כמו שאני אומר ,וא״ב מכל שכן
בטענת ברי ממש .ואני אומר ערביה ערבא צריך .ואם שהרב ז״ל )סי׳ ו׳( כתב כן
בטעמא דהסמ״ג ,לדעתי לא מן השם הוא זה ,וכמו שיתבאר לל,מן בכלל תיקו
)כלל ד׳ ס״ו( .ע״כ יותר מסתבר כדעת מוהרי״ק בדעת הסמ״ג ז״ל ,דסבירא ליה
דכל שתפס )קודם( ]אחר[ שנולד הספק לא מהני אפילו בשטוען ברי:
ג וכן דעת הר״ר יונה והר״ר מאיר ז״ל שהביא הרא״ש בפרק ב׳ דכתובות
)סי״ג( ,ואינהו סברי ממש כהרמב״ן ז״ל וסיעתו דאפילו תרתי לא מהני,
דהיינו תפס קודם שנולד הספק וטוען ברי .וכן כתב מוהר״ר דוד בן לב ז״ל
בספר א׳ )בשו״ת מהריב״ל בסוף חלק ד׳ סי׳ כ״ה( ז״ל ,הסברא הראשונה סברת
הרמ״ה והרב רבינו יונה ז״ל ,דאפילו איכא תרתי לטיבותא טוען כרי ותפס
קודם שנולד הספק לא מפקינן מחזקת מאריה קמא ע״ש.
ולדעתי העניה יש מקום עיון בדעת הרמ״ה ז״ל ,ממה שמביא בטור ח״מ
]סוף[ סי׳ ר״מ משמו בענין שודא ,דהיכא דהקנה ראובן כל נכסיו
לשמעון וחזר שמעון והקנה כל נכסיו לראובן בו ביום ואין ידוע מי הוא
האחרון שזוכה בכל הנכסים ,דאי מטלטלי נינהו וקיימי ברשותא דחד מינייחו
לא מפקינן מיניה .אלמא דסובר דמהני תפיסה לאפוקי מחזקת מאריה קמא
בטוען כרי ,דאל״כ אפילו אי קיימי מטלטלי ברשותיח דחד מינייהו ראוי
למיקם לנכסי דכל חד אחזקת מרא קמא ,כדרך שדן שם חרמ״ה חיכא דלא
קיימא ברשותא דחד מינייהו ,ולא מצאתי מי שיתעורר בו יג.
זר זהב
ע .נראה ליישב ע״פ מש״כ רבינו לעיל
)כלל א׳ ס״ו( להוכיח מדברי

הרמ״ה שבטור ,דחמ״ל ,מהני מטעם מוחזק,
דהרי בגוונא דהטור ל״ש שתועיל חמ״ק
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ונראה בעיני לומר ,דהרמ״ה ז״ל בהאי דסי׳ ר״מ לאו מתורת תפיסה בספיקא
סובר דאי קיימי מטלטלי ברשותיה דהד מינייהו לא מפקינן מיניה,
אלא משום טענת לקוה במטלטלין קאתי עלה ,שהרי קיימא לן )שבועות מו(:
דבדברים שאינן עשוין להשאיל ולהשכיר מהימן המוחזק בהן לטעון לקוה הן
בידי יי ,ואף שראו עתה בידו וגם ידועין שהיו של פלוני בגוונא דלית ליה מגו,
והיינו מטעם דחזקה שלקחן דאל״ב מאי בעי גביה® ,וה״נ זה שהמטלטלין
זר זהב
מתורת חזקה המכרעת ,שהרי בודאי יצאו
הנכסים מרשות שניהם ורק מספקא לן מי
קדם למכור ,אלא על כרחך מאי דמהני התם
חמ״ק הוא אך מתורת מוחזק ,אכן
בשאר ספיקות רל״ש האי טעמא ,י״ל
דשפיר מודה הרמ״ה דמהני חמ״ק מתורת
חזקה המכרעת] ,ועל דרך מש״כ בס׳ פתח
הבית סי׳ מ״א )הובאו דבריו לעיל כלל א׳ הערה
כ״ג( ,דחמ״ק תרתי איתנייהו ביה דין חזקה
ודין מוחזק עיי״ש[ ,ולפי״ז א״ש ,דמש״ב
הרמ״ה בכתובות דלא מהני תפיסה בברי הוא
משום דהתם מהני חמ״ק להכריע את הספק,
ומתורת חזקה ,משא״כ בגוונא דהטור ,כיון
של״ש התם דחמ״ק תועיל מתורת חזקה אלא
רק מטעם מוחזק ,בזה הוא דס״ל להרמ״ה
דמהני תפיסה בטוען טענת ברי.
יד .כדברי חיים דיני תפיסה )סי׳ ט׳( הק׳ על
תירוצו של רבינו ,דמסתימת
דברי הרמ״ה משמע דמיירי גם בכלים שאינו
נאמן לטעון בהם לקוח ,וכגון בכלים
העשויים להשאיל ולהשכיר וגוררות ,דאין
תפיסתו בהם מוכחת ,ועל כרחך דהרמ״ה לא
אתי עלה מדין טענת לקוח וחזקת ראיה ,אלא
מדין מוחזק מספיקא.
ויש ליישב ,דכיון דבגוונא דהרמ״ה אין
המ״ק טוען השאלתים או מעצמם
הלכו ,אלא דטוען טענת גנובים הם בידך,

להכי אינו נאמן אף בגודרות וכלים העשויים
להשאיל ולהשכיר ,דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזקינן .ומצינו שנחלקו בדין זה הראשונים
בשבועות )מי ,ב( ,דיעוי׳ בתוס׳ שם )בד״ה
בקונטרס( ,שב׳ דבכלים העשויים להשאיל
ולהשכיר נאמן המ״ק אפי׳ בטענת גנובים
]ומדין מגו[ ,אולם הרא״ש שם כ׳ דאינו
נאמן ,וא״כ י״ל דהרמ״ה אזיל בזה בשי׳
הרא״ש דאין המ״ק נאמן בכה״ג.
טו .מלשון רבינו משמע דחזקת מטלטלין
מהני מתורת ראיה והוכחה
שקנאו דאל״כ מאי בעי גביה .וכן מבואר
ברבינו יונה בב״ב )מה ,ב( וז״ל ,״דבשלמא
כלים שאינם עשויין להשאיל ולהשכיר נאמן
לטעון בדין לקוחין הם בידי וכו׳ לפי
שתפיסתן ראיה שאם לא באו לידו בתורת
מקח היאך באו לידו״ .וכ״כ באבן האזל )פ״ה
מהל׳ גניבה ה״י( .וכן מבואר בשער המשפט )סי׳
קל״ה ס״ב( ,דחזקת מטלטלין מהני אפי׳ לענין
ספק איסורא ,עיי״ש .אכן מצינו חבל
אחרונים שנקטו דחזקה כל מה שתח״י של
אדם הוא שלו מהני רק מתורת מוחזק ,ועי׳
בזה בשו״ת חת״ס )אהע״ז סי׳ פ׳( ובשו״ת
הרי״מ )אהע״ז סי׳ ב׳( ובאו״ש )פ״ב ממלוה ולרה
ה״ו( .וצ״ע לשיטתם מהמבואר בגמ׳
בשבועות )מו ,ב( דהך חזקה מיוסדת על
סברת ״אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזיקינן״.
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קיימי פרשותיה וטוען שהוא נתן תחילה לחבירו ואח״כ נתן חבירו לו הוא
מהימן מהאי טעמא דמאי בעי גביהטז.
וכן נראה בעיני לפרש בהאי דהמחליף בבבא מציעא )ל!•( ,דמקשה הש״ס ולחזי
ברשותא דמאן קיימא וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו הראיה .והנה
לדעת רבותינו התום׳ והרא״ש ז״ל דסברי דבטוען ברי מהני תפיסה מקשה
הש״ס שפיר ,דאפי׳ אי קיימא ברשות הלוקח לא מפקינן מיניה כיון שטוען
ברי .אבל לדעת הרמב״ן ז״ל וסיעתו דסברי דלעולם לא מהני תפיסה אפילו
בטוען ברי מאי פריך ,לוקמה דקיימא כרשות לוקח יי .ולפי האמור ניחא ,דפריך
נמי מכה טענת לקוח ,דאי קיימא ברשות לוקח מהימן בדבריו מטעמא דמאי
בעי גביה.
זר זהב
אכן יעדי׳ בחידושי הגרנ״ט ריש ב״ב
ובקובץ שיעורים על ב״ב )אות ק״ס(,
שב׳ דהך חזקה דאחזוקי אינשי ובו׳ ,לא הוי
חזקה גמורה ,אלא מחני רק לאשוויי ספק,
וממילא זוכה מדין ״תפוס״ ,והוכיחו כן
ממש״כ התוס׳ בב״ב )לג p .בד״ה ואי,
דחזקת מטלטלין מהני דווקא בגוונא דעדיין
הלוקח תפוס במטלטלין ,משא״כ אם הניחם
ברה״ר פקע כח תפיסתו ,ומוקמינן אחמ״ק.
ובחזו״א )אה״ע סי׳ כ״ה אות ח׳( כ׳ לבאר בסגנון
דרמה ,דהך חזקה מהני רק לאשוויי ליה
ל״מוחזק״ בממון ,והיינו דלולי החזקה הוי
הממון בחזקת המ״ק ,משא״כ ע״י הך חזקה
הוי הממון ״בחזקת״ התופס בו ,וממילא הוי
אידך ממע״ה] ,ועד״ז כ׳ בברכת שמואל ב״ב
סי׳ ל״א יעו״שן ,ועי׳ מש״כ בזה בקו׳ כלל
גדול סי׳ ז׳ וח׳.
טז .משמע דחזקת מטלטלין בעי טענה
]ויסוד החזקה הוא לאמת את
טענתו[ ,וכן נקטו הקצה״ח והנתה״מ )ריש סי׳
קל״ג( .והוא דלא כמש״כ הרבינו יונה בב״ב

)כח p ,דחזקת מטלטלין א״צ טענה ומהני גם
בשמא] ,ועי׳ בשער משפט סי׳ צ״ט סק״ג[.
אכן יעוי׳ ברמב״ן וברשב״א בב״ב )מא ,א(
דנראה דפליגי על הרבינו יונה ,וכ״כ בחידושי
ר׳ שלמה עמ״ס כתובות )סי׳ י״ז( להוכיח
מהתוס׳ בכתובות )פה p ,ד״ה ועוד יעו״ש,
וע״ע מש״כ בזה בקו׳ כלל גדול סוף סי׳ ח׳.
יז .יערי׳ בקו׳ כלל גדול )סי׳ ט״ו( מה
שיישבנו את קושית רבינו
לפמש״כ בתשר הרשב״א ח״א )סי׳ שי״א(,
דשאני מחליף פרה בחמור דמהני תפיסה
כיון דאיכא דררא דממונא למר ולמר,
משא״כ בספק בכור דליכא דררא דממונא לא
מהני תפיסה כלל ,ועיי״ש מה שהרחבנו בזה.
וע״ע ) ב סי׳י״ז( מש״כ ליישב באופן אחר ,דהא
דפריך הש״ס בב״מ )ק ,א( ״וליחזי
ברשות דמאן קיימא וניהוי אידך ממע״ה״,
אין זה מדין תפיסה ממ״ק אלא מדין תפיסה
מיחלוקו ,וס״ל להרמב״ן בב״מ )ו ,א( ]הביאו
רבינו לק׳ אות ז׳[ דהיכא שהדין יחלוקו מהני
תפיסה אפי׳ בשמא ,עיי״ש.
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וכן נראה מלשון הר״ן והריטב״א בחידושיו שם״ ,העתיקם מוה״ר בצלאל
אשכנזי בשיטתו ,שהקשו והא גוררות אין להם חזקה ,ותירצו דפרה באתרא
זר זהב
ובדברי חיים דיני תפיסה )סי׳ ט׳( כ׳ ליישב
קושיית וכינו ,דשאני מחליף פרה
בחמור ,דכיון שהיתה מכירה ודאית ,ומספקא
לן רק על שעת המכירה ,אם היה קודם
שילדה או לאחר שילדה ,נמצא דאיתרע
חמ״ק ,וכיון דאיתרע ,מהני תפיסה בברי.
ותמך דבריו על מש״כ בשו״ת מהרי״ט )חו״מ
סי׳ ל׳( לדמות חמ״ק גבי מחליף פרה בחמור
לחזקת הגוף גבי מקוה שנמדד ונמצא חסר
)נדה ב ,ב( ,וכשם שהתם מוקמינן המקוה
אחזקתו לומר דהשתא נחסר ,ה״נ הכא
מוקמינן הפרה אחזקת בעליה לומר דהשתא
נמכרה .אכן תירוץ זה א״ש רק אם נימא
דחמ״ק הוא מטעם חזקה ,אולם כבר נתבאר
לעיל )כלל א׳ הערה כ״ג( דמדברי הראשונים
בכ״מ משמע דחמ״ק הוא מטעם מוחזק ,וכן
הכריע רבינו שם .וגם עיקר ד׳ המהרי״ט
צ״ע ,דבפשוטו בגוונא דמחליף פרה בחמור
ידעינן שעת המכירה ורק מספקא לן על שעת
הלידה אם היה לפני המכירה או לאחריה,
וא״כ מאי דמוקמינן הוולד אחמ״ק ,הוא
לומר דלא יצא הוולד מרשות המוכר כיון
דנולד קודם המכירה ,וכ״כ בקה״י ב״מ )סי׳
ט( עיי״ש ,ולפ״ז נמצא דלא איתרע חמ״ק
כלל ,וצ״ע] .וע״ע מש״כ לישב את קושית
רבינר בדרך נוספת ,להלן בכלל ז׳ הערה
נ״חן.
יח .דברי רבינו צ״ע ,דיעוי׳ בחידושי
הריטב״א שם שפירש דקושית
הגמ׳ ״וליחזי ברשותא דמאן קיימא וליהוי
אידך הממע״ה״ הוא גם אליבא דסומכוס,
דסומכוס לא פליג אלא בחמ״ק משא״כ

במוחזק גמור מודה סומכוס לרבנן
דהממע״ה] ,וכ״כ בתוס׳ שם בד״ה הא מני[,
והקשה ע״ז הריטב״א מהא דתנן בב״מ )צז,
 ,pזה אומר איני יודע אם שאולה מתה או
שכורה מתה וזה אומר איני יודע דחולקין,
ואוקימנא כסוכמוס ,והרי התם השוכר מוחזק
במעותיו ,ואפ״ה ס״ל לסומכוס דיחלוקו,
עכ״ד,
והנה לדרכו של רבינו ןדקושית ד,גמ׳ בב״מ
>ק ,א( היא מדין חזקת ראיה[ ,לכאו׳
לא קשיא כלל מה שהק׳ הריטב״א ,שהרי
מאי דמוכח מהסוגיא דסומכוס לא אמר
יחלוקו במקום מוחזק ,הוא דוקא בגוונא
דאית ליה למוחזק חזקת ראיה ,משא״כ
במוחזק לחוד ]בלא חזקת ראיה[ ,י״ל
דבאמת יחלוקו אליבא דסומכוס ,וא״כ
בההיא דאיני יודע אם שאולה מתה ,הרי
ליכא לשוכר חזקת ראיה שהוא פטור
נדבספק חיוב ל״ש כלל חזקת ראיה[ ,ואינו
אלא מוחזק ,וא״כ שפיר קאמר סומכוס
דיחלוקו הגם שהשוכר מוחזק במעותיו ,ומה
הוקשה להריטב״א ,אלא על כרחך
דהריטב״א מפרש דקושית הגט׳ בב״מ )ק ,א(
היא מדין מוחזק והממע״ה ,ולא מדין חזקת
ראיה ]ודלא כמש״כ רבינו[ ,ולהכי הק׳ מ״ש
מחליף פרה בחמור דהממע״ה ,מהא רזה
אומר איני יודע אם שאולה מתה ,דאמר
סומכוס שיחלוקו.
אולם צ״ע בזה מד׳ הריטב״א בכתובות )כ,
א( בסוגיא דבר שטיא ,רעל מאי
דמסיק רב אשי ״אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי
ארעא בחזקת בר שטיא״ ,פי׳ הריטב״א דדין
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דמסירי לרועה ועבד המוטל בעריסה .אלמא שפירשו מכח טענת לקוח ,דאי
מתורת תפיסה מאי ענין גוררות אין להן חזקה לתפיסה ,דגודרות אין להם חזקה
בענין טענת לקוח נאמר ,דלא מהימן אלא משום מאי בעי גביה ובגודרות אין
מזה ראיה דמעצמן הולכין ,אבל בענין תפיסה רזונה משום תפיסתו דהמוציא
מחבירו עליו הראיה ,מה לי גוררות מה לי דבר אחר'“:
ד ואם נעמוד למנין במחלוקת הזאת אי מהני תפיסה כשטוען ברי או לא,
נמצא שרוב הסוברים דלא מהני מהסוברים דמהני .וכן כתב מוהר״י בן
זר ז ה ב

זה הוא בין במקרקעי ובין במטלטלין.
ולבאר קשיא ,שהרי בגמ׳ בב״מ )לן ,א(
מבואר רבמטלטלין אזלינן בספק בתר
המוחזק ]ואכן בתוס׳ בכתובות )שם( ר״ה
אוקי ,הוכיחו מכח זה דהא דמוקמינן
אחזקת בר שטיא הוא רוקא בקרקע ולא
במטלטלי ורלא כהריטב״א ,עיי״שן .ובע״ב
צ״ל דהריטב״א בכתובות פי׳ דהסוגיא
בב״מ )ק ,א( מיירי מדין חזקת ראיה,
וכמש״ב רבינו ,ולא מדין מוחזק מספיקא,
ולהכי מהני תפיסתו לאפוקי מחמ״ק,
משא״ב גבי נכסי דבר שטיא דהוי רק
מוחזק מספיקא ]דהדי בספיקא דבד שטיא
כיון דהוי תר״ת לא שייך כלל חזקת ראיה[,
א״ב לא מהני תפיסתו אפי׳ במטלטלין,
וצ״ע דהוא לכאו׳ סותד למה שהוכחנו
מדברי הריטב״א בב״מ הנ״ל דהסוגיא
בב״מ מיידי מדין מוחזק מספק ,ולא מדין
חזקת ראיה ,ועי׳ מה שיישבנו בזה בקו׳
כלל גדול סי׳ י״ח.
יט .הנה בתוס׳ שם בד״ה וליחזי דהק׳
מהא דגודרות אין להם חזקה,
ותי׳ דכיון דאיכא דררא דממונא ותופס
בברי מספק א״א להוציא מידו .ולדרכו של
רבינו צ״ל דבקושיתם נקטו התוס׳ דכוונת

הגמ׳ להקשות מכח טענת לקוח ]דאל״ב
ל״ש להק׳ מהא דגודרות אין להם חזקה[,
ובתירוצם חזרו בהם ופירשו דקושית הגמ׳
היא מדין תפיסה בספק .משא״ב לשי׳
הריטב״א והר״ן שתירצו דמיירי באתרא
דמסירי לרועה או בקטן המוטל בעריסה,
נמצא דגם בתירוצם מפרשים דקושית הגמ׳
היא מכח טענת לקוח ,ורק דמיירי בכה״ג
דאיכא תפיסה מוכחת וכמו שפי׳ רבינו.
]ועי׳ בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ז מה שהבאנו
ראיה לפידוש זה מדברי הדבינו פדץ בב״ק
)לה ,ב( ,ועי׳ בתרומת הכרי סי׳ קכ״ד[.
אמנם התומים בקת״ב )אות נ״ג-נ״ד( נקט
בדעת התוס׳ ,דכבר בקושיתם
פידשו דקושית הש״ס הוא מדין מוחזק
]וכדמשמע מלשון הגם׳ ״וליהוי אידך
הממע״ה״ ,ועי׳ בזה בשע״י ש״ה פט״ו[ .והא
דהקשו מדינא דגודדות אין להם חזקה ,הוא
משום דס״ל דבגודרות מלבד שאין תפיסתם
מוכחת ,גם ליכא בהו דין ״מוחזק״ ,וא״ב
עד״ז יש לפרש נמי בדעת הר״ן והריטב״א,
דקושית הגמ׳ היא מדין מוחזק והממע״ה
וכהתומים ,ולפ״ז מש״ב הד״ן והדיטב״א
בתירוצם דמיירי באתרא דמסירי לרועה ועבד
המוטל בעריסה ,הוא לומר דמה״ט שפיר יש
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לב ז״ל בספר א׳ סי׳ מ״ו ,דתפיסה לאחר שנולד הספק לא מהני לפי דברי רוב
הפוסקים אפילו בטוען ברי ע״ב .והרב ז״ל בסי׳ נ״ד מביאו ומשיג עליו וז״ל,
ונ״ל דלא דק או אשתמיטתיה כל הנך פוסקים שהבאתי ,וכן כתב מוהר״ר חיים
בנבנשתי בתשובה שבתשובת מוהרי״ט ]ח״א[ סימן קנ״א ,שרוב הפוסקים
הסכימו דתפיסה שלא ברשות לא מהני אלא בטוען ברי ע״ב.
ואחרי רואי כל הפוסקים שהביא הרב ז״ל נ״ל כדברי מוהר״י בן לב ז״ל ,שהרי
הר״א אב״ד והרמב״ן והרשב״א והרא״ה והריטב״א והסמ״ג והר״ן
והנמוקי יוסף זכר כולם לברכה סברי דאפילו בשטוען ברי לא מהני תפיסה,
וכמו שנתבאר מדבריהם בפרק ב׳ דכתובות .וגם דעת התוס׳ עצמן לא ברירא לי
כל כך ,שהרי בריש בבא מציעא )דף ו :ד״ה פוטר( ובפרק בית כור ) כ ״ ב דף קה .ד״ה
אבל בא( לא חילקו בין טוען כרי לטוען שמא אלא בין תפס קודם שנולד הספק
לתפס אחר כך ,ע״ש .אבל לענין דינא איני מהרהר ח״ו על הכרעתו של הרב
ז״ל שהכריע דבטוען ברי מהני תפיסה ,ובפרט שכן הסכימו שני גדולי
האחרונים ,אשר כל בית ישראל עליהם נשענים ,התרומת הדשן ז״ל בסי׳ שכ״א
ומוהרי״ק ז״ל בשורש קס״א ,ע״ע.
ולולי דמסתפינא הוי אמינא גם כן טעמא חדתא דבשטוען ברי ראוי להיות תפיסה
מועלת= .וזהו ,כבר הראית לדעת מתוך דברי הרמב״ן במה שתירץ על
זר זהב

בהם תורת ״מוחזקות״ ,וזהו דלא כמש״כ
רבינו לפרש בדעתם.

להאלים חזקתו בממון ,וממילא לא מהני
חמ״ק לאפוקי מיניה.

כ .לכאו׳ יש לבאר הא דתפיסה בטענת ברי
מועלת ,על פי מש״ב בתשר
הגרעק״א ח״ה )סי׳ ע״ח( ד״ה ואף ]בביאור
טעמא דלא מהני חזקת הגוף לאפוקי ממון
ממוחזק שטוען ברי[ וז״ל ,״דמוחזק בברי
אלים שלא להוציא ממנו בשום ענין״,
והיינו דטענת ברי מהני להאלים חזקתו
בממון] ,וכן מבואר בחדושי המהרי״ט על
כתובות )עו p ,יעו״שן .וא״ב עד״ז יש
לבאר גם מאי דמהני תפיסה בברי לאפוקי
ממ״ק ,דהגדר בזה הוא דמהני טענת ברי

אכן מלשון הרא״ש בפ״ק דב״מ )סי׳ כ״ד(
משמע דמפרש באופן אחר וז״ל ,״דעד
כאן לא קאמר ׳תפיסה מספק׳ מוציאין אותו
מידו ,אלא היכא דאיכא לאוקמה בחזקת
מ״ק ,אבל הפקר שיצאה מחזקת מ״ק,
׳תפיסת ספק׳ מיקרי תפיסה ,ואין אחר מוציא
מידו״ .ומבואר מלשונו דיסוד הדין דתקפו
כהן מוציאין מידו ,הוא משום ד״תפיסת ספק
לא מקרי תפיסה״ ,והיינו דכיון שאינו יודע
אם הממון שלו הוי זה גריעותא בעצם
תפיסתו ,דלאו כל כמיניה לתפוס ממון חבירו
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האי דפרק ב׳ דכתובות ,דהיכא שהספק בממונא הוא בענין שאם היה ספק
כמוהו באיסורי לא הוי אזלינן בתר חזקה קמייתא בהאי ספיקא ,גם בממונא
מהני תפיסה לאפוקי מחזקת מרא קמא ,והבאתי לשונו לעיל בסעי׳ א׳ .ואני
אומר דכולי עלמא מורי ליה בהאי מילתא והא דהתוס׳ והרא״ש ז״ל תירצו
בפרק ב׳ דכתובות משום דטוען ברי או שתפס קודם שנולד הספק ,והרי התם
ספיקא דתרי ותרי נינהו ,היינו משום דאינהו ז״ל לשיטתם אזלי דסברי תרי ותרי
ספיקא דרבנן ומדאורייתא שפיר מוקמינן אחזקה קמייתא גם כאיסורי ,וכמו
שכתבו התוס׳ בכתובות )כב :ד״ה הבא עליה( ובקידושין בהאומר )סו .ד״ה מאי חזית(
ובחזקת הבתים )ב״ב לב .ד״ה אנן אחתינן ליה( ,וכן דעת הרא״ש בפרק ב׳ דכתובות
)סי״ג( דחלכתא דתרי ותרי ספיקא דרבנן וע״ש .גם יש לדעת מח שכתב
חרשב״א בחידושיו לקידושין בפרק חאומר )סו ,(.דבאומר ברי לי לחתירא
אפילו היכא דאיכא חזקה קמייתא לאיסורא לא מחני החזקח ,לפי שלא ציותח
חתורח לילך אחר חזקה אלא למי שמסופק בדבר .ורז זח גילח לנו חרב בעל
פני יחושע ז״ל בפרק ב׳ דכתובות )כב :על תוד״ה הבא עליה( ,ע״ש שחרחיב ביאור
דעת הרשב״א ז״ל והדברים עתיקים והלכך איכא למימר רכל שהתופס טוען
זר זהב
מספק] ,וכ״מ בחזו״א חו״מ סי׳ ז׳ סק״י
יעו״ש[ .ולפ״ז נמצא דהא דמהני תפיסה בברי
אין זה משום שהברי ״מאלים״ תפיסתו ,אלא
שע״י שתופס בברי נפיק מכלל תפיסת ספק,
ושוב ליכא גריעותא בתפיסתו כלל ,ודו״ק.
]אכן יעוי׳ בד׳ הרא״ש פ״ק דב״מ )אות י״ג(
שב׳ וז״ל ,״דכיון שהוא טוען ברי
ומוחזק בה ׳אין לנו כח׳ להוציא מידו״ ,ולשון
זה מורה יותר כדרכו של רבינו ,דכיון דלנתבע
ליכא ספיקא אין כח ביד בי״ד לכפותו וצ״ע.
ועי׳ מש״כ לק׳ כלל ה׳ הערה י׳[.

כא .צ״ב בזה ,דהגם שאינו מסופק בדבר,
מ״מ כלפי בי״ד בודאי לא נפיק
מכלל ספק ,דהרי תרי עדים מעידים קמן
שלא מת בעלה ,וא״כ אמאי לא יכפוהו בי״ד
משום ספק איסור .וביותר צ״ע דמאחר ולא

מהני ברי דידיה לסלק את הספק כלפי בי״ד,
א״כ יש לבי״ד לילך בתר החזקה ולנקוט
בודאי דהוי אשת איש ,ונמצא דחייבים
להפרישו מחמת ודאי איסור.
ונראה מבואר מזה דיסוד דין כפיית בי״ד
באיסורין הוא רק מתורת כפיה של
הבע״ד לקיים את דינו ,ולהכי עד כמה
שהבע״ד ברי לו שאינו עובר על איסור ]ולית
ליה בעצמו דין לפרוש[ ,ממילא גם בי״ד לית
להו דין כפיה כלפיו .ומשו״ה אין בי״ד
יכולים לכפותו גם מכח דין חזקה ,דדין
חזקה לא מהני לברר לבי״ד דבאמת איכא
הכא איסורא ,אלא הוי רק דין הנהגה בספק,
וכיון דהבע״ד בעצמו אינו מסופק בדבר
ואינו צריך לנהוג כמו החזקה ,ממילא גם
בי״ד אין להם דין לכפותו מכח החזקה.
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ברי מחני תפיסתו לאפוקי מחזקת מרא קמא ,משום דבכהאי גוונא כלומר
באומר ברי גם באיסורי לא אזלינן בתר חזקה קמייתא.
והרשב״א ז״ל דאיהו מרא דהאי שמעתתא דבאומר ברי לי לא מוקמינן אחזקה
קמייתא באיסורי ואפילו הכי סובר דלא מתני תפיסה אפילו בטוען ברי
)לעיל ס״נ( ,אפשר שהוא מחלק ,דדוקא באיסורא שאין הדבר נוגע אלא לו לבדו
כל שאומר ברי לי לא מזדקקינן ליה ,אבל בממונא שהוא בינו לחבירו מזדקקינן
אבל לולי דבריו יש לומר דאפילו
ליה ומפקינן מיניה ויהבינן לחבריה
זר זהב
וזהו ה״רז״ שגילה הפנ״י ,דהלא עיקר יסוד
זה דמי שאינו מסופק בדבר אין צריך
לנהוג כהחזקה הוי מילתא דפשיטא ,וא״צ
ראיה לזה] .ואפי׳ לגבי עדים )רמהני מתורת
בירור בספק( פשוט שהדין כן ,ראם יודע
הבע״ד שהעדים משקרים בודאי אין לו לילך
אחר העדים ,ועי׳ בזה בקוה״ע )סי׳ ס״ז אות
ה׳([ ,וכל עיקד חידושו של הפנ״י הוא כלפי
הבי״ד ,דהגם שבי״ד מסופקים בדבר ,מ״מ
אין להם דין לילך בתר החזקה ולכפותו,
ומהטעם הנ״ל ,דיסוד דין כפיית בי״ד הוא
רק לקיים את דינו של הבע״ד ,וכיון
דלהבע״ד ברי שאינו עובר על איסור )וא״צ
לנהוג כהחזקה( ,ממילא גם לבי״ד אין דין
לכפותו.
ועוד יש לפרש בזה ,ע״פ מש״ב הר״ן
בכתובות )ט ,ב מדפי הרי״ף( וז״ל ,״דלא
אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקי איתתא
אחזקה להוציא מבעלה באומר ברי לי
שמותרת לי״] ,ועיי״ש דמדמי לה לענין ספק
ממון דלא מהני חזקה להוציא ממון מיד
המוחזק בון .ומבואר מדבריו דיסוד הדין
דלא כייפינן להבעל להוציא את אשתו
באומר ברי לי שמותרת ,הוא משום דלא
מהני חזקה להוציא אשה מבעלה .והא
דצריכים לטעמא ד״אומר ברי לי שמותרת״,

דלולי זה היה לנו לכפותו לגרשה משום ספק
איסור ,דספק איסור דאורייתא לחומרא,
ואסור לו לקיימה מספק ,אלא דכיון שטוען
בברי שמותרת לו ,שוב ל״ש לכפותו מצר
ספק ,אלא רק מכח החזקה שמבררת שהיא
אשת איש ,וע״ז כ׳ הר״ן דלא אזלינן בתר
חזקה להוציא אשה מבעלה.
בב .רבינו בתרומת הכרי >סי׳ ל״א( ד״ה והן,
כתב בתוספת דברים וז״ל,
״ופירוקא דהאי מילתא הוא לדעתי דלא אמר
הרשב״א למילתיה אלא בעניני איסורא דלא
שייכא ביה אדם אחר אלא האדם העושהו ,רק
שהבי״ד מצווין להפריש מאיסורא בכל
יכולתן ,ומש״ה כל שהוא אומר ברי שהותר
הדבר ,אף שהיה בחזקת איסור אין הבי״ד
מצווין להפרישו כיון שאין הדבר שייך אלא
בו והוא אומר דהוא היתרא ,אבל בממונא כיון
דשייך בו נמי דררא דחבריה ,שהרי חברו
טוענו ממון ,והוא שהבי״ד מוציאין ממון מיד
הגזלן אין עושין כן בשביל הגזלן להפרישו
מאיסורא דגזל ,רק גם בשביל הנגזל לאשור
חמוץ ולהציל עשוק מיד עושקו ,ומש״ה לא
מהני טענת ברי רידיה נגד חמ״ק ,כיון שהדבר
נוגע להנגזל אין משגיחין בטענת ברי של
הגזלן והוא חילוק נכון״.
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בממונא שייך האי מילתא ,כיון שהוא תפוס בו לא מצינו למיפל ,מיניה מכח
חזקת מרא קמא כל שאומר ברי ,דכנגד ברי לא מהני חזקה קמייתא “:
ה והא דמהני תפיסה בטענת ברי ,היינו דוקא היכא דאיכא ספיקא לפנינו ני אלא
דיש לאידך חזקת מרא קמא ,בכהאי גוונא לא מפקינן מיניה דהתופס
בשטוען ברי ,כגון כל ספק לשון שבשטר או שאר ספיקא דמציאות או ספיקא
זר ז ה ב

ומבואר מדבריו דדין כפיה בממון אינו
מדין כפיה על איסורין ,אלא מדין
כפיה להציל עשוק מיד עושקו ,ונ״מ בזה
לגבי כפיית קטן ,דמצד דין כפיה דאיסורין
ל״ש לכפותו ,כיון דקטן לאו בר עונשין הוא,
אולם מ״מ כייפינן ליה להציל עשוק מיד
עושקו.
כג .וכן פירש בפנ״י בכתובות )עו ,ב(
בתוד״ה כל שנולד ,שב׳ לבאר
ביסוד זה] ,דבטוען ברי א״צ לילך אחד
החזקה[ ,טעמא דבברי וברי לא אזלינן בתד
רובא וחזה״ג לאפוקי ממונא וז״ל ,״דמצי
אמר קים לי שאני מן המיעוט או נגד החזקה
וכו׳ ואפילו באיסורא ל״ש רוב או חזקה אלא
בספק״ ,הרי דס״ל דשייכא הך סברא אף
לענין ממונא.
אולם צ״ע בזה ,דהלא שיטת
כ ,א וב״ב קה ,א( דמהני תפיסה בברי
לאפוקי מחמ״ק ,ואילו לענין איסורין מבואר
מדברי התוס׳ בכמה דוכתי דלא מהני ברי
לחודא לאפוקי מחזקה קמייתא] ,יעוי׳ בתוס׳
בכתובות )כב ,ב( וביבמות )פח p ,ובב״ב )לב,
א( ,שב׳ התוס׳ דלא מהני טענת ״ברי לי שמת
בעלי״ ,אלא בצירוף חזקה ״דאשה דייקא
ומינסבא״ דמרעא לחזקת אשת איש ,ומבואר
דלענין איסור לא מהני ברי לחודא לאפוקי
מחזקה[ ,וכיון דבממון מהני תפיסה בברי
ללא סיוע חזקה ,על כרחך דדין תפיסה בברי

התוס׳ )כ תובו ת

בספק ממון אינו מדין ברי דאיסורין .ןומש״כ
המהרש״א ביבמות )פח p .להוכיח מהתוס׳
שם >צג p .בד״ה מאי ,דס״ל כהרשב״א
דמהני ברי לחודא כנגד חזקת אשת איש גם
בלא צירוף חזקה ,כבר השיגו בזה הפנ״י
בכתובות )כו ,ב( ,יעוי״ש[.
רכן נראה להוכיח בדעת הבית יעקב
בכתובות)כב ,ב( ד״ה באשם תלוי ,שכ׳
דהא דס״ל להרשב״א דמהני ברי לאפוקי
מחזקת אשת איש הוא דוקא בספיקא דתרי
ותרי דהורעה החזקה] ,והביאור בזה הוא
ע״פ מה שייסדו האחרונים )עי׳ חמד״ש כתובות
כב ,ב ובקובץ שיעוריס ח״ב סי׳ ב׳( ,דהגם
דבספיקא דתו״ת אזלינן בתר חזקה ,מ״מ לא
מהני החזקה להכריע את הספק ,אלא רק
דמספק לא מפקינן הדבר מחזקתו ,וכיון
דאיתרע החזקה מהני ברי להפקיע מינה[,
ואילו לגבי ספק ממון מבואר להדיא
בראשונים דמהני תפיסה בברי אף בספק
שאינו תו״ת] ,עי׳ בתוס׳ בכתובות )כ ,א(
וברא״ש בב״מ )ו ,ב( .שב׳ דבספק בכור אי
היה הכהן תופס בברי היתה מועלת תפיסתו
אע״ג דלא הוי תו״ת[ ,וא״כ מוכח דדין ברי
בממון אינו מדין ברי באיסורין.
כד .וכ״ב החזו״א )חו״מ סי׳ ז׳ ס״י( ,והוכיח
כן מדינא דגודרות וכלים
העשויים להשאיל ולהשכיר דאינו נאמן בהם
בטענת לקוח ,דלכאו׳ קשיא אמאי לא תועיל
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זר זהב
תפיסתו בהם מדין תפיסה בברי ,אלא על
ברתך דלא מהני תפיסה בברי היכא דליכא
ספיקא לפנינו.
וביסוד זה יתיישבו כמה תמיהות בדברי
הראשונים ,דהנה יעוי׳ בספר דברי
משפט )ריש הל׳ תפיסה( דהק׳ על שיטת התוס׳
והרא״ש דמהני תפיסה בברי ,מהא דקיי״ל
בב״מ )ו ,א( דתקפה אחד בפנינו מוציאין
אותה מידו ,והרי התם טוען בברי שהטלית
שלו .אכן להמבואר א״ש ,דבשנים אוחזין
בטלית ליכא ספק לפנינו] ,וכדאמרינן בב״מ
>ב ,ב( דשנים אוחזין בטלית לא חשיב דררא
דממונא[ ,ולהכי לא מהני ביה תפיסה אפילו
בטוען ברי] ,ועי׳ להלן בהערה ל״ז[.
וכתומים )סי׳ קל״ט סק״א( הק׳ על שיטת
הרא״ש בב״ב )פ״ג אות כ״כ(
דבדין כל דאלים גבר אחר שתפס הראשון,
לא מהני שוב לחזור ולתקוף ,דלכאו׳ דבריו
לא יתכנו למאי דס״ד בב״מ )ו ,ב( דאי תקפו
כהן אין מוציאין מידו] ,שהרי אי מהני
תפיסה ממוחזק ,מהיכי תיתי דבכדא״ג לא
מהני לחזור ולתפוס[ .ומכח זה הכריח
התומים דכל דברי הרא״ש בב״ב הם רק
למאי דמסקינן דתקפו כהן מוציאין אותו
מידו ,משא״כ לס״ד דאין מוציאין מידו,
מודה הרא״ש דמהני לחזור ולתקוף ,אכן
יעוין בדברי תוס׳ הרא״ש בב״מ )ו ,ב( ד״ה
בעי מיניה ,דמשמע להדיא דלא כדבריו ,אלא
דגם למאי דס״ד דתקפו כהן אין מוציאין
מידו ,מ״מ בדינא דכדא״ג לא מהני לחזור
ולתקוף ,יעו״ש היטב .וביותר צ״ע ,דאפי׳
למאי דמסקינן דתקפו כהן מוציאין מידו,
מ״מ לשיטת הרא״ש הרי מהני תפיסה בטוען
ברי ,וא״כ אמאי לא יועיל להרא״ש לחזור

ולתקוף מדין תפיסה בברי .אכן לפמש״נ
א״ש ,דתפיסה מהני דוקא היכא דאיכא
ספיקא לפנינו ,משא״כ בדין כל דאלים גבר
כיון דליכא ספיקא לפנינו ]וכדאיתא בב״ב
)לה ,א( גבי זה אומר של אבותי דלא חשיב
דררא דממונא[ לא מהני תפיסה ואפי׳ בברי.
ועד״ז יש ליישב את שי׳ הרמב״ם ,דמשמע
מדבריו
דס״ל כהרא״ש רבדין כדא״ג לא מהני לחזור
ולתקוף] ,וכ״כ בדעתו באמרי בינה דיני
דיינים סי׳ מ׳ עיי״ש[ ,ואילו לגבי ספק בכור
פסק הרמב״ם )בפ״ב מהל׳ בכורות( דאי תקפו
כהן אין מוציאין מידו ,וצ״ע מ״ש כדא״ג
דלא מהני לחזור ולתקוף מספק בכור דמהני.
ולפמש״נ ניחא ,דשאני ספק בכור דאיכא
ספיקא לפנינו ,ולהכי מהני ביה תפיסה,
משא״כ בדינא דכדא״ג דליכא ספיקא ,מודה
הרמב״ם דלא מהני תפיסה.
)בפט״ו מהל׳ טוען ונטען ה״ד(

ובזה תתיישב קושית הש״ך בתק״כ
והנתה״מ ) ב כ ל לי תפיסה ס״ג( ,שהקשו על
שיטת הרא״ש דמהני תפיסה בברי ,מהא
דאיתא בב״מ )ל!י ,א( דשטר שכתוב בו שנים
סתמא מלוה אומר ג׳ ולוה אומר ב׳ ,וקדם
מלוה ואכלינהו לפירי ,דאין מוציאין מידו,
ופריך שם מד׳ ר׳ נחמן דאמר קרקע בחזקת
בעליה עומדת ולא מהני תפיסה .דלכאו׳
צ״ע ,שהרי התם המלוה תופס בברי ,ולשי׳
הרא״ש דמהני תפיסה בברי אמאי לא תועיל
התם תפיסתו] .ועי׳ בד׳ הרא״ש בפ״ק דב״מ
)אות י״ג( שכ׳ דטעמא דר׳ נחמן דכולו
למשכיר ,הוא משום דקיי״ל דתקפו כהן
מוציאין מידו[ .אכן להמבואר ניחא ,דהרי
בההיא שטר שכתוב בו שנים סתמא ,ליכא
ספיקא לפנינו ,דהלא בלא טענותיהם יש לנו
)סי׳ מ״ד(
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דתרי ותרי בהאי דפרק כ׳ דכתובוח )כ ,(.שבכל אלו הספק שקול לפנינו™.
ואפילו להסוברים תרי ותרי ספיקא דרבנן ומדאורייתא סלק עדותן נמאן דליתא
ואוקמה אחזקה ,אין הכוונה סלק אותן לגמרי וכאילו לא העידו לא אלו ולא
אלו ,אלא הכוונה בו דכה של עדותן לא אלים משאר ספיקא ,וכמו שבשאר
זד זהב
לומר דמיעוט שנים שתים ,ומאי דמספקא לן
על ג׳ שנים הוא רק מכח שטוען להדיא ג׳,
וא״כ הוי הספק ע״י טענותיהם ,ולהכי לא
מהני בזה תפיסה אפי׳ בברי] ,וכן מצאתי
שתי׳ בדברי חיים )דיני תפיסה סי׳ ב׳( ד״ה
ולפ״ז ,ובספר לבוש מרדכי על ב״מ סי׳ י׳
עיי״ש[.
ובתוס׳ בכתובות )טז ,ב( ד״ה איתנוסי פי׳
גבי האשה שנתארמלה ותפסה
מאתים ואמרה בתולה אני ,דנאמנת מדין מגו
דאי בעי אמרה אין לך בידי כלום .ולכאו׳
צ״ע דהלא שיטת התוס׳ שם >כ ,א( דתפיסה
מהני בברי ,וא״כ אמאי לא תועיל תפיסתה
אפי׳ בלא מגו .אמנם לפי האמור ניחא,
דשאני התם דליכא ספיקא לפנינו ]שהרי בלא
טענתה א״צ להסתפק שמא היתה בתולה כיון
שלא העבירו לפניה חבית[ ,ולכך לא מהני
תפיסתה בברי.
בה .צ״ע בזה מדברי הרמב״ן בב״מ ) ,1א(,
דלאחד דמסיק התם דלא מהני
תפיסה בספק ממון כ׳ וז״ל ,״הא למה זה
דומה למי שטוען את חבדו מנה לי בידך
והלה אומד איני יודע דאי תפס בעדים
מפקינן מיניה״ .ומשמע דלמ״ד דתקפו כהן
אין מוציאין מידו ,מהני תפיסה בכה״ג ,הגם
דליכא ספיקא לפנינו] ,דהא במנה לי בידך
הוי הספק ע״י טענותיהם[ ,ויעוי׳ בהגהות
הגרעק״א על שו״ע )חו״מ סי׳ ע״ה ס״ט( שב׳
להוכיח מדברי הרמב״ן ,דלהסוברים דתפיסה

בברי מהני ,תועיל תפיסה בגוונא דמנה לי
בידך והלה אומד איני יודע ,וזהו לכאו׳ שלא
כדברי רבינו דתפיסה בברי מהני דווקא היכא
דאיכא ספיקא לפנינו.
אכן יעוי׳ בתשו׳ הגרעק״א ) ח ״ ג סי׳ ל״א( ד״ה
מזה ,דמסיק דבמנה לי בידך והלה
אומר איני יודע שפיר איכא ספיקא לפנינו,
דכיון דהוי ליה לנתבע למידע ואינו טוען
מידי ,ראוי להסתפק בדבר שמא באמת הדין
עם התובע ,ולהכי מהני בזה תפיסה ,ולפ״ז
ליכא סתירה מד׳ הרמב״ן לד׳ רבינו] .ונראה
להביא ראיה לסברת הגרעק״א )דע״י ברי
ושמא דיינינן ליה כספיקא לפנינו( ,ממש״כ
התוס׳ בכתובות )יב p ,ד״ה רב הונא,
דפלוגתא דמנה לי בידך וכו׳ הוא רק אליבא
דחכמים ,משא״כ לסומכוס לעולם חולקין.
ולכאו׳ צ״ע ,דהרי סומכוס לא פליג ארבנן
אלא בדררא דממונא ,משא״כ בספק שע״י
טענותיהם מודה סומכוס דהממע״ה ,אלא על
כרחך מוכח כדברי הגדעק״א ,דמנה לי בידך
חשיב ספיקא לפנינו והוי דדדא דממונא,
ושפיר תלו התוס׳ דינא דבדי ושמא בפלוגתא
דסומכוס ורבנן .וכן משמע מלשון רש״י
בב״מ >צז ,ב( שב׳ גבי ברי ושמא וז״ל ,״אוקי
ממונא בחזקת מאריה ואל תפקיע מספיקא״,
ודו״ק[.
אכן בעיקר מש״כ הגרעק״א לבאד כן בדברי
הרמב״ן צ״ע טובא ,שהרי ברמב״ן שם
מבואר להדיא דאיירי בין בברי ושמא ובין
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הספיהות

ספיקא מוקמינן אחזקה קמייתא באיסורי הכי נמי בספק עדות דתרי ותרי .וזו
שאמרו סלק עדותן ,ר״ל כח של עדות .אבל היכא שאין ספק לפנינו לעולם
מפקינן מיד התופס ואפילו שטוען ברי ,דאטו התופס חפץ מחבירו בפני עדים
לא מפקינן מיניה ,ואפילו טוען ברי ,וזה פשוט מאוד דדיינינן ליה כגזלן ממש,
ונסכא דרב אבא יוכיח )כ״כ לג(:״ ,וכבר האריך בזה הרב ז״ל בסי׳ קי״ד ע״ש.
זר זהב

בברי וברי וז״ל ,״והלה אומר אין לך בידי
כלום ,דאי תפס בעדים מפקינן מיניה ,ל״ש
ברי וברי ל״ש ברי ושמא״ ,והלא בגוונא
דברי וברי ליכא לסברת הגרעק״א ,אלא על
כרחך דסובר הרמב״ץ דמהני תפיסה בברי
אפי׳ היכא דליכא ספיקא לפנינו ,וצ״ע.
ועי׳ בקונטרס הראיות להריא״ז ב״מ
ראיה י״ ח ,שהוכיח דתפיסה בספק לא
מהני ,מהא דקיי״ל דלא מהני טענת לקוח
בגודרות כיון דאין להם חזקה .והרי בגודרות
ליכא ספיקא לפנינו ,ומבואר דשייך תורת
תפיסה אפי׳ בדליכא ספיקא לפנינו ,וכמו
שנראה מהרמב״ן הנ״ל .אכן יעוי׳ ברמב״ם
)פ״ד מהל׳ גרושין ה״ד( דמשמע קצת דבגודרות
איכא תורת ספק ,ועי׳ בזה להלן )כלל ז׳ סוף
)פ״ט

הערה נ״ח(.

כו .ראייתו צ״ב ,דמאי דבנסכא דר׳ אבא
מוציאין מידו ,הוא בפשוטו
מכח בירור של חזקה רכל מה שתח״י של
אדם הוא שלו ,וכמש״ב הרא״ש בריש ב״מ
)אות א׳( והתוס׳ בב״ב )לד ,ב( וז״ל ,״רכל
דבר שאנו רואים ביד האדם חשבינן ליה
שהוא שלו ,אע״פ שאחר מערער ואומר
שלי הוא ,וכדאמרינן גבי נסכא דר׳ אבא,
דחשבינן ליה גזלן אע״ג דאמר דירי
חטפי״ .ואילו מש״כ רבינו דלא תועיל
תפיסה היכא דליכא ספק לפנינו ,הוא אף
שלא כנגד חזקה כל מה שתח״י וכו׳,

וכדלהלן סעיף ו׳ גבי מסור ,דלא שייך
התם חזקת ראיה ,כיון דהוי ספק חוב ,והוי
רק מוחזק מספיקא.
ונראה מוכח מזה כמש״כ האחרונים] ,יעוי׳
בחזו״א אה״ע )סי׳ כ״ה אות ח׳(,
ובשו״ת חת״ס אה״ע )סי׳ פ׳([ ,דחזקה כל מה
שתח״י וכו׳ אינה חזקה המבררת את הספק,
אלא יסוד דינו הוא ,רכל שהוא מוחזק בממון
וליכא דררא דממונא ,אין אנו צריכים
להסתפק שמא ממון זה אינו שלו ,באופן
שזכייתו בממון היא לעולם מתורת מוחזק
והממע״ה ,אלא שבדליכא דררא דממונא מהני
דין מוחזק לסלק את הספק לגמרי .ולפ״ז גם
בנסכא דר׳ אבא הא דמוציאין מהחוטף הוא
רק מכח דין מוחזק שיש לראשון ,ולא מכח
חזקת ראיה ,ושפיר הוכיח רבינו מדין נסכא
דרב אבא ,דתפיסה ממוחזק לא מהני בגוונא
דליכא ספיקא קמן ואפי׳ שטוען ברי.
וכן מבואר להדיא ברשב״ם בב״ב )לד ,א(
שב׳ ,״שאין אדם נאמן לחטוף דבר מיד
חברו ולומר שלי אני חוטף בלא עדים
׳דהעמד ממון על חזקתו׳ וזה המוחזק אין
אדם יכול להוציא ממנו בלא ראיה״ ,ומבואר
מדבריו דטעמא דמוציאין מידו בנסכא דר׳
אבא הוא מדינא דהעמד ממון על חזקתו
והממע״ה ,וא״כ יש ללמוד מכאן לכל
תופס ממוחזק ,דהיכא דליכא ספיקא קמן
לא מהני תפיסתו ,וכמש״כ רבינו.
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ולדעתי באיסורי נמי הכי הוא ,ואפילו הרשב״א ז״ל דסובר דבאומר ברי לא
מוקמינן אחזקה קמייתא היינו דוקא היכא שהספק מיהת לפנינו ,וכמו
שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת שעלי׳ אמר הרשב״א ז״ל למילתיה ,אבל
כל שאין ספק כלל לפנינו הדבר פשוט בעיני דהרשב״א ז״ל מודה דלא מהני ברי
דידיה ,ובודאי הבא על אשת איש אף שאומר ברי לי שבעלה גירשה לא מהני
מטעמא דאמרן ,דכל שאין ספק לפנינו לא משגהינן בברי דידיה .וזה דלא כדברי
הרב פני יהושע ז״ל״ שלא ירד לחלק בכך ,והדבר ברור כמו שכתבתי:
זר זהב

ועי׳ ברשב״א בכתובות )טז ,ב( שב׳ וז״ל,
״דכל מאי דאיתא ברשותיה דאיניש
בדידיה מחזקינן ליה ,והיינו נסכא דר׳ אבא,
וכן נמי תקפו כהן דאמרו שם דמוציאין אותו
מידו״ .וממה שדימה דין תקפו כהן לדין
נסכא דרב אבא משמע כנ״ל ,דגם נסכא דר׳
אבא נידון רק כתפיסה ממוחזק וכדין תקפו
כהן .ןוכ״מ בשו״ת מהרי״ט )ח״א סי׳ לוי״ד(
ד״ה ועוד ,יעוי״שן .והא דפשיטא להש״ס
דלא מהני תפיסה גבי נסכא דרב אבא,
ואילו גבי ספק בכור הוא פלוגתא בגמ׳ אי
תקפו כהן מוציאין מידו ,צ״ל דהוא
מהטעם הנ״ל ,דבנסכא דרב אבא ליכא
ספיקא לפנינו ,ובכה״ג לכו״ע לא מהני
תפיסה.
וברשב״א בב״ב )ר .א( כתב דכותל
השותפין שנפל לרשות אחד
מהם ופינה השני האבנים לרשותו מוציאין
מידו ,דכיון דקורם היו האבנים ברשות אחד
מהם הרי זה דין נסכא דר׳ אבא ,עכ״ד .והנה
בכה״ג דהגיעו האבנים לרשותו ע״י שנפל
הכותל ,בודאי ל״ש לומר ריש בזה הוכחה
שהאבנים שלו ,אלא רק דחשיב מוחזק בהם
ע״י שמונחים ברשותו ,ואפ״ה כ׳ הרשב״א
דדמי לנסכא דרב אבא ,ומוכח בנ״ל דגם
נסכא דרב אבא נידון רק כתפיסה ממוחזק,

וע״ע מה שהרחבנו בזה בקו׳ כלל גדול סי׳
ג׳ אות ו׳ ,ועי׳ להלן בהערה ל״ג.
כז .כוונת רבינו למש״כ הפנ״י בכתובות
)כב ,ב( בד״ה ועדיין צריך,
ובקו״א שם )אות ע״ב-ע״ג( ,דלעולם מהני
ברי של הבע״ד למנוע כפיית בי״ד ,ואפי׳
היכא שליכא ספיקא קמן] .והוכיח כן
ממש״כ הרמב״ם בפי״ב מהל׳ גרושין דגם
כנגד ע״א בהכחשה מהני ברי שלא תצא,
אע״ג דע״א בהכחשה כמאן דליתא[ .וביאר
לפי״ז טעמא דאין בי״ד עונשין עד שיקבל
עליו התראה ,דאל״ב הבא על אשת איש
יוכל לטעון בברי שיודע שנתגרשה ,אבל
לאחר שהתרו בו וקיבל עליו התראה בדינא
קא מקטלי ,כיון דשוב לא מצי לטעון
מידי ,עכ״ד .אולם רבינו בתרומת הכרי )סי׳
ל״א ד״ה איברא( כ׳ להשיג עליו ,דאי נימא
דמצי לטעון ברי גם כשאין ספק לפנינו א״ב
גם קבלת התראה לא תועיל בזה יעוי״ש.
ובשע״י )ש״ו פי״ח( הקשה עוד דמ״מ יוכל
לחזור מקבלת ההתראה ע״י אמתלא וממילא
יתבטלו העונשין] .והראיה מדברי הרמב״ם
כ׳ לדחות בתרומת הכרי שם ,די״ל דגם
בהכחשת ע״א איכא ספיקא ,ועי׳ מש״כ בזה
בקה״י על מס׳ כתובות סי׳ כ״ה ,ובספר זכרון
שמואל סי׳ מ״א[.

צב
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וי ע עוד ,דלפי מה דקיימא לן בשנויי דהחוס׳ והרא״ש דפרק ב׳ דכתובות
דמחלקין דהתם טוען המלוה ברי או שתפס קודם שנולד הספק ,ממילא
שמעינן דבטוען שמא ותפס אחר הספק לא מהני אפילו בספק דתרי ותרי ,דהרי
האי דפרק ב׳ דבתובות תרי ותרי נינהו ואפילו הבי הוצרבו לתירוצם הנזבר.
והרב ז״ל כסימן ט״ז בתב דבתרי ותרי אפילו טוען שמא מיחשיב בטוען ברי
דומיא דטענו על פי העד דמיחשיב לטענת ברי )חו״מ סי׳ ע״ה סעיף כ״ג( ,והא
דבתבו התוס׳ דהתם טוען המלוה ברי היינו משום דאילו לא טען ברי תו ליבא
תרי ותרי ,שיבול להיות אמת שהעדים החתומים קטנים היו .ותמהני עליו,
שהרי עדים החתומין על השטר במי שנחקרה עדותן בבית דין דמי ,ומהאי
טעמא הוא דמשוינן ליה בתרי ותרי=" ,לא בשביל ברי דידיה .גם מה שנסתייע
הרב מדברי הנימוקי יוסף )ב״מ ג .בדפי הרי״ף( שנראה ג״ב מדבריו דאפילו בטוען
שמא מהני ,לאו ראיה הוא כלל ,דאיהו מטעם אחר אתי עלה משום דתרי ותרי
ספיקא דאורייתא ,והוא לקוח מדברי הרמב״ן שהבאתי לעיל )ס״א(=ט ,אבל
זר זהב
כח .משמע דהא דבתרי עדים המכחישים
את השטר חשבינן להו
כתו״ת ,הוא מכח ההלכה דעדים החתומין
על השטר נעשה כמי שנחקרה עדותן בבי״ד,
דנתחדש בזה דדיינינן לעדי השטר כאילו
העידו בבי״ד דהשטר נעשה בכשרות ולהכי
חשבינן להו כתו״ת .וכ״כ הגר״ח )בפ״ה
מהלכות עדות הל״ו ד״ה וביסוד( ,וז״ל ,״דאם כתב
ידם יוצא ממקום אחר חשיבי תרי ותרי לגבי
עדי השטר ,ומשום רעדים החתומים על
השטר נעשה כמו שנחקרה עדותן בבי״ד״.
אכן יעוי׳ ברא״ש בכתובות )פ״ב אות י״ג(
שפירש דמאי דחשבינן להו כתרי ותרי אין
זה מכח ההלכה של ״נחקרה״ ,אלא מטעם
״אנן סהדי״ ,דשטר הבא לפנינו חתום
כהלכתו ,אנן סהדי דבלא שום פסול נחתם,
וכן נראה בתוס׳ הרא״ש שם )יח ,ב( .אמנם
מלשון רש״י בכתובות )יט ,ב( ד״ה תרי,
משמע דהא דחשבינן להו כתרי ותרי הוא

מכח עדות העדים החתומים בשטר ,והוא
כדרכו של הגר״ח יעו״ש היטב .וע״ע
בנתה״מ )סי׳ נ״ב סק״א( ,ובחידושי הגרש״ש
)ב״ב סי׳ י״ז( ,ובקובץ שעורים )ב״ב אות קפ״א(.
כט .הנה הגם דבדברי הרמב״ן מפורש כן
דתפיסה בתו״ת מהני רק למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,אולם
בדברי הנמוק״י צ״ע אם ניתן לפרש כן וז״ל,
״רכל תו״ת לא אמרינן אוקי ממונא בחזקת
קמא משום דבכל תרי מינייהו סמכינן בודאי
ואינו בדין שנוציא ממון מרשות התופס כיון
ששני עדים מעידים כדבריו״ .הרי דלא הזכיר
כלל בדבריו להך מ״ד דתו״ת הוי ספיקא
דאורייתא ,ובאמת הנמוק״י ביבמות )ל ,א(
הכריע להלכה כמ״ד דתו״ת הוי ספיקא
דרבנן ,ודלא כהרמב״ן .ונראה מוכח בשיטת
הנמוק״י כמש״כ בחידושי ר׳ שלמה היימן
)כתובות סי׳ ח׳( ,דגם למאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דרבנן ומוקמינן אחזקה מהתורה,
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צג

התוס׳ והרא״ש דסברי תרי ותרי ספיקא דרבנן כמ״ש לעיל )ס״ד( לא עדיף
ספיקא דידהו משאר ספק שבעינן שיטעון ברי ממש כמו בשאר ספיקא,
וכ״ז פשוט .וראיתי שגם האורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סי׳ ע״ט-פ״א( טען
עליו מעין זה:
ו והרב ז״ל בסי׳ ט״ו וט״ז נושא ונותן באמונה בדברי הטור ,שהוא דרך
ממש בשיטת אביו הרא״ש ז״ל דלא מהני תפיסה בתיקו ,ובטוען
ברי מהני .ובסימן שפ״ה )ס״א( כתב וז״ל ,אבל טוענו בדבר שאינו רגיל,
כגון שטוען שזרק לו סל מלא מעות לים ואין דרך ליתן בו מעות ,מבעיא
לן ולא איפשיטא אי נאמן בשבועתו .וכתב הרמכ״ם )פ״ז מחובל ומזיק הי״ח(
אי תפס אין מוציאין מידו אלא נשבע ומהזיק .ואדוני אבי הרא״ש ז״ל כתב
כיון דספיקא דדינא הוא אין מועיל בו תפיסה ע״כ .וכ״כ אה״כ שם )ס״ז(
גבי מסור ז״ל ,מסור מיבעיא לן אי נשבע ונוטל ולא איפשיטא ,וכתב
הרמב״ם )פ״ח שם ה״ז( ז״ל שאם תפס הנמסר אין מוציאין מידו אלא נשבע
ומחזיק מה שבידו ,ולדעת אדוני אבי הרא״ש ז״ל כיון דספיקא דדינא הוא
אין מועיל בו תפיסה עכ״ל .והרי התם טוען הניזק והנמסר ברי וראוי שיהני
תפיסה לדעת הרא״ש ז״ל .ובשלמא גבי ניזק וכו׳ ,אבל במסור דאם היה
ידוע בבירור כמה הפסידו היה מחויב לשלם מדינא דגרמי ,נראה דהרא״ש
נמי מודה דמהני תפיסה כיון שהנמסר טוען ברי .אבל פירוקא דהאי מילתא
כך הוא ,דהא פשיטא דכל היכא שאין ספק לפנינו לא מהני תפיסה אפילו
בטוען ברי ,ולא שייך תפיסה אלא בספיקא דש״ס או בספק שבשטר ,א״כ
הכי נמי גבי מסור ,כיון דעל כרחך איירי שתפס בעדים ,דאל״כ בלי ספיקא
דדינא נמי פשיטא דמהני תפיסה לכולי עלמא כיון דאית ליה מגו ,וא״כ
טענת ברי דהנמסר לא מעלה ולא מורדת אלו דברי הרב ז״ל בקיצור,
ונאותין הן ,וראוין למי שאמרןל:
זר ז ה ב

מ״מ לא מהני החזקה בתו״ת להכריע את
הספק ,ולכך מהני תפיסה ,דהא דלא מהני
תפיסה בספק ממון הוא משום דע״י חמ״ק
הוכרע הספק רהוי ממונו של ראשון ,וא״כ
בתו״ת דלא שייך שיוכרע הספק ,שפיר מהני
תפיסה.

ל .ביאור דבריו ,דבספיקא רמסור איכא ב׳
ספיקות ,האחד כמה ממון מסר,
והשני אם תיקנו חז״ל דיהיה הנמסר נאמן
בשבועה .והנה הספק הראשון לא הוי דררא
דממונא ,דאילולא שטוען שהפסיד כך וכך אין
לנו להסתפק בזה ]אכן יעוי׳ בקצה״ח )סי׳ ע״ב
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אך מה שאני מסתפק בהו כאשר אומר היכא דאיכא ספיקא דדינא בטענת ברי
שהדין מסופק עלינו אי מהימן התובע או הנתבע ,מי אמרינן דהאי נמי להאי
דמסור דמיא ,שהרי אין התובע יכול לומר ברי לי שהדין הוא כמו שאני אומר,
שאף אם תמצא לומר שהוא אומר אמת מכל מקום יכול להיות שהדין עם
הנתבע ,דכשביל שהתובע הזה אומר אמת לא נפשטה האכעיא או תיקו שבש״ס
זר זהב
ס״ק כ״ה( מקט דבגוונא דאיכא עדי הלוואה
ולא ידעינן כמה הלוה חשיב דררא דממונא,
וכ״ב בנחל יצחק בענין תפיסה בדררא
דממונא )ח״א סי׳ ד׳ ענף א׳( ,יעו״ש[ ,אולם
הספק השני אם תיקנו בזה שבועה ,הוי ספק
של דררא דממונא ,אלא שעל ספק זה ליכא
טענת ברי ,דשורש הספק הוא אם תיקנו
שבועה כה״ג ,ואילו טענת התופס היא על
המציאות כמה ממון מסר חברו.
והנה הסמ״ע )חו״ט סי׳ צ׳ ס״ק י״ד( נקט בדעת
המחבר גבי שכירו ולקיטו ]היינו
שבעה״ב שכרו לדור או ללקט אצלו ואומר
שראה שנטל הגזלן כך וכך ,דמבעיא להש״ס
אי תיקנו שיהיה נאמן שכירו ולקיטו
בשבועה ולא איפשטא הבעיא[ ,ראם תפס
בעה״ב מוציאין מידו .ותמה הדרישה דמ״ש
מספיקא דאי עשו תקנת נגזל במסור ,שפסק
המחבר )סי׳ שפ״ח סק״ז( ראם תפס בעה״ב אין
מוציאין מידו.
ותי׳ ע״ז הגרעק״א בהגהותיו על הסמ״ע
שם וז״ל ,״ונלע״ד דהיינו כיון רכל
עיקר תפיסתו בשמא של תקנה ,דהא
הבעה״ב אינו יודע וטוען שמא התקנה
דשכירו נאמן ,אבל היכא דתופס בברי אלא
דהוי ספק מכח התקנה אם נאמן ,בזה מהני
תפיסתו ,מש״ה ניחא ההיא דסי׳ שפ״ח ס״ו
דהתם תפיסתו לא מכח התקנה ,אלא דתופס
בברי שמסרו כך וכך ,אלא הספק אם עשו

תקנת נגזל במסור להאמינו״ .ומבואר מדבריו
דלשיטת המחבר ספיקא דמסור חשיב תפיסה
בברי כיון שטוען בברי שהפסידו כך וכך,
וזהו דלא כמש״כ הש״ך בדעת הרא״ש
דככה״ג לא חשיב תפיסה בברי כיון שאין
טענתו על הספק הנולד.
ונראה לבאר סברת המחבר] ,דמהני תפיסת
המסור מדין תפיסה בברי[ ,דיסוד
ד״ז דמהני תפיסה בברי דוקא היכא דאיכא
ספיקא לפנינו ,אין זה משום דבעינן שהספק
יסייע לטענתו ,אלא הוא משום דבדליכא
ספיקא לפנינו הוי חזקתו של הראשון
אלימא ,ולהכי לא מהני תפיסה להפקיע
מיניה .וא״כ לפ״ז בכדי שתועיל תפיסה ,א״צ
שהספק יהיה דוקא על מה שטוען ,אלא כל
שאיכא ספיקא לפנינו ואיתרע חזקתו של
הראשון ממילא מהני תפיסה .אכן בדעת
הש״ך נראה דס״ל דהא רבעי ספיקא לפנינו
הוא בכדי שהספק יסייע למה שטוען] ,ועי׳
בזה לק׳ כלל ג׳ הערה י״דן ,ואשר לכן היכא
שאין הספק נופל על מה שטוען ,לא מהני
תפיסה בברי ,ודו״ק.
]ועי׳ במה שפירשו את דברי הש״ך בתומים
קיצור תקפו כהן ) סי׳ ט״ו-ט״ס ובנתה״מ
)כללי תפיסה אות ז׳( ,דתפיסה מהני דוקא בגוונא
דאיכא סיוע לטענתו ע״י עדים או שטר,
משא״ב במסור דליכא סיוע לטענתו מוציאין
מידו[.
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צה

ולא מהני ברי דידיה ,או דלמא שלא אמר הרב למילתי׳ אלא בהאי ממסר
דהתם אפילו צד המסייעו לא יהבה ליה נאמנות לגמרי ,שודאי מן הדין לא
מהימן בתפיסתו לטעון כך וכך מסרתני ,אלא שבעיא דבש״ס דלמא הכמים
תקנו בכהאי גוונא שיהיה נשבע ונוטל ,וכיון שהוא אינו טוען ברי שחכמים
תקנו כך משום הכי לא מהני ברי דידיה ,אבל היכא דצד המסייע יהבה ליה
נאמנות גמורה אפשר דבכהאי גוונא מהני ברי דידיה אף בספיקא דדינא.
שוב ראיתי שיש לפשוט הדבר הזה מדברי הרב עצמו ז״ל ,שכתב בסי׳ צ״ה לענין
פלוגתא דרבה ורב יוסף דחזקת הבתים )ב״ב לב (:בהאי דאמר אין שטרא
זייפא הוא ומיהו שטרא מעליא הוי לי ואירכס ,דרבה סובר דמהימן הוא במגו
ורב יוסף סובר דלא מהימן ,דזה לא מיחשיב לטענת ברי ,דאילו היה הדין כרב
יוסף לא היה מועיל טענת ברי דידיה ,ובכהאי גוונא חשיבא טענת ברי דידיה
כטענת שמא ודמיא למסור ,ע״ש בדברי הרב ,והתם לרבה מהימן הוא לגמרי.
אבל לדעתי העניה אין זה דומה למסור מטעמא דאמרן^א:
וזה נראה בעיני בישוב דברי מוהר״י ן׳ לב ז״ל שלא יסתרו אהדדי .שבספר א׳
)כלל י״ב סי׳ ס״ט( פסק דאפילו בפלוגתא דרבוותא לא מהני תפיסה ,ובספר ג׳
)סי׳ ע״ט( מבואר מדבריו דאפילו בתיקו מהני תפיסה ,ותמה עליו הרב ז״ ל בזה
בסי׳ פ״ו .אבל האי דכתב בספר ג׳ קאי בענין תבעו לאחר זמנו ואמר פרעתיך
בגו זימניה ,דבעיא היא אי אמרינן מגו במקום חזקה ,והתם איירי שהמלוה
טוען ברי וראוי שיהני תפיסתולב;
זר זהב
ל« .צ ״ ב בחילוקו ,דהרי גם בספיקא
דשטרא זייפא ,דמספקא לן אם
מהני מגו )עי׳ רשב״ם ותום׳ שם( ,אין התופס
יכול לטעון בברי דלא אמרינן מגו בכה״ג,
אלא רק טוען רהמ״ק מכר לו הקרקע ,וא״ב
נמצא דאין טענתו על מאי דמספקא לן.
וצ״ל דהא דלא מהני תפיסה בספיקא
רמסור] ,אע״ג שתופס בברי[ ,הוא
משום רגם להצד שתיקנו חז״ל תקנת נגזל
במסור ,מ״מ אין בזה סיוע לטענתו ,דהרי גם
ע״י שנשבע ליכא נאמנות גמורה למה

שטוען ,אלא רק דתיקנו שיהיה נוטל בשבועה,
משא״ב בספיקא דשטרא זיפא ,דמספקא לן
אם נאמן במגו ,הרי דלהצד בספק דמועיל
המגו ,אית ליה נאמנות בטענתו ע״י המגו,
ולכך מהני ביה תפיסה.
לב .י עריין בשמ״ק ובחידושי הגרעק״א
בב״ב >ה ,ב( בסוגיא דתוך זמנו,
דהק׳ על מאי דמספקא להש״ס אי אמרינן
מגו במקום חזקה ,דהדי חזקה ודאי עדיפה
ממגו ,דחזקה מהני להוציא ממון ומגו
להוציא לא אמרינן .ותידצו דאף דחזקה
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ז ודע שיש מקום עיון להסוברים דמהני תפיסה בטוען ברי מהאי דסוף פרק
המניח )ב״ק לה ,(:דמקשה הש״ם לרבה בר נתן דטענו חיטין והודה
בשעורין פטור ,מהיו הניזקין שנים והמזיקין שנים אחד גדול ואחד קטן ובו׳,
הא לא מייתי ראיה שקיל כדאמר מזיק] ,אמאי[ חיטין ושעורין נינהו ,ומשני
ראוי ליטול ואין לו .והתניא הרי זה משתלם לגדול מן הקטן ולקטן מן הגדול,
בשתפס .ומקשה תו בכהאי גוונא מהיו אחד תם ואחד מועד ,ומשני ג״ב
בשתפס .והשתא להסוברים דמהני תפיסה בטוען ברי ,אי כשתפס לישתלם
לגמרי כדאמר ניזק לגדול מהגדול או מהמועד ולקטן מהקטן או מהתם ,דכיון
דהניזק טוען ברי וכדמוכח התם.
ואפילו לפי המבואר דלא מהני תפיסה בטוען ברי אלא כשנופל ספק לפנינו אבל
התופס מחבירו במקום שאין לפנינו ספק כלל פשיטא דמפקינן מיניה
וכמו שכתבתי לעיל )ס״ ה( ,מכל מקום התם ג״ב הספק נופל לפנינו ,דהא אוקימנא
התם מתניתין דלא כסומכוס ואיהו נמי מורה היכא דליכא דררא דממונא וכמו
שכתבו התום׳ שם )ד״ה זאת אומרת( ,ובפרק השואל )ב״מ ק (.דמקשה הש״ס ולחזי
ברשותא דמאן קיימא פירשו שם התוס׳ ) י ״ ה יליחזי( דכיון דאיכא דררא דממונא
ויש ספק בלא טענותיהם כשטוען הלוקח ברי אם הוא ברשותו אין להוציא
זר זהב
בעצמותה עדיפה על מגו ,מ״מ מספקא לן אי
מהני המגו לגרע החזקה לעניץ שלא תועיל
החזקה להוציא מהמוחזק.
אכן יעוי׳ בקובץ שיעורים )שם אות ל׳(
שתירץ באופ״א ,דבאמת לא מהני
החזקה להוציא ,אלא רק ההחזקה מרעת
את טענת הלוה ,וממילא אין נאמן בטענת
פרעתי .וכן מבואר בפרש״י שם וז״ל,
״כיון רמוחזק לן ראין ארם פורע תוך
זמנו לא אמרינן במקום ראיכא חזקה
לשקר
לי
מה
לריבוריה
רמרעיה
ולהימנוהו״ .ואשר לפ״ז נמצא רגם להצר
רלא אמרינן מגו במקום חזקה מ״מ אין
להמלוה נאמנות גמורה בטענתו ע״י
החזקה ,אלא רק רמהני החזקה לגרע את

טענת הלוה וממילא מחוייב לשלם ,וא״כ לא
עריך מספיקא רמסור רלא מהני תפיסה.
ויעוי׳ בתום׳ ריש גיטין)ב ,א ד״ה ואם( ררנו אי
טענינן ליתמי ולקוחות טענת מזויף
או רק טענת פרעתי ,וכ׳ המהר״ם שם רנפ״מ
למת הלוה תוך זמנו רל״ש לטעון פרוע אלא
רק מזויף .ותמה בפנ״י שם רהרי גם בתו״ז
נאמן בטענת פרוע במגו רמזויף ,רהוי בעיא
רלא איפשטא אי אמרינן מגו במקום חזקה,
וקיי״ל קולא לנתבע ,וכ״ה בשו״ע )חו״מ סי׳
ע״ה סעי׳ ה׳( .ולפמש״כ רבינו רמהני תפיסת
המלוה בבעיא רתו״ז ,א״ש ,ראיכא נפ״מ אי
מהני תפיסת המלוה ,ראם טענינן טענת
פרעון א״כ מהני תפיסתו מספק ,משא״כ אם
טענינן מזויף לא מהני תפיסה.
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הימנו* ,וכן כתב הרא״ש בחידושיו )בתום׳ הרא״ש ד״ה וליחזי( הביאו מוה״ר
בצלאל אשכנזי בשיטתו ,ומאי שנא האי דהמניח דלא יהני תפיסתו דהניזק,
זר ז ה ב

לג .הנה בעיקר מה שנקט רבינו דתפיהה
מהני דוקא אם איכא ספיקא
לפנינו ,יש לחקור אי בעי לזה דוקא ספק של
דררא דממונא ,או שמא כל דאיכא ספיקא
לפנינו ,הגם דלא הוי דררא דממונא] ,וכגון
בשני שטרות היוצאים ביום אחד ,דמבואר
בגמ׳ ב״ב )לה ,א( דלא מקרי דררא דממונא,
הגם דאיכא ספיקא לפנינו[ ,מהני תפיסה
בברי .ומלשון התוס׳ בהשואל משמע דתפיסה
בברי מהני דוקא בספיקא של דררא דממונא,
וכן נקט בנתה״מ )בכללי תפיסה ס״ז( עיי״ש.
אולם צ״ע בזה ממש״כ התוס׳ בכתובות )כ,
א( והרא״ש בב״מ )ו ,כ( גבי ספק
בכור ,ראם היה הכהן תופס בברי היתה
מועלת תפיסתו ,והלא ספק בכור לא חשיב
דררא דממונא ,וכמש״כ בתשר הרשב״א
ח״א שי״א] ,וכן נקט בפשיטות התומים
בקיצור תקפו כהן ) ס י ׳ נ״ג-נ״ד( יעו״ש[ ,וא״כ
מבואר דתפיסה בברי מהני אפי׳ ברליכא
דדרא דממונא .אכן יש לדחות לפמש״כ
הקה״י )ב״מ סי׳ ט( ,דמאי דס״ל להרשב״א
דספק בכור לא נחשב לדררא דממונא הוא
לשיטתו בריש ב״מ )ב p ,בביאור הגדר של
דררא דממונא יעו״ש ,משא״כ לשיטת התוס׳
שם בביאור דרדא דממונא ,דפירושו שנולד
הספק בלא טענותיהם ,א״כ ספק בכור שפיר
הוי דררא דממונא ,ומשו״ה ס״ל לתוס׳
דמהני תפיסה בספק בכור בטוען טענת ברי.
אכן נראה להביא ראיה ברורה דתפיסה
בברי מהני גם בספק שאינו דררא
דממונא ,ממש״כ התוס׳ והרא״ש דמהני
תפיסה בברי בספיקא דתו״ת ,והלא תו״ת על

כרחך דלא הוי דררא דממונא] ,וכדמוכח
מדברי הראשונים בב״ב )לא ,א( ,שכ׳ דבתו״ת
שייך רין כל דאלים גבר ,ואילו בגמ׳ בב״ב
)לה ,א( מבואר להדיא דבדררא דממונא לא
עבדינן דין כל דאלים גבר[ ,ואפ״ה כ׳ התוס׳
והרא״ש דמהני בתו״ת תפיסה בברי.
ויעוי׳ בנתה ״מ )סי׳ רל״ב ס״ק י״ב( שנסתפק
גבי מוכר שור לחברו ונמצא נגחן,
דקיי״ל דאין הולכין אחר הרוב ועל הלוקח
להביא ראיה ,אי מהני בזה תפיסה של
הלוקח בטוען ברי ,וכתב דמסתימת הפוסקים
משמע דלא מהני .ולכאו׳ תליא בהנ״ל ,דהרי
ספיקא דמוכר שוד לחבירו ונמצא נגחן לא
הוי דררא דממונא ,וכמש״כ הרשב״ם בב״ב
)צב ,א( ד״ה לשחיטה ,עיי״ש] .אלא שיש
לדון דתועיל תפיסתו מטעם אחר )ועי׳ בזה
בנתה״מ שם( ,דהרי איכא התם רובא דמסייע
לתפיסתו .אכן יעוי׳ בתוס׳ בקידושין )מהP ,
ד״ה אוקי ממונא ,וברא״ש שם ,שכ׳ דלא
מהניא תפיסה אפי׳ בגוונא דאיכא רובא
המסייע לתופס .ויש לדחות ,דהתם מיירי
בתופס בשמא ,משא״כ בתופס בברי שפיר
מהני תפיסתו אם איכא רוב דמסייע
לתופס ,וצ״ע[.
•^u :ובות )עו ,ב( ד״ה על
*• “; ,
ב׳^ל ,שב׳ להדיא דבמוכר שור לחבירו
מהני תפיסת המוכר במעות כנגד חמ״ק של
הלוקח כיון שתופס בברי)והרי התם ליכא רובא
דמסייע למוכר( ,ומשמע דמהני תפיסה בברי
אפי׳ בדליכא דדרא דממונא] .אכן יש לדחות
דמש״כ הרשב״ם בב״ב דמוכר שור לחבידו
לא מקרי דררא דממונא ,הוא לטעמיה )שם

צח
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והתם נמי איכא דררא דממונא מדחולקין אליבא דסומכוס .וכבר עמדו על
הקושיא הזאת הרב האורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סי׳ נ״ג-נ״ד( ז״ל ורב אחי
ומורי ש״ן בחיבורו זה )קצוה״ח( בסי׳ פ״ח )ס״ק יב( ^י.
זר זהב

לה ,א( בביאור גדר דררא דממונא ,משא״כ
לשי׳ התום׳)ב״מ ב ,ב( ,דדררא דממונא פירושו
שהספק נולד בלא טענותיהם ,שפיר מקרי
מוכר שור לחבירו דררא דממונא ,וכן כ׳
בדברי חיים ודיני אונאה ס״ד( להוכיח מהתוס׳
בב״ב >לה ,א( ד״ה ומ״ש יעו״ש[.
לד .וכבר הק׳ כן בתום׳ רבנו פרץ בב״ק
שם בד״ה דתפס ,ותי׳ בשם
הריב״א וז״ל ,״דכל היכא דאמרינן דתפיסה
מהניא] ,וכגון במחליף פרה בחמור וילדה[,
היינו בתפס שלא בעדים ,ולכן מהניא
התפיסה ,דמהימן במגו דאי בעי אמר לקוחה
היא בידי ,והכא בתפס בעדים״ .ומבואר
מדבריו דבאמת לא מחני תפיסה בספק,
ואפילו בטוען ברי ,ולהכי לא מהני תפיסת
הניזק על כל דמי הנזק .והא דפריך הש״ס
בב״מ )ק ,א( גבי מחליף פרה בחמור וילדה,
״ולחזי ברשותא דמאן קיימא״ ,אינו מתורת
תפיסה בספק אלא מכח מגו דלקוח] ,והוא
ע״ד מש״כ רבינו לעיל )ס״ג( בדעת הריטב״א
והר״ן דקושית הגמ׳ בב״מ הוא מכח טענת
צ״ע בזה ממש״כ
לקוח ,יעו״ש[ .אולם
הריב״א בחוס׳ בכתובות )עו ,ב( ,דבמחליף
פרה בחמור ומת החמור ,מהני תפיסה הלוקח
בטועץ טענת בדי] ,ועיי״ש שדימה לדין תקפו
כהן דאין מוציאין מידו בתופס בברי,
כמבואר בתוס׳ שם כ ,א[ ,והוא לכאו׳ סותר
למש״ב הריב״א הנ״ל בב״ק דלא מהני
תפיסה בברי ,וצ״ע.
ונראה ליישב ,דבאמת ס״ל להריב״א
דתפיסה לא מהני אפילו בטוען

ברי ,אלא דמחלק הריב״א בין מחליף פרה
בחמור ומת ,למחליף פרה בחמור וילדה,
דמש״ב הריב״א בכתובות גבי מחליף פרה
בחמור ומת דמהני תפיסת הלוקח בטוען ברי,
הוא משום דהתם הוי תפיסה ברשות ,דהרי
הלוקח משך את הפרה לרשותו מדעת
הבעלים קודם שמת החמור ,וכיון דהוי
תפיסתו ברשות שפיר מהני בטוען ברי,
]ולפ״ז נמצא דתפיסה ברשות מהני דווקא
בצירוף טענת ברי[ ,משא״כ הריב״א בב״ק
איירי במחליף פרה בחמור וילדה ,ובזה לא
הוי תפיסה ברשות ,כיון דמיירי דלא עשה
הלוקח משיכה בפרה ,דאי עשה הלוקח
משיכה בפרה ממילא ליכא ספיקא כלל ,דהרי
ידעינן מתי ילדה ]ועי׳ רש״י ב״מ )ק ,א(
ד״ה המחליף[ ,אלא ע״כ מיירי בגוונא דמסר
לו המוכר את הפרה קודם המשיכה בתורת
פקדון ,ופקדון לא הוי תפיסה ברשות
]וכמש׳׳כ בתרוה׳׳ד בסי׳ שכ׳׳א[ ,ולהכי לא
מהני תפיסתו ,אפי׳ בברי] .ויעוי׳ בזה
בחזו״א חו׳׳מ סי׳ ז׳ ס״י[.
וכן משמע כביאור זה ממה שדימו התוס׳
בכתובות מחליף פרה בחמור ומת להא
דאמר שמואל )ב׳׳ב קה ,א( כור בשלושים סאה
בסלע אני מוכר לך דאין מוציאין מידו .והרי
כור בל׳ אני מוכר לך הוי תפיסה ברשות,
כמבואר בדברי הראשונים בב׳׳מ >ו ,ב( ,וכיון
שדימו התוס׳ כור בל׳ למחליף פרה בחמור
ומת ,משמע דגם מחליף פרה בחמור ומת
הוי תפיסה ברשות וכמש׳׳נ .וכ״מ בחידושי
מהרי׳׳ט על כתובות )עו ,א( וז׳׳ל ,״דלא דמי
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וזה ימים רבים שעמדתי ג״כ על הקושיא הנד בעוד שלא ראיתי דבריהם,
ותרצתיה ע״פ דיבור התום׳ דריש בבא בתרא )ב .ד״ה לפיכך( ,שאהר שכתבו
שם דאפילו לא היו בונין את הכותל לאמצע בעל כרהך היה הדין שיחלוקו
ואפילו נפל לרשותא דחד מינייהו ,כתבו תו והא דאמרינן בהשואל גבי מחליף
פרה בחמור וכן בריש הבית והעליה)ב״מקטז;( ולחזי ברשותא דמאן קיימא וליהוי
אידך המוציא מחבירו עליו הראיה] ,היינו משום[ דהתם מתחילה מבורר היה
הדבר וברשות אחד מהן נולד הספק ,אבל הכא מעיקרא נולד הספק ואם היו באין
לחלוק בעוד שהכותל קיים היו חולקין בשוה מספק וכר ,הלכך אפילו נפל
לרשותא דחד מינייהו לא הפסיד האחר כחו עכ״ל .ובזה ניחא ,דבהא דהמניח
הספק נולד בעת הנגיחה ובאותו הפעם מוקמינן בחזקת המזיק ,ומשום הכי אף
שתפס הניזק אח״כ לא הפסיד המזיק כחו :
אבל התבוננתי בדבר וראיתי שאין דברי התום׳ מעלין ארוכה לזה ,לפי שדבריהם
צריכין ביאור לדעתי ,ואם שלא מצאתי מי שיתעורר בהו .שלפי מה שנראה
מהם הא דמקשה הש״ס בבבא מציעא ולחזי ברשותא דמאן קיימא מתורת
תפיסה בספק הוא דמקשה ,ולפי״ז סברי דבטוען ברי מהני תפיסה ,שהרי לדעת
הסוברים דלא מהני תפיסה בטוען ברי ליכא לפרושי מתורת תפיסה בספק וכמו
שנתבאר לעיל )ס״ג( ,ומשום הכי הריטב״א והר״ן שהם אנשי שלומו של
הרמב״ן בזה דלא מהני תפיסה אף בטוען ברי הוצרכו לפרש דמאי דפריך
]ולחזי[ ברשותא דמאן קיימא מתורת טענת לקוח הוא דמאי בעי גביה כמו
שהבאתי לעיל בשמם )שם( ,וא״כ מה זה שכתבו דהכא מעיקדא נולד הספק
זר זהב
לתקפו כהן דבא לידו מחמת שתקף ,אבל זה
]פי׳ מחליף פרה בחמור ומת[ בא לידו מרצון
הבעלים״] ,ועי׳ בזה בבית יעקב בכתובות
שם[.
ובזה יש ליישב את דברי תום׳ הרא״ש
בכתובות שם שב׳ לתרץ את קושיית
התום׳ באופן אחר ,דלכאו׳ צ״ע אמאי מיאן
לתרץ כהריב״א ,והרי שיטת הרא״ש )פ״ק
דב״מ אות י״ג( דתפיסה לא מהני לאפוקי

מחמ״ק בשמא ,וא״ב הוי ליה לשנויי
כריב״א ,דשאני מחליף פרה בחמור ומת
דמוקמינן אחמ״ק משום דהמחזיק עצמו
מסופק בפרה .אמנם להמבואר ניחא ,דהא
דס״ל להרא״ש דתפיסה בשמא לא מהני ,הוא
דוקא בתפס מעצמו ,משא״ב כמחליף פרה
בחמור ומת ,כיון דהוי תפיסה ברשות ,שפיר
מהני תפיסתו אפי׳ בשמא ,ולהכי הוקשה
להרא״ש אמאי לא מהני תפיסת הלוקח
בפרה ,כיון דהוי ברשות.

סונטדם

כלל ב סעיף ז

הסמייהות

ובשביל שנפל לרשותא דחד לא הורע כח האחר ,והרי בהך דפרק כ׳ דכתובות
)כ .ד״ה ואוקי( גבי שנים החתומין על השטר פירשו דמהני תפיסת המלוה לפי
שטוען ברי ותקפו כהן הכהן תופס מספק ,אלמא דלעולם מהני תפיסה בטוען
ברי אף שמעיקרא נולד הספק .ונראה לי שהתוס׳ דריש ]כבא[ בתרא סברי דלא
מהני תפיסה אפילו טוען בדי ,אלא דסבדי דתפיסה קודם שנולד הספק הוא
דמהני וכדעת הסמ״ג )הובא לעיל סעיף ב׳( דאינו מחלק אלא בין תפס קודם שנולד
הספק לתפס אחר הספק ,ואפילו הכי פירשו בהנך דכ״מ דמתורת תפיסה פריך,
דסברי דדוקא לאחר הספק הוא דלא מהני אבל תפיסה דבשעת הספק ג״ב
מהני ,ודבר זה יתבאר לקמן בכלל הסמוך )ס״ג( ,והנך דב״מ נמי תפיסה דשעת
הספק מיהת הויא כיון דמתחילה מבורר היה הדבד .ליז
זר זהב
לה .ומבואר לפ״ז דלשי׳ התום׳ בריש
ב״ב ,מאי דפריך בגם׳
בב״מ )ק ,א( ״וליחזי ברשותא דמאן קיימא
וליהוי אידך הממע״ה״ ,אין זה מדין תפיסה
בברי ]וכאשר כתבו התום׳ בב״מ שם ד״ה
וליחזי[ ,אלא אפי׳ בטוען שמא מהני תפיסתו
בוולד ,כיון דהוי תפיסה בשעה שנולד הספק,
]וכן משמע מרהיטת ד׳ התוס׳ בכתובות )כ.
א( ד״ה ואוקי ארעא יעו״ש[.
ועי׳ בקצה״ח >סי׳ רכ״ג ס״ק ב׳( שדקדק כן
מלשון השו״ע שם ,דמהני תפיסת
הלוקת בוולד אפי׳ בשמא ,וכתב דהמחבר
אזיל לשיטתו ביו״ד )ריש סי׳ שט״ס דהכריע
כהרמב״ם )בפ״ב מהל׳ בכורות ה״ד( דאי תקפו
כהן אין מוציאין מידו ,ולהכי פסק גם הכא
דמהני תפיסת הלוקח בוולד אפי׳ בשמא .וכן
משמע מלשון הרמב״ם )בפ״כ מהל׳ מכירה הי״א(
דבמחליף פרה בחמור מהני תפיסת הלוקח
אפי׳ בשמא ,עיי״ש.
א ל א שדברי הקצה״ח צ״ע ,דלפ״ז הוי ליה
להרמ״א להשיג על המחבר ,וכדהשיג
עליו גבי ספק בכור דמוציאין מידו,

ומדשתיק ליה גבי מחליף פרה בחמור,
משמע דבזה כו״ע מודו דמהני תפיסת
הלוקח אפי׳ בשמא ,וכן הק׳ בנתה״מ שם
סק״ה .ועוד יש להק׳ על ד׳ הקצה״ח
ממש״כ בתשו׳ הרשב״א )ח״א סי׳ שי״א(
ובביאור הגר״א )יו״ד שם( ,דהא דמהני
תפיסה לשיטת הרמב״ם ,זהו דוקא בדליכא
חמ״ק] ,דומיא דספק בכור דליכא לישראל
חמ״ק בבכור[ ,משא״כ במחליף פרה בחמור
דיש לו למוכר חמ״ק בוולד ,א״כ מן הדין
הוא דגם להרמב״ם לא תועיל תפיסת
הלוקח בשמא.
אכן לפי האמור יש ליישב את דברי המחבר
בפשיטות ,דאזיל בדרכו של התוס׳
בריש ב״ב ,דבמחליף פרה בחמור חשיבא
תפיסת הלוקח לתפיסה בשעה שנולד הספק,
ומה״ט מהני תפיסתו בשמא ואפי׳ כנגד
חמ״ק .ולפ״ז א״ש מאי דלא השיג בזה
הרמ״א ,דהכא ל״ש כלל לפלוגתא דתקפו כהן
אי מוציאין מידו ,אלא לכו״ע מהני בזה
תפיסה ,כיון דהוי תפיסתו בשעה שנולד
הספק.

הונטרם

כלל כ סעיף ז

הספיהות

תא

ואח״ אלופי מוהר״ח הכהן ש״ץ השיב לי שהתוס׳ מחלקים בדרך זה ,דהיכא
דתחלת הדין המוציא מחבירו עליו הראיה אזי מהני תפיסה אפילו אחר
שנולד הספק בל שטוען ברי ,דכיון דאילו היו באין תחילה לדין היה ג״ב הדין
המוציא מחבירו עליו הראיה אלא שמתחילה היה הראשון מוחזק ועכשיו השני
ואין הדין משתנה לי ,אבל היכא שתחילת הדין ביניהן יחלוקו בהאי דריש ]בבא[
זר זהב
ומדברי התום׳ בב״מ )ק .א( דפירשו
רבמחליף פרה בחמור לא מהני
תפיסת הלוקח בשמא ,לכאר מוכח רלא מהני
תפיסה אפי׳ בשעה שנולר הספק .אכן יעוין
כתומים בקיצור תקפו כהן )תחילת אות נ״ג(,
שב׳ רהתוס׳ בב״מ פי׳ דהסוגיא מיירי בתפס
לאחר שנולר הספק ,והיינו שהולר נולר
ברשות המוכר ,ואח״ב תפסו הלוקח ,ולהכי
לא מהני תפיסתו ,ולפ״ז בגוונא רתפס בשעה
שנולד הספק שפיר מורו התוס׳ רמהני
תפיסה בשמא ,וכדס״ל להתוס׳ בב״ב .אכן
יעוי׳ בחזו״א )חו״מ סי׳ ז׳ ס״י( שפירש את ד׳
התוס׳ דמיירי בגוונא שנולד הוולד ברשות
הלוקח ,והא דלא מהני תפיסת הלוקח
בשמא ,הוא משום רעד שלא נודע הספק היה
אצלו הוולד בתורת פקדון ,ופקדון מקרי
תפיסה אחר שנולד הספק ,וכמו שהביא
רבינו לק׳ >כלל ג׳ ס״ד( בשם התרומת הדשן
יעוי״ש .אכן גם לדרכו של החזו״א נמצא
דהיכא דתפס בשעה שנולד הספק שפיר מהני
תפיסתו.
לו .לכאו׳ דברי מוהר״ח צ״ב ,דהרי גם
היכא שהדין הממע״ה משתנה
הדין ,דבתחילת הספק היה הדין שעל ראובן
להביא ראיה ,ועכשיו שתפס ראובן הדין הוא
שעל שמעון להביא ראיה ,ונמצא דהדין
משתנה ,וכן הק׳ בשיעורי הגר״ש רוזובסקי
על ב״ב >ב ,א( .ועיי״ש שב׳ לבאר את ד׳

מוהר״ח ,דבדין הממע״ה סיבת הדין הוא
מפני שהוא מוחזק בממון ,וא״ב כשתפס
התובע נשתנה סיבת הדין ,ולהכי מהני
תפיסה ,משא״כ היכא שהדין יחלוקו ,הרי
דסיבת הדין הוא מחמת הספק ,דממון
המוטל בספק חולקין ,והספק אינו משתנה
ע״י תפיסה ,ולכך אם תפס מוציאין מידו.
אולם דבריו צ״ע ,דהרי הא דמהני תפיסה
בברי ,הוא גם בתופס ממ״ק ,וכגון
בספק בכור דאית ליה לישראל חמ״ק בבכור
]יעוי׳ ברא״ש בפ״ק דב״מ סי״ג[ וכן גבי
מחליף פרה בחמור וילדה ]יעוי׳ בתוס׳ ב״מ
)ק ,א( ד״ה וליחזי[ ,והלא בכה״ג גם לאחר
שתפס לא נשתנה סיבת הדין ,דאבתי הוי
הישראל או המוכר מ״ק ,וא״ב אמאי מהני
בזה תפיסה.
די״ל לפמש״ב המהרש״א בב״מ )ק .א(,
דחמ״ק שייכא רק בקיימא באגם,
משא״ב בקיימא ברשות השני ל״ש בזה דין
מ״ק כלל ,וא״ב ע״י שתפס מהמ״ק הוי
כאילו נתבטלה חמ״ק וממילא נשתנה גם
סיבת הדין ,ולהכי מהני תפיסתו ,ודו״ק.
אמנם מלשון מוהר״ח לא משמע כביאורו
של הגרש״ר זצ״ל ,אלא משמע
דהיכא דהדין הוא הממע״ה הדין עצמו אינו
משתנה ע״י תפיסה ןולא רק סיבת הדין[.
ונראה הביאור בדבריו ,דבדין הממע״ה נאמר
דמי שהוא ״מוציא״ עליו להביא ראיה ,אלא

קב

קונטרס

כלל ב סעיף ז

הספיקות

בתרא אפילו חפס אחד אח״ב מפקינן מיניה להעמיד הדין בחזקתו ^י .ומשום
הכי קשיא להו דבהנך דבבא מציעא נמי היה תחילת הדין יהלוקו ואפילו הכי
זר זהב
שבתחילה היה ראובן מוחזק ושמעון מוציא,
ולאחר שתפס הוי שמעון מוחזק וראובן
מוציא ,ונמצא רמתחילה וער סוף הרין הוא
רעל ״המוציא״ להביא ראיה ואין הרין
משתנה כלל.
]אמנם אכתי יל״ע ממה שהביא רבינו לעיל
בשם מוהר״ח דחמ״ק הוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא ולא מדין הממע״ה,
ולבאר אינו מתיישב עם דברי מוהר״ח כאן,
דאי חמ״ק הוא מטעם חזקה ,א״כ נמצא
דכבר הוכרע בתחילת הספק דהממון הוא של
ראובן ,ועכשיו שתפס שמעון ואין אנו
מוציאין מידו ,ע״כ שהדין משתנה .וצ״ל
דכיון ששמעון טוען בברי שהממון שלו ,א״כ
בכה״ג לא מהני חמ״ק להכריע את הספק
)וע״ד מש״כ רבינו לעיל )ס״ס דבמקום
שהבע״ד טוען בברי ל״ש הכרעת חזקה(,
אלא רק דדיינינן לשמעון כממע״ה ,וכלפי
דין הממע״ה אין הדין משתנה ,וכמש״כ
מוהר״ח[.
לז .ונמצינו למדים לפ״ז ,דדין תפיסה
כשהדין יחלוקו ודין תפיסה
כשהדין הממע״ה הם שני דינים נפרדים.
דהא דלא מהני תפיסה כשהדין יחלוקו הוא
משום דע״י תפיסה לא ישתנה הדין ]ובזה לא
מהני תפיסה אפילו בברי[ .והא דלא מהני
תפיסה כשהדין הממע״ה ,הוא משום דלא
מהני תפיסה להפקיע מחמ״ק ,וזהו דינא
דתקפו כהן דקי״ל )ב״מ ו ,כ( דמוציאין מידו
]ובזה אי תפס בברי מהני תפיסתו[.

ולפ״ז

יש ליישב מה שהעיר בקובץ

שעורים )ב״ב אות ח׳( על ד׳ התוס׳
הנ״ל בב״ב )ב ,א( ,שכ׳ דמספק לא מהני
תפיסה באבני הכותל שנפלו ,דלכאו׳ צ״ע
אמאי לא הזכירו בדבריהם לדין תקפו כהן,
דהוא היסוד למאי דקיי״ל בכ״מ דלא מהני
תפיסה בספק ,אמנם להמבואר ניחא ,דבאמת
יסוד דברי התוס׳ בב״ב אינו מדין תקפו כהן
כלל אלא הוא מדין תפיסה מיחלוקו ,והוא
דין בפנ״ע ,דע״י תפיסה לא ישתנה הדין
וכמש״נ] .וכן יש לדקדק מלשון הרשב״א
בב״ב )ד ,א( שכ׳ לבאר הא דלא מהני תפיסה
באבני הכותל שנפלו וז״ל ,״סוף דינא
כתחילת דינא וכר ונעמיד הדין הראשון על
מה שהיה״ .והיינו ,דע״י תפיסתו לא ישתנה
הדין ,וכמש״נ .אכן יעוי׳ ברשב״א שם שב׳
לדמות כותל השותפין שנפל לתקפה א׳
בפנינו)ב״» י .א( ,ואילו ברשב״א בב״מ )שם(
כ׳ דהא דתקפה א׳ בפנינו מוציאין מידו הוא
מדין תקפו כהן ,ולפ״ז צ״ע[
ובזה יתיישב עוד מה שו׳ק׳ בדברי משפט
)ריש הל׳ תפיסה( על שיטת הרא״ש,
דס״ל דמהני תפיסה בברי ,דלכאר צ״ע מהא
רקיי״ל )בב״מ ו ,ב( דבשנים אוחזין בטלית
ותקפה אחד בפנינו דמוציאין אותה מידו,
אע״ג שטוען בברי שכולה שלו] .וכן צ״ע
לשיטת הרמב״ם שהכריע גבי ספק בכור דאי
תקפו כהן אין מוציאין מידו ,דמאי שנא
מתקפה א' בפנינו דמוציאין מידו ,ועי׳ מש״כ
בזה לעיל הערה כ״ד[ ,אמנם להמבואר הוא
מיושב היטב ,דשאני תקפה אחד בפנינו
דתחילת הדין הוא יחלוקו ,ובכה׳׳ג לא מהני
תפיסה כלל ואפילו בברי.

הונטרם
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הטפייהות

קג

מקשה הש״ס ולחזי ברשותא דמאן קיימא ל" ,ואמרו דהתם היה מבורר מתחילה
ומעולם לא חל ביניהן הדין שיחלוקו .אלו דבריו ודפח״ח.
זר ז ה ב

]אכן תירוץ זה א ״ש רק אם נימא דהא
דיחלוקו בשנים אוחזין בטלית הוא
מדין ממון המוטל בספק חרלקין ,משא״כ אם
הוא מדין הממע״ה ,דכ״א חשיב מוחזק
בחציה) ,וכמש״ב הרמב״ן בב״מ ו ,א( ,הדרא
קושיא לדוכתא .אכן יעוי׳ בקו׳ כלל גדול ) ס י
ג׳ אות א׳( ,שהוכחנו בשי׳ הרמב״ם והרא״ש
דהא דבשנים אוחזין בטלית יחלוקו הוא
באמת מדין ממון המוטל בספק ,ולפ״ז א״ש.
אולם אכתי צ״ע בזה ממש״כ הרמב״ם )בפ״ח
מהלכות שאלה ה״ה( ,גבי ספיקא דהקנאת
הכפל ,דיחלוקו הכפל ,ופסק הרמב״ם דאם
תפס אחד מהם אין מוציאין מידו ,הרי דס״ל
להרמב״ם דמהני תפיסה מיחלוקו ,אמנם
לפמש״נ להלן )הערה ל״ט( לחלק בין ספיקא
דתיקו לשאר ממון המוטל בספק ,א״ש,
ודו״ק[.
לח .ומבואר בזה ,דהא דפריך הש״ס
בב״מ >ק ,א( גבי מחליף
פרה בחמור ״וליחזי ברשות דמאן קיימא״
וליהוי אידך ממע״ה ,אין זה מדין תפיסה
ממ״ק אלא מדין תפיסה מיחלוקו .וכן
משמע מלשון הש״ס שם דפדיך ״אמאי
יחלוקו  -וליחזי ברשות דמאן קיימא״ ,הרי
דפדיך דתיהני תפיסתו לאפקועי מדין יחלוקו.
]שהדי לולי שהיה תפוס בממון היה הדין
שיחלוקו וכדתנן התם דמחליף פרה בחמור
יחלוקו[.
ולפ״ז יש ליישב סתירת דברי הרא״ש בהך
סוגיא ,דהנה יעוי׳ בתוס׳ הרא״ש
בב״מ >ק ,א( ד״ה וליחזי ,שהק׳ אמאי מהני
תפיסת הלוקח בוולד ,והרי קיי״ל דתקפו

כהן מוציאין מידו ולא מהני תפיסה מספק,
ותי׳ דשאני מחליף פרה בחמור דהוי
תפיסתו בברי ,משא״כ הא דתקפו כהן
מוציאין מידו הוא בתופס בשמא ,וצ״ע,
דהוא סותר לכאו׳ למש״כ הרא״ש בשמ״ק
ריש ב״ב )ב ,א( ,דהק׳ אמאי מהני תפיסה
בכותל השותפין שנפל לרשות חד מינייהו,
והרי קיי״ל )ב״מ ו ,א( דאי תקפה א׳ בפנינו
דמוציאין מידו ,ותי׳ דשאני כותל השותפין
שנפל דהוי תפיסתו באבנים קודם שנולד
הספק ןוכ״כ בתוס׳ שם ב ,א[ ,והוסיף בזה
הרא״ש דדמי ]כותל השותפין[ ,למחליף
פרה בחמור וילדה ,דאמרינן בב״מ )ק ,א( דאי
קיימא הוולד ברשות לוקח מהני תפיסתו
כיון שתפיסתו בוולד היא קודם שנולד
הספק ,הרי מבואר מדבריו דהא דמהני
תפיסת הלוקח במחליף פרה בחמור ,הוא
משום שתפס קודם שנולד הספק ,וצ״ע
ממש״כ בב״מ ,דהא דמהני תפיסה במחליף
פרה בחמוד הוא מדין תפיסה בברי.
אכן להמבואד יש לישב ,דבאמת נידון
הדא״ש בב״ב ונידון הרא״ש בב״מ
הם ב׳ נידונים חלוקים .דדברי הרא״ש בב״ב
הם לגבי דין תפיסה מיחלוקו וכדמיירי התם
גבי כותל השותפין שנפל ,דלולי שתפס
האבנים היה הדין שיחלוקו .וזהו שדימה
הרא״ש כותל השותפין למחליף פרה בחמור
וילדה ,דהרי מאי דפריך הש״ס גבי מחליף
פרה בחמור ״וליחזי ברשות דמאן קיימא״
הוא מדין תפיסה לאפקועי מיחלוקו ,וכמש״ב
רבינו כאן .ובזה הוא דכ׳ הדא״ש דמהני
תפיסתו בוולד ]או באבנים[ מדין תפיסה
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אלא שיצטרך לומר שהתוס׳ אזלי בתר איפכא מיניה דהרמב״ן ז״ל
דאיהו ז״ל סובר דלעולם לא מהני תפיסה אפילו בטוען ברי אבל בדבר
)ב״מ ו(.

זר זהב
קודם שנולד הספק ,דכיון דאכתי לא חייל
דין יחלוקו ,שפיר מהני תפיסתו ,דע״י
תפיסתו לא משתנה הדין.
משא״ב נידון הרא״ש בב״מ הוא לגבי
תפיסה להפקיע ממ״ק ,והיינו
דהגם דהועילה תפיסת הלוקח כוולד שלא
יחול דין יחלוקו] ,כיון דהוי תפיסתו קודם
שנולד הספק וכמש״ב הרא״ש ב״ב[ ,מ״מ
אכתי יש לדון דלא תועיל תפיסת הלוקח
מטעם אחר ,דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק של
המוכר] ,שהרי עד כמה דלא חייל דין יחלוקו
שוב יש לנו לאוקמי אחמ״קן ,וזהו שהק׳
הרא״ש בב״מ מהא דספק בכור דקי״ל
דתקפו כהן מוציאין מידו ,ולא מהני תפיסת
הכהן להפקיע מחמ״ק של הישראל ,וא״כ
ה״ה דלא תיהני תפיסת הלוקח להפקיע
מחמ״ק של המוכר] .ובזה ס״ל להרא״ש דלא
סגי בטעמא דתפיסה קודם שנולד הספק,
דלענין תפיסה מחמ״ק ליכא נ״מ אי תפס
לאחר שנולד הספק או קודם שנולד הספק,
דמ״מ הוי תפיסתו לאפוקי מחמ״ק ולא מהני,
וכן נקט התרומת הדשן )סי׳ שכ״א( בשיטת
הרא״ש ,דתפיסה לא מהני להפקיע ממ״ק
אפי׳ שתפס קודם שנולד הספקן .ולזה הוצרך
הרא״ש ל ת ח ,דהא דמהני תפיסת הלוקח
לאפוקי מהמוכר הוא משום שתופס בברי,
ותפיסה כברי מהני לאפקועי ממ״ק ,כמבואר
בדבריו בפ״ק דב״מ אות י״ג] .ואין להק׳
דתיפוק ליה בטעמא דתופס בברי גם לענין
שתועיל תפיסתו לאפקועי מדין יחלוקו ,דהרי
בגוונא שתפיסתו היא להפקיע מדין יחלוקו
לא מהני תפיסה בברי ,דע״י תפיסה לא

ישתנה הדין וכמש״ב מוהר״חן .באופן ששני
הטעמים צריכים זל״ז ,דהא דמהני תפיסתו
להפקיע מדין יחלוקו הוא משום שתפס קודם
שנולד הספק ואכתי לא חייל דין יחלוקו,
והא דמהני תפיסתו להפקיע מחמ״ק הוא
משום שתופס בברי ,ומיושבים היטב דברי
הרא״ש] .וע״ע מש״כ בזה בקו׳ כלל גדול סי׳
ט״זן.
לט .ל ב אר׳ אינו מוכרח ,די״ל דבאמת ליכא
פלוגתא בין התוס׳ להרמב״ן,
דעד כאן לא קאמרי התוס׳ בריש ב״ב דלא
מהני תפיסה במקום שהדין יחלוקו ,אלא
דוקא בספק של דררא דממונא ,וכההיא
דכותל השותפין שנפל] ,דבעוד שהיה הכותל
קיים היו חולקין מטעם דהוי דררא דממונא,
כמבואר בתום׳ שם[ ,ואילו מש״כ הרמב״ן
דמהני תפיסה מיחלוקו הוא דוקא בספיקא
שאינו דררא דממונא ,וכגון ספיקא דתיקו,
ושני שטרות היוצאים ביום אחד ,דמיירי בהו
הרמב״ן ,דלא הוי דררא דממונא] ,כמבואר
בב״ב )לה ,א( ,ועי׳ לעיל )כלל א׳ הערה ד׳( גבי
ספיקא דתיקו דלשי׳ הרשב״ם לא מקרי דררא
דממונאן ,משא״כ בספק של דררא דממונא
שפיר מודה הרמב״ן דלא מהני תפיסה
להפקיע מדין יחלוקו.
ויסוד לזה מהסוגיא בב״מ )קטז ,ב( ,דתנן
התם הבית והעליה שנפלו חולקין
באבנים ,ופריך הש״ס ״וליחזי ברשות דמאן
יתבן וליהוי אידך הממע״ה״ ,ומתרץ
״שותפין לא קפדי אהדדי״ ,ופרש״י דכ״א
משאיל מקומו לחברו להניח שם חפציו,
]והיינו דמה״ט אין א׳ מוחזק יותר מחבירו
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קה

שתחילת דינו יהלוקו אי תפס אהד מהן לא מפקינן מיניה ,וכמו שכתבתי לעיל
זר ז ה ב

דכיון
וממילא יחלוקו[,ולבאר צ״ע,
שמבחישו וטוען בברי שהאבנים שלו ,הרי
ששוב אינו משאיל לו את מקומו ,ונמצא
דהשתא רק הוא לבדו מוחזק באבנים ,ואמאי
לא תועיל תפיסתו מספק .וע״ב צ״ל דביון
דבשעה שנפלו האבנים בבר חייל דין
יחלוקו ,שוב לא מהני תפיסתו לשנות הדין.
אלא שלבאו׳ זה א״ש רק לשי׳ התוס׳,
התפיסה לא מהני להפקיע מדין יחלוקו,
משא״ב לשיטת הרמב״ן דמהני תפיסה מדין
יחלוקו ,אבתי קשיא ,אלא על ברחך מובח
במש״נ ,דבדררא דממונא מודה הרמב״ן
לתוס׳ דלא מהני תפיסה להפקיע מדין
יחלוקו ,ולפיבך מוציאין מידו.
ובזה מיושב מש״ב הש״ך בתקפו בהן
קכ״ה( דבתיקו ואין אחד מהם מוחזק
בממון חולקין ,והוסיף דבבה״ג לבו״ע אם
תפס אין מוציאין מידו .ולבאר דבריו צ״ע,
שהרי בתוס׳ ריש ב״ב מבואר להדיא דלא
מהני תפיסה גם במקום שהדין יחלוקו .וע״ב
צ״ל דס״ל להש״ך דמש״ב התוס׳ בב״ב דלא
מהני תפיסה במקום שהדין יחלוקו ,הוא אך
בספק של דדדא דממונא ,ואילו מש״ב הש״ך
דלבו״ע מהני תפיסה מיחלוקו הוא בספיקא
דתיקו ,דלא הוי דדדא דממונא במבואד
לעיל ,ולהבי מהני ביה תפיסה.
)סי׳

והא דחלוק דררא דממונא משאר ספיקא
לענין תפיסה ,יש לפרש בתרי אנפין.
חדא דבדררא דממונא חשיבי תרוויהו
מוחזקין ,ובמש״ב התוס׳ ב״מ )צז ,p ,ותפיסה
לא מהני לאפקועי ממוחזק ,ובדין תקפו בהן
דמוציאין מידו ,משא״ב בספיקא שאינו דדרא
דממונא דלא חשיבי מוחזקין ,שפיד מהני

תפיסה] ,ועי׳ בזה בקוב״ש ב״ב אות ח׳[.
ועוד י״ל דשאני דין יחלוקו בדררא דממונא,
שבזה דינו של הספק הוא שיחלוקו ,ותפיסה
לא מהני לשנות הדין ,משא״ב בספק שאינו
דררא דממונא ,הרי בזה אין החלוקה אלא
מתורת פשדה ,אך אין זהו עצם דינו של
הספק שיחלוקו ,וא״ב ל״ש לומר דע״י
תפיסתו משתנה הדין ,ולבך אם קדם ותפס
אין מוציאין מידו.
ויעדי׳ ברמב״ם בפ״ח מהלבות שאלה
ופקדון ה״ה גבי ספיקא דהקנאת
הבפל ,שב׳ דמספק חולקין ,ואם תפס אחד
מהם אין מוציאין מידו ,וצ״ע ,דבפ״ב
מהלבות מבירה הי״א פסק הדמב״ם דמחליף
פרה בחמור וילדה ואין הוולד ברשות חד
מינייהו חולקין ,ואמאי לא ב׳ הרמב״ם גם
הבא דאם תפס אחד מהם אין מוציאין מידו.
אמנם להמבואר ניחא ,דשאני ספיקא דבפל
דהוי ספיקא דתיקו ,ולבך מהני ביה תפיסה,
משא״ב במחליף פדה בחמוד וילדה ,כיון
דהוי דדדא דממונא ,לכך אי תפס מוציאין
מידו.
ובטור )חו״מ סי׳ רצ״ה( כ׳ גבי ספיקא
דהקנאת הכפל ,דמספק חולקין
ואם תפס אחד מהם אין מוציאין מידו] ,והוא
מדברי הדמב״ם והדי״ף ד״פ המפקיד[ .וצ״ע
מדברי הטוד באה״ע סי׳ קס״ג ,גבי ספק ויבם
שבאו לחלוק בנכסי המת דהוי ממון המוטל
בספק וחולקין ,דב׳ שם הטור דאפילו אם
אחד מהם מוחזק בנכסים מ״מ יחלוקו
]ומקורו בדברי הרא״ש ביבמות )פ״ד סי׳ ח(
יעו״ש[ ,ואמאי לא יזכה המוחזק מתורת
תפיסה ,וכמו בספיקא דכפל שהדין בו
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ככלל א׳ בשמו מכל מקום בין לפירושא דמר אחי נר״ו בין לפירושא דידי אין
דבריהם מעלין לקושיתן ,שקושיתינו להסוברים דמהני תפיסה כטוען ברי,
ולדידהו ודאי מהני תפיסה אפילו בשתפם אח״ב ,ובהאי דשלהי המניח כיון
דהניזק טוען ברי מדוע לא יטול כדקאמר איהו לגמרי:
ח והנה עיינתי בדבריהם במה שכתבו הם בתירוצא דהאי מילתא ולא ישרו
בעיני מכמה פנים .ובעיקר דבריהם שאומרים דדוקא בהאי דהמחליף
מהני תפיסת הלוקח לפי שיש לו טענה בגוף הולד ,משא״ב )אבל( באחד תם
ואחד מועד לא מהני תפיסתו להשתלם כדבריו דאין לו טענה על גוף השור,
וזה ליתא ,שכבר הכריע הרב ז״ל בסי׳ קי״ב דלא כהרש״ל דמחלק בכך אלא
דלעולם מהני תפיסה בכל דבר וראיותיו מוכרחות .ואם שהם מחלקים דבספיקא
זר זהב
דמילתא ,ולפ״ז שפיר י״ל דמהני ביה תפיסה
יחלוקו ואפ״ה אי תפס אין מוציאין מידו.
הגם דהוי דררא דממונא[,
]ועי׳ בזה בספר דברי חיים דיני תפיסה סי׳ ו׳
ד״ה ונראה[ .ולהמבואר ניחא דשאני ספיקא
מ .וכן משמע מלשון הסמ״ג עשין צ״ה
דכפל דהוי ספיקא דתיקו ובזה ס״ל לטור
]הביאו רבינו לעיל ריש ס״ב[ וז״ל,
דמהני תפיסה ,משא״ב בספק ויבם דהוי
״כל דבר שתחילת דינו הממע״ה אין מועלת
דררא דממונא ,וכמש״ב התוס׳ ביבמות )לז ,ב(
תקיפח שאח״כ״ ,חדי משמע דבדבר שתחילת
ד״ה ממון המוטל בספק ,בזה לא מהני
דינו הוא יחלוקו שפיר מהני תפיסה וכמש״כ
תפיסה] ,ועי׳ בזה בבית מאיר אה״ע סי׳
הרמב״ן] .אכן מלשון הסמ״ג מדוייק דאפי׳
קס״ג ס״ג[.
בספיקא דדררא דממונא מועלת תפיסה ,ורק
]אכן יעוי׳ בדברי הרמב״ן בריש ב״ב
תפס
היכא שתחילת הדיןהממע״ה ,אי
וס״ל
דנראה דחולק על התוס׳ שם,
מוציאין מידו ,וזחו דלא כמש״נ לעיל בד׳
דמהני תפיסה באבני הכותל שנפלו ,ולכאו׳
הרמב״ן ,וצ״ע[.
משמע מזה דלשיטת הרמב״ן מהני תפיסה
וי ל ״ ע בזה מהא דאיתא בב״מ )ו ,א(
גם בספק של דררא דממונא) ,וכמו שפי׳
בפנינו מוציאין אותו
דתקפה א׳
רבינו בדעת הרמב״ן ודלא כמש״נ( .אכן י״ל
מידו ,והלא התם תחילת הדין הוא יחלוקו
בביאור ד׳ הרמב״ן כמש״כ בקצה״ח )סי׳ קנ״ז
ואפ״ה מבואר דלא מהני תפיסה .אכן
סק״ג( ,דכותל השותפין שנפל לא הוי דררא
יעויין ברמב״ן שם שכ׳ דבשנים אוחזין
דממונא ]ודלא כהתוס׳ שם[ ,ולהכי מהני ביה
מוחזק במחצה יותר
בטלית חשיבכ״א
תפיסה .ועוד יש ליישב לפמש״כ הרשב״א
מחברו ,וא״כ הא דמוציאין מידו הוא מדין
והעליות דר״י ובשמ״ק )כשם תום׳ הרא״ש( ריש
תפיסה ממוחזק ולא מדין תפיסה מיחלוקו,
ב״ב ,דכותל השותפין שנפל הוי תפיסה קודם
ולפ״ז א״ש.
שנולד הספק ,ועיי״ש מש״כ בטעמא
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קז

דדינא לחוד מהני תפיסה בכל דבר ,לא שמיעא לי .ותו דהרי האי דפרק ב׳
דכתובות בשנים החתומין על השטר דלאו ספיקא דדינא הוא ואפילו הכי פירשו
כל המפרשים דמהני תפיסה ,והתם אין להמלוה טענה בגוף הדבר שתופס אלא
שעבודא בעלמא כמו במועד “י* .גם מה שרצה האורים ותומים לומר דמשום
הכי לא מהני תפיסה בהאי דשלהי המניח משום דגודרות אין להם חזקה,
תמהני עליו איך שכח תקפו כהן ) ב ״ מ ו;( שהוא אב לכל התפיסות וספק בכור
גוררות הוא אלא ודאי אין ענין לגודרות אלא בטענת לקוח דלית בהו למימר
זר זהב

מא .המשנה שם מיירי בתרי גווני,
מיירי בהיו
דברישא
המזיקין שנים ,א׳ תם וא׳מועד והניזקין
שנים ,ומספקא לן אם מועד הזיק או תם
הזיק ,ובסיפא מיידי בהיו המזיקין שנים א׳
גדול וא׳ קטן ושניהם תמים ,ומספקא לן אם
גדול הזיק את הגדול וקטן את הקטן או גדול
את הקטן וקטן את הגדול .והנה מש״ב
התומים דתפיסת הניזק לא מהני כיון דאין
תפיסתו על גוף הדבר ,לבאר שייך רק
ברישא ,דתביעת הניזק היא מכת תשלומי
מועד דמשלם מן העליה ,משא״ב בסיפא
דהיו שניהם תמים ,הרי הוי תביעת הניזק
מכח תשלומי תם דהוי מגופו.
אכן יעוי״ש בתומים שב׳ דגם בסיפא אין
תפיסתו של הניזק על גוף הדבר,
ומשום דאף בתשלומי תם לא הוי הניזק
שותף בגוף השור המזיק ,אלא אית ליה רק
זכות בשור לענין גובינא ,ואפי׳ לר״ע דס״ל
יוחלט השור)עי׳ ב״ק לג ,א( מ״מ קודם העמדה
בדין אכתי לא הוחלט ,ומשו״ה דיינינן
לתפיסתו כתפיסה על חוב דלא מהני] ,ועי׳
מה שהובא בזה בשם החזו״א בספר הזכרון
וזאת ליהודה עמ׳ ת״נ[.

אולם

הש״ש כ׳ לבאר בזה באו״א ,דהא
דלא מהני תפיסה בסיפא הוא משום

דתשלומי תם הוי קנסא ,ולא מהני תפיסה
בספק של קנס כיון דחיוב קנם חייל ע״י
בי״ד ומספק אין בי״ד מחייכים אותו,
וכמש״ב הראב״ד בהשגותיו בפ״ב מהל׳
גניבה יעוי״ש] .והא דמיאן החומים לפרש
כן ,נראה דלא ניחא ליה לאוקמי הסוגיא
בב״ק למ״ד פ״נ קנסא ,שהרי סוגית הגמ׳
שם הוא ליישב קו׳ דרב פפא יעוי״ש ,ורב
פפא הרי ס״ל )ב״ק טו .א( דפ״נ ממונא[.
מב .ואפ״ה מהני ביה תפיסה למ״ד אין
מוציאין מידו ,וא״ב מוכח
דמהני תפיסה בגודרות] .ואפי׳ למ״ד מוציאין
מידו ,הוא דוקא משום דבא לידו הכבוד ע״י
תפיסה ,אך לולי כן שפיר היה מהני תפיסתו
בבבכור הגם דהוי גודרות[.
ונראה לקיים תירוץ החומים ,דבאמת בדינא
דגודרות אין להם חזקה נאמר
דליכא כלל תורת ״מוחזק״ בגודרות,
וכמש״ב החומים ,אולם מ״מ דין ״תפוס״
איכא גם בגודרות ,דמספק א״א להוציא
מידו] .וביסוד החילוק בין ״מוחזק״
ל״תפוס״ ,עי׳ מש״כ בכלל א׳ הערה כ׳[.
והנה למ״ד תקפו כהן אין מוציאין מידו ,אין
הפירוש דע״י שתפס נעשה ל״מוחזק״
בממון ,אלא באמת הוי רק ״תפוס״
]וכדמשמע בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ו( דהיכא

פח
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מאי בעו גביה אבל תפיסה מיהת הוי ומה שרצה להסתייע לזה מדברי התום׳
בהמחליף )ב״מ ק .ד״ה ולחזי( שתפסו בלשונם והא גוררות אין להם חזקה ע״ש,
זר זהב
דבא לידו הממון בתפיסה לא הוי ״מוחזק״
בממון אלא הוי רק ״תפוס״ עיי״ש[ ,אלא
שס״ל להך מ״ד דגם דין ״תפוס״ מהני
להפקיע ממ״ק ,ולכך מהני תפיסה בספק
בכור] ,דהגם דהוי גודרות ,ול״ש בו אלא
תורת ״תפוס״ ,מ״מ דין ״תפוס״ שפיר מהני
להפקיע ממ״ק וכנ״ל[ .משא״כ למ״ד תקפו
כהן מוציאין מידו ,הרי דלא מהני ״תפוס״
לחוד להפקיע ממ״ק ,ומה שמהני תפיסה
לשיטתו בטוען טענת ברי ,ע״כ דאין זה מדין
״תפוס״ ,אלא שע״י שתופס בברי נעשה
ל״מוחזק״ בממון] ,וכדמשמע מהריב״א
בכתובות )ער ,ב( ,שב׳ דבתופס בשמא ״הוי
חזקתו כמאן דליתא״ ,ומשמע דדוקא בשמא
לא חשיב מוחזק ,משא״כ בתופס בברי שפיר
הוי הממון בחזקתו[ ,ו״מוחזק״ שפיר מהני
כנגד מ״ק ,וא״כ כ״ז שייך דוקא בשאר ספק
ממון שאינו גודרות ,דשייך ביה תורת
״מוחזקות״ ,משא״כ בגוררות דליכא בהו
תורת ״מוחזקות״ ,א״כ גם כשתופס בברי לא
מהני תפיסתו לעשותו למוחזק ,ולכך מוציאין
מידו.
אמנם אכתי צ״ע בזה ,דמרהיטת דברי
הדא״ש בפ״ק דב״מ )אות י״ג( ,משמע
רגם בספק בכור ,לו אך יתפוס הכהן בברי
תועיל תפיסתו) ,הגס דספק בכור הוי גוררות(,
ומבואר דתפיסה בברי מהני אפי׳ בגודרות.
ועוד יש להק׳ על התומים ,דהרי מאי דקיי״ל
דתפיסה לא מהני בספק ,הוא דוקא
בתופס מ״מוחזק״ ,משא״ב היכא דתופס
מ״תפוס״ לחוד מהני תפיסתו ]ועי׳ בזה בקו׳
כלל גדול סי׳ ו׳ אות ב׳ ,וסי׳ י״ד[ ,וא״כ

לדרכו של חתומים דבגודרות ל״ש תורת
״מוחזק״ ,אמאי תקפו כהן מוציאין מידו ,והרי
ליכא לישראל בבכור תורת ״מוחזק״ ,אלא הוי
אך ״תפוס״ ,ומ״תפוס״ לחוד מהני תפיסה.
אכן קושיא זו יש לישב לפמש״כ בשער
המשפט )סי׳ קל״ה סק״ג( ,דמאי דגודרות
אין להם חזקה הוא דוקא כנגד חמ״ק,
משא״כ ברליכא מ״ק שפיר איכא חזקה אפי׳
בגודרות] .וק מבואר בתוס׳ הרא״ש בב״מ
)קטז ,א( ,רעל מאי דפריך הש״ס התם ״וליחזי
ברשות דמאן יתבן וליהוי אידך הממע״ה״,
הק׳ הרא״ש מהא דגודרות אין להם חזקה,
ותי׳ דשאני התם דכיון דליכא מ״ק כנגדו,
שפיר אית ליה חזקה עיי״ש[ ,ואשר לפ״ז
לק״מ ,דבאמת בספק בכור הוי הישראל
״מוחזק״ בבכור) ,ואינו רק ״תפוס״( ,כיון דליכא
כנגדו חמ״ק ולהכי אי תקפו כהן מוציאין
מידו] .ועי׳ מה שהק׳ בקו״ש )ח״ב סי׳ ט׳ ס״ד(,
על הא דמבואר במתני׳ )רי ש ב״מ( ,דשייך דין
שנים אוחזין גבי בהמה ,והרי גוררות אין
להם חזקה .ולהמבואר כאן לק״מ שהרי
מיירי התם בדליכא חמ״ק[.
פג .לכאו׳ הו״ל להק׳ מגוף דברי התוס׳
בב״מ )ק .א( ד״ה וליחזי ,שב׳
להדיא רבמחליף פרה בחמור מהני תפיסת
הלוקח בוולד הגם דהוי גודרות .אכן המעיין
בדברי החומים יראה דמש״כ דבגודרות ל״ש
תפיסה הוא בשיטת המהרי״ק שהביא שם,
]ואת דברי התוס׳ בב״מ הנ״ל יישב שם בתרי
אנפי אחריני יעוי״ש[ ,ולהכי הק׳ רבינו על
התומים דוקא מהסוגיא דספק בכור ולא
מגוף דברי התוס׳.
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הכי פירושו ,דאין לומר שקושית הש״ס הוא לאו מתורת תפיסה אלא מתורת
לקוח וכמו שפירשו באמת הריטב״א והר״ן וכמ״ש לעיל בשמם )ס״ג( ,ומיירי
שהעדים מסהדי שפרה זו ילדה הולד הזה ואינן יודעין אם ברשות הלוקח או
ברשות המוכר ,ובזה סרו כל פקפוקיו של האורים ותומים ע״ש מד,
א ב ל דע שלפי שיטת הרשב״א שם בהמניח )ב״ק לו (.הקושיא ההיא מעיקרא
ליתא ,דאיהו מוקי לה דליכא עדים על הנגיחה כלל וכמאן דאמר )ב״ק טו(.
פלגא נזקא ממונא ,דסבירא ליה דאילו הוי עדים על הנגיחה אלא דלא ידעי
איזה הזיק לא הוי מיפטר מכח טענו חיטין והודה בשעורין ,וכן פירשו הרבה
מהראשונים והדברים עתיקין .ואליבייהו צריך לומר דהא דמוקי מתניתין דלא
כסומכוס ,והרי בליכא דררא דממונא סומכוס נמי מודה דהמוציא מחבירו עליו
הראיה ,היינו משום דרישא דמתניתין דשור שהיה רודף וכר ע״ב איירי בדאיכא
עדים על הרדיפה דאל״ב מה לו להמזיק להשיב בסלע לקה וכי מראה מקום
זר ז ה ב

מד .אכן התומים מפרש דקושית הגם׳ הוא
מכח דין מוחזק ולא מתורת
לקוח ,וכדמשמע מלשון הגמ׳ שם ׳׳וליהוי
אידך הממע״ה״ ]וכן פי׳ הרש״ש שם בד״ה
וליחזי ,ובשע״י ש״ה פט״ו[ ,ולפ״ז שפיר
מוכח מדברי התום׳ ]שתק׳ מגודרות[ דבדינא
דגודרות אין להם חזקה נכלל גם דליכא בהו
תורת מוחזקות כלל ,ועי׳ מש״ב בזה לעיל
הערה י״ז.
ובזה יתבארו דברי התומים )סי׳ ע״ב ס״ק
ל״ח( ,שכ׳ דטענת לקוח לא מהני
בגודרות אפי׳ ע״י מגו ,ומשום דהוי מגו
להוציא .וכ׳ התומים דמוכח כן מדברי התום׳
בב״מ הנ״ל ,אמנם לא ביאר לן התומים את
ראייתו .ונראה בזה ע״פ הנ״ל ,דממש״כ
התום׳ דהמחזיק בגודרות לא חשיב
״מוחזק״ ,על כרחך דהוו הגוררות ״בחזקת״
המ״ק ,וממילא זה שתופסם הוי מוציא ממון
מחזקתו ,ומגו להוציא לא אמרינן ,וע״ע לק׳
הערה נ׳.

מה .מבואר מדברי רבינו דבדליכא עדים
לא הוי דררא דממונא ,אע״ג
דתרוייהו מורו על הרדיפה ,וכ״כ בקצה״ח
)סי׳ פ״ח ס״ק ח׳( .אולם בנתה ״מ )שם ס״ק ג׳( פי׳
דאפי׳ בכה״ג דליכא עדים הוי דררא דממונא
וז״ל ,״דאפילו ליכא עדים כלל אפילו על
הרדיפה ,מ״מ כיון דשניהם מודים על רדיפה
משני שוורים ,מיחשב דררא דממונא וספק
לבי״ד בלא טענותיהם על איזה מהם נגח״.
וצ״ע ,דלפ״ז אמאי לא יהיה נאמן המזיק
]בכה״ג דליכא עדים[ במגו שלא היה מודה
על הרדיפה .ולכאו׳ אפ״ל עפמש״כ התוס׳
בב״מ )צו ,ב( ,דבדררא דממונא חשיבי
תרוייהו מוחזקין ,וממילא הוי מגו להוציא.
אולם לפמש״כ התום׳ ב״מ )ב ,א( דמגו דאי
בעי שתיק מהני להוציא אכתי צ״ע ,דהכא
הוי מגו דאי בעי שתיק .ועוד יש לדון בזה
לפמש״כ לק׳ )כלל ח׳ הערה ל״ו( דבגוונא
דאיכא מגו לא חשיבי שניהם מוחזקין כלל
עיי״ש] .וע״ע מש״כ בנתה״מ )סי׳ כ״ג ס״ק א(,
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הוא לו ,וברישא כיון דאיכא עדים על הרדיפה מקרי דררא דממונא ,וכיון
דאינך בבות מיידי בדליכא עדים ראוי שלא יהני תפיסתו אפילו שטוען ברי,
דבלא טענותיהם אין ספק לבית דין.
א ב ל הדבר הקשה שהרא״ש )שם פרל ,ג׳ סי׳ ט״ו-ט״ז( מפרש להסוגיא למאן דאמר
פלגא נזקא קנסא ,ובדאיכא עדים על הנגיחה אלא דלא ידעי איזה הזיק,
ועליו תסער הקושיא ההיא ,דאיהו סובר ג״ב דמהני תפיסה בטוען ברי .ותו
דכתב שם כדברים האלה ,הלכך לא מהני תפיסה אלא בניזקין שנים ומזיקין
שנים ומשתלם כדאמר מזיק ,אבל כדאמר ניזק לא כיון דתפס בסהדי .ומה בכך
שתפס כסהדי ,כיון דאיכא עדים ששני אלו נגחי שני אלו אלא דלא ידעי לברר
ולומר זה הזיק את זה ודררא דממונא מיהו הויא ,ובהמחליף )ב״מ ק (.גבי זה
אומר עבד גדול וזה אומר עבד קטן דחולקין אליבא דסומכוס ,ומוקי לה בש״ס
בדמי עבד גדול ודמי עבד קטן ,ופירשו התוס׳ )ד״ה דמי עבד( דאיירי דעדים
מסהדי דאמר לו עבד גדול בכך ועבד קטן בכך וקיבל הימנו המעות ולא ידעי
מה קיבל ומשום הכי הוי דררא דממונא ע״ש ,והאי דהמניח ממש דכוותיה הוא
בלי הפרש לשיטת הרא״ש ז״ל דמיירי באיכא עדים על הנגיחה:
ט הן אמת שראיתי בב״ח סי׳ ת׳ )סעיף ה( שדעתו לומר דהרא״ש לא מצריך
להיות עדים על הנגיחה אלא בבבא זו דמזיקין שנים וניזק אחד ,אבל
באינך בבות דמזיקין שנים וניזקין שנים לא בעינן שיהיו עדים על הנגיחה,
וראייתו מדלא הזכיר הרא״ש עדים אלא גבי בבא דמזיקין שנים וניזק אחד
ובאינך בבות תו לא הזכיר מעדים מידי .ולפי דבריו גם לשיטת הרא״ש אתיא
שפיר ,כיון דהנך בבות מיירי בדליכא סהדי וכל דליכא דררא דממונא ודאי לא
מהני טוען ברי .אבל דברי הב״ח תמוהין בעיני ,דכיון דפלגא נזקא קנסא היכי
מצי לאשתלומי בלא עדים:
זר זהב
ודבריו שם לכאו׳ סותרים למש״ב בסי׳ פ״ח
סק״ג ,וצ״ע[.
שם כתב לרקדק כדרכו,
ובקצה״ ח
]דברליכא עדים לא הוי דררא
דממונא[ ,מלשון התוס׳ בב״מ >ק ,א( ד״ה דמי
וז״ל ,״וא״ת היכי קאמר סומכוס דיחלוקו

והא ליכא דררא דממונא וכו׳ וי״ל דמיירי
כגון דאמר לו מוכד ׳בפני עדים׳ עבד גדול
אמכור לך״ ,ומשמע דכלא עדים לא הוי
דררא דממונא .אכן יעוי׳ בתוס׳ הרא״ש
ובתוס׳ רבנו פרץ שם שהביאו לתירוץ התוס׳,
ולא הזכירו בלשונם ״בפני עדים״.
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איברא אם נקבל ראייתו של הב״ח יש לנו לומר דהרא״ש סובר כדעת הראב״ד
)בחידושי הראב״ד ב״ק לה (:דפלגא נזקא שניא משאר קנסא ,דקרנא אית
ליה גביה ,וכל שתפס הניזק תו אין הודאתו של המזיק פוטרתו .ובעניי הבאתי
סמך לדבריו מגירסת הר״ח )ב״ל ,מ (:דקדם בעל דין ותפסיה והוזכר )בקצוה״ח(
בסימן א׳ סק״ח ,וכבר הסכים הרב המגיד בפ״ט מנזקי ממון )הי״א( גם דעת
הרמב״ם לזה .ולפ״ז יפה עשה הרא״ש שלא הזכיר בהיו הניזקין ג״כ שנים
דמיירי באיכא עדים ,דכיון דהתם לא משכחת לה שישלם המזיק כלל אלא
בדתפס ,דאל״כ הוי ליה טענו חיטין והודה בשעורין ,ומאחר דתפס תו לא
צריכינן לסהדי ,דבהודאתו ג״כ מחייב בפלגא נזקא כל שהניזק תפס ,משא״כ
בבבא ראשונה דמזיקין שנים וניזק אחד דלא איירי בדתפס אלא בניזק אומר
שמא ומזיק ברי כדמוקי לה בש״ס ,על כרחך איירי בדאיכא סהדי ,דאל״כ הוי
ליה מודה בקנס ולא משלם על פי עצמו כל דלא תפס אידך.
ועפ״ז ניחא נמי מאי דהוי קשיא לי בדברי הרא״ש דהתם שכתוב בלשונו דתפס
קודם שעמד בדין ,ולא ידעתי למה חוצרך לזח ,דנהי דאיכא מרבוותא )עי׳
טור סי׳ פ״ח סעיף י״ד( דסברי הכי דלא מהני התם תפיסה אלא בתפס קודם שעמד
בדין ,היינו משום דסברי דטענו חיטין והודה בשעורין דפטור הוא משום
מחילה דכיון דלא תבעו השעורין מחלן לו ,וכשתפס בשעת העמדה בדין
אמרינן דמשום דתפס בהן לא תבע אותן ,אבל הרא״ש דאיהו פליג שם על חאי
טעמא ופירש שם דמשום הודאה היא דהוי כמודה שאין בידו שעורין ,ולשיטה
זו אין טעם לחלק בין תפס בשעת העמדה בדין לתפס אח״כ “י .ועיין במ״ש רב
אחי ומורי )בקצוה״ח( בסי׳ פ״ח )סקי״א(™.
זר זהב

פו .אכן בפשוטו י״ל ,דאפי׳ לפמש״ב
הרא״ש דטענו חיטין והודה
בשעורין פטור מטעמא דהודאה ,מ״מ בתפס
קודם שתבעו בב״ד יכול התובע לומר דמה
שלא תבע השעורין הוא משום דכבר היה
מוחזק בהם ,וממילא אין בזה הודאה על
שעורין ולהכי מהני תפיסתו .וכן הביא בטור
חו״מ )סי׳ פ״ח אות ט״ז( בשם י״א ,וכעי״ז כ׳
בביאור הגר״א בשו״ע )שם ס״ק כ״ז( ,דע״י
תפיסתו הוי כאילו כבר תבע השעורין .וא״כ

י״ל דזהו שמחלק הרא״ש בין תפס קודם
העמדה בדין לתפס לאחר העמדה בדין,
דתפיסה מהני רק קודם העמדה בדין ,שאז
יכול לומר שמה שלא תבעתי השעורין הוא
משום שהייתי מוחזק בהם ,וא״כ ליכא כאן
הודאה כלל ושפיר מהני תפיסתו ,משא״כ אי
תפס לאחר העמדה בדין דל״ש הך סברא ,א״כ
הוי תפיסתו כנגד הודאת בע״ד ולא מהני.
פו .בקצה״ח שם הביא דהש״ך הק׳ על
מש״כ הרא״ש דטענו חיטין
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ולפי האמור ניחא ,דמאחר דהרא״ש מרקי להנך בבות בדליכא עדים על הנגיחה
בלל ,ובבהאי גוונא ודאי בעינן שיתפוס קודם העמדה בדין ,דבתפס אח״ ב
כבר פטרתו הודאתו של המזיק ותו לא מהני תפיסת הניזק ,דגם הראב״ד
לא קאמר אלא כשתפס מקמי הודאה .וכל זה נכון ומוכרח לפי שיטת הב״ח.
ואף שהראב״ד ז״ל מוקי להך בבא דמזיקין שנים וניזק אחד ג״ב בדליכא סהדי
ואם דהך בבא לא איירי בדתפס ,היינו דאיהו סובר ג״ב דפלגא נזקא אפילו לא
תפס אידך בית דין זיל שלים אמרי ליה אלא דלא כייפיגן ליה ,וכמו שכתב
הרשכ״א בשלהי המניח )ב״ק לו (.בשמו ,והרא״ש ז״ל דמוקי לבבא זו בדאיכא
סהדי דוקא פליג עליה בהא ,אבל בשתפס סובר כוותיה דמהני ,דלא מיפטר תו
על ידי הודאתו :
זר ז ה ב

והודה בשעורין פטור מטעמא דהודאה,
דא״כ אמאי אי תפס השעורין מהני תפיסתו
והרי כבר הודה דאינו חייב לו שעורין ,ותי׳
בקצה״ח דבשם שאיכא הודאת בע״ד של
התובע שאין חייב לו הנתבע שעודין .ה״נ
איכא הודאת בע״ד של הנתבע שכן חייב לו
שעודין ,ונמצא דהוו ב׳ הודאות הסותדות,
ודיינינן להו כתו״ת ,ולכך מהני תפיסתו
מספק.
אולם בנתה״מ >שם סק״ד( כ׳ לחלוק עליו,
ופי׳ דלא מהני תפיסה בהודאות
סותרות ,דתפיסה לא מהני כי אם בטוען ברי,
ואילו הכא אינו טוען בדי אלא אדרבה מודה
שאינו שלו ,ומשו״ה מוקמינן אחמ״ק .ואע״ג
דגם המ״ק אינו טוען בדי ,מ״מ חמ״ק א״צ
טענה ,דחמ״ק בממון אינה מטעם מוחזק
אלא מטעם חזקה קמייתא דאיסודא ,וחזקה
מהני גם בשמא ,עכ״ד .ועי׳ משנ״ת בכלל א׳
)הערה י׳( דאפי׳ אי נימא דחמ״ק בממון הוא
מטעם מוחזק ,מ״מ י״ל דמוחזק שע״י מ״ק
א״צ ברי ,ועיי״ש מש״כ בטעמא במילתא.
]ויסוד ד״ז )דחמ״ק מהני בשמא משא״כ
מוחזק בעי טענת ברי( ,מבואר בתוס׳ בב״מ

)ק ,א( ד״ה וליחזי ,ובתוס׳ בכתובות
בשם ריב״א ,ועי׳ מש״כ בקובץ שיעורים על
כתובות אות רע״גן.
)עו ,ב(

מח .אמנם שיטת הרא״ש אכתי צ״ע,
דממ״נ אי פ״נ שניא משאר
קנסות ואינו נוהג בו דינא דאי מודה מיפטר,
א ״כ אמאי לא נימא ליה זיל שלים אפי׳ קודם
שתפס ]וכדס״ל להדאב״ד[ ,ואי פ״נ לא
שניא משאו קנסות ונוהג בו דינא דמודה
בקנס פטוו ,א״כ אפי׳ אם הודה המזיק לאחו
שתפס הניזק ,מן הדין הוא שתועיל הודאתו
לפוטוו.
ונראה בזה ,דהנה בעיקו שיטת הואב״ד
דפ״נ שניא משאר קנסות ואינו נוהג
בו דינא דאי מודה מיפטר ,תמה עליו
הרשב״א בב״ק )לג ,ב( ,מגם׳ ערוכה סוף פ ״ק
דב״ק ,דמפווש דלמ״ד פ״נ קנסא אי מודה
ביה מיפטו כשאד קנסות.
ו ה ג ר א ״ז באבן האזל )פ״ב מהל׳ גניבה הי״א(

כ׳ ליישב ]ועד״ז בקה״י על ב״ק
)סי׳ כ״ו([ ,דבדינא דמודה בקנס פטור נאמרו
ב׳ דינים ,חדא דמהני הודאתו לפוטרו מעצם
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י ו ע ד ץ רחוק בעיני להעמיס דבר זה בכוונתו של הרא״ש להסכים אותו
בשיטת הראב״ד הנד ,לפי שהוא יחידאה בהאי מילתא והבאים
זר זהב

החיוב ]ואפי׳ לכשיבואו אח״כ עדים ויעידו
שחייב ,מ״מ אינו מתחייב בקנס ,וכדקיי״ל
דמודה בקנס ואח״כ באו עדים פטוד[ ,ועוד
דליכא נאמנות של הודאת בע״ד לגבי חיוב
קנס] .והאחרונים הביאו מקור לחנך ב׳ דינים
ממאי דאמרינן בב״ק )עה ,א( דאיכא תרי קראי
לפטור מודה בקנס יעוי״ש ,ועי׳ מש״כ בזה
בשעורי הגר״ש רוזובסקי עמ״ס מכות סי׳
ב׳[.
ולפ״ז יישב הגרא״ז את קו׳ הרשב״א,
דמש״כ הראב״ד דבפ״נ לא אמרינן
דאי מודה מיפטר ,זהו לגבי הדין הראשון
דמהני הודאתו לפוטרו מעיקר חיובו ,דזה
שייך דוקא היכא דאכתי לא נתחייב בקנס,
משא״כ בפלגא נזקא קנסא ,כיון דזכה בו
הניזק מיד בשעת ההיזק] ,וכמש״כ התוס׳
בב״ק )לג ,ב( ד״ה איכא[ ,א״כ לא מהני
הודאתו לפוטרו מהחיוב קנס אלא אמרינן
ליה זיל שלים .משא״כ הדין השני ]דליכא
נאמנות של הודאת בע״ד לגבי קנסות[ ,שייך
גם לגבי פ״נ ,דנהי שכבר נתחייב בממון
המזיק בממון הקנס ,מ״מ כיון דאכתי תורת
קנס עליה לא מהני בזה הודאת בע״ד,
ומשו״ה בפ״נ אמרינן ליה רק זיל שלים,
דהרי לדבריו מחוייב לשלם ,אלא שלא
כייפינן ליה ,כיון דלית ליה תורת נאמנות
ע״ז .ואשר לפ״ז א״ש דברי הראב״ד ,דהא
דאמרינן בסוף פ״ק דב״ק דלמ״ד פ״נ קנסא
אי מודה מיפטר ,זהו דוקא לגבי הא דאין
בי״ד כופין אותו ע״פ הודאתו כיון דהוי
הודאתו על קנס ,אך מעצם חיוב הקנס לא
מהני הודאתו לפוטרו.

והעולה מזה ,דיסוד דברי הראב״ד דבפ״נ
לא אמרינן אי מודה מיפטר ,הוא
משום דבפ״נ חייל חיוב הקנס מיד בשעת
הנזק ,וכיון דכבר חייל תו לא פקע ע״י הודאת
המזיק ,משא״כ בשאר קנסות דאינם חלים עד
שעת העמב״ד ,ממילא אי מודה בהו מיפטר.
ולפ״ז יש לבאר אף את דברי הרא״ש,
דנראה דביסוד הדברים מודה
הרא״ש להראב״ד דבפ״נ חייל הקנס מייד
בשעת הנזק וכמש״נ ,אלא שס״ל להרא״ש
דאיכא נפק״מ בזה בין תפס הניזק קודם
שהודה המזיק ,לבין אם תפס הניזק לאחר
שכבר הודה המזיק .דהיכא דתפס הניזק
קודם שהודה המזיק ,כיון דחיובא דפ״נ חייל
מיד בשעת הנזק ,א״כ נמצא דבשעה שתפס
הניזק כבר נפרע בזה חוב הנזק לגמרי
וממילא הודאת המזיק חשיבא הודאה על
ממונו של ניזק שכבר זכה בו בתפיסתו ,והוי
זה ככל הודאת בע״ד בממון דמהני .משא״כ
אם הודה המזיק קודם שתפס הניזק ,בזה פליג
הרא״ש על הראב״ד וס״ל דנהי דבפ״נ כבר
חייל חיובא דקנס מיד בשעת הנזק ,מ״מ עד
שעת העמדה בדין אכתי תורת ״קנס״ עליה,
וא״כ חשיבא הודאה על קנס ולכך פטור.
] א ל א שכ״ז הוא דוקא בפ״נ ,דחייל חיובו
מיד בשעת הנזק ,וממילא בתפיסת
הניזק נפרע חוב הקנס ושוב הוי הודאת
המזיק הודאת בע״ד על ממון דמהני וכנ״ל,
משא״ב בשאר קנסות דלא חייל חובו עד
שעת העמדה בדין ,א״כ אם הודה המזיק
מיפטר ,כדין מודה בקנס דפטור ,כמבואר כן
ברא״ש בסוף פ״ק דב״ק ,עיי״ש[.
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אחריו תמהו עליו טובא בזה ,וגם הים של שלמה )פ״ג דב״ק סימן ל״ה( כתב שאינן
אלא דברי נביאות .וגם בעניותי קשיא עלוהי מפרק ארבעה וחמשה )ב״ק מא,(:
דאמר רבי אליעזר כך אני בעיניך אין דיני אלא בשהמית ]את האדם[ על פי עד
אחד או על פי בעלים ,ומקשה על פי בעלים מודה בקנס הוא .ולדברי הראב״ד
מאי קושיא ,הא משכחת לה בשתפס אידך דתו לא פטרתו הודאתו ,להבי כתב
רחמנא בעל השור נקי נקי מחצי כופר וראיתי להפני יהושע ז״ל בחידושיו
לבבא קמא )לה .במשנה( שמקשה שם כיוצא בזה בשם בנו הרב הגאון מוהר״ר
בערוש ז״ל להסוברים דמהני מגו בקנס דלישני דתפס אידך בלי סהדי ,ובפני
יהושע מתרץ לה דכיון דתם אינו משלם אלא מגופו לא משכחת ביה מגו
דגודרות אין להם חזקה .ותמהני נהי דלא משכחת בהו מגו דלקוח ,וכי לא
משכחת בהו מגו דלהד״ם או החזרתי י .אבל לענ״ד קושיתו לאו קושיא ,דאי
זר זהב
מט .יעוי׳ באור שמח
שב׳ לתרץ את קושית רבינו,
דדוקא לגבי פלגא נזקא שייך לומר דמהני
תפיסה כיון ד״קרנא אית ליה בגביה״ ]והיינו
דהוי תשלום כנגד מה שהזיקו[ ,משא״ב
תשלומי כופר בודאי אינם תשלומין ליורשין
כנגד דמי הנהרג .דכי ממון היה להם
ליורשים בנהרג דנימא קרנא קא שקלו .ואין
לומר דלמאי דס״ד רחצי כופר קנסא ,היה
משתלם הכופר ליורשים מדין ירושה] ,ואשר
לפ״ז באמת היה הכופר משתלם בתורת
תשלומי דמי הנהרג[ ,דהרי אין אדם מוריש
קנס לבניו ,אלא ע״כ הגדד בזה הוא
דמעיקרא זכתה התורה את הכופר ליורשי
הנהרג ,וא״כ בזה ל״ש סברת הראב״ד
״דקרנא אית ליה בגויה״ אלא הוי כשאר
קנסות ,דאי מודה ביה מיפטר.
)פ״ט מהל׳ נז״מ הי״א(

ובאמרי בינה )דיני דיינים סי׳ ח׳( כ' בסגנון
דומה ,דכופר לא הוי תשלומי
הנזק ,משום דכל אשר לאיש יתן בעד נפשו,
וא״כ ל״ש בזה סברת הראב״ר דקרנא אית

ליה גביה] .ועיי״ש מה שהביא עוד
מהשמ״ק ,דלהראב״ד היה גירסא אחרת בגמ'
בב״ק ,יעו״ש[.
ובאבי עזרי )פ״ב מהל׳ גניבה הי״ב( כ׳
ליישב ,דהא דס״ל להראב״ד
דבפ״נ קנסא אמרינן ליה זיל שלים הוא
מתקנת חכמים ,ולפ״ז לק״מ ,דל״ש לומר
דקרא ד״נקי מחצי כופר״ אתי למעוטי על
פי בעלים ,דהרי כל דברי הראב״ד דאמרינן
ליה זיל שלים הוא אך מדרבנן ,וא״כ ל״ש
למיעוטי מקרא.
נ .נ ר א ה דמש״כ הפנ״י דלא משכחת מגו
בגודרות ]מטעם דאין להם
חזקה[ ,אין כוונתו דאינו נאמן בהם בטענת
לקוח וממילא ל״ש בהו מגו ]וכמו שפי׳
רבינו את דבדיו[ ,אלא יסוד דבריו הוא דכיון
דאין להם חזקה א״כ לא חשיב הלוקח
ל״מוחזק״ בהם ,אלא אדרבה הוו הגודרות
ב״חזקת״ המוכר ,וממילא הוי מגו להוציא
ולא אמרינן] .ולפ״ז באמת אינו נאמן גם
במגו דהחזרתי או להד״מ ומיושבת קושיית
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בגוונא דאית ליה מגו מאי על פי בעלים דקאמר .דהרי להסוברים דמהני מגו
בקנסות אפילו כשהמתחייב כופר בהן הייב בהו מכה מגו דאידך ,וכן משמע
זר
רבינד[ ,וכן מצינו בתומים
שכ׳ דלא מהני מגו בגודרות כיון דגודרות אין
להם חזקה והוי מגו להוציא.

)סי׳ ע״ב ס״ק ל״ח(,

ולפ״ז נמצא ,דאע״ג דהוו הגוררות
״תפוסים״ אצל הלוקח ,מ״מ כיון
דקיימי ״בחזקת״ המ״ק ,לכך דיינינן להלוקח
כ״מוציא״ ,ומגו להוציא לא אמרינן .אולם
צ״ע בזה ממש״כ התומים בכללי מגו,
דבגוונא דאיכא ספק על מכירת קרקע ואיכא
ללוקח מגו ,דיינינן להמגו של הלוקח כמגו
להחזיק ומהני .ואע״ג דקיי״ל דקרקע בחזקת
בעליה עומדת וקיימא הקרקע ״בחזקת״
המ״ק ,מ״מ כיון דהוי הלוקח ״תפוס״
בקרקע לא מיקרי להוציא ,ע״כ] .ומקור
דבריו הוא מהתוס׳ ב״ב )לב ,ב( ד״ה והלכתא
יעו״שן .וצ״ע מ״ש מגודרות דאע״ג דהרי
״תפוס״ בהם מ״מ חשיב להוציא כיון דהוו
הגודרות ״בחזקת״ המ״ק.
ונראה לחלק בין גודרות לקרקע ,דהא
דבקרקע לא חשיב היושב בה
ל״מוחזק״ ,אין זה משום דל״ש כלל תורת
״מוחזקות״ בקרקע ,אלא הוא משום דקרקע
בחזקת בעליה עומדת] ,והיינו דמהני חמ״ק
להפקיע מהמוחזקות של המחזיק[ ,ואשר
לפ״ז בגוונא דליכא מ״ק שפיר הוי המחזיק
״מוחזק״ בקרקע] ,וכן מבואר מדברי
הראשונים בריש פ׳ חזה״ב שכ׳ דהיכא דיושב
בקרקע וליכא כנגדו מ״ק הוי הקרקע
ב״חזקתו״ ,וחשיב איהו למ״ק ,ועיי״ש בדברי
הרבינו יונה והריטב״א ,וע״ע להלן בכלל ד׳
הערה ט״ו[ .וא״כ היכא דאיכא למחזיק מגו,
כיון דמהני המגו לברר דיצאה הקרקע מרשות

זהב
המ״ק ,ממילא דיינינן כאילו ליכא חמ״ק
כנגדו ,ושוב הוי איהו ״מוחזק״ בקרקע ,ולא
הוי מגו להוציא .משא״כ בגודרות ,מאי דלא
חשיב ״מוחזק״ בהם אין זה משום דהוו
בחזקת המ״ק ,אלא הוא משום דבגודרות ל״ש
תורת מוחזקות כל עיקר ,ומשום דמנפשייהו
אזלו ,וא״כ אפי׳ בדליכא חמ״ק אין הגוררות
בחזקת התופסם ,ולכך אפי׳ אם אית ליה
למחזיק מגו ,מ״מ חשיב מגו להוציא ולא
אמרינן.
]ועד״ז יש ליישב מש״כ הרי״ף בב״ב
א( דלא מהני מגו באומן ,ובפשוטו
הביאור בדבריו הוא דהוי מגו להוציא ומגו
להוציא לא אמרינן ,וצ״ע מ״ש מכלים
העשויים להשאיל ולהשכיר דקיי״ל )בשו״ע
חו״מ סי׳ ע״ב סי״ח( ,דמהני בהו מגו ול״א דהוי
מגו להוציא] .אכן יעוי׳ בתרוה״ד סי׳ של״ה
שהבין בד׳ הרי״ף דלאו דוקא אומן אינו
נאמן במגו ,אלא אף בכלים העשויים
להשאיל ולהשכיר הדין כן ,אולם הש״ך )סי׳
ע״ב ס״ק פ״ס ,נחלק עליו ,וכ׳ דמדברי
הפוסקים משמע דלא הבינו כן בשיטת
הרי״ף) ,וע״ע ביאור הגר״א שם ס״ק י״ג( ,ולפ״ז
צ״ע[ .וע״פ האמור יש ליישב ,דבכלים
העשויים להשאיל ולהשכיר מאי דלית להו
חזקה הוא משום דהוו בחזקת בעליהן,
וכמש״ב הרמב״ם )בפ״ח מהל׳ טו״נ ה״ג( ״אבל
כלים העשויים להשאיל ולהשכיר אע״פ שהן
תח״י של זה וכו׳ הרי הן בחזקת בעליהן״,
ולפ״ז בגוונא דליכא חמ״ק שפיר הוי מוחזק
גם בכלים העשויים להשאיל ולהשכיר,
משא״כ אומן לית ליה תורת חזקה כל עיקר,
)מה.

ה1טז
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להדיא מדברי הרמכ״ן כספר הזכות )כתובות טו .בדפי הרי״ף( ע״ש .ואינהו ז״ל לא
ראו ספר הזכות ,ומשום הכי כתב שם הפני יהושע ז״ל עוד דברים שאינן
ברורין ע״ש .אבל הראב״ד דסובר דפלגא נזקא מהני תפיסה ואפילו בסהדי,
והיינו ודאי כל שהמתחייב מודה ,דמי עדיף מן ממונא דלא מהני תפיסה בסהרי
כל שהלה כופר בחובו ,ודאי ל,שיא דלוקי על פי בעלים ובדתפס אידך ,ואפילו
בלא תפס לפי דרכו דלעולם זיל שלים אמרי ליה ,להבי כתב בעל השור נקי
לפוטדו דלא נימא זיל שלים;
ובלעדי זאת יראה בעיני ,דהנך שני דינין שחידש הראב״ד בפלגא נזקא בשנותו
משאר קנסות ,דלעולם זיל שלים אמרי ליה ובדתפם לא מפקינן מיניה,
חדא מישך שייך בחברתה דכיון דסובר דלעולם זיל שלים אמרי ליה,
כלומר דחייב לצאת ידי שמים אלא דהבית דין לא כייפינן ,ומשום הכי
בשתפס לא מפקינן ,משום דבל דחייב לצאת ירי שמים אי תפס לא מפקינן
מיניה ,כמו בכל קים ליה בדרכה מיניה וכדעת רש״י שם )ב״מ צא .ד״ה רבא
אמר( ני* ,והתם נמי קאמרי האי לישנא דאילו אתי קמן לבי דינא מי לא אמרינן
ליה זיל שלים וכיון דהרא״ש על כרחך לא סבירא ליה בזה כהראב״ד דבלי
תפיסה נימא ליה זיל שלים ,דא״ב לא היה יכול להוכיח דהסוגיא איירי
בדאיכא עדים ,דמצינו לפרש על דרך שפירש הראב״ד משום דזיל שלים
זר זהב
]ואפי׳ בגוונא דליכא מ״ק[ ,וכמש״ב
הרמב״ם )בפ״ט מהל׳ טו״נ ה״א( ״האומן אין לד
חזקה״ .ומה״ט הוא דחלוקין לענין מגו ,דגבי
אומן ,כיון דלית כלל תורת מוחזק ,חשיב
מגו להוציא ,משא״ב בכלים העשויים
להשאיל ולהשכיר ,כיון דמהני המגו לברר
דיצא מחזקת מ״ק ,הרי דממילא הוי איהו
״מוחזק״ ,ושוב לא הוי להוציא[.

והביאור בזה הוא ,דהא דמהני תפיסה
בקלב״מ ,הוא משום דבאמת
מחוייב בחיוב גמור ,אלא רל ,דלבי״ר אין כח
לכופו ,ואשר לכן אם תפס אין מוציאין מירו,
משא״כ בגרמא בנזקין רכל חיובו הוא
לצי״ש לא מהני בזה תפיסה כלל.

נא .אכן יעוי׳ בקצה״ח )סי׳ כ״ח סק״א( דהביא
דהריב״ש נחלק על רש״י וס״ל
דלא מהני תפיסה בקלב״מ .והיש״ש בב״ק
ןפ״ו ס״ו הובא בקצה״ח שם[ ,כ׳ דגם רש״י
לא אמר כן אלא בקלב״מ ,משא״ב בשאר

נב .לשון זה ליתא התם ,אכן יעוי׳ בשמ״ק
שם דהביא כן מהראב״ד רבי״ד
אמרי ליה זיל שלים ,והיינו דאע״ג רבי״ר לא
כייפינן ליה מ״מ כיון דחייב בחיוב גמור
אמרינן ליה זיל שלים.

דוכתי דחייב לצאת יד״ש ,וכגון בגרמא
בנזקין לא מהני תפיסה.

הונטרס
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הספיהות
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אמרי ליה ,וכיון דפליג עליה בהא תו ליכא למימר דבתפס יסבור כוותיה דלא יהני
תו הודאתו ,דאין טעם בכך
וראייתו של הב״ח מדלא הזכיר באינך בבות דאיירי באיכא עדים לאו ראיה,
דסמך על מה שכתב לעיל מינה בסמוך .גם הא דכתב שתפס קודם
שעמד בדין ,יש לומר דטעמו כיון שיצא זכאי בדין תו אין ראוי שיהני תפיסת
אידך להייבו ,וכן כתב מוהרש״ל בים של שלמה שם )סי׳ ל״ו( .ולי נראה
בטעמא ,כי כל שנפסק הדין תו אסה לדעתו מיניה ולא מהני ליה תו תפיסה,
דאפילו אם הייב לו שעורין ככר נתייאש מהם ^י ,דומיא דמה שכתב התרומת
הדשן בסימן ש״י דבנפסק הדין תו לא מצי לבוא מכה ממה נפשך ,ויתבאר עוד
להלן ) כ ל ל ו׳ סעיף י״כ-י״ג( אי״ה ,באופן שאין הכרח מכאן להסכים דעת הרא״ש
כהראב״ד:
יא והנראה בעיני בישוב רברי הרא״ש מקושיא הנד הוא ,משום דכיון
דהדבר ספק אם הגדול הזיק הגדול או קטן הזיק הגדול ,ואם
האמת שהגדול לא הזיק הגדול ממילא העדים מוכחשין מפי הניזק שהודה
שהגדול לא הזיק את הקטן ,וכיון שהם מוכחשין מפי )הנתבע( ]התובע[
בטלה עדותן לגמרי ,ותו לא הוי דררא דממונא כיון דליכא סהדי כלל ,דהני
סהדי שקרי נינהו שהרי הניזק פוסלתן .משא״כ בהאי דהשואל בדמי עבד
גדול ודמי עבד קטן שפיר הויא דררא דממונא ,דאף אי נימא שלא קיבל
המוכר דמי גדול מכל מקום לא הוכחשו העדים מפי הלוקח שתובע דמי גדול
זר זהב
נג .א מנ ם לפמש״נ לעיל )הערה מ״ח( ניחא,
הרא״ש ס״ל
די״ל דגם
כהדאב״ד דבפ״נ חייב לצאת ידי שמים קודם
העמדה בדין .ומשום דחיובא דפ״נ חייל
מייד בשעת ההיזק וכמש״ג שם ,ואפ״ה ס״ל
להדא״ש דאי מודה לא אמרינן ליה זיל
שלים ,כיון דמהני הודאת המזיק לפוטרו ככל
מודה בקנס ,דלענין זה לא מהני מאי דחייל
חיובא דפ ״נ ,דמ״מ אכתי תורת קנס עליה עד
שעת העמדה בדין .אולם אם כבר תפס הניזק
קודם שהודה המזיק ,דעי״ז כבר נפדע חובו,

שוב לא מחני הודאת המזיק לפוטדו ,דהוי
הודאה על חיוב ממון ,וכמש״נ לעיל.
נד .ביאור זה א ״ש דק להשיטות דיאוש
מהני בחוב .ונחלקו בזה
האחרונים ,יעוי׳ בפנ״י בגיטין )ל .א(
ובנתה״מ )סי׳ קס״ג( שב׳ דמהני ,אולם
התומים )סי׳ ס״ה ס״ק י״ג( ,ובקצה״ח )סי׳
קס״ג( ס״ל דלא מהני .ועי׳ בדברי רבינו
בתרומת הכרי ) ס י ׳ רס״ב( ,שנקט דמהני יאוש
בחוב ,ואזיל כאן לטעמיה.

מיח

הונטרם

כלל ב סעיף יב

הספיהות

משום דיש בכלל מאתים מנה ,משא״כ בין חיטין ושעורין דהויא הכחשה
ובדאיתא ]בשו״ע חו״מ[ בסי׳ ל׳ ע״ש בסמ״ע )ס״ל! יא( .ותיררצא ברירא
הוא בסייעתא דשמיא .תדע ,שהרי כל שלא תפס אינו משלם אפילו על
הקטן מהקטן וכו׳ ,ואמאי ,והרי עדים לפנינו המעידין שמגיע לו חיטין או
ע״כ דמשום הכי הוא ,דכיון דאנו מסופקין
שעורין ובמה יפטור ,אלא
דלמא אינו מגיע לו חיטין ,ותו שעורין ג״כ אינו מגיע דהודאתו יותר
ממאה עדים שהודה שאין בידו שעורין ,ומקבלין פיסול העדות הימנו
לריעותא דידיה להכחיש העדות על השעורין וטענת הנתבע מקבלין ג״כ
להכחיש החיטין ,ודנין כאילו לא העידו כלל ,והכי נמי בענין תפיסה דבעינן
דררא דממונא ,מקבלין טענת הנתבע להכחיש החיטין והודאת )הנתבע(
]התובע[ להכחיש השעורין והוי כלא העידו כלל ,וכל דליכא עדים לא
מהני תפיסה כמו שכתבתי בסמוך )ס״ה(™:
יב ולפי דברי ,ברישא דמתניתין דזה אומר שורך הזיק וזה אומר לא כי
אלא בסלע לקה,אי תפס הניזק וטוען ברי מהני תפיסתו כל
שראו עדים רדיפתו ,אבל באינך בבא דזה אומר גדול הזיק וזה אומר קטן
הזיק לא .ואף דעדים מעידים שודאי אחד משוריו נגחוהו אלא שלא ראו
ז ר זהב

נה .דברי ובינו צ״ב טובא ,דממ״נ אם
האמת עמו והגדול הזיק א״כ
מגיע לו כפי טענתו כשיעוו הגדול ,ואם אינו
אומו אמת אלא קטן הזיק ,א״כ מגיע לו
לכה״ם כשיעוו הקטן ,ומכלל ספק לא נפיק,
ובדין הוא דתהני בזה תפיסה .וכבו תמה
בנתה״מ בכללי תפיסה סי׳ ז׳ על ד׳ ובינו,
וכ׳ ליישב באופן אחו ,דהיכא שהעדים לא
ואו כל הדבו בשעה שהיו יכולים לדאות,
אין עושים ספק כלל על פי עדותם ,ומשום
דהוי ״חצי דבו״ ,וממילא לא הוי עדות כלל,
משא״כ בההיא דמחליף פדה בחמוד,
שהעדים ואו כל מה שיכלו לדאות כשלימות,
דהיינו את מעשה ההחלפה ,אלא שאין בי״ד
יודעים אם נולד הוולד קודם ההחלפה או

לאחויה ,שפיו הוי עדות מעליא ,ומהני
לאשוויי ספק ,וממילא מהני תפיסה.
ואע״ג וחזינן דלסומכוס חשיב לדווא
דממונא אפי׳ היכא דלא ואו
העדים כל המעשה ,וכדאיתא בב״ק שם גבי
היו שנים וודפין דלסומכוס חולקין ,מ״מ
לובנן בכה״ג הוי חצי דבו .והביאוו בזה
הוא כמש״כ בבוכת שמואל )ב״ב סי׳ מ״ט
אות ט׳( ,ולסומכוס דממון המוטל בספק
חולקין ,א״כ גם עדות על ספק הוי עדות
שלימה .משא״כ לובנן דס״ל דלא מהני ספק
לפעול מידי ,אלא בעי כח ביווו נוסף לבוד
את המעשה ,א״כ ספק עדות לא חשיב אלא
כחצי דבד ולא מהני.
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איזהו ,לא מהני תפיסתו כטוען ברי .ואף דלכאורה נראה להיפוך ,מכל מקום
טעמא דמסתבר הוא ,משום דברישא ליכא חשש הכחשה כלל בין העדים
להניזק ,אבל כאידך ספק הכחשה ביניהם ,דאם הגדול לא הזיקו אזי העדים
מוכחשים מפיו שהוא אומר שהקטן לא הזיקו ודו״ק :
א מנ ם רע ,שזה שכתבנו דברישא דמתניתין דמהני תפיסת הניזק בשטוען ברי,
היינו דוקא בשהיה שור הרודף מועד דממונא הוא ,אבל אם היה תם
לא מהני ,דכיון דפלגא נזקא קנסא הוא מסתברא לי דלא מהני בקנסא טוען
ברי .ואפילו לפי דעת הרמב״ם )עי׳ כלל ד׳ סעי׳ ט׳( דסובר דבקנסא מהני גם כן
תפיסה היינו לשיטתו דלא בעי שיהא טוען ברי ,ותקפו כהן גופו פסק )כפ״ב
מבכורות ה״ו( דאין מוציאין ,אבל להסוברים דבספיקא לא מהני תפיסה אלא
בטוען ברי דוקא ,בקנסות דמסירי לבית דין דוקא דאשר ירשיעון אלקים
בעינן ,טענת ברי דידיה אינה מעלה ואינה מורדת כלל ני .ובפרט לפי מה
שכתבתי לעיל )ס״י( בטעמא דמהני תפיסה בטוען ברי ” ,משום דכל שטוען
ברי אין הבית דין נזקקין לו בשביל חזקת מרא קמא דאידך ,כדרך שאין
נזקקין באיסורי באומר ברי להפרישו בשביל חזקה קמייתא לאיסורא ,דאיהו
בדידיה קעביד ,וזה שייך בממון דוקא דלא איברי ביה סהדי ודייני אלא
לשקרי ,אבל בקנסות דבעינן בית דין דוקא וכל שלא חייבוהו הבית דין איהו
אינו מיחייב כלל אפילו לצאת ידי שמים כדאיתא בירושלמי )כתובות פ״ג הלכה
י׳( הובא )בקצוה״ח( בסי׳ א׳ )ס״ק ז( ע״ש ,לא שייך לומר דאיהו בדידיה
זר
נו .לכאו׳ אינו מובן מה שתלה ד״ז
בפלוגתת הרמב״ם והרא״ש אי
מהני תפיסה בשמא .ואולי י״ל בכוונתו,
דבשלמא לשיטת הרמב״ם דמהני תפיסה
בספק ,א״כ איכא גמר דין על זה גופא
שתועיל תפיסתו מספק ,וממילא ע״י שתופס
חייל בזה תיובא דקנס ומדין עביד איניש וכו׳.
]ויסוד הדבר דשייך תורת גמ״ד מספק ,מבואר
בחידושי הגרעק״א על סנהדרין)סט ,א( בד״ה
וכן יש ראיה עיי״שן .משא״ב לשיטת הרא״ש,
הרי לעולם לא מהני תפיסה בספק ,אלא רק

זהב
דאם תפס בברי ״אין לנו כח להוציא מידו״,
וכמש״ב הרא״ש בפ״ק דב״מ אות י״ג ,וא״כ
ל״ש לומר דאיכא גמר דין ע״ז גופא שתועיל
תפיסתו ,ולהכי אי תפס מוציאין מידו.
נז .כוונתו ליתן בזה טעם נוסף ,דמלבד
דל״ש כלל תורת תפיסה בקנס
להחולקים על הרמב״ם ]וכמש״נ לעיל )הערה
נ״ס ומטעם דליכא גמ״ד[ ,עוד יש בזה טעם
נוסף ,דעיקר הסברא דמועלת תפיסה בברי
לא שייכא כלפי ספק קנס ,וכמשנ״ת בסמוך
)הערה נ״ח(.

ר,כ
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קעביד ,דכיון דהבית דין אינן יכולין לחייבו אף אם האמת עם התופס מיחייב
לאהדורי כיון דהבית דין לא מחייבי ליהנח;
זר זהב
נח .דברי דבינו צ״ע ,דמאי איכפת לן דאין
הב״ד יכולין לחייבו ,והדי מאי
דמהני תפיסה בקנסות ביאר בזה הדא״ש
בסוף פ״ק דב״ק ,דהוא מדינא דעביד איניש
דינא לנפשיה ,והיינו דע״י שתפס חייל
חיובא דקנס והוי כאילו חיובוהו בי״ד,
וא״כ אמאי לא יהני בספק קנס תפיסה
בברי.
ונראה בזה לפמש״כ הטור בחו״מ
דהיכא דתופס מכח דינא דעביד
איניש דינא לנפשיה ,צריך שיברר לבי״ד
שכדין תפס .ונראה דהבירור שצריך לזה אינו
רק בכדי שיתברר שאינו גזלן בתפיסתו ,אלא
הוי תנאי והגבלה בעיקר כוחו למיעבד דינא
לנפשיה ,דרק אם מברר לבי״ד שכדין תפס
נאמר בזה דיש לו כח להעמיד עצמו במקום
בי״ד ולגמור את הדין בעצמו .ולפ״ז א״ש,
דדין ברי לא מהני לברר לבי״ד מידי ,אלא
רק שמספק אין בי״ד יכולים להוציא מידו,
ןוכמש״כ הרא״ש פ״ק דב״מ אות י״ג
עיי״ש[ ,וא״כ לענין דינא דעביד איניש וכו׳,
רבעי ש״יברר״ לבי״ד שכדין תפס ,לא מהני
מה שתופס בברי ,דמ״מ מכלל ספק לא נפיק.
]אכן אם הביאור בדברי הטור הוא שצריך
לברר רק שאינו גזלן בתפיסתו ,הרי שלזה
)סי׳ ד׳(

סגי בטענת ברי ,וכמו בכל ספק ממון דמהני
מה שתופס בברי דלא דיינינן ליה כגזלן[.
ועוד נראה בזה ,דלדינא דעביד איניש דינא
לנפשיה בעי לפסק בי״ד ע״ז גופא
שקיבלו בי״ד את הבירור ,דאל״כ לא מצי
למיעבד דינא לנפשיה ,ומשום רכל בחו
למיעבד דינא לנפשיה הוא רק עד כמה
דאיהו קאי במקום בי״ד) ,ועי׳ בזה בחידושי
הגר״ש רוזובסקי על ב״ק סי׳ ט״ו( .ולפ״ז
נמצא דבאמת צריך שיברר לבי״ד בירור
המועיל לחייבו בדיני קנסות ,דרק עי״ז
מועיל שבי״ד יפסקו לו חיוב קנס ,ואשר
לכן לא סגי בברי לחוד ,דברי לא מועיל
לחייב בדיני קנסות ,דאשר ירשיעון אלוקים
בעינן אלא בעי עדים דוקא.
]ועד״ז מצינו בדברי הראב״ד בהשגות על
הרי״ף סוף פרק אלו נערות ,שב׳
דתפיסה בקנס אינה מועלת בגוונא דיש
לתופס מגו דלהד״מ .והביאור בדבריו הוא,
דכיון דלא מהני בירור של מגו לחייב קנס,
דאשר ירשיעון אלקים כתיב ,ובי״ד מחייבים
קנס רק ע״פ עדים ,ממילא גם לא מהני
תפיסתו ע״י מגו ,ומשום דבלא בירור
המועיל בדיני קנסות ,לא מהני תפיסתו בספק
קנס ,ודו״ק[.
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מבא

כלל ג
יבאר רתפיסה קורם שנולד הספק מהני אפילו בטוען שמא ,ובו יבואר דאין
הפרש בין תיקו לפלוגתא דרבוותא בענין זה ,ולעולם מקרי לידת הספק בשעה
שנתהווה המעשה אשר עליו מתעורר הספק ,והתופס קודם לכן מקרי תפם
קודם שנולר הספק ,והתופם אחר כך מקרי תפס אחר הספק .ובו יבואר דלא
מהני תפיסה קודם שנולד הספק אלא היכא דהספק נולד לגריעותא דהתופם
רוקא .ואפילו אם תפס קודם שנולד הספק ,אי הדר בעל הבית ותפס מיניה
מהני גם כן:

א כבר העתקנו לעיל בכלל הסמוך )ס״ב( דברי התום׳ דפרק ב׳ דכתוכות,
שכתבו דמשום הכי מהני התם תפיסה ולא דמי לתקפו כהן ,משום
דהכהן תפס מספק אבל זה טוען ברי ,ועוד י״ל דאיירי בתפס קודם שנולד
הספק .והרב התרומת הדשן בסי׳ שכ״א כתב ז״ל ,אמנם יש לומר ,דכל חד
שינויי טעמא קאמר ]וכולהו מסתברא[ ולא פליגי אהדדי ,ובהאי גוונא איתא
באשר״י פרק הפרה )ס״א( אהא דנזקקין לתובע תחילה .ותו ,דהכא איכא למימר
דלעולם תפיסה דקודם הספק מהני ,והא דלא מחלקינן הכי אינך שינוייא ,יש
לומר משום דאין נראה להם שפיר לאוקמה הא דתרי בהדי תרי שתפס מקודם
הספק ,ולכן מתרצינן דאפילו תפס אחר הספק הואיל וטוען ברי ]מהני[ .ולשון
קושית התוס׳ משמע הכי ,דקאמרי אלמא תפיסה לאחר הספק לאו כלום הוא,
משמע הא דקודם מהני עכ״ל.
ולפי פירושו פשיטא להתום׳ דתפיסה דקודם הספק מהני ,אלא שהיה דוהק
בעיניהם להעמידה בתפס קודם שנולד הספק וחדשו דבטוען ברי לעולם
מחני ,או שנעמידה בתפס קודם שנולד חספק .ודבריו אין צריכין חיזוק ,שכן
משמע מלשון קושית התוס׳ דלשם וכמו שכתב התרומת הדשן ,וכן משמע
מדבריהם דריש מציעא )ו :ד״ה פוטר( שכתבו בהאי דפרק ב׳ דכתובות צ״ל דאיירי
בתפס קודם שנולד הספק ע״כ .וכן דעת הסמ״ג בעשין צ״ה שהעתקתי לעיל
בכלל ב׳)ס״ב( .ומכל מקום מדברי שאר המפרשים נראה דסבירא להו דלא מהני,
עד שכמעט בין גדולי הראשונים ז״ל לא מצינו לחם חבר מפורש זולת הסמ״ג.
והנה דעת הר״ר יונה והר״ר מאיר הלוי ז״ל שהביא הרא״ש בפ״ב דכתובות
)סי״ג( סברי להדיא דלא כתוס׳ ,וסבירא להו דלעולם לא מהני ואפילו איכא

הבב
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תרתי לטיבותא שטוען ברי וגם תפס קודם שנולד הספקי* .וז״ל הרא״ש שם.
ומצאתי בשם הר״ר יונה ז״ל כתוב דתפיסה לא מהני ,מדאמר לקמן בפרק
אלמנה )צח (.גבי אלמנה שתפסה דאמרינן לה מאן שם לך ולא מהני תפיסה י,
זר זהב
א .אכן יעוי׳ בעליות דרכינו יונה בב״ב )ד,
א( ,שב׳ גבי כותל השותפין שנפל,
דהא דלא מהני תפיסה באבנים שנפלו ,הוא
דוקא אם רבו עליו קודם שנפל ,משא״ב אם
לא רבו קודם שנפלו ,שפיר מהני תפיסתו
באבנים ,ולבאר מוכח מדבריו דתפיסה מהני
קודם שנולד הספק .וצריך לחלק כמש״כ
לעיל )כלל בי העדה י'( בין היכא דתחילת הדין
הוא יחלוקו וכההיא דריש ב״ב ,דמה מהני
תפיסה קודם שנולד הספק ,לבין היכא
שתחילת הדין הוא הממע״ה דמה לא מהני
תפיסה כלל ,ואפי׳ קודם שנולד הספק,
ועיי״ש מה שנתבאר בטעמא דמילתא.
ב .לכאו׳ תמוה טובא מה שהביא הרבינו
יונה ראיה מההיא אלמנה
שתפסה כתובתה דאמרי׳ מאן שם לך ,דהלא
התם לא מיידי כלל בתפיסה של ספק ,אלא
מיידי ששמה לעצמה נכסי היתומים
בכתובתה ואח״כ הוקרו הנכסים ,דאמרי׳
דאין שומתה כלום ,כיון דלא יצאו הנכסים
מרשות היתומים וברשותם הוקרו ,וא״כ מאי
ראיה מזה לתפיסה של ספק.
ועי׳ מש״כ לבאר את ד׳ הרבינו יונה באבן
האזל )פ״ב מהל׳ גניבה הי״ב( ,דכוונתו
להוכיח מההיא אלמנה שתפסה כתובתה,
דמלוה שתפס חפץ מן הלוה לפרעון חובו
אינו קונה את החפץ] ,אלא אכתי הוי ממונו
של לוה ,וכדאמרינן התם דברשות יתומים
הוקרו[ .ומזה למד הרבינו יונה לענין תפיסה
של ספק ,דהיות ולא זכה המלוה בחפץ
א״כ ל״ש דיעשה ״מוחזק״ בו ,דדין מוחזק

שייך רק עד כמה שיש צד בספק שהממון
הוא אכן שלו ,משא״כ בתפיסת חוב ,דממ״נ
אין המלוה בעלים על הממון שתפס,
]וכדמוכח מההיא אלמנה שתפסה דאמרי׳
מאן שם לך[ ,א ״כ לא נעשה למוחזק בו
ולכך מוציאין מידו] .ועד״ז הביא בספר חק
המלך עמ״ס ב״מ )סי׳ ט׳( בשם הקה״י זצ״ל
שביאר את ד׳ הר״י ,והטעים בזה ע״פ מש״כ
הראשונים בסופ״ק דכתובות ,דעכו״ם לית
להו חזקת ממון כיון שבחזקת גזלנים הם,
ומבואר מדבריהם דלא חייל תורת ״מוחזק״
אם אין תפיסתו בתורת בעלים ,ואשר לכן גם
לא מהני תפיסה בחוב ,דכיון דגם לפי טענתו
של המלוה לא זכה בחפץ ,וכמש״כ הד״י,
א״כ ל״ש שיעשה ״מוחזק״ בו ,וכנ״ל[.
א ל א שלפ״ז נמצא ,דכל דברי הר״י נאמרו
דוקא בתפיסה של חוב דבכה״ג לא
נעשה למוחזק בממון שתפס ,כיון שגם לפי
טענתו לא זכה בו וכמש״נ ,משא״כ כשהספק
הוא על חפץ פלוני אם הוי של ראובן או
של שמעון ,בזה מודה ר״י דמהני תפיסה
]עכ״פ בבדי או קודם שנולד הספק[ ,וזהו
להיפך ממש״כ רבינו בדעת הר״י דתפיסה
לא מהני כלל ,ואפי׳ קודם שנולד הספק
ובטענת ברי ,וצ״ע.
אכן יעוי׳ בדברי הרבינו יונה שהובאו
בהרחבה בשמ״ק בכתובות )כ ,א(,
דמדבריו שם נראה להדיא כמש״כ רבינו
בדעתו ,דתפיסה לא מהני אפי׳ קודם שנולד
הספק וטוען טענת ברי .דהנה השמ״ק שם
הביא בתחילה את מה שתירצו התוס
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קכג

אלא מיידי הנא כשהתפיסוהו הבית יין ,או שהתפיס הלוה קודם שבאו עדים.
והר״ר מאיר הלוי כתב דאף תפיסת בית דין לא מהני ,דאף אם התפיסוהו הבית
דין קודם הספק כשיבואו העדים האחרונים מוציאין מידו ,כראמרינן בחזקת
הבתים )ב״כ לב (.אנן אחתינן ליה ואנן מסקינן ליה לזילותא דבי דינא לא
חיישינן וכי תימא הני מילי מקרקעי משום דקרקע בחזקת בעלים עומדת אבל
זר זהב
דהסוגיא בכתובות מיידי בתפס קורם שנולד
הספק או בטוען טענת ברי ,ושוב הביא בשם
הרבינו יונה שתירץ את קושיית התוס׳
באו״א ,דמיירי בגוונא דהתפיסוהו בי״ד או
שמסר לו המלוה בעצמו דהוי תפיסתו
ברשות .ומבואר דיסוד דברי הר״י הוא
לחלוק על מה שתי׳ התוס׳ ]דמהני תפיסתו
מדין תפיסה קורם שנולד הספק או תפיסה
בברי[ ,וס״ל דלא מהני תפיסה אא״כ
התפיסוהו בי״ד או המלוה עצמו דאז הוי
תפיסתו ברשות .והוא כמש״כ רבינו בדעת
הר״י דלעולם לא מהני תפיסה קודם שנולד
הספק ואפי׳ דאיכא תרתי לטיבותא ,תפיסה
בברי וקודם הספק .ומה שהביא הר״י מההיא
אלמנה שתפסה כתובתה דאמרינן מאן שם
לך ,מתבאר שם מתוך דברי השמ״ק ,רהוא
רק להכריח דבלאו הכי צריך לאוקמי הסוגיא
בכתובות )כ ,א( בגוונא דהתפיסוהו בי״ד,
דאל״כ לא היתה מועלת תפיסתו מטעם אחר,
דאמרינן מאן שם לך ולא זכה בחוב ,אולם
באמת גם בגוונא דל״ש האי טעמא ,וכגון
בספק ממון בעין ,דבזה ל״ש טעמא דמאן
שם לך ,מ ״מ לא מהני תפיסתו ,ומשום
דתפיסת ספק לא מהני כלל ,ואפי׳ בתפס
קודם שנולד הספק ובברי ,וכמו שנקט רבינו
בדעת הר״י ,וא״ש היטב,
]והעירוני דיש לבאר את דברי הר״י
באו״א ,לפי מה שהביא
הריטב״א שם בשם י״מ ,דהא דאמרי׳ ״מאן

שם לך׳׳ ,היינו רהיתומים טוענים לאלמנה
שמא לא דיקדקת יפה בשומתך ,ונמצא לפ״ז
דתפיסת האלמנה היא באמת מתורת תפיסה
בספק ,והשתא מדאמרי׳ התם מאן שם לך
ולא הועילה תפיסתה ,מוכח דלא מהני
תפיסה אפי׳ בברי וקודם שנולד הספק.
וכפה״נ פי׳ עד״ז את דברי הר״י בקרבן
נתנאל שם אות ס׳ ,יעו״ש היטב[.
ג .לפמש״ג לעיל )הערה ב׳( בשם האבן
האזל והקה״י ,דהא דס״ל
להרבינו יונה רבעי שיתפיסוהו בי״ד הוא דוקא
בספק חוב ,צ״ב מה שהשיג הרמ״ה על הר״י
מההיא דחזקת הבתים ,דהרי התם לא מיירי
כלל בספק חוב אלא בספק על ממון בעין ,אי
הוי של ראובן או של שמעון ,וא״כ בזה א״צ
כלל שיתפיסוהו בי״ד.
וצ״ל דהגם דלא מיירי התם בתפיסת חוב
מ״מ בעי שיתפיסוהו בי״ד מטעם
אחר ,דהוי ספק קרקע ,ו״תפיסה״ בקרקע לא
מהני ]אם לא שהתפיסוהו בי״ד[ ,משום
ד״אין הקרקע נתפסת״] ,כמבואר בתשו׳
הרשב״א ח״ב סי׳ רכ״ט[ .משא״כ אם
התפיסוהו בי״ד ,כיון דעי״ז הוי תפיסתו
ברשות ,שפיר מהני תפיסתו ,דעי״ז הוי
״מוחזק״ בקרקע ,ודין ״מוחזק״ שפיר מהני
בקרקע] ,ועי׳ בזה לעיל כלל ב׳ הערה ז׳[.

ולפי״ז

מבוארת היטב השגת הרמ״ה על
הר״י מההיא דחזה״ב ,דמהתם

קכד

הונטרם

כלל ג סעיף א

הספיהות

במטלטלי לא ,הא אשכהן בבבא קמא )קיב (:דאפילו במטלטלי אמרינן הכי דאינה
מועלת התפסת בית דין ,דאמרינן התם לא שנא הכי ולא שנא הכי ,אדרכתא
במטלטלין לא כתבינן ,דילמא משתדפי מקרקעי דמלוה ומייתי הך סהדי ומרע
ליה לשטרא וליכא לאשתלומי מיניה ,משמע הא איכא לאשתלומי מיניה אע״פ
שכבר הורידוהו בית דין הוזרין ומוציאין ממנו אפילו במטלטלין ע״ב.
והנה הר״ר יונה כתב להדיא דאפילו )התפיסוהו בי״ד( ]תפס[ קודם הספק
לא מהני וגם מדברי הרמ״ה משמע כן להדיא ,שהרי בהאי דהזקת
הבתים נמי תפיסה קודם שנולד הספק הוא ,וגם האי דבבא קמא תפיסה דקודם
הספק הוא .והכי נראה להדיא דעת הרמב״ן ז״ל בדיני תפיסה שלו )ב״מ ו,(.
שפירש שם בהאי דהאומנין )ב״מ עט (.אם נתן לא יטול משום דתפיסה ברשות
הוא ,והתם נמי תפיסה קודם שנולד הספק הוא ואפילו הכי שלא ברשות לא
מהני אליביה ,וכן הוכיח הרב ז״ל בסימן ס״ח מדברי הרמב״ן שהביא הרא״ש
ז״ל סוף פרק קמא דבכורות )סט״ו( ע״ש .והכי משמע לי גם כן דעת אינך
מפרשים הראשונים ז״ל ,הרשב״א והרא״ה והריטב״א שהבאתי לעיל בכלל ב׳
)ס״ד( ממה שדברו בענין תפיסה .ואף שמן מה שלא תירצו בהאי דפרק ב׳
דכתובות דאיירי בתפס קודם הספק אין להוכיח דסברי דבכהאי גוונא לא מהני,
שאפשר דלא ניחא להו לאוקמה הברייתא בכהאי גוונא) ,ו(משמע לי הכי,
מדלא אשתמיט חד מינייהו להזכיר דקודם הספק יהני .ואין לומר שבשביל
שהדכר היה פשוט כעיניהם דמהני משום הכי לא הזכירוהו ,שהרי רבן הרמב״ן
סובר דלא מהני וכמו שכתבתי:
זר זהב
מוכח דהיכא רבעי התפסת בי״ד ]וכגון בספק
קרקע[ ,ונתברר לן דההתפסה היתה בטעות
]וכדמיירי התם דבאו עדים שאמרו שאינו של
זה שהתפיסוהו אלא של זה שהיה מוחזק בה
קודם לכן[ ,הרי דבטלה ההתפסה ומוציאין
מידו .וא״כ הוא הדין לתפיסה בספק חוב
]דבעי התפסת בי״ד מטעמא דאמרי׳ מאן שם
לך[ ,אם אך נתברר שהיתה ההתפסה בטעות,
]וכגון דאתו תרי עדים ואמרו דהשטר פסול[,
ממילא נתבטלה ההתפסה ומוציאין מידו.

ולפמש״נ לעיל לדרכו של רבינו ,דהא
דס״ל להרבינו יונה דבההיא
דכתובות )כ ,א( בעי שיתפיסוהו בי״ד אין זה
דוקא בחוב ,אלא דתפיסה בספק לא מהני
כלל ]ואפי׳ בתפס קודם הספק ובברי[,
מבוארת בפשיטות השגת הרמ״ה ,דמה״ט גם
בההיא דחזה״ב בעי שיתפיסוהו בי״ד,
דתפיסה בספק לא מהני ,ולדרך זו מבואר
יותר המשך דברי הרמ״ה שם במש״כ לחלק
בין קרקע למטלטלין ,יעו״ש היטב ואכמ״ל.

הונטרס

כלל ג סעיף ב

הספי־הות

קכה

ב ובדעת הרא״ש ז״ל אי סובר דמהני תפיסה קודם הספק או לא ,מצינו
מחלוקת בין גדולי האהרונים ז״ל .הרב התרומה הדשן ז״ל בסי׳
הנז׳ ,אחר שהניח שם בדעת התוס׳ דסברי דתפיסה דקודם הספק לעולם מהני
וכמו שכתבתי לעיל )ס״א( משמו ,כתב תו ז״ל ,אמנם באשר״י פרק קמא דבבא
מציעא )סי״ג( כתב בההיא שמעתא דתקפו כהן רכל התופס מספק שלא יוכל
לטעון ברי מפקינן מיניה ומוקמינן לה בחזקת מרא קמא ,ורוצה לומר על כרחך
אפילו אם תפס קודם שנולד הספק ,מדמייתי ראיה מחדש העיבור דלמשכיר
חוא אליבא דרב נחמן ,ואע״ג דהשוכר תפס מקודם ובהיתר ע״כ י] .והרב ז״ל
העתיק כל לשונו של התרומת הדשן בתשובה ההיא ממה שכתב בהאי ענינא ,כסימן נ״ז ,אלא
זר זהב

ד .צ״ב אמאי נחשב חודש העיבור לתפיסה
קודם שנולד הספק ,והלא בפשוטו
הספק נולד מיד בתחילת השנה כשהוציא
לשון י״ב דינרים לשנה דינר זהב לחודש.
וצ״ל בדעת התרוה״ד דקודם שבאו המשכיר
והשוכר לבי״ד ונתעצמו ביניהם ליכא ספיקא
כלל ,דאין אנו צריכים להסתפק בזה מעצמינו
קודם שרבו ביניהם .וכעי״ז מצינו בדברי
הרשב״א בכתובות >טז p ,גבי תקפה א׳
בפנינו ,שב׳ דהא דמוציאין אותה מידו ,הוא
דוקא אי תקפה לאחר שרבו עליה ,משא״כ
קודם שרבו עליה ,ליכא ספיקא קמן ,ומהני
תפיסתו .ועד״ז כ׳ בתוס׳ הדא״ש בשמ״ק
ריש ב״ב גבי כותל השותפין שנפל לרשות
אחד מהם ,דמהני תפיסתו באבנים ,כיון שלא
נולד הספק עד שבאו לבי״ד ונתעצמו
ביניהם ,דשמא זה שנפלו האבנים לרשותו
היה מודה לחבירו שהכותל שלו .וגם הכא
יש לפרש עד״ז ,דלא נולד הספק עד שבאו
לבי״ד ,ונתעצמו על חודש העיבור] .ועי׳
בתוס׳ רבינו פרץ )קב ,ב( גבי כור בל׳ אני
מוכד לך שב׳ דלא נולד הספק עד שבאו
לבי״ד ,וכ״כ המהדש״א בב״ב >קה ,א( בד״ה
ודע יעו״ש ,והוא גם מתפרש עד״ז[.

אכן נדאה דיש לחלק מדבדי הדא״ש
והרשב״א הנ״ל ,דדבדי הדא״ש בב״ב
הם לגבי כותל השותפין שנפל ,דבזה קודם
שרבו ביניהם אין לנו להסתפק כלל של מי
הכותל ,דשמא מודה האחד לחבירו שהכותל
שלו וליכא ביניהם מחלוקת כלל ,וה״ה לגבי
תקפה א׳ בפנינו ,לולי שרבו ביניהם אין לנו
להסתפק כלל של מי הטלית ,דשמא הא׳
מודה לחבירו דהטלית שלו .משא״ב במשכיר
בית לחבירו ,הרי מיד שהוציא לשון י״ב
דינרים לשנה דינד זהב לחודש ,יש לנו
להסתפק איזה לשון לתפוס ,אי לשון
הראשון או לשון האחרון] ,ובזה ל״ש סבדת
שמא יודה המשכיר לשוכר שלכך נתכונתי,
דמ״מ מצד לשונו איכא ספק[ ,וכיון דספק זה
נולד מיד בתחלת השנה ,א״כ הוי תפיסת
השוכד תפיסה לאחד שנולד הספק] .ולפ״ז
צדיך לבאד את דבדי הדבינו פדץ הנ״ל
באופן אחר ,ועי׳ מש״כ בסוף העדה זו[.
ולכאו׳ אפשר לבאר מש״כ התרוה״ד
באופן אחר ,דהנה יעוי׳ בדברי
הרא״ש שב׳ דסברת שמואל דכולו לשוכר,
הוא משום דע״י שלא בא בתחילת החודש
אמרינן דאודויי אודי ליה .ופי׳ התומים

מכו

מונטרם

כלל ג סעיף ב

הממיסות

שנפל שם טעות בדפוס ודילג הרבה תיבות באופן שאין הכנה לדבריו[ .וכן כתב הרב מוהר״ר
דוד בן לב )שו״ת מהר״י  pלב חלק א׳ בקונטרס( ,ז״ל ,לתירוצא קמא דתירץ הרא״ש
בפרק האשה שנתארמלה >סי״ג( דמיירי בתפס קודם שנולד הספק נראה דהוא
ז״ל סובר דתרתי לטיבותא בעינן ולמאי שתירץ אי נמי שטוען ברי למדנו
זר
בקת״ב )אות מ״ד( ,דאין כוונת הרא״ש דהוי
הודאה ודאית אלא באמת הוי רק ספק הודאה,
דהרי בסוף החודש טוען המשכיד להדיא שלא
נתכוין בשתיקתו להודות כלל ,ונמצא דאיכא
ספק בעיקר הודאתו ,אלא דכיון דבתחילת
החודש החזקנו בסתמא שמודה לו ,א״כ נמצא
דהן ספק ]אי מודה לו[ נולד רק השתא בסוף
החודש כשבא המשכיר לבי״ד וטוען שלא
נתכוין להודות ,וא״כ הוי תפיסת השוכר
תפיסה קודם שנולד הספק ,ולהכי ס״ל
לשמואל דכולו לשוכר .ומעתה כיון דפליג ר׳
נחמן וס״ל דכולו למשכיר ]וקי״ל כותיה[,
מוכח דתפיסה לא מהני אפי׳ קודם שנולד
הספק ,וכמש״כ התרוה״ד.
אכן בעיקר מש״כ התומים דיכול המשכיר
לטעון דלא נתכוין בלל להודות ,צ״ע,
שהרי בפשוטו לא דיינינן הכא על כוונתו
אלא על הלשון ,דמה שבליבו הוי בכלל
דברים שבלב] .ומש״כ הרא״ש דמדלא בא
בתחילת החודש ״אודויי אודי ליה״ ,יעוי׳
במה שביארנו בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ב,
דאין כוונתו להודאת בע״ד מתורת נאמנות,
אלא דע״י הודאתו הוי תפיסה ברשות ,יעו״ש
בהרחבה[ .וגם מלשון הרא״ש שב׳ ״מדלא
בא עד סוף החודש ודאי אודויי אודי ליה״,
משמע דאינו רק ספק הודאה אלא הוי
הודאה ודאית ,ודלא כמש״ב התומים ,וצ״ע.

ולכאו׳

היה אפשר לבאר את ד׳ התרוה״ד
לפמש״ב רבינו לק׳ )כלל ד׳ ס״ו(,

זהב
דבכל ספיקא דדינא לא נולד הספק עד שעה
שבאו לבי״ד ,יעו״ש בטעמא דמלתא ,וא״כ
הוא הדין במשכיר בית לחבירו כיון דהוי
ספיקא דדינא] ,וכמש״ב התוס׳ בב״ב )סב ,ב(
בד״ה ואיתמר ,והרא״ש בפרק המוכר את
הבית אות ג׳[ ,א״כ הוי תפיסת השוכר קודם
שנולד הספק ,ומדפליג ר׳ נחמן וס״ל דכולו
למשכיר ,מוכח דתפיסה לא מהני אפי׳ קודם
שנולד הספק .אכן רבינו שם כ׳ דרוב
הפוסקים חולקים בזה על הסמ״ג ,ועי׳ מש״כ
בזה לק׳ )הערה ו׳(.
ובעיקר מש״כ התרוה״ד להוכיח מדברי ר׳
נחמן דתפיסה לא מהני אפי׳ קודם
שנולד הספק ,יעוי׳ בדברי רש״י בב״מ )קב,
ב( ד״ה ור׳ נחמן ,דמשמע שפי׳ דבהא
גופא הוא דפליגי ר׳ נחמן ושמואל ,אי
משכיר בית לחבירו הוי תפיסה קודם שנולד
הספק או תפיסה לאחר שנולד הספק,
דשמואל ס״ל דהספק נולד רק בסוף החודש,
וא״כ הוי תפיסה קודם שנולד הספק ולכן הוי
כולו לשוכר ,ואילו ר׳ נחמן ס״ל דהספק נולד
כבר מתחילת החודש ,וא״כ הוי תפיסה
לאחר שנולד הספק ,ולכן הוי כולו למשכיר,
]ועי׳ בזה בקובץ שמועות על ב״מ אות מ׳[.
ולפ״ז נמצא דגם ר׳ נחמן מודה דבתפיסה
קודם שנולד הספק מהני תפיסתו ,וזהו דלא
כמש״ב התרוה״ד.
ה .נ ר א ה בביאור שיטה זו ,דכל שתפס אחר
שנולד הספק לא מהני תפיסתו

הונטרם

כלל ג סעיף ב

הספיהות

קכז

מדבריו דבחדא לטיבותא דהיינו בטענת ברי אע״ג דתפס לאחר הספק סגי ,אבל
היבא דאיכא הדא לטיבותא דתפס קודם שנולד הספק ,מההוא דכתב הבא לא
נדע סברתו ז״ל .אם לא שנלמד מההיא דפרק קמא דמציעא דכתב )שם( וז״ל,
כללא דמילתא לטענת ברי מהני תפיסה ,אבל מי שהוא מסופק לא מהני תפיסתו
לאפוקי מחזקת מרא קמא .נראה מדבריו ,דלא סגי בטענת שמא אף אם תפס
קודם שנולד הספק עכ״ל .וכן כתב עוד בשאר מקומות כמו שמונה הרב והולך
כסי׳ ס״ח:
ואולם הרב ז״ל )בסימן ס״ו-ס״ט( נחלק עליהם ועל ראיותיהם .ועל ראיית
התרומת הדשן מדמייתי ראיה מחדש העיבור כתב שאינו הוכחה כלל,
דהא הרא״ש בסוף פרק השואל )ב״מ סי׳ ל( כתב ז״ל ,ורב נחמן אמר קרקע
בחזקת בעליה קיימא ,ואע״ג דאתא בסוף החדש כולו למשכיר כיון שנולד
הספק מתחילת החדש ]עכ״ל[ .ולאו דוקא מתחילת החדש ,אלא ה״ה בתחילת
השנה מיד נולד הספק בלשון של י״ב דינרין לשנה דינר זהב להדש ,ומה שכתב
בתחילת החדש היינו משום שאין מהולקין אלא בשכר ההדש .א״כ לא מבעיא
דאין הוכחה מדברי הרא״ש ,אלא אדרבה לכאורה משמע מדברי הרא״ש
להיפוך ,מדהוצרך לטעמא כיון שנולד הספק מתחילת החדש ,אלמא דאי הוי
תפס קודם שנולד הספק ]לא הוי[ מפקינן מיניה י.
זר
כלל ואפי׳ כטוען ברי ,משום דע״י תפיסה
לא ישתנה הדין ,וכיון שתפס לאחר שנולד
הספק וכבר חייל דין הממע״ה שוב לא מהני
תפיסתו לשנות הדין] ,ועי׳ בזה בד׳ רבינו
לעיל כלל ב׳ אות ז׳[ .אולם מ״מ בעי גם
שיתפוס בברי ,משום דכל שתופס בשמא
ואין לו טענה ודאית על הממון לא חשיב
ל״מוחזק״ כלל בממון ,כיון דאין תפיסתו
כבעלים] ,וכמש״כ התום׳ בכתובות )עו ,ב(
דבתופס בשמא ״הוי חזקתו כמאן דליתא״,
יעו״ש[ ,ומה״ט בעינן לתרווייהו ,גם שיתפוס
קודם הספק וגם שיטען ברי.

ו .כאמת

הוא תמיהה עצומה על התרוה״ד,
דהיאך כ׳ להוכיח מדברי הרא״ש

זהב
גבי משכיר בית לחברו דלא מהני תפיסה
קודם שנולד הספק ,והרי בדברי הרא״ש בם׳
השואל מפורש דמשכיר בית לחבירו מקרי
תפיסה לאחר שנולד הספק ,כיון דהספק נולד
כבר בתחילת החודש ,וצ״ע.
ונראה בזה ע״פ המדויק מלשונו של
התרוה״ד שכ׳ ״ואע״ג שהשוכר תפס
מקודם ובהיתר״ ,דלכאו׳ לשון ״בהיתר״ צ״ב
מה ענינו לכאן ,ומשמע דרק מה״ט שהשוכר
תפס ״בהיתר״ איכא הוכחה מדברי הרא״ש
דלא מהני תפיסה קודם הספק ,וצ״ב בזה.
ונראה בהקדם דברי התוס׳ ב״מ >ו ,ב( ,דהק׳
מאי טעמא דשמואל דבא בסוף
החודש כולו לשוכר ,והרי קיי״ל גבי ספק

מנח

הונטרם

כלל ג סעיף ב

הספיסות

א ך אם מה שהשיב על התרדמת הדשן יפה השיב ,דהאי דחדש העיבור תפיסה
דלאחר שנולד הספק הוא ,וכן מוכח בהדיא בתום׳ פרק קמא דמציעא )ו:
ד״ה פוטר( ובפרק בית כור )ב״ג ל,ה .ד׳׳ה אבל( ,שהתם לא תירצו בהאי דפרק כ׳
דכתובות אלא דאיירי בתפס קודם שנולד הספק ,ואפילו הכי בהאי דשמואל
דסוכר דבא כסוף החדש כולו לשוכר הוצרכו לומר משום אודויי אודי או משום
דתפס בהיתר ,ע״ש .ואי סלקא דעתך דהאי דחדש העיבור נמי תפס דקודם
זר זהב
בכור דאי תקפו כהן מוציאין אותו מידו,
ותירצו דשאני התם דתפס השוכר בהיתר
]והיינו דתחילת כניסתו לבית הוא בהיתר[.
אכן יעויין ברא״ש שם שתי׳ באופן אחר,
דמדלא בא המשכיר עד סוף החודש אמרינן
רודאי אודויי אודי ליה ,הרי משמע דהרא״ש
לא ס״ל לתירוץ התוס׳ ,ד״נכנס בהיתר״,
וצ״ב במאי פליגי.
ונ ר א ה דשורש פלוגתתם תליא בעיקר
טעמא דלא מהני תפיסה בספק,
דלשיטת התוס׳ יסוד הדין דתקפו כהן
מוציאין מידו ,הוא משום דתפיסת הכהן היא
שלא בהיתר אלא בגדילה ,ומשו״ה במשכיר
בית לחבירו דהוי תפיסתו שלא בגדילה אלא
בהיתר ,שפיר מהני .אולם הרא״ש ס״ל דיסוד
הדין דלא מהני תפיסה בספק אינו משום
שתפס שלא בהיתר ,אלא משום ״דלא מהני
תפיסתו לאפוקי מחמ״ק״ ,וכמש״כ הרא״ש
בב״מ >פ״ק אות י״ג( ,והיינו ד״חמ״ק״ אלימא
טפי מ״תפיסה״ ,וא״כ בדה לא איכפת לן
במה דהוי תפיסת השוכר בהיתר ,דמ״מ כיון
דהוי תפיסה לאפוקי מחמ״ק לא מהני ,ולהכי
הוצרך הרא״ש לבאר דטעמא דשמואל דכולו
לשוכר הוא משום דאודויי אודי ליה.
ו מ ע ת ה נראה דמה שנחלקו הראשונים אם
מהני תפיסה קודם שנולד הספק
תליא בפלוגתא דו ,דלפמש״כ התוס׳ דטעמא

רלא מהני תפיסה בספק הוא משום שתפיסתו
היא שלא בהיתר ,א״כ היכא שתפס קודם
שנולד הספק ,כיון דהוי תפיסתו כדין
ובהיתר ,שפיר מהני] ,ועי׳ לק׳ ס״ו דדין
תפיסה קודם שנולד הספק הוא דוקא בגוונא
שנולד הספק לגריעותא ,וא״כ שפיר הוי
תפיסתו כדין ומהנין .משא״כ אי טעמא דלא
מהני תפיסה בספק הוא משום דלא מהני
תפיסתו לאפוקי מחמ״ק וכדס״ל להרא״ש,
א״כ אפי׳ אם תפס קודם שנולד הספק] ,הגם
דהוי תפיסתו בהיתרן ,מ״מ לא תועיל
תפיסתו ,כיון דהוי תפיסתו לאפקועי מחמ״ק
ולא מהני.
ו א ש ר לפי״ד יתבאר היטב מש״כ התרוה״ד
להוכיח מדברי הרא״ש דלא מהני
תפיסה קודם שנולד הספק] ,ולא יקשה על
התרוה״ד מדברי הרא״ש הנ״ל בפ׳ השואל[,
דבאמת אין כוונת התרוה״ד דבמשכיר בית
לחבירו הוי תפיסה קודם שנולד הספק ,אלא
כוונתו דמדברי הרא״ש מוכח דתפיסה לא
מהני אפי׳ אי תפס בהיתר ,וכיון דלא מהני
תפיסה בהיתר ,ממילא לא מהני גם תפיסה
קודם שנולד הספק ,דהא בהא תליא וכמש״נ.
]ועי׳ לעיל הערה ד׳ מה שנתבארו דברי
תרוה״ד באנפי אחריני ,אולם ליישב קושיתנו
כאן ע״כ צריך לבאר את דברי תרוה״ד
כמש״נ ,ודו״קן.

הונטרס

כלל ג סעיף נ

הספימות

הכט

הספק הוא מאי קשיא להו תו מהאי דשמואל .וגם הרב ז״ל )סוף סי׳ ס״ו( רמז
לראיות אלו .אבל מה שכתב דלכאורה משמע מדברי הרא״ש להיפוך נראה לי
דלאו ראיה הוא ,דאם לא היד .מקרי נולד חספק בתחילת החדש אלא אחר כלות
החדש ,א״ב תו אין הספק נופל אלא בחיוב השוכר אם חייב לשלם לו עבור
החדש העיבור או לא ,בכהאי גוונא לא הוי מפקינן מיניה דהשוכר ,משום
דאיחו מקרי מוחזק לגמרי וגם חזקת מרא קמא לומר כמו שמתחלה לא היה
חייב בך הוא עכשיו .אלא לפי שבתחילת החדש נופל הספק ומוקמינן לה
בחזקת כעלים ,ממילא זה השוכר שדר בה חייב לשלם לו .וזה ברור':
זר זהב
בתורת תפיסה ,וממילא חייב השוכר בדמי
ו .האחרונים נסתפקו גבי גודרות וכלים
השכירות ,והוא כסברת רבינו כאן ,ודו״ק.
העשויים להשאיל ולהשכיר
דקיי״ל דאין להם חזקה ,אי אכלם המחזיק
ועי׳ בתשו׳ הגרעק״א )תניינא סי׳ נ״ה( שהק׳
או אבדו מן העולם ,אם חייב המחזיק לשלם
דבכל תיקו בקידושין ,כגון ההוא דנתן
דמיהם לבעלים .ושורש ספיקם ,אם מהני
הוא ואמרה היא )קידושין ה .ב( דנקטינן דהוי
חמ״ק דוקא לגבי החפץ עצמו או אף לגבי
ספק קידושין וצריכה גט מספק ,אמאי לא
דמיו .ועי׳ בתומים )סי׳ ע״ב ס״ק פ״ז באורים(
נימא דכיון דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין אותו
שנקט דלא מהני חמ״ק אלא לגבי החפץ
מידו וצריכה להחזיר הכסף ,ממילא אינה
עצמו ,והוכיח כן מתשו׳ הרשב״א )ח״ג סי׳
מקודשת אפי׳ ספק ,דאין כאן כסף קידושין.
סי״א(
ע״ה( יעו״ש .אולם בנחל יצחק )סי׳ ע״ב
וב׳ הגרעק״א דזה יקשה ־ק על גוונא
ובאמרי בינה דיני הלוואה )סי׳ ע״ז( ,נקטו
דקידשה בטבעת עצמה ־ קיימא הטבעת
דחמ״ק מהני גם לגבי דמי החפץ ,והוכיחו כן
בחמ״ק ,משא״כ בקידשה בהנאת קישוט,
לחבידו
מהא דקיי״ל גבי משכיר בית
דבזה הספק הוא אם צריכה לשלם דמי הנאת
ונתעברה השנה דקיי״ל כר׳ נחמן דכולו
קישוט לק״מ ,דהלא בזה הוי איהי מוחזקת
למשכיר ,ומבואר דמוקמינן לארעא אחמ״ק
בממונה ,וא״צ לשלם מספק .אלא שהק׳ ע״ז
ומחייבינן להשוכר בדמי השכירות ,ועי׳ בזה
מד׳ התוס׳ והרא״ש בב״מ וז״ל ,״אבל
בנתה״מ )סי׳ ע״ב סקס״ה( .ומה שהביא
העומד לנגדי קושית התוס׳ והרא״ש בסוגיא
התומים משו״ת הרשב״א דלא מהני ,כ׳
דתקפו כהן ,דהקשו מההיא דמשכיר בית
באמרי בינה שם לדחות ,דדברי הרשב״א הם
לחבירו בי״ב דינרים לשנה דינר לחודש,
דוקא בגוונא דתחילת הספק נולד על דמי
דהוי תפיסת שמא ,ולפי סברא הנ״ל מאי
החפץ ,דבכה״ג לא מקרי תפיסה ,אלא
הקשו ,הא התם הספק על התשלומין כמה
אדרבה הוי הנתבע מ״ק .משא״כ במשכיר
ישלם ,ולגבי התשלומין הוי מוחזק גמור,
בית לחבירו דהספק נולד בתחילת החודש,
וליכא כנגדו חמ״ק״.
מוקמינן חודש העיבור אחמ״ק של המשכיר,
ונראה דלפמש״כ יכינו כאי תתיישב קושית
ונקטינן דמה שדר השוכר בחודש הי״ג הוא

הונטרס

כלל ג סעיף ב

הספיהות

איברא ,אף שמהאי דהמשכיר אין ראיה לא לדברי התרומה הדשן ולא לדברי
הרב ז״ל ,מכל מקום יותר מסתבר בעיני לומר בדעת הרא״ש כדעת
התרומת הדשן .שהרי הרא״ש ז״ל לא ביאר בשום מקום דתפיסה קודם הספק
יהני זולת בפרק ב׳ דכתובות )סי״ג( שכתב הני שני תירוצים הנזכרים שתירצו שם
התוס׳ ,והרי גם שם כתב ודיני תפיסה כתבתי בריש מציעא ,ובבבא מציעא )פ״ק
סי״ג( לא חילק כלל בין תפס אחר כך לתפס קודם אלא בין טענת ברי לשמא,
משמע דבשמא לעולם לא מחני אפילו תפס קודם הספק וגם בספ״ק דבכורות
זר זהב
הגרעק״א ,דשאני משכיר בית לחבירו דהספק
נולד כבר בתחילת החודש ,ומהני חמ״ק
להכריע בתחילת החודש דחודש הי״ג הוי
של המשכיר ,ולהכי חייב השוכר לשלם דמי
השכירות .משא״כ בקידשה בהנאת קישוט,
דתחילת הספק נופל על דמי הקישוט אי
מחוייבת בתשלומיו ,א״כ הוי איהי מוחזקת
בספק) ,ואף אית לה חמ״ק( ,ולכך אין
מוציאין מידה ,ומקודשת מספק.
ח .ו ל פ ״ז צריך לדחוק דמש״כ הרא״ש
בפ״ב דכתובות דתפיסה מהני
קודם שנולד הספק ,הוא בצירוף טענת ברי
וכמש״כ רבינו לעיל ,אכן מרהיטת ד׳ הרא״ש
לא משמע כן ,וצ״ע.
ונ ר א ה ליישב את דברי הרא״ש באו״א ,ע״פ
מש״נ לעיל )הערה י( ,דהא דס״ל
להדא״ש דלא מהני תפיסה קודם שנולד
הספק ,הוא משום דיסוד הדין דתקפו כהן
מוציאין מידו הוא משום דתפיסה לא מהני
לאפקועי מחמ״ק] ,ולהכי אפי׳ אי תפס קודם
הספק מ״מ כיון דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק
מוציאין מידו[ .ולפ״ז נראה דמש״כ הרא״ש
בפ״ב בכתובות דמהני תפיסה קודם שנולד
הספק ,הוא דוקא התם דמיידי בספק חוב,
ובספק חוב אין תפיסתו כנגד חמ״ק ,וכמש״ב
המהרי״ט בחידושיו על מס׳ כתובות עו ,ב

]והביאו הבית יעקב בכתובות יב ,ב[ ,דבספק
חוב ל״ש חמ״ק] ,והביאור בזה ,דבספק חוב
אין הספק נופל על הממון ,אלא על חיובו
של הגברא ,והך ספק אינו מתנגד לחמ״ק[,
וכיון דאין תפיסתו כנגד חמ״ק שפיר מהני
תפיסתו אפי׳ אי תפס קודם שנולד הספק.
א ל א שלפ״ז צ״ע ,דמאחר ואין תפיסתו כנגד
חמ״ק ,א״כ אמאי לא מועלת תפיסתו
אפי׳ לאחר שנולד הספק .וע״כ צ״ל ,דכיון
שתפס לאחר שנולד הספק ,הוי תפיסתו שלא
כדין ,ותפיסה שלא כדין לא מהני .אולם לפ״ז
נמצא דלשיטת הרא״ש איכא ב׳ דינים נפרדים
בהא דלא מהני תפיסה בספק ,חדא דתפיסה
לא מהני לאפוקי מחמ״ק ]וזהו אפי׳ כשתפס
קודם שנולד הספק דהוי תפיסתו כדין[ ,ועוד
דתפיסה שלא כדין לא מהני] ,וזהו אפילו
בדליכא חמ״ק אלא שתפס לאחד שנולד
הספק[ .והדברים צ״ע ,דמהו המקור לב׳ דינים
אלו ,והרי יסוד הדין דתפיסה לא מהני בספק
הוא מבואר בסוגיא דתקפו כהן דקיי״ל)ב״מ ו,
 pדמוציאין מידו ,ושם ביאר הרא״ש ) או ת י״ג(
דיסוד דינו הוא משום דתפיסה לא מהני
לאפוקי מחמ״ק ,וא״כ מנין לנו לחדש בזה דין
נוסף ,דתפיסה שלא כדין לא מהני.
ונ ר א ה ,בזה ,דלעולם יסוד הדין דתפיסה
לא מהני  -בין היכא דאיכא חמ״ק

מונטרם
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הסעיקות

מלא

מביא הרא״ש )סט״ו( דברי הרמב״ן ז״ל ,שכתב דבהאי דמת ביום שלשים אם נתן
לא יטול )בכורות מט (.וכן האי דר׳ נתן בפרק האומנין )ב״מ עט (.משום דתפס
ברשות הוא ,והעתיק הרב ז״ל לשונו בסי׳ נ׳ ,והני תרתי תפיסה דקודם הספק
הוא .ומה שכתב הרב ז״ל בזה בסי׳ ס״ח הוא דוחק ,ע״ש:
ג והנה הרב ז״ל בסימן ס״ט מביא בשם המעדני מלך בפרק קמא דבבא מציעא
)בפלפולא חריפתא אות ס׳( שכתב בפשיטות דלדעת הרא״ש בתפס מקודם
שנולד הספק מהני “ ,וגם בתשובת המבי״ט )חלק ג׳ סימן ק״ח( כתב דמה שכתב
זר
]ותפס כדין[ ,ובין היכא דליכא חמ״ק ]ותפס
שלא כדין[ — הוא מיסוד אחד ,דתפיסה לא
מהני להפקיע הממון מ״חזקתו״] ,והיינו
״דחזקת ממון״ אלימא טפי מ״תפיסה״[ ,אלא
שהיכא דאיכא חמ״ק לעולם הוי הממון
ב״חזקת״ המ״ק] ,ואפי׳ אי תפס קודם הספק
וכדין[ ולהכי מוציאין מידו ,משא״כ היכא
דליכא חמ״ק ]וכגון בספק חוב דהוי הלוה
דק מוחזק בחוב וכנ״ל[ ,בזה הדין מתחלק,
דהיכא שתפס קודם שנולד הספק ,כיון שהוי
תפיסתו כדין ,ממילא מהני תפיסתו לאשוויי
הממון בחזקתו ,משא״כ היכא שתפס לאחד
שנולד הספק ,כיון דהוי תפיסתו שלא כדין,
לא מהני תפיסתו לאשוויי הממון בחזקתו,
אלא אכתי הוי הממון בחזקת הראשון,
וממילא חזר הדין דלא מהני תפיסתו להפקיע
הממון מחזקתו ,וכדין תקפו כהן דמוציאין
מידו ,ומבוארים היטב ד׳ הרא״ש.
ובזה א״ש לשון הדא״ש בפ״ב
שכ׳ וז״ל ,״מיהו תימה כיון דספיקא
דדינא הוא מאי מהניא תפיסה כיון דלא
איפשטא הבעיא אוקי ממונא בחזקת מריה
ושלא כדין תפיס ודמיא להא דפ״ק דב״מ )ו,
ב( ,גבי ספק בכור דאם תקפו כהן מוציאין
מידו״ .ולכאו׳ מש״כ דלא מהניא תפיסתו

דב״ק ) או ת ב׳(

זהב
משום ש״שלא כדין תפס״ ,צ״ע ,דהרי לשי׳
הרא״ש יסוד הדין דלא מהני תפיסה בספק
אינו מטעם שתפס ״שלא כדין״ אלא הוא
משום דלא מהני תפיסה לאפוקי מחמ״ק,
]וכמש״כ הרא״ש בפ״ק דב״מ אות י״ג[ .אכן
לפמש״נ ניחא ,דשאני התם דמיידי בספק
חיוב ]אי יש שינוי לצרורות[ ,וא״כ אין
תפיסתו כנגד חמ״ק] ,אלא כנגד מוחזק[,
ונמצא דמאי דלא מהני תפיסתו בזה הוא אך
משום שתפס שלא כדין ,וא״ש היטב.
ט .וז״ל המעדני מלך ,״עיין בפ׳ החולץ
)יבמות לז ,ב( גבי ספק ויבם וכו׳,
ועוד עי׳ בפ״ב בכתובות אוקי תדי לבהדי
תרי בשנים החתומים על השטר וכו׳,
דתפיסה קודם שנולד הספק מהני״ ,ומה
שציין לד׳ הרא״ש בפ׳ החולץ לכאו׳ תמוה,
דז״ל הרא״ש שם באות ח׳ ,״ספק ויבם שבאו
לחלוק בנכסי מיתנא וכו׳ הוי ממון המוטל
בספק ,וממון המוטל בספק חולקין וכו׳ ,ואפי׳
אחד מהם מוחזק בנכסים אינה חזקה״.
ומשמע דאפי׳ היה א׳ מוחזק מעיקרא לא
מהני תפיסתו ,וא״כ מוכח דתפיסה לא מהני
אפי׳ קודם שנולד הספק ,והוא להיפך ממש״כ
המערני מלך בדעת הרא״ש בכתובות,
דתפיסה מהני קודם שנולד הספק ,וצ״ע.

ר 1לנ
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הספיהות

הרא״ש פרק קמא דבבא מציעא דלא מהני תפיסה מספק היינו כשתפס בזמן
הספק ,אכל אם תפס קודם שנולד הספק לא מפקינן מיניה ,מדכתב הרא״ש
אבל מי שהוא מסופק בדבר אם הוא שלו אם לאו לא מהניא תפיסתו ,משמע
משום דתפס בזמן הספק ,אבל תפס קודם מהני תפיסתו עכ״ל .ושוב כתב
המכי״ט שכתב לו חכם אחד מחשובי המעיינים וז״ל ,דברים שאמר מר דברים
שנאמרו למשה מסיני ,ומורינו רצה להסכים דברי הרא״ש עם דברי הסמ״ג
וכתב כן מסברת דעתו הרחבה .ולסתום פיהם של החולקים ,מצאתי להרא״ש
שכן כתב בפירוש בפרק ב׳ דכתובות וז״ל ,והא דמהני תפיסה מספק כתבתי
בפדק קמא דבבא מציעא גבי תקפו כהן מוציאין מידו ,ומיירי בדתפס קודם
שנולד הספק ,אי נמי שאני הכא שטוען ברי ע״כ.
וכולם תמכו יסודתם ברבריו דפרק ב׳ דכתובות .ובעניותי יראה לי מדבריו דלשם
להיפוך ,שאחר שהביא שם רברי הר״ר יונה והרמ״ה ז״ל כמו שהעתקתי
דבריו לעיל בסעיף א׳ ,כתב ז״ל ואין ממש בדברים אלו וכר ,והאי דאדרכתא
דקאמר אי מרע לשטדא ואיכא לאשתלומי מיניה מפקינן מיניה מיירי דמרע
זר זהב
ובעיקר מש״ב הרא״ש בפ׳ החולץ דלא
מהני תפיסה גבי ספק ויבם ,יל״ע
ממש״ב הרא״ש בשמ״ק בב״ב )ב ,א( גבי
כותל השותפין שנפל לרשות חד מינייהו,
דמהני תפיסה באבנים שנפלו ,וביאר הרא״ש
דהוא משום דהוי תפיסה קודם שנולד הספק
ואכתי לא חייל דין יחלוקו ,ומבואר דהיכא
דהדין הוא יחלוקו מהני תפיסה קודם שנולד
הספק ,וא״כ צ״ע מ״ש מספק ויבם שב׳
הרא״ש דלא מהני תפיסה קודם שנולד
הספק] ,והרי בספק ויבם נמי הדין הוא
שיחלוקו מספק[ ,אכן מלשון הרא״ש ביבמות
שכ׳ ,״אינה חזקה כיון דנכסי בחזקת מיתנא
הוו״ ,משמע דבספק ויבם דיינינן לתפיסת
היבם כתפיסה ממ״ק ,וכדין תקפו כהן ,ולא
כתפיסה מיחלוקו ,וכ״כ בקרבן נתנאל שם,
ולפ״ז א״ש.

אכן יעוי׳ בבית מאיר )אה״ע סו״ס קס״ג( שנקט
בדעת הרא״ש ביבמות דהא דלא מהני
תפיסה גבי ספק ויבם הוא מדין תפיסה
מיחלוקו ולא מדין תפיסה ממ״ק) ,ודלא
כהק״נ( .והוכיח כן מהא דהובאו ד׳ הרא״ש
להלכה בשו״ע )שם( ,ואילו גבי ספק בכור
הכריע המחבר ביו״ד )סי׳ שט״ו( דאי תקפו
כהן אין מוציאין מידו ,ועל כרחך דשאני
ספק ויבם דהוי תפיסה מפסק של יחלוקו,
ובזה מודה המחבר דלא מהני תפיסה ,ולפ״ז
הדרא קושיא לדוכתא ,דהרי בדברי הרא״ש
בב״ב מבואר דהיכא שהדין יחלוקו מהני
תפיסה קודם שנולד הספק ,וצ״ע] .ואולי י״ל
דגבי ספק ויבם חשיבא תפיסת הספק
כתפיסת פקדון ,ותפיסת פקדון מקרי תפיסה
לאחר שנולד הספק ,ועי׳ בד׳ רבינו בסמוך
)ס״ד( בשם התרוה״ד ,וצ״ע[.
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הלג

לשטר בעדי פרעון ,אבל אי היה מביא עדים להכחיש השטר כיון שתפס לא
מפקינן מיניה כיון שטוען ברי עכ״ל הרא״ש .והרי האי דאדרכתא כשהתפיסוהו
בית דין קודם שבאו עדים האחרונים התפיסוהו ,והוי תפיסה קודם הספק,
ודמיא ממש להאי דשנים החתומין על השטר וכר )כתובות כ ,(.ואפילו הכי סיים
דלא מפקינן מיניה כיון שטוען ברי ,אלמא דאי הוי טען שמא הוי מפקינן מיניה
ולא מהני מה שתפס קודם שנולד הספק' .ועל כרחך צריך לומר כמו שכתב
מוהר״ד בן לב ז״ל ,דמה שכתב הרא״ש מתחילה דאיירי בתפס קודם שנולד
הספק היינו נמי בדטוען גם כן ברי ,או יש לומר דהרא״ש ז״ל תופס לתירוץ
אחרון לעיקר ,והכי משמע מקיצור פסקי הרא״ש ז״ל דלשם ע״ש.
וגם ראייתו של המבי״ט ז״ל מלשון הרא״ש דפרק קמא דבבא מציעא לענ״ד
לאו ראיה היא כלל ,דמה דקאמר הרא״ש לא מהני תפיסתו ,ר״ל מה
שמחזיק במה שתפס דזהו נמי מקרי תפיסה .תדע שהרי הרמב״ן ז״ל
בדיני תפיסה בריש בבא מציעא )ו (.כתב נמי לשון ההוא כמה פעמים,
ואיהו ודאי סוכר דאפילו תפס קודם שנולד הספק לא מהני וכמו שכתבתי
דר והב
י .וכן נראה מוכח מד׳ תוס׳ הרא״ש בב״מ
דמחליף פרה בחמור מיידי בגוונא
גבי
)ק .א( ,רעל הא דפריך הש״ס
דנולד הולד ברשות המוכר ראח״כ תפסו
הלוקח ,ונמצא רהוי תפיסת הלוקח לאחר
מחליף פרה בחמור וילדה ״וליחזי ברשות
שנולד הספק .אכן יעוי׳ בדברי הרא״ש
דמאן קיימא ובו׳״ ,הק׳ הרא״ש אמאי מהני
שבשמ״ק ריש ב״ב )ב ,א( שכ׳ להדיא
תפיסת הלוקח בולד ,והרי קיי״ל גבי ספק
דמחליף פרה בחמור חשיב תפיסה קודם
בכור דאי תקפו כהן מוציאין מידו ,ותי׳
שנולד הספק ,ומעתה כירן שדימה הרא״ש
דשאני ספק בכור דהכהן תופס בשמא,
]בב״מ[ מחליף פרה בחמור לדין תקפו כהן
משא״כ מחליף כרה  1חמור וילדה דהלוקח
דמוציאין מידו ,ע״כ דס״ל דהא דמוציאין
תופס בטענת ברי שפיר מהני תפיסתו .והנה
מידו הוא אפי׳ בתפס קודם הספק וכמש״נ.
בפשוטו מחליף פרה בחמור וילדה הוי
וכן נראה מהמשך דברי התוס׳ הרא״ש בב״מ,
תפיסה קודם שנולד הספק ,ואפ״ה כ׳ הרא״ש
שהקשה גב• הפקיד טלה אצל בעה״ב דאמאי
דאי תופס בשמא מוציאין מידו וכדין תקפו
מהני תפיסת בעה״ב והרי הוי שמא ,והלא
כהן ,ומוכח דס״ל להרא״ש דתפיסה לא מהני
הפקיד טלה אצל בעה״ב הוי תפיסה קודם
]בטענת שמא[ אפי׳ קודם שנולד הספק .וכן
שנולד הספק ,ואפ״ה הק׳ הרא״ש דלא תהני
נקט בדעת הרא״ש בשו״ת מהרי״ט )חו״מ סי׳
תפיסתו בשמא ,וע״כ דס״ל להרא״ש דאפי׳
נ״ו( ,יצו״ש.
היכא דתפס קודם שנולד הספק לא מהני
אולם התומים בקת״כ )נ״ג ,נ״ח ,פי׳ דסוגיא
תפיסתו] ,ועי׳ מש״כ בסמוך הערה י״ב[.

ה!לד

הונטרס

כלל ג סעיף ד

הספיקות

לעיל )ס״א( יא .ומכל מקום לענין דינא נקטינן כדעת הרב התפיסה דקודם הספק
מהני אפילו בטוען שמא ,שהרי הרב ז״ל אומר בסי׳ ע׳ האפילו אי תימא כמו
שכתב התרומת הדשן לדעתו ,מכל מקום לענין דינא ודאי נראה להורות
דתפיסה קודם שנולד הספק מהני כמו שכתב התרומת הדשן לדעת התוס׳ ע״כ:
ד וכיון דתפיסה קודם שנולד הספק מהני ,ראוי לידע אי שאלה ופקדון מקדי
ג״כ תפיסה דקודם הספק או לאי= .הנה התרומת הדשן בסי׳ שכ״א
כתב בפשיטות דשאלה ופקדון לא הוי תפיסה קודם שנולד הספק ,וז״ל ונראה
זר זהב
יא .מלשון רבינו משמע דפי׳ ראיית
המבי״ט ,דלשון ״תפיסה״
מורה שתפס לאחר שנולד הספק ,ולכך הקשה
עליו מד׳ הרמב״ן בב״מ שגם הזכיר לשון
״תפיסה״ ,ואפ״ה ס״ל דתפיסה לא מהני
קודם שנולד הספק .אכן מלשון המבי״ט לא
משמע כן ,אלא משמע דראייתו ממש״כ
הדא״ש ״אבל מי שהוא מסופק בדבר לא
מהניא תפיסתו״ ,דמשמע דתפיסתו היתה כבר
בשעה שהוא מסופק בדבר ,והוי תפיסתו
לאחד שנולד הספק ,משא״כ אי תפס קודם
שנולד הספק שפיר מהני תפיסתו ,ולפ״ז ד׳
המבי״ט לא שייכא כלל לד׳ הרמב״ן.
יב .לכאו׳ יש להוכיח דשאלה ופקדון מקרי
תפיסה לאחר שנולד הספק,
ממש״כ התוס׳ בב״מ ;ק ,א( ד״ה וליחזי ,גבי
מחליף פרה בחמור וילדה ,דלא מהני תפיסת
הלוקח בוולד בטענת שמא ,רלכאורה צ״ע
דהרי שיטת התוס׳ בב״מ )י p ,ד״ה פוטר,
דתפיסה מהני קודם שנולד הספק ,אלא ע״כ
דס״ל לתוס׳ דבמחליף פרה בחמור ,כיון
רבאה הפרה לרשות הלוקח ]קודם משיכת
החמור[ בתורת פקדון ,מקרי תפיסה לאחר
שנולד הספק ולהכי לא מהני ,וכ״כ החזו״א
)חו״מ ס״ז סוס׳׳י( לבאד את דברי התום׳.

אכן יעוי׳ בתומים בקת״כ )אות נ׳׳ג ,נ׳׳ד( שפי׳
דסוגיא דמחליף פרה בחמור מיירי
בגוונא דנולד הולד ברשות מוכר ואח״ב תפס
הלוקח] ,ולהכי הוא דהוי תפיסה לאחר
שנולד הספק ,ולא מטעם דהוי תפיסת
פקדון[ ,ולפ״ז ליכא ראיה מד׳ התוס׳ .אכן
ממה שהק׳ התוס׳ בהמשך דבריהם מהפקיד
טלה אצל בעה״ב ,דלא תהני תפיסת בעה״ב
בשמא ,דומיא דמחליף פרה בחמור ,לכאו׳
משמע דלא כהתומים ,דהרי התם בא הטלה
ליד בעה״ב עוד קודם שנולד הספק ,ואפ״ה
הק׳ התוס׳ דלא תהני תפיסתו ,וע״כ דס״ל
דכיון דבא הטלה לידו בתורת פקדון ,מקרי
תפיסה לאחד שנולד הספק .אולם התוס׳
הרא״ש בשמ״ק בריש ב״ב ]הובאו דבריו
לעיל הערה י׳[ ,ע״כ ס״ל דפקדון לא הוי
תפיסה לאחר שנולד הספק ,שהרי הרא״ש
שם כ׳ דמחליף פרה בחמור מקרי תפיסה
קודם שנולד הספק ,הגם דבאה הפרה לידו
בתורת פקדון ,וע״כ דס״ל דפקדון מקרי
תפיסה קודם שנולד הספק] .ומש״כ התוס׳
הרא״ש בב״מ דלא מהני תפיסת הלוקח
בשמא הוא לטעמיה ,דס״ל דלעולם לא מהני
תפיסה אפי׳ קודם שנולד הספק ,וכמש״ב
התרוה״ד )סי׳ שכ׳׳א( בדעת הרא״ש ,ודלא
כהתוס׳ בב״מ )ו P ,הנ״ל[.
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מלה

דאפילו אם שאל ראובן הספרים והביאן לרשותו קודם שמתה אשתו והחזיק
בתורת שאלה בידו עד לאחר מיתת הבת ,ושוב אומר שרוצה לתפוס בהן בשביל
חובת הנדוניא ,אפילו בהאי גווגא מקרי תפס לאחר שנולד הספק ,ותפיסה
קמייתא בתורת שאלה היתה ובחזקת שמעון הוה בבל אתריה דהוי קיימי ע״ב /
והרב ז״ל >סימן נ״ז( הביאו ולא הרהר אחריו בזה בלום .וגם הרב בית הילל
זר
ע .בנתה״מ )כללי תפיסה סי״ב( כ׳ דהגידולי
תרומה )שער ס״ח ,והו״ד בתק״כ
סי׳ ס׳( ,פליג על התרוה״ד וס״ל דגם שאלה
ופקדון מקרי תפיסה קודם שנולד הספק .אכן
המעיין בדברי הגידו״ת יראה דדבריו נאמרו
לגבי תפיסה ברשות ,אלא שהנתה״מ דימה
תפיסה ברשות לתפיסה קודם שנולד הספק,
יעו״ש.
ו ה ט ע ם דשאלה ופקדון לא מיקרי תפיסה
קודם שנולד הספק ,מבואר בלשון
התרוה״ד דהוא משום ״דבחזקת המפקיד
הוה בכל אתריה דקיימא״ ,והיינו דלא חשיב
הנפקד ״תפוס״ כלל בפקדון ,אלא אכתי הוי
ברשות הבעלים .וד״ז מתפרש בתרי אנפי,
חדא לפמש״ב בקצה״ח )סי׳ קפ״ט סק״א(
דהשומר מקנה מקום הפקדון לבעלים
ומשו״ה חשיב המפקיד ל״מוחזק״ בפקדון.
ושנית ,דכיון שהנפקד תופס הפקדון עבור
הבעלים ,א״ב חשיב הפקדון כאילו הוא
ברשותו של המפקיד ,ןוע״ד מש״ב התום׳
ב״מ >ב ,א( גבי מנה שלישי ,דחשיבי תרוייהו
מוחזקין כיון דהנפקד תופס בחזקת שניהם,
יעו״ש[.
ונ פ ק ״ מ בינייהו ,בגוונא שהנפקד גילה
דעתו דכבר אינו תופס החפץ
עבור הבעלים ,דלדרך הב׳ לא הוי המפקיד
״מוחזק״ ,כיון דכבר אין הנפקד תופס
הפקדון עבור הבעלים ,משא״כ לדרך הא׳,

זהב
דהנפקד מקנה מקומו למפקיד ,א״כ בפשוטו
אפי׳ אם גילה דעתו דכבר אינו תופס עבורו,
מ״מ אכתי הוי המפקיד מוחזק בפקדון ,כיון
דאכתי מקומו קנוי למפקיד] .ואין להק׳ מהא
דמבואר בסוגיא בכתובות )שהביא רבינו
בסמוך( גבי ההיא איתתא דאפקידו גבה
מלוגא דשטרא ,דאי תפסה מחיים מהני
תפיסתה ,דשאני התם דהמפקיד תבעה מחיים
שתשיב לו הפקדון ,כמבואר בסוגיא שם,
וא״כ מההיא שעתא פקע מינה דין שומר
ושוב אין המפקיד מוחזק בפקדון[.
ומדברי התומים שהובאו בנתה״מ
תפיסה שם( מבואר דפי׳ כהדדך
השניה הנ״ל ,דיעוי״ש שכ׳ דבגוונא
שגילה הנפקד דעתו קודם שנולד הספק
שכבר אינו תופסו עבור הבעלים מקרי
תפיסה קודם שנולד הספק ,וכן נראה שפי׳
בנתה״מ שם ,שב׳ דבתפס קודם שנולד
הספק ,ונולד הספק לטיבותא דהתופס לא
מהני תפיסתו ,כיון שבא לידו הממון בגזילה,
והוסיף דדמי הך גוונא לתפיסה של שאלה
ופקדון דלא חשיב הנפקד תפוס כמבואד
בתרוה״ד עכ״ד .ואי נימא דהא דבשאלה
ופקדון לא הוי תפיסה הוא מטעם שב׳
הקצה״ח ,דהנפקד מקנה מקומו למפקיד ,אין
מובן כלל למה שדימה תפיסת שאלה ופקדון
לתפיסת גזילה ,וע״ב דפי׳ כדרכו של
התומים ,ודו״ק.
)כללי

קלו
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באבן העזר סי׳ נ״ב )סעי׳ ד( מביא ג״ב דברי התרומת הדשן הללו ,והביא ראיה
לדבריו מהאי דהכותב )כתובות פה (.בעובדא דהאי איתתא דאפקידו גבה מלוגא
דשטרא ואמרה מהיים תפיסנא ,ואמר רב נהמן אי אית לך סהדי דתבעוה מינך
מהיים ולא יהבית הוי תפיסה מהיים ואי לא הוי תפיסה דלאחר מיתה ,והכי נמי
כל שלא תבע אותו אידך לההזיר שאלתו קודם שנולד הספק ולא רצה להזור
באומרו שהוא תופס אותו הוי תפיסה דלאהר הספק וזו פשוט עכ״דיי .ועיין
שם עוד בכית הילל מה שכתב מזה בענין תקנת בורה ,ודבריו נבוהים :
זר זהב
יד .הנ ה בעיקר מאי דמהני התם תפיסה
מחיים ,פי׳ באבני מילואים ;סי׳ צ״ו
סק״ד( ,דעי״ז נעשה משכון אצלה .אולם באבן
האזל )פי״א מהל׳ מלוה ולוה הכ״ו( פי׳ דכיון
דכתובה לא ניתנה ליגבות מחיים ל״ש גבה
תפיסה בתורת משכון ,והא דמהני תפיסה
מחיים ,הוא משום שע״י תפיסתה יצאו
הנכסים מרשות היתומים ,ושוב אינם בכלל
״מטלטלי ריתמי״ לא משתעבדי] ,ועי׳
בכתובות פד ,ב[.

בשו״ת מהרי״ט ח״א סי׳ ק׳׳ה סוף ד״ה ואף
בדון .וע״כ מוכח דכיון שבאו השטרות לידה
בתורת פקדון ,חשיב תפיסה לאחר שנולד
הספק ולא מהני ,וכמש״כ התרוה״ד.

ו ל שני הפירושים צ״ע מה שהוכיח הבית
הלל] ,דתפיסת פקדון מקרי תפיסה
לאחר שנולד הספקן ,מהסוגיא בכתובות,
]דאמרינן דתפיסת פקדון לא חשיב תפיסה
מחיים[ ,דבפשוטו דוקא התם לא מהני מה
שתפסה השטרות כיון דאין תפיסתה בתורת
גוביינא כלל וממילא לא נעשו משכון אצלה,
וגם לא נפקו מכלל ״מטלטלי דיתמי״ ,משא״כ
לענין תפיסה מספק ,י״ל דגם בתפיסת פקדון
הוי תפיסה מעליא.

א מנ ם אכתי צ״ע בזה ,דהרי שי׳ התוס׳
והרא״ש דמהני תפיסה בברי אפי׳
לאחר שנולד הספק ,וכיון דהכא טוענת בברי
שתפסה מחיים וזכתה בשטרות ,א״כ נהי
דפקדון חשיב תפיסה לאחר שנולד הספק,
מ״מ אמאי לא תועיל תפיסתה מדין תפיסה
בברי] .וכעי״ז יש להקשות גבי ההוא בקרא
דיתמי דתפסי תורא מיניה ,בע״ח אמר מחיים
תפיסנא ובקרא אמר לאחר מיתה ,דאינו נאמן
בלא עדים )עיי״ש פד ,ב( ,וכ׳ הרא״ש )שם אות ג׳(
וז׳׳ל,״ובלא מגו לא מהימן לומר מחיים
תפיסנא ליה ,דכל טענה שהוא טוען שבא לידו
בלי דעת הבעל לאו טענה מעלייתא היא ולא
מהימן עלה בלא מגו דאית לן לאוקמא ממונא
בחזקת מריה״ ,וצ״ע אמאי לא תועיל תפיסתו
אף בלא מגו כיון שתופס בברי[,

ו צ ״ ל דראיית הבית הלל היא מהא דלא מהני
תפיסתה בשטרות לכה״פ מתורת
תפיסה בספק ,דהרי איהי טוענת בברי שתפסה
השטרות לשב גוביינא מחיים ,והגם דלית לה
עדים ע״ז ,מ״מ מכלל ספק לא נפיק ,וא״כ
אמאי לא תועיל תפיסתה מספק] ,ועי׳ בזה

ונ ר א ה דמוכח מהכא כמש״כ רבינו לעיל
)כלל ב׳ אות ה׳( ,דתפיסה בברי מהני
רק היכא דאיכא ספיקא לפנינו ,משא״כ הכא
כיון דלא חשיב ספיקא לפנינו ]שהרי לולי
שטוענת שתפסה מחיים אין לנו להסתפק
בהכי[ ,לכך לא מהני תפיסתה אפי׳ בברי.
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קלז

ולדידי איכא למידק בהאי מילתא דתרומת הדשן מתוך דברי הסמ״ג דעשין צ״ה,
שהוכיה דתפיסה קודם שנולד הספק מהני ,מפרק יש בבור )בכורות מט(.
רמת ביום שלשים דאמר רבי עקיבא התם אם נתן לא יטול ואם לא נתן לא יתן
ע״ש .והרי התם בפודה בתוך שלשים יום אין הפדיון חל מיד אלא בזמנו דוקא,
ומשום הכי סובר שמואל התם בפרק יש בכור דאם נתעכלו המעות אין בנו פדוי,
ולפי זה המעות האלו בתוך השלשים יום פקדון בעלמא ביד הכהן ,וכן כתבו
התוס׳ בבבא קמא )ע .ד״ה אמטלטלין( דמשום הכי יכול להרשות עליהן דפקדון
בעלמא נינהו ע״ש ,ואפילו הכי מקרי הכהן תפס קודם שנולד הספק ,אלמא דבל
שהוא בידו בתורת פקדון או שאלה מקרי נמי תפיסה קודם שנולד הספק ,ודוחק
לחלק “ י .וניחא לי ,דהסמ״ג ז״ל לשיטתו ,דאיהו פוסק בעשין קמ״ד כרב דהפודה
כנו כתוך שלשים לאחר שלשים יום בנו פדוי ואפילו נתעכלו המעות ,ולפי זה
זכה הכהן בהני חמש סלעים מיד לגמרי ,והלכך שפיר תפיסה קודם שנולד הספק
הוי®.
זר
ולפ״ז נמצא דלענין תפיסה קודם שנולד
הספק א״צ ספיקא לפנינו ,דהדי
מבואר דאם שאלה ופקדון היה נחשב לתפיסה
קודם שנולד הספק היתה מועלת תפיסתה
בשטרות אע״ג דהספק נולד ע״י טענותיהם,
וע״ב דרק לגבי תפיסה בברי נאמר תנאי זה
דבעי ספיקא לפנינו ולא לגבי תפיסה קודם
שנולד הספק .והביאור בזה הוא לפמש״נ
לעיל )כלל ב׳ הערה ל׳( ,דיסוד הדין דלא מהני
תפיסה בברי היכא דליכא ספיקא לפנינו ,הוא
משום דבעינן שצד הספק יסייע למה שטוען,
וא״ב הך סברא שייבא דוקא לענין תפיסה
בברי ולא לענין תפיסה קודם שנולד הספק.
טו .הנה מש״ב הסמ״ג דבמת ביום ל׳ הוי
תפיסה קודם שנולד הספק ,ביאר
רביני לק׳ )כלל ד׳ ס״ו( ,דהוא משום דבכל
ספיקא דדינא נולד הספק רק בשעה שבאו
לבי״ד .ולפ״ז צ״ע מה שהוכיח רבינו כאן
מדברי הסמ״ג דפקדון מקרי תפיסה קודם

זהב
שנולד הספק ,דהרי מאי דס״ל לשמואל דהוו
המעות פקדון ביד כהן הוא רק עד יום ל׳,
משא״כ לאחר יום ל׳ בודאי זכה הכהן במעות
לגמרי ,וכיון דהספק נולד רק משעה שבאו
לבי״ד ]וכמש״כ רבינו בדעת הסמ״ג[ ,נמצא
דקודם שנולד הספק כבר אין המעות בתורת
פקדון אצלו ,אלא הוו שלו לגמרי ,וא״כ ליכא
ראיה דפקדון מקרי תפיסה קודם שנולד
הספק.
ו ע ״ ב צ״ל בדעת רבינו כאן ,דס״ל דשעת
לידת הספק הוא מיד ביום השלושים
עוד קודם שבאו לבי״ד ,ולפ״ז קודם שנולד
הספק באמת הוו פקדון ביד כהן ,ושפיר
הוכיח מהסמ״ג דפקדון מקרי תפיסה קודם
שנולד הספק ,אולם זהו דלא כמו שפי׳ רבינו
לקמן ,וצ״ע.
טז .לכאו׳ דברי רבינו צ״ע ,דאם זכה הכהן
מיד בהנך ה׳ סלעים ,א״כ נמצא
דהספק נופל על חיוב התשלומין של הכהן,

מלח
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וזהו כעיני בכוונת התום׳ דבכורות )מח ,(:שכתבו שם בד״ה ואם לשני כהנים
דטעמא דרבי עקיבא דאמר אם נתן לא יטול משום דנתן לו מתחילה מתורת
מתנות כהונה ,והיינו מתורת תפיסה ברשות .והרי בפרק ב׳ דכתובות משמע
דפשיטא להו דתפיסה דקודם שנולד הספק מהני וכמו שכתב התרומת הדשן,
וא״ב הכא מדוע לא פירשו כהסמ״ג משום דהוי תפיסה קודם שנולד הספק,
ודוחק לומר דהתם פשיטא להו להך גיסא דמהני והכא לאידך גיסא דלא מהני.
אבל על פי האמור ניחא ,דהתוס׳ ז״ל לשיטתייהו דאינהו סכרי דהלכתא כוותיה
דשמואל בהאי ואם נתעכלו המעות אינו פדוי ,וכן כתב הרב התרומת הדשן
כשמם בסי׳ רס״ט ע״ש ,וא״כ לדידהו הוי ליה כפקדון ביד כהן ולא מקרי
תפיסה דקודם הספק יי ,מה שאין כן הסמ״ג דפוסק כרב וכמו שכתבתי .ועיין
תשובת רש״ל סי׳ ז׳ וכש״ך יורה דעה סי׳ ש״ה ס״ק י״ט ודו״ק :
זר זהב
ולא על המעות עצמם שכבר זכה בהם,
ובכה״ג חשיב הכהן מוחזק גמור ואף אית
ליה חמ״ק ,ואינו ענין לתפיסה בספק,
]וכעי״ז כ׳ רבינו לעיל )ס״ב( גבי ספק
שכירות יעו״ש[,
וצ״ל דהא דזכה הכהן בהנך ה׳ סלעים
שקיבל הוא רק להצר דאיכא חיוב
פדיון ,אולם עד כמה דליכא פדיון לא זכה
הכהן במעות כלל ,וא״כ נמצא דהספק נופל
על המעות עצמם אם זכה בהם הכהן אם
לאו ,באופן דהוי תפיסת הכהן כנגד חמ״ק
שיש לאב במעות ,ושפיר הוכיח הסמ״ג
מהא ראם נתן לא יטול דמהני תפיסה קודם
שנולד הספק .ןומ״מ לא חשבינן ליה
כתפיסה בתורת שאלה ופקדון ,משום
שהכהן קיבל הנך ה׳ סלעים ע״מ שמכה
בהם ,וא״כ תופסם עבור עצמו ולא בתורת
פקדון ,ודו״ק[.
יז .ולהכי הוצרכו התוס׳ לפרש דהא דמהני
תפיסת הכהן הוא מדין תפיסה
ברשות .אולם צ״ע בזה לפי מה שהעלה

בתרוה״ד שם דשאלה ופקדון לא מקרי
תפיסה ברשות ,וכיון דס״ל להתוס׳ דהנך ה׳
סלעים הוו פקדון ביד כהן ,א״כ לא שייך
שתועיל תפיסתו אף מדין תפיסה ברשות.
וע״כ צ״ל דהתוס׳ אזלו בזה בדרכו של
הגידולי תרומה )שער ס״ח ח״א( ,דפליג
על התרוה״ד ,וס״ל דשאלה ופקדון שפיר הוי
תפיסה ברשות כיון שבא לידו הממון שלא
בדרך תקיפה וגזילה ,ורק לענין תפיסה קודם
שנולד הספק סברי התוס׳ דשאלה ופקדון
לא מקרי קודם שנולד הספק] .וזהו דלא
כמש״כ בנתה״מ כללי תפיסה )סי״ב( דדברי
הגידו״ת הם בין לענין תפיסה קודם שנולד
הספק ובין לענין תפיסה ברשות ,ועי׳ בזה
לעיל הערה י״ג[.
ויסוד למש״נ ]דלשיטת התוס׳ ,שאלה
ופקדון מקרי תפיסה ברשות ,ודלא
כהתרוה״ד[ ,דהנה יעוי׳ בתוס׳ בב״מ )ו ,ב(
ד״ה פוטר ,שפי׳ גבי משכיר בית לחבירו
ונתעברה השנה ,דטעמא דשמואל דכולו
לשוכר וז״ל ,״דהתם נכנס בהיתר״ .אולם
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סלט

ה כתב הרב ז״ל בסי׳ ע׳ ז״ל ,מיהו גבי תיקו וכעיא דלא איפשיטא אין לחלק בין
תפיסה קודם שנולד הספק או אחר כך ,דמיד בשעת חתימת הש״ם נולד
הספק ,וכל מי שיתפוס אחר כך מיקרי תפס אחר שנולד הספק ,ולא נפקא מינה
בכל זה אלא בספק שבשטר או בעדות דתרי ותרי וכן שאר ספיקות בכהאי גוונא,
או אפילו בפלוגתא דרבוותא וכו׳ ,דבפלוגתא דרבוותא מקרי לעולם תפס קודם
שנולד הספק ע״כ .ובסי׳ פ״ה ביאר דבריו יותר ,והוא ,דבתיקו כיון שאי אפשר
להתברר לעולם ,שאין שום אדם יכול לפשטו שכבר עלה בתיקו מזמן חתימת
הש״ס ,א״כ מיד בשעת חתימת הש״ס נולד הספק ,וכל תפיסה מקרי תפיסה
לאחר שנולד הספק .אבל בפלוגתא דרבוותא שהרי יש ביד הדיין להכדיע מן
הש״ס או הפוסקים אפילו מסברא כחד מינייהו ,ואפילו אירע דין זה פעם אחת
ולא היו הדיינים יכולין להכריע אם יבא עתה לפני דיין אחר יכול להכריע ,א״כ
כל היכא דתפס מקרי תפס קודם שנולד הספק ,שהרי אם היה הדיין מכריע כחד
מינייהו היה יכולת בידו להודות כן ,נמצא שלא נולד הספק עד עת שבא המשפט
לפני הדיין ואין בידו להכריע .וחילוק זה נ״ל ברור ואמיתי עכ״ל־ח.
זד זהב
הרא״ש >שם אות י״ג( פי׳ וז״ל ,״דמדלא בא עד
סוף החודש ודאי אודויי אודי ליה״ .ועי׳
משנ״ת לעיל )הערה ו׳( בשודש פלוגתתם,
דהתום׳ ס״ל דיסוד הדין דתקפו כהן מוציאין
מידו הוא משום דתפיסה שלא בהיתד לא
מהני ,וכיון שבמשכיד בית לחבירו הוי
תפיסתו בהיתר שפיד מהני תפיסתו ,משא״כ
הרא״ש ס״ל דיסוד הדין דלא מהני תפיסה
בספק הוא משום דלא מהני תפיסה לאפוקי
מחמ״ק ,ומשו״ה אפי׳ אי תפס בהיתר ,מ״מ
לא מהני תפיסתו לאפוקי מחמ״ק ,ולהכי
הוצרך הרא״ש לטעמא דאודויי אודי ליה.

הממון ע״מ שיהיה שלו] ,וכן משמע מלשון
הרא״ש בסוף פ״ק דבכורות שכ׳ דע״י תפיסה
ברשות ״הוי איהו בעלים״ ,והיינו דבעי
שימסרו לו הבעלים הממון ע״מ שיהיה שלו,
וזה ל״ש במסירה של שאלה ופקדון[ ,משא״כ
לשיטת התוס׳ בב״מ ,דתפיסה ברשות פירושו
שבא לידו הממון בהיתר ,בודאי גם שאלה
ופקדון הוי בכלל תפיסה ברשות .והוא כמש״נ
בשי׳ התוס׳ בבכורות ,דשאלה ופקדון מקרי
תפיסה ברשות ,ואזלו בזה התוס׳ לטעמייהו,
]וע״ע מש״כ לק׳ כלל ז׳ הערה ח׳ ,ובקו׳ כלל
גדול סי׳ י״ב אות ז׳[.

ואשר לפ״ז נראה ,דכל מש״כ התרוה״ד
דשאלה ופקדון לא מקרי תפיסה
ברשות ,שייך רק לשיטת הרא״ש ,דלא סגי
במה שבא לידו הממון ״בהיתר״ בכדי
שתועיל תפיסתו ,אלא בעינן שהבעלים ימסרו

יח .בנתה״מ )כללי תפיסה ס״ק ט״ו( כ׳ לבאר
סברת הש״ך וז״ל ,״ולפענ״ד
בפשיטות ,דהא הרמב״ן כתב דממון נלמד
מספק דאיסורים ,והט״ז ביו״ד ) סי׳ צ״ח ס״ק ו׳(,
כ׳ דאף דספק חסרון ידיעה לאו שמיה ספק,
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ולענ״ד יש לפקפק טובא בהאי חילוקא ,כי מה שכתב דבתיקו מיד נולד הספק,
וכל אימת דתפס מקרי אחר הספק לא ידענא מה בכך שהתיקו נולד קודם
תפיסתו ,כיון שהדבר אשר הספק נופל עליו נולד אחר התפיסה .גם מה
שכתב דבפלוגתא דרבוותא כל אימת שתפס מקרי תפס קודם שנולד הספק
משום שהדיין יכול להכריע א״כ לא נולד הספק אלא בעת בואו לפני הדיין
ואינו מכריע ,גם זה לא נהירא ,דמכל מקום מיד שנתהווה אותו הענין אשר
הפלוגתא דרבוותא מתעורר עליו מיד נופל הספק ,דאף שיש ביד הדיין להכריע
מי יודע לאיזה אופן יכריע אם לזכותא דהתופס או לזכותא דאידך .ובזה השיגו
גם האורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סי׳ פ״ה-פ״ו(.
והנה הסמ״ג ז״ל בעשין צ״ה כתב דמת ביום שלשים דאמר רבי עקיבא אם נתן
לא יטול הוא משום דתפס קודם שנולד הספק ,והרי התם נמי כספיקא
דתיקו הוא ,שהרי רבי עקיבא מסתפק ביום שלשים אי כלפניו או כלאחריו״.
זר זהב
ה״ה דלא מוקמינן אחמ״ק בתיקו ,וממילא
מ״מ בספק שכולל כל הדור שמיה ספק.
מהני תפיסה.
ולפ״ז לק״מ ,דתיקו הוא ספק הכולל כל
הדור ומיקרי ספק ,משא״כ בפלוגתא
ועי׳ בפר׳׳ח )כללי ספק ספיקא ס״ק י״ן( ,שכ׳
הספק
דרבורתא שהדיין יכול להכריע דאין
לחלק כדרכו של הט״ז בין שאר
כולל כל הדור ,הוי כספק חסרון ידיעה דלא
ספיקא דדינא לספק שהדיין יכול להכריע בו,
נחשב ספק כלל ,דהא כל דין אנו מסופקים
דספק שאין הדיין יודע להכריע בו ,מיקרי רק
קודם שמעיינים בו ולא נחשב ספק עד אחר
חסרון ידיעה ,והפר״ח מיידי שם לענין דין
שהניחו הבי״ד שקיבלו עליהם בספק אם
חזקה בספיקא דאיסורא ,יעו״ש ,וע״ע בדברי
קודם
נחשב ספק והתופס קודם הוי תופס
רבנו לק׳ בכלל ד׳ ס״ו.
שנולד הספק״.
ו מ ש ״ ב בשם הרמב״ן דספק ממון נלמד
מספק איסורין ,כונתו לדברי
הרמב״ן בב״מ )ו p ,דיליף התם דמהני
תפיסה בתו״ת מהא דלא אזלינן בבתר חזקה
דאיסורא בספיקא דתו״ת] ,והביאו רבינו
לעיל כלל א׳ ס״הן .וע״ע מש״כ רבינו לק׳
)כלל ד׳ ,ס״ ס לבאר ע״פ יסוד הרמב״ן ,את
דברי הראשונים דתפיסה מהני בתיקו,
דילפינן ספק ממונא מספק איסורא ,וכשם
שלגבי איסורא לא מוקמינן אחזקה בתיקו,

יט .האור שמח בפ״ה מהלכות בכורות
ה״ג ,כתב ליישב קו׳ רבינו,
ונעתיק כאן דבריו ,״וזה לק״מ דדוקא בכל
תיקו כמו בשנוי לצרורות דמספקא לן אם
אין לו רק רביע ומספיקא נפשט דהמוציא
מחבירו עליו הראיה ,א״כ כי תפס אח״כ לא
מבטל תפיסתו את מה שכבר נפטר ונפסק
לפטורא מעת חתימת הש״ס ,אבל גבי בכור
הרי כי נפטר מספיקא לא נשאל הדין על זה
האיש ,דהוי ממון שאין לו תובעין ואטו יכול
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ממא

אלא שבזה יש לחרב ז״ל לומר דרבי עקיבא אמר כן בימיו שעדיין לא נחתם
הש״ס ,והרב ז״ל לא אמר אלא שמשעת חתימת הש״ס נולד הספק .אלא שא״ב
תקשי בהאי דהשואל )כ״מ קב (:דקאמר רב נחמן דכולו למשכיר אפילו בא בסוף
החדש ,והרי בימי חכמי הש״ס כל ספיקא דדינא הוי שוה בזה לפלוגתא
דרבוותא שיכולת היה ביד הדיין להכריע ,וא״ב מדוע מפקינן מיניה והרי
השוכר תפס קודם שנולד הספק ,דאף שהספק נולד מקודם מתחילת השנה מכל
מקום הרי בימי רב נחמן היה יכולת ביד הדיין להכריע ולפסוק תפס לשון
ראשון או לשון אחרון= .ואפילו לפי מה שכתב הרב המשנה למלך ז״ל בפרק
זר זהב
כ ,לכאו׳ יש ליישב בפשיטות ,דיסוד
לתבוע אותו ,א״כ כי נפסק הדין בעת דמספקא
דברי ר׳ נחמן דכולו למשכיר
לרע״ק הלא לא נפסק שלזה אין תביעה אצלו,
הוא משום ד״קרקע בחזקת בעליה קיימא״,
שלא היה שייך כלל אל הדין ,רק כי תפס
והיינו דל״ש כלל תורת תפיסה בקרקע כיון
והיינו שנתן לו מעות אז נולד הספק על זה
ד״אין הקרקע נתפסת״ ]וכמש״כ בתשר
האיש אם יש לו ממון אצלו ,ואם תאמר שכבר
הרשב״א )ח״ב סי׳ רכ״ט( ,והביאו רבינו לק׳
נפסק הדין מעת הספק דהמוציא מחבירו עליו
בכלל ז׳ ס״חן ,ומשו״ה לא מהני אפי׳ תפיסה
הראיה ואין תביעה לזה האיש הוא הכהן אל
קודם שנולד הספק] ,וכעי״ז כ׳ הראשונים
הבעלים ז״א אם כבר אסיקו אדעתייהו דאם
ב״מ )ו ,ב( לענין תפיסה ברשות ,דלא מהני
יתן לכהן מעות יפטר דהמוציא מחבירו ע״ה,
בקרקע כיון שקרקע רבחזקת בעליה קיימא
ז״א ראם שקלי וטרי על זה האיש הלא כבר
ול״ש בה תורת תפיסה כלל[.
הוי בתפס קודם שנולד הספק ומהני תפיסה
תיקו
ופסקו אז דמהני תפיסה ,משא״כ בכל
אכן יעוי׳ ברא״ש בפ״ק דב״מ )אות י״ג( ,שב׳
הלא היה הספק בש״ס על דין שבין אדם
להוכיח מהא דקיי״ל כר׳ נחמן דכולו
הראיה
לחבירו וכבר פסקו רעל זה האיש עליו
למשכיר דהלכה כמ״ד דתקפו כהן מוציאין
והמוחזק פטור ,א״כ כי תפס קודם הוי כתפס
אותו מידו .ומבואר מדבריו דיסוד דברי ר׳
לאחר שנולד הספק דכבר נפסק הדין דאין לו
נחמן דכולו למשכיר אין זה משום דהוי
שום תביעה על הנתפס ,אבל גבי בכור
קרקע ,שהרי עיקר דין תקפו כהן הוא בבכור
דמעיקרא לא נפסק הדין על הכהן שאטו היה
דהוי מטלטלי] ,ומה שהזכיר ר׳ נחמן טעמא
לכהן שום תביעה על הבעלים ,ואם תאמר
ד״קרקע בחזקת בעליה קיימא״ ,צ״ל לפ״ז
מחבירו
שלכהן לא היה כח לתפוס דהמוציא
דהוא רק לאפוקי מסברת שמואל דאודויי אודי
ע״ה ,ז״א ראם כבר אסיקו דעתייהו על כהן
ליה ,דלולי כן היתה מועלת הודאתו לאשוויי
מהני
פרטי תובע מאתו הלא אטו פסקו דלא
תפיסה ברשות וכמש״נ בקו׳ כלל גדול סי׳
תפיסה הלא הוי תפיסה קודם שנולד הספק
י״ב ,יעו״ש באורך[ .ואשר לפ״ז הדרא קושית
דכ״ז דלא הוי פשיטא ולחכמי הש״ס בספיקא
רבינו לדוכתא ,אמאי לא תועיל תפיסת
הוי אז מהני תפיסה ודו״ק״ ,עכ״ל.
המשכיר מדין תפיסה קודם שנולד הספק.
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ז׳ משכירות )ה״ב( דהאי דהמשכיר לא מיחשב לספיקא דדינא אלא לספיקא
דמציאות ,מכל מקום יקשה סוף סוף הרי יכולת ביד הדיין להכריע בהאי ספק
כיון דכפלוגתא דרבוותא תליא.
והן אמת שיש לי לתרץ הקושיא הזאת על דברי הרב ז״ל באופן נאות ,על פי מה
שהקשו התוס׳ בבבא בתרא )ל,ה .ד״ה ובא מעשה( הבאתי דבריהם לעיל בכלל א׳
)ס״ב( ,דרבי יוסי מספקא ליה התם אי תפס לשון ראשון או לשון אהרון,
ובתמורה )כה (:ובמרובה )כ״ק עג (:אמר רבי יוסי תמורת עולה תמורת שלמים
דבריו קיימין ]והיינו תפוס שניהם[ ,ובזבחים )ל (.ובמנחות )קג (:קאמר רבי יוסי
בגמר דבריו אדם נתפס ,ותירצו ז״ל דבכולהו לרבי יוסי כאילו הוציא שניהן
יחד ,ולהכי הויא הכא ספיקא שהרי סותר זה את זה ואי אפשר לומר כאן
שדעתו על שניהן] ,אבל בתמורה[ ובמרובה להכי קאמר רבי יוסי תפס לשון
שניהן שאין סותר זה את זה ,והאי דזבחים ומנחות דמפרש דבריו ,קאמר
דבגמר דבדיו ]אדם[ נתפס עכ״ל .ואם כן אף אנו נאמר דרב נחמן סבירא ליה
לגמרי כרבי יוסי ,ואליביה אפילו בימי חכמי הש״ס אין יכולת ביד הדיין
להכריע משום דהוי כאילו הוציא שניהן בבת אחת .ואף דאיכא תנאי דסברי
תפס לשון ראשון ותנאי דסברי תפס לשון אחרון ,אין אנו אחראין שבזה הכריע
רב נחמן דלא כוותייהו אלא דהוי כאילו הוציא שניהן בבת אחת ,ואילו הוציא
שניהן בבת אחת הוי ספיקא שאין ביד הדיין להבריע .וזה ברור:
איברא ,שמדברי הרב התרומת הדשן בסי׳ שכ״א נראה להדיא דסובר
זר זהב

אכן נראה דבלאו הכי מוכח מדברי הרא״ש
דלא כהש״ך ,שהרי בסוף פרק השואל
כ׳ הרא״ש להדיא דמשכיר בית לחבירו
ונתעברה השנה הוי תפיסה לאחר שנולד
הספק] ,והביאו רביגו לעיל ס״ב[ ,ואילו
הש״ך ס״ל דבפלוגתא דרבוותא לעולם הוי
תפיסה קודם שנולד הספק ,ומשום שביד
הדיין להכריע כחד מינייהו] .וכ״מ מהתוס׳
בב״מ )ו ,ב( ד״ה פוטר דס״ל כהרא״ש,
שהקשר אמאי מהני תפיסה בסוגיא בכתובות
)כ ,א( והרי קיי״ל גבי ספק בכור דאי תקפו

כהן מוציאין מידו ,ותי׳ התוס׳ דהוא משום
שתפס קודם שנולד הספק ,ושוב הק׳ מהא
דאמר שמואל גבי משכיר בית לחבירו
דכולו לשוכר ,ותי׳ דשאני התם דנכנס
בהיתר .ומדלא תי׳ גבי משכיר בית דהוא
מטעם תפיסה קודם שנולד הספק וכמו
שתי׳ הסוגיא בכתובות ,משמע דס״ל
דמשכיר בית לחבירו הוי תפיסה לאחר
שנולד הספק ,והוא כשי׳ הרא״ש ,דפלוגתא
דרבוותא לא מקרי תפיסה קודם שנולד
הספק[.

הונטרם
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הספיקות

המג

דאפילו בפלוגתא דרבוותא יש הפרש בין תפס קודם שנולד הספק לתפס אחר
בך ,שהרי נידון דידיה הוא בפלוגתא של רבוותא .פלוגתתן של רש״י ור״ת
בנדונית חתנים )כתובות מז ,(.ועל זה ל,אמר הרב התרומת הדשן דשאלה ופקדון
לא הוי תפיסה דקודם הספק .וגם הרב ז״ל ידע מזה ,אלא דאיהו ז״ל מפליג
פליג על התרומת הדשן .ולענ״ד אין בסברתו כדי לחלוק עליו בלי ראיה ,ומה
שהביא הרב ז״ל בסי׳ פ״ו מדברי מוהר״י בן לב )חלק א׳ כלל י״ז סימן צ״ח( אינה
ראיה כלל כמו שיראה המעיין :
וראיתי להרב בית הילל באבן העזר בסי׳ נ״ב )ס״י( ,שכתב שהוא היה בעסק
ישיבת דין זה אשר הרב ז״ל פעל בשבילו חיבור זה תל,פו כהן ,והוא
זוכר המשא ומתן ,ופסקו דמהני תפיסה אף בפלוגתא דרבוותא שהיו קודם
התפיסה ,דבל מה שכתוב בפוסקים ראשונים ואחרונים מקרי קודם התפיסה נולד
הספק ואעפ״ב המנהג לפסוק דמהני תפיסה ,וזה דלא כתרומת הדשן עכ״ד.
ומדבריו למדנו ,דסברו דאפילו בפלוגתא דרבוותא כל אימת דתפס מקרי תפס
אחר שנולד ]הספק[ ,כיון דהפלוגתא דרבוותא כבר נולד .ועל זה ודאי מדברי
הסמ״ג ראיה שלא כדבריהם ,שהרי בהאי דרבי עקיבא גם כן נולד הספק קודם
תפיסת הכהן הזה ,וכמו שכתבתי לעיל בסעיף הסמוך ,ואפילו הכי משוי ליה
הסמ״ג לתפיסה קודם שנולד הספק.
ע״כ נראה לי בעניותי ,כיון דבפלוגתא דרבוותא שייך תפיסה דקודם הספק הוא
הדין בתיקו .וחילוקא דהרב ז״ל לא מסתבר בזה כמו שכתבתי לעיל ,דמה
בכך שהדיין יכול להכריע ,מי יודע היאך יכריע ,ולעולם לא מקרי נולד הספק
אלא בעת שנתהוה המעשה אשר הספק מתעורר עליו ,כמו בתיל,ו דיש שינוי
לצרורות לרביע נזק )כ״ק יט (.בעת ההיזק מקרי לידת הספק וכן כיוצא בו,
וכדעת הרב התרומת הדשן:
ו אמנם לעניות דעתי נראה ,דתפיסה קודם שנולד הספק לא מהני אלא היכא
שהולדת הספק הוא לגריעותא דהתופם ולמעליותא דאידך=א ,כעין
זר זהב
בא .בפשוטו יש לבאר ד״ז לפמש״ג לעיל הממון שלא כדין ,משא״ב היכא דתפס קודם
)הערה ר( ,דיסוד הדין דתקפו שנולד הספק ,כיון דהוי תפיסתו בהיתר שפיר
כהן מוציאין מידו הוא משום שבא לידו מהני ,וא״כ זהו דוקא בנולד הספק לגריעותא

ספד
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האי דפרק ב׳ דכתובות )יט (:גבי שנים החתומין על השטר ובאו שנים אחרים
ואומרים כתב ידם הוא זה אבל אנוסים היו ונו׳ דאי כתב ידם יוצא ממקום אחר
אין נאמנים ,שפירשו הראשונים דאיירי בתפס קודם שנולד הספק ,דהתם כל
שתפס המלוה טרם שבאו אלו העדים ואומרים אנוסים היו היה תפיסתו מהני,
שכיון שכתב ידם יוצא ממקום אחר היה השטר בחזקת כשר ,ועכשיו שבאו אלו
העדים ואומרים אנוסים ]היו[ נולד הספק לריעותא דהמלוה ולטיבותא של
הלוה ,ואילו לא נולד הספק הזה לא הוי מפקינן מיניה דהמלוה ,משום הכי גם
האידנא לא מפקינן מיניה כיון דספיקא הוא והמלוה תפס קודם שנולד הספק.
מה שאין כן להיפוך ,דהספק נולד לטיבותא דהתופס ולגריעותא דאידך ,כגון
בעיא דיש שינוי לצרורות לרביע נזק ותפס הניזק קודם שעשתה הבהמה ההיזק
ההוא ,ככהאי גוונא אין תפיסתו מועלת כלום ,דמה בכך שתפס קודם הנזק,
בהאי שעתא ודאי הוי דיינין ליה כגזל שתפס בלא טענה ,ומאי תועיל לו תפיסה
זו ,והוא פשוט לדעתי.
אבל מה אעשה שמכל גדולי האחרונים שדיבדו בענין זה משמע שלא כדברי,
שהרי הדב שאדית יוסף ז״ל )בביאורים על טור חו״מ( מפדש למה שכתב
זר זהב
דהתופס ,דהוי תפיסתו בהיתר ולהכי מהני,
משא״כ היכא שנולד הספק לטיבותא ,כיון
שבשעה שתפס דיינינן להממון שהוא של
חבירו ,א״כ הוי תפיסתו בגזילה ולא מהני.
וכן נדאה שפי׳ בדרך זו בנתה ״מ )כללי תפיסה
סי׳ י״ג( ,וז״ל ,״וראיתי בספד קונה״ס שבסוף
ספד קצה״ח שמחלק ג״כ בין כשהספק נולד
לגדיעותא דהתופס דהיינו בב׳ וב׳ שתפס
קודם שבאו עדים השניים ונולד הספק
לגדיעותא דידיה ובין כשהספק נולד
למעליותא דהתופס ,ולפענ״ד עיקד הטעם
פשוט דכל שלא היה לו דין לתופסו הוי גזל
בידו״ ,עכ״ל.
א כן יש לפרש באו״א ,דיסוד הדין דתקפו
בהן מוציאין אותו מידו הוא משום
דלא מהני תפיסה לאפוקי הממון מחזקתו,

והיכא דתפס לאחר שנולד הספק ,לא משתנה
המוחזקות ע״י תפיסתו ,אלא אכתי הוי
הממון בחזקת המ״ק ,ולהכי מוציאין מידו,
משא״ב היכא דתפס קודם שנולד הספק,
היות ובשעה שתפס החזקנו בסתמא שהממון
הוא של התופס ,א״כ נעשה הממון בחזקתו,
והוי מוחזק בו .וא״כ זהו דוקא בנולד הספק
לגדיעותא ,דבשעה שתפס החזקתו בסתמא
שהממון הוא שלו .משא״ב בנולד הספק
לטיבותא ,דבשעה שתפס דיינינן שהממון
הוא של המ״ק ,א״כ לא נעשה התופס
ל״מוחזק״ בו ,אלא אכתי הוי הממון בחזקת
המ״ק ,ומשו״ה מוציאין מידו .וכן משמע
כפירוש זה מדברי רבינו בסמוך ,שדימה
נידון זה למש״כ התוס׳ בכתובות )כו ,ב(
יעו״ש ,וע״ע מש״כ בסמוך )הערה כ״ד .כ״ה(.
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ממה

הטור בסי׳ צ׳ בשם הרמב״ם ז״ל )פ״ז מחו״מ הי״ח( גבי עשו תקנת נגזל בניזק,
ראם טענו בדבר שאין דרכו לאנוחי שם ותפס הניזק אין מוציאין מידו ,ולא
הביא דעת אביו הרא״ש דסוכר דלא מהני תפיסה בתיקו ,משום דהטור איירי
בתפס קודם שנולד הספק .והרי התם נולד הספק למעליותא דהתופס ,וקודם
שהזיקו זה לא היה להתופס במידי דתפס שום דררא דממונא ,ואפילו הכי דן
לה הרב בתפיסה דקודם הספק והרב ז״ל מביא אותו בסי׳ ס״ה ומשיג עליו
מפנים אחרים ומזה לא השיגו ,וכן משמע מדברי הרב עצמו בסי׳ ו׳ ע״ש ,וכן
משמע מחרבה מקומות בחיבורו זה ,וכן משמע מדברי מוהר״ד בן לב ז״ל
)הובא כשו״ת מהר״י  pלב ח״ב סימן ס״ז( שחעתיק חרב ז״ל בסי׳ פ״ג ע״ש ,וכן
משמע מדברי שאר המחברים האחרונים במקומות שדיברו בהא ענינא ,וכולם
לא ירדו לחלק בדרך שחלקתי.
ובעניותי לא מצאתי להראשונים ז״ל שישתמשו בחאי מילתא זולת באופן
שכתבתי “ ,שהתוס׳ והרא״ש ז״ל לא חזכירו להאי דתפיסח קודם
שנולד הספק לבד בהאי דפרק ב׳ דכתובות גבי שנים החתומין על השטר ,ושם
זר זהב
כב .בנתה״מ )כללי תפיסה סי״ב( כ׳ ליישב
דברי הרב שארית יוסף
וז״ל ,״ועוד נראה דלמאן דס״ל בתיקו דלא
נקרא נולד הספק רק בשעת מעשה א״כ
בניזק שטען דברים שאינם רגילים להניח
בתוכו לא נקרא לידת הספק עד אחר שטען
הדברים שאינם רגילים ,דאז נולד הספק אם
נאמן בטענה זו ,דקודם הטענה מה ספק היה
לנו ,וכיון שכן אם תפס אחר שעשה לו
ההיזק קודם שטען הוי תפס בדין קודם
שנולד הספק״.
ועיי״ש מש״ב באופן נוסף ,דהשארית יוסף
ס״ל כהגידו״ת ,דשאלה ופקדון
חשיב תפיסה קודם שנולד הספק ,וע״ב מהני
תפיסה קודם שנולד הספק גם אם לידת
הספק היא למעליותא דהתופס ,דלא גרע
משאלה ופקדון ,יעוי״ש.

בג .לכאו׳ יש להביא מקור להנך אחרונים,
]דתפיסה קודם הספק מהני אפי׳
בנולד הספק לטיבותא דהתופס[ ,מדברי
הרשב״א והנמוק״י בב״מ )ו ,א( ,גבי בעיא
דשתק ולבסוף צווח ,שכתבו דכיון דלא
איפשטא הבעיא מהניא תפיסה מספק ,וצ״ע
דלכאו׳ דבריהם סותרים למה שהכריעו שם
גבי ספק בכור דאי תקפו כהן מוציאין מידו,
ולא מהני תפיסה מספק] .ועד״ז יש להק׳ על
דברי הר״ן שם שב׳ דהא דאיבעיא לש״ס אי
בשחק ולבסוף צווח אודויי אודי ליה ,אין
פירושו דהוי הודאה ודאית ,אלא הוי רק ספק
הודאה ,וממילא מספק מהני תפיסתו ,וצ״ע
מ״ש מספק בכור דקיי״ל תקפו כהן מוציאין
מידו[.

וכפשוטו

צ״ל בדעת הנך ראשונים,
דמפרשים כמש״ב בנתה״מ

פמו
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קודם שנולד הספק היה הדבר שתפס בחזקת המלוה קודם )שתפס( ]שבאו
העדים[ .והסמ״ג ז״ל הזכירו עוד בעשין צ״ה בהאי דמת ביום שלשים ,ושם בתוך
שלשים היו מעות הפדיון בחזקת הכהן ,ואילו לא מת הילד היו לחלוטין של
הכהן ,ועכשיו שמת ביום שלשים נולד הספק אם הוא מחויב להחזיר .וגם בנידון
התרומת הדשן דסי׳ שכ״א ,דלולי שבאו לידו הספרים מאת חמיו בשאלה
ובשאלה לא הוי תפיסה דקודם הספק הוי דן בהו תפיסה דקודם הספק ,התם נמי
בעוד שלא נולד הספק כל זמן שלא מתה הבת היו בחזקת התופס כיון שיש לו
שטר על חמיו ,והספק במיתת הבת נולד לגריעותא דהתופס ולמעליותא דאידך.
אבל איפכא היכא שהולדת הספק למעליותא דהתופס ובלעדו היו מוציאין הימנו,
מה יועיל מה שתפס מקודם ובאותו זמן לא הוי ליה בגויה שום דררא דממונא.
זר זהב
)בכללי תפיסה ס״ג( ,דשתק ולבסוף צווח מקרי
תפיסה קודם שנולד הספק ,דהך ספק אי
אודויי אודי ליה נולד רק לאחר שכבר תקפה
ממנו וכבר נמצאת הטלית בידו של התוקף,
וכיון דתפס קודם שנולד הספק מהני תפיסתו.
ואשר לפי״ז מוכח דתפיסה קודם שנולד
הספק מהני אפי׳ בנולד הספק לטיבותא
דהתופס ,שהרי בגוונא דהתם לולי הספק אי
הוי שתיקתו כהודאה ,בוודאי לא היתה מועלת
תפיסה בטלית] ,וכדאמרי׳ התם דאי תקפה א׳
בפנינו והלה צווח מתחילה ועד סוף מוציאין
מידו[ ,ונמצא דלידת הספק היא לטיבותא
דהתופס ,ואפ״ה פירשו הראשונים דמהני
תפיסתו מספק.
אולם צ״ע אם ניתן לפרש כן בדברי
הראשונים ,דהרי רבינו לעיל )כלל ב׳
ס״ב( נקט בדעת הרשב״א דתפיסה לא מהני
אפי׳ קודם שנולד הספק ,וכן הוכחנו )שם
בהערה י׳( ,מדבדי הרשב״א בכתובות )טז ,כ(
יעו״ש ,ואפ״ה פסק הרשב״א דמהני תפיסה
בבעיא שתק ולבסוף צווח ,ובע״כ צריך
לפרש בדעת הרשב״א דהא דמהני תפיסה
בשתק ולבסוף צווח ,אין זה מטעם תפיסה

קודם שנולד הספק ,אלא הוא מטעם אחר,
והוא לפמש״נ לק׳ ]כלל ד׳ הערה י״ג ,ובקו׳
כלל גדול סי׳ ג׳[ ,בביאור דברי הרשב״א
בתורת הבית )בית ג׳ ריש ש״ב( דיסוד דין
שתיקה כהודאה גבי תקפה א׳ בפנינו אינו
מתורת הודאת בע״ד ,אלא רק דמהני שתיקתו
להפקיע מיניה דין מוחזק ,דע״י שמודה שהוא
של חבירו שוב אין הטלית עומדת בחזקתו,
עיי״ש בהרחבה .וא״כ בספק שתיקה כהודאה,
הוי הראשון רק ספק מוחזק) ,דלהצד דהוי
שתיקתו כהוראה אינו חשוב מוחזק כלל(
ולהכי הוא דמהני תפיסה מיניה ,דהרי יסוד
הדין דתפיסה לא מהני ממוחזק הוא משום
שהוכרע כבר הספק ע״י חזקת ממון של
הראשון ]וכמש״כ הרשב״א בכתובות )טז .ב([,
וא״כ בספק שתיקה כהודאה ,כיון דהוי
הראשון רק ספק מוחזק ,לא מהני חזקתו
להכריע את הספק ,וממילא מהני תפיסה.
ונמצא לפ״ז דדברי הראשונים ]דמהני תפיסה
בשתק ולבסוף צווח[ לא שייכא כלל לדין
תפיסה קודם שנולד הספק ,וליכא ראיה
מדבריהם לדברי האחרונים שהביא רבינו.
]וע״ע במש״ב לקמן בהערה כ״ט ובמה
שהרחבנו בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ ד׳[.
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ויראה בעיני בטעמייהו של האחרונים ז״ל ,דאינהו סכרי דתפיסה דקודם הספק
אינה מועלת כלום ,אלא שתפיסה דבשעת הספק היא העיקר ואותה אנו
מבקשים ,ומשום הכי כשתפס אחר שנולד הספק לא מהני ,דבשעת הספק היה
הנתבע מוחזק ותיכף קם דינא דהמוציא מחבירו עליו הראיה .אבל כשתפס
קודם שנולד הספק ,אף שבעוד שלא נולד הספק לא היה לו להתופס בו שום
זכות ,מכל מקום בשעה שנולד הספק אהני ליה תפיסתו וקם דינא דלא מפקינן
מיניה .וגם הרב האורים ותומים כתב כן כמה פעמים )עי׳ בקיצור תקפו כהן סימן
י״ט .כ״ג-מ״ג .ס״ו( דתפיסה דבשעת הספק נמי מהני.
ודעתי העניה לא כץ תדמה ,אלא דתפיסה דקודם הספק היא שגורמת דמוקמינן
הדבר בחזקת מי שהיה מתחילה ,וכל דבלא הולדת הספק הוי מוקמינן
בחזקת התופס לא מפקינן מיניה בספיקא^י .וכבר מצינו כיוצא בזה
זר
כד .נראה דשורש פלוגתא זו ]אי מהני
תפיסה בשעה שנולד הספק[,
תליא ביסוד הדין דלא מהני תפיסה.
דהשיטות דסברי דלא מהני תפיסה בשעה
שנולד הספק ,ס״ל דיסוד הדין דלא מהני
תפיסה ממוחזק הוא משום דכבר קם דינא
דהממע״ה וע״י תפיסה לא ישתנה הדין,
]וכדמשמע מלשון הרשב״א בב״ב )ד ,א( ועי׳
בזה לעיל כלל ב׳ העדה ל״ז ,ובסמ״ג עשה
צ״ה ,ולהלן בכלל ז׳ העדה ג׳[ ,ולפ״ז היכא
דתפס בשעה שנולד הספק ,כיון דאבתי לא
קם דינא דהממע״ה ,שפיר מהני תפיסתו.
אולם האחרונים דסברי דלא מהני תפיסה
בשעה שנולד הספק ,ס״ל דיסוד
הדין דתפיסה בספק לא מהני הוא משום דלא
אלימא תפיסה לאפוקי הממון מחמ״ק,
]וכדמשמע מלשון הרא״ש בפ״ק דב״מ אות
י״ג יעו״ש[ ,וא״כ זהו אפי׳ אי תפס בשעה
שנולד הספק ,דמ״מ כיון דהוי תפיסתו
לאפוקי מחמ״ק לא מהני ,משא״ב בתפס
קודם שנולד הספק] ,ונולד הספק לגריעותא

זהב
דהתופס[ ,כיון שבשעה שתפס החזקנו
שהממון הוא של התופס ,הרי נפיק עי״ז
הממון מחזקת מ״ק וקאי בחזקת התופס,
ומשו״ה מהני תפיסתו] .וד״ז מתבאר מד׳
רבינו בסמוך שכ׳ לדמות הא דמהני תפיסה
קודם שנולד הספק בנולד הספק לגריעותא,
לד׳ התוס׳ בכתובות )כו ,p ,ועי׳ בזה בסמוך
בהערה כ״ה[.
אולם בעיקר מה שנקט רבינו ,דלהשיטות
דמהני תפיסה בשעה שנולד הספק,
מהני תפיסה אף בנולד הספק לגריעותא ,יעוי׳
בנתה״מ דיני תפיסה )סי״ג( דמבואר דלא
כדבריו דמחד גיסא הכריע כהשיטות דתפיסה
בשעה שנולד הספק מהני ,ומאידך הביא לד׳
רבינו ,דתפיסה מהני רק בנולד הספק
לגריעותא ,הרי דס״ל דלא תליא זב״ז .ונראה
דהנתה״מ אזיל בזה לטעמיה ,שפי׳ עיקר ד״ז
דלא מהני תפיסה קודם שנולד הספק בנולד
הספק לטיבותא באו״א מרבינו וז״ל,
״ולפענ״ד עיקר הטעם פשוט דכל שלא היה
לו דין לתופסו הוי כגזל בידו״ ,ומבואר דהא

קפח
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אפילו באיסורי ,לדעת רבינו יצחק בר ברוך שהביאו התום׳ בפרק ב׳ דכתוכות
דף כ״ו ע״ב )ד״ה אנן אחתינן( ע״ש™ .ואף שידעתי מיעוט ערבי נגר רבוותא הנז׳
וכל חד מנהון עדיף מאלף דכוותי ,מכל מקום תורה היא ובו׳ ,ובפרט שלפי
דעתי לא מצינו חבר להתוס׳ בהאי דתפיסה קודם הספק זולת הסמ״ג וכמ״ש
לעיל )ס״א( ,וכל שאר המפרשים אין מחלקים בכך ,והלכך מה שנוכל למעט
המחלוקת ראוי למעט ולומר שגם התוס׳ והסמ״ג אין דעתן אלא באופן שריברו
זר
דבנולד הספק לטיבותא לא מהני תפיסתו
הוא משום שבא לידו הממון בגדילה,
]דבשעה שתפס נקטנו דהוי ממון חבירו[,
וזהו דלא כמש״ב רבינו דהא דבעי נולד
הספק לגדיעותא הוא לאשוויי הממון
בחזקתו של התופס ,וא״ב בגוונא דתפס
בשעה שנולד הספק ,כיון שבשעה שתפס
היתה תפיסתו שלא בגדילה אלא כדין
ובהיתר ,שפיד מהני תפיסתו.
כה .הנ ה עיי״ש בתוס׳ דמבואר דהיכא
דהוחזקה אשה בחזקת איסור
ליבם ,והעידו שני עדים להיתר ,ושוב באו
שנים והכחישום ,דלא מוקמינן איתתא אחזקת
איסור ,דמיד שבאו שנים הראשונים והתירוה
יצאה מחזקת איסורה .והנה אי נימא דיסוד דין
חזקה הוא לנקוט דמה שהיה לא נשתנה,
]וכפי הביאור הפשוט בזה[ תמוה טובא אמאי
לא מוקמינן אחזקה בכה״ג ,והרי קודם שבאו
העדים הראשונים היתה ודאי אסורה ,וא״ב
השתא דמספקא לן אי פקע איסורה יש לנו
להעמידה אחזקתה הראשונה ולומר דאכתי
אסורה .ובע״ב מבואר מזה דיסוד דין חזקה
אינו רק לומר שהדבר לא נשתנה ,אלא יסוד
דינו הוא להעמיד הדבר בחזקת מה שאנו
״מחזיקין״ אותו ,ולהכי בגוונא דהתוס׳ ,כיוון
שבאו עדים הראשונים והעידו שכבר אינה
זקוקה ליבום ,הרי דיצתה עי״ז מחזקתה,

זהב
ושוב אין אנו דנים אותה ״בחזקת״ שהיא
אסורה ,וממילא ל״ש בזה דין חזקה כלל.
]ויסוד ד״ז בגדר דין חזקה עולה מדברי רש״י
בכ״מ ,יעוי׳ בנדה )ב ,א( ד״ה העמד אשה
)וברש״ש שם( ,ובכתובות )כד ,ב( ד״ה גדולה
חזקה ,ושם )כו ,ב( ד״ה ואנן ,ועי׳ מה
שהרחבנו בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ט אות
י״ב[.
ועד״ז מפרש רבינו גם לענין ספק ממון,
דיסוד הדין רלא מהני תפיסה
ממוחזק הוא משום דלא מהני תפיסה להפקיע
הממון מ״חזקתו״ ,ולהכי בגוונא דתפס קודם
שנולד הספק] ,ונולד הספק לגריעותא
דהתופס[ ,כיון שבשעה שתפס ,החזקנו בודאי
שהממון הוא של התופס ,א״כ נפיק הממון
מ״חזקתו״ הראשונה ,ואח״כ כשבאו עדים
האחרונים והכחישום ,שוב לא דיינינן
לתפיסתו כתפיסה המפקעת מ״חזקתו״ של
הראשון ,ולכך מהני] .ואע״ג דחמ״ק אינה
מטעם חזקה אלא מטעם ״מוחזק״ )כמבואר
בדברי רבינו לעיל בכלל א׳ אות ה׳( ,מ״מ גם
דין ״מוחזק״ תליא במה שאנו ״מחזיקין״ את
הממון ״בחזקת״ שהוא שלו) ,וכמו שנראה
בכמה דוכתא ,ועי׳ בזה בכלל ח׳ הערה ד׳(,
וכיון דהחזקנו בסתמא דיצא הממון מחזקתו,
שוב פקע מיניה תורת ״מוחזק״ ,ושפיר מהני
תפיסה ,וע״ד שנתבאר לענין חזקה[.
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בו ,דהיינו שקודם שנולד הספק היה הדבר אשר תפס בחזקתו ,וכמו שכתבתי "
כנ״ל:
ז ודע ,שאני מסתפק היכא דתפס קודם שנולד הספק ובגוונא דמהני כמו
שנתבאר כסמוך ,אי הדר אידך ותפס מיניה דהתופם ,אי מפקינן מיניה
זר ז ה ב

כו .דברי רבינו צ״ע ,דלעיל
ביאר את דברי התוס׳ בריש
ב״ב ד״ה לפיכך ,דהא דמהני תפיסת
הלוקח במחליף פרה בחמור וילדה ,הוא
משום דהוי תפיסתו בשעה שנולד הספק,
ואילו הכא נקט בפשיטות דתפיסה לא
מהני אלא אם כן תפס קודם שנולד הספק,
משא״ב אם תפס בשעה שנולד הספק
מוציאין מידו .ונראה בזה עפמש״ב שם בשם
אחיו ,דנידון התוס׳ בב״ב הוא במסוים לענין
דין תפיסה כשהדין הוא יחלוקו ,וא״ב י״ל
דבזה הוא דס״ל להתוס׳ דמהני תפיסה
בשעה שנולד הספק ,משא״ב היכא שהדין
הוא הממע״ה ,לא מהני תפיסתו אפי׳ בשעה
שנולד הספק.
)כלל ב׳ ס״ז(

והביאור בזה הוא ,דיסוד הדין דלא מהני
תפיסה כשהדין הוא יחלוקו הוא
כמש״נ כדברי רבינו שם ,דע״י דחייל דין
יחלוקו ,קם דינא ,ושוב לא מהני תפיסה
לשנות את הדין] ,ולהכי הוא דס״ל לתוס׳
דהיכא דהדין יחלוקו לא מהני תפיסה אפי׳
בברי ,ועיי״ש בהערה ל״ו ,ל״ז[ ,וא״ב זה
שייך דוקא בגונא דתפס לאחר שנולד הספק
דכבר קם דינא דיחלוקו ,משא״ב אי תפס
בשעה שנולד הספק ,דאבתי לא חייל דין
יחלוקו ,שפיר מהני תפיסתו .משא״ב הא
דלא מהני תפיסה כשהדין הוא הממע״ה אין
זה משום שע״י תפיסה לא ישתנה הדין,
]דהרי גם לאחר שתפס הדין הוא הממע״ה

ואין הדין משתנה ,וכמש״נ שם הערה ל״ו[,
אלא הוא משום שלא מהני תפיסה לאפוקי
מחמ״ק ,דחמ״ק אלימא מתפיסה ,וא״ב הך
סברא שייבא אפי׳ אי תופס בשעה שנולד
הספק ,דמ״מ הוי תפיסתו לאפוקי ממ״ק ,ולא
מהני.
ולפ״ז יש לדון במש״ב לעיל
להוכיח מד׳ הרשב״א והנמוק״י גבי
ספיקא דשתק ולבסוף צווח ,דמהני תפיסה
קודם שנולד הספק אפי׳ בנולד הספק
לטיבותא דהתופס ,די״ל דשאני התם דהוי
תפיסתו לאפקועי מדין יחלוקו ,ולהכי מהני
אפי׳ בשעה שנולד הספק ,וממילא ה״ה אם
נולד הספק לטיבותא ,וכמש״ב רבינו לתלות
זב״ז] ,דלהצד דמהני תפיסה בשעה שנולד
הספק א״צ שיהיה נולד הספק לגריעותא[.
משא״ב היכא דתפיסתו היא לאפקועי מדין
הממע״ה ,כיון דבזה לא מהני תפיסה בשעה
שנולד הספק ,ממילא לא מהני בזה תפיסה
בנולד הספק לטיבותא] .אמנם נראה דד״ז
תליא בגדר החלוקה בשנים אוחזין בטלית,
אם הוא מדין ממון המוטל בספק ,או מדין
הממע״ה ,דאם הוא מדין הממע״ה )והיינו
דכ״א הוי מוחזק במחצה יותר מחבירו,
כמבואר ברמב״ן בב״מ ו ,ב( ,אין מקום
לחילוק זה .אכן מדברי הרשב״א שם שדימה
דין תפיסה בשנים אוחזין בטלית לדין תקפו
כהן ,משמע דדיינינן ליה כתפיסה מהממע״ה
ולא כתפיסה מיחלוקו ,וצ״ע[.
)הערה כ״ג(
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או לא “ .מי אמדינן כיון דתפס קודם שנולד הספק ואז היה בחזקתו וכמ״ש,
זר זהב

כו .כיאור ספיקו ,אם בגוונא דתפס קודם
שנולד הספק נעשה ל״מרחזק״
בממון ]והיינו ד״הוי ליה איהו בעלים״[,
וממילא לא מהני תפיסה בחזרה ,או דלמא
בכה״ג הוי רק ״תפוס״] ,והיינו ״לא מפקינן
מיניה״[ ,ומ״תפוס״ גרידא מהני תפיסה.
ובשורש ד״ז נראה ,דהנה כבר נתבאר לעיל
בדברי רבינו דתפיסה מהני רק
בנולד הספק לגריעותא דהתופס ,והיינו
דבשעה שתפס החזקנו דהממון הוא שלו
ועי״ז נפיק מחזקת קמא .ונסתפק רבינו אי
כשם שמהני הך סברא להפקיע מחזקת
הראשון ,ה״נ מהני להעמיד הממון ב״חזקת״
התופס ונעשה ל״מוחזק״ בו ,או דלמא נהי
דמהני הך סברא להפקיע מ״חזקת״ הראשון,
מ״מ לא מהני לאשוויי הממון ב״חזקת״
התופס ,אלא הוי רק ״תפוס״ בו ,ולכך מהני
תפיסה בחזרה.
ונראה דספק זה מתלי תליא בפלוגתא
דרבוותא .דהנה יעויין בלשון רש״י
בכתובות )כו ,ב( ד״ה ואנן מסקינן ליה וז״ל,
״ואי קשיא תרי ותרי נינהו ,אוקי תרי לבהדי
תרי ואוקמינן אחזקה קמייתא דאסקיניה ע״פ
עד הראשון שהוא נאמן״ .ומבואר דמאי
דאסקוהו תחילה ע״פ ע״א מהני לאשוויי ליה
חזקת כשרות ,וא״כ ה״ה לענין ספק ממון
]דנלמד מספק איסור לגבי זה ,וכמש״כ רבינו
לעיל סוס״י ו׳[ ,כיון שהעידו הראשונים
לטובת התופס מהני זה לאשוויי ליה חזקת
ממון] ,והיינו דנעשה ל״מוחזק״ בממון[,
וממילא אי חזר השני ותפס מוציאין מידו.
וכן מדוקדק מלשון רש״י בכתובות )כ ,א(
וז״ל ,״ואי תפס מידי והדר אתי האי ותבע

מיניה לא מפקינן מיניה דאמרינן אוקי תרי
לבהדי תרי ,וממונא ׳בחזקת׳ היכא דקאי״,
]וכ״ה בריטב״א שם וז״ל ,״אוקי ממונא
בחזקת ׳מרא׳ דתפיס ליה״[ ,ומשמע דבכה״ג
חשיב התופס ל״מוחזק״ בממון.
אולם מלשון התוס׳ בכתובות)כו p ,ד״ה אנן
אחתינן] ,הביאו רבנו לעיל ס״ו[
משמע דבגוונא דבאו עדים ראשונים והתירוה,
הגם דמהני זה להוציאה מחזקת איסור ,מ״מ
לא מהני זה לאשוויי לה חזקת היתר ,יעו״ש
היטב .ולפ״ז הוא הדין לענין ספק ממון ,נהי
דמהני מה שהעידו העדים הראשונים לטובת
התופס להוציא מחזקת הראשון ,מ״מ לא
מהני זה לאשוויי התופס ל״מוחזק״ בממון,
אלא רק דמספק אין מוציאין מידו ,וממילא
אם חזר השני ותפס מהני תפיסתו.
]ואל תתמה שאנו מדמים ספק ממון לספק
איסור לענין זה ,שהרי עיקר יסוד זה
דתפיסה מהני דוקא בנולד הספק לגריעותא
דהתופס ,העלה ובינו מדברי התוס׳ בכתובות
הנ״ל )כו ,ב( דמיירי לענין איסורא ]ועי׳ מה
שנתבאר בדבריו לעיל הערה כ״ה[ .ונראה
להביא ראיה לדרכו ,מדברי הראשונים
בכתובות )שם( ,שהביאו מה שפרש״י דמהני
עדות הראשונים לאשוויי ליה חזקת כשרות
]אע״ג דאח״כ באו עדים אחרים והכחישום[,
והקשו על פירושו מהסוגיא בב״ב )לא ,ב( גבי
זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותי,
והעידו עדים שהוא של ראובן ,ואחר שירד
לתוכה באו עדים אחרים והכחישום,
רמוציאין הקרקע מראובן ד״אנן אחתינן ליה
ואנן מסקינן ליה״ ,דלרש״י קשיא אמאי
מסקינן ליה ,והרי מאחר והורידוהו ע״י עדות
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קנ א

הדר הוי ליה איהו בעלים ולא מהני תפיסת אידך נח ,או דלמא די לתפיסה
דקודם הספק דלא מפקינן מיניה דידיה אבל דלהוי כבעלים ולא יהני תפיסת
אידך זה לא אמרינן.
והנה הרב ז״ל בסי׳ י״ט ) אות ח( כתב ז״ל ,כל היכא דקיימא לן תפסו אין מוציאין
מידו ,הוא הדין אם חזר ותפסוהו בעלים הראשונים דאין מוציאין מידו ,ואם
חזר ותפסו מבעלים הראשונים נמי אין מוציאין מידו ,וזה נראה לי ברור
ע״כ “ אבל אין למדין מן הכללות ,שהרי בתפיסה ברשות דמהני לא
זר ז ה ב

הראשונה הוי הקרקע בחזקתו ,ובע״כ דחזקה
כגופה של עדות ,וכשבטלה העדות בטלה
החזקה ,עכ״ד .והנה דברי רש״י נאמרו לענין
חזקת איסור ,ואילו הסוגיא בב״ב מיירי לענין
ספק ממון ,ואפ״ה דימו הראשונים הנך תרי
מילי ,ומבואר להדיא כמש״כ רבינו ,דדין
מוחזק בממון נלמד מרין חזקה דאיסורא
לענין זה ,ודו״ק[.
כח .מ בו א ר דכל מה שנסתפק רבינו דלא
מהני לחזור ולתפוס הוא אך
משום שתפיסת הראשון היתה באופן שנולד
הספק לגריעותא דהתופס ,דכיון דבשעה
שתפס החזקנו שהממון הוא של התופס ,הרי
שנעשה עי״ז ל״מוחזק״ בו] ,וזהו שב׳ ״ואז
הוה בחזקתו ,וכמש״ב״ ,והיינו כמש״ב לעיל
דתפיסה קודם הספק מהני רק בנולד הספק
לגריעותא ,דעי״ז הוי בחזקתו ,ועי׳ בזה לעיל
בהערה כ״א[ ,אולם אם היתה מועלת תפיסת
הראשון אפי׳ בנולד הספק לטיבותא ,בודאי
היה מהני לחזור ולתפוס ,כיון שגם הראשון
שתפס לא הוי אלא ״תפוס״ ,ומ״תפוס״
גרידא מהני תפיסה.
א כן יעוי׳ בתומים )קת״כ אות כ״ג־מ״ג( ,דס״ל
דתפיסה מהני קודם שנולד הספק אפי׳
בנולד הספק לטיבותא ואפ״ה נקט דאם חזר

הראשון ותפס מוציאין מידו] ,וכמו שהביא
בנתה״מ כללי תפיסה סי׳ ט״ז בשמו[ ,ודלא
כמש״כ רבינו .ובע״כ דס״ל להתומים דמאי
דבתפיסה קודם שנולד הספק לא מהני לחזור
ולתפוס ,אין זה מטעם רבינו שנעשה הראשון
ל״מוחזק״ בממון שתפס ,אלא דכיון שבשעה
שתפס הראשון הועילה תפיסתו ,וכבר חייל
בזה דין הממע״ה ,שוב לא מהני תפיסה
להפקיע מיניה .וכן מבואר בלשון הנתה״מ
שם וז״ל ,״דין זה ]פי׳ דלא מהני תפיסה
בחזרה[ פשוט ,כמש״ב הסמ״ג דכל שתחילת
דינו הממע״ה לא מהני תפיסה ,וכאן שהיה
תחילת דינו של התופס השני הממע״ה ,לא
מהני תפיסת הראשון ממנו״ ,ודו״ק.
כט .ו כן מסיק רבינו בסמוך ,דהגם דמהני
תפיסה קודם שנולד הספק ,מ״מ
מהני לחזור ולתפוס .אולם בנתה״מ )כללי
תפיסה סי׳ ט״ז( נחלק ע״ז ,וכ׳ דהיכא דתפס
קודם שנולד הספק אם חזר הראשון ותפס
מוציאין מידו .ולכאו׳ יש להוכיח כדרכו של
רבינו מדברי הרשב״א והנמוק״י בב״מ )ו ,ב(
שכ׳ דבספיקא דשתק ולבסוף צווח מהני
תפיסה ,ונתבארו דבריהם לעיל )הערה כ״ג(,
דהוא מטעם דהוי תפיסה קודם שנולד הספק,
]שהרי הך ספיקא אי אודויי אודי ליה נולד
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מהני תו תפיסת הבעלים מיניה דהתופס ,וכמו שכתב הרמב״ן להדיא בדיני
תפיסה שלו )ב״מ ו .(.והנה גבי תפיסה בטענת ברי או בפלוגתא דרבוותא
להסוכרים דמהני תפיסה ,דברי הרב ז״ל נכונין .וגדולה מזו נראה בעיני ,דבל
ז ר זהב

רק לאחר שכבר תקף את הטלית ונמצאת
השתא בידו[ .והנה ברשב״א ובנמוק״י שם כ׳
דאם חזד השני ותקף אין מוציאין מידו ,וא״ב
מוכח דבתפיסה קודם שנולד הספק מהני
לחזור ולתקוף ,וכמש״כ רבינו ודלא
כהנתה״מ.
אכן יעו״ש )בהערה כ״ג( במש״ב לבאר את
דברי הראשונים באו״א ,דהא דמהני
תפיסה בשתק ולבסוף צווח אין זה מטעם
דהוי תפיסה קודם שנולד הספק ,אלא הוא
ע״פ משנ״ת )בקו׳ כלל גדול בסי׳ ג׳( דיסוד דין
שתיקה כהודאה האמור גבי תקפה א׳ בפנינו,
אינו מדין הודאת בע״ד ,אלא רק דמהני
שתיקתו להפקיע מיניה תורת ״מוחזק״ ,ולהכי
בגוונא דמספקא לן אי שתיקתו הוי כהודאה,
שפיר מהני תפיסה מיניה ,כיון דל״ש בזה
הכרעה של חזקת ממון ,רהרי להצד דאיכא
הודאה אינו ״מוחזק״ כלל בטלית ,וספק
מוחזק לא מהני להכריע את הספק ,עיי״ש.
ואשר לפ״ז נראה דמש״כ הראשונים דמהני
לחזור ולתקוף ,הוא משום רגם הראשון שתפס
לא נעשה ל״מוחזק״ בממון ,אלא הוי רק ספק
מוחזק ,דהרי להצד דלא הוי שתיקתו כהוראה,
א״כ אכתי הוי הממון בחזקת השני ,ונמצא
דהוי רק ספק מוחזק ,והא דאין מוציאין מידו
הוא אך מתורת ״תפוס״ ,ולהכי מהני תפיסה
מיניה ,דתפיסה מ״תפוס״ מהני .ולפ״ז אפשר
לומר דבתפיסה קורם שנולר הספק באמת לא
מהני לחזור ולתקוף ,כל מש״כ הראשונים
בב״מ דמהני לחזור ולתקוף הוא במסוים לענין
ספק שתיקה כהודאה וכמשנ״ת.

אמנם צ״ע בזה ,דיעוי׳ בנתה״מ
ס״ג( ,שכ׳ להדיא דהא דמהני תפיסה
בספיקא דשתק ולבסוף צווח הוא מטעמא
דתפיסה קודם שנולד הספק ,וא״כ לשיטתו
יש להוכיח מרברי הראשונים ]שב׳ דבספיקא
דשתק ולבסוף צווח מהני תפיסה בחזרה[,
דבתפיסה קודם שנולד הספק מהני לחזור
ולתפוס ,וזה סותר לכאו׳ למה שהכריע
בנתה״מ )שם( ,דבתפס קודם שנולר הספק לא
מהני תפיסה בחזרה ,וצ״ע ביישוב דבריו.
)כללי תפיסה

והנה יעוי׳ בשו״ע )סי׳ קל״ח ס״ז( ,דפסק
המחבר דבשתק ולבסוף צווח אם
חזר הראשון ותפס אין מוציאין מידו,
והרמ״א שם הביא בשם י״א דמוציאין מידו,
ועיי״ש בביאור הגר״א )סקט״ז( שפי׳ דהמחבר
והרמ״א אזלי לטעמייהו ,דהמחבר הכריע
ביו״ד )סי׳ שט״ו ס״א( כהרמב״ם דתקפו כהן
אין מרציאין מידו ,ולהכי פסק גם הכא דאם
חזר הראשון ותפס אין מוציאין מידו,
משא״כ הרמ״א הכריע ביו״ד )שם( כמ״ד
דתקפו כהן מוציאין מידו ,ולכך פסק גבי
ספיקא דשתק ולבסוף צווח ,דאם חזר
הראשון ותפס מוציאין מידו ,עכ״ד.
ומבואר מר׳ הגר״א רבספיקא דשתק
ולבסוף צווח ,למאי דקיי״ל
רתקפו כהן מוציאין מירו ,אם חזר הראשון
ותפס מוציאין מידו וכרין תקפו כהן .והנה
לדרכו של הגר״א ,מאי דמהני תפיסה בשתק
ולבסוף צווח ,ע״כ דאין זה מטעם דהוי ספק
מוחזק ]וכמש״נ בד׳ הראשונים הנ״ל[ ,דא״כ
היה בדין רתועיל גם תפיסה בחזרה ]ואפי׳
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שהניח התופס הדבר שתפס מרשותו ברשות הרבים ואתא אידך ותבע ליה
לקמן לדינא ,יהבינן ליה לאידך שהוא יש לו חזקת מרא קמא ,וכבר נתבאר
)כלל א׳ סעיף ג׳( דבדבר שאין אחד מוחזק בו מוקמינן אחזקת מרא קמא ,אלא
דכל זמן שהלה תפוס לא מפקינן מיניה ,ואין כוחו בתפיסתו ל אלא בזמן
זר ז ה ב

למ״ד תק״כ מוציאין בידי[ ,שהרי גם הראשון
שתפס לא הוי אלא ספק מוחזק ,ומאי אולמיה
האי מהאי .ובע״ב מאי דמהני תפיסתו להגר״א
הוא מטעם דהוי תפיסה קודם שנולד הספק
]ולהכי אם חזד השני ותקף מוציאיץ מידו,
דהרי תפיסת השני הוי לאחד שנולד הספק[,
ואשד לפ״ז מוכח בדעת הגד״א דהיכא דתפס
קודם שנולד הספק לא מהני תפיסה בחזרה,
וכמו שהכריע הנתה״מ ודלא כהש״ך ,ודו״ק.
]אמנם עיקר ד׳ הגר״א ,שכ׳ לתלות פלוגתת
המחבד והדמ״א בדין תקפו כהן אי
מוציאין מידו ,הם שלא כד׳ הדשב״א
והנמוק״י ,דמחד גיסא הכדיעו להלכה דתקפו
כהן מוציאין מידו ,ומאידך נקטו לדינא
כהמחבר דבשתק ולבסוף צווח אם חזר
הראשון ותפס מהני ,הרי דס״ל דלא תליא
זב״ז ,וצ״ע[.
ל .ביאור דבריו ,דבגוונא דמהני תפיסה
]וכגון בתפס בברי או בפלוגתא
דרבוותא[ הגם שאין מוציאין מידו ,מ ״מ לא
חשיב עי״ו ל״מוחזק״ בממון ,אלא הוי רק
״תפוס״] ,ועי׳ בזה לעיל הערה כ״ז[ ,וס״ל
לרבינו דדין ״תפוס״ מהני רק עד כמה
שהממון הוא תח״י וברשותו ,משא״ב אם
הניח הדבר ברשות הרבים ,פקע מיניה כח
תפיסתו ,ומוקמינן אחמ״ק.
ונראה להביא ראיה לחידושו של רבינו
]דדין ״תפוס״ מהני רק בשעה
שהממון תח״י[ ,ממש״כ התוס׳ בב״ב )לג .ב(

ד״ה ואי טעין ,דבגוונא שליקט פירות משדה
חבירו והניח הפירות ברה״ר ,אינו נאמן לטעון
טענת לקוחין הם בידי ,אלא מוקמינן הפירות
אחמ״ק .ונתקשו האחרונים בדברי התוס׳,
אמאי לא יהיה נאמן לטעון על הפירות טענת
לקוח ,והרי אית ליה חזקת ראיה דאחזוקי
אינשי בגנבי לא מחזקינן ,וכן הקשה
הגרעק״א בכתב וחותם בהגהות על שו״ע )סי׳
קל״ו ס״ב( וז״ל ,״ואיני מבין דהא פשיטא
דבראינו ביד ראובן חפץ של שמעון שאינו
עשוי להשאיל ,והניח ראובן החפץ ברה״ר
דלא איבד חזקתו מלטעון לקוח על אותה
שעה שראינו בידו והיתה תפיסתו מוכחת
עליו ,ומה בכך דהניח אח״כ את שלו ברה״ר״.
ותירצו בזה האחרונים ]יעוין בקובץ שעורים
ב״ב אות ק״ס ובחידושי הגרנ״ט
ריש ב״ב[ ,דע״ב מוכח מד׳ התוס׳ דחזקה כל
מה שתח״י של אדם הוא שלו אינה חזקה
המבררת את הספק אלא מהני רק לאשוויי
ספק ,וממילא זוכה הלוקח מתורת ״תפוס״,
ולהכי אם הניח הפירוח ברה״ר ,כיון דפקע כח
תפיסתו מהפירות ,ממילא מוקמינן אחמ״ק.
ומבואר מזה כמש״כ רבינו ,דדין ״תפוס״ לא
מהני אלא בשעה שהממון תח״י.
אמנם בעיקר מה שחידשו האחרונים
דבחזקת מטלטלין זוכה בממון רק
מדין ״תפוס״ ,צ״ע ,דלפ״ז נמצא דבכל כלים
שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר ,הגם
דמוקמינן ביד המחזיק ,מ״מ אם יחזור

קנד

הונטרס

כלל ג סעיף ז

הסעיקות

תפיסתו ליי .אבל בהאי דתפס קודם שנולד תספק אני מסתפק מטעמא דאמרן,
דאפשר דאיהו נקרא בעלים כיון שבלעדי הספק היה הדבר ההוא בחזקתו .ולא
זר
הראשון ויתפוס תועיל תפיסתו] ,דהרי תפיסה
מ״תפוס״ מהני[ ,וד״ז לא שמענו.
ונראה לבאר את ד׳ התוס׳ בשינוי קצת
]וגם לדרך זו יהיה מוכח כד׳ רבינו,
אולם לא תקשי ההערה הנ״ל[ ,ע״פ מה שיש
לדקדק מלשונם שכ׳ ,״שליקטן והניח ברשות
הרבים״ ,ומשמע דמיידי דוק א בכה ״ג
שליקטם והניחם לאלתר ברה״ר ולא הכניסם
לרשותו כלל .והיסוד בזה הוא ,דבכה״ג
דהניחם לאלתר ברה״ר ,כיון דאין תפיסתו
כדרך בעלים ,ממילא לית ליה תורת ״מוחזק״
בפירות ,אלא הוי רק ״תפוס״ .ואשר לפ״ז
י״ל דבכל חזקת מטלטלין באמת הוי
״מוחזק״ בממון ואינו רק ״תפוס״] ,והגם
דלא מהני הך חזקה לברר את הספק וכמש״כ
האחרונים הנ״ל ,מ״מ מהני לאשוויי הממון
בחזקתו ,וראה בחזו״א )אה״ע סי׳ כ״ה ס״ח([.
ודוקא בגוונא דהתוס׳ ,דמיירי באופן שהניח
הפירות לאלתר ברה״ר ואין תפיסתו כבעלים,
בזה הוא דהוי רק ״תפוס״ בממון ,ולכך אם
הניחו כרה״ר פקע כח תפיסתו ,משא״כ
בשאר חזקת מטלטלין דעלמא שפיר הוי
״מוחזק״ במטלטלין ,ואם הניחו ברה״ר לא
פקע חזקתו מהממון ]וכמו שנקט הגרעק״א
הנ״ל בפשיטות[ ,וגם לא מהני לחזור
ולתפוס ,וככל תופס ממוחזק דמוציאין מידו.
אולם הא מיהא מבואד מד׳ התוס׳ דבגוונא
דהד רק ״תפוס״ פקע כח תפיסתו מהממון
אם הניחר ברה״ר ,וכמש״כ רבינו] .אכן יעוי׳
בפסקי תוס׳ שם )אות קכ״ח( וז״ל ,״דברים
שאין עשויים להשאיל ולהשכיר ואמר לקוח
הוא בידי אין נאמן כשאינם ברשותו״ .ומבואר

זהב
דפי׳ את דברי התוס׳ דמיירי בכל חזקת
מטלטלין ולאו דוקא בהניחם לאלתר וצ״ע,
וע״ע להלן בכלל ח׳ הערה י״ח מה שנתבארו
דברי התוס׳ באופן נוסף[.
לא .ומדברי הקצה״ח )סי׳ ת״ו סק״א( משמע
דפליג על סברת רבינו,
דיעוי״ש שב׳ דבגוונא שהחזיק אחד בקרקע
הגם שהשתא אינו יושב בה ,מ״מ חשיב
תפוס מחמת מה שהחזיק קודם לכן וז״ל,
״דהא כיון דראובן כבר החזיק בבית אין לך
תפיסה גדולה ואע״ג דהשתא אינו בתוכו,
חשיב תפוס ומוחזק הראשונה״] .ואין לדחות
דהתם חשיב ״מוחזק״ בקרקע ואינו רק
״תפוס״ ,דיעוי׳ בקצה״ח )סי׳ פ״ב ס״ק י״ג( שכ׳
דבקרקע ל״ש כלל תורת מוחזק ,ואפילו
באופן דליכא כנגדו חמ״ק[.
ויערין באמרי בינה )דיני דיינים סי׳ מ״ג( שכ׳
דמדברי כל האחרונים משמע
דתפיסה מהני גם בהניחו ברה״ר ודלא
כרבינו ,אלא שכ׳ לחלק בזה בין תפיסה
במטלטלין דמהני ,לתפיסה בקרקע דאין כח
תפיסתו אלא בשעה שיושב בה .אכן מדברי
הקצה״ח הנ״ל משמע דאפי׳ בקרקע כיון
שישב בה שעה אחת שוב לא פקע כח
תפיסתו הגם שאינו יושב עכשיו בקרקע,
וכמש״נ.
והנה לפי חידושו של רבינו ,דדין ״תפוס״
מהני רק עד כמה שהממון תח״י,
יש לעיין היאך הדין בגונא דנפסק דין כל דאלים
גבר ונתגבר א׳ מהם וזכה בממון .ושוב
הניחו ברה״ר ,דלכאו׳ לפמש״כ רבינו כאן

הונטרם

כלל ג סעיף ז

הספיהות

הנה

מצאתי ראיה לאחד מהצדדים ,ויותר מסתבר לי כפי צד האחרון דבכהאי גוונא
נמי מהני תפיסת הנעלים מיניה דהתופסלב:
זר זהב

יהיה הדין כדא״ג] ,דכיוון שהניחו ברה״ר
פקע כח תפיסתו מהחפץ[ .ואולי יש לחלק,
דכל דברי ובינו הם דוקא בגונא דאיכא
חמ״ק כנגד תפיסתו ,משא״ב בדין כדא״ג
דליכא חמ״ק לא פקע כח תפיסתו ,וצ״ע.
ואפשר לדחות לפמשנ״ת
כ״ה( ע״פ דברי הגרי״ז )הובאו
בקוה״ב ב״מ סי׳ ד׳( ,דבדין כל דאלים גבר,
כיון דהוי תפיסתו ע״פ בי״ד ,א״כ זה שקדם
ותפס נעשה ל״מוחזק״ בממון )ואינו רק
״תפוס״( ,וכיון דהוי ״מוחזק״ ,לא פקעה
חזקתו גם לאחר שהניחו ברה״ר.
לק׳ ) כ ל ל ח׳ הערה

ויסוד לזה ,מדברי הרא״ש בב״ב )פ״ג
כ״ב( שב׳ דבדין כדא״ג אחר שנתגבר
הראשון ותפס לא מצי השני לחזור ולתפוס
]וכ״כ באמרי בינה לדקדק מלשון הרמב״ם[,
ולכאו׳ צ״ע מאי שנא מתפיסה בברי או
בפלוגתא דרבוותא ,שנקט רבינו כאן דמהני
תפיסה בחזרה .אמנם לפי יסוד הגרי״ז א״ש,
דבאמת בדין כדא״ג זה שקדם ותפס נעשה
ל״מוחזק״ ,ולהכי לא מהני תפיסה בחזרה.
]אכן יעוי׳ ברא״ש שם שפי׳ דהא דלא מהני
תפיסה בחזרה הוא מטעם שסמכו ע״ז שמי
שהאמת עמו ימסור נפשו יותר ,אכן נראה
דהך סברא אינה אלא לומר דמה״ט נעשה
ל״מוחזק״ בממון שתפס )וכן נראה שפי׳ את
ד׳ הרא״ש בתומים סי׳ קל״א סק״א ,יעו״ש(,
ולפ״ז א״צ לסברת הגרי״ז דהוא משום
שתפס ע״פ בי״ד ודו״ק .אכן גם לפ״ז ניחא
מה שהערנו לעיל ,דכיון דהוי ״מוחזק״
בממון ,לא פקע כח חזקתו ,אפי׳ שהניחו
ברה״ר[.
אות

לב .מבואר מד׳ רבינו דאיכא ג׳ דרגות
דתפס
דהיכא
בתפיסה.
ברשות פשיטא דלא מהני תפיסה בחזרה,
וכמש״כ הרמב״ן ב״מ )י ,א( .משא״ב
בתפיסה בברי או בפלוגתא דרבוותא ,מהני
תפיסה בחזרה .ואילו בתפיסה קודם שנולד
הספק נסתפק רבינו אי מהני לחזור
ולתפוס.
והביאור בזה הוא ,דבתפיסה ברשות כיון
דהבעלים מסרו לו הממון ע״מ
שיהיה שלו נחשב ל״מוחזק״ בממון ,וכ״כ
הרא״ש בסוף פ״ק דבכורות וז״ל ,״אבל
נתנוהו לו בעלים הדר הוי ליה איהו בעלים״,
והיינו דע״י שתפס ברשות נעשה הממון
בחזקתו ,ולכך פשיטא ראם חזר השני ותפס
מוציאין מידו .משא״כ בתפס בברי או
בפלוגתא דרבוותא ,לא נעשה ל״מוחזק״
בממון שתפס ,אלא רק דמספק אין מוציאין
מידו ,כמבואר ברא״ש בפ״ק דב״מ סי״ג,
ועי׳ בד׳ רבינו לעיל )כלל א׳ ס״ד ושם הערה כ׳(,
רכל היכא שאין תפיסתו בדבר מכח שהיה
בעלים עליו קודם לכן ,לא חשיב ״מוחזק״
בו ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,ולכך מהני תפיסה
בחזרה.
ולגבי תפיסה קודם שנולד הספק נסתפק
רבינו ,די״ל דכיון דבשעה שתפס
החזקנו שהממון שלו] ,דהרי מיירי בגוונא
דנולד הספק לגריעותא דהתופס ,כמבואר
לעיל[ ,ממילא נעשה ל״מוחזק״ בממון ,או
דלמא כיון דבא לידו הממון ע״י תפיסה ,לא
חשיב מוחזק בממון אלא הוי רק ״תפוס״,
ומ״תפוס״ מהני תפיסה בחזרה.
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בלל ד
יבאר טעם מה שיש לחלק בין ספיקא דדינא לתקפו כהן ,ולענין דינא טפי
מסתבר רגם בתיקו לא מהני תפיסה .ובו יבואר שאין לחלק בזה בין
ממונא לקנסא:

א בענין תיקו או בעיא דלא איפשטא דקולא לנתבע אי מהני ביה תפיסה או
לא ,נחלקו הרמב״ן והרא״ש ז״ל בדעת הרי״ף .שהרא״ש הבריח
מיניה דסובר דמהני בהו תפיסה ,וז״ל בפרק ב׳ דבבא קמא )סי׳ כ( ,מיהו
תימה למה לא הביא רב אלפס הך בעיא דרב אשי אם יש שינוי לצרורות
לרביע נזק ,ואפשר דסובר דאין נפקותא בבעיא זו ,משום דלא מצינו בבבל
צרורות דביעוט דהוי משונה וקנסא הוא אלא אם כן תפס] ,וכי תפס[ לא
מפקינן מיניה עד דמשלם חצי נזק וכרי* .מיהו תימה כיון דספיקא דדינא
הוא מאי מהני תפיסה ,כיון דלא איפשיטא הבעיא אוקי ממונא בחזקת מריה
ושלא כדין תפס ,ודמיא להא דפרק קמא דבבא מציעא )ו־( גבי ספק בכור
דאם תקפו כהן מוציאין מידו וכר ,וכן נוטה דעת רבינו יצחק בעל התוס׳
זר זהב

א .היש״ש בב״ק )פ״ק סי׳ מ״ג( העלה
דאע״ג דמהני תפיסה בקנס
בזה״ז ,כמבואר בב״ק )טו ,א( ,מ״מ לאחר
שתפס אין הראשון יכול לחזור ולתפוס
ממנו .ובנתה״מ )סי׳ א׳ סק״ה( הקשה על
היש״ש דלדבריו אכתי תקשי קושית הרא״ש
אמאי לא הביא הרי״ף להלכה האבעיא אי
יש שינוי לצרורות ,והרי איכא נפק ״מ
לגוונא דחזר ותפס ,דאי ליכא שינוי
לצרורות וחייב ח ״נ ,אם תפס הניזק ח ״נ
שוב לא מצי המזיק לחזור ולתפוס ,משא״כ
אי הוי ספיקא ,א״כ אם חזר המזיק ותפס
מהני תפיסתו ,ומדכתב הרא״ש דליכא נ״מ
בבעיא זו ,ע״כ דס״ל דגם בוודאי קנס ,מצי
המזיק לחזור ולתפוס.
ו הנ ה האחדונים דנו ) ע י׳ חזו״א ב״ב סי׳ י״ג אות
י׳ .וברכ״ש ב״מ סי׳ כ״ד( ,בגוונא דמהני

תפיסה בספק ממון ,אי רשאי לכתחילה
לתפוס ,או דלכתחילה לא יתפוס ,ודק דאי
תפס אין מוציאין מידו .ומדברי הרא״ש
מוכח דרשאי לתפוס לכתחילה ,שהרי אי
נימא דאסור ,יקשה אמאי לא הביא הרי״ף
להלכה בעיא דיש שינוי לצרורות ,והרי איכא
נ״מ לענין תפיסה ,דאי ליכא שינוי לצדודות
וחייב ח״נ ,א״כ רשאי הניזק לתפוס
לכתחילה] ,וכמבואר בהגהת הרעק״א על
שו״ע חו״מ סי׳ א׳ בשם היש״ש ,דתפיסה
בקנסות  -דהוא מדין עביד איניש דינא
לנפשיה ,וכמש״כ הדא״ש פ״ק דב״ק סי׳ כ׳ -
הוא דין לכתחילה[ ,משא״כ אי הוי ספק,
מהני תפיסתו רק בדיעבד ,אולם לכתחילה
לא יתפוס .ומדכתב הרא״ש דליכא נ״מ בהך
בעיא ,ע״כ דס״ל דגם בדין תפיסה בספיקות
מותר לתפוס לכתחילה.
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מנז

בפרק ב׳ דכתובות= ,הלכך נראה דאפילו תפס לא גבי אלא רביע נזק ע״כ.
ובסמוך שם גבי בעיא דהיתה מהלכת ובו /בתב הרא״ש תו דלדברי האומר
דבכל תיקו מהני תפיסה ,ואחר כך כתב ג״ב ולרבותינו האומרים רכל תיקו אי
תפס לא מפקינן מיניה ,וכל זה על הרי״ף כיון ,ומזה נראה שהחליט דהרי״ף
סובר דמהני תפיסה בתיקו ואף שמתחילה כתבו בלשון אפשר .אבל הרמב״ן
סובר ברעתו דלא מהני תפיסה בתיקו ,שבפרק ב׳ דבבא קמא גבי זרק כלי
מראש הגג כתב )במלחמות דף יא :בדפי הרי״ף( ז״ל ,ומי שתמה עליו ]ר״ל על הרי״ף[
מפני שכתב בפשיטות מימרא דרבה ,יפקח עיניו ויראה כמה בעיות אחרות
שעלו בש״ס בתיקו וכתבן הרב כאילו נפשטו לקולא לפטור מפני שהדין
כשניהם שוה ע״ב.
והרב ז״ל נוטה אחר הרא״ש ,ובסי׳ ט׳ כתב על לשון הרמב״ן הנד ז״ל ,ואני
בעניי חפשתי בכל המקומות ראבעיא בש״ס ולא ראיתי שכתבן הרי״ף
זר ז ה ב

ב .צ״ע היכא מבואר כן בדברי התום׳,
והלא התום׳ בקושייתם ]שהקשו
על הגם׳ בבתובות )כ .א( אמאי מהני התם
תפיסה[ ,מיירי גבי ספיקא דתו״ת וספק בכור,
דהוו תרוייהו ספיקא דמציאות .ואולי י״ל
דכוונת הרא״ש למה שהק׳ התוס׳ בהמשך
דבריהם ,גבי משכיר בית לחבירו ונתעברה
השנה אמאי מהני תפיסת השוכר ,והרי התם
הוי בפשוטו ספיקא דדינא ,דמספקא לן אי
תפוס לשון ראשון או לשון אחרון] ,וכן
מבואר בתוס׳ בב״ב )סב p ,ד״ה איתמר
וברא״ש שם פ״ד )אות ג׳( דספיקא דמשכיר
בית לחבית חשיב ספיקא דדינא ,ודלא
כמש״ב המל״מ דהוא ספיקא דמציאות ,כיון
דהספק הוא בדעתו[ ,וא״כ מוכח דס״ל
להתוס׳ דבספיקא דדינא לא מהני תפיסה.
עוד יש לפרש דמוכיח כן ממש״כ התוס׳
שם דלא מהני תפיסה בתו״ת ,ומדמי
הרא״ש ספיקא דדינא לספיקא דתו״ת,
]וכמש״כ רבינו בסמוך )אות ד׳( ,דהסוברים

דמהני תפיסה בספיקא דדינא ,הוא משום
דס״ל דספיקא דדינא דמי לספיקא דתו״ת,
דבתרווייהו לא מהני חזקה להכריע את
הספק[ ,וכיון דס״ל להתוס׳ דלא מהני תפיסה
בתו״ת ,ע״כ דגם לא מהני תפיסה בתיקו,
ודלא כהרי״ף.
אולם הש״ך בתק״כ )אות  nכתב ,דהרא״ש
פי׳ מש״כ הרי״ף דמהני תפיסה
בבעיא דשינוי לצרורות ,דאין זה מטעם דהוי
ספיקא דדינא ,אלא הוא משום דס״ל להרי״ף
דהא קיי״ל דאי תקפו כהן מוציאין מידו ,הוא
דוקא בספק בכור ,משא״כ בשאר ספק ממון,
שפיר מהני תפיסה] ,ועי׳ מש״כ רבינו לק׳
)ס״ג( לבאר סברת הש״ך בתרי אנפי[ .ולפ״ז
מבוארים ד׳ הרא״ש בפשיטות ,דכוונת
הרא״ש להוכיח מד׳ התוס׳ דלא מהני תפיסה
אף בשאר ספיקות ,ומוכיח כן ממה שהקשו
התוס׳ אמאי מהני תפיסת המלוה בסוגיא
בכתובות )כ ,א( ,אלמא דתפיסה לא מהני אף
בשאר ספק ממון ,ולאו דוקא בספק בכור.
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כאילו נפשטו לקולא ,ואפשר שהוא סמך על מה שכתב הרי״ף בפרק הפועלים
)ב״מ נד .בדפי הרי״ף( גבי בעיא דרועה ,ואין מזה ראיה ע״כג ,וע״ש בדברי
הרב שהולך ומונה בעיות רבות שכתב הרי״ף בהן בפירוש תיקו או לא
איפשיטא .והנה מה שכתב שסמך על בעיא דרועה דבר ה׳ אמת בפיו ,שכן כתב
להדיא כדיני תפיסה )כ״מ ו ,(.אלא שגם שם כתב ורבים אחרים יש ולא הזכירן.
ובעניותי אחר החיפוש מצאתי עוד להרמב״ן בספר המלחמות סוף פרק המוכר
את הספינה )ב״ב מג .כדפי הדי״ף( על מה שנראה שם מהרי״ף דכליו של
זר זהב

ג .הנה בגמ׳ שם מבעיא רועה ולסטים מזוין
אי חייב בתשלומין .והרי״ף כ׳
בסתמא דפטור ,ומזה למד הרמב״ן דלהרי״ף
לא מהני תפיסה בספיקא דתיקו .וב׳ הש״ך
לדחות ראייתו ,דהרי״ף היה לו גירסא אחרת,
דהך בעיא דרועה איפשטא ]וכן הוא בש״ס
לפנינו[ ,ולהכי כ׳ הרי״ף בפשיטות דפטור.
ונראה דיש לדחות ראיית הרמב״ן גם לפי
גירסתו ]דהך בעיא לא איפשטא[,
רי״ל דהכא כו״ע מורו דלא מהני תפיסה ,כיון
שהחיוב תשלומין הוא בתולדה מההיוב
שמירה ]וכמו שמבואר בדברי האמרי בינה
שהבאנו בסמוך ,ועי׳ בזה בקה״י עמ״ס ב״מ
סי׳ ל״ח[ ,וכיון דלגבי החיוב שמירה נקטינן
לקולא והיינו דא״צ השומר לשמור כזו
שמירה מעולה ,ממילא פטור השומר מחיוב
תשלומין בתורת ודאי ,ושוב לא מהני תפיסה.
אכן הרמב״ן ]שב׳ להוכיח מבאן דלהרי״ף
לא מהני תפיסה בתיקו[ ס״ל דאע״ג
דלגבי החיוב שמירה אזלינן לקולא ,מ״מ אין
זה מתורת הכרעה בספק שאינו מחוייב
בשמירה ,אלא רק דמספק א״א לחייבו
לשמור ,דספק ממונא לקולא ,וכיון דלא נפיק
מכלל ספק ,בדין הוא שתועיל בזה תפיסה,
ומדסתם הרי״ף וכ׳ דפטור ,ע״כ דס״ל דלא
מהני תפיסה בספיקא דתיקו.

רעי׳ מש״כ האמרי בינה )דיני דיינים סי׳ נ׳(,
]וכ״ה בהגהתו לספר דברי חיים דיני
תפיסה סי׳ ז׳[ ,לדחות הראיה מרועה מזוין
באופ״א וז״ל ,״לכאו׳ י״ל דבבעיא זו מודה
הרא״ש דלא מהני תפיסה ואין ראיה מד׳
הרי״ף הללו ,דע״ב לא מהני תפיסה רק היכא
דהספק נולד אם הנתבע חייב ממון אם לאו,
ובזה י״ל דבספיקא דדינא מהני תפיסה,
והיינו כיון שהוא תפוס הוי איהו מוחזק,
אבל בבעיא זו דלסטים מזוין הספק נולד אם
השומר מחוייב בשמירה כזו למסור נפשו נגד
הלסטים מזוין או אינו מחוייב בשמירה בזו,
וכה״ג מוקמינן על חמ״ק ,ומספק אינו
מחוייב למסור נפשו נגד הליסטים מזוין,
וממילא שוב לא מהני תפיסה ,אף שהתופס
הוא מוחזק בממון לא מהני חזקתו ,דלא ע״ז
נולד הספק אם השומר מחוייב ממון או
פטור רק אם מחוייב בשמירה כזו אם לאו,
וכמו שמצינו לענין איסור דלעולם אזלינן
בתר חזקה על מה שנולד הספק ,ועי׳
ריטב״א מס׳ ערובין)לו ,א( ,וז״ל ,דבכ״מ אין
לנו לדון חזקה אלא מדבר שהספק בא ממנו
וכן גבי מקוה וכו׳ .בן לענין תפיסה בספיקא
דדינא יש לנו לחלק ,בשלמא היכא שאנו
דנים על חיוב ממון ומוקמינן על חזקתו מהני
תפיסה דשוב הוי התופס מוחזק ,אבל באם
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קנט

לוקח ברשות מוכר וכן להיפוך אידי ואידי לא קני ,כתב הרמב״ן ז״ל ואפשר
שהוא מסתפק ומפני כך כתב דלא קני ,ויש בעיות בתלמוד שכתבן רבינו כאילו
נפשטו לקולא משום שאמרו המוציא מחבירו עליו חראיה ,ואחד מהן בשלהי
הפועלים כבבא מציעא ולענין הגט אחרת בתחילת פרק התקבל ורבות אחרות
ע״ב.
והנה הזכיר הרמב״ן עוד אחרת לבד מהאי דרועה מזוין ,אבל לא יכלתי לבוץ
דעתו בהך דהתקבל ,שבעיני נראה שנתכוין על האי מילתא דמספקא ליה
התם לרב )גיטין סג (:אי הולך כזבי ואפילו הכי קאמר רב דהולך מנה שאני חייב
לו אינו יכול לחזור בו משום דספק ממונא לקולא כדאמרינן התם ,אלמא אף
דמספקא לרב קאמר בסתם אינו יכול לחזור בו משום דהמוציא מחבירו עליו
הראיה י ,אבל מלשון הרמב״ן נראה שעל הרי״ף נתכוין ואיהו ז״ל פסק שם
זר זהב
נולד הספק אם מחוייב בשמירה כזו אם לאו,
ואמרינן דמספק אינו מחוייב למסור נפשו
ממילא פטור ולא מהני תפיסה״ ,עכ״ל.
ומבואר מדבריו דהא דמהני תפיסה בתיקו,
הוא משום דע״י שתפס נעשה
ל״מוחזק״ בממון ,ומהני חזקתו להכריע את
הספק לקולא ,ולהכי לא מהני תפיסה בבעיא
דרועה מזוין ,דל״ש שתועיל חזקתו בממון
להכריע את הספק לקולא ,כיון דהספק נולד
על חיוב השמירה ,וע״ז ליכא חזקה.
והרמב״ן דפליג ע״ז ]והוכיח דהרי״ף ס״ל
דלא מהני תפיסה בתיקו ולא חילק כנ״ל[,
אזיל לטעמיה בריש נדה ,דדנים דין חזקה
אפי׳ בגוונא דאין הכרעת החזקה על הספק
הנולד ,וכמו שהביא באמרי בינה שם.
אכן בעיקר מה שנקט האמרי בינה דע״י
תפיסה נעשה ל״מוחזק״ בממון שתפס,
יעוין בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ס שנקט דכל
היכא דבא לידו הממון ע״י תפיסה לא חייל
ליה תורת ״מוחזק״ בממון שתפס אלא הוי רק
״תפוס״ ומספק אין מוציאין מידו יעו״ש ,ועי׳

לק׳ כלל ו׳ הערה נ״ח מה שנחלקו בזה הש״ך
והש״ש .ועי׳ בדברי רבינו לעיל)כלל ג׳ ס״ז( מה
שחילק בזה בין תפיסה בתיקו דהוי רק
״תפוס״ ,לבין תפיסה קודם שנולד הספק
דשפיר הוי ״מוחזק״ בממון ,וכמו בתפיסה
״ברשות״ עיי״ש .וע״ע במה שהביא רבינו
לעיל )כלל א׳ ס״ס בשם חכמי דורו ,דמבואר
מדבריהם דלהסוברים דמהני תפיסה בתיקו,
נעשה ל״מוחזק״ בממון.
ד .חיינו הלוה שהוא מוציא ועליו הראיה,
וכן מבואר ברש״י שם בד״ה ספק
ממונא ,דהמלוה חשיב בכה״ג למוחזק ,והלוה
למוציא ,ולכך אין הלוה יכול לחזור בו,
יעו״ש .אולם צ״ב בזה אמאי באמת נחשב
המלוה למוחזק במעות ,והרי המעות אינם
ברשותו כלל אלא ביד השליח ,ועי׳ מש״ב
בפנ״י שם ,דכיון שהשליח תופס המעות עבור
המלוה להכי חשיב המלוה למוחזק במעות,
וע״ד מש״כ התוס׳ בב״מ )ב ,א( גבי מנה
שלישי ,דביון שהנפקד תופס בחזקת שניהם,
חשיבי תרוייהו מוחזקין בו ,יעו״ש.
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דלא ברב .וע״ש בחידושי רשב״א שיש לו שיטה אחרת בהולך כזבי ,ולשיטתו
היה עולה ראיות הרמב״ן כהוגן ,אבל אין זה שיטת הרי״ף ז״ל .וזולת הך
דהולך כזבי לא מצאתי שם בעיא אחרת שיסמוך בו הרמב״ן דבריו.
והרב האורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן ט׳-י׳( טרח ואסף בעיות רבות לעמוד
מהן על דעתו של הרי״ף ,ובכולן לא העלה דבר ברור ,זולת בהאי דשלהי
הפועלים דכתב הרי״ף )ב״מ נג .כדפי הרי״ף( בסתם דפועל העושה בגפן זה
זר
אמנם אכתי צ״ע ,דבפשוטו השליח תופס
המעות עבור מי שהוא הבעלים
באמת ,והרי בזה גופא הוא דמספקא לן,
דלהצד דמצי הלוה לחזור בו א״כ הוו
המעות של הלוה ,ואי לא מצי לחזור בו הוו
המעות של המלוה ,ונמצא דהוו תרוייהו ספק
מוחזקין] .ולא דמי למנה שלישי שהנפקד
תופס בחזקת שניהם ,דכבר ביאר הגרא״ז
)הובאו דבריו בקה״י על ב״מ סי׳ א׳( דשאני התם
דהפקידו שניהם בכריכה אחת ,כמבואר
בסוגיא שם ולהכי הנפקד אוחז בחזקת
שניהם[ .וצ״ל דכיון דהלוה מסר המעות
לשליח בכדי למוסרם למלוה א ״כ הלוה
תופסם עבור המלוה דוקא ,ולכך הוי
המלוח מוחזק והלוה מוציא .ועי׳ מש״כ
בזה במשנת ר׳ אהרן עמ״ס גיטין עמ׳
קס״ב.
והנה בנתה ״מ )כללי תפיסה סכ״א( כ׳ דתפיסה
ע״י שליח לא מהני כיון דהוי חב
לאחרים ]וכ״ה בשו״ע אה״ע סי׳ ע״ז ס״ג,
ועי׳ בב״ש סקל״א וח״מ סקכ״ט[ .ולכאו׳
מדברי רש״י שכ׳ דמהני תפיסת השליח
לאשוויי המלוה מוחזק ,מבואר דלא
כהנתה״מ .אכן יעוין בש״ך בתק״כ )סי׳ קכ״ס
דנידון זה אי מהני תפיסה ע״י שליח ,תליא
בפלוגתא בין רש״י לתוס׳ בגיטין )יא ,ב(,
בסוגיא דתופם לבע״ח במקום שחב לאחרים,

זהב
דשיטת רש״י שם דמהני ולהתוס׳ לא מהני.
ולפ״ז מש״כ רש״י בסוגיא דתן כזכי ]דהוי
המלוה מוחזק במעות ע״י תפיסת השליח[,
הוא לטעמיה .אולם באמת שיטת רש״י צ״ב,
אמאי באמת מהני תפיסת השליח והרי הוי
חב לאחרים ,וכמש״כ הנתה״מ .וצ״ל דס״ל
לרש״י דדינא דחב לאחרים נאמר רק
בשליחות של חלות ,דלאו כל כמיניה לפעול
לחבירו היכא דחב לאחרים ,משא״כ
בשליחות של תפיסה דהוא מדין ״ידו כידה״,
]הנלמד מדין שליח קבלה ,כמבואר בפנ״י
קידושין מא ,א[ ,לא איכפת לן במה שהוי
חב לאחרים.
וכעיקר מש״כ רבינו בביאור דברי הרמב״ז
]דהא דנקט לישנא דאינו יכול
לחזור בו ,הוא לאשמועינן דלא מהני שיתפוס
הלוה מן השליח[ ,צ״ע ,דהרי אפי׳ אי נימא
דהמלוה נחשב תפוס במעות ,כיון דהשליח
תופס עבורו וכמש״נ ,מ״מ אמאי לא תועיל
תפיסה בחזרה ,והרי רבינו לעיל בסוף כלל ג׳
נקט דהיכא דבא לידו הממון בתפיסה ,מהני
תפיסה בחזרה .וצ״ל דכיון דמסרם הלוה
לשליח בכדי שיתנם למלוה ,הוי בגדר
״תפיסה ברשות״ ,ובתפיסה ברשות נחשב
ל״מוחזק״ בממון ,ואינו רק ״תפוס״ ,ולכך
לא מהני לחזור ולתפוס ,וכמש״כ הרמב״ן
בב״מ )ו ,א( ,עיי״ש.

מונטרם

כלל ד סעיף ב

הספיהות

רןםא

אינו אוכל בגפן אחרת ובש״ס הוא בעיא דלא איפשיטא .וגם אני מצאתי עוד
אחת בפרק הכותב ,דכתב הרי״ף שם )כתובות מז :בדפי הרי״ף( ז״ל איבעיא להו
הפוגמת כתובתה בעדים מהו וכר ומסקנא בין בעדים בין שלא בעדים לא תפרע
אלא בשבועה עכ״ל ,והך בעיא לא איפשיטא בש״ס )כתובות פז (:ואפילו הכי
כתב הרי״ ף ומסקנא דלא תפרע אלא כשבועה ,משום דכיון דלא איפשיטא
קולא לנתבע:
כ אך גם אם ימצא בהרי״ף באיזה מקומות שסתם בתיקו לקולא עדיין אין
להוכיח שיסבור כן בכל תיקו ]דלא[ )ד(יהני תפיסה ,דאפשר דבהנך
מקומות לחוד סובר דלא מהני תפיסה ומש״ה סתם בהו .שהרי הרמב״ם דסובר
דמהני ואפילו הכי סתם בקצת מקומות לקולא ,וכמו שכתב הרב המגיד בפרק
א׳ מנזקי ממון )הי״א( ז״ל ,ופסק שאם תפס אין מוציאין מידו וכן דרכו בכל
תיקו דממונא מלבד קצת מקומות שיש טעם למה לא כתב כן ע״כ ,ודבר זה
השיב הרב על הרמב״ן ויפה השיב .ובהנך שני בעיות שהבאתי בסעיף הסמוך
גם הרמב״ם סתם בהו לקולא ,שבפרק ט״ז מאישות )הי״ד( כתב בסתם דאפילו
פוגמת כתובתה בעדים לא תפרע אלא בשבועה ובפרק י״ב משכירות )ה״י( סתם
דעושה בגפן זה אינו אוכל בגפן אחרת י .אבל מה שהרב ז״ל הוסיף להכריח
זר זהב
ה .עי׳ באבן האזל שב׳ לבאר טעם הרמב״ם
וחנה להלן ) ב סי ף כלל ד׳( הביא רבינו את ד׳
הרא״ש דפליג על הרמב״ם וס״ל
בזה .ע״פ מש״ב הרמב״ם בפ״ב
מהלכות שאלה ופקדון ,דבספק שאלה
דמספק אין צריך הפועל לשלם ,ואע״ג
דבעלמא ס״ל להרא״ש דלא מהני תפיסה
בבעלים חייב השומר לשלם מספק ,וביאר
המ״מ ,דכיון דיש כאן סיבה ודאית לחייב
בתיקו ,מ״מ שאני הכא דכיון דפועל משל
השומר משום פשיעתו ,ומספקא לן אם יש
שמים הוא אוכל ,וממ״נ הוי של הבעלים,
בזה פטוד מחודש מגזה״ב ,אמרינן דאין ספק
ל״ש בזה הכרעת חמ״ק יעו״ש .ולפ״ז צ״ע
מוציא מידי ודאי ,ואין השומר יכול לפטוד
מה שפסק הרמב״ם דלא מהני בזה תפיסה,
עצמו מספק .וא״כ הוא הדין הבא ,כיון
והדי בכה״ג דליכא חמ״ק מודה הרמב״ם
דמהני תפיסה ,וכמש״כ בתשו׳ הדשב״א )ח״א
דקיי״ל דפועל משל שמים הוא אוכל ,והספק
סי׳ שי״א( .אמנם לפמש״נ ניחא .דשאני הכא
הוא אם איכא בזה פטור מחודש מגזה״כ,
דאיכא טעמא דאין ספק מוציא מידי ודאי,
דהתורה התירה אכילתו מבלי שישלם ,אמרינן
ובכה״ג לא מהני תפיסה אפי׳ היכא דליכא
דאין ספק מוציא מידי ודאי ,ואין הפועל יכול
חמ״ק] ,ועי׳ בברכת שמואל על ב״מ )סי׳ א׳(
לפטור עצמו מספק ,עכ״ד] .ועי׳ במש״כ
דדינא דאין ספק מוציא מידי ודאי מהני
בתשו׳ הגרע״א מהדו״ת סי׳ ק״ג אות ט״ז[.

מסב

הונטרם

כלל ד סעיף ב

הסמיהות

שדעת הרי״ף דמהני תפיסה מדלא הביא בעיא דרב אשי וכמו שתמה הרא״ש,
אין בזה כדי הכרעה ,וכמה בעיות מצינו בש״ס שהרי״ף השמיטן ולא נודע לנו
טעמו.
ובהך בעיא דרב אשי לדעתי טעם נכון ,משום דל,אמרי עלה )ב״ק יט (.ותפשוט
מדרבא דבעי רבא יש העדאה לצרורות או לא ,ומשני רבא אם תמצי
לומר ל,אמר ,אם תמצי לומר אין שינוי יש העדאה או אין העדאה ,ודרכן של
הרי״ף והרמב״ם ז״ל לפסוק בכל מקום כאם תמצי לומר .ואף דהר״ן בפרק
קמא דקידושין )דף ג :בדפי הרי״ף( כתב דהאי כללא לא אמרינן אלא היכי דאם
תמצי לומר מפורש בש״ס אבל כשאינו מפורש אע״פ שאנן מפרשינן בדרך אם
תמצי לומר לא אזלינן בתריה ע״ש ,התם טעמא אוחרא הוא ,דכל שאינו
מפורש בש״ס אפשר שאין הבעיא מתפרשת בדרך האם תמצי לומר הזה ואין
אנו סומכין על פירושינו בזה ,אבל כל שהאם תמצי לומר מפורש בש״ס שפיר
אזלינן בתריה אעפ״י שאינו מפורש בתוך הבעיאי .תדע דבפרק קמא דנדרים
זר זהב

לסלק הספל ,לגמרי ,ועדיף מדין מוחזלו
וחמ״ק ,ויסוד לזה מסוגית הגמ׳ בקידושין
)מה p .גבי נשאת שלא לדעת אביה
)דמספקא לן שמא ימחה( דמבואר התם שאם
מתה לא מהני תפיסת הבעל )עי׳ תוס׳ ורא״ש
שם( ,ולשי׳ הרמב״ם )דבעלמא מהני תפיסה(,
ע״ב צ״ל דשאני התם דאיכא לטעמא דאין
ספק מוציא מידי ודאי) ,וכ״ב הדברי חיים דיני
אונאה סי׳ ה׳( ,ועי׳ במהר״ם עמ״ס ע״ז ) מ ב ,ב(
בתוד״ה מפני[.
ועי׳ בשו״ת התשב״ץ )סי׳ רע״ב( שביאר
בדעת הרמב״ם דספיקא דפועל אי
אית ליה היתר אכילה חשיב ספיקא דאיסורא,
ומשו״ה לא מצי לתפוס מספק] ,וביאר כן
בדברי הרמב״ם בהמשך ההלכה שכ׳ רלא
יהיו בניו או אשתו מהבהבין לו השיבולין
יעו״שן .ודבריו צ״ב דהרי קיי״ל בכ״מ דספק
ממונא לל,ולא ולא חיישינן לאיסור גזל,

וכמש״נ לעיל ]כלל א׳ ס״ו[ ,וא״כ מ״ש
ספיקא דפועל.
וי ״ ל עפש״כ הגרש״ש בשע״י )ש״ה פ״א(
דהא דספק ממונא לקולא הוא דול,א
היכא דאיכא בספק הכרעה בדיני המשפט,
משא״כ היכא דליכא שום הכרעה מצד
משפטי הממון אזלינן אף בספק גזל לחומרא
וכמו בשאר ספק איסור .ומעתה כיון דקיי״ל
דפועל משל שמים הוא אוכל ,נמצא דאין
הספק נופל על הממון ,אלא רק אם איכא
לפועל ״היתר אכילה״ ,וא״כ לא שייך בזה
הכרעה במשפטי הממון ,ולהכי אזלינן
לחומרא ככל ספק איסור ,ודו״ק.
ו .הנה בפשוטו היה נראה לבאר את שיטת
הרמב״ם והרי״ף דהלכה כאת״ל,
דהוא מכללי הש״ס ,וכהא דהלכה כסתם
משנה ,ומחלול,ת ואח״כ סתם הלכה כסתם,
וא״כ זהו דוקא כאשר האת״ל הוא מפורש

מונטרס
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הסעיר,ות

מסג

)ז (.בעי תלמודא יש יד לצדקה והדר בעי יש יד להפקר ,ומקשה היינו צדקה,
ומשני אם תמצי לומר קאמר ,אם תמצי לומר יש יד לצדקה יש יד להפקר,
וכתב שם הר״ ן דלדרך הרמב״ם שפוסק כאם תמצי לומר בכל מקום קיימא לץ
יש יד לצדקה ,והתם לא איתפריש האם תמצי לומר בתוך הבעיא ,אלא דש״ס
מפרש דאי אפשר לאוקמה הבעיא דיש יד להפקר אלא כאם תמצי לומר דיש יד
לצדקה .והכי נמי כיון דהש״ס קאמר דאי אפשר לאוקמה בעיא דרבא אלא באם
תמצי לומר אין שינוי לצרורות ,והשתא דאם תמצי לומר דרבא פשיטותא הוא
ורב אשי מספקא ליה אין ספקו של רב אשי מוציא מידי ודאי של רבא ,וכמו
שכתב הרא״ש בהאי פירקא )סי׳ ב( גבי בעיא דרבא בדרסה על הכלי ע״ש ז.
זר ז ה ב

בתוך הבעיא ,משא״כ כאשר אנו מפרשים כן
מעצמנו לא נאמר הך כללא] .ועי׳ בספר עין
זוכר להחיד״א )מערכת א׳ כלל נ״ב( דפירוש
״את״ל״ הוא רכן היא מסקנת הדברים[.

)בכללי הפוסקים סי׳

פשיטותא ,עי׳ בשדה חמד
א׳( שהביא שהאחרונים נחלקו בזה .אכן
מדברי הרא״ש בב״ק )פ״ב אות י״ד( משמע
כמש״כ רבינו ,עיי״ש.

אכן רבינו בסמוך פירש מאי דהלכה כאת״ל
באופ״א ,דכיון דלרבא פשיטא ורב
אשי מספקא ליה ,אין ספיקו של רב אשי
מוציא מידי ודאי של רבא .ולפ״ז הא דבעי
דהאת״ל יהיה מפורש בש״ס הוא מטעם
אחר ,דיש לנו לחוש שמא באמת אין הבעיא
מתפרשת בדרך את״ל ואין אנו סומכים על
פירושינו בזה ,וכמש״ב דבינו .ויסוד ד״ז,
דאין ספיקו של אמורא אחד מוציא מידי
ודאי של אמורא אחר ,מפורש הוא בדברי
הדמב״ן במלחמות בב״ק )כר p ,יעו״ש .אכן
יעוי׳ במל״מ )פ״ב מהל׳ טומאת מת ה״י( הנ״ל,
שצידד דהך כללא לא איתמר גבי פשיטות
של אמורא כנגד ספיקו של רב אשי ,כיון
דרב אשי הוא מאריה דתלמודא ,וזהו לכאו׳
דלא כמבואר בד׳ רבינו כאן ,דהלא בעיא
דשינוי לצרורות הוי בעיא דרב אשי.

ז .דברי רבינו צ״ע ,דהנה יעוי׳ בגמ׳ שם
דפדיך דבעיא דרב אשי ]אי יש
שינוי לצרורות[ תפשוט מדרבא ,דבעי רבא
יש העדאה לצרורות או אין העדאה ,מכלל
דס״ל לרבא דאין שינוי] ,פי׳ דאי יש שינוי
ומשלם רביע נזק ,ל״ש דע״י העדאה ישלם
נ״ש ,וכדפירש״י שם[ .וע״ז דחי הש״ס
״דלמא רבא את״ל קאמר ,את״ל אין שינוי,
יש העדאה או אין העדאה״ .הרי להדיא
דבעיא דרב אשי ליכא למיפשט מדרבא ,כיון
דרבא גופא מספקא ליה אי יש שינוי
לצרורות.

ובעיקר

מש״כ רבינו ,דהרי״ף ס״ל
כהרמב״ם דכל את״ל הוי

וכן איתא בספר שער המלך )פ״ג מאישות ה״י(,
דהק׳ לשי׳ הרי״ף דכל את״ל הוי
פשיטותא ,היאך דחינן התם ״דרבא את״ל
קאמר״ ,והרי מ״מ יש לפשוט ספיקו של רב
אשי מפשיטותא דרבא דאין שינוי לצרורות
וכשאר את״ל .ותירץ השער המלך ,דשאני
התם דרבא גופא מספקא ליה בבעיא דרב

הסד
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הספייהות

ולדעתי יש לדקדק כזה על הרמב״ם ,שבפרק ב׳ מנזקי ממון ) ה ״ ס דן לבעיא דרב
אשי לספיקא בכל צדדיו ,ואיהו ז״ל דרכו לפסוק בכל מקום כאם תמצי
לומר והכא נמי רבא אם תמצי לומר אין שינוי קאמר ,ואע״פ שהלהם משנה
בפ״ט מטוען ונטען ) הי״ ב( כתב דאפילו לדרך הרמב״ם שתופס כאם תמצי לומר
מכל מקום מידי ספק לא נפיק ומהני ביה תפיסה ע״ש דבריו תמוהין בעיני,
זר ז ה ב

אשי אי יש שינוי לצרורות ,וכן מפורש
בדברי רש״י שם בד״ה דלמא ,דרבא תרוייהו
מספקי ליה ,יעו״ש.
וכ״ז הוא דלא כדברי רבינו כאץ שב׳
דטעמא דהרי״ף דהשמיט לבעיא דרב
אשי ,הוא משום דאין ספיקו של רב אשי
מוציא מידי ודאי של דבא ,דלפמש״נ לא
ניתן לפרש כן ,שהדי רבא גופא מספקא ליה
אי יש שינוי לצרורות ,וא״כ בעיא דרב אשי
תיקום ולא תפשוט ,וצ״ע.
]ובזה מיושב מה שהק׳ רבינו בסמוך על
הרמב״ם שדן לבעיא דרב אשי
בספיקא ,והרי שי׳ הרמב״ם לפסוק בכ״מ
כאת״ל) ,ועי׳ מש״כ בזה באבן האזל שם(,
ולהמבואר ניחא ,דלא דמי הך את״ל לשאר
את״ל שבש״ס ,דשאני הכא דמפורש בגמ׳
דבעיא דרב אשי תיקום ולא תפשוט,
וכמש״נן.
ח .דברי הלח ״מ מוסבים על מה שפסק
הרמב״ם גבי בעיא דתקפה א׳
בפנינו ]דהוי בעיא דלא איפשיטא )בב״מ ו ,א(
אי מחני תקיפתו[ ,ופסק הרמב״ם דמהני.
ובמ״מ שם פי׳ ]בפי׳ השני׳[ דאזיל הרמב״ם
לטעמיה דפרסק בכ״מ כאת״ל] ,והתם מבעיא
אם הקדישה מקודשת באת״ל דתקפה א׳
בפנינו ,יעו״ש[ .ובהמשך דבריו כ׳ הרמב״ם
דאם חזר השני ותקף מהני תפיסתו ,וביאר
בזה המ״מ וז״ל ,״דעד כאן לא אמרינן דאם

לא חזר הראשון ותקפה דאין מוציאין אותה
מן הראשון אלא משום ספיקא והממע״ה״.
ודבריו תמוהים ,דהרי קודם לכן כ׳ דהא
דמהני תפיסת הראשון הוא משום דהלכה
כאת״ל ,ולפ״ז נמצא דזכיית הראשון בטלית
אינה מספק אלא מתורת ודאי ,והיאך כ׳
המ״מ בסמוך דזוכה בטלית מספק ומדינא
דהממע״ה .ולזה תי׳ הלח״מ ,דנהי דפסק
הרמב״ם כאת״ל ,״מ״מ עיקר הדבר בעיא״,
והיינו דאע״ג דפסקינן כאת״ל ,מ״מ מכלל
ספק לא נפיק ולכך מהני תפיסה .ותמה ע״ז
רבינו ,דכיון דחזינן דמוציאין ממון ע״י
את״ל ,ע״כ דהוא דין ודאי ולא ספק.
ובקצה״ח )סי׳ קל״ח סק״ג( כ׳ ליישב את
המ״מ ,לפמש״כ בחידושי הר״ן
שם בביאור הבעיא בגמ׳ ,דגם להצד דאמרי׳
שם מדשתיק אודויי אודי ליה ,אין פירושו
דהוי הודאה ודאית ,אלא הוי רק ספק
הודאה ,ואשר לפ״ז ,נהי דפסק הרמב״ם
כאת״ל דאודויי אודי ליה ,מ״מ אכתי הוי רק
ספק הודאה ,ומשו״ה אם חזר השני ותקף
אין מוציאין מידו .אכן מלשון הרמב״ם שב׳
״כיון ששתק מתחילה ועד סוף הרי זה
כמודה לו״ ,משמע דהוי הודאה ודאית ,ולא
רק ספק הודאה ,וצ״ע.

ד׳

ועי׳ מש״כ לבאר את דברי המ״מ בקו׳ כלל
גדול סי׳ א׳ ,דהא דמהני שתיקה גבי
תקפה א׳ בפנינו אין זה מדינא דהודאת בע״ד

הונטרס

כלל ד סעיף ג

הסטיהות

מסה

שהדי מוציאין מהמוחזק הראשון באם תמצי לומר רכמ״ש בהאי דיש יד
לצדקה ,ובטור ח״מ סי׳ שמ״ו ושצ״ה גם כן מובח דמוציאין ממון עם האם
תמצי לומר ,אלמא דפשיטותא לגמרי הוא :
ולפי זה אפשר לומר דמהאי טעמא הוא דכתב הרי״ף )דף ז :בדפי הרי״ף( בפרק שני
דבבא קמא ברייתא דתרנגול שהושיט ראשו לאויר כלי זכוכית ותקע בו
ושברו משלם נזק שלם והוא דאית ביה בזרוני אבל לית ביה בזרוני משונה הוא
ופלגא נזקא משלם .והדבר קשה ,נהי דהא דהביא ברייתא זו אף דאתיא
כסומכוס ולרבנן לעולם לא משלם אלא פלגא נזקא דצרורות הוא כבר כתב
הרא״ש ז״ל )סי׳ ב( דסמך על מה שכתב בסמוך ברייתא דסוס שצנף וחמור
שנער משלם חצי נזק ,אבל מה דמסיים דאי לית ביה בזרוני משלם חצי נזק
אמאי ,הא ספק הוא דלמא יש שינוי לצרורות לרביע נזק ,וכבר הקשה זה הב״ח
ז״ל ע״ש )סימן ש״צ סוף סעיף ב׳( .ולפי דברי שהרי״ף פסק כאם תמצי לומר דרבא
אתי שפיר .ומיהו אין מכאן ראיה ,דלשיטת הרא״ש ז״ל גם כן אתי שפיר,
דסובר בדעתו דמהני תפיסה בתיקו ,וכיון דמשונה הוא לא דיינין בבבל אלא אם
כן תפס ,וכי תפס לא בעי לאהדורי עד דמשתלם פלגא נזקא :
נ ויש להתכונן לפי שיטת הרא״ש בדעת הרי״ף דסובר דמהני תפיסה בתיקו,
אם נאמר גם כן דהרי״ ף סובר דבתקפו כהן נמי אין מוציאין וכדרך
הרמב״ם )פ״ב מבכורות ה״ס ,או נימא דבתקפו כהן מודה דמוציאין אלא שהוא
מחלק תיקו מתקפו כהן .והנה הרד״ך ז״ל )שו״ת הרד״ך כית ב׳ חדר ט׳( כתב שדעת
הרי״ף דתקפו כהן אין מוציאין והרב ז״ל )סי׳ ה׳( חשב זאת לדוחק שיסבור
דתקפו כהן אין מוציאין ולפיכך טרח למצוא טעם לחלק ביניהם ,וגם בעיני
רחוק ליחס לדעת הרי״ף שיסבור תקפו כהן אין מוציאין מה שהוא הפך
הסוגיא ,ועל הרמכ״ם אנו מצטערין וכמו שכתבתי לעיל בכלל ב׳ ) ס ״ א(.
והנה חרב ז״ל )סי׳ ה׳־ו׳( חידש שני טעמים לחלק ביניחן .חאחד ,דדוקא בספק
בכור כיון שקודם שתקפו אפילו היה ודאי בכור יכולין הבעלים ליתנחו
למי שירצו ,דאפילו לפי מה שכתבו התוס׳ )כ״מ ו .ד״ה והא( דמיירי במכירי
זר
כמאה עדים ,אלא דמהני שתיקתו לאשוויי
ליה תורת ״מוחזק״ ,וממילא הוי אידך
ממע״ה .ולפ״ז מבוארים היטב דברי המ״מ,

זהב
דהגם דפסק הרמב״ם כאת״ל ,מ״מ זכייתו של
התוקף בממון הוא מדינא דהממע״ה ,ולהכי
אם חזר הראשון ותפס אין מוציאין מידו.

כ1םו

הונטדם

כלל ד סעיף ג

הסמיהות

כהונה לא מהני אלא בדיעבד אם תפס ודאי בכור ,אבל לכתחילה פשיטא דאם
הבעלים אין רוצין ליתן למכירי כהונה אין כופין אותן אבל בתיקו אם הדין
כדברי התופס אז אפילו קודם תפיסתו יכול היה לכופו להחזיר את שלו.
ונסתייע לזה מדברי הר״ן דפרק הזרוע )חולין מה .כדפי הרי״ף( שיש לחלק בכך,
והשני ,משום דספק ככור לא תליא בסברא ואי אפשר להכהן בשום פנים לומר
שהוא ודאי בכור ,מה שאין כן בתיקו דתליא בסברא ואילו היו חכמי הש״ס
לפנינו והיו אומרים שהדין כן שומעין להן ,א״כ כל שתפס יכול הוא לומר
לאידך אייתי ראיה להוציא כי אמינא שהסברא אמת כמו שאני אומר ,וכתב
שבכהאי גוונא מחלק הדשב״א במשמרת הבית )בספר תורת הבית ,בית שלישי תחילת
השער השני( להדיא ע״ש.
זר זהב
ולכאו׳ היה אפ״ל לפמש״כ בקובץ שיעורים
ט .וכן מבואר בתוס׳ בב״ב )קכג ,ב( ד״ה
הכא ,דבמכירי כהונה יכולים
הבעלים לחזור בהם וליתן לכהן אחר ,אלא
דלכתחילה אסור לעשות כן משום דדמי
למתנה מועטת דאסור לחזור בו משום
מחוסר אמנה ,וכדאיתא בב״מ )מט ,ב( עיי״ש.
אולם מש״כ הש״ך לפרש כן בד׳ התוס׳
בב״מ לכאו׳ צ״ע ,דיעו״ש בתוס׳ שהק׳ על
מאי דס״ד דתקפו כהן אין מוציאין אותו
מידו ,והלא הבעלים יכולים לומר ורוצים
ליתן לכהן אחר ,ותי׳ התוס׳ דמיירי במכירי
כהונה .ומעתה אי נימא דמכירי כהונה הוי
רק דין איסור לחזור בו ,אולם בדיעבד מהני
חזרתו ,א״כ הדרא קושית התוס׳ לדוכתא,
אמאי אי תקפו כהן אין מוציאין מידו ,והרי
יכולים הבעלים לחזור בהם ולומר שרוצים
ליתן לכהן אחר .ואילולא ד׳ הש״ך היה נראה
בפשוטו ,דהתוס׳ בב״מ פליגי על התוס׳
בב״ב ,וס״ל דמכירי כהונה הוי קנין גמור
ולא מצו הבעלים לחזור בהם ,וכמש״כ
בעליות דרבינו יונה ב״ב )שם( ,אולם דברי
הש״ך שרימה הנך ב׳ דיבורי התוס׳ צ״ע,
]ועי׳ בנתה ״מ סי׳ רע״ח סקי״א[.

)ב״ב אות שע״ד( ביסוד דינא דמתנה
מועטת א״צ קנין ]דהוא היסוד להא דמכירי
כהונה חשיב מוחזק כמבואר בתוס׳ בב״ב[,
ע״פ הגמ׳ בכתובות )קב ,א( דבמתנה מועטת
חייל הקנין ע״י גמירות דעת ,ואפי׳ בלא
מעשה קנין ,והא דיכול לחזור בו ]הגם דכבר
חייל הקנין[ ,הוא מדין תנאי ,דאיכא אומדנא
דמוכח דהקנין נעשה על תנאי שיוכל לחזור
בו אם ירצה ,והוא הדין במכירי כהונה איכא
תנאי שיוכלו הבעלים לחזור בהם וכנ״ל .וצ״ל
דהך אומדנא שיוכל לחזור בו הוא רק עד כמה
דלא מטי לידיה דמקבל ,משא״כ אם כבר מטי
לידו לא התנה שיוכל לחזור .ולפ״ז יש לבאר
את ד׳ התוס׳ לדרכו של הש״ך ,דאע״ג
דבמכירי כהונה יכולים הבעלים לחזור בהם,
מ״מ זהו רק ער כמה דלא אתי ליד המקבל,
משא״כ לאחר שתקפו כהן ,דכבר אתי ליד
הכהן ,שוב לא מצי הישראל לחזור בו,
וממילא אין מוציאין מידו .אולם צ״ע אם
אפשר לפרש כן ,דבפשוטו נראה דהך
אומדנא הוא דווקא בבא לידו בהיתר ,ולא
בגוונא דבא לידו בדרך תקיפה ,וצ״ע.

הונטרם

כלל ד סעיף ג

הספיהות

מפז

ולדעתי העניה אין בשניהן כדי חלוקה .והראשון שאמר משום דד,ודם שתקפו
היו יכולין ליתנהו למי שירצו ,איני יודע מאי בזה דהוה קודם תפיסה,
השתא מיהו דתפס הכהן הזה ואילו היה ודאי בכור לא היו מוציאין הימנו איך
יוציאו הימנו בספיקא כיון דמהני תפיסה בספיקא ומה שנסתייע מדברי הר״ן,
לא די שאינו מסייעו אלא דתיוכתא דידיה הוא ,שאיהו ז״ל אחר שהעלה שם
דכהן שחטף מתנות מלוי מוציאין מידו נדמספקא לן[ אי מקרי עם ותל,פו כהן
מוציאין והוא הדין בתופס ממון שהוא מסופק מצד הדין ,כתב הר״ן תו )שם(
ז״ל ,ועוד דגבי מתנות כהונה נתינה כתיב בהו ויש בהו טובת הנאה לבעלים,
ומשמע דכל שיש נבו[ טובת הנאה לבעלים כא כהן ונטל מוציאין מידו ,דהא
ודאי אפילו מידי דלית ביה טובת הנאה לבעלים כלד,ט שכחה ופאה כדאיתא
בש״ס )חולין ל,לא (.אם בא עני ושאל ]ממנו אם[ רצה אינו נותן לו אלא שאם בא
וללןחו אין מוציאין מידו ,וממילא במידי דאית ביה טובת הנאה לבעלים אפילו
לקחו מוציאין מידו עכ״ד .ואי סלקא דעתך כדברי הרב ,למה ליה למימר
דכמתנות נתינה כתיב ,והרי אפילו אי היה דינן כלל,ט וכר היה ג״כ הדין נותן
שיוציאו מידו משום דקודם שתפס רשות ביד הבעלים ליתן למי שירצו יא .אלא
זר
י .בפשוטו יש לבאר סברת הש״ך,
לפמש״ב רבינו לק׳ )כלל ח׳
ס״ד( דתפיסה לא מהני אלא היכא דאית ליה
דדדא בגויה קודם שתפס ,משא״ב במתנות
כהונה דקודם שתפס לית ליה דררא בגויה
]דקודם שתקף יכולים הבעלים ליתן למי
שרוצים[ ,לא מהני תפיסתו מספק .אכן
לפמש״ג לעיל )הערה ט׳( דמכירי כהונה הוי
קנין גמור אלא רל ,דהתנה שיוכל לחזור בו,
א״א לפרש כן ,דלביאור זה נמצא דכבר קודם
שתפס אית ליה דררא בגויה .וגם מלשון
הש״ך לא משמע כן שכ׳ וז״ל ,״שכיון שעכ״פ
יש לו לישראל חזקה של טובת הנאה ליתנן
למי שירצה ,בכל מקום שהוא הוא בחזקתו,
והכהן לעולם קרוי מוציא ועליו הראיה״.
ומשמע דהוא סברא מסוימת בכח המוחזקות
של הישראל ,דע״י שהוא ברשותו ליתן לכל

זהב
מי שירצה הוי חזקתו בממון אלימא טפי,
ולעולם קרוי הכהן מוציא ,ולהכי לא מהני
תפיסתו ,וצ״ע.
יא .נראה ליישב דברי הש״ך ,דנהי דבלקט
שכחה ופאה ,אם בא עני ושאל
ממנו אינו מחוייב ליתן לו ,מ״מ אין זה
מתורת ״זכות ממון״ שיש לבעלים במתנות
לענין זה ,אלא רל ,דאינו מחוייב ליתן דולןא
לעני ששאל ,אלא רשאי ליתן גם לאחר.
משא״ב במתנות כהונה ד״נתינה״ כתיב בהו,
נתחדש בזה דיש לבעלים ״זכות ממון״
במתנות הכהונה ליתן המתנות לאיזה כהן
שרוצה] ,וגם למ״ד טובת הנאה אינה ממון,
היינו דוקא לענין מכירה ,ולל,דש בו אשה,
אך מ״מ הוי זכות ממון בגוף המתנות,
וכמש״כ הגרש״ש בחידושיו על ב״מ )סי׳

פסח

הונטרם
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הספיקות

ודאי אץ בזח כדי לחלק ,ועיקר דברי הר״ן משום דאף לאחר שתפס יכולין
להוציא מידו לומר ליתנו לכהן אחר אפילו הוא ודאי בר חיובא ,ונמצא שאין
תפיסת הכהן פועל כלום ,דהדר הוי לחו הבעלים המוחזקין והמוציא מחבית
עליו הראיה ,ודבר זה נאה להר״ן לדרשה ־ .אבל לפי רמוקי לה רבותינו התום׳
במכירי כהונה ואילו היה ודאי בכור לא היו מוציאין הימנו ,ואפילו הכי אסיק
הש״ס דספק בכור תקפו כהן מוציאין ,תו אין לחלק בזה בין ספק בכור לשאר
ספק ממון וזה פשוט.
גם הטעם השני שאמר הרב ז״ל דמשום הכי ראוי שיהני בתיקו תפיסה משום
דיכול התופס לומר שהסברא אמת כמו שאני אומר טעמא קלישא הוא ,ומי
ישמע לו בשביל תפיסתו להכריע בדבר שחכמי הש״ס העלו הדבר בתיקו,
וכבר השיגו האורים ותומים בזה )בקיצור תקפו כהן סימן ר-ז׳( .ומה שכתב שבכהאי
גוונא מחלק הרשב״א להדיא במשמרת הביתית ,תמהני עליו שסתר משנתו
ששנה לנו בש״ך ביו״ד סי׳ ס״א )ס״ק י״ג( ע״ש:
זר ז ה ב

ט״ס ,ובחדושי הרי״מ
יעו״ש[ .ולפ״ז נראה דכל מש״כ הש״ך דלא
מהני תפיסה ,זהו דוקא במתנות כהונה
דאיכא בהו לבעלים ״זכות ממון״ ליתן למי
שירצה ,משא״כ במתנות עניים דאין לו בהם
זכות ממון ,שפיר מהני בהו תפיסה.
>חו״מ סי׳ ל״ז ס״ק י״ב(,

יב .והיינו דמפדש רבינו דיסוד דברי הר״ן
דלא מהני תפיסת הכהן בע״כ
של הישראל ,הוא אף לענין ודאי מתנות
כהונה ,דכיון דיש לו לישראל זכות טובת
הנאה ליתן למי שדוצה ממילא אין הכהן
יכול לכופו להשאיד בידו מה שתפס ,ואינו
ענין לדין תפיסה בספק דמיירי ביה הש״ך.
ונראה להביא סמך לדבריו ,דהנה הר״ן שם
כתב שהתוס׳ פי׳ כשיטתו ,וכוונת
הר״ן לדבדי התוס׳ בחולין >קלא ,א( ד״ה יש
בו .והמעיין בדבדי התוט׳ שם ידאה דאיירי
לענין ודאי מתנות כהונה] ,ובזה הוא דכתבו

דלא מהני תפיסת הכהן בע״כ של הישדאל[,
ומבואר כמש״כ רבינו ,דדברי הר״ן הם לענין
ודאי מתנות כהונה.
וכן נראה מדברי הגר״א ביו״ד )סי׳ ס״א ס״ק
כ״ב( ,שכ׳ רדברי הר״ן הם דווקא למ״ד
טובת הנאה ממון ,והרי לדרכו של הש״ך
]דהר״ן מיירי לענין תפיסת ספק[ ,אין לחלק
כן ,שהרי גם למ״ד טובת הנאה אינה ממון,
מ״מ הוי זה בגדר זכות ממון ליתן למי
שירצה ]וכמש״נ לעיל הערה י״א[ ,ובדין הוא
שלא תועיל בזה תפיסה.
יג .עיי״ש ברשב״א שהביא מאי דמיבעיא
להש״ס בחולין אי לויים קרויים
עם וחייבים במתנות כהונה ,או אינם קרויים
עם ופטורים ממתנות כהונה ,וכ׳ הרשב״א
דכיון שעלה הספק בתיקו ,אם תפס הכהן מן
הלוי אין מוציאין מידו .והקשה ע״ז הרשב״א
מהא דקיי״ל גבי ספק בכור דאי תקפו כהן
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ד ולדעתי העניה מצאתי טעם אחר לחלק ביניהן ,והוא על פי מה שהעלו
האחרונים ז״ל דבספיקא דדינא באיסורי לא אמרינן אוקמה אחזקה
קמייתא משום דבשביל חזקה קמייתא לא נפשטה הבעיא ,ולא שייך חזקה
זר זהב

מוציאין מידו ,וכתב לחלק ה״ל ,״דהתם )פי׳
בספק בכור( הוא דאפשר לומר דלפי שהספק
הוא בגופו ,שמא בכור שמא אינו בכור,
והלכך מספק אין לכהן בו שום שייכות,
דאמרו לו בעלים אייתי ראיה דבכור הוא
ושקיל וכו׳ ,אכל כאן שהן ודאי מתנות
כהונה ,אלא דמספקא לן אם הלוי ישנו בכלל
עם ,ואי לוי בכלל עם הדי הן של כהן ,ואין
ללוי בגופו של מתנות חלק כלל ,והוה ליה
כממון המוטל בספק שכל מי שתופס בידו
אין מוציאין מידו ,וכענין שאמרו שם בתקפו
אחד בפנינו למ״ד אין מוציאין מידו ,וכן כל
כיוצא בזה״ ,עכ״ל.
והנה בעיקד מש״כ הרשב״א לחלק בין ספק
בכוד לספיקא אי לויים איקרו עם,
הביאוד בזה הוא עפמש״כ בחידושיו
לכתובות )טז ,ב( דיסוד הדין דתקפו כהן
מוציאין מידו הוא משום ״דכל מאי דאיתיה
בדשותיה דאיניש בדידיה מחזקינן ליה״,
והיינו דחזקת ממון מועלת להכריע דהמוחזק
הוא בעלים ,וממילא לא מהני תפיסה ,וס״ל
להרשב״א דזה שייך דוקא היכא דהספק נופל
על גוף הממון וכמו בספק בכור ״שהספק
הוא בגופו״ ,דבזה חזקת ממון מכדעת דאינו
בכוד ״ואין לכהן בו שום שייכות״ .משא״כ
מאי דמספקא לן אי לוי קרוי עם ,הרי אין
הספק נופל על הממון ,דשורש הספק הוא
אם הלויים הם בכלל המצוה דמתנות כהונה
אם לאו ,ובזה לא מהני חזקת ממון להכריע
את הספק לומר שאין הלוי בכלל המצוה,
ומשו״ה אי תפס אין מוציאין מידו.

אכן מש״כ הדשב״א לדמות ספיקא דהש״ס
בחולין להא דתקפה א׳ בפנינו
דמוציאין מידו ,הוא לכאו׳ תמוה טובא,
שהרי בסוגיא בב״מ )ו ,א( מפורש דהא דמהני
תפיסתו הוא מדין שתיקה כהודאה וא״כ מה
ענין זה לספיקא דלויים אי קרויים עם ,והלא
התם ליכא שתיקה כלל.
ונראה דמוכח מזה כמש״כ בביאוד דברי
הדשב״א בקו׳ כלל גדול סי׳ ג׳,
דהא דאמרי׳ גבי תקפה א׳ בפנינו דמדשתיק
ליה אודיי אודי ליה ,אין הכוונה בזה
לנאמנות של הודאת בע״ד ,אלא רק דע״י
דשתיק ליה פקע מיניה תורת ״מוחזק״ ,דכיון
דמודה שאין הממון שלו שוב אין הממון
עומד בחזקתו ,וממילא מהני ביה תפיסה,
דיסוד הדין דתפיסה לא מהני בספק הוא
משום דכבר הוכרע הספק ע״י חזקת ממון
של הראשון ,וכמש״כ הרשב״א בכתובות,
ודין מוחזק שייך דווקא בגוונא שתפיסתו
בממון היא כבעלים ,משא״ב הכא שהמוחזק
בעצמו מודה שהממון אינו שלו ,א״כ לא הוי
תפיסתו כבעלים ,וממילא ל״ש לומר דיש
כאן חזקת ממון להכריע את הספק ,ולהכי
מהני תפיסה .וזהו שהביא הרשב״א מדין
תקפה אחד בפנינו ,דחזינן התם יסוד זה
דהיכא דליכא הכדעת חזקת ממון מהני
תפיסה ,ולהכי גם בספיקא דלוויים אי
קדויים עם ,מהני תפיסת הכהן ,כיון דל״ש
התם הכרעת חזקת ממון ,וכמש״נ .נוע״ע
משנ״ת בד׳ הרשב״א בקו׳ כלל גדול סי׳ ג׳
העדה ב׳[.
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קמייתא אלא בספק במציאות דוקא .וככר כתבתי למעלה בכלל ב׳)ס״א( משמיה
דהרמב״ן דכתב דמשום הכי כספיקא דתרי ותרי מהני תפיסה משום דכל תרי
ותרי ספיקא דאורייתא ואפילו באיסורי לא מוקמינן בכהאי גוונא אהזקה
קמייתא ,ושם )ס״ד( העליתי דכולי עלמא מורי ליה בהאי מילתא רכל ספק
רבאיסורי לא הוי מוקמינן על חזקה קמייתא בממונא בכהאי גוונא מהני תפיסה.
ולפי זה יש לנו טעם נכון ,דכספק בכור דהוא ספק דמציאות ובכהאי גוונא
באיסורי מוקמינן אחזקה קמייתא ,גם בממונא לא מהני תפיסה לאפוקי מחזקת
מרא קמא .מה שאין כן בתיקו ובעיא דלא איפשיטא ובאיסורי בכהאי גוונא לא
מהני חזקה קמייתא ,בממונא שפיר מהני תפיסה ולא מהני חזקת מרא קמא
ואידך לאפוקי מיניה דהתופסיי.
זר זהב
יד .ראע״ג דחמ״ק אינה מטעם חזקה אלא
דע״י חזקת ממון לא מוכרע עצם הספק[,
מטעם מוחזק ,מ״מ דין מוחזק
וא״ב נראה דהגם דלא מהני חזקה בספיקא
גמי הוי פסק דין ודאי ,והיכא דל״ש פסק של
דדינא ,מ ״מ שייך ד״ז דווקא לגבי חזקה
חזקה ,גם לא מהני ביה פסק דין של מוחזק,
קמייתא דאיסורא ,משא״כ לגבי חזקת ממון
וכמו שביאד כ״ז דבינו לעיל )כלל א׳ אות ה׳(
דאינה מכרעת בצדדי הספק ,אלא רק דכלפי
לענין תפיסה בתו״ת.
הממון דיינינן שהוא שלו ,בדין הוא שתועיל
אפי׳ בספיקא דתיקו.
אולם יש לדון בזה ,דהנה יסוד הדין דלא
]ומה שהביא רבינו מדברי הרמב״ן לענין
מהני חזקה בספיקא דדינא הוא
ספיקא דתו״ת דמהני ביה תפיסה כיון
כמש״ב המל״מ )בפ״ב מטומאת צרעת ה״ב( ,דע״י
דלא אזלינן ביה בתר חזקה ,נראה דלא דמי
חזקה לא ישתנה הדין ,והיינו דיסוד דין
להכא ,דדברי הרמב״ן הם לגבי ספיקא
חזקה הוא לנקוט כצד אחד בספק לומר מאי
דתו״ת ,דהוי סוג ספק דל״ש ביה כלל פסק
הוי ,וכשהספק הוא בדין ל״ש לומר דהחזקה
דין ודאי ,ומה״ט גם לא מהני ביה פסק דין
תכריע שהדין הוא כך וכך ,וא״ב נראה דהך
של מוחזק ,משא״כ ספיקא דדינא הרי לא
סברא שייכא דוקא לגבי חזקה קמייתא
הוי סוג ספק דל״ש בו פסק ודאי ,והא דלא
דאיסורא ולא לגבי חזקת ממון ,דהגם דדין
אזלינן בספיקא דדינא בתר חזקה הוא מטעם
מוחזק נמי הוי דין ודאי ]ומשו״ה לא מהני
מסויים בהלכות חזקה ,דע״י חזקה לא ישתנה
תפיסה ממוחזק וכמש״ב רבינו לעיל כלל א׳
הדין ,וא״כ כלפי דין מוחזק דל״ש טעם זה
ס״ה[ ,מ״מ אין דין מוחזק מכריע בצדדי
)וכמש״נ לעיל דדין מוחזק אינו מכריע עצם
הספק לומר מאי הוי ,אלא רק דכלפי הממון
הספק( ,כדין הוא שיהני אף בתיקו[.
דיינינן שהוא שלו] ,ומה״ט לא מהני דין
מוחזק לענין ספק איסור וכפי שמוכח מדברי
ועי׳ בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ק סי׳ ל״ז וח״ז
רבינו לעיל כלל א׳ אות ר) ,ועיי״ש הערה כ״ט(,
אה״ע סי׳ ג׳( שב׳ לבאר על דרכו של
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וזהו נראה בעיני בטעמייהו דהתוס׳ בחזקת הבתים )כ״כלב (:וז״ל ,והלכתא כרבה
בארעא ,רבינו שמואל פירש דמספקא לן כמאן הלכתא ,וצריך לדחוק ולחלק
בין ספיקא דתרי ותרי לספיקא דדינא ,דחא דלא אוקמא בחזקת מרה
קמא ]כמו[ בנכסי דבר שטיא דאמרינן אוקי תרי בהדי תרי ואוקי נכסי בחזקת
בר שטיא ,התם הוי תרי ותרי כמאן דליתנחו דמי ואוקי ארעא בחזקת מרה
קמא ,אבל הכא דמספקא לן דינא כמאן לא שייך למימר כולי האי אוקי
אחזקת מרה קמא ונוציא מיד המוחזק ע״כ .וביאור דבריהם ,לפי דבפרק ד׳
אחין )יבמות לא (.אסיק הש״ס דתרי ותרי ספיקא דרבנן ומדאורייתא מוקמינן
גם בכהאי גוונא אחזקה קמייתא ,ומוכיח כן מבר שטיא דזבין נכסיה כמו
שהבאתי בכלל ב׳ )ס״א( ,אלמא דאי הוי ספיקא דאורייתא אפילו בקרקע הוי
מוקמינן לה בחזקת המוחזק עכשיו ולא בחזקת מרא קמא .והטעם ,כיון
דליכא חזקת מרא קמא אין כמה להוציא מהמוחזק ואפילו היא מקרקעי “י,
זר זהב

רבינו דעת הסוברים דמהני תפיסה בתיקו
וז״ל ,״דספק במעשה אוקי בחמ״ק ,אבל
ספיקא דדינא ל״ש ביה חזקה ,דמשום חזקה
לא נפשוט הדין ,כמש״ב הכה״ג יו״ד סי׳ ס״ג,
ועשיתי הרבה סמוכים לזה בעה״י ,והשכל
הפשוט מורה כן״ ,עכ״ל .אכן המעיין בדברי
הרעק״א יראה דמפרש כן דווקא אי חמ״ק
חוא מטעם חזקה ,ולדרכו א״ש ,אולם לדרכו
של רבינו דחמ״ק מטעם מוחזק צ״ע ,וכנ״ל.
אכן יש לבאר דברי רבינו לפי מח שחבאנו
לעיל )כלל א׳ הערה ד׳( מהפר״ח )יו״ד סי׳
ק״י כלל ס״ס ס״ק י״ז( דחא דלא מחני חזקה
בספיקא דדינא אין זה מטעם המל״מ דע״י
חזקה לא ישתנה הדין ,אלא הוא משום
דספיקא דדינא לא חשיב ספק כלל ,אלא נדון
כחסרון חכמה וידיעה ,ולפ״ז י״ל דמה״ט לא
מהני גם הכרעת מוחזק בספיקא דדינא ,כיון
דלא הוי ספק גמור אלא רק חסרון ידיעה,
]ועי׳ בקו״ש )ח״ב סי׳ ט׳ אות ג׳( ,ולהלן הערות
כ״א ,ל״ב[.

טו .כוונת רבינו לחדש דבגוונא דליכא
חמ״ק מהני ״תפיסה״ בקרקע,
ומוכיח כן מסוגיא דבר שטיא ,דאמרי׳ דאי
תו״ת ספיקא דאורייתא ולא אזלינן בתר
חמ״ק ,ממילא מוקמינן לארעא ביד התופס
בה ,אלמא דשייך תורת ״תפיסה״ בקרקע.
]ועי׳ בד׳ רבינו להלן בכלל ח׳ ס ״ה ושם
בהערה כ״ד וכ״ה[.
אולם צ״ע בזה ,דממ״נ ,אי שייכא תורת
תפיסה בקרקע ,א״כ אפי׳ בגוונא
דאיכא חמ״ק בדין הוא שתהני תפיסה ,דמ״ש
ממטלטלין דמבואר בב״מ >ק .א( דמספק
מוקמינן להו ביד התופס] ,ואפי׳ כנגד
חמ״קן ,ואי נימא דבקרקע ל״ש כלל תורת
תפיסה] ,ולהכי הוא דמוקמינן לארעא
אחמ״ק[ ,א״כ תיקשי לאידך גיסא ,אמאי
בגוונא דליכא חמ״ק מוקמינן לארעא ביד
התופס בה ]וכדמוכח מסוגיא דבר שטיא[,
והרי ל״ש תורת תפיסה בקרקע.
ולכאו׳ אפ״ל דלעולם שייכא תורת
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והלכך גם בספיקא דדינא אי נימא דלא שייך בה אוקי אחזקת מרא קמא אין
מוציאין מיד המוחזק בה “
זר ז ה ב

״תפיסה״ בקרקע ,אלא שלאפוקי ממ״ק לא סגי
ב״תפוס״ בלחוד ,אלא בעי שיהא ״מוחוק״,
ובקרקע אינו חשוב ל״מוחזק״ ,ומשום דדין
״מוחזק״ שייך רק בדבר דאית ביה חזקה כל
מה שתח״י וכר ,דהוי תפיסתו מוכחת עליו
שהוא שלו] ,וכמו שייסד הגרש״ש בשע״י ש״ה
פט״ו עיי״ש[ ,וא״כ בקרקע דל״ש בה חזקה כל
מה שתח״י ]כמבואר בשו״ת מהרי״ט חו״מ סי׳
ל׳ ועי׳ ריטב״א ריש פ׳ חזה״ב[ ,ממילא לא
חשיב ״מוחזק״ בה ,אלא רק ״תפוס״ ולהכי
מפקינן מיניה ,ומוקמינן אחמ״ק,
אמנם אכתי צ״ע בזה ,דהלא אשכחן
דבמטלטלין מהני תפיסה לאפקועי
ממ״ק אפי׳ היכא דלא הוי ״מוחזק״ בממון,
וכגון בסוגיא דמחליף פרה בחמור וילדה,
דמהני תפיסת הלוקח בוולד לאפוקי מחזקת
המוכד ,אע״ג דהוי גודרות דלא שייכא בהו
תורת מוחזקות] ,ולפי שאין תפיסתם מוכחת,
וכמש״כ בשע״י שם להוכיח מדברי התוס׳
בב״מ ק ,א[ ,ואפ״ה מהני תפיסתו בגודרות
לאפקועי ממ״ק ,וא״כ מוכח דגם ״תפוס״
לחוד )בלא מוחזקות( מהני לאפוקי מחמ״ק,
והדרא קושיא לדוכתא ,מ״ש קרקע דלא מהני
ביה ״תפיסה״ כנגד חמ״ק ,ממטלטלין דמהני.
ונראה דע״כ צ״ל לאידך גיסא ,דבאמת
בקרקע ל״ש כלל תודת ״תפיסה״
]ולהכי הוא דמוקמינן לארעא אחמ״ק,
וכדמשמע מלשון תשו׳ הרשב״א )ח״ב סי'
רכ״ט( שב׳ ״דאין הקרקע נתפס״ ,ועי' בתוס׳
ב״מ )קג ,א( שכ׳ ״דאינו יכול לשומטה״
ומשמע דל״ש כלל תורת ״תפיסה״ בקדקע[,
והא רבדליכא מ״ק מוקמינן לארעא ביד

המחזיק ]וכדמוכח בסוגיא דבר שטיא[ ,אין
זה מתורת ״תפיסה״ אלא מתורת ״מוחזק״.
והיסוד בזה הוא ,דמאי דליכא תורת
״מוחזקות״ בקרקע זהו דוקא כנגד מ״ק,
דקרקע בחזקת בעליה עומדת ,משא״כ היכא
דליכא מ״ק שפיר הוי הקרקע ״בחזקתו״
]וד״ז מבואר בדברי הראשונים ריש פרק
חזה״ב )עי׳ עליות דרבינו יונה ובריטב״א שם
ובתשו׳ הרשב״א ח״ב סי׳ קס״ב( שב׳ דהיכא
דליכא מ״ק ויושב בה שעה אחת נעשה איהו
מ״ק ,והיינו דהוי הקרקע ב״חזקתו״
ומחזיקינן ליה כבעלים ודו״ק[ ,אולם היכא
דאיכא מ״ק כנגדו ,לית ליה תורת ״מוחזק״
בקרקע ,דאמרי׳ דקרקע בחזקת בעליה
עומדת .ומעתה היות ולא הוי ״מוחזק״
בקרקע ,וגם אינו ״תפוס״ בה ,ממילא
מוקמינן לארעא אחמ״ק.
והשתא לפ״ז לא תיקשי כלל מהא
דבגודרות מהני תפיסה כנגד
מ״ק ,דשאני גודרות ,דנהי דלא הוי ״מוחזק״
בהם ,מ״מ ״תפוס״ הוי )וכשאר מטלטלין
דשייכא בהו תורת תפיסה( ,ולהכי מהני
תפיסתו כנגד המ״ק ,ודוקא בקרקע דל״ש בה
תורת ״תפיסה״ כלל ]וגם לא חשיב ״מוחזק״
כנגד מ״ק וכנ״ל[ ,לכך מפקינן מיניה
ומוקמינן אחמ״ק.
טו .צ ״ ע דהרי קיי״ל בכל דוכתא דקרקע
בחזקת בעליה עומדת והוי המ״ק
״מוחזק״ בקרקע ,והרי דין מוחזק שפיר מהני
גם בתיקו] ,ונהי דבתיקו לא מהני דין מוחזק
״להכריע״ את הספק ,וכמש״נ לעיל בהערה
י״ד ,דמה״ט מהני תפיסה בתיקו ,מ״מ דין
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והנה הרב ז״ל בסי׳ ו׳ מביא דברי התום׳ הללו והשיא אותן לכוונה אחרת ,באמרו
משום דבספיקא דדינא מצי למימר שהסברא הזאת אמת כמו שאומר ,וזה
כטעם השני שהבאתי בשמו )בס״ג( .ותמה אני ,דאפילו לשיטתו זה לא מהני
אלא במטלטלי ,דשם מהני תפיסה בטוען ברי ,ומצי למימר רכל התופס בתיקו
כטוען ברי הוא .אבל במקרקעי דאפילו טוען ברי להדיא לא מהני ,ובנכסי דבר
שטיא אפילו בשטוען הלוקח ברי דכשהוא חלים זבין מפקינן מיניה ,וכל שכן
בתיקו שאינו טוען ברי ממש אלא סברא נוטה ,והאי דרבה מקרקעי היא יי .ומה
שפירשתי בדבריהם הוא ברור :
זר ז ה ב

מוחזק לחוד שלא מתורת הכרעה ,שפיר מהני
גם בתיקו ,וכדחזינן כץ מהא דקודם שתפס
הדין הוא הממע״ה ואין גובים מספק[ ,וא״כ
אמאי לא נוקמיה הקרקע אחזקת מ״ק מספיקא
ומתורת מוחזק .וכבר הק׳ כעי״ז הגרא״ו
בקובץ שיעורים )ב״ב אות קל״ס ,יעו״ש.
ואשר מוכרח מזה דמאי דבכל ספק קרקע
חשיב המ״ק למוחזק ולא זה
שהקרקע תח״י ,הוא משום דמהני חמ״ק
להכריע דהקרקע של הראשון ,וממילא
היושב בה לא חשיב מוחזק כלל .אשר ע״כ
בספיקא דתיקו דלא מחני חמ״ק להכריע את
הספק ,ל״ש דנוקי אחמ״ק לאפקועי מחזקת
המחזיק ,דאדרבה היושב בה חשיב מוחזק,
ונמצא דהוי המ״ק מוציא ,ועליו הראיה.
ובזה מבואר דיוק לשונם של התוס׳ שב׳,
״אבל הכא דמספקא לן דינא כמאן
ל״ש כולי האי למימר אוקמא אחזקת מ״ק
ונוציא מיד המוחזק״ .ומשמע דהא דלא מהני
חמ״ק בספיקא דדינא הוא דוקא בגוונא
שהוא להוציא מן המוחזק ,משא״כ בדליכא
מוחזק בקרקע שפיר אזלינן בתר חמ״ק.
ולכאר צ״ב ,דממ״נ ,אם לא מוקמינן אחמ״ק
בתיקו ,א״כ אף בכה״ג דליכא מוחזק אמאי
מוקמינן אחמ״ק .אמנם לפמש״נ הוא מבואר

היטב ,דבאמת בדליכא מחזיק בקרקע שפיר
מוקמינן אחמ״ק אפי׳ בספיקא דתיקו ,דאע״ג
דבכה״ג לא מהני חמ״ק להכריע את הספק,
מ״מ מספק מוקמינן הקרקע אחזקתו ,משא״כ
היכא דאיכא מחזיק בקרקע ,דבזה בעינן
דחמ״ק תכריע את הספק בכדי להפקיע
מחזקתו של המחזיק ,א״כ בספיקא דתיקו
דל״ש ביה תורת הכרעה ,ממילא מספק אין
מוציאין מיד המוחזק .וע״ע מש״כ בביאור ד׳
התוס׳ להלן )כלל ה׳ הערה כ״ו(.
יז .אמנם מדברי הש״ך לא משמע דכוונתו
דתיקו הוי כטוען בברי וז״ל,
״א״כ כל שתפס )בתיקו( יכול הוא לומר
לאידך אייתי את ראיה להוציא ,כי אמינא
הסברא אמת כמו שאני סובר ,ואפשר שלכך
סתמו מתחילה חכמי הש״ס דבריהם והעלו
בתיקו לומר שמסופק להם הענין ,כדי שאם
יתפוס האחר אין מוציאין מידו ,משא״כ
בספק הנולד בבכור עצמו״.
והנה הך סברא היא במסוים לענין תיקו
ול״ש כלל לספיקא דתו״ת ,ולפ״ז
לק״מ מה שהק׳ רבינו על הש״ך מסוגיא
דבר שטיא ,דלא מהני תפיסה בברי
בקרקע ,דהלא התם לא הוי ספיקא דתיקו
כלל ופשוט.
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ה ודבר זה למדתי מתורתו של הר״ן כפרק קמא דקידושין ) ד ף א :בדפי הרי״ף ד״ה

ת״ס ,דקאמרינן התם )ה (:נתן הוא ואמרה היא ספיקא הוא וחיישינן
מדרבנן ,וכתב הר״ן ז״ל ומספקא לי טובא ,דכיון דספיקא הוי ה״ל ספיקא
דאורייתא ,והיכי קאמר חיישינן מדרבנן והא מדאורייתא איכא למיחש .והרב
אלפסי כתב בלשון הזה בהלכות ,ואם נתן הוא ואמרה היא חיישינן מדרבנן
וצריכה גט ולא כתב ספיקא הוא .ונראה שהוא סובר דכי אמרינן ספיקא הוא
לאו דוקא ,דמדינא פשיטא לן דלא הוי קידושין כיון דאמרה היא ,אלא
שחכמים החמירו בדכר ועשאוהו כספק ,ולישנא דספיקא הוא לפי זה לא אתי
שפיר וכר ,ולפיכך אני מסתפק ככל ספק קידושין אי צריכה גט מדאורייתא או
לא ,דאפשר מדאורייתא שריא משום דאיכא למימר העמד אשה על חזקתה,
דמאי שנא מכל תיקו דממונא דאמרינן ביה העמד ממון על חזקתו והסכימו בו
כל גדולי האחרונים ז״ל שאפילו תקפו תוכע מוציאין אותו מידו ,הכא נמי
מדינא אית לן למימר הכי שתהא מותרת להנשא ,אלא שמפני חומר ערוה
)אחמירוהו( ]אסרוה[ חכמים ,ומשום הכי אמרינן הכא דספיקא הוא וחיישינן
מדרבנן .אבל הרב אלפסי ז״ל כתב לקמן בפירקין ) ד ף ד; בדפי הרי״ף( בבעיא דרב
מרי)ח (:בכלב הרץ אחריה דסלקא בחיקו דהוי ליה ספיקא דאורייתא ולחומדא
וצ״ע ,עכ״ל הר״ן .ולכאורה קשה טובא במה שנסתפק הר״ן בכל ספק קידושין
אי מוקמינן מדאורייתא אחזקה קמייתא ,ולמה לא ,ומאי שנא משאר חזקה ,וגם
ראייתו מתיקו דממונא אין לו ביאור.
והנה הפרי חדש בי״ד סי׳ ק״י פירש יפה במה שמצא הר״ן להסתפק בזה ,לפי
שכל החזקות שמצינו בש״ס המה בספיקא דמציאות ,אבל בספיקא דדינא
אפשר דלא מוקמינן אחזקה ,וכן פירש הרב מוהר״מ חביב ז״ל בסוף ספרו
שמות בארץ ע״ש )בספת כפות תמרים בסוף ההשמסות לספר תוספת יוה״ב( ״ ,אבל על
זר זהב

יח .מבואר דנקט דספיקא דנתן הוא ואמרה
היא הוי ספיקא דדינא ,אולם
יעוי׳ באבני מילואים )סי׳ כ״ז ס״ק י״ח( שנקט
דהוי ספיקא דמציאות כיון שהספק הוא
בדעתו אי אמרי׳ דנתרצה למאמרה והוי
כאומר הן אם לאו ,והוא כדרכו של המל״מ
)בפ״ז מהל׳ שכירות ה״ב( ,דכל שהספק הוא

בדעתו חשיב לספיקא דמציאות .אכן רבינו
אזיל לטעמיה לעיל )כלל א׳ ס״ב( שנחלק על
המל״מ ונקט דגם כשהספק הוא בדעתו
חשיב ספיקא דדינא ,ולפ״ז ספיקא דנתן הוא
ואמרה היא הוי ספיקא דדינא] .וכבר נחלקו
בזה הראשונים ,דבתוס׳ וברא״ש בב״ב )סב,
 ,pמבואר דספיקא דמשכיר בית לחבירו
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ראייתו של הר״ן מתיקו דממונא לא פידשו מידי ,רמוהרי״ט ז״ל נדחק בזה
טוכא בח״א סי׳ קל״ח )י״ה גם מההיא( ע״ ש״ ולפי הדבר הנ״ל אתי שפיר,
שמביא ראיה דאף בספיקא דדינא מוקמינץ אחזקה קמייתא ,ממה שהסכימו דלא
מהני תפיסה בתיקו ,ואם לא הוי מוקמינן בכהאי גוונא אחזקה קמייתא באיסורי
זד ז ה ב

מקדי ספיקא דדינא ,הגם דהוי הספק בדעתו.
אולם הדיא״ז בקר הדאיות על ב״מ )פ״ט ראיה
י״ד( נקט דהיכא שהספק הוא בדעתו חשיב
ספיקא דמציאות ,יעוי״ש[.
אכן יעוי׳ באבן האזל )פ״ג מהל׳ אישות ה״ג(
שב׳ להוכיח מד׳ הר״ן בקידושין
דספיקא דנתן הוא ואמרה היא אינו ספק
בדעתו כלל ,אלא משום ״כי ילקח״ יעו״ש,
ולפ״ז הוי ספיקא דדינא ,וצ״ע] .וע״ע מש״כ
לק׳ הערה ב״ב[.
יט .וז״ל המהרי״ט ,״ואי קשיא שההוכחה
שהוכיח הר״ן ז״ל ,דמ״ש מכל
תיקו דממונא דאמרינן ביה העמד ממון על
חזקתו ,נראה דלא הויא הוכחה ,דחזקת ממון
עדיפא מחזקת הגוף כדמוכח בפרק מי שמת
)כ״ב קנג ,כ( ובו׳ ובסוף פרק המדיר )כ תו בו ת עה,
ב( ,וכד׳ א״כ היכי מדמה הר״ן חזקת פנויה
לחזקת ממון דעדיפא טפי .ונראה שעיקר
ראית הר״ן ז״ל היינו ממה שהסכימו כל
גדולי האחרונים שאפילו תקפו תובע מוציאין
אותה מידו ,והיינו משום דמוקמינן ממונא
בחזקת מרא קמא ומפקינן לה מיד התוקף,
והיינו דומיא דחזקה קמייתא דפנויה ,אבל
חזקת ממון דעדיף על חזקת הגוף ,היינו
הוצאת ממון מיד בעליו הראשונים״ עכ״ל.
ומבואר ,דבקושיתו נקט המהרי״ט דהא
דלא מהני תפיסה בתיקו הוא
מכח ההלבה של ״חזקת ממון״ ,והק׳ ע״ז
דאין להביא ראיה מחזקת ממון לשאר

חזקות ,שהרי חזקת ממון עדיפא משאר
חזקות ,דהרי אפילו חזקת הגוף דאלימא
משאר חזקות ,מ״מ לא מחני לאפוקי מחזקת
ממון .ותי׳ ע״ז ,דבאמת מאי דלא מהני
תפיסה בספק אין זה מכח ההלכה של חזקת
ממון ,ומשום דחזקת ממון שייכא דווקא
כשהממון תח״י המוחזק ,משא״כ היכא
שכבר תפס התובע ולא הוי הממון תח״י
הנתבע ,שוב לית ליה חזקת ממון אלא רק
חמ״ק ,וחמ״ק לא אלימא משאר חזקות,
וכיון דמהני חמ״ק להוציא מהתופס ,ואפי׳
בתיקו ,שפיר מוכח דאזלינן בתר חזקה
בתיקו.
ומש״ב המהרי״ט בסוף דבריו ,״אבל חזקת
ממון דעדיף על חזקת הגוף היינו
הוצאת ממון מיד בעליו הראשונים״ ,כוונתו
דיסוד ההלכה של חזקת ממון הוא מדינא
דהממע״ה ,דא״א להוציא ממון מחזקתו בלא
ראיה ברורה ]ומה ״ט הוא דלא מהני חזה ״ג
להוציא ממוחזק ,דחזה״ג לא הוי ראיה
ברורה ,וע״ד מש״כ בתרוה״ד סי׳ שמ״ט
לענין רוב ,דלא מהני להוציא ,יעו״ש[ ,וא״כ
זה שייך דוקא היבא דהוי הממון תח״י
דחשיב ״להוציא״ ,משא״כ בתקפו תובע,
דכבר אין כאן הוצאת ממון מיד בעליו
הראשונים ,לא שייך בזה דין מוחזק ,אלא רק
חזקת מ״ק ,דהוי כשאר חזקות ,ושפיר הוכיח
מהכא הר״ן דאזלינן בתר חזקה בספיקא
דדינא ,ועי׳ מה שהרחבנו בזה בקו׳ כלל גדול
בסי׳ כ׳.

קעו

הונטרם

כלל ד סעיף ה

הספיהות

גם בממונא ראוי שיהני תפיסה ולא מפקינן מיד התופס ,משום דזה כזה תליא,
וכדמוכח מנכסי דבר שטיא וכמו שכתבתי בכלל ב׳ )ס״א( ,וזו ראיה ברורה
ראויה למי שאמרה )בכללי ספל ,ספיד,א כלל א׳( = .אלא שאיהו ז״ל מצא מקום לספק
גם לאידך גיסא ,ממה שכתב הרי״ף גבי כעיא דרב מרי דהוי ספיקא דאורייתא
ולחומרא ,ומשמע דמדאורייתא צריכה גט ולא מוקמינן בספיקא דדינא אחזקה
קמייתא ,ולפיכך הניח האי מילתא בצ״עבא.
זר ז ה ב

כ .ועל דרך זה פי׳ את דברי הר״ן בתשר
הגרעק״א )מהדו״ל ,סי׳ ל״ז( וז״ל,
״והיינו דהר״ן בא לשלול מה דאפשר לומר
דבגתנה היא ואמר הוא כיון דהוי ספילןא
דדינא לא מוקמינן האשה בחזקת פנויה
וכנ״ל )והיינו מטעם המל״מ שם דע״י
חזקה לא ישתנה הדין( ,ולזה הביא ראיה
מדפסקו הפוסקים דבספיקא דדינא אי תפס
מפקינן מיניה ,והטעם משום דמוקמינן
אחזקת מ״ק ,ואם איתא דבספיקא לא
אזלינן בתר חזקת איסור והיתר .ה ״נ לא
ניזל בתר חמ״ק ,וממילא א״א להוציא מן
המוחזק דהוא התופס ,ומשו״ה לא הביא
הר״ן ראיה מגופא דדינא דתקפו כהן
דמוציאין ,דעיקר דיוקא דהר״ן ללמוד על
ספיקא דדינא״.
ובהגהות הגרעק״א ]הוצאת פרנקל[ על
המל״מ )רפ״ב מטומאת צרעת(,
פירש כדרכו בתשובה הנ״ל ,וכתב בסו״ד,
״אחר זמן רב בא לידי ספר קצוה״ח וראיתי
שבקונטרס הספיל,ות כתב בכוונת התוס׳
בב״ב הנ״ל ובדברי הר״ן בקידושין הנ״ל,
כמו שכתבתי ,והנאני״.
א ל א שבדברי הגרעק״א שם מבואר דביאור
זה יתכן רק אם חמ״ק הוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא ,ובפרט זה דבריו הם
שלא כדברי רבינו ,דרבינו כ׳ לבאר את ד׳

הר״ן גם להצד דחמ״ק מהני מטעם מוחזק,
ולא מטעם חזקה .ונראה דמלשון הר״ן שכ׳
״דאמרינן העמד ממון על חזקתו״,׳ משמע
יותר כדרכו של רבינו ,דמיירי גם במקום
דליכא חמ״ק כלל אלא רק חזקת ממון לחוד,
]ובאמת רוב תיקו דממונא בש״ס הוא לגבי
ספק חיוב דל״ש ביה חמ״ק ,כמבואר
במהרי״ט בחידושיו על כתובות עו ,בן.
ולפי״ז הביאור בדברי הר״ן הוא כמש״כ
רבינו ,דכל ספק דלא שייך ביה הכרעת חזקה
ה״נ לא מהני ביה פסק של מוחזק ,ומדחזינן
דמהני פסק של מוחזק אף בתיקו ]דהרי אי
תל,פו תובע מוציאין מידו[ ,על כרחך דגם
מהני פסק של חזקה בתיקו.
בא .הנה הר״ן הניח נידון זה ]אי אזלינן
בתר חזקה קמייתא דאיסורא
בתיקו[ בצ״ע ,וקשיא מ״ש תיקו דממונא
דפשיטא ליה דמהני חזקת ממון להכריע את
הספק] ,וכמו שהביא הר״ן מגדולי האחרונים
שפסקו דבתיקו אי תקפו תובע מוציאין
מידו[ ,מתיקו דאיסורא דמספקא להר״ן אי
מהני ביה חזקה קמייתא דאיסורא להכריע
את הספק.
ונראה דמבואר מזה כמש״נ לעיל )הערה י״ד(
לחלל ,בין חזל,ת איסור לחזקת ממון,
דיסוד דין חזקה קמייתא דאיסורא הוא
להכריע בשורש הספק מאי הוי ,וע״כ בתיקו

מונטרם

כלל ד סעיף ה

הספיהות

קעז

ולפי* שיטת הרא״ש אליביה דהרי״ף דסובר באמת דבתיקו מהני תפיסה ,דברי
הרי״ף עולין כהוגן במה שכתב בבעיא דרב מרי דספיקא דאורייתא
לחומרא דמשמע מדאורייתא צריכה גט ,דכיון דאיהו סבירא ליה דבתיקו מהני
תפיסה ,והוא מתלק בינו לתקפו כהן דקיימא לן דמוציאין מידו ,ומשום
דספיקא דדינא לא אמרינן ביה אוקמה אהזקה קמייתא באיסורי וכמו שכתבתי,
משום הכי גם בספיקא דדינא בקידושין אליביה צדיכה גט מדאורייתא ולא
מוקמינן לה אהזקת פנויה .ומשום הכי גם בהאי דנתן הוא ואמדה היא כתב
סתם והיישינן מדרבנן ולא כתב ספיקא הוא ,משום דאליביה אילו הוי ספיקא
זר ז ה ב

דל״ש שיוכרע הספק ,משו״ה לא אזלינן בתר
חזקה קמייתא ,משא״ב דין מוחזק לעולם
אינו מכריע את עצם הספק ,אלא הוי רק
הכרעה במשפטי הממון ,והיינו דכלפי
הממון דיינינן ליה שהוא שלו ,ושפיר מהני
אפי׳ בתיקו ,וכמו שנקט הר״ן.
ובזה ארווחנא ליישב את דברי הר״ן
בחידושיו על ב״ב )קמח ,ב( דעל
מאי דמיבעיא להש״ס שם גבי שכ״מ
שהקדיש כל נכסיו אי מצי חוזד ,כ׳ הר״ן
דניכסי
וז״ל ,״הילכךאם עמד חוזר,
בחזקת נותן קיימי וכו׳ ואע״ג דלגבי הקדש
איכא למימר דהוה ליה ספיקא דאיסורא
דממונא
מעילה ,כיון
משום איסור
בחזקתיה קאי ,אפשר שהוא בודאי שאין
איסור הקדש חל ,אי נמי דלענין איסורא
מתקן ליה כדשמואל ,דאמר הקדש שוה
מנה שחללו על שוה פרוטה מחולל״ .הרי
שנסתפק הר״ן אי מהני חזקת ממון להכריע
ספק איסור מעילה ,ולכאו׳ צ״ע ,דהרי
הר״ן בקידושין נקט דחזקת ממון מהני
להכריע ספיקא דתיקו] ,ומה״ט אי תקפו
תובע מוציאין מידו[ ,וא״כ אמאי לא תועיל
חזקת ממון להכריע את הספק איסור
מעילה לקולא .אמנם להמבואר ניחא ,דנהי

דחזקת ממון מהני מתורת הכרעה ,מ״מ
אין פירושו דע״י חזקת ממון הוכרע שורש
הספק ]וכמו בשאר חזקה קמייתא
דאיסורא[ ,אלא דהוי הכרעה רק במשפטי
הממון ,וכיון דעצם הספק לא הוכרע ,א״כ
לענין איסורא אזלינן לחומרא ,ודו״ק.
]וע״ע מש״ב בזה בקו׳ כלל גדול סוף סי׳
י״ט[,
ו ב א בן האזל
פירש את דברי הר״ן בקידושין
באופן מחודש ,דהא דס״ל להר״ן דבספק
קידושין מותרת ,אינו מטעם חזקה קמייתא,
דבאמת חזקה לא מהני בספיקא דדינא,
אלא הוא מטעם חזקת ממון ,דגם ספק
קידושין חשבינן ליה כהוצאת ממון ,ומספק
מוקמינן איתתא אחזקתה .ומה שהביא
הר״ן מדין תקפו תובע דמוציאין מידו ,הוא
רק להוכיח דחזקת ממון הוי פסק דין
ודאי ,וא״כ ה״ה לענין קידושין העמד אשה
אחזקתה ומותרת מודאי .ועי׳ בקובץ
שעורים )קידושין אות כ״ח( דהביא מדברי
הרמב״ן והרשב״א בפ״ג דקידושין דשייך
דין מוחזק גם בספק קידושין ,וכ״כ בשו״ת
חמדת שלמה )אה״ע סי׳ י״ח( בשם הנתה״מ,
יעו״ש.
)פ״ח

משאלה ופקדון ה״ה(,

קעח
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הוי צריכה גט מדאורייתא ,ולכן פירש דזה דקאמר בש״ס ספיקא הוא לאו דוקא
וכמ״ש הר״ן אליביה “
ועל פי זה יש לתרץ נמי קושית הרא״ש ז״ל מה שהקשה על הרי״ף בריש פרק
המפקיד )ס״ב( בהנך בעיות דכפל )ב״מ לד (.דהבעלים הולקין עם השומר,
ואמאי ולוקמה אחזקת מרא קמא של הבעלים לומר דלא אקני וכמו שהבאתי
זר זהב
כב .באבני מילואים )סי׳ כ״ז ס״ק י״ח( כ׳
ליישב את דברי הרי״ף באופן
אחר ,דבאמת ספיקא דנתן הוא ואמרה היא
הוי ספק גמור ,ומאי דאמרינן ״חיישינן
מדרבנן״ הוא משום דמדאורייתא מותרת
מכח חזקת פנויה .משא״ב בבעיא דכלב רץ
אחריה ס״ל להרי״ף דהוי ספיקא דאורייתא,
ולא מוקמינן אחזקתה ,משום דהתם דהוי
ספיקא דדינא אם יש בזה תורת כסף,
]דכיון דבלאו הכי מחוייב לאצולי ,לא
חשיב כסף קידושין[ ,ובספיקא דדינא לא
אזלינן בתר חזקה ,וכמש״ב המל״מ
בהלכות שכירות .משא״ב בספיקא דנתן הוא
ואמרה היא ,הוי הספק בדעתה ,דמספקא לן
שמא נתרצה למאמרה והוי כאומר הן ולכך
הוי ספיקא דמציאות ,ובספיקא דמציאות
מהני חזקה ,ומשו״ה חיישינן רק מדרבנן,
עכ״ד.
ורבינו דמיאן בזה אזיל לטעמיה
א׳ ס״ב( דנקט דגם כשספק הוא
בדעתו הוי ספיקא דדינא .ובעיקר מה שנקט
האב״מ דספיקא דנתן הוא ואמרה היא הוי
ספק בדעת האשה ,יעוי׳ באבן האזל פ״ג
מהל׳ אישות ,שהוכיח מהר״ן דהוי הספק
משום ״כי ילקח״ ולפ״ז ע״כ דהוי ספיקא
דדינא .וגם מש״כ האב״מ דבעיא דכלב רץ
אחריה לא הוי ספיקא בדעתה אלא ספק בדין
]דמספקא לן אם יש ע״ז תורת כסף
)לעיל כלל

קידושין[ ,אינו ברירא ,דיעוי׳ בדברי
הריטב״א בקידושין )ח ,ב( ,שב׳ דיסוד הספק
הוא באומדן דעתה אם כונתה להתרצות
לקידושין] ,ועי׳ מש״כ בזה בספר זכרון
שמואל להגר״ש רוזובסקי זצ״ל במכתבים
סי׳ י״ד ,ט״ו[.
ובספר יהגה האריה להגר״א פומרנצ׳יק
בקידושין)ה .ב( כ׳ ליישב את דברי
הרי״ף באופן אחר ,דהא דבנתן הוא ואמרה
היא חיישינן רק מדרבנן הוא משום דמה״ת
מוקמינן אחזקה ,והא דבבעיא דכלב רץ
אחריה הוי ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן
אחזקה ,הוא ע״פ יסוד התוס׳ בכתובות )כג,
א( ד״ה תרוייהו ,שב׳ דהיכא דזרק קידושין
ספק קרוב לו ספק קרוב לה ,כיון דודאי
נעשה מעשה קידושין ,איתרע החזקה] ,והיינו
מדאוריתא וכמש״ב בחי׳ המהרי״ט על
קידושין)הובא באב״מ סי׳ כ״ז סקי״ח( ,וכ״כ
במחנ״א הל׳ נדרים סוף סי׳ י״ב[ ,וה״נ גבי
כלב רץ אחריה כיון דודאי עשה מעשה
קידושין והספק רק אי מהני ,איתרע החזקה,
משא״כ בספיקא דנתן הוא ואמרה היא,
דהספק הוא אם את דיבור הקידושין צריך
שיעשה האיש ,או דמהני אמירת האשה ,א״כ
הוי הספק אם נעשה בזה מעשה קידושין
כלל ונמצא דלא איתרע החזקה כלל ,ולכך
מוקמינן מהתורה אחזקה ,והא דחיישינן הוא
רק מדרבנן.
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דבריו לעיל בכלל א׳ ) ס ״ ג( .ולפי דרכינו ניחא טובא ,משום דבספיקא דדינא לא
מוקמינן אחזקת מרא קמא כדרך שלא מוקמינן על חזקה קמייתא באיסורי כג.
ואף דקיימא לן כרבנן דסומבוס דאזלי בתר חזקת מרא קמא ,היינו בספיקא
זר זהב
כג .מש״ב ובינו ליישב את שיטת
הדי״ף ,דבשם שלא אזלינן
בתר חזקה קמייתא בתיקו ,ה״נ לא מוקמינן
אחמ״ק בספיקא ותיקו ,צ״ע ,שהרי ובינו
לעיל )כלל א׳ ס״ה( ,נקט רחמ״ק אינה
מטעם חזקה קמייתא דאיסווא ,אלא מטעם
מוחזק ,והוי וין מוחזק שפיו מהני גם
בתיקו.
ובשלמא מש״ב ובינו לעיל )ס״ה( בביאור
מאי רמהני תפיסה בתיקו,
ההוא משום דלא מוקמינן אחזקה קמייתא
בתיקו ,א״ש] ,ולא תקשי מהא רחמ״ק הוא
מטעם מוחזק ולא מטעם חזקה[ ,רכבו
נתבאר לעיל דהא ולא מהני תפיסה בספק
בממון הוא משום וכבר הוכרע הספק ע״י
חמ״ק] ,וגם וין מוחזק מהני להכריע
בספק[ ,וא״ב בספיקא התיקו דל״ש שיוכרע
הספק שפיר מהני תפיסה .ועד״ז מתפרש
גם מש״כ רבינו לעיל בביאור ד׳ התוס׳
בב״ב )לב ,ב( דבספק קרקע לא מוקמינן
אחמ״ק בתיקו ,דהתם מיירי בגוונא שהוא
להוציא ממוחזק ,ולכך בעי שתהני חמ״ק
דוקא מתורת הכרעה) ,וכמש״נ לעיל הערה
ט״ז( ,וא״כ בספיקא דדינא דל״ש הכרעה,
ממילא מספק א״א להוציא מיד המחזיק.
משא״כ בגוונא דהרי״ף דלא מיירי
בתפיסה ,וגם אינו להוציא ממוחזק] ,דהרי
ממון הכפל ביד הגנב ,ואיהו ודאי לא
חשיב מוחזק[ ,יקשה כנ״ל מ״ט לא נוקי
אחזקת מ״ק מתורת מוחזק בלחוד ,ואף
שלא מתורת הכרעה.

]ולכאו׳ אפשר לישב דגם ספיקא דכפל
חשיב להוציא ממוחזק ,ומשום
דהגנב תופס ממון הכפל בחזקת שניהם,
וכמש״ב התוס׳ בריש ב״מ גבי מנה שלישי,
ועי׳ מל״מ פט״ו מטוען ונטען ה״ט .אכן
יעוין בבית מאיר )סי׳ ע״ז סק״ג( ובחזו״א
)חו״מ בליקוטים סי׳ י׳ סק״ח( ,שנקטו
בפשיטות דבספיקא דכפל ל״ש לומר
דהגנב תופס בחזקת שניהם ,ועיי״ש מש״כ
בטעמא דמילתא[.
ונראח בזה ,דהנה יעויין בנמוק״י שתירץ
את קושית הרא״ש על הרי״ף וז״ל,
״דליכא למימר הכא אוקי ממונא בחזקת מ״ק
דכפילא לא איתחזק בידא דחד מינייהו״.
וכוונתו דכיון דהנידון הוא לגבי הכפל ועל
הכפל ליכא לחד מינייהו חמ״ק ,ממילא הוי
ככל ממון המוטל בספק דחולקין .אכן
סברתו צ״ב ,דהרי בפשוטו שורש הספק הוא
על הפרה אם נקנית לשומר לענין כפילא,
והרי בפרה יש למפקיד חמ״ק ,וא״כ מ״ט לא
נוקמא הפרה אחמ״ק ונכריע שהפרה שלו,
וממילא הוי הכפל שלו,
ונראה בזה ,דהגם דבכל דוכתא מהני חמ״ק
של החפץ לכל המסתעף ממנו ,מ״מ
זהו רק עד כמה דמהני חמ״ק להכריע
שהממון שלו ,וממילא הוכרע בזה הדין גם
לכל המסתעף] ,ואפי׳ למאי דנקטינן דחמ״ק
הוא מטעם מוחזק ,מ״מ גם דין מוחזק מהני
מתורת הכרעה וכנ״ל[ ,משא״ב בספיקא
דכפל ,כיוון דהוי ספיקא דדינא ,א״כ לא
מהני בזה חמ״ק מתורת הכרעה ,וכמש״כ

קונטרס

כלל ד סעיף ה

הספיקות

דמציאדת דבכהאי גוונא באיסורי אזלינן בתר חזקה קמייתא אבל לא בספיקא
דדינא .וכל זה כפתור ופרחני;
וסיהו מכל זה אין להכריע כשיטת הרא״ש ז״ל בדעת הרי״ף ,דאפשר לעולם
בדעת הרי״ף כהרמב״ן דלא מהני תפיסה בתיקו ,ואיסורי נמי מוקמינן
בספיקא דדינא אחזקה קמייתא .והא דכתב גבי בעיא דרב מרי דספיקא
דאורייתא לחומרא ,פירושו דספק דאורייתא הוא ומדרבנן לחומרא ,ועל דרך
שפירש הרמב״ם לשיטתו )בפרק י׳ מכלאים הכ״ז ,ובפ״ט מטומאת מת הי״ב( דאיהו
סובר דבל ספיקא מותר מן התורה והא דקאמרינן ספיקא דאורייתא לחומרא
זר
רבינו ,דע״י חזקה לא ישתנה הדין ,ולהכי
ל״ש שתועיל בזה חמ׳׳ק אלא לגבי הדבר
עצמו ולא לגבי המסתעף.
דלפ ״ז מבואר היטב מש״ב רבינו בדעת
הרי״ף דלא מהני חמ״ק בספיקא
דכפל כיון דהוי ספיקא דרינא .דנהי דדין
מוחזק לחוד שלא מתורת הכרעה מהני גם
בתיקו ,מ״מ בספיקא דהקנאת הכפל ,כיון
דאין הספק נופל על גוף הפרה אלא רק על
הכפל ,א״כ בזה בעינן שחמ״ק תכריע את
שורש הספק שהפרה שלו וממילא הוי גם
הכפל שלו ,וכיון דבספיקא דתיקו ל״ש פסק
דין ודאי ולא הוכרע הספק בפרה ,ממילא
חולקין הכפל ככל ממון המוטל בספק
דיחלוקו.
כד .והרא״ש בריש פ׳ המפקיד ,דפליג על
הרי״ף ןוס״ל דמוקמינן
הכפל אחמ״ק[ ,אזיל לטעמיה בריש פ׳ כיצד
הרגל ,שב׳ שם גבי בעיא דשינוי לצרורות דלא
מהני תפיסה בתיקו ,ומוכח דס״ל דמוקמינן
אחמ״ק בספיקא דדינא ודלא כהרי״ף.
אולם צ״ע בזה ,דיעוי׳ בתומים
כ״ס שהוכיח מדברי הרא״ש בפ״ק
דקידושין )סי׳ ט״ז( דלא מוקמינן אחזקה

)סי׳ ל״ד ס״ק

זהב
בספיקא דדינא ,וצ״ע מ״ש מספיקא דכפל
שכ׳ הרא״ש דמוקמינן אחמ״ק] .ולולי ד׳
רבינו היה אפשר לחלק בין חמ״ק דמהני
מטעם מוחזק ,לבין חזקה קמייחא דאיסורא
דלא מהני בספיקא דדינא] ,והוא עולה יפה
עם משנ״ת לעיל )כלל א׳ הערה ס״ס בשי׳
הרא״ש דחמ״ק הוא מטעם מוחזק .אכן
לפמש״כ רבינו כאן לדמות ביניהם אכתי
צ״ען .ולכאו׳ אפשר ליישב ,דאמנם ס״ל
להרא״ש דבספיקא ררינא לא מוקמינן
אחזקה ]וכדהוכיח התומים[ ,ומש״כ
דבספיקא דכפל מוקמינן אחמ״ק הוא משום
דבספיקא דכפל הוי הספק בדעתו ,וא״כ לא
מקרי ספיקא דדינא כלל אלא ספיקא
דמציאות ,וכמש״כ המל״מ ]הביאו רבינו
לעיל כלל א׳ ס״ב[ ,ולכך מוקמינן אחמ״ק.
]וסמך לזה יש להביא מדברי הרא״ש )פ״ד
דכתובות סי׳ ה׳( שב׳ דבספק הודאה גבי עדים
פסולים ,מוקמינן להערים אחזקת כשרות,
הרי דס״ל דבספק בדעתו לא הוי ספיקא
דדינא ומשו״ה מוקמינן אחזקה[.
אמנם אכתי צ״ע ממש״כ הרא״ש
כיצד הרגל( דלא מהני תפיסה גבי
בעיא דשינוי לצרורות ,והרי התם הספק הוא
בדין ,ואפ״ה מוקמינן אחזקה ולא מחני

)בם׳

הונטדם
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הספיקות

ל&1א

]היינו מדרבנן[ יי ,וכן כתב הפרי הדש והר״מ חביב ז״ל במקומות הנד .ומה
שלא כתב גבי הא דנתן הוא ואמרה היא ספיקא הוא ,היינו משום דלישנא
דהש״ס הכי משמע ליה דלאו מתורת ספיקא הוא דקאמרי חיישינן מדרבנן,
דא״ב לימא ספיד,א הוא לחוד וממילא דמדרבנן הוא לחומרא דמדאורייתא
מוקמינן לה אחזקה קמייתא ,אלא שבאו לומר דמדרבנן בעלמא הוא דחיישינן
ולא מתורת ספיקא ,וכן נראה מחידושי הריטב״א דלשם ע״ש .וגם בהנך בעיות
דריש המפקיד כבר כתבתי טעמא אחרינא בטעמא דהרי״ף ז״ל במה דלא פסק
לאוקמינהו אחזקת מרא קמא לעיל בכלל א׳ סעיף ג׳ ע״ש וגם הוא נכון ,ועיין
לקמן ככלל תפיסה ברשות )כלל ז׳ ם״כ( הבאתי הכרע מדברי הרי״ ף לשיטת
הרמב״ן אליביה דלא מהני תפיסה בתיקו:
ו וכל זה כתבנו לפי דרך הרא״ש בדעת הרי״ף ,אבל זולתו לא מצינו בדברי
הראשונים מי שיסבור לחלק בין תיקו לתקפו כהן .כי הרמב״ם דסובר
זר
תפיסה .וגם צ״ע מד׳ הרא״ש בב״ב
ב׳( שב׳ דמשכיר בית לחבירו הוי ספיקא
דדינא ,הגם דהספק בזה הוא בדעתו] ,ולפ״ז
צריך לבאר את דברי הרא״ש הנ״ל בכתובות
באו״א ,ואכ״מ[ ,וא״ב הדרא קושיא
לדוכתא.
)פ״ד אות

ונראה ביישוב שיטת הרא״ש לפמש״ב
רבינו לק׳ )כלל ה׳ ס״ס לחלק בין
ספיקא דדינא לפלוגתא דרבוותא ,דדוקא
בפלוגתא דרבוותא לא מוקמינן אחזקה
משום דדמי לתו״ת יעו״ש .ואשר לפ״ז א״ש,
דדברי הרא״ש בקידושין דלא מוקמינן
אחזקה הוא בפלוגתא דרבוותא וכדמיירי
התם ,משא״ב בספיקא דשינוי לצרורות וכן
בספיקא דכפל ,כיון דהוו תרוייהו ספיקא
דתיקו ,שפיר מוקמינן אחזקה.
כה .וכן הוא במאירי בקידושין דמפרש
דספיקא דנתן ואמרה היא הוי
ספק גמור מן התורה ,ומאי דקאמרי ״חיישינן

זהב
מדרבנן״ הוא משום דמדאורייתא כל
הספיקות מותרים ,והא דאזלינן לחומרא הוא
אך מדרבנן ,וכדס״ל להרמב״ם .ועי׳ במצפה
איתן ובחש״ל שם שהביאו סמך לשיטת
הרמב״ם מלשון הגמ׳ דנקיט לישנא
ד״חיישינן מדרבנן״ ,ופירשו דהוא משום דמן
התורה כל הספיקות מותרים .ואמנם מלשון
הרמב״ם )בפ״ג מהל׳ אישות ה״ב( ,משמע דלא
פי׳ הגמ׳ כהר״ן דחכמים עשאוהו כספק,
אלא דהוי ספק גמור מדאורייתא] ,וכן פי׳ את
דבריו בב״ש באה״ע )סי׳ כ״ז סקכ״ב( יעו״ש[,
ולפ״ז מאי דנקיט הש״ס לישנא ד״חיישינן
מדרבנן״ הוא ע״ב מטעם הנ״ל ,דדין ספק
דאורייתא לחומרא הוא רק מדרבנן ,ואזיל
הרמב״ם לטעמיה ,אכן הר״ן שנחלק על
הרמב״ם ופי׳ דחכמים עשאוהו ספק ,אזיל
לטעמיה בסוף פ״ק דקידושין שהכריע
דספיקא דאורייתא לחומרא הוא מהתורה,
ודלא כהרמב״ם ,וכ״ב במצפ״א הנ״ל
יעו״ש.

הפב
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דמהני תפיסה בתיקו איהו סובר דתקפו כהן אין מוציאיףי ,וגם הראב״ד
שנראה מדבריו בפרק ב׳ דגניבה )הי״ב( דבממונא מהני תפיסה בתיקו מסתברא
לי דאיהו סובר גם כן בתקפו כהן דאין מוציאין ,שהרי בהלכות בכורות שכתב
הרמב״ם כמה פעמים )פ״ב ה״ו ופ״ה ה״ג( דתקפו כהן אין מוציאין ובכולן שתיק

ליה הראב״ד ז״ל.
זר
כו .אכן לפמש״ה בתשו׳ הרשב״א
ובביאור הגר״א )יו״ד ריש סי׳ שט״ס,
דגם הרמב״ם מודה דהיכא דאיכא חמ״ק לא
מהני תפיסה ,נמצא דאיכא נפ״מ בנידון זה
גם לשיטת הרמב״ם ,ובגוונא דאיכא חמ״ק.
]ורבינו שב׳ דלהרמב״ם ליכא נפ״מ ,אזיל
לטעמיה בריש כלל ב׳ ,דפירש בדעת
הרמב״ם דלא כתשו׳ הרשב״א והגר״א ,אלא
כדרכו של הלח״מ בפ״ב מבכורות יעו״ש[,
)סי׳ שי״א(

וכתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ק סי׳ קכ״ט( מבואר
דנקט בדעת הרמב״ם דלא מהני
תפיסה כנגד חמ״ק אפי׳ בספיקא דתיקו,
דיעו״ש שב׳ ליישב את סתירת דברי הרמב״ם
גבי פלוגתא דאביי ורבא אי עביד מהני
)תמורה ד ,ב( ,דבריש פ״ג מהל׳ מלוה ולוה
פסק הרמב״ם דהעובר על לאו דחובל בגד
אלמנה צריך להשיב המשכון ,וכשיטת רבא
דאי עביר לא מהני ,ואילו בפ״ו מהל׳ בכורות
ה״ה פסק דהמוכר מעשר בהמה לא לקי כיון
דלא הועילו מעשיו ,וכשיטת אביי דאי עביד
מהני .וכ׳ הגרעק״א ליישב דבריו וז״ל,
״ואולם למה שהעליתי דהוי ספיקא דדינא אי
הלכה כאביי או כרבא ,עולים פסקי הרמב״ם
והחינוך כהוגן ,דבהל׳ מלוה ולוה פסק
דצריך להחזיר המשכון דדלמא הלכה כרבא
דלא מהני ולא קני משכון ,ומחמת ספק
קיימא המשכון בחזקת מ״ק ,ובהל׳ בכורות
פסק דלא לקי רדלמא הלכה כאביי ,דהיכי

זהב
דלא מהני לא לקי ואין מלקין מספק״.
ומבואר מדברי הגרע״א דלשי׳ הרמב״ם לא
מהני תפיסה כנגד חמ״ק אפי׳ בספיקא
דתיקו ,ולהכי פסק הרמב״ם דצריך להחזיר
המשכון ,היות והוי תפיסתו כנגד חמ״ק של
הלוה.
]ולכאורה היה אפשר לדחות ,דבתפיסה
במשכון ,אין המלוה נעשה
למוחזק במשכון שתפס ,מאחר ואין המשכון
שלו ,וכשיטת הרבינו יונה שהביא הרא״ש
בכתובות כ ,א ) עי׳ לעיל ריש כלל ג׳( ,ולהכי הוא
דלא מהני תפיסתו במשכון .אולם כבר הוכיח
הגרא״ז באבן האזל בפ״ב מגניבה הי״ב,
דהרמב״ם פליג בזה על הרבינו יונה ,יעו״ש
בדבריו[.
אכן יעוין בד׳ הדמב״ם
ואבירה הי״ב( ,שב׳ גבי ספק יאוש
בעלים] ,באבידה[ דלכתחלה לא יטול ,ואם
נטל אינו חייב להכריז .ובביאור הגר״א )סי׳
קנ״ה סק״ח וסי׳ רס״ב סקכ״ב( כ׳ דהרמב״ם אזיל
לטעמיה )בפ״ב מבכורות( גבי ספק בכור ,שפסק
דאי תקפו כהן אין מוציאין מידו ,וה״ה הכא
אם נטל הרי אלו שלו ,עיי״ש .ולכאו׳ צ״ע
דהרי הגר״א )יו״ד ריש סי׳ שט״ו( כ׳ להדיא
דבגוונא דאיכא חמ״ק מודה הרמב״ם
דמוציאין מידו ,וכתשו׳ הרשב״א הנ״ל ,וא״כ
בספק אבידה אמאי מהני תפיסתו ,והרי הוי
תפיסתו כנגד חמ״ק של הבעלים ,ועל כרחך
)פט״ו מהל׳ גזילה

הונטרם
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ספג

ובדכרי הסמ״ג יש שום עיון ,שאיהו סובר דתקפו כהן מוציאין וכמו שנתבאר
לעיל בכלל ב׳ )ס״א( ,וכעשין ע׳ גבי מזיק ממון חבירו בדבר שאין
דרכו להניחו בכלי כתב דבעיא זו לא איפשיטא הלכך אם תפס אין מוציאין
מידו ,וכן כתב שם אח״כ גבי מסור ,וכן כתב בעשין פ״ב גבי הקנה שדה לאחד
ומטלטלין לאחר ז״ל ,ואם תפסן האחר אחר שקנה חבירו הקרקע אין מוציאין
מידו ,ומכל זה הכריח הרב ז״ל בסימן ו׳ דהסמ״ג מחלק בין תיקו לתקפו כהן
וסובר דבתיקו מהני תפיסה.
זר זהב
צריך לחלק דשאני התם ,דהוי ספיקא דדינא
]אי איכא יאוש בעלים[ ולהכי ס״ל להרמב״ם
דמהני בזה תפיסה ואפילו כנגד חמ״ק ,וזהו
לבאר דלא כמש״כ הגרעק״א ,דבספיקא
דתיקו לא מהני תפיסה להרמב״ם ,בגוונא
דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק ,וצ״ע.
ויש ליישב ,דמש״כ הרמב״ם דמהני תפיסה
בספק אבידה באמת אין זה מטעם דהוי
ספיקא דדינא ,אלא הוא מטעם שבספק יאוש
אין תפיסתו מתנגדת כלל לחמ״ק .וכמש״כ
בשיעורי הגר״ש רוזובסקי על ב״מ כא ,א )סי׳
ד׳ אות ד׳( ,דע״י היאוש לא חייל גריעותא
בבעלות הבעלים ,כיון דהוי רק היתר זכיה,
ועד דאתי לידי הזוכה לא נפיק מרשות
הבעלים ,וכיון דאין תפיסתו מתנגדת לחמ״ק,
שפיר מהני] .ונהי דע״י הגבהתו חייל ספק
אם זכה בגוף החפץ אם לאו ,מ״מ כיון
דבאותה שעה כבר הוי הממון ביד המוצא,
א״כ הוי תפיסה בשעה שנולד הספק ושפיר
מהנין .וע״ע מש״כ בישוב ד׳ הגר״א בקו׳
כלל גדול סי׳ י״ד.
א כן בעיקר מה שנקט הגרעק״א בדעת
הרמב״ם רתפיסה לא מהני בתיקו
]כנגד חמ״ק[ ,צ״ע מרברי הרמב״ם בכמה
דוכתי ,דנראה דס״ל דבספיקא דתיקו מהני
תפיסה ,ואפי׳ כנגד חמ״ק .דיעוי׳ בדבריו

)בפי״ג מנזקי ממון הי״ד( גבי בעיא דקנסו
גופן משום שבחן )ב״ק ל p ,שב׳ דאי קדם
כל אדם ותפס זכה בהם ,אע״ג דהוי
תפיסתו כנגד חמ״ק של בעה״ב ,וכן נראה
מדברי המ״מ בפ״ד מהל׳ גזילה ואבידה
ה״ז ,ועי׳ בפ״ג מהל׳ מכירה ה״י גבי מכר
שדה לאחר ומטלטלין לאחר ]דהוי בעיא
דלא איפשטא אי בכה״ג קונה המטלטלין
אגב קרקע[ ,ופסק הרמב״ם דמספק לא
קנה ,ואי קדם הלוקח ותפס המטלטלין אין
מוציאין מידו ,והרי התם הוי תפיסתו כנגד
חמ״ק של המוכר ,ואפ״ה מהני תפיסתו.
ומכל הנך דוכתי משמע דס״ל להרמב״ם
דמהני תפיסה בתיקו אפי׳ כנגד מ״ק ודלא
כמש״כ הגרעק״א.
י הנ ח יעוי׳ ברמב״ם
גבי ספיקא דלויים אם קרויים עם
וחייבים במתנות כהונה ,דהוי בעיא דלא
איפשטא בחולין >קלא ,א( ,ופסק הרמב״ם
דמספק לא יתנו ואם קדם הכהן ותפס אין
מוציאין מידו ,והק׳ עליו הר״ן ) הו ב א במ״מ שם(
מהא דקיי״ל דאי תקפו כהן מוציאין מידו.
ולכאו׳ דברי הר״ן תמוהים ,דהרי שי׳
הרמב״ם בפ״ב מהל׳ בכורות דתקפו כהן אין
מוציאין מידו ,וא״כ על הרמב״ם לק״מ מספק
בכור] .וכ״כ בביאור הגר״א )יו״ד סי׳ ס״א
)פ״ט מהל׳ בכורים ה״ח(

הפד
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ו ב א מ ת שכל אלו ראיות צודקות ,שדוחק לומר דבכל הני איירי בתפס קודם
הספק דבהאי גווגא מחני לשיטת הסמ״ג ,ותו שהרי בהקנה שדה לאחד
וכו׳ כתב בפירוש ואם תפסן האחר אחר שקנה הכירו .ואף שהאורים ותומים
)כקיצור תל,פו כהן סימן ו׳-ז׳( רצה לרפאות הדבר ההוא על נקל ואמר שאפילו תפס
אחר שקנה חבירו הקרקע מכל מקום כל זמן שלא חזר בו מקרי קודם הספק ע״ש,
ואין דבר זה נכון ,דמה לנו בחזירתו ,ואין לספיקא שייכות בחזרה מידי ,אלא מיד
שהקנה הקרקע לזה ואגבו מטלטלי לאחר נולד הספק מיד אם קנה זה המטלטלין
בשעה שקנה הלה השדה ושוב לא יוכל לחזור בו ג״כ ,או לא קנה ואז אפילו אם
לא יחזור בו אין בקנינו כלום וזה פשוט:
א ך שמדברי הסמ״ג בעשין צ״ה נראה דסובר דבספיקא דדינא נמי לא מהני
תפיסה ,ששם מוכיח דתפיסה קודם הספק מהני מדרבי עקיבא )בכורות מט(.
שחושש מת ביום שלשים ספק ואמר אם נתן לא יטול ע״ש ,והרי התם
ספיקא דדינא הוא ואפילו הכי לא אתי עלה הסמ״ג אלא משום תפיסה דקודם
הספק ,ותמהני מהרב ז״ל שהניח בדעת הסמ״ג דמחלק בין ספיקא דדינא
זר זהכ
סקכ״ג( דהרמב״ם אזיל בזה לטעמיה[ ,ועל
כרחך צ״ל בביאור קושית הר״ן לפמש״כ
בתשו׳ הרשב״א )ח״א סי׳ שי״א( דהיכא דאיכא
חמ״ק מודה הרמב״ם דלא מהני תפיסה,
ובספיקא דלויים אי קרויים עם ,הוי תפיסת
הכהן במתנות כנגד חמ״ק של הלוי ,וא״כ
שפיר הקשה הר״ן אמאי פסק הרמב״ם
דמהני תפיסת הכהן.
א מנ ם לפמש״נ בדעת הרמב״ם דתפיסה
מהני בתיקו ]אפי׳ כנגד מ״ק[ ניחא,
דכיון דספיקא דלויים אי קרויים עם ,הוי
בעיא דלא איפשטא ,שפיר פסק הרמב״ם
דמהני תפיסה] ,ועי׳ ביאור הגר״א חו״מ סי׳
קל״ח סקט״ז[ .והר״ן דהק׳ על הרמב״ם אזיל
לטעמיה בקידושין ) ו  ,ב( דנקט דאפי׳ בספיקא
דתיקו אי תפס התובע מוציאין מידו יעו״ש.
]והעירוני בזה ממש״כ הרמב״ם )בפ״ח מהל׳
שאלה ופקדון ה ״א( גבי בעיא

דשילם ולא רצה לישבע דהוי בעיא דלא
איפשטא )ב״מ לג ,ב( ,דפסק הרמב״ם דהפרה
עצמה חוזרת לבעלים ,וביאר בנתה״מ סי׳
רצ״ה סק״ד )ועד״ז כ׳ בחידושי ר׳ שלמה
היימן עמ״ס ב״מ סי׳ י׳( ,דהרמב״ם מפרש
דהוי ספק ,אי מקנה הבעלים לשומר את הפרה
עצמה ,או שמא מקנה לו רק את הפרה
לכפילא ,וכיון דלא איפשטא ,מספק חוזרת
הפרה לבעלים ,דמוקמינן אחזקת מ״ק ,ולא
מהני תפיסת השומר בפרה לאפוקי מחמ״ק
של הבעלים .ולכאו׳ הוא סותר למש״נ לעיל
דבספיקא דתיקו ס״ל להרמב״ם דמהני תפיסה
כנגד חמ״ק .אכן לפי מה שהוכחנו לעיל )כלל
א׳ הערה י״ב( בדעת הרמב״ם דספק בדעתו לא
הוי ספיקא דתיל,ו ,אלא ספיקא דמציאות,
א״ש ,דבספיקא דכפל הוי הספק בדעתו .וע״ע
מה שהרחבנו בביאור שי׳ הרמב״ם בקו׳ כלל
גדול סי׳ י״ד ,ושם בהערה ב׳[.
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לתקפו כהן ובספיקא דדינא סובר דמהני תפיסה ולא הרגיש כזה .והרב
האורים ותומים )שם( עמד בזה ולכן הניח בדעתו דסובר דבתיקו גם כן לא
מהני תפיסה ובהנך מקומות שכתב דמהני מיירי בתפס קודם הספק״ ,וכבר
כתבתי דזה ליתיה :
ובעיני קרוב לומר בישוב דברי הסמ״ג שלא יסתרו אהדדי ,דאיהו ז״ל סבירא ליה
דבספיקא דדינא לא נולד הספק אלא משעת העמדה בדין ואילך ,משום
דספיקא דדינא לא תליא אלא בבי דינא .וכבר מצינו לדבר הזה בשיטתו של
מוהר״ר בצלאל אשכנזי לבבא מציעא שכן כתב בשם תלמיד הרבינו פרץ ,ע״ש
בפרק השואל )ל,כ (:על הא דכור כשלשים סאה בסלע ראשון ראשון קנה,
והקשה ואיך מהני תפיסה לספיקא ,ותירץ דאימת הוי ספק כשבאו לדין לפנינו
וכבר הוי תפוס עכ״לי" ,וכן כתב מוהרש״א ז״ל בפרק בית בור )ב״ב קה .ד״ה ודע(
משמיה דנפשיה ע״ש .ואף שבאורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן כ״ג־מ״ג( פירש
זר זהב
כז .צ״ע בזה ,דהנה יעוי׳ בתשר הגרעק״א
)מהדו״ת סי׳ נ״ה( שהק׳ דבבל תיקו
דקידושין ,כגון ההוא דנתן הוא ואמרה היא,
דקיי״ל דהוי ספק קידושין וצריכה גט מספק,
דאמאי לא נימא דאינה מקודשת ,והרי קיי״ל
דתקפו כהן מוציאין מידו וכיון שצריכה
להחזיר את הכסף נמצא רליכא כסף קידושין.
ותי׳ הגרעק״א דעל כרחך מוכרח מזה אחד
מהשנים ,או דמהני תפיסה בספיקא דדינא,
או דמהני תפיסה ברשות.

אכן יעוי׳ בשע״י ) ש ״ ה פ״ח( ובחזו״א באה״ע
)סי׳ ל״ט ס״ג( דנחלקו על הגרע״א ,ונקטו
דבספק קידושין ,הגם דמוציאין הכסף מן
האשה ונותנים לבעל ,מ״מ הוי ספק קידושין,
כיון דאין בזה גריעותא בתורת כסף קידושין,
שהרי להצד דכלפי שמיא זכתה בו הרי היא
מקודשת בכסף ,אלא שמספק אנו מוציאין
את שלה ונותנים לבעל ,ולפ״ז שפיד י״ל
בדעת הסמ״ג דמהני תפיסה בתיקו וכמש״ב
התומים.

והנה לק׳ )כלל ז׳ ס״א( הוכיח רבינו דשיטת
הסמ״ג היא דלא מהני תפיסה ברשות
יעו״ש ,והשתא לפמש״כ הגרעק״א ,ע״כ צ״ל
בשי׳ הסמ״ג ,דהא דבכל תיקו דקידושין
צריכה גט מספק ,הוא משום דס״ל דתפיסה
מהני בספיקא דדינא] ,דהרי מצד תפיסה
ברשות לא מהני[ ,וזהו דלא כמש״ב התומים
בדעת הסמ״ג ,דתפיסה לא מהני בתיקו,
וצ״ע,

כח .ומפרש רבינו את ד׳ הדבינו פדץ,
דהוא משום דבספיקא דדינא
לא נולד הספק עד שעה שבאו לבי״ד .אכן
יעוי׳ ברבינו פדץ בב״ק )לה ,ב( גבי היו
המזיקין שנים ,דמספקא לן אי גדול הזיק או
קטן הזיק ,שב׳ דמהני התם תפיסה כיון דלא
נולד הספק עד שעה שבאו לבי״ד ,ומבואד
דיסוד ד״ז דלא נולד הספק עד שבאו לבי״ד
אין זה דוקא בספיקא דדינא ,אלא אפי׳

סעו
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בכוונתם על פי דרכו שהבאתי בסמוך )כלל ג׳ סעיף ו׳( בשמו ,לא
ודברים כמשמען ,דסבירא ליה דלא מקרי לידת הספק בשעה שנולד המעשה
אשר הספק מתעורר עליו אלא בספק דמציאות שצדדי ספיקו נופלים אצל כל
העולם ,אבל בספיקא דדינא טרם בואן לרין לא מקרי נולד הספק ,דכולי עלמא
זר
בספיקא דמציאות] ,דהלא הך ספיקא דהיו
המזיקין שנים הוי ספיקא דמציאות[.
אמנם בפשוטו נראה דהם משני טעמים
נפרדים ,דהא דבספיקא דדינא לא
נולד הספק עד שעה שבאו לבי״ד ,הוא
מהטעם שב׳ רבינו ,דכיון דהספק תליא בדין
לא חייל הספק עד שיבואו לבי״ד ויכריעו
בי״ד שהוא ספק ,משא״ב בספיקא דמציאות
ל״ש טעם זה ,אלא הוא מטעם אחר ,דקודם
שרבו ביניהם אין לנו להסתפק כלל ,דשמא
הא׳ מודה לחברו שהוא שלו ,וליכא בינייהו
דין ודברים כלל] .ועד״ז כ׳ ברא ״ש בשמ״ק
ריש ב״ב גבי כותל השותפין שנפל ,דהוי
תפיסתו באבנים קודם שנולד הספק ,משום
דקודם שבאו לבי״ד ליכא ספק כלל ,דשמא
מודה הא׳ לחבירו שהאבנים שלון .וטעם זה
שייך דוקא בספיקא דבמציאות דהספק תלוי
בטענותיהם ,ולא בספיקא דדינא דל״ש ביה
תורת הודאה כלל.
אמנם אכתי צ״ע בזה ,דהרי בגמ׳ בב״ק גבי
היו הניזקין שנים ,מיירי בפשוטו אף
בכה״ג דכבד תבע הניזק את השור קודם
שתפס מן המזיק ,ובזה ל״ש לומר דשמא
מודה המזיק לניזק ,שהרי חזינן קמן דאינו
מודה לו כלל ,ולהכי הוצרך הניזק לתפוס את
השור מיד המזיק ,ואפ״ה כ׳ הרבינו פרץ
דחשיב כה״ג תפיסה קודם שנולד הספק.
אלא ע״כ מבואר מזה דאף בלא סברת שמא
יודה האחד לחברו חשיב תפיסה קודם
שנולד הספק ,והיסוד בזה ,דליכא תורת ספק

זהב
כלל עד שתובעו בבי״ד ,וא״כ זהו בין
בספיקא דמציאות ובין בספיקא דדינא ,דעד
שלא נתעצמו ביניהם בבי״ד לא נחתינן
לספיקא ,ונמצא דהוו תרווייהו מיסוד אחד.
וסמך לזה ממש״כ הרשב״א בכתובות )טו,
 pדבספק בכור לא נולד הספק עד
שבאו לבי״ד ונתעצמו ביניהם ,והרי התם
ל״ש לומר דהוא מטעמא דשמא יודה האחד
לחבירו ,שהרי בספק בכור הספק הוא לכל
העולם ול״ש בזה ענין הודאה כלל ,אלא ע״כ
הביאור בזה הוא כמש״נ ,דאף בלא סברת
שמא יודה לחבירו ליכא תורת ספק עד
שיתבענו בבי״ד ,והוא מהטעם הנ״ל ,דעד
שלא נתעצמו ביניהם לא נחתינן לספיקא.
כט .עיי ״ ש בתומים שנתקשה אמאי חשיב
תפיסה קודם שנולד הספק,
והרי הספק נולד מיד כשמשך הסאה
הראשונה אי כבר קנאו לגמרי או דעדיין מצי
לחזור בו ,ולהכי פי׳ דבאמת אין כוונת
המהרש״א דהוי תפיסה קודם שנולד הספק,
אלא באמת הוי תפיסה בשעה שנולד הספק,
דהספק נולד בשעת המדידה אי מקנה לו כל
הכור או סאה בסאה ,ונמצא דהתפיסה
והספק באין כאחד.
אכן רבינו אזיל לטעמיה לעיל
שנקט דתפיסה בשעה שנולד הספק לא
מהני ,ולהכי פי׳ דבכור בל׳ הספק נולד רק
משעה שבאו לבי״ד וכדלהלן ,ונמצא דהוי
תפיסתו קודם שנולד הספק.
)בכלל ג׳ ס״ס
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לאו דינא גמירי וחסרון ידיעה דידהו לאו שמיה ספק ,וכשעמדו בדין ואמרו
הבית דין שהאי מילתא ספיקא דדינא הוא מאז הוא דנקרא נולד הספק^.
ואע״פ שבכלל הסמוך )כלל ג׳ סוף ס״ה( העליתי דאפילו בספיקא דדינא מיד נקרא
נולד הספק כמו בספיקא דמציאות ,היינו לפי שיטת רוב המפרשים ,אבל תלמיד
הרבינו פרץ לא סבר הכי.
ומעתה אם הסמ״ג סובר ג״ב כוותיה עולין כל לשונותיו של הסמ״ג כהוגן,
דבהנך מקומות דכתב דמהני תפיסה בתיקו הוא מטעמא דאמרן דהוי
תפיסה קודם שנולד הספק ובעשין צ״ה שכתב להביא ראיה מהאי דרבי עקיבא
זר זהב
ל .וכזה יש לבאר מש״כ בתרוה״ד )סי׳
שכ״א( ,בדעת הרא״ש דמשכיר
בית לחבירו הוי תפיסה קודם שנולד
הספק ,דלכאו׳ דבריו צ״ע ,שהרי בפשוטו
הספק נולד מיד בתחילת השנה בשהוציא
לשון י״ב דינר זהב לחודש ,וא״ב הוי
תפיסה לאחד שנולד הספק ,אכן לפמש״ב
רבינו כאן ניחא ,דבספיקא דדינא לא נולד
הספק עד שעה שבאו לבי״ד ,ולהכי הוי
תפיסת השוכר קודם שנולד הספק] .וע״ע
מש״ב בזה לעיל בכלל ג׳ הערה ד׳[.
אמנם אכתי צ״ע בזה ,דהרי הרא״ש בסוף
פ״ק דבכורות הביא שהרמב״ן הוכיח
מהא דפודה בנו ביום ל׳ ]דאם נתן לא יטול[,
דתפיסה ברשות מהני ,ואי נימא דספיקא
דדינא חשיב לתפיסה קודם שנולד הספק,
א״ב ליכא ראיה מהתם דתפיסה ברשות מהני,
שהרי התם הוי ספיקא דדינא ,וא״ב י״ל דהא
דמהני תפיסתו התם הוא מדין תפיסה קודם
שנולד הספק ולא מדין תפיסה ברשות .אכן
בתרוה״ד שם נקט בדעת הרא״ש דתפיסה
קודם שנולד הספק לא מהני ,ולפ״ז ע״ב
הטעם דמהני תפיסתו בפודה בנו בתוך ל',
הוא מדין תפיסה ברשות ,ולפ״ז א״ש.

ומצאתי שכבר עמד בזה הש״ך בתק״ב )סי׳
ס״ח( ,וב׳ דאע״ג דהרא״ש בסוף
פ״ק דבכורות הביא לדברי הרמב״ן הנ״ל,
מ״מ לא ס״ל כוותיה במה שהוכיח מפודה
בנו ביום ל׳ דמהני תפיסה ברשות ,די״ל דהא
דמהני התם תפיסה הוא מדין תפיסה קודם
שנולד הספק ולא מדין תפיסה בדשות.
]והרמב״ן שהוכיח מהתם לדין תפיסה ברשות,
אזיל לטעמיה דס״ל דלא מהני תפיסה קודם
שנולד הספק[.
לא .דברי רבינו צ״ע ,דהרי תפיסה קודם
שנולד הספק מהני דוקא אם
נולד הספק לגדיעותא דהתופס ,וכמו שנקט
רבינו לעיל )כלל ג׳ ס״ו( ואילו בספיקא דתיקו
הספק נולד לטיבותא דהתופס .וכפה״נ כוונת
רבינו דהסמ״ג יסבור כהאחרונים שהביא
רבינו >שם( דתפיסה מהני אפי׳ בגוונא דנולד
הספק לטיבותא .וכן מתבאר ממה שהעלה
בספר תקפו כהן סי׳ ב׳ בהגה״ה ,דלהסמ״ג
בספק בכור אי תפס הכהן קודם שנולד הספק
מהני תפיסתו ,והרי בספק בכור לא משכחת
תפיסה קודם שנולד הספק אלא בגוונא דנולד
הספק לטיבותא דהתופס ,וא״ב מוכח בשי׳
הסמ״ג כהאחרונים הנ״ל ,דתפיסה קודם

קפח
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דאם נתן לא יחזיר ראייתו נכונה ,דאי תפס קודם שנולד הספק לא מחני אין לחלק
תו בין ספיקא דדינא לתקפו כהן .ולולי זה לא מצאתי מקום לישב דברי הסמ״ג,

ועדיין צ״ע:
ז ולענין דינא מסתבר טפי דלא מהני תפיסה בספיקא דדינא ,לפי דהסוברים
דלא מד,ני הם רוב בנין ורוב מנין כמו שמתבאר מתוך מה שכתבתי
לפנינו ולא אכפיל למנותן וגם הר״ן בפרק קמא דקידושין כתב שכן הסכימו
כל גדולי האחרונים כמ״ש לעיל בשמו בסעיף ה׳ ,ודבריו אין צריכין חיזוק.
ובאמת שלא מצינו מפורש משום אחד מהראשונים שיאמר לחלק בין תקפו כהן
לתיקו* ,וגם לא מצינו מי שיסבור להדיא דמהני תפיסה בתיקו זולת הרי״ף
זר
שנולד הספק מהני אפי׳ בנולד הספק
לטיבותא ,וכבר עמד בזה התומים בקת״ב
)סי׳ ע׳( יעו״ש.
לב .צ ״ ע בזה ,לפי מה שהשריש המל״מ
)בפ״ב מהל׳ טומאת צרעת( דלא
אזלינן בתר חזקה בספיקא דדינא ,דלפ״ז
קשיא דאמאי באמת לדינא לא מהני תפיסה
בתיקו ,והרי בכה״ג דלא אזלינץ בתר חזקה,
מהני תפיסה ,וכמו שייסד רבינו )בכלל א׳
ס״ה( ,והוכיח כן מדברי הראשונים גבי
ספיקא דתו״ת ,שב׳ דכיון דלא אזלינן ביה
בתר חזקה ,ממילא מהני ביה תפיסה ,וכיון
דבתיקו לא אזלינן בתר חזקה ,בדין הוא
שתועיל בזה תפיסה .ודוחק לומר רכל הנך
ראשונים ]דס״ל דלא מהני תפיסה בתיקו[,
פליגי על יסודו של המל״מ .ובפרט דהאב״מ
)סי׳ כ״ז ס״ק י״ח( הוכיח בדעת הרי״ף
בקידושין כהמל״מ ,ואילו גבי תפיסה הכריע
הרי״ף דלא מהני תפיסה בספיקא דתיקו,
וכמש״ב הרמב״ן ,וצ״ע.
ונראה מוכח מזה כמש״נ לעיל )בהערה י״ד(,
לחלק בין ספיקא דתו״ת לספיקא
דתיקו ,דאע״ג דבתו״ת לא אזלינן בתר חזקה

זהב
ומהני תפיסה ,מ״מ בספיקא דתיקו ,הגם דלא
אזלינן בתר חזקה ,מ״מ תפיסה לא מהני.
והביאור בזה ,דדוקא בספיקא דתו״ת דל״ש
ביה תורת הכרעה כלל ,א״כ ל״ש ביה גם
הכרעה של מוחזק ,ולכך מהני תפיסה.
משא״כ ספיקא דדינא ,הרי לא הוי סוג ספק
דל״ש ביה תורת הכרעה ,אלא מאי דלא
אזלינן ביה בתר חזקה ,הוא מטעם מסוים
לענין חזקה ,״דע״י חזקה לא ישתנה הדין״
]וכמש״כ המל״מן ,וא״כ זה שייך דוקא כלפי
חזקה קמייתא דאיסורא רבעי שתכריע
בשורש הספק לומר מאי הוי ,משא״כ חזקת
ממון דלעולם אינה מכרעת את עצם הספק,
אלא דהוי רק פסק דין ודאי על הממון שהוא
שלו ,שפיר מהני גם בספיקא דדינא ,ולכך אי
תפס מוציאין מידו ,וע״ע מש״כ בזה בקר
כלל גדול סי׳ י״א.
לג .אכן יעוי׳ בקונטרס הראיות להריא״ז
על ב״מ )פ״ט ראיה י״ד( דמפורש
בדבריו לחלק בין תקפו כהן לתיקו וז״ל,
״וכן נמצא ברוב מקומות שאין אדם יכול
להחזיק בשל חבירו בלא ראיה ,ונראה בעיני
שלא נאמר כלל זה אלא כשהיה המעשה
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ה£ט

אליביה דהרא״ש ,ואפשר דלדעתיה סובר גם כן תקפו כהן אין מוציאין וכמו שכתב
מוהרד״ךגשו״ת הרד״ך בית ב׳ חדר ט׳(  ,והסמ״ג תראה מדבריו דבתיקו מהני תפיסה
אף דכתקפו כהן מודה דלא מהני דבריו תמוהין וסתרי אהדדי וכמו שכתבתי
בסמוך .והרב ז״ל כסי׳ ע״א טרח לאסוף דעת הסוברים דמהני תפיסה בתיקו.

ונעניותי

יש לערער הרבה על מנינו ,בפרט מה שכתב שכן כתב המגדל עוז ) פ ״ ב

מגניבה הי״ב( שכן קבל מרבותיו ומעולם לא שמע חולק כדבר ,תמהני
שישען על משענת קנה רצוץ כנודע .ואף שהרב ז״ל )סימן י״ב( אמר שאם
חשוד לקלקל אינו חשוד להחליף ,הנה בכאן החליף עדותו לפנינו ,שהרי
הרמב״ן וכל תלמידיו ז״ל אשר דבריהם רגילים על לשונו דהמגדל עוז
סברי דלא מהני ואיהו אמר דלא שמע חולק מי יחלוק עוד ,והרי הר״ן
העיד להיפוך דכולם הסכימו דלא מהני ,אלא שלשון הר״ן נעלם מעיני הרב
ז״ל מדלא הביאו בכל הקונטרס הזה ואפשר אילו חוי חזי סהדותיה דהר״ן
היה מכריע כוותיה.
אבל מה אעשה שכל זה לא יועיל לפי מה שהשרישונו רבותינו דבממון אין
הולכין במחלוקת הפוסקים אחר הרוב להוציא מהמוחזק ,ואם שני פוסקים
יעמדו לכף זכות של המוחזק אפילו כל חכמי ישראל בכף שניה הני תרי יכריעו
את כולם כמו שיתבאר בכלל פלוגתא דרבוותא )כלל ה׳( ,וא״ב בנידון דידן כל
שמצינו שני פוסקים דסברי דמהני תפיסה בתיקו אפילו אם נרבה לאסוף כל
המחברים אשר היו לפנינו לחלוק לא נועיל.
זר זהב
מסופק וכד ,אבל אם היה המעשה ידוע
ובדוד ,אלא שנסתפקו בתלמוד על הדין היאך
הוא ,ותפס התובע מיד הנתבע ,אין כח
לבי״ד להוציא מידו ,שאיננו יודעים אם
תפיסתו כדין או שלא כדין״.
ויעוי' בשו״ע )חו״מ סי׳ רמ״ח סי״א( גבי מי
שאמד כל נכסי לפלוני ,דמספקא לן
אי ספד תודה בכלל דבדיו ,ופסק המחבד דאי
תפס אין מוציאין מידו ,וכ׳ הסמ״ע דהוא
משום דהוי ספיקא דדינא ולהכי מהני ביה

תפיסה .ובחידושי הגרעק״א
כ׳ להוכיח כדברי המחבר מהסוגיא בנדרים
)יח ,ב( גבי המקדיש חיתו ובהמתו הקדיש את
הכוי ,וב׳ הגרעק״א דמאי דמהני תפיסת
ההקדש הוא משום דהוי ספיקא דדינא] .אכן
ד׳ הגרעק״א צ״ע ,דהרי׳ מאי דדיינינן
לההקדש כמוחזק הוא רק להצד דבאמת
חייל ההקדש ,דכל היכא דאיתא בי גזא
דהקדש הוא ,והלא בזה גופא הוא דמספיקא
לן אי חל ההקדש ,ונמצא דהוי רק ספק
מוחזק ,וספק מוחזק לא מהני להפקיע ממ״ק
)בכורים פ״ב מי״א(

י!צ
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הן אמת שלפי דעת מוהרי״ט )חלק א׳ סימן קנ״א( דסובר דכל שהמחלוקת היא
בעיקר התפיסה בזה לא אמרינן אוקי ממונא בחזקתיה אלא בתר רובא ניזול,
א״ב הכי נמי כיון שמחלוקת היא בעיקר התפיסה וזה ודאי ברור דרובא דרובא
סברי דלא מהני ,אלא שהרב ז״ל )סימן ק״א-ק״י( נחלק על מוהרי״ט בזה ויתבאר
להלן לי .אלא שלדעתי יש טעם אחר להכריע דלא יהני תפיסה בתיקו ,היות שמה
דקיימא לן דמצי למימר קים לי כשנים אף שכל חכמי ישראל חולקים עליו הוא
משום דאין הולכין בממון אחר הרוב ,וכבר מתבאר אצלנו להלן ) כ ל ל ד סעיף ח׳(
דלא אמרינן להאי כללא דאין הולכין בממון אחר הרוב אלא להוציא מחזקת מרא
קמא דוקא אבל בחזקת ממון לחוד שפיר אזלינן בתר רובא ,והכי נמי כיון
דהתופס אין לו אלא חזקת ממון ורוב הפוסקים סוברים דלא מהני תפיסה בתיקו
בזה שפיר אזלינן כתר רובא ומפקינן מיניה דהתופסלי .כן דעתי העניה נוטה.
זר זהב
וכמו שייסד בקצה״ח )בסי׳ פ״ח סק״ט( .ויעוי׳
בתשו׳ הגרעק״א >ח״ה אה״ע סי׳ ג׳( שהביא לד׳
קצה״ח ,אולם כתב דבלח״מ )פ״ח מהל׳ עבדים
ה״ד( מבואר שלא כד׳ הקצה״ח ,וצ״ע[,
לד .הנ ה המעיין בדברי המהרי״ט יראה
דלא מיידי כלל בגוונא דרוב,
אלא בספק השקול ,דכל שהספק הוא
בתפיסה מוקמינן אחמ״ק] ,ומזה למד רבינו
לענין רוב ,דכל שהספק הוא בתפיסה לא
מקרי תפוס ,ואזלינן בתר רובא[ .אולם הש״ך
פליג ע״ז ,וס״ל דאפי׳ בכה״ג דמספקא לן
אם מהני תפיסתו מוקמינן ממונא היכא
דקאי .וצ״ב בשורש פלוגתת הש״ך
והמהרי״ט.
ונדאה דנחלקו ביסוד הדין דלא מהני
תפיסה בספק ,דלמהרי״ט תפיסה
שלא כדין לא הוי תפיסה כלל ]וכדמשמע
מלשון התוס׳ בכתובות )כ ,א( וז״ל ,״אלמא
תפיסה דלאחר ספיקא לאו כלום הוא״[,
והיינו דלא רק דאינו חשוב ״מוחזק״ בממון,
אלא דלא הוי ״תפוס״ כלל ,וא״כ היכא

דמספקא לן אי מהני תפיסתו ,הוי הספק
בעיקר תפיסתו אי חשיב ״תפוס״ כלל ,ולהכי
מוקמינן אחמ״ק .אולם הש״ך ס״ל דגם למאי
דקיי״ל תקפו כהן מוציאין מידו ,מ״מ
״תפוס״ הוי] ,ורק דלא מהני תפיסתו
לאפקועי מחמ״ק[ ,ולכך במקום דמספקא לן
אי מהני תפיסה ,מספק אין מוציאין מידו.
] א ל א שלפ״ז נראה בפשוטו דהיכא דאיכא
רוב כנגד תפיסתו ,לכו״ע לא תועיל
תפיסה כנגד הרוב )ודלא כמש״כ רבינו(,
דהרי דינא דאין הולכין בממון אחר הרוב
תליא במה שהוא להוציא מ״מוחזק״ וכמו
שית׳ לק׳ כלל ו׳ ס״ח ,וכיון רמהני הרוב
להכריע דלתופס ליכא תורת ״מוחזק״,
ממילא אזלינן אחר הרוב .אולם הש״ך
בתקפו כהן )סי׳ קכ״ג( ,כתב דבפלוגתא
דרבוותא מהני תפיסה אפילו כנגד רוב
פוסקים ,ולא רק בספק השקול ,ועי׳ מה
שביארנו בזה בסמוך בהערה ל״ה[,
לה.

והביאור

בזה הוא ,דהיכא דלית ליה
חמ״ק בממון ,ותפיסתו
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הספיהות

הצא

ואף שהרב ז״ל לא הכריע כן אבל מסר הדבר להדיינים שיעשו כפי ענין הטענות
והתביעות ע״ש ,נ״ל שבא לידי מדה זו לפי שחשב שגם דעת הרא״ש והטור
ורבינו ירוחם דבממונא מהני תפיסה ,אבל לפי מה שיתבאר בסמוך דזה
ליתיה תו לא נשאר יתד נאמן לתקוע בו דיהני תפיסה בתיקו ,ובפרט שגדול
האחרונים מוהרא״י ז״ל )כתרומת הדשן סימן שכ״א( הכריע דלא מהני והרב ז״ל
)סימן ע״ ס בעצמו אמר שקשה לחלוק עליו ,אלא שגם בעיני קשה לחלוק על
הרב ז״ל ,ויכריע מי שלבו שלם בדבר:
ח והד יודע שהרב ז״ל )סימן כ״ה-מ״ד( יצא לדון בדבר החדש ,דאפילו הרא״ש
והטור לא אמרו דלא מהני תפיסה בתיקו אלא בקנסא אבל בממונא
זר
בממון אינה מכח שהיה בעלים עליו עד
השתא ,א״ב לא חשיב ״מוחזק״ בממון אלא
הוי רק ״תפוס״ ,והיכא דהוי רק ״תפוס״
אזלינן בממון אחר הרוב] ,ועי׳ בזה לעיל
כלל א׳ הערה כ׳[ .ורבינו לק׳ )כלל ו׳ ס״ח(
הוכיח יסוד זה מדברי התוס׳ בסוף פ״ק
דכתובות ,שב׳ דבאבידה אזלינן בתר הרוב,
כיון דליכא למוצא חמ״ק באבידה יעו״ש.
אולם הש״ך בתקפו כהן נחלק ע״ז ,וב׳
דבפלוגתא דרבוותא מחני תפיסה אפי׳ אם
איכא כנגד תפיסתו רוב פוסקים ,הרי דס״ל
דאפי׳ אם כא ־*ידו הממון בתפיסה ולית ליה
חמ״ק בממון לא אזלינן בתר הרוב ,וצ״ב
במאי פליגי.
וי״ל דס״ל להשי׳ך דאפי׳ היכא דבא לידו
הממון בתפיסה מ״מ חשיב ״מוחזק״
בממון ואינו רק ״תפוס״ ]וכדס״ל לחכמי
דורו של רבינו לעיל )כלל א׳ ס״ו( ועיי״ש
ד גרה ל״ח ,ולעיל כלל ד׳ הערה ג׳[ ,ולכך
לא מהני רוב לאפוקי מיניה.
אולם יש לבאר בזה באו״א ,דכו׳יע לא
פליגי דהיכא דבא לידו ממון
בתפיסה הוי רק ״תפוס בממו! ולא

זהב
״מוחזק״ ,אלא דס״ל להש״ך דהא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא אפי׳ בגוונא
שהוא להוציא מ״תפוס״ גרידא] .אולם צ״ע
בזה ממש״כ התוס׳ הנ״ל בסוף פ״ק
דכתובות ,דהיכא דבא לידו הממון בתפיסה,
מהני הרוב להוציא .וי״ל כמש״כ בנתה״מ
)כללי תפיסה סוף סי׳ כ׳( דמש״ב התוס׳ שם
דאזלינן בתר הרוב להוציא הוא דוקא בתופס
בשמא ,משא״ב בתופס בברי ,לא מהני רובא
לאפוקי מתפיסתו ,ובגוונא דהש״ך כיוון
שטוען ״קים לי״ ,חשיב כתופס בברי ,ולהכי
לא מהני הרוב להוציא[ .וע״ע מש״נ לק׳ כלל
ו׳ הערה ס״א.
ינראח דכ״ז א״ש רק אי נימא דאפי׳ בגוונא
דלא מהני תפיסה ,מ״מ ״תפוס״ הוי
משא״ב לפמש״נ לעיל בדעת המהרי״ט
דבגוונא דמוציאין מידו לא חשיב ״תפוס״
כלל בממון ,א״ב בכה״ג דהספק הוא בעיקר
התפיסה בודאי אזלינן בתר רובא ,שהרי
הרוב מכריע דאינו תפוס כלל וממילא אינו
״להוציא״ .אכן הש״ך שב׳ דלא מהני תפיסה
פוסקים אזיל לטעמיה דפליג על
כנגי
המה יט] ,וכמש״נ לעיל בהערה ל״ד[ ,וס״ל

הצג
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מודי דמהני ^י .והטעם ,דבקנס אפילו לא היה הדבר ספק לא היה כח ביד הבית
דין לכופו כיון דליבא האימא סמובין ,ודמיא ממש לתקפו בהן שאפילו ודאי
בבור אין בח ביד הבהן התופס לבוף אותו ליתנהו לו ,אבל בממון שאילו הוא
ודאי ]יש[ בח ביד בית דין לבופו שפיר מהני תפיסה והאריך בפלפול עצום
ורב להעמיד דבריו בראיות מדברי הטור ורבינו ירוחם וגם מלשונות הרא״ש
בבמה בעיות ,ולפי שלדעת עניא וקלישא לית בהאי חילוקא ממשא אביא דבריו
בדרך קצרה .הרא״ש )ב״ק פ״ב ס״ב( גבי בעיא דיש שינוי לצרורות גיט (.ובעיא
דהתיזה במקום שאי אפשר שלא תתיז )שם( וגבי בעיא דכשבשה באמתה )יט(:
ביאר בהדיא דאפילו תפס מפקינן מיניה ,וגבי בעיא דמתגלגל )ה (.בתב )כס״ה(
זר זהב
דגם היכא דלא מהני תפיסה ,מ״מ ״תפוס״
הוי ]ורק דלא מהני תפיסתו לאפוקי מחמ״ק[,
ולהכי אפי׳ בגוונא דאיכא רוב כנגד תפיסתו,
הוי הרוב להוציא ,ולא מהני.
לו .היינו בספיקא דתיקו דמיירי ביה
הרא״ש ,משא״כ בשאר ספק
ממון שאינו תיקו ,פשיטא דלא מהני תפיסה
להרא״ש ,כמבואר להדיא בדבריו בב״מ
בפ״ק )סי׳ י״ג( ובכתובות פ״ב )סי׳ י״א(.
אמנם ביאורו של הש״ך ]דבספיקא דדינא
מודה הרא״ש דמהני תפיסה[ ,צ״ע,
דהרי הרא״ש בפ״ק דב״מ סי״ג ,כ׳ גבי
משכיר בית לחבירו ונתעברה השנה ,דהלכה
כר׳ נחמן דאפי׳ בא בסוף החודש כולו
למשכיר] ,והוכיח מזה הרא״ש דקיי״ל גבי
ספק בכור דאי תקפו כהן מוציאין אותו
מידו[ ,והרי התם הוי ספיקא דדינא ,ואפ״ה
כ׳ הרא״ש דלא מהני תפיסה .ואין לדחות
דשאני התם דהוי הספק בדעתו ולכך חשיב
ספיקא דמציאות ,שהרי הרא״ש בב״ב )בס׳
המוכר את הבית סי׳ ג׳( כ׳ להדיא דמשכיר בית
לחבירו חשיב ספיקא דדינא ,יעו״ש.

וכן

צ״ע מדברי הרא״ש בפ״ק דב״מ

)אות

כ״ד( גבי משוך בהמה זו וקני כלים
שעליה ,דכ׳ הרא״ש דבמקח ומתנה ,כיון דהוי
תפיסתו כנגד חמ״ק מוציאין מידו ,והרי התם
הוי ספיקא דדינא .אכן קושיא זו יש לדחות
לפמש״כ רבינו לק׳ ) כ ל ל ח׳ ס״ד( דשאני משוך
בהמה זו וקני כלים שעליה ,דקודם שתפס
לית ליה דררא דממונא בגויה ,ובכה״ג גם
הסוברים דמהני תפיסה בתיקו ,מודו דבזה
לא מהני תפיסה יעו״ש ,אולם אכתי צ״ע
ממשכיר בית לחבירו ,וכנ״ל.
לז .בנ ת ה ״ מ )בכללי תפיסה ס״ד( כ׳ לבאר
דברי הש״ך וז״ל ,״והנה
הש״ך כ׳ הטעם דפלוגתא דרבוותא מהני
תפיסה ,דכיון דעביד כמר עביד וכמר עביד,
עביד איניש דינא לנפשיה ,וכיון דדיינא הוא
לא הדר דינא .ובזה יש ליתן טעם לסברת
הש״ך שכתב דרוקא במקום שהבי״ד כופין
אי תפס אין מוציאין ,והוא מה״ט דל״ש
לומר עביד איניש דינא לנפשיה ,אלא במקום
שאם היה הדין ברור היו הבי״ד כופין יכול
גם הוא לעשות דין לעצמו ולתפוס ,משו״ה
בקנסות דאין הבי״ד כופין בדין ברור שאין
דנין קנסות בזה״ז ל״ש לומר עביד איניש״,
ועי׳ מש״כ להלן בסוף הערה מ״ו.
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מצג

ולא איפשטא ואזלינן לקולא ותו לא .ובהמניח )ל (:גבי בעיא דקנסו גופן אטו
שבחן כתב תו)בס״ז( דלא מהני תפיסה בתיקו ,ובפרק הפרה )נא (:בבעיא דבור
ט׳ ומהן טפח מים ובור ז׳ ומהן ג׳ מים לא כתב )בס״ח( אלא ומספיקא לא
מחייבינן ממונא ותו לא .ואח״ב בפרק מרובה )עח (:גבי בעיא דגנבה וקטעה
ובו׳ ביאר הרא״ש תו )כס״ט( דאפילו תפס מפקינן מיניה ,ובפ׳ הגחל )צו .וגרא״ש
ס״ג( גבי בעיא דהשביחה עכו״ם ובעיא דיש שבח סימנין על גבי צמר )ל,א.
ובדא״ש סי׳ יז( לא כתב כן .וכל זה צריך טעם ומקומות מקומות יש בו ומה ראה
על ככה .ותו דבפרק הפועלים בבבא מציעא )צא (:גבי בעיא דעושה בגפן זה
אוכל כגפן אחרת כתב הרא״ש )ס״י( הלכך לא יאכל ואי אכיל לא מפקינן
מיניה ,הרי שכתב בפירוש דבתיקו מהני תפיסה .וגם הטור מציגו בשמנה
מקומות שסתם דכתיקו מהני תפיסה ולא זכר דעת אביו הרא״ש .וכן הרב רבינו
ירוחם סתם כן בששה מקומות ולא הביא דעת רבו .מכל הלין מוכח דבממונא
גם הרא״ש מודה דמהני .זהו שרש דברי הרב ז״ל וראיותיו:
ו או ל ם כבר השיבותי למעלה )ס״ג( במה שמחלק בזה הטעם בין תקפו כהן לתיקו,
ואמרתי דבשביל מה שקודם תפיסתו לא היו כופין אוחו ליתנהו לו אין זה
מרע תפיסתו מידו ,דמאחר דאילו היה ודאי לא הוי מפקינן מיניה גם בספק
ראוי שיהני תפיסתו אי נימא דבעלמא מהני תפיסה והוא ברור .ולפי״ז אין
לחלק בין קנסא לממונא .ואם שמצינו להראב״ד בפ״ב מגניבה )הי״ב( דסבירא
ליה לחלק דבממונא מהני תפיסה ובקנסא לא מהני ,לאו מטעמא דהרב ז״ל אתי
עלה .וז״ל הראב״ד בפ״ב מגניבה ,א״א לא מיחוורא לי דתפיסה תיהני בהא,
כיון דיותר ממה שהזיק הוא אין כה לחייבו אלא כבית דין ובדין פסוק בלי
ספק ,וזה כיון שספק הוא אצלם איך גמרו את הדון עכ״ללח:
זר זהב
לח .עי׳ במ״מ שב׳ לבאר את דברי הראב״ד
ח״ל ,״שהקנס אין אדם זוכה בו עד
שעת העמדה בדין״ .וכוונתו דכיון דחיובא
דקנס לא חייל אלא בשעת העמב״ד ,דאז
בי״ד גומרים את דינו ופוסקים שהוא חייב,
]כמבואר בתוס׳ בב״ק )לג ,ב( ובכתובות )לג,
ב([ ,לכך קודם העמדה בדין ל״ש תפיסה כלל
מאחר וליכא חיוב.

אולם דבריו צ״ע ,שהרי הרא״ש בסוף פ״ק
דב״ק פידש ,דהא דמהני תפיסה
בקנס בזה״ז ,הוא מדינא דעביד איניש דינא
לנפשיה ,והיינו דע״י תפיסתו איכא תורת
גמ״ד וחייל חיובא דקנס ,וא״כ אמאי לא
נימא כן גם בספיקא דדינא ,דנהי דבי״ד לא
גמרו את דינו ,מ״מ תועיל תפיסתו מספק,
דלהצד דהדין עמו ממילא חייל חיובא דקנס

הצד
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והנה הראב״ד ז״ל ביאר טעמו כיון דקנסא לא מיחייב אלא בבית דין וזה שספק
אצלם איך מיחייבי ליה ,והאי טעמא לא שייך אלא בקנסא דאורייתא
דבעינן בהו אשר ירשיעון אלקים והמורה בהו פטור ,אבל קנסות דרבנן דלא
בעינן בהו בית דין על עיקר החיוב ואפילו על ידי הודאת עצמו מיתחייב בהו
גם הראב״ד מודה דמהניל“ .והרב ז״ל )סימן מ׳( סבירא ליה לחלק דאפילו
זר זהב
מדינא דעביד איניש וכר ,ומספק א״א
ריסוד הך דינא רמודה בקנס פטור הוא מטעם
דאכתי לא חייל חיובא דקנס עד שעת
להוציא מידו.
העמב״ד] ,וכן מבואר ברש״י בב״ק )עד ,א(
ו צ ״ ל דכיון דבספיקא דרינא אין בי״ד יכולים
וברשב״א שם )לג ,ב( ,דהא דקנס לא זכי ביה
לגמוד את דינו מספק ,ממילא גם לניזק
עד שעת העמדה בדין ,נלמד מדינא דמודה
ליכא כח לאשוויי גמ״ד מדינא דעביד איניש
בקנס פטור עיי״ש[ ,וכיון דבקנסות דרבנן,
וכו׳ ,ואפי׳ לא מספק ,דאיהו לא עדיף מבי״ד.
ליכא לדינא דאי מודה מיפטר ,ע״כ דחייל
ובדעת הרמב״ם שכ׳ דמהני תפיסה בספק
חיובן מיד בשעת הנזק ,ולהכי מהני בהו
קנס ,צ״ל דסובר דשייך תורת גמ״ד מספק
תפיסה] .ועי׳ מש״כ בזה בש״ש ש״ד פכ״ה[.
ולכך מהני תפיסה] .ועיקר ד״ז דשייך תורת
ונראה ליישב שיטת הרא״ש ]לדרכו של
גמ״ד בספק מבואר בחידושי הרעק״א על
הראב״ד[ ,דהנה יעוץ בספר ישועת
סנהדרין )עם׳ סג( ד״ה וכן יש ראיה ,יעו״ש
דוד )חו״מ סי׳ ט״ס ,שכ׳ להוכיח דגם בקנסות
היטב[ .ועי׳ מש״כ בזה ,בשע״י )ש״ז פכ״ד(,
דרבנן לא חידשו חכמים חלות חיוב קנס
ובאבן האזל )פ״ב מהל׳ גניבה הי״ב( ,ובאמרי
קודם העמדה בדין ,אלא רק דתיקנו לניזק
בינה הל׳ דיינים )סי׳ ד׳(.
זכות לתבוע את המזיק לעמוד בדין
לט .והיינו דדברי הרא״ש לא יתיישבו ע״פ
ולהתחייב בנזקו ,אך כל שלא העמידו בדין,
שיטת הראב״ד ,שהרי דברי
ליכא תורת חיוב כלל ולא זכה הניזק במידי.
הראב״ד נאמרו דוקא בספק קנס של תורה,
ןומ״מ בקנסות דרבנן ליכא לדינא דאי מודה
כיון דלא חייל עד שעת העמדה בדין ,ולכך
מיפטר ,ומשום דזכות זו )להעמיד המזיק בדין
מספק לא מצי לתפוס ,משא״ב בקנסות דרבנן
שיתחייב בנזקס חייל מייד בשעת הנזק ,ותו לא
דחייל חיובא דקנס מייד בשעת הנזק ,לא
פקע ע״י הודאת המזיק[ .ועכ״פ לענין עצם
שייכא סברא זו ,ואילו לשיטת הרא״ש מאי
חלות החיוב דמי קנסות דרבנן לקנסות של
דלא מהני תפיסה בספק קנס הוא אף בקנס
תורה ,דהבי״ד הם המחילים עליו חיוב הקנס
דרבנן ,וכההיא דקנסו גופן אטו שבחן)ב״ק ל,
בשעת גמר דין ,וליכא עליו חיוב בפועל קודם
לסברת
ב( ,דהוי קנס מדבריהם ,ובזה ליכא
העמדה בדין ,עכ״ד .ומעתה לפי״ז כשם
הראב״ד.
שלשיטת הראב״ד לא מהני תפיסה בספק קנם
וב׳ רבינו להוכיח יסוד זה ]דבקנסות דרבנן
חייל חיובא דקנס מיד[ ,מהא דבקנסות
דרבנן ליכא לדינז דמודה בקנס פטור ,והיינו

של תורה היות וליכא חיוב ,הוא הדין לענין
ק ס דרבנן ,כיון דאכתי לא חייל חיובו ,לא
מהני תפיסה מספק .וא״ש דברי הרא״ש.

קונטרס

כלל ד סעיף ט

הספיקות

הצה

מידי דאינו קנסא כלל אלא דבעי בית דין משום דהוא מילתא דלא שכיחי לא
יהני בו גם כן תפיסה מהאי טעמא ,וזה לא אמרה אדם מעולם .תדע
שהראב״ד ז״ל לא מטעמא דהרב אתי עלה ,שהרי בתקפו כהן גופא נראה
דאיהו סובר דמהני:
ט ודע שבפ״ח מעבדים )ה״ד( שכתב שם הרמב״ם במכרו ]לגוי[ לשלשים יום
ובו׳ דאם תפס העבד כדי דמיו יוצא בהן לחירות ,והראב״ד השיגו ג״ב
בשיטתו ז״ל ,א״א אין תפיסה מועלת בקנסות אלא במי שחסרו ממון ע״ב.
וכתב עליו הכסף משנה ז״ל ,ואין בדבריו הכרע ,ואפילו לפי דבריו מה
שהפקיעו מן המצות אין לך חסרון גדול מזה ,ועוד שירדה בו בפרך עכ״ד ,וכן
כתב המגדל עוז .והרב ז״ל כתב עליהם בסי׳ ל״ט שלא ירדו לסוף דעת
הראב״ד ,דודאי אין כוונת הראב״ד דזה לא הוי חסרון ממון רק גורם לממון,
אלא כוונתו שאין תפיסה בספיקא דדינא מועלת בקנסות ,כיון שהקנס אין אדם
זוכה בו אלא משעת העמדה בדין “ כמו שכתב הרמב״ם גופיה )שם ה״א( דקנס
זה אין דנין אותו אלא בבית דין מומחין ,א״כ כיון שספק הוא לא היו הבית דין
יכולין לגמור דינו ,ואין מועיל תפיסה בספיקא רק במי שחסרו ממון ולא קנס
דאז זוכה בו אפילו בלא בית דין ,מה שאין כן ]הבא[ שאפילו היה ודאי לא
היה רק קנס ,וכן כתב הראב״ד להדיא בפ״ב מגניבה עכ״ד.
ואד אומר אילו לא השיג הרב רק על המגדל עוז החרשתי ,אלא שכלל גם למרן
הכסף משנה עמו ,ובעבורו דקדקתי ומצאתי שדקדק הכסף משנה היטב
כלשונו וירד לעומק כוונתו ,ואיהו סובר שהראב״ד בקנסות גופייהו מחלק
דבהני דמחסרי ממון כמו פלגא נזקא דקרן תמה איהו נמי מודה דמהני תפיסה,
זר
ם .לבאר׳ צ״ע לפמש״ב רבינו לעיל )הערה
ל״ט( דגדר זה שייך דוקא
בקנסות דאורייתא דנאמר בהו אשר ירשיעון
אלוקים ואינו מתחייב בלא בי״ד ,משא״ב
בקנסות דרבנן דחייל חיובו מיד בשעת הנזק
שפיר מהני בהו תפיסה ,וא״כ לפ״ז בקנסא
דמוכר עבדו לעכו״ם כיוון דהוי קנם דרבנן,
בדין הוא שתועיל בזה תפיסה.

וצ״ל

כמש״ב בש״ש )ש״ד פכ״ה( דקנסא

זהב
דמוכר
דהוי
נהי
לעכו״ם,
עבדו
מדרבנן ,מ״מ עשאוהו חכמים כקנס של תורה,
וכדמוכח מהא דאין דנים בו אלא בי״ד
מומחים )וכמש״ב הרמב״ם שם( ,והרי בשאר
קנסות דרבנן לא בעי בי״ד מומחין ,אלא ע״כ
דעשאוהו כשל תורה ,ולהכי אינו מתחייב בו
אלא ע״י בי״ד ,וממילא לא מהני ביה תפיסה,
וכמו בשאר קנסות דאורייתא ,דכיון דליכא
חיוב בלא גמ״ן  ,לא מהני בהו תפיסה.

הצו

מונטרם

כלל ד סעיף ט

הספיהות

ומה שכתב הראב״ד אלא כמי שחסרו ממון קאי ארישא כלומר דכהני קנסות
דחסרו ממון הוא דמהני וכן משמע לי לשונו דפ״ב דגניבה )הי״ב( שהעתקתי
בסמוך שכתב לא מיחוורא לי דתפיסה מהני בהא כיון דיותר ממה שהזיק הוא
אין כה ובר ,ובודאי לא הוצרך הראב״ד להשמיענו דזה הוי קנסא מדמשלם
יותר ממה שהזיק ,אלא כוונתו דבהאי קנסא ר״ל ד׳ וה׳ לא מהני ביון דהאי
קנסא דיותר ממה שהזיק הוא.
וראיה ברורה לדברי ,שהרי בפ״א מנזקי ממון)הי״א( כתב הרמב״ם כשכשה וכר
והזיקה ברשות הרבים פטור ואם תפס הניזק גובה חצי נזק ממה שתפס,
שזה הדבר ספק אם אלו תולדת הקרן שחייב עליו ברשות הרבים או תולדת
הרגל שפטור ברשות הרבים ע״כ ,ומדוע לא השיגו שם הראב״ד דלא מיחוורא
דתיהני תפיסה בקנסות ,אלא על כרחך דפלגא נזקא כיון דלאו טפי ממה שהזיק
הוא גם הראב״ד מודה דמהני.
ונראה לי טעמא דהראב״ד ,דאיהו סובר דפלגא נזקא כיון דקרנא הוא לעולם
זיל שלים אמרי ליה ובשתפס הניזק תו הוי ממון מעליא ואין הודאתו
של המזיק פוטרתו כמו שנתבאר לעיל בכלל ב׳ )ס״ט( ,וכבר הסכים
הרב המגיד בפ״ט מנזקי ממון )הי״א( גם דעת הרמב״ם לזה ע״ש ,ומשום
הבי בכל קנסות דלאו יתרין ממה שהזיק כל שתפס אידך ממונא הוא ,וכמו
שבתב הראב״ד גבי פלגא נזקא דקרנא אית ליה גביה וכמו שכתב הרשב״א
זר זהב
פא .וזהו שהקשו הכם״מ והמ״ע על
הראב״ד דהרי גם במוכר עבדו
לעכו״ם מחסרו ומפסידו במה שמפקיעו מן
המצוות ,וגם שירדה בו אדונו בפרך ,וא״ב
אמאי לא תועיל בזה תפיסה כמו בפלגא נזקא.
ובפשוטו יש ליישב ,דלא דמי מוכר
עבדו לפלגא נזקא ,דפ״נ יסוד
חיובו הוא על מה שהפסידו ,והא דמקרי
קנסא הוא משום שסתם שוורים בחזקת
שימור קיימא ,אולם מ״מ יסוד חיובו הוא
כנגד מה שהזיקו ,ולהכי מהני ביה תפיסה.
משא״כ במוכר עבדו לעכו״ם ,הרי מה

שקנסוהו אינו בתורת תשלום כנגד מה
שהפסידו ,שהרי מה שצריך לפדותו עד
עשרה מדמיו ,אינו שומא על מה שהפקיעו
מן המצות.
וביותר נראה ,דביסוד התקנה של מוכר
עבדו לעכו״ם לא נאמר כלל
חלות חיוב כלפי העבד ,אלא הוי רק
חיובא אקרקפתא דהאדון להוציאו לחירות,
ומפני תיקון העולם ,אולם לא חייל בזה
שום זכות להעבד ,ואין העבד בע״ד לתבוע
חיוב זה ,וא״כ פשיטא דלא שייך בזה דין
תפיסה כלל.

סונטרם

כלל ד סעיף

הספיקות

הצז

בשמו כפ״ג דבבא קמא )לו .="(.כן נראה לי ברור בהתכת לשונו וכונתו של
הראב״ד והוא בפתור ופרח :
י נקטינן מיהת שאין דברי הראב״ד ענין לדברי הרב ,שהרי הרב ז״ל אפילו
בקנסות דרבנן שהמודה בהן מתחייב הוא אומר דלא מהני תפיסה,
עד שהעלה דאפילו בדיני בוד לא מהני תפיסה בספיקא ,לפי שאין דנין בוד
ואש בבבל כמו שכתב מוהרש״ל )כיש״ש פ״ח דב״ק סימן ה׳( וכיון דקודם תפיסה
לא היו יכולין הבית דין לכופו אפילו כודאי בזה לא מהני תפיסה ,וזו סברא
מחודשת לא מצינו לו חבר.
ואפילו אם נקבל כל דברי הרב ז״ל וחילוקיו כמו שאמרן לא יושיעו אותנו
לכלכל עמהם כל לשונות הרא״ש והטור והרכינו ירוחם ז״ל ,שהרי בסי׳
שפ״ח כתב הטור גבי ניזק שטוען סל מלא מעות שאין דרך להניח וכו׳ דלדעת
הרא״ש לא מהני תפיסה ,וכן כתב שם אח״כ בבעיא דעשו תקנת נגזל במסור,
והנך תרי מילי ממון מעליא הוא וגם דיינין בבבל כמבואר בח״מ סי׳ א׳ ) ס ״ ד(,
וחזינן דאפילו הכי לא מהני תפיסה לדעת הרא״ש.
ואף שהרב עומד בזה וכתב )סימן כ״ז( דבהני אפילו עשו בהו תקנת נגזל לא כייפי
להו הבית דין לשלם על פי שבועת הניזק והנמסר כיון דמדרבנן הוא ,ודמיא
למציאת חדש שוטה וקטן דהבית דין פוסקין לו אבל אילו לא רצה
לקיים לא נחתינן לנכסיה ואף לא משמתינן ליה ע״כ ,דבריו תמוהין ,דא״כ בכל
הנשבעין ונוטלין יאמר כך וזה ודאי ליתא ,וכבר הושג לעיל )בקצוה״ח( בסי׳
פ״ט )ס״ל ,א( בזה מרב אחי ומורי ש״ן ע״ש שהביא ראיה להשגתו וגם לדידי
זר זהב
טב .ביאור דבריו הוא לפמש״נ לעיל הערה
ל״ח ,דיסוד שיטת הראב״ד
דלא מהני תפיסה בספק קנס ,הוא משום
דבלא בי״ד אינו מתחייב בקנס ,וכיון דבספק
אין בי״ד יכולים לחייבו ,ממילא גם לא מצי
לתפוס מדינא דעביד איניש דינא לנפשיה,
דאיהו לא עדיף מבי״ד ,ואשר לפ״ז בפלגא
נזקא ,דאמרינן ליה זיל שלים ]וכמש״ב
הראב״ד[ ,ע״ב דחייל חיובו מיד בשעת הנזק,

וא״צ לבי״ד לגמור חלות החיוב ,ולהכי מהני
בזה תפיסה] .ועי׳ בזה באבן האזל פ״ב
מגניבה הי״א יעו״ש[.
מג .הנה בגמ׳ בשבועות )מא ,א( איתא,
שבועה
איכא בין
״מאי
דאורייתא לשבועה דרבנן וכו׳ איכא בינייהו
מיחת לנכסיה וכו׳ דתנן מציאת חש״ו יש
בהם גזל מפני דדכי שלום״ .ולדדכו של
הש״ך דין זה הוא בכל שבועות דרבנן .אולם

הצח

הונטרם

כלל ד סעיף

הפעימות

יש ראיה משבועת העדות )שבועות לג (.דהכל מודים בעד אחד שכנגדי חשוד על
השבועה °י ,אלא שלדעתי אין לזה צורך להראיה דבל דתיקון רבנן כעין
דאורייתא ואין לך אלא מה שאמרו חז״ל.
זר זהב
רבינו נקט דהגמ׳ שם מיירי דוקא לגבי
השבועה ,א״כ המלוה נשבע ונוטל ,ונמצא
שבועת היסת דנשבע ונפטר ,משא״ב
דהוי עדותו של הע״א עדות על ממון.
]ועיי״ש
בשבועת הנרטלין נחתינן לנכסיה,
והוכיח מזה רבינו דבדין חשוד על השבועה
ברש״י ד״ה שבועה ובתוד״ה מאי[.
נחתינן לנכסיו של הלוה ומוציאין מידו,
דאל״כ לא היתה חשיבא עדותו של העד
אכן נראה דגם הש״ך לא ס״ל כן בכל
כעדות על ממון ,ולא היה מתחייב מדין
שבועת הנוטליץ ,אלא דוקא בהנך
שבועת העדות .וזהו דלא כהש״ך שנקט
שבועות דמן התורה אינו נוטל כלל ורבנן
דבשבועת הנוטלין לא נחתינן לנכסיה ,ע״כ
תיקנו דיטול בשבועה ,וכגון במסור ונחבל
ביאור ראיית רבינו.
דמיירי בהו הש״ך ,דהיות וכל חיובו הוא אך
מדרבנן ,א״כ דמי למציאת חש״ו דלא נחתינן
לנכסיה .משא״כ בהנך שבועות דמן התורה
נוטל בלא שבועה ,אלא שחו״ל תיקני
יטול אלא בשבועה ,וכגון פוגמת כתובתה
וע״א מעיד שנפדע וכיו״ר ,כזד מודה הש״ך
דנחתינן לנכסיה .ועד״ז מצינו שחילק הש״ך
)חו״מ סי׳ פ״ז סקכ״ה( ,לעניז תפס התובע ולא
רצה לישבע ,יעו״ש.
ובקצה״ח )סי׳ פ״ט סק״א( נחלק על הש״ך
ונקט דבכל שבועות הנוטל־ן
נחתינן לנכסיה ,דדמי לשאר תקנות דרבנן
כגון משיכה והגבהה ,דאם קנה באחד מדרכי
הקניה שהוא מדבדיהם ,יודדים לנכסיו,
״טעם דהפקר בי״ד הפקר ,ועי׳ מש״כ בסמוך
בהערה מ״ד.
מד .ביאור ראייתו ,דבגמ׳ שם מבואר
דמשכחת שבועת העדות גבי
ע״א ,והגם דלחיוב שבועת העדות בעי
שתהא עדות ממון ,מ״מ משכחת לה בגוונא
שהיה הלוה חשוד על השבועה וע״א מעיד
עליו שחייב ,דהיות והלוה חשוד על

אכן לפמש״ב לעיל )הערה מג(] ,דתרי גווני
שבועות הנוטלין איכא[ ,יש ליישב את
דברי הש״ך .דהנה יעויין ברשב״א וברמב״ן
בשבועות )מד ,ב( שב׳ דלמאי דקיי״ל דמחוייב
שבועה ואינו יכול לישבע משלם ,מן הדין
היה החשוד מחוייב לשלם ,ורק דחכמים
תיקנו דלא יטול התובע אלא בשבועה .אולם
התוס׳ בב״מ )ה ,א( ד״ה שכנגדו] ,בתידוצם
השני[ ,חולקים ע״ז ,וס״ל דבחשוד על
השבועה ל״ש דין מתוך ,כיון ״דברצון היה
נשבע ורק אין מניחין לו״ יעו״ש ,ולפ״ז מאי
דנוטל שכנגדו בשבועה הוא אך מהתקנה,
]ויעוי׳ בריטב״א שם בשם ר״י ,ובחזו״א
חו״מ סי׳ ט׳ סק״ג[ .ומבואר דנחלקו
הדאשונים בגדר התקנה דחשוד על השבועה
שכנגדו נשבע ונוטל ,אם הגדר הוא שמעיקר
הדין דינו ליטול ,ודק דחכמים תיקנו דלא
יטול בלא שבועה ,או דעיקר זכותו ליטול
הוא אך בשבועה.

ואשר לפ״ז יש ליישב את דברי הש״ך,
דכבר נתבאר לעיל )הערה מ״ג( דהא
דס״ל להש״ך דלא נחתינן לנכסיה הוא דוקא

הונטרם
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הספיהות

הצט

גם בעיקר דבריו שרצה ליחס להטור דאש ובור אין דנין בבבל ,לא נהירא ,שאף
שמוהרש״ל דעתו כן הטור ודאי לא סבירא ליה הכי ,שהרי בסי׳ ת״י כתב
דשור תם שדחף האימא לבור אף דאין מין שור תם האידנא אין בעל הבור
משלם בשבילו ,אלמא דבור דנין האידנא ג״ב .ועם זה תמה אני על מוהרש״ל,
שבפרק החובל )סימן ה( דעתו דאש ובור אין דנין האידנא ,ובפרק הפרה >שם פרק
ה׳ סימן מ׳( גבי שור תם שדחף חבירו לבור כתב כמו הטור .וקרוב בעיני שגם
מוהרי״ח )פ״ח דב״ק סימן ב׳ כהגהת אשר״י( שכתב שיש להסתפק אי דנין האידנא
אש ובור לענין הלכתא סובר דדנין ,שאיהו ז״ל כתב )פ״ה דב״ק סימן י״ב בהגהת
אשר״י( להאי דשור תם שדחף חבירו לבור כמו הטור וכמ״ש מוהרש״ל שם
בשמו ע״ש:
יא ותו איך יאמר הרב ז״ל דבממון מעליא מודין דמהני תפיסה ,והא גבי בעיא
דהלכה במקום שאי אפשר לה שלא תתיז ) ב ״ ק יט (.כתב הרא״ש )בסי׳ ב(
דלמאי דפירש דלא מהני תפיסה בתיקו אם התיזה בחצר הניזק ותפס מגבי ליה
רביע נזק ע״ש ,ואמאי והרי התם אם תמצא לומר דהלכה במקום שאי אפשר
שלא תתיז אורחה ]הוא[ ממון מעליא הוא ,דצרורות דיינין בבבל וגם יורדין
לנכסיו אם אינו רוצה ]לשלם[ ,ואפילו הכי לא מהני תפיסתו למגבי חצי נזק.
והרב ז״ל בסימן מ״א כתב ז״ל ,דסמך אמה שכתב קודם לכן דביעוט הוי
משונה וקנסא הוא ,א״כ ממה נפשך מפקינן ,דאם הוי קרן אין גובין בבבל כיון
דאין מועד מתחילתו ואי הוי רגל הוי משונה והוי נמי קנסא ,ולכן מפקינן
זר זהב
בהנך שבועות הנוטלין דמן הדין לא היה
נוטל כלל וחכמים תיקנו שיטול בשבועה,
משא״ב בהנך שבועות דמן הדין היה נוטל
ורק דרבנן תיקנו דלא יטול אלא בשבועה,
שפיר נחתינן לנכסיה .וא״ב י״ל דהש״ך ס״ל
גבי דינא דחשוד על השבועה כהרשב״א
והרמב״ן ,דהא דבחשוד על השבועה שכנגדו
נשבע ונוטל ,הוא מעיקר הדין ,ורבנן הם
שתיקנו דלא יטול אלא בשבועה ,ולפ״ז
א״ש ,שהרי בהנך שבועות הנוטלין דנוטל
מעיקר הדין ,מודה הש״ך דנחתינן לנכסיה.

]אכן יעוי׳ בהגהות הגרעק״א על הש״ך
פ״ז סקכ״ה( ,דנקט בדעת הש״ך דחשוד
פטור מהתורה בלא שבועה ,וכשיטת התוס׳,
ולפ״ז צ״ע .ואולי יש ליישב לדרכו של
הרעק״א ,לפמש״כ התוס׳ בב״מ )צח ,א( ד״ה
ה״נ ,דבחשוד על השבועה מאי דנשבע כנגדו
דיינינן ליה כשבועת התורה ,כיון שהשבועה
באה מחמת הנתבע דהיה חייב שבועה
דאורייתא ,ולפ״ז י״ל דמה״ט נחתינן לנכסיה
בהך שבועה ,וכמו בשאר שבועה דאורייתא,
וצ״ע[.
)סי׳
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מיניה .והא דבעי הש״ס אי הוי קרן או רגל לאו למימרא דאי הוי רגל הוי
משלם נזק שלם מתהילתו ,דאפילו הוי רגל הוי משונה ולא משלם לעולם אלא
חצי נזק ,אלא דמבעיא ליה אי הוי קרן וחייב ברשות הרבים או שן ורגל ופטור
ברשות הרברס מה.
וכן מוכח מדברי הטור )סי׳ ש״ץ( שהביא בשם הרמב״ם דאיהו סובר דמהני
תפיסה בתיקו וברשות הניזק אי תפס מגבי ליה חצי נזק ,וכן כתב הרא״ש
)שם( לדברי האומרים דמהני תפיסה בתיקו ותפס הניזק לא מגבי ליה אלא חצי
נזק ,ולהסוברים דמהני תפיסה כשתפס אמאי לא מגכינן ליה נזק שלם ,אלא
ודאי הכא לעולם אינו גובה אלא חצי נזק דמשונה הוא אלו דבריו.
ותמהני פה קדוש יאמר זה ,דודאי שפיר כתבו הרא״ש והטור דאפילו להאומרים
דמהני תפיסה לעולם לא גבי אלא חצי נזק ,ומשום דצרורות נינהו
זר
מה .מש״ב רבינו דגם להצר והוי רגל מ״מ
הוי קנס כיון דהוי משונה,
צ״ב ,דהרי אי הוי משונה א״כ הוי קרץ ולא
רגל ,וכדאיתא בב״ק )טו ,ב( גבי כלבא דאכל
אימרא ,דאע״ג דאיכא הנאה להיזקו ,מ״מ
הוי קרן )ולא שן( ,דכל דלאו אורחיה אית
ליה דין קרן ,ועי׳ בנמוק״י שם.
וצ״ל דשאני ח״נ צרורות דהלכתא גמירא
לה דהוי מזיק דרגל ,וכמש״כ רש״י
בכתובות >מא .ב( .והביאור בזה הוא עפמש״כ
בחידושי הגרא״ל מאלין )ח״א סי׳ ס״ס,
דבהלכתא של צרורות נאמר דכוחו לאו
כגופו לענין נזקין ,והא דמתחייב על צרורות
הוא מתורת מזיק מחודש ,והלכתא גמירא
ליה דהך מזיק אית ליה דיני רגל ,ולהכי אף
בצרורות שע״י שינוי הוי רגל ולא קרן] .וכן
מבואר בדברי רש״י ב״ק )יח .ב( גבי צרורות
דשן )והיינו בגוונא דמזיק ע״י צרורות ואיכא
הנאה להיזקו( ,דאית ליה תורת מזיק דרגל
אע״ג דאיכא הנאה להיזקו יעו״ש ,והוא

זהב
מהטעם הנ״ל ,דבהלכתא של צרורות נאמר
דאית ליה דיני רגל ,וא״כ ה״ה לענין צרורות
משונים ,לא הוי מזיק דקרן אלא מזיק דרגל[.
ונמצינו למדים לפ״ז ,דההלכה של משונה
לא נאמרה דוקא במזיק של קרן,
אלא כל שהוא משונה אית ליה דין תמות
לשלם ח״נ מתורת קנס ,אלא שבעלמא מהני
הא גופא ]דהוי תם[ למיחל עליה תורת קרן,
משא״כ הכא ,כיון דהוי צרורות ,לא נפיק
מתורת רגל ,דהלכתא גמירא ליה דהוי תולדה
דרגל ,אולם מ״מ מהני מאי דהוי משונה
למיחל עליה דין תשלום של תם לענין
שישתלם הח״נ מתורת קנסא.
אולם צ״ע לפ״ז כיצד תתפרש עיקר
הבעיא לדרכו של הש״ך ,דלפי
האמור נמצא דגם להצד דהוי רגל ,מ״מ הוי
משונה ,וזה צ״ע ,דאם ע״י מאי דא״א לה
שתלך ולא תזיק הוי אורחיה לענין שיחשב
רגל ,א ״כ אמאי לא יחשב אורחיה גם לענין
דלא הוי קנסא ,וצ״ע.

הונטרם
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הסמיהות

רא

ואפי׳ כאורחייהו לא משלמי יותר מחצי נזק ,וזה פשוט מאוד ,דאטו בשביל
דאי אפשר לה ואורחה היא עדיפא טפי מצרורות ראורחייהו .ונראה בעיני
שלשון רבינו ירוחם ז״ל גרם לו לבוא לידי שגיאה זו ,דאיהו כתב שם בנתיב
ל״א ח״א )דף צ״א ע״א( באותח בעיא דלהאומרים דמחני תפיסח ברשות חניזק אי
תפס מטלטלין גובה נזק שלם ,העתיק הרב לשונו בסי׳ מ״ב ,וראה בו שכתב
דלהסוברים דמהני תפיסה גובה נזק שלם ,ודן מיניה דלאותה הצד דאורחה היא
תו אינה צרורות ,ולכן חשב הרב דמה שכתב הרא״ש והטור רלכולי עלמא לא
גובח טפי מחצי נזק היינו משום דמשונה הוא.
אבל הדבר ברור כמו שכתבתי ,ואולי ט״ס חוא ברכינו ירוחם וצ״ל חצי נזק.
ואין חילוק בין רשות הרבים לרשות הניזק ,אלא דברשות הרבים בעינן
שיתפוס גוף הבהמה כיון דלא מצי אתי ]עליה[ אלא מתורת קרן ,וברשות
הניזק דמצי אתי עליה מתורת שן ורגל אפילו תפס שאר מטלטלין גובה
חצי נזק ,וכבר העיד הש״ך בח״מ סי׳ של״ב )ס״ק טז( שספר רבינו ירוחם
חוא מלא טעיות ע״ש:
וגם מאותה בעיא דכשכשה באמתה )יט (:יראח גם כן להדיא דאפילו בממון
מעליא סובר הרא״ש דלא מהני תפיסה ,שהרי כתבו שם דלמאי דפירש
דלא מהני תפיסה בחצר הניזק אי תפס גוף הבהמה מגבי ליה חצי נזק ,והתם
ממון מעליא ]הוא[ אי נימא דמשלם נזק שלם ככל שן ורגל ,ואפילו הכי סובר
דלא מהני .והרב ז״ל בסי׳ מ״ג תירץ בזה מה שתירץ ,אבל איני יודע כלל מהו
שח ,והוא עצמו חרגיש שם בחולשת דבריו ,ולא אזכיר אותו מפני כבוד הרב,
ומהאי טעמא אשים מחסום לפי מלדבר כשאד דבריו מה שהאריך והחריז בהאי

ענינא®;
זר זהב
פו .ו עי׳ בתומים בקת״ב )את כא ,כב( שהרבה
להשיג על הש״ך .והק׳ עליו
ממש״ב הטור בסי׳ רע״ב גבי מתנתא
טמירתא דמבעיא לן היכי דאמר להו סתמא
ולא אמר להו זילו כתובו בשוקא וחתמוהו
ברא ,אי הוי מתנתא טמירתא ולא הוי מתנה
או דילמא הוי מתנה ,והביא הטור בשם
הרא״ש ראם תפס המקבל מטלטלין

דמוציאין מידו .והק׳ ע״ו התומים דלדרכו
של הש״ך בביאור שיטת הרא״ש אכתי תקשי
אמאי לא מהני בזה תפיסה בכה״ג ,והרי הוי
ממון גמור ,ואם היה מחוייב בזה מתורת
ודאי ,היו כופין אותו ליתן המתנה ,וא״ב
אמאי פסק הרא״ש דמספק לא מהני תפיסה.
ומסיק התומים מכח קושיא זו ,דאין לחלק
בזה בין ספיקא דדינא לספיקא

רב

מונטרם
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הספיהות

יב ואחר שביארנו דלדעת הרא״ש וסיעתו אין לחלק בין ממונא לקנסא,
חל עלינו לבאר הספיקות והקושיות שהעיר הרב ז״ל בדברי
הרא״ש והטור הובאו לעיל בסעיף ח /וזה יצא ראשונה ,מה שהקשה בדעת
הטור שסתם בהדבה מקומות כדעת הרמב״ם דמהני תפיסה ,וכבר הביא הרב
ז״ל )סימן כ״ה( שראה שני דפים כ״י והוגד לו שהם מהסמ״ע ז״ל ועמד שם
בזה ,והעלה לחלק דבהני מקומות גם הרא״ש מודה דמהני .אלא שהרב ז״ל
השיב על דבריו ועל הילוקיו ואמר שאינן מהסמ״ע ולא משום הכם ,והרב
האודים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן כ׳-כ״ב( קיים דברי האומר שהם
מהסמ״ע .ובבית הילל כאה״ע )סימן נ״ב סעיף ד׳( ראיתי ג״ב שמביא שראה
העתק כ״י זה ומייחס אותו להסמ״ע .ולדעתי ג״כ אין להרהיק שלא יצאו
הדבדים האלה מפי הסמ״ע ,ואם שהם חילוקים קלושים ודקים ומהאי
טעמא נלאתי להעתיקם ,מכל מקום מדחזינן להרמב״ם דסובר דמהני תפיסה
בתיקו ואפילו הכי בכמה מקומות סתם לפטור והשמיענו הרב המגיד שיש
טעם בדבר כמו שכתבתי בשמו בסעיף ב׳ ,אלמא דבטעם כל דהו מכריע
דלא מהני ,הכי נמי יש לומר לאידך גיסא אליבא דהרא״ש .זה נ״ל להליץ
עבור ההעתק הזה.
אבל לענ״ד הדרך היותר נכון בזה לומר דבכל המקומות שסתם הטור כדעת
זר
ומציאות ,אלא לעולם ס״ל להרא״ש דלא
מהני תפיסה .ומש״כ הרא״ש והטור בכ״ד
דמהני תפיסה ,היינו באופן דתפס קודם
שנולד הספק ,ואילו מה שהביא הטור בכ״ד
פלוגתת הרמב״ם והרא״ש אי מהני תפיסה,
היינו בגוונא דל״ש תפיסה קודם שנולד
הספק ,וכגון בספק קנס דל״ש ביה תפיסה
קודם שנולד הספק ,כיון דליכא תיובא עד
שעת העמב״ד ,או בספיקא דשינוי לצרורות
דאיירי בתופס גוף המזיק ,וא״כ בהכרח דהוי
תפיסתו לאחר שכבר הזיק ונולד הספק.
אולם בנתה ״מ )כללי תפיסה ס״ ס כ׳ לקיים
חילוקו של הש״ך ,דהיכי דהבי״ד
אינן כופין ליתן לא מהני תפיסה בספק .וכ׳

זהב
לבאר סברתו ,דהרי יסוד הדין דמהני תפיסה
בספיקא דדינא הוא מטעמא דעביד איניש
דינא לנפשיה] ,והיינו דמצי הבע״ד לגמור
את הדין בעצמו במקום בי״ד וכמש״כ
הרא״ש בסוף פ״ק דב״ק[ ,וא״ב בספק קנס
דאין הבי״ד יכולים לגמור הדין ,לא עדיף
איהו מבי״ד ,ומשו״ה לא מהני תפיסה .ולפ״ז
כ׳ לישב מה שהק׳ התומים ממתנתא
טמירתא ,דהלא התם ליכא איבעיא בש״ס
אלא רק אמרו סתמא חיישינן ,ומשמע
דפשיטא להש״ס דהוי ספק ,וא״א לפושטו,
וא״כ ל״ש לומר בזה עביד איניש וכר ,כיון
דבי״ד בעצמם לא מצו לגמור את הדין,
ולהכי לא מהני בזה תפיסה.

מונטרם

כלל ד סעיף יב

הספיהות

רג

הרמב״ם הכל הוא מפני שסמך על מה שביאר בסי׳ ש״ן וש״ץ מחלוקת
הרא״ש עם הרמב״ם ,דלהרמב״ם לעולם מהני ואפילו בקנסא ולהרא״ש לעולם
לא מהני ואפילו בממונא .תדע שהרי הרב רבינו ירוחם ז״ל סתם ג״ב בכמה
מקומות דמהני תפיסה ,ומהם מתחלפים מהני מקומות שסתם בהו הטור,
ובמקום שסתם הטור לא סתם איהו וכמו שנתבאר בדברי הרב ,ואין הדעת
סובלת לעשות מחלוקת חדשה בין הטור ורבינו ירוחם ,ועל כרחך במקומות
הללו שסתמו כדעת הרמב״ם לא לכוונה ידועה היתה לסתום בהני מזולתן אלא
דסמכו על מה שביארו במקומות אחרות מחלוקת הזו ביותר ביאור .ואני רואה
שגם הרב ז״ל חזר בו בש״ך )חו״מ סי׳ רמ״ג ס״ק י״ד( מדרכו שאחז פה ,וסבירא
ליה תו דאין לחלק להרא״ש בין ממון לקנס ,ובמקומות שסתם הטור רמהני
הוא כרעת הרמב״ם וסמך על מה שכתב במקום אחר מחלוקת זו ,והוא
הנכון.
ומה שהקשה הרב ז״ל תו בדברי הרא״ש רבבא קמא ולשונותיו שלפעמים לא
כתב אלא ומספיקא לא מפקינן ולפעמים ביאר ראפילו תפס מפקינן מיניה,
עם שנוכל לומר ג״ב שאיהו ז״ל לא במתכוין אמר כך,
מצאתי עוד כוונה מיוחדת בדבר .והוא ,דבכל מילתא שרנין האידנא ואיתא
נפקותא באותה בעיא אפילו אי לא תפס אידך ,בזה לא כתב הרא״ש אלא
דמספיקא לא מפקינן ממונא ,אבל במילתא דאין דנין האידנא דבהאי ליכא
נפקא מינה באותה בעיא אלא בדתפס ,דבלי תפיסה אפילו ודאי אין דנין
האידנא ,הוסיף הרא״ש לבאר דאפילו אי תפס מפקינן מיניה משום דעיקר
הנפקותא היא כשתפס .ועל פי זה עולין כהוגן כל לשונות הרא״ש שהבאתי
לעיל דוק ותמצא .ומשום הכי נמי בפרק הכונס )ב״ק סב .וברא״ש סי׳ טז( גבי
בעיא דהך דטען עליו מרגניתא בכספתא וגם בבעיא דעשו תקנת נגזל במסור
)שם סי׳ טס כתב בהו רמספיקא לא מפקינן ותו לא ,והטור כתב בהו
]בחו״מ[ בסי׳ שפ״ח דאפילו תפס אידך מפקינן מיניה .ולשיטת הרב יקשה
מאחר דלדעת הטור לא מהני בהו תפיסה מטעם שהבאתי לעיל בשמו מדוע
לא השמיענו הרא״ש האי מילתא ,וכן בפרק הפרה )ב״ל ,נא;( בבעיא דבור
ט׳ ומהן טפח מים ובו׳ לא כתב הרא״ש )בסי׳ ח( ג״ב אלא ומספיקא לא
מפקינן ממונא ותו לא ,ומדברי הטור )סי׳ ת״י( נראה דאפילו תפס אידך לא
מהני ,ומאי טעמא הרא״ש לא השמיענו הכי.

רד

מונטרם

כלל ד סעיף יג

הסמייהות

ולפי דרכי אתי שפיר ,כיון דמזיק ומסור וגם בור דנין האידנא ג״כ וכמו שנתבאר
לעיל )ס״י( ואיכא נפל,א מינה בהו אף בלי תפיסה ,לא איכפיל הרא״ש
להשמיענו דלא מהני תפיסה ,שכבר ביאר דעתו בזה בפרק ב /זולת בהנך דאין
דנין האידנא דליכא בהו נפקא מינה אלא בדתפס ,בהו הוצרך להשמיענו
דאפילו בדתפס לא מהני תפיסה .ומהאי טעמא גם בהך בעיא דקנסו גופן אטו
שבחן ) ב ״ ק ל (:כתב הרא״ש )בס״ז( דאפילו תפס מפקינן מיניה ,דהתם נמי ליכא
נפקותא כל שלא תפס אידך ,והיא כוונה נכונה ראויה ליחסה אל הרא״ש ז״ל:
יג ועל השלישית .לבי עליה אשית .מה שהקשה בדברי הרא״ש גבי בעיא
דעושח בגפן זח אי אוכל בגפן אחרת )כ״מ צא (:כתב )בס״י( דלא
איפשיטא והלכך לא יאכל ואי אכל לא מפקינן מיניה ,ואמאי ,וחרי לדעת
הרא״ש לא מהני תפיסה בספיקא דדינא .וקושיא זו באמת צריכה לפנים ,וכבר
כתב הרב ז״ל בסי׳ כ״ג שקושיא זו עמדה להטור ורבינו ירוחם לומר בדעת
הרא״ש דבממונא מודה דמהני תפיסה בתיקו .ואני אומר מלבד ממה שהראית
לדעת מתוך מה שכתבתי בסמוך דהאי מילתא ודאי ליתא ,אלא לשיטתו ג״ב לא
הועיל ,שהרי הרא״ש סיים שם ואף לא מנכינן מאגריה דכל סלוקי בלא זוזי
אפוקי מיניה הוא ,וכיון דבממונא מהני תפיסה במה אלים תפיסת הפועל
מתפיסת בעל הבית.
והרב ז״ל )סימן ל״ח( כתב משום דכובש שכר שכיר עובר בחמשה לאוין ,ואין בזה
טעם ,דכל ספק ממון לאו דלא תגזול הוא ואפילו הכי מהני ביה תפיסה,
וכבר כתבתי בכלל א׳ )ם״ו( טעמא דמילתא דכל דתליא בממונא לא אסרה
התורה אלא ודאי ממונא דחבריה ולא ספק ,ותו אין לחלק בין לאו אחד לכמה
לאוין ובאורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן כ״ג-מ״ג( האריך בתירוצא דהאי
מילתא ואין דבריו ברורין ע״ש:
זר זהב
מו .ואולי י״ל בכוונת הש״ך ,דשאני כובש
שכר שכיר דאין האיסור בזה מה
שמעכב אצלו ממון חבירו ,אלא עצם
״הכבישה״ הוא החפצא דאיסורא ,והוי
ביסודו איסור לשמים .ומה״ט לא תליא בדיני
המשפט כמו איסוד גזל .אולם אכתי צ״ע,

דלפ״ז אינו משום דעובר בזה בה׳ לאוין,
וצ״ע.
ועיי״ש בד׳ הש״ך דמשמע דלא סגי בהך
סברא דעובד בה׳ לאוין ,אלא בעי
גם להך סברא דגוף השכידות מחוייב לו
בודאי ,וממילא אין הספק נופל על השכירות

הונטרם
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הספיהות

רה

ואשד אחזה לי בטעמא דהרא״ש ז״ל ,דסובר דהתם לא שייך לומר אוקי
ממונא בחזקת מרא קמא דהיינו הבעל הבית ,לפי שאין אנו מוציאין
כלום מחזקתו ,כיון דהלכתא משל שמים הוא אוכל )ב״מ צ״ב (.ואינו רשאי ליתן
לאשתו ולבניו דלדידיה זכי ליה רחמנא ,ויש סוברים דאפילו לקח הפועל בידו
לאכול אינו רשאי ליתנהו לאשתו ולבניו משום דלא זכתה לו התורה אלא מה
שלועס בפיו ,וכן כתב בטור ]חו״מ[ סי׳ של״ז ובשלטי הגיבורים פרק הפועלים
)ב״מ נג :כדפי הרי״ף אות א׳( ,ונמצא דאפילו דעושה בגפן זה אוכל בגפן אחרת
עדיין הגפן הזה של בעל הבית הוא ואין לו לפועל בו כלום אלא שיאכל ויפטור
מלשלם .וכיון דאין הספק נופל אלא אם יפטור הפועל מלשלם או יתחייב
כשיאכל בגפן הזה ,ובזה שפיר דלא מפקינן מיניה דהפועל™ ,דזה דומה לשאר
זר זהב
אלא רק בענבים שאכל .וצ״ע הצירוף בין
אולם נראה דגם לדרכו של הגר״ח ,דדין
היתר אכילה דפועל הוי זכות ממון,
הנך ב׳ סברות .וע״ע מש״כ בביאור ד׳ הש״ך
מ״מ בגוונא דספיקא ל״ש בזה פסק של
בספר פתחי דין ]להגאון ר׳ יוסף יפה זצ״ל
חמ״ק ,דהגם דהוי זכות ממון ,מ״מ לא חייל
הוצאת מכון ירושלים[) ,בסי׳ י׳(.
ע״י הך זכות גריעותא בעצם בעלותו של
טח .ביאור דבריו ,דלמאי דקיי״ל דפועל
בעה״ב ,אלא אכתי הוי שלו ,ורק דלפועל יש
משל שמים הוא אוכל ,הרי
זכות ממון לענין שאם יאכל יפטר מלשלם,
דאין לו בגפן זכות ממון לאוכלו ,אלא רק
אך מ״מ כיון דבבעלותו של הבעלים לא
דהתורה התירה אכילתו מבלי שישלם,
נגרע מידי ל״ש בזה תורת פסק של חמ״ק,
אוכל
נמצא דגם להצד דעושה בגפן זה
ולכך מהני ביה תפיסה.
בגפן אחרת ,אין זה מתנגד לחמ״ק ,כיון
ודוגמא לזה מצינו בדברי הרמב״ם )בפט״ו
דמ״מ הוי של בעה״ב ,ורק היתר אכילה
מהלכות גזילה ואבידה הי״ב( שב׳
אית ליה בגויה ,ושפיר מהני בזה תפיסה.
דבספק יאוש מהני תפיסה ,וביאר דבריו
בשיעורי הגר״ש רוזובסקי ) ב ״ מ סי׳ ד׳ אות ד׳(
אכן יעוי׳ בדברי הגר״ח בפ״ח מהלכות
מעילה דמבואר מדבריו שם ,דאפי׳
דהוא משום דע״י היאוש לא נגרע מידי
בבעלותו של הבעלים .מאחר ויאוש הוי רק
להצד דפועל משל שמים הוא אוכל ,מ״מ
בגדר ״היתר זכיה״ ,ועד דאתי לידי זוכה לא
הוי בגדר זכות ממון וז״ל ,״דפועל עיקר
חיובו מיקרי דבר שבממון וזכות ,ואע״ג
נפיק מרשות קמא ]יעוי׳ בנתה״מ סי׳ רס״ב
דמשל שמים הוא אוכל ,היינו דאין לו
)סק״ג( ובקצה״ח סי׳ ת״ו )סק״א([ ,ולכך ל״ש
התחייבות על בעה״ב ,וכדקאמר הגמ׳
בזה פסק של חמ״ק .והגם דדין יאוש הוי
הנ״מ לענין ליתן לאשתו ובניו ,אבל הא
חלות דין בממון ,מ״מ כיון דאין בזה הפקעה
מיהא דיש לו רשות לאכול ,וזה הוי דין
מבעלותו של הראשון ,נמצא דאין הספק
מתנגד לחמ״ק ,ומשו״ה מהני ביה תפיסה.
זכות ממון״.

רו
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ספיקי בענין הזיקות כענין יש שינוי לצרורות לרביע נזק או לא והדומה דלא
מפקינן ממונא מספק ,דהמזיק נקרא מוחזק ראשון והכי נמי הפועל מוחזק
ראשון הוא וחזקת מרא קמא דידיה מסייע ליה כיון דאין הספק נופל אלא עליו
אי מתחייב לשלם או לא ,והבן זה והא דלא מהני תפיסת בעל הבית באגריה
דידיה להסוברים דלא מהני תפיסה בספיקא דדינא ,משום דהלואה לא הוי
תפיסה ברשות וכמו שיתבאר בכלל תפיסה ברשות )כלל ז׳ ס״ב( ,והאי נמי דכוותה
היא ,וכמו שכתבתי דמשל שמים הוא אוכל ואין הספק נופל על גוף הגפן
מידי:
והנה הרב ז״ל כתב דמדברי הרא״ש הללו למדו הטור ורבינו ירוחם דבממון
זר זהב
אולם יעוי׳ בנתה״מ שם שכ׳ להשוות
מט .וההומים בקת״כ )אות כא ,כב( כ׳
יישובו של ובינו ליישובו של
ליישב מש״כ הרא״ש
התומים ,ודבריו צ״ע טובא ,דהלא רבינו לא
דמהני תפיסה בבעיא דעושה בגפן זו וכד,
מצי לפרש כהתומים ,שהרי ס״ל דתפיסה לא
לפי מה שייסד שם התפיסה מהני בשעה
מהני אלא קודם שנולד הספק .והא דמהני
שנולד הספק ]וא״צ שיתפוס דוקא קודם
תפיסת הפועל לרבינו הוא ע״כ מטעם אחר,
שנולד הספק[ ,וס״ל דבספיקא דפועל אי
דכיון דהוי רק בגדר ״היתר זכיה״ ל״ש בזה
עושה בגפן אחרת הוי תפיסה בשעה שנולד
כלל פסק של חמ״ק כנגד תפיסתו ,וכמש״נ
הספק ,דהספק בין בעה״ב לפועל נולד
לעיל בהערה מ״ח ,וצ״ע.
בשעה שתופס ואוכל ,ונמצא דתפיסתו
וספיקו באין כאחר .ורבינו שמיאן בזה ,אזיל
נ .מ ש ״ ב רבינו דכיון דהספק נופל על
לטעמיה )לעיל כלל ג׳ ס״ו( ,דס״ל דתפיסה לא
ממון חפועל אי חייב לשלם,
מהני אלא בתפס קודם שנולד הספק ,משא״כ
חשיב הפועל מ״ק בספק זה ,הוא דלא
אם תפס בשעה שנולד הספק מוציאין מידו.
כמש״ב המהרי״ט בחידושיו על כתובות )עו,
 pדל״ש חמ״ק בספק חוב ״כיון שאין מוציא
ובנתה ״ מ )כללי תפיסה ס״ח הוסיף בזה,
דבר מחזקתו ורק אומר שאתה חייב לי״,
דתירוצו של התומים א״ש רק
והיינו דאפי׳ להצד דחייב לו ,מ״מ הוי ממונו
למאי דקיי״ל דפועל משל שמים הוא אוכל.
של לווה ,ואין הספק מתנגד לחמ״ק .וזהו
והביאור בדבריו הוא ,דאי נימא דפועל משלו
לכאו׳ דלא כמש״כ רבינו כאן דגם בספק
הוא אוכל ואית ליה זכות ממון לגבי אכילה,
חיוב שייך חמ״ק .ובדעת רבינו צ״ל דס״ל
א״כ בודאי דזכותו חלה מיד כשירד לשדה
דגם בספק חיוב חשיב דהספק נופל על
בתורת פועל קודם שאכל ,ונמצא דהספק
הממון ,דיש לו לתובע טענה על גוף הממון
]אי זכה בענבים[ חייל עוד קודם שאכל,
״דמנה לי בידך״ ,ונמצא דהספק נופל על גוף
וא״כ הוי תפיסה לאחר שנולד הספק ולא
הממון ושפיר שייך בזה פסק של מ״ק.
מהני.

מונטדם
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מודה דמהני תפיסה .ולפי מה שכתבתי נהפוך הוא ומוכח דלא מהני,
דהרי הלואה לא גרע מיהת מתפיסה שלא ברשות ,ואי סלקא דעתך דבממון
מהני אם כן מדוע לא ינכה לו משכרו .ומה שהשיא הרב ז״ל )סימן כ( גם דעת
הב״י והדרכי משה והסמ״ע והב״ח לשיטתו דמחלקים בשיטת הרא״ש והטור
בין ממון לקנס ,דבריו זרים מאוד ולדעתי אין מהצורך להשיב עליהם .ומה
שכתב דא״ב משוית להו טועין ,אני אומר מוטב שנתלה בהן שגיאה אחת
משגיאות רבות ,כי יסתערו עליהם כל הקושיות והפקפוקים הנ״ל .ומה שכלל
לדרכי משה עמהם לא ידעתי ,שבדרכי משה שלפני בסי׳ שצ״א לא כתב דבר,
וכבר בתבתי ) סי ״ ב( שהרב עצמו ז״ל תבר לגזיזיה בחיבורו ש״ך :

רח
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כלל ה סעיף א

הספיהות

כלל ה
יבאר ויכריע דפלוגתא ררבוותא שאחר חתימת הש״ם והוא הדין לספיקא דדינא
שלא נזכר בש״ם מהני בהו תפיסה ,אבל פלוגתא דרבוותא שנזכר בש״ם דינו
כדין תיקו ולא מהני בה תפיסה:

א הנה הרב ז״ל )סימן ע״ט  -פ״ז( יצא לחלק פלוגתא דרבוותא מתיקו לומד
דאפילו הסוכרים דבתיקו לא מהני תפיסה מודי דכפלוגתא דרכוותא
מהני ,ואמר בזה שלשה טעמים .הראשון משום דבתיקו כיון דאין שום אדם
בעולם דפשיטא ליה א״ב לא יוכל לטעון שום טענת ברי לא על פי עצמו ולא
על פי אחרים ,אבל בפלוגתא דרבוותא הוי כמו טענת ברי  /מדחזינן ) עיין שו״ע
חו״מ סימן ע״ה סעי׳ כ״ג( דעל פי עד אחד משביעין אפילו בטוען שמא אלמא דעל
פי עדים חשיב כטענת ברי הכי נמי כטוען קים לי כהאי פוסק הוי כטוען ברי
על פי פוסקים ,וכן כתב מוהרי״ק )בשורש קס״א( דקים לי חשיב כטוען ברי.
זר זהב
ב .צ ״ ע ,דלכאו׳ לא דמי למשביע על פי
א .הנ ה הסוברים דבתיקו לא מהני תפיסה
העד ,דהתם ליכא עד המכחיש,
הם הרא״ש והרמב״ן ]והביאם
ועל כן מצי לטעון בברי ע״פ העד ,משא״ב
־בינו לעיל כלל ד׳ ס״א[ וב׳ הש״ך
בפלוגתא דרבוותא ,כשם שאיכא פוסק דאומר
■בפלוגתא דרבוותא מורו דמהני תפיסה.
כך ה״נ איכא פוסק דאומר להיפוך ,ומהיכי
אולם הטעם שב׳ הש״ך דפלוגתא דרבוותא
תיתי דיוכל לומר קים לי כפוסק זה דוקא.
חשיב כטענת ברי ,שייך לבאר רק לשיטת
הרא״ש דתפיסה בברי מהני] ,ויעוי׳ בדבריו
וג ם עיקר הך מילתא דמשביעין ע״פ העד
בפ״ק דב״מ אות י״ג[ ,משא״ב לשיטת
אינו ברור ,דהרא״ש בשבועות )פ״ו סי׳
הרמב״ן דתפיסה לא מהני בברי] ,וכמו
ה׳( הביא בשם רבינו אפרים דחולק ע״ז,
שהוכיח רבינו לעיל כלל ב׳ ס״ב[ ,ל״ש טעם
וס״ל דבעי שיטען בברי ע״פ ידיעתו ,ומה
בסמוך,
זה .וגם הטעם השני שב׳ הש״ך
שטוען מכח העד לא חשיב ברי ,יעו״ש .וגם
דפלוגתא דרבוותא חשיב לתפיסה קודם
הרמב״ן שם )מ ,א( דחולק ע״ז ,וס״ל
שנולד הספק ,לבאר ל״ש לפמש״ב רבינו
דמשביעין ע״פ ע״א ,מבואר מדבריו שם
שם ,דהרמב״ן ס״ל דתפיסה לא מהני קודם
דהוא משום דא״צ טענת ברי כלל בשבועת
שנולד הספק ,וגם דעת הרא״ש לא ברירא
ע״א ,אלא סגי בטענת שמא .ואפי׳ לפי מה
הרא״ש
בזה ,דבתרוה״ד )סי׳ שכ״א( נקט בדעת
שנקט רבינו דתביעה ע״פ העד חשובה
דלא מהני תפיסה קודם שנולד הספק .אכן
כטענת ברי ,מ״מ יש לחלק מהתם ,לפמש״ב
הראב״ד )בפ״א מטו״ג ה״ז( דלענין שבועה מהני
הש״ך בתק״ב )סי׳ ס״ו( נחלק עליו ,וב׳
גם ברי ע״י אחר ,ואע״ג דבעלמא ברי ע״י
דלהרא״ש מהני תפיסה קודם שנולד הספק,
אחר לא מהני ,מ״מ לענין שבועה א״צ ״ברי״
ואזיל כאן לטעמיה.

הונטרם
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רט

והשד דבפלוגתא דרברותא כיון שיש ביד הדיין להכריע כחד מינייהו א״כ כל
אימת דתפס מקרי תפס קודם הספק ותפיסה קודם שנולד הספק מהני,
מה שאין כן בתיקו שאין ביד הדיין להכריע הויא תפיסה דלאחר הספק.
והשלישי דבתיקו אי טעה הדיין ופסק לשל« הוי טועה בדבר משנה וחוזר וכן
בתב הנמוקי יוסף בפרק אחד דיני ממונות )סנהדרץ יא :בדפי הרי״ף(,
ובפלוגתא דרבוותא אי עבד הדיין כחד מינייהו קם דינא ,דאפילו טעה בשיקול
הדעת כלומר דסוגיא דעלמא כאידך קם דינא ,וכיון דאילו עביד הדיין מה
שעשה עשוי תפיסתו ג״כ מהני מטעם דעביד אינש דינא לנפשיה ,דמצי למימר
אני הדיין ועושה דין לעצמים .והנה מה שכתב דבפלוגתא דרבוותא כל אימת
שתפס מקרי תפס קודם הספק כבר השיבותי על זה לעיל בכלל ג׳ סעיף ה/
ולכן לא אדבר בו פה זולת באינך שני טעמים ;
ודע שהרב ז״ל בסי׳ צ׳ כתב דאיכא נפקא מינה בהנך טעמי ,והוא ספיקא דדינא
שבא לפני הדיין שלא נזכר בש״ס ,דלטעם דקים לי חשיב כטוען
זר
דוקא ,אלא סגי גם ב״טענה״ ,וכמו שאמרו
בריש ב״מ )ד ,א( ,״הצד השווה שבהם דעל
׳טענה׳ וכפירה הם באים״ ,ולאשוויי ״טענה״
סגי בטוען ע״פ אחר] ,ועי׳ בזה בקה״י
כתובות סי׳ י״ח ,וא״כ זהו רק לענין שבועה,
משא״כ לענין תפיסה ,בעי ״ברי״ דוקא ,וברי
ע״י אחר לא מהני.
ג .האחרונים חקרו בגדר ההלכה דעביד
איניש וכו׳ ,אם נאמר בזה
דלגבי נפשיה א״צ בי״ד כלל ,אלא כ״א מצי
למיעבד דין לעצמו אע״ג דאין לו כח בי״ד,
או דלמא גם בדינא דלנפשיה בעי בי״ד ,אלא
שלגביה נפשיה כ״א יש לו כח בי״ד .ומדברי
הרמב״ם )בפ״ב מהלכות סנהדרין הי״ב( שכ׳ וז״ל
״אין סותרין את דינו״ ,משמע כהצד הב׳,
דאית ליה כח לגמור את הדין בעצמו .וכן
מבואר מדברי הרא״ש בסוף פ״ק דב״ק ,שכ׳
דתפיסה בקנס בזה״ז מהני מדינא דעביד

זהב
איניש דינא לנפשיה ,והרי בקנס ליכא כלל
חלות חיובא קודם העמדה בדין] ,וכמש״כ
התוס׳ בכתובות )לג p .ד״ה לאון ,ובע״כ
דבדינא דעביד איניש דינא לנפשיה נאמר
דיש לו בעצמו כח בי״ד לאשוויי בתפיסתו
תורת גמר דין.
והנה מדברי הש״ך שב׳ דהא דמהני תפיסה
בפלוגתא דרבוותא הוא מדינא דעביד
איניש דינא לנפשיה ,מבואר כשיטת הרמב״ם
והרא״ש ,דבדינא דעביד איניש דינא לנפשיה
נאמר דאיהו בעצמו יש לו כח בי״ד ,אלא
שמדברי הש״ך עולה חידוש גדול ,דלא רק
דאית ליה לבע״ד כח לגמור הדין במקום
שההלכה ברורה ולא חסר אלא גמר דין ,אלא
אפי׳ היכא דאין בזה הלכה ברורה ,וכגון
בפלוגתא דרבוותא ,דבזה צריכים אנו לבי״ד
להכריע מהו הדין ,אפ״ה מצי הבע״ד לעמוד
במקום בי״ד מדינא דעביד איניש ,ולפסוק
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ברי בכהאי גוונא לא מהני תפיסה ,דלא מצי למימר קים לי כפלוני המזכהו כיון
שאין שם מזכה בבירור ,ולטעם השני דכיון דהדיין יכול להכריע כחד מינייהו
איהו נמי כח דיין לו דעביד אינש דינא לנפשיה.
ולי נראה דהרב לשיטתו דפירש בטעמא דקים לי משום דהוי כטוען על פי עדים
דפוסקים כעדים ,ולפי זה בעינן דוקא שיהא פוסק עומד לזכותו לטעון על
פיו .אבל לא נהירין לענ״ד דבריו בזה ,לפי שעל פי עדים נמי לא חשיב טענת
ברי לענין זה שיהני בו תפיסה כאלו טוען ברי י ,ולא דמי לשבועה דאפילו
ברגלים לדבר משביעין ,אבל בתפיסה בעינן ברי דוקא וכמ״ש לעיל בכלל ב׳
סעיף ה׳ ע״שיז .והא דמהני קים לי למהוי כמו טוען ברי כמו שכתב מוהרי״ק,
זר ז ה ב

את הדין כפי שסבור ,ודבר זה לא מצינו לו
מקור בדברי הראשונים ,ועי׳ בדברי רבינו
בסמוך )אות ד׳( מה שהשיג בזה על הש״ך.
ד .נראה להביא מקור לדרכו של רבינו,
דתפיסה ע״פ עדים לא חשיבא
תפיסה בברי ,לפי מה שהעלה לעיל )כלל ב׳
ס״ד( ,דיסוד הדין דמהני תפיסה בברי הוא
מדין בדי דאיסורין ,וכדמצינו )כתובות כב ,ב(
גבי שנים אומרים מת ושנים אומרים לא מת,
וטוענת בברי שמת ,דלא תצא ,כיון דמהני
מה שטוענת שמת ,דלא מוקמינן לה אחזקת
אשת איש ,וה״נ גבי ממון כיון שתופס בברי
לא מוקמינן אחמ״ק ,עכ״ד .והנה בסוגיא שם
מפורש דהא דלא תצא הוא דוקא בנשאת
לאחד מעדיה כיון דאף הוא ברי לו שמת
בעלה ,משא״כ אם נשאת לאדם אחר ,כיון
דהוי שמא תצא] ,והגם דמוהריב״ל )ח״א כלל
ב׳ סי״ס כ׳ דלמסקנת הסוגיא שם אפי׳ בנשאת
שלא לאחד מעדיה לא תצא ,כבר השיגו בזה
בבית מאיר )צלעות הבית דף ח׳( ,דבכל
הפוסקים מבואר דלא כדבריו ,יעו״ש[.
ומבואר דבנשאת לאחר לא מקרי טענת ברי,
אע״ג שטוען ע״פ העדים שאומרים שמת

בעלה ,וא״כ מוכח דטוען ע״פ עדים לא
חשיב טענת ברי] ,וכ״ה הסברא הפשוטה,
דבכדי שלא נוקי אחזקה בעי שאיהו בעצמו
לא יהיה לו ספק בדבר ולא סגי שיטען ע״פ
עדים[ ,וא״כ ה״ה לענין תפיסה בטענת ברי,
דנלמד מדין ברי דאיסורין ,בעינן שיטען
בעצמו בברי ולא ע״פ העדים.
ה .עיי״ש בד׳ רבינו שכ׳ להוכיח כן
ממש״כ התוס׳ בכתובות )כ ,א(
דהא דמהני תפיסה בסוגיא התם הוא משום
דמיירי בתופס בטענת ברי ,והדי התם מיירי
בספיקא דתו״ת ואפ״ה הוצרכו לאוקמי
בתופס בברי ,וע״כ דתופס ע״פ עדים לא
מקרי טענת ברי ,ודלא כהש״ך .וכ״כ להוכיח
התומים בקת״כ )סי׳ ע״ט ,פ״א( ,יעו״ש.
ובנתה״מ )כללי תפיסה ס״כ( כ׳ ליישב דברי
הש״ך ,דדוקא בתו״ת אינו יכול
לטעון ברי ע״פ העדים שהרי אין יכול
להכחיש העדים האחרים ,משא״ב במחלוקת
הפוסקים כיון שניתנה רשות בידינו להכריע
כחד מינייהו ,גם הוא יכול לטעון ברי לי
בראיות שאין הדין כהפוסקים החולקים,
דהרי רשאי לסתור דעת הפוסקים.
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ריא

היינו לפי שהוא דבר התולה בסברא יכול למימר ברי לי שהסברא כך הוא
לזכותי ,וכן נראה מדברי מוהרי״ק ואח״ז נמשכים כל התופסים דגל קים לי.
ובתשובות מוהרי״ט ז״ל ח״א סי׳ ע״ב )ד״ה ויש לנו לחקור( מדמה טענת קים לי
להא דכתב רש״י בפ״ב דכתובות )כב; ד״ה כאומרת( באומרת ברי לי
אין לבי נוקפי ע״ש .ולדעתי יש לחלק ,דהתם אין להכריע מצד הסברא
איזה כת מהן אמיתית ,אבל בפלוגתא דרבוותא דבדינא תליא מילתא ובסברא
תליא כל שאומר קים לי הוי כמו ברי י ,ולפי זה אפילו בספיקא שלא נזכר
זר זהב

ו .משמע דפי׳ בכוונת המהרי״ט ,דיסוד
הדין דבאומרת ברי לי לא תצא,
הוא משום דמצי אמרה ברי לי שכת פלונית
אומרת אמת ,וא״כ ה״ה לענין תפיסה
בפלוגתא דרבוותא ,מצי הבע״ד לתפוס
ולטעון קים לי כמו שאומרים הנך רבוותא,
]וע״ז הוא דהק׳ ,דבשלמא בפלוגתא
דרבוותא דבסברא תליא מילתא ,מצי לומר
דקים לי כהך פוסק ,משא״כ בספיקא דתו״ת
דלא תליא בסברא ,לא מצי להכריע איזה כת
אומרת אמת .אכן יעוי׳ ברש״י בכתובות שם,
שפי׳ דמיירי התם באומרת ברי לה שמת
בעלה ,דאם היה קיים בודאי היה בא ,ולפ״ז
אכן תליא בסברא ,ודו״ק[.
ונמצא מבואר לפ״ז דעיקר ההלכה דמהני
טענת ברי לי באיסורין הוא דוקא
בספיקא דתרי ותרי ,דמצי אמרה ברי לי כמו
שאומרת כת זו ,משא״כ בשאר ספיקא
דעלמא ,לא מהני טענת ברי לי לענין שלא
תצא .וכן משמע מלשון הרמב״ם בפי״ב
מהל׳ גירושין ה״ז וז״ל ,״הואיל והיא אומרת
גרושה אני בודאי ,ושני עדים ׳מעידין לה׳
וכו׳ לא תצא״ ,הרי דאפי׳ באומרת בברי
שיודעת שנתגרשה ]ולא רק דאין לבה
נוקפה[ ,מ״מ לא מהני זה אלא בספיקא

דתו״ת ,כיון דאיכא תרי עדים המסייעים למה
שאומרת] .ואכן בד׳ המהרי״ט יש לדון דכל
דבריו הם דוקא בטענת אין לבו נוקפו >משא״כ
בברי גמור שמת בעלה א״צ דוקא ספיקא דתו״ת(,

אולם בד׳ הרמב״ם הנ״ל מפורש דאפי׳ ברי
גמור לא מהני לה אלא בגוונא דתו״ת ,ומשום
ד״שני עדים מעידים לה״ וכמש״נן.
וכזה ארווחנא ליישב את קושית הגרעק״א
בכתובות )כו ,ב( ,דתנן התם ״אמר ר׳
זכריה בן הקצב המעון הזה לא זזה ידה
מתוך ידי משעה שנכנסו עו״כ לירושלים,
]פי׳ דאומר בברי שלא נבעלה אשתו לעכו״ם
בשעה שנשבית[ ,אמרו לו אין אדם מעיד
על עצמו״ ]פי׳ דאינו נאמן על אשתו כיון
דאשתו כגופו[ .והק׳ הגרע״א דאף דאינו
נאמן על אשתו מתורת עדות ,מ״מ אמאי לא
יהיה נאמן מתורת ברי כיון שהוא ואשתו
אומרים בברי שלא נבעלה לעכו״ם ,ומאי
שנא מההיא דאומרת ברי לי שמת בעלי
ונשאת לאחד מעדיה דקיי״ל דלא תצא.
אכן לפי המבואר ניחא ,דדין ברי באיסורין
נאמר דוקא בספיקא דתרי ותרי ,דכיון
דאיכא שני עדים המסייעים לטענתה לא
תצא ,משא״כ בההיא דנשבית ,דלא הוי
ספיקא דתו״ת ,לא מהני בזה דין ברי כלל.
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בש״ם כיון דבסברא תליא ויכולת ביד הדיין להכריע איהו נמי מצי אמר קים לי
כך ,וז״ב'.
אלא שלדעתי העניה נראה נפקותא אחרת ,דמטעמא דעביד אינש דינא לנפשיה
לא בעינן שיאמר התופס קים לי אלא כל דתפס לא מפקינן מיניה ,אבל
לטעמא דקים לי הוי כמו טוען ברי בעינן שיאמר התופס קים לי ,דאי לא יאמר
זד זהב

לזהמהא דספק סוטה אסורה
ויסוד
לבועל ,דלכאר צ״ע דהרי הבועל
והיא טוענים בברי שלא נטמאה ,וא״ב
אמאי נאסרת מספק .ולפי הנ״ל א״ש ,דדין
ברי באיסוריץ מהני דוקא בספיקא דתו״ת,
משא״ב בספק סוטה דהוי כשאר ספיקא
דעלמא ,לא מהני ברי כלל] .אכן יעוי׳
במש״כ ליישב בזה בשע״י )ש״ו פ״ח(,
דשאני ספק סוטה דהתורה עשאתו כודאי,
וע״כ לא מהני ביה דין בדי ,ולפ״ז יש
ליישב גם את קר הגרעק״א הנ״ל באופן
די״לדאף באיסור שבויה גדר
נוסף,
האיסוד היה דעשאוה חכמים כודאי נבעלה,
וכדמשמע כן בתוס׳ בכתובות )לו ,ב( ד״ה
ואלו ,יעו״ש[.
ז .עיי״ש במהרי״ט שב׳ לדחות בעצמו
הדאיה מרש״י ,דמש״כ רש״י
דמהני ברי לי שאין לבי נוקפי הוא דוקא
לגבי חיוב אשם תלוי ,ואינו ענין לתפיסה
בספק ממון ,וכן משמע מלשון הגמ׳ שם
דפרכינן ״מכדי תו״ת נינהו הבא עליה באשם
תלוי״ ,הדי דנידון הסוגיא הוא במסוים לענין
אשם תלוי .אכן כבר תמהו בזה ,דהדי באמת
לא איירי התם לענין חיוב קרבן ,אלא לענין
איסור אשת איש דמספק תצא ,והו״ל
לאקשויי בסתמא דאסורה להנשא מספק,
וצ״ע לשון הש״ס.

ובקונטרס הביאורים על כתובות
הביא משמיה דהגרי״ז שביאר
בזה ע״פ מש״כ הרמב״ם )פ״ט מטומאת מת
הי״ב( ,דכל הספיקות מותרים מן התורה.
ובכס״מ שם כ׳ דמצא בספר ישן בשם
הרמב״ם ,דמ״מ בדבר שחייבים על זדונו
כדת ,מודה הרמב״ם שאסור מן התורה ,כיון
שהעושה אותו חייב אשם תלוי .והיסוד בזה
הוא ,דכיון דעל ספק של איסור כרת איכא
חיוב אשם תלוי ,הרי שנתחדש בזה דספיקו
אסור מהתורה ,דאם אינו אסור ,מה שייך
בזה חיוב קרבן .ולפ״ז ביאר הגרי״ז הגמ׳
הנ״ל ,דהא דתלי לה לדינא דתצא בחיוב
אשם תלוי ,הוא משום שרק ע״י דאיכא בחך
ספק חיוב אשם תלוי ,הוי ספיקו אסור מן
התורה ,וממילא תצא ,משא״כ בשאר ספיקא
דעלמא דמותר מהתורה לא תצא .וזהו
הביאור במש״כ רש״י שם דמהני טענת אין
לבי נוקפי שלא תצא ,וכבר תמה בזה הר״ן
שם ,דמהיכי תיתי שתועיל בזה טענת אין
לבי נוקפי לענין שלא תצא ,אכן להמבואר
א״ש ,דכיון דאין לבה נוקפה וליכא חיוב
אשם תלוי ,ממילא ליכא בזה תורת איסור
כלל ,דהוי כשאר ספק איסור דמותר מן
התורה ,עכ״ד .ולפי״ז נמצא דכל דברי רש״י
]דמהני טענת אין לבי נוקפי[ ,הוא במסוים
לענין חיוב אשם תלוי ,וכמש״כ המהרי״ט,
ואינו ענין לתפיסה בספק ממון.
)סי׳ כ״א(,
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ריג

כך אלא שהספק שקול בעיניו מוציאין מידו דהרי בעינן שיטעון ברי .ולפיכך
אני מסתפק טובא במה שכתב הכנסת הגדולה בכללי קים לי ) חו״ מ סימן כ״ה בכללי
קים לי סעיף י״ח( דטענינן ליתומים קים לי וגם שלא בפניו ע״ש ,ולדידי הדבר
צ״ע ,כיון דבעינן שיטעון ברי ממש וא״כ איך אנו טוענין ליתומים או שלא
בפניו.
ואף על פי דקיימא לן דטענינן ליורשין כל מה דמצי אביהן למיטען ,היינו
אבל בדבר שהספק נופל
דוקא בדבר שאין הספק נופל לפנינו
לפנינו כגון ספיקא דמציאות או ספיקא דדינא דמן הדין כל שטוען
זר זהב

ח .ביאור דבריו ,דדין טענינן שייך רק
היכא רבעי ״טענה״ לחוד,
ומהני מאי דטענינן להו טענת אבוהון,
דחשבינן כאילו אית להו בעצמם תורת
״טענה״ .משא״כ לגבי תפיסה בספק ,הרי
מאי רבעי שיתפוס בברי אין זה מדין ״טענה״
לחוד ,אלא יסוד דינו הוא לאשוויי הממון
״בחזקתו״ ,דבלא שטוען ברי ,לית ליה תורת
״מוחזק״ בממון שתפס ,היות ואין תפיסתו
כבעלים ]וכמש״כ התוס׳ בכתובות )עו ,ב(
דבתופס בשמא ״הוי חזקתו כמאן דליתא״
יעוי״ש[ ,ולהכי לא מהני בזה דין טענינן,
אלא בעי שיהיה טוען בברי לפנינו ,דעי״ז
הוי הממון בחזקתו .משא״כ בכל דוכתא
דטענינן ליתומים ולקוחות טענת פרוע
ומזוייף )יערי׳ בתוס׳ גיטין ב ,א( ,מיירי בגוונא
דהיתומים מוחזקים בממון ,והתובע בא
להוציא הממון מחזקתם ,ובזה בעינן לטענת
היתומים רק למנוע את גביית הממון ,ושפיר
מהני לזה דין טענינן לאשוויי להו דין טענה,
וממילא לא מפקינן הממון מחזקתם] .ומש״כ
רבינו לחלק בין נולד הספק לפנינו ללא נולד,
כוונתו בזה ,דבגוונא דליכא ספיקא לפנינו
קאי הממון בחזקתו גם לולי טענתו ,ולהכי
מהני בזה דין טענינן ,משא״כ בנולד הספק

לפנינו ,וכגון במחליף פרה בחמור וילדה או
גבי ספק בכור ,הרי בזה לולי טענתו הוי
הולד בחזקת המ״ק ,ורק ע״י שתופס בברי
הוי הממון בחזקתו ,ומשו״ה לא מהני בזה
דין טענינן ,אלא בעינן שיטען להדיא
שהממון שלו ,וכמש״נן.
אמנם לכאו׳ צ״ע בזה מהא דאיתא
בכתובות )טז ,א( ,דהא דחזקת הגוף
מהני להוציא ממון הוא דוקא בגוונא
שהנתבע הוי שמא ,משא״כ אם הנתבע טוען
בברי שהממון שלו ,לא מהני חזה״ג לאפוקי
מחזקתו ]ועי׳ בשמ״ק שם[ .והטעם לזה הוא
כמש״כ בשו״ת הגרעק״א )ח״ה סי׳ ע״ח(,
״דמוחזק בברי אלים טובא שלא להוציא
ממנו בשום ענין״ ,והיינו דמה שטוען בברי
שהממון שלו ,מהני להאלים חזקתו בממון,
וממילא לא מהני חזקת הגוף לאפוקי מיניה,
וכ״כ המהרי״ט בחידושיו על כתובות )עו ,ב(
״דכיון שהוא טוען בברי המוחזק ,הוי חזקה
מעליתא ולא מפקינן״ ,וכ״ה בפנ״י )שם עה,
 .pוהנה בגמ׳ שם מבואר דאף בגוונא
שהנתבעים הם יתומים השיבי תפיסתם
כתפיסה בברי ,וביאר בזה הרא״ש בריש פ״ב
דכתובות דהוא מדין טענינן ,דע״י דטענינן
ליתמי חשיבי טענתם לטענת ברי .ואשר
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שמא מוקמינן אחזקת מרא קמא ,אין טוענין להיורשים כל שטוענין
שמא ומפקינן מינייהו “:
כ ויש לדעתי שום עיון לחסוברים דקים לי חשיב כטוען ברי מחא דכתבו
חתום׳ בפרק חמדיר )כתובות עו .ד״ה על( גבי חאי דשמואל חמחליף
פרה בחמור ז״ל ,ונראה לריב״א דדוקא שהמחזיק עצמו מסופק בפרה ואין
לו טענה ברורה הויא חזקתו כמאן דליתא ואזלינן בתר חזקת מרא קמא,
דדמי לתקפו כהן דמוציאין ,אבל מוכר וכר וכן האי דבור כשלשים סאה
בסלע )ב״ב קה (.יש לו לטעון לכך אמרת לי בשתי הלשונות שבאיזה שארצה
אתפוס ,וכיון שהוא מוחזק אין להוציא הממון מחזקתו כיון שיש לו טענה
עכ״ל .ולהסוברים דקים לי חשיב כטוען ברי ,למה להו למימר משום דטוען
לכך אמרת לי בשתי הלשונות שאתפוס איזה שארצה ,תיפוק ליה דהרי הא
מילתא אי תפס לשון ראשון או לשון אחרון פלוגתא דתנאי הוא ,ונימא
דשמואל דמספקא ליה הלכתא כמאן משום הכי אמר ראשון ראשון קנה
משום דקים לי חשיב כטוען ברי.
זר ז ה ב

לפ״ז מוכח דאפי׳ היכא רבעי לטענת ברי
בבדי לאשוויי הממון בחזקתו ,שפיר מחני
לזה דין טענינן .וכן משמע מלשון הרמב״ן
במלחמות בכתובות )דף יג ,ב בדפי הרי״ף( ,שכ׳
דיסוד דין טענינן בכ״מ הוא ״להעמיד חזקה
דממונא״ ,והיינו דע״י דין טענינן קאי
הממון בחזקתו ,וזהו דלא כמש״נ בדברי
רבינו דדין טענינן לא מהני לאשוויי
מוחזקות ,וצ״ע.
ובעיקר דברי רבינו יש לתמוה אמאי הוצרך
כלל להך סברא ,והרי לפמש״כ
רבינו לעיל בגדר דין קים לי ,דהוא ע״פ
מש״כ רש״י בכתובות דמצי אמרה אין לבי
נוקפי ,פשיטא דלא שייך בזה דין טענינן
כלל ,אלא בעי שאיהו בעצמו יהא ברי לו
ושלא יהיה לבו נוקפו ,שהרי אפי׳ אם היה
אביו בא לפנינו וטוען קים לי ,לא היה מהני
זה עבור בנו ,כיון שהבן בעצמו מסופק

בדבר ,וכ״ש דלא יועיל לזה מה שבי״ד
טוענים עבורו את טענת אביו ,וצ״ע.
ט .יעוי׳ בנתה״מ )כללי תפיסה סכ״ג( שב׳ דאם
הוא מוחזק בדבר מעיקרא שלא
מחמת תפיסה ,אנן טענינן ליה קים לי,
משא״כ בגוונא דבא לידו בתפיסה צריך
שהוא עצמו יטען קים לי ,אבל אנן לא
טענינן ליה ,אולם אם מת טענינן עבור
היתומים קים לי אפי׳ שבא לידו בתפיסה.
ועי׳ בברכי יוסף חו״מ )סי׳ כ״ה אות ח׳(
שהביא מהאחרונים שפסקו כהכנה״ג
דטענינן ליתמי קים לי ,וכ׳ שכן הוא המנהג,
אולם הביא בשם שו״ת בני אהרן שצידד
כרבינו דלא טענינן ,אלא שפי׳ כן מטעם
אחר ,דקים ליה הוי טענה חלשה ,ובכה״ג לא
עבדינן טענינן ,וע״ע מש״כ בזה בספר שערי
תורה )ח״ג כלל ד׳ פרט י״ב(.
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ומוהריי״ק ז״ל מרא דהאי שמעתתא דבפלוגתא דרבוותא לא מפקינן מהתופס
דקים לי הוי כמו טוען ברי כמו שהביא הרב ז״ל כשמו ,איהו ז״ל
מביא ראיה לסברתו זאת בשורש קס״א מריבור התום׳ הנד להוכיח רלא בעינן
ברי ממש ,אלא דבל שבא בטענה אפילו רעועה מהני ג״כ עם התפיסה ,בהאי
דמוכר שור לחבירו )כ״ ב צב ,(.רכל שיש לו לבוא באיזה טענה אפילו רעועה תו לא
דמיא לתקפו כהן ,יעו״ש שהאריך בזה ; ולכאורה היא ראיה לסתור ,דמוכח דקים
זר ז ה ב

י .צ ״ ע הסברא בזה ,דאמאי סגי בטענה
רעועה לענין תפיסה .ונראה בזה
ע״פ המדויק מלשון הרא״ש בפ״ק דב״מ )סי׳
כ״ד( וז״ל ,״ותפיסת ספק מקרי תפיסה כנגד
אחר שאין לו בה שום טענה ,רעד כאץ לא
קאמר ׳תפיסה מספק׳ מוציאין אותו מידו,
אלא היכא דאיכא לאוקמה בחזקת מרא קמא,
אבל הפקר שיצא מחוקת מרא קמא ,׳תפיסת
ספק׳ מקרי תפיסה ,ואין מוציא אחר מידו״.
ומבואר מלשונו דיסוד הדין דתקפו כהן
מוציאין מידו הוא משום ד״תפיסת ספק לא
מקרי תפיסה״ ,והיינו דכשתופס מספק איכא
גריעותא בעצם תפיסתו ,דלאו כל כמיניה
לתפוס מחבית היות והוא בעצמו מסופק
בדבר] ,וכ״מ בחזו״א חו״מ סי׳ י׳ סק״ז
יעו״ש[ .ולפ״ז מאי דמהני תפיסה בברי
]וכמש״כ הרא״ש בפ״ק דב״מ אות י״ג[ ,אין
זה משום שחברי ״מאלים״ תפיסתו של
התופס ,אלא דע״י שתופס בברי נפיק מכלל
תפיסת ספק ,ולהכי מהני .ואשר לפ״ז י״ל,
דבאמת א״צ לזה ברי גמור ,אלא כל דאית
ליה טענה על הממון שהוא שלו ,ואפי׳ טענה
כל דהו ,שוב לא מקרי תפיסת ספק
ומהני .וכן מבואר בחדושי המהרי״ט )שם
עו ,א( וז״ל ,״וי״ל דודאי טענה וו דהוי ליה
לפרושי אינה טענה כלל אם לא מטעמא
דהקונה בא להוציא וכו׳ ,אלא שהתוס׳ הק׳
דתפיסה של וה שמחזיק במעות תפיסת ספק

היא וכו׳ ,לכך באו התוס׳ ו״ל לומר דלא דמי
לתקפו כהן דחשבינן ליה כתפיסת ספק,
דהתם אין לו שום טענה עם חזקתו אבל הכא
יכול לטעון כפי אומדן דעתו דלשחיטה קנה
מדלא פירש ,וטענה וו חשיבא לעשותו טענת
ברי״.
ונמצא לפ״ו מדבריהם דיסוד דברי התוס׳
בכתובות ,דמהני תפיסה גבי כור
בל׳ ובמוכר שור לחבירו ,הוא מדין תפיסה
בברי .וזהו שמחלק הריב״א בין כור בל׳
ומוכר שור לחבירו דחשיב תפיסה בברי כיון
דאית ליה טענה כל דהו ,לבין מצא בה
מומין דלית ליה טענה כלל ,ולכך מוציאין
מידו.
אמנם מדברי הגדעק״א בדו״ח על כתובות
)שם ד״ה רב אשי( מבואר ביאור אחר
בד׳ התוס׳ וו״ל ,״ולפענ״ד נראה באופן אחר
דבודאי אין כוונת דיב״א משום דהכא טוען
שמא ,דבאמת מתני׳ אף בברי ,רק דהסבדא
לחלק הוא ,דבשלמא גבי כור בל׳ דלא נולד
הספק במעשה רק הספק על מה היה כוונת
הקנין ויוכל להיות שהתפיסו לתלות בדעת
הלוקח איך ירצה לקנות ,או כל סאה וסאה,
או כל הכור ביחד ,בזה מהני תפיסה ברשות,
דאחר מעשה תפיסה לא אתרע במה לבטל
התפיסה .וכן במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן
דאם האמת דהתפיסו לשחיטה אין לנו עוד
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לי לא מהני ואינה טענה כלל ,דאל״כ למה להו למימר בטעמא דשמואל דיש
לו לטעון להכי אמרת לי שתי הלשונות ,תיפוק ליה דפלוגתא דתנאי היא וכמו
שכתבתי.
זר זהב

ספק לבטל התפיסה .משא״כ בההיא
דהמחליף ,וכן במתני׳ ,דידוע לנו שקידשה
ע״מ שאין בה מומים והספק לבי״ד במעשה
אם היו המומים קודם שנתארסה אם לאו,
מש״ה מיד שאנו דואים המומים ואנו יודעים
שע״ז לא התפיסו איתדע התפיסה ומוקמי׳
אחזקת מדא קמא .ודמי לדסומכוס דסבד
נולד הספק לבי״ד יחלוקו ,ואפ״ה מודה
בההוא דהמוכר שור לחבידו ונמצא נגחן
דהמוציא מחבירו עליו הראיה כמ״ש
הרשב״ם שם ,ומסברא הנ״ל דלא נולד
הספק במעשה ע״ש ,ה״ה לדידן דלא קיי״ל
כסומכוס דנולד ספק לבי״ד לא מרע לחזקת
ממון היינו במה שהיה מוחזק בו מעולם .או
שהתפיסה ברשותו ולא נולד הספק במעשה
הוי התופס בעל הממון .אבל היכא דנשוויי׳
לזה לבעל הממון מכח מעשה התפיסה הרי
מיד שאנו רואים המומים אתרע התפיסה
ומוקמי׳ אחזקת מרא קמא .כך נראה לענ״ד
בכוונת הריב״א ודו״ק היטב״ ,עכ״ד.
ומבואר מדברי הגרעק״א דיסוד חילוקו של
הריב״א בין מצא בה מומין לבין
כור בל׳ ,הוא בהלכות תפיסה ברשות,
דבמצא בה מומין כיון שהספק הוא בעיקר
המעשה ,איתרע לה התפיסה ,ולהכי לא
חשיב תפיסה ברשות ,משא״כ בכור בל׳
ומוכר שור לחברו ,כיון דהוי הספק רק
בכוונתו ,לא איתרע בזה התפיסה כלל,
ושפיר הוי תפיסה ברשות.

ולדרכו

של המהרי״ק בביאור דברי התוס׳,
מוכח דתפיסה ברשות לחוד לא

מהני אלא בצירוף טענת ברי] ,דהרי כור בל׳
בודאי הוי תפיסה ברשות כמבואר בראשונים
בב״מ )ו ,א( ,יעוי׳ ברמב״ן וברשב״א
ובנמוק״י שם ,ואפ״ה ס״ל להתוס׳ רבעי בזה
טענת ברין .וכן מצינו ברבינו פרץ בב״מ
קב ,ב ]ועי׳ בזה לעיל כלל ב׳ הערה ל״ד,
ולק׳ כלל ז׳ הערה ד׳[ .ועוד עולה מדברי
הריב״א דבדין תפיסה בברי א״צ דווקא דררא
דממונא אלא סגי בספק שע״י טענותיהם,
דהרי במוכר שור לחברו ונמצא נגחן לא הוי
דררא דממונא ,וכמש״כ הרשב״ם בב״ב )צב,
א( ,ואפ״ה פירש המהרי״ק דמהני תפיסתו
מטעם תפיסה בברי] .והוא דלא כדמשמע
מלשון התוס׳ בב״מ )ק ,א( ד״ה וליחזי,
דלתפיסה בברי בעי דווקא דררא דממונא,
ועי׳ בזה לעיל כלל ב׳ הערה ל״ג ,אא״כ
נחלק דהיכא דתפס ברשות מהני תפיסה בברי
גם בלא דררא דממונא ,וצ״ען .אולם יש
לדחות ,רכל מש״כ הרשב״ם דבמוכר שור
לחבירו וכו׳ לא חשיב דררא דממונא הוא
לשיטתו )שם לה ,א( בביאור גדר דררא
דממונא יעו״ש ,משא״ב לשיטת התוס׳
דדררא דממונא פירושו שהספק נולד בלא
טענותיהם ,א״כ מוכר שור לחבירו ונמצא
נגחן שפיר הוי דררא דממונא ,ולהכי הוא
דמהני ביה תפיסה בברי .וכן משמע בתוס׳
בב״ב )לה ,א( ד״ה ומאי שנא ,דמוכר שור
לחבירו הוי דררא דממונא .וכ״כ בדברי חיים
)דיני אונאה סו״ס ד׳( ,להוכיח בדעת התוס׳
יעו״ש ,וע״ע בקרני ראם בכתובות )יב ,ב( על
תוד״ה רב הונא.
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ריז

הן אמת שבשרש צ״ד כתב דלא מחני קיס לי אלא בנדונית חתנים )כתובות מז(.

דוקא משום דמסתכר טעמא דרש״י או משום דהתם ככר עמדו הנכסים
כחזקתו משעה שנשאה ע״ש ,והכיאו דכריו אלו הדרכי משה )ס״ק  0והסמ״ע
)ס״ק ט״ז( ]כחו״מ[ כסי׳ כ״ה ,אלא שהרב ז״ל נחלק עליהם והניח כדעתו
דלעולם מהני קים לי ,וכן דעת כל האחרונים ז״ל .וא״כ קשיא.
וניחא לי ,משום דהא דמהני כפלוגתא דרכוותא טענת קים לי כעינן שיטעון
התופס להדיא ויאמר קים לי כהאי כמו שכתכתי לעיל ,וכן משמע לשון
הר״ש כ״ר כרוך שהכיא מוהרי״ק שכתב ואם יתפוס החתן ויאמר קים לי ,ומשום
הכי לא מצי לאתויי עליה דשמואל משום קים לי כמאן דאמר תפס לשון אחרון,
דהרי שמואל סתמא קאמר ראשון ראשון קנה ומשמע דאפילו לא טען הכי .ועוד
יש לומר דגם מוהרי״ק לא אמר אלא כמחלוקת רש״י ור״ת ,אכל כמה שנחלקו
חכמי הש״ס אפילו כזמנם לא מצי התופס להכניס ראש כיניהם ולומר קים לי
כפלוני:
ג ובטעמא דעכיד אינש דינא לנפשיה הרחיב הרב ז״ל )סימן פ״ז( דכרות קדשו,
דכפלוגתא דדכוותא כיון דאי הוד .עכיד הדיין כחד מינהון לא הוי
מהדרינן עוכדא גם התופס מצי למימר הדין עמי ואנא הדיין דעכידנא דינא
לנפשאי .ובאורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן פ״ז־צ׳( הקשה עליו דאם כן גם
בשיקול הדעת יהני תפיסה ויאמר התופס הדין עמי ואני הדיין ,ומה בכך
ששיקול הדעת עומד למולי ,הלא קיימא לן דטעה בשיקול הדעת מה שעשה
עשוי ע״ש יא.
זר ז ה כ

יא .הנה בעיקר ההלכה דטעה בשיקול
הדעת מה שעשה עשוי ואין
הדין חוזר ,ביאר בזה באמרי בינה )דיני דיינים
סי׳ ל״ג( ח״ל ,״אף דסוגיא דעלמא אזלה
כאידך ,מ״מ כיון שנפסק ע״ם הדיין ,קם
דינא לחלוטין ולצמיתות וכר אף דנעלם
ממנו דסוגיא דעלמא כאידך ,מ״מ שם פסק
בי״ד ע״ז ותקנ״ח דקם דינא לגמדי״ .אכן
יעוי׳ בקצה״ח )סי׳ כ״ה סק״ד( שביאר בזה
באופן אחר ,דע״י שנפסק הדין לטובתו,

נעשה ל״מוחזק״ בממון ,ולהכי על אידך
להביא ראיה שבי״ד פסקו הדין שלא כהלכה,
]וכן משמע ברא״ש בפ״ג דסנהדרין ס״ה ,וז״ל
״ואין מוציאין מיד המוחזק״ ,ועי׳ בנתה״מ סי׳
כ״ה סק״ב[ .ואע״ג דבעלמא לא מהני תפיסה
אלא בספק השקול ,ואילו הכא לא הוי הספק
שקול ,דהא סוגיא דעלמא אזלה כאידך ,מ״מ
כיון דהוי תפיסתו ע״פ בי״ד ,א״כ נעשה
ל״מוחזק״ בממון ]ואינו רק תפוס[ ,ודין
״מוחזק״ שפיר מהני אף בספק שאינו שיקול.
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והא לא קשיא ,דלא אמר הרב כן אלא בפלוגתא דרבוותא חיכי שהספק שקול
לגמרי ,דבכהאי גוונא אפילו לכתחילה יכול הדיין לפסוק כפי הכרעתו,
אבל בשיקול הדעת שכל בית דין שבישראל מחויבין ליזול בתר סוגיא דעלמא
לא מצי התופס למימר אנא הדיין ועבידנא דינא לנפשאי דלא כשיקול הדעת,
דהאי לאו דינא הוא כיון דכל בתי דינים לא קיימי כוותיה וזה פשוט ־.
אלא שלענ״ד איכא למשדי נרגא בסברא זו מצד אחר ,שהרי הרא״ש כתב
בסנהדרין פרק אחד דיני ממונות )0י׳ ו( ז״ל ,והיכא שנחלקו שני גדולים
בפסק הלכה לא יאמר הדיין אפסוק הדין כמי שארצה ,ואם עשה כן הוי דין שקר,
אלא אם חכם גדול הוא גמיר וסביר ויודע להכריע כדברי אחד בראיות ברורות
ונכוחות הרשות בידו ,וכן כתב הטור ]חו״מ[ בסי׳ כ״ה'^ .והנך רואה שצריך
שיהיה חכם גדול וגמיר וסביר ואז יוכל להכריע ,ואי לאו בר הכי הוא הוי דין
שקד כשפוסק כאחד מהם.
זר ז ה ב

]וביסוד הדברים נראה לפמש״ב הרא״ש
בכתובות )כ ,א( בשם הרבינו יונה דתפיסה
ע״פ בי״ד מיקרי תפיסה ברשות ,ובתפיסה
ברשות נעשה ל״מוחזק״ בממון ,כמבואר
ברמב״ן בב״מ )ו ,א( שב׳ דלא מהני בזה
תפיסה בחזרה[.
ו ל פ ״ז מה שהק׳ התומים ,דלדרכו של
הש״ך תהני תפיסה גם בשקול
הדעת ,הביאור בזה תליא בשני הפירושים
הנ״ל] .דלהאמרי בינה ,כוונתו דע״י דעביד
איניש דינא לנפשיה ,קם דינא .ולדרכו של
הקצה״ח ,כוונתו דע״י דעביד איניש וכר
נעשה למוחזק ע״פ פסק בי״ד[.
אכן י״ל דכל מש״נ לעיל הוא דוקא
בתפיסה בשיקול הדעת ,דבזה בעי
באמת לסברת קם דינא או מוחזק ע״פ בי״ד
]דבלא הנך סברות יש לנו לבטל מה שנפסק
כיון דסוגיא דעלמא אזלא כאידך[ ,משא״כ
בפלוגתא דרבוותא דהוי הספק שקול ,הרי
בזה א״צ לסברת האמרי בינה והקצה״ח,

אלא כיון דלא הוכרעה ההלכה כחד מינייהו,
מצי הדיין לפסוק כמי שירצה ,וממילא גם
הבעל דין מצי לעמוד במקום הדיין ולתפוס
מספק ומדינא דעביד איניש וכר ,ושוב הוי
דינו דין גמור .ויש בזה נפק ״מ לדינא כמבואר
להלן לענין נשא ונתן ביד ולענין תפיסה
בקרקע ,ועי׳ להלן בהערה י״ט והערה ל״ה.
יב .לכאורה יש לבאר כוונתו ,דבשלמא
היכא דטעה בי״ד בשיקול
הדעת ,הגם דהדין הוא כסוגיא דעלמא ,מ״מ
כיון דאיכא בי״ד לפנינו שגמרו את הדין
כאידך צד ,מהני הא גופא לאשוויי ליה תורת
פסק דין .משא״כ בדינא דעביד איניש דינא
לנפשיה ,כיון דעושה נגד סוגיא דעלמא,
וליכא בי״ד הפוסק כמותו ,א״כ ליכא
להכרעתו תורת פסק דין כלל .וע״ע מש״כ
בזה לק׳ בהערה ט״ז.
יג .יעדי׳ בקובץ שעורים על ב״ב )אות
שב׳ דהיכא דמכריע

רע״ב(,

הדיין
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וכן נראה מדברי התום׳ דב״ב )סב :ד״ה איתמר( ז״ל ,והיכא דלא איתמר הלכתא
לא כמר ולא כמר וסבירא ליה לדיין כחד מינייהו ועבד ,מה דעבד עבד,
דהכי אמר בפרק כל הנשבעין )שבועות מח (:השתא דלא איתמר הלכתא לא כמר
ולא כמר דעבד כמר עבד ודעבד כמר עבד ,ואי מספקא ליה הלכתא כמאן
המוציא מחבירו עליו הראיה ע״כ  7וכן כתב הנימוקי יוסף בריש פרק המוכר את
הבית )ב״ב לד .כדפי הרי״ף( בשם רבינו יונה ע״ש ר״י הזקן ,דהיכא דאיכא
פלוגתא דתנאי או דאמודאי ולא אשכחן סוגיא דעלמא כחד יש לדיין לדון כפי
מה שדעתו נוטה ,ואי מסתפקא ליה המוציא מחבירו עליו הראיה ע״ש .אלמא
דאין רשות כיד הדיין לפסוק בפלוגתא דרכוותא כמי שירצה ,אלא דוקא אי
סבירא ליה הכי כלומר שסברתו נוטה לזה.
אלא שמדברי התוס׳ והנימוקי יוסף משמע דבסברתו נוטה לחוד נמי סגי ,ומדברי
הרא״ש משמע דלא סגי בהכי עד שיכריע בראיות .ובכנסת הגדולה בח״מ
סי׳ ח״י )הגב״י אות ח( עמד בזה ותירץ ז״ל ,אפשר דהרא״ש איירי שהדין
ההוא מקום אתו להכריע מן הגמרא והפוסקים ,אלא שהדיין אינו בר הכי
זר זהב

בפלוגתא דדבוותא כפוסק פלוני ,כיון שס״ל
לדיין דפוסק זה יותר בר סמכא ,הרי זה
בכלל יודע להכריע ודינו דין ,ויעוי״ש
שהביא לזה ראיה מעירובין )מו ,א( ,אולם
הקשה על זה ממש״כ בשו״ת הר״י בן
הרא״ש )סי׳ נ״ד( ,במעשה שבעיר טוליטולא
דהסכימו בני העיר לפסוק תמיד כהרמב״ם
זולת היכא דהרא״ש חולק עליו ,וכ׳ הר״י
דההסכמה הזו היא נגד דברי הרא״ש )שהביא
רבינו( דהיכא דהדיין אינו יודע להכריע
במחלוקת אינו יכול לומר אעשה כדברי
פלוני ואם עשה הוי דין שקר ,עכ״ד .הרי
מבואר דלהכריע אהה פוסק יותר בר סמכא
אין זה בכלל יודע להכריע ,ועיי״ש בקובץ
שעורים שכ׳ ליישב דהתם לא היה בכוחם
להכריע מי יותר בר סמכא ,וע״ע מש״כ שם
באות רע״ג.

יד .יעוי׳ בחזו״א ]חו״מ ליקוטים סי׳ כ״ד
עמ׳ רע״ח[ ,דנקט דדברי התוס׳
דמצי הדיין להכריע כחד מינייהו ,שייכא רק
בימי האמוראים ,משא״כ בזה״ז לא מצי דיין
לפסוק בפלוגתא דאמוראי ,ולהכי לדידן הדין
הוא הממע״ה וא״א לגבות מספק .אולם הק׳
ע״ז ,דאי איירי דוקא בימי אמוראי ,א״כ
בלאו הכי יכולים אמוראי בתראי לחלוק על
אמוראי קמאי .ומסיק מכה זה דהא דאמרי׳
דעבד כמר עבד הוא מתקנת חז״ל ,ועל דרך
מש״כ התוס׳ בבכורות )מח ,א( ד״ה דאמר
יעו״ש ,ולפ״ז י״ל דנוהג דין זה גם בזה״ז,
וכן מתבאר מדברי רבינו כאן ,שב׳ ללמוד
מדברי התוס׳ לענין תפיסה בזה״ז ומדין
עביד איניש וכו׳] .ולפ״ז צ״ל דההיא
דשבועות אינה תקנת חכמים דוקא התם ,אלא
הוא דין כללי ,דכל היכא דאיכא פלוגתא
דאמוראי הדין הוא דעבד כמר עבד ודו״ק[.

רב

הונטדם

כלל ה סעיף ד

הסמיהות

ורוצה לדון כפי סברת האחד מהן ,אבל הנימוקי יוסף איירי בדיין יודע ובקי
וכבר חקר בגמרא ופוסקים ולא מצא הכרעה לצד זה יותר מלצד זה אז יכול
לדון כפי מה שדעתו נוטה ע״כ.
ולי נראה לומר דהתוס׳ והנמוקי יוסף מיירי מפלוגתא דתנאי ואמוראי כמו
שתפסו בלשונם ,ובהאי לא צריך הדיין לטרוח ולחפש אחר הראיות
המכריחות ,שדבר זה מן הנמנעות להשיג על איזה תנא או אמורא בראיה
מוכרחת ,כי רוח הקודש נוססה בהם ,וכבר אמרו חז״ל )ערובין יג (:אלו ואלו דברי
אלקים חיים ,הלכך אין לו לדיין בזה אלא מה שעיניו רואות לפי סברתו.
אכל הרא״ש כתב היכא שנחלקו שני גדולים בדבר ,ובהאי ודאי יש לו לחפש
אחר ראיות ,כי מיום שנסתם התלמוד נסתמו מעינות חכמה ורשות ביד כל
אדם לחלוק על מי שקדמו בראיות וכמו שכתב הרא״ש ,וגם הוא בהק
האפשרי להביא ראיה מכרעת לסברא האחת ,כדרך שמצינו בחיבורי האחרונים
שסותרין דברי מי שקדמן בראיות ברורות ,וזה נכון :
ד נקטינן מיהו מדבריהם דלכתחילה אינו רשאי לפסוק כפי רצונו לבד בלי
סברא נוטה ,ובאורים ותומים סי׳ כ״ה )ס״ל ,ב( הפריז על המרה
דאפילו אי מכריע בסברתו כחד מינייהו אפילו הכי אינו רשאי לפסוק לכתחילה
על פי הכרעתו אלא דבדיעבד דוקא כל שמכריעו בסברתו דינו דין ,ונסתייע לזה
מלשון התוס׳ ) ב ״ ב סב :ד״ה איתמר( שכתבו דאי סבירא ליה כחד מינייהו ועבד מה
דעכד עבד ,אלמא דוקא דיעבד ולא לכתחילה ע״ב ,ועיי״ש שהאריך בזה.
וכל דבריו בזה ליתנהו ,דודאי כל שסברתו מכריע כחד מינייהו רשאי לכתחילה
גם כן לפסוק כמותו וכמו שכתב הנימוקי יוסף להדיא שהבאתי בסמוך,
והתום׳ ז״ל לשון הגמרא תפסו בלשונם דעבד כמר עבד והיינו אפילו
לכתחילה ,והכי נמי אמרינן בפרק תפלת השחר )ברכות כז (.לענין פלוגתא דרבי
יהודה ורבנן בפלג המנחה דהשתא דלא איתמר הלכתא לא כמר ולא כמר דעבד
כמר עבד ובו׳ טי.
זר זהב

טו .והתם בודאי הכוונה דעבד לכתחילה.
אמנם צ״ע בזה ,דהרי מש״כ
התום׳ בב״ב הוא דוקא לגבי הדיין דמצי

להכריע כחד מינייהו ,ואילו לענין פלוגתא
דר״י ורבנן בפלג המנחה ,כ׳ הפוסקים )עי׳
או״ח סי׳ רל״ה( דמאי דעבד כמר עבד הוא לגבי

הונטדם
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הספי־הות

רכא

והיכא שפוסק מרצונו כחד מינייהו ולא על פי סברתו בדיעבד דינו דין ,אלא
דלכתחילה מיהו אינו רשאי למיעבד הבי .ובל זה פשוט .וא״ב בל
שהתופס אינו חכם גדול שיודע להכריע איך יכול לומר אנא הדיין ועבידנא דינא
לנפשאי ,והרי דינא דשקרא הוא ,שהרי גם דיין שאינו פוסק בכהאי גוונא על פי
הכרעת סברתו לאו דינא דקשוט הוא .ואי משום דבדיעבד דינו דין אפילו בכהאי
גוונא ,א״כ אפילו כשיקול הדעת תיהני תפיסה וזה לא אמרה אדם מעולם®.
ואפילו התופס חכם גדול היודע להכריע תמהני איך שייך בו עביד
זר זהב

כל אדם דיכול למיעבד כרצונו ,וכן הק׳
בקובץ שיעורים )ב״ב אות רע״א( .ויעוי׳ בחזו״א
הנ״ל שעמד בזה ותי׳ וז״ל ,״והיה אפשר
לומר משום דיש שם חומרא וקולא לענין
מנחה וערבית ,וצריך לעשות כחומריו וקוליו
ולכן מצי עבד כמר וכמר ,מיהו אפשר לומר
כיון דבשיקול הדעת כל הוראה חלה,
כשאמרו דעבד כמר עבד נתנו לנו רשות
להכריע ,ודעבד כר׳ יהודה שליחותא דקמאי
קעבד והוי כאילו הכריעו קמאי כן״ ,עכ״ל.
והנה נחלקו הראשונים בביאור ההלכה
דעבד כמד עבד וכו׳ ,דהרא״ש בריש
ברכות פסק דאינו יכול לנהוג יום א׳ כר״י
ויום א׳ כרבנן ,כיון דהוי תרתי דסתרי ,ולא
מצי לתפוס קולא של שניהם ,אלא בעי
למיעבד לעולם או כר״י או כרבנן .אולם
המאידי שם כ' דאינו חושש לתרתי דסתרי,
כיון שחיוב תפילה הוא אך מדרבנן .וביסוד
מחלוקתם ביאר בקה״י )ברכות סי׳ א׳(,
דהמאירי מפרש דמאי דעבד כמר עבד הוא
מדין ספק דרבנן לקולא ,ולהכי ל״ש בזה
תרתי דסתרי ,משא״ב הרא״ש ס״ל דמאי
דעבד כמר עבד ,הוא מתורת הכרעה בספק,
דכך נאמרה ההלכה שיכול לסמוך על הוראת
דמר או דמר] ,ועיי״ש שהביא לזה ראיה
מדברי העיטור דמדמי לה לשודא דדייני[.

והנה לדרכו של המאירי ]דהוא מדין ספק
דרבנן לקולא[ מבואר היטב מאי דא״צ בזה
להכרעת הדיין ,דהרי דין ספק דרבנן לקולא
אינו שייך כלל להכרעתו ,משא״כ לדרכו של
הרא״ש רהוא מתורת הכרעה בספק ,ע״כ
צריך לפרש בזה כמש״כ החזו״א הנ״ל.
טז .ומבואר דהא דלא מהני תפיסה בשיקול
הדעת ,אין זה מהטעם
שנתבאר לעיל )הערה י״ב( ,דהיות והוי נגד
סוגיא דעלמא לית ליה שם ״דין״ כלל ,אלא
הוא משום דדינא דעביד איניש וכו׳ שייך רק
בגוונא דלכתחילה מצי לפסוק כצד זה,
משא״כ אי לכתחילה אין רשאי לפסוק הדין
כן ,בזה לא נתחדש כלל כח למיעבד דינא
לנפשיה .וזהו דמדמי רבינו תפיסה בשיקול
הדעת ,לדיין שהכריע כפי דצונו ,דהרי בדיין
שהכריע כפי רצונו ,נהי דבדיעבד דינו דין,
מ ״מ לכתחילה לא מצי למיעבד הכי ,ואי
נימא דבכה״ג מהני תפיסה ,בדין הוא
שתועיל תפיסה גם בשיקול הדעת.
אכן בדעת הש״ך צ״ל ,דהא דמהני תפיסה
בפלוגתא דרבוותא הוא באמת רק
בדיעבד] ,דלא עדיף הבע״ד מהדיין[ ,וס״ל
להש״ך דגם בגוונא דהוי הפסק בדיעבד מ״מ
שייך בזה דינא דעביד איניש וכו׳.

רבב
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הספיהות

אינש דינא לנפשיה ,כיון שהדבר ההוא צריך לסברת הדיין ולהכרעתו איך יהיה
התופס הבעל דין והוא הדיין ,ואוהבו פסול לדין יי ואם הוא שושבינו וריעו
אפילו בדיעבד אין דינו דין כמו שנתבאר ]בחו״מ[ בהלכות דיינים סי׳ ז׳)ם״ז(,
ואילו דן אוהבו להכריעו בפלוגתא דרבוותא הוי הדר דינא והבעל דין עצמו מה
דעכד קם דינא בתמיה ,וחז״ל אמרו עביד אינש דינא לנפשיה ולא דיינא ״.
ועוד אני מוסיף להקשות על דברי הרב דאמר דבכהאי גוונא נמי עביד אינש דינא
לנפשיה ,והרי אפילו בפלוגתא דרבוותא דיכול הדיין להכריע כחד מינייהו
היינו דוקא הדיין הראשון שבא לפניו האי דינא בתחילה ,אבל אם דן הוא
זר ז ה ב

וקצת יש לקדק כן מדברי הש״ך בחו״מ
קל״ט ס״ק  , 0דהנה ברמ״א שם פסק
דבפלוגתא דרבורתא וליכא מוחזק עבדינן
כדא״ג ,והקשה עליו הש״ך ,דלכאו׳ אין זה
מתיישב עם שיטת הרא״ש בב״ב )פ״ג אות
כ״ב( שב׳ דיסוד דינא דכדא״ג הוא שסמכו
חכמים שמי שהאמת עמו ימסור נפשו יותר
מחבירו ,וזה ל״ש כשהספק הוא בדין .ומסיק
הש״ך דמ״מ בדיעבד גם להרא״ש אם תפס
מהני תפיסתו ,ומשום דלא גרע מתופס
ממוחזק דמהני תפיסתו בדיעבד בפלוגתא
דרבוותא .ומשמע דלהש״ך הא דמהני תפיסה
ממוחזק בפלוגתא דרבוותא ,הוא רק
בדיעבד ,וכמש״נ] .ולפ״ז צ״ל לדרכו של
הש״ך ,דהא דלא מהני תפיסה בשקול הדעת,
אין זה מהטעם שב׳ רבינו דהיכא דלא מצי
למיעבד כן לכתחילה ל״ש דינא דעביד
איניש ,אלא הוא מהטעם שנתבאר לעיל
)הערה י״ב( ,דכיון דפוסק כנגד סוגיא דעלמא
לית ליה שם ״דין״ כלל[.
)סי׳

יז .לבאי׳ צ״ע אמאי הק׳ מפסול ״אוהב״
דווקא ,והרי פסול אוהב להרבה
דאשונים הוא דק מדדבנן ) ו עי׳ בזה בב״י בחו״ם
סי׳ ז׳ סק״י( ,והוי ליה לאקשויי בפשיטות

מפסול קרוב או בע״ד דהוא מהתורה .אולם
באמת לק״מ ,דהרי זה מבואר בעיקר דינא
דעביד איניש דינא לנפשיה ,דלגבי נפשיה
אית ליה כח של דיין אע״ג דהוי בע״ד וקרוב
לעצמו ,משא״כ הכא דנתחדש בדברי הש״ך
דיכול הבע״ד ״להכריע״ הדין לגבי נפשיה,
בזה הקשה ובינו ,דכיון דהוי ״אוהבו״
לא שייך בזה תורת הכרעה כלל ,דהרי פסול
אוהב הוא מטעם נוגע וחשש משקר ,כמבואר
בגמ׳ בסנהדרין )כז ,ב( ,וכיון דאיכא חשש
משקר ל״ש שיוכרע הדין ע״י עצמו ,וזהו
שדקדק רבינו בלשונו וכ׳ ,כיון שהדבר ההוא
צריך לסברת הדיין ״ולהכרעתו״ איך יהיה
התופס הבעל דין ,והוא הדיין ואוהבו פסול
לדין ,עכ״ל .והיינו כיון שהדבר צריך
ל״הכרעתו״ ל״ש בזה שיכריע לגביה נפשיה
כיון דהוי ״אוהב״ ,ודו״ק.
יח .נראה דכוונתו בזה להשיג על עיקר
חידושו של הש״ך דבדינא דעביד
איניש נאמר דיש לבע״ד כח של דיין לענין
הכרעת הדין ,ופליג ע״ז רבינו וס״ל דבדינא
דעביד איניש וכו׳ נאמר רק דיש כח לבע״ד
לענין כפיה ,אך לא לגבי הכרעת הדין ,ועי׳
מש״כ לעיל בהערה ג׳.

הונטרס
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רבג

כסברת האהד תו אין ביד הדיין השני להכריע כסברת אידך ,דכבר קם דינא
דהראשון ,דאפילו טעה בשיקול הדעת קם דינא ,וא״כ הכי נמי הרי המוהזלו
הראשון כבר עביד דינא לנפשיה כפי סברת אידך המחייב להתופס״ ,ומאי
טעמא תיהני תו תפיסת השני משום עביר אינש דינא לנפשיה וכבר קם דינא
דהראשון= .וכל זה ברור:
ואולם הרב ז״ל תמך יסודתו בהררי קודש בטעם הזה ,דבפרק כל הנשבעין
)שבועות מח (.פליגי רב ושמואל ור׳ אלעזר ,דרב ושמואל סבירא להו
רמת לוה בחיי מלוה ואח״ב מת מלוה אין יורשיו נשבעין ונוטלין דאין אדם

זר זהב
יט .דברי רבינו צ״ע ,דהרי בגם׳ בסנהדרין
)לג ,א( מבואר דהא דבטעה
בשיקול הדעת אין הדין חוזר ,זהו דוקא
היכא שנטל ונתן ביד ]והיינו שגבה מזה ונתן
לזה וכדפרש״י שם[ ,משא״ב בזיבה את
החייב ,דלא נטל ונתן ביד ,בזה הדין חוזר,
]ועי׳ בדברי רבינא שם בע״ב[ ,וכן הובא
להלכה ברי״ף וברא״ש שם .ולפ״ז מאי
דעביד המוחזק הראשון דין לנפשיה ופטר
את עצמו אינו מועיל מידי ,כיון שלא נטל
ונתן ביד ,ולא אמרי׳ בזה דמה שעשה עשוי,
אלא הדין חוזר.
ונראה דהא דבעי נטל ונתן ביד זהו דוקא
בטעה בשיקול הדעת ,והיינו דסוגיא
דעלמא אזלה כאידך ,דבזה נאמר דאם לא
עשה מעשה אין דינו עשוי] ,והטעם לזה הוא
כמש״כ הרמב״ן במלחמות שם דעד שלא
עשה מעשה לא נתחזק דינו עד כדי כך
שא״א להחזירו ,וכ״ב בנמוק״י שם ,וכ״כ
הש״ך בסי׳ כ״ה ס״ק י״ז אות ט״ו בדעת
הראשונים ,וע״ע בשו״ת חכם צבי סי׳ נ״ג
בדעת הראב״ד ,ובסמ״ג עשין צ״ז[ ,משא״ב
בפלוגתא דרבוותא דהספק שקול ומצי הדיין
להכריע מסברא דנפשיה כחד מינייהו ,הרי

בזה א״צ דוקא נטל ונתן ביד ,אלא כל
שהכריע כחד מינייהו ,הוי דינו דין )ועי׳ בזה
לעיל הערה י״א( .אכן יעוי׳ בשו״ת מהרי״ט
)חו״מ סי׳ י״א( ,דנראה מדבריו שם דאינו
מחלק בזה ,אלא ס״ל דלעולם בעי נטל ונתן
ביד ואפי׳ בפלוגתא דרבוותא ,ולפ״ז לא
תיקשי קושיית רבינו ,וכמש״נ.
כ .נראה דזה יקשה רק לדרכו של רבינו
שב׳ לעיל )בס״א( דא״צ שיטעון
בפועל קים לי ,וא״ב המוחזק הראשון קם
דינא כמותו ,אע״ג דלא טען קים לי ,ושוב
לא מהני תפיסה .אכן בדעת הש״ך י״ל דפליג
ע״ז ,וס״ל דאם אינו טוען להדיא קים לי,
ליכא בזה דינא דעביד איניש לנפשיה ,ולהכי
מהני תפיסה.
אמנם אכתי יש להקשות על הש״ך ממש״כ
בתקפו כהן ) ס י ׳ י״ט ,ס״ח( ,דבפלוגתא
דרבוותא לאחר שתפס הראשון אי חזר השני
ותפס אין מוציאין מידו ,ואי נימא דמאי
דמהני תפיסה בפלוגתא דרבוותא הוא
מטעמא דעביד איניש דינא לנפשיה ,א״ב
אמאי אם חזר השני ותפס מהני תפיסתו,
והרי כבר קם דינא כמו התופס הראשון,
וצ״ע.

רכד

הונטדם

כלל ה סעיף ה

הספיהות

מוריש שבועה לבניו ,ור׳ אלעזר סבירא ליה יורשיו נשבעין ונוטלין ,ומסקינן
התם דעביד כרב ושמואל עביר ]דעביד כר׳ אלעזר עביר[ .וכתב בעל התרומות
שער י״ד ח״ב )אות ז( ז״ל ,ומסתברא דאי קדמי יתמי המלוה ותפסי מנכסי
דיתמי דלוה אע״ג דמת לוה בחיי מלוה כיון דתפס תפס ולא מפקינן מינייהו
מידי ,דכיון דאסיקנא דדיינא דעבד כר׳ אלעזר לא מהדרינן לעובדיה מיניה
וקיימא לן בעלמא דעבד אינש דינא לנפשיה הוי ליה כמאן דאזיל לבי דינא
ודנו ליה כר׳ אלעזר וכיון דתפס תפס עכ״ל ,וכן כתבו כל המפרשים דאי תפסו
יתומים אין מוציאין מידן ,ע״ש בדברי הרב בסי׳ פ״ח שפורט בשמותם ז״ל.
אלמא דכולי עלמא סבירא להו דבפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה מטעמא דעביד
אינש דינא לנפשיה .ובסי׳ פ״ט כתב וזה ראיה ברורה ותשובה נצחת נגד מי
שרוצה לומר דלא מהני ,ואני מצאתי לראיה זו ג״ב בט״ז בח״מ ]סוף[ סי׳ ד׳
ובאה״ע בט״ז סי׳ צ״ו ) ס ״ ל  ,ג ( רמז עליה ג״ב ע״ש:
ה הן אמת שכל המפרשים אם שהסכימו דאם תפסו יתמי המלוה מיתמי הלוה
לא מפקינן מינייהו לא הזכירו טעם הדבר מתורת עביד אינש דינא
לנפשיה ,ואפשר שטעם אחר להם .ובעיני אפשר לומר בטעמייהו ,דהתם לא
שייך ליתמי דלוה חזקת מרא קמא ,כיון שאנו מסופקין דלמא לא פרע אביהן
וכל דלא פרע יתמי המלוה משלהם תפסו ,וכיוצא בזה מצינו בחידושי הרשב״א
בריש פרק התקבל )גיטץ סג (:דקאמר התם דבחוב הולך כזבי משום דספק
ממונא לקולא ,ופירש בו משום דהלוה לאו מדידיה יהיב וממאי דנקיט בידיה
מהדר ליה ע״ש ,וכיון דליכא התם חזקת מרא קמא שפיר מהני תפיסה ככל
ספיקא כמו שהדאית לדעת “.
זר ז ה ב

כא .מבואר דבספק חוב לא חשיב הלוה
למ״ק ,ולהכי מהני תפיסת
המלוה ,וצ״ע מהמבואר בתוס׳ וברא״ש
בכתובות כ ,א ]וכ״ה בראשונים בב״מ ו ,א[,
דבספיקא דתו״ת על כשרות השטר לא מהני
תפיסת המלוה] ,אם לא מטעמא דתפיסה
בברי או קודם שנולד הספק[ ,ולפמש״כ
רבינו צ״ע ,דכיון דהוי ספק של חוב ,בדין
הוא שתהני בזה תפיסה.

וצ״ל רכל דברי רבינו הם דוקא בספק פרעון,
]דאיירי ביה הרשב״א ,וכן הגמ׳
בשבועות גבי פלוגתא דרב ושמואל[ ,דבזה
ליכא חמ״ק ללוה ,כיון דהספק הוא אם נפרע
חובו של המלוה] ,ואדרבה הוי המלוה מוחזק
ומ״ק[ ,משא״כ בגוונא דהגמ׳ בכתובות)כ ,א(,
דמיירי בספק על עיקר החוב ,והיינו דמספקא
לן אי נתחייב כלל הלוה ,בזה שפיר איכא
ללוה חמ״ק לומר שלא נתחייב כלל ,ולכך לא

הונטרם

כלל ה סעיף ה

הספימות

רכה

ובאורים ותומים )כקיצור תקפו כהן סי׳ פ״ז־צ׳( כתב בטעמייהו משום דבש״ס קאמר
)שם בע״ב( דלב״ש דאמרי שטר העומד לגבות כגבוי לא אמרינן אין אדם
מוריש שבועה לבניו ,והכא כיון דתפס לכולי עלמא כגבוי דמי .ולא נהירא,
דלא שייך זה אלא כשהוא כגבוי בחיי מלוה משום דבשבועה דלהחזיק לא
אמרינן אין אדם מוריש שבועה לבניו ,אכל הכא שתפסו היתומים אחר מיתת
אביהם המלוה כבר פקע חובם בעת מות אביהם דאין אדם מוריש שבועה לבניו,
ומה יהני מה שתפסו אח״ב
זר זהב
מהני בזה תפיסה] ,וכן מבואר מדברי רבינו
לעיל בכלל ד׳ סי״ג ,ועיי״ש הערה נ׳[.
אכן יעוי׳ בבית יעקב בכתובות )יב ,ב( שנקט
דבחוב ל״ש כלל חמ״ק ,ואפי׳ בגוונא
דהספק הוא בעיקר החיוב ,והטעם לזה כ׳
הבית יעקב דבספק חוב אין התובע מוציא
דבר מחזקתו] ,שהרי אפי׳ להצר דהנתבע
מחוייב לו אכתי הוי הממון שלו[ ,ולפ״ז צ״ע
מדברי הראשונים הנ״ל בכתובות )כ ,א( ,שכ׳
דלא מהני תפיסה בספק חוב .ובפשוטו י״ל
]לדעת הבית יעקב[ בדעת הנך ראשונים,
דאפי׳ בגוונא דאין תפיסתו כנגד חמ״ק אלא
כנגד מוחזק לחוד ,מ״מ לא מהני תפיסה.
וכדרכו של הבית יעקב ]דבחוב ל״ש
חמ״ק[ ,יש להוכיח בשיטת
הרמב״ם שכ׳ בכ״ד דמהני תפיסה בספק חוב

ולא ״מ״ק״ ,משא״כ לפי מה שנקט רבינו
לעיל )כלל א ס״ה( ,דחמ״ק גופא הוא מטעם
מוחזק אין מקום לחילוק זה ,ודו״ק[.

)ועי׳ בזה במ״מ בפ״א מהל׳ נזקי ממון הי״א(

אכן בעיקר מש״כ רבינו ללמוד מדברי
הרשב״א דבספק פרעון לא חשיב
הלוה למ״ק ,יש לדון בזה ,דבפשוטו נראה
דכל דברי הרשב״א נאמרו דווקא בספיקא
דתן כוכי ,דבכה״ג כיון דאין הממון ברשות
הלוה אלא ביד השליח ,לכך מוקמינן הממון
אחזקת המלוה דהוי מ״ק ,משא״כ אי קיימא
הממון ברשות הלוה ]וכגון בגוונא דהגמ׳
בשבועות גבי פלוגתא דרב ושמואל[ ,הרי
בזה י״ל דהוי הלוה מוחזק בחוב כנגד
המלוה ,ואי תפס המלוה מוציאין מידו,
וצ״ע ,וע״ע במש״כ הרשב״א בגיטין )עח ,ב(
ובתורת גיטין שם ,ועי׳ בד׳ רבינו להלן כלל
ז׳ ס״ב ,ושם בהערה י״ז וי״ח ,וצ״ע.

דלכאו׳ צ״ע ,דהרי היכא דהוי תפיסתו כנגד
חמ״ק מודה הרמב״ם דמוציאין מידו,
וכמש״כ בתשו׳ הרשב״א )סי׳ שי״א( ,אלא
ע״כ צ״ל בדעת הרמב״ם דגבי חוב ל״ש
חמ״ק ,ולכך מהני תפיסה] .ובעיקר מש״כ
הבית יעקב דבספק חוב לית ליה ללוה
״חמ״ק״ אלא הוי רק ״מוחזק״ ,אזיל בזה
לטעמיה ,שהכריע בנתה״מ )סי׳ פ״ח סק״ד(
דחמ״ק הוא מטעם חזקה קמייתא ,דלפ״ז
שפיר יש לומר דבחוב הוי הלוה רק ״מוחזק״

בב .נראה ליישב דברי חתומים ,דהנה
ביסוד ההלכה דאין אדם
מוריש שבועה לבניו מצינו שני ביאורים
בדברי הראשונים .רמלשון רש״י בשבועות
)מח ,א( משמע דיסוד הדין בזה הוא דאין
היתומים יורשים את חוב אביהם כלל וז״ל,
״דאין אדם מוריש ממון שהוא מחוייב עליו
שבועה לבניו״ .וכ״כ בבעה״ת )ח״ב שי״ד אווז
ג׳( ,דכל ממון שאינו יכול לגבותו אלא

רכו
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כלל ה סעיף ה

הספיהות

אמנם ראוי לשום עיון בדברי בעל התרומות דאתי עלה מתורת עביד אינש דינא
לנפשיה ,ובעניותי נראה ברור דלא שייך עביד אינש דינא לנפשיה אלא
בדין הברור דכולי עלמא הכי דייני ולא אטרחוהו למיזיל בתר דיינא ,אבל
בפלוגתא דרכוותא דצריך הכרעת הדיין מי ישמע להכרעת הבעל דין ומי שם
אותו לשופט ודיין להכריע ,והרי אפילו אוהכו פסול לדונו וכמו שכתבתי
בסמוך )ס״י( והוא בדור.
והנראה בעיני בטעמו ונימוקו דהבעל התרומות ,לפי דהתם במחלוקת דרב
ושמואל עם ר׳ אלעזר בענין אין אדם מוריש שבועה לבניו אנן לאו
בפלוגתא דרבוותא דיינינן להא מילתא ,שהרי בפוגם שטרו ומת קיימא לן ) חו״ מ
סימן ק״ח סעי׳ י ״ ס דיורשיו נשבעין ונוטלין ואפילו אי דן ביה דיינא כרב ושמואל
שלא יגבו היורשים מהדרינן לעובדיה ,אלמא דעיקר הלכתא סבירא ליה כר׳
אלעזר דאדם מוריש שבועה לבניו ,אלא דבמת לוה בחיי מלוה עבדינן מילתא
יתירתא כרב ושמואל לכתחילה משום יקרא דידהו הואיל ונפיק מפומייהו בהאי
מילתא כמו שכתב הרמב״ן בספר המלחמות בסוף מסכת שבועות )דף לא .בדפי
הדי״ף( ,או כמו שכתבו התוס׳ כבבא מציעא )צז :ד״ה ה״ס שמשום עלילה מועטת
זר ז הג

בשבועה אינו זוכה בו עד שישבע ,וכשמת
ולא נשבע אינו יכול להורישו לבניו ,עיי״ש.
אולם הרמב״ם )פי״ו מהל׳ מלוה ולוה ה״ג( כ׳
וז״ל ,״ואין אדם מוריש שבועה
לבניו שאינם יכולים לישבע שלא נפרע
אביהם כלום״ .ודייק מלשונו במהריט״ץ
החדשות )ח״ב סי׳ קס״ד( ,דהא דאין אדם
מוריש שבועה לבניו ,אין זה חסרון בזכיה
של היתומים ובמש״כ רש״י ,אלא רק דאין
בי״ד נזקקים לגבות את החוב כיון דאינם
יכולים לישבע .ולפ״ז בגוונא שהיורשים
יודעים שאביהם לא נפרע מידו ,כיון
שיכולים לישבע שפיר יגבו בי״ד ע״פ
שבועתם] .ובפשוטו נראה דד״ז תליא במה
שחקרו האחרונים בגדר התקנה דאין נפרעין
מן היתומים אלא בשבועה ,אם ע״י הך תקנה

נגרעה זכותו של המלוה באופן דהשתא אין
זכותו לגבות אלא בשבועה ,או דרק תיקנו
על המלוה חיוב שבועה ,ועי׳ בזה בחידושי
הגרא״ל מאלץ סי׳ פ״ד[.
ולפ״ז נראה דקושית רבינו על התומים
שייכא רק לדרכו של רש״י ,דכיון
דאין אדם מוריש שבועה לבניו א״כ לא ירשו
היתומים את חוב אביהם כלל ,ולפ״ז שפיר
הק׳ רבינו דמה יועיל שיתפוס לאחר מיתה,
והרי כבר פקע חוב אביהם בשעה שמת .אולם
בדעת התומים י״ל דמפרש כדרכו של
הרמב״ם ,דעצם החוב לא פקע במיתת אביהם
אלא רק דאין בי״ד נזקקין לגבות החוב בלא
שבועה ,ולפ״ז שפיר י״ל כמש״ב התומים,
דהיכא דתפסו היתומים מהמלוה לאחר מות
אביהם אין מוציאין מידם ,הגם שלא נשבעו.

מונטרם
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הספימות

רכז

יש לנו להקל שלא להוציא מן היתומים ,והני טעמי לא מיסתגי לן אלא לענין
לכתחילה לחוד לדון כמותם מהני טעמי ,אבל בדיעבד כלומר אי דן דיין כר׳
אלעזר לא מהדרינן עובדא בשביל האי מילתא יתירתא.

וזה

אמרתי בטעמא דמילתא במה דקיימא לן )טור חו״מ סימן ל,״ח סעי׳ כ״ז(

בהא דמת לוה בחיי מלוה דאי דן דיין הראשון כרב ושמואל ואחריו
בא דיין השני ודן כר׳ אלעזר קם דינא דהשני ,אבל אם דן הראשון כר׳
אלעזר ואחריו דן השני כרב ושמואל אין במעשה השני כלום ,כמו שהוכיח
הרב מוהר״י באסן מלשונות הפוסקים והיא בתשובת מוהרי״ט )ח״ב( ח״מ סי׳
י׳ ,והרבנים הללו ז״ל נתקשו בטעם הדבר״ .ולדידי הטעם משום דעיקר
הלכתא כר׳ אלעזר נקטינן ,אלא דמילתא בעלמא עבדינן לכתחילה כרב
ושמואל ,ולא עבדינן כן אלא לכתחילה אבל לא למיהדר עובדא משום האי
מילתא .ומשום הכי כשדיין אחד דן כרב ושמואל ודיין שני דן כר׳ אלעזר
לעולם קם דינא דהדיין שדן כר׳ אלעזר בין שיהיה הדיין הראשון או השני,
משום דהוא אמר כהלכה דעיקר הלכתא כך הוא ,ולעולם לא מהדרינן עוברא
שכבר נידון ביה כר׳ אלעזר .והרבנים הנז׳ ז״ל כתבו שם טעמים דחוקים
בטעמא דהאי ,ולענ״ד נראה כמו שכתבתי.
ולפי הצעה זו יפה אמר בעל התרומות דאי תפסו יתמי המלוה מיתמי הלוה לא
מפקינן מינייהו ,דכיון דעביד אינש דינא לנפשיה הוי כאילו אזלו לבי דינא
ופסקו להן כר׳ אלעזר ולא מהדרינן עובדא ,כלומר דמשום מילתא בעלמא לא
מהדרינן עובדא אשר כבר הורה דיין כר׳ אלעזר ,והכי נמי אי אמרינן מפקינן
זר זהב
כג .יערי׳ בשו״ת מהרי״ט
במש״ב לבאר החילוק בזה ,דאי
דן הדיין הראשון כרב ושמואל ,כירן דלא
עשה מעשה אלא רק דמספק לא גבה הממון
מן היתומים ,א״כ לא אמרינן בזה קם דינא,
ומשו״ה מצי השני להחזיר הדין ולפסוק
כר״א .משא״כ אי דן הראשון כר״א ,כיון
רעשה מעשה לגבות ממון מן היתומים,
אמרינן רקם דינא ,ושוב לא מצי השני לפסוק
כרב ושמואל.
)חו״מ סי׳ י״א(

ועוד יש לפרש לדרכו של המהרי״ט באופן
קצת אחר ,דאי דן הראשון כרב ושמואל
הרי אין זה משום שפסק והכריע כמותם ,אלא
רק דמספק אין מוציאין מן היתומים ,וכיון
דאין בזה תורת פסק דין ל״ש לומר בזה קם
דינא ,משא״כ אי עבד הראשון כר׳ אלעזר
והוציא ממון מן היתומים ,על כרחך דהוא
משום שפסק כר״א והכריע כן מתורת ודאי,
וא״כ קם דינא ,ושוב לא מצי הדיין השני
להחזיר הדין ולפסוק כרב ושמואל.

רכח
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מינייהו הוי כמהררינן עובדא ,משום דעכיד אינש דינא לנפשיה כדין הברור,
והאי דין ברור הוא ג״כ דעיקר הלכתא כר׳ אלעזר הוא .ואי משום דיתמי הלוה
שהיו תפוסין תחילה המה השיבי ג״כ כאילו דנו כרב ושמואל ,הרי קיימא לן
דאפילו דן הראשון כרב ושמואל ואחריו בא השני ודן כר׳ אלעזר קם דינא
דהשני .מה שאין כן בשאר פלוגתא דרבוותא שהספק שקול וצריך הכרעת דיין
לא שייך בזה עביד אינש דינא לנפשיה ,כי דינא לנפשיה אמרו ולא דיינא וזה
ברור:
ו ולעניות דעתי אי בעינן לחלק בין תיקו לפלוגתא דרבוותא יש לחלק בהכי,
דבתיקו מוקמינן אחזקת מרא קמא משום דהוי ככת אחת
אומרת ספק קרוב לו ספק קרוב לה דבאיסורי בהאי גוונא מוקמינן אחזקה
קמייתא ,אבל בפלוגתא דרבוותא הויא כשני כתות עדים דכת אחת אומרת קרוב
לו וכת אחת אומרת קרוב לה דלמאן דאמר )יבמות לא (.תרי ותרי ספיקא
דאורייתא לא מוקמינן בכהאי גוונא אחזקה קמייתא .ואפילו לפי מה דקיימא לן
תרי ותרי ספיקא דרבנן וכמו שכתבתי לעיל )כלל ב׳ סעי׳ ד׳-ה׳( ,יש לומר דספק
פלוגתא דרבוותא אלים טפי לאפוקי מחזקה קמייתא ני ,וכבר הראית לדעת דבל
ספק דבאיסורי בכהאי גוונא לא מוקמינן אחזקה קמייתא גם בממונא מהני
תפיסה וכמו שכתבתי למעלה זה פעמים.
זר ז ה ב

כד .צ ״ ב במש״כ לדמות פלוגתא דרבוותא
לשתי כתי עדים המכחישות זא״ז,
דבפשוטו מאי דלא מהני חזקה בתו״ת נלמ״ד
תו״ת ספיקא דאורייתא[ הוא מטעם שכ׳
בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ס ,דכמו דאמרינן
דתרי כמאה ,ולא אמרינן אוקי תרי לבהדי
תרי ונשארו אידך עדים ,ה״נ בשתי כתי עדים
וחזקה ,לא אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי
ואוקמה אחזקה ,דחוקה המסייעת לכת אחת
לא עדיפא מכת עדים .ולכאו׳ ביאור זה שייך
במסוים לענין שתי כתי עדים המכחישים
זא״ז ולא בפלוגתא דרבוותא.

על ב״ק ) או ת מ״ט< ,דשורש ההלכה דתרי כמאה
הוא משום רעדים הוי בירור מוחלט ,ומשו״ה
ל״ש בהו תורת סיוע ע״י בירור נוסף] ,וכ״כ
התוס׳ בב״ק )עב ,ב( ובב״ב )לא ,ב( לענין מגו
בתו״ת ,והוא הדין לעניץ חזקה[ ,ועל דרך זה
יש לפרש גם לענין פלוגתא דרבוותא ,דמאי
דאיכא תנאי או אמוראי דס״ל כצד זה בספק,
הוי לדידן בירור מוחלט שכך הוא הדין
]ונראה דעדיף מבירור גרידא ,דעצם מה שהם
אומרים כן ממילא כך הוא הדין באמת ,וכך
צריך לנהוג מתורת ודאי[ ,ולכך ל״ש בזה
תורת סיוע של חזקה ,וכמו בתרי ותרי.

אכן נראה דגם בפלוגתא דרבוותא יש לפרש
כן ,דהנה כבר ביאר בקובץ שיעורים

ועוד יש לבאר בזה ,עפמש״כ הגרנ״ט בב״ב
)סי׳ קע״ז( בביאור הפלוגתא אי בתו״ת
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רכט

ודבר זה למדתי מדיבור התום׳ דפרק חזקת הבתיס )ב״ב לב (:ד״ה הלכתא ז״ל,
הלכתא כרבה בארעא ,פי׳ ובינו שמואל דמספקא לן הלכתא כמאן,
וצריך לדחוק ולחלק בין ספיקא דתרי ותרי לספיקא דדינא ,דהא דלא אוקמה
בחזקת מרא קמא כנכסי דבר שטיא דאמרינן אוקי תרי בהדי תרי ואוקי נכסי
בחזקת בר שטיא ,התם הוי תרי ותרי כמאן דליתנהו ]דמי ,ואוקי ארעא
בחזקת מרא קמא[ ,אבל הבא דמספקא לן דינא כמאן לא שייך כולי האי
למימר אוקמה אחזקת מרא קמא ונוציא מיד המוחזק ע״ב .וכבר הכריע הרב
מוהר״א ששון ז״ל בתשובה )תורת אמת סימן ר״ז( דהתוס׳ לא אמרו כך אלא
כפלוגתא דרבוותא ,אבל בספיקא דדינא בלי פלוגתא דרבוותא אינהו נמי מודי
דאמרינן אוקי ארעתא אחזקת מרא קמאיי ,ע״ש שלמד כן ממשמעות לשון
התוס׳ דסיימי אבל הבא דמספקא לן הלכתא כמאן ,אלמא דוקא בכהאי
זר ז ה ב

מוקמינן אחזקה ,דמלשון התוס׳ בב״ב )לב ,ב(
משמע ,דלמ״ד תו״ת ספיקא דרבנן
]ומדאורייתא מוקמינן אחזקה[ הוא משום
דתו״ת הוי ״כמאן דליתנהו״ ,וחיינו דכיון
דמכחישין זא״ז ,יש לנו לסלק עדותן ,ושוב
הוי כשאר ספיקא דעלמא דמוקמינן אחזקה,
אולם המ״ד דתו״ת ספיקא דאורייתא ,ס״ל
דתו״ת הוו ״כמאן דאיתנהו״ ,והיינו דלעולם
איכא לעדים כח עדות ,ואפי׳ במקום
דמכחישים זא״ז ,ודק דבפועל א״א לפסוק
כחד מינייהו ,דמאי חזית דסמוך אהני סמוך
אהני ,אך לא נתבטל עי״ז כח עדותן ,ונמצא
שהספק שנופל לפנינו הוא איזו כת היא
האמיתית ,ועל הך ספק ל״ש הכדעת חזקה,
דדין חזקה נאמר רק כאשר הספק הוא על
המציאות מאי הוי ,עכ״ד .וא״ב עד״ז יש
לבאר גם לענין פלוגתא דרבוותא ,דכיון
דאיכא אמוראי דאמרי כך ואיכא אמוראי
דאמרי כך ,נמצא שהספק העומד לפנינו הוא
כאיזה אמורא יש לפסוק ,ועל הך ספק ל״ש
הכרעת חזקה.
ובאופ״א י״ל ,רטעמא דלא אזלינן בתו״ת

בתר חזקה ,הוא משום דבמקום הכחשת
עדים איתרע החזקה ,דהא גופא דאיכא
עדים המעידים כנגד החזקה מהני להוציא
הדבר מחזקתו ,וכן משמע מלשון רש״י
בערובין )לה ,ב( בד״ה אחת ,״כיון דאיכא
כת אחת דמפקע ליה מחזקיה וכו׳ לא
אזלינן בתר חזקה״) ,ועי׳ בזה בש״ש ש״ו פי״ז
ד״ה אמנם( .ועל דרך זה י״ל גם לענין
פלוגתא דרבוותא ,דע״י דאיכא אמוראי
דפסקי כנגד החזקה איתרע החזקה .וכן
משמע קצת מלשון רבינו שכ׳ ״דספק
פלוגתא דרבוותא אלים לאפוקי מחזקה״.
וע״ע מש״כ להלן)בכלל ו׳ הערה כ׳(.
בה .אכן יעוי׳ בחידושי הרעק״א על ב״ב
בד״ה ״ונוציא מיד המוחזק״,
שציין לדברי הרשב״ם )מא ,א( בד״ה חיישינן,
שב׳ וז״ל ״דספק הוא והיכא דקיימא ארעא
תיקום״ ,והתם מיירי בספיקא דתיקו ,וא״כ
משמע דדברי הרשב״ם נאמרו בכל ספיקא
דדינא ולאו דוקא בפלוגתא דרבותא ,וצ״ע.
וע״ע מש״כ להלן בהערה כ״ט ,ול״ט.
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גוונא כלומר פלוגתא דרבוותא דמספקא הלכתא כמאן ,ויפה דקדק
מדבריהם
זר זהב

כו .הנה מלשון התום׳ שב /״אבל הכא
דמספקא לן דינא כמאן ל״ש כולי
האי למימר אוקמה אחזקת מ״ק ונוציא מיד
המוחזק״ ,משמע דהיכא דליכא מוחזק שפיר
אזלינן בתר חמ״ק גם בספיקא דתיקו.
ודבריהם צ״ב ,דממ״נ אי לא מוקמינן
אחמ״ק בתיקו ,א״כ גם בכה״ג דליכא מוחזק
אמאי נוקמא אחמ״ק] .ובפרט צ״ע לפמש״ב
בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ ל״ס בביאור ד׳ התוס׳,
רהא דלא מוקמינן אחמ״ק בספיקא דתיקו
הוא משום דחמ״ק הוא מתורת חזקה
קמייתא ,וחזקה לא מהני בספיקא דדינא,
ואשר לפ״ז נמצא רבתיקו לא מועלת חמ״ק
כלל ,ואפילו היכא שאינו להוציא ממוחזק,
וצ״ע ,ועי׳ מש״כ בזה בכלל ד׳ הערה ט״ז[.
ו ב פ שו טו היה נראה לפרש דבריהם ,ע״פ
מה שייסדו האחרונים )יעדי׳
בחמד״ש על כתובות כב ,ב ובקו״ש ח״ב סי׳ ב׳(

דבהלכה של חזקה נאמרו שני ענינים ,חדא
דהחזקה מהני להכריע את הספק ,ושנית
דאפי׳ היכא דלא מהני להכריע את הספק,
מ״מ מספק א״א להוציא הדבר מחזקתו,
והוא מתורת הנהגה בספק ״דמספק אל
תוציאנו״ ,וס״ל להתוס׳ דהא דלא מהני
חזקה בתיקו הוא רק לענין הדין הא' ,דע״י
חזקה לא יוכרע הדין ]וכמש״כ המל״מ סוף
פ״ב מטומאת צרעת[ ,אולם מ״מ אכתי יש
לנו לילך בתר החזקה מתורת הנהגה בספק,
״דמספק אל תוציאנו״ ,וא״כ ה״ה לענין
חמ״ק ,הגם דלא מהני חמ״ק בתיקו
״להכריע״ הספק ,מ״מ יש לנו לאוקמיה
אחמ״ק מדינא ״דמספק אל תוציאנו״ .ואולם

כ״ז הוא דוקא היכא דליכא מוחזק בקרקע,
משא״כ היכא דאיכא מוחזק ,הרי בזה ל״ש
לאוקמי אחמ״ק מדינא ד״מספק אל
תוציאנו״ ,דאדרבה יש לנו לומר לאידך
גיסא ,דמספק אל תוציאנו מחזקת המוחזק,
וממילא היכא דקיימא ארעא תיקום ,וא״ש
דברי התוס׳] .וכעי״ז מצינו בשי׳ רש״י
והרי״ף בכתובות )כב ,א( ,שפירשו דבתו״ת
הגם דמוקמינן אחזקה ,מ״מ לא מהני החזקה
לאפוקי ממונא ,וביאר בזה הרמב״ן
במלחמות דהוא משום ״דליכא אלא חזקה
גריעא בעלמא״ ,והיינו דבתו״ת ל״ש
שהחזקה תכריע את הספק ,אלא רק דמהני
מטעמא ד״מספק אל תוציאנו״ ,ולכך לא
מהני לאפוקי ממונא ,דאדרבה יש לנו לומר
לאידך גיסא דמספק אל תוציאנו מיד
המוחזק[.
אכן לפי המבואר בד׳ רבינו כאן ,ד׳ התוס׳
אכתי צ״ע ,דהרי לדרכו נמצא דיסוד
דברי התוס׳ דלא מוקמינן אחמ״ק ,הוא
במסוים לענין פלוגתא דרבוותא דהוי ״כמאן
דאיתנהו״] ,ודיינינן ליה כספיקא דתו״ת
למ״ד דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא[ ,ולפ״ז
ע״כ דלא נאמר דין חזקה כלל בפלוגתא
דרבוותא ]בין מתורת הכרעה ובין מתורת
הנהגה[ ,וכמבואר להדיא בסוגיא ביבמות
)לא ,א( ,דלמ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא לא
אזלינן בתר חזקה כלל ,וא״כ אפי׳ בדליכא
מוחזק בקרקע ,לית לן לאוקמי אחמ״ק
בספיקא דתיקו ,והדרא קושיא לדוכתא.
ונראה ליישב את דברי התוס׳ באו״א ,ע״פ
מה שייסד בספר פתח הבית )סי׳
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רלא

וכבר הביא המשנה למלך ז״ל בפ״ז משכירות )ה״ב( מחכמים שנסתפקו בדבר
הזה ,אלא שנראה שם מדברי הרב מוהר״י כולי ז״ל שטעם חילוקם הוא
משום דבפלוגתא דרבוותא שייך לומר קים לי משא״ב בספיקא דדינא ,ולדעתי
לא מן השם הוא זה ,אלא משום דפלוגתא דרבוותא הוי כשני כתות עדים וסתם
ספיקא דדינא הוי ככת אחת .והכי משמע לי לשון התוס׳ דמשום תרי ותרי
ספיקא דאורייתא אתי עלה ,כלומר דפלוגתא דרבוותא אלימא טפי לאפוקי
מחזקה קמייתא מספיקא דתרי ותרי .ועיין מה שכתבתי לעיל בכלל ד׳ סעיף ד׳ :

ודע

שיש מקום עיון בדיבור התוס׳ הנד ,מהא דפרק השואל בבבא מציעא )ל,ב(:

דסבירא ליה לרב נחמן דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר משום
דקרקע בחזקת בעליה עומדת ,והרי התם נמי ספיקא דדינא היא אי תפס לשון
זר
מ״א( ,דחמ״ק תרתי איתנייהו ביה ,חדא דין
חזקה ,ושנית דין הממע״ה ,והיינו דדיינינן
להמ״ק ל״מוחזק״ בממון .וס״ל להתוס׳
דהדין השני ,דחשיב המ״ק למוחזק בממון,
הוא דוקא בגוונא דאין הממון ברשות חד
מינייהו ,משא״ב בגוונא שהממון מוחזק אצל
השני ,ל״ש לומר דהמ״ק נחשב למוחזק בו
כיון שבפועל הממון תח״י של אידך] ,וכעין
סברא זו איתא במהרש״א בב״מ )ק ,א(
יעו״ש[ ,ואשר לפ״ז מאי דמוקמינן לארעא
אחמ״ק בגוונא שהממון ברשות השני] ,וכמו
שהביאו התום׳ מהגמ׳ בכתובות )כ ,א([ הוא
ע״כ רק מטעם חזקה.
ולפ״ז מבוארים היטב ד׳ התוס׳ ,דבגוונא
דתיקו וליכא מוחזק ,נהי דלא
מוקמינן אחמ״ק מתורת חזקה ]ומשום
דדיינינן לפלוגתא דרבוותא כספיקא דתו״ת
וכנ״ל[ מ״מ יש לנו לאוקמי אחמ״ק מתורת
מוחזק והממע״ה] ,שהרי דין מוחזק שפיר
שייך בתיקו וכנ״ל[ ,משא״ב היכא דאיכא
מחזיק בקרקע ,הרי בזה ל״ש שתועיל חמ״ק
מטעם מוחזק אלא רק מטעם חזקה ,וכיון

זהב
דחזקה לא מהני בתיקו ,ממילא מוקמינן
לארעא היכא דקיימא ,וא״ש היטב דברי
התום׳] .ועיקר היסוד דבחמ״ק איכא תרתי,
דין חזקה ודין מוחזק ,וגם דבספיקא דדינא
לא שייך לאוקמי אחמ״ק אלא מטעם
מוחזק ,כבר עמד בזה הש״ש בש״ג פט״ו,
בסוף ד״ה ולענ״ד ,יעו״ש היטב[.
]ולפמש״ב נמצא דמאי דאיתא בסוגיא
ביבמות )לא ,א( דלמ״ד תו״ת
ספיקא דאורייתא לא מוקמינן ארעא אחזקת
בר שטיא ,מיירי בגוונא דהלוקח מוחזק
בקרקע ,משא״כ בגוונא דליכא מחזיק
בקרקע ,שפיר מוקמינן אחמ״ק אפי׳ למ״ד
תו״ת ספיקא דאורייתא )והיינו מדין מוחזק
וכמש״נ( .וכעין משנ״ת מצינו בדברי המאירי
והריטב״א ביבמות שם ,שכ׳ דאע״ג דהלכה
כמ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא ,מ״מ לענין
ממון מוקמינן ארעא בחזקת בר שטיא,
ופירשו הטעם לזה ,״דשאני ממונא
מאיסורא״ ,והביאור בדבריהם הוא כנ״ל,
דבממון מהני חמ״ק גם מתורת מוחזק ,ודין
מוחזק שפיר מהני גם בתו״ת[.

רלב
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ראשון או לשון אחרון ואפילו הכי מוקמינן לארעא בחזקת מרא קמא ,וקושיא
זו כתובה בספר מעשה חייא )סי׳ א׳( ותירוצו דחוק ע״ש.
והרב המשנה למלך בפרק הנז׳ אחר שנשא ונתן בסברת הרשב״ם כתב כדברים
האלה ,ומהודענא דאף דנימא דהיכא דהדין מסופק מדמינן ליה לפלוגתא
דרבוותא ,מכל מקום שניא האי דהשכיר לו לחדש ולשנה דהספק הוא
דלא ידעינן המציאות היכי הוי ,משום דכי אמרינן תפס לשון אחרון טעמיה
משום דמיהדר הדר ביה] ,ואי אמרינן תפס לשון ראשון אמרינן דלא מיהדר קא
הדר ביה אלא שדבריו השניים הם טעות[ ,וא״ב הספק הוא דלא ידעינן
המציאות היכי הוי ,וע״ב מדמינן ליה לתרי ותרי ע״ב.
ומחשבתו ניכרת מתוך לשונו שדעתו לישב עם זה הקושיא הנד ,אבל כבר
השיבותי על דבריו אלו לעיל בכלל א׳ סעיף ב׳ ,דמה בכך
שהספק יש לו ענין במציאות מכל מקום עיקרו בדינא תליא ע״ש .תדע,
שהרי בהאי פלוגתא דרבה ורב יוסף בהאי דחזקת הבתים )ב״ב לב (:יש לו
יותר ענין במציאות ,שהתם הספק הוא בטענותיהם אם המחזיק אומר אמת
או המערער ,ואפילו הכי כיון דעיקרו בדינא תליא בספיקא דדינא דיינין לה,
וזה ברור״
זר
כז .דברי רבינו צ״ב ,דבפשוטו סברת המל״מ
לא שייכא כלל לפלוגתא דרבה ורב
יוסף .דהרי התם נחלקו בדיני מגו )עיי״ש
ברשב״ם ובתוס׳( וא״כ ודאי חשיב ספיקא
דדינא ,דהספק שלפנינו הוא אם בכה״ג אמרי׳
מגו אם לאו .משא״ב בספיקא דתפוס לשון
ראשון ,כיון דהספק הוא בדעתו אי מיהדר קא
הדר ביה ,שפיר י״ל דכה״ג מקרי ספיקא
דמציאות וכמש״כ המל״מ.
ונראה בזה ,דהנה לכאו׳ יל״ע בעיקר מש״כ
המל״מ דספק בדעתו חשיב ספיקא
דמציאות ,דמאי איכפת לן שהספק הוא
בדעתו ,והרי מ״מ הספק בזה הוא לחכמים
כיצד הוא אומדן הדעת ,ודמי לשאר ספיקא
רדינא דלא אזלינן ביה בתר חזקה .וצ״ל לפי

זהב
המבואר במל״מ בפ״ב מטומאת צרעת,
דטעמא דלא אזלינן בתר חזקה בספיקא
דדינא ,הוא משום ״דע״י חזקה לא יוכרע
הדין״ ,והיינו דיסוד דין חזקה הוא לנקוט
כצד אחד בספק לומר שהמציאות היתה כך
וכך ,וא״כ בספיקא דדינא ,דהמציאות ידועה
ורק מספקא לן על הדין ,ל״ש שהחזקה
תכריע הדין .ולפ״ז כשהספק הוא בדעתו,
כיון שהספק הוא על ענין מציאותי ,שפיר
שייך שתחול בזה הכרעת חזקה לומר שכך
וכך היתה דעתו ,וכמש״כ המל״מ.
ואשר לפ״ז מבואר היטב מה שהק׳ רבינו
על המל״מ מהא דלא מוקמינן
אחמ״ק גבי פלוגתא דרבה ודב יוסף ,דהרי
גם התם יש לו לספק ענין במציאות ,דהספק
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רלג

ובפרק ט״ו מטוען ) הי ״ א ד״ה והואיל( ראיתיו שעמד שם על קושיא הנד ,ותירץ
דשאני גבי שכירות דכיון דסוף סוף עומר לחזור הרי הוא כמוחזר וכל
ספק דאתיילד בחזקת המשכיר הוא ,ואף על פי שבא בסוף החדש דהשוכר
מוחזק בחדש העיבור ע״כ .וגם זה אינו נוח לי ,אע״פ שאני רואח שזחו גם כן
דעת מהר״ש יפה בתשובה כ״י שהביא חכנסת חגדולח בסי׳ ק״מ )הגה״ט אות יד(,
שכתב דבפלוגתא דרבוותא לא אמרינן קרקע בחזקת בעליה עומדת אלא
זר זהב

מישך שייך לטענותיהם אי היתה מכירה אם
לאו ,וא״כ בדין הוא שתועיל בזה הכרעת
חזקה לומר שלא היתה מכירה ,וכיון שכ׳
התוס׳ דלא אמרינן בזה חזקה ,ע״כ מוכח
דטעמא דלא מוקמינן אחמ״ק בספיקא
דדינא ,אין זה מטעם המל״מ] ,דע״י חזקה
לא ישתנה הדין[ ,אלא הוא מטעם אחר ,והוא
דדין חזקה נאמר דווקא במקום ״ספק״,
משא״כ בספיקא דדינא כיון דלית ליה תורת
״ספק״ ,אלא הוי רק חסרון חכמה וידיעה,
]וכמש״כ הפר״ח יו״ד סי׳ ק״י כללי ס״ס
סקי״ז[ ,א״כ לא נתחדש בזה דין חזקה כלל.
ואשר לפ״ז גם כשהספק יש לו ענין
במציאות ,וכגון בפלוגתא דרבה ורב יוסף,
מ״מ כיון דיסוד הספק הוא בדין ]שהרי לולי
הספק בדין לא היה חייל בזה תורת ספק ע״י
טענותיהם לחוד[ ,ממילא לא נאמר בזה דין
חזקה כלל וכמש״כ התום׳ .ושפיר הוכיח
רבינו מכאן לגבי ספיקא דתפוס לשון ראשון,
דלא מהני מה שהספק הוא בדעתו בכדי
שתחול בזה הכרעת חזקה ,כיון דמ״מ יסוד
הספק בזה הוא בדין] ,כיצד הוא אומדן
הדעת בזה[ ,וא״כ לא חשיב ״ספק״ ,וממילא
לא נתחדש בזה דין חזקה כלל.
ו הנ ה יעוי׳ באור שמח )פט״ו מהל׳ טוען ונטען
ה״ט( ,שאף הוא פירש את דברי התום׳
בב״ב ]דלא מוקמינן אחמ״ק בספיקא דדינא[
דהוא משום דחמ״ק הוא מטעם חזקה ולא

מוקמינן אחזקה בספיקא דדינא .רהק׳ על
דבריהם וז״ל ,״אבל באמת לא ירדתי
לעומקן ,דאטו כאן ]היינו בשטרא זייפא[
הספק הוא על הדין אם דבר זה קונה אם לא,
וכיו״ב בספיקות המתהוים בהלכה ,הרי כאן
הספק אם מכר לו השדה בשטר או לא ,אם
משקר או לא ,ואטו משום דפליגי אמוראי
אם סמכינן על הוכחה דאינו משקר משום
מגו ,גרוע הוא מספק במציאות״ ,עכ״ל.
ונראה דהאו״ש פי׳ את דברי התוס׳
]דבספיקא דדינא לא מוקמינן
אחזקה[ ,כמש״נ לדרכו של המל״מ ,דיסוד
דין חזקה הוא להכריע כצד אחד בספק,
וכשהספק הוא בדין ל״ש שהחזקה תכריע
את הדין ,ולהכי הק׳ דבפלוגתא דרבה ורב
יוסף ,כיון דיש לו לספק ענין במציאות ,אם
היתה מכירה אם לאו ,שפיר שייך שתחול
בזה הכרעת חזקה לומר דלא היתה מכירה.
אכן בדעת התוס׳ נראה דמפרשים כמש״נ
לדרכו של רבינו ,דהא דלא מוקמינן
אחזקה בספיקא דדינא אין זה מטעם המל״מ,
אלא הוא משום דעל ספק שיסודו בדין לא
נתחדשה כלל תורת חזקה ,ואפי׳ היכא
שהכדעת החזקה תהיה על ענין מציאותי,
וכיון דבפלוגתא דרבה ורב יוסף הספק הוא
ביסודו ברין] ,אי בכה״ג אמרינן מגו[ ,ממילא
לא נאמר בזה דין חזקה כלל ,וא״ש היטב
דברי התוס׳.
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המחזיק ידו על העליונה ומיהו כשהמחלוקת היא כשכירות כהא אמרינן קרקע
בחזקת בעלים הראשונים עומדת ע״כ ,מכל מקום לא מצאתי טעם לחלק בכך,
דאע״פ שמצינו בפרק המוכר )כ״כ סא (:שכתבו שם התום׳ דבשואל כיון שסופו
לחזור הוי משאיל מוחזק ע״ש ד״ה ארעתא ,היינו שדעתם דכל שסופו לחזור
אפילו מטלטלי דין מקרקעי להם דלוקמינהו אחזקת מרא קמא ,אבל לעשותן
בשביל זה טפי ממקרקעי לא אמרו ,וכיון דבספיקא דדינא גם במקרקעי לא
מוקמינן אחזקת מרא קמא פשיטא דגם במטלטלי לא מוקמינן אחזקת מרא
קמא אע״פ שסופן לחזור ,וגם זה ברור
זר זהב
כח .לכאר היה נראה לקיים את תירוץ
המל״מ לפמש״כ כתשו׳
הגרעק״א )מהדו״ק סי׳ ל״ז( ,דיסוד דברי התום׳
בב״ב דבתיקו לא מוקמינן ארעא אחמ״ק,
הוא משום דחמ״ק הוא מטעם חזקה ,וחזקה
לא מהני בספיקא דדינא .ולפ״ז י״ל דבדבר
שסופו לחזור הוי ״מוחזק״ בממון ,ולא רק
מ״ק ,ודין ״מוחזק״ שפיר מהני גם בספיקא
דדינא.
אכן דבינו לעיל )כלל א׳ ס״ה( נקט דגם חמ״ק
הוא מטעם מוחזק ולא מטעם חזקה.
ואפי׳ הסוברים דבמטלטלין חמ״ק הוא
מטעם חזקה ,מ״מ בקרקע מודו דהוא מטעם
מוחזק ,וכדאמרינן בכל דוכתא דקרקע
בחזקת בעליה עומדת ,וכ״כ בקובץ שיעורים
על ב״ב )אות קל״ס ,ולפ״ז הדרא קושיא
לדוכתא.
ונראה בזה עפמש״כ בקה״י על ב״ב )סי׳
כ״ג( דהגם דחמ״ק מהני מטעם
מוחזק )ולכה״פ בקרקע וכנ״ל( ,מ״מ שודש
ד״ז הוא מכח ההלכה של חזקה ,והיינו דכיון
דיש לנו לאוקמי הממון אחזקת הבעלים,
ממילא חשיב ל״מוחזק״ בו .ולפ״ז ניחא,
דבספיקא דדינא מאחר ולא אזלינן בתר

חזקה ממילא גם לא נעשה המ״ק למוחזק
בממון ,משא״כ בדבר שסופו לחזור ,א״צ
כלל חמ״ק לאשוויי ליה ל״מוחזק״ בממון,
אלא סגי בעצם מה שסופו לחזור לחוד
לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״ ,ולהכי מהני אף
בספיקא דדינא.
ויסוד לזה ]דעצם מאי דסופו לחזור בלחוד
משוויי ליה ל״מוחזק״ ,אף בלא דין
מ״ק[ ,יש להביא מדברי הראנ״ח שהובאו
בקצה ״ח )סי׳ מ״ב סק״ב( ,שב׳ דבספק בזמן
הפרעון חשיב המלוה למוחזק בחוב כיון
שסופו לחזור .ובקצה ״ח שם תמה עליו ,דהרי
כל מאי דמהני סופו לחזור ,הוא רק בפקדון
דהוי החפץ בעין ,דעי״ז חשיב בחזקת בעליו
הראשונים ,משא״כ בהלואה ,כיון דלהוצאה
ניתנה ,בזה הוי הלוה מוחזק ,כיון שכבר
יצא הממון מרשותו של המלוה ,ושוב לית
ליה חמ״ק .אכן מד׳ הראנ״ח מבואר דס״ל
דעצם מה שסופו לחזור מהני לאשוויי ליה
תורת מוחזק ,ואף בלא חמ״ק ,וכמש״נ ,ולהכי
מהני זה גם בהלואה.
ובזה ארווחנא ליישב את שיטת הרשב״ם
בב״ב )צב ,א( ,דהכריע להלכה
כסומכוס דממון המוטל בספק חולקין,
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אכל לפי מה שכתבתי בשם מוהר״ א ששון לחלק דכסתם ספיקא דדינא בלי
פלוגתא דרבוותא גם הרשב״ם מודה דמוקמינן לארעא בחזקת מרא קמא,
יש לומר דרב נחמן דמספקא ליה וקאמר דאפילו בא בסוף החדש כולו למשכיר
היינו משום דאיהו לאו משום דמספקא ליה בהני תנאי דפליגי אי תפס לשון
ראשון או לשון אחרון הלכתא כמאן ,אלא דאיהו סובר כרבי יוסי ,ואיהו סובר לא
כמאן דאמר תפס לשון ראשון ולא כמאן דאמר תפס לשון אחרון אלא דהוי כאילו
הוציא שניהן ביחד וכמ״ש התוס׳ בפרק בית כור ) ב״ ב ל,ה .ד״ה ובא( הבאתי דבריהם
לעיל )כלל א׳ סעי׳ ב׳ וכלל ג׳ סעי׳ ה׳( ,וכיון דלאו פלוגתא דרבוותא הוא שפיר יהבינן
כולה למשכיר דמוקמינן אחזקת מרא קמא “:
זר זהב
ולכאו׳ צ״ע ,דהרי גבי משכיר בית לחבירו
ונתעברה השנה קיי״ל כר׳ נחמן ,דאפי׳ בא
בסוף החודש כולו למשכיר ומוקמינץ
לארעא אחמ״ק ,ולהרשב״ם דפסק להלכה
כסומכוס ,בדין היה שנפסוק גבי משכיר
בית לחבירו כרשב״ג ורבי יוסי דיחלוקו
את חודש העיבור] ,ויעוי׳ בתוס׳ בב״ב )לה,
א( שכתבו דסומכוס ס״ל כרשב״ג
דיחלוקו את חודש העיבור ,ועי׳ בזה לעיל
כלל א׳ ס״בן .וכבד עמד בקושיא זו
בקת״כ )סי׳ ע׳( יעו״ש.
אכן להמבואר ניחא ,שהרי שיטת הרשב״ם
]הובאו דבריו בתוס׳ בב״מ )ק ,א([
דמאי דס״ל לסומכוס דבדרדא דממונא
חולקין ,הוא רק במקום מ״ק לחוד,
משא״ב היכא דהוי ״מוחזק״ בממון ,בזה
מודה סומכוס לחכמים דהממע״ה .ולפ״ז
א״ש ,דכיון דבמשכיד בית לחבירו מהני
מה שסופו לחזור לאשוויי ליה למוחזק
בממון ,א״כ בזה מודה סומכוס דהממע״ה.
]והגם דחמ״ק הוא מטעם מוחזק ,מ״מ
שאני דין מוחזק דמ״ק ,דחייל מכח דין
חזקה וכמש״נ לעיל ,ודין חזקה לא מהני
לסומכוס בדדרא דממונא[.

כט .ובזה ארווחנא ליישב מה שהק׳ בספר
פתח הבית )סי׳ מ״א סוף ענף ג׳( על
שיטת הרשב״ם ]דבספיקא דתיקו היכא
דקיימא ארעא תיקום[ ,מהסוגיא בב״ב )פא ,א(
דתנינן ״הקונה אילן א׳ בתוך של חבירו
מביא ואינו קורא״ ושם )בע״ב( אמר רבה
דר״מ ספוקי מספקא להו אי קנה קרקע אם
לאו ,ומספיקא מוקמינן לארעא ביד המ״ק,
הרי מבואר דבספיקא דדינא מוקמינן לארעא
אחזקת מ״ק ,והוא דלא כמש״כ הרשב״ם,
דבתיקו היכא דקיימא ארעא תיקום] .ולכאו׳
היה אפ ״ל כמש״כ המל״מ הנ״ל גבי משכיר
בית לחבירו ,דהיכא דהוי הספק בדעתו חשיב
ספיקא דמציאות ולא ספיקא דדינא ,ולהכי
בההיא דקונה אילן א׳ מוקמינן אחמ״ק כיון
דהספק הוא בדעתו ,אמנם כבר הוכחנו לעיל
)כלל א׳ הערה ח׳( דהדשב״ם לא ס״ל כהמל״מ,
אלא כמש״כ שם רבינו דכל שהספק הוא
בדעתו חשיב ספיקא דדינא ,וכ״ה להדיא
בתוס׳ ובדא״ש בב״ב פ״ד )סב ,ב( ,דספיקא
דמשכיר בית לחבירו הוי ספיקא דדינא,
ולפ״ז אכתי צ״ען .אכן לפמש״כ דבינו כאן
דכל דברי הדשב״ם ]דלא מוקמינן אחמ״ק[
הם דוקא גבי פלוגתא דרבוותא ,ולא בשאד
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ז ולפי שביארנו הטעמים שיש לחלק בהן בין תיקו לפלוגתא דרברותא ,ראוי
לעמוד על הדבר מי ומי המחלקים וסוברים דבפלוגתא דרבוותא מהני
תפיסה ומי החולק בדבר .דע שגדול שבאחרונים הרב התרומת הדשן בסי׳
שכ״א נדאה מדבריו להדיא דאפילו בפלוגתא דרבוותא לא מהני תפיסה לדידן
דקיימא לן דבתיקו לא מהני תפיסה ,והרב ז״ל בסי׳ פ׳ מביא אותו אבל בוחר
יותד בדעת מוהרי״ק דמחלק בין תיקו לפלוגתא דרבוותא ,ולפי דעת הרב יש
הרבה ראיות דבפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה }
ואני בעניותי כאשר בינותי בדבר הזה לא מצאתי מי שקדם למוהרי״ק שיחלק
בין תיקו לפלוגתא דרבוותא ,וגם מוהרי״ק גופיה בשרש צ״ד כתב דאין
לומר קים לי אלא במחלוקת פוסקים שפסקו בתראי או בנדונית חתנים משום
דמסתבר טעמא דרש״י או משום דמעיקרא היה בחזקת החתן ע״ש ,והדרכי
משה )ס״ק  0והסמ״ע )ס״ק ט״ס הביאו לשון זה בח״מ סי׳ כ״ה .וכבד עמד הרב
משפטי שמואל )סימן קכ״ה( על סתירת דברי מוהרי״ק דשורש צ״ד ושורש
קס״א ,והרב ז״ל בסימן פ״ב כתב דמה שכתב בשורש צ״ד לא כתב כן אלא
לפלפולא בעלמא ,והוא דחוק.
זר ז ה ב

ספיקא דדינא א ״ש ,דההיא דקרנה אילץ בתוך
של חבירו ,נהי דהוי ספיקא דדינא ,מ״מ לא
הוי פלוגתא דרבוותא ,ומשו״ה מוקמינן
אחמ״ק.
אולם צ״ע בזה ממה שהבאנו לעיל )הערה
כ״ה( ,דמדברי הרשב״ם בב״ב )מא ,א(
משמע דבכל ספיקא דתיקו לא מוקמינן
אחמ״ק ,ולאו דוקא בפלוגתא דרבוותא ,ודלא
כמש״ר ובינו ,ולפ״ז הדרא קושיא לדוכתא.
ועיי״ש בפתח הבית שב׳ ליישב דמיירי
בגוונא שעוד לא החזיק הלוקח בקרקע,
וצ״ע.
ל .וכן יש להוכיח בדעת הרמב״ם
מהל׳ שכירות ה״ח( וז״ל ,״היו שתי
עליות זו ע״ג זו וכו׳ ,ופחתה התחתונה הרי
זה ספק אם ידור בעליונה או בבית לפיכך לא
)בפ״ה

ידור ואם דר אין מוציאין אותו משם״ ,והק׳
המל״מ )פ״ז מהל׳ שכירות ה״ב( ,דמאי שנא
מהא דפסק הרמב״ם )שם( גבי משכיר בית
לחבירו ונתעברה השנה כר׳ נחמן דקרקע
בחזקת בעליה עומדת ולא מהני תפיסת
השוכר.
ולהמבואר כאן א״ש ,די״ל דהרמב״ם
מחלק בין ספיקא דתיקו
]והיינו משכיר ביתלחבירו[ דמוקמינן
לארעא אחמ״ק ,לבין פלוגתא דרבוותא
]וכגון ההיא דהיו שתי עליות דהוי פלוגתא
דאמוראי[ ,דלא מוקמינן אחמ״ק ושפיר מהני
תפיסה .וכ״כ בספר פתח הבית )סי׳ מ״א ענף ג׳(
יעו״ש] .וע״ע מה שביאר בדברי הרמב״ם
בקצה״ח )סי׳ שי״ב סק״ט( ,ובנתיה״מ )סי׳ ע״ה
ס״ק י״א([.
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רלז

ומה שהביא הרב ז״ל בסי׳ הנד ראיה לדבריו דבפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה
מדברי מהר״ם שמביא המרדבי בשמו בהגהות פ״ה דכתובות )סי׳ רצ( ז״ל,
ומצאתי מהר״מ רגיל לפסוק היכא שגדולים חולקים בדבר אי תפס אידך
לא מצי מפיק מיניה ,דאמר ליה האי אייתי ראיה שהלכה כזה הרב שפסק כן
עכ״ל .אכל אני כעניי מצאתי תשובת מהר״מ )סימן פ״ח( להיפך ,שכתב על
אלמנה שנתנה ספרים של בעלה להקדש ולא נשבעה על כתובתה ומתה ,ואיכא
פלוגתא דרבוותא ,יש מן הגדולים שפסקו כר׳ אלעזר דיורשין נשבעין ויש
שפסקו כרב ושמואל דאין אדם מוריש שבועה לבניו ,וכתב מהר״מ ז״ל ,ונראה
בעיני דאפילו תפס מפקינן מיניה ודלא כמקצת רבותינו דלא מפקינן ,וקיימא לן
דבל תפיסה שהוא ספק דאינו יודע בעצמו הבירור אי בדין הוא תופס לא מהני
כדאמרינן גבי האי דתקפו כהן מוציאין מידו עכ״ל מהר״מ ז״ל ,הביאו הרב
פרח מטה אהרן ]סוף[ סי׳ י״א .הרי להדיא דמהר״מ סובר דתפיסה לא מהני
אפילו בפלוגתא דרבוותא ,ואפילו במת לוה בחיי מלוה דרוב הפוסקים סוברים
דמהני וכמו שכתבתי לעיל )סעיף ד׳( ,ומדמהו לגמרי לתקפו כהן.
ולולי דמסתפינא הייתי אומר שזה שכתב המרדכי בשם מהר״מ ז״ל דהיכא
שהגדולים חולקים בדבר אי תפס אידך לא מצי מפיק מיניה ר״ל שהאחד
תפס מעיקרא ,ולא איירי התם מתפיסת השני אלא מתפיסת הראשון איירי ,וקא
משמע לן דאין לדיין לפסוק כמי שירצה אלא המוציא מחבירו עליו הראיה
ועל דרך שפירש הרב בסי׳ צ״ה לקבלת הרא״ש מן מהר״מ ,אבל מתפיסת השני
לא איירי ,ובאמת סובר דלא מהני וכמו שכתב בתשובה שהבאתי .ואם שהוא
דחוק קצת ,מוטב שנסבול קצת דוחק משנסבול סתירה ,ושבקיה ואיהו ז״ל
מוקי אנפשיה:
ומה שהביא ראיה )בסימן פ״ח( מהא דקיימא לן במת לוה בחיי מלוה דקיימא לן
דאם תפסי יתמי מלוה מיתמי לוה לא מפקינן מינייהו כמבואר ]בחו״מ[
בסי׳ ק״ח )סי״א( ,כבר כתבתי למעלה בסעיףה׳ טעמא דהאי מילתא והוא נכון.
זר זהב
בראיות ברורות ,וכ״כ התוס׳ בב״ב
לא .וכמש״ב הרא״ש בפ״ק דסנהדרין
ד״ה איתמר( דרק אי ס״ל להדיין כחד
)אות ר(] ,הביאו רבינו
לפסוק כמוהו ,אך אם מסופק
לעיל בס״ג[ ,דלא מצי הדיין לומר אפסוקמינייהו מצי
בדבר ,הממע״ה.
כמו שארצה ,אלא רק אם יודע להכריע
)סב ,ב
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גם מה שהביא )כסימן צ״ג-צ״ה( להכריח כן מדברי הרא״ש ז״ל שכתב
בתשובה סוף כלל א׳ כך קבלתי מפי רבינו מאיר ז״ ל היכא דאיכא פלוגתא
דרבוותא לא מפקינן מספק ואוקי ממונא אחזקתיה ,והכי אמרינן בחזקת
הבתים )ב״ב לג (:הלכתא כוותיה דרבה בארעא וכותיה דרב יוסף בזוזי עכ״ל,
ויש לדקדק מה צריך לקבלתו של רבינו מאיר פשיטא דכיון דספיקא הוא
המוציא מחבירו עליו הראיה וכל הש״ס מלא מזה לי ,וכבר נתקשו בזה
מוהר״י בן לב )חלק ג׳ סימן ל,״ב( ומוהר״א ששון ז״ל )תורת אמת סי׳ ר״ז( ,אלא
צ״ל שקבלת הרא״ש דאפילו תפס חד מינייהו ואמר קים לי כחד מרבוותא
לא מפקינן מיניה .זהו ראייתו.
ואין מזה ראיה מידי ,שכבר הקשה שם הרב ז״ל )בסימן צ״ו( בדברי הרא״ש
זר זהב
לב .נ ר א ה לתרץ דקמ״ל בקבלתו הא
גופא דהדין הוא הממע״ה,
ולא נימא שיחלוקו מספק .דהנה כבר נתבאר
לעיל )בכלל א׳ הערה כ״ב( דמאי רפליגי רבנן
על סומכוס וס״ל דממון המוטל בספק
הממע״ה ,הוא משום דמהני ״חזקת ממון״
להכריע את הספק לטובת הנתבע ,משא״ב
היכא דהוי רק ״תפוס״ בממון ,ולית ליה
חזקת ממון ,מורו רבנן לסומכוס דחולקין.
ואשר לפ״ז י״ל דבספיקא דדינא ,כיון דל״ש
ביה הכרעת חזקה ]וכמש״כ המל״מ בטומאת
צרעת ,דע״י חזקה לא ישתנה הדין[ ,מורו
רבנן לסומכוס דיחלוקו .ויסוד לזה ממש״ב
התוס׳ בב״ק )ט ,א( ד״ה הילכך ,גבי ספיקא
דהאחין שחלקו ובא בע״ח ונטל חלקו
]דמספקא לן התם אי הוו יורשין או
לקוחות[ ,דהדין הוא שחולקין מספק ,ופי׳
התוס׳ הטעם לזה ״דל״ש ביה המוציא
מחבירו עליו הראיה״ ,ולכאורה דבריהם צ״ב
אמאי ל״ש בכה״ג הממע״ה .ויעוי׳ במהר״ם
שם שפירש דהוא משום שהספק הוא בלא
טענותיהם ,וכבר תמה עליו הפנ״י שם,
דהלא זהו סברת סומכוס דממון המוטל

בספק חולקין ,ואילו אנן קיי״ל כחכמים
דהממע״ה .אכן נראה דהביאור בד׳ התוס׳
הוא עפמש״נ ,דכיון דהוי ספיקא דדינא,
ל״ש ביה הכרעת מוחזק ,וממילא מורו
חכמים לסומכוס דחולקין] ,וכן מצאתי
בתום׳ תלמיד ר״ת על ב״ק )מו ,ב( שכ׳
להדיא דבספיקא דדינא מורו רבנן לסומכום
דיחלוקו ,יעוי״ש[ .והשתא י״ל דהרא״ש
בקבלתו אתי לאפוקי מהך סברא ,וקמ״ל
דבאמת בספיקא דדינא הדין הוא הממע״ה
ולא יחלוקו .ובטעמו י״ל דאע״ג דלא אזלינן
בתר חזקה בספיקא דדינא ,וכמש״כ המל״מ,
מ״מ שאני חזקת ממון דאינה מכרעת גוף
המעשה אלא רק מהני לפסוק על הממון
שהוא שלו ,ולכך מהני גם בתיקו ,ועי׳
מש״כ בזה לעיל בכלל ד׳ הערה י״ד] .ויסוד
למשנ״ת ,מלשון הרא״ש בב״ב )פ״ד אות ג׳(
וז״ל ,״ולא מיבעיא היכא דמסתפקא לן
בגופא דעובדא היכי הוה וכו׳ ,אלא אפי׳
ידעינן עובדא היכי הוי ,אלא מספקא לן
דינא היכי הוה הממע״ה״ ,הרי משמע שהיה
מקום לדון דבספיקא דדינא יהיה הדין
שיחלוקו ,וקמ״ל הרא״ש דהממע״ה[.

הונטרם

כלל ה סעיף ז

הספיקות

רלט

דאיך מביא מהא דהלכתא כרבה בארעא וכר ,שהרי הרא״ש ז״ל בפסקיו בחזקת
הבתים )סי׳ יג( נראה דאיהו סובר כפירוש ר״י דמפרש דהלכתא כרבה כארעא
דהוי מגו לאוקמה ממונא ,וכרב יוסף בזוזי דהוי לאפוקי ממונא ותירץ דלא
נדחה פי׳ רשב״ם אלא משום דבקרקעות לא מהני תפיסה אפילו בפלוגתא
דרבוותא אבל במטלטלין מודה ,אלו דבריו* וא״ב אף אנו נאמר דלא נדחה
זר זהב
לג .נמצינו למדים מדברי הש״ך ביאור
חדש בדברי התוס /דמש״ב
התוס׳ לדחות פירוש הרשב״ם ,הוא משום
דס״ל דל״ש כלל תורת תפיסה בקרקע ,וזהו
שהוכיחו התוס׳ מדינא דבר שטיא ,דלכאו׳
צ״ע אמאי מוקמינן לארעא בחזקת בר שטיא
ולא מהני תפיסת הלוקח ,והרי בתו״ת מהני
תפיסה ]כמבואר ברמב״ן בב״מ )ו ,א([ ,אלא
על כרחך דל״ש כלל תורת תפיסה בקרקע
]ואפי׳ באופן שבמטלטלין היתה מועלת
תפיסתו[ ,וא״ב ה״ה בפלוגתא דרבוותא,
אע״ג דבמטלטלין מהני תפיסה בכה״ג ,מ״מ
בקרקע כיון דל״ש בה תורת תפיסה ממילא
מוציאיץ מידו] .וביאור זה הוא דלא כמש״ב
רבינו ) ל עי ל ס״ו( ובתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ו(,
דיסוד דברי התוס׳ הוא להוכיח דבפלוגתא
דרבוותא אזלינן בתר חזקה יעו״ש[ ,וזהו שב׳
הש״ך להוכיח מד׳ הר״י דבמטלטלין מהני
תפיסה בפלוגתא דרבוותא ,דכיון דלא נדחו
דברי הרשב״ם אלא מטעם דהוי קרקע ,א״כ
מוכח דבמטלטלין בכה״ג מהני תפיסה ,וזהו
יסוד קבלתו של הרא״ש מרבינו מאיר לדרכו
של הש״ך.
אכן במה שנקט הש״ך בדעת התוס׳ והרא״ש
דבמטלטלין מהני תפיסה בתו״ת,
וכשיטת הרמב״ן ,לכאו׳ צ״ע ,דמאי שנא
מספק בכור דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו.
והתינח לשיטת הרמב״ן בב״מ )ו ,א( ]שב׳
דמהני תפיסה בתו״ת[ ,י״ל דאזיל לטעמיה

שפסק כמ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא
]וכמש״כ להדיא הרמב״ן שם[ ,ולא מוקמינן
אחזקה מהתורה ,ולהכי מהני תפיסה .משא״כ
לשיטת התוס׳ בכמה דוכתי )יעוי׳ בכתובות כו,
ב וב״ב לב ,א וקדושין סו ,א( ,דהלכה כמ״ד
דתו״ת ספיקא דרבנן ומוקמינן אחזקה
מדאורייתא ,תיקשי מ״ש ספיקא דתו״ת
מספק בכור דלא מהני תפיסה.
וצ״ל עפמש״כ החמדת שלמה בכתובות ) כ ב,
ב( ,דאפי׳ למאי דקיי״ל דתו״ת ספיקא
דרבנן ומוקמינן אחזקה ,מ״מ לא מהני החזקה
בתו״ת להכריע את הספק ,אלא רק דמספק
א״א להוציא הדבר מחזקתו ,וא״כ הוא הדין
לענין חמ״ק ,היכא דהוי ספיקא דתו״ת לא
מהני חמ״ק להכריע את הספק ,ולכך מהני
תפיסה] ,ועי׳ בחי׳ ר׳ שלמה על כתובות )סי׳ ח׳([.
אולם אכתי צ״ע ממאי דהק׳ התוס׳
והרא״ש בכמה דוכתי ]עי׳ בכתובות
)כ .א( ,ובב״מ )ו p ,ובב״ב )קה ,א([ ,על מאי
דמבואר בסוגיא בכתובות )כ ,א( ,דמהני
תפיסה בתו״ת ,מהא דקיי״ל דתקפו כהן
מוציאין מידו ,ותירצו דמיירי בתופס בברי או
דהוי קודם שנולד הספק .ומדלא תירצו
כהרמב״ן ) ב ״ מ ו ,א( דשאני תו״ת דהוי ספיקא
דאורייתא ולכך מהני תפיסה ,ע״כ דס״ל דלא
מהני תפיסה בספיקא דתו״ת אפי׳
במטלטלין ,וזהו דלא כמש״נ בד׳ הש״ך,
דבמטלטלין מודו התוס׳ והרא״ש דמהני
תפיסה בתו״ת ,וצ״ע.

רם

ל,ונטרם

כלל ה סעיף ח

הספיקות

פי׳ רשב״ם אלא משום דתפיסה לא מהני כלל ואפילו כמטלטלי ,אבל במוחזק
מעיקרא מיהו כולי עלמא מודים דאין רשות ביד הדיין לפסוק כמי שירצה ,וזהו
עיקר קבלתו של הרא״ש מיניה דמהר״מ כמו שפירש הרב עצמו.
ודע שמה שהקשה הרב דברי הרא״ש מדידיה אדידיה כבר הוקשה כך לרבנן
קמאי ,הובאו במשנה למלך בפ״ז משכירות )ה״ב( ע״ש ,והדרך הזה יותר
נכון .ומה שהביא בסי׳ ק״ב ראיה מדברי הרשב״א דסובר ג״ב דבפלוגתא
דרבוותא מהני תפיסה ,שכתב בתשובה )ח״א( סי׳ שי״א בטעמא דהרמב״ם דפסק
תקפו כהן אין מוציאין משום דפסק כרב המנונא ,אע״ג דרבי הנינא ודאי סבירא
ליה דתקפו כהן מוציאין מידו ,כל היכא דפליגי תרי תנאי או תרי אמוראי ולא
איפסקא הלכתא מספיקא לא מפקינן ממונא ,אלמא סובר דבפלוגתא דאמוראי
מהני תפיסה ,תמהני עליו בראיה זו ,דשאני האי דהרשב״א דהאי מילתא גופא
מסופק ועומד אי תקפו כהן מוציאין מידו או לא הלכך אין מוציאין^י ,אבל
לדידן דקיימא לן תקפו כהן מוציאין מאן לימא דפלוגתא דרבוותא שאני משאר
ספיקא ותקפו כהן ,וזה פשוט ,וכבר השיגו האורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן
צ״ס גם כן כזה:
ח ולדעתי מדברי הרשב״א והר״ן בפרק מי שאחזו ראיה וגדולה היא אלי
דסבירא להו דלא מהני תפיסה בפלוגתא דרבוותא ,דז״ל הר״ן שם
)גיטין לו .בדפי הרי״ף( ונמצאת למד שהאומר לאשה הרי את מקודשת לי על מנת
שאתן לך מאתים זוז ונתנם לה בע״ב מקודשת ,וכן לענין דיני ממונות נתן לו בית
נתן לו שדה על מנת שיתן לו מאתים זוז ונתנם לו על כרחו זכה .ואחרים אומרים
שהדבד ספק בהני לישני הלכתא כמאן ,ולפיכך בגיטין ובו׳ ובדיני ממונות
זר זהב
לד .אכן יעוי׳ בשו״ת מהרי״ט
קנ״א ד״ה החקירה הג׳( שב׳
להיפך מסברת רבינו ,דהיכא דהפלוגתא
דרבוותא הוא בזה גופא אי מהני תפיסה,
מוציאין מידו ,כיון ההספק הוא בתפיסה
עצמה .ועי׳ משנ״ת בדברי המהרי״ט לעיל
)כלל ר׳ הערה ל״ד( ,וסברת רבינו דפליג על
המהרי״ט ,הוא כמו שנתבאר שם בדעת
הש״ך.
)ח״א סי׳

ובעיקר מה שדן הש״ך לשיטת הרשב״א
אי מהני תפיסה בפלוגתא
דרבוותא ,יעוי׳ בתשר הדשב״א )ח״ג סוף סי׳
קס״ס שב׳ להדיא דבפלוגתא דרבוותא מהני
תפיסה ומטעם דיכול למיטען קים לי .אכן
צ״ע בזה ,דהרי שי׳ הרשב״א דתפיסה בברי
לא מהני וכמש״כ רבינו לעיל )בכלל ב׳ ס״ב(,
ודין קים לי לכאר לא עדיף מתופס בברי
דלא מהני להדשב״א ,וצ״ע.

מונטרם
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הסמיהות

רפא

במטלטלין שמסרן ליד המקבל מספיקא לא מפקינן מיניה ,ובקרקעות הרי הן
בחזקת בעלים הראשונים דלעולם ארעא בחזקת מרא נקמא[ קיימא עכ״ל ,וכן
כתב הרשב״א בחידושיו )גיטין עה (.והרב המגיד פ״ח מגירושין )הכ״א( ע״ש .ואי
תפיסה מהני בפלוגתא דרבוותא ,למה כתבו ומסרן ליד המקבל דהיינו תפיסה
ברשות דמהני אפילו בתיקו וכמו שיתבאר להלן אי״ה )בכלל ז( ,תיפוק ליה
דאפילו תפס אותן המקבל מתנה לא מפקינן מיניה כיון דתפיסה מהני בפלוגתא
דרבוותא.
ואף שהרב ז״ל )סימן צ״ב( לא נעלם מעינו דבר זה והביא לשון הר״ן והרב המגיד
וכתב דאין מכאן ראיה ,דלשון ומסרן דנקטו מילתא פסיקתא נקטו ולא נחתו
השתא לדיני תפיסה ,ונסתייע לזה שהרי דעת הרב המגיד דאפילו בתיקו
מהני תפיסה .אבל באמת בתלתא הוי חזקה ,וכיון שכולם תפסו בלשונם ומסרן
לאו באקראי הוא אלא דסברי דתפיסה לא מהני בהו ,ודרך הראשונים לשמור
המלות.
ובלעדי זאת לא ידעתי איך יפרנס לשונם בשיטתו ,שהרי הרב ז״ל מתלתא טעמי
אתא עלה דתיהני תפיסה כפלוגתא דרכוותא כמו שכתבתי בסעיף א׳,
והנה הנך טעמי דקים לי חשיב כטוען ברי או כתפם קודם הספק לא מיסתגי
אליבייהו ,דאינהו אין מחלקים בכך וכמו שכתבתי בכלל ב׳)ס״י( וג׳)ס״א( ,ועל
כרחך לומר שהוא מהטעם חשלישי דעביד אינש דינא לנפשיה ,וא״ב גם
בקרקעות ראוי שתיהני דעביד אינש דינא לנפשיה שייך במטלטלין כמו
בקרקעות ,ומדוע כתבו דבמקרקעי הרי הן בחזקת בעלים הראשונים .אלא על
כרחך דתפיסה לא מהני אפילו בפלוגתא ]דרבוותא[ ,ובמטלטלין שמסדן דהוי
תפיסה ברשות מהני ,ובקרקעות לא מהני דאפילו תפיסה ברשות לא מהני בהו,

וזה

ברור לה

זר זהב
לה .נראה ליישב את דברי הש״ך ,דהנה
נחלקו האחרונים גבי דינא
דטעה בשיקול הדעת גבי קרקע ,אם אמרינן
בזה מה שעשה עשוי ,רבשער המשפט )סי׳
כ״ה סק״ז( כ׳ לצדד דהדין חוזר ,כיון דקרקע
בחזקת בעליה עומדת ,אולם באמרי בינה

)ייני דיינים סי׳ ל״ג( נקט דאפי׳ בקרקע מה
שעשה עשוי ,ומשום דכבר קם דינא ,עיי״ש.
]ונראה דלדרכו של הקצה״ח )סק״ד( דטעמא
דטעה בשיקול הדעת מה שעשה עשוי הוא
משום רהשתא הוי התובע מוחזק) ,ועי׳ בזה
לעיל הערה י״א( ,על כרחך דאין זה אלא

רמב

מונטרם
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הספיהות

ועוד נראה בעיני להביא ראיה מחידושיו בר״ם התקבל )כגיטין סג ,(:שמפרש
שם דהא דקאמר אביי שליח מתנה הרי הוא כשליח הגט להולך לאו
כזבי היינו משום דמספקא ליה אי הולך כזבי כרבי או לאו כזבי וכר׳ נתן
ומשום הכי במתנה לאו כזבי דמוקמינן אחזקת מרא קמא ,ע״ש מה שהביאו
לידי מרה זו ,וכבר רמזתי לשיטה זו לעיל בכלל ד׳ סעי׳ א׳ .ומדקאמר
אביי סתם הולך לאו כזבי משמע דאפילו תפס המקבל מתנה מפקינן מיניה,
וע״ד שהוכיח הרמב״ן מדברי הרי״ף דלא מהני תפיסה בתיקו מדסתם בהך
דרועה מזוין לפטורא וכמו שכתבתי בשמו בכלל הנז׳ ,והרי הולך אי כזבי
או לאו ]כזבי[ פלוגתא דתנאי הוא ואפילו הכי לא מהני ביה תפיסה .אלא
שיש לדחוק ולדחות ראיה זו ,אבל הראיה הראשונה היא ראיה שאין עליה
תשובה :
הן אמת שראיתי בכמה תשובות מחכמי ספרד שהם ז״ל גם כן מסכימים בדעת
הרשב״א ז״ל דיסבור דמהני ,והרב מוהר״י כולי ז״ל מביאם בפ״ז משכירות
)ה״ב( .וחילייהו ממה שכתב בתשובה ;חלק ג׳ סימן קס״ב( ז״ל ,כבר ראית שדעתי
נוטה לדעת רבינו יעקב דבל נזקין כאלו שהם נזקי הגוף יכול לומר סבור הייתי
לקבל ואיני יכול ,מכל מקום רוב חכמי ישראל וגם רבותינו נ״ע לא הסכימו
לכך ובו׳ ,לפיכך אני אומר שאם כבר פתח חלונותיו או סמך קוטרא ובית
הכסא אין מחייבין אותו לסותמן ולא לסלק ,ואם בא לפתוח אין מניחין
]אותו[ לפתוח ולסמוך לכתחילה ,דומה למה שאמרו ארעא היכא ]דקיימא[
זר
במטלטלין) ,וכשיטת השער המשפט(,
משא״כ בקרקע דל״ש בה תורת מוחזקות
כלל ,ממילא הדין חוזר[.
ולדרכו של השער המשפט יש ליישב את
שי׳ הש״ך ,די״ל דס״ל להראשונים
דבאמת מהני תפיסה בפלוגתא דרבזזתא,
ומטעמא דעביד איניש דינא לנפשיה,
וכמש״כ הש״ך ,ומ״מ לגבי קרקע לא מהני
תפיסתו ,דלא עדיף מטעה בשיקול הדעת,
דבקרקע הדין חוזר כיון דקרקע בחזקת
בעליה עומדת.
אכן נראה דיש לחלק ,דשאני טעה בשיקול

זהב
הדעת ,דיסוד זכייתו בקרקע הוא מדין
תפיסה ,ןדמצי לטעון דעל אידך לאתויי ראיה
שבי״ד פסקו הדין בטעות[ ,ולהכי לא מהני
בקרקע כיון דבחזקת בעליה עומדת ,משא״כ
בכל פלוגתא דרבוותא דלא הוכרעה בו
ההלכה ,הרי בכה״ג ביד הדיין להכריע לגמרי
כחד מינייהו ,והוי דינו דין גמור ,ובזה א״צ
כלל לטעמא דתפיסה ,וכן הבע״ד מצי
להכדיע הדין כמו שירצה ,ומדינא דעביד
איניש וכו׳ ,וא״כ מהני זה בין במקרקעי ובין
במטלטלין ,ועי׳ מש״כ בזה בשם המהרי״ט
לעיל הערה י״ט.

מונטרם

כלל ה סעיף ח

הספיהות

רמג

תיקום זוזי היכא דקיימי לוקמו .עכ״ל הרשב״א ,הביאו הכ״י בח״מ סי׳ קנ״ה
)סעיף ס״ב( ^י.

ובשיטה זו נמשך גם המשנה למלך בהלכות שבירות בפרק הנז׳ ,ובזה מיישב שם
מה ששאל הרב מוהר״ה אלפאנדרי להרב בעל מעשה חייא בסימן א׳
זר
לו .הנה בביאור מש״כ הרשב״א דאם בא
לפתוח אין מניחין אותו ,כ׳ בתשר
הגרעק״א )סי׳ קנ״א( וז״ל ,״דאף דעושה בשלו,
מ״מ כיון שבא לחדש דבר נקרא מוציא ,ועליו
לברר״ .והביאור בזה חוא כמש״כ בחידושי ר׳
ראובן על ב״ב )סי׳ ח׳( ,דאף ראין כאן הוצאה
ממוחזק ]דהרי אין המזיק בא ליטול רבר
מהניזק אלא רק להזיקו[ ,מ״מ כללא הוא
רמספק לא עבדינן עובדא ,ולכך לכתחילה לא
יסמוך .ולפ״ז גם מש״כ הרשב״א בהמשך
דבריו ,דאם כבר סמך אין מסלקין אותו,
מתפרש עד״ז ,דכיון שכבר סמך שוב אין
עושים מעשה לסלקו מספק.
והנה יסוד הך מילתא דמספק לא עברינן
עובדא ,אינו שייך כלל לדיני מוחזק,
וכמו שהוכיח בחידושי ר׳ ראובן שם ממש״כ
התום׳ בב״ב )נ ,p ,דאף בספק נפשות אזלינן
לקולא מהאי טעמא ,דמספיקא לא עבדינן
עובדא להורגו מספק] .והדי גבי נפשות ל״ש
כלל דין מוחזק כמבואר בתוס׳ בב״ק כז ,ב[.
ונמצא דיסוד ד׳ הרשב״א דאם כבר סמך אין
מסלקין אותו ,אינו ענין כלל להלכות תפיסה
ממוחזק ,אלא הוא דין בפנ״ע דכיון שסמך
לא עבדינן עובדא לסלקו מספק .ולפ״ז
צ״ע בדברי האחדונים שכ׳ להוכיח מתשו׳
הרשב״א דמהני תפיסה בפלוגתא דרבוותא.
אכן יעוי׳ בדברי החזו״א על ב״ב
אות י׳( ,שב׳ לבאד דבגוונא דתשו׳
הרשב״א באמת אית ליה להניזק תורת מוחזק
)סי׳ י״ג

זהב
בספק ,ומשום דבהלכות נזקי שכנים נתחדש
דאית ליה לניזק זכות ושעבוד ברשותו של
חבירו למונעו מלסמוך תשמיש המזיק לו,
ומה״ט על המזיק להרחיק את עצמו ,וזכות
זו הוי זכות ממון] ,דהלא חזינן דיכול הניזק
להקנות זכות זו למזיק בכדי שיוכל המזיק
לסמוך ,וזה שייך רק אם הוי זכות ממון[.
ואשר לפ״ז היכא דמספקא לן אי הקנה זכות
זו למזיק] ,וכגון בגוונא דתשו׳ הרשב״א,
דמספקא לן אם מצי הניזק לומר סבור הייתי
שאני יכול לקבל ואיני יכול לקבל ,ועכשיו
בטל הקנין[ ,שפיר הוי הניזק מוחזק בספק,
ואף אית ליה חמ״ק ,דהרי עד השתא היתה
זכות זו שלו בודאי ,והשתא דמספקא לן אם
פקעה מיניה חך זכות ע״י המכירה ,יש לנו
לאוקמיה אחמ״ק של הניזק ,וא״כ כשסמך
המזיק דיינינן לתפיסתו כתפיסה ממוחזק,
ומבואר היטב מש״כ האחרונים הנ״ל להוכיח
מדברי תשו׳ הרשב״א ]דאם סמך אין מסלקין
אותו[ ,דבפלוגתא דרבוותא מחני תפיסה.
אכן לפי המבואר צ״ע מש״כ הרשב״א
דמ״מ לכתחילה לא יסמוך ,דמשמע
דיש בזה איסור ,והרי בכ״מ דמהני תפיסה
]וכגון בספק בכור לשיטת הר״מ ,או קודם
שנולד הספק לתוס׳[ ,רשאי לתפוס לכתחילה
וליכא איסור כלל ,ומאי שנא הכא דלכתחילה
לא יתפוס ,וכן הק׳ בחזו״א שם.

ונראה

בזה ,דהנה יעוי׳ ברמב״ם בפ״ט
מהלכות נזקי שכנים הי״ג ,דגבי הנך

רטד

הונטרם

כלל ה סעיף ח

הסמיהות

על דברי תשובת הרשכ״א )ח״ב סוף סימן רצ״י( שכתב ועוד דאפוקי ממונא הוא
ולראשונים שאמרו שנתעברה לשוכר ואין מוציאין מידו שומעין ,והקשה
דאדרכה נימא אוקי קרקע בהזקת בעליה .והרב המשנה למלך תירץ דהרשב״א
זר זהב
ספיקות דהרחקת נזקי שכנים )עי׳ ב״ב כ ,ב(
שעלו בתיקו ,פסק הרמב״ם דלכתחילה לא
יסמוך ובדיעבד אם סמך מהני ]וכ״ה
בחידושי הרשב״א שם[ .ופירש הגר״א )חו״מ
סי׳ קנ״ה סק״ח( וז״ל ,״וטעמו של הרמב״ם
כיון דמן התורה נזקין אסור ,אזלינן לחומרא,
משא״כ להרחיק אח״כ ,כמ״ש בספק בכור
הממע״ה״ .ומבואר דטעמא דלכתחילה לא
יסמוך הוא משום דספק איסור נזקין
דאורייתא ,וספק דאורייתא לחומרא ,ומעתה
לפי דברי הגר״א לא תיקשי כלל קושית
החזו״א ,דדוקא בשאר ספיקות דליכא איסור,
רשאי לתפוס לכתחילה ,משא״כ הכא ,דאיכא
ספק איסור נזקין ,לכתחילה לא יסמוך.
אמנם אכתי צ״ע ,ראם יש בזה ספק איסור
מזיק ,אמאי בדיעבד אם סמך א״צ
להרחיק ,והרי אכתי יש לו להרחיק מטעם
ספק איסור מזיק .ומד׳ הגר״א משמע דנתכוין
ליישב ד״ז במש״כ בתוך דבריו דלאחר שכבר
סמך נעשה מוחזק וממילא הממע״ה] ,והיינו
דמה״ט ליכא חשש איסורן .אולם דבריו צ״ע,
דהלא דין הממע״ה מהני רק להתיר ספק
איסור גזל ,משא״כ גבי איסור מזיק בפשוטו
ל״ש כלל לדין הממע״ה ,ואמאי לא יצטרך
להרחיק לאחר שסמך] .ויעוי׳ בתק״כ סי׳ קכ״ז
שהביא בשם מהר״א ששון שכ׳ דלא מהני
תפיסה בספק נזקי שכנים ,ומהטעם הנ״ל,
דאכתי איכא ספק איסור מזיק[.
והנראה ביישוב דברי הגר״א ,דהנה לכאו׳
יל״ע בעיקר מש״כ הגר״א דספק
הרחקת נזקין אסור מן התורה ,והרי בפשוטו

דיני הרחקה דנזקי שכנים הם מדרבנן וכפי
שנראה בכמה דוכתא בפ׳ לא יחפור ,וכ״כ
בקרית ספר כפ״ט משכנים .ונראה דלעולם
גם הגר״א מודה דיסוד חיוב ההרחקה דנזקי
שכנים הוא אך מדרבנן ,אלא שס״ל דכיון
שתיקנו חז״ל חיוב הרחקה חזר דינו להיות
מזיק דאורייתא .והביאור בזה הוא עפ ״מ
שייסד הגר״ח )בברכ״ש על ב״ב סי״ג( דנזקי
שכנים ,מצד עצם צורתם ומהותם ,הם מכלל
ארבע אבות נזקין דאורייתא ,והא דהוצרכו
חז״ל לתקן חיוב הרחקה ,הוא משום
דמדאורייתא ל״ש דיני הרחקה בגוונא דעושה
ההשתמשות בתוך שלו ,שהרי יש לו רשות
לעשות תשמישיו בחצירו ,ומהני מה שעושה
בשלו להפקיע מיניה תורת ״מזיק״ .אולם כיון
שתיקנו חז״ל דיני הרחקה ,הרי דשוב אין לו
רשות על ההשתמשות המזקת ,ולא מצי
למימר דעושה בתוך שלו] ,דהלא איכא לניזק
שעבוד בחצירו להרחיקו[ ,וא״כ חזר דינו
להיות מזיק מהתורה .וזהו שב׳ הגר״א דספק
נזקין אסור מן התורה ,שהרי להצד דחייבוהו
חכמים בהרחקה חזר דינו להיות מזיק
מדאורייתא ,ונמצא דספק חיוב הרחקה נידון
כספק איסור דאורייתא ,ולהכי לכתחילה
יסמוך ,דספק איסור דאורייתא לחומרא.
ואשר לפ״ז מבואר היטב מש״כ הרשב״א
והרמב״ם דבדיעבד אם סמך א״צ
להרחיק ,וכ׳ ע״ז הגר״א דהוא מטעם
הממע״ה ,וכאמור הוא צ״ע ,דאם יש בזה
ספק איסור נזקין ,א״כ מה שייך בזה דין
הממע״ה .אמנם להמבואר ניחא ,דהרי

הונטדם

כלל ה סעיף ח

הספי־הות

רפה

קאי בשיטת הרשב״ם דבפלוגתא דרבוותא אפילו כקרקע סובר דמהני תפיסה.
ובאמת לכאורה מהנך תרתי תשובות הרשב״א משמע דסובר דבפלוגתא
דרבוותא מהני תפיסה ואפילו בקרקעות ,אבל לא ידעתי א״ב איך יתפרנסו
דבריו דפרק מי שאחזו שעל כל פנים מוכח משם דבקרקע לא מהני מיהו
תפיסה בפלוגתא דרכוותא^ז.
איכרא שבמוהרי״ט )ח״א( נח״ב חו״מ[ סימן ע״ה ראיתי שהניח בדעת
הרשב״א דבפלוגתא דרבוותא לא מהני תפיסה בקרקעות ,ואף
שהרשב״א נראה שמפרש ג״ב כמו הרשב״ם דהלכתא כרבה בארעא משום
דספיקא הוא ,התם משום דאיתרע חזקת מרא קמא דהבעלים ,דמיד שאמר
המחזיק שטרא מעליא הוא זכה המחזיק בקרקעו המוחזקת תחת ידו וכן האי
זר זהב
וי ״ ל עוד ,דכיון דהספק הוא לגבי הזכות
לפמש״נ נמצא ,דנהי דספק הרחקה נדון
על השתמשות ,א״כ ע״י שמשתמש
כספק איסור .מ״מ שורש הספק בזה מתלי
בפועל חשיב מוחזק .וכן מצינו בנמוק״י
תליא בדין הממון ,שהרי כל מאי דחייל על
בב״ב )ו p ,שב׳ לגבי ספק בחזקת תשמישים,
המזיק איסור לסמוך ,הוא רק עד כמה דאית
דהמחזיק חשיב מוחזק בתשמיש ולא אמרי׳
ליה לניזק זכות ממון בחצרו של המזיק
קרקע בחזקת בעליה עומדת ,ובד׳ הנמוק״י
להרחיקו] ,דאילולא חיוב ההרחקה לא חשיב
א״א לפרש כטעם קמא דהוי עושה בתוך
״מזיק״ כלל וכמש״נן ,וכיון דבזה גופא הוא
שלו ,דהרי בחזקת תשמישים ,גוף הדבר אינו
דמספקא לן] ,אם איכא לניזק זכות
שלו והמחזיק טוען רק שיש לו זכות
להרחיקו[ ,א״כ הגם דלכתחילה לא יסמוך,
השתמשות בשל חבירו ,ועל כרחך צריך
]ומטעם ספק איסור[ ,מ״מ בדיעבד אם כבר
לפרש כנ״ל ,דכיון דהספק הוא על זכות
סמך שוב א״צ להרחיק ,שהרי ע״י שסמך
ההשתמשות ,להכי זה שמשתמש בפועל
נעשה למוחזק על ההשתמשות ,ומהני דין
חשיב מוחזק .ומש״ב הרשב״א דמהני תפיסה
מוחזק דידיה להכריע דהוי ההשתמשות שלו,
בספיקא דמשכיר בית לחבירו ונתעברה
וכיון רדיינינן ליה כעושה בתוך שלו ,שוב
השנה ,י״ל דהתם לא חשיב תפיסת קרקע
לית ליה לניזק זכות להרחיקו ,וממילא ליכא
כלל ,כיון דהספק הוא על תשלומי השכירות,
דררא דאיסור וא״ש היטב.
וזה הוי מטלטלין.
לז .יש ליישב דבההיא דסמך קוטרא ובית
לח .ועד״ז מצינו בתשו׳ הרשב״א )ח״ב סי׳
הכסא ל״ש לומר קרקע בחזקת
רכ״ט( ]הובאו דבריו לק׳ כלל ז׳
בעליה עומדת ,שהרי הוא עושה בתוך שלו,
ס״ח[ ,גבי מי שמכר שדהו על תנאי ומספקא
ורק מספקא לן אי עושה כדין ,ומשו״ה
לן אי נתקיים התנאי והוי הקרקע של הלוקח
נחשב למוחזק בספק ,וכ״כ החזו״א בב״ב
או לא נתקיים והוי של המוכר ,וב׳ הרשב״א
)סי׳ י״ג אות י׳(.

רמו
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הספיהות

דהביא הב״י בסי׳ קנ״ה בשמו הוא ג״כ מהאי טעמא דמיד שמכר נזקים אלו
בשטר איתרע הזקת מרא קמא ,אלא דר״ת סובר דיכול למיהדר ביה ,אבל כל כמה
דלא הדר ביה שמה מכירה ,ומשום הכי מדמהו להא דהלכתא כרבה בארעא ע״ב,
ודבריו נאותין .אבל לא יושיענו מוהרי״ט בדבריו לפרש אידך תשובתו של
הרשב״א שהביא הב״י ]בהו״מ[ בסי׳ שי״ב )סעיף יד( ,דהתם לא איתרע הזקת מרא
קמא כלל ,וע״כ יצטרך מוהרי״ט לפרש ע״ד שפירש בו הרב מעשה חייא ע״ש
דהרשב״א חשיב ליה כודאי של השוכר ,שכן דעת הראשונים ע״ש:
ט ולענין דינא בפלוגתא דרבוותא אי מהני תפיסה או לא ,נראה בעניותי
להכריע דבפלוגתא דרבוותא של תנאי או אמוראי לא מהני תפיסה,
ובפלוגתא דרבוותא שאחר חתימת הש״ס כגון שני גאונים או שאר פוסקים
בכהאי גוונא מהני תפיסה .ולא שאני בא לאלומי פלוגתא דבתראי מפלוגתא
זר זהב
דבכה״ג מוקמינן לארעא ביד הלוקח ,והא
דלא אמרינן קרקע בחזקת בעליה עומדת
והוי של המוכר ,משום דאיכא מכירה ודאית
והספק הוא רק בקיום התנאי ,וממילא איתרע
לה חמ״ק ושוב מהני תפיסת הלוקח בשדה,
עכ״ד .אכן נראה דיש לחלק ,דשאני התם
דאיכא מכירה ודאית והספק הוא רק
בביטולה ,ולהבי איתרע חמ״ק ,משא״ב גבי
שטרא זייפא שהספק הוא אם להאמינו במגו
דהיתה מכירה כלל ,א״כ נמצא דהספק הוא
בעיקר המכירה ולא איתרע חמ״ק כלל.
ונ ר א ה לבאר באופ״א ,דהא דס״ל למהרי״ט
דאיתרע חמ״ק גבי שטרא זייפא ,אין
זה מכח מעשה המכירה ,אלא הוא משום
דבתחילה כשהוציא המחזיק השטר וטען הא
שטרא ,הוחזק לפנינו דהיתה מכירה ודאית
והוי השדה לו ,ואע״ג שאח״כ חזר והודה
דהוי שטרא זייפא ,מ״מ כיון דבשעה
שהוציא השטר ,החזקנו בוודאי דהוי השדה
שלו ,כבר איתרע חמ״ק ולכך מהני תפיסה,
]אולם מ״מ צריך שיתפוס בברי או קודם

הספק ,וכמש״כ להדיא בתשר המהרי״ט שם,
ומשום דהא דאיתרע חמ״ק מהני רק
להביאו לדרגת מטלטלין ,ובמטלטלין גופא
לא מהני תפיסה אם לא בברי או קודם
שנולד הספק[.
וכסברא זו מצינו בעליות דרבינו יונה שם,
]גבי פלוגתא דשטרא זייפא[ ,שב׳
לבאר טעמא דרבה דס״ל דמהני המגו ולא
חשיב מגו להוציא וז״ל ,״דשאני האי מגו,
דכיון שכבר קדם וטען מינך ובינתה והא
שטרא ,וכבר זכה בטענתו ,הרי כבר הוחזק
בקרקע ,וכי הדר אודי ,דשטרא זייפא ושטרא
מעליא הוי ליה ואירכם לאו מגו לאפוקי
ממונא הוא אלא לאוקמי״ .הרי דמהני הך
סברא דבשעה שהוציא השטר החזקנו
דהקרקע היא שלו לאשוויי ליה למוחזק
בקרקע] ,הגם דאח״כ הודה דהך שטרא הוי
שטרא זייפא[ ,וממילא לא חשיב מגו
להוציא .ועד״ז י״ל גם לענין תפיסה ,דכיון
דכבר החזקנו דהוי הקרקע של המחזיק,
ממילא איתרע חמ״ק ושפיר מהני תפיסתו.

מונטרם
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רמז

דקמאי לומר דפלוגתא דרבוותא דבתראי אלימי לאפוקי מחזקת מרא קמא
ופלוגתא דרבוותא דל,מאי לא ,אלא דטעמא קאמינא ,כבר הבאתי לעיל בריש
כלל א׳ דעת הרשב״ם דאעפ״י שפוסק כסומכוס דממון המוטל בספק חולקין
אפילו הכי בספיקא דתיקו סובר דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,וביאר טעמו
כיון דמסתפק הדבר לבי דינא ואין יודעין לפסוק הדין יהיו שותל,ין ויחזיק
המחזיק ע״ש.
וקרוב בעיני לומר רזהו נמי טעמו בזה שפירש בהא דהלכתא כרבה בארעא
משום דמספקא ליה הלכתא כמו שכתבתי בשמו בסעי׳ ו׳ ,והיינו דאף
דבספיקא דמציאות לעולם מוקמינן לקרקעות בחזקת בעליהן ומפקינן
מהמוחזק כמו בנכסי דבר שטיא ,בספיל,א דדינא לא עבדינן הכי אלא גם
דכמו שמחלק בזה לענין ממון המוטל בספק
ארעא היכא דקיימי תיקום
דבספיל,א דמציאות מפקינן המחצה מן המוחזל ,לאידך ואפילו הכי בספיל,א
דדינא אין יכולין להוציא הימנו כלום מטעם שאמר ,הכי נמי אף דבספיל,א
במציאות מוקמינן בחזקת מרא קמא ומפקי הבית דין מהמוחזק) ,סאפילו הכי
זר
לט .ומבואר מדברי רבינו ביאור חדש
במש״ב הרשב״ם רהלכתא
כרבה בארעא ]דהיכא דקיימא תיל,ום[ ,דאין
כוונת הרשב״ם דל״ש לאול,מי אחזל,ת מרא
ל,מא בספיקא דדינא ,וכמש״כ הגרעלו״א
]יעוי׳ לעיל בהערה כ״ו[ ,אלא ביאור דבריו
הוא ,דכשהספק הוא בדין ,בית דין
מסתלקץ מהספק ,וממילא המחזיל ,יחזיק
מה שבידו] ,וכן משמע דפי׳ את דברי
הרשב״ם בנתה״מ ,בכללי תפיסה סכ״ב,
יעו״ש[,
ונראה בדעת הגרע״א ]שמיאן בזה,
ומפרש את ד׳ הרשב״ם גבי
שטרא זייפא שלא ע״פ דרכו בפ׳ גט
פשוט[ דמפרש את מש״כ הרשב״ם בס׳ גט
פשוט דבספיקא דתיקו ״המחזיק יחזיק
במה שבידו״ ,דאין זה משום דבתיקו בי״ד

זהב
מסתלקין מן הספק ,אלא יסוד דברי
הרשב״ם הוא דבתיקו מודה סומכוס לרבנן
דהממע״ה ,דכל מאי דס״ל לסומכוס,
דממון המוטל בספק חולל,ין ,הוא רק
בספק גמור ,משא ״כ בספיקא דדינא דהוי
רק חסרון חכמה וידיעה ,מודה סומכוס
דהממע״ה .ולפ״ז דברי הרשב״ם בפ׳ גט
פשוט לא שייכא כלל לדברי הרשב״ם
בחזה״ב גבי שטרא זייפא] .ועי׳ בד׳ רבינו
לעיל )כלל א׳ ס״א( ,ובמשנ״ת בדבריו )שם
הערה ד׳( ,וצ״ע[.
]ולעיל )ס״ו( הביא רבינו מש״כ מוהר״א
ששון דהרשב״א מחלק בהאי
ענינא בין תיקו לפלוגתא דרבוותא,
ולהמבואר בד׳ רבינו כאן א״א לפרש כן,
שהרי ד׳ הרשב״ם בפ׳ גט פשוט הם בתיקו.
וכן משמע מד׳ הרשב״ם בב״ב )מא ,א( גבי

רמח

הונטרס
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בספיקא דדינא אין יכולין להוציא הימנו מטעם האמור ,דכל שאין יודעין
לפסוק הדין ישתוקו וממילא יחזיק המהזיק ,וזה נכון.
אעע״י שמדברי התוס׳ דשם שהבאתי לעיל )ס״ו( משמע שלא פירשו בו באופן
שפירשתי “ וגם נדו מפירושו לגמרי ופירשו דהלכתא כרבה בארעא
זר
ספיקא דמתנתא טמירתא ,שב׳ דהיכא
דקיימא ארעא תיקום ,והתם הרי לא הוי
פלוגתא דרבוותא יעוי״ש[,
מ .כוונת רבינו למה שהקשו התום׳ שם על
הרשב״ם ,מהא דאמרי׳ בכתובות
)כ ,א( דבתו״ת מוקמינן אחמ״ק ,ומבואר
מדברי התום׳ דפירשו מש״כ הרשב״ם ,דהא
דבתיקו מוקמינץ ארעא בחזקת התופס בה ,אין
זה משום דבספיקא דדינא בי״ד מסתלקין
מהספק ,אלא הוא משום דבספיקא דדינא
לא מוקמינן אחמ״ק ,ולכך הק׳ התוס׳ מהא
דמצינו בתו״ת דמוקמינן אחמ״ק ,ולא אמרי׳
היכא דקיימא ארעא תיקום ,וס״ל להתוס׳
לדמות פלוגתא דרבוותא לספיקא דתו״ת
לענין דין חזקה ,וכמש״ג לעיל בהערה כ״ד.
אכן נראה לפרש את דברי התוס׳ באופן
שלא יסתור לדרכו של הרשב״ם בפרק
גט פשוט .דבאמת גם התוס׳ נקטו דיסוד
דברי הרשב״ם בסוגיא דשטרא זייפא דהיכא
דקיימא ארעא תיקום ,הוא משום דבתיקו יש
להם לבי״ד להסתלק מן הספק ,ולהכי הוא
דלא מוקמינן אחמ״ק .ומה שהק׳ התוס׳ על
הרשב״ם מהא דבתו״ת מוקמינן אחמ״ק ,הוא
משום דס״ל דגם בספיקא דתו״ת יש לבי״ד
להסתלק מן הספק ,וכמו בספיקא דדינא.
]והיסוד בזה הוא עפמש״כ בשע״י ש״ה
פי״ד ,דבספיקא דתו״ת אין לבי״ד לעשות
שום מעשה כנגד העדים ,ועיי״ש שב׳ לדמות
לענין זה ספיקא דתו״ת לספיקא דתיקו[ .וזהו

זהב
שהק׳ התוס׳ על הרשב״ם מסוגיא דבר
שטיא ,דהרי בדברי הרשב״ם גבי שטרא
זייפא מבואר דהיכא דיש להם לבי״ד
להסתלק מן הספק ,מוקמינן לאדעא ביד
המחזיק ,ואילו בסוגיא דבר שטיא מבואד
דהיכא דבי״ד מסתלק מן הספק ]וכגון
בספיקא דתו״ת[ ,מוקמינן לארעא ביד המ״ק
ולא ביד המחזיק.
]ותי׳ ע״ז התוס׳ ,דשאני פלוגתא דרבוותא,
דכיון דהוי כמאן דאיתנהו ,דמי
לתו״ת למ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא ,ולהכי
ל״ש בזה דין חמ״ק כלל .אכן יעוי׳ בשע״י
שם שנקט דיסוד ד״ז דבתו״ת בי״ד מסתלק
מן הספק ,הוא דוקא למאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,ואילו לפמש״נ נמצא דהוא
גם למ״ד דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,דהדי
התוס׳ בקושייתם איירי להך מ ״ד כמבואר
להדיא בדבריהם ,ואפ״ה דימו לספיקא דדינא
דבי״ד מסתלק מהספק .וביסוד הפלוגתא אי
תו״ת הוי ספיקא דאורייתא או ספיקא דרבנן
צריך לבאר לפ״ז כמש״נ לעיל ) ה ער ה כ״ס ע״פ
ד׳ רש״י בערובין ,ואכמ״ל[.
ובזה ארווחנא ליישב את דברי הרשב״ם
התמוהים בב״ב )מג ,ב( ד״ה ואי בעית
אימא וז״ל ,״ואמור רבנן בכל ספק דין קרקע
היכא רקיימא ארעא תיקום שלא יוציאוה
בי״ד מיד המחזיק בה ,כראמר גבי פלוגתא
דרבה ורב יוסף )ב״ב לב ,ב( היכא דקיימא
ארעא תיקום ,לפי שנסתפק לנו הרין כן ,וכן
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משום דהוי מגו להחזיל ,ע״ש ,היינו משום דאינהו סכרי דכתיל,ו ג״כ חולל,ין
אליבא דסומכוס וכמו שכתבתי בכלל א׳ )ס״א( .והלכך אני אומר דגם התום׳
ז״ל לא אמרו למילתייהו אלא בתיקו או פלוגתא דרבוותא שנזכר בש״ס דאיהו
שמיה ספק ,דהאי ספק לאו מחמת חסרון ידיעה הוא ח״ו ,כי כלום היה חסר
זד זהב
)שם לד ,ב( גבי זה אומר של אבותי אר׳ נחמן
כל דאלים גבר ,ומשום דמספקא לן מי
שרוצה להחזיל ,יחזיל ,ולא נוציא מידו ,וגבי
נכסי דבר שטיא )כתובות כ ,א( אול,י תרי בהדי
תרי ואוקי ארעא בחזל,ת בר שטיא״ עכ״ל.
והנה בפשוטו יסוד ד׳ הרשב״ם הוא
תורתתפיסה
להוכיח דשייך
ומוחזקות בקרקע ,וא״כ לפ״ז תמוה טובא
מה שהביא הרשב״ם מההיא דבר שטיא,
דהרי התם מוקמינן לארעא ביד המ״ק ולא
ביד המוחזק ,וכבר תמה כן בקו״ש בב״ב
)אות קפ״ב( ,יעו״ש.
א כן לפי המבואר נראה ,דבאמת אין נידון
הרשב״ם להוכיח ראיכא תורת תפיסה
בקרקע ,אלא יסוד דבריו הוא להוכיח דאפי׳
בכה״ג שבי״ד מסתלקין מהספק] ,וכגון
בספיקא דדינא או ספיקא דתו״ת ,וכן
בכדא״ג ,דהוא נמי מתורת הסתלקות בי״ד,
וכמש״כ בתשו' הרא״ש סי׳ ע״ז[',מ״מ חייל
בזה דינא דהממע״ה ושוב לא מהני תפיסה.
דלכאו׳ היה מקום לומר ,דהיות ובי״ד
מסתלל,ין מן הספק ,א״כ לא שייך בזה דין
הממע״ה כלל ,אלא כל הרוצה לתפוס יתפוס,
קמ״ל הרשב״ם דבאמת אין הדין כן ,אלא
היכא דל,יימא ארעא תיקום והממע״ה ,ושוב
לא מהני תפיסה] .ולפ״ז מבואר בשי׳
הרשב״ם דבכדא״ג לאחר שנתגבר הראשון
לא מהני לחזור ולתפוס )וכשיטת הרא״ש
בב״ב פ״ג אות כ״ב ,ודלא כהתוס׳ בב״מ ו,
א( ,וכ״כ הנמוק״י )ב״ב ,טז ,ב בדפי הרי״ף(,

בשי׳ הרשב״ם יעוי״שן .והטעם לזה הוא,
דדין הממע״ה אינו הכרעה בספק ,אלא רק
דמספק מוקמינן ממונא היכא דקאי ,ולהכי אין
בזה סתירה למה שבי״ד מסתלקין מהספק,
דמ״מ יש לנו לאוקמי לארעא היכא דקיימא,
וממילא הממע״ה ושוב לא מהני תפיסה.
ולפ״ז מיושב היטב מה שהביא הרשב״ם
מההיא דבר שטיא ,דמהתם חזינן
דאפי׳ היכא דבי״ד מסתלק מהספק] ,וכגון
בתו״ת כדמיירי התם[ ,מ״מ חייל בזה דין
הממע״ה ,אלא שבההיא דבר שטיא הוי
המ״ק מוחזק ואידך מוציא ,ולהכי מול,מינן
לארעא ביד המ״ק ועל אידך לאתויי ראיה,
משא״כ היכא דליכא מ״ק וכגון בההיא
דשטרא זייפא ]דהוי ספיל,א דדינא ולא
מוקמינן אחזקה[ ,מוקמינן לארעא ביד
התופס בה ,אולם הכל מיסוד אחד ,דהיכא
דקיימא ארעא תיקום ,אלא דבדאיכא מ״ק,
ה״קיימא ארעא״ הוא אצל המ״ק ,ובדליכא
מ״ק ,ה״קיימא ארעא״ הוא אצל המוחזק,
וא״ש היטב] .ועוד אפ״ל ,דלעולם היכא
דאיכא מחזיק בקרקע ה״קיימא ארעא״ הוא
אצל המחזיק ,אלא שבההיא דבר שטיא
מיידי בגוונא דליכא מחזיק בקרקע ,ולהכי
ה״קיימא ארעא״ הוא אצל המ״ק .ולפ״ז צ״ל
דהא דאיתא התם ,דאי תו״ת הוי ספיקא
דאורייתא לא מוקמינן אחזקת בר שטיא,
הכוונה היא שיחלוקו מספק ,וכמש״ב
הגרעק״א והדברי חיים ,הובאו דבריהם לעיל
בכלל ב׳ הערה ו׳[.

רנ
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מחכמי חש״ס ,אבל פלוגתא דרברותא שאחר חתימת הש״ס כולי עלמא מודי
רכזה מחני תפיסה ואפילו בקרקעות משום דבכהאי גוונא ראוי להדיין להכריע
בדבר וכמו שהבאתי כשם הרא״ש בסעיף ג׳ ,וכל שאינו יכול להכריע בדבר
לאו דיין הוא בדבר הזה וימשוך ידו הימנו עד שידון מי שלבו שלם בדבר ויודע
להכריע ,ולא שידון על פי חסרון ידיעה דידיה לשוויה ספיקא ולוקמה אחזקת
מרא קמא כדרך שמעמידין בספיקא דמציאות ,דספיקא דדינא שלא נזכרה
בש״ס לאו שמיה ספק כמ״ש.
ובלעדי זאת הנך רואה כמה כרכורים כרכר מוהרי״ק ז״ל בשרש קס״א לומר קים
לי כרש״י דלא כר״ת ,לפי שכבר אמר מהר״מ בדורו שאין מי שיכריע בין
רש״י לר״ת ,וכל שכן אנן יתמי ריתמי ,ומהאי טעמא כתב בשרש צ״ד שאין לומר
קים לי אלא במחלוקת שבפסקים שפסקו האחרונים ע״ש.
ואם דהאחרונים ז״ל תפסו דלעולם מצי אמר קים לי ,וכן משמע מדברי בית הילל
באה״ע סי׳ נ״ב שכן פשט המנהג ,מכל מקום די לנו בזה שנאמר כך
במחלוקת שאחר חתימת הש״ס ,אבל במחלוקת שנזכרה בש״ס יראה בעיני
ברור שגם מוהרי״ק מודה דאין לומר קים לי ,דודאי אין בדורינו מי שיכריע בין
רבינא לרב אשי ,ולפי מה שכתבתי לעיל בסעיף ב׳ בסופו ,גם בימי חכמי הש״ס
לא היה מהני קים לי בפלוגתא דידהו וכל שכן האידנא®*:
זר זהב
מא .עי׳ בשיעורי הגר״ש רוזיבסקי ) ב ״ ב ו ,א(
שכ׳ להוכיח חילוק זה מדברי
הנמוק״י שם שהביא מחלוקת ראשונים גבי
חזקת תשמישים אי בעי ג׳ שנים וטענה,
ומסיק הנמו״י דכיון דהוי ספיקא מוקמינן
להתשמיש ביד המחזיק בו עכ״ד .ולבאר צ״ע
דהרי קיי״ל דקרקע בחזקת בעליה עומדת והוי
המ״ק מוחזק ,וע״ב צ״ל בדעת הנמוק״י דס״ל
כהרשב׳ם בשטרא זייפא דבספיקא דדינא
בי״ד מסתלקין מהספק וממילא היכא דקיימא
ארעא תיקום ,וכן יש לדקדק מלשון הנמוק״י
שכ׳ וז״ל ,״דכי שתקינן ושבקינן ליה בחזקתו
ולא עבדינן מידי״ ,ומשמע דזכייתו בתשמיש

אינה מדין הממע״ה אלא משום דבי״ד
מסתלק מהספק ולא עבדינן מידי וכמש״נ.
אלא שהק׳ ע״ז הגרש״ר דהרי התוס׳
והראשונים נחלקו על הרשב״ם גבי שטרא
זייפא ,והוכיח מזה דער כאן לא פליגי
הראשונים אלא בספיקא דרינא בזמן הש״ס
דאי״ז חשוב כחסרון ידיעה אלא הוי ספק
גמור ,ולהכי מוקמינן אחמ״ק ,משא״כ בנידון
הנמוק״י דהוי פלוגתא דרבוותא דאחר חתימת
הש״ס ,בזה אף החולקים על הרשב״ם מודו
ראי״ז נחשב לספק גמור אלא רק חסרון חכמה
וידיעה ,וממילא א ״א למיעבר מירי ,אלא
שתקינן ושבקינן ליה בחזקתו.
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רנא

ובהא" מילתא אדווח לן שמעתתא טובא ויכולין אנחנו להשרות כל הפוסקים
שיהיו כולם שפה אחת להכרעה זו ,שמה שנראה משני תשובות
הרשב״א דבפלוגתא דרכוותא מהני תפיסה וכמו שכתבתי בסעיף ח׳ משום
דאינהו תרוויהו פלוגתא דרבוותא דאחר חתימת הש״ס הוא ,אבל האי דמי
שאחזו בנתינה בע״כ והאי דתחילת פרק התקבל בהולך כזכי פלוגתא דרבוותא
שנזכרה בש״ס ומשום הכי לא מהני .ואתיא נמי שפיר דברי מהר״מ שלא יסתרו
אהדדי וכמו שהקשיתי לעיל בסעיף ז׳ ,משום דמה שהביא המרדכי משמו
בפרק ה׳ דכתובות קאמד היכא ששני גדולים חולקים ,והיינו מחלוקת שאחר
חתימת הש״ס ,ואותה תשובה שהבאתי היא מחלוקת דרב ושמואל במת לוה
בחיי מלוה ומשום הכי דן בה דלא מהני תפיסה .וכן מה שמביא הרב ז״ל )סימן
פ״ב( משום חשובת הגאונים דמהני תפיסה בפלוגתא דרבוותא איירי נמי
מפלוגתא דרבוותא דאחר שנחתם הש״ס ,כמו שכתב להדיא היכא דאיכא שני
תשובות לשני גאונים.
ואת״ שפיר נמי דברי המרדכי דבתיקו פסק )כתובות סימן קמ״ד( דלא מהני תפיסה
ובנדונית חתנים מביא )שם סימן קנ״ד( בשם הר״ש ב״ר ברוך דאי תפס
החתן מצי אמר קים לי כרש״י ,ובשביל זה הגיע להתופסים דגל קים לי לחלק
בין תיקו לפלוגתא דרבוותא ,אבל לפי דברי אין הפרש בזה כלל ,אלא במה
שנזכר בש״ס אפילו בפלוגתא דרבוותא לא מהני תפיסה ומה שלא נזכר בש״ס
אפילו כספיקא נמי מהני תפיסה ,ומטעם האמור ,דכל מי שאינו יודע להכריע
זר זהב
פב .יערי׳ לעיל )ס״א( מה שהביא רבינו
מהש״ך התפיסה בפלוגתא
דרברותא מהני מטעם דהוי תפיסה בברי,
ובדברי רבינו לעיל )בכלל ב׳ ס״ה( מבואר
דתפיסה בברי מהני רק היכא דאיכא ספיקא
לפנינו ,וא״ב לפמש״ב רבינו כאן ]לחלק
בין פלדגתא דרבוותא שבזמן הש״ס דמקרי
ספק ,לפלוגתא דרבורתא דאחר חתימת
הש״ס דהוי רק חסרון ידיעה[ ,יש לדון
דלטעם הש״ך תיהני תפיסה דוקא
בפלוגתא דרבוותא שבזמן הש״ס כיון

דמיקרי ספק ,משא ״כ בפלוגתא דרבוותא
דלאחר חתימת הש״ס כיון דהוי רק חסרון
ידיעה לא תיהני תפיסה ,והוא להיפוך
מהכרעת רבינו כאן.
ו ל עי ל )בכלל א׳ הערה ד׳( הבאנו את דברי
הפר״ח ,דהא דלא אזלינן בתר חזקה
בספיקא דדינא הוא מטעם דלא חשיב ספק
גמור אלא רק חסרון ידיעה .ולהמבואר
בדברי רבינו כאן יש לחלק בזה בין פלוגתא
דרבוותא הנזכר בש״ס דהוי ספק גמור,
וממילא אזלינן ביה בתר חזקה ,לבין

תב
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בספיקא או בפלוגתא דרבוותא שאחר שנחתם הש״ס ימשוך ידו הימנו .ואולי
מקום הניחו לי להתגדר:
זר זהב
בפלוגתא דרבוותא ,דפלוגתא דרבוותא הנזכר
פלוגתא דרבוותא דלאחר חתימת הש״ס
דהוי רק חסרון ידיעה ,ובכה״ג לא אזלינן בש״ס חשיב ס״ס כיון רהוי ספק גמור,
משא״כ פלוגתא דרבוותא דלאחר חתימת
בתר חזקה.
ועי׳ בשו״ת באר יצחק
שכ׳ לחלק עד״ז לגבי ספק ספיקא

)חיו״ד סי׳ י׳ ענף י״ב(

הש״ס כיון דהוי רק חסרון ידיעה ,לא מקרי
ס״ס.
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רנג

בללו
ישא מרברותיו בענין אין הולכין בממון אחר הרוב ,ומהאי טעמא לעולם
מצי המוחזק למימר קים לי אפילו במיעוט נגד רבים .ובו יבוארו עור איזה
כללים נאותים בדיני קים לי:

א נקטינן

דאין הולכין בממון אחר הרוב .דאיתמר בריש המוכר פירות )כ״ב
צב (.המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,רב אמר הרי זה מקח טעות,

ושמואל אמר יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך .רב אמר הרי זה מקח טעות
דרובא לרדיא זכני ,ושמואל אמר לך כי אזלינן בתר רובא באיסורא אבל
בממונא לא .וקיימא לן הלכתא כשמואל בדינא ,וכן פסקו כל הפוסקים י*.
זר זהב
א .בעיקר הך כללא דאין הולכין בממון
אחר הרוב נאמרו כמה טעמים,
דהנה יעוי׳ בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב( דהקשה
אמאי לא מהני רובא לאפוקי מחזקת ממון
והרי קיי״ל דרובא וחזקה רובא עדיף ,ותי׳
ע״ז דשאני חזקת ממון דאלימא משאר
חזקות ,ולגבי חזקת ממון לא אמרינן רובא
וחזקה רובא עדיף .ומבואר מדבריו דטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא משום
דחזקת ממון אלימא טפי מרוב] ,ועיי״ש
מש״ב בביאור החילוק בין חזקת ממון לשאר
חזקות ,ועי׳ במה שנתבאר ביסוד ההלכה של
חזקת ממון ,בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ט[,
אכן יעוי׳ בתרוה״ד סי׳ שי״ד ]הובא בקצה״ח
שם[ ,שכ׳ ליישב קושיא זו באופ״א
וז״ל ,״דשאני חזקת ממון דאית ביה טעמא
דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,ורובא לאו
ראיה״ ,ומבואר דטעמא דאין הולכין בממון
אחר הרוב אין זה משום דחזקת ממון אלימא
מרוב ,אלא הוא מדינא רהממע״ה דרובא לא
חשיב ראיה להוציא ממון .והיסוד בזה הוא,
דלהוציא ממון בעי ״ראיה ברורה״] ,וכלשון
הרשב״א בכתובות )יא ,א( וכ״ה ברמב״ם )פ״ז

מהל׳ עבדים ה״ב( ,יעו״ש[ ,ורובא לא מקרי
״ראיה ברורה״ ,ולהכי לא מהני להוציא ממון.
וע״ע בדברי הגר״א בחו״מ )סי׳ רל״ב ס״ק ל״א(.
ורבינו בסמוך )ס״ג( פירש דטעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא משום
דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקת ממון והוי
פלגא ופלגא .וכן מבואר בשו״ת הרעק״א
)מהדו״ת סי׳ ק״ג סק״ה( .וצ״ע ,דלהלכה קיי״ל
כרבנן דר״מ דלא אמרינן סמוך מיעוטא
לחזקה ,ועי׳ מש״כ בזה להלן בהערה י״ט.
ובש״ש )ש״ד פ״ח( כתב דהא דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא מגזה״כ
ד״על פי שנים עדים יקום דבר״ ,דבהך קרא
נאמר דבעי שני עדים דוקא ולא סגי ברוב או
חזקה .אולם דבריו צ״ע ,דלפ״ז מן הדין היה
דגם בדבר שבערוה לא יהני רוב ,דהרי קיי״ל
דאין דבר שבערוה פחות משנים ]וכדילפינן
בגמ׳ בסוטה )ג ,ב( ובגיטין)צ .א( בגזירה שוה
״דבר דבר״ מממון[ ,ואילו בסוגיא דריש גיטין
)ב p ,מפורש דבדבר שבערוה אזלינן בתר
רובא .וכן צ״ע מהמבואר בב״ק )מו ,p ,דדינא
דאין הולכין בממון אחר הרוב נלמד מסברא
ולא מקרא] .ואפי׳ לס״ד שם רהוא מקרא,

רנד
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א בל דע שהתום׳ בריש סנהדרין ) ג ; ד״ה דיני ממונות( כתבו דגם שמואל לא פליג
אלא ברובא לרדיא דלאו רוב מעליא ,אבל בתר רוב מעליא גם שמואל
מודה דאזלינן בתרה .דעל מה דמשני הש״ס התם דר׳ יאשיה מייתי בקל והומר
דניזל בדיינים בדיני ממונות בתר רובא ,דמה דיני נפשות דחמירי אמרה רחמנא
זיל בתר רובא דיני ממונות לא כל שכן ,כתבו ז״ל ,ותימה דבריש המוכר פירות
קאמר שמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב ,ואמאי לא יליף בקל וחומר מדיני
נפשות כדאמר הכא .ואין לומר דדיני נפשות גופייהו לא אזלינן בתר רובא
זר זהב
מ״מ מייתי הש״ם קרא ד״מי בעל דברים יגש
אליהם״ ,ולא מייתי קרא דעל פי שנים עדים
יקום דבר[ .ועוד יל״ע בדבריו דהרי מאי
דקיי״ל דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
דוקא כשהוא להוציא ממוחזק] ,וכמש״ב
התוס׳ בב״ב כג ,ב[ ,ואילו הך קרא דע״פ
שנים עדים וכר ,נקט הש״ש בפשיטות )בש״ו
פ״ג( דנאמר אפי׳ היכא דאין הממון ברשות חד
מינייהו .וע״כ צ״ל כמש״ב בשערי ישר )ש״ג
פ״כ( ,דמה שאמרה התורה ע״פ שני עדים יקום
דבר הוא למעוטי עד אחד דאינו נאמן ,אולם
שאר ראיות דאינם מדין עדות ,וכגון רוב
וחזקה ,לא נתמעטו מהך קרא ,וכ״כ בחידושי
ר׳ שלמה )ח״ב סי׳ כ״א(] .אכן יעוי׳ ברשב״א
הנ״ל בכתובות )יא ,א( ,דמשמע מדבריו
דהמקור לדין זה דבעי בממון ראיה ברורה
הוא ממאי רבעי שני עדים בממון ולא סגי
בע״א ,יעו״ש היטב) ,וע״ע ברש״י בכתובות פה ,א
ד״ה קרענא( ,ולכאו׳ משמע מזה כדרכו של
הש״ש ,דהא דלא מהני שאר ראיות בממון
הוא מקרא רעל פי שני עדים .ועי׳ בבית יעקב
על כתובות )כב ,א( ד״ה מנין ,שהביא מד׳
הרשב״א בקידושין דמגו לא מהני בדבשב״ע
דילפינן דבר דבר ממון ,ולהמבואר כאן אזיל
הרשב״א לטעמיה .אולם צ״ע בזה מסוגיא
דשליש )גיטין סד ,א( ,דמבואר דנאמנת במגו
דאי בעי אמרה לדידי יהבי ניהליה ,הרי להדיא

דמגו מהני בדבשב״ע
ועי׳ במהרש״א )כתובות סוף ט ,ב( ובקו״ש
קי״ט( ובקוה׳׳ע )סי׳ עו ס״ג([.

)ועי׳ בתורת גיטין שם(.
)ב״ב

ו ב שו ״ ת חלקת יואב )חו״מ סי׳ ט״ו( יצא לדון
בדבר החדש ,דיסוד הדין דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא משום דדין רוב
נאמר רק לגבי חיוב בי״ד כגון מיתה ומלקות,
משא״כ בדיני ממונות דהוי חיוב של הבע״ד,
ובי״ד רק כופין אותו לקיים חיובו ,בכה״ג לא
נאמר דינא דאחרי רבים להטות ,ועיי״ש
במש״כ לחדש לפ״ז דבקנסות כיון דהוי
חיובא דבי״ד ,אזלינן אחר הרוב] .ועד״ז כ׳
בחדושי חמד״ש על גיטין ) ב  ,ב( יעוי״שן.
ריעוי׳ ברשב״ם בב״ב )צב ,א( שב׳ לבאר
טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב
באו״א וז״ל ,״דבממונא לא אזלינן בתר רובא
אלא אחר טענה טובה״ ,והיינו דדין רוב לא
נאמר כלל לגבי ממון כיון דבספק ממון אזלינן
רק בתר זה שטענתו אלימה יותר ,ודין רוב לא
מהני לאשוויי טענה טובה] ,ועיי״ש בהמשך
דבריו שב׳ דרובא בממון הוי ״כפלגא
ופלגא״[ .ועי׳ בחמדת שלמה על מם׳ כתובות
)טז ,א( שהוכיח כן בדעת התום׳ בב״מ )כ ,ב(
ד״ה איסורא דס״ל כהרשב״ם הנ״ל ,ועי׳ בזה
להלן )כלל ח׳ הערה ל( ,וראה מה שהרחבנו
בענין זה בקו׳ כלל גדול םי׳ י״ט ,וכ׳.
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רנה

ברובא דליתא קמן ,דהא בריש פרק בן סורר ומורה )סנהדרין סט (.משמע דבכל
דוכתא אזלינן בתר רובא בדיני נפשות כגון רוב נשים ילדן לט׳ ורובא דאינשי
טעו בעיבורא דירחא .וצריך לומר דרובא לרדיא זבני לא חשיב כהנך רובא
עכ״ד .מיהו דבריהם קשין בעניותי לשמוע ,שכתבו דרובא דרדיא לא חשיב
באינך רובא ולא השמיעונו ריעותא דהאי רובא מה הוא ,ונמצא דנפל האי
כללא דשמואל דאמר אין הולכין בממון אחר הרוב בביראב:
זר
ב .ויעוי׳ בש״ש )ש״ד פ״ו( ובאבני מלואים
)סי׳ מ״ה סק״ב(] ,ועד״ז בגליון
מהרש״א בסנהדרין שם[ ,שב׳ לבאר דברי
התוס׳ בסנהדרין ,ע״פ מש״ב הרמב״ן
והדיטב״א בקידושין )נ ,ב( ,דרוב התלוי
במנהג הוי רוב גרוע ,כיון שכל אדם שרוצה
לנהוג כהמיעוט יכול לנהוג] ,ולהכי לגבי
איסור אשת איש החמירו חכמים שלא לסמוך
על הך רובא כיון דהוי גרוע יעו״ש[ .ומהאי
טעמא רובא לרדיא לא מהני לאפוקי ממונא,
כיון דהוי רוב גרוע ,דפעמים שאדם רוצה
לנהוג כהמיעוט ולקנות לשחיטה ,ולאפוקי
ממונא בעי דוקא רוב מעליא .אכן יעוי׳
בש״ש )שם פ״ו( שהקשה על ביאור זה
מסוגית הגמ׳ בפ׳ המוכר פירות ,דפריך על
רב דאמר דהולכין בממון אחר הרוב,
מהאשה שנתארמלה ,ומשור שנגח את הפרה,
דניזל אחר רוב נשים בתולות נישאות ,ואחר
רוב פרות דמתעברות ויולדות ,ומשמע
דלשמואל ניחא ,והרי הנך רובי לא תליא
במנהג ,ועיי״ש מה שנדחק לתרץ בזה.
ונדאה ליישב ,דהנה בעיקר החילוק בין רוב
מעליא ]וכגון רוב נשים בתולות
נישאות[ לרוב גרוע ]וכגון רובא לרדיא[ ,נראה
הביאור בזה ,דרוב מעליא הוא רוב שמהני
לסלק את הספק ,וממילא מהני להוציא ממון,
דהרי היכא דליכא ספיקא ל״ש דין הממע״ה
)וכמש״נ לק׳ בהערה ט׳ ,והוא מיסודו

זהב
של הש״ש ש״ב פ״ד יעו״ש( ,משא״כ רוב
גרוע פירושו רוב שלא מהני לסלק הספק,
ולהכי לא מהני להוציא ממון .ולפ״ז נראה
דהא דס״ל להתוס׳ בסנהדרין דהולכין בממון
אחר הרוב ,ברובא מעליא ,הוא דוקא בגוונא
דהמוחזק טוען שמא ,וכדמיירי במוכר שור
לחבירו ונמצא נגחן ,דאין המוכר יודע מה
בלב הקונה אם נתכוין לשחיטה או לרדיא,
והיות והוי המוחזק שמא ,מהני הרוב לסלק
את הספק .משא״כ גבי האשה שנתגרשה
דהבעל טוען בברי דאשתו היא מן המיעוט
שנישאות אלמנות וכתובתה מנה ,לא מהני
בזה הרוב לסלק את הספק ,דכיון דאיכא
כנגדו ברי של הבעל שטוען להדיא שהיא מן
המיעוט ,מהני טענתו לעורר ספק כנגד הרוב,
]וכן ביתומים חשבינן להו כבאים בטענת ברי
ע״י דין טענינן כמבואר ברא״ש שם[ ,וה״ה
גבי שור שנגח את הפרה ,מיידי במזיק וניזק
טוענים ברי וכמש״כ הרשב״ם שם .ונמצא
לפ״ז דבהנך רובי ]היינו רוב פרות מתעברות
ויולדות ,ורוב נשים בתולות נישאות[ ,כיון
דהנתבע טוען להדיא בברי שהוא מן
המיעוט ,א״כ לא אלימי הנך רובי ״רובא
לרדיא דלא מהני להוציא ממון ,שהרי
בתרוייהו לא מהני הרוב לסלק את הספק,
ומה״ט הקשה הש״ס דוקא על רב דס״ל
דמהני רובא דלרדיא להוציא ממון ,אמאי
בהנך רובי לא מפקינן ממונא .וכעין יסוד זה
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וראיתי בב״ח לה״מ סי׳ רל״ב )סעיף כא( שהביא שם דברי תום׳ הללו ,וביאר
דבריהם דמשום הכי רובא לרדיא לאו רוב טעליא ,לפי שבעד אדם
אהד שקונה מאה שורים לרדיא יש מאה בני אדם שקונין עשרה שורים
לשחיטה וכן פירש על דרך זה האי דזרעוני פשתן דמדמה להו התם בש״ס
זר זהב
]דטענת ברי מועלת שלא יסתלק הספק[,
מצעו בש״ש )ש״ב פ״ד( שב' דיסוד דינא דכאן
נמצא כאן היה הוא דאין לנו להסתפק לגבי
הרשות הקודמת ,ושם בפ״ט כ׳ דזהו דוקא
במוחזק שמא ,משא״כ במוחזק ברי ל״ש
לומר כאן נמצא כאן היה ,וכ׳ הטעם לזה
דמהני מה שטוען המוחזק ברי לעורר ספק
לפנינו ,יעו״ש .וע״ע להלן בהערה ו׳ במה
שנתבאר שם בדברי התוס׳.
ג נראה דאין כוונתו דכנגד אדם א׳ שקונה
מאה שוורים לרדיא איכא מאה
בנ״א שקונים כ״א עשרה שוורים לשחיטה,
דלפ״ז ליכא רובא לרדיא אלא לשחיטה,
אלא כוונתו דכנגד אדם א׳ שקונה מאה
שוודים לדדיא ,איכא מאה בנ״א שקונים
בסה״כ עשרה שוורים לשחיטה ,באופן דרוב
השוורים הנקנים בשוק הם אמנם לרדיא,
ולא לשחיטה ,אלא שהיות ואיכא רובא
דאינשי דקונים לשחיטה ,מהני הך רובא
לגדע בדובא לרדיא] .ודוגמא לזה מצינו
בסוגיא התם גבי רוב נשים בתולות נישאות,
דאיתרע הך רובא ע״י רובא דנשים יש להם
קול ,יעו״ש[.
אכן צ״ע בזה ,דנהי דרוב השוורים הנקנים
בשוק הם לרדיא ,מ״מ כיון דרובא
דאינשי קונים לשחיטה ,מסתברא דיש לילך
בתר רובא דאינשי ,ולא בתר רוב השוודים,
שהרי שורש הספק בזה הוא על כוונתו של
הלוקח אי נתכווין לקנות לרדיא או לשחיטה,

וכיון דרובא דאינשי קונים לשחיטה יש לנו
לומר דנתכוון לשחיטה .ונראה בזה לפי
המבואר בסוגיא שם דמוקי לפלוגתא דרב
ושמואל בגברא דזבין לשחיטה ולרדיא,
ולפ״ז ניחא ,דהיות וזבין להכי ולהכי ,אין
מקום כלל לילך בתר רובא דאינשי] ,שהרי לא
מספקא לן מאיזה אינשי הוא ,דידעינן דזבין
להכי ולהכי ,אלא דמספקא לן לאיזה צורך
היתה קניה זו[ ,ולהכי שפיר אזלינן בתר רוב
הקניות שהם לרדיא] .אלא שמ״מ מהני רובא
דאינשי לגרע ברובא לרדיא וכנ״ל[.
ובזה ארווחנא ליישב את קושית הרש״ש
בב״ק )מו , p ,שהקשה דלמאי דמוקי
הש״ס בגברא דזבין להכי ולהכי ,היאך שייך
בזה דין רוב כלל ,והרי הך גברא נפיק מרובא
דעלמא ע״י דזבין לתרוייהו] .ועי׳ בדשב״א
בב״ב )צב p ,דכבד עמד בקושיא זו ,ומש״כ
ליישב שם צ״ב .והרש״ש שם כ׳ להוכיח
מכח קושיא זו דמיירי כסרסור שקונה ומוכר
לאחדים ,וכ״ה להדיא בחדושי תלמיד
הדשב״א והרא״ש בב״ק שם .אולם יעוי׳
בדשב״ם ובדגמ״ה בב״ב )צב ,א( ,שכ׳ להדיא
דאיירי בגברא שהוא טבח ואומן ,ולפ״ז
אכתי צ״ע[ .אכן לפמש״נ לדרכו של הב״ח
א״ש ,דבאמת אין כוונת הש״ס דאזלינן בתר
רובא דאינשי ,אלא אזלינן בתר רובא
דשוורים ,דרוב השוורים הנקנים בשוק הם
לרדיא ,והך רובא שפיר שייך גם בגברא
דזבין להכי ולהכי ,וע״ע מש״כ בסמוך
בהערה ו׳.
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)צג (.אהדדי ,משום דהתם נמי כנגד אדם אחד שקונה עשרה סאין לזריעה יש
מאה בני אדם שקונין מיהת סאה א׳ לאכילה ע״ש .ודבריו אלה תמוהין בעיני,
שהרי בש״ם פריך התם )צב (:על רב מהאשה שנתארמלה דנימא הלך אחר רוב
נשים ורוב נשים בתולות נשאות ,ומשור שנגח את הפרה נימא הלך אחר רוב
פרות ורוב פרות מתעברות ויולדות ,ובהנך רובא ליכא לפרושי על דרך שפירש
הב״ח י.
ותו שהרי התם בשלהי האי שמעתא דמוקי מילתא דשמואל ורב כתנאי קאמר
הש״ס התם מאן תנאי ,אילימא רבי יוסי ואמרו לו ,תרוייהו בתר רובא
אזלי ,מר אזיל בתר רובא דאינשי ומר אזיל בתר רובא דזריעה ,ולדברי הב״ח
הרי בהאי טעמא גופא קמיפלגי רב ושמואל וטעמיה דשמואל הוא דאזיל בתר
רובא דאינשי^ .אלא על כרחך הא דקרו התוס׳ לרובא דלרדיא ]לאו רוב
מעליא[ לאו מטעם הב״ח הוא ,וגם לאו מטעם רובא דליתא קמן שהרי התום׳
זר
ד .ו כן הקשה הש״ש ש״ד פ״ו ]הובאו
דבריו לעיל בהערה ב׳[ ,לפי מה
שביאר שם דברי התוס׳ בסנהדרין דטעמא
דהוי רוב גרוע הוא משום דתליא במנהג,
וזה הרי ל״ש גבי רוב נשים בתולות
נישאות ,ורוב פרות מתעברות ויולדות.
והש״ש כ׳ לתרץ קושיא זו ,דבאמת הוי מצי
הש״ס לאקשויי גם אליבא דשמואל ,והא
דפריך לרב ,משום דלרב קשיא בפשיטות
טפי] ,ועיי״ש מה שסמך דבריו על דברי
בעל המאור ריש פ״ב דכתובות יעו״ש[.
וביאור זה מועיל ליישב את הסוגיא גם
לדדכו של הב״ח ,אולם הדברים לבאר
דחוקים ,ועיי״ש מה שיישבנו את קושית
הש״ש באופן מדווח ,ולדדך זו יתיישבו גם
דבדי הב״ח ,ודו״ק.
ה .י ש ליישב בפשיטות ,דגבי פלוגתת ר׳
יוסי ואמדו לו ,מאן דס״ל דאזלינן
בתר רובא דאינשי ,ס״ל דלגמרי אזלינן בתר

זהב
הך רובא ואפי׳ באיסורי ,משא״ב בפלוגתא
דמובר שור לחבירו ונמצא נגחן ,לשמואל
דלא אזלינן אחר הרוב להוציא מן המוכר,
אין זה משום דס״ל דאזלינן לגמרי בתר רובא
דאינשי ,אלא רק דמהני הך רובא לגרע
ברובא דלזריעה ,וממילא מספק אין מוציאין
מהמוחזק ,משא״ב לגבי איסורין ]כיון דאינו
להוציא ממון[ ,שפיר אזלינן לגמרי בתר
רובא דלזריעה.
ובעיקר פלוגתת ר״י ואמרו לו אי אזלינן
בתר רובא דאינשי או בתר רובא
דזריעה ,יעוי׳ ברש״ש בב״ב שם ,שב׳ לתלות
פלוגתתם בפלוגתת הפוסקים גבי ט׳ חנויות
מוכרות בשר כשר ואחת מוכרת בשר טריפה,
ובחנות הטריפה איכא טפי בשר ,מהבשר
הכשר שבשאר החנויות ,אי אזלינן בכה״ג
בתר רוב החנויות ,או בתר רוב הבשר .אכן
דבריו צ״ע ,דבפשוטו הם ב׳ ענינים שונים,
ועי׳ מש״כ בזה החזו״א )יו״ד סי׳ ל״ז אות כ״ד
ד״ה ואמנם( ,וצ״ע.
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הוכיחו דבדיני נפשות אזלינן אפילו ברובא דליתא ל,מן ,והלכך לא ידעתי
ריעותא דידיה במה תליא ומה היא י .ועל כרחך אפילו רובא דמהני באיסורי לא
מהני בממונא ,דהא אמרינן בריש המוכר פירות ושמואל אמר לך כי אזלינן בתר
רובא באיסורא בממונא לא:
נ אמנם דע שבריש המניח )ב״ק כז (:תירצו התוס׳ )ד״ר ,קמ״ל( לל,ושיא הנזכרת
באופן אחר אבל גם הוא ל,ושי הבנה .ז״ל שם ,וי״ל דהתם גבי דיינים
שאני דחשיב מיעוט דידהו כמי שאינו ,וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת
מריה דהא בית דין מפקי מיניה ,אבל גבי שאר רובא דאיכא מיעוטא וחזקה לא
אזלינן בתר רובא עכ״ל .ודבריהם סתומין ,דמה שכתבו רגבי דיינים חשיב
מיעוט דידהו כמי שאינו ,צריך טעם מאי טעמא האי מיעוטא גרע משאר
מיעוטא .גם מה שכתבו וליכא למימר התם אוקי ממונא בחזקת מריה דהא בית
דין מפקי מיניה ,דבר זה לא מתבאר מידי .ותו ,נהי דתירצו רגבי דיינים ראוי
דניזול בתר רובא מטעם שאמרו ,עדיין לא תירצו על האי דפרק בן סורר ומורה
דמשמע שם דאפילו ברובא דליתא קמן אזלינן בדיני נפשות וניליף בקל וחומר
לדיני ממונות כמו שהתחילו קושיתם בזה .וכבר נתחבט בדיבור זה מוהר״א
ששון ז״ל בתשובותיו סי׳ ר״ז והתחיל לפרל ,ולא פירל״ והניח בצ״ע:
זר
ו .אכן מצינו לאחד מהראשונים שכבר עמד
בביאור חילול,ם של התום׳ בין רובא
לרדיא לשאר רובא ,והוא בתום׳ הרשב״א
משאנץ בכתובות )טז ,א( ,וז״ל ,״אלא ודאי
צ״ל דרובא דפליגי בו רב ושמואל גרוע ,כגון
ההוא דריש המוכר פירות משום דההוא
גברא זבין להבא ולהבא״ .ויעוי׳ לעיל )הערה
ג׳( מה שהובא מהרש״ש בב״ק שהקשה
דהיות הבין להבי ולהכי ליכא כלל רוב,
ועיי״ש מה שיישבנו בזה ,אכן בדברי תוס׳
הרשב״א מבואר דמ״מ מהני הך סברא דזבין
להכי ולהכי לאשוויי ריעותא ברובא דלרדיא,
ומה״ט לא מפקינן ממונא .ועיי״ש בהמשך
דבריו דנתקשה לפ״ז במה שדימתה הגמ׳ בפ׳
המוכר פירות רובא דלרדיא לרוב נשים

זהב
בתולות נישאות] ,וכן הקשה רבינו לעיל
לדרכם של התוס׳ בסנהדרין[ וז״ל ,״ואע״ג
רפריך התם מרוב נשים בתולות נישאות לרב,
לשמואל הוי ניחא ,משום דס״ד דרוב נשים
בתולות נישאות יש להם קול מגרע לה ודמי
לההיא דפליגי ביה ,ומשני דרוב נשים
בתולות נישאות מגרעי לה יותר מדאי ולא
דמי לרוב כלל וניחא אפי׳ לרב״ .ובהמשך
דבריו כ׳ ״וההיא דגנב או קוביוסטוס ורוב
פרות מתעברות ויולדות ,ורובא דזריעה זבני
כולהו רוב גרוע נינהו״ .אולם לא ביאר
הרשב״א הטעם בזה אמאי גריעי הנך רובי
משאר רובא ,ועי׳ מש״כ בזה בשו״ת פרי
תבואה )סי׳ כ׳( ,הביאו בפתחי תשובה )סי׳
רל׳׳ב סק״י(.

הונטרם

כלל ו סעיף ב

הספירות

רנט

ומצאתי את שאהבה נפשי בסוף ספר גט פשוט למוחר״מ חביב ז״ל )כללים

כלל א׳( שהאריך בביאור דבריהם .ז״ל ,ויש להתבונן מהו כוונתם
במה שכתבו רגבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו .ויראה דהכי קאמר,
כיון שאמרה התורה אחרי רבים להטות מיעוט הדיינים מבטלין דעתן מפני
סברת הרוב ,ואין יכולין להורות ]אלא[ כסברת הרבים כדאיתא בהנחנקין
)סנהדרין פח (:גבי זקן ממרא ,ואף בבית דין של שלשה אם רבו המזכים על
המחייבים או איפכא ודאי אין ה״נ מי שלא הסכים עם הרוב אינו יכול
להורות כסברתו נגד חבריו הרבים וכר .וזהו כוונת התוס׳ ,רגבי דיינים לא
שייך למימר אין הולכין בממון אחר הרוב ויאמר המוחזק קים לי כמיעוט
הדיינים ,ראותו המיעוט כיון שנחלקו עליהם הרבים הוי ליה כמאן דליתא.
והיינו דסיימו דהא בית דין מפקי מיניה ,כלומר כל כללות בית דין והמיעוט
שהיו מסייעין אותו מבטלין דעתן ומצטרפין עם הרוב להוציא הממון מידו,
מה שאין כן במוכר שור להכירו ונמצא נגחן אין מוציאין מהמוחזק כיון דיש
לו מיעוט על מה לסמוך י.
ובהאי תירוצא תירצו נמי להאי רבן סורר ומורה באחד אומר בשנים בחודש
ואחד אומר בשלשה עדותן קיימת ותלינן דביום אחד קמסהדי ,משום
דרובא דאינשי טעו בעיבורא דירחא ,והורגין או מחייבין ממון על פי עדותן
דאזלינן בתר רובא ,היינו נמי טעמא דהתם דלא מצי הנידון להציל עצמו
ולומר קים לי בחני עדות שהם מהמיעוט דלא טעו בעיבורא דירחא ודוקא
קמסהדי ואכחושי מכחשי אהדדי ,משום דהרי העדים העומדין לפנינו
שמעידין עליו אומרים דביום אחד קמסהדי והם מדוכא דעלמא דטעו
בעיבורא דירחא ,ונמצא דאין כאן מיעוט שיסמוך עליו הנידון ח.
זר
ולס׳׳׳ז יתיישב בפשיטות מה שהק׳
בחידושי הגר״ח על הש״ם >עמ׳
קכז( אמאי אזלינן בתר רובא דדיינים ,והרי
בעינן מנין של כל הסנהדרין ,והיות והמיעוט
חולק על הרוב נמצא דליכא מנין .ותי׳ ע״ז
הגר״ח ,דמקרא דאחרי רבים להטות ילפינן
לדין דובו ככולו ,ומדין רובו ככולו חשבינו
כאילו כל מנין הסנהדרין מחייב את הנתבע

זהב
לשלם .אכן לדרכו של המוהר״ם חביב
קושית הגר״ח מיושבת בפשיטות ,דכיון
דמיעוט הדיינים מבטלין דעתם לגבי הרוב,
ממילא יש כאן מנין של כל הסנהדרין.
ח .נ מ צ א דלדרכו של מוהר״ם חביב ,ליכא
חילוק בין דיני ממונות לדיני
נפשות ,אלא כל רובא דלא מהני לדיני

רם

הונטרם

כלל ו סעיף ב

ה ס פי לוו ת

ועל דרך דברי התום׳ הללו יתבארו ג״כ דברי התום׳ דריש סנהדרין ) ג ־ ד״ה דיני(

שתירצו וצריך לומר דרובא לרדיא לא חשיב כהנך רובא ,ר״ל דברובא
לרדיא איכא מיהת מיעוט דזבני לנכסתא מה שאין כן בהנך ליכא מיעוטא כלל
וכמ״ש .עכ״ל בשינוי קצת לאהבת הקיצור.
זר
ממונות לא מהני אף לדיני נפשות .והנה יסוד
הדין ראין הולכין בממון אחר הרוב הוא
משום דלהוציא ממוחזק לא סגי בראיית רוב,
]ועי׳ משנ״ת בזה לעיל בהערה א׳[,
ולהמבואר צ״ל רגם בנפשות חשיב להוציא
ממוחזק ,רהבע״ד הוי מוחזק בעצמו ומספק
לא קטלינן ליה] ,וזהו דלא כמש״ב רבינו
בסמוך בס״ג בדעת התוס׳ בהמניח ,דבנפשות
ל״ש דין מוחזק כיון רהוא עצמו נידון יעו״שן.
ויסוד ד״ז מבואר בתוס׳ בב״ב )נ .ב( שב׳ דהא
דקיי״ל דספק נפשות להקל הוא מאותו הטעם
דאין מוציאין ממון מספק וז״ל ,״דלא קטלינן
מספיקא ,דאפי׳ ממונא לא מפקינן מספיקא״.
]וכ״ה בחזו״א )אה״ע ריש סי׳ ל״ב( ,שהוכיח
מדברי התוס׳ הנ״ל דדיני נפשות דיינינן להו
כהוצאה ממוחזק ,וכתב לבאר לפי״ז טעמא
דלא קטלינן ע״פ סימנים ,דכשם שלא מפקינן
ממונא ע״פ סימנים ,ה״נ לא קטלינן ע״פ
סימנים .ועי׳ בחידושי הגרעק״א על כתובות
)יח .ב( בשם הגרש״א דנסתפק אי מהני מגו
בנפשות ,ולהמבואר נמצא דלא מהני ,דהרי
בממון קיי״ל דמגו להוציא לא אמרינן[.
ובזה יתבארו דברי התוס׳ בגיטין)יז ,ב( ד״ה
משום ,שכתבו דאשה שזינתה וידוע
שנתגרשה ומספקא לן על שעת הגירושין אם
היה קודם שזינתה או לאחר שזינתה ,דלא
מוקמינן לה אחזקת אשת איש לחייבה מיתה.
ופירשו התוס׳ הטעם לזה וז״ל ,״דלא אמרינן
אוקמה אחזקת אש״א והשתא הוא דאיגרשה
כיון שהיא גרושה לפנינו״ .ותירוצם צ״ע,

זהב
וכמו שהק׳ הגרעק״א שם ,דהרי בכ״מ אזלינן
בתר חזקה קמייתא אפי׳ בכה״ג דאיתרע
החזקה ,וכגון במקוה שנמדד ונמצא חסר
)נדה כ ,כ( דמוקמינן להמקוה בחזקת שלם
ואמרינן דהשתא הוא דנחסר ,ומאי שנא
הכא .ויעוי׳ בספר דברי אמת )קונטרס תו״ת סי׳
ב׳( שב׳ ליישב דבריהם ,דאע״ג דבעלמא
אזלינן בתר חזקה אפי׳ היכא דאיתרע ,מ ״מ
בריני נפשות כיון דבעינן לחייבו מיתה ,בעי
בזה חזקה מעליא דלא איתרע .ונראה דהיסוד
בזה הוא עפמש״נ ,דדיני נפשות דיינינן להו
כהוצאה ממוחזק ,וכשם שלא מהני חזקה
דאיתרע לאפוקי ממונא ]כמבואר בסוגיא
בכתובות )יב ,ב( ובמל״מ )פי״א מהל׳ אישות
ה״ה( ד״ה אשר[ ,ה״נ לא קטלינן נפש
מספיקא ע״י חזקה דאיתרע.
ויעוי׳ בשערי ישר )ש״ג פ״ג( שב׳ לדמות
דיני נפשות לדיני ממונות באופ״א,
ע״פ מה שייסד שם דדיני ממונות מיוסדים
על משפט השכל והכרעת חכמים] ,וכעי״ז
כ׳ בחזו״א בב״ב )סי׳ ת׳ אות א׳( וז״ל ,״ונראה
דדיני ממונות נמסרו לחכמים לקבוע כפי
משפטי חכמת התורה שזכו בה חכמי התורה,
והן הן שנמסרו למשה שהרי הן בכלל
משפטים ,והיינו ששכל בני אדם מסבים
עליהם״[ ,ומה״ט בעי ראיה שכלית להוציא
ממון ולא סגי בדין רוב בלחוד ]דרוב הוי רק
בירור מדין תורה[ ,וחידש הגרש״ש דבקרא
ד״והצילו העדה״ נתחדש דגם דיני נפשות
תלויים במשפט השכל וכדיני ממונות ,ולהכי

הונטרס

כלל ו סעיף ב

הספיסות

רסא

ודבריו אהובים וחביביס ,אכל עדיין צריכין נגר להולמן .דנהי דבהאי דרוכא
דאינשי טעו בעיבורא דירחא כתב דליכא מיעוטא שיסמוך בו הנידון לפי
שהעדים מעידין על יום אחד ,אבל מה יענה באותה סוגיא דפרק קמא דהולין
)יא (.דיליף התם דאזלינן בתר רובא ממכה אביו ואמו דדלמא לאו אביו הוא,
ומרוצה דלמא טרפה הוא ,והרי התם איכא שפיר מיעוטא שיסמוך בו הנידון
ולומר דלמא טרפה הוא או לאו אביו הוא ,ואפילו הכי אזלינן בתר רובא ,ונילף
מהתם קל והומר לדיני ממונות דניזל בתר רובא אפילו היכא דאיכא מיעוטא
כמו במוכר שור להכירו ונמצא נגחן ט.
זר
לא מהני בהו ראיית רוב] ,יעיי״ש מה שביאר
לפ״ז את סוגית הגם׳ בסנהררין ) ס ט  ,א([.
ט .י ש ליישב ע״פ המבואר בשו״ת הגרעק״א
)סי׳ קכ״ט מהדו״ת( ,דהק׳ היאך משכחת
חיוב האב לפדות את בנו הבכור ,והרי יש
לחוש דלמא לאו בנו הוא ,ואע״ג דרוב
בעילות הלך אחר הבעל ,מ״מ אין הולכין
בממון אחר הרוב .ותי׳ הגרעק״א ,רכיון
דלענין שאר מילי כבר הוכרע ע״י הרוב דהוי
בנו ,ממילא דיינינן ליה כבנו ודאי אף לענין
ממונא ,והא דקיי״ל דאין הולכין בממון אחר
הרוב ,הוא דוקא בגוונא שעיקר הספק נולד
לענין ממון עכ״ד .ולפ״ז א״ש קושית רבינו,
די״ל דמאי דאזלינן בתר רובא לענין מכה
אביו ולא חיישינן דלמא לאו אביו הוא ,הוא
משום דכבר הוכרע ע״י הדוב לשאד מילי
דהוי אביו ]וה״ה לענין טריפה[ ,וממילא
דיינינן ליה כודאי אביו אף לענין נפשות,
]ובזה יתיישב נמי מה שהקשה הש״ש )ש״א
פ״א( דהיכי משכחת לה קהל ודאי ,ועי׳
מש״ב בזה בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ת סי׳ ק״ח(,
ובש״ש )ש״ב פט״ו( ,ואכ״מ[.

ובאופ״א

יש ליישב קושיית רבינו ,ע״פ
מש״כ הש״ש )ש״ב פ״ד( וז״ל,

זהב
״דנראה דודאי היכא דליכא ריעותא ואין
מקום להסתפק ודאי לא נחתינן לספיקא,
וכגון טבח שלקח בהמה ונאבדה ותבע
המוכד הדמים ,ודאי לא מצי הלוקח טעין
אימור טריפה היה ,והיה מקחי מקח טעות
ואין הולכין בממון אחר הרוב ,דכיון דליכא
מקום ריעותא לספק ודאי לא נחתינן
לספיקא ,והא דאין הולכין בממון אחר הרוב,
היינו היכא דהספק לפנינו ויש במה
להסתפק״ .ומבואר מדבריו דהיכא דע״י
הרוב ליכא ריעותא וסיבה להסתפק ,אזלינן
בממון אחר הרוב ,ועי׳ מש״כ בזה להלן
בהערה מ ״ט] .ונראה דזהו המכוון בדברי
רש״י בב״ק )כז p .ד״ה אין הולכין בממון
אחר הרוב ,וז״ל ,״היכא דמספקא לן
מילתא״ ,והיינו דאתי לאפוקי גוונא דליכא
סיבה לפנינו להסתפק ,דבזה הולכין בממון
אחר הרוב ,וכמש״כ הש״ש[ .ולפ״ז א״ש מה
שהק׳ רבינו מהסוגיא בחולין דאזלינן בתר
רובא בדיני נפשות גבי מכה אביו ,וכן מרוצח
דאזלינן כתד דוכא דאינו טדפה ,דשאני התם
דליכא ריעותא לפנינו ,ובכה״ג אזלינן
בנפשות אחר הרוב ,שהרי גם בדיני ממונות
אזלינן בתר רובא בכה ״ג ,כמבואר בש״ש,
ודיני נפשות לא חמירי מדיני ממונות לענין

רסב

קונטרס

כלל ו סעיף ב

הפסיקות

ודבר זה שאלתי מאת רב אחי ומורי ש״ן ,והשיב לי דיש לחלק בין היכא דבא
הרוב קודם המעשה ובין שבא בשעת מעשה ,דהיכא דבא קודם המעשה
כיון דהוקבע האיסור על ידי הרוב הוקבע ,ואע״ס שיש אח״כ נפקותא לענין
דיני נפשות לית לן בה .וכיוצא בזה כתב הרמב״ם לענין עד אחד בפט״ז
מסנהדרין )ה״ו( ז״ל ,אינו צריך שני עדים למלקות אלא בשעת מעשה ,אבל
האיסור עצמו בעד אחד יוחזק .כיצד ,אמר עד אחד חלב כליות הוא זה ובר,
גרושה או זונה אשה זו ,ואכל או בעל בעדים אחר שהתרה בו ,הרי זה לוקה
אע״פ שעיקר האיסור בעד אחד ע״כ' .ומשום הכי לא הוי קשה להו אלא
זר זהב
הט״ז ) א בן

זה .וכפי הנראה לתירוץ זה נתכוין
העור סי׳ ד׳ סוס״ק י״ז( יעוי״ש היטב] .ולפ״ז יש
ליישב באופן נוסף את קו׳ הגרעק״א הנ״ל
מהא דחייב האב לפדות בנו ודלמא לאו
אבוה הוא ,דכיון דליכא ריעותא לפנינו שפיר
אזלינן בזה אחר הרוב להוציא ממון[.
ועוד יש ליישב לפמש״כ הר״ן בסנהדרין
)סט ,א( ,רעל מאי דפרכינן התם
״ובדיני נפשות מי אזלינן בתר רובא״ הק׳
הר״ן ,דהלא בסוגיא בחולין)יא ,ב( ילפינן לדין
רוב מדינא דמכה אביו ,הרי דבדיני נפשות
אזלינן בתר רובא .ותי׳ ע״ז הר״ן דשאני מכה
אביו דלעולם אינו יכול להתברר הספק אם
הוי אביו אלא ע״י רוב ,ומשו״ה אמרה בזה
התורח לילך אחר הרוב ,משא״ב הסוגיא
בסנהדרין איירי בגוונא דיכול להתברר הספק
גם שלא ע״י רוב ,ובזה שו״ט אם אזלינן
בכה״ג בנפשות אחר הרוב] .ויש להטעים
דבריו ע״פ מש״כ בתשר הגרעק״א )מהדו״ק
סוף סי׳ ק״ס ,דמה שאמרה התורה ״אביו״
הכונה לאביו שע״י רוב ,וס״ל להר״ן דגדר
זה נאמד דוקא היכא שאין הדבר יכול
להתברר אלא ע״י רוב ,וע״ע מש״כ
הגרעק״א שם ליישב את קר הר״ן[ .ולפ״ז
מיושב מה שהק׳ רבינו מהא דאזלינן בתר

רובא גבי מכה אביו ,דשאני התם דאין הדבר
יכול להתברר אלא ע״י רוב ,ולכך אמרה
תורה לילך אחר הרוב.
י .אולם הגרש״ש בשע״י )ש״ג פ״א( נקט
דמש״כ הרמב״ם דהאיסור ע״פ
ע״א יוחזק הוא במסוים לגבי ע״א ולא לענין
רוב ,ודלא כהש״ש .והביאור בזה הוא ,דהא
דחילקה התורה בין נאמנות של איסורין דסגי
בע״א ,לנאמנות של דבר שבערוה ונפשות
ומלקות דבעי שני עדים ,אין זה משום דהנך
חמירי טפי] ,דהרי לענין איסור חלב ונדה
שהם בכרת סגי בע״א ,ואילו לגבי שומרת
יבם דהוי רק בלאו ,בעי שני עדים דוקא ,כיון
דהוי דשב״ע[ ,אלא דכך הוא הגזה״כ,
דבאיסורין סגי בע״א ואילו בשאר דיני
התורה בעי שנים ,אולם לגבי מה שהאמינה
תורה לע״א הוי נאמנותו מוחלטת ,וע״א
שמעיד דחתיכה זו חלב ,נקטינן כן בודאי
דהוי חלב ,כאילו העידו עליו שני עדים,
]שהרי לגבי כח הבירור ליכא נפק״מ בין ע״א
לשנים וכמש״נן ,ומשו״ה אם באו אח״כ
עדים והעידו שאכלו ,מתחייב מלקות מתורת
ודאי .אכן כ״ז שייך דוקא לגבי ע״א] ,דהוא
מתורת נאמנות[ ,משא ״כ לגבי רוב ,דמה
שאמרה תורה לילך אחר הרוב ,אין זה משום
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הספיקות

רסג

מרובא דאינשי טעו בעיבורא דירהא ,דהתם לא בא הרוב קודם המעשה ואפילו
זר זהב
דהוי בירור מוחלט שכך הוא הדבר ,אלא
דהוי רק דין הנהגה בספיקות דיש לנו לתלות
ברוב וא״צ לחוש לצד המיעוט ,א״כ אפי׳
אם כבר הכרענו לאיסור ע״פ הרוב ,מ״מ אם
יהיה נוגע אח״כ לנפשות לא מהני מה
שהכרענו קודם לאיסור ,שהרי לגבי נפשות
לא סגי בהכרעה של רוב ,עכ״ד.
א כן בעיקר מש״כ הגרש״ש דליכא נפק״מ
בין דרגת הבירור של ע״א לדרגת
הבירור של שני עדים ,נראה דמדברי
הרשב״א בכתובות )יא ,א( מבואר דלא
כדבריו ,דיעו״ש ברשב״א שכ׳ גבי גר קטן
]דבי״ד מגיירים אותו מרינא דזכין לאדם
שלא בפניו כמבואר בסוגיא שם[ ,דלא
חיישינן שמא לכשיגדיל ימחה בגירותו
ותתבטל הגירות למפרע ,דכיון שנהג עד
השתא מנהג יהדות ,חזקה הוא שלא ימחה
עוד .וכ׳ הרשב״א דהך חזקה מהני רק לסלק
חשש איסור ,משא״כ לאפוקי ממונא לא
סמכינן אהך חזקה ,וכ׳ הטעם לזה וז״ל,
״דלעולם אין מוציאין ממון אלא בראיה
ברורה ,ותדע לך דע״א נאמן באיסורין
ובממון אין פחות משנים״ .ומבואר מדבריו
דהמקור לזה דבממון לא סגי בחזקה אלא
בעי ראיה ברורה ,הוא ממה שהצריכה התורה
בממון שני עדים ולא סגי בע״א] ,וכ״כ
בשו״ת הרא״ם סי׳ ט״ז[ ,הרי להדיא דשורש
החילוק בין ממון ןדבעי שני עדים[ לאיסורין
]דסגי בע״א[ ,הוא משום דבממון בעי ראיה
טפי מאיסורים ,והיינו ראיה ברורה ,ומבואר
דשני עדים הוי ראיה אלימתא מע״א ,וזהו
דלא כמש״ב הגרש״ש דליכא נפק״מ בדרגת
הבירור בין ע״א לשנים.

ולפי המבואר בדברי הרשב״א ]דנאמנות
ע״א הוי נאמנות פחותה משני עדים[,
צריך לבאר את ד׳ הרמב״ם ]דהאיסור ע״פ
ע״א יוחזק[ באופ״א ,דכיון דכבר פסקנו מכח
ע״א דהוי חלב והחזקנו כן בודאי ,שוב
דיינינן ליה כודאי חלב לכל מילי ,ואם אח״כ
יהיה נוגע למלקות שוב א״צ לחזור
ולהסתפק שמא אינו חלב אלא לוקה עליו.
ולפ״ז צדקו דברי הש״ש דאין לחלק בזה בין
ע״א לרוב ,דהרי גם לענין רוב שייכא הך
סברא ,דכיון דכבר פסקנו ע״פ הרוב דהוי
אסור ,שוב דיינינן ליה כודאי איסור ,וממילא
אם נוגע אח״כ לנפשות שוב א״צ לחזור
ולהסתפק שמא אינו אסור ,אלא דיינינן ליה
כאיסור ודאי ,ומחייבינן ליה מיתה על סמך
מה שכבר פסקנו קודם לכן.
עו ד יש לבאר בשיטת הש״ש ]דדינא דיוחזק
שייך גם לגבי רוב[ ,ע״פ מש״כ
בנתה״מ )סי׳ כ״ח ס״ק ז׳( בביאור שיטת
הרמב״ם דהאיסור ע״פ ע״א יוחזק ,דמה
שאמרה תורה ״על פי שנים עדים יקום דבר״
הוא דוקא בגמר הדבר ,משא״כ קודם
המעשה לא נאמר בזה עיקר הגזה״כ דעל פי
שני עדים וכו׳ ,והלכך בגוונא דמעיד ע״א
דהוי חלב ,הרי הוא נאמן כשנים ,כיון דלא
הוי גמר הדבר ,עכ״ד .ואשר לפ״ז אין לחלק
בין ע״א לרוב ,דהרי יסוד הדין דלא מהני
רוב בדיני נפשות וממונות ,ביאר הש״ש
דהוא מגזה״כ דע״פ שני עדים יקום דבר
]וכמו שהבאנו לעיל בהערה א׳[ ,וכיון דהך
גזה״כ נאמרה דווקא בגמר הדבר ,א״כ
בגוונא דאתי הרוב קודם המעשה ואכתי לא
הוי גמר הדבר ,שפיר מהני הרוב.
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הספיקות

הכי אזלינן בתריה בדיני נפשותיה ,וע״ז פירש מוהר״מ חביב ז״ל הטעם
דליכא מיעוטא להנידון שיסמוך עליו ,אבל בהאי דפרק קמא דחולין
מעיקרא לא קשיא ,דהתם כבר הוחזק האיסור על ידי הרוב קודם
המעשה ,שזה הוחזק לאביו וזה לשלם ולא לטרפה ,משום הכי אזלינן
זר
יא .אכן יערי׳ בתשר הגרעק״א
ק״ז( שב׳ לדון דכל דברי הרמב״ם
דהאיסור ע״פ ע״א יוחזק נאמרו דוקא לגבי
חיוב מלקות ולא לגבי חיוב מיתה .ויישב
בזה את קושית הפנ״י בקידושין )סג ,ב( גבי
האב שאמר קידשתי את בתי דלחד מ״ד נאמן
רק לאוסרה ולא לחייבה מיתה ,והקשה
הפנ״י דלדרכו של הרמב״ם דהאיסור ע״פ
ע״א יוחזק ,א״ב מאחר ונאמן האב לאסור,
אמאי לא יהיה נאמן גם לחייב סקילה .ויישב
הגרעק״א דיש לחלק בזה בין מיתה למלקות,
והיינו דדינא ד״יוחזק״ שייך דווקא לגבי
מלקות ולא לגבי נפשות.
)מהדו״ק סוס״י

והביאור בזה הוא עפמש״ב בספר זכר
יצחק )סי׳ מ״ס ,דיסוד המחייב
של מלקות הוא משום דעבר אמימרא
דרחמנא ,וכיון והאמינה התורה לע״א
שאומר דהוי חלב ,א״כ נמצא דכשאכל אח״ב
החלב עבר בודאי על מה שאסרה תורה,
ולהכי חייב מלקות ,משא״ב לחיוב מיתה לא
סגי במאי דעבר אמימרא דרחמנא לחוד ,אלא
בעי לעצם החפצא דאשת איש בכדי לחייבו
מיתה ,ולכך האב שמעיד על בתו שנתקדשה,
הא מיהא דנאמן לענין איסור ,מ״מ כיון
שלברר את עצם המציאות שהיא אשת איש
אינו נאמן ,לכך לא מהני עדותו לחייב
סקילה.
א ל א שצ״ע בזה ,דהרי הא פשוט דבגוונא
דהוחזק ע״פ ע״א רהוי חלב ועבר

זהב
ואכלו ,ואח״כ באו שני עדים והכחישו
עדותו של הע״א ואמרו דהוי שומן ,שוב לא
נחייבו מלקות ,לפי שנתבטלה עדותו של
הע״א ע״י הכחשת השנים ,ולדרכו של הזכר
יצחק צ״ע ,דלכאר הוי ליה ללקות בכה״ג,
כיון שסו״ס עבר אמימרא דרחמנא ,וד״ז לא
שמענו.
אכן יעוי׳ בקובץ שיעורים על כתובות )אות
נ״ח( ,שב׳ לחלק עד״ז בין חיוב מיתה
לחיוב מלקות ]והביא כן משמיה דהג״ר לייב
רובין זצ״ל מווילקומירן ,אולם ביאר את
שורש החילוק בזה באופן אחר ,דכיון דחיוב
מלקות הוא על מאי דעבר אמימרא דרחמנא,
א״כ מהני הך סברא שלא נחלק בזה את
הנאמנות ,אלא כיון דהאמינתו תורה לגבי
איסור ,ע״כ דהאמינתו גם לגבי החיוב
מלקות שהוא בתולדה מהאיסור ,דלא פלגינן
הנאמנות בדבר שהוא בתולדה] ,ועי׳ בזה
בקוה״ע סי׳ כ״א[ ,משא״כ לגבי חיוב מיתה
דאינו מחמת האיסור בלחוד ,אלא הוא
בצירוף מאי דכלפי שמיא גליא דבאמת חוי
חפצא של אשת איש ,שפיר יש לנו לחלק
הנאמנות ולומר דלא האמינה תורה אלא
לגבי האיסוד ולא לחייב מיתה .ולדרכו של
הקו״ש מובן בפשיטות דאם יבואו ב׳ עדים
ויעידו דהוי שומן דלא נחייבו מלקות ,שהרי
יסוד הך דינא דהאיסור ע״פ ע״א יוחזק ,הוא
משום דלא פלגינן הנאמנות ,וא״כ בגוונא
דנתבטלה נאמנותו של הע״א ,שוב ל״ש
לחייבו מלקות.
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בתריה אף שיש אחר כך נפקותא כדיני נפשות
דברים נכוחים:
זר
יב .אולם אכתי צ״ע בזה מהא דאיתא
בסוגיא בסנהדרין גבי בן סורר
ומורה ,דג׳ חודשים לאחר שהביא ב׳ שערות
אינו נעשה בן סורר ומורה דכתיב ״בן״ ולא
אב ,וכיון דעוברה ניכר לשליש ימיה ראוי
לקרותו אב לאחר ג׳ חודשים ,ואע״ג דאי
תלד לז׳ יהיה עוברה ניכר בפחות מג׳
חודשים ,מ״מ כיון דרוב נשים לט׳ יולדות,
אינו נפטר מדין בן סורר ומורה אלא לאחר ג׳
חודשים ,דאזלינן בנפשות בתר רובא ,ע״כ
סוגית הגמ׳ .ולכאו׳ צ״ע ,דהרי בכה״ג ל״ש
לומר דהרוב בא קודם המעשה ,דהרי לא
דיינינן התם על מעשה העבירה אלא לגבי
החיוב מיתה ,וכמש״ב בתשו׳ הגרעק״א
)מהדו״ק סי׳ ק״ו( לחלק בזה בין הסוגיא בחולין
)יא p ,גבי מכה אביו דחשבינן דהרוב בא
קודם המעשה ,לסוגיא בפ׳ בן סורר ומורה
דנחשב דהרוב בא אחר המעשה .וביאר
הגרעק״א החילוק בזה ,דהעבירה בבן סורר
ומורה הוי עבירה גמורה בין אם ראוי לקרותו
אב ,ובין אם אין ראוי לקרותו אב ,ורק דמהני
הך טעמא דראוי לקרותו אב ,לפוטרו מחיוב
מיתה ,ונמצא לפ״ז דהרוב בא אחר המעשה,
וקשיא לדרכו של רבינו דרוב מהני בנפשות
דוקא אם בא הרוב קודם המעשה.
אכן rוי׳ בש״ש ) ש״ ד פ״ח( שב׳ דבההיא רבן
סורר חשבינן ליה דהרוב בא קודם
המעשה ]ולהכי שייך בזה דין יוחזק[ וז״ל,
״ולכן הא רבן סורר נמי הרוב בא קודם
המעשה ,ולפי שרוב נשים לט׳ ילדן ,א״כ עד
ג׳ ירחי אית ליה דין בן סורר ,ממילא נעשה
בן סורר אחר שהוקבע בו דין בן סורר

הספיקות

רפה

ושפתים ישק משיב

זהב
וממיתין אותו״ ,ומבואר מדברי הש״ש דהך
גזה״כ דראוי לקרותו אב אינו רק פטור
מעונש ]וכמו שב׳ בתשו׳ הגרעק״א הנ״ל[,
אלא הוי הפקעה מעיקר חלות שם בן סורר
ומורה ,דלאחר ג׳ חודשים ליכא על מעשיו
תורת עבירה של בן סורר ומורה ,ואשר לפ״ז
חשיב דהרוב בא קודם המעשה ,ושפיר מהני
מדין ״יוחזק״.
] א מנ ם נראה דדברי הש״ש יתכנו רק לשי׳
הרמב״ם בספר המצוות
דאיכא תורת עבירה גבי בסו״מ ,משא״כ לפי
מאי דמשמע ברש״י בסנהדרין )מו ,א ד״ה בן
סורר( דבבסו״מ ליכא כלל חלות שם עבירה,
ומאי דנהרג אין זה בתורת עונש על מעשיו,
אלא רעל שם סופו הוא נהרג ,וכמו שביאר
הגר״ח )בפ״ו מהל׳ גירושין ה״ט( ,דהוי דינא
בעלמא שצריך להורגו ,ולא חיובא הוא
שמתחייב בנפשו יעוי״ש ,א ״כ נמצא דלא
אתי הרוב לקבוע תורת איסור ,אלא רק
לפוטרו מעונש ,ודלא כמו שפי׳ הש״ש[.
)ל״ת קצ״ה(

ובעיקר מה שנקטו הש״ש ורבינו דהסוגיא
בפ׳ בן סורר איירי מדינא דיוחזק,
לכאו׳ יש לדקדק כן מלשון המאירי שם שב׳
וז״ל ,״שהולכין אחר הרוב שחזקה עמו אף
בדיני נפשות״ ,ולא נתבאר בדבריו איזו חזקה
איכא התם בהדי הרוב ,ולכאו׳ היה אפ״ל
דכוונתו ליסוד הש״ש ,דמהני הרוב לאשוויי
״יוחזק״ כיון דאתי קודם המעשה ,וזהו שב׳
דאזלינן בתר רוב שחזקה עמו .אכן מד׳
המאירי בב״ב )צג ,א( משמע דאין כוונתו
לדינא דיוחזק ,אלא מש״כ ״שחזקה עמו״
היינו לרוב בצירוף חזקה קמייתא ,דיעו״ש

רסו

רוונטרם

כלל ו סעיף ג

הספיהות

ג ואכתי איני מתחוור בדברי מוהר״מ חביב ז״ל ,שלשיטתו לעולם לא ניזול
בדיני נפשות בתר רובא ,א״ב בפרק קמא דכתובות )טו (.דילפינן
קבוע כמחצה על מחצה לרבנן מוארב לו וקם עליו פרט לזורק אבן לגו ,ומנלן
דקבוע הוא כמחצה על מחצה ,דלמא משום דאין הולכין בדיני נפשות בתר
רובא .והתם ליכא למימר דהרוב בא קודם המעשה ,שהרי קודם המעשה היו
הישראלים והנכרי ניכרין כל אחד בפני ע צ מו /תו קשיא לי על דבריו במה
שכתב דברובא דאינשי טעו כעיבורא דירהא ליכא מיעוטא שיסמוך הנידון
משום דשניהן מעידין על יום אהד ,ומה בכך ,והרי אילו היינו יודעין שהם
מהמיעוט היודעין בעיבורא דירחא לא היה בעדותן כלום אעפ״י דמסהדי על
יום אהד משום דהיו כחוזרין ומגידין וכמו שכתבו התוס׳ שם בסנהדרין )מא:
ד״ה שזה יודע( ע״ש ,וא״כ מדוע לא יוכל הנידון להציל עצמו ולומר קים לי
שהם מהמיעוט ואין בעדותן ממש .ותו דלדבריו מדוע פירשו התוס׳ בטעמא
זר זהב
והנה יעוי׳ בתשו׳ הרשב״א )ח״ג סי׳ שע״ח(
שב׳ דהא דמהני רוב בנפשות הוא לעולם
בצירוף חזקה קמייתא דאיסורא ]וכגון ברובא
שכ׳ להוכיח דאזלינן בדיני נפשות
דאינשי טעו בעיבורא דדירחי ,מאי דמהני
בתר רובא מההיא דזורק אבן לגו] ,דמבואר
הרוב הוא בצירוף חזקה דאין העדים
דלולי דין קבוע הוי אזלינן בתר רובא לחייבו
משקרים[ ,וה״נ גבי בסו״מ מהני הרוב רק
מיתה[ ,ולכאו׳ דברי הרשב״א צ״ע ,דאמאי
בצירוף חזקה ,אולם קשה ,דלכאר גבי בן
לא הביא ראיה מסוגיא ערוכה בחולין)יא ,ב(
סורר ומורה ,ליכא חזקה קמייתא לחיוב,
דילפינן לדין רוב בנפשות מהא דמכה אביו
]ואדרבה איכא חזקה לפטורא[ ,וצ״ע.
אזלינן בתר רובא לחייבו מיתה ,וכן מההיא
יג .קו שי ת דבינו תקשי דק לדרכו של
הרמ״ה בשמ״ק שם ,שפירש
דהברייתא מיירי בגוונא שאין אנו יודעים אם
ישראל הרג או נכרי ,וע״י הרוב אנו באים
לברר דישראל הרג ,ונמצא לפ״ז דהרוב בא
אחר המעשה .אכן יעוי׳ בשמ״ק דהביא פירוש
אחר בזה ,דמיירי בגוונא דידעינן דישראל
הרג ,ורק דהנידון הוא אי בכה״ג חשיב זריקה
בכונה להרוג ישראל ,ונמצא דהרוב בא לקבוע
אם יש בזה תורת רציחה ,וא״כ הוי הרוב קודם
המעשה ,ושפיר אזלינן בכה״ג אחר הרוב גם
לדרכו של הש״ש.

דפ׳ בן סורר דאיתא שם להדיא דאזלינן
בדיני נפשות בתר רובא .אמנם לפמש״נ
ניחא ,דמהנך סוגיות ליכא ראיה דאזלינן
בנפשות אחר הרוב ,דשאני הנך רובי ,דהרוב
בא קודם המעשה ,ומהני מדינא ד״יוחזק״,
משא״כ נידון הרשב״א ]אי אזלינן כנפשות
בתר הרוב[ ,הוא בכה״ג דאין הרוב בא קודם
המעשה ,אלא באופן שעיקר הספק נולד לגבי
חיוב מיתה ,ולזה הביא ראיה מההיא
דכתובות גבי זורק אבן לגו דמיירי באופן
שהרוב בא אחר המעשה ,ועיקד הספק נולד
לחייבו מיתה.

הונטרם

כלל ו סעיף ג

הספי־הות

רסז

דמיעוט הדיינים חשוב כמי שאינו כמו שפירש משום דהכית דין מפל,י מיניה,
ועל מיעוטא דעדים היודעים בעיבורא דירחא לא פירשו מידי.
ע״כ יראה לענ״ד דהתוס׳ ז״ל בהמניח סבירא להו דאין למילף דיני ממונות בקל
וחומר מדיני נפשות ,משום דבדיני ממונות איבא למימר העמד ממון בחזקת
מריה מה שאין בן בדיני נפשות שהוא עצמו נידון יי .אלא דקשיא להו
זר
 .Tיעוי׳ בש״ש )ש״ד פ״ח( שהקשה בשם
רבינו על התוס׳ בהמניח שנקטו
דבנפשות אזלינן בתר רדבא ,דמ״ש מדיני
ממונות דלא מהני רובא להוציא ממון ,והרי
גם בנפשות מסייע לנידון חזקת גופיה ,ומסיק
דהיא קושיא עצומה .אכן רבינו כאן תירץ
ע״ז דשאני דיני נפשות ,דהוא עצמו נידון,
והיינו דמה״ט לא חשיב הוצאה כלל.
והנה בפשוטו עיקר קושית רבינו תליא במה
שנחלקו הש״ש והתרוה״ד בטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,אם הוא
מטעמא דהממע״ה או מטעמא דחזקת ממון,
]ועי׳ בזה לעיל הערה א׳[ .דלדרכו של
התרוה״ד דהוא מדינא דהממע״ה ,שפיר יש
להקשות כמו שהקשה רבינו ,דאמאי מהני
רוב בנפשות ,והרי הריגת נפש נמי חשיבא
הוצאה] ,וע״ז תי׳ רבינו דביק שהוא עצמו
נידון לא חשיב הוצאה[ .אולם לדרכו של
הש״ש דמאי דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא מטעמא ד״חזקת ממון״] ,והיינו דחזקת
המוחזק אלימא ולהכי מהני לדחות הרוב[,
א״כ בפשוטו ל״ש כלל גדר זה גבי נפשות,
דהרי יסוד דין ״מוחזק״ בממון הוא במה
שמחזיקין הממון בחזקת שהוא שלו ]וכמו
שהאריך בזה הגרש״ש בשע״י )שע״ה פט״ס
דמה״ט ל״ש דין ״מוחזק״ בגודרות ובעכו״ם
יעו״ש[ ,משא״ב לגבי נפשות אפי׳ אם נימא
דחשיב הוצאה ,מ״מ ל״ש לומר דהנידון הוא

זהב
״בחזקת״ שאינו מחוייב מיתה ,וא״ב ל״ש
בזה דין ״מוחזק״ כלל ,ושפיר יש לנו ליזל
בתר רובא .אכן מלשונו של הש״ש מבואר
להדיא דהקשה כן אף לשיטתו ,וז״ל ,״מ״ש
ממון דאין הולכין אחר הרוב משום דמסייע
למיעוט חזקת ממון דאלים טובא ,ולמה לא
נימא כן בדיני נפשות כיון דמסייע ליה חזקת
גופיה״ ,אכן דבריו צ״ע וכנ״ל ,דלכאו׳ ל״ש
ענין חזקת ממון גבי נפשות.
ונראה מבואר כזה כדעת הש״ש דיסוד דין
״מוחזק״ אינו במה שהממון
״מוחזק״ לן שהוא שלו] ,וכמש״ב הגרש״ש
הנ״ל[ ,אלא יסוד דין ״מוחזק״ הוא במה
שהממון נמצא תח״י וברשותו ,ומספק יש
לנו לאוקמיה הממון אחזקתו ולא להוציאו
מתח״י ,וגם זה הוא מכלל דינא רחזקה ,דאין
לנו לשנות המצב שלפנינו מספק] ,וכן
מדוקדק מלשון המהרי״ק )שורש ע״ב{ שכ׳
לבאר יסוד דין חזקת ממון וז״ל ,״דאין לנו
לבדות השתנות הממון ׳מיד׳ בעליו כי אם
כאשר יוכרח״ .ומשמע דיסוד דין חזקת ממון
הוא שלא לשנות את מצב הממון ולהוציאו
מתח״י בעליו) .וכן משמע קצת מלשון רש״י
ב״מ )צז p ,״אוקי ממונא בחזקת מאריה ואל
תפקיע מספיקא״ ,ודו״ק( .וכן עולה מדברי
הש״ש שב׳ לבאר טעמא דחזקת ממון אלימא
משאר חזקות משום שהממון נמצא עכשיו
תח״י ,ומבואר דיסוד דין מוחזק הוא במה

רסח

הונטרם

כלל ו סעיף ג

הסטייהות

שהדי דוכא דדיינים ילפינן דיני ממונות מדיני נפשות ולא חיישינן להאי פירכא,
לזה פירשו דגני דיינים שאני ,ר״ל דלגבי דיינים לחוד לא חיישינן להאי
פירכא ,משום דלגבי דיינים חשיב מיעוט דידהו כמי שאינו וליכא לחלק גבייהו
כין דיני ממונות לדיני נפשות ,מה שאין כן בשאר דוכא דאיכא מיעוטא וחזקה
זר
שהממון הוא ברשותו ותח״י ,ומספק יש לנו
להעמיד הממון ברשותו ,ולהכי עריף משאר
חזקות ,דמצב זה שהממון הוא תח״י ,קיים גם
השתא לפנינו[ ,וא״כ גדר זה שייך אף
בנפשות ,דמספק לא קטלינן ליה אלא מוקמינן
הנידון אחזקתו ,ושפיר הקשה הש״ש מאי
שנא דיני נפשות דאזלינן בתר רובא מדיני
ממונות דלא אזלינן ,ודו״ק.
ובקובץ שיעורים ןח״ב בביאורים על
הש״ש אות כ״ד[ ,כ׳ לחלק בין
נפשות לממון באו״א מרבינו וז״ל ,״ולי
נראה דל״ש מוחזק אלא בטענות ותביעות
שבין אדם לחבירו ,אבל בדינים שבין אדם
למקום ל״ש כלל לומר שהאדם מוחזק
בעצמו ,שהלא הקב״ה יותר מוחזק באדם
מהאדם בעצמו ,וגדולה מזו כתב בקצה״ח
בכ״מ דעבד כנעני אינו נקרא מוחזק כלפי
אדונו ,ומכ״ש דאין האדם נקרא מוחזק כלפי
המקום״ .ודוגמא לזה מצינו כדברי הרדב״ז
)הובא ברווח א שמעתתא שם( דכתב לבאר
את דברי הרמב״ם בפי״ח מהל׳ סנהדרין ה״ו
דלא מהני הודאת בע״ד לגבי חיוב מיתה וז״ל,
״ואפשר לתת קצת טעם לפי שאין נפשו של
אדם קנינו אלא קנין הקב״ה שנאמר הנפשות
לי הנה ,הלכך לא תועיל הודאתו בדבר שאינו
שלו״.
עוד יש לחלק בזה בין דיני ממונות לדיני
נפשות ,דבממונות הנידון הוא על
הבע״ד אם מחוייב ממון אם לאו ,משא״ב

זהב
בדיני נפשות אין הנידון על הבע״ד כלל,
שהרי הבע״ד אינו מחוייב להמית את עצמו
אלא הנידון הוא לגבי הבי״ד ,אם בי״ד
מחוייבים להמית את הנידון אם לאו ,ואע״ג
דע״י שפוסקים עליו חיוב מיתה ,ממילא
נוטלין נשמתו ,מ״מ לא חשיב ד״ז כהוצאה.
ודמי לע״א שמעיד שנתנסך יינך ,דאע״ג
דעי״ז מפסיד את ממונו ,מ״מ כיון דעצם
הפסק הוא לגבי איסורין ,לא איכפת לן מה
שממילא נגרם לו הפסד ממון עי״ז ולהכי סגי
בע״א .אכן יעוי׳ בדברי הגרעק״א בגליון
הש״ס מכות >ה ,א( שכ׳ וז״ל ,״וכן בדיני
נפשות דמה שיודע האמת שהרג ,לאו בר
קטלא ,ואין עליו חיוב כלל להמית את עצמו,
וליכא חיוב רק ע״פ פסק בי״ד״ ,ומשמע
דמאי דאינו מחוייב להמית את עצמו אינו
אלא קודם שגמרו בי״ד את דינו ,משא״כ
לאחר שפסקו את דינו שחייב מיתה ,שוב אין
זה חיוב רק על בי״ד אלא הוי גם חיוב של
עצמו ,וצ״ע.
ועוד י״ל לפמש״ב בשע״י ) ש ״ ג פ״ג( בביאור
טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב,
דשאני משפטי הממון דמיוסדים על משפט
השכל ,ולהכי בעי בזה דוקא ראיה שכלית
דמהני מסברא ולא רק מדין תורה ,משא״כ
רובא דלא הוי ראיה שכלית ,ממילא לא מהני
לענין ממונא .וא״כ זהו דווקא לענין דיני
ממונות שהם מיוסדים על משפט השכל,
משא״כ דיני נפשות דהוו כשאר דיני איסור
והיתר שבתורה ,שפיר מהני בהו רובא.

רןונטדם

כלל ו סעיף ג

הספיקות

רסט

יש לחלק דגבי ממונא דאיכא מיעוטא וחזקה לא אזלינן בתר רובא אבל בדיני
נפשות דליבא חזקה אזלינן® .זהו שיטתם בהמניח® .ובריש סנהדרין דעתן
זר
טו .כוונת רבינו ליישב בזה מה שהעיר
לעיל ,דבתירוצם התייחסו
התום׳ רק לרובא הדיינים ,ואילו את הסוגיא
בס׳ בן סורר לא הזכירו כלל ,ולזה ביאר דהך
סברא שב׳ התוס׳ לחלק בין ממונות דאיכא
מוחזק ,לנפשות דליכא מוחזק ,כבר ידעו
התוס׳ בקושייתם ,אלא דקשיא להו מהמבואר
בסוגיא בסנהדרין דילפינן רוב דיינים
בממונות בק״ו מרוב בנפשות ,הרי דלא ס״ל
להש״ס לחילוק זה ,אלא מדמי דיני ממונות
לדיני נפשות ,אע״ג דבממונות איכא מוחזק
ובנפשות ליכא ,ולזה תירצו התוס׳ דבאמת
חלוקים דיני ממונות מנפשות ,ומהטעם הנ״ל
דבממונות איכא מוחזק .משא״כ בנפשות
שהוא עצמו נידון .והא דמדמי בסנהדרין
ממונות לנפשות הוא דוקא לענין רובא
דדיינים ,דבזה הוי מיעוטא כמאן דליתא,
ולהכי ל״ש בזה דינא דסמוך מיעוטא לחזקה,
אבל בשאר רובא ]וכגון הנך דפ׳ בן סורר
ומורה[ דאיכא מיעוט וחזקה ,ממילא הדרינן
לסברא קמייתא דשאני דיני ממונות דכיון
דאיכא מוחזק לא אזלינן אחר הרוב ,משא״כ
בדיני נפשות דליכא מוחזק אזלינן בתר
רובא .ריעוי׳ היטב בלשון התוס׳ שהדברים
מדויקים היטב בלשונם.
טז .הנה יעוי׳ בתוס׳ בכ״ב )נ ,כ( שפי׳
דיסוד הדין דבספק נפשות
אזלינן לקולא הוא מסברא ,דכשם שלא
מפקינן ממונא מספיקא ה״נ לא קטלינן
מספיקא ,ומבואר דשייך דין מוחזק גם
בנפשות ]וכ״ב החזו״א )באה״ע ריש סי׳ ל״ב(
להוכיח מדברי התוס׳ שם[ .ויל״ע בזה,

זהב
דלכאו׳ הוא דלא כשיטתם בפ׳ המניח
שחילקו בין ממונות לנפשות ,וכתבו דדוקא
בממונות איכא דין מוחזק ולא בנפשות,
]ודוחק לומר דהתוס׳ בב״ב אזלו בשיטת
התוס׳ בסנהדרין ,ופליגי על התוס׳ בהמניח,
דלפ״ז נמצא דלהתוס׳ בהמניח הא דאזלינן
בספק נפשות להקל הוא מקרא ד״והצילו
העדה״ וכמש״כ הרשב״ם שם ,ולא מצינו כן
בשום מקום בדברי התום׳ ,וצ״ע[.
ונראה לבאר את דברי התוס׳ בב״ב באופן
שלא יסתרו את דבריהם בב״ק
]ועד״ז כ׳ בחידושי ר׳ ראובן על ב״ב סי׳ ח׳
יעו״ש[ ,לפמש״נ בכמה רוכתא דבדין הממע״ה
נאמרו שני דינים ,דין ״מוחזק״ דיש לנו
להעמיד ממון אחזקתו ,ודין ״תפוס״ דמספק
לא עבדינן עובדא להוציא ממון] ,ועי׳ בזה
לעיל ככלל א׳ הערה כ׳[ .והנה מאי דקיי״ל
דלא אזלינן בממון אחר הרוב הוא דוקא
היכא דאיכא ״מוחזק״ כנגד הרוב ,דלא מהני
רובא לאפוקי ממונא מחזקתו ,משא״כ
בגוונא דהוי רק ״תפוס״ ,שפיר מהני רובא
לאפוקי מתפיסתו] ,ועי׳ בזה לק׳ בהערה
נ״א[ .אכן כ״ז הוא דווקא בגוונא דרוב,
משא״כ בספק השקול ,בזה א״צ לדין
״מוחזק״ בכדי שלא נוציא הממון מידו ,אלא
סגי בדין ״תפוס״ ,דכיון דהממון ברשותו
מספק לא עבדינן עובדא לאפוקי מתפיסתו.
ואשר לפ״ז י״ל דכל מה שחילקו התוס׳
בהמניח בין דיני ממונות לדיני
נפשות ]דבספק נפשות לא חשיב מוחזק[
הוא דווקא לענין רוב ,דלזה בעי דין
״מוחזק״ בכדי לדחות את הרוב ,וס״ל
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דלעולם אין לחלק בין דיני נפשות לדיני ממונות ,אלא דרובא לרדיא לאו רוב
חשיב ואפילו כדיני נפשות לא אזלינן בכהאי גוונא ,ומשום הכי יליף רובא
בדיינים לדיני ממונות בקל וחומר מדיני נפשות ,משום דבל רובא דאזלינן ביה
בדיני נפשות אזלינן גם בדיני ממונות .כן נ״ל ברור:
נם מה שפירש מוהר״מ חביב בכוונת דבריהם במה שכתבו דגבי דיינים חשיב
מיעוט דידהו כמי שאינו משום דהמיעוט מבטלין דעתן מפני סברת הרבים ואין
יכולין להורות אלא כסברתם כדאיתא בהנחנקין גבי זקן ממרא ,עם היות
שהיא סברא חביבה מאוד לבי מהסס בה ,דאפשר דזה לא נאמר אלא בבית דין
הגדול של שבעים ואחד ,אבל בשאר בתי דינים שבישראל מאן לימא לן שלא
יוכל המיעוט להורות כפי סברתם יז .ותו אפילו לפי דבריו קשיא ,שהרי בפרק
זר זהב
יז .הנה זה דבר פשוט דחיוב זקן ממרא
להתוס׳ דדין ״מוחזק״ שייך דוקא גבי
נאמר דווקא בבי״ד הגדול ]ואפי׳
ממון ולא לגבי נפשות .משא״ב התוס׳
בבי״ד הגדול הוא דוקא אם נמצאים במקומם
בב״ב הרי לא מיירי כלל לענין רוב אלא
שבלשכת הגזית ,משא״כ חוץ למקומם ליכא
בספק השקול אי יש לחייב מיתה מספק,
בזה חיוב זקן ממרא ,כמבואר בסנהדרין
ולגבי ספק השקול ליכא נפ״מ בין ממונות
)יד ,p ,ובתום׳ שם בד״ה מלמד יעו״ש[,
לנפשות ,דהרי גם בממון בכדי שלא נוציא
אלא שס״ל למוהר״ם חביב ,דמ״מ איכא
ממון מספיקא א״צ לדין ״מוחזק״ אלא סגי
למילף מדין זקן ממרא דאיכא חיובא על
בדין ״תפוס״ ,דמספיקא לא עבדינא עובדא
המיעוט לבטל דעתו מפני הרוב ,ודין זה
לאפוקי ממונא מתפיסתו ,והך סברא
הוא אפי׳ שלא בבי״ד הגדול .אכן דבינו
]דמספק לא עבדינן עובדא[ שייכא גם
ס״ל דאף דין זה נאמר דווקא לגבי בי״ד
בנפשות ,דנהי דלא הוי ״מוחזק״ בעצמו
הגדול וליכא למילף מיניה לשאר בתי דין.
מ״מ מספק לא עבדינן עובדא להורגו
מספיקא ,וא״ש היטב] .אכן לפמש״כ רבינו
ויעוי׳ בקובץ הערות )סי׳ ט״ז אות א׳( שכ׳
הוא
דטעמא דבנפשות אזלינן בתר רובא
להוכיח כדרכו של רבינו ,דהרי
משום דהוא עצמו נידון ,יש לדון שמא
מקרא דאחרי רבים להטות ]דמיירי גבי
מהני הך סבדא אף להפקיע מיניה תודת
דיינים[ ילפינן לדין רוב לכה״ת ,ובעלמא
״הוצאה״,
״תפוס״ ,או דלמא מ״מ חשיבא
הדין הוא דאם ברי לו שהאמת כהמיעוט
דמספק לא עבדינן עובדא להורגו וצ״ע.
ודלא כהרוב ,יכול לסמוך על ידיעתו וא״צ
אכן לפי שאר הפירושים שנתבאר לעיל
לחוש להרוב ,וא״כ ה״ה גבי דיינים ,אם
המיעוט יודע שהאמת אינו כהרוב א״צ לחוש
בדברי התוס׳ ,שפיר י״ל דאע״ג דמפאת הנך
לרוב ואינו מחויב לבטל דעתו ,והא דבבי״ד
טעמי לא חשיב ״מוחזק״ בנפשות ,מ״מ
הגדול אין הדין כן ,אלא צריך לבטל דעתו
״תפוס״ הוי ,ודר״ק[.
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רעא

קמא דחולין)יא (.קבעי לילף מאחרי רבים להטות דניזול בתר רובא ,אלא דלא
מצי יליף מינה אלא רובא דאיתא קמץ כגון ט׳ חנויות כדאיתא התם .והיכי יליף
מינה ,דלמא התם שאני רליכא מיעוט כלל מה שאין כן בט׳ חנויות דאיכא
מיעוטא״ .ע״ב לומר דאי לא הוי אזלינן בתר רובא ,בסנהדרין נמי לא היו
זר זהב
בפני הרוב ,ע״כ דהוא דין מסוים בבי״ד
מקרא דאחרי רבים להטות[ ,דע״י דין רובו
הגדול ,דילפינץ מקרא ד״לא תסור״ דהמיעוט
ככולו חשבינן להמיעוט שהוא בטל ברוב,
צריך לקבל דעת הרוב ,וכמו שנקט רבינו.
ונמצא דהוי הגמר דין ע״י הבי״ד כולו .וזהו
שכתבו התוס׳ ״דמיעוט הדיינים חשיב כמי
ובספרי דברים )יז ,ח( איתא ,״וקמת ועלית
שאינו״ ,והיינו מדין רובו ככולו דדיינינן
אל המקום  -מלמד שהמקום גורם
דאין כאן מיעוט כלל ,אלא הבי״ד כולו
לו מיתה] ,פי׳ רבעי דוקא בי״ד שבלשכת
מוציא את הממון ,ולהכי ל״ש בזה דין סמוך
הגזית[ ,ובאת אל הכהנים ואל הלויים ואל
מיעוטא לחזקת ממון ,כיון שאין בזה מיעוט
השופט -לרבות בי״ד שביבנה״ .וצ״ע דלכאו׳
כלל .והקשה ע״ז הגר״ח דא״כ היאך ילפינן
קשיא רישא לסיפא .ועי׳ מש״כ המלבי״ם
מדיינים לדין הלך אחר הרוב ,והרי שאני
שם ליישב את דברי הספרי ,דהא דדרשינן
רובא דדיינים דמהני מדין רובו ככולו ,ותירץ
אפי׳ בי״ד שביבנה אינו לגבי חיוב מיתה,
רכל מאי דשייך דין רובו ככולו הוא רק
אלא רק לגבי עצם החיוב לשמוע לדבריהם.
לאחר שנתברר דהאמת היא כהרוב ,וממילא
וזהו כדרכו של מוהר״ם חביב ,דהך דינא
אמרינן דהמיעוט מתבטל ברוב מדין רובו
שהמיעוט צריך לשמוע להרוב קיים בכל בתי
ככולו ,אולם עד כמה שליכא דין רוב שמברר
דינים ולאו דוקא בבי״ד הגדול שבירושלים,
את הספק ]אלא אכתי מספקא לן שמא
ועי׳ בקובץ הערות שם אות ג׳] .ועי׳ בנחל
האמת עם המיעוט[ ,לא היה שייך בזה דין
יצחק )סי׳ ל״ח ענף א׳< שכתב להוכיח מדברי
רובו ככולו ,עב ״ד,
התוס׳ בהמניח ,דאיכא כח לדיינים לחייב את
המיעוט לחתום על פסק בי״ד כדעת הרוב,
והביא כן מהירושלמי בסנהדרין )פ״ג ה״י(,
דאמר ר׳ יוחנן כופין את המחייב שיכתוב
זכאי ,יעו״ש[.
יח .י ש ליישב לפי מאי דמטו משמיה
דהגר״ח )יעוי׳ בחידושי הגר״ח השלם

עם׳ קכז( ,דהיכא דהדיינים נחלקים בהכרעת
הדין לא סגי בדין רוב מתורת בירור הספק,
דהרי בעי מנין של כל הבי״ד ,והיכא
דנחלקים ביניהם ליכא מנין ,אלא בעי גם
לדין רוב מתורת רובו ככולו ]שאף הוא נלמד

ועד״ז יש ליישב גם את דברי מוהר״ם
חביב ,רכל מש״כ התוס׳ דהמיעוט
צריך לבטל רעתו בפני הרוב וממילא ליכא
מיעוט ,זהו רק עד כמה שנתברר שהאמת
היא עם הרוב ,משא״כ אם לא היה דין רוב
מברר את הספק ,לא היה מוטל על המיעוט
לבטל דעתו מפני הרוב ,ושפיר ילפינן מרובא
דדיינים לדינא דהלך אחר הרוב בכה״ת.
]וצריך להוסיף בזה ,רלכאו׳ יל״ע בדברי
הגר״ח ,דאי גם ברוב דיינים בעינן
לדין רוב בכדי לברר האמת ,א״כ הדרא
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המיעוט צריבין לבטל דעתן וסברתן מפני הרוב .וא״כ כיון דבדיני ממונות
קיימא לן דלא אזלינן בתר רובא ,גם ברוב של דיינים ראוי שלא לילך אהר
הרוב ולומר דמיעוטא מילתא היא ואינן צריכין לבטל דעתן מפני סברת הרוב.
על כן נ״ל לפרש דמה שכתבו התום׳ דגבי דיינים השיב מיעוט דידהו כמי שאינו
וליכא למימר אוקי ממונא בחזקת מאריה דהא בית דין מפקי מיניה הכי
פירושו ,דודאי היכא דליכא חזקת ממון כגון שאין שום אחד מהן מוחזק גם
שמואל מודה דאזלינן בממונא כתר רובא וכמו שיתבאר לקמן ) כ ל ל ח׳ סעיף ו׳(,
ועיקר טעמא דשמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא משום דסמוך
מיעוטא לחזקת ממון והוי ליה פלגא ופלגא וחידשו התום׳ דגבי דיינים לא
שייך לומר אוקמה בחזקת מאריה דהבית דין מפקי מיניה ,כלומר דכה בית דין
זר
קושיא לדוכתא ,דהיאך אזלינן בתר רוב
דיינים לאפוקי ממונא ,והרי לגבי הכרעת
הדין ליכא דין רובו ככולו ,אלא בעינן לרוב
שיברר את הספק ,ואין הולכין בממון אחר
הרוב .וצ״ל דהגם דבעינן לדין רוב המברר,
מ ״מ כלפי בירור הדין ל״ש כלל חזקת ממון
לדחות הרוב ,דהרי השתא אנו דנים על הדין
מהו ,ולא על הוצאת הממון ,ומה שאח״ב
אנו ממילא מוציאין עי״ז ממון ,כבר אין זה
מדין רוב ,אלא מדין רובו ככולו ,דלאחר
שנתברר הדין ע״י הרוב ,ממילא המיעוט
בטל ברוב מדין רובו ככולו ,וכמש״כ הגר״ח,
ובזה ל״ש דינא דסמוך מיעוטא לחזקה כיון
דליכא מיעוט כלל לסמוך לחזקת ממון[.
יט .ו כן ביאר את דברי התוס׳ בשו״ת
הגרעק״א )מהדו״ת סי׳ ק״ג סק״ה(,

דיעו״ש שהביא את שיטת התרומת הדשן
דמחלק בין רובא דליתא קמן דלא מהני
בממון ,לרובא דאיתא קמן דמהני ,וכתב
לבאר שיטתו ע״פ דברי רש״י בקידושין
)פ ,א( ,דברובא דאיתא קמן לא אמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה ,משא״כ ברובא דליתא קמן

זהב
אמרינן ,וסיים בזה״ל ,״וטעם דאין הולכין
בממון אחר הרוב משום דאמרינן סמוך
מיעוטא לחזקת ממון וכמ״ש התוס׳ בפ״ג
דב״ק״ עכ״ד.
אמנם צ״ע בזה ,דהרי לדינא קיי״ל כחכמים
דלא אמדינן סמוך מיעוטא לחזקה,
וכבר עמד בזה הגרעק״א בחולין )י ב ,א( ותירץ
וז״ל ,״דאף דקי״ל כרבנן דר״מ ]דלא אמרי׳
סמוך מיעוטא לחזקה[ מ״מ ׳להחמיר׳ אמרו
חכמים סמוך מיעוטא לחזקה וממילא אין
יכולין להוציא ממון״ .ולפום ריהטא משמע
מדבריו רהא דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא רק חומרא מדרבנן ,וכ״כ הגינת ורדים
לבעל הפמ״ג )סי׳ ל״ט(] ,הביאו בספר נחל
יצחק סי׳ ק״א ס״א ענף ג׳[ ,דמדברי התוס׳
בהמניח משמע דדינא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא אך מדרבנן ,וכתב לחדש לפ״ז
דלגבי דינים דרבנן אזלינן בממון בתר הרוב,
וכבר כ׳ הגרש״ש בהסכמתו לספר נתיבות
חיים דד״ז הוא רחוק מאוד בסברא.

אמנם

לפמש״כ בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב(
ובש״ש )ש״ד פכ״ד( ,דחזקת ממון

הונטרם

כלל ו סעיף ג

הספיהות

רעג

אלים לאפוקי מחזקת מאריה ,וכדרך שמצינו בספיקא דתרי ותרי למאן דאמר
ספיקא דאורייתא משום רעדים מפקיעין מחזקה קמייתא־ ,וכן תפסו שם
המפרשים בפירוש האי לישנא ,עיין פרק בכל מערכין )עירובין לה (:כרש״י ) ד ״ ה
אחת אומרת( ותום׳ )י״ה הכא בשתי( .וכיון דכח בית דין מפקיע מחזקת מאריה
זר זהב
מיעוטא לחזקה] .וכ״כ בשו״ת חמדת שלמה
אלימא טפי משאר חזקות ,אפ״ל ת הי דקי״ל
)אה״ע סי׳ כ״ד סט״ו( דלא אמרינן בממון סמוך
כרבנן דלא אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה,
מיעוטא לחזקה מה״ט דחזקת ממון אינה
מ״מ שאני חזקת ממון ,דכיון דאלימא טפי
חזקה המבררת את הספק[ .ואפ״ל לפמש״כ
משאר חזקות ,א״כ בזה מורו רבנן לר״מ
)שם הערה ל״ג( דהגם דחזקת ממון אינה מטעם
דאמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקה .ועי׳ מש״כ
חזקה ,מ״מ הוי פסק דין ודאי ,ולכך מהני
להלן בהערה כ״ז.
להצטרף בהדי המיעוט כנגד הרוב לאשוויי
ועי׳ בשמ״ק בב״ב )צב ,א( בשם תוס׳
פלגא ופלגא ,וצ״ע.
הרא״ש דהקשה על שיטת רב
דהולכין בממון אחר הרוב וז״ל ,״אמאי לא
כ .דברי רבינו צ״ע ,דבפשוטו יסוד הדין
אמר סמוך מיעוטא דזבני לשחיטה לחזקה
דבתו״ת לא מוקמינן אחזקה
דממונא והוי לי פלגא ופלגא ונימא
]למ״ד דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא[ ,הוא
הממע״ה״ ,ותירץ דסבר רב ״דבל חזקה
כמש״כ בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ו( ,דכשם
זה
שנשתנית דלפעמים זה מוחזק ולפעמים
שאמרינן דתרי כמאה ולא אמרינן אוקי תרי
מוחזק לא חשיבא חזקה ,דמעיקרא היה
לבהדי תרי ונשארו הנך עדים ,ה״נ גבי חזקה
הלוקח מוחזק ועכשיו המוכר״] ,ועי׳ מה
לא אמרינן אוקי תרי לבהדי תרי ואוקמה
שהק׳ ע״ז בפני שלמה בב״ב שם ,מהא
אחזקה ,דחזקה המסייעת לכת אחת לא
דפרכינן התם מהאשה שנתארמלה ,והרי התם
עדיפה מכת עדים ,וא״כ הך סברא שייכא
הוי הבעל מוחזק בממון מעיקרא ואין החזקה
במסוים לענין עדים ואינו ענין כלל לספק של
משתנית[ ,ומשמע מד׳ תוס׳ הרא״ש
בי״ד .אכן כבר הוכחנו לעיל )כלל ה׳ הערה כ״ד(
דלשמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב
מדברי רבינו שם ,דהא דבתו״ת לא מוקמינן
לחזקה,
הוא אמנם מטעמא דסמוך מיעוטא
אחזקה ,אין זה מטעמא דתרי כמאה ,אלא
וכן מבואר בדבריו שם בד״ה לאו יעוי״ש.
הוא משום דע״י דאיכא ב׳ עדים שמעידים
ובעיקר מש״כ רבינו דטעמא דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא מטעם סמוך
מיעוטא לחזקה ,לכאו׳ צ״ע ,דבפשוטו ביאור
זה שייך רק אי נימא דחזקת ממון הוא מטעם
חזקה ,משא״כ לדרכו של רבינו לעיל )כלל א׳
ס״ו( דחזקת ממון אינו מטעם חזקה ,אלא
מטעם ״מוחזק״ ,לכאו׳ ל״ש בזה דין סמוך

כנגד החזקה מהני זה לאפוקי הדבר מחזקתו,
וכן משמע מלשון רבינו כאן ,וא״כ הך סברא
שייכא נמי גבי דיינים ,דמאי דאיכא הכרעת
דיינים כנגד החזקה מהני לאפוקי הדבר
מחזקתו .וכן מבואר בלשון רבינו בסמוך ס״ו
שכ׳ ד״אלימי ספקייהו >פי׳ של בי״ד(
להפקיע מחזקה״ ,ודו״ק.

רעד

קונטרס

כלל ו סעיף ד

הססיהות

דאידך .תו הוי כדבר שאין בו חזקת ממון לשום אחד מהן דבכהאי גוונא אין
לחלק בין ממונא לאיסורא כנ״ל והרואה יבחר “:
ד העולה מדברינו ,דלשיטת התום׳ בהמניח לא מדמינן דיני ממונות לדיני
נפשות ,ובדיני נפשות לעולם אזלינן בתר רובא ,ובדיני ממונות לא
זר
כא .צ״ע בזה ,דרכינו לעיל ) כ ל ל ב׳ ס״א( נקט
דאפי׳ למאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן אחזקה ,מ״מ
לענין ממונא לא מפקינן ממונא מיד המוחזק,
]ופליג בזה על הגרעק״א בכתובות )כ ,א(,
שב׳ דבכה״ג יחלוקו ,והובאו דבריו שם
בהערה ו׳[ ,וא״כ מ״ש הכא גבי ספיקא
דבי״ד דכיון דהוי ספיקא דאורייתא דיינינן
כאילו ליכא לחד מינייהו חזקת ממון,
ומפקינן עי״ז ממונא .וצ״ל דהא דבתו״ת לא
מפקינן ממונא מספיקא ]ואפי׳ למאן דס״ל
תו״ת הוי ספיקא דאורייתא[ ,אין זה מתורת
״מוחזק״ ,אלא מדין ״תפוס״ ,שהרי דין
מוחזק ל״ש גבי תו״ת ]וכמו שאר חזקות
דלא מהנו בתו״ת[ ,אלא רק דמספק אין
מוציאין מידו ,ומתורת ״תפוס״ ,וא״כ ה״ה
גבי ספיקא דדיינים ,כיון דדיינינן ליה
כספיקא דתו״ת ,נמצא דליכא לנתבע תורת
״מוחזק״ בממון ,אלא חשיב רק ״תפוס״,
ולכך אזלינן אחר הרוב ,דהרי טעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא משום דאמרינן
סמוך מיעוטא לחזקת ממון ,וא״כ ד״ז שייך
דוקא היכא דהוי ״מוחזק״ בממון ,משא״כ
לגבי דיינים דהוי רק ״תפוס״ ,שפיר אזלינן
אחר הרוב.
כב .הנה לדרכו של רבינו נמצא דמש״כ
התוס׳ לחלק בין רובא דדיינים
לשאר רובא ,הוא כלפי ההלכה של חזקת
ממון ,דברובא דדיינים ל״ש חזקת ממון ,כיון

זהב
דכח בי״ד מפקיע מהחזקה ,משא״כ בשאר
רובא דאיכא חזקת ממון ,אמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה .משא״כ לדרכם של מוהר״ם
חביב והגר״ח ,אין כוונת התוס׳ לחלק לענין
חזקת ממון ,אלא לענין המיעוט ,דברובא
דדיינים הוי מיעוטא כמאן דליתא] ,והוא
או מטעם המהר״ם חביב דהמיעוט צריך
לבטל דעתו ,או מטעם הגר״ח דאמרי׳ רובו
ככולו[ ,וממילא ל״ש לומר סמוך מיעוט
לחזקה ,משא״כ בשאר רובא דאיכא מיעוט,
אמרי׳ סמוך מיעוט לחזקה ,ולא אזלינן אחר
הרוב.
ונדאה דמלשון התוס׳ שכתבו ״דהתם גבי
דיינים שאני דחשיב מיעוט דידהו
כמי שאינו״ ,מדוקדק יותר כדרכם של
המהר״ם חביב והגר״ח ,דלדרכו של רבינו
לכאו׳ הוא שפת יתר ,דהלא לפי דרכו של
רבינו בביאור ד׳ התוס׳ נמצא דעיקר חילוקם
של התוס׳ הוא במש״כ בסוף דבריהם דהכא
״ליכא למימר אוקי ממונא וכו״׳ ,וא״כ מהו
שהקדימו ד״מיעוט דידהו חשיב כמי שאינו״.
אכן לדרכם של מהר״ם חביב והגר״ח לשון
התוס׳ הוא בדקדוק ,דבאמת זהו עיקר
חילוקם של התוס׳ בין רובא דדיינים לשאר
רובא ,דברובא דדיינים הוי מיעוטא כמאן
דליתא ,וממילא ל״ש לומר סמוך מיעוטא
לחזקה ,משא״כ שאר רובא ,כיון דאיכא
מיעוטא ,אמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקה והוי
פלגא ופלגא ,ודו״ק.

הונטרם

כלל ו סעיף ד

הספיהות

ערה

אזלינן לאפוקי מחזקת מרא קמא דאידך .ולשיטתם דריש סנהדרין אין הפרש
כלל בין דיני ממונות לדיני נפשות ,ובתר רוב חשיב אזלינן בתרוייהו ,ובתר רוב
דלא חשיב כמו רובא דלרדיא בתרוייהו לא אזלינן.
והנה כבר כתבתי לעיל בסעיף א׳ דאפילו רובא דמהני באיסורי מצינו דלא הוי
חשיב לענין דיני ממונות ודיני נפשות לשיטתם דסנהדרין ,שהרי בריש
המוכר פירות ל,אמר ושמואל אמר לך כי אזלינן בתר רובא באיסורי בממונא לא,
אלמא דאותו רוב דמהני באיסורי לא מהני בממונא .וכן נראה דיוק לשונם
שכתבו דרובא דלרדיא לא חשיב כהנך רובא ,משמע דרוב מיהת הויא אלא דלא
חשיב כהנך ,ור״ל הני דפרק בן סורר ומורה ורובא של דיינים,
וקרוב בעיני לומר שאפילו רובא דאיתא קמן אפשר דלא חשיב כהנך דפרק בן
סורר ומורה ,אף דהנך רובא דליתא קמן הם אפשר דהנך מיעוטא הם
מיעוט שאין מצוין לגמרי=י .תדע ,שהרמב״ם בפט״ו מאיסורי ביאה )הכ״ז( כתב
זר ז ה ב

כג .משמע מדבריו דרובא דליתא ל,מן גרע
מרובא דאיתא קמן .וכ״כ
הגרש״ש בשערי ישר )ש״ג פ׳יא( להוכיח
מדברי הגמ׳ בחולין)יא ,א( דנלןטה בפשיטות
דמקרא ״דאחרי רבים להטות״ ילפינן רק
לרובא דאיתא ל,מן ולא לרובא דליתא קמץ.
וכ״ה בש״ס ביבמות )קיט ,א( ,״אפילו תימא
רבנן כי אולי רבנן בתר רובא דאיתא ל,מן
כגון ט׳ חנויות וסנהדרין אבל רובא דליתא
ל,מן לא אזלו רבנן בתר רובא״ .וכן מוכח
מדברי המרדכי בפ׳ הזרוע שכ׳ דר״מ חייש
למיעוטא דול,א ברובא דליתא ל,מן ולא
ברובא דאיתא ל,מן .וכ״כ התוס׳ ביבמות
)קיט ,א( ד״ה כגון ,דבט׳ חנויות לא פליג ר״מ
ארבנן .והל,שה ע״ז הגדש״ש ממש״כ
האחרונים ]יעוי׳ בש״ש ש״ב פט״ו,
ובחידושי הרעק״א על כתובות יג ,ב[ ,דרובא
דליתא ל,מן מהני מתורת בירור והוכחה,
ומהני לסלל ,הספל ,,משא״כ רובא דאיתא

ל,מן לא מהני לברר את הספל ,,אלא הוי רל,
גזה״כ לילך אחר הרוב ,דלכאו׳ מבואר מזה
איפכא ,דרובא דליתא קמן אלים טפי מרובא
דאיתא קמן ,ויעו״ש מה שהרחיב בזה ,וע״ע
מש״כ בזה לל,׳ הערה כ״ז.
כד .מבואר מדבדי רבינו דפירש את דברי
התוס׳ בסנהדרין ,דהא דלא
מהני רובא לרדיא אין זה משום דאיכא
גריעותא בהך רוב ,אלא דלענין ממון ונפשות
בעי רוב מעליא ואילו רובא דלרדיא לא הוי
דוב מעליא ,משא״כ הנך דובא דפ׳ בן סורר
כיון דהמיעוט שבהם אינו מצוי כלל ,חשיב
רובא מעליא ומהני להוציא ממון .ולפ״ז
נמצא דסתם רוב שאינו רוב מעליא לא מהני
בין בממון ובין בנפשות .וזהו דלא כמו
שפירשו הש״ש והתוס׳ הרשב״א משאנץ,
)הובאו דבריהם לעיל בהעדה ב' ,ו ו׳( בדברי
התוס׳ בסנהדרין דהא דלא אזלינן בתר רובא

רעו

סונטרם

כלל ו סעיף ד

הספימות

ז״ל ,יראה לי שכל מדינה שיש בה שפחה או עכו״ם הראויה לילד ,הואיל
והאסופי הנמצא שם ספק עכו״ם או ספק עבד ,כשישא הגיורת כמו שבארנו הרי
זו ספק אשת איש והבא עליה פטור .והראב״ד הגיה עליו ז״ל ,במסכת סנהדרין
מצאנו שהולכין בדיני נפשות אחר הרוב .וכתב הרב המגיד על זה ז״ל ,ודעת
רבינו דלא אמרינן אם רוב ישראל ישראל ליהרג על קידושיו ,שאפילו לענין
נזקין לא חשבינן ליה כודאי ישראל לשלם לו נזק ,כל שכן ליהרג עליו או על
קידושיו ,ולא מצינו רוב בהאי גוונא בדיני נפשות עכ״ל .והרי האי דרוב ישראל
הוא רובא דאיתא קמן ואפילו הכי סברי הרמב״ם והרב המגיד דלא אזלינן
בתריה בדיני ממונות ובדיני נפשות ,והרי בפרק בן סורר ומורה אזלינן בדיני
נפשות בתר רובא דאינשי דטעו בעיבורא דירחא אף דהוא רובא דליתא קמן™,
זר ז ה ב

לרדיא הוא משום דהוי רוב גרוע ]כיון
דתליא במנהג בנ״א ,או משום דמיירי בגברא
דזבין להכי ולהכי ,יעו״ש[ דלפ״ז סתם רוב
דלית ליה הך גריעותא ,שפיר מהני בין
בממון ובין בנפשות.
כה .בפשוטו יש לבאר בדעת הרמב״ם
דדוקא רובא דליתא קמן
]וכגון הנך דפ׳ בן סורר ומורה[ מהני
בנפשות ,משא״כ רובא דאיתא קמן ]וכההיא
דרוב ישראל[ לא מהני .והביאור בזה הוא
ע״פ מה שיסדו האחרונים )הובאו ובריהם לעיל
בהערה כ״ג( ,דרובא דליתא קמן מהני מתורת
בירור והוכחה ,משא״כ רובא דאיתא קמן הוי
רק רוב מגזה״ב ,דכל דפריש מרובא פריש,
וס״ל להרמב״ם דלדיני נפשות בעי דוקא רוב
המבדר את הספק .והיסוד בזה הוא ע״פ
המבואר בסוגיא בפ׳ בן סורר ומורה ,דמאן
דס״ל דלא אזלינן בנפשות בתר רובא ,הוא
מגזה״ב ד״והצילו העדה״ ,דנאמר בהך קרא
דבדיני נפשות צריך לחוש לצד המיעוט ,וכל
שאיכא צד ספק לפטור לא קטלינן ליה ,והא
דמסקינן התם דבנפשות אזלינן בתר רוכא

ע״כ הוא משום דמהני רובא לסלק את הספק
לגמרי ,ולהכי ל״ש בזה דינא ד״והצילו
העדה״ .אכן כ״ז הוא דוקא ברובא דליתא
קמן דמהני מתורת בירור והוכחה ,משא״כ
ברובא דאיתא קמן ,כיון דהוי רק מגזה״ב
ולא מהני לסלק הספק ,א״כ הדרינן לכללא
ד״והצילו העדה״ ולא קטלינן ליה מספק.
ונראה בזה עוד ,דהנה יסוד ד״ז דרובא
דאיתא קמן לא מהני לסלק את
הספק] ,וכמש״כ האחרונים הנ״ל[ מקורו הוא
בדברי הרא״ש שבשמ״ק בפ״ק דב״מ )ו ,ב(
גבי קפץ א׳ מן המנויים כולן פטורים,
דעשירי ודאי אמר רחמנא ולא עשירי ספק,
והקשה ע״ז הרא״ש אמאי לא נימא כל
דפריש מרובא פריש )דהרי רובם חייבים
במעשר( ,ותי׳ ע״ז הרא״ש ,דדינא דכל
דפריש מרובא פריש אינו דין ודאי ,אלא הוי
רק דין הנהגה בספיקות ,וכיון דהצריכה
התורה עשירי ״ודאי״ ,ומיעטה את הספק לא
מהני בזה רובא .ומתירוצו של הרא״ש
הוכיחו האחרונים )יעוי׳ בש״ש ש״ב פט״ו(,
דכ״מ שמיעטה התורה את הספק והצריכה

הונטרם
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רעז

ועל כרחך סכרי דהאי רובא עדיפא מהך רובא דאיתא ל,מן ,ואיהו על כרחך קאי
בשיטת התוספות דריש סנהדרין.
ולפי זה ניחא נמי האי דפסקינן בשו״ע הו״מ סימן ל׳)ס״ז( דאהד אומר בשנים
בחדש ואחד אומר בשלשה בחדש עדותן קיימת לענין ממון ,ואף
זר
״ודאי״ ,לא מהני בזה רובא .אכן כ״ז הוא
דווקא לגבי רובא דאיתא קמן ,משא״ב רובא
דליתא קמן דמהני מתורת בירור והוכחה ע״כ
דמהני גם היכא רמיעטה התורה את הספק,
וכדהוכיח כן הש״ש )שם( ,דאל״ב לא
משכחת לה קהל ודאי] ,וממזר יהיה מותר
בבת ישראל[ ,דלעולם יש לחוש שמא זינתה
אמו] ,ויעוי׳ מש״כ בזה בתשר הגרעק״א
מהדו״ת סי׳ ק״ח[ ,אלא ע״כ דאזלינן בזה
בתר רובא ואמרינן שהוא אביו ,דרוב בעילות
הולכות אחר הבעל.
ואשר לפ״ז יתבארו היטב ד׳ הרמב״ם,
דהנה יעוי׳ ברשב״ם בב״ב )נ ,ב(
שב׳ דיסוד הדין דספק נפשות להקל נלמד
מקרא ד״והצילו העדה״ .וכבר הקשו בתוס׳
שם דאמאי בעי קרא ,והלא סברא הוא,
דכשם שלא מפקינן ממונא מספיקא ה״נ לא
קטלינן מספיקא ,ותירצו ע״ז האחרונים )עי׳
קובץ שיעורים על ב״ב שם( ,דבקרא ד״והצילו
העדה״ מיעטה התורה את הספק לגמרי,
והיינו דכל דתורת ספק עליה לא נתחדש בזה
חיוב מיתה כלל ואפי׳ לא מספק] ,ועיי״ש
שהביא בזה נפקותא לכמה דינים[ ,ונמצא
דדין ספק נפשות להקל הוא מאותו גדר של
״עשירי ודאי״ ,ו״קהל ודאי״ ,דבכל הנך
מיעטה התורה את הספק והצריכה תורת
״ודאי״ ,ואשר לפ״ז מבוארים היטב דברי
הרמב״ם דמחלק בין רובא דליתא קמן
]דמהני בנפשות[ לרובא דאיתא קמן ]דלא

זהב
מהני[ ,דהרי בדברי התוס׳ הרא״ש מבואר
דהיכא דמיעטה התורה את הספק והצריכה
תורת ״ודאי״ ,לא מהני בזה רובא דאיתא קמן,
ומשום דע״י רובא דאיתא קמן לא נפיק מכלל
ספק ,וא״כ בדיני נפשות דמיעטה התורה את
הספק] ,וכדילפינן מקרא דוהצילו העדה
דבעינן חיוב ״ודאי״ ,כמבואר ברשב״ם
בב״ב[ ,ממילא לא מהני בזה רובא דאיתא
קמן ,משא״כ רובא דליתא קמן כיון דמהני
לסלק את הספק ולאשוויי ודאי ,הרי דמהני גם
היכא דמיעטה התורה את הספק ]וכדמוכח כן
מדין קהל ודאי וכנ״ל[ ,ולכך שפיר מהני גם
בנפשות ,וא״ש היטב ד׳ הרמב״ם.
אכן יעוץ בתוס׳ בב״ק )כז ,ב( ובסנהדרין ) ג .
ב( דפשיטא להו דאזלינן בנפשות בתר
רובא דאיתא קמן טפי מרובא דליתא קמן,
והוא להיפך ממשנ״ת בשי׳ הרמב״ם .ונראה
דהתוס׳ אזלו בזה לטעמייהו בב״מ )ו ,ב( ד״ה
קפץ ,דמיאנו בתירוצו של הרא״ש ,ומשמע
דס״ל דגם רובא דאיתא קמן מהני לאשווי
עשירי ודאי.

]ועי׳ בשע״י)ש״ג פ״א( שפי׳ עד״ז את שי׳
הרמב״ם ,דמחלק בין רובא דאיתא
קמן לרובא דליתא ,אולם ביאר הטעם בזה
באופ״א ,דכיון דרובא דאיתא קמן לא מהני
מתורת בירור אלא רק מתורת הנהגה בספק,
א״כ בגוונא דתינוק הנמצא ואיכא רוב
ישראל ,לא מהני הרוב אלא לגבי דינים
הנוגעים לגבי הנהגתו ,וכגון דיני איסור

רעח
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דקיימא לן אין הולבין בממון אחר הרוב ואפילו ברובא דאיתא קמן וכמו
שיתבאר בסמוך=; היינו משום דהאי רובא דאינשי טעו בעיבורא דירחא עדיפא
אפילו מרובא דאיתא קמן וכמו שכתבתי .מה שאין כן לפי שיטת התום׳ דריש
המניח ,דלפי מה שפירשתי בדבריהם שהם מחלקים בין דיני ממונות לדיני
זר זהב

והיתר ,משא״ב לענין ליהרג עליו אם רצחו
אדם ,או לענין אם בא אחד על אשתו לחייבו
מיתה ,לא מחני הרוב ,דאע״ג דע״י הרוב
נקטינן דהוי ישראל ,מ״מ לדון מכה זה
דרוצחו הוי רוצח של ישראל ,או דהבא על
אשתו מקרי בא על אשת ישראל ,לא מהני
הרוב ,דדין רוב מהני רק לגבי עצם הדין
שמוכרע ע״י הרוב ליהרג עליו ולא לגבי
דינים הנולדים בתולדה ,יעו״שן.
ובעיקד משנ״ת בדעת הדמב״ם דרובא
דאיתא קמן לא מהני בנפשות,
יל״ע מהא דאיתא בכתובות )טו ,א( גבי זורק
אבן לגו ואיכא ט׳ ישראלים ועכו״ם א',
דאזלינן בתד הדוב לחייבו מיתה ]לולי דין
קבוע[ ,והלא התם הוי רובא דאיתא קמן
ואפ״ה מבואר דמהני .ואין לחלק דשאני התם
דהדוב בא קודם המעשה ]וכמש״נ לעיל
בהערה י״ג ע״פ דברי השמ״ק[ ,דהרי גם
בגוונא דהרמב׳׳ם גבי תינוק הנמצא הרוב בא
קודם המעשה ,ואפ״ה ס״ל להרמב״ם דלא
מהני כיון דהוי רובא דאיתא קמן .ואולי י״ל
דשאני ההיא דזורק אבן לגו ,דכיון דהרוב אינו
נצרך בלל לשם בירור ,אלא דק לקבוע את
כוונת הזורק בתורת כוונה לרציחה סגי בזה גם
ברובא דאיתא קמן] ,ועי׳ מש״כ בקהלת יעקב
לבעל הנתיבות אה״ע סי' ד׳ סעי׳ ל״ג[ ,וצ״ע.

כו .יערי׳
שנתקשה בזה וז״ל,
רומעכ״ת להקשות בשו״ע חו״מ )סי׳ ל׳(

כתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ת סי׳ קכ״ח(

מ ״ש

דאמאי תלי דטעו בעיבורא דירחא ,הא
בסנהדרין מוכחינן מזה דאזלינן בתר רובא
בדיני נפשות ,וא״כ בממון דלא אזלינן בתר
רובא לא אמרינן הכי ובו׳ ,אח״כ ראיתי
דהאורים ותומים בסוף קיצור תקפו כהן עמד
בקושיא זו והוכיח מזה דקיי״ל לעיקר
כמש״ב התוס׳ ריש סנהדרין דברוב גמור
מוציאין ממון ,אבל באמת מדברי השו״ע )סי׳
רצ״ב( והוא מתרוה״ד ,מבואר דאפילו בדובא
דאיתא קמן אין מוציאין ממון ,וכן באה״ע
סי׳ ז׳ גבי אסופי ,מבואר דבנגח תורא דידן
לדידיה אף ברוב ישראל אינו משלם ,הרי
דאפילו ברובא דאיתא קמן אין מוציאין
ממון ,עכ״ד.
ובפשוטו היה נראה ליישב את ד׳ השו״ע
]דרובא דאינשי טעו בעבורא
דירחא מהני גם בדיני ממונות[ ,לפמש״כ
)ש״ו סופ״ח( וז״ל ,״דהא דסמכינן
הש״ש
אעדים בהך רובא דאנשי דטעו בעיבורא
דירחא הוא נמי מטעמא שכתבו התוס׳
בדיינים ,ומשום דהם מפקי הממון וכו׳ ,ה״נ
סמכינן על עדים והם המוציאין את הממון״.
ומבואר מדבדיו דאין הגדד בזה דהרוב
מוציא את הממון ,אלא שהרוב מכריע דהוי
עדותם כשרה ,וממילא מוציאין הממון מכה
עדותם] ,וזהו שדימה הך ררבא לרובא
דדיינים ,דגם התם אין הרוב מוציא הממון
אלא רק קוכע את הכרעת הבי״ד בזה,
וממילא הבי״ד מוציאין את הממון[ .ועד״ז
לענין חזקת כשרות בספק הכחשה
מצינו

רוונטדס
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רעט

נפשות ,אחד אומר בשנים ואחד אומר בשלשה עדותן בטלה לענין ממון משום
דאין הולכין בממון אחר הרוב:
והוי יודע שהרב התרומת הדשן בסימן שי״ד מביא בשם גליון תום׳ דהמוכר
פירות דברובא דאיתא קמן גם שמואל מודה דהולבין בממון אחר הרוב
זר זהב
דקיי״ל בב״ב )לא ,ב( כר״ה דזו באה בפנ״ע
ומעידה וזו באה בפנ״ע ומעידה דמוקמינן
לכל כת אחזקת כשדות ,וכבד הקשו
האחרונים ]עי׳ בקובץ שיעורים על ב״ב אות
קי״ז[ דהרי חזקה לא מהני להוציא ממון,
אלא ע״כ דהחזקה רק מכרעת דהוו עדים
כשרים וממילא מוציאין הממון על סמך
עדותם ,וכ״כ בנתה״מ )סי׳ ל״א סק״ג(] .אולם
בברכת שמואל על קידושין )סי׳ כ״א אות ב׳(
הביא מהבית הלוי שנחלק על סברא זו,
והוכיח מכח קושיא זו דחזקה דכשרות הוי
חזקה אלימא טפי משאר חזקות ,ולהכי הוא
דמהני להוציא ממון יעו״ש[.
ובשערי ישר ) ש״ג פ״ג( ביאר את דברי השו״ע
ע״פ מה שייסד שם דהא דאזלינן
בכ״מ בתר רובא הוא לגבי דינים שהם חוק
התורה כגון איסור והיתר וכיו״ב ,משא״ב
בדיני ממונות כיון שיסודם במשפט השכל,
בעינן ראיות שכליות ,ולא סגי בדין רוב
דמהני רק מדין תורה .ולפ״ז באופן דמספקא
לן על עדים אם הוי עדותם עדות כשרה אם
לאו ,הרי חשיב זה ספק על דין תורה,
וממילא א״צ בזה לראיות שכליות ,אלא יש
לנו לנקוט ע״פ הרוב דאית להו תורת עדים.
ועוד יש ליישב את ד׳ השו״ע עפמש״כ
המאירי בב״ב )צג ,א( ,דברובא דאינשי
טעו בעיבורא דירחא איכא רוב בהדי חזקה,
דחזקה שאין העדים משקרים .ולפ״ז א״ש,
די״ל דהמחבר ס״ל כהבעל המאור ריש פ״ב

דכתובות דרובא בצירוף חזקה מהני לאפוקי
ממונא .וע״ע מש״כ ליישב את ר׳ השו״ע
בנחל יצחק )סי׳ ל״ה ענף ב׳( ע״פ שיטת רש״י
דרוב בהדי ע״א מהני לאפוקי ממונא ,וא״כ
בעד אחד אומר שנים בחודש ושני אומר
שלישי בחודש איכא לכה״פ ע״א שאומר
אמת ,ולהכי אזלינן בתר רובא.
כז .ב ת ש ר הגרעק״א
]הובאו דבריו לעיל בהערה
י״ט[ כ׳ לבאר סברת התרוה״ד ע״פ מש״כ
רש״י בקידושין )פ .א( דברובא דאיתא קמן
לא אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה ,וכיון
דדינא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
משום סמוך מיעוטא לחזקה ,וכמש״כ התוס׳
בהמניח )כז ,ב( ,א״ב ל״ש הך כללא גבי רובא
דאיתא קמן] .ובדעת רב דס״ל דהולכין
בממון אחר הרוב ,צ״ל כמש״ב בשמ״ק
בריש פ׳ המוכר פירות בשם תוס׳ הרא״ש,
דהכא ל״ש סמוך מיעוטא לחזקה ,כיון
דהחזקה משתנת ,יעו״ש[.
)מהדו״ת סי׳ ק״ג סק״ה(

אולם בעיקר מה שנקט הגרעק״א דטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
משום דאמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקה ,צ״ע,
דהרי בגמ׳ בב״ק )מו p ,מבואר דטעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא מסברא
דהממע״ה ולא מטעמא דסמוך מיעוטא
לחזקה .וצ״ל דכוונת הגרעק״א ,דדין סמוך
מיעוטא לחזקה מהני רק לאשוויי לפלגא
ופלגא] ,וכפי שמבואר בלשון רבינו לעיל

רפ

הונטדם

כלל ו סעיף ד

הסמיהות

ומייחס שם גם דעת הרשב״ם )ב״ב צג .ד״ה דהוא גופיה( והריצב״א לזה ,אבל
לענין דינא הכריע דאפילו ברובא דאיתא קמן אין הולכין בממון אחר הרוב.
זר
ס״ג[ ,וממילא מספק אין מוציאין הממון
ומדינא דהממע״ה .וער״ז צריך לבאר את
דברי הקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב( שכתב רטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא משום
דחזקת ממון אלימא טפי משאר חזקות ולא
אמרינן לגבי חזקת ממון רובא וחזקה רובא
עדיף ,דלכאר צ״ע מהגמ׳ בב״ק הנ״ל
דמבואר דטעמא דאין הולכין בממון אחר
הדוב הוא מדינא דהממע״ה ולא מטעם חזקת
ממון ,רע״ב צ״ל כמש״נ ,ת הי דחזקת ממון
אלימא משאר חזקות ,מ״מ לא אלימא מרוב,
אלא הוי תרוייהו שקולין ומספק אין עושים
מעשה להוציא מן המוחזק ,דהממע״ה.
]ועד״ז מצינו בר״ן בכתובות )כב ,א( שביאר
טעמא דלא מהני חזקת הגוף לאפוקי ממון
וז״ל ,״דא״נ שקולין הן לא עבדינן עובדא
לאפיקי ממונא מחזקת מאריה״ ,וע״ע מש״ב
בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ט[.
ובעיקר שיטת רש״י דלא אמרי׳ סמוך
מיעוטא לחזקה גבי רובא דאיתא
קמן ,יל״ע בזה לפי מה שנקטו האחרונים )עי׳
בש״ש ש״ב פט״ו ורעק״א כתובות יג ,ב( ,דרובא
דליתא קמן מהני מתורת בירור והוכחה
משא״ב רובא דאיתא קמן מהני רק מגזה״ב
דכל דפריש מרובא פריש ,וא״ב משמע
מדבריהם איפכא ,דרובא דליתא קמן עדיף
מרובא דאיתא קמן .וצ״ל דאדרבה היא
הנותנת ,דדוקא לגבי דובא דליתא קמן,
דמהני מתורת בירור והוכחה ,א״כ מהני
המיעוט להצטרף בהדי החזקה ולגרוע בכחו
של הרוב שלא יוכל לברר הספק ,משא״כ
רובא דאיתא קמן ,כיון דבלאו הכי אינו

זהב
מברר את הספק ,אלא הוי רק גזה״כ לנהוג
כהרוב ,א״כ בזה לא איכפת לן כלל במה
שאיכא מיעוט בהדי החזקה ,דמ״מ מספק יש
לנו ליזל בתר הרוב.
ובמש״ב התרוה״ד לחלק בין רובא דאיתא
קמן דמהני להוציא ממון ,לרובא
דליתא קמן דלא מהני ,יש לבאר באופן נוסף,
דלהוציא ממון בעי שיוכרע הספק ,וא״כ נהי
דרובא דאיתא קמן מהני רק מגזה״כ ,מ״מ
בהך גזה״כ נאמר להכריע כהרוב ,ולכך מהני
להוציא ממון .משא״כ גבי רובא דליתא קמן,
הגם דמהני מסברא ,מ״מ לא הוי סברא
מוחלטת בכדי שנאמר דע״י הרוב הוכרע
הספק ,אלא רק שע״י הרוב א״צ לחוש לצד
המיעוט ,אולם כיון דעצם הספק לא הוכרע,
לכך לא מהני להוציא ממון ,ודו״ק.
כח .חנח בסוגיא שם איתא ״רב אחא אומר
גמל הארחר בין הגמלים ונמצא
הרוג בצדו בידוע שזה הרגו״ ,וס״ד דרב
אחא ס״ל כרב ,דהולכין בממון אחר הרוב,
ודחי הש״ס רעד כאן לא קאמר רב אחא אלא
דאזלינן בתר חזקה דהוא גופיה מוחזק ,אבל
בתר רובא לא אזלינן ,ופי׳ הרשב״ם בד״ה
הוא גופיה מוחזק וז״ל ,״וכיון דהוא עצמו
עומד בצדו אזלינן בתר אומדנא אבל בתר
רובא ׳דליתא קמן׳ לא אזלינן״ ,ודקדק מזה
התרוה״ד דס״ל להרשב״ם דרובא דאיתא
לדייק
וכ״כ
בממון.
מהני
קמן
הגרעק״א בגליון הש״ס ,אלא שהק׳ ע״ז
ממש״כ הרשב״ם לעיל )צב ,ב( ד״ה אזלינן
בתר רובא ,וז״ל ,״כגון ט׳ חנויות״ ,הרי
דס״ל להרשב״ם דלא אזלינן בממון אחר

הונטרם

כלל ו סעיף ר

הספייהות

רפא

וראייתו מדברי התוס׳ )י״ה להחזיר( והמרדני )סי׳ קמ״א( שילהי פרק קמא
דכתובות סו ,(:דעל מאי דקאמר בש״ס דאם רוב ישראל ישראל להחזיר לו
אבדה פירשו דאפילו לשמואל דסובר אין הולכין בממון אחר הרוב היינו דוקא
במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן שמדעת בעלים בא המעות ליד המוכר ,אבל
באבדה דשלא מדעת בעל האבדה בא לידו מודה דאזלינן ,והרי התם רובא
דאיתא קמן הוא.
ובאמת שכן נראה מדבריהם ,וכן משמע מדברי הרשב״א והרא״ה בחידושיהם
לשם שכתבו דברוב ישראל ונגח תורא דידן לתורא דידיה אין משלמין
לו משום דאין הולכין בממון אחר הרוב ,וכן כתב הרב המגיד כמו
שכתבתי בסמוך בשמו ,אלמא דכולהו סברי דאפילו ברובא דאיתא קמן אין
הולכין בממון אחר הרוב ,וכן משמע מדכרי התום׳ דפרק ב׳ דבבא כתרא )כג:
ד״ה חוץ לחמשים אמה( ע״ש.
אבל יש לי מקום עיון בדבריהם ביומא )פה ,(.שכתבו שם בד״ה לא צריכא
זר זהב
הרוב אפי׳ ברובא דאיתא קמץ ,ולכאן׳ ב׳
דיבורי הרשב״ם סותרים זא״ן.
ונראה ליישב דברי הרשב״ם ,דלעולם ס״ל
דלא אזלינן בממון אחר הרוב בין
ברובא דאיתא קמן ובין ברובא דליתא קמן
]וכמו שנראה מדבריו בדף )צב ,ב([ ,ומש״ב
הרשב״ם בדף )צג .א( ״אבל בתר רובא דליתא
קמן לא אזלינן״ ,אין כוונתו לחלק בין רובא
דאיתא קמן ]דמהני[ לרובא דליתא קמן ]דלא
מהני[ ,דד״ז היה לו לפרש כבר בתחילת
הסוגיא ואין כאן מקומו ,אלא כוונת
הרשב״ם לבאר דדוקא חזקה דגמל האוחר
בין הגמלים מהני להוציא ממון ,ומשום דהן
חזקה קיימת לפנינו ,דחזינן קמן דעוסק
בתשמיש ,ועוג ד בצדו ולהכי אמרינן דודאי
.ח ,ונמצא דהך חזקה היא מתוך הגופאדעובדא שלפנינו ,ולכך מהני להוציא ממון,
משא״כ לענין רוב ,כיון דליכא מציאות

לפנינו שמורה כהרוב ,ואין הרוב מתוך
הגופא דעובדא ,לכך לא מהני להוציא ממון.
והיסוד בזה הוא עפמש״כ הרשב״ם
בתחילת הסוגיא )צב ,א( ,דטעמא דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,הוא משום דבממון אזלינן
דוקא בתר ״טענה טובה״ ,והיינו דבדיני
ממונות ,זוכה הבע״ד שיש לו טענה אלימא,
וס״ל להרשב״ם דרין רוב ,כיון שאינו בירור
מתוך הגופא דעובדא ,ע״כ לא מהני לאשויי
טענה טובה .משא״כ חזקה דגמל האוחר בין
הגמלים ,כיון דהוי בירור מתוך הגופא
דעובדא שלפנינו שפיר מהני לאשוויי טענה
טובה .ןוכ״מ בפי׳ רבנו גרשום בב״ב שם
וז״ל ,״דהוא גופיה מוחזק דבגופו של גמל
הויא חזקה וכו׳ אבל בממון לא אזלינן בתר
רובא משום ׳דבגופו של מעשה׳ לא הוי
רובא״ ,ועי׳ בזה בספר חזון יחזקאל על
התוספתא בריש כתובות[.

רעב

הונטרם

בלל ו סעיף ד

הספיהות

דנגח תורא דידיה לתורא דידן ,תימה לי דהוי מצי למימר כולהו לניזקין ,אם
רוב ישראל ישראל דנגחיה תורא דידן לחורא דידיה ,מחצה על מחצה ישראל
דנגחיה תורא דידיה לתורא דידן ולא משלם אלא פלגא ,אם רוב עכו״ם עכו״ם
משלם נזק שלם עכ״ד .וקשיא לי תרתי ,ראם רוב ישראל אמאי משלמין לו והא
אין הולכין בממון אחר הרוב וכן ברוב עכו״ם לא ישלם הוא יותר מחצי נזק

זר זהב
כט .עי׳ בהפלאה בכתובות )טו p ,שב׳ לחדש
דבגוונא דתינוק המושלך ל״ש כללא
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,דדין זה נאמר
דוקא היכא דעיקר הספק נולד לגבי הממון
]וכגון במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן[,
משא״כ היכא דכבר הכרענו הספק לענין
איסורא ,שוב מהני זה גם לענין ממונא .וכ׳
ליישב בזה הא דבמוציא שם רע קנסה לאביה,
ולא חיישינן דלמא לאו אביה הוא ,דכיון
דכבר הכרענו ע״י הרוב לשאר מילי דהוי
אביה ,ממילא מהני זה גם לגבי ממונא עכ״ד.
אולם מדברי התוס׳ שהקשו אמאי ברוב
ישראל מחזירין אבידתו והרי אין הולכין
בממון אחר הרוב ,מוכח דלא כדבריו] ,וכבר
עמד בזה בהפלאה שם ,ועיי״ש מה שנדחק
בזה ,ויעוי׳ בחידושי החת״ס בריש פ״ג
דכתובות שהוכיח מד׳ התוס׳ דלא כיסוד
ההפלאה[.

אילוניות ,והגם דבנפשות בעי שני עדים
דוקא ולא מהני רוב וחזקה לחייב מיתה,
מ״מ בגונא דהרוב בא קודם המעשה ,מהני
הרוב מדינא ד״יוחזק״ וכמש״כ הרמב״ם
בפט״ז מהל׳ סנהדרין לענין ע״א במלקות,
דמאי דלא מהני ע״א לחייב מלקות הוא
דוקא במעיד שכבר אכל חלב ,משא״ב
במעיד קודם המעשה דחתיכה זו חלב.
ואח״כ בא אחר ואכלו ,מהני עדותו לחייב
מלקות ,דהאיסור ע״פ ע״א יוחזק ,והיינו
דכיון שכבר הכרענו שהוא חלב לענין איסור,
שוב לא נחתינן לספיקא )ועי׳ בזה לעיל
הערה י׳( ,וה״ה גבי ממון ונפשות ,היכא
דהוחזק לאיסור קודם המעשה ,מהני זה
להוציא ממון ולחייבו מיתה ,וא״כ בגוונא
דתינוק המושלך ,כיון דאתי הרוב קודם
המעשה ומחזיקינן ליה כישראל לענין איסור,
שוב מהני זה גם לחייבו ממון.

ועי׳ בש״ש )ש״ר פ״ט( שכ׳ לפרש עד״ז,
דלגבי תינוק הנמצא ל״ש הך כללא
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,אולם ביאר
בזה באופן אחר ]וגם לדרכו תתיישב קושית
ההפלאה ממוציא שם רע[ ,דכיון דאתי הרוב
קודם המעשה א״כ מהני הרוב מדין ״יוחזק״.
והיסוד בזה ,הוא דהנה מצינו בכ״מ דאזלינן
בתר רובא בנפשות ,כגון במכה אביו דרוב
בעילות אחר הבעל)חולין יא( ,ובבא על הקטנה
שנתקדשה )סנהדרין ט ,א( ,דרוב נשים אינן

א ל א שהקשה ע״ז הש״ש מדברי התוס׳ הנ״ל
שהקשו גבי תינוק המושלך אמאי
מחזירין לו אבידתו והרי קיי״ל דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,ומאי קשיא להו ,והלא
דהתם הרוב בא קודם המעשה .ומכח קושיא
זו צידד הש״ש רכל מאי דמהני דינא דיוחזק
הוא רק לענין חיוב מלקות ונפשות ,משא״ב
לענין חיוב ממון לא שייך דינא דיוחזק ,עכ״ד.

אכן

נראה דיש לקיים את דברי הש״ש,
דבאמת גם בממון אזלינן בתר רובא

הונטרם

כלל ו סעיף ד

הספיהות

רפג

מהאי טעמא .ונהי דברוב עכו״ם מצינו לומר דמשלם נזק שלם אף דאין הולכין
בממון אחר הרוכ כיון שהוא עצמו מסופק אם הוא עכו״ם או ישראל וכמו
שכתב הרב המגיד בפט״ו מאיסורי כיאה )הכ״ו( ע״ש ,אלא שדבריו סתומין,
דמה בכך שהוא עצמו מסופק ,והרי בהאי דהמוכר שור להכירו ונמצא נגחן
ג״כ אין המוכר טוען כרי שהלוקח לקחו לנכסתא.
אכל מצאתי לסברת הרב המגיד בדברי הרשב״א והרא״ה בשלהי פרק קמא
דכתובות )טו (:ביותר ביאור ,באמרם משום דאילו הוא עכו״ם שוב אין לו
חזקת ממון ,הלכך כיון דרוב עכו״ם דיינינן ליה כעכו״ם ע״ב .וטעמייהו לא
ידענא ,מדוע לא יהיה לעכו״ם חזקת ממון ל ,מכל מקום יכולין אנו לומר שגם
.
דעת התוס׳ ביומא הכי הוא,
זר
היכא דאתי הרוב קודם המעשה] ,וכמו שנקט
הש״ש בפשיטות[ ,ומש״כ התוס׳ בכתובות
גבי תינוק הנמצא דאין הולכיץ אחר הרוב
]אע״ג דהתם דהרוב בא קודם המעשה[ ,היינו
דוקא ברובא דאיתא קמץ וכדמיירי התם,
משא״כ ברובא דליתא קמן ,שפיר י״ל
דבגוונא דבא הרוב קודם המעשה אזלינן
אחר הרוב] ,ולא תקשי ההיא דמצש״ר כיון
דהוי רובא דליתא קמן[ ,והביאור בזה הוא,
דרובא דליתא קמן מהני מתורת בירור והוכחה
]וכמש״כ הש״ש בש״ב פט״ו והגרעק״א
בכתובות יג ,ב[ ,והיות וכבר החזקנו ע״י הרוב
שהדבר אסור ,ממילא דיינינן ליה כודאי איסור
אף לענין חיוב מיתה ,משא״כ רובא דאיתא
קמן כיון דמהני רק מתורת הנהגה א ״כ לא
נפיק מכלל ספק ,ולהכי לא מהני כלל לאשוויי
״ודאי״ ,וממילא ל״ש בזה דינא ד״יוחזק״.
ויסוד לזה מדברי הרמב״ם
ביאה( שכ׳ גבי תינוק המושלך ואיכא
רוב ישראל אם אח״כ קידש אשה ,ובא עליה
אדם ,אינו נהרג עליה ,והלא התם בא הרוב
קודם המעשה ,והיכא דאתי הרוב קודם

)בפט״ו מהל׳ איסורי

זהב
‘המעשה אזלינן בתר רובא בדיני נפשות ,אלא
ע״כ מוכח כמש״נ ,רכל מאי דמהני רוב קודם
המעשה הוא דוקא ברובא דליתא קמץ ,משא״כ
רוב ישראל ,כיון דהוי רובא דאיתא קמן לא
מהני לאשוויי יוחזק] .אכן יעוי׳ ברשב״א
בכתובות יא ,א )הובאו רבריו לעיל בהערה י׳(,
וברא ״ש בקדושין )מה ,ב( ,דמוכח מדבריהם
דלא מהני רובא בממון מדינא ד״יוחזק״ אפי׳
ברובא דליתא קמן .וכבר עמד בראיה זו
בדברי חיים דיני אונאה )סוף סי׳ ה׳( יעו״ש[.
ל .יש לבאר טעמייהו לפמש״כ בשו״ת
מהרי״ק )שורש ע״ב( דההלכה של
חזקת ממון הוא מדין חזקה קמייתא דאיסורא
דילפינן בחולין )י ,א( מבית המנוגע ,וסברי
הנך ראשונים דההלכה של חזקה קמייתא
נאמרה דוקא לגבי ישראל ולא לגבי עכו״ם,
]וכעין מש״כ בפרי יצחק )ח״ב סי׳ ס׳( בשם
הפמ״ג לגבי רוב ,דלגבי בן נח לא נתחדש
דין רוב ,וכ״כ בתשו׳ הנודע ביהודה מבנו
באה״ע )תנינא סי׳ מ״ב( ,ועי׳ בזה במנ״ח מצוה
ע״ח[ ,וכיון דעכו״ם לית ליה דין חזקה
ממילא לית ליה גם חזקת ממון .אולם יעוי׳
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אבל מה שכתבו דברוב ישראל משלמין ליה ודאי קשיא ,דהא אין הולכין בממון
אהר הרוב .ואין לומר דסברי דברובא דאיתא קמן אזלינן .שהרי לעיל
זר
בתשר׳ חת״ס )יו״ר סי׳ י״ט( מקט בפשיטות
דאף בעכו״ם נוהג דין חזקה ,ולפ״ז צ״ע.
ואפ״ל עור ע״פ מה שהעלה הפנ״י בגיטין
)מח p .מדברי רש״י שם בד״ה
הממע״ה ,רהא דמסקינן בב״ק )מר p ,דדין
הממע״ה הוא מסברא ]ולא בעי קרא[ הוא
דוקא בספק השקול ,משא״ב היכא דאיכא
רוב ,בזה מאי דלא מפקינן ממונא ע״י הרוב
הוא מגזה״ג ד״מי בעל דברים יגש אליהם״.
ובפשוטו הביאור בזה הוא ,דמהך קרא ד״מי
בעל דברים״ וכר ילפינן לדין חזקת ממון
ורובא לא מהני לאפוקי מחזקת ממון] .אכן
יעוי׳ בזה בפנ״י בכתובות )עו p ,ד״ה כלה
)ברש״י( וז״ל ״דחזקת ממון אינו מברר הספק
אלא שאין כח ביד הבי״ד להוציא מידו״,
וצ״ען .ולפ״ז נמצא דדין חזקת ממון אינו
מדין חזקה קמייתא דאיסורא הנלמד מבית
המנוגע ,אלא הוי דין חזקה מסויים שנתחדש
לגבי דיני ממונות ,ונלמד מקרא ד״מי בעל
דברים״ ,ומעתה י״ל דהך גזה״ב נאמרה דוקא
בישראל ולא בעכו״ם ,ושפיר כתבו הראשונים
דעכו״ם אין לו חזקת ממון] .וע״ע מש״כ
בחתן סופר שי׳ רוב וקבוע אות ק״ו[.
ובשערי ישר >ש״ה פט״ס ביאר את דברי
הראשונים באופ״א ,ע״פ מה
שייסד שם בגדר דין מוחזק ,דלאשוויי
״מוחזק״ לא סגי במה שהממון תח״י
וברשותו ,אלא יסוד דין ״מוחזק״ הוא במה
שהממון ״מוחזק״ לן שהוא שלו ,והיינו
דתפיסתו בממון מורה על בעלותו .והוכיח
יסוד זה מדברי התוס׳ בב״מ )ק .א( שכתבו
דלגבי גוררות ,כיון דליכא בהו חזקה כל מה

זהב
שתח״י וכו׳ ,ממילא ליכא בהו גם תורת
״מוחזקות״ כלל ,וה״נ גבי עכו״ם ,כיון דהם
בחזקת גזלנין ממילא אין תפיסת העכו״ם
בממון מורה על בעלותו ,ולא חשיב
״מוחזק״ בו ,עכ״ד .אכן דברי הגרש״ש צ״ע,
דבשלמא גבי גוררות ,דהספק הוא על בהמה
זו אי הוי של ראובן או של שמעון שפיר
שייך לומר דהיות ואין תפיסתו מורה על
בעלותו ממילא לא חשיב ״מוחזק״ בממון,
משא״כ גבי ספק נזקין ,דהספק הוא על
״חיוב״ ,והיינו אי מתחייב המזיק בתשלומין
אי לאו ,בזה בודאי הוי הניזק ״מוחזק״
בממונו ,ולא בעי לזה תפיסה המורה על
בעלות ,וצ״ע.
רבדרו״ח לרעק״א כ׳ בזה״ל ,״וי״ל דחזקת
ממון דנכרי לא אלים כל כך״,
ומרהיטת לשונו משמע דבאמת שייך חזקת
ממון גבי עכו״ם אלא שלא הוי ״אלימא
כ״כ״ .ונראה דמפרש כדרכו של הגרש״ש,
רהא דעכו״ם אין לו חזקת ממון הוא משום
דבחזקת גזלנים הם ,אלא שס״ל לרעק״א
דהך סברא לא מהני להפקיע מיניה תורת
מוחזק לגמרי ,אלא רק שעי״ז איתרע חזקתו
ולא הוי אלימא כ״כ לדחות הרוב] .משא״כ
לפמש״נ לדרכו של המהרי״ק דחזקת ממון
הוא מטעם חזקה ,ולא נתחדשו דיני חזקה
לגבי עכו״ם ,א״כ אין הגדר בזה דחזקת
ממון דנכרי לא אלימא כ״כ ,אלא דליכא
לנכרי כלל חזקת ממון[ .ודוגמא לזה מצינו
בתרומת הדשן )סי׳ שי״ס שב׳ גבי שנים
אוחזין בטלית דאזלינן בתר רובא ,משום
דליכא התם ״חזקת ממון גמורה שתעמוד
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מינה בד״ה להחזיר לו אבידתו כתבו דאף דאין הולכין בממון אחר הרוב הכא
שאני שלא בא לידו מדעת בעלים ,כדרך שכתבו בשלהי פרק קמא דכתובות,
זר ז ה ב

כנגד הרוב לדחותו״ ,והיינו ,דכיון דתרוייהו
תפסי בטלית מהני תפיסת כל חד מינייהו
לגדע חזקת השני בטלית] ,וכמו שבי׳ בזה
בנחל יצחק )ח״ב סי׳ צ״א ס״ד ענף ח׳( ,וכ״ה
בשמ״ק בב״מ )ב p ,בשם הריצב״ש יעו״ש[,
ולהכי לא אלימא הך חזקת ממון לדחות
הרוב .ומבואר מדבריו דחזקת ממון גרועה
לא מהני לעמוד כנגד הרוב לדחותו ,והוא
כעין מש״נ גבי עכו״ם.
ולפמש״ב לעיל ע״פ ד׳ המהרי״ק דעכו״ם
לית ליה חזקת ממון כלל
]וכדמשמע מרהיטת לשון הראשונים[ ,יל״ע
מהא דמבואר בסוגיא בכתובות שם דבמחצה
עכו״ם מחצה ישראל הממע״ה ,והרי להצד
דהוי עכו״ם לית ליה חזקת ממון ,וא״כ נמצא
דמספקא לן אי הוי המזיק מוחזק כלל ,וא״כ
בדין הוא שיחלוקו מספק .וצ״ל דהגם
דעכו״ם לא חשיב ״מוחזק״ ,מ״מ ״תפוס״
הוי ,דדין ״תפוס״ אינו מדין חזקה ,אלא יסוד
דין ״תפוס״ הוא דבל שהממון ברשותו,
מספק א״א להוציא מידו ,ושפיר שייך גם גבי
עכו״ם] .אלא שדין ״תפוס״ מהני דוקא בספק
השקול ,משא״כ כמקום רוב ,לא סגי בדין
תפוס לדחות הרוב ,אלא בעינן שתעמוד
חזקת ממון כנגד הרוב לדחותו ,וכיון
דלעכו״ם ליכא חזקת ממון ,לכך אזלינן
אחר הרוב[.
אמנם אכתי יש לעיין בזה ,דהנה לעיל )כלל
א׳ הערה כ״ב( ,נתבאר דבדררא דממונא
לא מהני דין ״תפוס״ ,דבל מאי דפליגי רבנן
אסומכוס ,דבממון המוטל בספק הממע״ה,
הוא דוקא מכח דין ״מוחזק״ ,משא״כ היכא

דהוי ״תפוס״ בלבד ,מודו רבנן לסומכוס
דיחלוקו .וא״כ לפ״ז בגוונא דמחצה ישראל
מחצה עכו״םכיון דהוי דררא דממונא,
הספק הוא בלאטענותיהם[ ,והוי
]שהרי
העכו״ם רק ״תפוס״ ,בדין הוא שיחלוקו
של הגרעק״א
מספק].ובשלמא לדרכו
דבאמת הוי ״מוחזק״ אלא רק דחזקת ממון
של עכו״ם לא אלימא כ״כ ,ניחא ,דאפשר
דהך סברא שייכא דוקא לענין רוב ,דבעינן
חזקת ממון גמורה לדחות הרוב ,משא״כ
לענין דררא דממונא ,סגי גם בחזקת ממון
שאינה גמורה להפקיע דין יחלוקו ,אולם לפי
מאי דמשמע מרהיטת דברי הראשונים
דעכו״ם לית ליה חזקת ממון כלל ,צ״ע אמאי
לא יחלוקו מספק[ .וצ״ל דכיון דלהצד דהוי
ישראל אית ליה חזקת ממון ,א״כ להך צד
א״א למיעבד חלוקה ,וממילא מספק אין
עושים מעשה להוציא מידו אלא הממע״ה.
עוד יש לעי׳ בזה אי בגוונא דיתפוס
התובע מהספק עכו״ם תיהני תפיסתו,
דבפשוטו כיון דהוי רק ״תפוס״ בממון מהני
תפיסה להפקיע מיניה ,דבל מאי דלא מהני
תפיסה בספק ממון הוא דוקא בתופס
מ״מוחזק״ ,משא״ב הכא כיון דהוי רק ספק
מוחזק] ,והא דאין מוציאין מידו הוא רק
מתורת ״תפוס״ וכמש״נ[ ,בדין הוא שתיהני
תפיסה ,ומצאתי ברי״ט אלגאזי הלכות בכורות
>פ״ג אות מ׳ ד״ה ואפשר( שב׳ דבגוונא דמספקא
לן על בכור אם נולד קודם שנתגייר בעליו
]דאז הוי של הישראל[ או לאחר שנתגייר
]והוי של הכהן[ ,מהני תפיסה ,אפי׳ להסוברים
דתקפו כהן מוציאין מידו ,כיון דהבעלים הוי
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אלמא דסבירא להו דאפילו ברובא דאיתא קמן לא אזלינן בממונא^י* .וראיתי
להבית שמואל באה״ע סימן ד׳ ) ס ״ ק נ״ו( שכתב בטעמייהו דהתום׳ דיומא דסברי
דברוב ישראל משלמין לו נזל ,שלם ,משום דלא איתמר האי כללא דאין הולכין
בממון אחר'הרוב אלא במי שבא המעות לידו בהיתר דוקא ע״ש .ודבריו
זר זהב

רל ,ספק מוחזק] ,שהרי להצר שנולד ל,ודם
שנתגייר אינו מוחזק דעכו״ם לית ליה חזקת
ממון[ ולפ״ז גם בגוונא דתינוק ■ המושלך
תהני תפיסה.
לא .וכן הקשה הגרעק״א בכתובות שם
והניח דבריהם בצע״ג .ולענ״ד
נראה ליישב ,דהנה יעוי׳ בש״ש )ש״ד פ״ח(
שנקט בפשיטות דבדיני נפשות ובדיני
ממונות לא אזלינץ בתר רובא אא״ב בא הרוב
קודם המעשה ,דכיון דהוקבע האיסור ע״י
הרוב ממילא מהני גם לענין נפשות וממונות,
]וע״ד מש״כ הרמב״ם בפט״ז מהל׳ סנהדרין,
דהגם רבעי שני עדים לחייב מלקות ,מ״מ
״האיסור עצמו ע״פ ע״א יוחזק״ .ועי׳ בזה
לעיל הערה י׳ ,וכ״ט[ .אכן יעוי׳ בש״ש )שם
פ״ט( שכ׳ לדחות הך סברא ,דגדר זה שייך
דוקא לענין נפשות ולא לענין ממון,
וביאור דבריו ,דבשלמא לענין נפשות מה
שחייבה התורה את הבא על אשת איש חיוב
מיתה הוא משום דעבר על לאו של אש״א,
וכיון דהוקבע האיסור ע״י רוב דהוי אש״א,
ממילא מהני זה אח״כ לחייבו מיתה ,משא״כ
לגבי דיני ממונות ,היות ואינם תלויים בדין
איסור ,אלא במי שהוא בעלים על הדבר ,א״כ
ל״ש בזה כלל ענין קביעות איסור.
אכן ביישוב שיטת התוס׳ נראה ,דהתוס׳
מחלל,ים בזה בין השבת אבירה לחיוב
נזקין ,דנהי דלגבי אבירה ל״ש ענין קביעת
איסור וכמש״כ הש״ש ,מ״מ לענין נזקין

שפיר מהני הרוב מדינא דיוחזק .והביאור
בזה הוא עפמש״כ הגרב״ד בברכת שמואל
על ב״ק )סי׳ ב׳( משמיה דהגר״ח ,דבדינא
דארבע אבות נזקין מלבד שנתחדש בהו חיוב
תשלומין ,עוד יש בהו גם דיני איסור ,והיינו
חיוב שמירה ואזהרה שלא יזיל ,את חבירו,
ונלמד מקרא ד״ואם לא ישמרנו״ )ו כ ״ ה להדיא
בפי׳ הר״ח בב״ק טו ,א יעו״ש( .ובחידושי הגרא״ל
מאלין )סי׳ נ׳( הוסיף בזה דחיוב התשלומין
בנזקין אינו דין נפרד מדיני האיסור אלא
הוא בתולדד ,מינייהו ,והיינו דכיון דפשע
בשמירתו ממילא נתחייב בתשלומין] ,ועי׳
באבן האזל פ״א מנזקי ממון ה״א סי״ד[,
והוכיח כן מדברי הרשב״א בריש ב״ק שכ׳
גבי ספיקא דקרן מחוברת] ,דמספקא לן אי
הוי קרן תמה ומשלם ח״נ או קרן מועדת
ומשלם נ״ש[ ,דמספק אזלינן לתומרא
ומשלם נ״ש ,דלכאו׳ צ״ע ,שהרי בפשוטו
ספק נזקין הוי ספק ממון ואמאי לא אזלינן
בזה לקולא כמו בכל ספק ממון דהממע״ה,
אלא ע״כ דמה שחידשה התורה חיוב
תשלומין בנזקין הוא בתולדה ממה
שמחוייב בשמירה ,וכיון דלגבי החיוב
שמירה פסקינן לחומרא וכשאר ספק
איסורא ,ממילא חייב בתשלומין ,עכ״ד.
ואשר לפ״ז תתיישב היטב שי׳ התוס׳ ,דלפי
האמור ]דחיוב נזל,ין תליא בדיני
האיסור[ ,שפיר י״ל דשייך דין ״יוחזק״ לגבי
נזקין ,ובגוונא דאתי הרוב קודם המעשה,
דכיון דכבר הכרענו ע״י הרוב לענין איסורא
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רפז

תמוהין ,דאין לך תופס בהיתר גדול מהמוחזק הראשון ,והמפרשים )הוא( ]הם[
שחדשו דתופם בהיתר חשיב נמי כמוחזק הראשון כמו שיתבאר בעזרת השם
בכלל השביעי ,והוא פשוט ואין צריך לראיה ,וראיתי לרב אחי ומורי שיחי׳
)בש״ש שמעתא ד׳ פרק ו׳( שהשיג עליו ג״ב בזה.
והנראה בעיני בישוב דבריהם ,דאינהו סברי דריש לקיש דמוקי מחצה על מחצה
ישראל )ו(בנגח תורא דידיה לתורא דידן על כרחך סובר כרב דהולכין
בממון אחר הרוב ,דאל״ב מדוע מחצה על מחצה ישראל ,אפילו רוב עכו״ם הוא
ישראל לענין זה משום דאין הולכין בממון אחר הרוב ,ולית לחו כסברת הרשב״א
והרא״ה שהבאתי בסמוך ,ומשום הכי הוקשה להם כיון דהולכין בממון אחר
הרוב לוקמה כולה לענין נזקין .ולעיל בד״ה להחזיר לו אבידתו שהוא אליבא
דשמואל וכמו שכתבו שם ,הוצרכו לומר דבאבדה שלא בא לידו מדעת בעלים גם
שמואל מודה דהולכין ,ומעולם אין חילוק בין רובא דאיתא קמן לליתא קמן:
ה וכן משמע מדברי הרמ״א בח״מ סימן רצ״ב )ס״י( דאין הולכין בממון אחר
הרוב לאפוקי ממונא מחזקת מאריה ואפילו ברובא דאיתא קמן ,וע״ש
בש״ך ס״ק כ״ו .וזהו גם כן דעת הרב צמח צדק בסימן קכ״ה ,שנשאל באשה
אחת שבקטנותה נמלטה מחרב רעה בארץ רוסיא ,ויודעת מקום מולדתה ושמות
אביה ואמה רק שאינה יודעת אם אביה היה כהן או לוי או ישראל ,ונשאת לאיש
והמליטה זכר שהוא פטר רחם לה ,אי חייבין לפדותו או לא ,לפי שאשה אחת
מארחי ופרחי הגידה לה שאביה היה לוי .והשיב דסהדותא דאשה לאו כלום היא
היכא דצריכין לעדות ,אבל הבא אפילו בלתי עדותה אין חייבין לפדותו ,דמשנה

זר זהב
דחייב בשמירה ,ממילא מהני זה גם לרייבו
בתשלומין ,וא״כ בגוונא דתינוק המושלך,
כיון רקודם שנגח השור כבר הכרענו ע״י
הרוב דהוי הניזק ישראל ,וכבר הוקבע עי״ז
דבעל השור מחוייב בשמירה כלפיו אם
יזיקנו ,ממילא אם הזיקו אח״כ ,חייב בעל
השור בתשלומין בתורת ודאי ,ומדינא
ד״יוחזק״ .אכן כ״ז הוא דוקא לענין נזקין
דתליא בדין האיסור ,משא״כ לגבי השבת
אבירה דיסוד חיובו הוא אך מפאת דהוי

ממונו של ישראל] ,ואינו בתולדה מדיני
איסור[ ,ממילא ל״ש בזה ענין קביעות איסור
כלל ,וא״כ הדרינן לכללא דאין הולכין בממון
אחר הרוב .ואשר לפ״ז מיושבת היטב סתירת
דברי התוס׳ ,דמש״כ בד״ה להחזיר ,דלא
מהני רובא גבי תינוק הנמצא ,הוא לגבי
אבידה ,דבזה אמנם ל״ש דינא דיוחזק,
משא״כ דבריהם בד״ה לא צריכא דמהני
הרוב ,הוא לענין נזקין ,דבזה שפיר מהני
הרוב מדינא ד״יוחזק״ וכמש״נ ,וא״ש היטב.

רפח
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שלמה שנינו )טהרות פ״ד משנה י״ב( ספק בכורות אחד בכור אדם ואחד בכור בהמה
בין טהורה בין טמאה המוציא מחבירו עליו הראיה .ואעפ״י דרובא דעלמא
ישראלים נינהו ולא כהנים או לוים ,מכל מקום לא אזלינן בתר רובא להוציא
ממון מהמוחזק ,דהלכתא כשמואל בדינא דסבירא ליה אין הולכין בממון אחר
הדוב עכ״ד .והך רובא דאיתא קמן הוא ואפילו הכי פסק דאין חייבין לפדותו ;
זר
לב .משמע דאליבא דרב אזלינן בכה ״ג
אחר הרוב ,וצ״ע ממש״כ
התום׳ בבכורות )כ ,א( ד״ה ורבי יהושע ,דהא
דלרב אזלינן בממון אחר הרוב הוא דוקא
בטוען טענת ברי ,משא״כ בשמא לכו״ע לא
אזלינן אחר הרוב ,והרי בגוונא דהצמח צדק
הוי שמא ושמא ,וצ״ע.
ונראה ליישב ,דהנה בעיקר מש״כ התום׳
בבכורות דבשמא ושמא מודה רב
דלא אזלינן בתר הרוב ,נראה הטעם בזה,
דיסוד שיטת רב דבממון אזלינן אחר הרוב
הוא משום דמהני הרוב להאלים טענת
התובע ,והיכא דטענת התובע עדיפא משל
הנתבע ממילא מוציאין ממון עי״ז ,וכמש״ב
הרשב״ם בב״ב )צב ,א( ,דבממון אזלינן בתר
״טענה טובה״ ,וא״כ לפ״ז בשמא ושמא
דל״ש גדר זה ,לכו״ע לא אזלינן אחר הרוב.
וא״כ נראה דכ״ז שייך דוקא ברובא דליתא
קמץ דמהני מתורת ראיה והוכחה ,וא״כ מאי
דמהני לאפוקי ממונא הוא ע״כ משום שמהני
הרוב להאלים את טענת התובע וכמש״ג,
משא״כ ברובא דאיתא קמן] ,למ״ד דמהני
להוציא[ ,הרי ל״ש לומר דהרוב מאלים טענת
התובע ,שהרי הוי רוב מגזה״כ ואינו מתורת
בירור והוכחה ]וכמש״כ הש״ש ש״ב פט״ו
והגרעק״א כתובות יג ,ב[ ,אלא מאי דמהני
רובא דאיתא קמן בממון הוא ע״כ מתורת
הנהגה בלחוד ,ולהכי א״צ בזה כלל טענת

זהב
ברי ,דדוקא היכא דאתינן עלה מתורת ראיה
והוכחה בזה הוא רבעי טענת ברי ,דלא מהני
ראיה בממון אלא מתורת סיוע לטענתו,
משא״כ ברובא דאיתא קמן דמהני מתורת
הנהגה בספק ,שפיר מהני הרוב גם ללא
טענה כלל .ולפ״ז ניחא ,דהרי דברי הצמח
צדק נאמרו לגבי רובא דעלמא ישראלים
נינהו ,דהוי רובא דאיתא קמן ,וא״כ אליבא
דרב דאזלינן בממון אחר הרוב ,שפיר מהני
בכה״ג הרוב אפי׳ בשמא ושמא ,וליכא
סתירה מדברי התום׳ בבכורות לדברי הצמח
צדק ,שהרי התוס׳ בבכורות איירי דווקא
ברובא דליתא קמן ואילו ד׳ הצמח צדק הם
ברובא דאיתא קמן] .והא דפליג שמואל וס״ל
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,זהו בין
ברובא דאיתא קמן ובין ברובא דליתא קמן,
דס״ל לשמואל דלהוציא ממון בעי ראיה
ברורה ורוב לא הוי ראיה ברורה[.
]אולם בעיקר מש״נ בדברי התום׳ בבכורות
)כ ,א( יעוי׳ בתום׳ הגרעק״א בריש פ׳
המניח ,דמדבריו עולה ביאור אחר בדברי
התום׳ ,ועיי״ש מה שהקשה לדרכו מסוגית
הגמ׳ בריש פ׳ המוכר פירות ,ולפמש״נ כאן
לא תיקשי קושית הגרעק״א ,ואכמ״ל[.
לג .בשו״ת שואל ומשיב )מהדו״ת ח״ג סי׳
כ״ה ד״ה הנה( השיג בזה על
דברי רבינו ,וז״ל ,״ובמחכ״ת וכו׳ ,דשם הוה

הונטדם

כלל ו סעיף ה

הספיקות

רפט

אמנם אם שהטיב לראות בזה דאפילו רובא דאיתא קמן לא מהבי בממונא ,מכל
מקום בעיקר דינו אין דעתי העניה נוחה הימנו ,ואני אומר אילו הואי
התם הייתי כהנא מסייע כהני ומחייבנא לפדותו ,לפי שנ״ל דהאי כללא דאין
הולכין בממון אחר הרוב לא איתמר אלא בממון דעלמא אבל בממון עניים
זר זהב
רובא דליתא קמן ,ורובא דאיתא קמן הוא רק
תשע חנויות וסנהדרין וכמ״ש בחולין )יא ,ב(
שם וז״פ״ ,הרי דס״ל דרובא דעלמא
ישראלים נינהו הוי רובא דליתא קמן ,וצריך
לבאר שורש פלוגתתם.
והנראה בזה ,דהנה יעוי׳ בתום׳ בב״ב
א( שכתבו דמהא דמחייבין קרבן
ע״י רוב דמים באשה מן המקור ,מוכח
דרובא דליתא קמן הוא מהתורה .ובש״ש
)ש״ד פ״א( תמה על ד׳ התוס׳ דבפשוטו הך
רובא דרוב דמים מן המקור הוי רובא דאיתא
קמן ולא רובא דליתא קמן .ועי׳ מש״ב
בביאוד דבדי התוס׳ ברווחא דשמעתתא בשם
ספר שבילי דוד ,דהתום׳ פירשו דרובא
דאיתא קמן פירושו רוב הניכר בחוש ,ואילו
רוב דמים מן המקור ,כיון דאין החוש מבחין
בזה ,חשבינן ליה כרובא דליתא קמן.
)כד,

אכן הש״ש ]שפי׳ דרוב דמים מן המקור הוי
רובא דאיתא קמן[ ,אזיל בזה לטעמיה,
שב׳ )בש״ב פט״ס דיסוד החילוק בין רובא
דאיתא קמן לרובא דליתא קמן ,הוא שרובא
דאיתא קמן הוי רוב של פרישה ,ומהני
מגזה״ב] ,דליכא סברא לומר שפרש מהרוב
יותר מהמיעוט[ ,משא״ב רובא דליתא קמן הוי
רוב של סברא ,ותליא בטבע העולם ,ואשר
לפי״ז רוב דמים מן המקרר כיון דהוי רוב של
פרישה ,ע״כ דחשיב רובא דאיתא קמן.
ונראה דבהך פלוגתא הוא דנחלקו השואל
ומשיב ורבינו ,דרבינו ]שפירש דרוב

ישראלים הוי רובא דאיתא קמן[ אזיל בדרכו
של הש״ש ,דיסוד החילוק בין רובא דאיתא
קמן לרובא דליתא קמן הוא אם הוי רוב של
פרישה או רוב של סברא ,וא״כ ברוב
ישראלים ,כיון דהוי רוב של פרישה
]דאמרינן דאשה זו פרשה מרובא דעלמא
דהוו ישראלים[ ,הרי דחשיב רובא דאיתא
קמן ,משא״ב השואל ומשיב ס״ל כמו שנקט
השבילי דוד בדעת התוס׳ בב״ב ,דרובא
דאיתא קמן הוי רוב הניכד בחוש ,וא״ב לפ״ז
דובא דישראלים נינהו כיון דאינו ניכר בחוש,
הוי רובא דליתא קמן .אלא שלפ ״ז נמצא
דדבדי דבינו אינם תואמים להמבואד בתוס׳
בב״ב ,וצ״ע.
אכן יעוי׳ בחת״ס על ב״ב שם ,שפי׳ את
דברי התוס׳ באופ״א ,דבאמת רוב
דמים מן המקור הוי רובא דאיתא קמן] ,כיון
דהוי רוב של פרישה ,דתלינן דדם זה פרש
מן המקור וכדרכו של הש״ש[ ,ומש״ב התוס׳
בב״ב דמהני הך רובא מדין רובא דליתא
קמן ,הוא משום דהא גופא דידעינן דאיכא
רוב דמים במקור הוא מכח רובא דליתא
קמן ,דכך הוא טבע העולם דרוב הדמים
שבאשה מצויים במקור ,אלא שהכרעת הספק
]שדם זה הוא אכן מן המקור[ הוא מדין
רובא דאיתא קמן ,ושפיר איכא למילף מהבא
לדין רובא דליתא קמן ,וכמש״כ התוס׳.
]ועד״ז ביאר החת״ם מאי דאיתא בחולין)יא,
ב( דרוב בעילות אחר הבעל חשיב רובא
דליתא קמן ,אע״ג דהוי רוב של פרישה
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שפיר אזלינן בתר רובא .וראייתי מפרק הזרוע )חולין ל,לד ,(.דרמינן התם על
מתניתין דספק לקט לקט כדדרשינן התם מקרא עני ורש הצדיקו צדק משלך ותן
לו ,ממתניתין דהתם ובן גר שהיתה לו בהמה ספק נשחטה קודם שנתגייר ספק
אחר שנתגייר פטורה ,ומשני קמה בחזקת חיובא בהמה בחזקת פטורה .אלמא
היכא דאיכא חזקה לחיובא מיחייב בממון עניים ,כל שכן היבא דאיבא רובא
לחיובא ,דרובא וחזקה רובא עדיף כדאיתא בריש האשח בתרא )יבמות ל,יט.(:
ועיין מה שכתבתי לעיל בכלל א׳ סעיף ט׳ דעת מוהר״ש חיון ז״ל דבספק מתנות
עניים אפילו חיכא דליכא חזקה לא לחיובא ולא לפטורא מיחייב גם כן
ע״ש ,ודין מתנות כהונה דין מתנות עניים להם לענין זה מדרמינן מתניתין דגר
שנתגייר על מתניתין דספק לקט לי .ואפילו לפי החולקים שם וסוברים דלא
זר
)דאמרינן דבעילה זו היא מרוב בעילות שהם
של הבעל( ,ומשום דהא גופא דידעינן דרוב
הבעילות הם של הבעל הוא מכח רובא דליתא
קמן דכך הוא דרך העולם ,דאשה נבעלת
לבעלה ,אולם הכרעת הספק בזה הוא ע״י
רובא דאיתא קמץ[ .ומעתה אפ״ל דגם לדרכם
של התוס׳ בב״ב דיסוד החילוק בין רובא
דאיתא קמן לליתא קמן הוא כמש״נ לדרכו
של הש״ש ,דתליא אם הוי רוב של פרישה או
רוב של סברא ,ולפ״ז נמצא דרובא דישראלים
נינהו אכן הוי רובא דאיתא קמן ,וכמש״כ
רבינו ,וליכא סתירה מד׳ התוס׳ בב״ב לד׳
רבינו.
]ובדעת הש״ש שכ׳ דרוב דמים מן המקור
הוי רובא דאיתא קמן ,יעוי׳
בקו״ש על ב״ב )אות פ״ג( שכתב לבאר דבריו
באופן אחר ,דשורש החילוק בין רובא
ראיתא קמן לליתא קמן הוא אם הרוב נמצא
לפנינו אם לאו ,וכיון שהדמים נמצאים
באשה שלפנינו חשבינן ליה לרובא דאיתא
קמן ,ונמצא לפ״ז דרובא דישראלים נינהו
הוי רובא דליתא קמן ,כיון דאין הרוב

זהב
לפנינו .אולם עיקר סברת הקו״ש צ״ב .וע״ע
בתשו׳ חמדת שלמה חאה״ע סי׳ כ״ד אות
י״ב )הובאו דבריו להלן הערה מ״ח( ,מה שהביא
מהנתה״מ שכ׳ לחלק בין רובא דאיתא קמן
לרובא דליתא קמן באו״א ,ולדרכו שם נמצא
דרובא דישראלים נינהו הוי רובא דאיתא
קמן ,והוא כמש״כ רבינו[.
לד .צ״ע ,שהרי קיי״ל ]יעוי׳ ברמב״ם
בפ״ב מהל׳ בכורות ה״ו ,ופ״ה
ה״א-ה״ו[ ,דבספק מתנות כהונה הממע״ה,
ואמאי לא יתחייב מספק מקרא ד״צדק משלך
ותן לו״ .וע״כ צ״ל כמו שיסד הגר״ח ]הובאו
דבריו במכתב הגרב״ד בספר הזכרון וזאת
ליהודה עמ׳ תל״ט ,ועי׳ בחידושי הגר״ח על
הש״ס עמ׳ רכה[ ,דדינא ד״צדק משלך ותן
לו״ נאמר דוקא בממון עניים דלא נגמרה
זכות העניים בהם עד שעת הנתינה ,וקודם
הנתינה יש בהם רק חלות דין של ״תעזוב״,
דבזה נאמר דמספק אזלינן לחומרא ,משא״ב
במתנות כהונה דנגמרה זכות הכהנים עוד
קודם נתינתם ,א״כ הוי כשאר ספק ממון
דאזלינן לקולא .והא דמדמינן בגמ׳ בחולין
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רצא

אמרינן ספק לקט לקט אלא היכא דאיכא חזקה לחיובא דוקא וכמ״ש שם ,מכל
מקום היכא דאיכא רובא לחיובא כולי עלמא מרדו משום דרובא עדיפא מחזקה
והוא ברור לה.
זר זהב
ספק מתנות כהונה לספק ממון עניים ,הוא
אכן מצינו תנא דמסייע לשיטת רבינו,
דוקא לגבי זרוע לחיים וקיבה דאין בהם
בשמ״ק בב״ק )יא ,ב( ד״ה עוד ,שכתב
שעת
קדושה ואינם נעשים ממון כהן עד
דבמתנות כהונה אזלינן אחר הרוב ,אלא
נתינה ,ושפיר שייך בהו דינא דצדק משלך
שביאר הטעם לזה באופ״א ,דאין זה מטעם
ותן לו ,משא״כ בשאר מתנות כהונה כגון
ד״צדק משלך ותן לו״ ,אלא הוא משום
בכור בהמה ופדיון הבן ,דנגמרה זכות הכהנים
דהוי ספק מצוה ,ולקיים את המצוה אזלינן
בהם עוד קודם נתינתם ,בזה לא נאמר כלל
אחר הרוב] .וכ״כ בערוך השלחן )יו״ד סי׳
דינא ד״צדק משלך״ .וזהו דלא כמו שנקט
ש״ה מט( ,דבגוונא דהצמח צדק הולכין אחר
רבינו ,דאף בספק פדיון הבן איכא לדין צדק
הרוב וחייב לפדותו ,וכ׳ הטעם לזה וז״ל,
משלך ותן לו וצ״ע] .וע״ע מש״כ בשו״ת
״ואע״ג דאין הולכין בממון אחר הרוב מ״מ
חת״ס )חיו״ד סי׳ ר״מ( ,דלמסקנת הסוגיא
חייב לפדותו ׳דבאיסור׳ הולכין אחר הרוב,
בחולין לא נאמר כלל דינא ד״צדק משלך״
וכן בכל מקום דאיכא ממון ואיסור הדעת
במתנות כהונה) ,בין בבכור ופדיון הבן ,ובין
נוטה שחייב״ ,והוא כסברת השמ״ק הנ״ל
בזרוע לחיים וקיבה( ,אלא דוקא בממון עניים,
דבפדיון הבן אזלינן אחר הרוב לקיים את
וע״ע מה שהרחיב בזה בשו״ת כתב סופר
המצוה[.
חיו״ד )סי׳ קמ״ה( ובדברי יחזקאל )סי׳ ל׳([.
אכן הדברים צ״ע ,דאי נימא דספק פדיון
הבן נידון כספק מצרה ]ולהכי אזלינן
לה .עי׳ מה שהשיג בזה על רבינו בשערי
ביה אחר הרוב[ ,א״כ אמאי קיי״ל בכ״מ
ישר >ש״ה פכ״ה( וז״ל ,״מה שדן
דבספק מתנות כהונה אזלינן לקולא
הגאון בעל קוה״ס ק״ו מעצמו מהא דאמרינן
והממע״ה ]יערי׳ ברמב״ם בפ״ב מהל׳
קמה בחזקת חיוב קיימא ,ורובא וחזקה רובא
בכורות ה״ו ,ופ״ה ה״א-ה״ו[ ,והרי יש
עדיף ,ק״ו פירכא הוא ,וכמש״כ לעיל פי״ט,
להחמיר מטעם דהוי ספק מצוה דאורייתא,
דלאו משום חזקה המכרעת הוא ]היינו חזקת
וספק דאורייתא לחדמרא.
חיוב[ ,אלא כל היכא שחל עליו חיוב ודאי,
חל מעיקרא חיוב גם על הספק שיתיילד
והנה כעין דברי השמ״ק מצינו בדברי
התוס׳ בסוף פ ״ק דכתובות )טו ,ב(,
בתשלומי חיוב הודאי ,ולפ״ז בספק אי
מעיקרא נתחייב לא יהני רובא ,דכה״ג הוי
שכ׳ לגבי תינוק הנמצא דמספקא לן אי הוי
ככל ספק ממון ,ודברי בעל קונה״ס תמוהים
עכו״ם או ישראל ,דאם יש שם רוב ישראל
בזה״ ,עכ״ל .וע״ע בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ ס״ז(
בי״ד מצווים להחיותו ,וכ׳ ההפלאה שם
שנקט בפשיטות כהגרש״ש דבספק פדיון הבן
לבאר דבריהם ,דאע״ג דאין הולכין בממון
אין הולכין אחר הרוב ודלא כרבינו.
אחר הרוב ,מ״מ שאני ספק צדקה דאיכא
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ועל פי זה ניחא מה דהוי קשיא לי טובא במה שהסכימו כל האחרונים ז״ל דאין
מוציאין ממון בספק ספיקא וכמו שיתבאר להלן ,ותמהתי שהרי הרמב״ם
בשלהי פי״א מככורים )ה״ל( כתב ז״ל ,ילדו שני זכרים ונקבה ,זה שלא ביכרה
אשתו נותן חמש סלעים ,שלא נפטר אלא בשתי ספיקות ,אם אשתו ילדה זכר
בלבד חייב ואם היא ילדה הזכר והנקבה חייב אלא אם כן ילדה נקבה תחלה,
זר זהב
בזה מצוה ד״חי אחיך עמך׳ ואזלינן אחר
הרוב לקיים את המצוה ,והוא כסברת
השמ״ק לגבי פדיון הבן .אכן גס דברי התוס׳
צ״ע ,שהרי מבואר שם דבמחצה ישדאל
מחצה עכו״ם הממע״ה ,ואי נימא דספק
צדקה הוי ספק מצוה ,בדין הוא שניזל
לחומרא ,דספיקא דאורייתא לחומרא.
והנראה בזה ,דהנה יעוי׳ בדברי רבינו לעיל
)בלל א׳ ס״ס שהביא מה שהק׳
מוהר״י באסן אמאי בכל ספק ממונא אזלינן
לקולא וא״צ לחוש לספק איסור גזל ,ותירץ
ע״ז דהוא משום דאיסור גזילה תליא בריני
המשפט ,וכיון דבמשפטי הממון פסקינן
הממע״ה ,שוב אין בזה דררא דגזל .אכן
יעו״ש מה שהביא בשם חכמי דורו שתירצו
ע״ז באופן אחר ,דהא דא״צ לחוש לאיסור
גזל הוא מטעם דחזקת ממון מהני להכריע
את הספק לקולא ,ומתורת חזקה קמייתא
דאיסורא .ונראה דאף אם ננקוט כדברי רבינו
לגבי ספק גזל ,מ״מ בשאר ספק ממון דאית
ביה איסורא] ,וכגון בספק צדקה או ספק
פדיון הבן ,ראולינן בהו לקולא[ ,הרי בזה
מאי דאזלינן לקולא ,ע״כ דאין זה מטעם
רבינו ,דהרי הנך מצוות אינם תלויים
במשפטי הממון ,אלא מאי דאזלינן בהו
לקולא הוא ע״כ מטעם חכמי דורו ,דמהני
חזקת ממון להכריע את הספק לקולא
ומתורת חזקה ,וממילא אין בזה חשש איסור,

וכמו בשאר ספק איסור דאזלינן לקולא מכח
חזקה דהיתרא.
ולפ״ז מיושבים היטב דברי השמ״ק
והתוס׳ ,דהגם דספק צדקה וספק
פדיון הבן נידונים כספק מצוה ]ולהכי אזלינן
בהו אחר הרוב לקיים את המצוה וכנ״ל[,
מ ״מ בספק השקול אזלינן לקולא ,וא״צ
להחמיר מטעם ספק מצוה ,ומשום דמהני
חזקת ממון להכריע את הספק לקולא לטובת
המוחזק וממילא ליכא חשש איסור .משא״כ
במקום רוב ,הרי בזה ל״ש לומר דהחזקת
ממון תכריע את הספק לקולא כנגד הרוב,
דהרי רובא וחזקה רובא עדיף ,אלא אדרבה
בזה מהני הרוב להכריע את הספק כנגד
החזקה ,ונקטינן מכח הרוב דאיכא ודאי
מצוה ,ולהכי מוציאין הממון מידו לקיים
המצוה ,ואש״ה.
ונמצינו למדים לפ״ז דהא דקיי״ל בכל ספק
ממון דאין הולכין אחר הרוב אין
זה מטעם דחזקת ממון אלימא מרוב
]וכמש״כ הש״ש בש״ד פכ״ד[ ,דא״כ גם
בספק איסור אמאי לא תהני חזקת ממון
להכריע את הספק כנגד הרוב להיתרא ,אלא
ע״כ הוא מדינא דהממע״ה ,דלהוציא ממון
בעי ראיה ברורה ורובא לא חשיב ראיה
להוציא ממון ,וכמש״כ בתרוה״ד )סי׳ שי״ד(,
וא״כ זהו דוקא בספק ממון דלית ביה
איסורא ,משא״כ בספק צדקה ופדיון הבן
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רצג

והואיל והדבר רהוק יתן פדיונו ע״כ ,הרי הדבר מפורש דמוציאין ממון בספל(
ספיקא .ואף שהטור יו״ד )סוף סי׳ ש״ה( השיג על הרמב״ם בזה ,לא השיגו אלא
מטעם שאמר שם דגם אינו מתהייב אלא בספק ספיקא ,דאם ילדה נקבה פטור
ואם ילדה זכר ונקבה גם כן אינו מתהייב אלא אם ילדה זכר תהילה ,משמע
דאם היה ספק ספיקא מעליא גם הטוד היה מודה דמיחייב ,ולא מצאתי מי
שיתעודד בזה.
אבל על פי האמור ניחא ,כי יתבאר לפנינו דהא דאין מוציאין ממון בספק ספיקא
הוא מטעם דאין הולכין בממון אחר הרוב ,וכיון דבמתנות כהונה הולכין
אחר הרוב להוציא מהמוחזק גם בתר ספק ספיקא אזלינן ומוציאין על ידו,
ועיין מה שאכתוב לקמן בסעיף ד ,וזה כפתור ופרח:
ו ו מון דאין הולכין בממון אחר הרוב שמעינן דהוא הדין בפלוגתא דרבוותא
בענין ממון נמי לא אזלינן בתר רוב הפוסקים המחייבים ,וז״ש כל
התופסים דגל קים לי דלעולם מצי אמר קים לי אפילו כמיעוט הפוסקים נגד
הרוב .ואף על פי שהרב מוהר״א ששון ז״ל בסימן ר״ז פקפק על האי כללא
מדיבור התוס׳ דהמניח שהבאתי לעיל )ם״כ( שכתבו דגבי דיינים ]שאני[ דחשיב
מיעוט דידהו כמי שאינו ^י ,אבל אין הנידון דומה לראיה ,דלא מבעיא לפי מה
שפידש מוהר״ם חביב ז״ל בכונתם דמשום הכי חשיב התם מיעוט דידהו כמי
שאינו לפי שהמיעוט מבטלין דעתן וסברתן ואין יכולין להורות אלא כסברת
הדבים ,וזה לא שייך אלא כשמתווכחים ביחד מפיהם ולא מפי כתבם במה
זר זהב
דפתיך בהו ספק מצוה ,אזלינן בהוא אחר
הרוב לקיים את המצוה וכמש״ב.
לו .יעוי׳ בחידושי הגר״ח השלם )עט׳ קכז(
שכתב לחלק בין רובא דדיינים
]דלא מהני טענת קים לי[ לבין תפיסה כנגד
רוב הפוסקים ]דמהני טענת קים לי[,
עפמש״ב שם בביאור דברי התוס׳ בריש פ׳
המניח ,דהא דאזלינן בתר רובא דדיינים
להוציא ממון הוא מדינא דרובו ככולו ,דבלא

דין רובו ככולו ליכא מנין סנהדרין ,משא ״כ
לאחר שנתחדש דין ״רובו ככולו״ ,הרי
דדיינינן למיעוט הדיינים כמי שאינו ,ונחשב
דהגמר דין הוא ע״י כללות הבי״ד כולו.
וא״כ זה שייך דוקא גבי דיינים ,דתורת בי״ד
מצרפם לדבר אחד ושפיר שייך בזה דין דובו
ככולו ,משא״כ גבי רוב פוסקים דליכא דבר
המצרפם ,לא שייך בזה דינא דרובו ככולו,
אלא הדרינן לכללא דאין הולכין בממון אחר
הרוב.
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שנחלקו בספריהם שזה כותב כך וזה כך ולא שמע אחד מהן סברת חבירו^י,
אלא אפילו לפירושא דידי שפרשתי בטעמייהו משום דגבי דיינים ליכא כי אם
מיעוטא לבד ולא שייך גבח חזקה להצטרף בהדה משום דכה בית דין מפקי
מחזקה ,זה נמי לא שייך אלא בדיינים שהם דנין בדבר חנידון דאלימי ספקייהו
טובא להפקיע מחזקה ,אבל בפלוגתא דרבוותא שאין הדבר הזה נידון לפניהם
לא אלימי כולי האי ושפיר שייך לו׳קמה בספק דידהו על חזקה קמייתא^״ .תדע,
שהרי דעת התוס׳ בחזקת הבתים )ב״ב לב :ד״ה והלכתא( דפלוגתא דרבוותא דין תרי
ותרי להם וספיקא דרבנן הוא ,ועל פירוש רשב״ם כתבו שם שהוא דחוק
ע״ ש לט ,

זר זהב
לו .וז״ל הגט פשוט בכללים )כלל א׳( ד״ה
הרי ,״רמה שאמרה תורה אחרי
רבים להטות היינו רובו מתוך כולו שיהיו
נושאים ונותנים אלו כנגר אלו ,אבל כה״ג
דמחלוקת הפוסקים זה אוסר וזה מתיר ל״ש
בזה אחרי רבים להטות ,אלא הוי ספיקא
דדינא כיון שלא נשאו ונתנו ביחד״.

הלכה לדורות ,בזה ל״ש דינא דאחרי רבים
להטות.
ובדרך נוספת כ׳ לפרש ,דהא דמצי למיטען
קים לי נגד המרובים ,הוא משום
דאין הרוב בזה ברור כלל ,דשמא איכא
פוסקים הרבה המסכימים לדעת המיעוט,
אלא שאין אנו יודעים מהם ,משא״כ ברוב
דיינים שהרוב הוא ברור ,לא מצי למיטען
קים לי.

וחתומים בקת״כ )קכג ,קכד( כ׳ לחלק בין
רובא דדיינים לרוב פוסקים,
עפמש״ב לפרש את ד׳ התוס׳ שב׳ דברוב
דיינים מיעוטא כמאן דליתא ,דהוא משום־
דבי״ד המוציאין את הממון אין להם ספק
בפסק שלהם שהוא אמת] ,ולא דמי למוכר
שור לחבירו ,שהבי״ד עצמם מסופקים
ועושים ע״פ הרוב[ ,אבל כשאנו רוצים
לפסוק ע״פ רבים כנגד מועטים ,הרי לפנינו
ספק גמור מן הדין ,ול״ש לומר דכיון דהרוב
מסכימים שהדין כך ,אין לנו ספק ,שהרי
איכא גם שיטת החולקין ,ומכלל ספק לא
נפיק.

לח .ביאור דבריו ,דדוקא בדיינים שדנים
בדבר הנידון לפנינו ופוסקים
על הבע״ד שלפנינו שהוא חייב ,מהני זה
להפקיע מחזקתו ,וכמו בתרי ותרי דע״י
שמעידים העדים על המוחזק שחייב ,מהני
זה להפקיע מחזקתו ,משא״ב בפוסקים
שאינם דנים כלל על הנידון שלפנינו ,לא
מהני זה להפקיע מחזקת המוחזק ,וממילא
הדרינן לכללא דאין הולבין בממון אחר
הרוב.

ועוד כ׳ לחלק ע״פ מה שהעלה שם דלא
נתחדש דין רוב אלא כשהספק הוא
במעשה הבא לפנינו ,משא״ב כאשר קבעו

לט .י ש לדון בדבריו לפמש״ב האחרונים,
]יעוי׳ בבית יעקב
ובחמדת שלמה )שם כב p ,ובקובץ שיעורים

)כתובות יד ,א(,

הונטרס
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רצה

ו ד ע שהסכימו כל גדולי וחכמי ספרד דאין לומר ל,ים לי כחד פוסק אפילו היכא
שהחולד,ין עליו אינן אלא שנים ,אכל כל ששנים מסייעין המוחזק אפילו
כל חכמי ישראל בכף שניה שפיר מצי אמר קים לי כנגדן .והרב ז״ל
בסימן קכ״ד מביא דבריהם ומהסס בהו ,דכיון דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא הדין בחד גבי תרי מצי אמר קים לי .ולפיכך העלה דהכל לפי ראות עיני
הדיין ,שאם הפוסקים החולד,ים הרבה מאוד יכול להיות שאפילו ארבע שיהיו
נקראים יחידים ולא מצי טעין קים לי כמותם ,ואם אינן הרבה כל כך יכול
להיות שאפילו אחד נד,רא מועט בכהאי גוונא ומצי אמר קים לי כוותיה .אמנם
חזינן לרבותינו האחרונים שתפסו כולם כך לחלל ,בין יחיד לשנים וכמ״ש
בשמם ,ועיין בכנסת הגדולה בכללי קים לי ) חו״ מ סי׳ כ״ה סעיף ר( שהאריך בהאי
מילתא.
אבל ראוי לשום עיון בקושיתו של הרב ז״ל כיון דאין הולכין בממון אחר הרוב
מה לי אחד מה לי שנים .וראיתי להרב מוהר״מ חביב ז״ל )בסוף גט פשוט
בכללים כלל ב׳( שכתב בטעמא דהאי מילתא משום דאחד אפילו נגד שנים הויא
מיעוטא דמיעוטא ובכהאי גוונא גם בממון אזלינן בתר הרוב “ ,אבל שנים אפילו
זר זהב
ח״ב סי׳ ב׳[ ,דאפי׳ למ״ד דתו״ת הוי ספיקא
דרבנן ומוקמינן אחזקה ,מ״מ לא מהני
החזקה בתו״ת להכריע את הספק ,אלא רק
דמספק א״א להוציא הדבר מחזקתו] ,ועי׳
במש״כ לעיל )כלל ב׳ הערה כ״ט( ,להוכיח כן
מדברי הנמוק״י בב״מ )ו .א( שכ׳ דמהני
תפיסה בתו״ת ,ואילו ביבמות )ל ,ב( הכריע
הנמוק״י כמאן דס״ל דתו״ת הוי ספיקא
דרבנן .ומוכח כנ״ל ,דאפי׳ למ״ד דתו״ת הוי
ספיקא דרבנן ומול,מינן אחזקה ,מ״מ לא
מהני החזל,ה להכריע את הספק ,אלא רק
דמספק אין מוציאין מידו ,וממילא מהני
תפיסה ,וכן נתבאר שם בד׳ התוס׳ הנ״ל
שהביא רבינו כאן[ .ולפ״ז יש מקום לדון,
דהגם דבפלוגתא דרבוותא דיינינן ליה
כספיקא דרבנן ומוקמינן אחזקה ,מ״מ כיון

דלא מהני החזקה להכריע את הספק ,אלא
רק דמספק אין מוציאין מידו ,א״כ אזלינן
אחר הרוב להוציא מתפיסתו.
מ .כן כתב ביש״ש בב״ק )פ״ג סי׳ א׳( ,גבי כד
וחבית ,דשנים או עשרה קורץ ליה
כד ,וכל העיר קורץ חבית ,כיון שהרוב ידוע
ומפורסם לא אזלינן בתר המיעוט כה״ג,
ומשום דהוי מיעוטא דמיעוטא יעו״ש] ,ועי׳
בזה בשדה חמד מערכת האלף כללים אות
פ״ה ,ובאו״ת כלל מגו אות מ״ו ,ובנחל יצחק
סי׳ ס״א אות ב׳ ענף ד׳[.
וכיסוד הדברים נראה לפמש״כ הגרעק״א
]הובאו דבריו לעיל הערה י״ט[,
דטעמא דאין הולכץ בממון אחר הרוב הוא
משום דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקת ממון

רצו
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נגד כל העולם הוי מיעוטא מעליא וסמוך מיעוטא לחזקת ממון והמוציא
מחבירד עליו הראיה ,וע״ש שהאריך והביא סמך נאה לדבריו ממה שנתבאר
בש״ע או״ח סימן תרי״ח )ס״ד( לענין חולה ביום הבפורים ע״ש.
א בל לענ״ד יש לפקפק בזה ,דלדבריו דחד נגד שנים הוי מיעוטא דמיעוטא
ואפילו בממונא הולכין בכהאי גוונא אחר הרוב ,אם כן מאי דוחקייהו
ליישב הא דגבי דיינים הולכין אחר הרוב
דהתוס׳ בהמניח
בממון ,וכמה נתחבטנו ונתלבטנו בזה כמו שכתבנו לעיל )סעי׳ ב׳-ד׳( ,הא
בבית דין של שלשה לא משכחת רובא אלא כששנים אומרים חייב
ואחד אומד זכאי ואז הוי האחד מיעוטא דמיעוטא ובכהאי גוונא מהני
רובא גם בממון “א .ותו שהסכימו כל האחרונים דאין מוציאין ממון
בספק ספיקא ,וטעמייהו משום דאין הולכין בממון אחר הרוב ,והרי בבל
זר זהב
והוי פלגא ופלגא] ,וכן משמע מד׳ רבינו
לעיל ס״ג[ ,וכיון דבמיעוטא דמיעוטא לא
אמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקה ,וכדאיתא בגמ׳
ביבמות )קיט ,ב( ,ממילא אזלינן אחר הרוב
להוציא ממון.
ו בז ה יש לפרש מש״כ הראשונים בריש פ״ב
הכתובות ]עי׳ בתו״י ,ובבעל המאור,
שם טז ,א[ דהיכא דחזקת הגוף מסייע לרוב
מהני הרוב להוציא ממון ,שהרי בגמ׳
ביבמות >שם( מבואר דבמקום דאיכא חזקת
הגוף בהדי הרוב מהני החזקה לאשוויי
המיעוט למיעוטא דמיעוטא ,וא״כ מאחר ולא
אמרינן סמוך מיעוטא לחזקה במיעוטא
דמיעוטא ,ממילא אזלינן אחר הרוב בגוונא
דמסייע ליה ליה חזקה.
אכן יעוי׳ בתוס׳ בבכורות )כ .א( דמבואר
מדבריהם דלא אזלינן בממון אחר
הרוב אפי׳ במיעוטא דמיעוטא ,ונראה דאזלו
בזה לטעמייהו ,דמדבריהם בכתובות )טז ,א(
משמע דס״ל דלא אזלינן בממון אחר הרוב
אפי׳ בצירוף חזה״ג ,ועי׳ בפנ״י שם.

]והנה בעיקר הדין דבמיעוטא דמיעוטא
מודה ר״מ דלא אמרינן סמוך
מיעוטא לחזקה ,בפשוטו יש לבאר הגדר
בזה ,דהיות והוי מיעוט שאינו מצוי ,א״כ
לא מהני המיעוט לעורר צד ספק כנגד
הרוב .ולפ״ז אפשר לבאר טעמא דמוציאין
ממון במיעוטא דמיעוטא באופן נוסף,
]והוא מתיישב גם לדרכו של התרוה״ד )סי׳
שי״ד( ,שנקט דכללא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא מטעמא דהממע״ה ולא
מטעמא דסמוך מיעוטא לחזקה[ ,דהרי
דינא דהממע״ה שייך רק במקום ספק,
)וכמש״נ לעיל הערה ט׳( ,וא״כ במיעוטא
דמיעוטא כיון דליכא בזה תורת ספק,
ממילא ל״ש בזה דינא דהממע״ה ,ולהכי
אזלינן אחר הרוב[.
מא .י ע ד׳ בהגהות הקה״י על קצה״ח שכ׳
ליישב קושיית רבינו ,דכוונת
התוס׳ בהמניח להקשות מגוונא דישבו ה׳
בבי״ד ,והמיעוט הם ב׳ ,דבכה״ג לא הוי
מיעוטא דמיעוטא.

קונטרס
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רצז

ספק ספיקא דאיכא תלתא צדדי ספק וב׳ צדדים לחובתו וצר אחד לזכותו הוי
כחד נגד שבוס מב.
ולי נראה בטעמא דהאי מילתא על פי מה שכתב הרדב״ז ) ח ל ק ד׳ סימן אלף קפ״ז(

דלא מחני קים לי אלא היכא שלא קבלו עליהם לדון כפי פוסק ההוא ,אבל
במקומות שנהגו לפסוק כהרמב״ם או הדא״ש אין לומר קים לי כנגדם,
ולפי זה אפשר דבחד אפילו נגר שנים נהגו שלא לפסוק כוותיה ,משום הכי
המוחזק אינו יכול לומר קים לי כוותיה .והכי משמע מלשון מוהרי״ק בשרש
קמ״ט שכתב ז״ל ,ופשיטא דבכהאי גוונא אפילו בממון לא הוי מצי למימר קים
לי כדברי חיחיד ודלא ככל חכמי ישראל ,ואפילו תפס הוי מפקינן מיניה ,וזה
פשוט לכל מאן דנחית לעומקא דדינא ,דלא גרע מהיכא דסוגיא דעלמא כחד
דאזלינן בתריה ע״כ:
ותן שהרב האורים ותומים )כקיצור תקפו כהן סימן קכ״ג-קכ״ד( צווח ככרוכיא על
האי כללא דכיילי דמצי אמר קים לי כמיעוט נגד רבים ,ואמר אם הדבר כן
בואו ונצווח על מרן הב״י שפסק ברוב ש״ע חו״מ על פי הרוב ונשען על פי
מה שכתב בהקדמתו ,ואיך לא חש לזה שחמוחזק יכול לומר קים לי כמיעוט.
ותו אם כן לחינם טרחו הפוסקים המחזקים דעותיהם בראיות שונות ולשוא
עמלו בהם ,ולעולם יאמר חמוחזק קים לי דלא כוותייהו ,ובפרט שאין
להפוסקים שהמציאו האי כללא מקום לסמוך .אלו דבריו .ואין בהן כדי לחלוק
על האי כללא שהסכימו בו פמליא של רבותינו האחרונים נ״נ.
ומה שהקשה ממרן הבית יוסף לא קשה מידי ,לפי שבנה ספרו על פי שלשה
עמודי הוראה אלו הרי״ף והרמב״ם והרא״ש ,וכשנחלקו בדבר לא ימלט
שלא יהא אחד נגד שנים ,ובכהאי גוונא לא מצי אמר קים לי וכמו שכתבתי
בסמוך .ואם לפעמים ימצא להצטרף עוד איזה פוסק ,אפשר דבהני מקומות
הכריע הבית יוסף מסברתו למה שפסק במחלוקת ההיא.
גם מה שהקשה דאם כן לחינם טרחו ועמלו הפוסקים המחזקים דעותיהם
זר
מב .עי׳ בהגהות הקה״י על קצה״ח שה׳
לחלק בין רוב לס״ס ,דשאני ס״ס
דהוי מטעם רוב צדדים .וביאור דבריו,
דבס״ס ל״ש לומר דהמיעוט הוי כמאן

זהב
דליתא ,דכיון דאיכא צד ברור כהמיעוט ודאי
יש להסתפק כמותו ,משא״ב בספק מציאותי,
היות והמיעוט אינו מצוי ,א״ב אינו חשוב צד
כלל לעורר ספק.

רחצ

הונטדם
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שהמוחזל ,יאמר ל,ים לי נגדם ,ח״ו לא לחינם הוא ,שבודאי האי כללא
דקים לי לא נאמר אלא כשהדיין אשר הדין ההוא בא לפניו אינו מכריע
מסברתו לחד מנהון ,אכל כשהוא מכריע מסברתו יכול להכריע אפילו כיחיד
נגד רכים ואפילו להוציא מהמוחזק ,וכדתנן בריש עדיות )פ״א מ״ה( למה
מזכירין דברי היחיד בין המרוכין וכד שאם יראה בית דין דברי היחיד יסמוך
עליו ,ופירש הראב״ד ז״ל )שם( שאם יראה לבית דין שהלכה כדברי היחיד
יל,בע הלכה כמותו .והלכך כל אחד מחויב להרחיב דעתו ולחזק כראיות,
שהראיות יתנו עדיהן ויצדקו ,ואם נכוחות וישרות הן יעוררו לב הדיין המשכיל
על דרך אמת להכריע כמותו.
גם מה שכתב בפרט שאין להם מקום לסמוך ,תמהני הלא קבעו יתד במקום נאמן
דאין הולכין בממון אחר הרוב .ואיהו ז״ל לשיטתו ,שפירש בטעמא דגבי
דיינים שנים אומרים חייב ואחד אומר זכאי ,חייב והולכין אחר הרוב ,משום
דבשאר רובא ומיעוטא שניהם אמת ,כמו מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן שניהם
אמת הרוב קונין לרדיא והמיעוט לנכסתא ,אכל גבי סברת הדיינים אחד
מהצדדים של,ר דאם הוא חייב אינו זכאי וכן להיפך ,ויותר מסתבר לתלות
הטעות במיעוט מלתלות ברוב ,ולפי זה גם בפלוגתא דרכוותא בענין ממון
הולכין גם כן אחר הרוב מהאי טעמא.
אבל טעמא קלישא הוא ,תדע שבפרל ,קמא דחולין)יא (.ילפינן רובא דאיתא קמן
מאחרי רבים להטות דכתיב גבי סנהדרין ,ולדבריו היכי יליף ,לימא דהתם
טעמא משום שיותר יש לתלות הטעות במיעוט מכרוב מה שאין כן בט׳ חנויות
דרובא ומיעוטא שניהם אמיתיים^ .אבל מה שכתב האורים ותומים דל,בלה
זר
טג .יעוי׳ בחידושי הגר״ח השלם )עם׳ קכז(
שהק׳ כעי״ז על מש״ב שם לבאר
את ר׳ התום׳ ריש פ׳ המניח ,דהא דאזלינן
בתר רובא דדיינים להוציא ממון הוא מדין
רובו ככולו ,דהמיעוט בטל ברוב ,והקשה
ע״ז הגר״ח דא״ב היאך ילפינן בחולין מקרא
דאחרי רבים להטות לדין הלך אחר הרוב,
והרי שאני רובא דדיינים דמהני הרוב מדין
רובו ככולו .ותי׳ ע״ז הגר״ח ,רכל

זהב
מה ששייך לדון ברוב דיינים דין רובו ככולו
הוא רק לאחר שנתברר לן דהאמת היא
כהרוב ,וממילא מתבטל המיעוט ברוב מדין
רובו ככולו ,אולם לולי דין רוב שמברר את
הספק לא היה שייך בזה דין רובו ככולו,
ושפיר ילפינן מרובא דדיינים לדין הלך אחר
הרוב בכ״מ.
ולבאר׳ אפשר ליישב עד״ז גם את דברי
התומים ,דהך סברא שחידש
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דצט

בידו שאין לומר קים לי כאותו פוסק אשר הרב המחבר והרמ״א לא הזכירו דעתו
בשו״ע יפה אמר ,וכן שמעתי שאין לומר קים לי נגד הכרעת רמ״א ,וכל זה
לדעתי מטעם קבלה נהגו ביה לפי שאנחנו נגררין אחר הכרעת רמ״א ועל דרך
שהבאתי בסמוך בשם הרדב״ז ,ודלא כאורים ותומים שכתב בזה טעם רחוק ע״ש:
ז בענץ ספק ספיקא הסכימו כל האחרונים ז״ל שאין להוציא על ידו ממון
מהמוחזק ,וטעמייהו דספק ספיקא לא עדיף מרובא וגם הוא לא מהני
להוציא מהמוחזק כמו שנתבאר .והרב מוהר״י בן לב )חלק ג׳ סימן כ״א( דעתו
להוציא ממון בספק ספיקא וראייתו מדברי התוס׳ דפרק קמא דכתובות )ט :ד״ה
אי למיתב לה כתובה( ״י ,והבאים אחריו השיגו עליו ועל ראייתו מדיבור התום׳
זר זהב
התומים דרובא דדיינים אלים טפי משאר
רובא משום דהרוב מברר שהמיעוט הוא
שקר ,הוא רק לאחר שיש דין רוב בתורה
שמברר את הספק ,משא״ב אם לא היה דץ
רוב בתורה ,לא היה מהני מידי הך סברא
דהמיעוט משקר ,ושפיר ילפינן לדין רוב
המברר את הספק מרובא דדיינים .אולם
באמת לא דמי כ״כ לדברי הגר״ח ,דלדרכו
של הגר״ח מאי דמהני רובא דדיינים לברר
את הספק ,הוי ככל דין רוב בתורה ושפיר
ילפינן מיניה לכ״מ ,משא״כ לדרכו של
התומים הרי גם כלפי בירור הספק איכא
עדיפות ברובא דדיינים משאר רובא ,דברובא
דדיינים מהני הרוב להכריע שהמיעוט הוא
שקר ויותר מסתבר לתלות הטעות במיעוט
מאשר ברוב ,ואע״ג דלא היינו סומכים על
הך סברא לולי שחידשה התורה דין רוב,
מ״מ אף לאחר שחידשה התורה דין רוב ,יש
לנו לומר דאין לך בו אלא חידושו ולא מהני
רוב אלא בכה״ג שהרוב אומר שהמיעוט
שקר ,וצ״ע.
מד .יעו״ש בתוס׳ שהקשו על הא דאיתא
התם דבטוען פתח פתוח

מצאתי נאמן להפסידה כתובתה ,דאמאי
מפסדת כתובתה והרי אית לה ס״ס ,ספק אי
הוי בקי בפ״פ ,ואת״ל הוי בקי ספק באונס
ספק ברצון ,הרי דס״ל להתוס׳ דמהני ס״ס
להוציא ממון.
ובש״ש )ש״א פ״כ( הוכיח מדברי התוס׳
דאזלו בשיטת תשו׳ הרשב״א )סי׳
ת״א( דס״ס מהני נגד חזקה ,שהרי חזקת ממון
אלימא טפי משאר חזקות ,ואפ״ה פירשו
התוס׳ דמהני ס״ס לאפוקי מחזקת ממון,
וא״כ כ״ש דמהני ס״ס לאפוקי מחזקה .אולם
צ״ע בזה ,דלכאו׳ הוא סותר למה שהוכיח
הפנ״י מדברי התוס׳ שם )בע״א( בד״ה לא
צריכא ,כשיטת המשאת בנימין ,דס״ס לא
מהני כנגד חזקה ,יעו״ש.
ונראה ליישב ,דהנה לכאו׳ יל״ע בעיקר
שיטת המשאת בנימין דחזקה מהני
נגד ס״ס ,דלכאו׳ קשיא ,שהרי ס״ס הוא
מטעם רוב ,ןזכמש״כ בתשז׳ הרשב״א בסי׳
ח״א[ ,וא״כ אמאי לא מהני ס״ס לאפוקי
מחזקה ,והרי קיי״ל דרובא וחזקה רובא
עדיף .וע״כ צ״ל דשאני ס״ס ,דמהני החזקה
להכריע כל ספק וספק בפנ״ע ,וממילא אין
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הנ״ל שנראה הימנו שמוציאין והקיפוהו בחבילות תשובות ,החפץ יעיין
אחריהם בתשובת מוהרי״ט )חלל ,ב׳ חו״מ סימן מ״ז( ובחידושיו פרק המדיר
)כתובות עה (:ובפני יהושע™ )כתובות ט :ובלןונטרס אחרון אות ל״ד( ובתשובת שב
יעקב )חלל ,א׳ סימן מ״ח( ,ורב אחי ומורי האריך הרבה בזה בקונטרס שב
שמעתתא אשר לו ) שמעתא א׳ פרלן י״ט־כ׳( מי.
זר זהב
כאן ס״ס כלל .וא״ב נראה דזה שייך דוקא
לגבי חזקה ל,מייתא דאיסורא דמהני להכריע
את הספק ,משא״כ לגבי חזקת ממון דלא
מהני מתורת הכרעה בספק ,אלא רל ,דמספק
מוקמינן הממון אחזקתו ,א״כ אכתי תורת
ס״ס עליה ,ושוב מהני הס״ס לאפוקי
מהחזקה ,דרובא וחזקה רובא עדיף] .ואפי׳
אי נימא דחזקת ממון מהני לנקוט בספק
וכמו שנראה בכמה דוכתא ,מ״מ כבר נתבאר
לעיל )כלל ד׳ הערה ל״ב( ,דזהו רק כלפי משפטי
הממון ,דדיינינן ליה להממון שהוא של
המוחזק ,אולם בשורש הספק לא הוכרע
מידי ,וממילא אכתי תורת ס״ס עליה ,וס״ס
עדיף מחזקה ,ודו״ק[.
ו ה ש ״ ש דמיאן בזה ]והוכיח מהתוס׳ דס״ל
כתשו׳ הרשב״א[ אזיל בזה
לטעמיה )שם ש״ד פכ״ד ובל,צוה״ח סי׳ ל״ד סל,״ה(,
דנקט דחזקת ממון הוא מדין חזקה קמייתא
דאיסורא וא״כ מהני להכריע את עצם הספק,
ושפיר הוכיח מהא דמהני ס״ס לאפוקי
מחזקת ממון ,דכ״ש הוא דמהני גם לאפולוי
אף משאר חזקות ,ודו״ק.
פה .בפנ״י שם כתב לדחות הראיה מהתוס׳,
דמש״כ התוס׳ דמהני ס״ס ,הוא
דוקא בצירוף ברי ושמא ,משא״כ בברי וברי
או בשמא ושמא לחוד ,מורו התוס׳ דלא מהני
ס״ס להוציא ממון ,דלא עדיף ס״ס מרוב
דקי״ל רלא מהני לאפול,י ממונא .ומאי דחשיב

התם לברי ושמא ,ביאר הפנ״י ,דהיות ומספקא
לן שמא הבעל אינו בקי ע״כ חשיבא טענתו
לטענת שמא.
אמנם צ״ע בזה ,דנהי דהוי ספק בקי ,מ״מ
״שמא״ לא הוי ,דהלא איהו טוען
בברי שמצא פ ״פ ,ולהצד דהוי בקי ,טענתו
טענה ,ולכל היותר יש לדונו כ״ספק ברי״.
]וכפה״נ ס״ל להפנ״י רכל שאינו טוען להדיא
בברי חשיב רל ,שמא .ועי׳ בפנ״י על כתובות
)יב p ,שהק׳ למ״ד ברי ושמא ברי עדיף,
אמאי בעי סימנים באבידה .ובקו״ש )ח״ב סי׳
ה׳ אות ב׳( כ׳ ליישב קושיתו דלא הוי שמא
אלא ספק ברי ,דדלמא אם היה לפנינו היה
טוען בברי .ולהמבואר אזיל בזה הפנ״י
לטעמיה ,דכיון דאינו טוען לפנינו בברי,
ממילא חשיב רק שמא[ .ובעיקר מש״כ
הפנ״י דרוב מהני להוציא ממון בצירוף ברי
ושמא ,אינו ברירא ,דיעוי׳ בתוס׳ הגרעק״א
ריש פ׳ המניח ,שב׳ להוכיח מדברי התוס׳
דלא נחלקו רב ושמואל אי אזלינן בממון
אחר הרוב אלא בצירוף ברי ושמא ,משא״כ
בברי וברי או בשמא ושמא ,לכו״ע לא
אזלינן אחר הרוב ,ונמצא לפ״ז דלמאי
דקיי״ל כשמואל דאין הולכין בממון אחר
הרוב ,הוי זה אפי׳ בצרוף ברי ושמא ,והוא
דלא כמש״כ הפנ״י ,וע״ע בסמוך בהערה ס׳.
פו .ה ש ״ ש שם פי׳ דהא דס״ל לתוס׳ דס״ס
מהני בממון זהו דוקא
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שא

וגם הרב ז״ל )סימן ק״ב( בהלק על מוהרי״ן לב ז״ל בזה ,והביא ראיה מפורשת
מדברי הרא״ש שכתב בפרק ב׳ דבבא קמא )ס״ב( ז״ל ,ולדברי האומר
דבל תיקו דחפם לא מפקינן מיניה הכי נמי אם תפס הבהמה משתלם ממנה
זר זהב
בכתובה ,דשטר העומד לגבות כגבוי דמי,
ולכך לא חשיב להוציא כלל ,משא״כ בשאד
ספק ממון דליכא שטר ,לא מהני הס״ס
לאפוקי ממונא .ותמך דבריו על מש״כ
בתשר הרשב״א המיוחסות לרמב״ן )סי׳ ק׳(
לענין מגו ,דבמקום שטר לא חשיב מגו
להוציא כיון דהוי השטר כגבוי ,יעו״ש.
וכבר נודע להקשות על הש״ש מדכרי
התוס׳ שם בסמוך בד״ה לא ,שהקשו
דלהימניה במגו דאי בעיא אמרה מוכת עץ
אני ותירצו ה״ל ,״ואי לא אמרינן מגו
להוציא אתי נמי שפיר״ ,הרי מפורש
בדבריהם דאע״ג דאית לה שטר מ״מ חשיב
מגו להוציא ,וזהו לכאו׳ דלא כמש״כ הש״ש
בדעת התוס׳ דע״י השטר הוי כגבוי וממילא
חשיב להחזיק ,וצ״ע.
ונראה ליישב ד׳ הש״ש ,רכל מש״כ התוס׳
דבטוען טענת פ״פ חשיב השטר
כגבוי ,הוא דוקא כלפי רוב ]או ס״ס דהוי
מטעם רוב[ ,משא״כ לענין מגו חשיב
להוציא ,אע״ג דאיכא שטר.
והביאור בזה הוא ,דהנה יעוי׳ בחידושי
הרשב״א שם שב׳ ל ת ח כהתוס׳
דהוי מגו להוציא ,והקשה ע״ז מהא דאמרינן
בשבועות)מא p ,בסוגיא דסטראי ,דמגו בשטר
לא חשיב להוציא ,ותי׳ ע״ז וז״ל ,״דהתם )פי׳
בסטראי( היינו טעמא ,משום דההוא שטרא
שעת הכושר הוה ליה ,אבל הכא אם איתיה
דזינתה תחתיו שטרא כמאן דליתא דמי דלא
חל שעבודא דשטרא כלל ,וא״כ אם זינתה
קודם שנתארסה לא חל שטרא כלל״.

ומבואר מדבריו ,דבטענת פ״פ ל״ש לדון
את השטר כגבוי ,כיון דמספקא לן
על השטר מתחילתו אי הוי שטר כלל ,ומאי
דבעלמא חשבינן להשטר כגבוי ,הוא דוקא
בשטר ודאי .ולפ״ז נראה לחלק בין מגו
לרוב ,דדין רוב שפיר מהני לברר דהוי שטר
מעליא ,ושוב הוי כגבוי ולא חשיב להוציא,
וכן לגבי ס״ס )דהוא מטעם רוב( ,מהני הס״ס
לברר דיש כאן שטר מעליא ,ועי״ז הוי כגבוי,
משא״ב דין מגו הרי לא מהני לברר הספק,
דאפי׳ אי נימא דמגו הוא מטעם בירור
והוכחה דקושטא קאמר ,מ ׳׳מ לא הוי בירור
גמור על הגופא דעובדא לומר מאי הוי ,אלא
הוי רק בירור בהלכות טענות ,והיינו דמהני
המגו להאלים את טענת הבע״ד ,וכמש״כ
הרשב״ם בב״ב )לג ,ב( ד״ה מה לי ,וברא״ש
בפ׳ שבועת הדיינים ) סי״ ט( ,וז״ל ״הלכך כשיש
עמו מגו ,טענה בריאה הוא״ ,אולם כיון
דמכלל ספק לא נפיק ,לכך לא מהני לאשוויי
השטר כגבוי ,אלא אכתי הוי להוציא ,ומגו
להוציא לא אמרינן] .ומש״כ בקצה״ח )סי׳ י״ב
סק״א( דמגו מהני לאשוויי השטר כגבוי ,זהו
דווקא בגוונא דמספקא לן אם נפרע השטר,
וכדמיירי התם משא״כ בגוונא דידן דמספקא
לן על השטר מתחילתו אם הוי שטר ,בזה לא
מהני המגו לאשוויי ליה כגבוי וכנ״ל ,וע״ע
מש״כ בקצה״ח )סי׳ פ״ב סק״ח([,
ובזה ארווחנא ליישב דבר נוסף ,דהנה יעוי׳
בכתובות )יב p ,דנחלקו ר״ג ור״י אי
נאמנת האשה בטענת משארסתני נאנסתי
לגבות כתובה ,ותלי לה הש״ס בפלוגתת ר׳
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חצי נזק ,ואף על גב דיש ספק ספיקא לחצי נזק דדילמא אורחה היא ופטור
לגמרי ואם תמצא לומר השתא מחמת ביעוט קאחי דילמא יש שינוי בצרורות
לרביע נזה ע״כ טי.
זר זהב
נחמן ור״י אי ברי ושמא ברי עדיף .ולדרכו
של הש״ש צ״ע ,דהרי יסוד הפלוגתא דר׳
נחמן ור״י גבי ברי ושמא הוא אי מהני ברי
ושמא להוציא ממון מחוקתו ,ואילו גבי
כתובה כיון דהוי במאן דנקיט שטרא ,א״ב
חשיב כגבוי ולא הוי להוציא כלל ]וכן הק׳
כב״ש אה״ע סי׳ ם״ח סקכ״ב יעוי״שן .אולם
לפי המבואר ניחא ,דכיון דבפ״ם מספקא לן
על השטר אי הוי שטר כלל ,א״כ לא חשיב
השטר כגבוי ,ומש״כ הש״ש דהשטר הוי
כגבוי ,זהו דוקא לענין רוב או ס״ס דמהני
לברר את הספק ולאשוויי שטר מעליא,
משא״כ לגבי ברי ושמא דאינו מתורת בירור
בספק ,אלא רק מדיני טענות ,דהברי זוכה
בטענתו) ,יכמש״כ בשע״י ש״ו פי״ח( ,ממילא לא
דיינינן להשטר כגבוי והוי להוציא ,וכמש״נ
לגבי מגו ,ושפיר תלי לה הש״ס בפלוגתת
ר״נ ור״י אי ברי ושמא מהני להוציא ממון.
אולם אכתי יל״ע בזה ,דהנה מדברי הש״ש
עולה דלו אך משכחת ס״ס או רוב
בשטר כתובה לא חשיב הרוב או הס״ס
להוציא ,כיון דהוי כגבוי] ,והא דבטוען טענת
פתח פתוח מצאתי מפסדת כתובתה ואינה
נאמנת מכח ס״ס ,הוא משום דבאמת ליכא
התם ס״ס ,וכמש״כ התום׳ שם בהמשך
דבריהם ,דאמרינן שמא קודם שנתארסה
זינתה[ ,וא״כ צ״ע ,דהרי בגמ׳ בכתובות )טז,
א( מבואר דרוב נשים בתולות נישאות ]ועי׳
ברמב״ן וברשב״א בסוגיא דפ״פ ,דהביאו
להך רוב[ ,ולדרכו של הש״ש קשיא טובא,
דאמאי באמת בטוען טענת פ״פ מפסדת

כתובתה ,דנד,י דלית לה ס״ס ,מ״מ יש לה
להיות נאמנת מכח רובא ,דרוב נשים בתולות
נישאות ,שהרי אית לה שטר כתובה וחשיב
כגבוי ,ולכאו׳ הוא קושיא אלימתא לדרכו של
הש״ש ,ועי׳ מש״כ בזה בסמוך בהערה מ״ט.
מז .צ״ע ,דהרי בתוס׳ הרא״ש בכתובות
ב( הביא לכל דברי התוס׳ שם
דאינה מפסדת כתובתה בס״ס ,ולכאו׳ הוא
סותר להמבואר בדברי הרא״ש בב״ק דלא מהני
ס״ס לאפוקי ממונא .ובשלמא לפמש״כ הפנ״י
דדברי התוס׳ בכתובות דבס״ס לא מפסדת
כתובתה הוא דוקא בצירוף ברי ושמא ,וכן
לפמש״כ הש״ש דהוא דוקא במקום שטר דהוי
כגבוי ,א״ש ,דהלא בגוונא דהרא״ש בב״ק
ליכא ברי ושמא ,וליכא שטר ,אולם לפי מה
שנקט מוהר״י בן לב בדעת התום׳ ,דס״ס לחוד
]ואף בלא סיוע של שטר או ברי ושמא[ ,מהני
לאפוקי ממונא ,צ״ע] .ועי׳ בשו״ת הרעק״א
)תנינא סי׳ נ״ו ד״ה גם ביסוס ,שב׳ ליישב את ד׳
הרא״ש בב״ק עם ד׳ התוס׳ בכתובות ,ע״פ
דרכו של הפנ״י ,דד׳ התוס׳ בכתובות הם דוקא
בגוונא דברי ושמא ,ואילו ד׳ הרא״ש בב״ק הם
בשמא ושמא .וצ״ע מד׳ הרעק״א שהובאו
לעיל )בהערה מ״ה( ,דס״ל דרוב לא מהני
להוציא ממון אפי׳ בצירוף ברי ושמא ,וע״כ
צ״ל בדעת הרעק״א דס״ל דס״ם אלים מרוב,
וכן משמע מד׳ הרעק״א בדרו״ח בכתובות )ט,
 pבד״ה מתני׳ ,דנקט כן בדעת התוס׳ ,דס״ס
אלים מרוב ,ועי׳ להלן מש״כ בהערה מ״ט[.
ונראח לומר דגם לדרכו של מוהר״י בן לב,
דס״ס מהני להוציא ממון ,מ״מ זהו
>ט,
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שג

ואני בעניותי מצאתי כן להדיא ברא״ה בחידושיו בפרק קמא דכתובות)ט (:על הא
דאמר רב יהודה אמר שמואל האומר פתח פתוח מצאתי נאמן להפסידה
כתובתה ,עלה בתחילה בדעתו לומר דלמאן דאמר כנסה בחזקת בתולה ונמצאת
בעולה יש לה מנה ,לא תפסיד אלא מנה דעל אידך מנה איכא ספק ספיקא
דלמא קודם שנתארסה ואם תמצי לומר אחד שנתאדסה דלמא באונס ,ולבסוף
כתב ומסתברא שלא נאמרו שני ספיקות להקל אלא באיסורין אבל בממון
המוציא מחבית עליו הראיה ע״ב.
והלכך נ״ל שבחינם נדחקו האחרונים ז״ל בדיבור התוס׳ דלשם ,כי אין לרחק
שהתוס׳ יסברו דמוציאין ממון בספק ספיקא ,כיון דחזינן דכך עלה גם
כן על דעת הרא״ה ,ואפשר דסברי דספק ספיקא הוי רוב חשוב
ועל דרך שמחלקין בריש סנהדרין )ג :ד״ה דיני( .גם לפי מה ששמעתי
זר זהב
דוקא בטוען טענת ברי] ,וכגוונא דמיירי
התום׳ בכתובות דטוענת בברי שלא היה
פ״פ[ ,דבזה מהני הס״ס לסייע לטענתה,
משא״ב בשמא ושמא ,לכו״ע לא מהני ס״ס
לאפוקי ממונא ]וע״ד מש״כ התוס׳ בבכורות
)כ ,א( לגבי רוב ,דלא מהני להוציא ממון
)אליבא דרב( אלא בברי וברי ,ועי׳ מש״נ
ביסוד דבריהם לעיל הערה ל״ב[ .ולפ״ז
א״ש ,דבגוונא דהרא״ש בב״ק כיון דהוי
שמא ושמא ]דהרי הוי ספיקא דתיקו[ ,כו״ע
מודו דלא מהני ס״ס לאפוקי ממונא.
אולם בעיקר מש״כ רבינו להוכיח בדעת
הרא״ש דס״ס לא מהני להוציא
ממון ,צ״ע ,דהרי הרא״ש מיירי בגוונא שתפס
הניזק] ,ולמזיק איכא ס״ס לפוטרו[ ,והרי
בכה״ג שבא לידו הממון בתפיסה לכו״ע
אזלינן בממון אחר הרוב ,דדוקא כנגד מוחזק
לא מהני רובא לאפוקי ממונא ,משא״ב היכא
דבא לידו הממון בתפיסה ,דהוי רק ״תפוס״
בממון ,שפיר אזלינן אחר הרוב .ואין לומר
בדעת הרא״ש דרוב לא מהני להוציא אפי׳

מ״תפוס״ גרידא ,רבדברי הרא״ש במכשירין
)פ״ז מ״ב( ]הובא לק׳ בס״ט[ ,מבואר להדיא
דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
דוקא כשהוא להוציא מחזקת ממון ,ועיי״ש
מש״כ בזה בהערה ס״ז.
ונראה ליישב שיטת הרא״ש ,דס״ל דס״ס
אינו מטעם רוב ,אלא כמו שמדויק
מלשון הרמב״ם )בפי״א מהל׳ בכורים ה״ל( דהוא
בגדר ״דבר רחוק״ ,והיינו דא״צ לחוש לצד
האיסור כיון דהוי חשש רחוק יעו״ש היטב.
וכן משמע מלשון רש״י בב״ק )יא ,א( ד״ה
דאין ,שב׳ לגבי ס״ס וז״ל ,״דכולי האי לא
חיישינן״ .ולפ״ז מאי דאזלינן בתר ס״ס הוא
דוקא לענין איסורין ,רכיון דהוי חשש רחוק
א״צ לחוש לאיסור ,משא״כ להוציא ממון
בעי ״ראיה״ ,וס״ס לא הוי ראיה] .ואע״ג
דמ״תפוס״ לא בעי ״ראיה ברורה״)וכמשנ״ת
לעיל הערה ל׳( מ״מ תורת ״ראיה״ בעי,
וחשש רחוק אינו בגדר ראיה כלל ,ועי׳
מש״כ בט״ז ) א ה ״ ע סי׳ ס״ז ס״ק א׳( ,דס״ס גרע
מרוב ,והוא גם מתפרש עד״ז[.

דש
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הסמיקות

דספק ספיקא הויא דוכא דאיתא קמן שתלתא צדדי הספק לפנינו™ ,יש
זר
טח .צ״ע ,דמה ענין ס״ס לרובא דאיתא
קמן ,ובפרט תקשי כן לפמש״כ
הש״ש בש״ב פט״ו דגדר רובא דאיתא קמן
הוא דהוי רוב של פרישה ,וגדר זה ל״ש גבי
ס״ס .ונראה בזה ,דהנה בעיקר מש״כ
הרשב״א דס״ס הוא מטעם רוב כבר נודע
לפרש דאין הכוונה בזה לרוב מקרים של
היתר ,שהרי באמת אין הספיקות שקולים
כלל ]וכמש״כ בשו״ת הריב״ש סי׳ שע״ב
ובש״ש ש״א פי״חן ,אלא הכוונה לרוב
צדדים של היתר ,רכיון דרוב הצדדים מורים
להיתר יש לנו לתלות בהיתר יותר מאשר
באיסור] ,ויסוד ד״ז מבואר בדברי התוס׳
בכתובות >ט ,א( שכ׳ ראם ב׳ הספיקות הם
משם אחד לא חשיב ס״ס ,ואי נימא דס״ס
הוא מטעם רוב מקרים ,אין מובן לדבריהם,
דמאי איכפת לן שהספיקות הם משם אחד,
והרי מ״מ איכא רוב מקרים להיתר[ ,ונראה
דגם רובא דאיתא קמן הוא ביסודו מטעם
רוב צדדים ,דהיות ואיכא ט׳ חנויות כשירות
וחנות אחת טריפה ,נמצא דרוב הצדדים
מורים להיתר ,רכל חנות בפנ״ע גורמת צד
לומר שהבשר אכן פרש ממנה והוי כשר,
וכיון דרוב הצדדים מורים להיתר ,אזלינן
אחר הרוב .ואשר לפ״ז נמצא דס״ס אכן דמי
לרובא דאיתא קמן ,ותרווייהו מיסוד אחד,
והיינו מדין רוב צדדים וכמש״נ.
ומצינו הדברים מפורשים בשו״ת חמדת
שלמה )סי׳ כ״ד ס״ק י״ב( שהביא
בשם החוו״ד וז״ל ,״דס״ס חשיב לרובא
ראיתא קמן ,דרובא דליתא קמן הוא מה
דליתא קמן בדינא כגון רוב בהמות אינן
טריפות וכו׳ ,שאפילו לא היה רק בהמה אחת

זהב
בעולם היה בה ספק זה אם היא כשירה או
טריפה ,משא״כ ברוב סנהדרין או בט׳
חנויות ,דאילו לא היה רק חנות אחת לא היה
שום ספק ,וכשיש עוד אחד נעשה ספק אם
מזו אם מזו ,וכל שיש יותר מגדיל הספק
יותר ,וכולם באים בדין לפנינו לומר אם מזו
אם מזו ,זה חשוב רובא דאיתא קמן ,לכן
בס״ס אפי׳ בס״ס במציאות ,ג״כ חשוב רובא
דאיתא קמן כיון ששני צדדי המתיר הם בדין
לפנינו ,כמו רובא דאיתא קמן הוא״] .ונראה
דגם לפי מה שנתבאר לעיל הערה ל״ג)בדעת
התוס׳ ב״ב כד ,א( דרובא דליתא קמן הוא
רוב ע״פ ידיעה שכלית ,ואילו רובא דאיתא
קמן הוא רוב הניכר לפנינו ,שפיר יש י״ל
דס״ס הוא מטעם רובא דאיתא קמן ,ומהטעם
הנ״ל ,דס״ס הוא מטעם רוב צדדים ,דהרי
הצדדים ברורים וידועים לפנינו[.
ועי׳ בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ת סי׳ ס״ס שב׳
וז״ל ,״מכ״ש דנידון דידן דספק אי
אזלא איהי לגבה ,אף אי נדון לרוב צדדים,
י״ל דלא מיקרי כ״כ רובא דאיתא קמן״ ,הרי
דנחית להך סברא ,דס״ס הוי מטעם רוב
צדדים ,ולהכי יש לדונו כרובא דאיתא קמן,
אולם נסתפק בזה ,וצידד לומר דלא מקרי
כ״כ איתא קמן ,וצ״ב בשורש ספיקו.
ועי׳ באור שמח )פ״ח מהל׳ שחיטה הי״ב(,
שהקשה דאי ס״ס הוי מטעם רוב א״כ
אמאי לא מהני ס״ס בספק טומאה ברה״י,
והרי בכתובות )טו ,א( מבואר דאזלינן בתר
רוב בספק טומאה ברה״י .ומכח קושיא זו
הכריח דס״ס הוי מטעם רובא דליתא קמן,
והא דמבואר בכתובות שם דמהני רוב בספק
טומאה ברה״י הוא דוקא ברובא דאיתא קמן.
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לומר דסכרי כדעת גליון תום׳ שהבאתי לעיל )ס״ד( דרובא דאיתא קמן
מהני בממדנא “
זר זהב
וזהו דלא כמש״כ רבעו כאן דס״ס הוי מטעם
רובא דאיתא קמן .וגם באחיעזר ) חיו ״ ד סי׳ כ׳
סי״ג( נקט כהאו״ש ,דס״ס הוי מטעם רובא
דליתא קמן ,יעו״ש מש״ב בזה.
מט .דברי רבינו צ״ע ,שהרי בתום׳
בכתובות )טו p ,מפורש
דרובא דאיתא קמן לא מהני להוציא ממון,
ודוחק טובא לומר דהתוס׳ בדף )ט .ב( פליג
על התום׳ בדף )טו ,ב(.
ונראה לבאר שיטת התום׳ ]דס״ס מהני
לאפוקי ממונא[ באופן אחר ,דהנה
יעוין בתשר הרשב״א )ח״א סי׳ ת״א( שכ׳
״דס״ס כרוב ואפשר דאלים היתרו מרוב״.
ודבריו צ״ב ,דאי ס״ס הוא מטעם רוב מה
שייך שיהיה אלים היתרו מרוב] ,והרי לא
אשכחן ב׳ דיני רוב בתורה[ .ובפשוטו הביאור
בדבריו הוא לפמש״נ לעיל )הערה מ״ח( ,דס״ס
הוא מטעם רוב צדדים ,ולפ״ז נמצא דהוי
הרוב בגוף הספק עצמו ,דאיכא רוב צדדים
להיתד וצד מיעוט לאיסור ,ונראה דבכה״ג
דהוי הרוב בגוף הספק לא מהני צד האיסור
לאשוויי תורת ספק כלל כנגד דוב הצדדים
להיתר ,באופן דע״י הס״ס מתבטל הספק
לגמרי] ,ואין הגדר בזה כמש״נ לעיל )בדעת
הרא״ש( דהוי ״חשש רחוק״ ,אלא דע״י הס״ס
ליכא תורת ספק כלל ,ועי׳ בזה בספר חזון
יחזקאל על התוספתא בריש כתובות[ .ובזה
יתבאר עוד מש״כ הרשב״א להוכיח דס״ס
עדיף מרוב מהא דאיתא בכתובות )יד ,א(
דאליבא דר׳ יהושע לא אזלינן בתר רוב
ביוחסין ,ואפ״ה בתר ס״ס אזלינן ,והביאור
בזה הוא ,דההלכה של מעלה ביוחסין נאמרה

דוקא במקום ״ספק״ ,וע״י רוב לא נפיק מכלל
ספק ,משא״כ במקום ס״ס ,כיון דמהני הס״ם
לסלק את הספק לגמרי ,ל״ש בזה דין מעלה
ביוחסין .ובזה א״ש גם מאי דמצינו בשו״ע
יו״ד )סי׳ א׳( גבי רוב דהיכא דאפשר לברר
מבררינן ,ואילו גבי ס״ס איכא בזה פלוגתא
שם )סי׳ ק״י( ,אי נאמרה בזה ההלכה דהיכא
דאפשר לברר מבררינן )ועי׳ בזה בחת״ס
כתובות ב ,א( ,וצ״ע מ״ש ס״ס מרוב ,אכן
להמבואר ניחא ,דשאני ס״ס דמהני לבטל
הספק לגמרי ,ודינא דהיכא דאפשר לברורי
מבררינן נאמר רק במקום ספק.
ומעתה לפי״ז יתבאר היטב מש״כ התוס׳
דס״ס מהני לגבות כתובתה ,הגם
דקיי״ל דאין הולכין בממון אחר הרוב .שהרי
יסוד הדין דלא מהני רובא לאפוקי ממונא
הוא מטעמא דהממע״ה ,וכבר נתבאר לעיל
)הערה ט׳( דבמקום דליכא ספק כלל ל״ש דינא
דהממע״ה ,וכאשד ייסד הש״ש )ש״ב פ״ד(,
דכל היכא דלא נחתינן לספיקא ,מפקינן
ממונא ,וכיון דמהני הס״ס לסלק את הספק,
שפיו מהני להוציא ממון,
ובדעת הרא״ה דפליג על תוס׳ ]וכ״ה שיטת
הרמב״ן שם יב ,א[ נדאה דס״ל דלא
סגי במה דליכא ריעותא וספק בכדי שנוציא
ממון ,אלא בעי ״ראיה״ דוקא ,וזהו שב׳,
״ומסתברא שלא נאמר ב׳ ספיקות להקל אלא
באיסורין אבל בממון המוציא מחבירו עליו
הראיה״ ,והיינו דבממון איכא הלכה
דהממע״ה דנאמר בזה דבעי ראיה דוקא ,ולא
סגי במאי דליכא ריעותא להוציא ממון.
ויסוד ד״ז מבואר ברשב״א בכתובות )יא ,א(

שו
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אבל לדינא נקטינן כדעת הרא״ש ומסקנת הרא״ה דלא מהני ספק ספיקא בממון.
וכן נראה בעיני להביא ראיה מדברי הרמב״ם ,שבפ״ב מנזקי ממון )ה״ו(
כתב ז״ל ,בעטה בארץ ברשות הניזק והתיזה צרורות מחמת הבעיטה והזיקו שם
זר זהב
שב׳ גבי גר קטן ]דמהני גירותו מדין זכיה[
דא״צ לחוש שמא ימחה לכשיגדל ותתבטל
גירותו למפרע ,משום דמסתמא לא ימחה.
ופי׳ הרשב״א שם דהך סתמא מהני דוקא
לגבי איסורין משא״כ לגבי ממון ״לעולם אין
מוציאין ממון אלא בראיה ברורה״ ,והיינו
רהגם שא״צ לחוש שמא ימחה ,מ״מ להוציא
ממון לא סגי בזה ,אלא בעי ראיה ברורה
דווקא וכמש״נ .וער״ז ביאר הגרנ״פ זצ״ל את
דברי הרמב״ם בסוף פ״ז מהל׳ גרושין במה
שחילק שם בין דיני האיסורין לדיני
הממונות ,דבממונות לא סמכינן אסתמא
דשטר שאינו מזויף אלא בעי ראיה ברורה,
יעו״ש.
ועוד נראה בזה ,דבאמת אף התום׳ מורו
למשנ״ת בד׳ הרמב״ן והרא״ה,
דלהוציא ממון בעי ראיה דוקא ]ולא סגי
במאי דליכא ריעותא בכדי שנוציא ממון[,
והא דס״ל להתוס׳ דע״י ס״ס גובה כתובתה
הוא דוקא בצירוף מאי דאית לה שטר
כתובה ,דכיון דע״י דהס״ס נסתלק הספק,
שוב הוי איהי מוחזקת מכח השטר ,דשטר
העומד לגבות כגבוי דמי .והביאור בזה הוא
עפמש״כ הרשב״א בכתובות )ט] p ,הובאו
דבריו לעיל הערה מ״ו[ ,דבטוען הבעל טענת
פ״פ לא חשיבא האשה מוחזקת בכתובה
משום דע״י שטוען טענת פ״פ חייל ספק על
השטר ושוב לא הוי כגבוי ,וא״כ בגוונא
דאיכא ס״ס ,כיון דמהני הס״ס לסלק הספק
לגמרי ,ממילא דיינינן להשטר כגבוי ולא הוי
להוציא כלל.

והנה יעוי׳ לעיל ;בהערה מ״ו( מה שהבאנו
מהש״ש שפי׳ עד״ז את ד׳ התוס׳ ,אלא
שהש״ש פי׳ כן גם לענין רוב ,אולם לפמש״נ
נראה רכל דברי התוס׳ הם דווקא לגבי ס״ס
ולא לגבי רוב ,ומשום רדוקא ס״ס דמהני
לסלק הספק ,לכך מהני לאשוויי השטר כגבוי,
משא״כ רוב ,כיון דלא מהני לסלק הספק ,א״כ
לא מהני לאשוויי השטר כגבוי ,וממילא חשיב
להוציא ולא מהני .ובזה ארווחנא ליישב מה
שהקשינו שם על ד׳ הש״ש שכ׳ דהא דאינה
מפסדת כתובתה ]במקום ס״ס[ הוא משום
דחשיב השטר כגבוי ,והקשינו ע״ז דא״כ
אמאי באמת אינה נאמנת לגבות כתובתה
]למסקנת התוס׳ דליכא התם ס״ס[ ,והרי מ״מ
איכא רוב נשים בתולות נישאות ,ובצירוף
השטר דהוי כגבוי ,בדין הוא שתגבה כתובתה.
אכן לדרכנו א״ש ,שהרי כל דברי התוס׳ הם
במסוים לגבי ס״ס ,דע״י הס״ס נסתלק הספק
לגמרי ושוב הוי השטר כגבוי ,משא״ב רוב
דגרע מס״ס ,לא מהני לאשוויי השטר כגבוי,
אלא אכתי הוי להוציא ולכך לא מהני] ,והוא
ע״ד מש״נ לעיל הערה מ״ו לענין מגו דלא
מהני לאשווי השטר כגבוי ,כמבואר בתוס׳
בכתובות )ט .[ p ,ועי׳ בתוס׳ ביבמות )סה ,א(
ד״ה נשאת ,שכ׳ להדיא דלא מהני רובא
לאפוקי ממונא אפי׳ בצירוף שטר כתובה,
והוא כמש״נ ,דדוקא ס״ס מהני לאשוויי
השטר כגבוי.
א ל א שמעתה לפ״ז צ״ע בטעמייהו
דהרמב״ן והרא״ה שכ׳ דלא מהני
ס״ס לגבות כתובתה משום דהממע״ה ,והרי
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חייב לשלם רביע נזק שזה שינוי הוא בהתזת צרורות ,ואם תפס הניזק חצי נזק
אין מוציאין מידו ,ואפילו היתה מהלכת במקום שאי אפשר לה שלא תתיז
ובעטה והתיזה משלם רביע נזק עכ״ל .והנה הבבא הראשונה היא בעיא דיש
שינוי לצרורות לרביע נזק )כ״ק יט ,(.והבבא השניה היא בעיא האחרת דהלכה
במקום שאי אפשר וכר )שם( אי נימא כיון דלא אפשר לה אורחיה היא או
זר זהב
לפמש״נ אינו נחשב להוציא כלל ,דע״י
הס״ס נסתלק הספק ושוב הוי השטר כגבוי.
]ודוחק לומר דהרמב״ן והרא״ה פליגי על
יסוד הרשב״א ,ועי׳ בקו״ש על ב״ב )אות
תר״ג( מה שהביא מד׳ הרמב״ן בסוגיין.
ומש״ב בש״ש >ש״א פכ״ד( דיסוד זה דשטר
חשיב כגבוי הוא מד׳ תשו׳ הרמב״ן ,כבר
נודע דהוא מתשו׳ הרשב״א[ .ונראה בזה ע״פ
המדוייק מלשון הרמב״ן והרא״ה שכ׳
״דאע״ג דהוי ס״ס ,המוציא מחבירו עליו
הראיה ,והרי היא בעולה לפניך״ .וצ״ב
בלשונם במה שהוסיפו ״והרי בעולה לפניך״.
ונראה בביאור דבריהם ,דבאמת אם היה
מהני הס״ס לסלק הספק בודאי היה מהני
שתגבה כתובתה ,ומטעם שנתפרש לעיל,
דע״י שנסתלק הספק א״כ חשיב השטר כגבוי
ואינו להוציא כלל ,אלא שס״ל להרמב״ן
והרא״ה דשאני הכא דכיון דאיכא ״ודאי
בעולה לפנינו״ ,הרי שעי״ז חייל ריעותא
בשטר ,ושוב לא מהני הס״ס לסלק הספק.
דכל מאי דמהני הס״ס לסלק את הספק הוא
דוקא במקום דליכא דררא וספיקא קמן,
משא״ב בגוונא דאיכא ספק לפנינו ,שוב לא
מהני הס״ס לבטל הספק ,וכיון דאבתי תורת
ספק עליה ממילא לא דיינינן להשטר כגבוי
אלא חשיב להוציא ,וס״ס להוציא לא
אמרינן.

ובחידושי

הרא״ה

הוסיף

בזה

וז״ל,

״ולמוכת עץ לא חיישינן״ ,ומשמע מלשונו
דאם היה לנו ספק אם היא מוכת עץ היה
מועיל הס״ס להוציא ממון .והביאור בזה
הוא ע״פ הנ׳׳ל ,דאם היינו חוששים למוכת
עץ ,נמצא דהספק הוא אם בכלל איכא
בעילה לפנינו ,ובכה״ג כו״ע מודו דמהני
הס״ס לסלק הספק מהשטר ,ולזה כ׳
הרא״ה דבאמת למוכת עץ לא חיישינן,
והיינו דחזינן ״בעולה לפנינו״ ,ולכך לא
מהני הס״ס לסלק את הספק ,ותשיב
להוציא.
ומעתח נמצא לפ״ז דבאמת ליכא פלוגתא
לדינא בין התוס׳ להרמב״ן
והרא״ה] ,ודלא כמו שנקט רבינון ,דהרי
מש״כ התוס׳ >ט ,ב( דע״י ס״ס גובה כתובתה
הוא בגוונא דטוען הבעל טענת פ״פ מצאתי,
וכדמיירי התם ,דמספקא לן אי הוי בקי או
אינו בקי ,ובכה״ג בידן דהספק הוא אם
נעשתה בעילה כלל ,א״כ גם הרמב״ן
והרא״ה מורו דמהני הס״ס לסלק הספק
וגובה כתובתה ,דליכא ״בערלה לפניך״,
ואילו מש״כ הרמב״ן דהרא״ה דלא מהני ס״ס
לגבות כתובתה הוא בגוונא דאיכא ודאי
בעולה לפנינו ,ורק דמספקא לן אם תחתיו
וברצון אם לאו ,כמבואר להדיא בדבריהם
שם ,ובכה״ג לא מהני הס״ס לסלק הספק,
כיון דכבר חייל ריעותא בשטר ולא הוי
השטר כגבוי ,וס״ס להוציא ממון לא אמרינן.
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דילמא השתא מיהת מחמת ביעוט ל,אתי .והנה גבי בבא השניה הזאת איכא ספק
ספיקא לשלם חצי נזק ,ספק אחד דלמא אין שינוי לצרורות לרביע נזק ואם
תימצי לומר יש שינוי בצרורות דלמא האי ביון דאי אפשר לה אורחיה היא,
ואפילו הכי לא מחייב ליה הרמב״ם יותר מרביע נזק ,והיא ראיה ברורה.
ומ״ש הרמב״ם בפרק י״א מהלכות בכורים )ה״ל( לענין פדיון בכור שלפי שאינו
נפטר אלא בשתי ספיקות חייב ליתן פדיונו ,הטבתי אשר דברתי בזה
לעיל בסעיף ה׳ דבממון עניים שאני דהולכין ביה אחר הרוב ומשום הכי מהני
ביה ג״כ ספק ספיקא שהוא גם כן מטעם רוב לפי מה שהשרישונו רבותינו
האחרונים ז״ל ע״שנ:
ח והוי יודע שמדברי התוס׳ דשלהי פרד ,קמא דכתובות )טו :ד״ה להחזיר(

שהבאתי לעיל בסעיף ד׳ ,שכתבו דברוב ישראל מחזירין אבדתו אפילו
לשמואל דסובר אין הולכין בממון אחר הרוב משום דבמוכר שור לחבירו
ונמצא נגחן באו המעות לידו בהיתר מה שאין כן באבדה שלא מדעת הבעלים
באה האבדה הזאת ליד המוצאה ,וכן כתבו ביומא )פה .ד״ה להחזיר( ,והכי מתבאר
בחידושי הרשב״א והרא״ה שם דכתבו דלא אתמר אין הולכין בממון אחר הרוב
אלא להוציא דבר מחזקת מריה אבל מוצא זה לאו מריה דאבדה הוא ע״ש ,ויש
זר זהב
דבכורות כיון דהוי ספיד,א דמציאות והמוחזק
ג .לבאו׳ יש לבאר את שי׳ הרמב״ם
הוי שמא ,אזלינן בתר ס״ס.
ס״ל
דבאמת
באופ״א,
להרמב״ם דס״ס מהני לאפוקי ממונא
אכן יעוי׳ בשו״ע )חו״מ סי׳ שמ״ו סי״א( וז״ל,
״שאל מב׳ שותפין ונשאל לו א׳ מהם
וכדמוכח מדבריו בהל׳ בכורים ,והא דס״ל
בהל׳ נזקי ממון דלא אזלינן בתר ם״ס ,הוא
הרי״ז ספק אם הוא שאלה בבעלים אם לאו,
משום דהתם הוי ספיקא דדינא ,וס״ל
לפיכך אם מתה אינו משלם ואם תפסה אין
להרמב״ם דספיקא דדינא לא מקרי ס״ס,
מוציאין מידו ואם פשע בה יש מחייבים ויש
כיון דהוו ב׳ הספיקות משם אחד ולא
פוטרים״ .והנה דעת המחייבים היא דעת
מקדי ס״ס ,וכ״כ בש״ש ש״ד פט״ז בשם
הרמב״ם ,ועיי״ש בביאור הגר״א )סקט״ו(
מוהר״י בן לב.
שביאד את דעת המחייבים ,דכשפשע בה הוו
ב׳ ספיקות לחיוב ,וא״כ מוכח בשיטת
וי״ל עוד ,דאפי׳ אי חשיב ס״ס ,מ״מ
הדמב״ם דאפי׳ בספיקא דדינא מהני ס״ס
בספיקא דרינא לא מהני הס״ס
לאפוקי ממונא ,וזה סותר לכאו׳ למש״נ
לאפול,י ממונא ,כיון דמצי המוחזל ,למיטען
בדברי הרמב״ם בהל׳ נזקין שהביא רבינו,
קים לי ,וס״ס לא מהני לאפוקי ממונא
וצ״ע.
ממוחזק שטוען בדי .משא״כ בההיא
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להוביח לבאורה מדבריהם דלא אמרינן אין הולכין בממון אחר הרוב אלא היכא
דחזקת מרא קמא ג״ב מסייע להמוחזק כמו מובר שור לחבירו ונמצא נגחן
דכיון דבאו המעות בהיתר לידו איהו מקרי חזקת מרא קמא וכמו שיתבאר בכלל
הסמוך דבל תפיסה ברשות מיקרי גם כן חזקת מרא קמא.
זד זהב
נא .נ ר א ה הביאור בדבריהם לפמש״נ בכ״מ
]עי׳ בזה לעיל כלל א׳ הערה כ׳
ובקו׳ כלל גדול סי׳ י״ט ,כ׳[ ,דבדין הממע״ה
נאמרו שני דינים ,דין ״מוחזק״ ודין ״תפוס״,
ויסוד דין מוחזק הוא דיש לנו להעמיד
הממון בחזקת בעליו ומתורת ודאי] ,ועי׳
מש״ב בזה בשו״ת מהרי״ק שורש ע״ב דהוא
מדין חזקה דכה ״ת דמהני להכריע את
הספק[ ,משא״ב דין ״תפוס״ אינו דין ודאי,
אלא רק דמספק לא עבדינן עובדא לאפוקי
מתפיסתו ,והא דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא מכח ההלכה של ״מוחזק״
דאלימא לדחות הרוב] ,ויעוי׳ בקצה״ח )סי׳
ר״פ סק״ב( שהק׳ אמאי לא מהני רובא
לאפוקי מחזקת ממון והרי קיי״ל דרובא
וחזקה רובא עדיף ,ותירץ דשאני חזקת ממון
דאלימא טפי מכל החזקות[ ,משא״ב ״תפוס״
לחוד לא מהני כנגד רוב .ומה״ט במוצא
אבידה אזלינן אחר הרוב ,דגבי מוצא אבידה
ליכא למוצא חזקת ממון ,והיסוד בזה הוא,
דדין מוחזק תליא במה שתופס את הממון
בתורת בעלים ,וזה שייך דוקא בממון שכבר
היה בבעלותו קודם לכן ,דבזה נאמרה הלכה
ד״אוקי ממונא בחזקת מריה״ ,משא״כ
במוצא אבירה דלא היה מעולם בעלים על
הממון ]וכמש״כ הראשונים ד״לאו מריה
דאבידה הוא״[ ,אלא רק שרוצה עכשיו
לזכות בממון ע״י תפיסתו ,בזה לא חשיב
ל״מוחזק״ בממון ,אלא הוי רק ״תפוס״,
ולהכי אזלינן אחר הרוב לאפוקי מתפיסתו.

]רלפ״ז מש״כ רבינו בסמוך דדינא דאין
הולכין בממון אחר הרוב נאמר
דווקא בגוונא דמסייע לנתבע חמ״ק ,אין
כוונתו בזה רבעי לצירוף של שני דינים ,דין
מוחזק ודין מ״ק ,אלא רק דהיכא דאית ליה
חמ״ק ותפיסתו בממון הוא מכח בעלות
קודמת ,בכה״ג חשיב ״מוחזק״ בממון ,ולא
מהני הרוב ,משא ״כ היכא דלית ליה חמ״ק
ואין תפיסתו מכח בעלות קודמת ,לא חשיב
״מוחזק״ כלל .ועיקר יסוד זה )דהיכא
דמחזיק בממון ולית ליה חמ״ק לא חשיב
״מוחזק״ אלא רק ״תפוס״( ,נתבאר כבר
בדברי רבינו לעיל בכלל א׳ הערה כ׳ יעו״ש[.
אכן בעיקר מש״כ רבינו לדמות דברי התוס׳
לדברי הרשב״א והרא״ה ,יש לדון בזה,
דמרהיטת לשון התוס׳ שלא הזכירו כלל
לסברת הרשב״א והרא״ה ״דלאו מריה
דאבידה הוא״ ,אלא רק חילקו דבמוכר שור
ונמצא נגחן באו המעות ליד הלוקח בהיתר
ומדעת הבעלים ,ואילו באבידה באה האבידה
לידו שלא מדעת הבעלים ,משמע דפירשו
בזה באופן אחר .ונראה לבאר דבריהם,
דאמנם ביסוד הדברים מודו התוס׳ להרשב״א
והרא״ה דדינא דאין הולכין בממון אחר
הרוב תליא במה שהוא מוציא ממון מחזקתו,
ובמוצא אבידה לא הוי מוציא ממון מחזקתו,
]וכ״כ הגרב״ד בברכ״ש )ב״מ סי׳ כ״ד אות ה׳(
בביאור תירוץ התוס׳ וז״ל ,״דלא חשיב הבא
״מוחזק״ אלא רק ״תפוס״[ ,אולם בטעמא
דמילתא ]דלית ליה למוצא חזקת ממון[
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אלא שיש להתבונן בדברי התרומה הדשן בסימן שי״ד .שפסק במי שהפקיד אצל
חבירו מרגליות או טבעות והיה להנפקד ג״כ טבעות ומרגליות כמו אלו
ונאבד מהם סך מה ואינו יודע מאיזה מהם שיכול הנפקד לומר להמפקיד שלך
נאבד ,דאעפ״י דרוב המרגליות או הטבעות היו של הנפקד ואיכא למימר כל
דפריש מרובא פריש ,אין הולכין בממון אהר הרוב ואפילו ברובא דאיתא קמן,
כדמוכה מדברי התום׳ והמרדכי בשלהי פרק קמא דכתובות ,דאם רוב ישראל
מהזירין לו אבדתו הוצרכו לומר משום שלא באתה האבדה לידו מדעת בעלים
אזלינן ביה בתר רובא .זהו דברי התרומת הדשן.
ולפי דברינו הוא מביא ראיה לסתור ,דלפי מה שנראה מדבריהם דלא אמרינן אין
הולכין בממון אהר הרוב להוציא מהמוהזק אלא היכא דחזקת מרא קמא
נמי מסייע להמוחזק ,ובנדון דתרומת הדשן אין הזקת מרא קמא מסייע
להמוהזק מידי ,שהרי אנו מסופקין במרגליות וטבעות הנשארות דלמא מעולם
המה של המפקיד ואין אנו מוציאין מהזקת מרא קמא כלום
זר זהב
גב .הנה כבר נתבאר לעיל
פירשו באופן אחר ,והוא דכיון דבאה
האבידה לידו שלא בהיתר] ,דהלא קורם
שהגביה את האבידה כבר הוכרע ע״י רוב
דהוי אבירת ישראל[ ,א״כ מה שתופס אח״כ
לעצמו הוי תפיסה שלא כדין ,ותפיסה שלא
כדין לא מהני לאשוויי ליה ״חזקת ממון״,
]וכן מבואר בשו״ת הרא״מ )סי׳ ט״ז( וז״ל,
״אבל הכא שלא בא לידו מדעת בעל
האבידה לא מקרי ׳חזקה׳ ואזלינן בתר
רובא״ ,והיינו דכיון שתפס שלא כדין לא
חשיב ״מוחזק״ באבידה[ .משא״כ במוכר
שור לחבירו ונמצא נגחן ,כיון דבאו המעות
לידו מדעת הבעלים ,הוי תפיסתו כדין ושפיר
חשיב ״מוחזק״ בממון] ,ודמי לכל תפיסה
ברשות דנעשה התופס ל״מוחזק״ בממון ע״י
שבא לידו ברשות ומדעת הבעלים ,ועי׳ בזה
לק׳ בכלל ז׳ הערה ה׳[ ,ולהכי לא אזלינן בזה
בתר רובא.

)הערה נ״א( דהא
דבעי חמ״ק שתסייע למוחזק הוא
בכדי לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״ בממון,
ודינא דאין הולכין בממון אחר הדוב הוא
דוקא היכא שהוא להוציא מ״מוחזק״.
ובפשוטו היה נראה דהתרומת הדשן פליג על
יסוד זה וס״ל דדינא דאין הולכין בממון אחר
הרוב אינו תלוי כלל בחזקת ממון אלא כל
שהוא להוציא ,ואפי׳ מ״תפוס״ ,לא אזלינן
בתר רובא] ,ולפ״ז צ״ל דמש״כ התוס׳
דבמוצא אבירה אזלינן אחר הרוב כיון דבאה
לידו האבידה שלא בהיתר ,מפרש התרוה״ד
באו״א מרבינו ,והוא דכיון דבאה האבידה
לידו שלא בהיתר ,א״כ לא חשיב המוצא
ל״תפוס״ כלל ,ולהכי אזלינן אחר הרוב ,ועי׳
מש״כ לעיל בכלל ד׳ הערה ל״ד[.

ויסוד

לזה יש להביא מדברי התרומת הדשן
)בסי׳ שמ״ט( שהקשה אמאי לא מהני
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והנה בזה יש לומר דסבירא ליה לתרומת הדשן דבכהאי גוונא נמי מקרי חזקת
מרא קמא לגבי הנפקד שהיה מוחזק מעיקרא בכך וכך מרגליות או
טבעות ,דומיא דמה שכתבו התום׳ בהמחליף )ב״מ ק ,ד״ה וליחזי( דבמפקיד טלה
זר
רובא לאפוקי מחזקת ממון ,והרי קיי״ל
דרובא וחזקה רובא עדיף ,ותי׳ ע״ז וז״ל,
״דשאני חזקת ממון דאית ביה טעמא
דהממע״ה ורובא לאו ראיה״ ,ובפשוטו
הביאור בדבריו ,הוא דהא דלא מהני רובא
בממון אין זה מטעמא דחוקת ממון אלא
מדינא דהממע״ה ,דלהוציא ממון בעי ראיה,
ורובא לא מקרי ראיה] ,אכן יעוי׳ בקצה״ח
)סי׳ ר״פ סק״ב( ,דתי׳ באופ״א ,דשאני חזקת
ממון דאלימא טפי משאר חזקות ולגבי חזקת
ממון לא אמרינן רובא וחזקה רובא עדיף,
הרי דפליג על התרוה״ד וס״ל דמאי דאין
הולכין בממון אחר הרוב ,אין זה מדינא
דהממע״ה ,אלא הוא מכח ההלכה של חזקת
ממון[ ,ולפ״ז נמצא דמש״ב התרוה״ד גבי
הפקיד מטבעותיו אצל חבירו ואבדו דלא
אזלינן אחר הרוב ,הוא לטעמיה ,דהא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא מטעמא
דהממע״ה ,וא״ב נהי דלא מסייע לנפקד
חמ״ק ולא הוי ״מוחזק״ בהם ,מ״מ כיון
שהוא ״להוציא״ ,לא אזלינן אחר הרוב,
דהממע״ה.
אילם צ״ע אם אפשר לפרש כן בד׳
התדוה״ד ,דהמעיין בדברי התרוה״ד
)בסי׳ שי״ד( יראה להדיא שנקט דהך כללא
דאין הולכין בממון אחר הרוב תליא במה
שהוא להוציא מ״חזקת ממון״ ,משא״כ היכא
שהוא להוציא מ״תפוס״ גרידא אזלינן אחר
הרוב .רהנה יעוי׳ בתרומת הדשן שם שב׳
לחדש דבגוונא דשנים אוחזין בטלית ואיכא
לחד מינייהו רוב אולינן אחר הרוב ,והקשה

זהב
ע״ז התרוה״ד מהא דמבואר בתום׳ בב״מ
)ב ,א( דלא אמרי׳ מגו גבי שנים אוחזין בטלית
כיון דהוי מגו להוציא ,וכתב לחלק דזהו
דוקא לגבי מגו ,דסגי בתפיסה כל דהו לדחות
המגו ,משא״כ לענין רוב בעינן חזקת ממון
גמורה שתעמוד כנגד הרוב לדחותו] ,ובשנים
אוחזין בטלית ,כיון דתפיסת כ״א מגרע
לחזקת השני ,חשיב דליכא לחד מינייהו
חזקת ממון בטלית[ ,עכ״ד .הרי דס״ל
לתרוה״ד דהיכא דהוי רק ״תפוס״ בממון
אזלינן בתר רובא ,ומשום דלדחות הרוב
בעינן ״חזקת ממון״ דוקא] .ואין לומר דשאני
שנים אוחזין בטלית ,דכיון דשניהם אוחזין
בטלית ליכא לחד מינייהו אפי׳ תורת
״תפיסה״ כלפי חבירו ,שהרי לענין מגו כ׳
התרוה״ד דהוי מגו להוציא ,וא״כ מוכח
דחשיב להוציא לכה״פ מ״תפוס״ ,ואפ״ה כ׳
התרוה״ד דמהני בזה רובא ,אלא ע״כ דס״ל
דמהני רוב להוציא מ״תפיסה״ גרידא[.
ונמצא לפ״ז דלהתרוה״ד דינא דאין הולכין
בממון אחר הרוב תליא במה שהוא להוציא
מחזקת ממון ]ולא במה שהוא להוציא
מ״תפוס״[ ,וכמו שנקט רבינו בדעתו ,וא״כ
הדרא קושית רבינו לדוכתא ,דכיון דבהפקיד
מטבעות אצל חבירו לא חשיב ״מוחזק״ אלא
הוי רק ״תפוס״] ,שהרי לא מסייע ליה
חמ״ק[ ,א״כ ל״ש לדון בזה מצד דינא דאין
הולכין בממון אחר הרוב.
]ו ל פי המבואר דברי התרוה״ד צ״ע מיניה
וביה ,דמדבריו )בסי׳ שמ״ט( משמע
דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב אין זה
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אצל בעל הבית ונתנו עם שלו ומת אחד מהן דבעל הבית מקרי חזקת מרא קמא
לפי שהיה מוחזק מעיקרא בטלה חי .הבאתי דבריהם בכלל א׳ סעיף ד׳ נג.
אבל עדיין יקשה על מה שהביא שם התרומת הדשן מתשובת הריצב״א ז״ל
)הובאו דבריו בשו״ת הרשב״א חלק א' סי' תתס״ג( ,ששאלת על  ' 1וה' כיסים אשר
כתיבתך משלך ומשל אחדים ולקחה בתך דינר מהם ואין ידוע מאיזה לקחה ,כך
נראה בעיני כיון שלקחה מן הקבוע כמחצה על מחצה דמי ולא אזלינן בתר
רובא וכר ,וכיון דהוי פלגא ופלגא דמי לאחד שהפקיד טלה אצל בעל הבית
דאמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה ע״כ.
ו ה ק ש ה עלה התרומת הדשן דתיפוק ליה דאין הולכין בממון אחר הרוב ,ותירץ
דהריצב״א סבירא ליה דרובא דאיתא קמן מהני בממונא ,אבל אנן קיימא
לן דאפילו רובא דאיתא קמן לא מהני .ולפי דברינו לא היה צריך לזה ,שהרי
התם ודאי אין חזקת מרא קמא מסייע לבעל הבית ,שהרי לא נאבד מידי אלא
שבתו לקחתו ואינו יודע מאיזה י ,ובכהאי גוונא ראוי לילך אחר הרוב אפילו
זר
מדין חזקת ממון )דרובא וחזקה רובא
עדיף( ,אלא הוא מדינא דהממע״ה ,ואילו
מדבריו )בסי׳ שי״ס מבואר דהא דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא מדינא דחזקת ממון,
ולכאו׳ דבריו סותרים זא״ז .ועי׳ מש״ב
ביישוב שיטת התדוה״ד בקו׳ כלל גדול סי׳
כ׳[•
נג .היינו דמכח הך סברא חשיב בעה״ב
״מוחזק״ בטלה ,וכמש״ב לעיל
)בכלל א׳ הערה ע״ב( ,וכדברי רבינו מבואר
במחנה אפרים בהל׳ שומרים )סי׳ כ״ס ,יעו״ש.
נד .ובכה ״ ג לא שייכא סברת התוס׳ בב״מ
)ק ,א( ,שהרי לא הוחזק
מעיקרא בכך וכך מטבעות ,וא״כ הוי הנפקד
רק ״תפוס״ במטבעות ולא ״מוחזק״ ,וקשיא
על ראיית התרוה״ד שהוכיח מדברי הריצב״א
דברובא דאיתא קמן אזלינן בממון אחר

זהב
הרוב ,דהרי בגוונא דהריצב״א הוי רק
״תפוס״ בממון ,ובכה״ג לכו״ע אזלינן אחר
הרוב ואפי׳ ברובא דליתא קמן.
ונראה ליישב ,דהתרוה״ד נקט בפשיטות
דהריצב״א פליג על התוס׳ בב״מ,
וס״ל דגם בלא סברת ״הוחזק כך וכך מעות״,
חשיב הנפקד ״מוחזק״ ,ולפ״ז ניחא] ,דכיון
שכ׳ הריצב״א דאזלינן בזה אחר הרוב ע״כ
דס״ל דרובא דאיתא קמן מהני לאפוקי
ממונא[ .והא דפשיטא ליה לתרוה״ד
דהריצב״א פליג על התוס׳ בב״מ נראה ,דהנה
יעוי׳ בתוס׳ בב״מ שם שכתבו לבאר דכל
מאי דמהני תפיסת בעה״ב בהפקיד טלה ומת
אחד מהם ,הוא משום דהוחזק מעיקרא
בטלה אחד בודאי .ורבינו לעיל )כלל א׳ ס״ד(
תמה על דבריהם ,דכיון דאין תפיסת בעה״ב
מתנגדת לחמ״ק אמאי לא תהני תפיסתו
בשמא ואפי׳ בלא סברת הוחזק בטלה חי
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לדעת התום׳ ,דהויא דומיא דרוב ישראל דליכא להמוצא חזקת מרא קמא ,מה
שאין כן בנידון התרדמת הדשן מאבד מהן וככהאי גוונא נקרא חזקת מרא
קמא.
ונראה בעיני דתרומת הדשן ז״ל סבירא ליה דלעולם לא מהני רובא להוציא
מהמוחזק אלא היכא דחזקת מרא קמא נמי מנגדו להמוחזק ומסייע
להדוב .כמו באבדה דלהמוצא ליכא אלא חזקת ממון לחוד
ולהכעלים איכא רובא וגם חזקת מרא קמא™ ,ובנידון דהריצב״א נהי
זר זהב
מעיקרא .ועיי״ש )בהערה כ״ב( מה שיישבנו
בזה ע״פ מה שהוכחנו מכ״מ דכל מאי
דפליגי רבנן על סומכוס ,דבדררא דממונא
הממע״ה ,הוא דוקא היכא רהוי ״מוחזק״
בממון ,משא״ב היכא דהוי רק ״תפוס״ ,מורו
רבנן לסומכוס דממון המוטל בספק חולקין,
וא״כ בגוונא דבהפקיד טלה אצל בעה״ב,
כיון הוי דררא דממונא ,ןוכמש״כ בקצה״ח
סי׳ שס״ה סק״א ובש״ש ש״ד פ״י[ ,ובעה״ב
הוי רק ״תפוס״ בטלה ,א״כ בדין הוא
שיחלוקו מספק ,ושפיר הקשו התוס' על הא
דתנן דהממע״ה .ותירצו דכיון דהוחזק
בעה״ב מעיקרא בטלה חי ,א״כ אינו רק
״תפוס״ בטלה אלא ״מוחזק״ ,וממילא
הממע״ה .ומעתה לפ״ז יל״ע במש״כ
הריצב״א דבגוונא דלקחה בתו מא׳ הכיסים
ואין ידוע מאיזה ,דהממע״ה .והרי כיון דהוי
הנפקד רק ״תפוס״ במעות ]שהרי ל״ש בזה
סברת התוס׳ וכמש״נ[ ,א״כ בדין הוא
שיחלוקו מספק ,אלא על כרחך מוכח
דהריצב״א פליג בזה על התום׳ ,וס״ל דאפי׳
היכא דלא הוחזק מעיקרא בממון ,מ״מ כל
שבא לידו הממון בהיתר ולא בדרך תפיסה
נעשה ל״מוחזק״ בממון ואינו רק ״תפוס״,
ולהכי פסקינן הממע״ה .ולפ״ז מבוארת היטב
ראיית התרוה״ד מהריצב״א ,דכיון דחשיב

בכה״ג ״מוחזק״ ,ואפ״ה כ׳ הריצב״א דמהני
בזה רובא ,על כרחך דס״ל דרובא דאיתא
קמן מהני לאפוקי ממונא וכמש״כ התרוה״ד,
וא״ש.
נה .דברי רבינו צ״ע ,דבתרומת הדשן שם
מבואר דבשנים אוחזין בטלית
ואיכא לחד מינייהו רוב ,אזלינן אחר הרוב
כיון דליכא לחד מינייהו חזקת ממון לדחות
את הרוב ,והרי בשנים אוחזין בטלית ליכא
חמ״ק שתסייע לרוב ,וא״כ מוכח דרוב מהני
להוציא מ״תפוס״ אפי׳ בלא סיוע של מ״ק.
יעוד צ״ע ממש״כ הרמב״ן והרשב״א
והרא״ה בכתובות שם ,דעכו״ם לית
ליה כלל חזקת ממון ,ובפשוטו כשם שלית
ליה חזקת ממון ה״נ לית ליה חמ״ק ,ונמצא
לפ״ז דבגוונא דהסוגיא בסוף פ״ק דכתובות,
היות ומספקא לן אם הבעלים הוי עכו״ם או
ישראל ,א״כ ליכא בזה כלל סיוע של חמ״ק,
]דהרי להצד דהוי הבעלים עכו״ם לית ליה
חמ״ק כלל[ ,ואפ״ה כ׳ הראשונים דמהני בזה
רובא לאפוקי מתפיסת המוצא ,וע״כ דרובא
מהני לאפוקי מ״תפוס״ אפי׳ בלא סיוע של
חמ״ק.

וביותר

צ״ע דלכאו׳ ל״ש כלל דין חמ״ק
בגוונא דמספקא לן אי הוי אבידת

שיד

קונטרס

כלל ו סעיף ח

הספיקות

דחזקת מרא קמא אינה מסייע להמוחזק והוא בעל הבית מכל מקום גם אינה
עומדת בנגדוני:
זר זהב
עכו״ם או אבירת ישראל ,דהרי מאי דא״צ
המוצא להשיב האבידה להצר דהוי אבירת
עכו״ם ,אין זה משום שיכול המוצא לזכות
באבידה ,דהלא אפי׳ אם לא יזכה באבידה,
מ״מ כיון דהוי אבירת עכו״ם שוב ליכא עליו
חיוב השבה כלל ,באופן דשורש הספק אינו
אם פקעה בעלותו של הבעלים מהאבידה,
אלא אם איכא על המוצא חיוב השבה ,ועל
הך ספק ל״ש כלל הכרעה של חמ״ק.
]ועי׳ בשיעורי הגר״ש רוזובסקי על ב״מ
)סי׳ כ״ד( שב׳ דבגוונא דהתם ל״ש
חמ״ק מטעם נוסף ,דדין חזקה נאמר רק
באופן דבתחילה היה הדין שישאר כך לעולם
לולי המעשה המתיר ,ואח״ב נולד ספק אם
נעשה המעשה המתיר ,דבזה אמרי׳ דמספק
העמד דבר על חזקתו ,משא״כ בגוונא דידן
דאין הספק על המעשה ,דעתה הוא ודאי
אבידה ,אלא הספק הוא על מי שאיבדו אם
ישראל הוא אם עכו״ם ,ולהצד דהוא עכו״ם,
עמד החפץ מלכתחילה לכך דאם יאבד יהיה
מותר ,משו״ה לא שייך בזה דינא דהעמד
דבר על חזקתו[.
ולכן נראה דבאמת אין הביאור בזה דבעינן
דחמ״ק תסייע לרוב ,ומתורת חזקה,
אלא היסוד בזה הוא דע״י דאיכא חמ״ק כנגד
הנתבע א״כ לא חשיב הנתבע ל״מוחזק״
כלל] ,דע״י שתפיסתו היא כנגד בעלים
ראשונים הרי דאין הממון עומד בחזקתו[,
אלא הוי רק ״תפוס״ ,ורובא מהני לאפוקי
מ״תפוס״.

ולפ״ז

שפיר שייך גדר זה גם גבי ספק
עכו״ם ,דאע״ג דליכא לעכו״ם

חמ״ק מתורת חזקה ,מ״מ כיון שבמציאות
היה העכו״ם בעלים על הממון עד השתא,
מהני זה להפקיע מהמוצא תורת ״מוחזק״,
וחשיב רק ״תפוס״ .וא״ש נמי מש״כ
התרוה״ד דבשנים אוחזין בטלית אזלינן אחר
הרוב ,ןאע״ג דליכא התם חמ״ק דמסייע
להרוב[ ,דלפמש״נ באמת א״צ שחמ״ק תסייע
לרוב בכדי שיועיל להוציא ,אלא כל שהוא
להוציא מ״תפוס״ אזלינן בתר רובא ,ובשנים
אוחזין בטלית כיון דהוו תרווייהו רק
״תפוסים״ בטלית] ,הגם שליכא כנגדם
חמ״ק ,וכמש״נ לעיל )הערה נ״ב([ ,שפיר
אזלינן אחר הרוב ,ועי׳ להלן בהערה ע׳,
נו .הנה גבי מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן
פי׳ התוס׳ בכתובות דהא דלא
אזלינן אחר הרוב הוא משום דבאו המעות
ליד המוכר בהיתר ,וכוונתם דמה״ט חשיב
המוכר בעצמו למ״ק ,וכמש״כ רבינו לעיל
בביאור דבריהם .ולפמש״כ רבינו כאן
דאזלינן בממון אחר הרוב ]להוציא
מ״תפוס״[ דוקא היכא דחמ״ק מסייע לרוב,
צ״ע ,אמאי הוצרכו התוס׳ לטעמא דבאו
המעות ליד המוכר בהיתר ,והלא בלאו הכי
ליכא התם חמ״ק דמסייעת לרוב ,דהרי אפי׳
להצד דהוי מקח טעות ,מ״מ כבר זכה המוכר
במעות שקיבל והשתא מעות אחרים הוא
חייב לו ,וא״כ לא דמי לאבירה ,שהרי
באבידה חמ״ק מסייעת לרוב.
אכן נראה דר״ז תליא בפלוגתא דרבוותא,
דדעת הרא״ש
דהמוכר זכה במעות והשתא דינו כבע״ח
דמעות אחרים הוא חייב לו ,אולם ברמב״ן
)בפ״ב דקידושין סי׳ ל״א(

הונטרם

כלל ו סעיף ח

הספיהות

שטו

שוב ראיתי בתשובת מוהרי״ט ח״מ )חלק ב׳ סימן קכ״ד( שעמד על תשובת
הריצב״א הנ״ל במה שעמד בה התרדמת הדשן דתיפוק ליה דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,ותירץ לה ע״פ דברי התום׳ דבאבידה שלא מדעת בעלים
באתה לידו )לא( מהני רובא .ונעלם הימנו תשובת התרדמת הדשן הנ״ל שכבר
עמד בקושיא זו ,והנך רואה אם שהתרומת הדשן ראה דברי תום׳ אלו אפילו
הכי לא רצה לרפאות הקושיא ההיא על פי דבריהם מטעמא דכתיבנא":
זר זהב
בב״ב )צב ,ב( הביא בשם י״מ דלהצד דהוי
מקח טעות ,הוי פקדון ביד המוכר ,ואי
איתנייהו בעין הדרי למוכר ,וכבר הוכיח
הש״ש )ש״ד פט״ס רכן היא שיטת התום׳
בכתובות )עו ,ב( ,שכתבו דדיינינן לתפיסת
המוכר במעות כתפיסה כנגד חמ״ק] ,וכ״ה
בתוס׳ בב״ב >סא p ,ד״ה אדעתא יעו״ש[,
ומבואר דס״ל לתוס׳ דאפי׳ להצר דהוי מקח
טעות ,לא זכה המוכר במעות] ,וכ״כ להוכיח
מדבריהם בקובץ שיעורים שם אות רע״א,
ובנחל יצחק סי׳ פ״א אות ו׳ ענף ב׳[ .ואשר
לפ״ז א״ש מש״כ התוס׳ >שם טו p ,דבמוכר
שור לחבירו בעי לטעמא דתפיסה ברשות
בכדי שלא ניזל בתר רובא ,דלולי דין תפיסה
ברשות ,שפיר היה מהני הרוב להוציא המעות
מיד המוכר כיון דמסייע ללוקח חמ״ק.
נז .וז״ל המהרי״ט שם ]הובאו דבריו
בהגהות הגרעק״א על שו״ע
חו״מ רצ״ב ס״י[ ,״והא קי״ל אין הולכין
בממון אחר הרוב וכו׳ אלא נראה דכי אמרינן
הכי היינו היכא דאיכא למימר אוקי ממונא
בחזקת מריה ,אכל כאן דהוחזק שם ממון
אחרים ,אין לממון הנמצא חזקה קמייתא
אלא משום שנמצא ברשותו הלכך רובא
עדיף״.

ומפורש

בדבריו כמש״נ לעיל
דבדין הממע״ה נאמרו שני דינים,
)הערה נ״א(,

דין ״חזקת ממון״ ,והיינו ״אוקי ממונא
בחזקת מריה״ ,דהוא מתורת חזקה קמייתא
]כמבואר להדיא בלשונו של המהרי״ט[ ,ודין
״תפוס״ ,והיינו ״שנמצא הממון ברשותו״,
ומספק אין מוציאין מידו .ועוד מבואר
מדבריו דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא דוקא היכא דאיכא חזקת ממון כנגדו
לדחותו ,משא״כ כנגד תפוס לחוד מהני
רובא.
וכן נראה להוכיח כסברת המהרי״ט מדברי
הרשב״א ,דהנה יעוי׳ בתשו׳ הרשב״א
)ח״א סי׳ תתס״ג( שכ׳ להלכה כהריצב״א גבי
נפקד שלקחה בתו מעות ואינו יודע מאיזה
כיס ,דלא אזלינן בזה בתר רובא כיון דהוי
קבוע ]והובא להלכה ברמ״א הנ״ל סי׳ רצ״ב
סעי׳ י׳[ .והנה מדלא כ׳ דלא אזלינן בתר
רובא מטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב,
נראה בפשוטו דס״ל כמש״כ התרוה״ד בד׳
הריצב״א ,דברובא דאיתא קמן אזלינן בממון
אחר הרוב ,אולם צ״ע מד׳ הרשב״א
בכתובות )טו ,ב( גבי תינוק המושלך שב׳
להדיא דגם ברובא דאיתא קמן לא אזלינן בתר
רובא ,אלא ע״כ מוכח בד׳ הרשב״א כסברת
המהרי״ט ,דטעמא דהריצב״א דאזלינן בכה״ג
בתר רובא הוא משום דאין הנפקד חשיב
״מוחזק״ בממון ,היות והוחזק כאן ממון
אחרים.

שטז

קונטרס
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ט אכל שמעינן מיהת מדברי התום׳ וחידושי הרשב״א והרא״ה דשלהי פרק
קמא דבתובות ,דהיבא דחזקת מרא קמא מסייע לחרוב ולאידך לית
ליה אלא חזקת ממון לבד בבהאי גוונא מוציאין הימנו ,בדרך שמוציאין
אבדתו ברוב ישראל לפי שלא באה לידו מדעת בעלים ורובא וגם חזקת מרא
קמא מסייעי להבעלים .ועם זה אני תמה על הרב בסימן קכ״ג ,דבהאי כללא
דבפלוגתא דרבוותא מצי אמר קים לי אפילו במיעוט נגד הרוב כתב ז״ל ואין
לומר דהיינו דוקא בהיה מוחזק מעיקרא אבל לא כשתפס ,דאין טעם לחלק,
דכיון דאמרינן דמהני תפיסתו אם כן הוי ליה כמוחזק מעיקרא™ ,ועוד דכיון

זר זהב
נח .והנה יעוי׳ בש״ש )ש״ד פט״ז( תחלק על
הש״ך ,אולם לא מטעם רבינו
]דחמ״ק מסייע לרוב[ ,אלא שס״ל דכל שבא
לידו הממון בתפיסה לא חשיב ״מוחזק״ בו
אלא הוי רק ״תפוס״ ,ולכך אזלינן אחר הרוב
לאפוקי מתפיסתו] .וכסברת הש״ש מצינו
בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ס שכ׳ לעניץ כל
דאלים גבר דהראשון שתפס לא נעשה
ל״מוחזק״ בממון וז״ל ,״דפשיטא דלא נולד
עתה חזקה להכריע את הספק ,אלא בפשוטו
בספק אין עושים מעשה להוציא״ ,יעו״ש[.
אולם הש״ך פליג ע״ז וס״ל דאפי׳ בגוונא
דבא לידו הממון בתפיסה ,מ״מ כיון
דתפיסתו היא כדין שפיר נעשה ל״מוחזק״
וכמש״כ בלשונו ,״דכיון דמהני תפיסתו ,א״כ
הוי ליה כמוחזק מעיקרא״ .וכשיטה זו ]דע״י
תפיסה נעשה ל״מוחזק״[ ,מצינו בדברי חכמי
דורו של רבינו ]שהביא לעיל בכלל א׳ ס״ו[,
שתירצו את קושית המוהר״י באסן אמאי
מהני קים לי בממונא ולא באיסורא ,והרי גם
בממונא איכא ספק איסור גזל ,ותירצו דכמו
דבאיסורא מהני חזקה להתיר ספק איסור,
ה״נ בספק ממון איכא חזקה להיתר והיא
חזקת ממון .וכבר תמה עליהם רבינו שם,
דהרי עיקר דין קים לי בממון הוא בגוונא

שבא לידו הממון בתפיסה ,וא״כ איזו חזקה
שייכא בזה .אכן בדעת חכמי דורו מבואר
דאפי׳ בבא לידו הממון בתפיסה מחני
תפיסתו לאשוויי ליה חזקת ממון ,וכדס״ל
להש״ך ,וכיון דמהני חזקת ממון להכריע את
הספק לקולא ,ממילא ליכא חשש גזל.
והעירוני דמריהטת הסוגיא בב״מ )ו ,ב(
מדוקדק כדרכו של הש״ך ]דע״י
שתפס נעשה ל״מוחזק״ בממון[ ,דאיתא התם,
״ספק בכודות אחד בכוד אדם אחד בכוד
בהמה הממע״ה״ ,ומפדש הש״ס ]לס״ד
דתקפו כהן אין מוציאין מידו[ דלישנא
דהממע״ה קאי בין על הכהן קודם שתפס
]דהוי איהו מוציא[ ,ובין על הישראל לאחר
שתפס הכהן ]דאז הוי הישדאל מוציא[.
ולדרכו של הש״ש לכאר לשון הגמ׳ אינו
בדקדוק ,שהרי לפי דבדיו הנך תדי גווני
חלוקים הם ביסוד דינם ,דבגוונא שתפס
הכהן לא נעשה הכהן ל״מוחזק״ בממון אלא
הוי רק ״תפוס״ ,משא״כ קודם שתפס הכהן,
דהוי הממון ברשות הישראל ,הרי דהוי
הישראל ״מוחזק״ בממון ,ואינו רק ״תפוס״,
ואיכא בזה נפקותא לענין רוב ,דלהוציא
מהישראל שהוא ״מוחזק״ לא מהני רוב,
משא ״כ להוציא מהכהן שהוא רק ״תפוס״
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דאמרינן דטעמא הוא דאין הולכין כממון אחר הרוב אם כן משמע דאין לחלק
ע״כ .והנך רואה שהיא הנותנת ,דלפי דטעמא הוא דאין הולכין בממון אחר
הרוב ,והאי כללא לא אמרינן אלא כמוחזק מעיקרא אכל לא כשתפס ,דחוקת
מרא קמא דאידך ודוכא מצטרפי להוציא מהמוחזק:
אייכדא שמכל דכרי התופסים ת ל קים לי יראה להדיא שאין מחלקים ככך
ואפילו התופס מצי אמר קים לי כמיעוט נגד רבים ,ומהרשד״ם )כסי׳
כ׳( )חלל ,א׳ יור״ד סימן קס״ו( סובר דהאי כללא לא איתמר אלא גבי התופס אבל
המוחזק מעיקרא מצי אמר קים לי אפילו כיחיד נגד כל חכמי ישראל .ואף
שמהרשד״ם יחיד בהאי מילתא ,וגם הרב ז״ל בסימן הנד השיג עליו וסובר
דאפילו המוחזק מעיקרא אין לומר קים לי כיחיד נגד רבים ,מ״מ במה שסובר
מהרשד״ם דהתופס מצי אמר קים לי כמיעוט נגד רבים לא מצינו מי שיחלוק
בדבר ,וראוי לשום לב מה יענו בהאי דלהחזיר לו אבדתו “ .וראיתי לרב אחי
זר זהב
מהני רוב ,ומדנקט התנא לישנא דהממע״ה
נט .י ש ליישב דהנך פוסקים יפדשו דהא
בין על הישראל ובין על הכהן ,משמע
דמחזירין לו אבידתו הוא משום
דתרוייהו מאותו יסוד וליכא נ״מ בינייהו,
דכבר קודם שהגביה את האבידה נולד הספק
הכהן
ומדויק מזה כדרכו של הש״ך ת ם
אי הוי אבידת ישראל ]וחייב להכריז[ ,או
שתפס נעשה ל״מוחזק״ בממון ואינו דק
שמא הוי אבידת גוי ]וא״צ להכריז[ ,וכיון
״תפוס״ ,ושפיר כיילינהו התנא בחדא מהתא,
דכבר הוכרע ]קודם שתפס[ ע״י רוב שצריך
ודו״ק.
להכדיז ,שוב לא מהני תפיסה כלל .והיסוד
]ומצאתי שדקדק עד״ז בספר שערי תורה
)ח״ד כלל ו׳ פרט ב׳ ס״ג( ,שב׳
להוכיח שהישראל שצריך להביא ראיה
להוציא מהכהן לא סגי ליה בע״א אלא
בעי שני עדים דווקא ,שהרי לישנא
ד״הממע״ה״ קאי בין על הישראל ובין על
הכהן ,וכשם שהכהן צדיך להביא ב׳ עדים
להוציא מהישדאל )כיון שהוא מוחזק
מעיקרא ,ויעוי׳ ברש״י ב״מ ו ,א ד״ה הראיה(
ה ״נ הישראל שבא להוציא מהכהן שתפס
צדיך להביא ב׳ עדים להוציא מחזקתו ,דדין
אחד לשניהם וכמש״נ[.

בזה הוא כמש״כ בשיעורי הגד״ש רוזובסקי
זצ״ל בריש ב״ב ,דאף להסוברים דבגוונא
דבא לידו הממון בתפיסה לא אזלינן אחר
הדוב ,מ״מ היכא דכבד הוכדע הספק ע״י
הרוב קודם שתפס ,לא מהני תפיסתו כלל.
וא״ב ה ״ה הכא ,כיון דקודם שהגביה כבר
הוכרע ע״י רוב דמחוייב בהשבה ,שוב לא
מהני תפיסתו .משא״כ בפלוגתא דרבוותא
דאיכא דוב פוסקים כנגד תפיסתו ,חשיבא
תפיסתו לתפיסה קודם שנולד הספק ,שהדי
בפלוגתא דדבוותא שעת לידת הספק הוא
בשעה שבאו לבי״ד ופסקו בי״ד שהוא ספק,

שיח
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ומורי ש״ן בקונטרס שם שמעתתא )שמעתא ד׳ פרק ט״ז( שגם הוא העיר עליהם
קושיא זאת:
והנראה בעיני בישוב דבריהם ,על פי מה שכתבו התום׳ בריש המניח )כז .ד״ה

ואיכא( בשם ר״ת ,דאפילו רב דפליג על שמואל וסובר הולכין בממון
אחר הרוב היינו דוקא היכא שהמוחזק טוען שמא ,כמו במוכר שור לחבירו
ונמצא נגחן דלא מצי המוכר למיטען ברי דלנכסתא לקח אותו הלוקח ,אבל
היכא שהמוחזק טוען ברי גם רב מודה דאין הולכין בממון אחר הרוב  .°ולכן
גם אנו נאמר ,דאפילו לפי מה שכתבו התום׳ דהיכא שחזקת מרא קמא גם כן
זר
וכמו שהביא ובינו לעיל ^בלל ד׳ ס״ס בשם
הש״ך ,וכיון ובשעה שנולד הספק כבר הוי
תפוס בממון שפיר מהני תפיסתו.
ועוד י״ל ,דהא דמחוירין לו אבידתו ברוב
ישראל הוא משום דספק אבירה
חשיב כספק מצוה ,ומשו״ה אזלינן אחר
הרוב לקיים המצוה .אלא שלפ״ז צ״ע אמאי
במחצה ישראל מחצה עכו״ם הדין הוא
הממע״ה ,כמבואר בסוגיא שם ,דממ״נ אי
דיינינן ליה כספק מצוה ,א״כ בדין הוא שגם
בספק השקול ניזל לחומרא .וצ״ל כמש״נ
לעיל )בהערה ל״ה( ,דבספק השקול מהני חזקת
ממון להכריע את הספק לקולא ושוב אין
כאן חשש איסור ,אולם זהו דוקא בספק
השקול ,משא״כ במקום רוב לא מהני חזקת
ממון להכריע את הספק ,דאדדבה רובא
וחזקה רובא עדיף ,ושוב יש לילך אחר הרוב
לקיים את המצוה.
ם .יעוי׳ בפנ״י בסו״פ המדיר שנקט בדעת
רש״י בכתובות דפליג על ר״ת,
וס״ל דפלוגתת רב ושמואל היא דוקא בברי
וברי ,משא״ב במוחזק שמא לכו״ע הולכין
אחר הרוב ,ןוע״ע בפנ״י בב״ק )כז ,ב( שב׳
לדקדק כן מלשון רש״י שם[ .ועי׳ בתוס׳

זהב
בכתובות >עו p ,שכ׳ דבמוכר שור לחבירו
ונמצא נגחן חשיב המוכר ברי ,משום דמצי
טעין ״אם איתא דלרדיא קבעית ליה הוה לך
לפרושי״ ,וזהו דלא כד׳ ר״ת שכ׳ דהוי
המוכר שמא .אכן יעוי׳ בר״י מיגש בב״ב
ריש פ׳ המוכר פירות )צב p ,שפי׳ דפלוגתת
רב ושמואל הוא דוקא במוכר שמא ,משא״כ
בברי וברי לכו״ע הממע״ה ,והוא כשי׳ ר״ת.
ולדרכו של ר״ת ]דבפלוגתת רב ושמואל
איירי במוכר שמא[ ,יש להוכיח
דרובא לא מהני לאפוקי ממונא אפי׳
בצירוף ברי ושמא ,שהרי במוכר שור
לחבירו ונמצא נגחן מיירי דהלוקח טוען
בברי דלרדיא נתכוין ואילו המוכר הוי רק
שמא ,ואפ״ה לא אזלינן בתר רובא ,וכבר
עמד בראיה זו בשער המשפט )סי׳ ל״ה
po״  pיעו״ש .אולם צ״ע ע״ז מהמבואר
בסוגיא בכתובות )יב p ,דחזקה ,וכן מגו,
בצירוף ברי ושמא מהני לאפוקי ממונא,
]וכן דוב בהדי חזקה מהני לאפוקי ממונא,
כמבואר בבעל המאור ריש פ״ב דכתובות
ובתו״י שם[ ,וא״כ מאי שנא רובא בהדי
בדי ושמא דלא מהני להוציא ,ועי׳ מש״כ
בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ כ׳ אות ט׳.
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מנגדת להמוחזק שמואל גם כן מודה דהולבין בממון אהר הרוב ,היינו דוקא
היכא שהמוחזק טוען שמא כמו גבי אבידה דהמוצא אינו יודע אם בעל אבדה
נכרי או ישראל ,אבל כשהמוחזק טוען ברי גם בכהאי גוונא אין הולכין בממון
אחר הרוב והתוססים דגל קים לי סברי דקים לי מיחשיב כטענת ברי ,שאומר
ברי לי כאותו פוסק המזכה אותי ,וכמו שכתבתי לעיל בכלל ה׳ סעיף ב׳ בשם
מוהרי״ק ,הלכך סברי נמי דהתופס מצי גם כן למיטען קים לי כמיעוט נגד
רבים ועיין בכלל ז׳ סעיף ו׳ :
זר זהב
סא .ב פ שו טו יש לחלק ,דמש״כ ר״ת
דבגוונא דהנתבע טןען ברי
לכו״ע לא אזלינן בממון אחר הרוב ,הוא דוקא
בגוונא רהוי הנתבע ״מוחזק״ בממון] ,וכגון
במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,רבאו המעות
ליד המוכר מדעת הבעלים והוי ״מוחזק״
בהם[ ,דכיון שטוען בברי שהממון שלו מהני
זה להאלים חזקתו בממון ושוב א״א להוציא
מידו] ,וכעין סברא זו כ׳ בתום׳ הרעק״א על
המשניות )ב״ק פ״ג מ״א( יעו״ש[ ,משא״ב היכא
דהוי רק ״תפוס״ בממון ]וכגון במוצא אבירה
או בתפס בפלוגתא דרבוותא[ ,לא מהני
תפיסתו כנגד הרוב ,הגם שתופס בטענת ברי.
אכן יש לפרש דברי ר״ת ]דבנתבע טוען ברי
אין הולכין אחר הרוב[ ,דאין זה משום
דעי״ז הוי חזקתו בממון אלימא ,אלא הטעם
בזה הוא דכיון דהנתבע טוען בברי שהממון
שלו ואינו מסופק בדבר ,שוב אינו צריך לנהוג
כהרוב ,וממילא א״א להוציא מידו] ,וכעין
מש״ב רבינו לעיל )כלל ב׳ ס״ד( גבי ברי נגד
חזקה יעו״ש[ ,וכן מבואר בד׳ הפנ״י בסו״פ
המדיר בתוד״ה כל יעו״ש .ולפ״ז נראה פשוט
דגם מ״תפוס״ שטוען בדי א״א להוציא מידו
ע״י רוב ,כיון שהנתבע אינו מסופק בדבר,
]והגם דרבינו איירי הבא בדין ברי שע״י טענת
קים לי) ,והיינו דאומר ברי לי כאותו פוסק

המזכני( ,מ״מ גם בזה שייבא הך סברא
דאינו מסופק בדבר ,וכמש״ב רבינו לעיל
)כלל א׳ ס״א בשם הש״ך( לגבי דין קים לי,
וז״ל ״שהמוחזק יכול לומר אין הדבר ספק
אצלי אלא הסברא נוטה לי בבירור שהדין
עמי״[.
סב .י ל ״ ע בזה ,דהנה בתוס׳ הגרעק״א על
המשניות )ב״ק פ״ג מ״א( הקשה
על ר״ת ,מהא דפריך בב״ב )צב p ,על רב
מהאשה שנתארמלה ונתגרשה ,היא אומרת
בתולה נשאתני ובו׳] ,דמבואר דלא אזלינן
אחר הרוב[ ,והרי התם הוי המוחזק ברי,
שטוען הבעל אלמנה נשאתיך ,ובכה״ג מודה
רב דאין הולכין אחר הרוב .והוכיח מזה
הגרעק״א דאין כוונת ר״ת דבטוען ברי לחוד
סגי דלא ניזל אחר הרוב ,אלא דוקא במוחזק
טוען ברי ותובע שמא בזה הוא דאין הולכין
אחר הרוב] ,ואע״ג דקיי״ל דברי ושמא לאו
בדי עדיף ,זהו דוקא כנגד חזקת ממון,
משא״ב היכא דחזקת ממון מסייעת לבדי,
אמרי׳ ברי עדיף כנגד הרוב ,וכ״ב בחידושי
הגרש״ש על ב״ק )0י׳ כ״ס[ ,ומעתה לפ״ז לא
שייבא כלל ד׳ ר״ת לנידון רבינו ,דהרי
בספיקא דתיקו ,כיון דחשבינן לטענת קים לי
כטענת ברי ,הרי איכא לתרוייהו טענת ברי
ואין כאן ברי ושמא.
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ועדיין איבא למידק ממה שבתב הרא״ש בפרק ב׳ דבבא קמא >סימן כ׳( הבאתי
לשונו לעיל )ס״ז( .דלדברי האומר דמהני תפיסה בתיקו אם בעטה
ברשות הרבים במקום שאי אפשר לה אלא אם כן תתיז והתיזה והזיקה אי תפס
הבהמה משתלם הימנה חצי נזק ,ואע״ג דיש ספק ספיקא לחצי נזק רלמא
אורחיה היא ופטור לגמרי ואם תמצי לומר שינוי דלמא יש שינוי לצרורות
לרביע נזק ע״ש ,והרי התם ספק ספיקא חוי כמו רוב לפי מח שהשרישונו,
ונמצא דרובא וגם חזקת מרא קמא מסייעי להמזיק ואפילו הכי לא מפקינן מיד
הניזק התופס והתם לא הוי כטוען ברי .דתיקו ודאי לא הוי כטוען ברי וכמו
שכתבתי בכלל ד׳ סעיף ג׳ טי.
זר
]אכן בעיקר מה שהוכיח הגרעק״א
מהמשנה דהאשה שנתארמלה ,דגם
דבברי וברי פליג רב ,יעוי׳ בחידושי הר״י
מיגש על ב״ב )צב ,ב( ,שפי׳ דבגוונא דהאשה
שנתארמלה חשיב המוחזק שמא ,והגם
שטוען הבעל דאלמנה נשאתיך ,מ״מ כיון
דהוי טענתו כנגד רוב ,חשיבא טענת שמא,
]וכדאיתא בכתובות )טז ,א( יעו״ש[ ,ולפ״ז
ליתא לראיית הגרעק״א ,אלא שדברי הר״י
מיגש צ״ב ,דלפ״ז בכל גוונא דאיכא רוב,
חשיב הנתבע לשמא ,ובן הק׳ הנחלת דוד
בב״ק )כז ,א( ,וצ״ע[.
סג .דברי הרא״ש נתבארו לעיל
ע״פ המבואר ברמב״ם
מהל׳ בכורים ה״ל( ,וברש״י בב״ק )יא ,א( ,דיסוד
דינא דס״ס הוא מטעם דהוי ״חשש רחוק״,
ולכך לא מהני ס״ס להוציא ממון ,דלאפוקי
ממונא בעי ״ראיה״ ,והגם דלהוציא מ״תפוס״
לא בעי ״ראיה ברורה״ ,אולם תורת ״ראיה״
בעי ,וחשש רחוק אינו בגדר ראיה כלל,
ולהכי לא מהני להוציא אפי׳ בסיוע של
חמ״ק.
)בהערה מ״ז(
)בפי״א

שוב ראיתי דכבר עמד בדברי הרא״ש

זהב
בש״ש )ש״ד פט״ז( וז״ל ,״ולפמש״כ
א״כ מיד התופס ראוי לומר דמוציאין ממון
בס״ס ,ומיהו אפשר דס״ל דס״ס לאו שמיה
ספק ,וכמש״כ בתשובות מוהר״י בן לב
מדברי התוס׳ שכתבו דשם אונס חד הוא
דספק פלוגתא ררבוותא נמי חד הוא עיי״ש,
וא״כ ה״ה ספק שנסתפקו בש״ס נמי חד הוא,
אבל היכא דאיכא רוב ממש ודאי מוציאין
מיד התופס ,או אפשר דס״ל להרא״ש דס״ס
לא הוי כמו רוב ,דברוב כבר הוכחנו מדברי
התוס׳ והרשב״א והמרדכי והה״מ מהא
דמוציאין אבירה ברוב ישראל״ .והנה מש״כ
בסוף דבריו דס״ס אינו מטעם רוב ,אפשר
לבאר כמשנ״ת ,דהוי בגדר ״חשש רחוק״,
וחשש רחוק לא מהני לאפוקי ממונא ,אולם
מש״כ דלהרא״ש ספק בדין לא חשיב ס״ס
כיון דהוי משם אחד ,צ״ב ,דהרי להדיא קרי
לה הרא״ש ס״ס ,וצ״ע.
סד .אכן יעויין בדברי רבינו לעיל
ס״א( שהביא מהש״ך בתק״כ )סי׳
ו׳( ,שנקט רכל ספיקא דדינא מקרי טענת ברי,
וכן מבואר בדברי הש״ך שהביא רבינו ) ב כ ל ל
ד׳ ס״ג( יעו״ש ,ולפ״ז א״ש.
)כלל א׳
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הספיקות

שכא

לכן נראה בעיני דבאמת הרא״ש סובר דלעולם אין מוציאין מהמוחזק בגוונא
דמהני תפיסתו אפילו היכא דרובא וחזקת מרא קמא מסייעי להראשון .והא
דברוב ישראל מחזירין אבדתו ,היינו טעמא דהתם אין להמוצא קודם שהגביה
אותה שום זכיה בגוה ,דאפילו אם תמצי לומר דנכרי הוא עדיין לא זכה בה
המוצא זה עד שיגביהנה ,משום הכי כיון דרובא מכריע שהאובד ההוא ישראל
הוא גם המוצא מחייב להגביה אותה על מנת להחזירנה לו .מה שאין כן בשאר
דובא ובנידון דהרא״ש ,דאף קודם שתפס השני אית ליה ביה דררא דממונא
 1סה
שהרי ספק אחד מסייע לו ,כל דתפס תפס י
אחד זמן רב מצאתי בהרא״ש במסכת מכשירין )פ״ב מ״ס״י בפירושיו שכתב
זר
פה .ביאור דבריו ,דכיון דהוכרע ע״י הרוב
קודם שתפס דהוי אבירת
ישראל ומחוייב בהשבתה ,ממילא לא מהני
תפיסתו לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״
באבידה ,ולהכי אזלינן אחר הרוב .אולם צ״ב
מה שהוסיף דקודם שתפס לית ליה זכיה
בגויה ,דמשמע דלו אך היה לו צד זכיה
באבידה קודם שתפס היתה מועלת תפיסתו
באבידה ,אע״ג דהרוב הכריע קודם שתפס
דמחוייב בהשבה ,וצ״ב הסברא בזה.

זהב
ומבואר דספק השבת אבידה חשיב ספק
איסורא ,וא״ב מה שייך להק׳ מהא דאין
הולכין בממון אחר הרוב ,והרי בספק איסור
שפיר אזלינן אחר הרוב.

ועי׳ בדברי רבינו לק׳ ) כ ל ל ח׳ ס״ד( שב׳ לבאר
ע״פ חילוק זה מה שהעלה שם דלכו״ע
לא מהני תפיסה בספק הפקר ,דכיון שקודם
שתפס לית ליה דררא דממונא בגויה ,ממילא
לא מהני תפיסתו ,ועיי״ש שב׳ לדמות דבריו
דהתם להבא ,וצ״ע ,דהרי התם לא מיירי כלל
לענין רוב ,אלא לענין תפיסה בספיקא דתיקו,
ועיי״ש בהערה כ׳.

אכן עיקר דברי הרא״ש בב״מ ]דספק אבידה
חשיב ספק איסורא[ ,צ״ע ,דהרי בסוגיא
בכתובות )טו p ,משמע דבמחצה ישראל
ומחצה עכו״ם הממע״ה ,וכן הוא להדיא בפי׳
הרא״ש על המשנה במכשירין שם ,וא״כ
מוכח דספק השבת אבידה נידון כספק ממונא
ולא כספק איסורא] .ואין לומר דשאני ההיא
דכתובות ,דמספקא לן אי הוי עכו״ם או
ישראל ,ולהצד דהוי עכו״ם אסור להחזיר לו
אבידתו משום ״למען ספות הרוה וכו״׳
ואיסור ״לא תחנם״ )עי׳ תוס׳ כתובות שם ד״ה
להחזיר( ,ולכך מספק לא עבדינן עובדא,
דבפשוטו כיון דמחזיר מחמת ספק מצוה ליכא
בזה דררא דאיסורא כלל[.

סו .מ ה שהקשה הרא״ש על המשנה
במכשירין מהא דאין הולכין
בממון אחר הרוב צ״ע ,שהרי הרא״ש בריש
פ׳ אלו מציאות כ׳ דבספק חיוב השבת
אבידה אזלינן לחומרא וחייב להכריז מספק,

ולכאו׳ אפ״ל ]ועי׳ בזה בברכת שמואל
ב״מ סי׳ כ״ד[ ,דיסוד דברי הרא״ש
בב״מ דבספק השבת אבידה חייב המוצא
האבידה להשיב מספק ,אין זה מטעם ספק
איסורא אלא הוא מטעם דהוי תפיסתו של

שנב
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כדברים האלה ,אם רוב ישראל ישראל להחזיר לו אבדה .ואף על גב
דקיימא לן כשמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב ,הני מילי כשיש
זר
המוצא כנגד חמ״ק של המאבד ,ותפיסה לא
מהני לאפוקי מחמ״ק ,וכדקיי״ל גבי ספק
בכוד דאי תקפו כהן מוציאין מידו ,ולפ״ז
ל״ק מהמבואד במתני׳ דבמחצה עכו״ם
מחצה ישראל א״צ להכריז ,דשאני התם דאין
תפיסתו כנגד חמ״ק ]וכמש״נ לעיל הערה
נ״ה ,דל״ש חמ״ק היכא דמספקא לן אם
המאבד הוי ישראל או עכו״ם ,דאין הספק
נופל על הממון אלא הספק הוא אם איכא
מצות השבה ,ועי״ש עוד טעמים בזה[ ,וכיון
דליכא חמ״ק שפיר מהני תפיסתו ,משא״כ
בגוונא דהרא״ש בפ׳ אלו מציאות דהוי
תפיסתו כנגד חמ״ק של המאבד ,לא מהני
תפיסתו ,ולהכי צריך להכריז מספק.
ולפ״ז א״ש מה שהקשה הרא״ש
במכשירין ,אמאי ברוב ישראל
חייב להכריז] ,ולא תיקשי עליו שהרי הוי
ספק איסורא[ ,דלפמש״נ ספק השבת אבירה
באמת חשיב ספק ממון ולא ספק איסור,
ולכך שפיר שייך בזה כללא דאין הולכין
בממון אחר הרוב.
אכן מרהיטת לשונו של הרא״ש בב״מ שב׳,
״וכיון דלא איפשטא ספיקא דאורייתא
לחומרא וחייב להכריז״ ,משמע דהא דבספק
חיוב השבה דחייב להכריז ,הוא מטעם
ספיקא דאורייתא לחומרא ,ולא מטעם דהוי
תפיסתו כנגד חמ״ק ,ולפ״ז אכתי צ״ע.
ונראה ליישב ,דאמנם מש״כ הרא״ש דלא
מהני תפיסת המוצא הוא משום
דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק וכמש״נ לעיל,
ומאי דהוצרך הרא״ש לטעמא דספק איסור,
]ולא סגי ליה בטעמא דהוי תפיסתו כנגד

זהב
חמ״ק[ ,הוא משום דס״ל להרא״ש דאע״ג
שנפסק ע״י חמ״ק דהוי החפץ של המאבד,
מ״מ זהו רק לגבי משפטי הממון ,אך עצם
הספק לא הוכרע ע״י חמ״ק ,וא״כ מאי
דמחוייב להכריז ,הוא רק מכח דהוי ספק
איסור דאזלינן ביה לחומרא .והא דצריכים
לטעמא דהוי תפיסתו כנגד מ״ק ]ולא סגי
ליה בטעמא דהוי ספק איסור[ ,הוא משום
שלו אך היתה תפיסתו שלא כנגד חמ״ק
שפיר היתה מועלת תפיסתו לאשוויי ליה
ל״מוחזק״ באבידה ,וממילא לא היה שייך
לחייבו בהשבה מטעם ספק איסור ,שהרי דין
מוחזק מהני לפסוק דהוי המוצא בעלים,
וכיון דפסקינן דהוי ממון דידיה ,שוב ל״ש
בזה חיוב השבה ,אולם כיון שבאמת הוי
תפיסתו כנגד חמ״ק ,לפיכך לא נעשה
״מוחזק״ כלל אלא הוי רק ״תפוס״ ,ולכך יש
לנו לחייבו בהשבה מטעם ספק איסור] .והגם
דחמ״ק של המאבד לא מהני לחייבו בהשבה,
מ״מ חזקת ממון של המוצא בודאי מהני
לפטור את המוצא מהשבה ,דממון כזה
שנפסק עליו דהוי דידיה ,פשיטא דל״ש ביה
חיוב השבה ,ודו״ק[.
ולפ״ז מיושבת היטב שיטת הרא״ש ,דהגם
דבספק השבת אבידה צריך להכריז
מספק ,ןוכמש״כ הרא״ש בב״מ[ ,אפ״ה
בההיא דמחצה ישראל ומחצה עכו״ם,
הממע״ה ,דשאני התם דליכא כלל חמ״ק
וכמש״נ לעיל ,ולהכי מהני תפיסתו לעשותו
ל״מוחזק״ ושוב ל״ש בזה ספק איסור ,דהיות
ונפסק דהוי ממונא דידיה שוב ל״ש בזה
חיוב השבה.

הונטרם

כלל ו סעיף ט

הספיהות

שבג

זר זהב
וגם א״ש מה שהק׳ הרא״ש במכשירין על
מאי דמהני רוב ישראל לחייבו
בהשבה ,מחא דאין חולכין בממון אחר
הרוב] ,והקשיבו ע״ז דכיון דהשבת אבירה
הוי ספק איסור כמבואר ברא״ש בב״מ,
א״כ פשיטא דיש לנו לילך אחר הרוב כמו
בכל ספק איסורן .אכן להמבואר ניחא,
דכיון דבחהיא דמכשירין ליכא חמ״ק,
שפיר מהני תפיסתו לעשותו ל״מוחזק״,
וכיון דמהני דין מוחזק לפסוק שהאבידה
של המוצא ,שוב ליכא בזח דררא דאיסורא
כלל ,והדדינן לכללא דאין הולכין בממון
אחר הרוב.
ועוד יש ליישב את שיטת הרא״ש באופן
נוסף ,דאמנם ספק אבידה כיון דאית
ביה מצוות השבה נידון הוא כספק איסורא
ולא כספק ממונא ,וכדמשמע מרהיטת לשון
הרא״ש בב״מ] ,ומה״ט הוא דחייב המוצא
להכריז ,ולא מטעם דהוי תפיסתו כנגד
חמ״קן ,והא דבמחצה ישראל מחצה עכו״ם
הדין הממע״ה ]ולא אזלינן לחומרא כשאר
ספק איסורן ,הוא משום דהתם הוי ספיקא
דמציאות וכשהספק הוא על המציאות מהני
חזקת ממון של המוצא להכריע את הספק
לקולא] ,וכמש״כ רבינו )בכלל אי ס״ס בשם
חכמי דורו דחזקת ממון מהני מתורת חזקה
קמייתא דאיסורא וממילא מהני להכריע
ספק איסוראן .אכן זהו דוקא בההיא
דמכשירין דהוי הספק במציאות ,דמספקא
לן אי הוי התינוק המושלך ישראל או
עכו״ם ,ובזה מהני חזקת ממון של המוצא
להכריע את הספק לקולא דהוי ממונא
דידיה ,משא״כ הנך ספיקות בב״מ דפסק
בהם הרא״ש לחומרא] ,דחייב להכריז
מספקן ,הוו כלהו ספיקא דדינא ,ובספיקא

דדינא לא מהני חזקת ממון להכריע את
הספק ,וכמש״כ המל״מ בפ״ב מהל׳ טומאת
צרעת דע״י חזקה לא ישתנה הדין ,וכיון
דלא נפיק מכלל ספק ,לכך צריך להכריז
מטעם ספק איסור דאזלינן לחומרא.
ולפ״ז א״ש דברי הרא״ש במכשירין
דהקשה מהא דאין הולכין בממון
אחר הרוב ,דאע״ג דספק אבידה הוי ספק
איסור ,מ״מ בההיא דמכשירין כיון דהוי
ספיקא במציאות ,לכך מהני חזקת ממון
להכריע את הספק לקולא ,ושוב לא מהני
דהרי חזקת ממון אלים מרוב,
רובא,
וכדקי״ל דאין הולכין בממון אחר הרוב,
]ויעוי׳ בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב( דהוא מטעם
דחזקת ממון אלים טפי מרובן ,וא״כ ה״ה
גבי ספק אבידה ,כיון דמהני חזקת ממון
להכריע את הספק כנגד הרוב ,ממילא יש
לנו לילך לקולא ,מאחר וליכא חשש
וזהו שהק׳ הרא״ש מהא דאין
איסור,
הולכין בממון אחר הרוב] ,וע״ז תי׳
הרא״ש דהיות והכריע הרוב עוד קודם
דהוי אבידת ישראל ממילא לא
שתפס
הועילה תפיסתו לאשוויי ליה ל״מוחזק״
בממון ,ושוב אזלינן אחר הרובן.
אולם צ״ע אם ניתן לפרש כן בד׳ הרא״ש
דיעוי׳ ברא ״ש בפ״ק דכתובות )סי׳
י״ח( וז״ל ,״דאיכא הכא כנגד הברי רוב רצון
ורובא עדיף מחזקה״ ,והמעיין בדברי הרא״ש
יראה בעליל דמש״כ ״עדיף מחזקה״ כוונתו
לחזקת ממון ,ולפ״ז מבואר בדעת הרא״ש
דרובא עדיף מחזקת ממון] ,והא דקיי״ל דאין
חולכין בממון אחר הרוב ,צ״ל לפ״ז ,דאין זה
מטעם דחזקת ממון אלימא טפי מרוב
וכמש״ב בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב( ,אלא הוא
מדינא דהממע״ה דרובא לא חשיב ראיה
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להמוחזק טענה לומר שהוא שלו ,אכל הכא אזלינן כתר דוכא .וככלל דבריו
דברי טי.
אמנם מלשון התום׳ דכתובות שהבאתי נראה להדיא רכל דחזקת מרא קמא
מסייע להרוב מפקינן מהמוחזק ,שהרי הוצרכו לומר דבמוכר שור להכירו
זר זהב
להוציא ממון ,וכדס״ל לתרוה״ד
יעו״ש[ ,ונמצא לפ״ז דלשיטת הרא״ש רובא
וחזקת ממון רובא עדיף ,וא״כ אכתי צ״ע
מהו שהקשה הרא״ש במכשירין מהא דאין
הולכין בממון אחר הרוב ,והרי בספק איסור
אזלינן בתר רובא ,ולכאו׳ מוכרחים אנו
לפרש בזה כהדרך הראשויה הנ״ל ,וצ״ע.
)סי׳ שי״ד(

סז .בשיעורי הגר״ח שמואלביץ על
כתובות  Jתב לבאר את
דברי הרא״ש באופ״א ,ע״פ מש״כ הב״ח
)יו״ד סי׳ קמו( ,דאע״ג דאבידת עכו״ם מותרת,
וא״צ להשיבה ,מ״מ אינה נעשית שלו] ,וע״ד
מש״כ היראים )הובא במג״א או״ח תרל״ז סק״ג(
לענין  buעכו״ם ,דאע״ג דמותר מ״מ אינו
נעשה שלו לקדש בו אשה ולצאת בו יד״ח
אתרוג[ ,ועיי״ש מה שהביא מספר דברי
משפט )סי׳ רנ״ט סק״ג( דבמוצא אבירת עכו״ם
אם בא אחר ותפס אין מוציאין מידו כיון
שגם המוצא לא זכה באבידה יעו״ש .ולפ״ז
ביאר הגר״ח את דברי הרא״ש ,דכיון דמ״מ
אין הממון שלו ,ל״ש דיחשב ״מוחזק״ בו,
דדין מוחזק שייך רק אם איכא צד בספק
שהממון אכן הוא שלו ,רכזה נאמרה הלכה
דאוקי ממונא בחזקת מריה ,משא״כ אם
ממ״נ אין הממון שלו ,א״כ ל״ש שיחשב
״מוחזק״ בו ,ושוב אזלינן אחר הרוב] .והא
דבמחצה ישראל מחצה עכו״ם הממע״ה ,אין
זה מדין ״מוחזק״ אלא מדין ״תפוס״ וכמש״נ
לעיל הערה ל׳[.

אולם צ״ע אם אפשר לפרש כן בשי׳
הרא״ש ,דמדברי הרא״ש בריש ב״מ
משמע בפשוטו דפליג על היראים .דהרא״ש
שם הקשה על הא דתנן שנים אוחזין בטלית
זה אומר אני מצאתיה וכו׳ יחלוקו ,דאמאי
א״צ להכריז מספק ,ותי׳ דמיירי בעיר שרובה
עכו״ם ותלינן דאבדה הטלית מהעכו״ם.
וכתב הגרש״ש בשע״י )ש״ד פ״ח( ,דלכאו׳
דברי הרא״ש סותרים למש״נ היראים
דמציאת עכו״ם אע״ג דמותרת מ״מ לא
נעשית שלו ,דלפי ד׳ היראים כיון דאין
האבידה של מוצאה ,לא שייך בזה דין
יחלוקו ,והוכיח מזה הגרש״ש רעל כרחך
הרא״ש פליג על היראים.
אולם יש לדחות ראיית הגרש״ש ,נועי׳ בזה
בשיעורי הגר״ש רוזובסקי בריש
ב״מ[ ,דנהי דאבידת עכו״ם לא נעשית שלו,
מ״מ זהו קודם יאוש ,משא״כ לאחר יאוש
שפיר הוי של מוצאה .וא״כ בגוונא דהמשנה
ריש ב״מ כיון דמיירי בעיר שרובה עכו״ם,
שהדין הוא דא״צ להכריז ]וכדאיתא בב״מ
כד ,א[ ,ממילא הבעלים מתיאשים ושוב
הוי של מוצאה .אכן זהו דווקא במתני׳
דריש ב״מ דמיירי ברוב עכו״ם ,משא״כ
דברי הרא״ש במכשירין דאיירי בעיר
שרובה ישראל ,א״כ ליכא יאוש כלל ,וא״כ
לא נעשה ממונו של המוצא ,ולהכי ל״ש
דיחשב מוחזק בו ,וממילא אזלינן אחר
הרוב.

הונטדם

כלל ו סעיף ט

הספיהות

שכה

ונמצא נגחן באו המעות לידו בהיתר ,והרי התם נמי אית ליה טענה לומר
שהמעות שלו ואפילו הכי אי לאו דתפס בהיתר הוי מפקינן מיניה משום דרובא
וחזקת מרא קמא מס״ע לא,ךך סח.
גם מדברי הרשב״א והרא״ה ז״ל שהבאתי לעיל משמע להדיא דלא אמרינן אין
הולכין בממון אחר הרוב אלא לאפוקי מחזקת מרא קמא ,אבל היכא דחזקת
באופן שדעת חרא״ש
מרא קמא עומד לנגדו גם כן אז הולכין אחר חרוב
יחידאה בהאי מילתא :
זר
סח .ועי׳ בגליון מהרש״א
שהוכיח מדברי התום׳ דלא
כהב״ח שהובא לעיל )בהערה ס״ד( ,דאי נימא
כשיטת הב״ח דליכא זכיה באבידת עכו״ם,
א״כ ל״ש שיחשב ״מוחזק״ באבידה כיון
שממ״נ אינה שלו ,וא״כ מה הוקשה להתוס׳
מהא ראין הולכין בממון אחר הרוב,
]והוצרכו לתרץ דבא לידו שלא מדעת
הבעלים[ ,אלא על כרחך דהתוס׳ פליג על
הב״ח ,וס״ל דלהצד דהוי אבידת עכו״ם זכה
בה המוצא ואפי׳ בלא יאוש.
)יו״ד סי׳ קמו(

סט .מש״כ רבינו ]דשיטת הרשב״א
והרא״ה היא דלא כשיטת
הרא״ש[ הוא לשיטתו לעיל )ריש ס״ח(
שהשווה את דברי הרשב״א והרא״ה לדברי
התום׳ ,דמאי דאזלינן במוצא אבידה בתר
רובא הוא משום דלא באה האבידה ליד
המוצא מדעת הבעלים.
אולם כבר נתבאר ) ש ם הערה נ״א( דיש לבאר
את דברי הרשב״א והרא״ה באופ״א,
ע״פ המדויק מלשונם ,דיסוד הך מילתא דלא
חשיב המוצא אבידה ״מוחזק״ ,אין זה משום
שלא באה האבידה לידו מדעת הבעלים ,אלא
הוא משום דאין תפיסתו מכה בעלות קודמת
שהיתה לו באבידה ,ולהכי לא חשיב

זהב
״מוחזק״ אלא רק ״תפוס״ ,דדין מוחזק הוא
רק במחזיק הדבר מכה בעלות שהיתה לו
כבר קודם .ולפ״ז שפיר יש לבאר את שיטת
הרא״ש כדרכם של הרשב״א והרא״ה ,והיינו
דמש״כ הרא״ש גבי מוצא אבידה ,דאזלינן
אחר הרוב משום ״שאין לו טענה על הממון
שהוא שלו״ ,כוונתו בזה לסברת הרשב״א
והרא״ה ,דכיון שאין תפיסתו בממון מכה
שהיה בעלים עד השתא על הממון] ,אלא
דאתי לזכות בממון ע״י תפיסתו[ ,בכה״ג לא
חשיב ״מוחזק אלא רק ״תפוס״ ,וממילא
אזלינן בזה אחר הרוב.
א ל א שלפ״ז צ״ע מדברי הרא״ש בב״מ שב׳
דבספק השבת אבידה אזלינן לחומרא,
ואילו הכא הק׳ הרא״ש מהא דאין הולכין
בממון אחר הרוב] ,ואי ספק השבת אבידה
נידון כספק איסור דאזלינן לחומרא פשיטא
דאזלינן בזה אחר הרוב[ ,ולעיל )הערה ס׳יוו
יישבנו קושיא זו ,דשאני תינוק המושלך דהוי
המוצא ״מוחזק״ בממון ,משא״כ בגוונא
דהרא״ש בב״מ ,כיון דהוי תפיסתו כנגד מ״ק
ממילא לא נעשה ל״מוחזק״ ,ולהכי אזלינן
לחומרא וחייב להכריז מדין ספיקא דאורייתא
לחומרא .אכן לפמש״נ כאן בדברי הרא׳״ס
דמוצא אבידה לא חשיב כלל ״מוחזק״ ,הדר\
קושיא לדוכתא ,דאמאי במחצה ישראל מחצה

שכו
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כלל ו סעיף

הספיהות

י אך דע שמה שכתב הרא״ש לדברי האומר דמהני תפיסה בתיקו אי תפס
הבהמה משתלם חצי נזק אף דאיכא ספק ספיקא ,לא מטובו הוא אומר
כך ומילתא יתירתא ,אבל דבריו מוכרחין מדברי הרי״ף ,שלפי מה שהניח
הרא״ש )שם( בדעתו דמשום הכי לא הביא הך בעיא דיש שינוי לצרורות לרביע
נזק משום דאין נפקותא בבעיא זו ,דלא דיינין האידנא דבר שינוי משום דקרן
הוא אלא בדתפם ואז משתלם חצי נזק משום דמהני תפיסה בתיקו ,וכמו
שהבאתי דבריו בריש כלל ד /והרי הך בעיא דהלכה במקום שאי אפשר שלא
תתיז הביא הרי״ף דסלקא בתיקו ,וכיון דלדעתו מהני תפיסה בתיקו ע״כ לומר
דאי תפס גובה הימנו חצי נזק ,ואף דאיכא ספק ספיקא שלא להשתלם אלא
רביע נזק לא מפקינן מיניה ,וזהו שכתב הרא״ש ולדברי וכר אע״ג דאיכא ספק
ספיקא וכר ,וזה ברור בכוונת הרא״ש ז״ל:
אמנם לדעתי העניה נראה דאפילו לפי דרך הרא״ש בדעת הרי״ף אין מזה
הכרח לומר דהרי״ף יסבור דאפילו היכא דהזקת מרא קמא מצטרף
בהדי רובא דלא יוציא מהמוחזק ,שלפי מה שכתבתי בכלל ד׳ סעיף ד׳־ה׳
בטעמא דהרי״ף לפי דרך זה ,מה דמחלק בין תיקו לתקפו כהן משום
דסבירא ליה דבספיקא דדינא לא מוקמינן באיסורי על חזקה קמייתא משום
דבשביל חזקה קמייתא לא אשתני הדין ,וכל דבאיסורי ליכא חזקה קמייתא
גם בממונא ליכא חזקת מרא קמא ,ע״ש שהארכתי בזה .וכיון דבספיקא
דדינא סבירא ליה לחרי״ף דליכא חזקת מרא קמא ,שפיר לא מפקינן
בספיקא דדינא מהתופס אפילו היכא דאיכא לאידך ספק ספיקא ,משום
דרובא בלי חזקת מרא קמא לא מהני לאפוקי מהמוחזק אפילו היכא דגם
זר זהב
עכו״ם לא אזלינן לחומרא מטעם ספק איסור,
והרי המוצא אינו ״מוחזק״ כלל באבידה,
ולית ליה חזקת ממון להכריע את הספק.
ובאמת קושיא זו תיקשי גם לפמש״נ לעיל
בדברי הרא״ש ע״פ יסור הב״ח,
דהמוצא לא חשיב מוחזק כיון דאין לו זכיה
באבידה אפי' להצד דהוי אבידת עכו״ם,
דלפ״ז גם בספק השקול ,כיון דלא הוי

מוחזק ,היה בדין דניזל לחומרא מטעם ספק
איסור .ולכאו׳ מוכח מזה כדרכו של רבינו
לעיל בביאור דברי הרא״ש ,דבמקום רוב לא
חשיב המוצא ל״מוחזק״ באבידה ,כיון
שקורם שהגביה האבידה הוכרע ע״י הרוב
דהוי אבידת ישראל וממילא נתחייב
בהשבתה ,ולפ״ז א״ש ,דבמחצה על מחצה
היות וליכא רוב ,שפיר הוי ״מוחזק״ ולכך
אזלינן לקולא.

הונטרם
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שכז

להמוחזק ליכא חזקת מרא קמא כמ״ש בסעיף ח׳ אליבא דהתרומת הדשן
והוא נבון״.
זר
ע .בדברי רבינו כאן מבואר דיסוד שיטה
זו דרובא לא מהני לאפוקי
ממונא אלא בצירוף חמ״ק] ,וכדהעלה )לעיל
ס״ח( מדברי התרוה״ד סי׳ שי״ד[ ,הוא משום
דחמ״ק מכרעת כהרוב ,וממילא בצירוף
שניהם ,הרוב והחזקה ,מפקינן ממונא,
]ולהכי לא שייך גדר זה אלא בספיקא
דמציאות דמהני ביה הכרעת חזקה ,משא״ב
בספיקא דדינא דלא שייך בה הכרעת חזקה,
ממילא לא מהני חמ״ק לסייע לרוב[ .והוא
דלא כמש״נ לעיל )הערה נ״ה( בדברי
התדוה״ד ,דאין הגדד בזה דבעי דחמ״ק
תסייע לרוב] ,ומתודת חזקה[ אלא הא
דבעינן חמ״ק בהדי רוב הוא רק להפקיע
מהנתבע תודת ״מוחזק״ ולאשוויי ליה
ל״תפוס״ ,וממילא אזלינן אחר הדוב לאפוקי
מתפיסתו] ,ואשר לפ״ז א״צ שהחמ״ק
״תכריע״ בספק ,אלא סגי בעצם המציאות
של מ״ק כנגד תפיסתו ,להפקיע מחזקתו
ולאשוויי ליה ל״תפוס״ ,ושוב אין לחלק
בזה בין ספיקא דמציאות לספיקא דדינא[.
ולדרבו של רבינו ]דבעינן שהחמ״ק
״תכריע״ כהרוב[ תקשי מדברי
הראשונים בסוף פ״ק דכתובות שכ׳ דבמוצא
אבידה אזלינן אחר הרוב לאפוקי מתפיסתו,
וכ׳ רבינו לעיל לבאר דבריהם ע״פ היסוד
הנ״ל דהיכא דמסייע חמ״ק לרוב ,מהני
הרוב לאפוקי ממונא ,ולפי המבואר בד׳
רבינו כאן ]דבעינן סיוע של חמ״ק המכרעת
בספק[ ע״ב צ״ל דבסוגיא התם ]גבי תינוק
המושלך[ איכא למאבד חמ״ק שמהני
להכריע שהאבידה שלו ,וא״כ לפ״ז צ״ע

זהב
אמאי במחצה ישראל מחצה עכו״ם
הממע״ה ,והרי כיון דאיכא למאבד חמ״ק,
בדין הוא דלא תיהני תפיסתו לאפוקי ממ״ק,
וכדקיי״ל גבי ספק בכור דאי תקפו כהן
מוציאין מידו ,וצע״ג] .ואפי׳ להשיטות
דתפיסה מהני קודם שנולד הספק תקשי כן,
דבפשוטו הך ספק אי הוי עכו״ם או ישראל
נולד כבר קודם שהגביה את האבידה,
וכמש״כ רבינו לעיל ס״ט ,וא״כ הוי תפיסת
המוצא תפיסה לאחר שנולד הספק[.
ועוד צ״ע לדרכו של רבינו ,לפמש״כ
הראשונים שם דעכו״ם לית ליה
חזקת ממון] ,ונתבארו דבריהם לעיל הערה
ל׳[ .ובפשוטו כשם שלית להו חזקת ממון
ה״נ לית להו חמ״ק ,וא״כ לפמש״כ רבינו
דבעינן דחמ״ק תסייע לרוב ,קשיא ,דכיון
דמספקא לן התם אם המאבד הוא עכו״ם או
ישראל ,א״ב נמצא רמספקא לן בהא גופא
אם איכא למאבד חמ״ק אם לאו ,וא״כ לפ״ז
ליכא סיוע כלל של חמ״ק בהדי הרוב,
ואמאי אזלינן בתר רובא] .אולם לפמש״נ
לדרכינו ,דבעי רק מציאות של מ״ק כנגד
הנתבע ,בכדי לאשוויי ליה דין ״תפוס״,
לק״מ .דשפיר שייך גדר זה אף בעכו״ם,
ונמצא דהוי הנתבע רק ״תפוס״ בממון,
ולהכי אזלינן אחר הרוב ,וגם א״ש אמאי
בספק השקול אין מוציאין מהמוצא ,שהרי
אין תפיסת המוצא מתנגדת לחמ״ק[.
אכן יש לדון בקושיא זו ,דאע״ג דעכו״ם
לית ליה חזקת ממון מ״מ חמ״ק שפיר
אית ליה .והביאור בזה הוא לפמש״נ לעיל
)בהערה ל׳( לדרכו של הגרש״ש ,דהא דעכו״ם

שכח
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ולפי זה נראה לומר לדעת הרמב״ם דאיהו סובר גם כן דמהני תפיסה בתיקו וכמו
שנתבאר למעלה )כלל ד׳ סעי׳ ב׳( ,ומיניה אין הכרח שיסבור דלא מוקמינן
אחזקה קמייתא באיסורי בספיקא דדינא .שהרי איהו אפילו בספיקא דמציאות
דודאי מהני ביה חזקה קמייתא סובר דמהני תפיסה ,שהרי בתקפו כהן פסק גם כן
דאין מוציאין״א ,ואם כן איכא למימר ראע״ג דלדעת הרמב״ם מהני תפיסה
בספיקא דדינא היינו דוקא בחד ספק ,אבל היכא דספק ספיקא מסייע להבעלים
תו לא מהני תפיסת אידך כיון דרובא וחזקת מרא קמא מסייעי להבעלים.
ועם זה ראיתי לתרץ דקדוק נאות בלשון הרמב״ם בפרק ב׳ מנזקי ממון ) ה ל׳ ה-ס

ז״ל ,היתה מהלכת ברשות הרבים ובעטה והתיזה צרורות והזיקו ברשות
הרבים פטור ,ואם תפס הניזק רביע נזק אין מוציאין מידו ,שהדבר ספק שמא
שינוי הוא ואינה תולדה דרגל שהרי בעטה .בעטה בארץ ברשות הניזק והתיזה
צרורות מחמת בעיטה והזיקו שם חייב לשלם רביע נזק ,שזה שינוי הוא בהתזת
צרורות ,ואס תפס הניזק חצי נזק אין מוציאין מידו .ואפילו היתה מהלכת
במקום שאי אפשר לה שלא תתיז ובעטה והתיזה משלם רביע נזק ,ואם תפס
הניזק חצי נזק אין מוציאין מידו .וכבר הבאתי רוב לשונו לעיל )ס״ז( ,ומפני
שאני רואה מה שיש לדקדק בו הוצרכתי להביא לשונו עוד פה .הנה זקן ביתו
הוא הרב המגיד ביאר שיטתו באמרי נועם ,ואמר שהרמב״ם ז״ל סובר דבעיא
דיש שינוי לצרורות לרביע נזק היא להקל ולהחמיר ,דאם נאמר יש שינוי
זר
לית ליה חזקת ממון ,הוא משום דיסוד דין
״מוחזק״ הוא במה שתפיסתו בדבר הוא
כבעלים וממילא הוי הדבר בחזקת שהוא
שלו ,משא״כ בעכו״ם כיון דהוו בחזקת
גזלנים א״כ אין תפיסתם בממון כבעלים,
וממילא לא משויא להו ״מוחזקין״ .ואשר
לפ״ז נראה דזה שייך דווקא בדין מוחזק
שע״י תפיסה ,דבזה לא חשיב ״מוחזק״
אא״כ תפיסתו מורה על בעלותו ,משא״ב
בדין ״מוחזק״ שע״י חמ״ק ,הרי בזה מאי
דחשיב ״מוחזק״ בממון אינו מכח תפיסתו
בדבר ]שהרי אין הממון תח״י כלל[ ,אלא
הוא מכח מה שהיה בעלים על הממון קודם

זהב
לכן ,ובזה ליכא נ״מ כלל בין עכו״ם
לישראל ,דאף בעכו״ם כיון שהיה בעלים על
הממון עד השתא שפיר הוי בחזקתו.
עא .אכן כתשו׳ הרשב״א )סי׳ שי״א( ובביאור
הגר״א )יו״ד סי׳ שט״ו( פירשו בדעת
הרמב״ם ,דהא דס״ל דמהני תפיסה בספק,
הוא דווקא היכא דליכא כנגדו חמ״ק ,וכגון
בספק בכור דלא איתחזק ישראל בוולד,
משא״כ היכא דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק,
מודה הרמכ״ם דלא מהני תפיסה .ועי׳ מש״כ
לעיל )כלל ד׳ הערה כ״ס להוכיח מדברי
הרמב״ם בכ״מ דבספיקא דתיקו שפיר מהני
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שכט

לצרורות דיינינן ליה כקרן ממש ובין ברשות הניזק ובין ברשות הרבים חייב
רביע נזק ,ואם נאמר אין שינוי לצרורות דינו כרגל ממש וברשות הניזק משלם
חצי נזק דהלכה למשה מסיני הוא וברשות הרבים פטור לגמרי כרגל ,ועל פי זה
כלכל הרמב״ם דבריו במשפט בכל חילוקיו .זהו תורף דבריו :
והן אמת שמדברי הדא״ש דפדק ב׳ דבבא קמא שהבאתי לעיל )ס״ט( יש ללמוד
דלא סבר הכי ,שהרי כתב דבהלכה ברשות הרבים במקום שאי אפשר שלא
תתיז ובעטה והתיזה והזיקה דלדברי האומר דמהני תפיסה בתיקו אי תפס
משתלם חצי נזק ,ולדעת הרמב״ם בכהאי גוונא לא משתלם יותר מרביע נזק,
דממה נפשך אי יש שינוי לצרורות לרביע נזק לא משלם יותר מרביע ואי אין
שינוי דינו כרגל ואינו משלם כלל ,אלא על כרחך דסבירא ליה להרא״ש דאי
אפילו אין שינוי לצרורות לרביע ]נזק[ אפילו הכי שינוי מיהו הויא ומיחייב
ברשות הרבים חצי נזק ,וזוהי נמי שיטת הראב״ד בהשגות שם ,וכן כתב הלחם
משנה שם ויפה פירש ,מכל מקום דברי הרב המגיד מאוד נאמנו לדעת הרמב״ם
ז״ל והיא כוונתו באמת.
אבל יש לדקדק מדוע לא כתב הרמב״ם גבי בבא הראשונה דהיתה מהלכת
ברשות הרבים וכו׳ ,שכתב דאם תפס הניזק רביע נזק אין מוציאין מידו ,הוי
ליה למימר דאפילו היתה מהלכת במקום שאי אפשר שלא תתיז ובעטה והתיזה
ותפס הניזק רביע נזק אין מוציאין מידו ,כדרך שהשמיענו האי מילתא לענין
רשות הניזק לאשמעינן רבותא בפטורא דהמזיק דכל שלא תפס הניזק אינו משלם
יותר מרביע הכי נמי הוי ליה לאשמעינן ברישא רבותא בתפיסת הניזק דהיכא
דתפס אין מוציאין מידו אפילו בהיתה מהלכת במקום שאי אפשר שלא תתיז.
ועל פי האמור ניחא ,דברשות הרכים בהלכה במקום שאי אפשר שלא תתיז
אפילו אי תפס לא משתלם לדעת הרמב״ם כלל ,משום דאיכא ספק ספיקא
להמזיק להצטרף רובא בהדי חזקת מרא קמא דידיה ,חדא דלמא אין שינוי
לצרורות ולעולם דינו כרגל ופטור לגמרי ברשות הרבים ,ואם תמצי לומר יש
זר זהב
תפיסתו אפילו בגרונא דאיכא כנגדו חזקת
מדא קמא .ולפ״ז מוכח בדעת הדמב״ם
דלא מוקמינן אחמ״ק בספיקא דתיקו,
ודלא כמש״כ רבינו .ורבינו כאן אזיל

לטעמיה דפירש לעיל )ריש כלל ב׳( בדעת
הרמב״ם דלא כתשו׳ הדשב״א והגד״א
הנ״ל ,אלא כדרכו של הלח״מ )בפ״ה
דבכורות( יעו״ש.
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שינוי דילמא האי כיון דאי אפשר לה אורחה היא ,ובכהאי גוונא לא מהני
תפיסת השני .מה שאין כן בסיפא לענין רשות הניזק שפיר מהני תפיסתו ,דהתם
אדרבה הספק ספיקא שהוא הרוב מסייעא להתופס כמו שכתבתי לעיל ,אלא
דאפילו הכי בלי תפיסה לא מפקינן מיניה דהמזיק משום דאין הולכין בממון
אחר הרוב ,ובזה שפיר מהני תפיסה ,דאפילו בספק השקול מהני תפיסה לדעתו,
ובאו דברי הרמכ״ם ז״ל בדקדוק גדול כראוי לו:
יא הנה ביארנו דלגבי חזקת ממון ולאידך איכא חזקת מרא קמא מהני רובא
להוציא מהמוחזק ,ועדיין יש לחקור אי נגד חזקת מרא קמא לחוד
מהני גם כן רובא או לא .ויש מקום לומר דנגד חזקת מרא קמא לחוד מהני
רובא ,לפי מה שנתבאר למעלה )כלל א׳ סעי׳ ה׳( דחזקת מרא קמא בממונא הוי
כמו חזקה קמייתא באיסורי ,ובאיסורי רובא וחזקה תבא עדיף עב.
אבל יש לדחות ולומר דבממונא כל דאיכא אפילו חזקת מרא קמא לחוד וכגון
שהאידנא אין שום אחד מוחזק בו ההוא דאית ליה חזקה קמייתא מקרי
זר זהב
עב .וכן נקט הש״ש )ש״ד פכ״ס דרובא מהני
לאפוקי מחמ״ק ]וכ״ה בקצה״ח סי׳
צ״א ס״ק י׳ ,וסי׳ ר״ם סק״ב[ ,ומשום דחמ״ק
לא עדיף משאר חזקות ,וקיי״ל דרובא עדיף
מחזקה .והא דלא מהני רובא לאפוקי
ממוחזק ]ולא אמרי׳ לגבי מוחזק רובא
וחזקה רובא עדיף[ ,ביאר הש״ש שם דחזקת
ממון של המוחזק אלימא טפי משאר חזקות.
וביסוד הדבר ןדחזקת ממון עדיף משאר
חזקות[ כ׳ בקצה״ח )סי׳ ר״פ סק״ב( וז״ל ,״רכל
החזקות דעלמא שנסתפקנו אשה זו נתגרשה
או לא ,בהמה זו נטרפה או לא ,ומוקי לה
בחזקת קמא ,אבל השתא ליכא חזקה דהא
נסתפקנו אם כבר יצאה מחזקתה הראשונה
או לא ,אבל חזקת ממון דתח״י דנתבע,
והשתא מוחזק בו בודאי ,ומשו״ה רובא לא
מהני״ .ויש להטעים הדברים לפמש״כ הפנ״י
בכתובות סו״פ המדיר ,דיסוד הדין דרובא

וחזקה רובא עדיף אינו משום דרובא אלים
מחזקה ,אלא הוא משום שמהני הרוב
להפקיע מהחזקה ,והיינו דכיון דנגד החזקה
איכא רוב ,שוב אין הדבר עומד בחזקתו.
וא״כ זה שייך דוקא בשאר חזקות דעלמא,
דאנו באים להחזיק אשה זו בחזקת אש״א
מחמת שהיתה עד לידת הספק בחזקת אש״א,
ולזה מהני הרוב שלא נחזיק אותה היום
בחזקת אש״א מחמת אתמול ,משא״כ בחזקת
ממון שהממון נמצא עכשיו תח״י של
הנתבע ,הרי הוא עומד בחזקתו לפנינו ,ול״ש
לומר דע״י הרוב אין הדבר עומד בחזקתו.
ויעוי׳ בש״ש שם שהביא משו״ת מהריב״ל
)כלל י״ב סי׳ ע״ד( שב׳ דאין הולכין
אחר הרוב להוציא קרקע מחזקת בעליה,
והוכיח מזה הש״ש דדעת מהריב״ל דחמ״ק
אלים מרוב .אכן יש לדחות לפמש״כ התומים
בקת״כ )ס׳ ע׳( דחמ״ק בקרקע אלים טפי
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שלא

גביה גם כן חזקת ממון ,דכל דידיע שהיתה שלו מתחילה אפילו עומד אחר כך
ברשות הרבים או באגם כל היכא דאיתא בי גזא דכעלים איתא ,וכמו שכתבתי
בכלל א׳ סעיף ה׳ ע״שעג.
זר זהב

מחמ״ק של מטלטלין ,ועי׳ בזה בקובץ
שיעורים על ב״ב אות קל״ו ,ולהלן כלל ט׳
הערה י״ג.
ו ע ״ ע בש״ך

)סי׳ צ״א ס״ק ל״ג סוף ד״ה ואם אין

הדבר ידוע( ,שב׳ דס״ם לא מהני
לאפוקי מחמ״ק ואפי׳ במטלטלין ,ובקצה״ח
)שם סק״י( כ׳ ללמוד מדבריו לענין רוב ,דלא
מהני לאפוקי מחמ״ק .ויעוי׳ בקצה״ח )סי׳
ת״ט סק״ב( שב׳ תהי דסימנים לא מהני
להפקיע ממוחזק ]כמבואר בתוס׳ חולין )צא.
א( ד״ה פלוגתא[ ,מ״מ לאפוקי ממ״ק אזלינן
בתר סימנים .ובקצה״ח )סי׳ פ״ב ס״ק י״ג( כ׳
עד״ז לענין מגו ,דאע״ג דמגו להוציא לא
אמרינן ,מ״מ להפקיע ממ״ק אזלינן בתר מגו.
ואזיל לטעמיה דחמ״ק בממון הוא מטעם
חזקה ולא מטעם מוחזק ,ולהכי מהני מגו
וסימנים להפקיע ממ״ק] .אכן ד׳ קצה״ח
צ״ע ,דבתוס׳ בב״ב )לב ,ב( ד״ה הלכתא
מבואר להדיא דמגו לא מהני לאפוקי ממ״ק,
אא״כ יושב בעל המגו בקרקע יעו״ש ,וצ״ע[.
וע״ע להלן בהערה ע״ו.
עג .י כן מבואר בקצה״ח
בדעת התרוה״ד )סי׳ שמ״ט( שכ׳
דראובן ואשתו שיצאו למדה״י ,ואין יודעים
אם ילדה בן ,דלא חיישינן שמא נולד להם
בן ,אלא אחי ראובן יורשים את דאובן שמת,
ואע״ג דרזב נשים יולדות ןוא״כ יש לנו
לנקוט שנולד להם בן[ ,אין הולכין בממון
אחד הדוב .ובקצה״ח שם השיג עליו ,דהרי
מאי דקיי״ל דאין הולכין בממון אחר הדוב
)סי׳ ר״פ סק״ב(

הוא דוקא כשהוא להוציא ממוחזק ,ואילו
הכא אין הנכסים ברשות חד מינייהו ,אלא
מונחים ברשות בי״ד ,ולפיכך אזלינן בתר
רובא ,ואע״ג דאיכא לאחי ראובן חזקת
משפחה] ,זהיינו שהוחזקז הנכסים בחזקת
אותו השבט[ ,מ״מ הך חזקה לא עדיפא
מחמ״ק ,דמהני דוב להפקיע מינה .אכן בד׳
התרוה״ד מבואד דפליג על הקצה״ח וס״ל
דלא אזלינן אחר הרוב אפי׳ היכא שאין
הממון ברשות חד מינייהו ,אלא כל שהוא
להוציא הממזן מחזקתו לא אזלינן בתר
רובא ,וכיון שאיכא לנתבע חזקת משפחה,
דיינינן ליה כמוציא מחבירו ועליו הראיה,
וממילא לא אזלינן בתר רובא ,וא״כ ה״ה
לענין חמ״ק ,דיינינן לאידך כמוציא ממון
מחזקתו ולא מהני דוכא .ויעוי׳ בתרוה״ד שם
שהק׳ דאמאי בכל דוכתא לא מהני דובא
לאפיקי מחזקת ממון ,והרי רובא וחזקה
דובא עדיף ,זתירץ ״דשאני חזקת ממזן דאית
ביה טעמא דהממע״ה ורובא לאו דאיה״.
ומבואר דטעמא דאין הולכין בממון אחד
הרוב אינו מטעם חזקת ממון ]יכמש״כ
הקצה״ח[ אלא הוא מדינא דהממע״ה,
ומה״ט לא מהני רובא לאפוקי גם מחמ״ק
ומחזקת השבט ,דחשיב מוציא ועליו הראיה,
ודובא לאו דאיה הוא להוציא .משא״כ לדרכו
של קצה״ח דטעמא דלא מהני רובא לאפיקי
ממונא הוא משום דחזקת ממונא אלימא,
א״כ ל״ש זה אלא לגבי חזקת ממון שתח״י,
משא״כ לגבי חמ״ק דלא אלימא משאו
חזקות ,אמרי׳ רובא וחזקה וובא עדיף.
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ולכאורה יש להביא ראיה לזה מהש״ס פרק המוכר פירות )כ״כ צג ,(.דמקשה התם
על רב דסוכר הולכין בממון אחר הרוב ממתניתיץ דשור שנגח את
הפרה ונמצא עוברה בצידה ואין ידוע אם עד שלא נגחה ילדח או משנגחה משלם
חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד ,ואמאי ,הלך אחר רוב פרות ורוב ]פרות[ מתעברות
זר
וחאחרונים ]עי׳ נחל יצחק סי׳ צ״א סי׳ ד׳
ענף ד׳ ,ובקובץ שיעורים ח״ב
סי׳ ח׳[ כ׳ להוכיח כהתרוה״ד ]דרוב לא מחני
לאפוקי מחמ״קן מדברי הרא״ש בקידושין
)פ״ב סי׳ ח׳( ,דאמרינן התם דנתקדשה לדעת
אביה והלכה למדה״י ועמדה ונשאת דאוכלת
בתרומה עד שיבוא אביה וימחה ,אולם אם
מתה אין בעלה יורשה דחיישינן שמא ימחה
האב ,ומספק מוקמינן ממונא אחזקת מריה.
וב׳ הרא״ש לבאר החילוק בין תרומה
ראוכלת ]ולא חיישינן שמא ימחה[ ,לירושה
ראין הבעל יורשה וז״ל ,״לפי שרוב פעמים
אין האב מוחה ,רמסתמא ניחא ליה ובו׳,
הלכך אכלה בתרומה דאזלינן בתר רובא
ובממונא לא אזלינן בתר רובא״ .ומבואר
מדברי הרא״ש ,רלא מהני רוב לאפוקי
מחזקת משפחה אע״ג שאין הממון ברשותם,
ומוכח רכל שהוא להפקיע הממון מחזקתו
לא אזלינן בתר רובא ,וה״ה לחמ״ק רלא גרע
מחזקת משפחה ,וכמש״נ לעיל.
ונמצא לפ״ז לדעת הרא״ש דטעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב אין זה
מטעם הקצה״ח דחזקת ממון אלימא משאר
חזקות ]היות והממון נמצא תח״י[ ,רהרי טעם
זה לא שייך גבי חמ״ק וחזקת משפחה ,אלא
ע״ב הוא מדינא דהממע״ה וכשיטת התרוה״ר
הנ״ל ,דבל שהוא להוציא ממון מחזקתו בעי
ראיה ,ולהפקיע ממ״ק נמי חשיב להוציא,
ורובא לא חשיב ראיה .ואזיל בזה הרא״ש
לטעמיה ,שב׳ בכתובות )ט ,א( גבי רוב וחזקת

זהב
ממון ,ד״רובא עדיף מחזקה״ יעו״ש ,הרי
דס״ל דרוב אלים מחזקת ממון ודלא כמש״ב
הקצה״ח ,ועל כדחך דס״ל דטעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא מדינא
רהממע״ה ורובא לאו ראיה ,וכמש״נ .ונמצינו
למדים לפ״ז ,דלשי׳ הרא״ש חמ״ק הוא מטעם
מוחזק ,ועי׳ לעיל )כלל א׳ הערה ס״ס ,שהוכחנו
כן מד׳ תשו׳ הרא״ש )כלל י״ב ס״ו(.
]והנה הריב״ש בסי׳ שע״ט כ׳ דרובא לא
מהני כנגד ב׳ חזקות ,ולכאו׳ צ״ע
מר׳ הרא״ש הנ״ל שב׳ רלמ״ד דהולכין אחר
הרוב מהני רובא לענין שהבעל יורשה ,והרי
כנגד הרוב איכא ב׳ חזקות ,חזקת ארוסה
)היינו שהיא בחזקת שאינה נשואה( ,וחזקת
מ״ק ,אכן להמבואר בדברי הרא״ש לק״מ,
דבאמת חמ״ק אינה מטעם חזקה אלא מטעם
מוחזק) ,ולהכי לא מהני רובא לאפוקי
מיניה( ,וא״ב נמצא ראיכא הבא רק חזקה
אחת ,והיינו חזקת ארוסה[.
והנה יעוי׳ ברברי חיים ) דיני אונאה סי׳ הי( שב׳
לדחות ראיית האחרונים מהרא״ש,
די״ל דהא דלא מהני התם דובא הוא מכח
דינא דאין ספק מוציא מידי ודאי ,דכיון
דיורשי האשה הם וראי ראויים לירש ,והבעל
הוי רק ספק ,אמרי׳ דאין ספק מוציא מידי
ודאי ,ורובא לא מהני כנגר אסממ״ו ,משא״ב
בגוונא דאיכא חמ״ק לחור שפיר אזלינן בתר
רובא .אולם דבריו תמוהים ,דיעוי׳ ברא״ש
שם שהקשה על הסוגיא דהתם ,שהרי רב
בב״ב ס״ל דאזלינן בממון אחר הרוב ,ורב
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ויולדות .והתום׳ פירשו בפרק השואל כבבא מציעא )ק .ד״ה הא מני( דבחזקת
ממון לא פליג סומכוס ומודה דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,ולא פליג אלא
בחזקת מרא קמא לחוד .וכיון דאיירי מתניתין אליבייהו בעומדת באגם אם כן
גם לשמואל תקשה ,אלא על כרחך דאפילו נגד חזקת מרא קמא לחוד סובר
דאין הולכין בממון אחר הרוב.
אלא שיש לדחות דבטוען שמא סברי התום׳ דאפילו מוחזק ממש פליג סומכוס
וסובר דיחלוקו ,ואיכא למימר דמשום הכי לא מקשה לשמואל דמיירי
במוחזק ממש אלא שטוען שמא'^י .תדע ,דעל כרחך האי מקשה סובר דאיירי
זר
הוא דאמר בקידושין שם דאין הבעל יורשה
עכ״ד ,הרי להדיא דתלי הרא״ש הסוגיא
בקידושין בפלוגתת רב ושמואל אם הולכין
בממון אחר הרוב ,ואילו לפמש״ב הדברי
חיים ,דיסוד דברי הרא״ש הוא מדין אין ספק
מוציא מידי ודאי ,א״ב אינו ענין כלל
לפלוגתא דרב ושמואל ,וצ״ע.
ונראה לבאר דברי הרא״ש לדרכו של
הדברי חיים ,לפי המבואר בלשון
הרשב״א בב״ב )לג ,א( ,דדין אין ספק מוציא
מידי ודאי הוא ביסודו מדין מוחזק ,דכיון
שהוא ודאי ואידך ספק ,רואים הנכסים
בחזקת הודאי והוי אידך ממע״ה ,ולפ״ז
שפיר תלי הרא״ש לדינא דנתקדשה לדעת
אביה ,בפלוגתא דרב ושמואל .אכן יעוי׳
בברכת שמואל על ב״מ )סי׳ ב׳( שב׳ בשם
הגר״ח ,דדין אסממ״ו אינו מדין מוחזק ,אלא
הוי דין ודאי ועדיף ממוחזק ,והיסוד בזה
דאין הספק מעורר חששות כלל כנגד הודאי,
]וכן הוא מבואר בשו״ת מהר״י בן לב )ח״ב
סי׳ ל״ז( ד״ה ולהיות ,שב׳ דאע״ג דלא מהני
רובא לאפוקי ממונא ,מ״מ דין אין ספק
מוציא ודאי מהני ,ומבואר דדין אסממ״ו הוי
דין ודאי ,ועיי״ש שב׳ לבאר בזה את שיטת

זהב
הריב״ש דלא מהני מגו כנגד אסממ״ו ,וכ״מ
במהר״ם בע״ז )מב ,ב( על תוד״ה מפני
יעו״ש[ ,ולפ״ז אכתי צ״ע.
ונראה ליישב את ד׳ הרא״ש לדרכו של
הגר״ח ,דמאן דס״ל דהולכין בממון
אחר הרוב ע״כ דסובר דרוב הוי דין ודאי
ולהכי מהני גם כנגד דין אסממ״ו ,דאתי
ודאי ומוציא מידי ודאי ,משא״כ לשמואל
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,על כרחך
דס״ל דרוב לא הוי דין ודאי ]וכמש״כ
התרוה״ד ד״רובא לאו ראיה״[ ,וא״ב גם לא
מהני במקום אסממ״ו ,ושפיר תלי הרא״ש
סוגיא דהתם ,בפלוגתא דרב ושמואל אי
הולבין בממון אחרי הרוב.
עד .דברי רבינו צ״ע ,דיעוי׳ בתוס׳ בב״ק
)מו ,א( ד״ה שור שנגח ,שכ׳
להדיא דמתניתין מיירי בעומדת באגם ואיכא
רק חמ״ק ,דהרי בגוונא דקיימא ברשות חד
מינייהו לא אמר סומכוס יחלוקו] ,וכ״ה
ברשב״א ובנמוק״י שם[ ,וכבר העיר בפנ״י
שם ,דאמאי באמת מיאנו התוס׳ לפרש
דמיירי בשמא ושמא ועומד הממון ברשות
חד מיניינו] ,ויעוי׳ בשמ״ק שם שהביא
מהראשונים שאכן תירצו כן את קושית

שלד
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בטוען שמא ,דאי בטוען ברי גם לרב לא הוי קשה ,שהרי כתבו התום׳ בריש
המניה )ב״ק כז .ד״ה ואיכא( בשם הר״ת דהיכא דטוען המוהזק ברי גם רב מודה
זר זהב

התום׳[ ,ועי׳ מש״כ בזה במהר״ם שיף שם,
אולם הא מיהא מבואר בדברי התום׳ דמיירי
בכה ״ג שאין הממון ברשות חד מיניייהו
ואיכא רק חמ״ק ,וא״ב קמה וגם ניצבה
ראיית רבינו מסוגית הגמ׳ בם׳ המוכר פירות,
דלשמואל לא אזלינן בתר רובא אפי׳ לאפוקי
מחמ״ק] .וכן מצינו בחידושי הר״ן על הרי״ף
)הנדמ״ח( על ב״ב )ל p ,דרוב לא מהני
לאפוקי מחמ״ק ,וכשיטת התרוה״ד יעו״שן.
ונראה להוכיח דלא מהני רובא לאפוקי
ממ״ק ,מעיקר סוגית הגמ׳ בב״ק
דאמרי׳ התם ״אמר ר׳ יהודה אמר שמואל זו
דברי סומכוס דאמר ממון המוטל בספק
חולקין אבל חכמים אומרים זה כלל גדול
בדין הממע״ה ,למה לי למימר זה כלל גדול
בדין איצטריך וכו׳ ,לכי הא ראיתמר המוכר
שור לחבירו ונמצא נגחן וכו׳ כי אזלינן בתר
רובא באיסור אבל בממונא לא אזלינן בתר
רובא אלא הממע״ה״ ,ע״כ .ומבואר דב״כלל
גדול בדין״ ,נכלל גם דינא דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,וכיון דסומכוס איירי
בעומדת באגם )כמבואר בתוס׳ הנ״ל(,
וחכמים אמרו את דבריהם )ד״זה כלל גדול
בדין הממע״ה״( ,על דברי סומכוס ,א״כ
מוכח דדינא דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא אפי׳ במוציא מחמ״ק] ,ועי׳ מש״כ בנחל
יצחק סי׳ צ״א ס״ד ענף ז׳[.
והנה לעיל )הערה ע״ב .ע״ג( הבאנו מה
שנחלקו הקצה״ח והתרוה״ד ביסוד
הדין דאין הולכין בממון אחר הרוב,
דבקצה״ח נקט דהוא מכח ההלכה של ״חזקת
ממון״ דאלימא משאר חזקות ,ולפ״ז חמ״ק

דלא אלימא משאר חזקות ,מהני רובא
לאפוקי מיניה .אולם התרוה״ד נקט דרובא
עדיף מחזקת ממון ,וטעמא דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא מדינא דהממע״ה,
דרובא לא חשיב ראיה להוציא ממון .ולדרכו
של התרוה״ד שפיר י״ל דרובא לא מהני
לאפוקי מחמ״ק ,שהרי אף חמ״ק הוא מדין
הממע״ה ןוכמש״כ רבינו לעיל בכלל א׳
ס״הן ,ורובא לא חשיב ראיה להוציא,
]וכעי״ז כ׳ התרוה״ד שם לגבי חזקת משפחה
דמהני לאשוויי אידך לממע״ה ,וממילא לא
מהני רובא להפקיע מיניהן .ולפי המבואר
בדברי הרשב״א דכללא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא אפי׳ כנגד חמ״ק ,ע״כ מוכח
בדעת הרשב״א כשיטת התרוה״ד ,דטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא מדינא
דהממע״ה ,וכ״כ בספר שערי תורה )כלל י״א
פרט ט׳( להוכיח מדברי הרשב״א בכתובות
)יא ,א( דס״ל כתרוה״ד יעו״ש.
אולם צ״ע בזה ממש״כ הרשב״א בסוף פ״ק
דכתובות בסוגיא דתינוק המושלך,
דבנגח תורא דידיה לתורא דידן ואיכא רוב
עכו״ם ,דמהני הרוב להכריע דהוי עכו״ם
ומשלם נ״ש ,והק׳ הרשב״א דהרי קיי״ל דאין
הולבין בממון אחר הרוב ,ותי׳ דכיון דנקטינן
מכח הרוב דהוי כעכו״ם א״כ לא חשיב
להוציא מחזקת ממון ,דעכו״ם לית ליה חזקת
ממון] ,ועי׳ מה שהרחבנו בביאור דבריו לעיל
הערה ל׳ן ,ומבואר מדברי הרשב״א דטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא מטעמא
דחזקת ממון ולא מדינא דהממע״ה ,שהרי
דינא דהממע״ה שייך גם גבי עכו״ם וכדאיתא
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דאין הולכין אחר הרוב לאפוקי מיניה עי^ ,הבאתי דבריהם לעיל )ס״ט( ,ולפיכך
אני מסתפק בהאי מילתא טובא ולא מצאתי ראיה כדי הכרעה.
זר זהב
התם ,דבמחצה ישראל מחצה עכו״ם
הממע״ה ,והוא לכאר סותר למה שהוכחנו
מד׳ הרשב״א בב״ק דס״ל כהתרוה״ד ,דדינא
דאין הולכין בממון אחר הרוב לא תליא
בחזקת ממון ,אלא בדין הממע״ה ,ועי׳ מה
שיישבנו בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ כ׳.
עה .לבאר יש לחלק ,דכל דברי ר״ת
דבטוען ברי לא אזלינן אחד
הרוב הוא דוקא במוחזק טוען ברי ,משא״ב
במ״ק טוען ברי אזלינן אחר הרוב .והסברא
בזה ,דמאי דמהני טענת ברי חוא להאלים את
חזקת המוחזק וכמו שפי׳ הגרעק״א במשניות
]ריש פ״ג בב״ק[ ,״דמוחזק בברי אלים
טובא״ ,וא״ב י״ל דזהו דוקא בחזקת ממון,
דאלים מחמ״ק] ,וכמש״נ לעיל בכלל א׳
הערה י׳[ ,ולכך מחני בצירוף טענת בדי כנגד
הרוב ,משא״כ חמ״ק לחוד ,יתכן דלא מהני
אפי׳ בצירוף ברי .ועד״ז כ׳ התוס׳ בב״מ )ק ,א(
לענין דין יחלוקו ,דהא דמודה סומכוס
לחכמים דבמוחזק טוען בדי הממע״ה הוא
דוקא במוחזק ממש ,משא״כ במ״ק אפי׳
טוען בדי יחלוקו.
א כן יעוי׳ במה שנתבאר לעיל )הערה ס״א(
בדברי ר״ת ,דמאי דמהני מוחזק בברי
כנגד הדוב אין זה משום דמהני הברי
להאלים חזקת המוחזק ,אלא דכיון דהנתבע
אינו מסופק בדבר ,ממילא אינו צריך לילך
אחר הרוב ]וכסברת רבינו )לעיל כלל ב׳ ס״ד(
לענין בדי נגד חזקה ,דמי שאינו מסופק
בדבר א״צ ליזל בתר חזקה ,וא״כ ה״ה לענין
דוב[ ,ולפ״ז אין מקום לחלק בין מוחזק
למ״ק ,וכדס״ל לדבינו.

אכן יש לעיין בזה ממה שהוכיחו האחרונים
מדברי הרא״ש בפ״ב דקידושין )הובאו
דבריהם לעיל בהערה ע״ג( גבי נתקדשה לדעת
אביה ועמדה ונשאת ,דלא אזלינן אחר הרוב
לאפוקי ממ״ק ,והרי התם הוי ספיקא דתיקו,
דמספקא לן אי חיישינן שמא ימחה האב,
ותיקו מקרי טענת ברי ]וכמש״כ רבינו לעיל
)בס״ט( ,לבאר בדעת הסוברים דמהני קים לי
בתיקו אפי׳ כנגד רוב פוסקים ,כיון שהתופס
בטענת קים לי מקרי תופס בברי[ ,ואי נימא
דהיכא דהוי ברי לא אזלינן אחר הרוב אלא
מוקמינן אחזקת מ״ק ,תקשי אמאי מהני התם
הרוב לאפוקי מחמ״ק .ולכאו׳ מוכח מזה
דדוקא במוחזק טוען ברי לא אזלינן אחר
הרוב ,משא״כ במ״ק טוען ברי אזלינן אחר
הרוב.
אמנם יש לדחות ,דאי נימא דחשבינן ליה
לספיקא דתיקו ,א״כ צ״ע אמאי לא
מהני תפיסת הבעל בנכסים מדין תפיסה בברי,
]והדי מיידי התם אפי׳ בכה״ג שהנכסים
בדשות האב ,וכמש״כ התוס׳ והדא״ש שם[,
וכבד עמד בזה החזו״א )אה״ע סי׳ ל״ח ס״ח(,
והוכיח מזה דע״כ כה״ג לא מקרי ספיקא
דדינא ביון שהספק הוא בדעתו ,וספק בדעתו
חשיב לספיקא דמציאות ,וכמש״כ המל״מ
בפ״ב מהל׳ טומאת צרעת ,וכיון דלא הוי
ספיקא דדינא ,הרי דהוי שמא ושמא .אמנם
לדרכו של רבינו לעיל )כלל א׳ ס״ב( דגם ספק
בדעתו חשיב ספיקא דדינא ,אכתי צ״ע .אכן
יעוי׳ במה שהוכחנו לק׳ )כלל ז׳ הערה ל״ז(
דהתוס׳ והרא״ש פליגי על הש״ך וס״ל דתיקו
לא מקדי כלל טענת בדי ולפ״ז לק״מ.

שלו
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א ב ל דעתי יותר נוטה דגם נגד חזקת מרא קמא לחוד לא מהני רובא ״י .וקצת
ראיה לדבר ממה שכתבו בריש שור שנגח את הפרה ) ב ״ ק מו (.למה לי למימר
זר זהב
ו ה נ ה בדברי הרא״ש הנ״ל מבואר דהא דלא
אזלינן בתר רובא הוא אפי׳ בגוונא
דהנכסים נמצאים ברשות הבעל ,דלא מהני
תפיסתו בנכסים לאפוקי מחזקת השבט .וא״כ
מוכח דלא מהני רובא לאפוקי מחמ״ק אפי׳
בגוונא דמסייע לרוב תפיסה .וצ״ע בזה,
דמאי שנא ממגו ,דקיי״ל דבכה״ג דמסייע
למגו תפיסה מהני המגו לאפוקי מחמ״ק,
כמבואר בתוס׳ בב״ב )לב ,ב( ד״ה הלכתא,
והובאו דבריו להלכה בדברי הפוסקים בכללי
מגו )סי׳ פ״ב( יעו״ש .ובשלמא לפמש״כ
בשער המשפט )סי׳ ל״ה סק״ב( דמגו אלים
מרוב ,א״ש ,אולם לפי המבואר בתרוה״ד )סי׳
שי״ד( דרוב אלים ממגו ,צ״ע .ואפ״ל
לפמש״ב לעיל )כלל ב׳ הערה נ׳( בביאור ד׳
התוס׳ בב״ב ,דיסוד ד״ז דמהני מגו לאפוקי
ממ״ק ,בגוונא דמסייע למגו תפיסה ,הוא
משום שע״י המגו נעשה התופס למוחזק
בממון ,וא״כ י״ל דגדר זה שייך דוקא במגו
דהוי בירור מתוך הגופא דעובדא ולכך מהני
לאשוויי הממון בחזקתו ,משא״כ רוב דהוי
רק בירור מבחוץ )וכמש״ג לעיל בהערה כ״ח(,
יתכן דלא מהני לאשוויי מוחזקות ,וצ״ע.
עו .וראיתי באחרונים שכ׳ לתלות נידון זה
בפלוגתת רש״י והתוס׳ בפ׳
אלו מציאות ,דהנה יעוי׳ ברש״י בב״מ )כד ,ב(
ד״ה מי קתני גבי הא דאיתא התם דמוצא
אבירה בעיר שרובה כנענים חייב להכריז ,וכ׳
רש״י הטעם לזה ,דהוא משום דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,והנה התם מיירי בגוונא
דאין האבידה ברשות הנתבע ,אלא מונחת
ברה״ר ,ורק חמ״ק שייכא התם ,ואפ״ה כ׳

רש״י דאין הולכין אחר הרוב ,ומבואר דס״ל
לרש״י דכללא דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא אפי׳ כנגד חמ״ק לחוד .ןומש״כ הנחל
יצחק )סי׳ נ״ה דיני תפיסה ע״י שליח סי׳ כ׳ ענף ד׳(
להוכיח בדעת רש״י בגיטין )יד ,ב( ,דהיכא
דאיכא ס״ס כנגד חמ״ק חולקין כיון דהוי
ספק השקול ,י״ל בדעת רש״י דס״ס אינו
מטעם רוב ,וכמו שנראה מד׳ רש״י בב״ק )יא,
א( יעו״ש ,ועי׳ מש״כ לעיל בהערה מ״זן.
אולם התוס׳ בב״מ )מ ,א( ד״ה והא ,נחלקו
על רש״י ,ופי׳ רגבי אבידה כיון
דליכא למוצא חזקת ממון אזלינן אחר הרוב,
וע״כ דסברי התום׳ דכנגד חמ״ק אזלינן אחר
הרוב] .וכן נראה מד׳ הריטב״א שגרס בגמ׳
בכתובות )טו p ,״אם רוב עכו״ם להחזיר לו
אבידתו״ ,ומפרש הריטב״א דבכה״ג מודה
שמואל דאזלינן אחר הרוב וז״ל ,״דכי אמרי
שמואל אין הולכין בממון אחר הרוב הני מילי
להוציא ממון מחזקת בעלים ,אבל אבידה זו
שאין לה בעלים בתר רובא אזלינן בה״ ,והרי
איכא התם למאבד חמ״ק )דאל״כ אמאי
במחצה על מחצה הממע״ה( ,וא״כ מוכח
דס״ל דמהני רובא לאפוקי ממ״ק[ .אולם
באמת ד׳ האחרונים צ״ע ,דבפשוטו בסוגיא
בב״מ ליכא חמ״ק כלל כנגד הרוב שהרי
מספקא לן התם אם המאבד הוי ישראל או
עכו״ם ,ולהצד דהוי עכו״ם מאי דאינו
מחוייב בהשבה אין זה משום דפקעה
בעלותו של העכו״ם ,אלא משום שליכא
מצוות השבה על אבידת עכו״ם ,ובכה״ג
ל״ש כלל המ״ק] ,ועי׳ מש״כ בזה לעיל
בהערה נ״הן .אלא שלפ״ז צ״ע מש״כ רש״י
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שלז

זה כלל גדול בדין דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק שמא אי נמי לכי הא דאמר
שמואל המוכר שור להכירו ונמצא נגחן ובו׳ ,ולפום רהיטא הני תרי מילי ברי
ושמא ורובא בחדא מיתקלא מיתקלין ,וברי ושמא לא מהני אפילו נגד חזקת
מרא קמא לחוד כמ״ש בכלל א׳ סעיף ז׳ ע״שעי;
זר זהב
שם דאין הולכין בכה״ג אחר הרוב ,שהרי
לפי חמבואר נמצא דליכא למאבד לא חזקת
ממון ולא חמ״ק ,ומה שייך בזה כללא דאין
הולכין בממון אחר הרוב .והרי אינו להוציא
כלל .ולכאר מוכח בשיטת רש״י כהרשב״ם
בב״ב )צב ,א( דלא נאמר כלל דין רוב בממון
ואפי׳ בגוונא שאינו להוציא ,ועי׳ משנ״ת
בזה לק׳ בכלל ח׳ הערה ל׳.
עז .ולפ״ז לשיטת הראב״ד שהביא רבינו
שם דמהני ברי ושמא לאפוקי
מחמ״ק ה״נ יהני רובא לאפוקי ממ״ק .אולם
בעיקר מה שדימה רבינו דין ברי ושמא לרוב,
יעוי׳ באמרי בינה )דיני טוען ונטען סי׳ ו׳( שנחלק
עליו ופי׳ דע״כ לאו בחדא מיתקלא מיתקלין,
דבש״ס בב״ק )קיח ,א( מבואר דאפי׳ למאי
דקיי״ל דברי ושמא לאו ברי עדיף מ״מ
מחוייב הנתבע לצאת יד״ש ,ואילו לגבי רוב
העלה האמרי בינה שם מד׳ הראשונים דליכא
חיוב לצאת ידי שמים ,ומבואר דרוב עדיף
מברי ושמא .אכן יעוי׳ בדברי הגרש״ש
בשע״י ) ש ״ ה פט״ז( שנקט בפשיטות דגם לגבי
רוב איכא חיוב לצאת יד״ש ,ועיי״ש מש״כ
לבאר בטעמא דמילתא ,וכדבריו מבואר
בכנסת הגדולה )כללי קים לי חו״מ סי׳ כ״ה אות
י״ב( יעו״ש .אכן יעוי׳ בשער המשפט ) ס י׳ רכ״ב
סק״ב( שכ׳ דהא דאיתא בסוגיא בב״ק דחייב
לצאת יד״ש גבי ברי ושמא הוא משום
דהנתבע חשיב פושע קצת במה ששכח,
ולפ״ז הוא דין מסוים בפקדון ,ואינו ענין
לדינא דאין הולכין בממון אחר הרוב.

ועי׳ מש״כ בקובץ הערות
אלים מרוב,
להוכיח דברי ושמא
ממש״כ התוס׳ בב״ב )קלה ,א( דאפילו לאביי
אליבא דרב יהודה דברי ושמא ברי עדיף
מ״מ מודה דאין הולכין בממון אחר הרוב,
ומשמע דברי ושמא עדיף מרוב.
)סי׳ ל״ז אות ט׳(,

ועוד יש להוכיח דברי ושמא אלים מרוב,
מהא דס״ל להתוס׳ בריש פ״ב
דכתובות דלא מהני רוב להוציא ממון אפי׳
בהדי חזה״ג ]ויעו״ש בפנ״י ) ט ז ,א( על תוד״ה
כיון[ ,ואילו בסוגיא בכתובות )יב ,ב( מבואר
דברי ושמא בצירוף חזה״גמהני להוציא
ממון ,ומוכח דברי ושמא אלים מרוב .אכן
יש לדחות ,לפמש״ב הרמב״ן במלחמות
בכתובות ) ד ף יג ,ב מדפי הרי״ף( ,דהא דמהני ברי
ושמא בצירוף חזה״ג לאפוקי ממון הוא
משום דמהני הברי לסלק הריעותא מחזה״ג,
וחזה״ג דלא איתרע מהני לאפוקי ממונא,
]ועי׳ בזה בברכ״ש כתובות סי׳ כ״ב[ ,וא״כ
גדר זה שייך דוקא גבי ברי ושמא ולא גבי
רוב ,וע״ע מש״נ בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ כ׳.
ובעיקר מש״כ רבינו לדקדק מהגמ׳ בב״ק
)מי ,א( דברי ושמא ורוב בחדא
מיתקלא מיתקלין ,יעוי׳ באור זרוע )ב״ק שם(,
דמבואר מדבריו דתירוץ הש״ס גבי ברי
ושמא ותירוץ הש״ס גבי רוב ,לאו בחדא
מיתקלא מיתקלין .דלתירוץ קמא ]דקאמר
ד״זה כלל גדול״ הוא לגבי מזיק ברי וניזק
שמא[ ,הרי דאתי הך מימרא לאשמועינן דלא
מהני ברי ושמא לאפוקי ממון ,משא״כ
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התרומת הדשן סימן ש״י בענין פלוגתא דראב״ן וראבי״ה )הובא במרדכי

פ״ק דב״מ סימן רל״ח( במי שקנה סחורה בזול בחצירו של חבירו אי חצר
אידך זוכה לו ,ואיתרחיש שקנה שמעון סחורה בחצירו של ראובן ,ואחר כך
נזדמן שקנה ראובן בחצירו של שמעון ולא הספיק ראובן ליטול הסחורה לביתו
וסגר שמעון דלתות ביתו ואמר שחצירו זכתה לו ,וטען ראובן עליו ממה נפשך,
אי חצירך זכתה לך גם חצירי זכתה לי ותן לי הריוח שהרווחת מהסחורה שקנית
בחצירי .ופסק שדין זה נחלק על שני דרכים ,שאם לא תבע ראובן את שמעון
לדין עד עכשיו שבא מכה ממה נפשך ודאי צריך שמעון לתת הריוח מועט
שבשתי סחורות האלו ,דממה נפשך ריוח אחד שלו .אבל אם תבע ראובן את
שמעון לדין תחילה ונפסק הדין דשמעון יחזיק דהמוציא מחבירו עליו הראיה,
אם כן הוי המעשה שני לחוד והמוציא מחבירו עליו הראיה ,דמשעה שעמד
ראובן עם שמעון בתחילה וזכה שמעון כבר אסח ראובן דעתיה מיניה ונתייאש
מאותו ריוח ונעשה כממונו של שמעון ותו לא יוכל לחזור עליו מכה ממה
נפשך ע״כ ,והביאו הרמ״א להלכה בח״מ סימן רס״ח )ס״ג( עח.
זר
לתירוץ בתרא ]דזה ״כלל גדול״ הוא לגבי
מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן[ ,מאי דאתי
לאשמועינן הוא דאפי׳ בכה״ג דאיכא רובא,
פליגי רבנן אסומכוס וס״ל דהממע״ה] ,דס״ד
דבמקום רוב מורו רבנן לסומכוס דיחלוקו,
דרוב וחזקת ממון שקולין וממילא יחלוקו,
קמ״ל דהממע״הן .ובביאורו של האו״ז
מדוקדק מד׳ התום׳ בב״ב )לה ,א( וברא״ש
שם )פ״ד אות ג׳( ,ועי׳ משנ״ת בזה בהרחבה
בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ט הערה ד׳ ,ולפ״ז
ליתא כלל לדיוקו של רבינו ,ודו״ק היטב.
עח .מבואר מדברי התרומת הדשן דיסוד
הדין רקם דינא הוא מטעם
יאוש בעלים ,והקשו ע״ז האחרונים ,שהרי
בגמ׳ ביבמות )לז p ,מדמינן פלוגתא רקם
דינא והדר דינא לפלוגתא דאדמון ורבנן גבי
אבדה לו דרך ,והתם מיירי בקרקע ויאוש אינו
מועיל בקרקע] ,עי׳ רש״י ותוס׳ סוכה ל ,ב[.

זהב
וכבר עמד בזה בנתה״מ סוף כללי תפיסה
ותירץ דע״כ איכא גווני דמהני יאוש בקרקע,
וכוונתו למש״כ )בסי׳ שס״ג סק״א( דבגוונא
דאינו יכול להוציאה בדיינים מהני יאוש
בקרקע ,וכן הוא להדיא בדבריו )בסי׳ שע״א
סק״א( שב׳ להוכיח דמהני יאוש בקרקע היכא
דאינו יכול להוציאה בדיינים ,מדינא דמי
שאבדה לו דרך.
ואכתי צ״ע בדברי התרוה״ד מהא דקטנים
לאו בני יאוש נינהו ]עי׳ ב״מ כב ,ב
ובתום׳ שם ד״ה ולאו[ ,וא״כ בגוונא דהבע״ד
הוא קטן ל״ש קם דינא ,וכן הקשה התומים
בסוף קת״כ והגרעק״א בגליון השו״ע סי׳
ר״פ] .אכן יעוי׳ בספר אגודת אזוב )ענין יאוש
שלא מדעת סי׳ ד׳( שב׳ בדעת הרמב״ם דמהני
יאוש בקטנים ,וצ״ע[.
ובנתה״מ )סי׳ קמ״ח סק״א( כ׳ לדון בדברי
התרוה״ד מצד אחר ,שהרי יאוש
׳
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שלט

והנה התרדמת הדשן מביא ראיה להאי חילוקא מהאי דאמרינן בפרק החולץ
)יבמות לז (:ספק ובני יבם שבאו לחלוק בנבסי יבם בתר דפליג יבם בהדי
ספק בנכסי מיתנא ,דקאתי ספק בהדייהו דבני יבם ממה נפשך ,דאי בר יבם הוא
זר זהב
לא מהני בגוונא דבאיסורא אתי לידיה ]וכ׳
לחלק בזה בין ספק ויבם בנכסי מיתנא לחד
דאתי מכח ארבעה יעו״שן .עוד יל״ע לדרכו
של התרוה״ד ,דהנה זה הוי מילתא דפשיטא
דאם אח״כ יבואו ב׳ עדים שיעידו שמה
שפסקנו לטובת המוחזק היה בטעות ,בודאי
הדר דינא ותתבטל זכייתו למפרע ,ולדרכו
של התרוה״ד דקם דינא הוא מטעם יאוש
בעלים ,צ״ע ,דמ״ש משור שנגמר דינו
להסקל והוזמו עדיו )עי׳ כריתות כד ,א( ,דד
יוחנן אמר דכל המחזיק בו זכה ,דמשעה
שנגמר דינו נתייאשו הבעלים הימנו ,וריש
לקיש אמר דהוי יאוש בטעות ,וקיי״ל להלכה
כר׳ יוחנן דהוי יאוש ]ועי׳ בבאר יצחק )יו״ד
סי׳ כ״ג( שהוביח מדברי ר׳ יוחנן דיאוש
בטעות מהני[ ,ומאי שנא קם דינא דאם
נתברר שהפסק היה בטעות אמרי׳ דהיאוש
בטל למפרע.
ויעד׳ בנתה ״מ סוף כללי תפיסה שב׳ לבאר
בדעת התרוה״ד דהך יאוש לא דמי
ליאוש דעלמא אלא הוי מחילה ומתנה
גמורה ,ולפ״ז ל״ק הקושיא מקרקע,
ומאיסורא אתי לידיה ,וגם לא תיקשי מדין
טעות ,דמחילה בטעות לא מהני] ,דדוקא
יאוש מהני בטעות ,כיון דא״צ בזה לרצון
הבעלים וכמו שביאר הגרש״ש )ב״מ סי׳ כ׳(
ובשערי ישר )ש״ה פי״ב( ,משא״ב מחילה
שהוא מתורת קנין לא מהני בטעות ,ועי׳ בזה
במחנ״א הל׳ זכיה מהפקר סי׳ י״א[ ,אולם
הקושיא מקטנים אכתי תקשי שהרי קטנים
לאו בני מחילה נינהו ,כמבואר בגמ׳ בב״מ

הנ״ל )כב ,ב( ,ועי׳ מה שיישבנו בזה להלן
בהערה פ״ו.
ונ ר א ה להביא סמך לשי׳ התרוה״ד דקם
דינא הוא מטעם יאוש בעלים,
מדברי הבעל המאור בב״ב )ד ,p ,דתנן התם,
המקיף את חבירו מג׳ רוחותיו אין מחייבים
את הניקף לשלם חלקו מפני שלא הועיל
המקיף מידי ,שהרי עדיין פרוץ מרוח
רביעית ,אולם אם גדר אח״כ את הרביעית
נחלקו ר׳ יוסי ורבנן אם מגלגלים עליו את
הכל .ופי׳ הבעה״מ דיסוד מחלוקתם היא
בפלוגתא דקם דינא והדר דינא גבי ספק
ויבם ,דמאן דס״ל דפטור הוא משום דנפטר
כבר על ג׳ הראשונות ואמרי׳ קם דינא ושוב
לא יתחייב עליהם .ולכאו׳ דבריו צ״ע דמה
השייכות של מקיף וניקף לקם דינא והדר
דינא ,דהתינח גבי ספק ויבם דאמר ר׳ אבא
דקם דינא הוא משום דבשעה שבאו לבי״ד
כבר היתה קיימת סיבת החיוב ,וכיון דנפסק
שפטור וזכה בדיני הממון אמרי׳ דקם דינא,
משא״כ במקיף את חבירו ,הרי הסיבה
המחייבת נתחדשה רק כשגמר להקיף מרוח
רביעית ,וא״כ לא שייך בזה קם דינא .אכן
לדרכו של התרוה״ד ,דקם דינא הוא מטעם
יאוש בעלים אפ״ל דהיות ובשעה שגדר את
הג׳ מחיצות היה הדין שהניקף פטור
מלשלם ,א״כ באותה שעה כבר נתייאש
המקיף מלתובעו ,והוי כאילו בנה המחיצות
על דעת שלא ישתתף עמו בהוצאות
המחיצה ,ויעוי׳ מש״כ ברמב״ן במלחמות
שם] .וכדברי הבעה״מ משמע מפרש״י שם,

שם
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אם כן אית ליה מנתא בהדייכו ואי בר מיתנא אם כן האי פלגא דשקיל יבם כבר
בנכסיה דמיתנא דיליה דהספק הוא ,וליתבי ליה הפחות שבשני חלקים האלו
ממה נפשך .ופליגי בה התם אמוראי ,ר׳ אבא סבר קם דינא ,פירוש שאין הספק
יכול לחזור ולבוא מכח ממה נפשך ,ור׳ ירמיה סבר הדר דינא .וכתבו שם
התוס׳ )י״ה אמר ר״א( דהא דסבר ר׳ אבא קם דינא דוקא לכתר דפליג יבם כבר
בנכסי מיתנא ,אבל אי לא פליג עדיין מודה דשקיל ספק ממה נפשך .ופסקו רוב
ונראה הטעם ,דודאי סברא הוא דלעולם ישקול ספק
הפוסקים כר׳ אבא
ממה נפשך ,אלא היכא דפליג כבר על פי הדין אסח דעתיה ונתייאש מאותו
חלק דשקיל יבם בהדיה עכ״ד התרומת הדשן ז״ל.
ואולם הרב ז״ל בסיום ספרו הזה )בקונטרס כללי קים לי שבסוף ספר תקפו כהן( נחלק
עליו ועל ראייתו ,דלא דמי כלל להך דפרק החולץ ואדרבה משמע שם
זר זהב
שב׳ בטעמא דפטור משום ״שכבר יצא מהם
זכאי בבי״ד״ ,ועי׳ ברש״ש שם שציין לסוגיא
ביבמות )לז ,ב( גבי ספק ויבם ,וכ״ה בשמ״ק
שם[.
עט .כן פסק הרי״ף והרא״ש שם )סי׳ י׳(,
אולם הבעל המאור והרכינו
אפרים )הובא במלחמות שם( ,וכן הטור בשם
י״א ,פסקו כר׳ ירמיה דהדר דינא .והראב״ד
בספר הזכות כתב דלהלכה הוי ספיקא,
ומספק אין מוציאין מיד היבם וז״ל ,״ואני
אומר לא תהיה אלא ספיקא ,יבם תפיס
בדשות ונכסים בידו וביד בניו ועל הספק
להביא דאיה כדין כל ספיקא שבדיני
ממונות״ .וכ״כ הרמב״ן במלחמות שם
וז״ל ,״אבל שיקול הדבר מכדיע לדעת
דבינו דלא יהא אלא ספק ,כיון דיבם תפס
עפ״י בי״ד ונכסים ברשות הנ״ל ,בני יבם
ודאי ,וספק ספק ,ועליו להביא ראיה אי
מהני ליה ממ״נ דידיה אי לא״ .ומבואד
דכיון דזכה בחלקו ע״פ חלוקת בי״ד חשיב
תפיסה ברשות ,ועיין בדא״ש בכתובות

)כ ,א( ,בשם הר״י דכל שתפס ע״פ בי״ד מקרי
תפיסה ברשות.
וחנה בב״ש )אה״ע סי׳ קס״ג ס״ח( כתב דאיכא
בזה נ״מ אי פוסקים כר׳ אבא מתורת
ודאי או מתורת ספק ,לענין תפיסה ,דאי
פסקינן כד׳ אבא מדין ודאי א״כ אין הספק
יכל לתפוס ,אולם אי פסקינן כד׳ אבא מספק,
שפיר מהני ביה תפיסה ,וזוכה מכח ממ״נ.
אולם דבריו צ״ע ,שהרי גם אם פוסקים כר׳
אבא דקם דינא ,מ״מ מכלל ספק לא נפיק,
והא דלא מהני בזה תפיסה ,הוא ע״כ משום
דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו ולא מהני
תפיסה מספק ,וא״כ מאי נפ״מ אם פסקינן
כד׳ אבא מספק או מודאי ,והרי מ״מ לא
מהני תפיסה .וצ״ל דאי פסקינן כר׳ אבא
מספק שפיר מהני תפיסה ,ואע״ג דקיי״ל
דתקפו כהן מוציאין מידו ,מ״מ שאני
פלוגתא דרבוותא דמהני תפיסה ,וכמש״כ
רבינו לעיל )כלל ה׳ ס״א( ,ואי פסקינן כר׳ אבא
מספק הרי הוי ספיקא דפלוגתא דרבוותא,
ולכך מהני תפיסה.

קונטרס
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שמא

איפכא ,דעל כרהך התם לא הוי טעמא משום שכבר נפסק הדין ואסח דעתיה
מיניה ,דהא קאמר עלה בש״ס התם לימא כפלוגתא דאדמון ורבנן קמיפלגי
דתנן מי שהלך למדינת הים ואבדה לו דרך שדהו ארמון אומר ילך בקצרה
והכמים אומרים יקה לו דרך במאה מנה או יפרה באויר ,ואוקימנא דפליגי בהד
דאתי מכה ד׳ ,אדמון סבר מצי אמר ליה ]מ״מ[ דרכי גבך ורבנן סברי דאמר
ליה אי שתקית שתקית ואי לא מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי
דינא בהדייהו ,לימא ר׳ אבא דאמר כרבנן ור׳ ירמיה כארמון אמר לך ר׳ אבא
ובו׳.
ואי איתא לדברי תרומת הדשן מאי מייתי מהך דאדמון ,והרי לא דמי כלל להך
דר׳ אבא ,דבהך דאדמון לא איפסקא הדין בינתים ,וכפרט דפשטא
דמתניתין דאדמון משמע להדיא דהלך למדינת הים ואהר כך בא ונמצא שאבד
דרכו וכשבא כבר מצא ד׳ שדות הללו ביד זה האחד ולא שייך כלל דנפסק הדין
בתחלה ביניהם .אלא ודאי הך דר׳ אבא אפילו לא נפסק הדין ביניהם בתחילה
כגון שחלקו הספק עם היבם בנכסי מיתנא מעצמן בלא בית דין נמי דינא הכי,
וקם דינא אין פירושו דין בית דין אלא דין חלוקה ,ולא כתבו התוס׳ אלא דבעי
חלוקה מתחילה אבל בית דין לא בעינן ,וכן כל הפוסקים לא הזכירו בהאי
מילתא דר׳ אבא בית דין.
וטעמא דר׳ אבא הוא ,דסבירא ליה דלעולם אין אומרין בממה נפשך על הנכסים
אלא היכא שהם של איש אחד ,מה שאין כן הכא שכבר זכה היבם
בנכסים ואחר כך הם ביד איש אחר אף על גב דהאי בתרא קאתי מכה ראשון
אפילו הכי אין אומרים ממה נפשך כיון דתרי גברי נינהו= ,ור׳ ירמיה סובר כיון
זר זהב
« .בשיעורי הגר״ש רוזובסקי זצ״ל על מס׳
בחד דאתי מכח ארבעה דאדמון ורבנן,
יבמות כ׳ לבאר את סברת
כיון שהוא בא מכת המוכר ,ואצל המוכר
הש״ך ,דבחד גברא חשיב כאילו נתברר
אין ממ״נ ,א״כ עדיין נשאר למוכר דין
הספק ,ואע״ג דהוי רק מכת ממ״נ ,רצריך
זכיה בנכסים מטעם הממע״ה ,דהרי המוכר
ליטול או מצד זה או מצד זה ,מ״מ כיון
קיבל דין זכיה כ״ז שאין אצלו ממ״נ ,וכיון
שעכ״פ צריך ליטול ,חשבינן כאילו נתברר
שהוא בא מכת המוכר ,מקבל כל זכות
הספק ,והגם דכבר קיבל דין זכיה בנכסים
שהיה לו .והגם שאצל הלוקח יש ממ״נ,
מטעם הממע״ה או יחלוקו ,מ״מ ע״י הממ״נ
מ״מ אמרינן קם דינא ונשארת לו זכות
מתבטלת זכייתו .משא ״כ בתרי גברי ,וכגון
המוכר.

שמב
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דמכל מקום נכסים מכה חד אתי ,שפיר אמרינן בממה נפשך על הנכסים .זהו
דבריו וטעמו ,והועד בבעליו מהרב עצמו ז״ל שהוא ענין נפלא .ודבר אמת
בפיו ,דהתם על כרחך לאו מטעם דנפסק הדין ביניהם בתחילה הוא ,שהרי
בהאי דאדמון לא נפסק הדין כלל ,ועל כרחך דהתם משום דבתרי גברי לא מהני
בממה נפשך וכמ״ש הרב ז״ל.
והרב האורים ותומים )כקיצור תקפו כהן סימן ק״ל( החזיק בדעת התרומת הדשן ,וכתב
שקושית הרב מהאי דאדמון כבר הקשה הרשב״א בחידושיו ליבמות כך על
דעת התוס׳ דסברי דבעינן דוקא חלוקה בחיי היבם “ ,ותי׳ ז״ל הואיל
זר
ויעוי׳ בנתה״מ סוף כללי תפיסה ,שביאר
את דברי הש״ך באופ״א ,ע״פ דרכו
של התרוה״ד דטעמא דקם דינא הוא משום
יאוש בעלים ,והא דמחלק הש״ך בין חד
גברא לתרי גבדי הוא דבחד גבדא אף שקנה
מדין יאוש ,עכ״פ חייב בדמים ,וכדאיתא
בב״ב )מד ,א( ״מדמי מי מיאש״ ,ובתרי גברי
דעל הדמים אינו חייב השני רק מדין ערב,
כיון דמלוה לא מצי גבי ,לא מצי לגבות אף
מן הלוה .אמנם דברי הנתה״מ צ״ע ,דהמעיין
בדברי הש״ך יראה דנחלק על עיקר סברת
התרוה״ד דהבעלים מתיאשים מכח שנפסק
הדין נגדם .וז״ל הש״ך ,״ועוד קשה לי על
תרוה״ד ,דלדבריו אין טעם וסברא לדין זה,
דלמה נאמר כיון שכבר נפסק הדין נתייאש
הימנו ,והלא לא זכה בו אלא משום שהיה
מוחזק בו ולא היו יכולים להוציא מידו מכח
ספק ,ולא אשכחן סברא זו בשום מקום
בש״ס או פוסקים״ .וע״ע מה שהשיג על
הנתה״מ בשע״י ) ש ע ״ ה פ״י(.

זהב
הדין ביניהם כלל קודם שבא ממדינת הים,
ול״ש בזה קם דינא וכדהקשה הרשב״א] ,וכן
הקשה בתוס׳ חד מקמאי שבגליון הש״ס
יעו״ש[ .ובביאור תירוץ הרשב״א ,עי׳ מש״כ
בקה״י על יבמות )סי׳ ל״ד( דיש לחלק בין דין
יחלוקו לדין הממע״ה ,דדין יחלוקו הוא
מתורת פשרה ,ולהכי קודם שפסקו בי״ד
לחלוק לא חייל בזה דין יחלוקו כלל,
משא״כ דין הממע״ה ,הוי דינו פסוק ועומד
כבר משעה שהוא מוחזק בו ,ולהכי קם דינא
עוד קודם שבאו לדין .וכן מבואר בלשון
הריטב״א שם וז״ל ,״ונ״ל דזו אינו הקושיא
דהכא גבי ספק ויבם שדינם בנכסים על
הספק ,ומן הספק הם חולקים מפני שיד
שניהם שוה ,וכל כמה דלא פלגו על ספק זה,
אין לנו לומר קם דינא וכו׳ ,אבל ההיא דהתם
)פי׳ באבדה לו דרך( ,הארבעה הראשונים כל
א׳ וא׳ קם בשלו ,והוא ודאי ומוחזק בשדהו,
באילו הדין נפסק ועומד מהר סיני ומה צריך
עוד לדין אחר״.

פא .ביאור דבריו ,דהתוס׳ פי׳ דלא אמרינן
קם דינא אלא היכא שכבר
חלקו בפועל ,וא״כ קשיא מאי מייתינן מהא
דאבדה לו דרך שדהו ,והרי התם לא נפסק

ויסוד לזה משיטת הרשב״א בב״ב )ד .א(
שב׳ דהא דתפיסה לא מהני במקום
שהדין יחלוקו ,הוא דוקא היכא שכבר
נתעצמו ביניהם ונולד הספק ,משא״ב במקום

הונטרם

כלל ו סעיף יב

הספיהות

שמג

והשדות מוחלטין ביד בעלים ומוחזקין בהם בודאי הוי ליה כאילו כבר עמדו
כדין וזכו בהן ,מה שאין כן בנכסי היבם דהם מופל,דין בידו עד עת חלוקה
ולכך כעי חלוקה ע״כ.
ואני אומר שמדברי הרשב״א אלה ראיה לדעת הרב ז״ל ,שהרי בנידון
זר
שהדין הממע״ה ,ס״ל להרשב״א דלא מהני
תפיסה אפי׳ קודם שנולד הספק ,וכמו
שהוכיח רבינו לעיל )כלל ב׳ ס״ב( .והביאור
בזה הוא ע״פ הנ״ל ,דדין יחלוקו לא חייל
ולהכי אם תפס קודם
בלא פסק בי״ד,
שנתעצמו מהני תפיסתו ,משא״כ דין
הממע״ה א״צ פסק דין ,אלא כיון שהוא
מוחזק ועומד בשלו ,חייל דין הממע״ה,
ולכך אפי׳ אם תפס קודם שנולד הספק,
מוציאין מידו ,וע״ע מש״ב שם בהערה י׳.
ונמצא לפ״ז דמש״כ התוס׳ דמיירי לבתר
דפליג ,הוא לאו בדוקא ,דה״ה אם
לחלול ,סגי בהכי בכדי
כבר פסקו בי״ד
שנימא קם דינא וא״צ שיחלקו בפועל ,וכן
נקט החזו״א ]אה״ע סי׳ קי״ט ס״ב[ בדעת
התוס׳ .אולם יעוי׳ ברשב״א שב׳ להדיא
דדוקא אם חלקו בפועל אמרינן קם דינא,
ולא סגי בפסק בי״ד לחוד ,ולפ״ז אכתי צ״ע.
אכן יעוי׳ בדברי חיים בכללי תפיסה
שב׳ לבאר החילוק בין דין יחלוקו
להממע״ה באופ״א ,ע״פ מה שביאר שם
בגדר ההלכה דקם דינא ,דכל שזוכה בממון
מדין הממע״ה ,נעשה בעלים על הממון,
דאל״כ הוי גזל בידו] ,ועי׳ בזה בקוה״ע סי׳
ע״א ולהלן בהערה פ״ח[ ,אכן זהו דוקא
במקום שהדין הממע״ה ,משא״ב היכא
דליכא מוחזק והדין יחלוקו ,לא זיכתה להו
התורה מידי ,ומה שנעשה כ״א בעלים על
חלל,ו הוא מכח הפקר בי״ד הפקר ,ומה״ט
)סי׳ י(

זהב
הוא דלא אמרינן קם דינא אלא לבתר דפליג
יבם .ואשר לפ״ז י״ל דבעי שיחלקו בפועל
]ולא סגי בפסק בי״ד ,וכמש״כ הרשב״א[,
דרק אם חולקין הממון בפועל ,בי״ד פועלים
בזה הפקר בי״ד.
וע״ע מש״כ להלן )הערה פ״ד( לחלק בין דין
הממע״ה ]דא״צ שיפסקו הבי״ד
בפועל[ ,ליחלוקו ]דלא אמרינן קם דינא אלא
לבתר דפליג יבם[ ע״פ שי׳ הרמב״ן דהיכא
שהדין יחלול,ו מהני תפיסה ,ובגוונא דמהני
תפיסה לא אמרינן קם דינא .ולהכי בעינן
שיחלקו בפועל ,דלאחר שחלל,ו בפועל שוב
לא מהני תפיסה אפי׳ להרמב״ן ,וממילא קם
דינא.
ובעיקר מה שחילקו הראשונים לענין קם
דינא בין דין הממע״ה לדין
יחלול,ו ,יל״ע ממש״ב התוס׳ בב״מ )צז ,ב(
דבדררא דממונא חשיבי תרוייהו למוחזקין,
דלפ״ז נמצא דבדררא דממונא מאי דזוכה
כ״א בחלקו הוא מדין הממע״ה ,ולא מדין
ממון המוטל בספק ,וא״כ הדרא קושיא
לדוכתא ,מ״ש ספק ויבם דל,ם דינא רק לבתר
דנפסק דין יחלול,ו ,מאבדה לו דרך דקם דינא
גם בלא פסק בי״ד] .ובשלמא אי נימא
דבדררא דממונא חשיב כ״א מוחזק בכל
הממון ,א״ש) ,דלפ״ז הא דחולל,ים הוא באמת
מדין ממון המוטל בספק ולא מדין הממע״ה(,
אולם לפמשנ״ת לעיל בכלל א׳ הערה כ״ו,
דחשיב כ״א מוחזל ,רק במחצה ,צ״ע[.

שדם

הונטרם

כלל ו סעיף יג

הספיהות

דהתרומת הדשן נמי הסחורה אשד קנה שמעון מוחזקת ומוחלטת בידו ,ותר
דסיים ולכך בעי חלוקה ,משמע דביבם וספק חלוקה לחודיה בעי ולא העמדה
בדין ,אלמא דהרשכ״א נמי סובר דלא בעי העמדה בדין ,אלא רחלוקה לחוד
בעי משום דבלא חלוקה כלל לא חשיב כבא מכח תרי גברי ,שהרי היבם עדיין
לא החזיק כלל בנכסים .מה שאין כן בהאי ראדמון דכבר הוחזקו אותן השדות
ביד ארבעתן טרם בואן ליד זה הבא מכוחן ,תו לא אמרינן בממה נפשך נגד תרי
גברי .וזה ברור בכוונת הרשב״א ז״לפב;
יג וכן נראה בעיני להביא ראיה מדברי טור ח״מ סימן ר׳ בענין כליו של לוקח
ברשות מוכר וכן להיפך ,דתרוויהו ספיקי הוי אי כליו מיבטלין גבי
רשות או רשות מיבטל גבי כלי ,וכתב הטור ז״ל ,וכתב הרמ״ה כיון דתרוויהו
ספיקי נינהו ,אי איתרמי תרוויהו גבי חד לוקח וחד מוכר ,חד כליו של לוקח
ברשות מוכר וחד כליו של מוכר ברשות לוקח ,דינא הוא דאתי לוקח עליו ממה
נפשך ומפיק מיניה חד מינייהו ובו׳ ,והוא הדין נמי בתרי תובעין וחד נתבע
היכא דכתבי הרשאה זה לזה גבי חד מינייהו ממה נפשך עכ״ל .ומדלא חילק
זר זהב
פב .א כן יעוי׳ בדברי התומים שביאר
דבריו ,דשיטת הרשב״א היא
דבעינן מעשה גמור המוכיח על יאוש
ומחילה ,ולהכי גבי ספק ויבם לא אמרינן
קם דינא אלא לאחר שחלקו ,דרק ע״י
שקיבל כ״א חלקו איכא מעשה המוכיח על
יאוש בעלים ,משא״כ גבי אבדה לו שדהו
כיון דהוי מוחזק בשדה מתחילה ,א״צ בזה
העמדה בדין לאשוויי יאוש ומחילה ,אלא
דע״י שמוחזק בשדה מעיקרא הוי זה
מעשה מוכיח ליאוש .וזהו שב׳ הרשב״א
דע״י שמוחזק בהם הוי כאילו עמד בדין,
והיינו דדיינינן ליה כאילו יש כאן מעשה
המוכיח ליאוש ,משא״כ בנידון התדוה״ד
דמיידי בגוונא דבא לידו הממון ע״י תפיסה
ולא היה מוחזק בו מעיקרא ,א״כ ליכא
מעשה המוכיח על יאוש בלא העמדה

בדין ,ולהכי לא אמרי׳ בזה קם דינא אלא
לאחד שעמד בדין.
ועיי׳ מש״כ בנתה״מ סוף כללי תפיסה
ליישב קושית הש״ך על התדוה״ד
באו״א ,דשאני גוונא דהתרוה״ד דהוי
פלוגתא דרבוותא ויש כח ביד הדיין להכדיע
כאחד מהם בראיות ,וכיון שאם יכריע לטובת
התובע ,שוב אין המוחזק יכול לטעון קים לי,
וממילא אין התובע מתיאש ,משא״ב בגוונא
שהיה העמדה בדין ,כיון שנפסק הדין לטובת
המוחזק ,שוב מתיאש התובע מדמיו .אלא
שזהו דווקא בספיקא דדינא ,משא״כ בחד
דאתי מכח אדבעה ,כיון דהוי ספיקא
דמציאות ולא מצי הדיין להכדיע כנגד
הנתבע ,מתיאש התובע מעיקרא אפי׳ בלא
העמדה בדין .וע״ע מש״כ בזה בדברי חיים
)דיני תפיסה סי׳ י׳(.

הונטרם

כלל ו סעיף יג

הסטיהות

שטה

הטור דהיכא דעמד בדין במכירה הראשונה תו לא מצי ליתי עליו מכח ממה
נפשך ,משמע דאין לחלק בכך®ג .על כן נראה בעיני עיקר לדינא כדעת הרב ז״ל
ודלא כתרומת הדשן :
זר זהב
וכט״ז שם כ׳ ליישב את דברי הטור,
פג .האחרונים הקשו דהטור לכאר סותר
דבאמת ס״ל להטור דאמרינן קם
משנתו ,דבסי׳ ש״צ כ׳
דינא אפי׳ בחד גברא ]וכדמוכח מדבריו בסי׳
לגבי כשכשה באמתה ,דאיבעיא בגמ׳ אי הוי
ש״צ[ ,ול״ק מה שהביא הטור בשם היד רמה
קרן או רגל ,ונפק״מ ,דמדין רגל משלם נ״ש,
לענין כליו של מוכר ברשות לוקח ,דהיד
ואילו מדין קרן משלם רק ח״נ ,ומאידך גיסא
רמה אזיל לשיטתו שנקט דמהני תפיסה
מדין רגל אינו חייב אלא בחצר הניזק ,ואילו
בספיקא דדינא ,וע״כ ל״ש בזה קם דינא,
מדין קרן חייב גם ברה״ר ,ופסק הטור ראם
וכמש״ב רבינו בסמוך דהיכא דמהני תפיסה
כשכשה באמתה ב׳ פעמים לאדם אחד ,פעם
בספק לא אמרינן קם דינא .ולהכי אם נתחדש
אחת ברה״ר ופעם שניה ברשות הניזק ,אזלינן
אח״כ ממ״נ ,גובה א׳ בלא תפיסה .אולם הטור
בשניהם להקל ,ומשלם רק ח״נ .וצ״ע אמאי
ס״ל דלא מהני תפיסה בספיקא דדינא,
לא מצי לבא עליו בממ״נ ,ראם חשיב רגל
וממילא הוי כאילו נתבטל החיוב לגמרי וקם
א״כ חייב נ״ש על הנזק בחצר הניזק ופטור על
דינא ,ומשו״ה פסק )בסי׳ ש״צ( ,גבי כשכשה
הנזק דרה״ר ,ואם חשיב קרן א״כ חייב ח״נ על
באמתה ,דאין משלם אלא ח״נ עכ״ד .אולם
הנזק בחצר הניזק וח״נ על הנזק ברה״ר,
כבר תמה הגרש״ש בשע״י ) ש״ ה פ״י( על תירוץ
והוכיח מכאן התומים דס״ל להטור כתרוה״ד,
זה ,דלפ״ז היה לו להטור להשיג על היד רמה
דגם בחד גברא אם נפסק הדין על מקרה א׳
בסי׳ ר׳ ,והיאך סתם בזה ולא הזכיר מידי.
נפטר לגמרי ואמרי׳ קם דינא .וצ״ע דלכאו׳
הוא סותר למה שהוכיח רבינו מהטור ) ב סי׳ ב׳(
אכן רבינו לעיל )כלל ד׳ ס״ח( הביא מהש״ך
דלא אמרינן קם דינא בחד גברא ,ואפילו
דנקט בדעת הטור דתפיסה מהני
בגוונא דכבד נפסק הדין ,ודלא כתדוה״ד.
בספיקא דדינא ,ומה שפסק הטוד בכ״ד דלא
מהני תפיסה בתיקו ,ביאד הש״ך דזהו דוקא
והש״ך )בסי׳ ש״צ( כ׳ ליישב שיטת הטור,
בספק של קנס ]ועיי״ש מש״כ בטעמא
דבכשכשה באמתה אי״ז ספק כללי
דמילתא[ .ולפי״ז יתיישבו ד׳ הטור
אם חשיב רגל או קרן ,אלא פעמים דהוי רגל
בפשיטות ,דגבי כליו של מוכר ברשות לוקח
ופעמים דהוי קרן ]והיינו דפעם עושה בכוונה
כיון דהוי ספיקא דדינא ומהני תפיסה ,לא
להזיק ופעם עושה שלא בכוונה להזיק[ ,ויש
אמרינן קם דינא וכמו שהביא הטור
ספק על כל מקרה ומקרה מה היתה כוונתה,
מהרמ״ה ,משא״ב גבי כשכשה באמתה כיון
ומשו״ה כשהזיקה ב׳ פעמים ,הא׳ ברה״ר
דהוי ספיקא דקנס לא מהני תפיסה ,וממילא
והב׳ בחצר הניזק ,אין כאן ממ״נ ,דאפשר
אמרינן קם דינא ולא מצי לבוא עליו בממ״נ.
דההיזק דרה״ר הוי רגל ,וההיזק דחצר הניזק
ועוד יש לחלק בזה ,דשאני ספק קנס דכיון
הוי קרן ,ולהכי פסק הטור דאין משלם אלא
דכל חיובו הוא ע״פ בי״ד ,א״כ
ח״נ,

שמו

הןונטרם

כלל ו סעיף יג

הספיהות

ועוד בראה בעיני דגם התרומה הדשן לא אמר למילתיה אלא משום דאיהר ז״ל
סבירא ליה דלא מהני תפיסה בפלוגתא דרבוותא וכמו שכתבתי בכלל ה׳
)ם״ז( משמו ,משום הכי מדמה לנדון דידיה להאי דספק ובני יבם ,אבל לפי מה
דאנן קיימא לן דבפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה וכמו שנתבאר לעיל )שם ס״ט(
ראוי דלעולם יוכל לחזור ולבא עליו מכה ממה נפשך®י ,אפילו אם נאמר דר׳
זר זהב
במקום ספק הוי פטורו מתורת ודאי ולא רק
רקם דינא .אכן לפמש״כ לעיל )בכלל ב׳ הערה
מדין הממע״ה ,ומשו״ה ל״ש לצרף ב׳
ל״ט( דבדררא דממונא מודה הרמב״ן דלא
הספיקות ולחייבו ממ״נ .וע״ע מש״ב בזה
מהני תפיסה להפקיע מדין יחלוקו ]ועיי״ש
בספר חלקת יואב )יו״ד סי׳ כ״ב(.
מה שנתבאר טעמא במילתא[ ,א״ש ,שהרי
ספק ויבם הוי דררא דממונא ,וכמש״כ התוס׳
פד .מבואר מדברי רבינו דבגוונא דמהני
ביבמות )לז ,ב(.
בפלוגתא
]וכגון
תפיסה
יעוד י״ל דהיכא שחלקו הממון בפועל
דרבוותא[ ,לא אמרינן קם דינא] ,ומשמע
לכו״ע לא מהני תפיסה] ,ולפ״ז
דזהו גם אם טעמא רקם דינא אינו משום
אפשר לבאר באופן נוסף מאי דאיתא בסוגיא
יאוש בעלים[ .וכן נקט בקובץ הערות )סי׳
ביבמות גבי ספק ויבם רקם דינא דוקא לבתר
ע״א( דהפלוגתא אי קם דינא או הדר דינא
דפליג יבם בניכסי מיתנא) ,ועי׳ בזה לעיל
הוא רק למאי דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
הערה פ״א( ,דקודם שחלקו ,כיון דמהני
מידו ,משא״כ למ״ד דאין מוציאין מידו
תפיסה ל״ש קם דינא[ ,ומה שהקשינו על
פשיטא דהדר דינא .וצ״ע בזה ,דהרי שיטת
התוס׳ והרא״ש ]דס״ל דתפיסה בברי מהני[
הרמב״ם )בפ״ב דבכורות( דאי תקפו כהן אין
מהא דאבדה לו דרך ,יש ליישב דשאני התם
מוציאין מידו ,ואפ ״ה גבי פלוגתא רקם דינא,
דהוי קרקע ,ותפיסה בקרקע לא מהני ,ועי׳
פסק כר׳ אבא דקם דינא ,ועי׳ בפ״ה מהל׳
בזה להלן בכלל ח׳ ס״ה.
נחלות ה״ז ובמ״ט שם .וגם יל״ע לשיטת
התוס׳ והרא״ש )בכתובות כ ,א( דתפיסה בברי
ובאופן אחר י״ל ]והוא מחוורתא[,
מהני ,א״כ היאך פסקינן גבי אברח לו דרך
לפמש״כ בשע״י ) ש״ ה פ״י( בביאור
דקם דינא ,והרי טוען בברי דיש לו דרך עליו.
הפלוגתא אי קם דינא או הדר דינא ,ע״פ מה
רלכאו׳ אפשר לומר דשאני ספק ויבם
דהדין הוא יחלוקו ,ובכה״ג לא
מהני תפיסה ,וכמש״כ רבינו לעיל בכלל ב׳
)ס״ז( ,דאפי׳ להסוברים דתפיסה בברי מהני,
מ״מ כשהדין יחלוקו מורו דלא מהני תפיסה
בברי .אולם אכתי צ״ע לשיטת הרמב״ן
בב״מ )ו ,א( ,דס״ל דתפיסה מהני כשהדין
יחלוקו ,וא״כ אמאי פסקינן גבי ספק ויבם

שהעלה שם רכל שזוכה בממון מספק ]בין
אם הוא מדין הממע״ה ובין אם הוא מדין
יחלוקו או כדא״ג ושאר דיני זכיה בספק[ ,יש
לו זכויות ממוניות בדבר לענין ההשתמשות
בפועל ,דאל״כ נמצא דמשתמש בממון של
אחרים וספק גזל בידו] ,וע״ע בדברי
הגרש״ש בשע״י )ש״ה פ״ח( ,שב׳ ראם קידש
הנתבע אשה בממון שזכה בו מדין הממע״ה

הונטרם

כלל ו סעיף יג

הספיסות

שמז

אבא משום יאוש בעלים נגע ביה ,זה לא שייך אלא התם דלכתחילה כשחלק
היבם עם הספק בנכסי מיתנא נתייאש מהמחצה דהתם ודאי לא מהני תפיסה,
אבל בפלוגתא דרבוותא דמהני תפיסה אפילו עמד בדין לא מתייאש דמימר אמר
למחר אתפוס הימנו ולא יוכל להוציא מידי כיון דמהני תפיסה.
ואם שזו סברא ישרה מצד עצמה ,עוד יש להביא ראיה ממה שכתבו הרא״ש
בפרק ב׳ דבבא מציעא )סי׳ ט( והטור ח״מ סי׳ רס״ב )סעיף ד( גבי ראה סלע
שנפל משנים דחייב להחזיר ,כתבו משום דמימר אמר אינש אחרינא לא הוי
בהדאי ,היום וליומא אוחרא אתפוס הימנו ולא מצי מפיק מינאי ,אלמא דהיכא
מיהו לפי זה לא אתי שפיר מה
דמצי זכי על ידי תפיסה לא מייאש מיניה
זר זהב
הוי מקודשת מודאי ,ואפי׳ בגוונא דמהני
תפיסה ,לפי שבשעה שהממון תח״י הוי איהו
בעלים[ ,ונחלקו האמוראים בגדר זכיה זו ,אי
הוי זכיה מוחלטת על כל זמן שיהיה ספק ,או
שמא זכיה זו מתחדשת בכל שעה ושעה
שהספק עומד .דמאן דס״ל דקם דינא סובר
דזוכה זכיה מוחלטת על כל הזמן שיהיה
ספק ,ומשו״ה כשמכר אח״כ לאחר ,אין
הלוקח צריך לזכות בזכיה ודאית מחמת
עצמו ,אלא כיון שעל כל שדה ושדה איכא
ספק ,לא פקע כח הזכיה שהיה למוכר וקם
דינא .משא״כ מ״ד דהדר דינא ס״ל כאידך
גיסא ,דזכיה זו מתחדשת כל רגע ורגע
מחמת הספק ,וכיון דאצל הלוקח נסתלק
הספק ע״י שאיכא ממ״נ ,ממילא בטלה
זכייתו מכאן ולהבא ,עכ״ד,
ולפ״ז ניחא .די״ל דגם בגוונא דמהני
תפיסה ,מ״מ שייך בזה ענין קם
דינא ,שהרי קודם שתפס התובע הדין הוא
שישאר הממון אצל המוחזק ,ונמצא דזכה בו
בדיני המשפט] ,ואם קידש בו אשה מקודשת
וכדלעיל[ ,וא״כ למ״ד דקם דינא שפיר י״ל
דהוי זכיתו מוחלטת ,ואפי׳ אם מתברר אח״כ

הספק ע״י ממ״נ ,מ״מ הוי שלו] ,אלא שזכיה
זו מוגבלת היא לענין שאם יתפוס התובע אין
מוציאין מידו ,דמאותה שעה שתפס דיינינן
להתופס כבעלים מצד משפטי הממון[.
פה .נ ר א ה להביא ראיה לזה מסוגית הגמ׳
בב״מ )ו , p ,דאמרינן התם דאי
תקפו כהן מוציאין מידו ,הספיקות נכנסים
לדיר להתעשר ,משום שחשיב המוחזק ]היינו
הישראל[ לבעלים .ולדרכו של התרוה״ד הא
דחשיב המוחזק לבעלים הוא ע״כ מטעם
יאוש בעלים ,רכמש״כ בשו״ת חמדת שלמה
)או״ח סי׳ ב׳( בשם הנתה״מ לבאר הסוגיא ע״פ
דרכו של תרוה״ד ,דכיון דנפסק דהוי של
המוחזק ,ממילא אסח הכהן דעתיה ומיאש
מיניה ,ונעשה הישראל לבעלים על הממון.
והנה בסוגיא שם מבואר ,דהא דחשיב
המוחזק לבעלים .הוא רק להצד דתקפו כהן
מוציאין מידו ,משא״כ אי אין מוציאין מידו
ומהני תפיסה ,לא חשיב ממונו כלל ואינו
נכנס לדיר להתעשר ,וא״כ מוכח דאי מהני
תפיסה אין הבעלים מתיאשים ,אע״ג שנפסק
הדין להשאיר את הממון ביד המוחזק,
ובשו״ת חמדת שלמה שם הק׳ על הא

שמח
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שכתבתי בכלל ב׳ )ס״י( בישוב דברי הרא״ש דסוף פרק המניח .וכל זה כתבתי
לפי מי שירצה להחזיק בדעת התרומת הדשן וטעמו דבהא דר׳ אבא משום
יאוש בעלים הוא ,אבל לדעתי העיקר בזה דלא כטעמא דתרומת הדשן אלא
כדעת הרב ,וראייתו ברורה דבהאי דאדמון לא שייכא כלל תורת יאוש ,ותו דהא
לא עדיפא מיאוש שלא מדעת דקיימא לן ) ב ״ מ כב (:דלא מהני^י:
ועדיין צריכין אנו למודעי בטעמא דמילתא דר׳ אבא דסובר קם דינא ,וטעמו
מאי ,כיון דאנן סהדי דיש לו להאי ספק ממונא גבי בני יבם במאי פקע
כיון דלאו משום יאוש הוא .והנה הרב ז״ל )בל,ונטרם כללי ל,ים לי( כתב בטעמא
דהאי מילתא שהוא על פי מה דאיתא בפרק יש בכור )בכורות מח (:אמר ר׳ ירמיה
זאת אומרת שני יוסף בן שמעון הדרים בעיר אחת ולקח אחד מהן שדה מחברו
זר זהב
פו .בספר קה״י על יבמות )סי׳ לד( כ׳ ליישב
דתנן בב״ב )פא ,א( דקונה ב׳ אילנות
קושיא זו ,דהנה יעוי׳ בתוס׳
מביא ואינו קורא כיון דספוקי מספקא לן
בב״מ ד״פ אלו מציאות ,שב׳ דהא דשרי
אם קנה קרקע אם לא ,רלכאר זה סותר
רחמנא אבידה בזוטו של ים הוא אפי׳ בגוונא
להמבואר בסוגיא דתקפו כהן ,דאי לא
דאין הבעלים מתיאשים כלל דהו״ל כהפקר,
מהני תפיסה בספק חשיב המוחזק לבעלים,
אולם דעת הריטב״א שם דשדיותא דזוטו של
וא״כ אמאי הלוקח מביא ביכורים מספק,
ים הוא מטעם יאוש בעלים ,אלא דבכה״ג
והרי כיון דמוקמינן לארעא אחזקת המוכר,
גלי רחמנא דמהני נמי יאוש שלא מדעת כיון
חשיב המוכר לבעלים .ויעוי׳ בחמד״ש שם
שהדבר עומד בודאי ליאוש .ולדרכו של
שב׳ ליישב בשם הנתה״מ ,דטעמא
הריטב״א א״ש ,דמסתבר דכל שזכה המוחזק
דבעלמא המוחזק נעשה לבעלים הוא מכח
בממון ]באופן דלא מהני תפיסה[ ,הו״ל לגבי
יאוש בעלים ,ובקרקע לא מהני יאוש.
התובע כדין זוטו של ים דמהני ביה יאוש
אולם דבריו תמוהים ,דהרי בסוגיין מבואר
שלא מדעת לשיטת הריטב״א .וכן כתב בספר
להדיא דבאבדה לו דרך אמדינן קם דינא,
דברי חיים דיני תפיסה )סי׳ י׳(.
ולדדכו של התרוה״ד דהוא מטעם יאוש
בעלים ,על כדחך מוכח דהגם דבעלמא לא
ולפ״ז יש ליישב עוד מח שהק׳ האחדונים
דאינו
מועיל יאוש בקרקע ,מ״מ בגוונא
)עי׳ לעיל הערה ע״ח( על התדוה״ד,
יכול להוציאו בדיינים שפיר מהני יאוש,
היאך שייך קם דינא גבי קטנים והדי קטנים
וכמש״כ כן בנתיבות המשפט )בסי׳ שס״ג
לאו בני יאוש נינהו ,ולהמבואר ניחא ,שהרי
סק״א ובסי׳ שע״א סק״א( ,וא״כ ה״ה בקונה ב׳
קם דינא הוא מדין זוטו של ים ,דהוא מטעם
אילנות מן הדין הוא שיהני יאוש הגם
יאוש שלא מדעת ,ויאוש שלא מדעת מהני
דהוי קדקע ,כיון שאינו יכול להוציאו
גבי קטנים ,וכמש״כ כן התוס׳ בב״מ )כב ,ב(
בדיינים ,וצ״ע.
ד״ה לאו בני מחילה ,עיי״ש.
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בעל חוב גובה ממנו ,דאמר ליה אי בדידך מסיקנא מנתא דידך קשקילנא ואי
בחברך מסיקנא משתעבדא לי מקמי דידך .אמר רבא מכדי נכסוהי דבר אינש
אינון ערבין ביה ,ותנן המלוה את חבירו על ידי ערב לא יפרע מן הערב וקיימא
לן דלא יתבע מן הערב תחלה ע״ש )מח ,(.וקיימא לן כרבא ,אלמא דבל דאתי
מכה תרי גברי לא אמרינן בממה נפשך .ומשום הכי פסקו רוב הפוסקים בהאי
דפרק החולץ כר׳ אבא דקם דינא ולא כר׳ ירמיה דהדר דינא ,משום דר׳ ירמיה
לשיטתו דסובר דבתרי גברי נמי אמרינן בממה נפשך ,ומשום הכי בשני יוסף בן
שמעון שמכר אחד מהן שדהו לחבירו בעל חוב אתי עלה בממה נפשך ,אבל
אנן קיימא לן כרבא ,אלו דבריו.
ותמוהץ הן ,שהרי התם מפרש רבא להדיא טעמא דידיה משום דנכסוהי דאינש
ערבין ביה ואין נפרעין מהערב תחילה ,והלכך לא שייך התם בממה
נפשך כלל ,דמצי אומר אני איני חייב לך וחבירי הוא דחייב לך ואני נפטר
מהערבות כיון שאינך יכול להשתלם בתחילה הימנו .וזה לא שייך אלא בבעל
חוב דנכסים דידיה לא משתעבדי למלוה אלא משום ערבות ,אבל בהאי דספק
ובני יבם לא שייך לומר כן שהתם אומר שיש לו חלק בגוף הנכסים בממה
נפשך .והרי הרב אומר כך בעצמו שיוסף בן שמעון שגזל שדה מאחר ויש עדים
בדבר אלא שאינן יודעין איזהו ואחר כך מכר יוסף בן שמעון כל שדותיו ליוסף
בן שמעון חבירו דהדר הנגזל וטורף הימנו שדה אחת בממה נפשך ,ולפיכך לא
יכלתי לירד לסוף דעת הרב ז״ל בזה®:
יד על כן נראה בעיני דטעמא דר׳ אבא דסובר קם דינא הוא משום דסובר דכל
בתדי גבדי לעולם לא מצי לאתויי מכה ממה נפשך ,משום דמצי אמד
ליה אתינא ממאן דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה ומה מכר ראשון לשני כל
וכן נראה להדיא מלשון )הר״ן( ]הנמוקי יוסף[ )יבמות יא:
זכות שיש בידו
זר זהב
שהאריך בביאור דברי הש״ך בשערי ישר
פז .עי׳ בנתה״מ )סוף כללי תפיסה( שביאר את
ש״ה פ״י.
דברי הש״ך ,לדרכו של התרוה״ד
דטעמא רקם דינא הוא משום יאוש בעלים.
פח .בנתה״מ )סי׳ קמ״ח סק״א( תמה בזה,
אמנם דבריו צ״ע ,דהרי בדברי הש״ך בתקפו
דלכאו׳ ל״ש דינא דמה
כהן ,מבואר להדיא דפליג על סברת תרוה״ד
מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו ,אלא
בגוונא שהיה לראשון זכות ממון ברבר,
רקם דינא הוא משום יאוש בעלים ,ועי׳ מה
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בדפי הרי״ף( בפרק החולץ ,שפוסק שם כר׳ אבא דקם דינא ,ואחר כך כתב שם
בטעמייהו דרבנן דאדמון דמצי למימר אי שתקית שתקית ואי לא מהדרנא
שטרא למדייהו ובו׳ ,והכי קאמר דכיון שאתי מכח ד׳ שהפסיד זכותו עמהם
כדאמרן הרי הוא נכנס במקומן לגמרי וכאילו החזיר להם שטרותיהם ודן זה
עמהם וזכו בדין ,דמה מכר לו ראשון ]לשני[ כל זכות שתבוא לידיה בין מה
שהוא שלו ודאי בין מה שזכה בו מחמת ספק ע״ 3פט
זד זהב
אם יש לתובע דרך בה ,ממילא לא נפסק גם
וממילא השני שבא מכחו ועומד במקומו יש
עכשיו כח הזכיה שזכה הלוקח מהמוכר.
לו את אותה הזכות ,משא״ב בקם דינא ,הרי
גם הראשון שזכה בממון מדין מוחזק ,אין זה
ויעוי׳ בדברי חיים )דיני תפיסה סי׳ י׳( שכ׳
משום שיש לו זכות על הממון ,ונעשה
לבאר עד״ז ,דהזוכה בממון מדין
בעלים עליו ,אלא רק דמספק לא עבדינן
הממע״ה נעשה בעלים על הממון ,ובעלות זו
עובדא להוציא מידו ,וא״כ אצל השני הבא
מכר ללוקח ,ןוכ״כ בקובץ הערות סי׳ ע״א[,
מכוחו כיון דנתברר הספק ע״י ממ״נ ,בדין
אלא שהדברי חיים כ׳ לחלק בזה בין דין
הוא שנוציא מידו.
הממע״ה ,דבזה זכה בממון מדין תורה ,לדין
ועי׳ בשע״י )ש״ה פ״י( שהאריך ליישב ענין
זה ,ותורף דבריו ,דבכל ספק ממון
זוכה המוחזק בזכות ממון לענין ההשתמשות
בפועל ,דאל״ב הוי הממון גזל בידו כיון
דמשתמש בשל אחרים] ,וה״ה במקום שהדין
הוא יחלוקו או כדא״ג וכו׳[ ,ונחלקו
האמוראים בגדר זכות זו ,דמאן דס״ל דהדר
דינא ס״ל דאינו זוכה על הזמן של מכאן
ולהבא ,אלא דזכיה זו מתחדשת כל שעה
ושעה שהספק עומד ,וכיון דאצל הלוקח
נתחדש ענין של בירור הספק ע״י ממ״נ,
ממילא בטלה זכייתו מכאן ולהבא .אולם
מאן דס״ל דקם דינא ,מפרש דזכיה זו שזוכה
מחמת הספק הוי זכיה מוחלטת גם על הזמן
דמכאן ולהבא ,ובשעה שמכר הממון לאחר,
זכה הלוקח בזכות זו ונעשה בעלים על כל זמן
שהספק בעינו ,דמה מכר ראשון לשני כל זכות
שתבוא לידו ,ובחד דאתי מכח ארבעה כיון
דעל כל שדה ושדה בפנ״ע לא נתברר הספק

יחלוקו דזכה בממון מכח הפקר בי״ד,
]ועיי״ש שב׳ לבאר לפ״ז דמה״ט בעי
שיפסקו בי״ד יחלוקו בפועל בכדי שנימא קם
דינא ,יעו״שן.
פט .וכביאור זה איתא בחידושי הרא״ה
ובתורי״ד ובתלמידי רבינו
יונה ,וכן נראה מדברי הרמב״ן במלחמות
ב״ק )ח , p ,ועי׳ מש״כ ברשב״א שם .ומזה
הוכיח רבינו בסמוך דלא כהתרוה״ד ,דקם
דינא הוא מטעם יאוש בעלים ,דאי
כהתרוה״ד א״צ בזה כלל לדינא דמה מכר
ראשון לשני .ומש״כ הנמוק״י וז״ל ,״בין מה
שהוא שלו בודאי בין מה שזכה בו מחמת
ספק״ ,יעוי׳ בריטב״א שכ׳ דזהו רק לרבנן,
אולם ארמון דפליג על רבנן וס״ל דמצי אמר
דרכי גבך ,מפרש דדינא דמה מכר ראשון
לשני הוא רק במה שהוא של הראשון מדין
ודאי ולא במה שזכה בו מספק ,ועי׳ מש״כ
בסמוך בהערה צ״א.

קונטרס

כלל ו סעיף יד

הספיקות

שנא

ולדע ת' האי טעמא מפורש בש״ס שם במקומו ,שהרי התם כדבעי לאוקמה
פלוגתא דר׳ אבא ור׳ ירמיה כתנאי בפלוגתא דאדמון ורבנן קמפרש
הש״ס תהילה פלוגתייהו משמיה דרבא דבהד דאתי מכה ד׳ ,דאדמון סבר מצי
אמר ליה מכל מקום דרכי גבך ורבנן סברי דאמר ליה אי שתקת שתקת ואי לא
מהדרנא שטרא למרייהו ולא מצית לאשתעויי דינא בהדייהו ,והדר אמר לימא
ר׳ אבא דאמר כרבנן ור׳ ירמיה כארמון ,הרי דאפילו למאי דאוקמוהו ר׳ אבא
כרבנן מפרשינן טעמייהו משום דאמר ליה אי שתקית וכו׳ ,ועל כרהך משום
דהיינו נמי דר׳ אבא רבני יבם אומרים אתינן ממאן דלא מצית לאשתעויי דינא
בהדיה והרי אנהנו במקומו וכמו שכתב )הר״ן( ]הנמוקי יוסף[ והתרצן השיב
דרבי ירמיה נמי מצי סובר כרבנן דהתם האי טעמא דמהדרינא שטרא למריה
טענה מעליא היא טפי ,ומעיקרא סלקא דעתך דהאי דאמר ליה אי שתקת אינו
אלא כמראה מקום להם דאתינא מכה מאן דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה
וכטעמא דר׳ אבא והיא ראיה גדולה להאי מילתא.
זר זהב
צ .הנמוק״י פירש כץ בדברי רבנן דאדמון,
ורבינו כ׳ להוכיח מזה לר׳
אבא דטעמא רקם דינא הוא משום מה מכר
ראשון לשני וכר ,דהרי מעיקרא כדבעי
לאוקמי פלוגתא דר׳ אבא ור׳ ירמיה כתנאי,
מפרש הש״ם דטעמייהו דרבנן הוא משום
דאמר ליה אי שתקת ,ובהכרח דגם טעמא דר׳
אבא הוא משום רבני היבם עומדים במקום
היבם .אכן יעוי׳ בתום׳ בב״מ )קטו ,ב( ד״ה
לימא ,שעמד בדיוקו של רבינו ,והביא ראיה
מסוגיין דפעמים מפרש הש״ס ע״פ מסקנתו,
וכבר כ׳ בספר גליא מסכת )סי׳ ה׳( ,דלכאו׳ ד׳
רבינו נסתרים מהתוס׳ הנ״ל .אכן יעוי׳
בריטב״א ביבמות שם שכ׳ להדיא כסברת
רבינו דטעמא דר׳ אבא הוא כסברת רבנן ,רבני
היבם עומדים במקומו של אביהם וז״ל ,״קם
דינא שיעמדו בני היבם במקום היבם״ ,והיינו
מדינא דמה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא
לידו ,וכמו שהביא הריטב״א שם בסמוך.

צא .והיינו דמפרש הנמוק״י ,דהא דקאמר
אי שתקת אי״ז עיקר הטעם
]דלא אמרו כן אלא ליפות את כוחו וכמש״כ
הריטב״א[ ,אלא עיקר הטעם הוא משום
שהארבעה שבא מכוחם כבר נפסק דינם,
דמספק א״א להוציא מידם דהממע״ה ,וממילא
גם א״א להוציא מיד הלוקח שבא מכוחם,
דמה מכר ראשון לשני כל זכות שתבוא לידו
]ואע״ג דאיכא ממ״נ[ ,וזהו יסוד הסברא של
מאן דס״ל דקם דינא,
אולם יעוי׳ ביש״ש שביאר את ד׳ הגמ׳
באו״א] ,ולדרכו נמצא דגם לס״ד
״אי שתקת״ הוי טעם וסיבה ,ולא רק טענה
ליפות את כוחו[ ,דהנה בגמ׳ איתא ,דע״כ לא
אמר ארמון אלא משום דא״ל ממ״נ דרכי חד
גבך הוא ,אבל הכא מי איכא למימר הכי,
ע״כ .וכ׳ היש״ש שבס״ד סברה הגמ׳ דטעמא
דאי שתקת מהני רק לבטל סברת ״דרכי חד
גבך״ ,וממילא הדרינן להזכות שהיה לו מכח

שנב

קונטרס

כלל ו סעיף יד

הספיקות

ואן* שהרב האורים רתומים )בקיצור תקפו כהן סימן ל,״ל( עמד גם כן בזה כמה
דתפם הש״ס בדסלקא דעתך דרבנן כר׳ אבא האי טעמא ברבנן אי שתקית
והפליג בזה לדרך אחר ,האמת יורה דרכו ,ואשתמיטתיה להאורים רתומים לשון
)הר״ן( ]הנמוקי יוסף[ הנ״ל דאיהו גם כן פוסק כר׳ אבא ומפרש דרבנן נמי
מטעמא רקם דינא הוא והא דקאמרי אי שתקית וכו׳ שייכא גם כן בדר׳ אבא
וכמו שכתבתי.
וזוהי נמי דעת הרמב״ם ,דבפרק ה׳ מנחלות )ה״ד( פוסק כרבי אבא רקם דינא,
ובפרק ט״ו מטוען ונטען ) הי״ א( בהאי דאבדה ליה דרך שדהו בחד דאתי
מכה ד׳ כתב טעמא דאי שתקית ,אלמא דהר טעמא מישך בחבריה .וכן נראה
להדיא מלשונו בהלכות טוען ונטען ,שכתב ז״ל שהרי אומר לו עתה אם אחזיר
לכל אחד שטרו אין אתה יכול לעבור על אחד מהן ,ואני קניתי מכל אחד מהן
כל זכות שיש לו בו .ומכל זה ראיות ברורות דטעמא דר׳ אכא לאו משום יאוש
בעלים הוא אלא מטעמא דאמרן ובתרי גברי דווקא וכמ״ש הרב ז״ל*נ.
זר
ההלכה של קם דינא ,ולהכי ס״ד דכ״ז אינו
אלא למאן דס״ל בעלמא דקם דינא ,אבל
למ״ד דהדר דינא ]דלית ליה עיקר יסוד זה
דחייל זכות בנכסים מכח דין הממע״ה[,
לדידיה לא מהני סברת ״אי שתקת״ לחדש לו
דין זכיה מחודש בנכסים.
ויעוי׳ בחשו׳ מיימוניות קנין )סי׳ י״ד( שב׳
וז״ל ,״יש להקשות אמאי איצטריך
למימר אליבא דרבנן ואי לא מהדרינן שטרא
למרייהו לימא מה מכר ראשון לשני ,וי״ל
דה״מ היכא דאית ליה לראשון זכות זו
בודאי ,אז אמרינן מה מכר ראשון וכו׳ ,אבל
התם הראשונים לית להו בודאי זכות זו אלא
מספק דכל חד מדחי ליה אחבריה״ .ומבואר
מדבריו דטעמא דאי שתקת אינו רק יפוי כח
לטענתו ,אלא אדרבה זה הוי עיקר הטעם,
וגבי חד דאתי מכח ארבעה כיון שהראשון
לא זכה אלא מספק ,ל״ש בזה דינא דמה מכר

זהב
ראשון לשני .ומבואר דלא כמש״כ רבינו
]דעיקר טעמא רקם דינא הוא מכה מה מכר
ראשון לשני[ ,ולדרכו של התשו׳ מיימוני
צ״ל דטעמא רקם דינא הוא מדין יאוש
בעלים ,וכמש״כ התרוה״ר.
צב .נראה דהרמב״ם אזיל לטעמיה ,שפסק
בפ״ב דבכורות דאי תקפו כהן
אין מוציאין מידו ומהני תפיסה מספק ,ולהכי
לא מצי לפרש דטעמא דקם דינא הוא משום
יאוש בעלים ,דכיון דמהני תפיסה ע״כ דאין
הבעלים מתיאשים ,וכמו שהוכחנו לעיל
)הערה פ״ה( מסוגית הגמ׳ ב״מ )ו , p ,יעו״ש.
ועי׳ מש״כ בשו״ת הרעק״א )מהדו׳׳ת סי׳ ס״ב(
על דברי הרמב״ם בהל׳ טוען ונטען
וז״ל ,״באמת המעיין בדברי הרמב״ן
במלחמות פ״ק דב״ק יראה דס״ל דבאבדה
דרך שדהו מדין מה מכר ראשון לשני אתינן

הונטרם

כלל ו סעיף T

הספיהות

שנג

ולפי* זה אין הפדש בנידון דהתרומת הדשן בין נפסק הדין מתחילה או לא ,אבל
יש הפרש בין אדם אחד לשני בני אדם .דבאדם אחד לעולם יכול לחזור
עליו מכה ממה נפשך ,אבל בשני בני אדם לעולם לא יוכל לבוא מכה ממה נפשך,
ואם זכה שמעון מכח קים לי ומת ואחר כך איתרחיש להיפוך בין יורש שמעון
לראובן ויורש שמעון מוחזק מצי למימר תו קים לי להיפוך ,ואין ראובן יכול
לבוא על יורש שמעון מכה ממה נפשך דאביו ,דבל בתרי גברי קם דינא דהראשון.
ובאורים ותומים )שם( משיג על הרב ז״ל בזה ממה שכתב הטור ח״מ סימן ר׳
בשם הרמ״ה בכליו של לוקח ברשות מוכר דאי מיתרמי בחד לוקח
ומוכר פעם כליו של לוקח ברשות מוכר ופעם כליו של מוכר ברשות לוקח
דאתי לוקח ומפיק חד בממה נפשך אבל בשנים תובעין וחד נתבע צריכין לכתוב
הרשאה זה לזה ע״ב ,אלמא ראפילו הרשאה מהני לטעון עליו ממה נפשך,
ומכל שכן לוקח או יורש גופיה דאין לך הרשאה יותר מזה ,ולכן דבריו דחוים
ואין להם שחר .עד כאן דברי האורים ותומים ” .ותמהני עליו דבשני תובעין
ונתבע אחד למה הוצרך ללמוד מדברי הרמ״ה ,והוא ש״ס ערוך בפרק יש בכור
)בכורות מט (.וכן כתב בטור ושו״ע חו״מ סימן מ״ט )ס״ז(.
זר
עלה ,וכיון דלהמוכר היה לו זכות שלא
ליתן לו הדרך קנו להם ג״כ זכותו ,וכדברים
אלו ממש מפודש בדברי רמב״ם כאן וז״ל.
שהרי אומר לו עתה אם אחזיר לכ״א שטדו
וכר ,ואני קניתי מכ״א מהם כל זכות שיש
לו עכ״ל ,הרי דהרכיב אי שתקת עם מה
מכר״.
ועי׳ מש״כ רבינו בתרומת הכרי
ס״ב( ,וע״ע בגידולי תרומה
ס״ב( ,ובשו״ת מהרי״ט )חו״מ סי׳ ל״ח( ד״ה
תשובה .וראה מה שהרחיב בביאור שי׳
הרמב״ם באו״ת בסוף קת״כ ובסי׳ קי״ט
סק״ה.
)סי׳ קי״ט

)שער ד׳ ח״ח

צג .ובאורים

רתומים שם מסיק דטעמא רקם
דינא הוא משום הפקר בי״ד

זהב
הפקר ,ועיי״ש מש״כ לבאר לפ״ז אמאי בעי
פסק בי״ד לקם דינא .ועי׳ ברמב״ן במלחמות
ביבמות שם שב׳ ראם החלוקה בטלה א״כ מה
כח בי״ד יפה ,ומשמע מזה כדרכו של
התומים .והנה לעיל )הערה ע״ח( הקשינו כמה
תמיהות על דברי התרוה״ד שכ׳ רקם דינא
הוא מטעם יאוש בעלים ,אמנם לדרכו של
התומים דהוא מטעם הפקר בי״ד ,א״ש כל
הקושיות הנ״ל מלבד הקושיא מקטנים,
דאכתי יש להקשות לשיטות דהפקר בי״ד
מהני רק להפקיע את בעלותו אולם לא
להקנות ,דלא יועיל קם דינא מטעם הפקר
בי״ד לגבי קטנים דלאו בני קנין נינהו] ,ועי׳
מה שנחלקו בזה האחרונים ,בשו״ת רעק״א
)סי׳ רכ״ב אות כ״א( ובמחנ״א )קנין משיכה
סי׳ ב׳([.

שנד

מונטרס

כלל ו סעיף טו

הספימות

אבל באמת דברי הרב ז״ל בהאי מילתא כשחר נכון מוצאו ודברי האורים
ותומים דחוים ,דמה ענין שני תובעין ונתבע אחד לשני נתבעים ותובע
אחד ,דבשני נתבעים ותובע אחד שפיר אמרינן דאפילו היכא דירש נתבע אחד
נכסי נתבע חבירו אפילו הכי לא מצינן לאתויי עליה מכח ממה נפשך מטעם
האמור ,לפי שאומר אני עומד במקום נתבע הראשון וכל זכות שיש לו בו
מכר או הוריש ,אבל בשני תובעין ונתבע אחד כל שתובע אחד נתן כח
והרשאה לתובע השני או הוריש כוחו לו תו אין לנתבע זה מקום לסמוך
ולדחותו .וזו פשוט ,באופן שדברי הרב ז״ל הם יתד בל תמוט דלא שייך קם
דינא אלא כתרי גברי ^י.
ואף אם שנראה מדברי המפרשים הראשונים ומלשונותם בהאי ענינא דאפילו
בחד גברא שייך קם דינא ,כבר כתב הרב שלא כתבו כן אלא לפום רהיטא
ולא לקושטא דמילתא .ואני מוסיף עוד דאפילו סברו כן לקושטא דמילתא מכל
מקום כך היא בירורא דמילתא כמו שאמר הרב ז״ל ,והאמת יורה דרכו ,ובפרט
שמצאתי לו רב קדמון )הר״ן( ]הנמוקי יוסף[ שכן דעתו גם כן וכמ״ש ,והכי
נקטינן:
טו איברא יש לעיין בהאי דפרק יש בכור )בכורות מח (.דקאמר רבא מכדי
נכסוהי דאינש אינון ערבין ביה ותנן המלוה על ידי ערב לא יפרע
זר
צד .ועי׳ בשו״ע )חו״מ סי׳ ר״פ ס״ב( גבי מי
שמת והניח שני בנים ,ראובן
ושמעון ולא הוחזק לו בן אחר ,ותפס ראובן
את לוי מן השוק ואמר אחינו הוא ,ושמעון
אומר איני יודע ,הרי שמעון נוטל חצי
מהנכסים וראובן נוטל שליש ,שהרי הודה לו
שלא מגיע לו מהירושה אלא שליש ,ולוי
נוטל שתות .ואם מת לוי ,ואותו חלק שנטל
לוי בירושת אביהם אינו בעין ,חולקין ראובן
ושמעון בכל נכסי לוי בשווה .ועי׳ בביאור
הגר״א )סק״ב( ,דהא דאין ראובן יכול לבוא
אל שמעון בטענת ממ״נ ,שאם אתה רוצה
לירש בנכסי לוי הרי יש בידך שתות שנטלת
בטענה שלוי אינו אחיך ,ומגיע לי כנגדו

זהב
בנכסי לוי ,לפי שאנו אומרים קם דינא .ועי׳
בנתה״מ )שם סק״א( שהוכיח מזה ,דאף באדם
אחד אומרים קם דינא ,ודלא כמו שנקט
רבינו .אכן יעוי׳ בשע״י )ש״ה פי״א( שכ׳
לדחות דבריו ע״פ מש״כ הרמ״ה בב״ב )פ״ח
אות ט׳( ,דמיירי התם בגוונא שכבר נאנס
אותו חלק שנטל שמעון בירושת אביו ,ואין
ראובן נוטל בנכסי שמעון יותר מלוי אם אין
אותה שתות שנטל לוי בעין ,אולם אם לא
נאנס אותו חלק של שמעון ,יכול ראובן
לבוא על שמעון בטענת ממ״נ ,ואין אומרים
כאן קם דינא ,לפי שב׳ הספיקות הם באדם
א׳ ,וע״ע בחזו״א )חו״מ סי׳ ט״ס מה שהאדיך
בזה.

הונטרם

כלל ו סעיף טו

הספיהות

שנה

מהערב תחלה וכמו שהבאתי למעלה ,ולמה ליה האי טעמא ,תיפוק ליה דבתרי
גברי לא מהני בממה נפשך .ואין לומר דרבא לא סבירא ליה כר׳ אבא דקם
דינא ,דאם כן לא הוי להו לראשונים לפסוקי הלכתא כר׳ אבא ,דרבא ור׳ ירמיה
רבים נינהו נגד ר׳ אבא ,ועוד ררבא מרא דשמעתתא טפי™.
והרב ז׳׳ל הקשה כמו כן דהוה ליה לרבא למימר טעמא דאי שתקית וכרבנן
דאדמון ,ותירץ דנפקא מינה בהאי טעמא דאפילו בירש יוסף בן שמעון
מיוסף בן שמעון דודו אי נמי מת יוסף בן שמעון המוכר ,דבהאי גוונא לא מצי
אמר מהדרינא שטרא למריה ,ואפילו הכי פטור מטעם דנכסוהי ערכין ובו׳.
והאי תירוצא מספיק לקושיא דידיה ולא לקושיא דידי ,דהרי התם נמי מת היבם
ואפילו הכי לא מצי הספק מפיק מבני היבם משום דקם דינא .אלא דהרב ז״ל
סובר דהא דנכסוהי ערכין וכו׳ והא דר׳ אבא דקם דינא חד טעמא הוא וכמו
שכתבתי לעיל בשמו ,אבל באמת שגג בזה דתרי טעמי נינהו ואין ענין זה לזה
וכמו שנתבאר'יי:
זר
צה .ובשלמא ר׳ ירמיה דפליג על רבא י״ל
דאזיל לטעמיה דפליג גם על
ר׳ אבא וס״ל דהדר דינא ,אולם למאי דקיי״ל
כרבא וקיי״ל נמי דקם דינא א ״כ מאי בעי
לטעמא דאי ליכא לוה ליכא ערב ,ותיפוק
ליה משום קם דינא .אולם לכאו׳ גם לר׳
ירמיה יש להקשות לפי המבואר בגמ׳
ביבמות ,דאע״ג דס״ל הדר דינא ,מ״מ מודה
ר׳ ירמיה דהיכא דמצי למימר אי שתקת דלא
אמרינן יטול ממ״נ .ומה שהק׳ רבינו בסמוך
בשם הש״ך הוא על רבא ,דאמאי הוצרך
לטעמא דערבות ,תיפוק ליה בטעמא דאי
שתקת ,וע״ז תי  pשפיר דנ״מ במת המוכר,
אולם מה שהקשינו על ר׳ ירמיה לטעמיה,
לא יתיישב בזה ,וצ״ע.
צו .ועי׳ בשערי ישר >ש״ה פ״י( ,שב׳ ליישב
הסוגיא בבכורות לפמש״ב שם
דיסוד הדבר דהזוכה בממון המסופק יש לו

זהב
זכויות ממוניות בדבר זהו רק בכה״ג שגם
הבע״ד מסופקים בעצמם בדבר ,וכגון בספק
בכוד וספק ויבם ,דבזה אמרינן דכיון שקיבל
זכות בנכסים לגבי דין יחלוקו או לגבי דין
הממע״ה ,נשארת לו זכות זו גם היכא
דמתחדש ממ״נ ,והיינו משום דקם דינא ,אבל
היכא שהמוחזק יודע בעצמו שהחפץ גזול
אצלו ,אלא שאין בי״ד יודעים לברר את
האמת ולכך אין מוציאין מידו ,ודאי שבזה
ל״ש לומר שזכה בדבר הגזול ע״י שמעלים
האמת מבי״ד .ולפ״ז א״ש הסוגיא בבכורות,
דמסתמא מיירי בגוונא שהלוה האמיתי יודע
שהוא הלוה ,וא״כ ל״ש לומד דנפטר מן הדין
מחמת הספק שיש לבי״ד ,ולהכי לא מצי
לאתויי עלה מטעמא דקם דינא ,אלא רק
משום דאי ליכא לוה ליכא ערב עכ״ד .ועי׳
בנתה״מ סוף כללי תפיסה שחילק כעי״ז,
אלא שהנתה״מ ביאר כן לדדכו של
התרוה״ד ,דטעמא דקם דינא הוא משום

שנו

רוונטרם

כלל ו סעיף טו

הסמילוות

הן אמת דיש לתרץ ולחלק בין האי דר׳ אבא דל,ם דינא להאי דפרק יש בכור על
דרך שמחלק הש״ס התם בהחולץ )יבמות לז {:בהאי דאדמון דמצי סבד קם
דינא ואפילו הכי ילך בקצרה משום דאמר מכל מקום דרכי גבך ,ופירש״י ) ל ח.
ד״ה דרכי( דטענת ברי הוא דיודע מה קתבע ,אבל בהך דר׳ אבא ליכא למימר
הכי ,דלא ידע מאי קתבע מיניה אי פלגא דנכסי מיתנא אי פלגא מנתא בנכסי
יבם ומכה שתי טענות בא עליהם ,בכל אחת ואחת אומרים לו הבא ראיה״.
ולפי זה מצינו לומר דר׳ אבא לא קאמר קם דינא אלא בספק ובני יבם דלא ידע
מה קתבע ,אבל היכא דידע מה קתבע כהאי דדרכי גבך איהו נמי מודה דהדר
דינא ואתי מכה ממה נפשך ,ואף דאנן קיימא לן כרבנן דאדמון היינו מטעמא
וכן נראה להדיא מדברי הרב שפסק כאן ) ב סו ף קונטרס כללי קים לי(
דאי שתקית
זר
יאוש בעלים ה״ל ,״וע״ב צריך לחלק דדוקא
בגזילה שידוע לנגזל ולגזלן ,רק שהגזלן
זוכה במה שמשקר לפני בי״ר והנגזל אינו
יכול לברר ,משא״כ כאן שהוא ספק לשניהם
וכו׳ ,והבי״ד מזכין אותו מספק וזכי בו
באמת מטעם יאוש בעלים כמש״כ תרוה״ד״.
]ולפ״ז צ״ל דפלוגתא דאדמון ורבנן גבי מי
שאבדה לו דרך שדהו ,מיידי שהבע״ד אינם
יודעים אם היה לו דרך בשדה שלהם ,שהרי
אם מכחישים זא״ז ל״ש קם דינא ,וכ״כ
בנתה״מ שם[.
ובקה״י על יבמות )סי׳ ל״ד( כ׳ ליישב
הסוגיא בבכורות לדרכו של
התרוה״ד דטעמא דקם דינא הוא משום יאוש
בעלים ,עפמש״כ החכם צבי בהגהה על הט״ז
חו״מ בס״ג והפנ״י בגיטין )ל ,ב( ]הובא
בקצה״ח )סי׳ קס״ג סק״א([ דיאוש לא מהני
בחוב ,דכיון דנתחייב הלוה בהשבה לא מהני
יאוש להפקיע חיוב זה] ,והוי בגדר דינא
דבאיסורא אתי לידיה ,דלא מהני יאוש כיון
דכבר נתחייב בהשבה[ ,ולהכי שעבודו על
הנכסים קיים ,ול״ש בזה קם דינא ,וצריכים
לטעמא דרבא ,דשיעבוד נכסים מטעם ערבות

זהב
והיכא דליכא לוה ליכא ערב] .אכן יעוי׳
באו״ש)פ״י מהל׳ מכירה הי״ב( שב׳ דדברי הח״צ
והפנ״י שייכא רק לענין שעבוד הגוף ,דלא
מהני יאוש להפקיעו וממילא לא פקע גם
שעבוד נכסים ,משא״כ בגוונא דמת לוה ואין
בנו מחוייב לפרוע חובו אלא מכח שעבוד
נכסים ,שפיר מועיל יאוש להפקיעו .ומעתה
לפי מה שהביא רבינו מהש״ך דהסוגיא איירי
בגוונא דמת המוכר )דאל״כ מצי הלוקח
למימר אי שתקת( א״כ לכאו׳ ל״ש לומר דלא
מהני יאוש מטעם דהוי יאוש בחוב ,שהרי
שעבוד הגוף כבר פקע ,ועל שעבוד נכסים
לחוד מהני יאוש וצ״ע[.
צז .ובביאור החילוק בין טענה אחת לשתי
טענות צ״ל ,דהיכא דבא מכח
טענה אחת הוי כאילו נתברר הספק ,וממילא
הדר דינא ,אבל היכא דאתי מכח שתי טענות
לא נתברר הספק ,ומשו״ה כו״ע מודו דקם
דינא.
צח .משמע דמפרש דר׳ אבא לא ס״ל
לטעמא דאי שתקת ,וממילא
היכא דידע מאי קתבע מודה ר׳ אבא דלא

הונטרס

כלל ו סעיף טו

הספיהות

שנז

במי שאבדה לו דרך שדהו דאם מתו בעליהן ילך בקצרה דתו ליכא למימר
מהדרינא שטרא למרייהו ,והרי אנן נקטינן הלכתא כר׳ אבא דקם דינא ואם כן
אפילו ליכא למימר מהדרינא שטרא לא מצי לאתויי מכה ממה נפשך ,אלא
דסבירא ליה דהתם ר׳ אבא מודה משום דאמר ליה מכל מקום דרכי גבך .ולפי
זה ניהא ,דהאי דפרק יש ככור נמי ידע מה קתבע ואומר מכל מקום מנה אית לי
גבך מנכסייך ,וזה ברור ,ולכן לא מצי רבא למימר טעמא דר׳ אבא דקם דינא
והוצרך לטעמא דנכסוהי דאינש ערכין ובו׳.
אבל דע דמה שפסק הרב בהאי דאבדה לו דרך שרהו דאם מתו בעליהן ילך
בקצרה אין נוחה בעיניי“ ,ואם שחזרה ונישנית בחיבורו הש״ך ]בהו״מ[
בסימן קמ״ח )ס״ק ב( ,לפי שאני רואה מדברי גדולי הראשונים ז״ל שאין
מחלקים לר׳ אבא בין ידע טענתיה ללא ידע ,שהרי רב אלפס ז״ל כתב
כהחולץ )יבמות יא :בדפי הרי״ף( דהלכתא כר׳ אבא משום דקים ליה כרבנן
דאדמון ,ופירש בו הרמב״ן ז״ל )שם בספר הזכות( דאף דבגמרא משני לה דר׳
ירמיה נמי מצי סבר כרבנן ור׳ אבא כארמון שינוייא היא ולא סמכינן עלה כי
דרך הגמרא לדחות בסברא מועטת ,ועיקר נקטינן דר׳ אבא כרבנן ור׳ ירמיה
כארמון ,כמו שכתב הרא״ש שם )ס״י( בשמו .אלמא דאנן נקטינן בטעמייהו
דרבנן דקם דינא וכר׳ אבא אפילו דידע טענתיה ואומר מכל מקום דרכי גבך,
ואם כן אפילו מתו בעליהן סברי רבנן דיקח לו דרך במאה מנה או יפרח
באויר .והוא ברור.
וכן נראה להדיא מלשון)הר״ן( ]הנמוקי יוסף[ דפרק החולץ ,שאחר שביאר שם
בטעמייהו דרבנן דאדמון שהוא משום דמה מכר לו ראשון ]לשני[ כל זכות
שתבא לידו ,כתב ז״ל והכי נמי קיימא לן כר׳ אבא דאע״ג דבני יבם באים
זר זהב
אמרינן קם דינא .ולפ״ז ל״ק מה שהק׳ הש״ך
]דהוי ליה לרבא למימר טעמא דאי שתקת[,
די״ל דרבא ס״ל כר׳ אבא דפליג על טעמא
דאי שתקת.
צט .עי׳ בקצה״ח )סי׳ קמ״ח( שגם השיג על
דין הש״ך אולם מטעם אחר ,דגם
במתו המוכרים שייך טעמא דמהדרנא שטרא

כיון שיכול למכור השדות לאחרים ,והביא
שכ״כ להדיא בתשו׳ הרמ״א )סי׳ ק״ט( ,ומסיק
שבלי ספק שנעלם מהש״ך תשו׳ הרמ״א
הנ״ל .ויעוי׳ בנתה״ט שם כ׳ שטעות סופר
הוא בש״ך .אולם בש״ך בסוף ספרו תקפו
כהן שהביא רבינו ,באמת מפורש דס״ל כן.
ועי׳ מש״כ בספר ישרש יעקב על יבמות טעם
נוסף דלא כהש״ך.

שנח

הונטדם

כלל ו סעיף טו

הספיקות

עליהם מכה ממה נפשך מה שאין כן ליבם אמרינן קם דינא ,וכ״ש הוא ,דהתם
ברי הוא בתביעתו דודאי יש לו דרך גביה וכמו שתובע לחבירו מנה שלי נתערב
במעותיך ק ,אבל הבא נהי דאתי עלייהו בממה נפשך אינו ברי בתביעתו מאיזה
כח הוא בא אם מכה מיתנא אי מכה יבם ובכל טענה מאלו אמרינן ליה אייתי
ראיה ,הלכך אי אמרינן התם הלכתא כרבנן כל שכן דפסקינן הנא כר׳ אבא וקם
דינא עכ״ל .אלמא דלדידן דקיימא לן כר׳ אבא רקם רינא לא מחלקינן כלל בין
ידע טענתיה ללא ידע ,ובטעמייהו דרבנן נקטינן נמי שהוא מטעמא דר׳ אבא
דקם דינא ,והרב ז״ל אגב חורפיה לא עיין בה .אם כן הדרא קושיא דידי
לדוכתא ,דלמה ליה לרבא טעמא דנכםוהי ]ערכין[ ובו׳ כדבעי .ואיהו ז״ל
למדה מהא דפרק קמא דבבא קמא )ח (.מכרן לאחד דקאמר הש״ס התם דביתמי
לא מצי אמר מהדרינא שטרא למריה .ולא דמי ,דהתם לא מצי אמר אתינא מכה
גברא דלא מצית לאשתעויי דינא בהדיה ,שהרי כשנשאר העידית אצל המוכר
לא יכול לדחותו מהן ,אבל הכא כשהיו השדות ביד בעליהן היו יכולין לדחותו
השתא נמי מצי אמר אתינא מכח גברא דלא מצית לאשתעויי בדינא בהדיה וכו׳
ומטעמא דר׳ אבא דקם דינא .ויש לומר דרבא בפרק יש בכור מהדר לר׳ ירמיה
לפום שיטתיה ,דר׳ ירמיה פליג על ר׳ אבא בהחולץ וסבירא ליה הדר דינא,
וקאמר רבא דאפילו לשיטתיה נמי אינו יכול להפרע הימנו משום דנכסוהי
ערבץ וכו׳:
זר
ק .עי׳ בנתה״מ סוף כללי תפיסה שתמה
מכח סברא זו] ,דהוי כתובע מנה
לחבירו שנתערב לו במעותיו[ ,על דברי רבנן
ריקה לו דרך במאה מנה .ותי׳ ע״פ יסוד
התרוה״ד ,דכיון דנפסק בבי״ד שא״א להוציא
מידו ממילא נתיאשו הבעלים וזוכה בו
המוחזק לגמרי .ובנתה״מ )סי׳ קמ״ח סק״א(
תי  pבאופ״א ,דדין זה הוא דוקא באבדה לו
דרך ,כיון דגוף הקרקע הוא של אחר ,רק
שהיה לו שעבוד וחיוב על בעל הקרקע ליתן
לו דרך ,וכיון דאין ידוע מי מהמוכרים יש לו
שעבוד זה ,א״כ גם על הלוקח מהם אין
שעבוד ,דכששעבוד הגוף בטל ,ממילא בטל

זהב
גם שעבוד הנכסים .ועי׳ מה שו׳ק׳ עליו
הגליא מסכת )סי׳ ו׳( דשעבוד זה אינו דומה
לשעבוד של הלואה כיון דהוי קנין בגוף
הקרקע .ובגליא מסכת תירץ דבאמת באבדה
לו דרך ודאי צריך לשלם לו בעד דמי הדרך,
הואיל והוי כנתערב לו מנה במעותיו ,וכל
הפלוגתא היא לגבי גוף הדרך אם צריך לתת
לו .ועי׳ בשע״י)ש״ה פ״י( שביאר ענין זה ע״פ
דרכו שם דטעמא דחכמים הוא דהזוכה
בממון מדין הממע״ה יש לו זכויות ממוניות
בדבר המסופק ויש לו כח להעביר זכויות
אלו ללוקח מדין מה מכר ראשון לשני עד
שיתברר הספק.

הונטרם

כלל ו סעיף טו

הספיהות

שנט

ובעיני קרוב לומר שזהו טעמא דהרמב״ם דהשמיט הך דינא דרבא דפרק
יש בכור וטעמו ולא הזכירו בשום מקום ,וכבר עמד על זה הרב
ולפי האמור ניחא ,דרבא גופיה
גידולי תרדמה ז״ל )שער ל״ג חלק ד׳ אות ה׳(
לא הוצרך אלא לפום שיטתיה דר׳ ירמיה דסבירא ליה הדר דינא ,אבל לפי
דקיימא לן כר׳ אבא דקם דינא וכמו שפסק חרמב״ם בפ״ח מנחלות )ה״ד(
פשיטא שאינו יכול לבוא על יוסף בן שמעון הלוקח מכח ממה נפשך,
משום דאמרינן מה מכר ראשון לשני כל זכות שתבא לידו ,וכמ״ש )הר״ן(
]הנמוקי יוסף[ וכמו שנראה להדיא מלשון הרמב״ם דפרק ט״ו מטוען
ונטען )הי״א( שהבאתי לעיל ,משום הכי לא הוזקק הרמב״ם להביא חך דינא
דרבא וטעמו והוא נכון:
העולה מזה ,דבחד גברא וכנדון דתרומת הדשן לעולם מצי לחזור עליו
מכה ממה נפשך ואפילו נפסק הדין ביניהם ,ובתרי גברי לעולם לא
מצי לחזור עליו מכה ממה נפשך משום דכל זכות שיש להבעלים
הראשונים מכרו או הורישו לזה ,ולכן אפילו היכא דאיכא עדים שיוסף בן
שמעון אחד גזל שדה מראובן אבל אין העדים יודעין איזהו יוסף בן שמעון
ואחר כך מכר יוסף בן שמעון אחד כל שדותיו ליוסף בן שמעון חבירו
אפילו הכי לא מצי ראובן לחזור על יוסף בן שמעון הלוקח ולומר שדה
שלי גבך ,משום דכל בתרי גברי לא אמרינן בממה נפשך .והרב ז״ל פסק
בזה דטענת ראובן טענה ,ואיהו סובר על כרחך דכל דידע טענתיה מאי
קטען מודה ר׳ אבא דהדר דינא.
אבל עדיין קשה דגם לשיטתו היה לו לבאר דמת המוכר ,דאם לא כן מצי
אמר אי שתקית ]שתקית[ ואי לאו מהדרנא שטרא למריה .אבל לפי
מה שביארתי אפילו היכא דמת המוכר אפילו הכי לא מצי לחזור על
הלוקח ,וכן במי שאבדה לו דרך שדהו בחד דאתי מכה ארבעה קב אפילו
זר
קא .עי׳ מש״ב ליישב את השמטת הרמב״ם
באו״ת )סי׳ מ״ט סקי״ט( ,ובקובץ
שיעורים על ב״ב )אות תרל״ז(.
קב .עי׳ בשע״י)ש״ה פ״י( שתמה על רבינו,

זהב
וב׳ דדינו של הש״ך ]דיבול לתבוע
בכה״ג את השדה בממ״נ[ הוא פשוט,
והכריח כן ע״פ מה שייסד שם דענין קם
דינא שייך רק היכא שלבע״ד בעצמו איכא
ספק ,משא״כ היכא שהבע״ד יודע שהחפץ

שם

הונטרם

כלל ו סעיף טו

הספיהות

מתו המוכרים יקנה לו דרך במאה מנה או יפרח באויר ודלא כהרכ ז״ל,
והדברים ברורים בסייעתא דשמיא:
זר זהב
גזול אצלו ,ורק שאין בי״ד יודעים לברר את
האמת ,ודאי ל״ש לומר שיזכה בדבר הגזול
ע״י שמעלים את האמת מבי״ד .ועי׳ בנתה״מ
בסוף כללי תפיסה שב׳ לחלק כעי״ז ,אלא
שהוא פי׳ כן בדרכו של התרוה״ד דטעמא
רקם דינא הוא משום יאוש בעלים יעו״ש.
ועי׳ בנתה״מ )סי׳ קמ״ח סק״א( שכ׳ לחלק בין
דינו של הש״ך לאבדה לו דרך באופ״א,

דבשדה גזולה כיון שיש לו טענה על גוף
הקרקע יכול לומר לו דממ״נ ממון יש לי
בידך ,משא״כ באבדה לו דרך דיש לו רק
שעבוד לדריסת רגל ל״ש הך סברא ,יעו״ש.
אכן בנחלת דוד בב״ק )ח ,א( נקט כדעת
רבינו ,דגם בשדה גזולה מצי הנתבע לטעון
טענת אי שתקת ,ועיי״ש מש״כ לדחות את
דברי הש״ך באופ״א ע״פ שיטת הרא״ש שם.

קונטרס

כלל ז סעיף א

הספיקות

ש&א

בללו
יבאר רתפיסה ברשות מהני לכולי עלמא ,ומהו תפיסה ברשות ,והני טילי
במטלטלין אבל בקרקעות לעולם לא מהני אלא היכא שהמכירה וראית וספק
בקיום התנאי ועל ררך שיתבאר:

א תפייסה ברשות נראה מרברי המפרשים הראשונים ז״ל דלכולי עלמא מהני,
שהרי הרמב״ן מרא דהאי שמעתתא דסבירא ליה דלא מהני תפיסה
בספיקא ,ואחריו נמשכו סיעת מרחמוהי הרשב״א והרא״ה והריטב״א והר״ן
והנמוקי יוסף ז״ל ,ואיהו עצמו ז״ל כתב בחידושיו בריש בבא מציעא )י(.
דתפיסה ברשות מהני ופירש על פי ]זה[ דמה שכתב רב אלפסי בפרק השואל
)ב״מ נט :בדפי הרי״ף( גבי איסתרי מאה מעי דאי תפס לא מפקינן מיניה היינו
היכא דתפס ברשות ע״ש"^ ,וגם בתשובת הרשב״א )חלק ב׳ סוף סימן רס״ט( שהביא
זר ז ה ב

א .עיי״ש דהוכיח כן מהא דאיתא בב״מ
)קב ,ב( ,כור בל׳ סאה בסלע אני
מוכר לך ראשון ראשון קנה ,ואמרינן התם
דטעמא משום דתפיס ,ואע״ג דקיי״ל דתקפו
כהן מוציאין מידו ,שאני התם שתפס ברשות.
ועוד הביא מהא דתנינן בב״מ )עט ,א( השוכר
את הספינה וטבעד ,בחצי הדרך ר׳ נתן אומר
אם נתן לא יטול ,והיינו דאע״ג דלכתחילה
א״צ ליתן ,מ״מ אם כבר נתן מהני תפיסת
המשכיר מספק כיון שתפס ברשות.
והרמב״ן בסוף פ״ק דבכורות
הביא מהא דפ׳ יש בכור ) ש ם מט,
א( גבי נתן ה׳ סלעים לכהן לפדיון הבן ,ומת
הבן ביום ל׳ ]דהוי ספק אי חייב בפדיון[,
אמר ר״ע אם נתן לא יטול ,והיינו דמספק
מהני תפיסתו ,ופי׳ הרמב״ן דהוא מטעם
שתפס ברשות .וכ״כ הרא״ש ביבמות )פ״ד סי׳
י׳( בשם הרמב״ן גבי ספק ויבם שבאו לחלוק
בנכסי יבם בתר דפלג יבם בנכסי מיתנא,
דנחלקו בגמ׳ אי קם דינא או הדר דינא ,וכ׳
)אות י״ב(

ע״ז הרמב״ן דלהלכה ״לא תהא אלא ספיקא
והיבם תפס ברשות והנכסים ביד בניו ועל
הספק להביא ראיה״ ,והא דחשיב התם
ברשות ,הוא משום שתפס ע״פ בי״ד כמבואר
בלשון הרמב״ן במלחמות שם ,ותפיסה ע״פ
בי״ד מקרי ברשות ,וכמש״כ הרא״ש בשם
הרבינו יונה בכתובות >כ ,א( יעו״ש.
ובמהרי״ט אלגאזי בבכורות שם כ׳ דהא
דמהני תפיסה ברשות הוא
מילתא דפשיטא וא״צ לזה ראיות ,ומה
שהאריך הרמב״ן להוכיח דתפיסה ברשות
מהני הוא רק לגוונא שהיתה הנתינה בטעות
דאדעתיה דהכי לא התפיסו ,ופליג על הש״ך
בתק״כ )סי׳ ס״ב( ,שכ׳ דתפיסה ברשות בטעות
לא מהני ,ועי׳ מש״כ בתומים בקת״כ שם,
ובנתה״מ בכללי תפיסה אות י״ח.
ב .אמנם הש״ך בתק ״כ )סי׳ ט׳( כ׳ דמלשון
הרי״ף שכ׳ וז״ל ,״אבל אי תפס לא
מפקינן מיניה דהוי ליה לאחר תפיסה נתבע״,

שסב

מונטדם

כלל ז סעיף א

הספימות

הבית יוסף ]בחו״מ[ בסימן מ״ב )מחר ה( כתב להדיא דאי מטלטלי נינהו ותפס
מדעת בעלים קנינהו ,הבאתיו לעיל בכלל ב׳ סעיף ב /והכי מבואר להדיא
מדברי הרשב״א והר״ן בפרק מי שאחזו שהבאתי לעיל ככלל ה׳ סעיף ח /וכן
כתב הנמוקי יוסף בריש כבא מציעא )דף ג .בדפי הרי״ף( להדיא ,וכן דעת התוס׳
)בכורות מח  :ד״ה ואם(.

ולא מצאתי מי שיחלוק על זה ,זולת הסמ״ג^ שיש להוכיח דסובר דאפילו
תפיסה ברשות לא מהני ,מדכתב בהאי דמת ביום שלשים משום הכי מהני
תפיסת הכהן ואם נתן לא יטול משום דתפס קודם הספק ,והוא בעשין צ״ה,
והדי התם הויא תפיסה ברשות שהרי הבעלים נתנו לכהן מדעתן וכמו שבאמת
זר
לא משמע דהוא מדין תפיסה ברשות ,שהרי
טעם זה ]רע״י שתפס הוי ״נתבע״[ שייך גם
בתפס שלא ברשות ,אלא ע״ב מאי דס״ל
להרי״ף דמהני תפיסתו גבי איסתרי מאה מעי
אין זה מדין תפיסה ברשות ,אלא מטעם
אחר ,דהוי ספיקא דדינא ,וס״ל להרי״ף
דמהני תפיסה בספיקא דדינא .אכן הרמב״ן
דפי׳ דהוא מטעם תפיסה ברשות ,אזיל בזה
לטעמיה ,דנקט בדעת הרי״ף דתפיסה לא
מהני בספיקא דדינא ]עי׳ כלל ד׳ ס״א[,
ולהכי פי׳ דהא דמהני תפיסתו הוא ע״ב
מטעם תפיסה ברשות.
אמנם הרמב״ן בסוף פ״ק דבכורות הביא
להלכה לדין תפיסה ברשות בזה״ל,
״דלא אמרינן תקפו כהן מוציאין אותו
מידו אלא כשתקפו ,אבל נתנוהו לו בעלים
הדר הוו להו כהן בעלים״ .ומבואר דיסוד דין
תפיסה ברשות אינו רק לאשוויי ליה
״לנתבע״ ,אלא הוא לאשוויי ליה ״בעלים״,
והיינו דע״י שנתנוהו לו הבעלים מדעתם,
קאי הממון בחזקתו ומחזיקינן ליה
כ״בעלים״ ,ומדויק מזה כדרכו של הש״ך,
דמש״כ הרי״ף דתפיסת הלוקח מהני ,מטעם
דהוי ״נתבע״ ,אין זה מדין תפיסה

זהב
ברשות] ,שהרי לפ״ז מאי דמהני תפיסתו אינו
רק לאשווי ליה ל״נתבע״ אלא אף
לאשוויי ליה ל״בעלים״[ ,אלא ע״כ הוא
מטעם דהוי ספיקא דתיקו ,וכמש״ב הש״ך.
ג .נראה דהסמ״ג אזיל בזה לטעמיה ,דהנה
בפשוטו יסוד הדין דתפיסה
ברשות מהני ,הוא משום דהא דקיי״ל גבי
ספק בכור דמוציאין מידו ,הוא שבא לירו
הממון בדרך תקיפה וגזילה ,משא״כ בתפס
ברשות ,כיון דבא לידו הממון בהיתר ,שפיר
מהני תפיסתו] ,ועי׳ מש״כ בזה בסמוך
בהערה ה׳[ .אולם הסמ״ג )בעשין צ״ה( פי׳
דיסוד הדין רתקפו כהן מוציאין מידו
באופ״א וז״ל ,״כל דבר שתחילת דינו
הממע״ה אין מועלת תקיפה שאח״כ״,
ומשמע דמאי דמוציאין מידו אין זה משום
שבא לידו הממון בגזילה ,אלא הוא משום
שכבר חייל דינא דהממע״ה קודם שתפס,
ושוב לא מהני תפיסה לשנות את הדין] ,ועי׳
בזה לעיל כלל ג׳ הערה כ״ד[ ,ואשר לפ״ז לא
מהני מה שתפס ברשות ,דמ״מ כיון דכבר
חייל דין הממע״ה קם דינא ושוב לא מהני
תפיסה לשנות חדין.

הונטרם

כלל ז סעיף א

הספיהות

שפג

שאר המפרשים כתבו לשם האי טעמא ,אבל הסמ״ג יהידאה הוא בדבר הזה
ולא מצינו לו חברי:
ומהו התפיסה ברשות ,הרב התרומת הדשן בסימן שכ״א כתב דבעינן שהבעלים
הראשונים יתפיסוהו מדעתן לאותן שהן מוחזקין עתה אדעתא שיהא
שלהם בכי האי גוונא הוא דמהני ,מה שאין כן לתופס דבר שבידו בתורת שאלה
או פקדון או אפילו אם בא לידו מאליו הואיל ולא התפיסוהו הבעלים אדעתא
דיהא שלו זה לא הויא תפיסה ברשות עכ״ד .ובתשובת מוהר״י בן לב ז״ל
בספר ראשון )נדפס אחרי כלל ג׳ קונטרס כללים מכני המחבר( כתב דהאי מילתא
זר
ד .לכאו׳ מצינו לו חבר בדברי הרבינו פרץ
בב״מ )קב ,ב( ,דפירש גבי כור
בשלושים סאה בסלע דמהני תפיסתו משום
דהוי תפיסה קודם שנולד הספק ,ומדלא
פירש כהרמב״ן ושאר הראשונים דהוא מדין
תפיסה ברשות ,ע״כ דס״ל דתפיסה ברשות
לא מהני .וכן נראה מדברי התוס׳ בכתובות
)עו ,ב( שב׳ בשם ריב״א ,דבכור בשלושים
מהני תפיסה רק מדין תפיסה בברי ,ולא
פירשו דהוא מדין תפיסה ברשות וכשאר
הראשונים ,ועי׳ מש״כ לק׳ הערה ט׳.
וכן נראה מדברי הגר״א )יו״ד
שהאריך לבאר את שיטת הרמב״ם
בדיני תפיסה ,ותורף דבריך ,דתפיסה מהני
דוקא בכה״ג דליכא חמ״ק ,משא״ב במקום
דאיכא חמ״ק מודה הרמב״ם דלא מהני
תפיסה .וכ׳ הגר״א להוכיח כדעת הרמב״ם
מכמה דוכתי וז״ל ,ובבכורות )מט ,א( רע״א
אם נתן וכר ,ובב״מ )עט ,א( ת״ר השוכר את
הספינה וכו׳ אם נתן לא יטול ,ושם )קב ,ב(
ושמואל אמר בבא וכו׳ ,כל זה ראיה לדעת
הרמב״ם ,עכ״ל .והנה בכל הנך דוכתי הוי
תפיסתו ברשות ,כמבואר ברמב״ן בבכורות
>יב ,ב( ,ואפ״ה פירש הגר״א דיסוד הדין
דמהני בהו תפיסה להרמב״ם הוא רק משום
סי׳ שט״ו סק״ב(,

זהב
דלא הוי תפיסתו כנגד חמ״ק ,אבל לולי הך
טעמא לא היתה מועלת תפיסתו ,אע״ג דהוי
ברשות ,ומבואר מד׳ הגר״א דתפיסה ברשות
לא מהני] .ונמצא לפ״ז דלשי׳ הרמב״ם,
היכא דאיכא חמ״ק לא מהני תפיסה אפילו
אי תפס ברשותן.
וכן יש להוכיח כשיטת הסמ״ג מדברי רש״י
בב״מ מ ,ב( ד״ה הממע״ה ,דפי׳ סוגית
הגמ׳ גבי תקפו כהן אי מוציאין מידו ,דמיירי
בשתק הישראל ולבסוף צווח ,ודייק מזה
הפנ״י ,דבצווח הישראל מתחילה ועד סוף,
כו״ע מודו דמוציאין מידו .ותמה ע״ז ,דהלא
יסוד הדין דמהני תפיסה בשתק ולבסוף צווח
הוא מדינא דשתיקה כהודאה ,וא״כ בספק
בכור ,כיון דהוי הספק לכל העולם ,ל״ש בזה
כלל ענין שתיקה כהודאה ,וא״כ מאי נ״מ אי
שתק הישראל או צווח .והוכיח מזה הפנ״י
דאין כוונת רש״י דשתיקת הישראל מהני
מתורת הוראת בע״ד ,אלא רק דע״י דשתיק
הישראל דיינינן לתפיסת הכהן כתפיסה
ברשות ,וס״ל לרש״י דעיקר הפלוגתא אי
תקפו כהן מוציאין מידו .הוא דוקא בגוונא
שתפס ברשות ,משא״כ אי בא לידו בגזילה
לכו״ע מוציאין מידו .ונמצא לפ״ז דלמאי
דקיי״ל כמ״ד דתקפו כהן מוציאין מידו ,לא
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דהתרומת הדשן לא נמצא בשום פוסק ,ואם איתא דסבירא להו הכי הוה להו
לפרושי ,דכגון האי ודאי צריך לאודועי ע״כיז.
זר זהב
מהני תפיסת הכהן אפי׳ אם תפס ברשות,
וכשיטת הסם ״ג ,ועי׳ מש״ב בזה בסמוך
בהערה ה׳.
ה .נ ר א ה דמחלוקתם תליא ביסוד הדין
דתפיסה ברשות מהני ,דהתרומת
הדשן ס״ל דהא דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו הוא משום דתפיסה לא מהני לאפוקי
מחמ״ק ]אלא אכתי הוי הממון בחזקת
הבעלים ,וכלשון הרא״ש בפ״ק דב״מ סי״ג
יעו״ש[ ,ואשר לפי״ז מאי דמהני תפיסה
ברשות הוא משום דע״י שמסרו לו הבעלים
את הממון מדעתם ומרצונם נפיק הממון
מחזקתם וקאי בחזקת התופס ונעשה
ל״מוחזק״ ,וכדמשמע מלשון הרמב״ן בסוף
פ״ק דבכורות וז״ל ,״אבל נתנוהו לו הבעלים
הדר הוו להו כהן בעלים״ ,והיינו דהוי
הממון בחזקת שהוא שלו ,וא״כ זה שייך
דוקא במסרו לו הבעלים הממון ע״מ שיהיה
שלו ,משא״כ במסרו לו בתורת שאלה
ופקדון ,דל״ש גדר זה ,ממילא מוקמינן
אחמ״ק.
אולם המוהר״י בן לב והגידולי תרומה ס״ל
דהא דתקפו כהן מוציאין מידו הוא
משום דכא לידו הממון בדרך גזילה
]וכדמשמע מלשון המאירי בכתובות )יט ,ב(
ד״ה וי״מ יעו״ש[ ,ואשר לפי״ז מאי דמהני
תפיסה בדשות הוא משום שע״י שבא לידו
הממון מדעת הבעלים שוב אין כאן תפיסת
גזילה ]וכביאור זה איתא בפנ״י בב״מ )ו ,ב(
יעו״ש[ ,וממילא אין לחלק בזה בין מסרו לו
הבעלים ע״מ שיהיה שלו ,למסרו לו בתורת
שאלה ופקדון ,דמ״מ כיון שבא לידו הממון

שלא בדרך גזילה שפיר מהני תפיסתו] ,ועי׳
בקצה״ח סי׳ ק״נ סק״ב[ ,ועיי״ש בגידו״ת
שדייק כן מלשון הרמב״ן שם ,דמסיק ״ולא
מפקינן ממונא ממאן דתפס הואיל ותפס
ברשות אבל תקיפה מהני״ ,הרי משמע
דהנידון אי מוציאין מידו אם לאו תליא באם
בא לידו בדרך תקיפה אם לאו ,ולפ״ז
בשאלה ופקדון דלא בא לידו בדרך תקיפה
שפיר מהני תפיסתו.
והנה לעיל )הערה ד׳( הוכחנו בשי׳ רש״י
בב״מ )י p ,דתפיסה ברשות לא מהני,
ממש״כ רש״י דפלוגתא דתקפו כהן מיידי
בשתק ולבסוף צווח ,ופי׳ הפנ״י את דבריו
דבצווח מתחילה ועד סוף ,כיון דהוי תפיסתו
בגזילה לכו״ע מוציאין מידו ,ולא נחלקו אלא
בשתק ולבסוף צווח דהוי תפיסתו ברשות,
וא״כ למאי דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו,
נמצא דלא מהני תפיסה ברשות.
אכן להמבואר בד׳ התרומת הדשן ]דתפיסה
ברשות היינו שמסרו לו הבעלים ע״מ
שיהיה שלו[ יש לדחות ראיה זו ,די״ל דכל
מאי דמהני שתיקת הישראל בספק בכור הוא
רק לענין שלא נדון את תפיסת הכהן כתפיסת
גזילה ]וס״ל לרש״י דאי הוי תפיסת הכהן
בגזילה לכו״ע מוציאין מידו ,וכמש״נ לעיל[,
אולם מ״מ תפיסה ״ברשות״ לא הוי ,כיון
שבא לידו הממון שלא ע״י מסירת הבעלים
אלא תפס מעצמו ,ולס ״ז בגוונא דמסרוהו לו
הבעלים ע״מ שיהיה שלו ,שפיר מודה רש״י
דמהני תפיסתו כיון דהד ברשות.
ולכאו׳ יש להוכיח כשיטת התרוה״ד דבבא
לידו מאליו לא מקרי ברשות,
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שסה

ובעל גידולי תרומה ז״ל )שער ס״ח חלק א׳ אות ח׳( הוסיף על דברי מוהר״י בן לב
וכתב להוכיח דהנמוקי יוסף לא סבירא ליה האי דתרומת הדשן ,מדכתב
בריש בבא מציעא )שם( דבור כשלשים סאה בסלע וכן המשכיר בית להכירו
בי״ב זהובים לשנה מדינר זהב לחדש הוי תפיסה ברשות ,והרי התם לא יהיב
ליה אדעתא דיהא שלו ,שהרי אמר כור כשלשים ומצי למימר שהוא נותן לו על
דעת שיוכל לחזור בו עד סאה אחרונה ,וכן בהאי דמשכיר בית לא יהיב ליה
אדעתא דיהא שלו ,ואפילו הכי דן ליה הנמוקי יוסף בתפיסה ברשות ,אלמא
דבל שלא בא לידו בדרך תפיסה ותקיפה הויא תפיסה ברשות י.
זר
ממש״כ התוס׳ בב״ב )ב ,א( גבי כותל
השותפין שנפל לרשות חד מינייהו דלא מהני
תפיסתו באבנים אלא חולקיץ] ,הגם דבאו
האבנים לידו מאליו[ ,ומשמע דבבא לידו
הממון מאליו לא מקרי תפיסה ברשות ,וזהו
דלא כהגידו״ת והמוהר״י בן לב שכ׳ דאף
בבא לידו מאליו מקרי תפיסה ברשות ,וצ״ע.
וי ש ליישב לפמש״נ לעיל )בכלל ב׳ ס״ז ועיי״ש
בהערה ל״ז( ,דהא דלא מהני תפיסה
כשהדין הוא יחלוקו ,אין זה מדין תקפו כהן
כלל ,אלא הוא משום דתפיסה לא מהני לשנות
הדין ,וא״כ בכותל השותפין ]דהדין בו הוא
יחלוקי[ י״ל דבזה לכו״ע לא מהני תפיסה
ברשות ,דכיון דכבר חייל דין יחלוקו ,וקם
דינא ,תר לא מהני תפיסתו לשנות הדין,
]וכעי״ז נתבאר לעיל בהערה ג׳ בשי׳ הסמ״ג
יעו״ש[.
ו .הנה מאי דהק׳ ממשכיר בית לחבירו דלא
עדיף משאלה ופקדון ,אין כוונתו
להקשות דמאחר ואין גוף הבית של השוכר,
על כן הוי רק כפקדון בידו ,דהרי מאי
דמספקא לן התם אינו על גוף הבית כלל,
אלא על זכות השימוש בו ,ולהצד שחודש
הי״ג הוא של השוכר ,הרי דניתנה לו זכות זו
על מנת שיהיה שלו .אלא כוונתו להקשות

זהב
דהיות ומספקא לן שמא השכיר לו רק י״ב
חודש ,והא דהניחו המשכיר לדור גם בחודש
הי״ג ,הוא ע״מ שישלם גם את חודש הי״ג
בנפרד ,א ״כ נמצא דמה שדר בו השוכר
בחודש הי״ג הוא בתורת פקדון ,ואפ״ה כ׳
הנמוק״י דמהני תפיסתו ,וא״כ מוכח דתפיסת
פקדון מיקרי תפיסה ברשות ,ודלא כהתרוה״ד.
ועל דרך זה מתפרשת גם קושיתו מכור
בשלושים סאה בסלע ,דמספקא לן אם
מכר לו כל סאה וסאה בנפרד או דלמא מקנה
לו כל השלושים סאה ביחד ,ולהצד דמקנה
לו את כל השלושים סאה נאחד ,א״כ עד
שלא משך הלוקח את כל השלושים סאה הוי
פקדון בידו ,ואפ״ה כ׳ הנמוק״י דמהני
תפיסתו ,וא״כ מוכח דתפיסת פקדון מקרי
תפיסה ברשות.
ובתימיס בקת״כ )את נ״ז ,נ״ח( כ׳ לחלק
בדעת הרא״ש בין כור בל׳,
למשכיר בית לחבירו .דכור בל׳ מיקרי תפיסה
ברשות ,היות ומאי דיכול המוכר לחזור בו
עד סאה אחרונה ,אין זה משום שלא הקנה
לו את הל׳ סאה עד שימשוך את כל הל׳
סאה ,אלא הוא מדין תנאי ,דאיכא אומדנא
דמוכח דהלוקח מתנה עם המוכר שיוכל
לחזור בו עד שימשוך את כל הל׳ סאה,
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והרב ז״ל בסימן נ״ט הכריע כדעת התרומה הדשן ,ועל דברי הנמוקי יוסף כתב
)סוף סימן ס׳( דהתם שאני כיון שאם יהיה הדין ברור שהדש העיבור יהיה
לשוכר אם כן תפס ברשות ,שהרי הניחו לדור בו והיינו אדעתא שיהא שלו גם
החדש הי״ג ,וכן אם יהיה הדין ברור דראשון ראשון קנה יזכה בו הלוקח שהרי
נתנו לו אדעתא שיהא שלו ,אלא שיש ספק מצד הדין אי חדש העיבור לשוכר
וכן אי ראשון ראשון קנה ,הלכך כיון דתפס ברשות מהני .מה שאין כן כשבא
לידו בתורת שאלה או פקדון ,שאפילו הדין ברור מכל מקום זה שבידו לא בא
לידו ברשות שיהא שלו ,שהרי מתחילה בא לידו בתורת שאלה או פקדון או
מאליו בלא דעת בעלים ע כ ״ לז.
זר זהב
אמנם כיון דעצם המשיכה היתה מדעתו
תפיסה ברשות ודאית ,ולכך מהני .וע״ע
מש״כ בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ג.
ומרצונו של המוכר ,ובשעה שנתן לו רשות
למשוך לא היתה דעתו לחזור בו כלל ,שפיר
הוי תפיסה ברשות .משא״כ במשכיר בית ז .ביאור דבריו ,דספק תפיסה ברשות נמי
לחבירו דמספקא לן על עיקר ישיבתו של
מהני .והיסוד בזה הוא לפמש״נ
לעיל )הערה ה׳( ,דמאי דמהני תפיסה ברשות
השוכר בחודש הי״ג אם הוא נכלל בתשלום
הי״ב חודש או שצריך לשלם עליו בנפרד
הוא משום שע״י שבא לידו הממון ברשות
)והוי פקדון בידו( ,א״כ הוי ספק תפיסה
הבעלים נעשה התופס ל״מוחזק״ בממון,
וא״כ בגוונא דהוי ספק תפיסה ברשות ,נמצא
ברשות ולא מהני.
דהוו תרוייהו ספק מוחזקין ,דלהצד דלא הוי
ונראה להביא סמך לחילוק זה ,דיעוי׳
ברשות א״כ אכתי הוי הראשון מוחזק,
ברא״ש בסוף פ״ק דבכורות ,שכ׳
ולהצד דהוי ברשות הוי התופס ״מוחזק״,
דתפיסה ברשות מהני ,והביא לזה ראיה מהא
וממילא מספק אין מוציאין מידו של התופס,
דמהני תפיסת הלוקח בכור בשלושים עיי״ש,
דאע״ג דהוי ספק ״מוחזק״ ,מ״מ ״תפוס״ הוי
אכן יעוי׳ ברא״ש בפ״ק דב״מ )סי׳ י״ג( שכ׳
בודאי ,ומספק א״א להוציא מתפיסתו.
גבי משכיר בית לחבירו ,דמאי דבא בסוף
החודש כולו לשוכר ,הוא מטעם ״דודאי
אודויי אודי ליה״ ,ומדלא פירש גם התם
דהוא מטעם תפיסה ברשות ]וכמו שפירש
גבי כור בשלושים[ ,משמע דמשכיר בית
לחבירו לא חשיב תפיסה ברשות .והביאור
בזה צ״ל כמש״כ התומים ,דשאני משכיר בית
לחבידו דהוי רק ספק תפיסה ברשות] ,שהרי
להצד דלא השכיר לו את חודש הי״ג הוי רק
פקדון בידו[ ,משא״כ כור בשלושים הוי

ועיקר יסוד זה ]דספק תפיסה ברשות
מהני[ ,יש ללמוד מד׳ הרשב״א
והנמוק״י ב״מ >ו ,א( שב׳ גבי תקפה א׳
בפנינו ,דכיון דהוי בעיא דלא איפשטא ,מהני
תפיסתו מספק ,דלכאו׳ צ״ע ,דהרי קיי״ל דאי
תקפו כהן מוציאין מידו ,וא״כ אמאי מהני
תפיסתו ,ובע״כ צ״ל דכיון דלהצד דאודויי
אודי ליה חשיבא תפיסתו ברשות ,א״כ נהי
דהוי ספק ,מ״מ מספק אין מוציאין מידו,

הונטדם

כלל ז סעיף א

הספיהות

שפז

ודברייו אלה נאמנו מאיד ,ואם שבעיקר ראיותיו שהביא לדעת התרומת הדשן
לדעתי יש להשיב עליהן ,אבל לא אכפיל ,לפי שלדעתי העניה אפילו
הלואה לא הויא תפיסה ברשות כמו שיתבאר בסמוך )ס״ב( בסייעתא רשמיא,
ומכל שכן שאלה ופקדון דלא הוי תפיסה ברשות .אבל יש לכאורה שום עיון
כזה מהא דכתב הרא״ש בסוף פרק קמא דבכורות )סי׳ טו( משמיה דהרמב״ן
דמשום הכי במת ביום שלשים לרבי עקיבא אם נתן לא יטול משום דהכהן תפס
ברשות ,והעתיק הרב לשונו כסימן נ׳ ,וכן כתבו התוס׳ כפרק יש בכור )מח־ ד״ה
ואם( הבאתי דבריהם לעיל בכלל ג׳ סעיף ד׳ ,והרי רוב הפוסקים פסקו התם
כשמואל דהפודה בנו בתוך שלשים יום ונתעכלו המעות אין בנו פדוי כשמואל,
ואליביה מוקמינן להאי מתניתין התם )מט (.ראיירי באיתנהו למעות בעינייהו,
וכן דעת התוס׳ דהלכתא כשמואל ,ובמרובה )כ״ק ע .ד״ה אמטלטלין( כתבו דמהאי
טעמא מהני התם הרשאה בנתן פדיונו בתוך שלשים משום דאליביה דשמואל
לא מצי יהיב ליה על מנת להוציאן אלא בתורת פקדון דוקא ובפקדון לכולי
עלמא מהני הרשאה ע״ש ,וכיון דבתורת פקדון הוי ביד הכהן מדוע תקרא
תפיסה ברשות כיון דפקדון לא הוי תפיסה ברשות.
זר

ומבואר דספק תפיסה ברשות מהני] ,וכן
ביאר את רבריהם בשיעורי הגר״ש רוזובסקי
על ב״מ שם ,ועי׳ מש״ב בזה לעיל כלל ג׳
הערה כ״ג[.
א ל א שלפ״ז צ״ע ,דהרי הרמב״ן בב״מ )שם(
כ׳ גבי כור בשלושים סאה בסלע,
דכיון דהוי תפיסתו ברשות ,אם חזר הראשון
ותפס מוציאץ מידו .ובשלמא אי הוי תפיסה
ברשות ודאית ,ניחא ,דכיון דהוי ודאי מוחזק,
לא מהני תפיסה מיניה ,אולם להמבואר דהוי
רק ספק תפיסה ברשות ]והא דאין מוציאין
מידו הוא מתורת ״תפוס״[ תקשי ,שהרי
מ״תפוס״ לחוד מהני תפיסה ,וכדמוכח כן
מד׳ הרשב״א והנמוק״י הנ״ל שב׳ גבי תקפה
א׳ בפנינו דאם חזר השני ותקף אין מוציאין
מ Tו ,וע״כ הטעם בזה הוא כנ״ל ,דכיון דגם
הראשון שתפס לא הוי אלא ספק ״מוחזק״,

זהב
]והא דאין מוציאין מידו הוא רק מתורת
״תפוס״[ ,לכך מהני תפיסה בחזרה ,וא״כ
צ״ע מ״ש כור דשלושים שב׳ הרמב״ן דלא
מהני תפיסה בחזרה.
וצ״ל דמש״כ הרמב״ן דבתפס ברשות לא
מהני תפיסה בחזרה ,הוא דוקא לגבי
כור בשלושים ,דבזה הוי תפיסה ברשות
מתורת ודאי ,ומשום דבשעה שמסרו לו ,לא
היה דעתו לחזור בו כלל ,אלא מסרו לשם
קנין] ,וכמש״ב התומים )בקת״כ אות נ״ז ,נ״ח,
הובא לעיל בהערה ו׳( ,לחלק בין כור בל׳ לשאר
תפיסה ברשות[ ,וכיון דהוי מוחזק בודאי ,לא
מהני תפיסה בחזרה ,משא״כ בגוונא דהוי
ספק תפיסה ברשות ,וכגון במשכיר בית
לחבירו ,וההיא דתקפה א׳ בפנינו ,כיון דבזה
הוי רק ספק מוחזק ,לכך אם חזר השני ותפס
אין מוציאין מידו.

שסח

הונטדם

כלל ז סעיף א

הספיהות

ויש לומר דהתם שאני ,שאף שבעינן שלא יתעכלו המעות ובתורת פקדון הם ביד
הכהן היינו דוקא עד הגיע עת הפדיון ובהגיע הזמן תו הם שלו לחלוטין,
והוי כאילו אמרו להם הבעלים יהיו חמש סלעין הללו בפקדון בידך עד עת
שיגיע זמן הפדיון ,ובהגיע הזמן יהיו שלך בפדיון בני ,משום הכי במת בתוך
שלשים יוכל להרשות עליהן דהאי שעתא פקדון נינהו ,אבל במת ביום שלשים
דהוא ספיקא אם הוא זמן הפדיון או לא שפיר הוי תפיסה ברשות ,שהרי אם
הדין שזמן הפדיון הוא תו הוה הכהן תפס ברשות ,דשוב יצא מתורת פקדון
שהרי הבעלים נתנו לו אדעתא שיהיו של הכהן אם הדין עמו״ ,אבל שאר
שאלה ופקדון אפילו אם הדין עם התופס מכל מקום לא הוי תפיסה ברשות לפי
שהבעלים לא התפיסוהו אדעתא דהכי וע״ד שחילק הרב ז״ל ,והוא נכון “:
זר זהב
תפיסתו הוא מדין תפיסה ברשות ,ולא מדין
ח .הנה רבינו לעיל )כלל ג׳ ס״ ס פי׳ דהא
תפיסה קודם שנולד הספק ,ודו״ק,
דמיאנו התום׳ בבכורות )מח ,ב(
לפרש דמהני תפיסת הכהן בסודה בנו בתוך
ט .יערי׳ בגידו״ת שהק׳ על התרוה״ד
ל׳ ,מדין תפיסה קודם שנולד הספק ]וכמש״כ
ממש״ב הראשונים דבמשכיר
הסמ״ג בעשין צ״ה[ ,הוא משום דס״ל
בית לחבירו ,וכור בשלושים מהני תפיסה
דתפיסת הכהן הוי בתורת פקדון ,ותפיסת
ברשות ,והוסיף בזה וז״ל ,״ולא דמי )משכיר
פקדון לעולם מקרי תפיסה לאחר שנולד
כית לחברו וכור כשלושים( לההוא דספינה )ב״מ
הספק ,ולהכי פירשו התוס׳ דמהני תפיסת
עט ,א( ,והנך דמייתי התם ,דודאי הנהו תחילת
הכהן מטעם דהוי תפיסה ברשות .ועיי״ש
נתינתם היתה אדעתא דיהא שלהם לחלוטין״.
)הערה י״ז( שהוכחנו מזה דשיטת התוס׳ היא
ומש״כ ״והנך דמייתי התם״ כוונתו למה
דאף תפיסת פקדון מקרי תפיסה ברשות ודלא
שהביא הרא״ש שם גבי בכור שמת ביום ל׳
כהתרוה״ד.
)בכורות מט ,א( ,דאמר ר״ע דאם נתן )האב ה׳
סלעים( לא יטול ,וס״ל להגידו״ת ,דבכה״ג
אכן לפמש״כ רבינו כאן יש לדחות ,דהגם
פשיטא דנחשב לתפיסה ברשות ,שהרי
דבפודה בנו הוו המעות פקדון ביד
מעיקרא נתן האב הה׳ סלעים לשם פדיון
כהן ,מ״מ זהו רק עד שעת הפדיון ,משא״כ
מתורת ודאי ,ורק אח״כ נתחדש האונס ומת
משעת הפדיון ואילך ,כיון שהמעות שלו,
הבן ,וכיון דבשעה שנתנן לו לא עלה על
ממילא מקרי תפיסה ברשות .אלא שסברא זו
דעתו שימות בנו ,ונתן הה׳ סלעים לשם
מהני דוקא לענין תפיסה ברשות ,משא״כ
פדיון ,א״כ הוי תפיסה ברשות גמורה] ,והוא
לענין תפיסה קודם שנולד הספק ,כיון רעד
הרין בספינה שטבעה ,דכיון דבשעה שנתן
שעת הפדיון הוו המעות פקדון ביד הכהן,
א״כ חשיב תפיסה לאחר שנולד הספק,
הכסף לא עלה על דעתו שתטבע הספינה,
הוי תפיסה ברשות גמורה[ ,משא״כ משכיר
ולהכי הוצרכו התוס׳ לפרש דהא דמהני
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שפט

ב מיהו כתב הרב ז״ל כסימן ס״א דהיכא דהלוה אחד לחבירו מעות ורוצה
הלוה לתפוס המעות מכה ספיד,א דדינא מהני תפיסה אפילו לדעת
התרומת הדשן ,דעד כאן לא ד,אמר אלא בשאלה ופל,דון דכיון דהדר כעיניה אס
כן לא הוי ליה התופס בעלים ,דפקדון כל היכא דאיתא ברשותיה דמריה איתא,
אבל הלואה כיון דלהוצאה ניתנה אם כן הוי ליה התופס בעלים ,דהא ודאי
במעות לא שייך לומר אוקי ממונא בחזקת מרא ל,מא דאין לו בעלים ידועים
כיון דלהוצאה ניתנה ע״כ .ובעניותי נראח דגם חלואה לאו תפיסח ברשות חוא,
כיון דלאו אדעתיה שיהא שלו יהיב ליה אלא אדעתיה דלישתלים מיניה
זר זהב
ברשות ,ולא עדיף מכור בשלושים שב׳
בית לחבירו וכור בל /כיון דמספקא לן בהא
הרבינו פרץ והריב״א דלא חשיב תפיסה
גופא אי נתנן מעיל,רא ע״מ שיהיו שלו,
ברשות ,ודו״ק.
ממילא הוי רק ספק תפיסה ברשות.
ו הנ ה לעיל )הערה ד׳( הוכחנו מדברי הרבינו
פרץ )ב״מ קב p ,והריב״א )כתובות עו,
 ,pשפירשו דהא דמהני כור בשלושים הוא
מטעם שתפס קודם שנולד הספק או מטעם
תפיסה בברי ]ומיאנו לפרש מטעם תפיסה
ברשות[ ,דע״כ ס״ל כהסמ״ג דתפיסה ברשות
לא מהני .אכן להמבואר יש לדחות ,דמש״כ
הרבינו פרץ והריב״א הוא דוקא התם גבי כור
בשלושים ,דהוי ספק תפיסה ברשות ,משא״כ
בנידון הסמ״ג גבי בכור שמת ביום ל׳ ,דהוי
תפיסה ברשות מתורת ודאי ,שפיר מורו
דמהני.
או ל ם לפי מש״כ רבינו כאן ,דלדעת
כשמואל עד יום
הפוסקים
השלושים הוו המעות פקדון ביד כהן ,הרי
שא״א לפרש כן ,דלפ״ז נמצא דבפודה בנו
ביום ל׳ ,רק מיום השלושים הוו המעות אצל
הכהן בתורת בעלים] ,משא״ב עד יום
השלושים הוו המעות רק בתורת פקדון
אצלו ,ופקדון לא מקרי תפיסה ברשות[ ,וכיון
דבזה גופא מספקא לן אם הגיע יום
השלושים ,נמצא דאבתי הוי ספק תפיסה

י .משמע דשורש מחלוקתם הוא בעיקר
טעמא דפקדון לא הוי תפיסה
ברשות ,דרבינו ס״ל דיסוד דין תפיסה
ברשות הוא לאשוויי התופס ל״מוחזק״
בממון ,וא״ב זהו דוקא אם נתנו לו הבעלים
הממון ע״מ שיהיה בעלים ,משא״ב בפקדון
דנתנו לו הבעלים ע״מ שיחזירנו לאחר זמן,
לא מקרי תפיסה ברשות ,ואשר לפ״ז
בהלואה ,כיון שנתנו לו המלוה רלן ע״מ
לישתלם מיניה ,לא מקרי תפיסה ברשות.
אולם הש״ך ס״ל דמאי דפקדון לא הוי
תפיסה ברשות ,הוא משום דפקדון כל היכא
דאיתא ברשותיה דמריה איתא ,ונמצא
דבשעה שנתנו לו הבעלים הפקדון לא היה
ברשותו כלל ,אלא ברשות המפקיד ,כיון
שהנפקד תופסו עבורו ,ומה שאח״כ הנפקד
תופס הפקדון עבור עצמו )מחמת הספק(
כבר הוי תפיסה שלא ברשות ,ואשר לפ״ז
בהלואה כיוון דלהוצאה ניתנה ,ומשעה
שנתן המלוה את המעות יצאו מרשותו ,א״כ
אין הלוה תופסם כלל עבור המלוה ,ושפיר
הוי תפיסה ברשות.

שע
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וראיה ברורה לזה מתשובת הרשב״א >ח״א( סימן תקע״א באשה שמסרה את
כעלה ואין ידוע כמה ,דהשיב ז״ל ,בפרק הכונס )ב״ק סב (.איבעיא לן
אי עשו תקנת נגזל במסור ולא איפשיטא ,וכיון דלא איפשיטא מספיקא לא
מפקינן ממונא .ומה שראיתי למקצת הרבנים דהכא תפס דהיינו הכתובה
שהוא חייב לה אינו נראה לי כלל ,דלא אמרינן הכי אלא כשלא תפס בעדים,
אבל הבא דתפס בעדים דשטד כתובה בידה לא עכ״ל ,ואי סלקא דעתך
דהלואה הוי תפיסה ברשות ראוי היה שיהני תפיסת הבעל כדמי כתובתה״.
וראיה זו מביא באורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן ס״א־ס״ב( גם כן וברורה

היאינ.
זר
יא .לכאו׳ יש לחלק בין הלואה לכתובה,
דתפיסה ברשות הוא רק היכא
דמסרו לו הבעלים ע״מ שיהיה שלו ,דעי״ז
מיעקר חמ״ק ,וכמש״כ רבעו להלן בסוף אות
ר ,וזה שייך דווקא בהלואה דהמלוה מוסר
ללוה את מעות ההלואה ,והוי תפיסת הלוה
במעות ׳מדעת׳ הבעלים ,משא״כ בכתובה
דאינה בדרך הלואה ,אלא בדרך התחייבות
מהבעל לאישה ,ואין בזה מסידת ממון כלל,
א״כ לא מיעקר חמ״ק ,וממילא לא חשיב
ברשות ,וצ״ע בזה.
יב .י ל ״ ע אמאי לא תהני תפיסת הבעל
בדמי הכתובה מטעם דהוי
תפיסה קודם שנולד הספק ,דעד כאן לא
פליגי הש״ך ורבינו אלא כלפי תפיסה
בדשות ,אולם לגבי דין תפיסה קודם שנולד
הספק ,ליכא נ״מ בין תפיסת הלואה לשאר
תפיסות ,ואי מהני בכ״מ תפיסה קודם שנולד
הספק ,א״כ ה״ה בהלואה] .ולא דמי לשאלה
ופקדון דחשיב תפיסה לאחר שנולד הספק,
דפקדון משעה שנמסר לשומר כל היכא
דקיימא כרשות מריה איתא ,ואח״כ כשתופס
הנפקד מחמת הספק ,הוי תפיסתו לאחר
שנולד הספק ,וכמש״כ בתרוה״ד )סי׳ שי״ד(,

זהב
וא״כ הך סברא שייכא דוקא לגבי פקדון ולא
לגבי הלואה כיון דלהוצאה ניתנה] .וכן נקט
בנתה״מ בכללי תפיסה סי״ב ,דתפיסה
בהלואה מקרי תפיסה קודם שנולד הספק,
יעו״ש[.
ובשלמא לדעת הרשב״א ]שכ׳ דלא מהני
תפיסת הבעל בכתובה[ ,י״ל
דאזיל לטעמיה דתפיסה לא מהני אפי׳ קודם
שנולד הספק ,וכמש״כ רבינו לעיל )כלל ב׳
ס״ב( ,אולם לפי מאי דקיי״ל לדינא דתפיסה
מהני קודם שנולד הספק] ,וכמו שהכריע
רבינו לעיל כלל )כלל׳ ג׳ ס״ג( ,וכ״כ הש״ך
בתק״כ סי׳ ע׳[ ,צ״ע אמאי לא תהני תפיסה
בחוב מטעם תפיסה קודם שנולד הספק.
וצ״ל כמש״ב רבינו לעיל )כלל ג׳ ס״ס,
דתפיסה קודם שנולד הספק מהני
דוקא בנולד הספק לגריעותא דהתופס,
משא״כ בנולד הספק לטיבותא ,לא מהני
תפיסה ,וא״כ בגוונא דתפיסה בחוב ,כיון
דעד שנולד הספק היה המלוה מחוייב בודאי,
]וכגון בגוונא דהרשב״א דקודם שנולד הספק
על המסירה היה הבעל מחוייב בכתובה
בודאי[ ,נמצא דהספק נולד לטיבותא דהבעל,
ולכך לא מהני תפיסתו.
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שעא

ואם שלפי מה שכתב הרב ז״ל בסימן ל,״ל דהיכא דיש לאידך שטר לא מהני לזה
תפיסה במעות שחייב לו ע״ש יש להשיב על ראיה זו ולומר דהרב לא ל,אמר
דהלואה הוי תפיסה ברשות ומהני אלא כשאין ביד אידך שטר אבל באידך נקיט
שטרא לא ,גם דבר זה לא נהיר בעיני ,דמה בכך דאידך נל,ט שטרא כיון דשטר
העומד לגבות לאו כגבוי דמי^ )יבמות לח .(:ומה שנסתייע לסברתו זאת מדברי
הרי״ף בפרק יש נוחלין ) ב״ ב ס .בדפי הרי״ף( גבי בעיא דבעי רבא בבריא היאך תיל,ו,
הלכך מוקמינן כתובה אהזקתה ועל הבעל להביא ראיה דמחלה ,אלמא דלא מהני
תפיסה כיון שיש לאידך שטרא ,לדעתי העניה לא מן השם הוא זה אלא מטעמא
דידי משום דהלואה נמי הוי תפיסה שלא ברשות ודעת הרי״ף אליביה דהרמב״ן
)במלחמות ב״ק יא :בדפי הרי״ף( דלא מהני תפיסה בתיל,ו.
דש לי להביא ראיה דאפילו היכא דנקט אידך שטרא מקרי הלוה תפס ,והיא
מדברי הרמב״ן והר״ן בפרל ,איזהו נשך )ב״מ סז (.שהשיבו על הראב״ד במה
זר ז ה ב

יג .הש״ך בתק״כ כ׳ ליישב קושיא זו ,דהא
דקיי״ל דשטר העומד לגבות
לאו כגבוי דמי ,הוא דוקא היכא דאיכא ספק
על גוף השטר ,משא״כ בגוונא דהרשב״א,
דהספק נופל מצד אחר] ,והיינו דרוצה הבעל
לתפוס את דמי הכתובה כנגד ספק של חיוב
אחר[ ,ואין הספק נופל על גוף השטר ,שפיר
חשיב מוחזק .והביאור בזה הוא כמש״כ
בקצה״ח )סי׳ י״ב סק״א( ובאב״מ )סי׳ ט׳ סק״א(,
דלא נחלקו ב״ה וב״ש אי שטר העומד לגבות
כגבוי דמי ,אלא בשטר ספק ,משא״כ בשטר
ודאי ,כו״ע לא פליגי דהוי כגבוי] ,ולפ״ז ביאר
הקצה״ח טעם הפוסקים דמגו בשטר מהני,
ולא חשיב להוציא ,דע״י המגו נסתלק הספק
והוי שטר ודאי ,וממילא הוי כגבוי ,עיי״ש[,
וא״כ ה״ה הכא ,כיון דאין הספק נופל על גוף
השטר ,אלא מצד אחר ,חשיב השטר לגבוי,
וממילא לא מהני תפיסה.
א ל א דאכתי צ״ע בזה מדברי הרי״ף שהביא
רבינו בסמוך ,גבי בעיא דרבא בבריא

היאך ,שכ׳ דמספק מוקמינן הכתובה
אחזקתה ,והרי התם הספק הוא על גוף
השטר אי מחלה כתובתה] .ואכן הש״ך שם
כ׳ דזהו טעם הפוסקים שהכריעו דלא חשיבא
האשה מוחזקת ,דהוא משום שהספק הוא על
גוף הכתובה ,אמנם בדעת הרי״ף שכ׳ דהוי
איהי מוחזקת ,צ״ע כנ״ל[.
ונראה ליישב לפמש״ב הרשב״א בכתובות
)ט ,ב( לחלק בין היכא דהיה לשטר
שעת הכושר ,וכההיא דמתו בעליהם עד שלא
שתו >עי׳ סוטה כה ,א( ,דבזה ס״ל לב״ה דלאו
כגבוי דמי ,שהרי להצד שזינתה לא היה
מעולם חיוב כתובה ,לבין שטר שהיה לו
שעת הכושר ,והספק הוא רק אם נפקע
שיעבודו ]וכההיא דסטראי ) ע י ׳ שבועות מא ,א(
דמייתי הרשב״א שם[ ,דבזה מודו ב״ה דהוי
כגבוי .ולפ״ז בגוונא דהרי״ף דהיה לו לשטר
שעת הכושר ,ורק מספקא לן אי פקע
שיעבודו ,ע״י מחילתה שפיר הוי כגבוי והוי
איהי מוחזקת ,וא״ש.

שעב
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דסוכר דאפילו אבק ריבית דאינה יוצאה בדיינים אי תפס הלוה מיניה דהמלוה
לא מפקינן מיניה ,והשיב הרמב״ן עליו ממה שאמרו בש״ס )שס( בענין האוכל
פירות משכנתא בגוונא שהיא אבק ריבית דלא מהשבינן משטרא לשטרא,
ולדעת הראב״ד הא תפס הלוה ואיך מפקינן מיניה ,ומי עדיף ממאן דתפס
מיניה בעל כרחו .ואי משום שטרא ,הא קיימא לן שטר העומד לגבות לאו
כגבוי דמי ,עכ״ל הרמב״ן ,וכן כתב הר״ן הביאם מוה״ר בצלאל אשכנזי
בשיטתו לשם .הרי לך בפירוש דהיכא דמהני תפיסה מהני תפיסת הלוה אף
דנקט אידך שטרא יי ,ואם כן הא דכתב הרשב״א דלא מהני תפיסת הבעל בדמי
כתובתה על כרחך הוא משום דתפיסה שלא ברשות הוא וזה ברור:
וכזה נראה לי ליישב דעת הרמ״א בח״מ סימן ס״ה )סכ״ג( שמחלק שם דדוקא
בשטר אחד פרוע הגדול פרוע אבל אומר שטר אחד מחול לך הקטן
מחול ,והוא מתשובת מוהרד״ך )בית ב׳ חדר ד( ומטו בה משמיה דהרשב״א ז״ל
)עי׳ שו״ת הרשב״א ח״ו סי׳ ה׳( ,ורבנן כתראי ז״ל מקהי בה אקהותייהו כמ״ש
הש״ך שם )ס״ק עח( ,דמהרד״ך מדמה לאומר שדה אחת מכור לך המבואר
בח״מ סימן רי״ח )ם״כ( “י ,ולא דמי ,דהתם המוכר מוחזק בשדהו אבל הכא
זר זהב
יד .א כן בדעת הראב״ד שכ׳ דבההיא דאוכל
כלל במה דאיכא שטר כנגדו ,דמ״מ ע״י
פירות משכנתא לא מהני תפיסת
שתפס זכה במעות והוו שלו.
הלוה ,י״ל דהוא מה״ט גופא דאיכא כנגדו
טו .היינו דהרמ״א ס״ל דבטוען הלוה שטר
שטר ,דאע״ג דקיי״ל דשטר העומד לגבות
א׳ מחול לך חשיב הלוה
לאו כגבוי דמי ,שאני הכא דהוי שטר ודאי
״מוציא״ היות והוי המלוה מ״ק מכח
וכמש״נ בדעת הש״ך ,וראיית רבינו היא
שעבודו ]ודמי לשדה אחת מכור לך דהוי
מדברי הרמב״ן והר״ן שהשיגו על הראב״ד.
הלוקח מוציא[ .ובב״ש )אה״ע סי׳ ס״ו ס״ג( כ׳
ובאמרי בינה )דיני דיינים סי׳ מ״ו( ,כ' לדחות
ללמוד מדברי הרמ״א לכל ספק מהילה על
ראיית רבינו ,דדברי הש״ך הם לגבי תפיסה
כתובה ,דהבעל חשיב מוציא מחבירו ועליו
בספק ,דבזה זכייתו בממון היא ע״י שנעשה
הראיה ,ומספק צריך לשלם כתובתה] .ועי׳
לתפוס ומוחזק במעות שתפס ,ומספק אין
במהרש״א כתובות )עו ,א( ,שהוכיח מד׳
מוציאין מידו ,אולם מש״כ הרמב״ן והר״ן
התוס׳ שם דהאשה חשיבא מ״ק כיון דאית
הוא לגבי תפיסה באבק ריבית ,דהחיוב הוא
לה שטר כתובה ,ועי׳ בבית יעקב שם[.
ברור אלא שאינו יוצא בדיינים ,ואי תפס
הלוה מהמלוה אין מוציאין מידו כיון שזכה
וצ״ע בזה מדברי השו״ע )אה״ע סי׳ ק״ו ס״א(
לגמרי במעות שתפס ,ובזה ליכא גריעותא
גבי בעיא דרבא בבריא היאך
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שעג

המקבל מוחזק במעות ודמי לפרוע ,ומהאי טעמא אמרינן בסימן מ״ב )ס״ח(

דאף בשובר יד בעל השובר על העליונה נגד השטר ואף שכתב בו לשון
מחילה וכדאיתא בסימן מ״ג )סכ״ה-כ״ו( וצ״ע .עכ״ל הש״ך .וגם הרב הכנסת
הגדולה )חו״מ סימן ס״ה הגב״י סעי׳ ל׳( מהסס שם טובא בהאי מילתא ,עד
שהעלה דהרשב״א סבירא ליה דלא אמרינן אי תפס לא מפקינן מיניה אלא
בדתפס שלא מדעת המלוה ,אבל הבא דתפס מדעת המלוה אף על פי שהוא
תפוס מפקינן מיניה .ואע״ג דכתב בעל התרומות )שער ס״ח חלק א׳ אות ח׳(
משמיה דהרמב״ן ז״ל דהא דכתב הרי״ף גבי איסתרי מאה מעי דאי תפס
לא מפקינן מיניה ,פירוש לפירושו אם נתן לו מאה מעי ברשותו או שנתן
לו המטלטלין כיון דברשות)יה( יהיב ברשותיה קיימי והמוציא מחבירו עליו
הראיה ,הרשב״א ז״ל לא סבירא ליה הכי עכ״ל .ובעיני יפלא על הרב
הכנסת הגדולה שערב לו לומר דהרשב״א יסבור דתפיסה שלא ברשות מהני
ותפיסה ברשות לא מהני מה שההיפוך מבואר בפי כל הראשונים ז״ל כמו
שהראית לדעת בסעיף א׳ ,ותו איך נעלם הימנו דברי תשובת הרשב״א
שהביא הבית יוסף ]בחו״מ[ סימן מ״ב שכתב להדיא דאי מטלטלי נינהו
זר ז ה ב

]דמספקא לן אי מחלה כתובתה[ ,דפסק
המחבר דמספק מפסדת כתובתה כיון דהרו
היורשין מוחזקין ,הרי להדיא דבספק מחילת
כתובה נידון הבעל למוחזק והאשה שהיא
בעל השטר למוציא ,ומדשתיק ליה הרמ״א
משמע דס״ל כוותיה ,והוא לכאו׳ סותר
למש״ב הרמ״א הנ״ל בחו״מ ,דהלוה הוי
מוציא ובעל השטר הוי מוחזק .ועי׳ מש״ב
בהגהוח הגרעק״א )חו״מ ס״ה סקכ״ג(.
ובפשוטו יש ליישב את דברי הרמ״א
בחו״מ עם דברי המחבר
באה״ע ,דמש״ב הרמ״א דבשטר א׳ מחול
מוקמינן אחמ״ק דהמלוה ,הוא דוקא בספיקא
דמציאות ,משא״ב דברי המחבר גבי ספיקא
דבריא היאך ,שפסק דהוו יורשי הבעל
מוחזקין בכתובה ,הוא בספיקא דחיקו,

ובספיקא דתיקו מוקמינן ממונא היכא דקאי,
כמבואר ברשב״ם בב״ב )קסו , p ,ועי׳ בזה
לעיל כלל ד׳] .אמנם זהו דלא כדברי הב״ש
הנ״ל שב׳ דבספיקא דדינא גובה כתובתה[.
ובזה א״ש מה שהביא בהגהות הגרעק״א
)חו״ר שם( מדברי הנמוק״י בב״ב )ו ,ב(
גבי ספיקא דאחזיק להורדי דהוי ספק אי
מחל על זכות השימוש ,רב׳ הנמוק״י
דמוקמינן התשמיש אחזקת המוחזק ,ולכאו׳
הוא סותר לדברי הרמ״א )חו״מ סי׳ ס״ה(
דבספק מחילה מוקמינן אחמ״ק .אמנם
להמבואר א״ש ,דשאני התם דהוי ספיקא
דדינא ולהכי מוקמינן התשמיש ביד המוחזק
ולא מוקמינן אחמ״ק .ומצאתי שכבר עמד
בחילוק זה הגרעק״א בדרו״ח על ב״מ )עו ,א(
יעו״ש היטב.
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ותפס מדעת בעלים קנינהו ,הרי דאיהו ז״ל קאי בשיטת רבו הרמב״ן דתפיסה
ברשות מהני ושלא ברשות לא מהני ”:
אמנם בעניותי הקושיא ההיא מעיקרא לא קשיא ,לפי דהלואה נמי תפיסה דלא
ברשות היא וכמו שכתבתי ,משום דהמלוה לאו אדעתא דהכי יהיב ליה
אלא אדעתא דלישתלים מיניה ותפיסה ברשות בעינן שהבעלים ימסרהו להתופס
אדעתא שיהא שלו וכמו שכתב התרומת הדשן ,ומשום הכי בשטר אחד מחול
לך שהספק אם הגדול מחול או הקטן מוקמינן להחוב בחזקת מרא קמא עד
שיתברר שנמחל ,וכדרך שכתב הרי״ף בפרק יש נוחלין )ב״ב ם .בדפי הרי״ף(
דמוקמינן לכתובתה בחזקתה ,ותפיסת הלוה בדמי חובו לא מחני משום דהוא
תפיסה שלא ברשות .מה שאין כן בשטר אחד פרוע לא שייך לוקמה החוב
בחזקת מרא קמאי׳ ,שהרי אין אנו מפקינן כלום מחזקתיה ,דאפשר דהגדול
נפרע ושילם לו הלואתו והחזיר למלוה את שלו״.
זר ז ה ב

טז .וכן מבואר בחידושי הרשב״א בב״ב
)קה ,ב( ד״ה התם ,דפירש טעמא
דמהני תפיסה במרחץ ובכור בשלושים ,וז״ל
״דלא אמרינן בכי הא אוקי ממונא בחזקת
מאריה קמא ,ואע״ג דתפס בעדים ,אלא אוקי
בחזקת מאן דתפיס מדעתייהו דמרייהו
קמאי״ ,הרי דס״ל דתפיסה ברשות מהני.
יז .מבואר דטענת פרעון לא חשיבא טענה
להפקיע מחמ״ק .ויש להוכיח
כן מהא דבמלוה ע״פ נאמן הלוה בטענת
פרוע ,והרי קיי״ל דתפיסה בברי לא מהני
להפקיע מחמ״ק ןאא״כ איכא ספיקא לפנינו[,
וע״כ מוכח דטענת פרעון לא חשיבא טענה
כנגד מ״ק] ,ודוחק לומר דכיון דחוב עומד
לפרעון חשיבא ספיקא לפנינו ולכך מהני
תפיסת הלוה[.
אולם במש״כ רבינו דטענת מחילה חשיבא
טענה כנגד מ״ק ,יל״ע בזה ממש״כ
המרדכי בב״ב )סי׳ תס״ט( דאין הלוה נאמן

בטענת מחילה כיון דהוי טענה גרועה
]ונסתפק שם אם יהיה נאמן בטענת מחילה
במגו דפרוע יעו״ש[ ,ולדרכו של רבינו קשיא
אמאי צריך בזה לטעמא דהוי טענה גרועה,
והרי בלא״ה אינו נאמן כיון דהוי טענה
להפקיע מחמ״ק דלא מהני .ולכאו׳ מוכח
מדברי המרדכי ,דגם כלפי טענת מחילה לא
נחשב המלוה למ״ק וכמו לענין טענת פרעון,
והביאור בזה צ״ל ,דכיון דשעבוד אינו ממון
גמור ,אלא רק זכות לגובינא ,ל״ש בזה
חמ״ק.
יח .הנה מקור דברי הרמ״א דבשטר א׳
פרוע חשיב הלוה למ״ק ,הוא
מתשר הרשב״א שהביא רבינו לעיל .וצ״ע
ממש״ב הרשב״א בחידושיו על גיטין )ע ח ,ב(,
גבי ספק פרעון ,דאמרינן התם דתרי אמרי
דהוי קרוב למלוה ותרי אמרי דהוי קרוב
ללוה ,יחלוקו ,והק׳ הרשב״א אמאי לא נימא
הממע״ה ויפטר הלוה לגמרי ,ותירץ דכשם
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והגע בעצמך ,מי שהפקיד אצל חבירו ואחר כך נולד ספק בחזרה שנים אומרים
החזיר ושנים אומרים לא החזיר ,דודאי אין מחייבין את הנפקד ואף
דפקדון לא הוי תפיסה ברשות ,משום דאין רצון הנפקד להוציא מידי מחזקת
המפקיד אלא דמספקא לן דילמא כבר החזיר לו את שלו'“ .ומה שנתבאר
זר ז ה ב

שיש לנו לומר אוקי ממונא אחזקת הלוה,
ה״נ יש לנו לומר אוקי ממונא אחזקת המלוה
שהיה מחוייב הלוה עד השתא ,ולכך מספק
יחלוקו .ומבואר מדבריו דבספק פרעון חשיב
המלוה למ״ק ,וזהו דלא כמש״ב בתשר
הרשב״א הנ״ל דלגבי ספק פרעון לא חשיב
המלוה מ״ק ]ועי׳ בספר אבי עזרי פ״ט מהל׳
טו״נ ה״זן .אכן יש לפרש ,דאין כוונת
הרשב״א בגיטין דהמלוה אית ליה חמ״ק
לגבי הלוה ,אלא רק דאית ליה חזקת חיוב,
ומהני חזקת חיוב של המלוה לגרע בחזקת
ממון של הלוה וממילא חולקין ,ועי׳ מש״כ
בזה בסמוך בהערה י״ט.
וערד יל״ע בזה ,ממש״כ הרשב״א בחידושיו
על גיטין ) ס ג  p ,גבי ספיקא דתן כזכי,
דהמלוה חשיב מ״ק לגבי הלוה ,הגם דהוי
הספק בפרעון ,ולכאו׳ הוא סותר לד׳
הרשב״א בתשו׳ דבספק פרעון חשיב הלוה
למ״ק .ואולי יש לחלק ,דשאני התם דאין
הספק אי נעשה פרעון ונפקע החוב ,אלא אי
מצי הלוה לחזור בו וליתן מעות אחרים,
וס״ל להרשב״א דבהך ספק הוי המלוה מ״ק.
אכן עיקר סברת הרשב״א בגיטין דבספק
חזרה הוי המלוה מ״ק צ״ב ,ועי׳ בד׳ רבינו
לעיל כלל ה׳ ס״ה ושם בהערה כ״א ,וצ״ע.
יט .עי׳ באמרי בינה
שהביא מתשו׳ הר״י מיגש )סי׳
קע״ב( שכ׳ דבספיקא דתרי ותרי על פרעון
השטר ,דתרי אמרי שפרע ותרי אמרי שלא
פרע ,מוקמינן השטר אחזקתו ועל הלוה

)דיני דיינים סי׳ מ״ו(

לשלם ,וצ״ע מ״ש מדין הרמ״א דשטר א׳
פרוע ואיני יודע אם גדול או קטן ,דיד הלוה
על העליונה ומספק צריך לשלם רק הקטן,
דאמאי לא מוקמינן התם השטר הגדול
אחזקתו.
וצ״ל דשאני נידון הר״י מיגש דהספק הוא
אם היה בזה פרעון כלל ,דבזה אין
הלוה נאמן לטעון פרוע ,כיון דמצי המלוה
לטעון כנגדו שטרך בידי מאי בעי ,משא״כ
בגוונא דהרמ״א ,הרי א׳ מב׳ השטרות בודאי
נפרע ,ורק מספקא לן איזה שטר הוא זה
שנפרע אם הגדול או הקטן ,ובזה ל״ש כלל
סברת שטרך בידי וכו׳ ,שהרי חזינן קמן דא׳
מב׳ השטרות נפרע בודאי ואפ״ה השאירו
הלוה ביד המלוה ,ולהכי נאמן הלוה מספק
דהממע״ה.
אמנם אכתי צ״ע בדין הרמ״א ,אמאי לא
יתחייב הלוה לשלם הגדול מדין איני
יודע אם פרעתיך ,ובשלמא אי דינא דאיני
יודע אם פרעתיך הוא דוקא בברי ושמא] ,עי׳
ט״ז חו״מ בסוף סי׳ ע״ה[ א״ש ,דהכא הוי
שמא ושמא ,אולם לפמש״כ הקצה״ח )סי׳
ע״ה סק״ס דאפילו בשמא ושמא חייב,
]ובגוונא דלא הרי ליה למידע[ ,צ״ע.
ויש ליישב ,לפמש״ב הרשב״א בגיטין )עח,
ב( ,דהיכא דאיכא ספיקא לפנינו בלא
טענותיהם ]וכגון בסוגיא התם דמיירי שזרק
הלוה מעות ,ואיכא תרי דאמרי שנפל קרוב
למלוה ,ותרי דאמרי דנפל קרוב ללוה[ ,ליכא
לדינא דאיני יודע אם פרעתיך חייב] ,וכ״כ
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בסימן מ״ב )ס״ח( דאפילו נכתב בשובר לשון מחילה ידו על העליונה איירי
בשטוען ברי ,ומשום הכי שפיר מהני תפיסת הלוה בדמי החוב דלא גרע מיהת
מתפיסה שלא ברשות דמהני בטוען ברי כמו שנתבאר בכלל ב׳=.
זר זהב
להוכיח בקוב״ש )ח״ב סוף סי׳ ג׳( מד׳ התום׳
בסוטה כה ,ב[ ,ולפ״ז א״ש ,דגם בנידון דידן,
כיון דידעינן בודאי שמחל לו אחד
מהשטרות ,ורק מספקא לן אם הגדול או
הקטן ,הרי שאיכא ספיקא לפנינו ,ולכך
מספק הלוה פטור] .ויעוי׳ במל״מ )פ״ד מהל׳
שאלה ופקדון ה״ט במגיה שם( שהוכיח מד׳
הרשב״א דאף בשמא ושמא איתא לדינא
דאיני יודע אם פרעתיך חייב ,שהרי הרשב״א
מיידי בשמא ושמא[.
אולם אכתי צ״ע בזה ,דהרי הרמ״א פסק
גבי שטר א׳ פרוע ואיני יודע איזה,
דהדין הוא הממע״ה ,ואילו בההיא דגיטין
מבואר דבגוונא דאיכא ספיקא לפנינו ואיכא
חזקת חיוב ,הדין הוא שיחלוקו מספק ,וצ״ע
מאי שנא זמ״ז.
ונראה ליישב ע״פ המבואר ברשב״א
בגיטין שם ,שהק׳ אמאי לא
מוקמינן הממון אחזקת הלוה שהוא המוחזק
והממע״ה ,וחי׳ ע״ז וז״ל ,״דהכא לתרווייהו
אית להו חוקה ,למלוה איכא למימר אוקי
אחזקתיה ש^חוייב לו הלוה קודם שנולד
ספק זה ,וללוה איכא חזקה דאיכא למימר
אוקי ממונא בחזקת מריה ,הילכך יחלוקו״.
ולכאו׳ דבריו צ״ע ,דהגם דמהני חזקת חיוב
של המלוה לסלק לדין ״מוחזק״ של הלוה,
מ״מ מכלל ״תפוס״ לא נפיק ,ומספק אין
להוציא הממון מתפיסתו ,ואמאי יחלוקו.
ונראה מוכח מזה ,כמש״כ בחידושי ר׳ שלמה
היימן על כתובות >סי׳ ח׳( ]והעלה כן מדברי
הגרעק״א בכתובות)כ ,א( בסוגיא דבר שטיא[,
דבספיקא דתו״ת לא מהני דין ״תפוס״ לחוד,

אלא בעי תורת ״מוחזק״ דוקא] ,ועיי״ש
מש״כ בטעמא דמילתא ,דספיקא דתו״ת
חשיב דררא דממונא ,ובדררא דממונא לא
סגי בדין ״תפוס״ לחוד להפקיע מדין
יחלוקו ,אלא בעי לדין ״מוחזק״ דוקא
יעו״ש[ .ולפ״ז א״ש ,דהלא בזרוק חובי
והפטר מיידי בספיקא דתו״ת ,וכיון דהוי
הלוה רק ״תפוס״ בממון] ,שהרי מהני חזקת
חיובא דהמלוה לסלק לחזקת ממונא דלוה,
וכמש״נן ממילא הדין הוא שחולקין ,משא״כ
בשטר אחד מחול ואיני יודע איזה ,דלא הוי
ספיקא דתו״ת ,נהי דלא חשיב הלוה
ל״מוחזק״] ,ומשום דאיכא כנגדו חזקת חיוב
של המלוה[ ,מ״מ מכלל ״תפוס״ לא נפיק,
ומספק א״א להוציא מידו ,דהממע״ה.
כ .כנתה״ם ) ב דיני תפיסה סי״א( יישב קושיא זו
באופ״א ,דהנה בעיקר מש״כ
הרמ״א )בסי׳ ס״ה( דבספק מחילה יד בעל
השטר על העליונה ואמרינן דקטן מחול,
ביאר בזה הנתה״מ וז״ל ,״והטעם דכל
שקונה מחמת הלשון אינו קונה רק מה שהוא
ברור בלשונו ולא מה שיש בו ספק וכמו
בנדרים דאמרינן לא מחית אינש נפשיה
לספיקא ,ושטרות אנו למדים מנדרים
כמבואר בש״ס בנדרים ,ותנן נמי המקדיש
חיתו לא הקדיש את הכוי ,והוא מה״ט נמי.״
ועפ״ז יישב את קושיית רבינו אמאי בנכתב
בשובר לשון מחילה הוי יד בעל השובר על
העליונה ,דשאני התם דאין הספק נופל
בלשון אלא במעשה ,אם השטר קדם או
השובר קדם ,וממילא מספק יד בעל השובר
על העליונה ,כיון דהוי מוחזק.
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אך לפי זה קשיא לשיטת הרא״ש )כ״ק פרק ב׳ סימן כ׳( דסובר דאליביה דהרי״ף
מהני תפיסה בתיקו ,אם כן למה כתב בהך בעיא ,דאוקמה כתובה אחזקתה
ולא מחלה ,ואמאי ,נהי דהוי תפיסה שלא ברשות מכל מקום מהניא בתיקו
אליביה תו קשיא לי שהרא״ש ז״ל פסק שם )סי׳ לי( דמספיקא לא מפקינן
מיתמי ,ואמאי ,והרי איהו לעצמו סוכר דלא מהני תפיסה בתיקו וכמו שנתבאר
למעלה )כלל ד׳ סעי׳ ח׳-יג( ,וכיון דבספק מחילה דיינינן להלוה בתפס שלא ברשות
אם כן מדוע מהני התם תפיסת היתומים ומצאתי לאא״ז בפלפולא חריפתא שם
זר זהב
דדינא כלל אלא ספיקא דמציאות ,ולהכי לא
]ועי׳ בש״ך )סי׳ ס״ה ס״ק ע״ח( שפי׳ את
מהני תפיסה] .ורבינו דהק׳ אזיל לטעמיה
מש״כ הרמ״א שם דבספק מחילה
)ככלל א׳ ס״  pדס״ל דאף ספק בדעתו הוי
יד בעל השטר על העליונה ,דהוא דוקא
ספיקא דדינא[.
באומר הלוה מחול לי סתם ,אולם בטוען
בברי שמחל לו מחמת שהיה מחוייב למחול
ומצאתי בשו״ת מהרי״ט )ח״א סי׳ קי״ט( שב׳
דמי לספק פרעוץ ,דיד הלוה על העליונה.
לבאר סברת הרי״ף באופ״א ,דהא
ומבואר דלא כמו שביאר רבינו בדברי
דמוקמינן כתובה אחזקתה ולא מהני תפיסת
הרמ״א ,דלדרבו של רבינו אין מקום
הבעל הוא משום דמיירי בטוענת שלא
לחילוק זה ,אכן עיקר סברת הש״ך צ״ב רב
מחלה ,וכיון דהבעל הוי שמא ,א״ב דמי
ואכמ״ל[,
לאיני יודע אם פרעתיך דחייב ,וכ״כ
הגרעק״א בדרו״ח ב״מ )עט ,ב( יעו״ש .ובדעת
בא .יש ליישב לפמש״ב באב״מ )סי׳ כ״ו ס״ק
החולקין על הרי״ף ב׳ המהרי״ט ,דבכה״ג לא
י״ח( ,ביישוב שיטת הרי״ף
מקרי טענת ברי ,ביון דלא הוי ספק פרטי על
בקידושין ,דבבעיא דנתן הוא ואמרה היא )שם
כל יחיד ,אלא הוי ספק כללי על כל העולם,
ה p ,פסק הרי״ף דמוקמינן לאשה אחזקת
ובכה״ג ל״ש טענת ברי ,עכ״ד.
פנויה ,ואילו בספיקא דכלב רץ אחריה )שם
ח p .כ׳ הרי״ף דלא מוקמינן אחזקה ,ויישב
כב .לפמש״ם הש״ך בתקפו כהן )סי׳
האב״מ את דבריו ,דבספיקא דכלב רץ
כ״ה-מ״ד( ,דהרא״ש מודה
אחריה הוי ספיקא דדינא ,וחזקה לא מהני
להרי״ף דמהני תפיסה בתיקו ,ולא פליג
בספיקא דדינא ,משא״כ בספיקא דנתן הוא
הרא״ש אלא בספק קנס ]עי׳ לעיל כלל ד׳
ספיקא
ואמרה היא ,סובר הרי״ף דהוי
ס״ח[ ,לק״מ ,דכיון דבעיא דרבא הוי תיקו
דמציאות ,כיון דהספק הוא בדעתו ,ובספיקא
דממונא ,שפיר מהני תפיסה .ורבינו שהק׳ על
דמציאות שפיר מוקמינן אחזקה.
הרא״ש ,אזיל לטעמיה שם ,דנחלק בזה על
הש״ך ,יעו״ש.
ולפ״ז לא תקשי קושית רבינו ,דמש״כ
ייש ליישב שי׳ הרא״ש לדרכו של רבינו,
הרי״ף גבי בעיא דרבא דלא מהני
דאע״ג דתפיסה בחוב לא הוי תפיסה
תפיסה ,הוא משום דהתם הוי הספק בדעתה
ברשות ,מ״מ מקרי תפיסה קודם שנולד
אי מחלה כתובתה ,ובזה לא חשיב ספיקא
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)אות ת׳( על מה שתמה הבית יוסף באה״ע סימן ל,״ו )ד״ ה ומ״ש בין אם( שלא הכיא
הרא״ש דעת הרי״ף ,כתב איהו ז״ל שבספרי הרי״ף שבידי הרא״ש לא היה
כתוב כך ,ולפי זה מיתרצא קושיא קמייתא ובתרייתא עדיין קשיא ,ויש ליישב
כדוחק .ועיין באה״ע סימן ק״ו:
נ ובחידושי הר״ן לבבא מציעא כפרק השואל )קב (:בהא דאמר רב נחמן דאפילו
בא בסוף החדש כולו למשכיר כתב ז״ל ,וא״ת היכי יאמר כולו
למשכיר דמשמע אפילו לא פרע השכירות עדיין ,ואמאי ,כי היכי דהמשכיר
מוחזק בקרקע שוכר מוחזק בשכירות ואיך מפקינן מיניה .י״ל משום דחיובו של
שוכר ברור שהוא חייב לו ליתן י״ב זהובים לשנה ,שאפילו אם תמצי לומר חדש
העיבור דשוכר הוי מכל מקום אם ירצה המשכיר שידור בתוכו י״ב חדש אי
אפשר לו שיפטור מחובו דהיינו י״ב זהובים ,מה שאין כן חיובו של משכיר שהרי
יש ספק בעיקר חיובו דשמא אין ]חדש[ העיבור בכלל ,הלכך מחייבינן לפרוע
למשכיר ששכרו ברור ולא מפקינן מחזקתו מספק עכ״ל ,העתיקו מוה״ר בצלאל
אשכנזי בשיטתו שם כג,
זר זהב

הספק ,וכמש״כ בנתה״ט בכללי תפיסה סי״ב
]הובאו דבריו לעיל בהערה י״ב[ .אכן כבר
נתבאר ]שם[ רזה שייך רק אי נימא ותפיסה
קודם שנולד הספק מהני אפי׳ בנולד הספק
לטיבותא דהתופס ,משא״כ לדרכו של רבינו
דבעי נולד הספק לגויעותא דהתופס ,אכתי
צ״ע .וגם צ״ע לפי מה שנקט התרוה״ד )סי׳
שכ״א( בדעת הרא״ש ,דתפיסה לא מהני קודם
שנולד הספק .אכן יעוי׳ במה שנתבאר לעיל
)כלל ג׳ הערה ח׳( בשי׳ הרא״ש ,דזהו דוקא
היכא דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק משא״כ
בתופס ממוחזק שפיר מהני תפיסה קודם
שנולד הספק ,ולפי״ז אפ״ל רתפיסת הבעל
כנגד השטר כתובה ,היות והוי רק תפיסה על
שעבוד ,לא מקרי תפיסה כנגד חמ״ק ,אלא
כנגד מוחזק ולכך מהני ,וע׳ לעיל )הערה י״ד(,
וצ״ע.
ובאמרי בינה )דיני דיינים סי׳ מ״ו( כ׳ ליישב קו׳

רבינו ,דאפי׳ אי נימא דחוב מקרי
תפיסה לאחר שנולד הספק ,מ״מ כיון דהבעל
הוי תפוס מעיקרא ]ולא בא לידו הממון בדרך
תפיסה[ שפיר מהני תפיסתו .והביאור בדבריו
הוא ,דהא דלא מהני תפיסה לאחר שנולד
הספק הוא משום שכבר נפסק דין הממע״ה
ולא מהני ״תפיסה״ להפקיע הדין שחל .וא״כ
זהו דוקא בבא לידו הממון בתפיסה ,דהוי רק
״תפוס״ בממון ,משא״כ בתפוס מעיקרא דיש
לו תורת ״מוחזק״ בממון שתח״י ,שפיר מהני
חזקתו בממון אע״ג דכבר חייל דין הממע״ה,
דרק דין ״תפוס״ לא מהני לשנות הדין,
משא״כ דין ״מוחזק״ ,כיון דהוי דין ודאי,
שפיר מהני לשנות הדין.
כג .ב ת ש ר הגרע״א )מהדו״ת סי׳ נ״ה( הק׳ על
הא דס״ל לר׳ נחמן דבא בסוף
החודש כולו למשכיר ,דהראשונים פירשו
דהוא משום דתפיסה לא מהני וכדקיי״ל גבי
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שעט

והנה קושיתו זאת דהר״ן ז״ל צריכה לפנים ,ואפילו לפי מה שהנחנו דהלואה
הויא תפיסה שלא ברשות היינו דוקא היבי רחוב הלואה ברור ,כמו ראובן
החייב לשמעון מנה ואחר בך הזיקה בהמתו של שמעון לראובן בצרורות
על ידי שינוי ,דשמעון לא מיחייב לשלם יותר מרביע נזק ביון דספיקא הוא ולא
מהני תפיסת ראובן בדמי חובו משום דהלואה הוי תפיסה שלא ברשות ,אי נמי
בספק מחילה וכנידון דמהרד״ך שנתבאר ,כיון דבל במה דלא נולד ספק
מחילתו היה ברור בחובו ולא מפקינן מחזקתו .אבל בהאי דשובר מרחץ בי״ב
זהובים לשנה מדינר זהוב לחדש הספק נופל בחיובו של השוכר ,אם י״ב חדש
עבור י״ב זהובים נמצא מגיע עבור חדש אחד זהוב שלם ואם ]י״ב[ דינר זהוב
זר ז ה ב

ספק בכור דאי תקפו כהן אין מוציאין מידו,
ולכאו׳ לא דמי כלל לתקפו כהן ,דהתם בא
לידו הבכור בתורת תפיסה ולהכי לא מהני
תפיסתו ,משא״כ במשכיר בית לחבירו הרי
הוי השוכר תפוס במעות מעיקרא ,וא״כ הוי
מוחזק גמור ואמאי מוציאין מידו.
והנה את קו׳ הגרעק״א יש ליישב כמש״כ
לעיל )כלל ג׳ הערה ז׳( ,דביון דשורש
הספק הוא על זכות ההשתמשות בבית
בחודש הי״ג ,והך ספק נולד כבר בתחילת
החודש ]וכמש״כ הרא״ש בפ׳ השואל סי׳
ל׳[ ,א״כ מהני חמ״ק לפסוק באותה שעה
דהוי חודש הי״ג של המשכיר ,ונמצא דמה
שמשתמש אח״כ השוכר בחודש הי״ג הוא
בתורת תפיסה על התשמישים של המשכיר,
וממילא חייב בדמיהם.
אולם קושית הר״ן היא קושיא אחרת,
דהר״ן הק׳ על עיקר מאי דס״ל לר׳
נחמן דשורש הספק הוא על זכות
ההשתמשות בבית המשכיר בחודש הי״ג,
דהרי באותה מרה שיש לנו להסתפק על זכות
ההשתמשות בבית בחודש הי״ג ,ה״נ יש לנו
להסתפק על חיובו של השוכר בחודש הי״ג,
דלהצד דההתחייבות היתה דינר לחודש,

נמצא דכבר מחוייב השוכר בי״ב דינרים
כנגד י״ב חודשים שדר ,ואילו להצר דנתחייב
י״ב דינרים רק עבור שנה שלימה ,הרי
שהשתא אינו מחוייב אלא בי״ב דינרים חסר
משהו ,ובהך ספק הוי השוכר מוחזק ,וא״כ
אמאי ס״ל לר׳ נחמן דכולו למשכיר.
וע״ז תי׳ הר״ן דכיון שביד המשכיר ליתן
לשוכר לדור בו גם בחודש העיבור,
ועי״ז לא יוכל השוכר לגרוע מחובו מידי,
א״כ חשיב חיובו של השוכר חיוב ברור,
ונמצא שהספק נופל על קרקעו של המשכיר,
והוי המשכיר מוחזק] ,ועי׳ מה שהרחבנו בזה
להלן בהערה כ״ה[ .אכן תירוץ זה מועיל
לישב רק את קושית הר״ן ,אולם קושית
הגרעק״א לא תתיישב בהך סברא ,דאכתי יש
להק׳ דנהי דהספק נופל בקרקעו של
המשכיר ,מ״מ היאך מהני זה להוציא הדמים
מן השוכר ,והרי בדמים הוי השוכר מוחזק
שהרי לא באו לידו הדמים בתורת תפיסה
כלל .וע״ז צ״ל כמש״נ לעיל ,דכיון דלגבי
הספק בקרקע פסקינן בתחילת החודש דהוי
של המשכיר ,נמצא דמה שמשתמש השוכר
בבית בחודש הי״ג הוא בתורת תפיסה,
וממילא מתחייב בדמי השכירות.
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לשנה עולה שכר חדש זהוב פחות חצי מעה ועוד מעט ,והיכא דלא נתן לו
השכירות והמשכיר בא בתחילת החדש איך מחייבין אותו ליתן י״ב זהובים
שלמים עבור י״ב חדש כיון דאנו מסופקים דלמא תפס לשון אחרון ומעולם לא
נתחייב לו י״ב זהובים שלמים.
והרב האורים ותומים ז״ל )בקיצור תקפו כהן סימן ס״ו-ע׳( עמד בזה ואמר משום
דלעולם אינו יוצא מידי חובת י״ב זהובים שלמים ,די״ב חדשים לעולם
שנה ,רק חז״ל אמרו דאדר שני תוספת הוא ומחויב המשכיר להניחו לדור בחנם,
אבל מ״מ כל החוב י״ב זהובים נגמר ונשלם בכלות הי״ב חדש ,וכתב שיש
להמתיק דבר זה בדבריו של הר״ן ולשונו בתירוצו לקושיא ההיא ע״ש .ופטומי
מילי נינהו .ומה יענה במשנה ערוכה בפרק קונם יין )נדרים סג (.קונם יין שאני
טועם לשנה נתעברה השנה אסור בה ובעיבורה ,האם יאמר שם גם כן שככלות
זר ז ה ב

כד .רבינו לעיל העתיק קושית הר״ן אליבא
דר׳ נחמן דאפי׳ בא בסוף
החודש כולו למשכיר ,ועי׳ מה שתמה בקובץ
שיעווים )ב״ב אות ע״ ס ובחידושי הר״ן שם
מפווש דהקשה קושיתו אליבא ושמואל ולא
אליבא וו׳ נחמן .ואכן מלשון ובינו כאן
מבואו שהקשה מגוונא ובא בתחילת החודש
והיינו אליבא ושמואל ,וכפי הנראה נפלה
ט״ס בלשון ובינו לעיל וכוונתו לשמואל ולא
לו׳ נחמן.
אמנם צ״ע בזה ,שהרי באמת יש להקשות
את קושית הר״ן גם אליבא ור׳
נחמן ,ואמאי בסוף החורש כולו למשכיר,
והרי לגבי הספק על חיוב השוכר הוי
השוכר מוחזק במעות ולא המשכת ,ירהכי
תיקשי טפי ,שהרי בזה ליכא לתרוצי כמו
שתירץ הו״ן ו ביו המשכיר לחייבו בי״ב
זהובים ,וזה שייך רק לגבי י״ב זהוב־ם
ובבא בתחילת החודש ,וויינינן לח ■ בו
בי״ב זהובים בודאי ,כיון ו ביו המשכיר
להניחו לדור בחודש הי״ג ולחייבו בי״ב

זהובים ,משא״ב בהא ואמר ר׳ נחמן ובבא
בסוף החודש כולו למשכיו ,והיינו י״ג
זהובים ,הרי בזה ל״ש לומר ו ביו המשכיו
לחייבו בי״ג זהובים ,וא״כ תקשי אמאי לא
נימא ובזה הוי השוכר מוחזק.
וע״כ צ״ל כמש״ב בהעוה הקודמת ,והא
ולר׳ נחמן אפי׳ בבא בסוף החודש
כולו למשכיו ,הוא משום וכבו בתחילת
החודש נולד הספק על זכות הדירה בחודש
הי״ג אם הוי של המשכיו או של השוכו,
ובהך ספק כבר נפסק מכח חמ״ק והוי של
המשכיר ,וממילא וייגינן לישיבת ׳, 12כו
בחודש הי״ג בתורת ! ”•.׳',ה על השימוש
של המשכיר ,וש,ו :צ I 1לשלס א, 1
חודש הי״ג חלף מה שנשתמ/ע .ואין להקשות
אמאי בתחיי^ת החודש חשיב המשכיר מוחזק
■ 1־יו '־יו׳ י  ,בזד י״ל כמש״נ בועת שמואל,
:. ! : r e ,יד המשכיר להניח לשוכר לדור
כוזודש ה׳־״ג ולחייבו כי״ב זהובים בודאי,
א״כ בתחילת החודש ,ויינינן להשוכר
כמוחזק בתשמישים ולא להמשכיר.
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הי״ב חדש כלה נדרו ,אלא ודאי הדכרים כהווייתן דבנדרים הולכין אחר לשון
בני אדם ובאומר שנה כוונתו על שנה תמימה והעיבור ככלל ,וכן כשכירות
שנררים ושכירות שוין הן בענין זה כמבואר ,ומה שרצה להתלות באילן גדול
הר״ן ז״ל הרואה יראה שאין לו בו אף כדי אחיזה כלשהו:
והנראה בעיני בתירוצא דהאי מילתא ,היינו שאפילו אם תמצי לומר דלשנה
השכירו מכל מקום חיובו של השוכר זה ברור סך י״ב זהובים שלמים,
שהרי ביד המשכיר להניחו לדור בו עוד החדש העיבור גם כן ואז לא
יוכל לגרוע מחובו מידי ,הלכך אין הספק נופל אלא בקרקעו של המשכיר אם
החדש העיבור עדיין משועבד להשוכר או לא ,ומוקמינן לה בחזקת בעלים כה.
זר זהב
כה .הנה בפשוטו היה נראה לבאר מש״כ
הר״ן רחיובו של השוכר הוא
ברור ,דהוא משום דמיד בשעה שעשו את
הקנין על השכירות ,נתחייב השוכר תמורת
קנינו בבית בי״ב זהובים בודאי] ,בין אם
חיובו הוא י״ב זהוב לשנה ובין אם הוא זהוב
לחודש[ ,ונמצא שהספק נופל רק על בית
המשכיר ,אם נשתעבד ליתן תמורת הנך י״ב
זהובים גם את חודש הי״ג אם לאו ,ובהך
ספק איכא למשכיר חמ״ק ,ומהני חמ״ק של
המשכיר לפסוק דאינו חייב ליתן לשוכר אלא
י״ב חודש ,וממילא חייב השוכר לשלם עבור
שימושו בחודש הי״ג זהוב נוסף.
אכן צ״ע בזה ,דהרי להצד דבאמת נתחייב
המשכיר ליתן י״ג חודש ,נמצא
דהשתא כשאינו נותן לו אלא י״ב חודש
ומונעו מלדור בבית בחודש הי״ג הרי הוא
גוזלו ,וא״ב אמאי לא יוכל השוכד לטעון
דאדעתיה דהכי שלא יקבל את חודש הי״ג,
לא נתחייב לשלם למשכיר י״ב זהובים והוי
מקח טעות .ועי׳ בחידושי הגרש״ש )ב״ק סי׳
כ״ס שהקשה כן ,והביא לזה דוגמא מדברי
השמ״ק )ב״מ פ׳ האומנים( גבי מקח וממכר דאם

המוכר מעכב המקח ואינו נותנו ללוקח,
פטור הלוקח מלשלם ,דאדעתיה דהכי לא
נתחייב לשלם ,וקשיא מ״ש הכא .ותי׳ ע״ז
הגרש״ש ,דכיון דמניעת המשכיר מהשוכר
לדור בחודש הי״ג הוא מכח הספק] ,דהוי
המשכיר מוחזק בבית דקרקע בחזקת בעליה
עומדת[ ,א״כ אינו נחשב דהמשכיר גוזל את
השוכר מלדור בבית ,אלא בדין הוא מעכבו,
וממילא לא מצי השוכר לטעון דאדעתיה
דהכי לא נתחייב למשכיר.
] א ל א שאכתי צ״ע ,דלכאו׳ יש לנו לפטור
את השוכר מטעם נוסף .דלהצד
דבאמת נתחייב המשכיר ליתן י״ג חודש,
והשתא אינו נותן לו אלא י״ב חודש ,א״כ יש
לו לשוכר על המשכיר תביעת ממוני גבך
עבור חודש הי״ג שלא קיבל מהמשכיר,
ואע״ג דהוי ספק ,מ״מ כיון דהוי השוכר
תפוס במעות ,אמאי לא תועיל תפיסתו
מספק .ועל כרחך צ״ל בזה כמש״ב רבינו
בסמוך דתפיסה בחוב חשיבא תפיסה שלא
ברשות ,ולא מהני[.
אכן מדברי רבינו משמע שפירש את דברי
הר״ן באופן אחר ,דהיות וביד המשכיר

שפג
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ודמי להא דאמרינן כפרק כ׳ דבכא כתרא )כד;( גבי אילן ספק זה קדם ספק זה
קדם קוצץ ואינו נותן דמים ,מאי טעמא אילן למיקץ קיימא ואי משום דמי
אייתי ראיה ושקול =י .וברור בעיני שהר״ן ז״ל נתכוין גם כן להאי טעמא אלא
שטעות סופר בלשונו שנתחלף ב׳ בג׳ ,וצ״ל שאם ירצה המשכיר שידור בתוכו
י״ג חודש אי אפשר לו שיפטור מחובו ,וכיון דחיובו דשוכר ברור משום הכי
לא מהני ליה תפיסה בגוה דהלואה לאו תפיסה ברשות היא וכמ״ש;
זר
ליתן לשוכר לדור בחודש הי״ג ועי״ז יתחייב
השוכר בחיוב ודאי של י״ב זהובים ,ממילא
לא חשיב השוכר למוחזק כלל] ,וכן מבואר
מלשון רבינו בסמוך )סוס״ג( שכ׳ לענין מוכר
ולוקח ״שחזקת הלוקח במעות לא חשיבא״
וע״ע מש״כ להלן בס״ה[ ,וזהו הביאור
במש״כ הר״ן ,״שאפילו אם תמצי לומר
חודש דשוכר הוי ,מ״מ אם ירצה המשכיר
שידור בתוכו י״ג חודש א״א לו שיפטור
מחובו דהיינו י״ב זהובים״ .והיינו דכיון
דביד המשכיר להניחו לדור י״ג חודש,
ממילא לא חשיב השוכר למוחזק בספק.
ולדרך הראשונה שנתבארה בר״ן לכאר לשון
זו מחוסרת ביאור .ואולי אפשר לדחוק
דכוונת הר״ן ליתן טעם אמאי לא חשיב מקח
טעות על הי״ב זהובים] ,שהרי להצד די״ב
זהובים הוא תמורת י״ג חודש ואינו נותן לו
אלא י״ב חודש ,א״כ הוי בפשוטו מקח טעות,
וכמו שהערנו לעיל[ ,ולזה כ׳ הר״ן דכיון דביד
המשכיר ליתן לו את חודש הי״ג ,אלא
שמעכבו מכח הספק ]היות והוי איהו מוחזק[,
א״כ לא שייך לדון בזה מדין מקח טעות,
שהרי מצד המקח לא חסר מידי ,וצ״ע.
כו .במתניתין התם מבואר דמרחיקין את
האילן מן העיר ,אלא שאם
קדם האילן ,קוצץ ונותן דמים )מי שהעיר
שלו( ,ואם העיר קדמה קוצץ ואינו נותן

זהב
דמים ,והיכא דמספקא לן מי קדם ,קוצץ
ואינו נותן דמים .אולם לכאו׳ לא דמי נידון
הר״ן להתם ,דבפשוטו חיוב קציצת האילן
לא תליא בנתינת דמים ,אלא הם ב׳ חיובים
נפרדים ,ולגבי האילן שממ״נ צריך לסלקו,
קוצץ ,ולגבי הדמים דהוי ספק ,פסקינן
דהממע״ה .אכן יעוי׳ בדברי משפט )סי׳ ק״ג
סק״א( ,שב׳ דבאמת אינם שני חיובים
נפרדים ,אלא כל חיובו של המזיק בקציצת
האילן הוא עד כמה שהניזק נותן דמים
תמורתו ,ולפ״ז בכה״ג דמספקא לן מי קדם,
נמצא דהספק הוא בעיקר חיוב קציצת
האילן] ,דלהצד דחייב ליתן דמים ואינו נותן
הרי דאין בעל האילן מחוייב לקצוץ[,
ואפ״ה מבואר במשנה דמספק קוצץ ואינו
נותן דמים ,אלא ע״כ דכיון דביד בעל העיר
ליתן דמים לבעל האילן ולחייבו לקצוץ ,לא
חשיב בעל האילן למוחזק בספק ,אלא הוי
בעל העיר מוחזק ,ושפיר הוכיח רבינו
מהכא לגבי משכיר בית לחבירו ,דכיון רביד
המשכיר לחייב השוכר בי״ב זהובים ,א״כ
לא חשיב השוכר מוחזק בספק אלא הוי
המשכיר מוחזק ,וכמש״ג לעיל בד׳ הר״ן.
]אכן לדרך הראשונה שנתבארה לעיל )הערה
כ״ה( בדברי הר״ן ,אין לדמות כלל משכיר
בית לחבירו לדינא דקוצץ ואינו נותן דמים,
ודברי רבינו כאן הם לשיטתו בביאור ד׳
הרץ[•
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ומצאתי ממש כיוצא בזה בדברי הרב המגיד בפרק כ״ח ממכירה )הי״א( ,היות
שכתב שם הרמב״ם ז״ל האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך
בין חסר בין יתר מרה בחבל הלך אחר פחות שבלשונות ואין לו
אלא כדין אם חסר אם יתר ע״כ ,והראב״ד הגיה עליו )בה״י( ז״ל ,א״א ]לא
ידעתי[ מהו זה ,כי הפחות שבלשונות קולא היא לנתבע ,ואם נתן מעות
הלוקח הוא התובע ואם לא נתן מעות והלוקח מוחזק והמוכר תובע מעות
יתרים הוא התובע ,ופעמים שחסר קולא או חומרא לנתבע וכן היתר ע״כ.
והרב המגיד ז״ל אחר שהביא השגות הראב״ד מביא שהרב ]אבן[ מיג״ש
ז״ל )כ״כ ל,ה (.פירש דיר בעל השטר על התחתונה ,ורשב״ם ז״ל )שם ד״ה
הלך( פירש דיר המוכר שהוא מוחזק בקרקע על העליונה הלכך אם פיחת
להכי אמר ליה הן חסר הן יתר אם הותיר להכי אמר ליה מרה בחבל ע״כ,
וזה דעת המחבר וכן נראה לי ,ואפילו בא מוכר ליקח מעות כופין את
הלוקח ליתן בשהותיר לפי שהקרקע בחזקת בעליה עומדת ,וכן אמרו לענין
שכירות בב׳ לשונות סותרים כמו שיתבאר בפרק ד משכירות עכ״ד .הרי
דסבירא ליה דאפילו לא נתן הלוקח מעות כופין אתהלוקח ליתן ואין לו
בקרקע אלא הפחות שבלשונות ובשהותיר המותר להמוכר ,והוא מטעם
האמור ,לפי שחזקת הלוקח במעות לא חשיבא לפי שחיובו ברור שהרי אם
ירצה המוכר ליתן לו המותר לא יפטור מחובו:
ד הן אמת שראיתי להש״ך ]חו״מ[ בסימן רי״ח )ס״ק ב( שפירש בדברי הרב
המגיד ראם הלוקח אינו רוצה ליתן מעות עד שיתן לו המובר המותר
אין כופין אותו ליתן ,אלא שהרב המגיד איירי שהלוקח חפץ בהקרקע אבל
רוצה שיתן לו גם המותר כופין אותו ליתן המעות ובל זמן שאינו נותן,
הקרקע של המוכר ,ע״ש שהאריך בזה וכתב רגבי שכירות גם כן לא
אמרינן אלא שצריך לשלם בעד החדש הי״ג כשבבר דר בו ע״ש .ולפי
דעתו בהאי דשכירות אם בא השוכר בתחילת השנה ואמר אין רצוני שאדור
בו אלא אם תתנהו לי בעד דינר זהוב לשנה שומעין לו ,וכן במדה בחבל
הן חסר הן יתר איני רוצה ליתן דמים אלא כפי המעולה שבלשונות הדין
עמו ,וליכא מעליותא למוכר לגבי הלוקח ,שכשם שאין הלוקח יכול לכוף
את המוכר ליתן לו המותר כך אין המוכר יכול לכוף את הלוקח ליתן לו
הדמים בלעדי המותר.
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ולא כן נראה מלשון הרב המגיד ,דלהאי מילתא לא היה צריך הרב המגיד לראיה
מענין ב׳ לשונות הסותרים בשכירות ,דמהיכי תיתי נכוף המובר והוא מוחזק,
וגם הראב״ד ז״ל ודאי לא עלה על דעתו שבשלא נתן המעות נכוף
המוכר ליתן קרקעו אם אינו חפץ ליתן אלא כהפחות שבלשונות .הגם שהש״ך
ז״ל כתב שבאמת לא נתכוין הרב המגיד לחלוק על דעת הראב״ד ,לא משמע כן
ממה שכתב וזה דעת רבינו וכן נראה לי.
אלא ודאי דהרב המגיד סובר בדעת הרמב״ם דפליג על הראב״ד וסבירא ליה
דאפילו לא נתן הלוקח הדמים ואומר שאינו רוצה ליתן עד שיתן לו
המותר ואם לאו אינו חפץ במקח כלל אפילו הכי כופין אותו ליתן והמותר
להמוכר ,וכן בשכירות אפילו כשאומר השוכר איני רוצה לדור בו אלא בי״ב
זהובים לשנה אין בדבריו כלום ודיינינן ליה כאילו שכרו מדינר זהוב לחדש,
והכל מטעמא שאין חזקת הלוקח והשוכר חשיבא כלום לפי שביד המוכר
והמשכיר להעמיד מקחן בידן כפי המעולה שבלשונות והויא כחוב ברור:
ועדיין יש לשאול בדברי הרמב״ם הנ״ל ,תינח בשהותיר שפיר דיינינן לחוב
הלוקח בחוב ברור ,לפי שחיובו ברור שביד המוכר ליתן לו המותר ואז
אי אפשר לו ליפטור מחובו ,אבל בחסר דאם תמצי לומר תפס מדה בחבל נמצא
דאין הלוקח מתחייב לו כל מה שקצץ לו שהרי לא היה למוכר מקרקעי נגד כל
הדמים )שקבל( ]שקצץ[ לו ,וכיון שהדבר ספק אם נתחייב לו הלוקח או לא
מה בכך שהקרקע בחזקת בעלים ,הרי מעותיו של הלוקח בחזקתו עומדין וכל
שספק בחיוב לא מפקינן מיניה.
הן אמת שהרב המגיד לא אמר למילתיה להדיא דאפילו היכא דלא נתן הלוקח
הדמים שכופין אותו אלא בשהותיר כמו שהעתקתי לשונו בסעיף הסמוך,
ואולי דמהאי טעמא הוא דבחסר לא פסיקא ליה ,דבלא נתן הדמים נהי
דאין כופין המוכר ליתן קרקעו ושינכה מהדמים גם הלוקח אין כופין שיתן כל
הדמים במילואן כיון שאין חובו במילואו ברור ,אבל מאחר שהרמב״ם ז״ל כלל
לתרוייהו בחדא בבא דהולכין אחר פחות אם חסר אם יתר ,ולפי מה שפירשו בו
המפרשים והוא גם כן שיטת הרב המגיד האי אם פירושו בין ,כלומר בין חסר
בין יתר הולכין אחר הפחות שבלשונות ,ועיין ב״ח בסימן הנזכר )רי״ח ס״ק ט׳(
משמע דבתרוייהו קולא למוכר וכופין הלוקח ליתן דמים משלם.
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ונר א ה לומר® דהרמב״ם לשיטתו ,דכתב בפרק כ״ד ממכירה )הי״ג( דהאומר
לחבירו קרקע ורקלים אני מוכר לך אפילו לא היו לו רקלים אם רצה
לקנות לו ב׳ דקלים הרי זה נקנה המקח ע״ש ,ואם כן גם באומר בית כור עפר
מרח בחבל אני מוכר לך ונמצא חסר כל שהמוכר קונה לו ממקום אחר למלאות
הכית כור שיהיה שלם מחויב הלה ליתן מעותיו משלם ,והלכך אפילו בחסר
חיוב של הלוקח ברור כפי כל הסך שקצב לפי שביד המוכר למלא לו הבית כור
ממקום אחר ולא יפטור הלוקח מחובו ,אבל הרב המגיד לא ברירא ליה שם
דעת הרמב״ם כמו שהביא שם דעת החולקים ע״ש ,אפשר דמשום הכי לא תפס
בדבריו בלשונו אלא בשהותיר דכהאי גוונא הויא חיובו של הלוקח ברור ,מה
שאין כן בחסר דלא פסיקא ליה דתליא במחלוקת ראשונים :
זר זהב
בז ,ו הנ ה לעיל )הערה כ״ה( נתבאר תירוצו
של הר״ן בפ׳ השואל בתרי
גווני ,ומה שתי׳ רבינו כאן הוא ע״פ דרכו
לעיל ,דכוונת הר״ן דע״י שביד המשכיר ליתן
לשוכר לדור י״ג חודש ,לא חשיבא חזקת
השוכר במעות ,ונמצא דהספק נופל על קרקע
המשכיר ,ולפ״ז גם הכא ע״י מה שביד
המוכר להשלים לבית כור ממקום אחר,
ועי״ז יתחייב הלוקח לשלם דמי כור שלם.
ממילא לא חשיבא חזקת הלוקח במעותיו,
ונמצא דהספק נופל רק על קרקע המוכר.
אולם להדרך הראשונה שנתבאר שם ,דיסוד
דברי הר״ן הוא דמיד בשעת
השכירות נתחייב הלוקח בי״ב זהובים בודאי,
ולכך הספק י זל על קרקע המשכיר ,אכתי
לא יתיישבו ■דברי הרמב״ם גבי בית כור עפר
אני מוכר לך ,ז!זרי בזה לא שייך לומר דמיד
נתחייב הלוקח לשלם דמי בית כור עי«ר שלם
מודאי ,דהלא להצר דמידה בחבל דווקא,
ולמוכר ליכא בית כור שלם ,הרי לא נתחייב
הלוקח מידי ,דהלוקח נתחייב רק תמורת
מקח של בית כור שלם ,וכיון דבשעת

המכירה היה למוכר רק בית כור חסר ,לא
נתחייב הלוקח כלל .ואע״ג רביד המוכר
לקנות קרקע נוספת בכדי להשלים לבית כור
עפר ,ועי״ז יתחייב הלוקח בכל דמיו ,מ״מ
קודם שקנה המוכר אכתי אין הלוקח מחוייב
מידי ,ורק לכשיקנה יהני זה לחייב את
הלוקח מכאן ולהבא ,וכיון דסו״ס השתא
המוכר אינו קונה מידי ]דהא מספק רוצה
ליתן רק בית כור עפר חסר[ ,נמצא דלהצד
דמידה בחבל דוקא אכתי לא נתחייב הלוקח,
והוי הספק בעיקר חיובו של הלוקח
בתשלומין ,ובהך ספק הוי הלוקח מוחזק.
ובשלמא אם היה הדין דהמוכר מחוייב
לקנות קרקע להשלים לבית כור
עפר ]וכדס״ל להראב״ד בפכ״ר מהל׳ מכירה
הי״ג ,עיי״ש[ ,הוי ניחא ,דכיון רעל המוכר
איכא חיוב להשלים לבית כור ,א״כ מיד
בשעת הקנין נתחייב הלוקח בדמים ,ולא
לכא למוכר בית
איכפת לן דבאותה
כ!ו שלם ,דכיון ־מ״מ נשתעבד המוכר
להשלים ללוקח את כל המקח ,בהכי סגי
לחייב את הלוקח בכל דמי המקח ,וממילא
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ה אי ב ר א שיש לחלק שכירות בב׳ לשונות דסתרי ממכירה בכהאי גוונא ,משום
דבמקח כל שנגמר המקח ביניהן בקנין או בדרך אחר מדרכי הקנאה
מאז נתחייב הלוקח בכל דמי המכירה ואם בא המוכר לטרוף ממשעבדי טורף
מזמן ה הו א״ ,ולכן כל שנולד ספק בשיעור המכירה כמה מכר אין הלוקח
זר זהכ
הוי חיובו של הלוקח ברור .אולם בדברי
הרמב״ם בפכ״ד מהל׳ מכירה מבואר להדיא
דליכא חיוב על המוכר להשלים לבית כור,
אלא רק ראם רצה לקנות מהני זה לקיים את
המקח למפרע ,נמצא דהשתא דאינו קונה ,הוי
הספק בעיקר חיובו של הלוקח ,ולפ״ז צ״ע.
אכן יעוי׳ בתשב״ץ
דפירש מש״כ הרמב״ם דאין המוכר
מחוייב להשלים ,דהוא דוקא בדבר שאינו
מצוי כ״כ ,וכדוגמת דקלים דמיירי בו
הרמב״ם שם ,משא״ב בדבר המצוי ,בזה אינו
תלוי ברצונו ,ומחוייב לקנות ע״מ להשלים
המקח] ,ועיי״ש שהוכיח כץ מדברי הרמב״ם
בפכ״ב מהל׳ מכירה ה״ג ,גבי פוסק על שער
שבשוק שכ׳ הרמב״ם דמחוייב לקנות[ ,וכ״כ
מדעתיה הט״ז )חו״מ סי׳ רט״ז סק״ה( יעו״ש,
ולפ״ז א״ש ,די״ל דמוכר בית כור עפר חשיב
דבר המצוי ,וממילא חייב המוכר לקנות
קרקע להשלים לבית כור ,ונמצא דמיד בשעת
הקנין נתחייב הלוקח מתורת ודאי בכל דמי
המקח ,והוי חיובו ברור ,וממילא הספק נופל
רק בקרקעו של מוכר.
)ח״ד בטור השני סי׳ י״ג(

אכן כל מה שנתבאר הוא לדרכו של רבינו
בביאור דברי הרמב״ם ,אולם יעויין
בתשר׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ס ,ובשער המשפט
>סי׳ רט״ז סק״ב( ,שצידדו בדעת הרמב״ם
דאפילו אם קנה המוכד דקלים ,אין הלוקח
צריך לשלם אלא תמורת הקרקע ,ולא תמורת
הדקלים ,דקנית הדקלים מהני רק דלא יוכל

הלוקח לבטל המקח מדין ״טעות״ ,והיינו
בטענה דאינו רוצה קרקע בלא דקלים ,אך
מ״מ עצם המקח לא נתקיים אלא על הקרקע
ולא על הדקלים ,כיוון שלא היו הדקלים
בזמן המכירה .ולדרכם אכתי תיקשי מש״כ
הרמב״ם גבי בית כור עפר ,דלפ״ז נמצא דאף
אם יקנה המוכר קרקע להשלים לבית כור
שלם ,מ״מ לא יתחייב הלוקח אלא כנגד בית
כור חסר שהיה בזמן המקח .ועי׳ בזה באבן
האזל בפכ״ד ממכירה ,שכ׳ לתרץ את קושית
רבינו באופן אחר ,ולא נתבאר לי כוונת
דבריו שם,
כח .ביאור דבריו ,דמהא דטורף המוכר
ממשעבדי מזמן המקח ,מוכח
דנתחייב הלוקח מיד בשעת הקנין בכל דמי
המקח וממילא נשתעבדו נכסיו מאותו שעה,
ולפ״ז בשכירות ,למ״ד ישנה מתחילה ועד
סוף ,כיון רחיוב השוכר חייל בכל שעה
ושעה כנגד מה שמשתמש ,א״כ נמצא דליכא
שעבוד על כל דמי השכירות אלא בכלות
השכירות כולה .אכן יעוי׳ בתשו׳ הרשב״א
)ח״ב סי׳ שכ״ח( ,שב׳ גבי שוכר שמת בתוך
זמן השכירות דחייבין היורשין לשלם חוב
אביהם אע״ג דישנה לשכידות מתחילה ועד
סוף] ,ועי׳ בזה להלן הערה ל״גן ,הרי להדיא
דמיד בתחילת השכירות נשתעבדו נכסי האב
עבור כל השכירות,
והביאור בד׳ הרשב״א הוא כמש״כ בקובץ
שיעורים )ב״ב אות שפ ״א( ביסוד דין
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נקרא מוחזק כמעותיו לפי שנתחייכ כדמי המכירה הזאת כהחלט כל שכיד
המוכר לקיים מקחו ככל אופן ועל דרך שכתכתי ,והויא ליה כאילו היה להמוכר
ביד הלוקח הלואה מיוחדת דלא הוי תפיסה ברשות ,אכל כשכירות כיון דקיימא
לן דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ,נמצא רחיוב השכירות לא חל מיד
משעה שנגמר השכירות ביניהן אלא כל שעתא ושעתא זימניה דחיובא הוא,
ובפרט למאן דאמר אין לשכירות אלא לבסוף רלא חל החיוב כלל אלא בסוף
ותשלום כל משך זמן השכירות כדאיתא בקידושין ) סג ,(.ולפי זה נמצא דאין
חיובו של שוכר ברור וחיובא דידיה גם כן בספיקא ,דאם י״ב זהובים לשנה
נמצא בכלות י״ב חדשים עדיין לא נתחייב בי״ב זהובים שלמים אלא לפי
חשבון .ואפשר לומר דאפילו הכי כיון שביד המשכיר לכוף להשוכר שיתחייב
לו י״ב זהובים אם יניח אותו לדור עוד החדש הי״ג אבל אין ביד השוכר לכוף
את המשכיר שיניחו לדור בחצרו אם מדינר זהוב לחדש אפילו אם יאמר
מעלינא לך כנכסי דבר מריון ,משום הכי חזקת קרקע דהמשכיר אלימא טפי
זר זהב
שעבוד נכסים ,דאינו בתולדה מדין שעבוד
הגוף ,אלא דאותה הסיבה שגודמת לשעבוד
הגוף גודמת לשעבוד נכסים ,וכגון בזודק חץ
ומת ונשבד הכלי אחד מיתתו דגובין מנכסי
המת ,הגם שמחיים לא נתחייב ,דמ״מ כיון
שסיבת החיוב ,דהיינו ודיקת החץ ,היה
מחיים ,הדי שמאותה שעה נשתעבדו נכסיו.
וה״נ גבי שכידות ,כיון שסיבת החיוב ,דהיינו
קנין השכידות ,כבד היה מחיי האב ,הדי
שמאותה שעה כבר נשתעבדו נכסיו בכל דמי
השכירות.
כט .נראה דזה א״ש רק לדרכו של רבינו
)לעיל ס״ב( בביאור דברי הר״ן,
דע״י שביד המשכיר ליתן לשוכר לדור
בחודש הי״ג לא חשיבא חזקתו של השוכר,
ואשר לפ״ז הגם דשכירות משתלמת מתחילה
ועד סוף ,ואכתי לא נתחייב השוכר בפועל
בדמי השכירות קודם שדר ,מ״מ כיון שביד
המשכיר לגרום לשוכר להתחייב בכל

השכירות ע״י שיניחנו לדור ,סגי בהכי לגדע
חזקתו של השוכר.
אולם לפמש״נ לעיל )שם בהערה כ״ה( בדברי
הר״ן ,דמיד בשעת השכירות נתחייב
השוכר בי״ב זהובים מודאי ,וממילא הספק
נופל על קרקע המשכיר ,אכתי תקשי ממנ״ד
דשכירות משתלמת מתחילה ועד סוף ,דכיון
דתשלום השכירות הוא רק כנגד מה
שנשתמש ,נמצא דהשתא שהמשכיר אינו
מניחו לדור בחודש הי״ג ,הוי הספק בחיובו
של השוכר ,דלהצד דנתחייב השוכר י״ב
זהובים ע״מ שידור י״ג חודש ,והמשכיר
בפועל אינו מעמיד לשוכר אלא י״ב חודש,
הרי שאכתי לא נתחייב השוכר בי״ב זהובים.
ולדרך זו צריך ליישב את דברי הר״ן כמש״כ
רבינו בסמוך ,דבשכירות בתים לא אמרינן
דמשתלמת מתחילה ועד סוף ,אלא מיד
בתחילת השכירות נתחייב השוכר בכל דמי
השכירות.

שפח
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אכל יותר נראה בעיני לומר דהאי פלוגתא דשכירות בישנה לשכירות מתחילה
ועד סוף ואינה אלא לבסוף לא שייבא אלא בשכירות פועל כהאי
דקידושין בשכר שאעשה עמך וכעין שכר כיפה דפרק קמא
דעבודה זרה )יט ,(:אכל שכירות קרקעות ומטלטלין מיד שנגמר השכירות
וקנאה השוכר להדבר ההוא נתחייב בכל השכירות^ ,דשכירות ליומא ממכר
זד
ל .אכן האחרונים נחלקו בזה על ובינו
ונקטו דפלוגתא דישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף ואינה אלא לבסוף ,שייכא
גם בשכירות קרקעות ומטלטלין ,ויעוי׳ בזה
בקצה״ח )סי׳ קכ״ו ס״ק י״ג( ,ובאבני מילואים
)סי׳ כ״ח ס״ק מ״ס שהוכיח כן מתשו׳ הרא״ש
)כלל ס״ט סי״א( ,ומהתוס׳ בקידושין )מח ,א(.
ועי׳ באמרי בינה )דיני דיינים סי׳ מ״ב( שהוכיח
כן מהתוס׳ בב״מ )סה ,א( ד״ה שכירות ,שב׳
דאפילו למ״ד ישנה לשכירות מתחלה ועד
סוף מ״מ מודה דאינה משתלמת אלא לבסוף,
והרי התוס׳ שם איירי לגבי שכירות בתים,
ואפ״ה כתבו דשייכא בזה פלוגתא דישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף .ועי׳ בדברי חיים
)דיני שומרים סי׳ כ״א( ד״ה ואפשר ,דהוכיח
מדברי השו״ע )באה״ע סי׳ קי״ג ס״ב( ,דאף לגבי
שכירות בתים איתא להפלוגתא דישנה
לשכידות מתחילה ועד סוף ,ודלא כרבינו.
אכן יעוי׳ בקובץ הערות ) סי׳ נ״ג אות י״א( שכ׳
להביא ראיה ליסוד רבינו ממש״כ
הרא״ה בסוף פ׳ השואל ,דבנפל הבית בתוך
זמן השכירות צריך השוכר לפרוע גם את דמי
השכירות של הזמן שלאחר הנפילה ,ומבואר
דחיוב השוכר כדמי השכירות אינו עבור
ההשתמשות בפועל ,אלא עבור קנינו בבית,
ולפ״ז לכאו׳ ל״ש לומר דשכירות בתים
משתלמת מתחילה ועד סוף] .אכן יעוי׳
במש״כ לק׳ הערה ל״ג דאף אם התשלום
הוא עבור הקנין ,מ״מ שייכא בזה הפלוגתא

זהב
דישנה לשכירות מתחילה ועד סוף ,ולפ״ז
ליכא ראיה מד׳ הרא״ה[.
ובשיעורי הגר״ש רוזובסקי זצ״ל בב״ב
)קכג p ,הוכיח מדברי הרבינו
יונה שם דלא כרבינו ,דאמרינן התם הניח
להם אביהם פרה מוחכרת ומושכרת ביד
אחרים בכור נוטל פי שנים ,וכ׳ בשמ״ק בשם
הרבינו יונה דאיכא נפ״מ בין דמי השכירות
שנתחייב האב קודם שמת ]דאית להו דין
מלוה ותליא בפלוגתא אי בכור נוטל פ״ש
במלוה[ ,לבין דמי השכירות שנתחייב לאחר
מותו ]דיש לה דין שבח ורק לרבי נוטל
הבכור פ ״שן ,ואי נימא דבשכירות מטלטלין
מתחייב מיד בכל דמי השכירות וכמש״כ
רבינו ,הרי שאין לחלק בזה בין דמי
השכירות שנתחייב מחיים לדמי השכירות
שנתחייב לאחר מיתה .ועוד כ׳ הגרש״ר
להוכיח כן מהא דאיתא בערכין )כא ,א(,
דהמשכיר בית לחבירו והקדישו ,הדר בו
מעלה שכר להקדש ,ואי נימא דהשוכר
משלם עבור הקנין ,הדין נותן שצריך לשלם
את דמי השכירות למשכיר עבור הקנין שכבר
זכה בו קודם ההקדש ,ומוכח דתשלומי
השכירות הם עכור ההשתמשות ולא עבור
הקנין ,וכיון דההשתמשות שלאחר זמן חלות
ההקדש ,הוי של הקדש ,שוב צריך לשלם
להקדש .וע״ע בדברי המאירי בב״ב )קכד ,א(,
שב׳ להדיא דדינא דשכירות משתלמת
מתחילה ועד סוף שייכא אף בשכירות ספינה.
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הוא ליי ומה לי שקנאן לחלוטין או קנאן לשנה לי ,מה שאין כן בפועל דיוכל לחזור
אפילו בחצי היום והלכך לא שייך לומר גביה שנתחייב בכל השכירות מיד.
זר זהב
לא .יסוד ד״ז הוא בגט׳ בב״מ )נו ,ב(
דאמרינן שם ״והאי נמי ביומיה
מכירה היא״ ,אכן לפמש״כ בתום׳ שם ד״ה
והאי ,דהא דחשוב כמכר היינו רק לענין
אונאה ,אינו ענין לכאן .אולם הרמב״ם )בפ״ו
מהל׳ שכירות ה״א( נחלק על התום׳ ,ופי׳
דשכירות הוי כמכר לבל דבר .ועי׳ בקובץ
הערות ) סי׳ נ״ג אות ט׳( שהק׳ על רבינו ממש״כ
הרמב״ם )פי״ג מכירה הט״ו( דבפועל גופיה
אמרינן שכירות ליומיה ממכר] ,ומאי דאין
אונאה לפועל פי׳ שם הדמב״ם משום דאין
אונאה לעבדים[ ,שהרי עיקד פלוגתא דישנה
לשכירות מתחילה ועד סוף ,הוא לגבי
שכירות פועל.

לב .משמע דנידון רבינו ,אי שכירות קרקע
ומטלטלין שייכא לפלוגתא
דישנה לשכירות וכו׳ ,תליא ביסוד חיובו של
השוכר בתשלומי השכירות ,דאם הוא עבוד
הקנין של השוכר בבית ,א״כ מיד בשעת
השבירות נתחייב בכל דמי השכירות ,אולם
אם הוא עבור מה שמשתמש בפועל בבית,
א״כ הוי כשביתת פועלים דמשלם עבור
הפעולה ,ותליא בפלוגתא דישנה לשכירות
מתחילה ועד סוף.
ובפשוטו ב׳ צדדים אלו תלויים במה
שחקר בקובץ הערות
ביסוד קנינו של השוכר בבית ,א■ א'ף ,ליר
קנין גמור בגוף הבית לגבי ההשתמשות ]והוי
בגדר קנין דקל לפירותיו[ ,או דאית ליה רק
זכות ושעבוד להשתמש בתשמישי המשכיר.
דאם יש לו קנין גמור בגוף הבית ,א״כ חיובו
של השוכר בתשלומי השכירות הוא מיד
)סי׳ נ׳ ג(

בתחילת השכירות עבור הקנין שזכה בו,
משא״כ אי יש לשוכר רק זכות ושעבוד על
ההשתמשות בבית ,א״כ חיובו של השוכר
הוא עבור ההשתמשות בבית בפועל ,וממילא
תליא בפלוגתא דישנה לשכירות מתחילה
ועד סוף.
ועי׳ בקוה״ע שם דנחלקו בזה הראשונים
גבי משכיר בית לחבירו והקדיש
המשכיר ביתו בזמן השבירות ,אי רשאי
השוכר לדור בבית ,דשיטת התוס׳ היא
ראסור לשוכר לדור בו ,אולם הרמב״ן ס״ל
רמותר .וביאר בקוה״ע שם יסור פלוגתייהו,
דהרמב״ן ס״ל דיש לשוכר קנין בבית לענין
השתמשות ,ונמצא דמשתמש בשלו ולא בשל
הקדש ,ולכך מותר לדור בו ,אולם התוס׳
ס״ל דליכא לשוכר קנין בגוף הבית ,אלא רק
זכות ושעבוד להשתמש בתשמישי הבית,
משא״כ עצם התשמישים הם של המשכיר,
וממילא לאחר שהקדיש המשכיר את הבית
נמצא דהשוכר משתמש בשל הקדש ואסור
לשוכר לדור בו.
ונמצא לפי״ז דלשיטת הרמב״ן ]דיש לשוכר
קנין בגוף הבית להשתמשות[ ,חייל
חיוב השוכר בתשלומי השבירות מיד בתחילת
השכירות עבור קנינו בבית ,ותמה ע״ז בקובץ
הערות שם )אות ג•( דלכאו׳ הרמב״ן סותר
משנתו ,דבסוף פ׳ השואל נחלקו הרמב״ן
והרא״ה גבי נפל הבית בתוך זמן השכירות אם
חייב השוכר לשלם את כל דמי השכירות או
רק עד הזמן שנפל הבית ,דהריטב״א הביא
בשם רבו הרא״ה דצריך לפרוע לו את כל דמי
השכירות ,אולם הרמב״ן פי׳ דא״צ לשלם
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וראיה לזה מתשובת הרשב״א )חלק א׳ סימן אלף כ״ח( שהביא הבית יוסף ח״מ סי׳
שי״ב )ס״ק כ״כ( ,שנשאל על ראובן שהשכיר בית לשמעון לשנה או יותר
ומת שמעון אחר שנים או שלשה חדשים שדר בו אם בנו יכול לומר ביתך איני
רוצה ושכירות איני משלם לך אלא לפי חשבון ,והשיב שאינו יכול דשכירות
ליומא ממכר הוא בין ידור או לא ידור ע״כ ,ומשמע להדיא דסבירא ליה דמיד
מתחייב בכל חשכירות מטעם דשכירות ליומא ממכר ,דאם לא כן אין טעם לחייב
את בנו ואפילו החולקים על הרשב״א כמו שהביא הרמ״א ]בחו״מ[ בסימן
זר זהב
אלא עד הזמן שנפל הבית .וביאור
פלוגתתם ,דהרא״ה ס״ל דחיוב דמי
השכירות הוא עבור קנין השכירות ,ולהכי
מתחייב מיד בכל דמי השכירות הגם שנפל
הבית .משא״כ הרמב״ן ס״ל דחיוב השוכר
בתשלומין הוא עבור ההשתמשות בבית,
וא״כ עבור הזמן שלאחר נפילת הבית לא
נתחייב מידי .וצ״ע ,דלפמש״נ לעיל בשיטת
הרמב״ן דיש לשוכר קנין בגוף הבית
להשתמשות .נמצא שתשלומי השכידות הם
עבור הקנין ולא עבור ההשתמשות ,ועי׳
מש״כ ליישב בזה בסמוך בהערה ל״ג.
ובעיקר נידון זה זה אי חיובו של השוכר
בדמי השכירות הוא עבור הקנין,
או עבור ההשתמשות ,כבר עמד בהגהות
הגרע״א )חו״מ סי׳ שמ״א ס״ג( ,דנסתפק גבי
שוכר פרה ומת ,והיורשים רוצים להשתמש
בפרה ,אם צריכים היורשים לשלם עבור
השימוש .ותלה ספיקו בנידון זה ,דאי חיובו
של שוכר הוא עבור ההשתמשות בחפץ ,א״כ
כשם שלאביהם לא היה זכות שימוש בחינם
ה״נ להם אין זכות להשתמש בחינם ,אך אם
חיובו של שוכר הוא עבור קנינו ,הרי דמיד
כששכר אביהם הפרה זכה בה ,ונתחייב בחוב
תשלומי השכירות ,ויכולים היורשים לומר
דאת זכות אבינו אנו יורשים ואת חובו אין

אנו משלמים ,ודמי לקנה חפץ ומת לפני
ששילם ,דא״צ היורשים לשלם אם לא הניח
להם אביהם אחריות נכסים אף שזכו בחפץ,
וה״נ שכירות דהוי ממכר ליומא .ועיי״ש מה
שהביא מדברי הריטב״א בכתובות )לד ,ב(
דמפורש כצד זה ,ואזיל הריטב״א לטעמיה
בפ׳ השואל הנ״ל שכ׳ דבנפל הבית חייב
השוכר לפרוע את כל דמי השכירות ,הרי
דס״ל דחיוב השוכר הוא עבור קנינו בבית.
לג .יערי׳ בדברי חיים
כ״א( ,ובקובץ הערות
י״א( ,שתמהו על רבינו ,דבדברי הרשב״א
בתשו׳ שם מבואר להיפך מזה ,וכפי הנראה,
דרבינו לא ראה את גוף דברי הרשב״א אלא
רק מה שהובא בקצרה בב״י .וז״ל הרשב״א
בתשו׳ שם ,״ראובן שהשכיר בית לשמעון
ומת שמעון אחר ב׳ חודשים שדר בבית ,אם
בנו יכול לומר ביתך איני רוצה ושכירות איני
משלם לך אלא לפי חשבון שדר בו אבי,
והשיב שהראב״ד פסק שהדין עם המשכיר
דכיון ששכר שמעון הבית ,הרי הוא כמכר
גמור ונתחייב בדמים בין ידור בין לא ידור,
ואע״ג דקיי״ל ישנה לשכירות מתחלה ועד
סוף ,מ״מ אין השוכר רשאי לצאת משם בכל
יום ויום ולחשוב עמו לשעות אלא מחוייב
הוא שלא להניח ביתו לפני זה״ .הרי להדיא
)דיני שומרים סוף סי׳

)סי׳ נ״ג אות
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שצא

של״ד )ס״א( הוא מטעם אחר דהוי ליה להמשכיר להתנות וכמ״ש הש״ך שם
)ס״ק ב( בדרך השני ,ולא כמו שפירש מתחילה דשכירות ליומא ממכר הוא היינו
דכל יומא ויומא בפני עצמו ממכר:
זר זהב
להרשב״א דגדר זה שייך דוקא אם יש לשוכר
דס״ל להרשב״א דגם בשכירות בתים אמרי׳
קנין בגוף הבית ,ולא רק זכות שעבוד,
דשכירות משתלמת מתחילה ועד סוף .אלא
ודו״ק[.
שדברי הרשב״א מחוסרין ביאור ,וכמו שהק׳
בקוה״ע שם ,דכיון שב׳ הרשב״א שאין
ועוד י״ל ביישוב ד׳ הרשב״א ,ע״פ מה
השוכר יכול לחזור בו ,נמצא תתחייב מיד
שייסד בנתה״מ )סי׳ צ״ה סק״ג( דבכל
בשעת השכירות ,וא״כ מה שייך לומר בזה
מכירה חייל על המוכר חיוב להעמיד ללוקח
דשכירות משתלמת מתחילה ועד סוף.
את המקח ,ועי׳ בדבריו )בסי׳ שי״ב סק״ה{
שכתב כן אף לענין שכירות ,דהמשכיר
והנראה ביישוב ד׳ הרשב״א ,דהא מיהא
מחוייב כלפי השוכר להעמיד עבורו את
דמיד בשעת השכירות זכה השוכר
השכירות ,ואשר לפ״ז י״ל דנהי דמיד בשעת
בקנין בגוף הבית ,וכמש״כ הרשב״א ד״הרי
השכירות זכה השוכר בקנין בגוף הבית ,מ״מ
הוא כמכר גמור״ ,מ״מ אכתי לא נתחייב
חיוב השוכר בתשלומין הוא רק עד כמה
השוכר בתשלום דמי השכירות אלא בשעה
שמתקיימת בפועל העמדת המקח מצד
שמשתמש בבית בפועל .והביאור בזה הוא,
המשכיר ,ולפ״ז בשכירות בתים דהעמדת
דהגם דיש לו לשוכר קנין בבית ,מ״מ אין זה
המקח כלפי השוכר מתקיימת רק בשעה
קנין גמור ,אלא יסוד זכותו וקנינו בבית הוא
שבפועל משתמש השוכר בבית ,נמצא דרק
עד כמה שמשלם עבור מה שמשתמש] ,רכך
אז מתחייב השוכר בתשלומי השכירות,
הוא גדר קנינו ,דיש לו זכות ליטול
ושפיר תליא בפלוגתא רשכירות אי משתלמת
ההשתמשות בתנאי שמשלם בעבורה[ ,ונמצא
מתחילה ועד סוף.
דבאמת אין חיוב תשלומי השכירות עבור
הקנין אלא עבור ההשתמשות בפועל ,ולהכי
ומעתה לפי׳ ב׳ הדרכים יש לנו פתח ליישב
תליא בפלוגתא דישנה לשכירות מתחילה
מה שהק׳ לעיל )הערה ל״ב( בסתירת
ועד סוף ,וכמש״כ הרשב״א.
דברי הרמב״ן ,דמחד גיסא מפרש הרמב״ן
דיש לשוכר קנין בגוף הבית ,ומאידך ס״ל
]ו אין להקשות דאמאי לא יוכל השוכר
להרמב״ן דבנפל הבית א״צ השוכר לשלם
להסתלק מקנינו בבית וממילא לא
אלא על הזמן שעד הנפילה] ,ומשמע מזה
יתחייב כלל עבור ההשתמשות ,דזהו מתנאי
דאין לשוכר קנין בגוף הבית אלא רק זכות
וחיובי השכירות דעל השוכר מוטל לקיים
לענין השתמשות[ ,אולם להמבואר ניחא,
את קנין השכירות בכדי שיתחייב בתשלומי
דלדרך הא׳ שנתבארה בדברי הרשב״א ,י״ל
השכירות ולא יפסיד המשכיר את שכרו ,וזהו
דהגם דיש לשוכר קנין בבית ,מ ״מ כיון
שכ׳ הרשב״א ״אלא מחוייב הוא שלא להניח
דחיובו בפועל הוא רק עד כמה שמשתמש
ביתו לפני זה״ ,והיינו דכך הוא תנאי
בבית ,א״כ משעה שנפל הבית שוב אינו
השכירות ,שלא להניח ביתו לפני זה ,וס״ל
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ולפי״ז נראה לי דבשוכר פועל לשנה ומת בעל הבית בתוך השנה גם הרשכ״א
מודה דיוכל בנו לומר איני חפץ בך ואשלם לך לפי החשבון ,משום
דבפועל ודאי ישנה לשכירות מתחלה ועד סוף מיהו ,ולא נתחייב אביו מיד
בדמי כל השכירות דמשך שנה .העולה לנו מזה ,דהמוכר דבר לחבירו וקנה
הלוקח הדבר ההוא כאחד מדרכי הקנאה אבל לא משך ונולד ספק ככמות
המכירה כמה מכר לו ,שאפילו לא נתן הלוקח הדמים כופיץ אותו ליתן כל הסך
שקצב במילואו והמוכר אינו צריך למיתיב ליה אלא כפי שיעור הפחות ,שהוא
מוחזק בשלו ,אבל חזקת הלוקח בדמים לא חשיבא ,לפי שעל כל פנים אם יתן
לו המוכר כפי שיעוד הגדול לא יפטור מחובו ,ונמצא דהלוקח נתחייב מיד בכל
הדמים אלא דבהלואה נינהו גביה והלואה לא הוי תפיסה ברשות.
וכן להיפוך כשאין הספק בדבר הנמכר אלא בדמי המקח כמה הן ,כגון שקנה
חימנו חפץ באיסתרא מאה מעי וקנה אותו בקנין סודר ,אפילו שהמוכר
מוחזק עדיין בחפץ שלו כופין אותו ליתן והלוקח אינו חייב לתת לו אלא כפי
שיעור הפחות דהיינו איסתרא ,דמיד שקנה להמקח ההוא בקנין נעשה החפץ
חהוא כפקדון ביד מוכר ,שאפילו אם תמצי לומר תפס לשון אחרון מכל
מקום נקנה החפץ להלוקח ונתחייב לו מאה מעי ,וכיון דנקנה לחלוטין
להלוקח ואינה ביד המוכר אלא פקדון ופקדון הויא תפיסה שלא ברשות
זר
מחוייב בתשלומין .ולדרך הב׳ י״ל דהגם דיש
לשוכר קנין בבית ,מ״מ כיון דבפועל לא
מתקיימת העמדת המקח על הזמן שלאחר
הנפילה ,הרי שמהנפילה ואילך אינו מחוייב
בתשלומין ,וא״ש היטב.
לד .נראה דדין זה תליא באשלי רברבי,
דיעוי׳ בתשו׳ הרשב״א )ח״א סי׳
אלף קל״ס ,שהביא בשם ר״ה גאון ,דבמכר
קרקע בשטר ,והמוכר טוען שלא נתן לו
הלוקח דמים ,והלוקח טוען שנתן ,דהמוכר
נאמן .אולם הרשב״א שם נחלק ע״ז וב׳
דהלוקח נאמן ,ומשום דמשעה שהלוקח עשה
הקנין ,מיד הקרקע קנויה לו ,ונמצא דדמי

זהב
המקח אינם אלא מלווה ע״פ ,ולכך נאמן
הלוקח לטעון פרעתי .וסברת ר״ה גאון ]דאין
הלוקח נאמן[ היא כמש״כ בתשו׳ מהרי״ט
]ח״א סי׳ קנ״ב[ ,דהיות ובכל מכירה אם לא
נתן הלוקח רמים ,המקח חוזר ,א״כ להצר
דלא שילם הלוקח את כל רמי המקח
מתבטלת המכירה ,וכיון רהוי ספק ממילא
מוקמינן לארעא אחזקת מ״ק ,ונאמן המוכר
לטעון שלא נפרעו דמי המקח.
ולפ״ז נמצא דבגוונא דידן דמספקא לן
בשיעור דמי המקח כמה הם ,תליא
בפלוגתא דר״ה גאון והרשב״א ,דלהרשב״א
נאמן הלוקח לומר שלא נתחייב אלא שיעור
הפחות] ,דכשם שנאמן הלוקח לומר שפרע
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שצג

וכן נראה לי להדיא מלשון הרמב״ן בדיני תפיסה )בבא מציעא ו (.עיין
שס לה.

וא״ת והרי כתב הטור ]חו״מ[ בסימן ר׳ בשם הרמ״ה דאם הלוקח לא נתן דמים
עדיין ואמר כור כשלשים סאה בסלע אפילו במה שתפס בו יכול הלוקח
לחזור בו כיון שהוא מוחזק עדיין במעות אוקי ממונא בחזקת מאריה ,ומה יהני
חזקת הלוקח במעות כיון דדיניה כהלואה וכמו שכתבתי .יש לומר דהיינו דוקא
היכא שהמקח נגמר לחלוטין באחד מדרכי הקנאה והספק נופל על שיעור כמות
המכירה ועל דרך שכתבתי ,אבל בנדון דהרמ״ה אם נתפוס כור כשלשים עדיין
לא נגמר המקח כלל ועד שימדוד סאה אחרונה יכול כל אחד לחזור בו ,והספק
נופל על חיובו דהלוקח אי נגמר המקח ונתחייב או לא נגמר ולא נתחייב.
ובאורים ותומים )בקיצור תקפו כהן סימן ס״ו( ראיתי שמביא ראיה דהלואה הויא
תפיסה שלא ברשות מדהשמיט המחבר דעת הרמ״ה הנזכר על כרחך
דלא סבירא ליה ,וטעמו משום דכיון דנגמר המקח נתחייב הלוקח בדמים ,ואף
דתפס הלואה הויא תפיסה שלא ברשות .ולדבריו יצטרך לומר דהרמ״ה יסבור
דהלואה הוי תפיסה ברשות ,וליתא ,דעד כאן לא דיינינן הלואה לתפס שלא
ברשות אלא היכא דודאי נתחייב ובהני גווני שהבאתי למעלה אלא שהוא רוצה
לתפסם בשביל הספק זה לא מהני ,אבל בנדון דהרמ״ה הספק הוא דלמא לא
זר
כל דמי המקח ואינו חייב מידי ,ה״נ נאמן
הלוקח שנתחייב שיעור הפחות[ .משא״ב
לר״ה גאון ,המוכר נאמן ,דהרי להצר
דהלוקח לא שילם כל דמי המקח ,המקח
חוזד ,וא״כ מספק מוקמינן להמקח אחמ״ק,
ונמצא לפ״ז דדברי דבינו מתיישבים דק
לשיטת הרשב״א] .ואפי׳ אם נימא דטעמא
דרבינו ,דבספק בדמי המכירה הלוקח נאמן,
הוא משום דע״י שבידו ליתן הדמים חשיב
איהו מוחזק במקח) ,וכדמשמע מדברי רבינו
לעיל ,עי׳ בהעדה כ״ה( .מ״מ לא א״ש לשיטת
ר״ה גאון ,שהרי בגוונא שהלוקח טוען שנתן
את כל דמי המקח והמוכר מכחישו ,בדין הוא

זהב
שהלוקח יהיה נאמן ,כיון דבידו ליתן דמים
ולחייב המוכד במקח ,ואילו ר״ה גאון ס״ל
דמוכד נאמן ,ובע״כ דדברי רבינו כאן
מתיישבים דק לשיטת הרשב״א ,ודו״ק[.
לה .וז״ל הרמב״ן ,״והיכא דאמר ליה
איסתדא מאה מעי וקנאה לוקח לההוא
מידי בדיניה או לההיא אדעא בשטד או
חזקה ,א״נ במקצת כסף שקונה ,זוכה הלוקח
במקחו ועל המוכר להביא ראיה וליטול,
וכדאמרי׳ גבי אילן)ב״ב כד ,ב( ]ספק זה קדם
ספק זה קדם ,הגדא״ז[ קוצץ ואינו נותן
דמים .ואע״פ שתפס המוכר אח״כ ,מוציאין
מידו אפי׳ תפס שלא בעדים״ ,עכ״ל.

שצד
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נתחייב עדיין ,בכהאי גוונא ודאי דלא מפל,ינץ מיניה ,וממה שהשמיטו המחבר
אין ראיה שיחלוק עליו ,וזה פשוט:
ו והנה אחי אלופי מוה״ר חיים הכהן ש״ן השיב על דברי אלה מדיבור התום׳
דריש המניח )ב״ק כז .ד״ה ואיכא נמי( שכתבו שם דאפילו היכא דרובא
קרי לחביתא חביתא ולכדא כדא ומיעוט קרי לחביתא כדא והקנה בקנין סודר
לתת לו כדא ונתחייב הלוקח לתת לו דמים יכול הלוקח לומר לא אתן לך דמים
אם לא תתן לי חבית דקרי לחביתא כדא לפי שהוא מוחזק ולא אזלינן בתר
רובא בממונא ע״ב ,ולדברי אפילו אי לא היה הרוב מסייע להמוכר אלא היה
פלגא ופלגא נמי הדין נותן שיכוך הלוקח ליתן כל הדמים ולא יקבל אלא כדא,
שהרי ביד המוכר ליתן לו חבית ונמצא דחיובו של הלוקח ברור וכהלואה בידיה
דמיא עכ״דל;
זר זהב
הוי מקח טעות ,דכבר נתבאר לעיל )הערה
לו .עי׳ במה שתמה הגרש״ש )ב״ק סי׳ כ״ס
כ״ה( ,דהיות ומה שהמשכיר מונעו מלדור
על קושיית רבינו ,דלכאו׳ לק״מ
בחודש הי״ג הוא מחמת הספק ,ובדין
מההיא דהמניח ,דהרי בכד וחבית תליא
מעכבו ,לא מקרי מקח טעות ,יעו״שן.
המקח בדעת הלוקח ,וכדמוכח ממאי דמצי
הלוקח לטעון דלא נתכוין לכד אלא לחבית,
ונראה דרבינו אזיל בזה לטעמיה ,רכל דברי
וא״כ חיובו של הלוקח אינו ברור כלל,
הגרש״ש יתכנו רק לפמש״נ לעיל
אינו
דלהצד דנתכויץ הלוקח לחבית ,והמוכר
)בהערה כ״ה בררך הראשונה( ,דיסוד שיטת הר״ן
נותן לו אלא כד ,לא נתחייב הלוקח מידי,
דחיובו של הלוקח ברור ,הוא משום דמיד
כיון דדעתו של הלוקח היתה להתחייב רק
בשעת השכירות נתחייב השוכר בי״ב זהובים
תמורת חבית] ,וכפי שהוא טוען לפנינו[,
בודאי ,ולפ״ז שפיר י״ל כמש״כ הגרש״ש,
וכיון שהספק נופל בעיקר חיובו של הלוקח,
דשאני כד וחבית דאיכא ספק בעיקר חיוב
הלוקח ,כיון דהמקח תלוי בדעתו ,ולהצר
א״כ הוי הלוקח מוחזק .ולא דמי למש״כ הר״ן
דנתכוין לחבית והמוכר נתן לו רק כד ,הרי לא
גבי משכיר בית לחבירו ,דחיובו של השוכר
נתחייב הלוקח מידי .אולם לדרכו של רבינו
בי״ב חודש הוי חיוב ברור ,דשאני התם
שם בביאור דברי הר״ן ,דהיות וביד המשכיר
שהספק הוא בלשון ולא בדעתו ,ובזה לא מצי
ליתן לשוכר לדור י״ג חודש ולחייבו בי״ב
השוכר לטעון דנתחייב רק על דעת כן שיקבל
זהובים ,לא חשיבא חזקת השוכר כלל ,א״כ
י״ג חודש ,כיון דאין הדבר תלוי בדעתו ,ולכך
הוא הדין לכד וחבית ,כיון דביד המוכר ליתן
הוי חיובו של השוכר חיוב ברור ,וכמש״ב
לו חבית ולחייבו בדמיו ,לא חשיבא חזקתו
הר״ן] .ואין להקשות דמ״מ להצר דכלפי
של הלוקח ,ושפיר הק׳ רבינו מאי שנא כד
שמיא גליא דבאמת חייב המשכיר י״ג חודש,
וחבית ממשכיר בית לחבירו ,ודו״ק.
א״כ השתא דנותן לו רק י״ב חודש,
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שצה

והשכתי* שדכר זה לא שויא לנפשאי הדרנא ,לפי דהתם מיקרי טענת הלוקח
טענת ברי שהוא אומר קים לי בנפשאי שאני מהמיעוט שקורין לחכיתא
כדא ולא נתכוונתי אלא על החבית ,וכמו שכתבו התום׳ )שם( האי טעמא בשם
ר״ת דאפילו רב דסובר הולכין בממון אחר הרוב מודה בהאי דכד וחבית
שהמוחזק יאמר להמוציא אף על פי שהרוב מסייעך לא תוציא ממני דקים לי
בנפשאי שאני מהמיעוט ,וביון דהתם מיקרי טענת ברי שפיר מהני תפיסת
הלוקח בדמים אף על פי שהם נידונים בהלואה וכמו שכתבתי ,מכל מקום
הלואה לא גרע מתפיסה שלא ברשות ,וכבר ידעת שדעת התום׳ דבטוען ברי
מהני תפיסה אפילו שלא ברשות וכמו שנתבאר בכלל ב׳ )ם״ב( ,אבל לידון את
הלוקח כתפס ברשות זה לא מצינו .והודה אחי אלופי לדברי
ודע שלפי מה שפירשתי כאן בכוונת דבריהם יש ראיה וגדולה היא למ״ש בבלל
ו׳ סעיף ט׳ דאפילו לדעת התוס׳ לפי מה שביארתי שם דסברי דהיכא דחזקת
מרא קמא מצטרף בהדה רובא מוציאין על ידה מהמוחזק בחזקת ממון
לחוד היינו דוקא היכא שהמוחזק טוען שמא אבל בטוען ברי לעולם אין מוציאין
הימנו עיין שם ,שהרי בהאי דחבית וכד נמי דבוותיה הוא ,דכיון שהלוקח ודאי
מתחייב בדמים תו לא השיבי חזקתו בגוייהו אלא חזקת ממון לחוד ואפילו הכי
אין מוציאין מהלוקח עד שיתן לו חבית ואף דרובא מסייע להמוכר.
והארכתי* בהאי מילתא לפי שדעת הרב ז״ל דהלואה הויא תפיסה ברשות ויש לו
על מי להשען הדב מוהר״י בן לב וגידולי תרומה ז״ל ,ומתוך מה שכתבתי
ראיות ברורות יש דהלואה נמי לא הוי תפיסה ברשות לפי דלא מיקרי תפיסה
זר
לז .בספר גידולי שמואל על ב״ק )כז ,א(
הקשה ,לפמש״ב הש״ך בתקפו
כהן דתפיסה דבספיקא דדינא מקרי תפיסה
בברי ]כיון דמצי למטען קים לי[ ,א״כ גם
משכיר בית לחבירו ,כיון דהוי ספיקא דדינא
]דמספקא לן אי תפוס לשון ראשון או
אחרון[ ,מקרי תפיסה בברי ,ואפ״ה לא מהני
תפיסת השוכר ,והדרא קושיא לדוכתא.
ונראה דלק״מ ,שהרי מדברי התוס׳ בכמה
דוכתא ]יעוי׳ בכתובות )כ ,א( וב״מ )ו ,ב(

זהב
וב״ב )קה .א([ מוכח דפליגי על הש״ך,
שהקשו אמאי מהני לשמואל תפיסת השוכר
גבי משכיר בית לחבירו והרי קיי״ל דתקפו
כהן מוציאין מידו ,ולדעת הש״ך דתפיסה
בתיקו מקרי תפיסה בברי לא קשיא כלל,
שהרי מהני תפיסה בברי] ,ומשכיר בית
לחבירו מקרי ספיקא דדינא כמבואר בתוס׳
בב״ב )סב ,ב( ד״ה איתמר[ ,אלא ע״כ דהתוס׳
פליגי על הש״ך ,וס״ל דתיקו לא מקרי כלל
טענת ברי.

שצו
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ברשות אלא כשמסרן לו מתחילה אדעתא דהכי שיהיו של זה שנמסר לו על כל
פנים אם יהיה הדין עמו ,ואז מיעקר חזקת מרא קמא דאידך כירן דברשותיה
יהיב ברשותיה קיימא ועל אידך לאתויי ראיה ל״ ,אבל הלואה אדעתא דלישתלים
מיניה קאי וברשות בעלים קיימא וכן עיקר:
ז ודע דתפיסה ברשות לא מהני אלא במטלטלי ,אבל במקרקעי לא מהני אם לא
במילתא דעבידא לאגלויי ועל דרך שנתבאר בחו״מ סימן שי״ז )ס״ג(
ע״ש ל“ ,ומשום הכי אמר רב נחמן בפרק השואל דאפילו בא בסוף החדש כולו
זר זהב
וחביאור בזה נראה ,דהא דמהני תפיסה
לח .מבואר דגדר תפיסה ברשות הוא דע״י
במילתא דעבידא לאגלויי אין זה
שמסרוהו לו הבעלים ״מיעקר
מתורת ״מוחזק״ אלא מתורת ״תפוס״ ,דכיון
חזקת מ״ק דאידך״ ונעשה התופס למ״ק.
דאטרוחי בי״ד לא מטרחינן ,א״ב מניחים
וכן משמע ברא״ש בשם הרמב״ץ בסוף פ״ק
הדבר ביד התופס בו ,ולהכי שייך ד״ז דוקא
דבכורות ,וז״ל ,״אבל נתנוהו לו בעלים )פי׳
לגבי הפירות ,דשייכא בהו תורת ״תפיסה״,
הישראל דהוי מ״ק( הדר הוו להו כהן )דהוא
]ואע״ג דדין הפירות הם בתולדה מדין
התופס( בעלים״ ,והיינו דמהני תפיסה ברשות
הקרקע ,וקיי״ל דקרקע ב״חזקת״ בעליה
למיעקר חזקת הראשון ולאשוויי ליה לאידך
עומדת ,מ״מ כיון דהוי ״תפוס״ כפירות
כבעלים ,ומה״ט שאלה ופקדון לא מקרי
מניחים הפירות ביד התופס[ ,משא״ב לגבי
תפיסה ברשות ,דבעינן שימסרו לו הבעלים
הקרקע דל״ש בה תורת ״תפיסה״ כלל,
אדעתיה שיהיה שלו ,וזה ל״ש בשאלה
וכמש״ב בתשו׳ הרשב״א )ח״ב סי׳ רכ״ט(,
ופקדון .אולם בדברי הגידולי תרומה שהובאו
״דאין הקרקע נתפס״ ,משו״ה מוקמינן ליה
לעיל )בס״א( מבואר דיסוד דין תפיסה ברשות
ביד המ״ק ,הגם דהוי מילתא דעבידא
הוא לענין שלא נדון את תפיסתו מזילה,
לאגלויי.
וא״ב שייך זה גם בשאלה ופקדון.
ולפי האמור נראה דבמילתא דעבידא
לט .בשו״ע שם מיירי בגוונא דהשכיר לו
לאגלויי ,הגם דאין מוציאין מידו,
קרקע וכתבו בשטר שנים
מ״מ אם יחזור השני ויתפוס מהני תפיסתו,
סתם ומספקא לן אם הוא לב׳ שנים או לג׳
דדוקא בתפיסה ברשות דנעשה התופס
שנים ,ואמרינן דהפירות הם בחזקת אוכליהם
ל״מוחזק״ בממון שתח״י ,לא מהני תפיסה
משום דהוי מילתא דעבידא לאגלויי ,אולם
בחזרה ,כמבואר ברמב״ן בב״מ )ו ,א(,
לגבי הקרקע עצמה לא מהני תפיסה הגם
משא״ב במילתא דעבידא לאגלויי ,דהא
דהוי מילתא דעבידא לאגלויי .ומקור הלכה
דמהני תפיסתו הוא רק מתורת ״תפוס״,
זו הוא מדברי הרמב״ן בדיני תפיסה שלו
שפיר מהני תפיסה בחזרה.
בב״מ )ו .א( וז״ל ,״אלמא במילתא דאפשר
וע״פ הדברים האלו יש לבאר מש״ב
לאגלויי לא מפקינן פירי דאכל ,ומ״מ ארעא
הריטב״א בב״מ )ז ,א( דהא דמהני
מפקינן״.
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שצז

למשכיר ואף דהתם מיקרי תפיסה ברשות וכמו שנתבאר )ס״א( ,משום
דבקרקעות לעולם לא מהני תפיסה “ .ודון מינה רבשכירות מטלטלי בהאי
גוונא בשני לשונות הסותרים לא מפקינן מהשוכר כיון דתפם ברשות ,וכן כתב
הרב ז״ל בסימן מ״ז.
איבדא שמדברי התוס׳ בריש המוכר את הבית)ב״ב סא (:משמע דסברי דבשכירות
גם במטלטלין לעולם מוקמינן בהזקת המשכיר מטעם כיון דסופו להזור
אליו חשיב איהו מוחזק ,ע״ש בד״ה ארעתא““ ,ומיהו לענין דינא דברי
הרב נכונים שמדברי שאר כל המפרשים דלשם משמע דאין מחלקין בין
זר
תפיסה במילתא דעבידא לאגלויי הוא דוקא
בכהאי גוונא דהוי לכל הפחות תפוס ברשות
״קצת״ ,משא״ב אם אין תפיסתו ברשות כלל,
מוציאיץ מיד התופס אפי׳ במילתא דעבידא
לאגלויי .ונראה הביאור בדבריו ,דתפיסה
ברשות ״קצת״ ,היינו שבא לידו הממון שלא
בגדילה ]וכדההיא דשנים סתמא[ דהוי לכה״פ
״תפוס״ בממון] ,ואע״ג דלא הוי ״מוחזק״,
כיון שלא מסרוהו לו הבעלים ע״מ שיהיה
שלו ,מ״מ כיון דבא לידו בהיתר ,שפיר
חשיב ״תפוס״ בממון[ ,משא״כ בתפס שלא
ברשות כלל ,כיון דבא לידו הממון בדרך
תקיפה וגדילה ,א״כ לא הוי ״תפוס״ כלל
]וכמש״כ התוס׳ בכתובות )כ ,א( וז״ל,
״אלמא תפיסה דלאחר ספיקא לאו כלום
הוא״ ,ועי׳ מש״נ בזה לעיל כלל ד׳ הערה
ל״ד[ ,ולהכי מוקמינן אחמ״ק אע״ג דהוי
מילתא דעבידא לאגלויי.
ם .וכן מבואר בר״ן ,ובנמוק״י ,ובריטב״א
החדשים בב״מ )ו ,א( ,שפירשו
דטעמא דשמואל דכולו לשוכר הוא משום
דהוי תפיסה ברשות ,וכיון דקיי״ל כר׳
נחמן דפליג אשמואל וס״ל דכולו למשכיר,
על כרחך דס״ל דבקרקע לא מהני תפיסה

זהב
כלל ואפי׳ ברשות ,רקרקע בחזקת בעליה
עומדת .אולם באמת אין ד״ז מוסכם,
דיעוי׳ בריטב״א )הישנים( שם ,דפירש
דיסוד שיטת ר׳ נחמן דכולו למשכיר ,הוא
משום דבמשכיר בית לחברו לא חשיב כלל
תפיסה ברשות ,ולפ״ז היכא דהוי ברשות,
שפיר מהני תפיסתו גם בקרקע .וכן מבואר
מדברי הש״ך בתק״כ )סי׳ נ״ח( שפי׳ כן בדעת
התרוה״ד )סי׳ שכ״א( עיי״ש .וכן נראה מדברי
התוס׳ בפ׳ המוכר את הבית שהביא רבינו
בסמוך ,שכ׳ דסברת ר׳ נחמן דכולו למשכיר,
הוא משום דסופו לחזור ,ולפ״ז בסתם ספק
קרקע ,שאין סופו לחזור ,מהני תפיסה
ברשות.
מא .ולפ״ז נמצא דהא דאמר ר׳ נחמן
בעליה
בחזקת
״קרקע
קיימא״ אין זה דוקא בקרקע אלא דבכל
דבר שסופו לחזור חשיבי הבעלים מוחזקין,
בין בקרקע ובין במטלטלין .אכן יעוי׳
בדברי הגר״א בשו״ע )חו״מ סי׳ ק״מ סק״א(
שפי׳ דסברת ר׳ נחמן היא במסוים לענין
קרקע .והנה לדרכם של התוס׳ בב״ב )סא.
ב( ]דדברי ר״נ הם בין בקרקע ובין
במטלטלין[ ,צ״ע מהו המקור להא דקיי״ל

שצח
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סופו לחזור או לא ובמטלטלין לעולם אין מוציאין מהמוחזק .אך יש לעיין
בשכירות מטלטלין מאימת נקרא השוכר תופס ברשות ,אי נימא מיד שקנה
שכירות המטלטלין במשיכה בחזקת השוכר נינהו ואפילו בא בתחילת החדש
כולו לשוכר ,או דלמא לא מקרי תופס ברשות אלא כשכבר השתמש בהו
בחדש העיבור.
והגה הרב ז״ל כתב בפשיטות בסימן הנד דבשכירות המטלטלין בא בתחילת
החדש כולו למשכיר ,בסוף החדש כולו לשוכר ,באמצע החדש חולקין,
וכן מצאתי להדיא באסיפת זקנים בשם חידושי הר״ן .וצריך לתת טעם מדוע לא
נימא דמיד שמסר לו המטלטלין יקרא תופס ברשות לכל ספק אשר יולד בו,
כמו במת ביום שלשים והאי דספינה אם נתן לא יטול )ב״מ עט (.דהתם נמי
בשעה שהתפיסום הבעלים עדיין לא נולד הספק .ויש לחלק דהתם הספק הוא
על גוף המעות אי הם של הנותן או המקבל ושפיר אמרינן כיון שהוא תפוס
במעות הללו ברשות מהני לכל ספק שיולד בו אח״כ ,אבל הכא גוף המטלטלין
של המשכיר הם ואין לו לשוכר בהן אלא הפירות ולא מהני תפיסת הגוף על
הפירות עד שיתפוס הפירות ,ופירות הספק שהם החדש י״ג אי אפשר לו לתפוס
אלא בחדש י״ג ,וזה נכון ״כ.
זר זהב
בכ״מ דקרקע בחזקת בעליה עומדת ,ולא
מהני תפיסה בקדקע .ונדאה דהוא נלמד
מסוגיא דבד שטיא )כתובות כ ,א( ,דאמדינץ
התם דבספק קדקע מוקמינן לאדעא בחזקת
מ״ק ואילו במטלטלין מוקמינן בכה״ג
הממון ביד התופס ,וכמו שהביאו התום׳
שם מסוגיא דמחליף פדה בחמוד ,הדי
מבואד דבקדקע ל״ש כלל תודת תפיסה
]ואפי׳ בגוונא דבמטלטלין מהנין ,וע״כ
משום דקדקע בחזקת בעליה עומדת] .אכן
יעוי׳ בדיטב״א בכתובות שם שב׳ דסוגיא
דבר שטיא היא בין במקרקעי ובין
במטלטלין .ולפ״ז ליכא ראיה מהתם .ועי׳
מש״כ בביאור ד׳ הריטב״א בקו׳ כלל גדול
סי׳ י״חן.

מב .בפשוטו היה נראה דסברת רבינו
קנין
בגדר
תליא
השכירות ,דלפמש״כ הרמב״ן בקו״א
למסכת כתובות )נט ,א(] ,הובאו דבריו
לעיל הערה ל״בן ,דיש לשוכר קנין בגוף
הבית לענין התשמישים ]וכקנין של דקל
לפירותיון ,נראה דתפיסתו של השוכר
בבית תועיל גם לגבי הפירות ,משא״כ אי
נימא דגוף התשמישים הם של המשכיר,
ולשוכר יש רק זכות ושעבוד להשתמש
בתשמישי המשכיר ,בזה י״ל דתפיסתו
בבית לא מהני עד שיתפוס הפירות עצמם
]והיינו ע״י שידור בבית בפועלן ,וכמו
שנקט רבינו,
א כן יש לבאר דברי רבינו ]דתפיסתו בבית
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שצט

אלא שנראה לעניות דעתי להוכיח מדברי התום׳ )ב״מ ל,ג ,ד״ה פרדיסי( והרא״ש
דסוף פרק השואל )סי׳ ל״י( דסברי דגם בכהאי גוונא הויא תפיסה ברשות
מיד שמסרן לידו ,שעל זה דאיתא התם האי דאמר לחבריה אושלן
מרא למירפק בה פרדיסי רפיק בה כל פרדיסי דאית ליה ומהדר ליה קתא
הקשו שם מהאי דארעתא דבי חייא מזבנינא דמיעוט ארעתא שנים ,ותירצו
דהתם במכר יד מוכר על העליונה שהוא המוחזק יעויין שם ,והתם המשאיל
יש לו חזקת מרא קמא אלא משום הכי מהני חזקת השואל דהוי תפיסה
ברשות וכמו שכתב בספר מוהר״י בן לב וגידולי תרומה והרב ז״ל בסימן
מ״ז ,והתם ודאי אפילו בא המשאיל בעוד שלא רפק בה יותר משני פרדסות
נמי אין בכחו להוציא מהשואל עד דרפק בה כל פרדיסי דאית ליה ,אלמא
דמיד שמסר לו מקרי תפס ברשות ולא צריך למיהדר ליה עד דרפק ביה כל
פרדיסי ,הכי נמי מיד שמסר לו המטלטלין נקרא תופס ברשות ואפילו בא
בתחילת החדש כולו לשוכר.

וזהו

נראה בעיני בטעמייהו דהתוס׳ בפרק ב׳ דכתובות )כ .ד״ה ואוקי ממונא(

ובפרק בית כור )ב״ב קה .ד״ה אבל בא( שכתבו בטעמא דשמואל דסובר בהאי
דמרחץ דבא בתחילת החדש כולו )לשוכר( ]למשכיר[ בסוף החדש כולו
)למשכיר( ]לשוכר[ וכר היינו משום דאודויי אודי ליה מדלא בא עד סוף
החדש ,דאם לא כן לא היה מהני תפיסת השוכר כיון דטוען שמא ,וכן כתב
הרא״ש בפרק קמא דבבא מציעא )סי׳ י״ג( ,ומדוע לא פירשו דטעמא דשמואל
דלית ליה קרקע בחזקת בעליה עומדת ואם כן שפיר מהני תפיסתו דהוי תפיסה
ברשות ,דהאי דמרחץ תפיסה ברשות הוא וכמו שנתבאר למעלה ,וכן נראה
מתוך דברי הנמוקי יוסף בריש בבא מציעא )דף ג :בדפי הרי״ף( דזהו טעמא
דשמואל אלא דאנן קיימא לן כרב נחמן דבקרקע לא מהני תפיסה ברשות עיין
שם .אלא משום דאינהו ר״ל התוס׳ והרא״ש סבירא להו דהיכא דמהני תפיסה
ברשות מהני גם תפיסת גוף הדבר להפירות שיולדו ,משום הכי לא מצי לפרש
הכי ,דאם כן תקשה דאפילו בא בתחילת החדש יהיה כולו לשוכר כמו האי
זר
לא מהני עד שיתפוס הפירות עצמם[,
גם להצד דיש לשוכר קנין בגוף הבית
לתשמיש ,והוא לפי מש״כ הגרש״ש )בבא
קמא סי׳ י״ט( ,דכל שלא דר השוכר בבית

זהב
בפועל ,חשיבא ההשתמשות כדבר שלא בא
לעולם ,ולהכי קודם שנשתמש השוכר
בבית ,לא שייך דיחשב ״תפוס״ על
התשמישים דמכאן ולהבא ,ודו״ק.
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דאושלן מרא אך ראיתי כנמוקי יוסף כפרק השואל )כ״מ ס .בדפי הרי״ף( שכתב
גם כן בטעמא דרפק בה כל פרדיסי דאית ליה משום דהשואל מוחזק ,ובעניותי
לא מצאתי לחלק בין שוכר לשואל ,וצ״ע לדינא״י;
זר זהב
טג .אכן יעוי׳ בקו׳ כלל גדול
במש״כ להוכיח בדברי הרא״ש
דסברת שמואל דמדלא בא עד סוף החודש
אודויי אודי ליה ,אין זה מטעם הודאת בע״ד
כמאה עדים ]דזה ל״ש בספיקא דמשכיר בית
לחבירו דהספק הוא על הלשון ולא על
כוונתם[ ,אלא מאי דאודויי אודי ליה מהני
רק לאשוויי לתפיסת השוכר כתפיסה ברשות,
ולפ״ז תקשי ,דמדאמר שמואל דבבא
בתחילת החודש כולו למשכיר ,מבואר
דתפיסה ברשות מהני רק לגבי הדבר עצמו
ולא לגבי הפירות שיוולדו אח״כ ,ולכאו׳ הוא
סותר לפי׳ הרא״ש בסוף פ׳ השואל גבי ההיא
דאושיל מרא ,דמהני תפיסת השואל במרא
מדין תפיסה ברשות אפי׳ לגבי הפירות
שיוולדו אח״כ.
)סי׳ י״ב(

ובעיקר מה שהוצרך הרא״ש לטעמא
דאודויי אודי ליה ןולא סגי ליה
בטעמא דנכנס בהיתר[ ,מוכח דס״ל דעצם
מה שנכנס לבית בהיתר בלחוד לא מהני
לאשוויי לתפיסתו תורת תפיסה ברשות] ,וזהו
דלא כמש״כ התוס׳ בב״מ )ו p ,יעו״ש[,
והביאור בזה הוא כמו שהביא רבינו לעיל
מהגידו״ת דבכה״ג לא עדיף משאלה ופקדון,
דאע״ג דבא לידו בהיתר ,מ״מ כיון דלא מסרו
לו הבעלים ע״מ שיהיה שלו ,לא חשיב תפיסה
ברשות ,ולפ״ז צ״ע מאי שנא מההיא דאושלן
מרא למירפק ביה פרדיסי ,דאע״ג דבא לידו
בתורת שאלה ,מ״מ מקרי תפיסה ברשות
וחשיב השואל מוחזק .ועי׳ מש״כ ליישב את
שיטת הראש בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ג.

מד .לכאן׳ אפשר ליישב ,עפמש״נ לעיל
)הערה ל״ב( בדעת התום׳,
דשוכר אין לו קנין גמור בגוף הבית ,אלא רק
זכות להשתמש בשל חבירו ,וא״כ אפ״ל
לפ״ז דשואל יש לו קנין בגוף הדבר לענין
פירות ,והוי בגדר דקל לפירותיו ,ולהכי מהני
תפיסתו בגוף הדבר לענין הפירות.
אולם באמת בכמה דוכתי משמע איפכא,
דקנינו של השוכר אלים מקנינו של
השואל ,ויעוי׳ בקצה״ח )סי׳ ד״ב סק״א( שכ׳
לענין קנין אגב דמהני בשכירות ולא בשאלה.
ובב״ש אה״ע )סי׳ כ״ח ס״ל ,מ״ט( כ׳ לענין
מקדש בטבעת ,דאי קידש בטבעת שכורה
מקודשת ,ואילו אם קידש בטבעת שאולה
אינה מקודשת ,וב׳ הטעם לזה דשאני
שכירות ליומא דהוי כמכר ,ועי׳ בריטב״א
בב״מ )צט ,א(.
ונראה ליישב באופ״א ,דמש״כ הנמוק״י
דלא מהני תפיסה ברשות אלא בבא
בסוף החודש ,זהו דווקא לענין שכירות
קרקע ,משא״כ בשכירות מטלטלין ,מהני
תפיסה ברשות אפי׳ בבא בתחילת החודש.
והביאור בזה הוא ,דבקרקע ל״ש כלל תורת
תפיסה ,וכמש״כ בתשו׳ הרשב״א )ח״ב סי׳
רכ״ט( ״דאין הקרקע נתפסת״ וכן הוא בתוס׳
בב״מ )קג ,א( ״דא״א לשומטה מיד בעליהן״
וא״כ אפי׳ היכא שתפס ברשות ,מ״מ לא
שייך דיחשב ״תפוס״ בבית .אכן זהו דוקא
בבא בתחילת החודש דבכה״ג הספק נופל על
הקרקע ,משא״כ היכא דבא בסוף החודש,
כיון שכבר נשתמש בבית ,והשתא הנידון
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תא

ח ודע שמדברי הרשב״א בתשובה )חלל ,ב׳ סימן רכ״ט( יראה לכאורה דסוכר
דתפיסה ברשות מהני גם בקרקעות ,הביאה הבית יוסף בהו״מ סימן
ב״ט )מחו׳ י״ג( וסוף סימן מ״ו )סעיף ל״ס  ,ולפי שהתשובה ההיא כולה צריכה
ביאור לדעתי העניה מוכרה אני להעתיקה בכתבה ולשונה .שנשאל על מי
שהוציא שטר קניית כרם מחבירו ,והמוכר טוען כי לא מכרו לו אלא על תנאי
שאם יפרע לו ש׳ דינרין שהלוה לזמן פלוני יחזיר לו השטר ויבטל המכר,
והביא עדים שהעידו כדבריו .והשיב רואה אני שהבית דין דימו דין זה לאותה
שאמרו בפרק ב׳ דכתובות )יט (:שנים החתומין על השטר וכר ומגבינן ביה תרי
ותרי נינהו ואוקי ממונא בחזקת מאריה ,ועל כן אמרו שהקרקע בחזקת המוכר,
ואין דמיונם עולה יפה ,דשאני הכא דלדברי כולם לוקח זה כדין ירד לכרמו
והחזיק בו כמו שכתוב בשטר המכירה ,אלא שהתנה עמו לפי דבריו שאם יתן
לו מעותיו תוך זמן שתתבטל המכירה ,וכיון שהחזיק בו זה כדין לדברי כולם
אלא שזה טוען שיש לו להסתלק מחמת תנאיה ומביא עדים וזה טוען שאין
מכירתו מתבטלת ומביא עדים ,העמד בחזקת זה שהיה מוחזק עכשיו וכדין.
ואין אומרים בכיוצא בזה אוקי בחזקת מרא קמא כמו שאמרו )ב״מ ק (.במוכר
שפחה וילדה ,דהתם המוכר הוחזק בשפחה מעוברת והלוקח לא נתברר
שהוחזק בה בעודה מעוברת ,ובולד שנחלקו לא הוחזק ,וכל שכן לדעת ר״ח
זר
הוא על השימושים שכבר נשתמש השוכר,
]אם צריך לשלם דמיהם[ ,א״כ הוי הספק על
מטלטלין ,ושפיר מהני תפיסת השוכר מדין
תפיסה בדשות] ,ויסוד חילוק זה בין בא
בתחילת החודש דחשיב תפיסה בקרקע ,לבא
בסוף החודש דחשיב תפיסה במטלטלין,
מבואד הוא להדיא בדבדי התוס׳ בב״ב )סא,
 pבד״ה אדעתא ,יעו״ש היטב[.
ילפ״ז נמצא ,דהא דמבואר בדברי שמואל
דדווקא בבא בסוף החודש ,הוי כולו
לשוכר ,אין זה משום דתפיסה ברשות לא הוי
אלא במה שנשתמש כבר )וכדפי׳ רבינו( ,אלא
הוא סברא מסוימת לענין תפיסה בקרקע,
דל״ש דיחשב מוחזק בקרקע אלא במה

זהב
שנשתמש כבר ,דבכה״ג הנידון הוא על
התשלומין ,והתשלומין הוו מטלטלין ,ואשר
לפ״ז בשכירות של מטלטלין דשייך בהו
תודת תפיסה במטלטלין עצמם ,א״כ מיד
כשמסר לו המטלטלין נעשה למוחזק לכל
ספק שיוולד ,עוד קודם שנשתמש בהם.
ואשר לפ״ז א״ש מה שהק׳ דבינו בסתידת
דברי הנמוק״י] ,דמחד גיסא ס״ל
דמהני תפיסה ברשות רק בסוף החודש,
ומאידך כ׳ גבי האי מאן דאושיל מרא וכו׳,
דמצי למירפק ביה כל פרדיסי דאית ליה,
הגם שעוד לא נשתמש במרא[ ,ולהמבואר
ניחא ,דשאני מרא ,דכיון דהוי מטלטלין ,הרי
מיד כשמסר לו המשאיל את המרא ,נעשה
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שפסק דהלכה כמאן דאמר בפרק ד׳ אחין )יב מות לא (.תרי ותרי ספיקא דאורייתא
ולא אמרינן אוקי מילתא בחזקתיה וכר ,ונפקא מינה למי שתפס אפילו בעדים,
ואף על פי שאין הקרקע נתפס מכל מקום נפקא מינה לזה שירד לתוכה ברשות
הבעלים מעיקרא עכ״ד.
ומסיום תשובתו יראה לכאורה דתפיסה ברשות מהני בקרקעי ,והא ודאי ליתא
כדמוכח ממה דקיימא לן כרב נחמן דאפילו בא בסוף החדש כולו
למשכיר וזה ודאי הויא תפיסה ברשות וכמו שנתבאר בסעיף הסמוך ,וגם מדברי
הרשב״א עצמו בחידושיו לגיטין שהבאתי בכלל ה׳ סעיף ח׳ ומדבריו בתשובה
)חלל ,ב׳ סימן רס״ט( שהביא הבית יוסף ]בחו״מ[ בסימן מ״ב )מחו׳ ה׳( מבואר
להדיא דאיהו גם כן סובר דבקרקעות לא מהני תפיסה ברשות ע״ש .והדבר הזה
הקשה הרב ז״ל בסימן נ״ח ,ונדחק טובא בישובו עד שסיים שאפילו אם תמצי
לומר שהרשב״א סבירא ליה דמהני תפיסה ברשות בקרקעות אנן לא קיימא לן
הכי ע״ש.
ולדעתי העניה גם בתשובה ההיא מוכח מיניה דסובר דלא מהני ,דאי לא תימא
הכי מדוע הצריך לומר וכל שכן לדעת ר״ח דפסק דתרי ותרי ספיקא
דאורייתא ,שהרי תפיסה ברשות בכל ספיקא מהני כמבואר .אלא דהרשב״א ז״ל
סובר דאפילו למאן דאמר תרי ותרי ספיקא דאורייתא לא מהני תפיסה בקרקעות
משום דקרקע אינה נתפסת ,והא דמשמע בנכסי דבר שטיא )יבמות לא (.דאי הוי
אמרינן תרי ותרי ספיקא דאורייתא לא הוי מפקינן מיניה דהלוקח היינו משום
דסובר דהתם מקרי תפיסה ברשות ,ולהסובר תרי ותרי ספיקא דאורייתא מהני
תפיסה ברשות בקרקעות “יי .וכן משמע לי מחידושיו שם בפרק ב׳ דכתובות )סוף
זר זהב
למוחזק בו לגבי כל התשמישים ,עוד קודם
שנשתמש בהם בפועל ,משא״ב דברי
הנמוק״י דתפיסה ברשות מהני רק לאחר
שנשתמש ,הוא דוקא גבי משכיר בית לחבירו
דהוי שכירות קרקע ,וא״ש היטב.
מה .צ ״ ב ,דכיון דתו״ת הוי ספיקא
דאורייתא ולא מוקמינן אחמ״ק,
א״כ אמאי בעי לטעמא דתפיסה ברשות,

והלא היכא דליכא חמ״ק מהני תפיסה
בקרקע ,וכמש״כ הרשב״ם בב״ב )מג ,ב( וז״ל,
״ואמרו רבנן בכל ספק דין קרקע היכא
דקיימא ארעא תיקום שלא יוציאוה בי״ד מן
המחזיק בה וכו׳ כדאמר )שם לד ,ב! גבי זה
אומר של אבותי ,אמר ר׳ נחמן כל דאלים
גבר ,ומשום דמספקא לן מי שרוצה להחזיק
יחזיק ולא נוציא מידו״ .וכן מבואר ברמב״ן
שהביא רבינו לק׳ )כלל ח׳ ס״ה( ,שכ׳ דבממון
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תג

דף טז (:שכתב שם בהאי דבר שטיא דבמטלטלי בכהאי גוונא לא הוי מפקינן
מהלוקה ע״ש ,והרי הרשב״א ז״ל מהסוברים דלא מהני תפיסה אפילו בטוען
ברי ,על כרחך דמשום תפיסה ברשות נגע ביה ,ואם שיש לדון בזה “י.
זר זהב
המוטל בספק שדינו יחלוקו מהני תפיסה
בקרקע כיון דליכא חמ״ק ,ומבואר דבדליכא
חמ״ק מהני תפיסה בקרקע .וא״כ מאי שנא
הכא דלמ״ד דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא,
הגם דלא מוקמינץ אחמ״ק ,מ״מ לא מהני
תפיסה בקרקע] ,אילולא טעמא דתפיסה
ברשות[.
ונראה בזה ,דאע״ג דלמ״ד דתו״ת ספיקא
דאורייתא לא מוקמינן אחמ״ק
בתו״ת ,מ״מ כיון שסו״ס במציאות הוחזקה
הקרקע עד השתא לבעלים הראשונים ,שוב
לא מהני תפיסתו בקרקע לאשוויי ליה תורת
״מוחזק״ כנגדם ,ולכך הדין הוא יחלוקו או
כדא״ג .ולהכי הוצרך הרשב״א לטעמא
דתפיסה ברשות ,דע״י שתפס ברשות ובא
לידו הממון מדעת הבעלים אדעתיה שיהיה
שלו ,מהני זה למיעקר לגמרי חמ״ק והוי
כאילו ליכא כנגדו חמ״ק כלל ,והיכא דליכא
מ״ק ,שפיר נעשה התופס ל״מוחזק״ בקרקע.
משא״ב דברי הרשב״ם שב׳ דבכדא״ג מהני
תפיסה בקרקע] ,הגם שלא תפס ברשות[ ,הוא
בגוונא דלא הוחזקה הקרקע קודם לכן לחד
מינייהו] ,וכן הוא בגוונא דהרמב״ן הנ״ל[,
וממילא קאי הקרקע בחזקת מאן דתפס.
]ובזה ארווחנא ליישב את דברי הריטב״א
התמוהים בריש פ׳ חזה״ב ,דפרכינן
התם )כח ,א( למאי דילפינן חזקת ג׳ שנים
משור המועד ,דבג״ש רק תיפוק מרשות מוכר
ולא תכנס לרשות לוקח] ,וכמו בשור המועד
דבג״פ רק נפיק מחזקת תם ואכתי אינו
בחזקת מועד[ ,ופירש הריטב״א דכוונת

המקשה היתה ״דלא יהיה זה חשוב מוחזק
יותר מחבירו ונימא כדא״ג״ .וכבר תמהו
האחרונים על דברי הריטב״א דמהיכי תיתי
יהא בזה הדין כדא״ג ,והרי כיון דנפיק מרשות
מוכר ממילא יש לנו לאוקמי הקרקע אחזקת
המחזיק והממע״ה] ,שהרי בגוונא דליכא
חמ״ק מהני תפיסה בקרקע וכנ״ל[ .אמנם
להמבואר ניחא ,דאפי׳ למאי דס״ד דמהני ג״ש
לאפקועי מחזקת קמא ,מ״מ כיון רעד השתא
במציאות הוחזקה הקרקע לבעלים הראשונים,
שוב לא מהני תפיסתו לעשותו למוחזק
כנגדם ,וממילא הדין הוא כדא״ג[.
מו .אמנם כבר נודע דחידושי הרשב״א על
כתובות הם מהרמב״ן ,אלא
שבאמת אף שי׳ הרמב״ן היא דתפיסה בברי
לא מהני ,כמבואר בכלל ב׳ ס״ב יעוי״ש.
ובעיקר מש״כ רבינו דבר שטיא מקרי תפיסה
ברשות ,הקשה ע״ז הדברי חיים )דיני תפיסה סי׳
ה׳( דהרי איכא תרי עדים קמן דאמרי דכשהוא
שוטה זבין ,וא״כ לדבריהם הוי תפיסתו של
הלוקח שלא ברשות כיון דשוטה לית ליה
דעת ,ומספק יש לנו לאוקמי אחמ״ק.
ולכאו׳ מוכח מכאן כמש״ב רבינו לעיל
>ס״א( ,דספק תפיסה ברשות נמי
מהני ,וכיון דאיכא תרי עדים המכחישים,
ואומרים דכשהוא חלים ובין ,הוי לכה״פ ספק
תפיסה ברשות .אולם צ״ע אם אפשר ליישב
כן ,שהרי יסוד הדין דספק תפיסה ברשות
מהני הוא מתורת ״תפוס״ וכמש״נ שם
בהערה ז׳] ,דספק ברשות לא מהני לאשוויי
״מוחזק״ אלא הוי רק ״תפוס״ ,ומספק אין
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ובזה ניחא מה דהוה ל,שיא לי טובא לעיל בכלל ב׳ סעיף א׳ על דברי הרמב״ן
במה שכתב דתרי ותרי ספיקא דאורייתא ואפילו הכי לא מהני תפיסה אלא
במטלטלי ולא בקרקעות ,ואילו בפרל ,ד׳ אחין מסל,ינן להוכיח מנכסי דבר
שטיא מדמוקמינן להו בחזקת בר שטיא דתרי ותרי ספיקא דרבנן ,אלמא דאי
דאורייתא היה מהני תפיסת הלוקח אפילו בקרקעות ,והנחתיה בקושיא.
ולפי הנזכר אתי שפיר ,דסובר גם כן דהאי דבר שטיא מקרי תפיסה ברשות®
ובכהאי גוונא דול,א הוא דמהני בל,רל,עות למאן דאמר ספיד,א דאורייתא,
זר זהב
מוציאין מידו[ ,ולכאד ד״ז שייך דוקא
במטלטלין דאית בהו תורת תפיסה ,משא״כ
בקרקע דאינה נתפסת ,ל״ש דיהני ספק
תפיסה ברשות ,וצ״ע.
אכן נראה דקושית הדברי חיים תליא במה
שנחלקו האחרונים ביסוד הדין
דתפיסה ברשות דמהני ,דלפמש״ב הגידולי
תרומה )צי׳ לעיל ס״א( דהוא מטעם שבא לידו
הממון שלא בדרך תל,יפה וגזילה ,שפיר י״ל
דגם בר שטיא מקרי תפיסה ברשות ,דנהי
דדעת שוטה לא מהני לאשוויי קנין ,מ״מ לא
חשיבא בתקיפת גזילה .אולם לפי מה שנקט
רבינו לעיל כדרכו של התרומת הדשן דגרו
תפיסה ברשות הוא שמסרוהו לו הבעלים
ע״מ שיהיה שלו] ,ולהכי שאלה ופקדון לא
מקרי תפיסה ברשות ,כיון דמסירת הבעלים
לא היתה לשם קנין[ ,אכתי תל,שי קושית
הדברי חיים ,דהרי להצר דכשהוא שוטה זבין
לא היתה מסירתו לשם קנין וא״כ אין כאן
תפיסה ברשות.
ונראה דיש ליישב קושית הדברי חיים גם
לדרכו של רבינו] ,דתפיסת פקדון
לא מקרי תפיסח ברשות[ ,דנראה דיסוד ד״ז
דבתפיסה ברשות בעינן שימסרו לו הבעלים
ע״מ שיהיה שלו ,זהו דוקא היכא דאיכא
חמ״ק כנגד תפיסתו ,דבכה״ג בעינן ל״מיעקר

חמ״ק״ וכלשון רבינו לעיל )סו״ם ו׳( ,וזה שייך
דוקא במסרוהו לו הבעלים ע״מ שיהיה שלו,
דעי״ז נפיק מחמ״ק ול,אי אחזקתו ,משא״ב
בסוגיא דבר שטיא ,הרי א״צ כלל למיעקר
חמ״ק ,דהרי בלאו הכי לא מוקמינן התם
אחמ״ק ,היות והוי ספיקא דתו״ת נולמ״ד
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא[ ,והא רבעי
לתפיסה ברשות ]וכמש״כ הרשב״א[ ,הוא אך
בכדי שלא נדון את תפיסתו כתפיסת גזילה,
]רכל שבא לידו הממון בגזילה ל״ש שיחשב
״מוחזק״[ ,וא״כ י״ל דבזה א״צ שימסרו לו
הבעלים ע״מ שיהיח שלו ,אלא כל שבא לידו
מדעת הבעלים ושלא בדרך גזילה ,שפיר
מהני תפיסתו לאשוויי ליה למוחזק.
מז .וכ״ב בשו״ת מהרי״ט
אלא( ,דבר שטיא מקרי תפיסה
ברשות .אכן נראה דבדברי הריטב״א
בכתובות )כ ,א( מוכח דההיא דבר שטיא לא
מיקרי תפיסה ברשות ,דהריטב״א שם פי׳
דההיא דבר שטיא קיימא בין בקרל,ע ובין
במטלטלין ,ואי נימא דבר שטיא הוי תפיסה
ברשות ,א״כ אמאי לא תועיל תפיסתו
במטלטלין ,והרי במטלטלין מהני תפיסה
ברשות ,וכמש״כ הריטב״א בב״מ )ו ,א( .וכן
נראה מוכח בדעת התוס׳ שם בד״ה אוקי
וז״ל ,״דבמטלטלין כה״ג ]דאיכא תו״ת[
)ח״א סי׳ קכ״ו ד״ה
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אבל שלא ברשות לא משכחת דמהני תפיסה בקרקעות משום דאין קרקע
נתפסת ,וזהו שכתב הרשב״א לדעת ר״ח דלהסובר ספיקא דרבנן אין הפרש בין
ספיקא דתרי ותרי לשאר ספיקא ולא מהני ]תפיסה[ ברשות בקרקעות ,וזה נכון :
ט ועדיין איכא לברורי טעמא הראשון דהרשב״א ,דלפי הנראה אין זה עיקר
טעמו משום דתרי ותרי ספיקא דאורייתא ולא כתב כן אלא בדרך כל
שכן ,אבל איהו לעצמו סובר ראפילו להסובר תרי ותרי ספיקא דרבנן לא
מפקינן מהלוקח הזה משום דאין אומרים בכיוצא בזה אוקי ממונא בחזקת מרא
קמא כמו שאמרו בחמוכר שפחה וכר וכמו שהעתקתי לשונו בסמוך .ויש
להתבונן במח גרע חזקת מרא קמא דהמוכר הזה משאר חזקת מרא קמא .ומה
שכתב הרשב״א דהתם במוכר שפחה לא הוחזק הלוקח בה בעודה מעוברת
ובנדון דידיה הוחזק הלוקח בכרם הזה ,לפי הנראה לא הוי הלוקח הזה אלא
כתופס קודם שנולד הספק ,והרי דעת הרשב״א דלא מהני תפיסה אפילו תפס
זר זהב
מוקמינן אחזקת המוחזק ,וכדאמרי׳ כמחליף
פרה בחמור )ב״מ ק ,א( וליחזי ברשותא דמאן
קיימא״ .וממה שדימו התום׳ סוגיא דבר
שטיא למחליף פרה בחמור ,משמע דבר
שטיא לא מיקרי תפיסה ברשות ,דהרי מאי
דמהני תפיסת הלוקח במחליף פרה בחמור,
ע״כ דאין זה מדין תפיסה ברשות ,כמבואר
בתוס׳ בב״מ >ק ,א( ,שב׳ דהא דתפיסת הלוקח
בוולד מהני מדין תפיסה בברי ]ועי׳ בתוס׳
הדא״ש שם שדימה לתקפו כהן[.
ובתום׳ בב״ב )לב .ב( בסוגיא דשטרא זייפא
פידשו ,דכיון דהוי התם פלוגתא
דרבוותא ,לא אזלינן בתד חמ״ק אלא
מוקמינן ארעא היכא דקיימא .וסברתם
נתבארה לעיל )כלל ה׳ ס״ו( ,דפלוגתא דרבוותא
הוי כדין תו״ת למ״ד ספיקא דאורייתא ,ולהן
מ״ד לא מוקמינן ארעא אחמ״ק אלא ביד
התופס בה ,כמבואר ביבמות )לא ,א( גבי
נכסי דבר שטיא .והנה בגוונא דשטרא זייפא
בודאי לא הוי תפיסה ברשות ,ואפ״ה כ׳

התוס׳ רמהני תפיסתו בקרקע ,הרי דס״ל
דהיכא דלא מוקמינן אחמ״ק מהני תפיסה
בקרקע ,אפי׳ היכא דתפס שלא ברשות.
ואזלו בזה התוס׳ לטעמייהו בכתובות )כ ,א(
דפירשו דגם בבר שטיא הוי תפיסת הלוקח
שלא ברשות וכמש״נ לעיל ,ואפ״ה מהני
תפיסתו למ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא] .וע״ע
במש״נ בזה בקו׳ כלל גדול סי׳ י״ח[.
ובעיקר מה שנקט רבינו דבר שטיא הוי
תפיסה בדשות יל״ע ,דמאי שנא
ממחליף פרה בחמור דלא חשיב ברשות
)כמבואר בתוס׳ בב״מ הנ״ל( .ונראה דשאני
ההיא דבר שטיא דירד הלוקח לקרקע מכח צווי
הבעלים שאמרו לו שיחזיק בקרקע לשם קנין,
משא״כ במחליף פרה בחמור ,הרי מעיקרא
לא באה הפרה ליד הלוקח אלא בתורת פקדון
ולא בתורת קנין ,ומה שאח״כ ]לאחר שילדה[
תופס הלוקח מחמת הספק ,כבר הוי זה שלא
מדעת הבעלים ,וא״כ הוי שלא ברשות] ,ועי׳
מש״כ בחזו״א חו״מ סי׳ ז׳ סוס״י[.

תו

לוונ טר ס

כלל ן סעיף ט

הספילות

קודם שנולד הספק וכמו שכתבתי בכלל ג׳ סעיף א /וכל שכן בקרקעות דלכולי
עלמא לא מהני בהו תפיסה אפילו תפס קודם שנולד הספק ,ואי משום דתפס
ברשות הרי תפיסה ברשות גם כן לא מהני בקרקעות:
הן אמת שלפי מה שפירש הרב ז״ל בסימן נ״ח דבנדון דהרשב״א איירי
שלדברי כולם התנה עמו שעד זמן שלש שנים יהיה הכרם של הלוקח אלא
שלאחר הזמן ההוא יחזיר לו ,ולפי זה כיון דעד שלש שנים ודאי מכור הוא לו
ואין ביטול המכירה למפרע אלא מכאן ולהבא אתי שפיר ,דמשום הכי מוקמינן
ליח בחזקת הלוקח דאיהו נקרא מרא קמא ,רמשל המוכר כבר יצא וראי הכרם
ההוא™ ,אלא שמדברי הרשב״א שכתב שיהיה המכר בטל משמע דיהא בטל
למפרע כשיסלק לו בתוך שלש שנים.
ונראה לומר דטעמא דהרשב״א הוא דכיון שיש מכר וראי כבר איתרע חזקת מרא
קמא דהמוכר ,ואף שיש ספק דלמא היה תנאי ולכשיתקיים התנאי נמצא
דהמכר בטל למפרע אין זה מרע להמכר ודאי משום רתנאי מילתא אחריתי הוא טט,
זר זהב
מח .דברי הש״ך צ״ב ,דבפשוטו מאי
דהוי השדה ברשות הלוקח ג׳
שנים ,הוא בתורת קנין לזמן ,וא״כ נמצא
דהספק הוא לכמה זמן מכר המ״ק את
השדה ,אם לג״ש או ליותר ,וא״כ על הזמן
של יותר מג״ש הוי המוכר מ״ק ,ויש לנו
לאוקמי אחזקתו ולנקוט דמכר רק לג׳
שנים .וכה״ג אשכחן גבי משכיר בית
לחבירו ונתעברה השנה )ב״מ קב ,ב(,
דמספקא לן על חודש הי״ג אם הוי של
המשכיר או של השוכר ,דקי״ל כר׳ נחמן
דקרקע בחזקת בעליה עומדת ,והגם דלגבי
הזמן של הי״ב חודש ודאי יצא הבית
מרשות המשכיר ,מ״מ לגבי חודש הי״ג
כיון דמספקא לן אם נכלל חודש זה
בשכירות של השנה הוי המשכיר מ ״ק,
ומוקמינן את חודש הי״ג אחזקתו ,וכמו
שביאר בקובץ הערות )סי׳ ס״ז אות י״ב(.

וע״ע מש״כ להשיג על הש״ך באמרי בינה
)הלכות דיינים סי׳ מ״א(.

מט .יערי׳ בטורי אבן ]באבני מילואים
למגילה )ג p ,ד״ה נידון[,
שהקשה אמאי בבתי ערי חומה אם עברה
שנה ולא פדה המוכר את הבית ,נחלט הבית
ביד הלוקח ושוב לא מצי המוכר לפדותו,
והרי יש לנו לחוש שמא קדמה ישיבתה
לחומתה ולא הוי בכלל בית עיר חומה,
והגם דרוב עיירות קדמו היקפן לישיבתן,
מ״מ אין הולכין בממון אחר הרוב .ותי׳
דמאי דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
דוקא בגוונא דהרוב הוא כנגד חמ״ק,
משא״כ בבתי עדי חומה .כיון דכבר יצא
הבית מרשות המוכר כשמכרו ללוקח מכירה
גמורה ,ממילא ל״ש בזה חמ״ק ,ולכך
אזלינן אחר הרוב .והנה מש״כ דבספק בתי
ערי חומה ל״ש חמ״ק לכאו׳ אינו מובן,

הונטרם
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תז

ובהאי גוונא אמרינן בפרק ב׳ דכתובות )יט (:דתנאי היו דברינו נאמנים משום
דלא מיעקרא לשטר דתנאי מילתא אחריתי ,ופירש״י דמודים הם שהשטר
אמת אלא שתנאי היה ביניהם ,וזו עדות אחרת היא ושטרא ממילא מיעקר
לאחר זמן ביום שלא קיים התנאי עכ״ל ,אלמא אף על גב דתנאי עוקר
המעשה למפרע אפילו הכי אינו עושהו כאילו לא היה כלל אלא דהא והא
איתא ומשום דתנאי מילתא אחריתי היא ,ולולי כן לא היו נאמנין אף באין
כתב ידם יוצא ממקום אחר משום דהוי חוזרין ומגידין ואין אדם משים עצמו
רשע וכמו שכתב הר״ן שם )דף ו :כדפי היי״ף( .וכיון דתנאי אינו עוקר המעשה
לגמרי להחשיכו כלא היה ,משום הכי איתרע ליה חזקת מרא קמא דהמוכר
ולא מפקינן מהלוקח.

והכי

משמע מדברי הריטב״א שהביא הבית יוסף ]בחו״מ[ בסימן מ״ו ) סו ף סעיף

לד(^ שכתב גם כן בדרך הרשב״א דכל שהמכירה ודאית ותנאה ספק
זר זהב
דהרי להצד דבאמת קדמה ישיבתה להקיפה
)ולא הוי בתי עיר חומה( בטלה המכירה
למפרע ע״י פדיונו ,ונמצא דהספק בזה הוא
אי מעולם יצא הבית מרשות המוכר ,ושפיר
יש לנו לאוקמי אחמ״ק לומר שלא היתה
מכירה ,וכמשנ״ת לעיל בהערה מ״ח.
ונראה דתירוצו של הטורי אבן מתבאר
היטב לפמש״ב בקצה״ח
סק״א( ,בגדר דין פדיון בתי ערי חומה ,דאין
זה מתורת תנאי במכירה ,אלא הוא בגדר
קנין חדש ,דיש למוכר זכות להפקיע את
קנינו של הלוקח מכאן ולהבא .ולפי״ז
נמצא דבספק בתי ערי חומה לא חשיב
המוכר למ״ק כלל ,כיון דבודאי יצא הבית
מרשותו ,שהרי אפי׳ להצד דיש לו זכות
לפדות את הבית ,מ ״מ אין בזה גריעותא
במכירתו ,אלא רק דאית ליה זכות לפדות
את הבית מכאן ולהבא ,ואם כן לא שייך
בזה חזקת מרא קמא ,ואדרבה הוי הלוקח
מרא קמא בספק.
)סי׳ נ״ה

אכן יעוין בנתה״מ שם שנחלק על הקצה״ח
וכתב דיסוד דין פדיון בתי ערי חומה
אינו מתורת קנין חדש ,אלא הוא מתורת
תנאי ,והיינו דאיכא אומרנא דמוכח דהמוכר
התנה עם הלוקח דאם ישיב ללוקח את כספו
תתבטל המכירה למפרע ,ולפ״ז הדרא קושיא
לדוכתא ,דאמאי לא נחוש שמא קדמה
ישיבתה להיקפה ולא הוי בתי ערי חומה,
והרי לדרכו של הנתה״מ בודאי איכא בזה
חמ״ק ,כיון דלהצד דאית ליה זכות פדיון
נמצא דבטלה המכירה למפרע .ונראה דע״כ
צ״ל לדרכו של הנתה״מ כמש״כ רבינו כאן,
דכידן דהוי המכירה ודאית והספק הוא
בתנאי ,ממילא איתרע חמ״ק ולא מפקינן
מהלוקח שהוא מוחזק .וכן מצאתי שתי׳
בספר נחל יצחק )סי׳ צ״א ס״ד ענף ד׳( ,ע״פ ד׳
רבינר יעו״ש.
נ .אכן מלשון הריטב״א שבב״י משמע דפי׳
הטעם בזה באו״א מרבינו וז״ל,
״והנה המכר בחלון זה ,שני השטרות מודים

תח
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מוקמינן בחזקת הלוקח ,רז״ל דליכא למימר הכא אוקי סהדותא לגבי סהדותא
ואוקי ממונא אחזקת מרא קמא כדאמרינן בעובדא דבר שטיא וכר דהתם הוא
שמכחישין בדבר המכר אבל הכא מודים במכר וכשירצה זה לסתמו מילתא

אחריתי הוא וכר ע״ש:
זר זהב
בו ,אלא שזה טוען שיש לו זכות לסותמו
מפני תנאו ,וא״כ הוי המכירה ודאית והתנאי
ספק ,והבא לסותמו עליו הראיה״ ,ומשמע
דאין טעמו משום דע״י דאיכא ודאי מכירה
וספק כתנאי איתרע חמ״ק ,וכמש״ב רבינו,
אלא יסוד דינו הוא דכיון דאיכא ודאי מכירה
לפנינו ,א״כ המוכר שטוען תנאי היה במקח
חשיב מוציא מחבירו ועליו הראיה .וביסוד
הדברים עמד בחזו״א )אה״ע סי׳ ע״ב ס״ז( וז״ל,
״דהבא בטענה שהיא משנה ומחדשת את
הענין חשיב כמוציא״] ,ועיי״ש דביאר לפ״ז
טעמא דהאומר תנאי היה במקח עליו הראיה,
דכיון דבא לחדש ,מקרי מוציא[ .ובדומה
לזה מצינו ברמב״ם )פ״ב מהל׳ שאלה ופקרון
ה״ח( ,דבגוונא דהוי ודאי מזיק ומספקא לן אי
נפטר מדין שאלה בבעלים ,חייב המזיק
מספק ,דכיון דאיכא ודאי היזק וספק פטור
דיינינן להמזיק כמוציא ועליו הראיה] .ועי׳
מש״כ בזה בתשו׳ הגרעק״א מהדו״ת )סי׳ ק״ג
אות ט״ו([.

נא .והיינו דהוקשה להריטב״א אמאי לא
מוקמינן בכה״ג אחמ״ק וכההיא
דבר שטיא .אכן יעוין בתשו׳ הרשב״א שהביא
רבינו לעיל שב׳ בזה״ל ,״ואין אומרים כיוצא
בזה אוקי ממונא בחזקת מ״ק ,וכמו שאמרו
בב״מ )ק ,א( במוכר שפחה וילדה״ .ומבואר
דהרשב״א הק׳ ממחליף שפחה וילדה
דמוקמינן אחמ״ק ,וצ״ע אמאי לא הק'
כהריטב״א מההיא דבר שטיא ,דמיירי בתו״ת
ובקרקע ,דדמי טפי לנידון הרשב״א ,ואמאי

הוצרך להביא מדין מחליף שפחה וילדה,
דמיירי במטלטלין ,ובספק שאינו של תו״ת.
ועוד יל״ע בדברי הרשב״א ,דהנה רבינו
לעיל כ׳ לבאר דמש״כ הרשב״א דלא
מוקמינן לארעא להכרם אחמ״ק הוא משום
דתנאי הוי מילתא אחריתי ,וכיון ראיכא ודאי
מכירה וספק בתנאי ,איתרע חמ״ק .אולם
בדברי הרשב״א מבואר דיסוד ד״ז דלא
מוקמינן לארעא אחמ״ק הוא דוקא בגוונא
דירד כבר הלוקח לקרקע ,משא״ב אם לא ירד
לקרקע שפיר מוקמינן לארעא אחזקת המוכר,
וצ״ב מהו הצירוף בין הנך ב׳ סברות ,ואמאי
לא סגי בהך סברא דאיתרע חמ״ק בלחוד
בכדי שלא נוקמא אחזקת מוכר ,וצ״ע.
ונדאה בזה ,בהקדם מש״כ בתשו׳ הרשב״א
)סי׳ שי״א( ביישוב שיטת הרמב״ם,
דבפ״ה מהל׳ בכורות ה״ג פסק הרמב״ם גבי
ספק בכור דאי תקפו כהן אין מוציאין מידו,
ואילו בסוגיא בב״מ )ו p ,מסקינן דתקפו כהן
מוציאין מידו .ותירץ ע״ז הרשב״א דהסוגיא
בב״מ מיירי בספק פדיון פט״ח דאית ליה
לישראל חמ״ק בזה ,ולא מהני תפיסת הכהן
להפקיע מחמ״ק של הישראל ,משא״כ בספק
בכור דליכא לישראל חמ״ק בבכור ,שפיר
מהני תפיסה .והא דבספק בכור ליכא
לישראל חמ״ק בבכור ,ביאר הש״ש )ש״ד
פ״ה( ,דנהי דקודם הלידה היה העובר
בבעלות הישראל ,מ״מ במעי אמו הוי דבר
שלא בא לעולם ,כמבואר בשו״ע )חו״מ סי׳
ר״ט( ,וחזקת העובר לא מהני לגבי הוולד.

הונטרם

כלל ז סעיף

הספיהות

תט

י איבדא שקשיא לי על האי כללא מתוך דברי הרשב״א והר״ן דפרק )התקבל(
]מי שאחזו[ )גיטין לו .בדפי הרי״ף ,והרשב״א עה ,(.שאחר שהעלו שם
דנתינה בעל ברחו ספיקא דדינא הוא אי שמה נתינה או לא כתבו הלכך הנותן
מתנה להכירו על מנת שתתן לי מאתים זוז ונתנם לו בעל ברחו אי מטלטלי
זר זהב
אכן כבר תמהו בזה על דברי תשר הרשב״א,
דהרי בסוגיא בב״מ )ק ,א( גבי מחליף פרה
חמור וילדה ,מפורש דחמ״ק של המוכר מהני
לגבי הוולד ,דפרכינן התם ״ולוקמא אחמ״ק
ונהוי אידך ממע״ה״ ,הרי להדיא דלא
חשבינן ליה כדבר שלא בא לעולם ומהני
חזקת העובר לגבי הוולד.
ונראה בזה] ,ועד״ז כ׳ בשיעורי הגרש״ר על
ב״מ סי׳ י׳[ ,דהנה נסתפק רבינו
]לעיל כלל א׳ ס״ה[ בגדר חמ״ק בממון אם
הוא מטעם חזקה קמייתא דאיסורא או מטעם
מוחזק .ומדברי הש״ש )ש״ג פט״ו סוף ד״ה
ולענ״ד( מבואר דתרוייהו איתנייהו ביה גם דין
חזקה וגם דין מוחזק] ,וכ״כ בספר פתח
הבית )סי׳ מא( יעו״שן .ולפ״ז נראה דמש״כ
הש״ש דחזקת העובר לא מהני לוולד ,כיון
דהוי דבר שלא בא לעולם ,שייך רק כלפי דין
״חזקה״ דאיכא במ״ק ,אולם לגבי דין
״מוחזק״ שבמ״ק ,לא איכפת לן כלל במה
דהוי רבר שלא בא לעולם ,דנהי דהוולד הוי
דבר חדש ,מ״מ כיון דבעלותו על הוולד היא
מכח בעלות שהיתה לו בהיותו עובר ,שפיר
מהני זה לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״ בוולד.
ואשר לפ״ז נראה דמש״כ הרשב״א דמהני
תפיסה בספק בכור כיון דלא איתחזק
הישראל בוולד ,כונתו דמה״ט לית ליה
לישראל בבכור תורת ״חזקה״ ,אולם מ״מ
דין ״מוחזק״ שפיר אית ליה ,וס״ל להרשב״א
דמאי דלא מהני תפיסה בספק ממון הוא
משום דכבר הוכרע הספק ע״י חמ״ק ,וזה

שייך דוקא בגוונא דמהני חמ״ק מטעם
חזקה ,משא״כ בספק בכור דהוי הישראל רק
״מוחזק״ בוולד ,הרי שלא הוכרע בזה הספק,
ולכך מהני ביה תפיסה.
רלפ״ז לא תקשי על הרשב״א מהסוגיא
בב״מ )ק ,א( דמבואר התם דשייך
חמ״ק לגבי וולד ,די״ל דמאי דמהני חמ״ק
הוא רק מטעם ״מוחזק״ ולא מטעם חזקה,
וכן משמע מלשון הגמ׳ דפרכינן ״ונוקמא
אחמ״ק ונהוי אידך ממע״ה״ ,ומשמע דהא
דמהני חמ״ק התם הוא מטעם דין הממע״ה
ולא מטעם חזקה ,וכן דקדק בשו״ת מהרי״ט
)חו״מ סי׳ ל׳( מלשון הגמ׳ שם ,וכן משמע
מדברי הרשב״א בב״ק ריש פ׳ שור שנגח את
הפרה ,יעו״ש היטב .ומש״כ בתשו׳ הרשב״א
דבוולד ל״ש חמ״ק הוא לגבי דין חזקה
דאיכא במ״ק ,וכמש״נ.
וע״פ האמור יש ליישב אמאי הוצרך
הרשב״א לב׳ הסברות] ,בכדי שלא
נעמיד הקרקע בחזקת המוכר[ ,חדא דאיתרע
חמ״ק ,ועוד שירד הלוקח ברשות לקרקע,
ואמאי לא סגי בהך סברא דאיתרע חמ״ק
בלחוד ,דנראה דהך סברא שב׳ הרשב״א
דע״י דאיכא ודאי מכירה וספק תנאי איתרע
חמ״ק .מהני דק כלפי דין חזקה שבמ״ק
]וכדקיי״ל בכ״מ דלא אזלינן בתר חזקה
דאיתרע ,ועי׳ בזה בתוס׳ כתובות כג ,א[,
אולם אכתי יש לנו לאוקמא אחמ״ק מטעם
״מוחזק״ ,ולזה כ׳ הרשב״א דכיון דירד
הלוקח ברשות לקרקע ,א״כ ל״ש דיחשב

תי
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נינהו ומסרן ליד המקבל לא מפקינן מיניה ובקרקעי לעולם מוקמינן בחזקת מרא
קמא ,וכן כתב הרב המגיד בפרק ח׳ מגירושין )הכ״א( ,הבאתי דבריהם לעיל בכלל
ה׳ סעיף ח׳ עיין שם ,והרי התם נמי הנתינה היתה ודאית וספק בתנאו ואפילו הכי
מוקמינן בחזקת מרא קמא דהנותן ,ולא מצאתי מי שיתעורר בזה.
וראיתי להרב המשנה למלך ז״ל בס׳ ט״ו מטוען ונטען ) הי ״ א ד״ה מעתה( שנשא
ונתן בהאי כללא והעיר בו נכבדות ,צדד לומר דהרשב״א לא אמר
למילתיה אלא בספיקא דתרי ותרי משום רחשבינן לתרוייהו כתות כמאן
דליתנהו ונשאר המכר בתקפו ,אבל בספיקא דדינא דלעולם הספק לפנינו מי
מוציאנו מידי ספיקא ,ולכן בספיקא דדינא אפילו כשהספק בתנאי מוקמינן
בחזקת מרא קמא עיין שם ,ולפי זה לא קשה האי )דהתקבל( ]דמי שאחזו[
דהתם ספיקא דדינא הוא .אלא שהמשנה למלך עצמו שם תבר לגזיזיה מחמת
שראה לגדולי האחרונים שהשתמשו בהאי כללא אפילו בספיקא דדינא עיין
שם ,והדין עמהם לפי הטעם שבארתי בסמוך בהאי כללא נב.
זר זהב
המ״ק ל״מוחזק״ אלא הוי הלוקח מוחזק,
]וכסברא זו איתא במהרש״א בב״מ )ק ,א(
יעו״ש[ ,באופן שבאמת רק ע״י צירוף ב׳
הסברות לא מוקמינן אחמ״ק ,בין מטעם
חזקה ובין מטעם מוחזק.
ולס ״ז יתבאר היטב מש״ב בתשר הרשב״א
הנ״ל לדמות מכירה בתנאי לסוגיא
דמחליף שפחה וילדה ,והקשינו ע״ז אמאי לא
הקשה הרשב״א מסוגיא דבר שטיא דדמי טפי
לנדון הרשב״א רמיירי בספיקא דתו״ת וקרקע,
אולם להמבואר ניחא ,דהרי בגוונא דאיכא
ודאי מכירה וספק תנאי ל״ש לאוקמי אחמ״ק
אלא מטעם מוחזק ,וא״ב אין לדמות נידון
הדשב״א לסוגיא דברי שטיא ,דשאני בר
שטיא דיש לנו לאוקמי אחמ״ק מטעם חזקה
ולהכי הקשה הדשב״א דווקא מדין מחליף
שפחה וילדה ,דחזינן התם דמוקמינן אחמ״ק
מטעם מוחזק וכמשנ״ת לעיל ,וא״ב אף בספק
תנאי יש לנו לאוקמא אחמ״ק לכה״פ מתורת

מוחזק] .ותירץ ע״ז הרשב״א דכיון דמיירי
בגוונא דירד כבר הלוקח לקרקע ,א״ב ל״ש
שתועיל חמ״ק של המוכר מטעם מוחזק,
דאדרבה הוי הלוקח מוחזק בקרקע ,ומטעם
חזקה נמי ל״ש לאוקמי אחמ״ק ,ולהכי מספק
מוקמינן ביד הלוקח[ .וע״ע מש״כ בישוב ד׳
הרשב״א להלן בהעדה נ״ח.
נב .והיינו לפמש״כ רבינו בביאור דברי
הרשב״א ,דתנאי הוי בגדר
מילתא אחריתי ,והיכא דאיכא ודאי מכירה
וספק תנאי ,כיון דאיתרע חמ״ק ,הוי הלוקח
מוחזק ,ולפ״ז אין לחלק כלל בין ספיקא
דתו״ת לספיקא דדינא.
ונראה ליישב את ד׳ הרשב״א ,בהקדם דברי
השו״ע )חו״מ סי׳ רמ״א סע׳ י׳( ,דהנותן
מתנה לחבירו והתנה עמו שלא יעשה כך
וכך ,וטוען הנותן דהמקבל לא קיים את
התנאי ,על הנותן להביא ראיה שלא נתקיים

הונטרס
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הספיהות

תיא

ובלעדי זאת דבריו תמוהין בעיני בהאי חילוקא ,לפי שגם בתרי ותרי לא אמרינן
סלק עדותן לגמרי וכאילו אין ספיקא לפנינו ,רזה ודאי ליתא ,שהרי
בשנים אומרים על שטר שהוא פרוע ושנים אומרים לא פרע בודאי לא מפקינן
זר זהב
התנאי .ומשמע מסתימת דברי המחבר דזהו
אפי׳ בגוונא דלא משך המקבל את המתנה
לרשותו ,אלא אכתי הוי המתנה ברשות
הנותן ,דלעולם על הנותן להביא ראיה] ,ועי׳
בזה בבית מאיר אה״ע סי׳ ס״ח ס״ה[ .ולכאו׳
צ״ע ממש״ב בתשו׳ הרשב״א דהמוכר
]שטוען תנאי היה במקח[ ,צריך להביא ראיה
]שהיה תנאי[ דוקא בגוונא דכבר ירד הלוקח
לקרקע ,משא״כ אם לא ירד הלוקח מוקמינן
לארעא אחמ״ק.
ונראה בזה ,דהנה בעיקר מש״ב השו״ע
דעל הנותן להביא ראיה שנתבטל
התנאי ,יעוי׳ בסמ״ע ובקצה״ח )שס סק״ח( שב׳
דהוא מטעם דין חזקה ,דמספק מוקמינן
המתנה אחזקתה ואמרינן דלא נעשה מעשה
לבטל המתנה] ,ועיי״ש בקצה״ח שהביא מקור
לזה מהתוס׳ בגיטין ) ל ג p ,דאמרי׳ חזקה דלא
נעשה מעשה[ ,והק׳ ע״ז הבית מאיר )אה״ע סי׳
ס״ח ס״ה( דהרי קיי״ל דאין הולכין בממון אחר
הרוב וכ״ש בתר חזקה ,דהלא רובא וחזקה
רובא עדיף ,והיאך מהני הך חזקה דלא נעשה
מעשה להוציא הממון מרשות הנותן] .ואפי׳
לפי מאי דמשמע בכתובות )טז ,א( דחזה״ג
מהני לאפוקי ממונא ,זהו דוקא בשמא ושמא
וכדאיתא התם ,משא״ב בגוונא דהשו״ע
דמיירי במכחישים זא״ז והוי ברי וברי) ,עי׳
בש״ך סי׳ מ״ו ס״ק ק״ז( ,קשיא כיצד מועלת
חזקה לאפוקי ממונא מרשות הנותן[ .ועי׳ מה
שיישב בזה בשער המשפט )סי׳ מ״ו ס״ק י״ח,
בדף מ״ח טור ג׳( ,דהא דלא מהני חזקה להוציא
ממון זהו דוקא היכא דאיתרע החזקה

]וכההיא דכתובות הנ״ל דהוי בעולה לפניך[,
משא ״כ בגוונא דהשו״ע דליכא ריעותא כלל
בחזקה ,שפיר מהני החזקה לאפוקי ממונא.
ולפ״ז א״ש ד׳ השו״ע ]ולא יסתרו דברי
תשו׳ הרשב״א ,דהנותן צריך להביא
ראיה דוקא בגוונא דירד המקבל לקרקע,
לדברי השו״ע[ ,דלפמש״נ יסוד דברי השו״ע
דעל המקבל להביא ראיה הוא מדין חזקה
שלא נעשה מעשה ,והא דמהני הך חזקה
להוציא ממון הוא אך משום דלא איתרע
החזקה] ,וכגון בגוונא דהשו״ע דהנותן טוען
דהמקבל עבר על התנאי ועשה מעשה לבטל
המכירה[ ,ולכך מהני החזקה להוציא ממון,
וכמש״כ בשער המשפט ,וא״כ זהו דווקא
בגוונא דהשו״ע דלא איתרע החזקה ,משא״כ
בגוונא דתשו׳ הרשב״א דהוי ספיקא דתו״ת,
דתרי אמרי שהיה תנאי ונתבטלה המכירה,
ותרי אמרי דלא היה תנאי ולא נתבטלה
המכירה ,הרי בזה בודאי איתרע החזקה
טובא ע״י דאיכא תו״ת ,ולהכי לא מהני
לאפוקי ממונא ,ואשר לכן כ׳ הרשב״א דהך
דינא דעל המוכר להביא ראיה ,זהו דווקא
אם כבר ירד הלוקח לקרקע דכבר הוי מוחזק
בה ,דבזה מהני אפי׳ חזקה דאיתרע ,להעמיד
הקרקע אחזקתו] ,ועל דרך מש״כ התום׳
בב״ב )לב .ב( לענין מגו ,דאע״ג דלא מהני
מגו להוציא ,מ״מ מהני ״מגו לאוקמי ארעא
בחזקת מריה דקיימא השתא״[.
ונמציגו למרים לפ״ז דיסוד דברי הרשב״א
דבספק תנאי על המוכר להביא
ראיה ,אין זה מטעמא דתנאי מילתא אחריתי,
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אלמא דתרי ותרי לא מסלקינן
מהלוה והמוציא מחבירו עליו הראיה
לסהדותיהו לגמרי וכאילו לא העידו .ואפילו למאן דאמר תרי ותרי ספיקא
דרבנן ומדאורייתא שפיר מוקמינן אחזקה קמייתא ,ופירשו הראשונים משום
דאוקי תרי להדי תרי וסלק עדותן כמאן דליתא .אין כוונתם דליסלקינהו
לגמרי כאילו לא העידו ,אלא דכחן של עדות מסלקינן ודנין כמו שאר
ספיקא דלא בא מכה עדות דמוקמינן אחזקה קמייתאי ,וזה ברור .וכבר
זר
)וכמש״כ רבינו( ,אלא הוא מדין חזקה,
דמספק מוקמינן הדבר אחזקתו ואמרינן דלא
נעשה תנאי לבטל המכירה ,וכמש״ב בקצה״ח
הנ״ל .ולפ״ז יתיישב בפשיטות מה שהקשה
רבינו בסתירת דברי הרשב״א ]דבפרק מי
שאחזו ,כ׳ הרשב״א גבי נתינה בע״ב ,דכיון
דהוי ספיקא מוקמינן אחזקת המוכר דהוי
מ״ק ,ואילו בתשר הרשב״א כ׳ דבספק תנאי
לא מוקמינן אחמ״ק[ ,דנראה רכל מה שהק׳
רבינו הוא אך לטעמיה ,שביאר דיסוד הדבר
דלא מוקמינן אחמ״ק בספק תנאי ,הוא משום
דתנאי הוי מילתא אחריתי ,וכיון דאיכא ודאי
מכירה וספק תנאי ,איתרע חמ״ק] ,והך סברא
שפיר שייכא גם בההיא דפ׳ מי שאחזו גבי
נתינה בע״כ[ ,אולם לפמש״נ בביאור דברי
תשו׳ הרשב״א ,דיסוד הדין רעל המוכר
להביא ראיה על ביטול המכירה אין זה משום
דאיתרע חמ״ק ,אלא הוא משום דמוקמינן
המכר אחזקתו ואמרי׳ דלא נעשה מעשה
לבטל המכירה] ,וכן בגוונא דאיכא ודאי תנאי
ומספקא לן אי עבר המקבל על התנאי,
מוקמינן הדבר אחזקתו בלא שינוי ואמרי׳
דלא נעשה מעשה לבטל המכירה ,וכסברת
הקצה״ח הנ״ל[ ,א״כ לא תקשי בלל מההיא
דפ׳ מי שאחזו ,דשאני התם דהספק אינו
במציאות אם נעשה פרעון ,אלא שורש הספק
הוא בגוף הנתינה ובעיקר חלות שמה ,אם
נתינה בע״כ שמה נתינה אם לאו ,וכה״ג

זהב
פשיטא דל״ש דין חזקה לומר דלאו שמה
נתינה ,ולהכי מוקמינן אחזקת הבעלים,
ומספק על המקבל להביא ראיה ,וא״ש היטב.
נג p .איתא בש״ך
ע״ב סק״ב( ,אולם בתשו׳ פרח מטה
אהרון )הובא בתומים סי׳ נ״ח סק״ה( ,חולק ע״ז
וס״ל דמספק מוקמינן השטר אחזקתו ומצי
לגבות בו ,וכ״כ בשער המשפט )סי׳ מ״ו סעי׳
י״ד( ,וע״ע בתומים )סי׳ מ״ו סק״מ( שהוביח
מהתוס׳ בכתובות )כ .א( ד״ה אוקי ,כדברי
הש״ך .אכן יעוי׳ בתשו׳ הר״י מיגש סי׳
קע״ב )הובא באמרי בינה דיני עדות סי׳ מ״ו( שכ׳
להדיא דלא כהש״ך ,אלא בתו״ת על פרעון
השטר מוקמינן השטר אחזקתו וגובין בו,
וכמש״כ בתשו׳ פרח מטה אהרן .ועי׳
בקצה״ח )סי׳ פ״ז סק״ח( ,דהק׳ על הש״ך שב׳
דבתו״ת על חיוב שבועה אמרינן סלק עדותן,
וחייב שבועה מספק ,ומאי שנא תו״ת על
חיוב שבועה ,מתו״ת על פרעון השטר דלא
מוקמינן השטר אחזקתו .ובתשו׳ הגרעק״א
)סי׳ קל״ז( ביאר ,דחזקה דשטרך בידי מאי בעי
מהני מתורת הוכחה ואנן סהדי ,ולא עדיף
מעוד כת עדים דאמרינן תרי כמאה ,ולפ״ז
יש לחלק בין חזקה לשבועה ,וע״ע מש״כ
בזה בקה״י על כתובות )סי׳ כ״ו(.
)חו״מ סי׳ מ״ר ס״ק ק״א ובסי׳

נד .יערי׳ בברכת שמואל על מסכת כתובות
)סי׳ ל״ח( שביאר בזה טפי וז״ל,
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תיג

ראיתי לרבים וגדולים™ שנכשלו בזה ואמרו דסלק עדותן לגמרי וכאילו לא
העידו ולא נולד הספק מידי ,וזה ליתיה":
עוד העלה שם הרב המשנה למלך דהרשב״א לא אמר למילתיה אלא
כשנפל הספק בעיקר התנאי )אלא ששנים( ]אבל כששנים[ אומרים
זר זהב
״דהנה בספק דתו״ת דאיכא מחלוקת אם
מוקמינן אחזקה או לא ,דסברתן היא ,דהמ״ד
דלא מוקמינן לי׳ אחזקה ,משום דספק בעדים
איך יכריע החזקה ,ואידך מ״ד סובר דסלק
עדותן ומוקמינן אחזקה ,ובודאי אין הכונה
דאמרינן סלק דמבטלינן עדותן כמו שלא
העידו כלל ,דאיך נבטל עדותן ע״י חזקה ,רק
דאמרינן דכיון דאיכא עדים לכאן ולכאן הוי
הספק של עדותן כספק דעלמא ומוקמינן ליה
אחזקה״ עכ״ל .והיינו דמ״ד דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ס״ל דתו״ת הוי כמאן
דאיתנהו ,וא״כ בספק הכחשה ,הספק העומד
לפנינו הוא איזו כת אומרת אמת ,ועל הך
ספק ל״ש הכרעת חזקה .אולם מ״ד דתו״ת
הוי ספיקא דרבנן ס״ל ,דכיון דהעדים
מכחישים זא״ז שוב אין דין לילך בתר
העדים ,דמאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני,
ונמצא שהספק הוא על המציאות מאי הוי,
והוי ככל ספיקא דעלמא דמוקמינן אחזקה.
נה .י עוי׳ בתשו׳ מהרי״ט
דמשמע דס״ל דתו״ת הוי כמאן
רליתא לגמרי וכאילו לא העידו כלל ,דהנה
המהרי״ט שם כ׳ לחדש דחזקה דאיתרע לא
מהני מהתורה ,והק׳ ע״ז מהא דאיתא
ביבמות )לא ,א( ,דבזרק לה גט ותרי אמרי
קרוב לה ותרי אמרי קרוב לו ,דמוקמינן
מהתורה אחזקת אשת איש ,אע״ג רהורעה
החזקה ע״י שזרק לה הגט ,ותי׳ ע״ז
המהרי״ט דכיון דאין אנו דנים בזה אלא ע״פ
)ח״א סי׳ נ״א(

העדים ,והם מכחישים זא״ז ,מסלקין עדותן
והוי כאילו לא העידו כלל ,וממילא לא הורעה
החזקה .ועי׳ בזה באמרי בינה דיני שחיטה סי׳
ח׳ עיי״ש,
נו .ובקובץ שיעורים על ב״ב )אות קכ״ס כ׳
להוכיח דלא כדבריהם מהא
דאיתא בכתובות )כב ,ב( ,שנים אומרים מת
ושנים אומרים לא מת ,אם נשאת לא׳ מעדיה
לא תצא באומרת ברי לי ,ואי נימא דתו״ת
הוי כמאן דליתנהו לגמרי וליכא ספיקא כלל,
ל״ש דיהני בזה ברי] .וכן נקט רבינו לעיל
)כלל ב׳ ס״ה( ,דהא דמהני ברי באיסורין לענין
שלא תצא ,הוא דוקא היכא דאיכא ספק
לפנינו[ .אולם בדעת המל״מ ודעמי׳ שפירשו
דתו״ת הוי כמאן דליתנהו וכאילו לא העידו
כלל ,י״ל דס״ל כהפנ״י שהביא רבינו שם,
דדין ברי באיסורין מהני שלא תצא אפי׳
בדליכא ספק קמן ,יעו״ש.
אכן יש להקשות על מש״כ הנך אחרונים
רבתו״ת הוי כמאן דליתא וכאילו לא
העידו כלל ,ממש״ב התוס׳ בכתובות )כ ,א(
ובב״ב )קה .א( ,דבספיקא דתו״ת מהני תפיסה
בברי ,והרי בגוונא דליכא ספיקא קמן לא
מהני תפיסה בברי ,וכמו שהוכיח רבינו לעיל
)כלל ב׳ ס״ה( מסוגיא דנסכא רר׳ אבא ,דאע״ג
דהחוטף טוען בברי דידי חטפי ,אפ״ה
מוציאין מירו ,אלא ע״כ דבכה״ג דליכא
ספיקא קמן ל״ש דתהני תפיסה כלל ואפי׳
בברי .וי״ל דהנך אחרונים מפרשים רהא דלא

תיד
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שנתקיים התנאי ושנים אומרים לא נתקיים שפיר מוקמינן בחזקת מרא קמא ,דכמו
שיש ודאי מכירה הכי נמי יש ודאי תנאי ,עיין שם שהאריך ולפי הנחה זו אתי
שפיר ,משום דהתם גבי נתינה בעל ברחו נמי אין ספק בתנאי שהרי התנה
עמו שיתן לו מאתים זוז ,אלא שהספק הוא בקיום התנאי אם נתינה בעל
ברחו שמה נתינה ונתקיים התנאי או לאו .אלא שלדעתי העניה גם האי
חילוקא לא מיסתכרא ,דלפי מה שבארתי בסעיף הסמוך טעמיה דהרשב״א
משום דתנאי מילתא אחריתי ולא מרע להמכירה תו אין טעם לחלק בין
כשהספק הוא בעיקר התנאי או בקיומו ,דבל תנאי מרע לחזקת מרא קמא
וכמו שכתבתי.
והנראה בעיני לחלק בין נידון דהרשב״א בתשובה להאי דנתינה בעל ברחו,
משום דהתם בתשובה החזיק המוכר להלוקח בכרמו בעוד שלא נולד
הספק ,אבל בהאי דנתינה בעל ברחו לא החזיקו אלא אחר שנולד הספק .ואף על
פי שהרשב״א אינו מחלק בענין תפיסה בספיקא בין תפס קודם שנולד הספק בין
אחר שנולד הספק ,היינו דוקא כשהספק הוא בעיקר המכירה ,דחזקת מרא קמא
דידיה אלים טובא ולא מיתעקרא כלל אפילו בתפס קודם שנולד הספק נח ,אבל כל
זר זהב
מהני תפיסה בנסכא דר׳ אבא אין זה משום
דליכא ספיקא קמן ,אלא הוא משום דאיכא
לנחטף חזקה כל מה שתח״י של אדם הוא
שלו ,משא״כ בההיא דכתובות )כ ,א( גבי
ספיקא דתו״ת .כיון דמיירי בספק חוב א״כ
ל״ש בזה חזקה כל מה שתח״י וכו׳ .אלא הוי
הלוה רק מוחזק ,ולכך מהני תפיסה בברי ,הגם
דליבא ספק קמן .ועי׳ בזה לעיל כלל ב׳ הערה
כ״ו ,וצ״ע.
נז .עי׳ באמרי בינה
שהביא דנחלקו בזה המהרשד״ם
)חו״מ סי׳ רצ״ב( והמהרי״א בדברי ריבות )סי׳
שכ״ו( .ועי׳ בקובץ שעורים )ב״ב אות רפ״ב( ,מה
שהביא מתשו׳ הרשב״א )ח״ה סי׳ ק״ג(,
דמפורש בדבריו דבודאי עשה תנאי ,והספק
אי נתקיים התנאי ,דהוי הלוקח מוחזק .ועי׳
)דיני דיינים סי׳ מ״א(

בתשו׳ הרשב״א ח״ב סי׳ קפ״ח )הובא באמרי
בינה שם( ,וצ״ע.
נח .נראה לבאר דבריו ,דהא דס״ל
להרשב״א דלא מהני תפיסה
קודם שנולד הספק ,הוא משום דתפיסה
לא מהני לאפקועי מחמ״ק ,דחמ״ק אלים
טפי ,וסברא זו שייכא גם בתפס קודם
שנולד הספק ,משא״כ בגוונא דאיכא ודאי
מכירה והספק הוא בתנאי ,כיון דאיתרע
חמ״ק ,שפיר מהני תפיסתו כנגד חמ״ק
דאיתרע .אלא שמ״מ בעי שיתפוס גם
קודם הספק ,דאם תפס לאחר שנולד
הספק ,הרי כבר הוכרע הספק ע״י חמ״ק
קודם שתפס ]ראף חמ״ק דאיתרע מהני
לפסוק בספק[ ,וא״כ קם דינא ,ושוב לא מהני
תפיסה.
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שמכירה ודאית וספק בתנאי דאיתרע חזקת מרא קמא וכמו שכתבתי כל מי שבידו
מוקמינן ליה בחזקתיה ודו״ק .ולפי זה בהאי דנתינה בעל כרחו אילו
זר זהב
והנה לעיל )כלל ב׳ ס״ג< הקשה רבינו לשיטת
הרמב״ן והרשב״א דלא מהני תפיסה
כלל ואפי׳ בברי ,היאך יפרנסו הא הפריך
בב״מ )ק .א( גבי מחליף פרה בחמור וילדה
״וליחזי ברשותא דמאן קיימא וניהוי אידך
הממע״ה״ .ולהמבואר בדברי רבינו כאן י״ל
דהא דמהני תפיסה במחליף פרה בחמור הוא
מדין תפיסה בשעה שנולד הספק ,דהגם
דלהרמב״ן והרשב״א לא מהני תפיסה אפי׳
קודם שנולד הספק וכמו שהוכיח רבינו שם,
מ״מ שאני מחליף פרה בחמור דאיתרע חמ״ק,
ןוכמש״כ בזה הדברי חיים )דיני תפיסה סי׳ ל׳(,
דכיון דאיכא ודאי מכירה ורק מספקא לן על
שעת הלידה נמצא דאיתרע חמ״ק[ ,ובכה״ג
דאיתרע חמ״ק ,כו״ע מודו דמהני תפיסה
קודם שנולד הספק ,וכמש״כ רבינו כאן.

לא דמי לסוגיא דבד שטיא דמוקמינן
אחמ״ק ,דשאני בר שטיא דלא איתרע כלל
חמ״ק ]שהרי להצד דכשהוא שוטה זבין
ליכא מכירה כלל ,ובזה גופא הוא דמספקא
לן[ ,משא״כ במוכר שפחה וילדה ,כיון
דאיכא ודאי מכירה והספק הוא רק על שעת
הלידה ,נמצא דאיתרע חמ״ק ,ואפ״ה מבואר
דמוקמינן ליה אחמ״ק ,ולהכי הקשה הדשב״א
מ״ש מספק תנאי דלא מוקמינן אחמ״ק ]היות
ואיתרע חמ״ק[ ,ממוכד שפחה וילדה
דמוקמינן אחמ״ק] .ותי׳ ע״ז הדשב״א דשאני
התם דכיון דירד הלוקח לקדקע משו״ה לא
מוקמינן אחמ״ק כיון דאיתרע ,וה״ה גבי
מחליף שפחתו וילדה אי קיימא הוולד בדשות
לוקח שפיר מהני תפיסתו כנגד חמ״ק,
כמבואר להדיא בסוגיא שם[.

וכזה יש ליישב עוד מה שהעדנו לעיל)הערה
נ״א( על דברי תשו׳ הדשב״א שב׳
דבתו״ת על תנאי במכידה ,מחני תפיסת
הלוקח בקדקע ,והק׳ ע״ז הרשב״א דמ״ש
ממחליף שפחה וילדה דמוקמינן אחמ״ק.
ולכאו׳ צ״ע אמאי לא הקשה הדשב״א מההיא
דבד שטיא )כתובות כ ,א( ,דמיידי בתו״ת ובספק
קדקע דדמי טפי לנדון הרשב״א ,ואמאי
הוצרך להביא מההיא דמחליף שפחה וילדה
דמיירי במטלטלין ואינו ספק של תו״ת,
ועיי״ש מש״כ ליישב בזה.

ובזה ארווחנא ליישב עוד את דברי הרמב״ם
התמוהים בהל׳ גדושין )פ״ד ה״ד( ,גבי
עבד שיוצא תח״י האשה וגט כתוב על ידו,
דאיתא בגיטין >כ p ,דאינה מגודשת כיון
דגודדות אין להם חזקה ,וכתב הדמב״ם
דאע״ג דאין לה חזקה מ״מ הוי ספק מגודשת,
ומבואד מדברי הדמב״ם דנהי דגודדות אין
להם חזקה מ״מ מכלל ספק לא נפיק .והנה
יעוי׳ בסוגיא דמחליף פרה בחמוד וילדה )ב״מ
ק .א( דפרכינן התם ״וליחזי ברשות דמאן
קיימא וכו״׳ ,ומבואר דבגוונא דאיכא ספק
קמן מהני תפיסה בגודרות להפקיע מחמ״ק,
ואשר לפ״ז צ״ע טובא לשי׳ הרמב״ם ,דאמאי
גודרות אין להם חזקה ,והלא מ״מ מכלל ספק
לא נפקו ובדין הוא דתהני תפיסת הלוקח
בגודרות לכה״פ מתורת תפיסה בספק] ,וכן

ולהמבואר י״ל ,דהדי יסוד דברי הרשב״א
]דבגוונא דספק תנאי לא
מוקמינן אחמ״ק של המוכד[ ,הוא משום
דחמ״ק של המוכד איתדע ע״י דאיכא ודאי
מכידה והספק הוא דק בקיום התנאי ,וא״כ
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נתן להמקבל קודם שנתן לו המאתים זוז בעל ברחו תו מוקמינן בחזקת המקבל
משום דהויא נתינה ודאית וספק בתנאי “:
זר זהב
הק׳ באמרי בינה >דיני הלואה סי׳ ע״ס בד״ה
ובאמת ,ועי׳ בקובץ שיעורים ח״ב סי׳ ט׳[.
אמנם להמבואר ניחא ,דשאני מחליף פרה
בחמור וילדה דאיתרע חמ״ק כיון דאיכא
וראי מכירה ומספקא לן רק על שעת הלידה,
ולהכי מהני תפיסת הלוקח בוולד ,משא״כ
בכל תופס בגודרות כנגד מ״ק ,הגם דאיכא
ספיקא ,מ״מ כיון דחמ״ק לא איתרע ,לא מהני
תפיסתו להפקיע מחמ״ק .ןועי׳ מש״כ בשי׳
הרמב״ם בשער המשפט סי׳ קל״ה סק״ב[,
נט .יעוין ברא״ש )ב״ב פ׳ מי שמת סי׳ כ״ג( גבי
בעיא דשכיב מרע שהקדיש
והפקיר אם עמד חוזר ,דהוי בעיא דלא
איפשטא ,וכתב הרא״ש דכיון דהוי ספק
אומדנא ,לא מהני ספק אומדנא לבטל את
המעשה .ובקצה״ח )סי׳ ר״נ סק״ה( כ׳ לבאר
יסוד דבדיו ,דכיון דאין האומדנא ברורה הוי
בכלל דבדים שבלב דאינם דבדים .אכן יעוי׳
בשמ״ק שם )דף קמ״ח( דהביא בשם הדבינו
יונה שני טעמים לזה ,חדא כמש״ב הקצה״ח
דהוי בכלל דברים שבלב ,וטעם שני דאין ספק
מוציא מידי ודאי ,והיינו דכיון דהמעשה הוא
ודאי והאומדנא ספק לא מהני ספק אומדנא
לבטל ודאי מעשה .ומלשון הרא״ש משמע
כהטעם השני יעו״ש .ועי׳ בזה בספד וכדון

שמואל )סי׳ מ״ס שהביא כעי״ז מתשו׳ הרא״ש
)סי׳ מ״ה( דלא מהני ספק תנאי לבטל את
המעשה ,ועיי״ש מה שהביא מתשו׳ פמ״א
דהוא מטעם הנ״ל דאין ספק מוציא מידי
ודאי ,ונמצא דאזיל הדא״ש לטעמיה בפ׳ מי
שמת] ,ועי׳ מש״כ בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ת
סי׳ נ״א( דהא דמהני אומדנא לבטל את
המעשה הוא מדין תנאי[.
ו הנ ה בתשו׳ הרשב״א הנ״ל מבואר ,דבגוונא
דאיכא ודאי מכירה וספק בתנאי,
אמרינן דאין ספק מוציא מידי ודאי ,ועל
המוכר להביא ראיה .אכן בדבריו מפורש דזהו
דוקא בגוונא דהלוקח ירד לקרקע ברשות.
ונראה דלפמשנ״ת לדרכו של הרא״ש ,נמצא
דעל המוכר להביא ראיה אפי׳ אם לא ירד כלל
הלוקח לקרקע ,שהרי לשי׳ הרא״ש הא דמהני
הך טעמא דאין ספק מוציא מידי ודאי הוא
ע״כ אפי׳ לאפוקי ממונא ,וכדמוכח כן
ממש״כ הרא״ש גבי בעיא דשכ״מ שהקדיש,
דמה״ט מפקינן הנכסים מיד השכ״מ ונותנים
להקדש ,הרי דמהני טעמא דאין ספק מוציא
ודאי לאפוקי ממונא .משא״כ להרשב״א לא
מהני הך טעמא אלא להעמיד הקרקע ביד
הלוקח שהוא מוחזק בה ,אולם לאפוקי
ממונא לא סגי בהאי טעמא.
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כלל ח
יבאר דהזוכה בהפקר ויש ספיקא דדינא בקנייתו אם תפס אחר הימנו והחזק
בו לא מפקינן מיניה .ובו יבואר דבדבר שאין לשום אחד מהם חזקת מרא
קמא מהני תפיסה לכולי עלמא:

א כתב הרא״ש בפרק קמא דבבא מציעא )סי׳ כד( גבי כעיא דמשוך בהמה זו
וקני כלים שעליה )ב״מ ט (:וז״ל ,ובעיא זו לא איפשטא ,הלכך אם
אמר לו משוך בהמה זו וקני כלים שעליה לא קני הכלים במשיכת הבהמה
ואפילו בכפותה ,כיון דבעיא לא איפשיטא אוקי ממונא בחזקת מאריה קמא /
אבל במציאה והפקר אם אמר אני מושך בהמה זו לקנותה ואת הכלים שעליה
קנה ,כיון דמספקא לן הרי חוא מוחזק מספק ,ואם תפס אחר מוקמינן לה
בחזקת מרא קמא שהוא מוחזק בה מספק ,ותפיסת ספק מקרי תפיסה כנגד אחר
שאין לו בה שום טענה ,רעד כאן לא קאמר תפיסה מספק מוציאין אותו מידו
אלא היכא דאיכא לאוקמה בחזקת מרא קמא ,אבל הפקר שיצאה מחזקת מרא
קמא תפיסת ספק מקרי תפיסח ואין מוציא אחר מידו עכ״ל .ובהאי גוונא כתב
)סי׳ יז( גבי גמל בהנהגה וחמור במשיכה דאיכא חד צד דלא קני וגבי זרק ארנקי
בפתח זה ויצא בפתח אחר וחוא אויר שאין סופו לנוח )סי׳ לב( דספיקא הוא אי
חוי כמונח ,דבמכר ומתנה לא קני משום דמוקמינן בחזקת מרא קמא ,ובמציאה
והפקר דליכא חזקת מרא קמא קני .וכשו״ע חו״מ סימן ר״ב )סי״ג( ורמ״ג
)סכ״ד( כתוב גם כן הכי לחלק בין מכר ומתנה למציאה והפקר;
איכרא שהאחרונים ז״ל הקשו בדברי הרא״ש האלה מדבריו דפרק חזקת
הבתים )ב״ב ע ,(.דהתם גבי בעיות בנכסי הגר דהחזיק באחת מהן
זר זהב
א .מבואר מדברי הרא״ש דתפיסה לא
מהני בבעיא דלא איפשטא,
ולכאו׳ הוא דלא כמש״כ היש״ש )בב״ק פ״ב
סי׳ ה׳( בדעת הרא״ש ,דדרקא בספיקא דתיקו
לא מהני תפיסה ]וכגון בספיקא דשינוי
לצרורות רב׳ הרא״ש בריש פ״ב דב״ק דלא
דלא
מהני תפיסה[ ,משא״ב בבעיא
איפשטא ,מהני תפיסה ,כיון דמצי התופס
לטעון קים לי כהך צד שנוטה לחיוב,

ותפיסה בברי מהני] ,משא״כ בספיקא דתיקו
כיון שנסתמה הבעיא בתלמוד ,אין רשות
לשום אדם בעולם לפושטה ולכך ל״ש בזה
טענת קים לי[ .ויש ליישב ד׳ היש״ש
לפמש״כ רבינו לק׳ )ס״ד( דאפי׳ הסוברים
דמהני תפיסה ,מ״מ אם קודם שתפס לית
ליה דררא דממונא בגוה ,בזה לכו״ע לא
מהני תפיסה ,ועיי״ש )בהערה כ׳( מה שנתבאר
בטעמתא דמלתא.
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לקנותה ואת המצר ואת חברתה או החזיק במיצר לקנות שתיהן וסלקו בתיקו
כתב הרא״ש )סי׳ ס( ז״ל ,ויראה לי הואיל דסלקו הנך בעיות בתיקו אם בא אחד
והחזיק קנה ,כיון דמספקא לן אי קנה קמא או לא נשאר הקרקע כמו שהיה ולא
מחזקינן ליה ברשות קמא מספק ,ואחר שקנאה בחזקה בריאה מוקמינן ליה
בידיה ע״ב ,אלמא דבכהאי גוונא תפיסת ספק לא מקרי תפיסה והרב ז״ל
בסימן י״ט )אות ג( כתב דלא קשה מידי ,דהתם גבי שדות הגר שאני ,שהרי
הראשון לא היה מוחזק מעולם רק שהחזיק באחת מהן לקנות את חברתה או
שהחזיק במיצר לקנות את שתיהן ,והלכך כיון שהראשון לא החזיק ]בה[ כלל
שהרי מספקא לן אי חזקה של זו מועיל לגבי חברתה לא מחזקינן ליה ברשות
קמא מספק עכ״דג.
ובעניותי קושיא זו צריכה לפנים ,לפי שלדעתי גם בהנך דפרק קמא דבבא מציעא
לא מקרי קמא מוחזק ותפוס ,משום דתפיסה שאין עמה קנין לאו שמה
תפיסה י וכמו שנראה מדברי התוס׳ )ד״ה אית( והרא״ש )סי׳ ה( בפרק הכותב
זר זהב
כ .קושיא זו הקשה בשו״ת מהרי״ט )ח״א
סי׳ קכ״ס בד״ה אלא ,ובשו״ת
מוהר״ם מינץ )סימן ע״ס ,ובפלפולא חריפתא
עם ״ס ב״מ על הרא״ש שם )אות ו׳( .ועי׳ מה
שתירצו ע״ז במחנה אפרים )הל׳ מכירה קנין חצר
סי׳ י״ג( ,ובהגה״ה על הט״ז )הו״מ סי׳ רכ״ג
סכ״ ס ,ובנתה״מ בדיני תפיסה )סי׳ י״ט( ,וע״ע
מש״ב בזה לק׳ הערה י״ז.
ג .כיאור דבריו ,דכיון דבההיא דנכסי הגר
לא החזיק בשדה עצמה ,אלא
בשדה הסמוכה לקנות את חברתה ,או במיצר
לקנות את שתיהן ,נמצא דהוי הספק בתפיסה
עצמה ,דלהצד דלא מהני קנינו בשדה לא הוי
תפוס כלל ,משא״ב במשוך בהמה זו לקנות
כלים שעליה ,אע״ג דמספקא לן בקנין אם
מהני ,מ״מ בתפיסה עצמה ליכא ספק ,דהרי
לענין שיזכה בבהמה עצמה בודאי שהועילה
משיכתו ,ונמצא שהכלים מונחים עכשיו על

גבי בהמתו והוי תפוס בהם .ועי׳ בקצה״ח
)סי׳ ר״ב סק״ז( שב׳ דמה״ט דקדק הרא״ש
לכתוב ,״אני מושך בהמה זו ׳לקנותה׳ וכלים
שעליה״] ,ולא נקט כלשון הגמ׳ אני מושך
בהמה זו ׳לקנות׳ כלים שעליה[ ,והיינו דאתי
הרא״ש לאשמועינן דמיירי דוקא בכה״ג
דעשה קנין גם בבהמה עצמה ,דעי״ז הוי
תפוס בכלים שעל גבה] .וכגירסא זו הביא
בטוד חו״מ סי׳ ר״ב ,ובשו״ע שם סעי׳ י״ג,
ועי׳ בב״ח ובהגהות הגר״א שם[.
ד .הנ ה יסוד הך מילתא דבעי תפיסה
הראויה לקנין ,ביאר הגרש״ש
בשע״י )ש״ה פט״ס ,ע״פ מה שהאריך שם
ביסוד דין ״מוחזק״ ,דלאשוויי תורת
״מוחזק״ לא סגי במה שהממון הוא תח״י
וברשותו ,אלא בעי שע״י תפיסתו יהיה
״מוחזק״ לן שהממון הוא שלו ,והיינו
שתפיסתו תהא מורה על בעלותו ,משא״כ
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)כתובות פה (.גבי ההיא איתתא דהוו מיפקדי גבה מלוגא דשטרא והריב״ש ז״ל
בסימן שס״ד כתב כדברים האלה ,ודע כי הנכסים שהם בבית הבעל ]אע״פ
שכשמת בעלה נשארו הנכסים[ בידה ואוהלים כאשר היו בתהילה אין זו תפיסה
זר
בתפיסה שאינה ראויה לקנין ,כיון שאין בה
הוראת בעלות ,ממילא לא חשיב ״מוחזק״.
]ועיי״ש מה שביאר לפ״ז טעמא דגודרות
ועכו״ם ליכא בהו דין מוחזק[.
אכן נראה לפ״ז ,דנהי דבתפיסה שאינה
ראויה לקנין לא חשיב ״מוחזק״ ,מ״מ
מבלל ״תפוס״ לא נפיק ,דלחלות דין ״תפוס״
לא בעי שתפיסתו בממון תהא מורה על
בעלותו ,אלא כל שהממון הוא תח״י
וברשותו ,מספק א״א להוציא מידו] .ונמצא
לפ״ז דהא דבעי תפיסה הראויה לקנין הוא
דוקא היכא דבעי תורת ״מוחזק״ בממון,
משא״כ היכא דסגי בתורת ״תפוס״ לחוד ,לא
איכפת לן במה דאינו ראוי לקנין ,ועי׳ בזה
להלן בהערה י״ד[.

זהב
הדבר תחת רשותו כלל] ,ויסוד זה מתבאר
מדברי רבינו בסמוך שב׳ דדין תפיסה הראויה
לקנין תליא בתפיסה הראויה לקנין גזילה,
ועי׳ מש״כ בזה בסמוך הערה ו׳[ ,ולהכי
הק׳ רבינו על הש״ך ,דכיון דבמשוך בהמה זו
הספק הוא אם משיכתו מועילה לקנין ,נמצא
דהוי הספק בתפיסה עצמה ,וא״כ מאי שנא
מההיא דפ׳ חזה״ב גבי החזיק בא׳ לקנות את
חברתה ,דלא מהני תפיסה.

ומעתה לפ״ז לק״מ מה שהק׳ רבינו על
הש״ך ,דאיכא חילוק טובא בין
ההיא דפ׳ חזה״ב למשוך בהמה זו ,דבההיא
דפ׳ חזה״ב ,הוי הספק בתפיסה עצמה,
דלהצד דלא הוי קנינו קנין לא הוי תפוס
כלל ,וספק תפיסה לאו שמיה תפיסה,
משא״ב במשוך בהמה זו ,נהי דלהצד דלא
הוי קנין לא חשיב ״מוחזק״ בכלים] ,היות
ואין תפיסתו ראויה לקנין[ ,מ״מ ״תפוס״ הוי
בודאי ,היות והכלים נמצאים על גבי בהמתו,
וכיון דהוי תפוס ,ממילא אין מוציאין מידו.

ה .בגמ׳ שם איתא ,דההיא איתתא דהוו
מפקדו גבה שטרות ,ומת בעלה,
ותפסה השטרות מהיתומים כנגד חוב אביהם,
דאינה נאמנת לומר רמחיים תפיסנא ,אלא
חיישינן שמא תפסה לאחר מיתה ,וא״כ הוו
בכלל מטלטלי דיתמי רלא משתעבדי .והקשו
ע״ז התוס׳ והרא״ש דאמאי אינה נאמנת לטעון
מחיים תפיסנא במגו דלקוחין הן בידי וז״ל,
״דאע״ג דאין אותיות נקנית במסירה ]פי׳ ולכן
אינה נאמנת בטענת לקוח על החוב עצמו[,
מ״מ הנייר עצמו נקנה בלא כתיבה ומסירה,
וההיא איתתא לא היתה חוששת אלא לקנות
הנייר״ .ומבואר דמאי דאינה נאמנת בטענת
לקוח על החוב עצמו ]אלא רק לגבי הנייר[,
הוא משום דאין אותיות נקנות במסירה,
ומוכח דתפיסה שאינה ראויה לקנין לא מהני,
ע״כ ראיית רבינו.

אכן רבינו דהקשה על הש״ך ,על כרחך
דפליג ע״ז ומפרש דתפיסה שאינה
ראויה לקנין לאו שמיה ״תפיסה״ כלל,
ומשום דבלא שעשה פעולת קנין לא נכנס

אכן בקצה״ח )סי׳ ר״ב סק״ז( כ׳ לדחות ראיה
זו ,די״ל דמש״כ התוס׳ והרא״ש דבעי
תפיסה הראויה לקנין הוא דוקא לענין חוב
דהוי דבר שאינו בעין ,ולהכי ל״ש שיחשב
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של כלום .לפי שכל תופס צריך תפיסה גמורה שיקנה הדבר כאחר מדרכי
הקנאה ע״כ י .ולעניות דעתי כללא הוא רכל תפיסה שהיא קונה בגזלה להתחייב
זר זהב
ונראה דמבואר מזה כמש״כ האחרונים ]עי׳
תפוס בו אלא מכח תפיסת השטר דאית ביה
בחידושי הגרנ״ט ריש ב״ב ,ובקובץ
תורת קנין לגבי החוב ,ולזה כתבו הראשונים
שעורים ב״ב אות ק״ס ,ובחזו״א אה״ע סי׳
דכיון דקיי״ל דאין אותיות נקנות במסירה,
כ״ה אות ח׳[ ,דחזקה כל מה שתח״י וכו׳
ואין תפיסת השטר חשובה קנין לגבי החוב,
אינה חזקה המבררת את הספק ,אלא מהני
ממילא לא נחשב תפוס בחוב ע״י השטר.
רק לאשוויי ליה ל״מוחזק״ ,וממילא הוי
ואשר לפ״ז בשאר מטלטלין דשייך בהו תורת
אידך ממע״ה] ,וכן משמע מלשון הרמב״ן
תפיסה בעצמם ,שפיר מהני בהו תפיסה הגם
הנ״ל שב׳ בתוך דבריו ״ולא מפקינן ממונא
שאינה ראויה לקנין.
מתותי ירא דמוחזק״ ,ומדויק דיסוד זכייתו
אכן מלשון הרמב״ן בספר הזכות )בכתובות
בממון הוא אך מתורת מוחזק וכמש״נ[ ,ולכך
שם( ,משמע כמש״ב רבינו] ,דהא רבעי
הוא רבעי בההיא מלוגא דשטרי שתפיסתו
תפיסה הראויה לקנין הוא בכל המטלטלין
תהא ראויה לקנין ,דאי לאו הכי לא חשיב
ולאו דוקא בחוב[ וז״ל ,״והטעם לפי
״מוחזק״ בממון ,וממילא ל״ש שיזכה בממון
׳שהמטלטלין׳ כיון דנקנין במסירה והגבהה,
אף מדין חזקה כל מה שתח״י וכו׳.
ותפיסתו עצמה שהוא תופס בהם הוא קונה
לו ,נאמן לומר לקוחין הן בידי ,ולא מפקינן
ממונא מתותי ירא דמוחזק״ ,הרי משמע
רבכל תפיסת מטלטלין נאמר הך כללא רבעי
שתפיסתו תהיה ראויה לקנין לאשוויי ליה
למוחזק ,ואינו דין מסויים בחוב] .ויל״ע בזה
ממש״ב הקצה״ח )בסי׳ ע״ב סק״כ( ,ובש״ש
)ש״ד פי״ד( ,דלכאו׳ הוא סותר משנתו בזה,
וצ״ען.
אמנם דברי רבינו צ״ע מצד אחר ,דהרי
בההיא מלוגא דשטרא אין הנידון
שתהא נאמנת לטעון לקוחין בידי מדין
מוחזק מספיקא ,אלא מדין חזקה כל מה
שתח״י של אדם הוא שלו] ,וכמו בכל טוען
טענת לקוח )בכלים שאינן עשויין להשאיל
ולהשכיר( ,דזכייתו בממון היא מדין ראיה
והוכחה ולא מדין מוחזק לחוד[ ,ואילו דינא
רתפיסה הראויה לקנין ,הוא הלכה בדיני
מוחזק והממע״ה ,וכמש״נ לעיל ,בהערה ד׳.

ו .דברי רבינו צ״ב ,דהרי התם לא מיירי
כלל בתפיסת ספק אלא בתפיסה
של מטלטלין לצורך פרעון חוב ,דהריב״ש
שם דן לגבי אלמנה שבאה לגבות כתובתה
מנכסי בעלה שמת ,והנכסים היו באותה שעה
ברשותה אי מהני תפיסתה ,וכ׳ הריב״ש
דאע״ג דהנכסים מונחים בחצירה ,מ״מ כיון
דהוי חצר שאינו ראוי לקנין ,ממילא לא
זכתה בהם] ,ועי׳ בזה בתשו׳ הגרעק״א סי׳
קל״ג[ ,ולכאו׳ אינו ענין כלל לנידון רבינו
דמיירי לגבי תפיסה של ספיקות.
ונראה בזה לפמש״נ לעיל )הערה ד׳( בדברי
רבינו ,דיסוד הך מילתא רבעי ראוי
לקנין אינו רק לאשוויי ליה תורת ״מוחזק״
מספק ,אלא הוא לאשוויי הממון ״ברשותו״,
רכל שאין בתפיסתו תורת קנין ,לא נעתק
הדבר מהרשות הקודמת לרשותו כלל ,ולפ״ז
שפיר י״ל דהא רבעי תפיסה הראויה לקנין
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באונסין על ידיה מקריא תפיסה ,וכל שאינה קונה בגזלה להתחייב באונסין על
ידיה לאו שמה תפיסה בהאי;
והייתי סבור לומר דזהו טעמא דלא מהני תפיסה בקרקעות כמו שנתבאר )כלל ז׳

סעי׳ ז׳-ח׳( ,משום דקרקע אינה נגזלת ,ואפילו החזיק בה הגזלן באחד
זר זהב
אינו דוקא בתפיסה של ספיקות ,אלא גם
בשאר דיני תפיסה וכגון תפיסת חוב דמיירי
ביה הריב״ש.
אולם אכתי יש לדון ,דמש״כ הריב״ש דבעי
תפיסה הראויה לקנין הוא דווקא
בתפיסת חוב ,רבעי מעשה קנין ״לזכות״
בחוב ,משא ״כ בתפיסה של ספיקות דל״ש
האי טעמא ,א״כ סגי במה שהדבר תח״י
לאשוויי ברשותו ,וא״צ שתהא תפיסתו ראויה
לקנין .ואולי כוונת רבינו להוכיח מלשון
הריב״ש שכ׳ ,״לפי שכל תופס צריך שיקנה
הדבר באחד מדרכי ההקנאה״ ,ומשמע דהוא
הלכה כללית בכל דיני תפיסה ,רכל שאין
בתפיסתו תורת קנין לא נחשב תפוס כלל.
וכדרכו של רבינו ]דכללא דתפיסה הראויה
לקנין אינו הלכה דוקא בתפיסה
של ספיקות[ מצינו במנחת חינוך )מצוה נ״א
אות ג׳( שב׳ לגבי תפיסה בקנסות בזה ״ז,
]דקי״ל דאין דנים דיני קנסות בזה״ז ,ואם
תפס הניזק לא מפקינן מיניה[ ,וכ׳ המנ״ח
דבגוונא שנתחייב קנס לחרש שוטה וקטן,
ותפס החש״ו לא מהני תפיסתו ,דחש״ו לאו
בני קנין נינהו ,והוי תפיסה שאינה ראויה
לקנין .הרי מבואר מדבריו דהך כללא
דתפיסה שאינה ראויה לקנין לאו שמיה
תפיסה ,אינו דוקא בתפיסה של ספיקות ,אלא
גם בשאר תפיסות ,וכגון בתפיסת קנס בזה״ז.
]אכן בעיקר מה שנקט המנחת חינוך דתפיסת
חש״ו חשיבא תפיסה שאינה ראויה לקנין

צ״ע ,דהלא בחש״ו אין הגריעותא במעשה
הקנין ,אלא בגברא דאינו ראוי לקנות היות
ואין לו דעת ,וצ״ע לומר דבכה״ג נחשב
לתפיסה שאינה ראויה לקנין] .ועי׳ בנחל
יצחק )סי׳ צ״א ס״ד ענף ד( דמבואר מדבריו שם
שנקט כדרכו של המנ״ח )דתפיסת חש״ו הוי
תפיסה שאינה ראויה לקנין( ,ועי׳ מה שביאר
בזה את הסוגיא בכתובות >כ .א( גבי נכסי
דבר שטיא ,דמה״ט לא חשיב בר שטיא
ל״מוחזק״ בנכסים ,וצ״ע בזה[.
ז .צ״ב מה ענין תפיסה של ספיקות לענין
דיני גזילה .ונראה בזה לפמש״כ
בקובץ שעורים על ב״ב )אות ש״ח( ,דהא רבעי
בגזילה משיכה הראויה לקנין ,אין זה משום
רבעי שהגזלן ״יזכה״ בגזילה] ,דהרי מצינו
תורת גזילה גם בשור הנסקל אע״ג דליכא
ביה זכיה כיון דהוי איסוה״נ[ ,אלא הוא
משום דלא חייל תורת גזילה אלא בדבר
שהוא מוציא מרשות הבעלים ומכניס
לרשותו ,ובלא שיעשה מעשה המועיל
לקנות ,ליכא תורת הכנסה לרשותו כלל .וזהו
דתלי רבינו דין תפיסה בספק ממון בדין
קנין של גזילה ,רכל שנתמעט מרץ גזילה,
הרי שנתמעט בזה גם מעיקר תורת ״הכנסה
לרשות״ ,ושוב ל״ש בו תורת תפיסה כל
עיקר ,ודו״ק.
ובדה יש לבאר את סוגית הגמ׳ בגיטין )עז.
א( דבעינן למילף דין חצר בגנב מגט,
והוא לכאו׳ צ״ע דהרי בגנב בעי שיזכה
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מדרכי הקניה לעולם ברשות בעלים עומדת ואין הגזלן חייב על אונסים כדתנן
)ב״ל ,קיז (:הגוזל שדה ושטפה נהר אומר לו הרי שלך לפניך ,ואין דבר נעתק
מרשות לרשות בלעדי קנין ,אלא שבמכר ומתנה בעינן שיהיה הקנין מדעת
בעלים ובגזל או תפיסה כגוונא דמהני לא בעינן דעת בעלים אבל קנין מיהו
בעי .אבל קשה לזה דאם כן גם בעבדים ראוי שלא יהני תפיסה ,דעבדים הוקשו
לקרקעות וגזל עבדים והזקינו אומר הרי שלך לפניך )ב״ל ,צו־( ,ובפרק השואל
)ב״מ ל (.,משמע דבעבדים מהני תפיסה ,דפריך התם ולחזי ברשותא דמאן קיימא
ומשני פרה דקיימא באגם ושפחה דקיימא בסימטא ,אלמא דבעבדים מהני
תפיסה .וע״ב לומר דהא דבקרקעות לא מהני הוא משום דקרקע אינה נתפסת
הואיל ואי אפשר לשומטה
ושוב מצאתי ברשב״ם במסכת בבא בתרא )ל,ה :סוף ד״ה דהתם( שכתב הכי בהא
דרב נחמן דאמר קרקע בחזקת בעליה עומדת ,ולא מהני בה תפיסה משום
דקרקע אינה נגזלת .וקשיא לי מה יענה בעבדים ואולי יפרש דהתם בהשואל
זר
בגניבה ,ובלא קנין אינו מתחייב ,משא״ב
בגט א״צ שיזכה בו ,אלא סגי בנתינה לידה
בלחוד ,וכמו שייסד בקצה״ח )סי׳ ר׳ סק״ה!
ובאב״מ )סי׳ קל״ט סקי״ג( ,וא״כ מה שייך
למילף זמ״ז .אמנם להמבואד א״ש ,דכל
שלא מהני לקנות בגנב ,ממילא ל״ש בזה
תורת הכנסה לרשות כלל ,וממילא אין כאן
תורת נתינה כלל ,ודו״ק.
ח .היינו דל״ש מציאות של תפיסה בקרקע,
וכמש״כ בתשר׳ הרשב״א )ח״ב סי׳
רכ״ט( ״שאין הקרקע נתפס״ ,וכץ מבואר
בתוס׳ בב״מ >קג ,א( ד״ה פרדיסי וז״ל ״דדוקא
קרקע שאין יכול להצניע לשומטה מיד
בעלה״ ,ועי׳ מה שנתבאר בזה לעיל בכלל ד׳
הערה ט״ו.
ט .נראה ליישב לפמש״ב הגר״ח בפ״ט מהל׳
גזילה ואבירה ה״א ,דביסוד ההלכה
דקרקע אינה נגזלת נאמרו שני דינים ,חרא

זהב
דל״ש תורת מעשה גזילה בקרקע ,ודין זה
נלמד מסברא ,דכיון דא״א להזיזה ממקומה
לעולם ברשות בעליה עומדת .ושנית דקרקע
נתמעטה מקניני גזילה ,ודין זה נלמד מקרא,
]ולולי דין זה ,אם אך היה חייל לגזלן קניני
גזילה בקרקע ,שפיר היה מהני זה לאשוויי
הוצאה מרשות הבעלים וכמו שביאר הגר״ח
שם[ .והא דקיי״ל דעבדים אינם נגזלים ,כ׳
הגר״ח דזהו דוקא לענין דליבא בהו תורת
קניני גזילה ,שהרי מאי דעבדים אינם נגזלים
הוא משום דהוקשו לקרקעות ,וא״כ הך
היקשא שייך דוקא לגבי דינים הנלמדים
מקרא ,משא״כ לגבי מאי דליכא בקרקע
תורת מעשה גזילה ,דהוא מסברא ,בזה ל״ש
כלל היקשא לעבדים ,שהרי בקרקעות גופא
מאי דל״ש בהו מעשה גזילה הוא משום
דא״א להזיזם ממקומם ,וא״ב בעבדים דל״ש
הך סברא ,שפיר חייל בהו תורת מעשה
גזילה.
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בעי לאוקמה מתניתין אפילו כרבי מאיר דסתם מתניתין כוותיה ואיהו סובר )ב״ק

צו (:דעבדא כמטלטלי דמי ,אי נמי שאיהו מפרש דהתם פריך מתורת טענת
לקוח ובעבד קטן המוטל בעריסה' וע״ד שפירשתי בכלל ב׳ סעיף ג׳ .מכל
זר זהב
ואשר לפ״ז יתיישבו היטב ד׳ הרשב״ם
במש״ב דבקרקע לא מהני תפיסה
כיון דאינה נגזלת] ,ולא תקשי עליו מהא
דמצינו תפיסה בעבדים אע״ג דאינם נגזלין[,
דמש״ב הרשב״ם דבקרקע לא מהני תפיסה
כיון דאינה נגזלת ,הוא דוקא לגבי קרקע,
דמאי דאינה נגזלת הוא מטעם דל״ש בה
תורת מעשה גזילה ,כיון דא״א להזיזה
ממקומה ,ומשו״ה לא שייך בה גם תורת
תפיסה מספק .משא״ב בעבדים ,דמאי דאינם
נגזלין הוא רק לעניץ דלא חייל בהו קניני
גזילה ,אולם תורת מעשה גזילה והוצאה
מרשות שפיר שייך בהו] ,כיון דאפשר
להזיזם ממקומם וכמש״ב הגר״ח[ ,א״ב שפיר
שייך בהו גם תורת תפיסה בספק ,כשאר
מטלטלין דאפשר להזיזם ממקומם ,וא״ש
היטב דברי הרשב״ם.
]ייסוד למש״ב הגר״ח לחלק בין קרקע
לעבדים ,יש להביא מדברי התוס׳
בב״מ >סא ,א( ד״ה אלא ,שב׳ לחלק לענין לאו
דגזילה ,דבגזילת קרקע אינו עובר בה בלאו,
משא״ב עבדים דניידי ,אע״ג דאינם נגזלים,
מ״מ עובר בהם בלאו .וב׳ התוס׳ הטעם לזה,
״דהא דקרקע אינה נגזלת אינו מן המקרא
אלא משום דא״א להזמה ממקומה ,אבל
עבדי דניידי אע״ג דהוקשו לקרקעות יעבור
בלאו״ .וכבר הקשה המהרש״א שם דלכאו׳
דבריהם הם נגד סוגיא ערוכה בב״ק )קיז ,ב(,
דאמרי׳ התם דמאי דקרקע אינה נגזלת הוא
מן המקרא ,ומקשינן התם עבדים לקרקעות
דאינם נגזלים .אכן לפמש״נ ניחא ,דהרי מאי

דילפינן התם מקרא דקרקע אינה נגזלת ,הוא
רק לגבי קניני גזילה ,ולענין זה הוא דהוקשו
עבדים לקרקעות ,דלית בהו קניני גזילה,
משא ״כ מאי דאינו עובר בלאו בגזילת קרקע,
הוא משום דל״ש תורת מעשה גזילה בקרקע,
וד״ז הוא מסברא ולא מקרא ,וא״כ ל״ש בזה
היקשא לעבדים ,דמסברא שייך בהו מעשה
גזילה ,ולהכי גם עובר בהם בלאו[.
י .אכן לפי מה שהוכחנו לעיל
מדברי הראשונים שהביא רבינו
שם ,דכללא דתפיסה הראויה לקנין אינו רק
בדין מוחזק מספק ,אלא גם בדין חזקת
מטלטלין וטענת לקוח ,הרי שא״א לתרץ כן.
אלא שיסוד ד״ז דמהני תפיסה בעבד קטן
בטענת לקוח ,הוא מפורש בגמ׳ בב״ב )לו ,א(
]ונפסק להלכה ברמב״ם )פ״י מהל׳ טוען ונטען
ה״ד( ובשו״ע >חו״מ סי׳ קל״ה ס״ב( יעו״ש[ .ולפי
מה שהעלה רבינו דדין תפיסה הראויה לקנין
תליא בקנין גזילה ,צ״ע ,אמאי באמת מהני
תפיסה בעבד קטן ,והרי עבדים אינם נגזלים.
)בהערה ה׳(

ולכאו׳ אפשר ליישב לפמש״ב בקצה״ח
)סי׳ קל״ה סק״ב( ,דהא דעבד קטן
יש לו חזקה ,אין זה מדין חזקת מטלטלין,
אלא מכח חזקה ר״אימא לא מנשיא ברא״,
והך חזקה אלימא טפי מחזקת מטלטלין,
]דהוי בגרר אנן סהדי ,והביא לזה הקצה ״ח
ראיה מהא רבעבד קטן הוי חזקתו לאלתר,
וליתא בזה לריעותא דאחוי שטרך יעו״ש[,
ואשר לפ״ז א״ש ,דדוקא היכא דאתי לזכות
מכח חזקת מטלטלין ,בזה הוא דבעי תפיסה
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מקום שמעינן מיהת דבתפיסה בעינן קנין אשר יועיל כמכר ומתנה ,ואי לאו הכי
לאו שמה תסיסה :
נ וראיתי להרב מוה״ר בצלאל אשכנזי בשיטתו לבבא מציעא בפרק קמא שם
)ט :ד״ה ולענין הלכה( שכתב בשם הר״ן ז״ל רגבי בעיא דמשוך בהמה
וקני כלים שעליה במכר ומתנה אי משך בכהאי גוונא לא מפקינן מיניה משום
דהוי תפיסה ברשות ,דומיא דכור בשלשים סאה בסלע )ב״ מ קב ,(:וכן כתב הנמוקי
יוסף )ב״מ ה .בדפי הרי״ף( בשמו אלא שקיצר בלשונו .וז״ל הר״ן שם ,וראיתי
מחלקים ביניהם דהתם בכור כשלשים משיכה גמורה עבד אבל הכא דספיקא
בגופא דקניה ודלמא לא קניא כלל מפקינן ]מיניה[ ,ואין זה כלום אצלי ,דהתם
נמי איכא לספוקי דילמא מוכר לא נתכוין להקנות עד שימשוך ]לוקח[ כל הכור
וכלישנא קמא דאמר כור כשלשים ומשיכה דלא קניא הוא ע״כ.
וכענ״ותי לא יכלתי לירד לסוף דעתו הרחבה של הר״ן בזה ,דלפי מה
זר זהב
הראויה לקנין ,כיון דחזקה כל מה שתח״י
מהני רק לאשוויי מוחזק וכמש״כ לעיל
בהערה ה׳ ,ובכדי שיחול דין מוחזק בעי
תפיסה הראויה לקנין .משא״ב גבי עבד קטן,
דאתי לזכות מכח הך חזקה דאימא לא
מנשיא ברא ,י״ל דמהני גם בלא דין מוחזק
כיון דהוי ראיה אלימתא ,וכיון דזוכה מכח
הראיה לחוד ,שפיר מהני גם אם אין תפיסתו
ראויה לקנין.
אכן נראה דמד׳ הראשונים שפירשו הסוגיא
בב״מ )ק .א( דאיירי בטענת לקוח
ובעבד קטן המוטל בעריסה ,משמע דלא
כביאורו של הקצה״ח ,שהרי בסוגיא שם
פריך ,״ולוקמא בחזקת מרא קמא וליהוי
אידך ממע״ה״ ,הרי להדיא דמהני חזקתו
בעבד רק מתורת מוחזק והממע״ה ,ולא מכח
אנן סהדי ןולפ״ז צ״ל דחזקת מטלטלין מהני
רק לאשוויי ליה למוחזק וכמש״נ לעיל,
בהערה ה׳ ,וכלשון הש״ס ״וליהוי אידך

ממע״ה״[ ,וכן פי׳ בברכת שמואל
כ״ט( דהא רבעי לסברת ״אימא לא מנשיא
ברא״ הוא רק לסלק לחסרון דגודרות ושוב
הוי כשאר מטלטלין דזוכה בהו מדין מוחזק,
וכן משמע מלשון הרמכ״ם )בפ״י מהל׳ טוען
ונטען ה״ד( וז״ל ,״אבל עבד קטן שאינו יכל
להלך על רגליו וכו׳ ,הרי הוא כשאר
המטלטלין וכו׳ והמוציא מחבירו עליו
הראיה״ ,ולפ״ז הדרא קושיא לדוכתא אמאי
מהני חזקה בעבד קטן והרי הוי תפיסה
שאינה ראויה לקנין כיון שעבדים אינם
נגזלים .ונראה דמוכח מזה כמש״כ לעיל
)בהערה ט׳< ע״פ ד׳ הגר״ח ,דיסוד הך דינא
דעבדים אינם נגזלים הוא רק לגבי קניני
גזילה ,אולם תורת מעשה גזילה שפיר אית
בהו ,ואשר לפ״ז הוי תפיסתם תפיסה הראויה
לקנין] ,וזהו דלא כמו שנקט רבינו לעיל,
דכיון דעבדים אינם נגזלים הוי תפיסתם
תפיסה שאינה ראויה לקנין[.
)על ב״ב סי׳
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תכה

דנקטינן תפיסה שאין עמה קנין לאו שמה תפיסה חילוקא דהיש מחלקים ברור
וגלוי הוא ,דהתם בכור בשלשים סאה בסלע נהי דהקניה היא מסופקת התפיסה
מיהת ודאי ,דאפילו אם תמצי לומר דלא קנה שהמוכר לא נתכוין אלא על כור
שלם וכלשון ראשון ,מכל מקום הלוקח מיהו הוי תפס ודאי ביון דמשך ראשון
ראשון ובתפיסה לא בעינן דעת בעלים .מה שאין כן בהך בעיא דמשוך בהמה
וקני כלים שעליה התפיסה גם כן מסופקת ,ראם תמצי לומר דלא קנה גם הוא
לא תפס כלל דתפיסה שאין עמה קנין הוא ,ואפילו בגזלה לא היה מתחייב
באונסים בכהאי גוונא אי לא קנה ,וכיון דהדבר ספק הדרינן לחזקת מרא קמא
ותחזור לבעלים הראשונים ייי ,ואף על פי דתפיסה כרשות לעולם בעינן מרעת
זר זהב
יא .ונ ר א ה לבאר דברי הר״ן
הי״מ( ,עפמש״נ לעיל בהערה ב׳
לדרכו של הגרש״ש ,דבתפיסה שאינה ראויה
לקנין ,אע״ג דלא חשיב ״מוחזק״ בממון,
מ״מ ״תפוס״ הוי ,וא״ב שפיר דימה הר״ז
בקושיתו משוך בהמה זו וקני כלים שעליה
לכור בשלושים ,דבשם שמהני תפיסה בכור
בל׳ ,ה״נ מהני תפיסה במשוך בהמה זו .ואין
להק׳ דבכור בל׳ כיון דהוי תפיסה ברשות,
א״כ חשיב ״מוחזק״ בממון ,ואילו במשוך
בהמה זו ,כיון דהוי תפיסה שאינה ראויה
לקנין לא הוי ״מוחזק״ אלא רק ״תפוס״,
]וא״ב אין לדמות ביניהם[ ,דכבר נתבאר
לעיל )כלל ז׳ הערה ז׳( ,דגם בכור בל׳ ,הוי רק
״תפוס״ בממון ,כיון דהוי ספק תפיסה
ברשות ,ובספק תפיסה ברשות לא חשיב
״מוחזק״ ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,ואפ״ה מהני
תפיסתו ,ולכך הקשה הר״ן מ״ש משוך
בהמה זו דלא מהני תפיסתו ,מכור בל׳
דמהני] .ורבינו שתמה על הר״ן ,אזיל
לטעמיה ,שנקט דבתפיסה שאינה ראויה
לקנץ לא רק דאינו חשוב ״מוחזק״ ,אלא
דבכה״ג לא מקרי ״תפוס״ כלל ,ולפ״ז באמת
לא דמי לכור בל׳ ,דהתם מ״מ הוי ״תפוס״[.

)במה שהקשה על

עוד יש לפרש בדעת הר״ן ,דפליג על עיקר
יסוד זה דבעי תפיסה הראויה לקנין,
אלא ס״ל כמו שנקטו קצת מהאחרונים,
דתפיסה לחוד וקנין לחוד] ,ועי׳ בזה
במהרש״א בב״מ )ח g ,ד״ה רכוב ,ובקצה״ח
)סי׳ ר״ב ס״ק  .[0וזהו שדימה הר״ן משוך
בהמה זו לכור בשלושים ,דבתרוייהו הספק
הוא רק כלפי חלות הקנין ,משא״כ התפיסה
הוי תפיסה מעליא כיון שתפס ברשות .וכן
מדוקדק קצת מלשון הר״ן שכ׳ ,״ואין זה
כלום אצלי ,דהתם )היינו כור בל׳( נמי איכא
לספוקי דילמא מוכר לא נתכוין להקנות עד
שימשוך לוקח כל הכור ,וכלישנא קמא
דאמר כור בשלושים ,ומשיכה דלא קניא
הוא״ ,ומשמע דמאי דאין המשיכה מועילה
לקנות ,הוא רק סברא לומר דאין כאן הקנאה
בפועל ,וכמו בכור בל׳ ,דליכא חלות קנין
להצד דלא נתכוין להקנות ,אולם ליכא
גריעותא בעצם תפיסתו.
ובעיקר מה שנקט רבינו דבמשוך בהמה זו
הוי תפיסה שאינה ראויה לקנין,
יעוי׳ בדברי הגרעק״א בב״מ)ט .ב( דפליג ע״ז,
דהקשה שם על מש״כ הר״ן לדמות משוך
בהמה זו לכור בשלושים ,דלכאו׳ לא דמי.

תכו

מונטרם

כלל ח סעיף כ

הספימות

בעלים וכמו שנתבאר לעיל )כלל ז׳ ס״א( ,היינו דוקא שלא יתפוס התופס מעצמו,
אבל כל שהתפיסוהו הבעלים אדעתא שאם הדין הוא עם המקבל תהיה שלו סגי
וכמו שכתוב שם .אבל גבי התופס בעינן שתהיה על כל פנים תפיסה ודאית מצד
עצמו ,וכמו בכור כשלשים דראשון ראשון שמשך תפס ביה דמשיכה בפני
עצמה תפיסה ודאית היא .אבל כשמושך הבהמה לקנות כלים לאו תפיסה ודאית
היא ,דאם אינו קונה לאו שמה תפיסה.
וע״כ לומר דהר״ן סובר דככל מקום דמהני תפיסה אז אף כשהדבר ספק אם הוא
תפס או לא נמי מהני .אבל לא ידעתי מנא ליה הא ומהא דראשון ראשון
זר זהב
דהרי במשוך בהמה זו לא הקנה לו את
הבהמה עצמה אלא רק הכלים ,וא״ב נמצא
דהכלים עדיין ברשות המוכר ,וממילא ל״ש
לדון בזה מצד תפיסה ברשות כיון דאין
הכלים ברשות לוקח .ותי׳ ע״ז הגרעק״א,
דכוונת הר״ן דמיירי באופן דנטל הלוקח
הכלים לרשותו ,וכיון רעשה כן מכח
המכירה ,שפיר הוי תפיסה ברשות ונעשה
למוחזק .ולפ״ז נמצא דתפיסת הלוקח הוי
תפיסה הראויה לקנין ,דהרי השתא שהכלים
נמצאים ברשות לוקח ,בודאי הוי תפיסה
מעליא] .ומאי דאין הלוקח קונה הכלים עי״ז
גופא שנמצאים עכשיו בחצירו ,צ״ל דהוא
משום שלא היה דעת המוכר להקנות בקנין
חצר ,אלא רק ע״י קנין משיכה ,אך מ״מ
בתפיסה עצמה ליכא גריעותא ,וכמש״נן.
אכן עיקר דברי הגרעק״א בזה לכאר אינם
מוכרחים ,דיש לפרש מש״כ הר״ן דהוי
תפיסה ברשות דהוא משום דמיירי בגוונא
דהלוקח קנה גם את הבהמה עצמה] ,וכמו
שדקדק כן בקצה ״ח )סי׳ ר״ב סק״ז( מלשון
הרא״ש שם[ ,ולפ״ז נמצא דהכלים מונחים
ע״ג בהמתו והוו ברשותו] ,ובאמת כן משמע
מלשון הר״ן בפירוש האיבעיא בגמ׳ ,עיי״ש
בדבריו[ ,ולפ״ז שפיר הקשה רבינו ,דתפיסתו

בכלים הוי תפיסה שאינה ראויה לקנין ,כיון
דמשיכת הבהמה לא מהני לקנות הכלים
שעל גבה] .ומלשון הגרעק״א משמע דלא
היה לפניו את גוף דברי הר״ן שבשמ״ק ,אלא
רק מה שהביא בקצרה בנמוק״י בשמו ,והתם
לא הובאו כלל דברי הי״מ[.
יב .הנה לפמש״נ לעיל )בהערה י״א( בדעת
הר״ן ,דבתפיסה שאינה ראויה
לקנין אע״ג דלא הוי ״מוחזק״ מ״מ ״תפוס״
הוי ,ליכא ראיה מהר״ן דתפיסה מהני אף
כשהספק הוא בתפיסה ]וכמש״כ רבינו[,
דבאמת הכא ליכא ספק בתפיסה עצמה,
ולהכי הוא דאין מוציאין מידו] .ובדעת הי״מ
דפליגי על הר״ן וס״ל דלא מהני תפיסתו,
בפשוטו י״ל כמש״כ רבינו דבתפיסה שאינה
ראויה לקנין לא הוי ״תפוס״ כלל ,ולכך
מוקמינן מספק אחמ״ק[.
והנה בקצה״ח )סי׳ פ״ח סק״ט( העלה דבספק
שיחרור מוקמינן מספק אחמ״ק כיון
דהוי הספק בתפיסה עצמה] ,שהרי להצר
דלא חייל השחרור הוי העבד ברשות רבו,
דהוי כשורו וחמורו[ ,ולדרכו של רבינו
בביאור ד׳ הר״ן נמצא דיסוד זה תליא
בפלוגתת הר״ן והי״מ ]דלהר״ן דמהני תפיסה
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קנה אין ראיה דהתם אין ספיקא בתפיסה וכמו שכתבתי ,ותו שהרי בהך בעיא
דאויר שאין סופו לנוח כתב הנמוקי יוסף )ב״מ ה :בדפי הרי״ף( בשם הר״ן ז״ל,
והוי ספק ממון ,ויש לחלק בין מתנה להפקר ,דבמתנה לעולם לא נפקא מרשות
נותן עד דאתיא לרשות מקבל בודאי ,ומפקינן מכל אדם להחזירו לנותן דאוקמא
ממונא בחזקת מאריה דהיינו הנותן ,אבל הפקר מעידן דאפקריה נפקא ליה
מרשותיה הלכך כל הקודם זוכה בו ובו׳ ,וכ״ב הרנב״ר ז״ל ע״ב ,הרי לפניך
דהר״ן גופיה סבירא ליה דתפיסת ספק לאו שמה תפיסה ,ומי יתן ואדע מה בין
הך בעיא דאויר שאין סופו לנוח להך בעיא דמשוך בהמה וקני כלים שעליה יג.
זר זהב
אף כשהספק הוא בתפיסה עצמה ,מבואר
דלא כקצה״ח ,אלא מספק לא ישתעבד בו
רבו ,ודעת הי״מ היא כקצה״ח[ .אכן לפמש״ג
דברי הקצה״ח מתיישבים גם לדרכו של
הר״ן ,דדברי הר״ן נאמרו דווקא בכה״ג
שהספק הוא רק במוחזקות ,אולם ״תפוס״
הוי ,ולהכי מספק אין מוציאין מתפיסתו,
משא״כ דברי הקצה״ח הם לגבי ספק
שיחדור ,דבכה״ג הספק הוא בתפיסה עצמה,
דהרי להצד שלא נשתחרר מרבו לא הוי
״תפוס״ כלל דיד עבד כיד רבו ,ובזה מודה
הד״ן דמספק מוקמינן אחמ״ק.
והנה המחבר )סי׳ ר״ב סי״ג( פסק להלכה
כדברי הרא״ש ,דמשוך בהמה זו וקני
כלים שעליה ,במכר ומתנה מוקמינן אחמ״ק,
ולא מהני תפיסתו מספק .ודבריו צ״ע ,שהרי
שיטת המחבר )יו״ד ריש סי׳ שט״ו( היא
כהרמב״ם )בפ״ב דבכורות( ,דתקפו כהן אין
מוציאין מידו ,וא״כ אמאי לא מהני תפיסת
הלוקח בכלים .ומה שביאר בקצה״ח שם
דהוא משום דתפיסה שאינה ראויה לקנין לא
חשיבא תפיסה ברשות ,צ״ע ,דזה א ״ש רק
לשיטת הרא״ש דס״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו ,ומשו״ה בעי דוקא תפיסה ברשות,
משא״ב לשיטת הרמב״ם דלעולם מהני

תפיסה ,ואפילו שלא ברשות ,אמאי לא
תועיל הכא תפיסתו .אכן לפמש״כ רבינו
א״ש ,דתפיסה שאינה ראויה לקנין לא הוי
תפיסה כלל ,ובכה״ג שהספק הוא בתפיסה
עצמה ,מודה הרמב״ם דמוציאין מידו.
יג .ויש ליישב ,לפמש״כ התומים בקיצור
תקפו כהן )סי׳ י״ט( ,דלהצד דאויר
שאין סופו לנוח לאו כמונח דמי ,הוי כאילו
אינו ברשותו כלל ,ולא חשיב תפוס כלל,
ולכך מוקמינן מספק אחמ״ק ,משא״כ במשוך
בהמה זו ,כיון דהכלים מונחים ע״ג בהמתו,
הרי ש״תפוס״ הוי מ״מ ,ורק דמספקא לן אם
הוי ״מוחזק״ בהם ,וכיון דמכלל ״תפוס״ לא
נפיק ,מספק אין מוציאין מידו .ועד״ז מצינו
בדברי הגרעק״א בדרו״ח )ב״מ כו ,ד״ה חולקין(,
שב׳ גבי מצא בגל וכותל ישן ,דכיון שאין
סופו להימצא לא מיקרי תפוס כלל.
א כן יעוי׳ בדברי הרא״ש בפ״ק דב״מ )אות
ל״ב( ,שב׳ גבי זרק ארנקי של הפקר,
דבאויר שאין סופו לנוח חשיב בעל הבית
מוחזק גמור ,ואם בא אחר והחזיק מוציאין
מידו .ולפ״ז צריך לדחוק ]בדעת הרא״ש[
דדבר שאין סופו לימצא גרע מאויר שאין
סופו לנוח .אכן בדעת הר״ן מתבאר כמש״כ
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ו ק נראה בעיני להביא מדברי הרמב״ן בספר המלחמות בפרק המוכר את
הספינה )ב״ב מג .כדפי הרי״ף( שפירש בטעמא דהרי״ף דבליו של לוקח ברשות
מוכר או להיפוך אידי ואידי לא קנה משום דסבירא ליה דספיקא הוא ומוקמינן
לזביני בחזקת מרא קמא ,אלמא אף דאם תמצי לומר דקנה מקרי תפס ברשות
אפילו הכי כיון דספיקא הוא דאי לא קנה לא הוי תפס לא מהני ,והאי נמי ממש
דכוותיה .וכן נראה מדברי הרא״ש שפסק גבי בעיא דמשוך וכר דמכר ומתנה
לא קני ,ואף דאיהו גם כן מודה דתפיסה ברשות מהני ,והוא מטעמא דאמרן
דעל כל פנים בעינן שיהיה התפיסה ודאית יי .ודברי הר״ן ז״ל צריכין עיון :
זר זהב
החומים ,דבאויר שאין סופו לנוח ,הוי הספק
בתפיסה עצמה ,וכמש״נ.
ועד״ז יש לדחות מה שהביא רבינו בסמוך
מדברי הרמב״ן בהמוכר את הספינה,
]גבי בעיא דכליו של לוקח ברשות מוכר דלא
קני[ ,שהרי התם הספק הוא בתפיסה עצמה,
דהלא להצד דכליו של לוקח ברשות מוכר
לא קני ,לא הוי תפוס כלל ,מטעמא דכליו
של לוקח מתבטלים לגבי רשותו של מוכר,
ולכך מוקמינן מספק אחמ״ק.
יד .וכיון דלהצד דלא קנה הכלים במשיכת
הבהמה ,הוי תפיסה שאינה ראויה
לקניץ ,א״כ נמצא דהוי הספק בתפיסה עצמה.
אולם צ״ע בזה ,דלפ״ז נמצא דדבדי הדא״ש
סותרים מרישא לסיפא ,דממש״כ דבמכר
ובמתנה מוקמינן אחמ״ק ,מוכח דס״ל
דתפיסה שאינה ראויה לקנין לאו שמיה
תפיסה ,ואילו ממש״כ גבי הפקר ,רזה שמשך
ראשון נעשה מוחזק ,ואי בא אחר ותפס
מוציאין מידו ,מוכח דס״ל דתפיסה שאינה
ראויה לקנין מקרי תפיסה .וכבר עמד בזה
בקצה״ח )סי׳ ר״ב סק״ז( ,וב׳ ליישב שיטת
הרא״ש דלעולם לא בעי תפיסה הראויה
לקנין ]וכדמשמע מדבריו גבי הפקר[ ,ומש״כ
הרא״ש דבמכר ומתנה לא מהני תפיסתו ,הוא

משום דהתם הוי תפיסתו כנגד חמ״ק,
ותפיסה לא מהני כנגד חמ״ק אא״כ הוי
תפיסה ברשות ,ולדין תפיסה ברשות בעי
שתהא תפיסתו ראויה לקנין .והביאור בזה
הוא עפמש״כ בתרוה״ד )סי׳ שכ״א( דלתפיסה
ברשות בעי שיתפיסוהו הבעלים ע״מ שיהיה
שלו] ,ואם נתנו לו הבעלים בתורת שאלה
ופקדון לא מהני תפיסתו ,וכמש״כ בתרוה״ד
שם[ ,ואשר לכן בעי שתהא תפיסתו תפיסה
הראויה לקנין ,דאל״כ לא מקריא תפיסה
ברשות ,עכ״ד .אלא שרוב האחרונים נחלקו
בזה על הקצה״ח ונקטו דכל תפיסה שאינה
ראויה לקנין לאו שמיה תפיסה ,ולא רק היכא
דבעי לתפיסה ברשות ,וכן נקט רבינו לעיל,
ולדרכם אכתי צ״ע.
ונראה ליישב ,דהנה כבר נתבאר לעיל
)בהערה ד׳( לדרכו של הגרש״ש
בשע״י ) ש ע״ ה פט״ס ,דאע״ג דבתפיסה שאינה
ראויה לא חשיב ״מוחזק״ ,כיון דאין תפיסתו
כבעלים ,מ״מ מכלל ״תפוס״ לא נפיק .וא״כ
י״ל ,דהא דבעי תפיסה הראויה לקנין הוא
דוקא היכא דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק וכגון
במכר ומתנה ,דלאפקועי מחמ״ק ,בעינן
דתחול על תפיסתו תורת ״מוחזק״] ,דדין
״תפוס״ לחוד לא מהני לאפוקי ממ״ק,
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תנט

ולפי הצעה דתפיסה שאין עמה קנין לאו שמה תפיסה יש להשיב על תירוצא
דהרב ז״ל ,דגם בהנך בעיות דבבא מציעא אין הקמא מיקרי תפס ,דאם
תמצי לומר דלא קנה תו אינו תפוס מידי .ואין לומר דאפילו הבי שאני הנך
מהנך דהזקת הבתים בשדות הגר ,משום דבהנך דבבא מציעא על בל פנים אם
תמצי לומר דקנה הוי תפיסה מיהת ,מה שאין כן בהנך דשדות הגר אפילו אם
תמצי לומר דקנה קמא לא הוי תפס שהרי לא ההזיק בשדות אלו כלל אלא
במיצר הוא דההזיק או בהכרתה ,ליתיה ,דודאי אי קנה קיימי ברשותיה לגמרי
ואין לך תופס כמוהו ,ואפילו בקרקעות דלא מהניא תפיסה היינו דוקא לתפוס
מחבדיה ,אבל בדרך זכיה וקנין ודאי קיימא ברשותיה וכוחו עליהן יותר
מתפיסת מטלטלין טי.
זד
וכמש״נ לעיל בכלל ד׳ הערה ט״ו[ ,וכיון
דבתפיסה שאינה ראויה לקניץ לא הוי מוחזק
אלא רק ״תפוס״ ,לכך לא מהני לאפוקי
ממ״ק .משא״כ בהפקר כיון רליכא חמ״ק
כנגדו ,סגי בזה בתורת ״תפוס״ בכדי שלא
נוציא מידו ,ולהכי מהני אף תפיסה שאינה
ראויה לקנין ,דמ״מ מספק לא עבדינן עובדא
להוציא הממון מידו .ועי׳ להלן בהערה ט״ז.
וביותר נראה ,דהגם דבעלמא ע״י תפיסה
שאינה ראויה לקנין לא חשיב
״מוחזק״ בממון ,מ״מ היבא דליכא חמ״ק,
שפיר הוי ״מוחזק״ אע״ג שאין תפיסתו
ראויה לקנין .והביאור בזה הוא ,דרק היכא
דמתנגדת לתפיסתו חמ״ק ,בזה בעי שתפיסתו
תהא מורה על בעלותו בכדי לאשוויי הממון
בחזקתו ,ןדאל״כ אכתי הוי הממון בחזקת
הבעלים הראשונים[ ,משא״כ בדליכא כנגדו
בעלים אחרים ,אם אך הוי הממון תח״י,
שפיר הוי בחזקתו ,אע״ג דאין תפיסתו ראויה
לקנץ .ונראה דביאור זה מוברח מגוף דברי
הרא״ש שם שב׳ דאם בא אחר ותפס מיד
הראשון מוציאין מידו ,ואי נימא דהראשון

זהב
שתפס לא הוי ״מוחזק״ ,אלא רק ״תפוס״,
אמאי לא מהני תפיסת השני ,והרי מ״תפוס״
גרידא מהני תפיסה ,אלא ע״כ מוכח רכיון
שהראשון שהחזיק בממון ליכא כנגדו חמ״ק,
שפיר מהני תפיסתו לאשוויי ליה תורת
״מוחזק״ בממון ,וממילא אי בא אחר ותפס
מוציאין מידו .ודוגמא לזה מצינו גבי
גודרות ,דהגם דנקטינן בעלמא דלא חשיב
״מוחזק״ בהם] ,ובמו שהעלה הגרש״ש
בשע״י >שם( מדברי התוס׳ בב״מ ק ,א[ ,מ״מ
בדליכא מ״ק כנגדו שפיד אית ליה דין
״מוחזק״ בגודרות ,דאל״כ לא משכחת חמ״ק
גבי גוררות ,וכמו שהוכיח בשער משפט )סי׳
קל״ה ס״ג( ,וכן מבואר בתוס׳ הרא״ש בב״מ
)קטז ,ב( ,עיי״ש.
טו .ומשו״ה הוי לכל הפחות ספק
״תפוס״ ,דלהצד שחזקתו
במיצר מהני לקנות השדה ,חשיב ״תפוס״
בשדה .וצ״ב בדבריו ,דהרי להצד דהועיל
קנינו לא הוי רק ״תפוס״ אלא הוי בעלים
גמור ,ואיזו תוספת יש במה שהוא ספק תפוס
על מאי דהוי ספק בעלים .ובשלמא בכל ספק
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וידאה לומר דהרא״ש סובר דאף דתפיסה שאין עמה קניץ לאו שמה תפיסה וכמו
שכתבתי ,ראם לא כן גם במכר ומתנה היה לו לפסוק דאין מוציאיץ
מהמקבל משום דברשות הוא ,אלא דסבירא ליה דלא בעינן שיהיה עמה קנין
אלא נגר חזקת מרא קמא ,אבל בהפקר תפיסה כל דהו שמה תפיסה משום
דהפקר בהבטה קניא™ ועל דרך שפירש מוהר״מ מינץ )סימן ע״ז( הביאו הרב
זר זהב
ממון ,דהוי תפוס בודאי ,והספק הוא רק
בבעלותו ,הרי בזה שפיר יש מעלה בתפיסתו,
כיון דאית ליה תורת תפיסה לב׳ צדדי הספק,
משא״ב הכא דהוי הספק בתפיסה עצמה,
צ״ב איזו תוספת יש במה שהקנין עושהו
לתפוס מספק ,דאי מספק א״א להפקיע
מתפוס ,כ״ש דמספק א״א להוציא מבעלים,
וצ״ע.
טז .נראה דרבינו אזיל בזה לטעמיה ,דפי׳
לעיל )אות א׳( ,דיסוד הדין דבעי
תפיסה הראויה לקניץ ,הוא משום דבלא קנין
לא נעתק הדבר מרשות לרשות ,אלא אכתי
הוי ברשות קמא] ,ועי׳ בזה לעיל הערה ו׳[,
וא״ב גבי הפקר כיון דנקנה בהבטה בעלמא
)וא״צ קנין גמור( ,הרי שגם לענין תפיסה סגי
בתפיסה כל דהו לאשוויי את ההפקר
ברשותו ,וא״צ בזה דוקא תפיסה הראויה
לקנין.
והנה לעיל )הערה י״ד( נתבאר דיש לחלק בין
הפקר למתנה באופן אחר ,דדווקא
במכר ומתנה ,כיון דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק
לא מהני תפיסה שאינה ראויה לקנין ,משא״כ
בהפקר כיון דליכא כנגד תפיסתו חמ״ק,
שפיר מהני גם תפיסה שאינה ראויה לקנין
לאשוויי ליה תורת מוחזק ,ועיי״ש משנ״ת
בטעמא דמילתא.
ינפק״מ בין הפירושים נראה ,בגוונא שאין
תפיסתו ראויה לקנין ,אולם אין

הבעלים מערער קמן .דלדרכו של רבינו ,גם
בכה״ג בעי תפיסה הראויה לקנין ,כיון
שסו״ס אין קנינו מהפקר אלא מבעלים,
משא״כ לפמש״נ שפיר הוי מוחזק בכה״ג,
דהיות ואין הבעלים מערערים קמן ,הרי
דדיינינן ליה כאילו ליכא חמ״ק כנגד
תפיסתו ,ושפיר הוי מוחזק בממון אע״ג
שאין תפיסתו ראויה לקנין.
ונראה להוכיח בזה כדרכינו ,מסוגיא דבר
שטיא )כתובות כ .א( ,דאמרינן התם
דהא דמוקמינן לנכסי אחזקת בר שטיא ,הוא
דוקא בדאית ליה לבר שטיא חמ״ק ,והיינו
דידעינן דבשעה שקנה בר שטיא את הקרקע
היה חלים ולא שוטה ,משא״כ אי מספקא לן
על עיקר קנייתו אם היה בשעה שחלים אם
לאו ,מוקמינן מספק לארעא ביד הלוקח
שהוא מוחזק בו .והנה לפי מה שייסד רבינו
)לעיל ס״א( ,דתפיסה בקרקע חשיבא תפיסה
שאינה ראויה לקנין)כיון דאינה נגזלת( ,צ״ע
אמאי בגוונא דמספקא לן על עיקר קנייתו
של הבר שטיא מהני תפיסת הלוקח בקרקע,
והרי הוי תפיסה שאינה ראויה לקנין ,אכן
לפמש״נ ]דהיכא דליכא חמ״ק מהני גם
תפיסה שאינה ראויה לקנין[ ,א״ש ,דכיון
דלבר שטיא ליכא חמ״ק ,וגם הבעלים
שמכרו לבר שטיא אינו מערער קמן ,ממילא
מהני בזה תפיסת הלוקח הגם שאינה ראויה
לקנין ,אולם לדרכו של רבינו ]דדוקא מהפקר
מהני תפיסה שאינה ראויה לקנין[
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ז״ל )סימן י״ט אות ה׳( .ומשום הכי כהנך דבבא מציעא אפילו אם תמצי לומר דלא
קנה הוי תפס מיהת כל דהו דמהני בהפקר ,אבל בהנך דחזקת הבתים אם תמצי
לומר לא קנה לא הוי תפס מידי ,משום הכי אם זכה כהו אחר לא מפקינן
מיניה'':
זר זהב
תקשי ,שהרי בסוגיא דבר שטיא בודאי לא
הוי הקרקע הפקר] ,שהרי אפי׳ להצר דבר
שטיא היה שוטה בשעת קניה ולא זכה
בשדה ,מ״מ אכתי הוי של הבעלים
הראשונים[ ,וא״כ אמאי מהני תפיסת הלוקח,
אלא ע״כ מוכח כמש״נ רכל דליכא כנגדו
מ״ק ,שפיר מהני גם תפיסה שאינה ראויה
לקנין] ,ואע״ג דלא הוי הפקר[ ,וא״כ ה״ה
הכא ,כיון דאין הבעלים מערער קמן ,דיינינן
ליה כאילו ליכא חמ״ק כנגד הלוקח ,ושפיר
מהני תפיסתו ,ודו״ק.
יז .הנ ה מלשון הרא״ש בב״מ שב׳ ״אבל
במציאה והפקר אם אמר אני מושך
בהמה זו לקנותה וכו׳ הרי הוא מוחזק מספק
ואם תפס אחר מוקמינן לה בחזקת מרא
קמא״ ,מבואר רכל שמחזיק בממון וליכא
כנגדו מ״ק ,נעשה בעצמו למ״ק ,ולהכי אי
תפס אחר מידו מוציאין מידו ]ועי׳ בזה לק׳
בהערה י״ח[ .ובשו״ת מהרי״ט )ח״א סי׳ קכ״ו(
תמה בזה על הרא״ש מסוגיא דבר שטיא
)כתובות כ ,א( ,דאיתא התם דתרי אמרי כשהוא
שוטה זבץ ותרי אמרי כשהוא חלים זבין,
דמספק מוקמינן ארעא בחזקת בר שטיא,
ואמדי׳ התם דזהו דוקא היכא דאית ליה לבר
שטיא חזקת מ״ק ,והיינו דידעינן דקנה הקרקע
בשעה שהוא חלים ,משא״כ אי מספקא לן על
עיקר קנייתו אם היה בשעה שהוא שוטה או
חלים ,דאז לית ליה לבר שטיא חמ״ק ,ממילא
מוקמינן לאדעא ביד המחזיק .וצ״ע ,דהרי
לפמש״כ הדא״ש דבגוונא שהוא מוחזק

שעה אחת בממון נעשה למ״ק ,קשיא ,דכיון
דבר שטיא החזיק בקרקע שעה אחת לפני
המכירה ,הרי שנעשה עי״ז למ״ק ,וא״כ
לעולם יש לנו לאוקמי אחזקת בר שטיא,
ואפי׳ אם מספקא לן על שעת קנייתו ,כיון
דמ״מ הוי מ״ק ,והוא לכאו׳ קושיא אלימתא
על דברי הרא״ש.
ונ ר א ה דמוכח מזה ,דמש״כ הרא״ש דע״י
שמוחזק בממון שעה אחת נעשה
למ״ק ,זהו דוקא במטלטלין ולא בקרקע.
והביאור בזה ,דבמטלטלין ע״י שהוא תופס
בהם וליכא כנגדו מערער ,חשיב איהו
ל״מוחזק״ בממון ,ומהני דין מוחזק דידיה
לפסוק שהממון שלו ,ושוב דיינינן ליה
כמ״ק ,משא״כ בקרקעות ,הגם שיושב
בקרקע וליכא כנגדו חמ״ק ,מ״מ לא נעשה
עי״ז ל״מוחזק״ בקרקע ,כיון דבקרקע ל״ש
כלל תורת מוחזקות ע״י שתופס בה .והיסוד
בזה הוא עפמש״כ הגרש״ש בשע״י )ש״ה
פט״ס ,דכל ממון דל״ש ביה חזקה כל מה
שתח״י ]והיינו דאין תפיסתו בדבר מורה על
בעלותו[ ,לא חייל בזה תורת ״מוחזקות״,
אלא הוי רק ״תפוס״ ,וכיון דבקרקע ל״ש
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ]וכמש״ב בשו״ת
מהרי״ט )חו״מ סי׳ ל׳( ,וכן משמע בריטב״א
ריש פ׳ חזה״ב[ ,ממילא אינו נחשב
ל״מוחזק״ בקרקע ,אלא הוי רק ״תפוס״ .ודין
תפוס לחוד לא מהני לפסוק שהממון שלו,
ולהכי לא נעשה למ״ק ע״י תפיסתו .ועי׳
מש״כ להוכיח בקו׳ כלל גדול סי׳ ט״ז הערה
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ג ויראה לי דהרא״ש לא ד,אמר בהנך בעיות דבבא מציעא דאי תפס אחר
מפל,ינן מיניה אלא אם תפס השני מיד הראשון כשעדיין היו תפוסין
בה כך בדרך של,נו אותה ,כמו מושך בחמור ומנהיג בגמל ובא אחר ותפס הימנו
בעוד שהיה הראשון מושך ומנהיג בה ,דבזה מפקינן מהתופס ויהבינן לראשון,
דכל זמן שהוא תפוס בה אף שאין עמה ל,נין מהני בהפקירא וכוחו ורשותו
עליה ,אבל אי הראשון היה מושך בחמור ומנהיג בגמל לזכות בו ושוב הניחה
מידו ובא השני ותפס מרשות הרבים או מסימטא וזכה בו לא מפקינן מיניה.
ואף על גב דבעלמא בגוונא דלא מהני תפיסת השני אזי אפילו היכא שתפס
מרשות הרבים או מסימטא לא מהני ,היינו דול,א היכא שיש להראשון הזל,ת
מרא ל,מא ומתחילה היתה שלו בתורת ודאי ,ולכן אפילו הניהה ברשות הרבים
זר זהב
א׳ ,דיסוד דברי הגרש״ש הם אף בגוונא
דליכא חמ״ק ,והוא כמשנ״ת כאן.
]ואין להל,׳ ממש״ב הראשונים )עי׳ בעליות
דרבינו יונה ובריטב״א בריש חזה״ב,
ובשו״ת הרשב״א ח״ב סי׳ קפ״ב( ,דמהני
חזקת יום אחד בקרקע לאשוויי מ״ק היכא
דליכא מערער ,דזהו דווקא היכא דלא נולד
ספק לפנינו ,דבזה א״צ לחוש שמא הקרקע
של אחר ,אלא יש לנו להחזיק מסתמא
דהקרלןע שייכת לזה שמחזיל ,בה ,וממילא
חשיב מ״ק .משא״כ בנולד הספק לפנינו
)וכגון בספיקא דתיקו או ספיקא דתו״ת
וכגוונא דבר שטיא( ,הרי בזה חלוק דין קרל,ע
מדין מטלטלין ,דבקרקעות לא חייל ליה תודת
״מוחזק״ ע״י תפיסתו ,משא״כ במטלטלין
שפיד חשיב ״מוחזק״ בכה״ג ,וכמש״נן.
וביסוד זה ארווחנא ליישב מה שהקשה
רבינו לעיל בסתירת דברי הרא״ש,
דבפ׳ בחזה״ב גבי החזיל ,במיצר לקנות שתיהן,
כ׳ הרא״ש ראם בא אחר והחזיק אין מוציאין
מידו ,ואילו בב״מ גבי משוך בהמה זו וכו׳ ,כ׳
הרא״ש דאם בא אחר ותפס מוציאין מידו,
ולהמבואר א״ש ,דהרי כל דברי הרא״ש בב״מ

הם דוקא לענין מטלטלין ,דבזה מהני
תפיסתו לעשותו מ״ק ,וממילא אם בא אחד
ותפס מוציאין מידו ,משא״ב הדא״ש בפ׳
חזה״ב מיירי לענין קדקע דבזה לא מהני
תפיסתו לעשותו למ״ק ,וממילא אם בא אחר
ותפס מהני תפיסתו.
ועוד אפשר ליישב קו׳ המהרי״ט על
הרא״ש ,דמש״כ הרא״ש בב״מ דדין
מוחזק מהני לאשוויי ליה למ״ק ,הוא דוקא
היכא דנולד הספק בשעה שהיה מוחזק
בממון ,דאז מהני חזקתו בממון לפסוק
שהממון שלו וממילא הוי מ״ק .וזה שייך
דוקא במשוך בהמה זו וקני כלים שעליה,
דבשעה שמשך הבהמה כבר נולד הספק אם
קנה הכלים ,וכיון דאז היה מוחזק בהם ,הרי
נפסק שהכלים שלו ,וממילא הוי מ״ק.
משא״כ בעובדא דבר שטיא ,הרי בשעה
שהחזיק בר שטיא בקרקע קודם שמכדה,
ליכא כלל לידת ספק ,דהספק נולד רק אח״כ
כשבאו העדים והכחישו זא״ז ,ובאותה שעה
כבר ליכא לבר שטיא חזקה בקרקע ,וא״כ
מה שנולד השתא ספק ,לא מהני לעשותו
מ״ק למפרע.
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תלג

ובסימטא לא פקע כהו ורשותו הימנה ,מה שאין כן כאן דזה הראשון אין
הזקתו ברורה ואין כהו אלא בתפיסה מה שהוא תופס בה ,כל שהניהה מתהת
ידו פקע כחו ושוב אין מוציאין מהתופס השני״ ,ודמיא להנך דהזקת הבתים,
זר זהב
יח .בפשוטו הביאור בזה הוא ,דד,ראשון
שתפס מן ההפקר לא נעשה
עי״ז למ״ק ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,ולהכי אם
הניחו ברה״ר כיון דכבר אינו תח״י פקע כח
תפיסתו מהממון .אכן מלשון הרא״ש לא
משמע כן ,אלא משמע דהראשון שתפס מן
ההפקר אינו רק ״תפוס״ אלא חשיב ל״מ״ק״,
וכ״כ בנתה״מ )בכללי תפיסה סי״ט( ,וז״ל,
״ובהפקר אף שלא עשו רק ספק קנין ,וה
נקרא מ״ק״ ,הרי דמהני תפיסת הראשון
לאשוויי ליה ל״מ״ק״ בממון ואינו רק
״תפוס״ ,וכ״כ הגרעק״א בב״מ )כו ,א( בד״ה
חולקין וז״ל ,״הרא״ש בפ״ק גבי איבעיא דזרק
בפתח זה וכר ,דכיון דליכא חזקת מ״ק זכה
בו בעה״ב מספק ונעשה הוא מרא קמא״,
ועי׳ לעיל בהערה י״ז ,וע״ע מש״כ הש״ך
בתקפו כהן ) ס י ׳ י״ט ס״ה(.
אולם בדעת רבינו מבואר לכאו׳ דהראשון
שתפס מההפקר הוי רק ״תפוס״
ולא נעשה למ״ק ,ודלא כהנך אחרונים,
ולהכי אם הניחו ברה״ר פקע כח תפיסתו.
אולם הדברים צ״ע ,דיעוי׳ בדברי רבינו
לעיל בסוף כלל ג׳ ,שב׳ דהיכא דמהני
תפיסה בספק ,כגון בברי או בפלוגתא
דרבוותא ,אם חזר השני ותפס אין מוציאין
מידו ,והביאור בזה הוא ,דכיון דהראשון
שתפס לא נעשה למ״ק אלא הוי רק
״תפוס״ ,לכך מהני תפיסה בחזרה ,דתפיסה
מ״תפוס״ מהני ,ולפ״ז נמצא דבגוונא
דהרא״ש ,כיון שהראשון שתפס הוי רק
״תפוס״ ,מן הדין הוא דתהני תפיסה ,ואילו

ברא״ש מפורש דאם בא אחר ותפס מוציאין
מידו ,וצ״ע.
]ולכאו׳ היה אפ״ל דבאמת תפיסה לא
מהני אפי׳ מ״תפוס״ לחוד,
ומש״כ רבינו בסוף כלל ג׳ ראם חזר הראשון
ותפס מהני ,הוא דוקא התם דמסייע ליה לזה
שתפס חמ״ק שהיה עד כה בעלים ,ומשו״ה
מהני תפיסתו ,משא״כ בגוונא דידן דהשני
שתפס לא היה בעלים מעולם ,ולא מסייע
ליה חמ״ק ,לכך מוציאין מידו ,אע״ג דגם
הראשון אינו אלא ״תפוס״.
אולם באמת קשה לפרש כן ,שהרי יסוד
הדין דתקפו כהן מוציאין מידו ,הוא
בפשוטו משום שכבר הוכרע הספק שבממון
לטובת הראשון) ,יכמש״כ רבינו לעיל בכלל א׳
ס״ה ועיי״ש הערה ל״ג( וא״כ זה שייך דוקא
היכא דאית ליה לראשון לכה״פ תורת
״מוחזק״ בספק ,דדין מוחזק מהני להכדיע
דהממון שלו ,משא״כ היכא דהוי הראשון רק
״תפוס״ בממון ,הרי ליכא בזה הכרעה
שהממון שלו) ,אלא רק דמספק אין מוציאין
מידו( ,וע״כ אם בא אחר ותפס בדין הוא
שתהני תפיסתו ,וצ״ע[.
ונראה דע״כ צ״ל דזה שתפס מן ההפקר
באמת הוי ״מוחזק״ בממון שתח״י,
ואינו רק ״תפוס״] ,ולהכי אם בא אחר ותפס
מוציאין מידו[ ,ואפ״ה ס״ל להרא״ש דאם
הניחו ברה״ר פקע כחו מן הממון ,ומשום
דגם דין ״מוחזק״ לא מהני אלא בשעה
שהממון תח״י ,והגם דחמ״ק מהני לאשוויי
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דאף התם הדבר ספק דאם הראשון קנה לא מהני תפיסת השני ואפילו הכי
אמרינן כיון דאי לא קנה גם תפוס לא הוי ,וזה נמי דכוותיה דאי לא קנה גם
זר
ליה ל״מוחזק״ אפי׳ אם הממון מונח ברה״ר,
כמבואר בב״מ >ק ,א( ]ועי׳ בד׳ ובינו לעיל
)כלל א׳ ס״ה( דחמ״ק הוא מטעם מוחזק[ ,מ״מ
לא דמי להכא ,דשאני חמ״ק דהוי חזקתו
בממון מכח מה שהוחזק עד כה לבעלים,
ולהכי לא פקעה הך מוחזקות גם בהניחו
ברה״ר ,משא״ב בגוונא דלא הוחזק מעולם
לבעלים ,וכדמיירי הכא ,דהספק הוא בעיקר
קנייתו מההפקר אי נעשה שלו ,הרי בזה מאי
דאית ליה תורת ״מוחזק״ הוא אך מכח
שהממון נמצא השתא תח״י וברשותו ,ולכך
אם הניחו ברה״ר ,דכבר אין הממון תח״י,
ממילא פקעה חזקתו מן הממון.
ולפ״ז א״ש ,דמש״ב רבינו לעיל בסוף כלל
ג׳ דהיכא דמהני תפיסה בברי או
בפלוגתא דרבוותא אם חזר השני ותפס אין
מוציאין מידו ,הוא דווקא התם דמיירי בגוונא
רתפיסת הראשון היא כנגד חמ״ק ,דבזה לא
נעשה ל״מוחזק״ בממון שתפס ,ואפי׳ בשעה
שהממון תח״י לא הוי אלא ״תפוס״ ,ולהכי
מהני התם תפיסה בחזרה .משא״כ בגוונא
דהרא״ש ,שתפס מההפקר וליכא חמ״ק בנגדו,
א״ב בזה מהני מה שתפס ,דלכה״פ בשעה
שהממון תח״י חשיב ״מוחזק״ בו וכמש״נ,
ולכך אם בא אחר ותפס לא מהני תפיסתו ,וככל
תופס ממוחזק דמוציאין מידו .אולם מ״מ אם
הניחו ברה״ר פקע חזקתו מהממון.
ויסוד למשנ״ת ]דגם היכא דהוי ״מוחזק״
בממון ,מ״מ אם הניחו ברה״ר פקע
חזקתו מהחפץ[ ,יש להביא מדברי התוס׳
בב״ב )לג p ,בד״ה ואי טעין ,שב׳ דבגוונא
שליקט פירות משדה חבירו והניחם ברה״ר

זהב
אינו נאמן לטעון לקוחין הן בידי ,אלא
מוקמינן לפירות אחזקת מ״ק יעו״ש .ונתקשו
האחרונים בביאור דברי התוס׳ ,דאמאי אינו
נאמן על הפירות בטענת לקוח ,והרי אית ליה
חזקת מטלטלין דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזקינן ]וכן הק׳ הרעק״א בכו״ח בהגהות
על שו״ע סי׳ קל״ז ס״ב יעוי״ש[ ,ונודע מה
שיישב בזה בחידושי הגרנ״ט ריש ב״ב,
דחזקה כל מה שתח״י של אדם הוא שלו לא
מהני לברר שהממון שלו ,אלא רק לאשוויי
ספק ,וממילא זוכה הלוקח מתורת ״תפוס״,
ולהכי אם הניח הפירות ברה״ר ,כיון דזכייתו
בפירות הוא רק מתורת ״תפיסה״ ,ממילא
פקע כח תפיסתו ומוקמינן אחמ״ק .אלא
שהדברים צ״ע ,דלפ״ז נמצא דבכ״מ שזוכה
הלוקח מכח טענת לקוח ,כיון שזכייתו
בממון אינה אלא מתורת ״תפוס״ ,אם יחזור
המ״ק ויתפוס תהני תפיסתו ,וד״ז לא שמענו.
ועוד צ״ע ,דהרי שיטת התוס׳ בכמה דוכתא
דתפיסה לא מהני לאפוקי מחמ״ק אלא בטענת
ברי ,ואילו לגבי חזקת מטלטלין נקטינן
בפשיטות דלא בעי טענת ברי דוקא ,וכמש״ב
הרבינו יונה בב״ב ריש פ׳ חזה״ב ,וצ״ע.
אמנם להמבואר יתיישבו היטב ד׳ התוס',
דלעולם ע״י חזקה בל מה שתח״י
חשיב ״מוחזק״ בממון ,ואינו רק ״תפוס״,
]והגם דלא מהני הך חזקה לברר את הספק
וכמש״כ האחרונים הנ״ל ,מ״מ ע״י הך חזקה
נעשה ל״מוחזק״ בממון) ,וכדמשמע כן בחזו״א
הל׳ אישות סי׳ כ״ה ס״ח ,יעו״ש( ,ולכך לא מצי
המוכר לחזור ולתפוס ,דהוי ככל תופס
מ״מוחזק״ שמוציאין מידו ,ולכך גם מהני
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תלה

תפוס תו לא הוי ותפיסתו דהוי ליה ביה מעיקרא פקע .ואם שמתוך דברי הרב
ז״ל בסי׳ ל״ו לא נראה כך ,לדעתי העניה האי חילוקא מסתבר״:
ונר א ה בעיני להעמיד דבר זה בכוונת הטור ]חו״מ[ בסימן רמ״ג )כסוף הסי׳(

ז״ל ,הזורק ארנקי לפתח זה ויצא לפתח אחרת ונתנו לבעל הבית
במתנה וחזר בו בעודו ]באויר[ הבית מבעיא ובו׳ ולא איפשיטא ,לפיכך אם חזר
בו אין בעל הבית יכול להוציא מידו ,אבל אם הפקירו וזכה בו אחר בעודו
באויר מוציאין אותו מידו ונותנין לבעל הבית עכ״ל .ולשונו צריך ביאור ,למה
הוצרך שיזכה בו האחר בעודו באויר ,וכן ברישא וחזר בו בעודו באויר למה לי,
אפילו אם חזר בו אחר כך נמי הרין כך .וכבר עמדו על זה נושאי כליו ) עי׳ בית
יוסף שם בבדל ,הבית( וכתבו דלרבותא כתב כן ע״ש .וחרב חאורים ותומים ז״ל
)כקיצור תקפו כהן סימן י״ט( פירש דהטור מפרש דהארנקי כשיצא דרך פתחים נח
ברשות בעל הבית ,ולכן אילו לא זכה בו אחר בעודו בבית או שחזר )בעודו
זר זהב
תפיסתו בשמא ,שהרי הוי ״מוחזק״ בממון,
ונראה בזה ,דשאני תופס מרשות חבירו
ואינו רק ״תפוס״ ,ו״מוחזק״ מהני בשמא[,
דבשעה שתפס היה הממון ברשות
אולם מ״מ אם הניחו הלוקח ברה״ר פקע כחו
חבירו והוי ״מוחזק״ בו ,ולהכי דיינינן לתפיסתו
מהחפץ ,ומוקמינן ליה אחמ״ק ,ומשום דדוקא
בגזלנותא ולא מהני ,משא״ב אם קדם הראשון
דין מוחזק של ״מ״ק״ מהני אף ברה״ר,
והניחו ברה״ר ,דעי״ז כבד פקע חזקת הדאשון
משא״ב היכא דנעשה ״מוחזק״ רק ע״י
מהממון עוד קודם שתפס השני ,שפיר מהני
תפיסה ,בזה לא מהני חזקתו אלא בשעה
תפיסתו ,כיון דבשעה שתפס ליכא חזקת ממון
שהממון תח״י ,וכמש״ב רבינו ,ולכך אם
כנגדו ,ולא דיינינן לתפיסתו בגזלנותא] .וי״ל
הניחו ברה״ר פקע כח חזקתו מהחפץ,
עוד דמאי דפקע חזקתו של הראשון מהממון
וכמש״נ.
הוא דוקא בהניח מעצמו בדה״ר ,דעי״ז אין
תפיסתו בדבר כבעלים וממילא אינו נחשב
יט .דברי דבינו צ״ע ,דאי נימא דבהנך בעיות
ל״מוחזק״ בו ,משא״כ בגוונא דמחזיק הדבד
דב״מ לא מהני חזקתו של הראשון
כבעלים ,ובא אחר ותפס מדשותו ,בזה לא פקע
אלא בשעה שהממון תח״י ,משא״ב בהניחו
חזקתו מהממון גם לאחר שיצא מרשותו .אכן
ברה״ר פקעה חזקתו מהחפץ ,א״ב ה״ה
מדברי רבינו בסמוך מבואר דאינו מחלק כן,
בגוונא שלא הניחו ברה״ד ,ובא אחד ותפס
שהרי כ׳ גבי זרק ארנקי דאם יצא כבר החפץ
מדשותו ,מן הדין הוא שתהני תפיסתו ,דהרי
מאויר חצירו מהני תפיסת אחר ,והרי בזרק
ע״י שתפס כבר אין הממון תח״י הראשון,
ארנקי מה שיצא מרשות אויר חצירו הוא ע״י
וממילא פקע כח חזקתו מהחפץ ,ולא גרע
זריקת הבעלים ,ואפ״ה פקע כח חזקתו של
מהניחו ברה״ר דמהני תפיסה.
התופס השני מהארנקי ,ודו״ק[.
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באויר( ]מחוץ לאויר[ הבית אז כודאי דבעל הבית ,דדל אויר חצירו מהכא הא
נח ברשותו ,ועיין שם שהאריך בזה וקרא אחר המפרשים שלא ירדו לשרש

הדבר.
ותמהני ,דאם אחורי החצר גם כן היה של הבעל הבית הדר הוי ליה אויר שסופו
לנוח ,ואויר שסופו לנוח לא קמבעיא ליה ופשיטא דכמונח דמי וקונה
כמו שכתב הטור שם להדיא .אכל לפי דרבי הוכרח לומר שזכה בו בעודו
באויר ,דעל כרחך איירי שאחורי הפתח שיצא בו לא היה חצרו של בעל הבית
וכמו שכתבתי ,ואם כן אילו זכה בו השני לאחר שיצא מאויר הבית תו לא הוי
מפקינן מיניה ליתנהו לבעל הבית ,כיון דבשעה שתפס כבר פקע תפיסת הראשון
וכמו שכתבתי .ולכן כתב גם ברישא דחזר בו בעודו באויר ,משום דעיקר
הנפקותא שבין מכר ומתנה למציאה והפקר הוא כל זמן שהוא באויר הבית,
ולאחר שיצא מאויר הבית גם בהפקר לא זכה הבעל הבית כי אם השני ,והרי זה

נכון:
ר ולענץ דינא בהנך בעיות העלה הרב ז״ל בסימן י״ט )אות  0דאין להוציא
מהשני ודלא כהרא״ש ז״ל .וז״ל ,דהא פשיטא דהרא״ש לא כתב כן
אלא לפי שיטתו דבספיקא דדינא מוציאין מיד התוקף ,והרבה פוסקים סבירא
להו דבספיקא דדינא אין מוציאין מהתוקף אפילו הוי מרא קמא ממש ,ואם כן
הכא כיון דנ״ל דלכולי עלמא אין מוציאין מיד האחרון מטעמא דהראשון לא
הוי מרא קמא בודאי ,אין להוציא מיד האחרון כשזכה ]בהפקר[ בזכיה ברורה
עכ״ל .ולי נראה דמשום הא לא איריא ,שהרי הבית יוסף ז״ל סובר דמהני
תפיסה בספיקא דדינא וכמו שנראה מדבריו בשו״ע ח״מ בהרבה מקומות,
ואפילו הכי בסימן רמ״ג )הכ״ה( כתב כמו הרא״ש גבי בעיא דאויר שאין סופו
לנוח דבהפקר מוציאין מהאחרון ונותנין להראשון ,אלמא מה דפשיטא ליה
להרב ז״ל להא גיסא פשיטא ליה להבית יוסף ז״ל לאידך גיסא.
אבל באמת יש שום עיון בזה ,דאטו הראשון מה שהוא מוחזק מספק יהא עדיף
ממי שיש לו חזקת מרא קמא ממש בתורת ודאי ואפילו הכי לשיטת הבית
יוסף הרי מהני ביה תפיסה .וכבר עמד בזה הרב ז״ל בסי׳ ע״ז ,ומה שאמר בו
הוא דחוק מאוד לפיכך לא הזכרתיו ,אבל מכל מקום אפילו לדבריו מיהו אין
ראיה שהסוברים דמהני תפיסה יחלוקו על הרא״ש בהאי מילתא.

הונטרם

כלל ח סעיף ד

הספיקות

תלז

ולי נראה מה שיש לחלק כזה משאר ספיקא דדינא דמהני ביה תפיסה ואף
שהראשון תפס בודאי וגם יש לו חזקת מרא קמא ,הוא משום דבשאר ספיקא
דדינא גם בעוד שלא תפס השני יש לו בגוה דהאי דררא דממונא ודלמא הדין
עמו ושלו ביד חבירו ,אבל בהנך בעיות דבבא מציעא בעוד שלא תפס השני לא
היה לו בגוה שום דררא דממונא ,דאפילו אם תמצי לומר דהראשון לא קנה זה
השני מה ליה בגוה כל שעדיין לא זכה בוי .וכבר חלקתי בכיוצא בזה למעלה
בכלל דובא )כלל ו׳ סעיף ט׳( עיין שם ,והוא חילוק נכון.
זר
כ .י ש לבאר ד״ז בכמה אנפין ,חדא ,דהיכא
דאית ליה לתובע קודם שתפס דררא
דממונא בגוה ,מהני הא גופא לגדע זכייתו
של המוחזק בממון שלא תהא מוחלטת,
דכיון דבשעת לידת הספק כבר נפסק הדין
דאית ליה לתובע זכות בממון לענין שאם
יתפוס לא נוציא מידו ,לבך לא לא מהני
חזקת הראשון לאשוויי ליה לבעלים גמור,
אלא רק דמספק אין מוציאין מידו ,ולכך
הוא דמהני תפיסה .ויסוד לזה מהמבואר
בסוגיא דתקפו כהן ,דאיתא התם דלהצד
דתקפו כהן אין מוציאין מידו ,הוי פוטר
ממונו בממונו של כד.ן ,ומבואר דהיכא
דאיבא לתובע זכות תפיסה ,מחני זה
להגביל זכייתו של המוחזק בממון דלא הוי
לגמרי ממונו] ,וד״ז תלוי בביאור הסוגיא
שם ,אי מאי דאמרי׳ התם דמהני תפיסה
בספק בכור ,הוי זה ״סיבה״ דלא הוי ממונו
של המוחזק ,או דהוי רק ״סימן״ ,עיי״ש
ברש״י ד״ה ואי ,ובמש״כ בזה בקו׳ כלל
גדול סי׳ י״א[ ,אולם היכא דליכא לאיניש
דדדא דממונא בגוה ,הוי זכייתו של המוחזק
בממון מוחלטת ,ונחשב בעלים גמור ,ולכך
אם בא אחד ותפס מוציאין מידו.
עוד יש לבאד ,דהא דלית ליה דדרא
דממונא בגוה קודם שתפס ,הוי זה

זהב
גריעותא במעשה התפיסה ,דלאו כל כמיניה
לתפוס ממון שצד זכותו בממון חיילא דק
ע״י מה שתופס ,אלא בעי שתהא לו זכות
בממון עוד קודם שתפס ומכח הך זכות הוא
תופס .ובזה יש ליישב מה שהק׳ הגדעק״א
על מאי דאיתא בב״מ )כו ,א( ,דמצא בגל
וכותל חדש אם היה כותל ממולא מהם
חולקין ,וביאר הגרעק״א דהוא מדין ממון
המוטל בספק דחולקין ,והקשה ע״ז דהרי
היכא דליבא לחד מינייהו חמ״ק מהני
תפיסה ,והלא התם ליכא לחד מינייהו חמ״ק,
ואמאי חולקין ,ולא אמרינן שתועיל תפיסת
המוצא שתהא כולה שלו] ,אכן יעוי׳ בתוס׳
בב״ב)ב ,א( ד״ה לפיכך שכ׳ דלא מהני תפיסה
גם היכא דהדין הוא יחלוקו ,וצ״ל דקו׳
הגרעק״א היא לשי׳ הדמב״ן בב״מ )ו ,א(,
דפליג על התוס׳ בב״ב ,וס״ל דהיכא דליכא
חמ״ק מהני תפיסה[ .ולפמש״נ ניחא ,דשאני
מצא בגל דלית ליה למוצא גם קודם שתפס
דרדא דממונא בגוה ,ובכה״ג לאו בל במיניה
לתפוס מספק ,ואפי׳ היכא דליבא חמ״ק
כנגדו ,וכ״כ בבית מאיר ) א ה״ ע סי׳ ס״ג( ,עיי״ש.
עוד יש לפרש ע״פ מה שנתבאד בקו׳ כלל
גדול )סי׳ ט״י( ,דהא דקיי״ל דתקפו כהן
מוציאין מידו ,הוא משום דמהני חזקת ממון
של הישראל בבכור לסלק הספק לגמרי,
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אלא שעדיין איכא למידק ממה שפסק בשו״ע בסוף סימן רמ״ה)סי״א( ז״ל ,זיכה
לו על ידי אחר וכששמע המקבל שתק ואחר כך צווח ואמר איני מקבלה,
הרי זה ספק אם זה ששתק בבר רצה וזה שצווח חזר בו או ששתק מפני שעדיין
לא חגיע לידו כלום וזח שצווח הוכיח סופו על תחילתו ,לפיכך אם קדם אחר
וזבה בה לעצמו אין מוציאין מידו ,שמא המקבל זכה וכיון שאמר איני רוצה
בה הרי הפקירה וזה שקדם ולקחה מהפקר זכה ע״כ .והרי התם נמי בעוד שלא
קדם זה השני ותפס בה לא היה לו בגוה דררא דממונא ,דאפילו אם תמצי לומר
זה ששתק כבר רצה וזח שצווח חזר בו זה השני מה לו בגווה כל שלא זכה בו,
ואפילו הבי פוסק בו דלא מפקינן מיניה.
ויש לומר דהתם הראשון איננו תפוס בה בלל
זר
וכמש״ב הרשב״א במשמרת הבית דע״י
חזקת ממון דיש לישראל בבכור דיינינן
״דאין לכהן בו שום שייכות״ ,והיינו
דמחזיקין דהוי הבכור של הישדאל בודאי
וממילא לא מהני תפיסה .ועיי״ש בקר כלל
גדול מה שביאדנו לפ״ז את מש״כ בתשר
הדשב״א בסי׳ שי״א ,דאע״ג דקיי״ל דתקפו
כהן מוציאין מידו ,מ״מ בדררא דממונא
מהני תפיסה ,והביאור בזה הוא ע״פ הנ״ל
דבדררא דממונא לא מהני חזקת ממון לסלק
השייכות ממון של הכהן ,אלא הספק בעינו
עומד וכיון שכן מהני תפיסה יעו״ש.
ועד״ז יש לבאר גם את דברי דבינו כאן,
דהא דמהני תפיסה בתיקו הוא דוקא
בכה״ג דקודם שתפס השני היה לו דררא
בגוה ,דכיון דבשעת לידת הספק היה לו צד
זכות שמא הבכור שלו ,א״כ לא מהני חזקת
ממון של הראשון לסלק את הספק לגמרי
וממילא מהני תפיסה ,משא״כ בהנך בעיות
דב״מ ,כיון דבשעה שהיה הראשון מוחזק
לא היה לאחר דררא בגוה ,א״כ מהני
בכה״ג חזקת ממון לסלק הספק לגמרי,

אבל בהך בעיא דאויר שאין

זהב
ודיינינן כאילו ליכא לאיניש שייכות
בהך ממון ,ומשו״ה אי בא אחר ותפס
מוציאין מידו.
ו ע ״ פ דברי רבינו יתיישב היטב מש״כ
הסמ״ע )סי׳ ר״ב ס״ק כ״ז( ,לדמות את
שיטת המחבר גבי משוך בהמה זו וקני כלים
שעליה ,לשיטת הרא״ש ,דבכלים של הפקר
זכה הראשון מספק ,ואם בא אחר ותפס
מוציאין מידו .דלכאו׳ דבריו צ״ע ,שהרי
בפשוטו בהך דינא אזיל הרא״ש לשיטתו,
דפסק בפ״ק דב״מ )אות י״ג( דתקפו כהן
מוציאין מידו ,משא״כ לשיטת המחבר )יו״ד
סי׳ שט״ס דהכדיע כהדמב״ם דאין מוציאין
מידו ,אמאי לא תועיל תפיסת השני בכלים,
ומאי שנא מספק בכור שפסק המחבר דמהני
תפיסה .אכן לפמש״כ רבינו ניחא ,דשאני הכא
דקודם שתפס השני לית ליה דררא דממונא
בגוה ,ובכה״ג כו״ע מודו דלא מהני תפיסה.
כא .דברי רבינו צ״ע ,דאע״ג דהראשון לא
הוי ״תפוס״ ,מ״מ אית ליה
חמ״ק] ,שהרי להצד דאמרינן הוכיח סופו על

הונטרס

כלל ח סעיף ד

הספיהות

תלט

סופו לנוח הראשון שהוא בעל הבית תפוס בה ,ואם שאינה תפיסה מעליא מכל
מקום תפיסה מיהת הויא וכמו שכתבתי לדעת הרא״ש )סוף ס״ב( ,וזה השני בעוד
שלא תפיס לית ליה ביה דררא דממונא ,משום הכי לא מהניא התם תפיסת
השני ,באופן שמהסוברים דמהני תפיסה בספיקא דדינא אין ראיה שיחלקו על
זה.
ומכל מקום נראה לי להכריע כדעת הרב בזה ודלא כהרא״ש ז״ל ,ואם שהמחבר
והרמ״א סתמו כדבריו משום דלא ידעו שיש חולק בדבר ,אבל בעניי
מצאתי שחרמב״ן והר״ן והנמוקי יוסף סברי דלא כוותיה .שהרמב״ן ז״ל כתב
בהך בעיא דאויר ]שאין[ סופו לנוח )ב״מ יב (.וז״ל ,וכיון דבגמרא לא איפשיטא
להדיא דינו כדין תיקו דממונא ,ובהפקר כל הקודם וזכה בו אין מוציאין מידו,
אבל במתנה מוציאין ממקבל לנותן אבל לא מנותן למקבל עב״ל ,וכן כתב
זר זהב

תחילתו ,נמצא דמעולם לא יצא מרשות
הנותן ,וא״כ מספק יש לנו לאוקמי אחזקתו[,
והגם דהמחבר )י ו ״ ד סי׳ שט״ו( פסק כהרמב״ם
דתקפו כהן אין מוציאין מידו ,מ״מ זהו דוקא
בספק בכור דאין תפיסתו כנגד חמ״ק,
משא״כ היכא דאיכא חמ״ק כנגד תפיסתו
מודה הרמב״ם דלא מהני תפיסה ,וכמש״כ
בתשו׳ הרשב״א )סי׳ שי״א( ,והוכיח כן
ממש״כ הרמב״ם גבי ספק פדיון פט״ח דלא
מהני תפיסת הכהן הוא מטעם דאיכא
לישראל חמ״ק בשה ,וכ״כ בביאור הגר״א
)יו״ד שם( ,יעו״ש.
ונראה בזה ,דהא דס״ל להרמב״ם דלא מהני
תפיסה בספק פדיון פט״ח ,הוא
משום דמלבד דאית ליה לישראל חמ״ק בשה,
הוי גם מוחזק בו ,ודוקא בכה ״ג הוא דס״ל
להדמב״ם דלא מהני תפיסה ,משא״כ כנגד
חמ״ק לחוד] ,שאינו מוחזק וכגון דקיימא
בדה״ר[ ,שפיד מהני תפיסה .ויסוד לזה
ממש״כ הרמב״ם בריש פט״ו מהל׳ גזילה
ואבידה גבי ספק הנוח ,דלכתחילה לא יטול

ואם נטל הרי אלו שלו ,וב׳ ע״ז הגר״א
)סי׳ רס״ב סקכ״ב( ,דהרמב״ם אזיל לטעמיה
שפסק דתקפו כהן אין מוציאין מידו .ותמה
ע״ז הגרא״ז באבן האזל שם ,דהדי היכא
דאיכא חמ״ק מודה הדמב״ם דלא מהני
תפיסה ,וכמש״כ הגד״א בעצמו ביו״ד )סי׳
שט״ו סק״ב( .אולם לפמש״נ ניחא ,דבאמת
היכא דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק לחוד )שאינו
מוחזק( מהני תפיסה ,ולכך בספק הנוח ,כיון
דאין תפיסתו כנגד מוחזק ,שפיד מהני
תפיסתו ,ודוקא בספק פדיון פט״ח דאיכא
תדתי ,חזקת המוחזק וחזקת מ״ק ,בזה הוא
דס״ל להדמב״ם דלא מהני תפיסה וכמש״נ.
]ועי׳ בקה״י על ב״מ סי׳ ט׳[.
ולס ״ז א״ש מש״כ רבינו בדעת המחבד
דמהני תפיסת המקבל היות ואינו
תופס ממוחזק ,דהגם דאיכא חמ״ק כנגדו,
מ״מ בכדי שלא תהני תפיסתו לא סגי בחמ״ק
לחוד ,אלא בעי שתהא תפיסתו גם כנגד
מוחזק ,משא״כ כנגד חמ״ק לחוד שפיד מהני
תפיסה.

תמ

קונטרס

כלל ח סעיף ד

הספייקות

הנמוקי יוסף שם בשם הר״ן ז״ל הבאתי דבריו בסעיף כ /הנך רואה רהנך
רבוותא סברי דבמציאה והפקר לא מפקינן מהשני ליתן להראשון דלא
כהרא״ש ,וכן כתב שם מוהר״מ מטיקטין דהנמוקי יוסף פליג על הרא״ש
בזה והנה הרב ז״ל ) ש ם אות ה׳( כמה כרכר בדעת הרא״ש ,אלא שלא מצא אילן
זר
כג .ויש לעי׳ באיזו סברא פליגי הרמב״ן
והר״ן על הרא״ש ,ואין לומר
דס״ל דמהני הבא תפיסה כיון דהוי ספיקא
דדינא ,שהרי שיטת הרמב״ן והר״ן דלא מהני
תפיסה בספיקא דדינא ]וכמש״ג לעיל בכלל
ד׳ ס״אן .ובפשוטו צ״ל דפליגי על עיקר יסוד
הרא״ש ,דהזוכה בממון מתורת מוחזק
]וליכא כנגדו חמ״ק[ נעשה בעצמו למ״ק,
אלא ס״ל דבאמת הוי רק מוחזק ,ומשו״ה אם
בא אחר ותפס אין מוציאין מידו .ועוד י״ל
בדעתם ,דאפי׳ אם בעלמא מהני דין מוחזק
לאשוויי מ״ק ,מ״מ שאני הכא רתפיסת
הראשון הוי תפיסה שאינה ראויה לקנין,
ותפיסה שאינה ראויה לקנין לא מהני לאשוויי
ליה למוחזק בממון] ,ודלא כמש״ב ובינו
)לעיל ס״ב בדעת הרא״ש( לחלק בין מתנה
להפקר ,דבהפקר גם תפיסה שאינה ראויה
לקנין חשיבא תפיסה מעליא ,ועי׳ מש״ב שם
בהערה ט״ז[,
אולם בעיקר מה שנקט רבינו דהרמב״ן
והר״ן חולקין על הרא״ש לכאו׳ יש
לפקפק בזה ,דהנה כבר הק׳ רבינו לעיל )ס״ב(
על מש״ב הר״ן גבי בעיא דאויר שסופו לנוח,
דכיון דלא איפשטא מוקמינן )ב מ תנ ה( אחמ״ק,
דהוא לכאו׳ סותר למש״ב הר״ן גבי משוך
בהמה זו וקני כלים שעליה ,דמהני תפיסה
ולא מוקמינן אחמ״ק .וכבר נתבאר לעיל
)הערה י״ג( דמוכח מזה בדעת הר״ן כמש״כ
התומים .דשאני בעיא דאויר שאין סופו
לנוח ,דהספק הוא בתפיסה עצמה ,דהרי

זהב
להצד דלאו כמונח דמי לא הוי ברשותו כלל,
וכיון דהוי הספק בתפיסה עצמה ממילא יש
לנו לאוקמא מספק אחמ״ק ,משא״כ במשוך
בהמה זו וקני כלים שעליה ,שפיר מהני ביה
תפיסה ,כיון דבכה״ג הספק הוא רק בקנין,
אולם התפיסה עצמה הוי תפיסה ודאית.
ולפ״ז י״ל דכל מש״כ הר״ן דבהפקר כל
הקודם זכה ,הוא דוקא בבעיא דאויר שאין
סופו לנוח ,דאיכא ספק בתפיסה עצמה ,ולכך
לא שייך דתפיסת הראשון תועיל לעשותו
למ״ק ,משא״כ במשוך בהמה זו וקני כלים
שעליה ,כיון דהוי תפיסה ודאית ,בזה מודה
הר״ן דמהני תפיסתו לעשותו למ״ק ,וממילא
אם בא אחר ותפס מוציאין מידו.
אכן בהאי ענינא נראה דהרשב״א פליג על
הרא״ש ,וס״ל דהזוכה בממון מדין
מוחזק לא געשה עי״ז למ״ק .דהנה יעוי׳
בתשו׳ הרשב״א )סי׳ שי״א( שב׳ לחלק בדעת
הרמב״ם בין ספק בכור דמהני תפיסת הכהן
כיון דלית ליה לישראל חמ״ק בבכור ,אלא
הוי רק מוחזק מספיקא ,לספק פדיון פט״ח
דלא מהני תפיסה כיון דאיכא לישראל חמ״ק
בשה .ולדרכו של הרא״ש ]רכל שהוא מוחזק
וליכא כנגדו חמ״ק נעשה בעצמו מ״ק[ לכאו׳
אין לחלק כן ,דהרי לפ״ז גם בספק בכור כיון
דהוי הישראל מוחזק בבכור ,וליכא כנגדו
מ״ק ,ממילא נעשה בעצמו מ״ק ,אלא ע״כ
דפליג הרשב״א על הרא״ש ,וס״ל דהזוכה
בממון מדין מוחזק אינו נעשה עי״ז למ״ק,
אלא זוכה בממון רק מספיקא ומתורת מוחזק.

הונטרס

כלל ח סעיף ה

הסמיהות

ת מא

להשען בו ואמר שאינו כדאי לחלוק עליו ,ואין מהתימה שלא ראה דברי
הרמכ״ן והר״ן שבימיו לא באו עדיין בדפוס ,הביאם מוה״ר בצלאל אשכנזי
בשיטתו ,אבל לא ידעתי איך נעלם מעיניו דברי הנמוקי יוסף בהך מילתא :
ה אמנם אם חזר הראשון ותפס מהשני יראה דמהני תפיסתו ,דכללא הוא
דבכל דבר שאין לאחד בו חזקת מרא קמא יותר מחבירו מהני
תפיסה ואי הדר אידך ותפס מיניה גם כן לא מפקינן מיניה ,והכי נראה לי בכל
דבר שדינו יחלוקו דבכהאי גוונא לכולי עלמא מהני תפיסה וכמ״ש הרב ז״ל
בסימן קכ״ה וכן כתב הרמב״ן להדיא בדיני תפיסה )ב״מ ו (.ע״ש ,ואי חזר
אידך ותפס מהתופס גם כן לא מפקינן מיניה .ולפי זה גם בהך בעיא דחזקת
הבתים בשדות הגר ,אי חזר המחזיק הראשון ותפס מהשני מהניא תפיסתו .ואף
על פי דקיימא לן דבקרקעות לא מהני תפיסה ,היינו דוקא נגד חזקת מרא קמא,
אבל היכא דליכא חזקת מרא קמא ודינו יחלוקו מהני תפיסה גם בקרקעות=י.
זר

זהב
בשם הרא״שן .ובשלמא בדעת הש״ך
שהביא רבינו לא תקשי כן ,די״ל דכוונתו
לספיקא דתיקו או לפלוגתא דדבוותא דוקא
דאיירי ביה הש״ך ,ואילו דברי התוס׳ הם
בספיקא דדררא דממונא] .והיסוד בזה
הוא ,דבדררא דממונא השיבי שניהם
מוחזקין כמבואר בתום׳ ב״מ )צו .ב() ,הביאם
רבינו בסמוך ס״ז( ,ותפיסה ממוחזק לא
מהני ,משא״כ בספיקא דתיקו ,דלא הוי
דררא דממונא ,ולא חשיבי שניהם מוחזקין,
שפיר מהני תפיסה[ .אולם מרהיטת דברי
דבינו שב׳ דבכל דבר שדינו יחלוקו לכו״ע
מהני תפיסה ,משמע דמפרש את דבדי
הש״ך דמיירי אפי׳ בספק של דרדא
דממונא ,ולפ״ז צ״ע.

כג .מ ש ״ ב ״דבכל דבר שדינו יחלוקו
לכו״ע מהני תפיסה״ ,צ״ע,
שהרי שיטת התוס׳ בריש ב״ב ד״ה לפיכך
]הביאו רבינו לעיל כלל ב׳ ס״ז[ ,דתפיסה לא
מהני כשהדין יחלוקו ]וכ״כ השמ״ק שם

כד .יסוד ד״ז דהיכא דליכא חמ״ק מהני
תפיסה בקרקע ,הוא בסוגיא דבר
שטיא )יבמות לא ,א( ,דאמרינן התם דלמאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,היות ולא
מוקמינן אחמ״ק ,ממילא מוקמינן לארעא

אולם נראה דיש לדחות ראיה זו ,די״ל
דמש״ב הרא״ש ]דהמוחזק בממון
וליכא כנגדו מ״ק נעשה בעצמו למ״ק[,
הוא דוקא בכה ״ג דליכא לאיניש צד דררא
דממונא בגויה ,וכגון בהנך בעיות דפ״ק
דב״מ ,דאפי׳ את״ל דהראשון לא זכה
בממון ,מ״מ גם לשני ליכא דררא רממונא
בגויה ,משא״כ בספק בכור הגם דליכא
חמ״ק כנגד הישראל שמחזיק בבכור ,מ״מ
כיון דהספק הוא אי הוי של הישראל או
של הכהן ,ואיכא לכהן דררא דממונא
בגויה ,לא מהני דין מוחזק שיש לישראל
בבכור לאשוויי ליה למ״ק ,ולהכי אי תפס
הכהן מהני תפיסתו] ,ועי׳ לעיל בסוף
הערה כ׳[.

תמב

קונטרס

כלל ח סעיף ה

הפסיקות

הן אמת שראיתי להמשנה למלך בפרק ט״ו מטוען ונטען ) ה ״ ה ( שכתב הפך מזה,
דבקרקעות אף שתחילת דינן יחלוקו לא מהני בו תפיסה כלל אלא חולקין,
דקרקע כל היכא דאיתא ברשות בעלים איתאיי ,ולדעתי נראה כמו שכתבתי
זר זהב
ביד הלוקח דהוי תפוס בה] .ועי׳ משנ״ת בזה
בכלל ד׳ הערה ט״ו[.
רכן מוכח מדברי הרמב״ם
ה״ס שכ׳ דדין כל דאלים גבר נוהג גם
בקרקע ]ומקורו מסוגית הגט׳ בב״ב )לא .ב(
ועי׳ רשב״ם שם[ ,וכ׳ ע״ז הרמב״ם ״וכל
המתגבר ירד בה ויהיה האחר מוציא מידו
ועליו הראיה״ ,הרי דשייך תורת תפיסה
בקרקע בגוונא דליכא חמ״ק.

)בפט״ו מטוען ונטען

ועי׳ ברשב״ם בב״ב )מג ,ב( ד״ה ואי ,דנחית
ליסוד זה ]דהיכא דליכא מ״ק מהני
תפיסה בקרקע[ והוכיח כן מהראיות הנ״ל,
והוסיף בזה עוד מהא דמסקינן)שם לב ,ב( גבי
פלוגתא דרבה ורב יוסף גבי שטרא זייפא,
דהיכא דקיימא ארעא תיקום ,ומהטעם הנ״ל
דלא מוקמינץ אחמ״ק בספיקא דתיקו,
ומבואר דבגוונא דלא מוקמינן אחמ״ק שפיר
מהני תפיסה בקרקע .ויעוי׳ בקצה״ח )סי׳ רנ״ו
סק״א( שכ׳ וז״ל ,״ואע״ג דבקרקע לא מהני
תפיסה ,היינו נגד חמ״ק ,אבל היכא דליכא
חמ׳׳ק גם בקרקע מהני תפיסה כיון דל״ש בה
קרקע בחזקת בעלים הראשונים״,
כה .רעל דברי המל״מ יקשה מהנך ראיות
שהבאנו לעיל הערה כ״ד ,וצ״ע.
ונראה בזה ע״פ המדוייק מלשונו של
המל״מ שב׳ וז״ל ״אבל בקרקע אי
מדינא הוא דיחלוקו ,פשיטא דאי אזיל אחד
והחזיק בקרקע לא עשה ולא כלום ,דכל
היכא דאיתא ברשות שניהם איתא״ .ומשמע
דמאי דס״ל להמל״מ דלא מהני תפיסה

בקרקע הוא משום ש״מדינא הוא דיחלוקו
וכל היכא דאיתא ברשות שניהם איתא״.
והביאור בזה הוא עפמש״כ התוס׳ בב״מ )צז,
 pד״ה לימא ,דבממון המוטל בספק חשיבי
שניהם מוחזקין בו ,ובתוס׳ הרא״ש שם
הוסיף בזה ביאור ,רהך חזקת ממון
]״דשניהם מוחזקין״[ הוי בגדר חזקת ממון
של מרא קמא יעו״ש ,ואשר לפ״ז בספק
קרקע שהדין בו הוא יחלוקו ,כיון דהוי
הקרקע בחזקת שניהם ,ממילא דיינינן ליה
כתופס ממ״ק דלא מהני.
רלפ״ז לק״מ צל המל״מ מההיא רבר שטיא,
דהרי התם לא הוי תפיסתו לאפקועי
מדין יחלוקו ,שהרי הלוקח הוא תפוס ועומד
בקרקע עוד קודם שנולד הספק ,ומעיקרא לא
חייל בזה דין יחלוקו כלל ,וא״כ לא הוי
בחזקת שניהם ,ושפיר מהני תפיסתו .וגם לא
תקשי לפ״ז על המל״מ מהא דשייך דין כדא״ג
בקרקע ,דגם בזה אין תפיסתו בקרקע
לאפקועי מדין יחלוקו ,ולהכי מהני תפיסה.
רערד יש ליישב ,לפמש״כ רבינו לעיל בריש
כלל ב׳ ,דההיא דבר שטיא הוי תפיסה
ברשות ,ובכה״ג שתפס ברשות הוי ״מוחזק״
בקרקע ,ודין ״מוחזק״ שפיר מהני בקרקע,
משא״כ דברי המל״מ דלא מהני תפיסה
בקרקע )אפי׳ היכא דליכא מ״ק( ,הם בגוונא
שתפס מעצמו ,דבכה״ג הוי רק ״תפוס״,
ו״תפיסה״ לא מהני בקרקע ,וכמש״כ בתשו׳
הרשב״א )סי׳ רכ״ט( ״דאין הקרקע נתפסת״
וכ״ה בתוס׳ בב״מ )קג ,א( ,״דא״א לשומטה״,
יעו״ש.

הונטרם
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הספימות

תמג

דלא איתמר האי כללא דאין תפיסה בקרקעות אלא נגד חזקת מרא קמא דרקא.
והכי משמע להדיא מתוך לשון הרמב״ן בדיני תפיסה )שם( ,שאחר שהעלה שם
דלא מהני תפיסה בתיקו כתב ז״ל ,אבל בממון המוטל בספק שאין לומר בו
אוקי ממונא בחזקת מאריה כגון שני שטרות היוצאין ביום אחד וכיוצא בו ,אם
קדם אחד מהן ותפס אין מוציאין מידו שאין לאחד מהן חזקה יותר מחבירו
ע״ב ,והלא שני שטרות היוצאין ביום אחד מקרקעי הוא =י .וכן משמע עוד שם
להמסתכל בלשונו ,שבמקום אשר דין קרקעות חלוק ממטלטלין נשמר לפרש
מטלטלין ע״ש ,וזה ברור.
זר זהב
ולא אמרינן אוקי ממונא אחזקת מאריה אלא
ועד״ז יש ליישב גם לענין כל דאלים גבר,
מאן דתפס תפס במטלטלי״ .ורבינו ) ל עי ל כלל
דהנה יעוי׳ בקונטרס הביאורים על
ב׳ ס״א( כ׳ לדקדק מלשונו של הרמב״ן,
ב״מ )סי׳ ד׳( שהביא בשם הגרי״ז שדקדק
דדוקא במטלטלי הוא דמהני תפיסה בתו״ת,
מלשון הרמב״ם )הנ״ל( דהא דמהני תפיסה
משא״ב בקרקע לא מהני תפיסה ,הגם דלא
בדין כדא״ג הוא משום דהוי תפיסתו ע״פ
מוקמינן אחמ״ק ,וצ״ע דהוא לכאו׳ סותר לד׳
בי״ד ,ועי׳ ברא״ש בכתובות )כ ,א( בשם
הרמב״ן גבי שני שטרות ,שב׳ דהיכא דלא
הרבינו יונה דמשמע דתפיסה ע״פ בי״ד מקרי
מוקמינן אחמ״ק מהני תפיסה בקרקע.
תפיסה ברשות ,וכיון דתפיסה ברשות מהני
לעשותו ל״מוחזק״ ,שפיר מהני זה גם בקרקע.
והנראה בזה ,דמש״ב הרמב״ן גבי שני
]ומה שהביא הרשב״ם בב״ב )מג ,ב(
מפלוגתא דרבה ורב יוסף ,דמסיק
הש״ס דהיכא דקיימא ארעא תיקום ,י״ל
דהמל״מ אינו מפרש כהרשב״ם דהוא מתורת
תפיסה בספק ,אלא כמש״ב התוס׳ שם דהוא
מתורת ודאי ,והיינו דכיון דאית ליה למחזיק
מגו ,אמרינן מגו לאוקמיה ארעא ביד
המחזיק בה ,יעו״ש[.
כו .ומבואר דשיטת הרמב״ן היא דמהני
תפיסה בקרקע בגוונא דליכא
חמ״ק .וצ״ע בזה מדברי הרמב״ן בב״מ שם
שהק׳ אמאי מהני תפיסה בסוגיא בכתובות
)כ .א( והרי קיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו.
ותירץ ע״ז הרמב״ן וז״ל ,״ושאני האי דפ״ב
דכתובות דבל תרי ותרי ספיקא דאורייתא

שטרות דמהני תפיסה בקרקע הוא
משום דליכא כלל חמ״ק כנגדו ,ולכך מהני
תפיסתו לאשוויי ליה ל״מוחזק״ בממון
שתפס ,ודין ״מוחזק״ שפיר מהני בקרקע,
משא״כ ד׳ הרמב״ן בכתובות דלא מהני
תפיסה בקרקע ,חוא בגוונא דאיכא חמ״ק
כנגד תפיסתו ,והגם דלא מוקמינן אחמ״ק
בספק של תו״ת ]למנ״ד תו״ת ספיקא
דאורייתא[ ,מ״מ כיון שסו״ס במציאות הוי
תפיסתו כנגד חמ״ק ,ממילא לא מהני
תפיסתו לאשוויי ליה ל״מוחזק״ כנגד
הבעלים הראשונים אלא הוי רק ״תפוס״,
ודין ״תפוס״ לחוד לא מהני בקרקע .ועי׳
מש״כ לבאר עד״ז את ד׳ תשו׳ הרשב״א )ח״ב
סי׳ רכ״ט( לעיל בכלל ז׳ הערה מ״ה ,וע״ע
בקו׳ כלל גדול )סי׳ י״ח(.

תמד

הונטרם

כלל ח סעיף ה

הספיקות

אלא שמצד אחר יש לומר דלא יהני)בתוך( ]בהנך[ בעיות דבבא מציעא ודחזקת
הבתים תפיסת הראשון מיניה דהשני ,דכיון שקניית השני ודאי וקניית
הראשון ספק נימא דאין ספק מוציא מידי ודאי .ואף שצד זכייתו של הספק
מספק את הודאי דאם תמצי לומר דהראשון קנה תו אין לשני בגוה כלום,
אפילו הכי כיון דבלעדי זה הראשון היה זה השני ודאי ובלעדי השני עדיין היה
זר זהב
דומיא דשני שטרות ,ובזה שפיר מהני
אכן יעוי׳ בדברי חיים )כללי תפיסה ריש סי׳ ה׳(,
תפיסה.
דהוכיח מדברי הרמב״ן בריש ב״ב,
דליכא
דתפיסה לא מחני בקרקע אפי׳ היכא
א ל א שלפ״ז נמצא דליכא פלוגתא כלל בין
חם ״ק כלל .דהרמב״ן שם כ׳ גבי כותל
הרמב״ן להמל״מ ,דהרמב״ן שכ׳
השותפין שנפל ,דמהני תפיסה דוקא באבני
דמהני תפיסה בקרקע מיירי בספיקא שאינו
לא
הכותל שנפלו ,משא״כ לגבי מקום הכותל
דררא דממונא ,ואילו המל״מ שב׳ דלא מהני
מהני תפיסה כיון דהוי קרקע .והרי התם לא
תפיסה בקרקע מיירי בספיקא של דררא
כלל,
הוחזק מקום הכותל לחד מינייהו
דממונא ,וכמש״ג לעיל )הערה כ״ה( ,באופן
ואפ״ה כ׳ הרמב״ן דלא מהני בזה תפיסה,
דליכא פלוגתא בינייהו ,וזהו דלא כמש״כ
גבי
והוא לכאו׳ סותר למש״כ הרמב״ן הנ״ל
רבינו דהרמב״ן והמל״מ הם ב׳ שיטות.
שני שטרות ,דבכה״ג דליכא חמ״ק מהני
]וכעיקר מש״כ רבינו להוכיח מדברי
תפיסה בקרקע.
הרמב״ן גבי שני שטרות
היוצאים דהיכא דליכא חמ״ק מה! תי׳יסה,
ונראה מוכח מזה ,דמש״ב הרמב״ץ בב״מ
יעוי׳ בדברי משפי ■ >חי׳ ק׳י״ט ס״ד( שב׳ לדחות
דמהני תפיסה בקרקע היכא דליכא
ראיית רבינו ,ידברי הרמב״ן נאמו׳( דוקא
חמ״ק ,זהו דווקא בספיקא שאינו דררא
במקום שהדין הוא שודא דדייני ]ודרמב״ן
דממונא] ,דומיא דשני שטרות היוצאים ביום
פסק דבשני שטרות היוצאים ביום אחד הדין
אחד דלא חשיב דררא דממונא כמבואר בגמ׳
הוא שודא ,כחד מ״ד בגמ׳ בכתובות )צד ,א(
בב״ב לה ,א[ ,משא״ב בדהיא רממונא ,מודה
ועי׳ בזה ברי״ף וברא״ש שם[ ,משא״כ היכא
הרמב״ן דלא מהני תפיסה בקרקע כלל ,ואפי׳
שהדין יחלוקו ,ס״ל להרמב״ן רלא מהני
היכא דליכא חמ״ק .והביאור בזה הוא
תפיסה בקרקע .ולפ״ז לק״מ ממש״ב הרמב״ן
כמש״נ לעיל )הערה כ״ה( בדברי המל״מ,
בריש ב״ב ,דשאני התם דלולי תפיסתו היה
דבדררא דממונא חשיבי תרוייהו מוחזקין
הדין שיחלוקו .אכן מלשון הרמב״ן בב״מ
בקרקע ,ותפיסה ממוחזק לא מהני .ולפ״ז
שב׳ ״אולם בשני שטרות וכיוצא בו״ ,לא
א״ש ,דמש״כ הרמב״ן בריש ב״ב דלא מהני
משמע דמיירי דוקא בשודא דדייני ,אלא בכל
תפיסה על מקום הכותל ,הוא בדררא
גוונא דליכא מ״ק וכמו שפי׳ רבינו ,וכ״כ
דממונא ,וכמש״כ התוס׳ ) ש ם ב ,א ר״ה לפיכך(,
לדקדק מלשון הרמב״ן בדברי חיים )דיני
משא״כ הרמב״ן בב״מ שכ׳ דמהני תפיסה
תפיסה סי׳ ו׳( ,יעו״שן.
בקרקע ,הוא בגוונא דליכא דררא דממונא,
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תמה

הראשון ספק אמרינן גם כן אין ספק מוציא מידי ודאי כמו שהסכימו האחרונים

ז״לט
ועוד יש לעיין לפי מ״ש לעיל בכלל א׳)ס״ה( דחזקת מרא קמא בממון מעין חזקה
קמייתא באיסורי הוא דמוקמינן הדבר בחזקת מה שהיה ,ובאיסורי קיימא לן
דאפילו היכא דאיתרע החזקה לפנינו אפילו הכי מוקמינן אחזקה קמייתא
לאחר ההשתנות בכל האפשרי ,וכמו בגבינות שנעשו מבהמה שנמצאת טרפה
זר
כו .כן פירש הרב המגיד בפ״א מהל׳
זכיה ומתנה ה ״ז ,וז״ל ,״ונ״ל
שטעמו בזה שלפי שחזקת זה האחרון חזקה
ברורה ודאית ,וחזקת הראשון מסופקת,
וכיון שכן מעמידים אותו בחזקת זה
שחזקתו ברורה ,ולא שייך דין אם תפס
בקרקע״ .וחנה מש״ב דלא שייך דין אם
תפס בקרקע ,כונתו דמאי דמוקמינן לארעא
ביד השני אין זה מתורת ״תפיסה״ ,דהרי
ל״ש דין אם תפס בקרקע ,אלא הוא משום
דחזקת הראשון מסופקת וחזקת השני
ודאית ,ולהכי אמרי׳ דאין ספק מוציא מידי
ודאי ,ומוקמינן לארעא ביד השני .ומבואר
מדבריו ,דתפיסה לא מחני כלל בקרקע,
ואפי׳ היכא דליכא חמ״ק ,שהרי השני
שתפס ליכא כנגדו חמ״ק ,ואפ״ה כ׳ דלולי
טעמא דאין ספק מוציא מידי ודאי ,לא
היתה מועלת תפיסתו בקרקע.
והנה על שיטת הרמב״ן והר״ן ,דבהנך בעיות
דב״מ וחזה״ב לאחר שתפס הראשון
מן ההפקר אם בא השני ותפס מחני תפיסתו,
לכאו׳ צ״ע מהא דאיתא בב״מ )כר ,א( גבי
מצא בגל או בכותל חדש ,אם היה כותל
ממולא מהם חולקין ,ולא מהני תפיסת
המוצא לזכות בכולו .ומבואר דבגוונא
דמספקא לן אם הוי החפץ של בעה״ב או של
הפקר ,חייל בזה דין יחלוקו ,ושוב לא מהני

זהב
תפיסת המוצא להפקיע דין יחלוקו .והיינו
דהך ספק אם הוי של הפקר או של בעה״ב,
נולד כבר בשעה שהיה החפץ מונח בכותל,
]עוד קודם שהגביהו המוצא[ ,ונמצא דהוי
תפיסת השני תפיסה לאחר שנולד הספק
ולכך לא מהני .וא״כ לפ״ז צ״ע ,דהרי גם
בהנך בעיות דב״מ וחזה״ב ,כבר קודם שתפס
השני ,חייל הספק אי הוי של הפקר אם לאו,
וא״כ הוי תפיסת השני תפיסה לאחר שנולד
הספק ,ואמאי כ׳ הרמב״ן והר״ן דמהני
תפיסת השני לזכות בכולו ,ומאי שנא מההיא
דמצא בכותל דלא מהני תפיסת המוצא ,כיון
דהוי תפיסה לאחר שנולד הספק.
אכן לפמש״כ המ״מ הנ״ל ניחא ,דשאני הנך
בעיות דב״מ וחזה״ב ,דמאי דמהני בהו
תפיסה הוא מטעמא דאין ספק מוציא מידי
ודאי ,ומשו״ה מהני בהו תפיסה אפי׳ לאחר
שנולד הספק ,משא״ב ההיא דמצא בכותל,
דאתי לזכות מתורת תפיסה לחוד ,לא מהני
תפיסתו לאחר שנולד הספק] .אולם לפי״ז
צ״ע במש״ב המ״מ דבעינן לטעמא דאין ספק
מוציא מידי ודאי ,דוקא משום ״דל״ש דין אי
תפס בקרקע״ ,והרי לפי להמבואר בלאו הכי
צריכים להאי טעמא ,דאפי׳ אם היה מהני
תפיסה בקרקע ,מ״מ הבא לא היה מהני
תפיסתו ,כיון דהוי תפיסה לאחר שנולד
הספק וצ״ע[.

תמו
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)שו״ע יו״ד סי׳ פ״א ס״ב( ,אם כן הכי נמי בהפקר
זר ז ה ב

כח .צ ״ ע אמאי חשיב הכא חזקה דאיתרע,
והוי בפשוטו הספק נולד מיד
בשעה שבא השני לתפוס ,וכיון דמספקא לן
באותה שעה אם הוא עדיין של הפקר ומצי
לזכות בו ,או שמא כבר זכה בו הראשון ,א״כ
יש לנו לאוקמי אחמ״ק ולנקוט דמעולם לא
יצא החפץ מרשות ההפקר ,ונמצא לפ״ז דלא
איתרע החזקה כלל .ורבינו כפי הנראה פירש
דהספק נולד רק בשעה שבא הראשון לתפוס
בחזרה ,ובאותה שעה כבר הזרעה החזקה,
דהרי כבר יצא מרשות ההפקר בודאי ,ורק
מספקא לן באיזו שעה ,וצ״ע בזה.
וכעיקר חידושו של רבינו דמוקמינן
אחמ״ק אפי׳ היכא דאיתרע,
מצינו כן בשו״ת מהרי״ט )חו״מ סי׳ ל׳( ,רעל
מאי דפריך הש״ס בב״מ )ק ,א( ,״ונוקמא
אחזקת מרא קמא וניהוי אידך הממע״ה״ ,פי׳
המהרי״ט דכונת הש״ס להק׳ ,דהיות ומספקא
לן על שעת הלידה ,אם היה קודם המכירה
או לאחריה ,א״כ יש לנו לנקוט מכח חמ״ק
דנמכרה הפרה רק לאחר הלידה .והנה בכה״ג
בודאי איתרע החזקה ,שהרי כבר יצאה הפרה
מרשות המוכר בודאי ורק מספקא לן באיזו
שעה ,ואפ״ה מוקמינן אחמ״ק .ועיי״ש שכ׳
לדמות למקוה שנמדד ונמצא חסר ) נ ד ה ב ,ב(,
דמוקמינן להמקוה אחזקתו לומר דהשתא
נחסר.
]וכבר עמד בדברי המהרי״ט בספר דברי
חיים דיני תפיסה )סי׳ ט׳( והוכיח
מדבריו דחמ״ק מהני מטעם חזקה קמייתא,
והוא כמש״כ רבינו כאן ,דהא דמהני חמ״ק
בגוונא דאיתרע ,הוא דוקא אם חמ״ק מהני
מתורת חזקה .אכן עיקר ביאורו של

המהרי״ט בסוגית הגמ׳ בב״מ הוא מחודש,
דבפשוטו במחליף פרה בחמור וילדה אין
הספק על שעת המכירה ,דזמן המכירה ידוע,
ורק מספקא לן על שעת הלידה אם היה
קודם המכירה או לאחריה ,ולפ״ז אין כוונת
הש״ס להק׳ דנוקי הפרה אהמ״ק לומר
דהשתא נמכרה ,אלא כונת הש״ס דנוקי הולד
אחמ״ק לומר רלא נמכר כלל) ,ועי׳ מש״כ בזה
כקה״י על ב״מ סי׳ ט׳ ,ס״א( ולפ״ז נמצא דלא
איתרע החזקה כלל ,וצ״ען.
ובמה שנקט רבינו דחמ״ק מהני אפי׳ היכא
דאיתרע ,יל״ע מדברי התום׳ בגיטין
)יז ,א( ד״ה מפני מה ,שב׳ לפרש טעמא
דתיקנו זמן בגט שחרור וז״ל ,״דאי לא הוה
ביה זמן ,פעמים שהיה אדם מוכר עבדו
ואח״כ כותב לו גט שחרור בלא זמן ,והיה
אומר העבד לרבו שני אייתי ראיה ששטר
מכר שלך קדם לשחרור ,שהעבד הוא מוחזק
בעצמו והלוקח בא להוציא ממנו השעבוד״.
ומבואר דבספק שחרור הוי העבד מוחזק
בעצמו ,ובקצה״ח )סי׳ רמ״א סק״ג( ,הק׳ על
דבריהם ממה שהוכיח )כסי׳ פ״ה סק״ט(,
דבספק שחרור לא חשיב העבד מוחזק ,כיון
דלהצד דלא נשתחרר הוי האדון מוחזק בו,
]דהוי כשורו וחמורו[ ,וספק מוחזק לא חשיב
מוחזק .וב׳ לתרץ דהא דבספק שחרור לא
חשיב העבד מוחזק ,הוא דוקא כנגד חמ״ק,
משא״כ בנידון התוס׳ בגיטין ,כיון דממנ״פ
יצא העבד מרשות רבו הראשון  -או ע״י
שחרור או ע״י מכירה ־ תו לא מוקמינן
אחזקת מרא קמא ,וממילא מספק מהני תפיסת
העבד בעצמו עכ״ד .והנה בשלמא אי נימא
דלא מוקמינן אחמ״ק היכא דאיתרע
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יש לאוקמה אהזקת הפקר ולומר דהפקר היה עד שזכה זה השני “ והלכך אני
מסתפק בהאי מילתא ולא מצאתי הכרע מדברי הראשונים :
זר זהב
החזקה ,א״ש תירוצו של הקצה״ח ,אולם אם
נימא כמש״ב רבינו דאזלינן בתר חמ״ק אפי׳
היכא דאיתרע ,צ״ע ,דלפ״ז גם בנידון התום׳
בגיטין הוי תפיסת העבד כנגד חמ״ק,
דמספקא לן אם בשעה שמכרו רבו הראשון
עדיין היה עבדו אם לאו ,וא״ב יש לנו לנקוט
מכת חמ״ק של רבו ראשון דרק השתא
נשתחרר ,ובשעה שמכרו רבו הראשון לרבו
השני עדיין היה עבד ,ולכאו׳ מוכח מזה
דהיכא דאיתרע חמ״ק לא מוקמינן אחזקה,
ודלא כמש״ב רבינו ,וצ״ע] .אכן יש לדון בזה
ע״פ יסוד הרמב״ן בגיטין )סד ,א( דלא מהני
חזקה מגוף לגוף) ,ועי׳ בר״ן על הרי״ף שם ל ,א(,
וא״ב ה״נ לא מהני חמ״ק של חאדון לגבי
הלוקח) ,ועי׳ בנחל יצחק אה״ע סי׳ נ״ט( ,אולם
יעוי׳ במה שהבאנו לעיל )כלל א׳ הערה ס״א(
מהמהרי״ט ) חו״ מ סי׳ מ״ח( שנקט דאפי׳ בכה״ג
מוקמינן אחמ״ק לגבי הלוקח כיון שהוא בא
מכוחו[,
ונראה ליישב ,דמש״ב רבינו דמוקמינן
אחמ״ק אפי׳ היכא דאיתרע ,זהו
דווקא היכא דליכא ״תפוס״ כלל כנגד המ״ק,
משא״ב היכא דהוא לאפוקי מ״תפוס״ לא
אזלינן בתר חמ״ק היכא דאיתרע .ואשר לפ״ז
א״ש ,דבספק שחרור ,הגם דלא חשיב העבד
״מוחזק״] ,ומשום דספק מוחזק לא חשיב
מוחזק ,וכמש״ב בקצה״ח הנ״ל[ ,מ״מ
״תפוס״ הוי] ,וכדחזינן כן בדברי התוס׳ שב׳
דמספק לא ישתעבד בו רבו שני ,ועל כרחך
דלכה״פ הוי ״תפוס״ בעצמו[ ,משא״כ
בגוונא דידן ,דהספק הוכרע ע״י חמ״ק עוד
קודם שחזר הראשון ותפס ,א״כ לא נעשה

הראשון ״תפוס״ כלל ]וכמש״נ לעיל
הערה ל״ד( ,בדברי המהרי״ט ,דהיכא דתפס
שלא כדין ,לא נחשב ל״תפוס״ כלל יעו״ש[,
וכיון דליכא ״תפוס״ כנגד המ״ק ,שפיר
מוקמינן אחמ״ק אע״ג דאיתדע,
)כלל ד׳

כט .מש״כ רבינו דשייך דין חמ״ק גבי
הפקד ,לכאו׳ הוא שלא כדברי
הרא״ש בפ״ק דב״מ )סי׳ כ״ד( שב׳ גבי משוך
בהמה זו וכו׳ ,דהראשון שהחזיק מן ההפקר
מהני תפיסתו לאשוויי ליה בעלים ,היות
וליכא כנגדו חמ״ק ,ולדרכו של רבינו צ״ע,
דהרי הוי תפיסתו כנגד חמ״ק של הפקד,
ואמאי מהניא תפיסתו לאשוויי ליה לבעלים,
ולכאו׳ מוכח מד׳ הרא״ש דל״ש חמ״ק גבי
הפקר ,ודלא כדבינו ,אולם צ״ע בטעמא
דמילתא ,ובשלמא אי נימא דחמ״ק הוא
מטעם מוחזק ,א״ש ,דל״ש דין מוחזק לגבי
הפקד ,אולם אם הוא מטעם חזקה קמייתא,
צ״ע,
וי״ל ,דנהי דחמ״ק היא מטעם חזקה ,מ״מ
לא מהני חמ״ק לאפוקי מתפוס
]דחזקה קמייתא לא מהני להוציא ממון[,
והא דקיי״ל גבי ספק בכור דאי תקפו כהן
מוציאין מידו ,אין זה משום דמהני חמ״ק
לאפוקי מתפיסתו ,אלא הוא משום דמהני
חמ״ק להכדיע דהוי ממון דישדאל עוד קודם
שתפס הכהן ,ושוב לא מהני תפיסה כלל,
דתפיסת גזילה לאו שמיה תפיסה ,וכמש״נ
לעיל )בכלל ר׳ הערה ל ״ ס ,אולם כ״ז הוא דוקא
בתופס כנגד בעלים ראשונים ,משא״כ
בהפקר ,הרי ל״ש לומר דע״י חזקת ההפקר

תמח
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ו ודע דכמו דבדבר שדינו יחלוקו מהני תפיסה לכולי עלמא וכמו שכתבתי
בסמוך ,הכי נמי בדבר שדינו יחלוקו אזלינן בכהאי גוונא בתר דוכא
לכולי עלמא .דאפילו שמואל דסובר אין הולכין בממון אחר הרוב היינו דוד,א
להוציא מחזקתו דאידך^ ,אבל כל שתחילת דינו יחלוקו דאין אחד מוחזק בו
יותר מחבירו איהו גם כן מודה דאזלינן בתר רובא .כן כתב הרב ז״ל בסימן
קכ״ה והביא ראיה מתרומת הדשן סימן שנ״ב.
זר זהב
להוציא ממון] ,וכגון שנמצא ברה״ר[ ,שפיר
דיינינן ליה לתפיסתו בגזלנותא ,דכלפי הפקר
אזלינן אחר הרוב.
ל״ש כלל מושג של תפיסת גזילה ,וממילא
לא מהני חזקת הפקר לאפוקי מתפיסתו.
אכן יעוי׳ ברשב״ם בב״ב )צב ,א( ד״ה יכול,
ומעתה לפ״ז ארווח לן שלא יסתרו דברי
שכ׳ לבאר טעמא דאין הולכין בממון
רבינו לדברי הרא״ש ,דמש״כ
אחר הרוב ,וז״ל ,״דבממונא לא אזלינן בתר
רבינו דמוקמינן אחזקת הפקר הוא דוקא
רובא אלא בתר טענה טובה״ ,ומשמע
בגוונא שחזר השני ותפס מן הראשון ,רבזה
מדבריו דמאי דאין הולכין בממון אחר הרוב
יצא
מהני חמ״ק של ההפקר לומר דלא
אין זה מכח דינא דהממע״ה ,אלא דבממון
הממון מרשות ההפקר עד שעה שבא השני
ל״ש כלל דין רוב] ,וכן משמע מדבריו שם
ותפס ,וכיון דבאותה שעה פסקנו מכח
בסמוך בד״ה לשחיטה שכ׳ ״ורובא לאו
החזקה שהוא של השני ,ממילא אם חזר
כלום הוא והוי ליה פלגא ופלגא״[ ,ולפ״ז
הראשון ותפס דיינינן לתפיסתו בגזלנותא
מאי דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא אפי׳
שכ׳
ומוציאין מידו .משא״כ ר׳ הרא״ש
היכא דליכא מוחזק ,וצ״ע מסוגית הגמ׳
דל״ש חמ״ק לענין הפקר ,הוא לגבי
בב״ק הנ״ל ,דמשמע דהא דאין הולכין
הראשון שתפס מן ההפקר ,דבזה מהני
בממון אחר הרוב הוא מכללא דהממע״ה.
תפיסתו היות וליכא כנגדו חמ״ק ,דבזה ל״ש
וכדרכו של הרשב״ם נראה להוכיח מהתוס׳
לומר דלא תהני תפיסתו כיון דאיכא כנגדו
בכתובות )יב p ,ובב״מ )צז ,ב(,
חמ״ק של הפקר ,דכלפי הפקר ל״ש כלל
שפירשו דהא דקיי״ל דברי ושמא לאו ברי
תפיסת גזילה וכמש״נ ,וחזקה לחוד לא מהני
עדיף ,הוא דוקא לשיטת חכמים ,משא״כ
להוציא מתפוס ,וא״ש,
לסומכוס דלא אזיל בתר חזקת ממון ,א״כ
ברי ושמא ברי עדיף] ,וכ״כ הרמב״ן בב״ב
ל .וכן מבואר מסוגית הגמ׳ בב״ק )מוP ,
)לד p ,ובביאור הגר״א חו״מ סי׳ רכ״ג ס״ק
ראיתא התם ״זה כלל גדול בדין
י״ט[ ,ולפ״ז נמצא דאליבא דסומכוס דלא
המוציא מחבירו עליו הראיה״ ואמרינן התם
אזיל בתר חזקת ממון ,ה״ה דמהני רוב
ד״זה כלל גדול״ הוא לאשמועינן דאין
להוציא ממון ,ולכאו׳ הוא נסתר מגמ׳ ערוכה
הולכין בממון אחר הרוב ,ומבואר דיסוד הך
בב״ב )צג ,א( דאמרי׳ התם דדינא דאין הולכין
רינא ראין הולכין בממון אחר הרוב הוא
בממון אחר הרוב הוא גם אליבא
מכח דינא רהממע״ה ,וא״כ היכא שאינו
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ולדעתי דבר מפורש בש״ם הוא בפרק לא יחפור )ב״ב כג ,(:דמוקי התם מתניתין
דתנן קרוב לזה שלו קרוב לזה שלו מחצה על מחצה שניהן יחלוקו,
בשוין ,אבל אי חד מנייהו נפיש אזלינן בתר רובא ,וכן כתבו כל הפוסקים וכן
הוא בשו״ע חו״מ סימן ר״ס )ס״ח( ע״ש הרי להדיא דבדבר ששניהן שוין בו
ואין לאחד בו חזקה יותר מלחבירו אזלינן בתר רובא ,ואפילו בתר קרוב אזלינן
בכהאי גוונא וקרוב לא עדיף כרובא.
והכי נמי בענין ברי ושמא דלא קיימא לן כרב יהודה דאית ליה ברי ושמא ברי
עדיף )ב״מ צז (:היינו נמי דוקא כשהטוען שמא מוחזק בהאי מילתא ,אבל
בדבר שאין שום אחד מוחזק בכהאי גוונא גם רב נחמן מודה דברי עדיף ,וכבר
כתב כן הרמב״ן להדיא בחידושיו לבבא בתרא בפרק חזקת הבתים )לד (:הבאתי
לשונו למעלה בכלל א׳ סעיף ז׳ עיין שם לב.
זר זהב
ונראה דנידון רבינו הוא נידון אחר מנידון
דסומכוס ,אלא ע״כ צ״ל בדעת התוס׳ כמש״כ
התום׳ ,דיסוד דברי התום׳ הוא
הרשב״ם דדינא דאין הולכין בממון אחר הרוב
להוכיח דהיכא דליכא חזקת ממון אזלינן
לא תליא כלל בדינא דהממע״ה אלא דבממון
אחר הרוב ,והוכיחו כן מרישא דמתניתין,
לא אזלינן כלל בתר רובא ,ואפי׳ היכא שאינו
דתנן חוץ לחמישים אמה הרי הוא של
להוציא ,אלא אזלינן בתר טענה טובה ,ושפיר
מוצאו ,ומשום דאזלינן בתר רובא .אולם
שייך הך כללא גם אליבא דסומכוס ,וכ״כ
נידון רבינו הוא בגוונא דלולי הרוב היה הדין
בחמדת שלמה על כתובות;טז ,א( להוכיח מד׳
שיחלוקו ,דכה״ג היה מקום לומר דהיות
התום׳ בב״מ )כ .ב( ,דס״ל כהרשב״ם יעו״ש.
ולולי הרוב היה הדין שיחלוקו ,א״כ חשיבי
אולם הדברים צ״ע מסוגית הגמ׳ הנ״ל בב״ק
)מו ,א( ,דמשמע דמאי דאין הולכין בממון אחר
שניהם מוחזקין ,כמבואר בתום׳ ב״מ )צז ,ב(
שהביא רבינו בסמוך ,וא״כ הוי הרוב
הרוב הוא מדינא דהממע״ה .ועי׳ מש״כ
להוציא .ולזה כ׳ רבינו דמסיפא דמתניתין
ליישב בזה בקו׳ כלל גדול )סי׳ י״ט הערה ד׳(
מוכח דאפי׳ בכה״ג אזלינן אחר הרוב ,דתנן
ע״פ דרכו של האו״ז בב״ק שם.
התם דבמחצה על מחצה יחלוקו ,משא״כ אי
לא .צ״ע ,דהרי הדברים מפורשים בתום׳
חד מינייהו נפיש אזלינן בתר רובא ,אלמא
בב״ב )שם ד״ה חוץ( ח״ ל,
מהני רובא גם כשהדין הוא יחליקו ,וע״ע
״דאזלינן בתר רובא דעלמא ,ואפי׳ למ״ד אין
בסמוך בהערה ל״ו.
הולכין בממון אחר הרוב ,היינו במקום
לג .וכ״ב הר״י מיגש בב״ב שם וז״ל ,״והני
שהוא מוחזק ,אבל היכא דליכא חזקה
מילי היכא דתרווייהו קא אמרי
דממונא ,אזלינן בתר רובא״ ,הרי להדיא
ברי ,אבל היכא דחד מינייהו קאמר שמא,
דהיכא דליכא מוחזק אזלינן בתר הרוב,
ואידך אמר כ!יי ,כיין ;ההיא מידי לאו
ותימה שלא הזכיר מזה רבינו מידי.
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אכל תמהני מדברי הרמב״ן ז״ל במה שכתב לעיל מינה בהאי פירקא גבי קריביה
דרב אידי בר אבין )לג (.ז״ל ,ומאי דגרסי במקצת נוסחי ארקמה רב
זר
ברשותיה דחד מינייהו הוא ,מוקמינן ליה
ברשותא דההוא דקאמר ברי ,והוי אידך
מוציא מחבירו ,דקיי״ל ברי ושמא ברי
עדיף״ .ומלשון הר״י מיגש משמע רבכה״ג
דליכא מוחזק אין פירושו שהברי זוכה
בטענתו ,אלא רק דמהני מה שטוען ברי
לאשוויי ליה ל״מוחזק״ ,וממילא הוי אידך
ממע״ה ,וכ״ב לדקדק הגרמש״ש שליט״א
בהגהותיו על הר״י מיג״ש שם.
ויעויין בנתה״מ )סי׳ קמ״ו סק״ט( ,שב׳
להוכיח דבדליכא מוחזק אמרינן
ברי עדיף ,מהא דאיתא בב״ב )לה ,ב( ,גבי
ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי ,ובא
אחד מהשוק וחטפה מהם דמוציאין מידו,
וב׳ הנתה״מ הטעם לזה ,דכיון דהנך תרי
קאתו מכח טענת ברי עוד קודם שבא האחר
והחזיק בה ,א״כ כבר זכו בממון ,ושוב לא
מהני תפיסת אחר להפקיע מהם עכ״ד .ונראה
דשורש ד״ז הוא עפמש״כ הר״י מיגש הנ״ל,
דע״י דתרוייהו קאתו בטענת ברי מהני זה
להעמיד הספינה ״בחזקתם״ ,וממילא לא מהני
תפיסת אחר להפקיע הממון מחזקתו .וכן
מדוקדק מלשון הש״ס שם דקרי ליה לזה
שתפס ״גזלן של רבים״ ,והיינו דדיינינן ליה
כתופס ממון המוחזק לחבירו ,דחשיב ״גזלן״,
)יכלשון הגמ׳ בב״ב לד ,א( ,וה״ה הכא ע״י
דתרוייהו טוענים בברי שהספינה שלהם ,א״כ
נעשה הממון בחזקתם ,ודיינינן לזה שתפס
כגזלן ,ועי׳ בשער המשפט סי׳ קל״ט סק״ב.
והנה דברי הר״י מיגש נאמרו למ״ד ברי
ושמא לאו ברי עדיף ,ובגוונא דליכא
מוחזק] ,דבזה לכו״ע אזלינן בתר הברי

זהב
וכנ״ל[ ,ופי׳ הר״י מיגש דהגדר בזה הוא
רע״י שטוען ברי ואידך שמא קאי הממון
ב״חזקת״ הברי והוי אידך ממע״ה .ויל״ע אם
כן הוא הגדר גם למ״ד ברי ושמא ברי עדיף,
ובגוונא דהממון ברשות הנתבע ,אם גם
בכה״ג ע״י הברי נעשה הממון בחזקת הברי,
או שמא בגוונא דהממון ברשות הנתבע לא
שייך לומר דיועיל הברי לאשוויי הממון
בחזקתו ןוע״ד מש״כ המהרש״א בב״מ )ק ,א(
לענין חמ״ק ,דחמ״ק מהני לאשוויי ״מוחזק״
דווקא בקיימא באגם ,משא״כ אי הממון
ברשות חד מינייהו ,ל״ש דתהני חמ״ק
לאשוויי ליה למוחזק ,עיי״שן .ונראה לפשוט
ד״ז ממש״כ התוס׳ בכתובות )יב ,כ( דמ״ד
דברי ושמא ברי עדיף הוא דוקא לחכמים
משא״כ לסומכוס לעולם חולקין ,ולכאו׳ ד׳
התוס׳ צ״ע ,שהרי מאי דס״ל לסומכוס
דבממון המוטל בספק חולקין הוא משום
דלא אלים ליה חזקת ממון ,וא״כ זהו רוקא
בברי וברי או בשמא ושמא ,משא״כ בברי
ושמא ,מהיכי תיתי תיתי שיחלוקו ,ואמאי לא
נימא בזה ברי עדיף .וע״כ מוכח מד׳ התוס׳
כמש״כ הר״י מיגש ,דהא דמהני ברי ]ואפי׳
למ״ד ברי עדיף[ ,הוא משום דמהני הברי
לאשוויי ליה למוחזק ,וא״כ לסומכוס דלא
אזיל בתר חזקת ממון ,ממילא חולקין אפי׳
בברי ושמא ,ןועי׳ בזה בספר מכתם לדוד
עמ׳ קנ״טן .ונמצינו למדים לפ״ז מדברי
התוס׳ ,דסברת הר״י מיגש ]דמהני ברי ושמא
לאשוויי הממון בחזקתו[ ,הוא אפי׳ במקום
דאיכא מוחזק .וע״ע מש״ב בביאור ד׳ התוס׳
בכלל א׳ הערה ב״ט.

קונטרס

כלל ח סעיף ו

הספיקות

תנא

חסדא בידיה דהאי גברא איני יודע היאך אפשר ,שכיון ששניהן אין מודין זה
לזה ממון המוטל בספק הוא וחולקין ,ואפילו טעין האי גברא אנא קריבנא טפי
מרב אידי ורב אידי לא קטעין דאיהו מקרב טפי וכר עיין שם .ואמאי ,כיון
דהתם לא היה שום אחד מהן מוהזק לא רב אידי ולא ההוא גברא ,כל דהאי
גברא טוען ברי דאיהו קריב טפי ורב אידי טוען שמא ואינו יודע אם הוא קרוב
טפי או האי גברא קריב טפי בכהאי גוונא הוי אמרינן ברי ושמא ברי עדיף וכמו
שהבאתי משמיה דהרמב״ן עצמו ז״ל ,וצריך עיון*:
זר
לג .נראה ליישב ,בהקדם מה שנסתפק
הגרעק״א אי מאי דאזלינן בתר
ברי ושמא היכא דליכא חזקת ממון כנגדו,
אם זהו דוקא בברי טוב ושמא גרוע ,או אפי׳
בברי גרוע ושמא טוב ,ובקונטרס החזקות
)לבעל השמן רוקח( סי׳ י׳ הוביח מד׳
הרמב״ם דברי גרוע ושמא טוב לאו ברי
עדיף אפי׳ היכא דליכא חזקת ממון .וכ״מ
בפנ״י בכתובות )יב p ,בד״ה בגמ׳ ,דהקשה
אמאי איצטריך קרא לאהדורי אבירה
בסימנים ,והרי בעל האבידה הוי ברי ואילו
מוצא האבידה הוי שמא ,וברי ושמא ברי
עדיף ,היכא דליכא חזקת ממון ,וכתב הפנ״י
דלפמש״ב התוס׳ דבברי גרוע ושמא טוב
לכו״ע לאו ברי עדיף א״ש ,ומבואר דבברי
גרוע ושמא טוב לאו ברי עדיף ,אפי׳ היכא
דליכא חזקת ממון .ועי׳ עוד מש״ב בזה
בשו״ת ושב הכהן סי׳ ס״א.
ולפ״ז א״ש ,דבגוונא דקריביה דרב אידי הוי
שמא טוב ,דהרי לא הוי ליה לרב
אידי למידע אי הך גברא הוי קריב טפי אם
לאו ,וממילא לא מהני הברי הגם שאינו
להוציא מחזקת ממון] .אכן יעוי׳ בקובץ
שיעורים על ב״ב ) או ת תס״א( ,שנסתפק אי בעי
גם ברי טוב וגם שמא גרוע או דסגי בחד
מינייהו ,ואי נימא דסגי בחד מינייהו ,אכתי

זהב
צ״ע ,ראע״ג דשמא דרב אידי הוי שמא טוב
מ״מ גם ברי דההוא גברא הוי ברי טוב ,אכן
מרהיטת לשון התוס׳ בכתובות )יב ,ב( משמע
רבעי לתרוייהו גם ברי טוב וגם שמא גרוע,
ולפ״ז א״ש וכמש״נן.
אכן בעיקר החילוק שחילקו התוס׳ בב״מ
בין ברי טוב ושמא גרוע לברי גרוע
ושמא טוב ,יעוי׳ בתומים )סי׳ ע״ה סכ״ב( שב׳
דדעת הרמב״ן בתשובה )הובא בספר התרומות
שער ל״ט ח״ב( הוא דלא כהתוס׳ ,ואינו מחלק
בזה .אכן בחידושי הרמב״ן בכתובות )יב ,ב(
מבואר להדיא כהתוס׳ דמחלק בין ברי טוב
ושמא גרוע לברי גרוע ושמא טוב ,וצ״ע.
ובספר ישועת דוד )ח״ו סי׳ נ״ז( כ׳ לתרץ קו׳
רבינו וז״ל ,״ונראה דהרי כיון
דהרמב״ן סובר דאח ודאי וספק בן ,הוי נמי
דין אין ספק מוציא מידי ודאי ,וכן הוא
ברמב״ן ביבמות פ׳ החולץ ,וא״ב הכא
לדבריו הרי רב אידי הטוען דהוא אח ואת
השני אינו יודע ,וא״כ לדבריו הרי כיון דהוי
כאן אח ודאי וספק בן דהכל שלו ,וא״כ הרי
טענתו הוי טענת ברי ,כיון ראם יתברר
טענתו דהוא אח ואת השני אין יודעים הוי
שלו ,וא״כ הוי זה טענת ברי .ובאם באו
שנים ואחד טוען שהוא בן ואת השני אינו
יודע ,והשני טוען שהוא אח ואת השני יודע,
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ז ומכל מקום לדינא מיהו נקטינן דחיכא שאין שום אחד מוחזק אמרינן ברי
ושמא ברי עדיף ,דרב נחמן לא קאמר אלא משום דאוקמה ממונא
בחזקת מאריה ,וגם בתר רובא אזלינן ככהאי גוונא וכמו שמוכח להדיא בפרק
ב׳ דבבא בתרא וכמו שכתבתי בסמוך .אלא שיש לי שום עיון בהא מילתא מחא
דכתבו התוס׳ בפרק השואל )ב״מ צז :ד״ה לימא( דלסומכוס דסבירא ליה ממון
המוטל בספק חולקין חשיב ליה כאילו שניהן מוחזקין ,ומשום הכי לרב נחמן
דסבירא ליה דלא אמרינן ברי ושמא ברי עדיף דאוקי ממונא בחזקת מאריה
סובר כן אפילו אליבא דסומכוס דאית ליה ממון המוטל בספק ]חולקין[
וכדמוכח שם בפרק השואל ע״ש* ■ ,ואם כן לפי זה אפילו לרבנן דפליגי על
זר
הרי מסתבר דלא הוי כאן דין ברי ושמא ,כיון
דכ״א טוען שהוא יורש ודאי ואת השני אינו
יודע ,ודין ברי ושמא ברי עדיף הוא רק היכא
דאף לטענת השמא הוי טענת הברי עדיף
מטענתו ,משא״כ כאן לפי טענתו לא הוי
טענתו גרוע מטענת הברי״ ,עכ״ד.
לר .מבואר מדבריהם דבגוונא ששניהם
מוחזקין בממון ,לא אמרינן
ברי ושמא ברי עדיף .ובשער משפט )סי׳ קל״ח
סלן״ג( ,כ׳ ללמוד מכאן לגבי שנים אוחזין
בטלית ,דהיכא דזה אומר כולה שלי וזה
אומר איני יודע ,הדין הוא שיחלוקו ,ודלא
כמש״כ הרמב״ן ב:.״ב )לד ,ב( ,דבשנים
אוחזין בטלית אמרי׳ ברי ושמא ברי עדיף,
יעו״ש.
אכן יעוין בנחל יצחק
שב׳ לחלק בזה בין שנים אוחזין
לדררא דממונא ,דמש״כ התוס׳ דלא מהני
ברי ושמא לאפוקי משניהם מוחזקין ,הוא
דוקא בשניהם מוחזקין שע״י דררא דממונא,
ומשום דבדררא דממונא חשיב כ״א מוחזק
רק במחצה ,וממילא כלפי אידך מחצה הוי
הברי להוציא ולא מהני ,משא״ב בשנים
)סי׳ צ״א ס״ד ענף ה׳(,

זהב
אוחזין בטלית ,כיון דתרווייהו תפסי בגוף
הטלית ,הרי בזה כ״א חשיב מוחזק בכל
הטלית ,ואין כאן מוציא מחבירו ,נוכ״כ רש״י
בב״מ )ב p ,ד״ה תרוייהו תפסי וז״ל ,״ואין
כאן מוציא מחבירו״ ,ועי׳ בקובץ שעורים
ח״ב סי׳ ט׳[ ,ולהכי אמרינן בזה ברי ושמא
ברי עדיף.
ולפ״ז יש לדחות מה שהוכיח רבינו לעיל
)כלל א׳ ס״ ס ,דבשנים אוחזין בטלית
לא אזלינן בתר חמ״ק ,ממש״כ התוס׳ כב״מ
דלסומכוס בדררא דממונא יחלוקו משום
דחשיבי שניהם מוחזקין ,די״ל דהא דס״ל
להתוס׳ דלא מהני חמ״ק לאפוקי משניהם
מוחזקין הוא דוקא גבי שניהם מוחזקין שע״י
דררא דממונא ,דבזה חשיב כ״א מוחזק רק
במחצה ,וא״כ כלפי אידך מחצה הוי מוציא,
ולהכי לא מהני חמ״ק דידיה לאפוקי הך
מחצה מחזקת חבירו ,משא״כ בשנים אוחזין
בטלית ,כיון דחשיב כ״א מוחזק בכל הטלית,
א״כ לא הוי חד מינייהו מוציא מחבירו כלל,
ושפיר יש לנו לאוקמי אחזקת מ״ק.
אכן בעיקר מש״כ הנחל יצחק לחלק בין
שנים אוחזין בטלית דחשיב כ״א
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סומכום היינו דוקא חיכא דאיכא חזקת מרא קמא או חזקת ממון ,אבל היכא
שאין שום אחד מוחזק כו כלל דאינהו גם כן מודין לסומכוס דיחלוקו ראוי
להיות נידון גם כן כאילו שניהן מוחזקין בו כמו לסומכוס ,ואם כן אפילו בדבר
שאין שום אחד מוחזק בו ראוי שלא יהני רובא או ברי ושמא להוציא מחצית
אידך מחזקתו דחשיב כאילו הוא מוחזק בו.
דש לומר דדוקא לסומכוס דסבירא ליה ממון המוטל בספק לעולם חולקין
ואפילו שיש לאחד מהן חזקת ממון או מרא קמא ,על כרחך דסובר דכל
ספק שיש בו דררא דממונא חשיב כאילו שניהן מוחזקין בו וכל אחד מוחזק
במחציתו אבל לרבנן אף על פי דמודי לסומכוס דבכהאי גוונא חולקין מכל
זר
מוחזק בכל הטלית לדררא דממונא חשיב
כ״א מוחזק רק במחצה ,צ״ב שורש החילוק
בזה .ועי׳ בקובץ שעורים >ח״ב סי׳ ט׳( ,שב׳
דהא דס״ל לתום׳ בפ׳ השואל דבדררא
דממונא חשיבי שניהם מוחזקין ,אין כוונתם
דיסוד החלוקה בדררא דממונא הוא משום
דחשיבי שניהם מוחזקין ,אלא להיפך ,מפני
שהדין הוא יחלוקו ע״ב חשבינן כאילו
שניהם מוחזקין יעו״ש ,ולפי״ז מבואר היטב
אמאי בדררא דממונא חשיב כ״א מוחזק רק
במחצה .אכן מלשון תום׳ הרא״ש בב״מ )צז,
 ,pמשמע דהא דבדררא דממונא תשיבי
שניהם מוחזקין אין זה מנח הדין יחלוקו
אלא מכח הדדדא דממונא ,יעו״ש היטב] ,וכן
משמע בנתה״מ )סי׳ ע״ו סק״ד([ .ולפ״ז צ״ע.
ואפשר לבאד החילוק בזה באופן אחד,
דבדדרא דממונא כיוון דהמוחזקות
חיילא ע״י הדרדא] ,היינו ע״י שיש סיבה
לומר שהממון שלו[ ,א״ב היות ואיכא דררא
למר ולמר ,הרי דמעיקרא לא חייל לתרווייהו
תורת מוחזקות ביותר ממחצה ,דבשם ש־ש
סיבה לומר שהממון הוא של האחד ,ה״נ יש
סיבה לומר שהממון הוא של חבירו ,ומהני

זהב
הא גופא להגביל חזקתו של ב״א בממון דלא
יחול ביותר ממחצה ,משא״ב בשנים אוחזין
בטלית ,דיסוד חזקתם בטלית היא ע״י
תפיסתם ,ותפיסתם היא בכל הטלית ,ממילא
גם מאי דחייל להו תורת מוחזקות הוא בכל
הטלית ,ודו״ק.
לה .כבר תמהו על רבינו ]עי׳ בנחל יצחק
סי׳ צ״א ס״ד ענף ר[ ,נדברי
התוס׳ בב״מ ריש פ׳ הבית והעליה ו־״ה
לימא ,דמבואר שם להדיא דיסוד זה דבדררא
דממונא תשיבי תרווייהו מוחזיקין הוא גם
אליבא דחכמים.
אכן מדברי תוס׳ הרא״ש בב״מ יש לדקדק
כמש״ב רבינו ,דהנה בתוס׳ הרא״ש שם
)צו ,ב( ,כ׳ לבאר סברת סומכוס דבממון
המוטל בספק חולקין כדרכם של התוס׳
דבדררא דממונא חשיבי תרווייהו מוחזקין,
אולם בריש פ׳ הבית והעליה הק׳ התוס׳
הרא״ש את קו׳ התוס׳ ,והשמיט להך תירוץ
דבדררא דממונא חשיבי תרווייהו מוחזקין,
והביא רק לאידך שינויי דהתוס׳ .ומבואר
מזה כמש״ב רבינו ,דיסוד ד״ז דר ררא
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מקום לא מטעמיה הוא ,דאליביה דסומכוס חשיב כאילו שניהן מוחזלוין בו,
ולרבנן שניהן אין מוחזקין בו ולפי שאין לומר בו אוקי ממונא בחזקת מאריה
משום הכי חולקין.
זר זהב
דממונא חשיבי תרווייהו מוחזקין הוא רק
אליבא דסומכוס ,ולא אליבא דחכמים.
]ועד״ז מבואר בד׳ הרבינו פרץ שם צז ,ב
וקטז ,ב יעוי״ש[.
ועד״ז יש להוכיח מדברי הרמב״ן ,דהנה
כב״מ )צו ,ב( כ׳ הרמב״ן דלסומכוס
בממון המוטל בספק לא אמרי׳ ברי ושמא ברי
עדיף כיון דחשיבי תרוייהו מוחזקין )וכהתום׳
שם( ,ואילו בב״ב )לד p ,כ׳ הרמב״ן ,דבדררא
דממונא ,היכא שאין הממון ברשות חד
מינייהו ,אמרי׳ ברי ושמא ברי עדיף ,וכ׳
הטעם לזה וז״ל ,״כיון דליכא לחד מינייהו
חזקה דממונא״ .הרי דס״ל דבדררא דממונא
לא חשיבי שניהם מוחזקין ,וליכא לחד
מינייהו חזקה דממונא ,ולהכי אמרי׳ ביה ברי
עדיף .וצ״ע דלכאו׳ הוא סותר למש״כ
הרמב״ן בב״מ דבדררא דממונא חשיבי
שניהם מוחזקין .אלא על כרחך צ״ל כמש״כ
רבינו ,דהא דבדררא דממונא חשיבי תרווייהו
מוחזקין הוא רק לשיטת סומכוס ,משא״כ
דברי הרמב״ן בב״ב] ,דליכא לחד מינייהו
חזקת ממון[ ,הם לדינא ואליבא דחכמים.
וע״ם יסור זה יש לבאר את ד׳ התום׳
התמוהים בב״מ )ב ,א( ד״ה יחלוקו,
שב׳ דלסומכוס היכא דאיכא דררא דממונא
הדין הוא שחולקין ,הגם דאין החלוקה יכולה
להיות אמת .וצ״ע מה שתלו ד״ז בפלוגתא
דסומכוס ורבנן] ,ועי׳ בשו״ת ושב הכהן סי׳
ס״אן ,והרי אף לרבנן היכא דליכא מוחזק
הדין הוא יחלוקו ,וכמו שהעלו התוס׳ בב״ב
)לה ,א( ד״ה ומ״ש מסוגית הגמ׳ שם,

וא״כ כשם שלסומכום בעי שהחלוקה תהא
אמת ,ה״נ לרבנן ]בגוונא דליכא מוחזק[ בעי
שהחלוקה תהא אמת ,וצ״ע.
ונ ר א ה רעל כרחך מבואר מזה ,דיסוד הדין
שיחלוקו בממון המוטל בספק
אליבא דחכמים ,ויסוד הדין שיחלוקו בממון
המוטל בספק אליבא דסומכוס ,אינו מאותו
הגדר .והביאור בזה הוא לפמש״כ רבינו,
דלשיטת סומכוס מאי דבדררא דממונא
יחלוקו הוא משום דחשיבי תרוייהו
מוחזקין ,דבזה זכיית כ״א מהם במחצה הוא
מדין הממע״ה ,ולא מדין ממון המוטל
בספק ,ולהכי לא איכפת לן במאי דאין
החלוקה יכולה להיות אמת] ,דמאי דבעי
שהחלוקה יכולה להיות אמת הוא דוקא
בחלוקה של ספק ,דאין בי״ד חולקין מספק
אא״כ החלוקה יכולה להיות אמת[ ,משא״כ
חכמים ,לא ס״ל להך סברא דבדררא
דממונא הוו שניהם מוחזקין ,ומאי דחולקין
בדררא דממונא )היכא דליכא מוחזק( ,אינו
מדין הממע״ה ,אלא מדין ממון המוטל
בספק חולקין ,ולהכי בעי חלוקה יכולה
להיות אמת] .ולפ״ז צ״ל דהא דבעי בשנים
אוחזין בטלית חלוקה יכולה להיות אמת,
)כמבואר בתוס׳ שם( ,הוא משום דגם
בשנים אוחזין בטלית ,יסוד החלוקה הוא
מדין ממון המוטל בספק ולא מדין
הממע״ה ,כיון דכ״א חשיב מוחזק בכולה
ואין כאן מוציא מחבית ,וכמש״כ רש״י שם
)ב ,ב( ,וכן הוכיח הגדנ״ט שם בדעת התום׳
הנ״ל ,ולא דמי לשניהם מוחזקין שע״י
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תנה

ועל פי זה יש לתרץ קושית התום׳ דפרק ב׳ דבבא כתרא^י דף הנ״ל )כג(:
זר
דררא דממונא )לשיטת סומכוס( ,דבזה כ״א
חשיב מוחזק רק במחצה ,וע״ע מש״ב בנחל
יצחק סי׳ צ״א ס״ד ענף ה׳[.
לו .ביאור דבריו ,דהנה תנן התם ניפול
הנמצא בין שני שובבות
יחלוקו ,ואיתא בגמ׳ דזהו אפי׳ היכא דחד
מינייהו נפיש ,והק׳ התום׳ דאי חד מינייהו
נפיש אמאי לא ניזל בתר רובא ,וע״ז כ׳ רבינו
דקושייתם תתיישב לפמש״נ הבא ,והיינו
דכיון דבדררא דממונא חשיבי תרווייהו
מוחזקין ,להבי לא אזלינן בתר רובא ,וע״ד
מש״ב התוס׳ בב״מ )צז ,ב( לענין ברי ושמא.
ואע״ג דחכמים פליגי על יסוד זה דבדררא
דממונא חשיבי שניהם מוחזקין ,צ״ל
דהמשנה התם קיימא אליבא דסומכוס,
]ויעוי׳ בב״מ )ק ,א( דמוקמינן למתני׳
דמחליף פרה בחמור אליבא דסומכוס[.
ובדעת התוס׳ דמיאנו בזה ,צ״ל דדחיקא להו
להעמיד המשנה דוקא אליבא דסומכוס.
אכן לפמש״ב הנחל יצחק )הובא לעיל
בהערה ל״ה( להוכיח מהתוס׳ בב״מ
)קטז ,ב( ,דאף רבנן ס״ל ליסוד זה דבדליכא
מוחזק חשיבי תרווייהו מוחזקין ]ודלא
כמש״ב רבינו[ ,באמת תקשי אמאי לא תירצו
התוס׳ בב״ב דהא דלא אזלינן בניפול הנמצא
בתר רובא הוא משום דחשיבי תרווייהו
מוחזקין ,וכמו ש תי ח רבינו.
ונראה ליישב ,דהתוס׳ בב״ב מחלקים בזה
בין ברי ושמא לרוב ,דדוקא ברי
ושמא לא מהני בדררא דממונא ,משא״ב רוב
מהני .והביאור בזה ,דשאני רוב דמהני לסלק
את הספק וממילא לא חשיבי תרווייהו
מוחזקין ,וא״ב אין הרוב בגדר מוציא כלל,

זהב
משא״ב דין ברי ושמא ,כיון דאינו מתורת
בירור ,אלא הוי רק דין בהלכות טענות,
]וכמש״ב הגרש״ש בשע״י ) ש ״ ו פי״ח( ,דהברי
זוכה בטענתו[ ,א״ב לא מהני לסלק את
הספק ,וממילא הוו תרווייהו מוחזקין ,וחשיב
הברי להוציא ולא מהני.
אכן בעיקר משנ״ת ןדבדררא דממונא
אזלינן בתר רובא כיון דמהני הרוב
לסלק הספק ולא חשיבי מוחזקין[ ,יש
לעיין מסוגיא ערוכה בב״ב )צג ,א( ,דפרכינן
התם לרב דס״ל דהולכין בממון אחר הרוב,
מהא דתנן שור שנגח את הפרה ונמצא
עוברה בצדה ,דמשלם ח״נ לפרה ורביע
לולד ,ומוקמינן לה בריש שור שנגח
כסומכוס ,דממון המוטל בספק חולקין,
וקשיא על שמואל דאמאי לא אזלינן בתר
רוב פרות דמתעברות ויולדות וזו מחמת
נגיחה הפילה ,ומוכיח מזה הש״ס דלא
אזלינן בממון אחר הרוב ,ע״כ סוגית הגמ׳.
ולפמש״נ צ״ע ,דהרי בכה״ג שהדין הוא
יחלוקו ,לכו״ע אזלינן אחר הרוב ,כיון
דמהני הרוב לסלק את הספק וממילא לא
הוו תרוייהו מוחזקין ,וכאמרינן גבי ניפול
הנמצא דמה״ט אזלינן ביה אחר הרוב,
וצ״ע מ״ש הכא.
ונראה ,דשאני ההיא דשור שנגח את
הפרה ,דאע״ג דהוי ממון המוטל
בספק ]והוו שניהם מוחזקין[ ,מ״מ מאי דהוי
המזיק מוחזק אין זה מכח הדררא דממונא,
אלא ע״י עצם היותו של הממון תח״י ,דדוקא
כלפי התובע הוא דבעי לדררא דממונא
להחשיבו למוחזק ,משא״ב לגבי המזיק ,הרי
בלאו הכי הוי מוחזק מכח מה שתפוס בממון
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זר זהב
והד ברשותו ,וכמש״כ כן בתום׳ רבינו פרץ
הספק יותר מרובא דאיתא קמן ,וכמש״כ
בב״מ )צז p ,יעו״ש .ולפ״ז א״ש ,דהגם
הש״ש )בש״ב פט״ו( והרעק״א בכתובות )יג ,א(
דמהני הרוב לסלק את הספק ,מ ״מ אכתי
וצ״ען.
חשיב המזיק מוחזק בממון ע״י שנמצא
ולפי האמור יש לדון במש״כ רבינו כאן
תח״י ,ולא מהני הרוב להוציא מיניה,
ובכלל א׳ ס״ב לבאר סברת סומכוס
]דדווקא בניפול הנמצא כיון דאין הניפול
דבדררא דממונא לא מוקמינן אחמ״ק ,דהוא
ברשות חד מינייהו ,א״כ כל מאי דחשבינן
משום דבדררא דממונא חשיבי תרווייהו
לתרוייהו כמוחזקין בממון הוא אך מכח
מוחזקין ,ולא מהני המ״ק לאפוקי אידך
הדררא דממונא ,וכיון דמהני הרוב לסלק את
מחצה מחזקת חבירו ,ולהמבואר צ״ע,
הספק ,הרי דשוב לא הוו מוחזקין כלל,
דאמאי לא תהני החזקה להכריע את הספק,
ושפיר אזלינן אחר הרוב[,
ושוב לא הוו תרוייהו מוחזקין .וצ״ל דשאני
ולפי המבואר יש לדון במה שהעלה הנחל
יצחק )סי׳ צ״א ס״ד ענף ו׳( ,דלא מהני
מגו בדררא דממונא ,כיון דבדררא דממונא
חשיבי תרוייהו מוחזקין ומגו להוציא לא
אמרינן] ,וכ׳ לדמות ד״ז למש״כ התוס׳ לענין
ברי ושמא ,דלא מהני בדררא דממונא כיון
דחשיב להוציא משניהם מוחזקין[ .ולפי
האמור יש לחלק בזה בין ברי ושמא למגו,
דדין מגו הוא מתורת בירור והוכחה וא״כ
דמי לרוב דמהני בדררא דממונא ,משא״כ
ברי ושמא כיון דהוא מדיני טענות חשיב
להוציא ,ולא מהני .אכן יש לדון לאידך
גיסא ,דאפי׳ אי מגו מהני מתורת בירור ,מ״מ
אין זה בירור גמור על המציאות לומר מאי
הוי ,אלא רק דמהני להאלים טענתו ,וכמש״כ
הרשב״ם בב״ב )לג p .ד״ה מה לי ,וא״כ לא
מהני לסלק הספק ,ואכתי הוו מוחזקין,
וממילא חשיב להוציא ,ומגו להוציא לא
אמרינן ,וצ״ע] .ועי׳ באמרי בינה )דיני טוען
ונטען סי׳ ס  ,שהעלה דבדררא דממונא אזלינן
דוקא בתר רובא דאיתא קמן להוציא מחזקת
שניהם )וכההיא דניפול הנמצא( ,משא״ב
רובא דליתא קמן לא מהני .ולפי האמור הוא
תמוה ,שהרי רובא דליתא קמן מהני לסלק

דין חזקה דהוי רק מתורת הנהגה בספיקות,
וכמו שהאריך בזה בשערי ישר בשער
החזקות עיי״ש ,וכיון שלא מהני החזקה
לסלק הספק ,א״כ אכתי הוו תרווייהו
מוחזקין ,וממילא הוי להוציא ולא מהני ,וע״ד
משנ״ת לענין מגו.
יבאופ״א יש לחלק בין רוב לברי ושמא,
דדוקא רוב מהני בדררא דממונא
כיון דהרוב הוא מעצם הספק והגופא
דעובדא שלפנינו ,ונמצא דעיקר חלות הספק
הוא בהדי הרוב ,ולכך מהני הרוב דמעיקרא
לא יחול בזה דין יחלוקו ,ושוב לא הוי
תרוייהו מוחזקין ,משא״כ לגבי דין ברי
ושמא ,הרי לא הוי מעצם הספק ,אלא מדיני
הטענות שבין הבע״ד ,וכיון דמצד עצם
הספק )מבלי טענותיהם( הדין הוא שיחלוקו,
ע״כ חשיבי תרווייהו מוחזקין ,ולהכי דיינינן
להברי כ״מוציא״ ,ולא מהני.
ולפ״ז נראה לקיים מש״כ הנחל יצחק דמגו
לא יהני בדררא דממונא ,דלפי ביאור
זה אכן דמי מגו לברי ושמא ,דאינו מעצם
הספק אלא מדיני הטענות של הבע״ד ,ולהכי
חשיב להוציא .אכן לפ״ז נראה דאף חמ״ק
תהני בדררא דממונא ,דהלא דין חזקה הוא
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תנז

ד״ה מצאו בין שני שובכין ,ולא צריכיגן למ״ש התום׳ שם דהוי מצי למימר
ולטעמיך ,עיין שם ודו״ק^':
זר
מעצם הספק ,ולא מדיני הטענות ,ומהני
החזקה שמעיקרא לא יחול דין יחלוקו,
וממילא לא הוי להוציא ,ודו״ק.
לז .מבואר מרבדי רבינו דספיקא דניפול
הנמצא בין שני שובבים חשיב
לדררא דממונא ,וכ״ב הנתה״מ )סי׳ ע״ו סק״ד(
ובאמרי בינה דיני טוען ונטען )סי׳ י״ב ד״ה
ועוד(] ,ודמי למש״ב התום׳ בריש ב״ב גבי
כותל שבין שני שותפין דחשיב דררא
דממונא ,ועי׳ בזה בקצה״ח סי׳ קנ״ז סק״ג[.
אולם באו״ש בסוף הלכות עדות כ׳ דסוגיא
דניפול הנמצא מיידי בשני כתי עדים
המכחישים זא״ז ,וכ״ב בפורת יוסף בב״ב
)שם( ,ולפ״ז ע״ב דלא הוי דודא דממונא,
דהרי בגמ׳ בב״ב)לא .ב( מבואר דבתו״ת שייך
דין כל דאלים גבר ,ואילו בדררא דממונא
מפורש בב״ב >לה ,א( דליכא לדינא דכל
דאלים גבר] .ויעוי׳ בדברי חיים )דיני קידושין
סי׳ כ״א( דהקשה דבניפול הנמצא יהיה הדין
כדא״ג ,ותי  pע״ז דהא דחולקין בניפול
הנמצא הוא מדין שנים אוחזין ,דהמוצא
תופס את הניפול בחזקת שניהם ,וע״ד מש״ב
התוס׳ בריש ב״מ גבי מנה שלישי ,דהנפקר
תופס בחזקת שניהם .ולדרכו נמצא דניפול
הנמצא לא הוי דררא דממונא[.
והנה בב״מ )כח .א( איתא דסימנים וסימנים
עיח ,והק׳ ע״ז הגרעק״א )שם( ,דלפי
כללי הספיקות המבוארים בתוס׳ ריש ב״מ,
היה בדין שיחלוקו .ועי׳ בחידושי הגר״ח על
ב״מ שתי׳ ע״ז ,דשאני מוצא אבידה ,דכיון
דכבר נתחייב בהשבה ,שוב ל״ש לפסוק
יחלוקו ,שהרי ע״י החלוקה לא יתקיים חיוב

זהב
ההשבה של המוצא ,ולהכי יניח .אולם דברי
הגר״ח צ״ע מההיא דניפול הנמצא ,דאמרי׳
התם יחלוקו ,הרי להדיא דאע״ג דכבר דנתחייב
המוצא בהשבה מ״מ פסקינן יחלוקו ,וכבר הק׳
כן בקובץ שעורים על ב״ב אות ע״ט ,יעו״ש.
אכן לדרכו של רבינו דניפול הנמצא בין
שני שובכות הוי דררא דממונא ,יש
לישב קו׳ זו .דהנה יש להסתפק בעיקר דינא
דיחלוקו ,אם עי״ז חייל לכ״א זכות ממון
במחצה ,ואפי׳ אי כלפי שמיא גליא שאינו
הבעלים ,מ״מ מכח דינא דיחלוקו אית ליה
זכיית ממון בגויה ,או שמא היות וכל דין
החלוקה הוא רק מתורת הנהגה ופשרה,
א״כ מה שנוטל כ״א מחצה הוא רק מספק,
ואם כלפי שמיא גליא דבאמת הוי ממון
חבירו ,נמצא דלית ליה שום זכיה בגויה.
וכבר עמד בנדון זה בשערי ישר )ש״ה סיף
פ״י( ,ונקט כהאופן הראשון ,דע״י דין
יחלוקו זכה כ״א במחצה] ,ועי׳ בשיעורי
הגר״ש רתובסקי זצ״ל על ב״מ )סי׳ א׳ אות ג׳(
שכ׳ לדמות ד״ז להא דמבואר בב״מ )ו ,ב(
דע״י דין הממע״ה זוכה בממון ,אפי׳ להצר
דכלפי שמיא גליא דאין הממון שלו ,וא״כ
ה״ה לענין דין יחלוקון .אולם נראה דכ״ז
הוא דוקא בספיקא דדררא דממונא ,דבזה
דינו של הספק הוא שיחלוקו ,ולהכי חייל
לכ״א מינייהו זכות גמורה במחצה .משא״כ
בשאר ספק ממון שאינו דררא דממונא
]וכגון שנים אוחזין בטלית  -להצר
דהחלוקה שם מתורת ספק  -או בשני
שטרות היוצאים ביום אחד[ ,דבזה החלוקה
היא רק מתורת פשרת בי״ד ,הרי בזה ליכא

תנח
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זר זהב
תורת זכיה במחצה ,אלא רק לאחר שחלקו
בי״ד בפועל את הממון.
ואשר לפ״ז תתיישב היטב קושית הקו״ש
על הגר״ח מניפול הנמצא ,דשאני
ניפול הנמצא ,דכיון דהוי דררא דממונא
א״כ שייך בזה דין יחלוקו אע״ג דאיכא חיוב
ההשבה ,דע״י שחייל בין שניהם דין יחלוקו,
נמצא דזכה כ״א במחצה ,וממילא אף חיוב

ההשבה הוא לשניהם ,ושפיר מתקיים חיוב
ההשבה ע״י שחולקים ביניהם .משא״ב
בספיקא דסימנים וסימנים ,כיון דלא חשיב
לדררא דממונא ,שהרי הספק נולד ע״י
טענותיהם ,נמצא דליכא להו תורת זכיה
בממון ]להצר דכלפי שמיא גליא שהוא של
חבירו[ ,וממילא ל״ש לפסוק בזה יחלוקו,
כיון שע״י החלוקה לא יתקיים חיוב ההשבה,
ולכך הדין הוא שיהא מונח ,וא״ש.
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תנט

כלל ט
יבאר דחפיסה מחני בכל דבר כשחופם עבור חוב ,אבל לתפוס חפץ
עבור חפץ אחר אשר נידונין עליו לא מחני:

א דע שהרב ז״ל )סימן ק״ח  -קי״ג( העלה דבגוונא דמהני תפיסה אז מהני בכל
דבר ,והאריך הרבה בראיות מדברי תשובות האחרונים ז״ל ודלא
כמהרש״ל ז״ל )בים של שלמה ב״ק פ״ב סוף סימן ה׳( ואני מצאתי חבר למוהרש״ל
ז״ל ,הלא הוא מוהרי״ט בח״א סימן ע״ב )ד״ה ויש לנו לחקור( דסבירא ליה גם כן
דלא מהני תפיסה אלא במחליף פרה בחמור רטוען ברי על גוף הולד ועיין
שם י .ומכל מקום לענין דינא מסתכר כדעת הרב ז״ל שכן להקת כל האחרונים
ז״לג ,וכן נראה לי ראיה מדברי הרא״ש דפרק ב׳ דכתובות )סי״ג( גבי שנים
זר זהב
א .י עוי׳ ביש״ש שם דמיירי בתופס עבור
חוב ,ובזה הוא דחדית דלא מהני
תפיסה בכל מילי ]משא״ב בתופס בעבור
חפץ ליכא נידון כלל ,דבזה כו״ע מורו דלא
מהני תפיסה בכל מילי כנגד חפץ אחר ,אלא
בעי שיתפוס הדבר עצמו ,וכמש״ב רבינו
בסמוך[ .ויעוי׳ בנחל יצחק )דיני תפיסה בדרדא
דממונא סי׳ ד׳ ענף ג׳( שב׳ לבאר דברי היש״ש,
דהיכא דתופס עבור חוב אינו זוכה בגוף
החפץ אלא הוי רק משכון אצלו ,ומשו״ה לא
נעשה למוחזק בו ,דדץ מוחזק שייך דווקא
היכא דאית ליה צד זכיה בממון שתח״י,
משא״כ בתופס עבור חוב ,דממ״נ אין החפץ
שלו ,ל״ש דיחשב ל״מוחזק״ בו .ובדעת
הסוברים דמהני תפיסת חפץ עבור חוב ,כ׳
הנחל יצחק דכיון דקיי״ל דבע״ח קונה
משכון ,ולטענת התופס הוי הנתבע מחוייב
לו ,א״כ לפי טענתו יש לו קנין בגוף החפץ
ושפיר נעשה מוחזק בו .ועיי״ש מש״כ לחדש
לפ״ז דבחוב של נזקין ושכירות ]שאינו חוב
הלוואה[ ,כיון דבזה אינו קונה למשכון ,א״כ
לכו״ע לא מהני בזה תפיסת חפץ עבור חוב
הנזק או השכירות.

ב .ו ז ״ ל המהרי״ט שם ,״ובעניותי נראה
בעיני דכל כה״ג מפקינן מיד
התפוס שכל שאינו תופס החפץ לומר שהוא
שלו אלא מטענת חוב אחר וכו׳ לא מהניא
תפיסתו דאוקי הני בהדי הני ואוקי חפצא
בחזקת מ״ק דומיא דבר שטיא וה״ה גבי
מטלטלי״ ,ומשמע דכיון דאין החפץ נעשה
שלו הרי חזר דינו להיות נידון כקרקע דלא
מהני ביה תפיסה כיון דקאי בחזקת המ״ק
וכדאמרי׳ גבי בר שטיא ,דקרקע בחזקת
בעליה עומדת .וע״ע במש״כ שם וז״ל ,״אבל
בדבר שהוא תופס ,שאפי׳ לדבריו אין לו
בגופו של חפץ זה כלום ,אלא שהוא תפוס
בו שיהיה נאמן על דבר אחר לא מקרי
הוצאה מיד המוחזק״ ,והיינו כמש״נ לעיל
בהערה א׳ ,דכיון דממ״נ אין החפץ שלו אינו
נעשה מוחזק בו.
ג .וכן הכריע בקצה״ח )סי׳ ע״ב ס״ק כ״ה( .ועי׳
בנתה״מ )שם ס״ק ל״ה( שהשיגו וז״ל,
״ומש״כ בספר קצה״ח הטעם דמהימן כשיש
עדים כיון שנולד הספק על פיהם הוי כדררא
דממונא דמהני תפיסה ,ליתיה ,כמש״כ בדיני

תם
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החתומין על השטר ,ועיין שם שכתב ואי תפס מטלטלין לא מפל,ינץ מיניה,
והתם אין לו טענה על גוף המטלטלין אלא ממונא ל,תבע ליה י.
זר זהב
תפיסה ,דלא מהני תפיסה רק בטוען על גוף
החפץ שהוא שלו ולא בטוען שיש לו שעבוד
על החפץ״ .ועי׳ מש״כ בקצה״ח במשובב
שם ה״ל ,״ועי׳ בקונטרס הכללים לאחי הרב
וכו׳ שהעלה כהכרעת הש״ך בתקפו כהן,
דמהני תפיסה אפי׳ אינו טוען על גוף החפץ,
וגם בדררא רממונא כתב שם דמהני תפיסה
אפי׳ אינו תובע גוף החפץ ונכונים דברינו
שם בקצה״ח.״

שם לך ולא מהני תפיסה״ .ועי׳ לעיל )כלל ג׳
הערה ב׳( מה שהבאנו בשם הגרא״ז שב׳
לבאר את ראיית הרבינו יונה מההיא דפ׳
אלמנה ,דכוונת הרבינו יונה להוכיח דהתופס
ממון עבור חוב לא זכה בממון שתפס,
וממילא לא נעשה למוחזק בו ולכך לא מהני
תפיסתו .אלא שלפ״ז נמצא דיסוד דינו של
היש״ש תליא בפלוגתת הרא״ש והרבינו יונה,
ולא משמע כן.

אכן יעוי׳ בש״ש )ש״ד פי״א( שכ׳ דאפי׳
לדעת הש״ך ]דס״ל דבעבור חוב נמי
מהני תפיסה[ ,זהו דווקא בםפיל,א דדינא,
משא״כ בספק של דררא דממונא ,מודה
הש״ך דלא מהני תפיסה אלא בגופו של חפץ
שדנים עליו ,ולכאו׳ הוא דלא כדבריו
במשובב ,וצ״ע.

אכן נראה דאיכא נפ״מ בין דברי הרבינו
יונה לדברי היש״ש ,דהיש״ש ס״ל
רדוול,א תופס חפץ עבור חוב לא מהני,
ואולם בתופס מעות שפיר מהני תפיסתו,
משא״כ מדברי הרבינו יונה מוכח דס״ל
דאפי׳ בתזפס מעות לא זכה בהם ולא נעשה
למוחזק במעות .דיעו״ש בד׳ הרבינו יונה
שכ׳ דמה״ט דאמרי׳ מאן שם לן ,ע״כ צריך
לאוקמי הסוגיא בכתובות בגוונא שהתפיסוהו
הבי״ד ולא תפס הממון מעצמו] ,ודלא
כמש״ב התוס׳ והרא״ש שם[ ,ואי נימא
דהרבינו יונה מודה דבגוונא שתפס מעות
מהני תפיסתו ]וכהיש״ש[ ,תקשי אמאי בעי
לאול,מי דוקא בהתפיסוהו בי״ד ,והרי אפשר
לאוקמי בפשיטות בגוונא שתפס מעצמו אלא
שתפס מעות ,ומדמיאן בזה הרבינו יונה ,ע״כ
דפליג בזה על היש״ש ,וס״ל דאם׳ בתפס
מעות] ,ולא דזוקא חפץ[ ,אמרינן ״מאן שם
לך״ ,ולא זכה במעות ,ולהכי מוקי לה הרבינו
יונה דוקא בהתפיסהו בי״ד,

ועי׳ בתומים בקיצור תקפו כהן)נ״ג-נ״ד( שכ׳
לחלק בדעת הש״ך באופ״א ,דתפיסה
מהני שלא על גופו של חפץ דווקא בספיקא
דתו״ת ,משא״ב בדררא דממונא לא מהני
תפיסה אלא על גופו על חפץ ,וצ״ב הסברא
בזה .וז״ל הריטב״א בב״מ )ז ,א( ,״ודוקא
בשתפס הדבר עצמו שחולל,ים עליו ,אבל אם
תפס ממנו דבר אחר בכח מה שחלוקים עליו,
מוציאין אותו מידו ,דלגבי הא אית ליה
חזקת ממון״ .ומשמע מדבריו כהיש״ש ,דלא
מהני תפיסה אלא בדבר עצמו.
ר .אכן יעוי׳ ברא״ש שם שהביא בשם
הרבינו יונה דלא מהני תפיסה
בכה״ג וז״ל ,״ומצאתי בשם הר״ר יונה שב׳
דתפיסה לא מהני ,מדאמר לל,׳ בפ׳ אלמנה
)צח .א( גבי אלמנה שתפסה דאמרינן לה מאן

אכן שי׳ הרבינו יונה בזה צ״ע ,דהנה יעוי׳
בב״מ )ו ,ב( דתנינא אחד בכור אדם
ואחד בכור בהמה הממע״ה ,ותלי לה הש״ס
בדין תקפו כהן אי מוציאין מידו ,והרי ספק
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גם ראית הרב מדברי הרא״ש בפרק ב׳ דבבא קמא )סי׳ ב( שכתב ולרבותינו
האומרים דבכל תיקו אי תפס לא מפקינן מיניה בחצר הניזק אי תפס מגבי
ליה נזק שלם ,וברשות הרבים אי תפס הבהמה מגבי ליה חצי נזק ,ומדכתב
ברישא סתמא אי תפס ואחר כך כתב אי תפס הבהמה אלמא דברישא אפילו
תופס מטלטלין מהני ,אלמא דמהני תפיסה בכל דבר ,והיא ראיה שאין עליה
תשובה ה.
זר זהב
בכור אדם הוי ספק חוב של ה׳ סלעים לכהן,
ואפ״ה מבואר דמהני בזה תפיסה הגם דהוי
ספק חוב .ובשלמא לשי׳ היש״ש י״ל דמיירי
בתופס מעות דבכה״ג מחני תפיסה ,אולם
לשיטת הרבינו יונה דלא מהני תפיסה כלל
בחוב ,דאמרי׳ מאן שם לך ,תיקשי ,שהרי
בברייתא מפורש דבספק בכור אדם מהני
תפיסה .ויעוי׳ במחנ״א )הל׳ וכיה ומתנה
ה״ח( שנקט בדעת הרמב״ם דאע״ג דבספק
בכור בהמה מהני תפיסה ,מ״מ בספק בכור
אדם לא מהני תפיסה כיון דהוי הספק בחיוב,
ותקשי עליו מהברייתא הנ״ל] .ועי׳ בקובץ
שיעורים על ב״ק )אות כ׳( שכ׳ להוכיח דלא
כהמחנ״א ממש״כ רש״י בב״ק )סו ,א( דמהני
תפיסת הכהן גבי ראשית הגז ,דהרי בראשית
הגז ליכא הפרשה ואינו אלא חיוב ,ואפ״ה כ׳
רש״י דמהני תפיסה .אכן דבריו תמוהים ,דד.רי
המחנ״א מיירי בגוונא של תפיסת ספק ,דבזה
ס״ל דכיון דהוי רק ספק חיוב לא מהני
תפיסתו ,כיון דאינו נעשה למוחזק בממון
בספק חוב וכמש״ג לעיל ,משא״כ בחיוב גמור
פשיטא דמהני תפיסה ,ועי׳ מש״כ להשיג על
המחנ״א באמרי כינה דיני פדיון הבן סי׳ א׳[.
ומצאתי שעמד בקושיא זו ברי״ט אלגזי
בבכורות פ״א אות ח׳ ס״ז ד״ה
בלשון ןועיי״ש שהביא מהרדב״ז בפי״א
מהל׳ בכורים הי״ט שפי׳ כן את ד׳ הרמב״ם

דבספק בכור אדם לא מהני תפיסה והק׳ עליו
מהברייתא הנ״ל[ ,ותירץ ע״ז ,דע״כ צ״ל
לשי׳ הרמב״ם דפסק רתקפו כהן אין מוציאין
מידו ,דהביאור בלשון הברייתא ד״הממע״ה״
מתחלק ,דלגבי ספק בכור בהמה ,אי תפס
הכהן מקרי הישראל ממע״ה ,משא״כ בבכור
אדם ,לישנא דהממע״ד ,לעולם קאי על הכהן,
דאפי׳ לאחר שתפס הכהן ,מ״מ אכתי מקרי
הכהן ממע״ה.

והביאור

בזה הוא לפמש״נ לעיל )בהערה

א׳( ,דהא דלא מחני תפיסה
בחיוב הוא משום דלא מהני תפיסתו לעשותו
למוחזק ,וא״כ בספק בכור אדם כיון דהוי
ספק חיוב ,לעולם הכהן קרוי ״מוציא״,
ואע״ג דהנכסים ״תפוסים״ אצל הכהן ,מ״מ
כיון דהוו ב״חזקת״ הישראל א ״כ דיינינן
להכהן כממע״ה .וז״ל הרי״ט אלגזי ״המוציא
מיד הכהן לא מוציא מחבירו מקרי ,דאדרבה
הכהן התופס ורוצה לזכות בהם הוא נקרא
מוציא ,דהוא בא להוציא הדבר מחזקתו
הראשונה ,כי סתם מוציא מחבירו לא מקרי
אלא הבא להוציא הדבר מחזקתו הראשונה״,
והיינו דחיות וגם לאחר שתפס הכהן ,אכתי
הוו הנכסים בחזקת הישראל ,א״כ הכהן קרוי
מוציא מחבירו.
ה .דברי הרא״ש שם הם לגבי בעיא
דכשכשה באמתה ,דמספקא לן

תסב
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הספילןות

אלא שלעניות רעתי קשיא בדברי הרא״ש הללו במה שכתב וברשות הרבים אי
תפס הבהמה וכר ,למה הצריך שיתפוס גוף הבהמה ,ואי משום דקרן אינה
משלם אלא מגופו ,כיון דדעת הרא״ש דאף דלא דיינין האידנא קרן אלא בתפס
מהני ביה תפיסה בכל דבר וכמו שכתב בשלהי פרק קמא )סי׳ כ( ,וכיון דבודאי
מהני בכל דבר מאי שנא דבספיקו לא יהני כיון דבל היכא דמהני תפיסה
בספיקא מהני בכל דבר.
ונראה לומר )דלא מהני( ]דהא דמהני[ תפיסה ככל דבר היינו דוקא כשהספק
נופל על איזה חוב כמו שור המועד והאי דפרק ב׳ דכתובות שנים
החתומין על השטר ,דבהאי גוונא אפילו תפס מטלטלין לא מפקינן מיניה דכולי
נכסיה משתעבדי לזה עד שיפרענו ,אבל כשהספק נופל על איזה חפץ ששנים
אומרים שראובן מכרו לשמעון ושנים מכחישים אז לא מהני אלא כשיתפוס זה
החפץ עצמו ,דבמטלטלין אין לו בהו שום דררא דממונא ואף לא שעבוד י .ולכן
זר זהב
אי הוי קרן ומשלם ח״נ ברה״ר ,או רגל
ומשלם נ״ש ברשות הניזק ,וב׳ הרא״ש
דלהסוברים דמהני תפיסה ,אם הזיק ברשות
הניזק מהני תפיסתו לנ״ש ,ומכה רגל ,ואם
הזיק ברה״ר ,מהני תפיסתו לגבות ח״נ
מהבהמה ,ומכח קרן .ומרכתב בסיפא ״אי תפס
הבהמה״ מדוקדק דברישא ]דהיינו בחצר
הניזק[ ,כיון שתופס מכח רגל א״צ שיתפוס
הבהמה עצמה ,אלמא דמהני תפיסה בכל
מילי ,ע״כ ביאור ראיית רבינו .אולם לכאר
אין דבריו מובנים ,שהרי ברישא ,כיון שתופס
מכח רגל ,א״כ אפי׳ אם היה הדין שצריך
שיתפוס את הבהמה עצמה ,מ״מ מוכח
דמהני תפיסה בכל מילי ]בעבור חוב[ ,שהרי
חיוב רגל אינו מגופו אלא חיוב דמי הנזק,
וכיון דמהני תפיסה בבהמה ע״כ דמהני
תפיסה בחפץ עבור חוב ,וא״כ אמאי לא
הוכיח רבינו בפשיטות ,דכיון דמהני תפיסה
בספק רגל בע״כ דמהני תפיסה גם עבור חוב.
וצ״ל לפמש״נ לעיל )הערה ד׳( ,רכל ד׳ היש״ש

נאמרו דווקא בתופס חפץ בעבור חוב,
משא״כ בתופס מעות בעבור חוב מודה
היש״ש דמהני תפיסה ,ואשר לפ״ז ליכא
ראיה מעצם זה שמהני תפיסה בספק רגל,
דמהני תפיסה בכל מילי בעבור חוב ,די״ל
דהא דמהני תפיסתו הוא דווקא במעות.
ולפ״ז צ״ל דכוונת רבינו להביא ראיה מלשון
הרא״ש ,דכיון שכ׳ הרא״ש בסיפא ״אי תפס
הבהמה״ ,ואילו בדישא לא דקדק לכתוב ״אי
תפס מעות״ דווקא ,משמע דברישא מהני
תפיסה בכל מילי ,ודו״ק.
ו .נראה הביאור בזה עפמשנ״ת לעיל
בהערה א׳ ,דכו״ע לא פליגי
דהיכא דתופס ממון שאין לו צד זכיה בו לא
נעשה למוחזק בו ולא מהני תפיסתו ,ומאי
דמהני תפיסת חפץ עבור חוב ,הוא משום
דקיי״ל דבע״ח קונה משכון ואית ליה צד
זכיה בחפץ שתפס וממילא נעשה מוחזק,
משא״כ כשהספק נופל על חפץ מסויים ,ואתי
התובע לתפוס חפץ אחר כנגדו ,כיון דאין על
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תסג

ברשות הניזק דאתי עליה מתורת רגל כתב הרא״ש סתם אי תפס דאז מהני תפיסה
בכל דבר ,אבל ברשות הרבים דלא)מצאתי( ]מצי אתי[ עלה אלא מתורת קרן דשן
ורגל פטור ברשות הרבים ,וכיון דמכח קרן אתי דמשלם מגופו לא מהני עד
שיתפוס גוף הבהמה .דאף על פי דדעת הרא״ש דבקרן מהני תפיסה בכל דבר,
היינו היכא שהחוב הוא ברור ודאי אלא שאין לו בית דין מומחין לדונו ,אבל
היכא שהחוב עצמו מסופק לא מהני עד שיתפוס גוף הבהמה' ,רעל שאר
זר
החפץ שתופס שום שעבוד ואין לו צד זכיה
בו ממילא לא נעשה מוחזק בו ולא מהני
תפיסתו.
ונמצא לפ״ז ,דמה שהביא דבינו לעיל בשם
המהרי״ט דבמחליף פרה בחמור
לא מהני תפיסה אלא בתופם הוולד עצמו,
ולא בתופס חפץ אחר כנגדו ,דין זה הוא
מוסכם לכו״ע ,שהרי לכו״ע לא מהני תפיסת
חפץ בעבור חפץ אחר] .אכן המעיין בלשון
המהרי״ט שם יראה להדיא שב׳ דגם בתופס
חפץ עבור חוב לא מהני תפיסתו ונמצא לפ״ז
דשיטת המהרי״ט היא אכן כהיש״ש[.
ו .לכאו׳ יש לעי׳ בזה ,דהנה בעיקר שיטת
הרא״ש דבקרן מהני תפיסה בכל
דבר ,כבר תמהו בזה האחרונים ,דהרי אפי׳
את״ל דבשאר קנסות מצי לתפוס כל מילי
כנגד החוב ,מ״מ שאני חצי נזק דמשתלם
מגופו ,והרי אפי׳ בי״ד אינם יכולים להגבותו
אלא מגוף השור ,וא״כ מהיכי תיתי דהניזק
יהיה עדיף מבי״ד ויוכל לתפוס מכל מילי.

ועי׳

מש״כ לבאר בזה בקה״י על ב״ק )סי׳
ט״ס ,ע״פ המבואר בתוס׳ בב״ק )לג ,ב(

בשיטת רבי עקיבא דיוחלט השור ]ואם מכרו
המזיק אינו מכור[ ,דאפי׳ קודם העמדה בדין,
נעשה השור של הניזק ,וכיון דכבר זכה
הניזק בשור עוד קודם העמדה בדין .נמצא

זהב
דתביעת המזיק היא על גוף השור ,ואשר
לפ״ז ,הגם דעבור ההיזק אין תם משתלם אלא
מגופו ,מ״מ זהו דוקא כשבעל השור אינו
מעכב את השור לעצמו ,משא״כ בגוונא
שמעכב את השור לעצמו ,שפיר יכולים בי״ד
לגבות ממון אחר כנגדו ,שהרי איכא לניזק
תביעת ממוני גבך כלפי המזיק ,דהמזיק
מעכב אצלו בגזילה את שורו של הניזק,
וכיון דהוי המזיק גזלן מצי הניזק לתפוס
מכל מילי כנגד חוב הגזילה .ומעתה לפ״ז
צ״ע במש״ב רבינו לחלק בין תפיסה בוודאי
חיוב קרן ,לתפיסה בספק חיוב קרן] ,דבספק
חיוב לא מהני תפיסתו כיון דתופס עבור
חפץ[ ,שהרי לפמש״נ נמצא רכל כוחו של
המזיק לתפוס בקרן הוא משום שהמזיק
מעכב אצלו השור של הניזק ונחשב לגזלן
על שורו שכבר זכה בו ,וא״כ הוי תפיסתו
של הניזק עבור חוב ולא עבור חפץ ,ושפיר
זכה הניזק בממון שתפס ונעשה מוחזק בו.
ונראה ליישב ,דהא דהמזיק מתחייב בכל
מילי כנגד השור בשעה שמעכבו
אצלו ,זהו דווקא בגוונא דמעכב השור אצלו
שלא כדין ,דעי״ז נעשה גזלן עליו ,משא״כ
במקום דהוי הספק בעיקר חיובו של המזיק,
א״כ נמצא דמה שמחזיק אצלו השור הוא
כדין ,שהרי הוי מוחזק בו מספק ,וא״ב אינו
נעשה גזלן עליו ,וממילא אין לניזק שום זכות

תסד
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מטלטלין אין לו שום טענה וכמו שכתבתי ,וזה נבוך•.
נ ועמין לא יושיענו דבר זה לפרנס עמו כל דברי הרא״ש הנאמרים שם,
שהתם גבי כעיא דכשכשה באמתה כתב ז״ל ,ולמאי דפרישית דכל
תיקו אי תפס מפקינן מיניה ,בחצר הניזק אי תפס גוף הבהמה מגבינן ליה חצי
נזק ממה נפשך וכר .והתם מדוע לא יועיל שיתפוס גם שאר מטלטלין מאותו
ממה נפשך עצמו ,דאם רגל הוא שפיר תפס שאר מטלטלין ,ואי קרן הוא נמי
הא הרא״ש סובר דבפלגא נזקא מהני תפיסה בכל דבר כל שהחוב מיהת ברור
והבא נמי החוב ברור ,שהרי חצי נזק מיהת מגיע לו ממה נפשך .וכעניותי לא
יכלתי לפרש לשון הרא״ש הלז אלא לפי שיטת ר״ת )ב״ק טו :ד״ה ואי תפס( דסובר
רבפלגא נזקא בעינן שיתפוס גוף המזיק .אבל תמהני שבשלהי פרק קמא )סי׳ כ(
מסיק דלא כר״ת עיין שם ,ולא מצאתי להמפרשים שיתעוררו בזה “.
זר זהב
תביעה על השור מספק ,ולהכי אם תפס מילי
אחריני כנגדו מוציאין מידו ,וכמש״ב ובינו.
ח .יש לעי' בזה ,לפמש״כ הרמכ״ם )בפ״ב
מהל׳ גניבה הי״ב( דמהני תפיסה בספק
חיוב כפל ,וכ״כ הרמב״ם )בפ״ח מהל׳ עבדים
ה״ד( לעניץ קנסא דמשחרר עבדו ,דמהני

תפיסת העבד בכדי דמיו מספק ,ומבואר
דמהני תפיסה בספק של קנס ,והראב״ד בב׳
המקומות השיג עליו דתפיסה בספק קנס לא
מהני .ולשיטת הרמב״ם דמהני ,צ״ע ,דהרי
בספק קנס לא מהני תפיסתו לזכות בממון,
שהרי קודם העמדה בדין לא חייל חיובא
דקנס ,אלא מהני תפיסתו רק מתורת כפיה,
דמצי לעכב אצלו הממון עד שיעמידנו בדין
ויתחייב ,וכיון דלא זכה בממון שתפס ,א״כ
לא נעשה ״מוחזק״ ,והיאך ס״ל להרמב״ם
דמהני תפיסתו מספק.
אכן בעיקר ד״ז דבחיוב קנס לא מהני
תפיסתו לזכות בממון ,מצינו שנחלקו
היש״ש והנתה״מ ,דהיש״ש בב״ק פ״א )סי׳

מ״ג( כ׳ דבגוונא שתפס הניזק קנס לא מצי
אידך לחזור ולתפוס ממנו כיון דזכה בו
הניזק ,אולם הנתה״מ >סי׳ א׳ סק״ה( נחלק עליו
והוכיח מדברי הרא״ש בב״ק )פ״ב סי׳ ב׳(
דבחיוב קנם אי תפס הניזק מצי המזיק לחזור
ולתפוס ודלא כהיש״ש .ואי נימא בדעת
הרמב״ם דס״ל כהיש״ש דבתפיסה של קנס
מהני תפיסתו לזכות בממון ,א״ש ,דלפ״ז גם
בספק קנס להצד דאיכא חיוב ,זכה בממון
שתפס ושפיר חשיב מוחזק בו .ואולם אי
ס״ל להרמב״ם כמו שנקט הנתה״מ ,דלא מצי
לזכות בממון ,יהיה מוכח בדעת הרמב״ם
דפליג על סברת רבינו והיש״ש ,וס״ל דגם
היכא דלא זכה בממון שתפס ,ואין תפיסתו
אלא מתורת כפיה ,אפ״ה מהני תפיסתו
מספק .וכן כ׳ הגרא״ז באבן האזל )בפ״ב מהל׳
גניבה( להוכיח בדעת הרמב״ם ,דתפיסת ספק
מהני גם היכא דלא זכה בממון שתפס.

ט .וכן

הק׳ בשו״ת נחלת דוד )סי׳ ל״ט(,

ועיי״ש שהביא מש״כ הפלפולא
חריפתא בב״ק )פ״ב אות ל׳( לדקדק מד׳

הונטרם

כלל ט סעיף ב

הספיקות

תסה

וראיתי בב״ה לה״מ סימן ש״ץ )סעיף א( על מה שכתב שם הטור גם כן כלשון
אביו הרא״ש ,כתב ז״ל ,ומ״ש ואם תפס גוף המזיק היינו משום דתם
אינו משלם אלא מגופו והלכך אם תפס דבר אחר אינו גובה וכמו שנתבאר
לעיל סימן א׳ סעיף ר וכר וכן כתב בסימן שצ״א בדין לחם בסל עכ״ל,
ונהניתי שמצאתי לי רב שמפרש שדברים אלו לפי שיטת ר״ת אמורין .אכל
תמהני במ״ש הב״ח וכמו שנתבאר כסימן א׳ ,והרי שם הביא הטור דעת אביו
במסקנא דמהני תפיסה בכל דבר ,אך בסימן שצ״א באמת משמע כן מדברי
הטור דכעינן שיתפוס גוף הבהמה וצריך עיון בכל זה :
אמנם עם היות שלפי הנחה זו דדברי הרא״ש הללו איתאמרו אליבא דר״ת אין
הכרח להאי חילוקא שחילקתי בין תופס עבור חוב לתופס עבור חפץ,
מכל מקום מסתברא לי הכי מטעם שכתבתי:
זר זהב
הרא״ש גבי בעיא דר״א בר ממל במהלכת
במקום שא״א לה אא״ב מנתזת דקאי בתיקו,
וב׳ הרא״ש דכיון משאר בספק ,אם תפס
הבהמה משתלם ממנה ח ״נ ,ודקדק מזה
כמש״ב רבינו ,דבספק ח ״נ לא מהני תפיסה
אלא בבהמה עצמה כיון דח״נ משתלם
מגופו .והק׳ הנחל״ד מד׳ הרא״ש בפ״ק
דב״ק שב׳ דתפיסה בח״נ קרן מהני בכל
מילי .וב׳ הנחל״ד ליישב קושיא זו ,דחלוק
דין ספק חיוב ח״נ מדין חיוב ודאי ,דהא
דמהני תפיסה בכל מילי הוא דוקא בודאי
חיוב ח״נ ,ולא בספק ,אלא שהק׳ ע״ז דלכאו׳
תירוץ זה א״ש רק לגבי מש״כ הרא״ש גבי
מהלכת במקום שא״א לה ,משא״כ בדברי
הרא״ש גבי כשכשה באמתה ,דבתפם בחצר
הניזק מהני תפיסתו לגבי ח ״נ אם תפס גוף
הבהמה ,אכתי תקשי ,שהרי הכא חייב הניזק
ח״נ בממ״נ ,וא״כ אמאי לא תיהני תפיסתו
בכל מילי ,וזוהי קושית רבינו.
ותי׳ ע״ז הנחל״ד וז״ל ,״וגם בזה היה נראה

לומר דגם זה ספק מקרי כיון דאינו
יודע מאיזה צד בא עליו או מטעם קרן או
מטעם רגל ,וכהאי סברא אשכחן במס׳ יבמות
בסוגיא דספק ויבם דמקרי הספק לגבי היבם
ספק נגד ודאי אף דמגיע לו ממ״נ משום
דאינו ידוע מאיזה צד בא עליו״ ,אכן יעו״ש
דמסיק דרחוק לכוין תיר ^ זה בכוונת
הרא״ש.
י .וכן הביא השמ״ק שם בשם המהר״י כץ
והמאירי בשם י״א ,וכ״כ הכס״מ
)בפ״ה מהל׳ סנהדרין הי״ז( בד׳ הרמב״ם .ויש
שחילקו בזה בין ח״נ של קרן לשאר קנסות,
דח״נ דקרן כיון דמשתלם מגופו לא מהני
תפיסה אלא בגוף הדבר המזיק ,משא״כ
בשאר קנסות דאין משתלם מגופו ,א ״צ
שיתפוס דווקא הדבר המזיק ,אלא מהני
תפיסה בכל מילי .וכ״כ הריטב״א בכתובות
>מא p ,וכן הביא הנמוק״י שם )יט p ,בשם
הרמ״ה ,וכ״כ בחידושי תלמיד הרשב״א
בב״ק יעו״ש.

תסו

הונטדם

כלל ט סעיף ג

הסמיהות

ואכתי איבא לעיונא בחוב דמהני תפיסה בבל דבר אי רשאי לאתפוסיה
לבתחילה בחוב הלואה או לא משום לאו דלא תבא אל ביתו לעבוט
עבוטו )דברי ם כ״ד י׳( .ובבר העיר הרב ז״ל )סימן ק״י( בהאי מילתא והעלה לומר
דבמקום דאיבא פסידא אפשר דאין בו משום איסור דמשבנו שלא ברשותו ,אכל
לא ברירא לי חאי מילתא .ורב אחי מורי נ״י )בקצוה״ח( בסימן ד׳ )ס״ק א( יי*
ובסימן צ״ז )ס״ל ,ב( כתב להחמיר בדבר:
ג והוי יודע שהרב ז״ל בש״ך לחושן משפט סימן מ״ב ס״ק ט״ז בתב על מ״ש
שם בענין שתי לשונות דסתרי שבשטר דאי תפס מטלטלין לא מפקינן
מיניה ,כתב איהו ז״ ל אכל קרקע ואפילו פירות קרקע לא מהני תפיסה אפילו
טוען התופס ברי ,מטעם קרקע בחזקת בעליה עומדת ,כדלקמן סימן שי״ב סעיף
ט״ו ובסימן שי״ז סוף ס״ג ע״ב .ובעניותי תמיהא לי האי מילתא ,דכיון
דתפיסה מהני בכל דבר למה ישתנו פירות מקרקעי דלא יהני בהו תפיסה ,והרי
בקרקע גופה נמי היה ראוי שתהני תפיסה אלא משום דקרקע אינה נתפסת שאי
אפשר לשומטה ,ומשום הכי בעבדים אף דלכל מילי הוקשו לקרקעות אפילו
הבי לענין תפיסה שאני ומהני בהו כמו שנתבאר למעלה )כלל ח׳ סעי׳ א׳( ,ואם כן
פירות מקרקעי נמי כיון דנשמטין מדוע לא תהני בהו תפיסה יג.
זר

זהב
ואיכא בזה לאו ד״לא תבוא אל ביתו״ ,יהיה
הדין דאסוד לתפוס לכתחילה .ובעיקד מה
שדן רבינו אי איכא איסור בכה״ג ,נראה
דהוא דק להשיטות דאיכא לאו ״דלא תבוא
אל ביתו״ גם בתופס בתודת גוביינא ,משא״כ
להסוברים דליכא לאו אלא בתופס בתורת
משכון ,אין מקום לנידון זה] .ועי׳ בזה
בקצה״ח )סי׳ צ״ז ,סק״ב( ועיי״ש שתמה מה
שייך כלל תורת גביה בלא בי״ד[.

ועי׳ בברכת שמואל )ב״מ סי׳ כ״ד( ובחזו״א
)ב״ב סי׳ י״ג אות י׳( ,שנקטו דלהשיטות
דמהני תפיסה בספק בכור ,רשאי לתפוס
הבכור לכתחילה .ולפי׳ ד׳ רכינו כאן יהיה
בזה נ״מ בין ספק בכור אדם לספק בכור
בהמה .דבספק בכוד אדם ,כיון דהוי חוב

יב .עי׳ בנתה״מ )סי׳ מ״ב סק״ו( שכ׳ דבודאי
אין כוונת הש״ך שאם תפס פירות
קרקע לא מהני בהו תפיסה ,אלא כוונת
הש״ך לגוונא שהספק נופל בקרקע ,דבזה
אמרי׳ דלא מהני תפיסה בפירות ]דומיא
דמשכיר בית לחבירו[ ,כיון דקרקע בחזקת

יא .יעוי׳ בקצה״ח שם שה׳ דליכא לאו
״דלא תבא אל ביתו״ אלא
בהלואה ,משא״ב בשכירות וערבות וכיו״ב
ליכא איסור .וכן משמע שנקט רבינו שב׳ ״אי
רשאי לאתפוסי לכתחילה בחוב הלואה״,
ומשמע דבשאר חובות פשיטא ליה דרשאי
לתפוס .אולם יעוי׳ בקצה״ח >שם( בסוף דבריו
שהביא בשם הזוהר דמשמע דגם בפקדון
איכא איסור.

הונטרם

כלל ט סעיף ג

הספיקות

תסז

והא דמביא ראיה מסימן שי״ב ושי״ז לאו ראיה היא ,דהתם שאני דכל הספק
עיקרו נופל על הקרקע ,דהתם איירי מענין ספק בשכירות מקרקעי כמו
)מ(שנים עשר זהובים ]לשנה מ[דינר זהב לחודש או שטרא דכתיב ביה שנין
סתמא )מ(לוה אומר שתים )ולוה( ]ומלוה[ אומר שלש ,דכיון דעיקר הספק
נופל על הקרקע ומוקמינן לה בחזקת בעליה והיא אלימא טובא ולא מהני
נגדה תפיסת השני אפילו תפס שאר מטלטלין.
ו ק משמע להדיא מדברי התוס׳ בשלהי פרק השואל )ב״מ קג .ד״ה פרדיסי( שכתבו
שם דלא אזלינן בתר מאן דתפס השתא אלא בדליכא )חזקה( חזקת קרקע
כנגדה עיין שם ,אלמא דעיקר טעמא הוא משום דהספק על הקרקע נופל
וחזקת קרקע אלים טובא ,אבל בהאי דסימן מ״ב דאין הספק נופל בקרקע כל
זר
בעליה עומדת ,משא״ב בנולד הספק על
מטלטלין ,פשיטא דמהני תפיסה בפירות,
דמאי שנא תופס מטלטלין ,מתופס פירות
מחוברים שתלשן והשתא הם מטלטלין.
יג .משמע דחמ״ק בקרקעות אלימא טפי
מחמ״ק של מטלטלין .אולם
בפשוטו החילוק בין קרקע למטלטלין
מתפרש באופן אחר ,דבקרקע ליכא תורת
״תפיסה״ ולהבי הוא דמוקמינן אחמ״ק,
משא״ב מטלטלין דשייך בהו תורת תפיסה,
אין מוציאין מתפיסתו .וכדרכו של רבינו,
דיסוד החילוק בין קרקע למטלטלין הוא
משום דהחמ״ק של קרקע אלימא טפי משל
מטלטלין ,מבואר גם בתומים )קת״כ סי׳ ע׳(,
שכ׳ דבספק קרקע דיינינן להמ״ק כאילו הוי
מוחזק ממש ,והוי כאילו הממון תח״י,
משא״כ במטלטלין] ,ועיי״ש שב׳ נפק״מ בזה
לדעת סומכוס דלא פליג ארבנן אלא בחמ״ק
של מטלטלין ,משא״כ בקרקע מודה
דהממע״ה[ .ועי׳ בקובץ שיעורים על ב״ב
)אות קל״ס שב׳ דאפי׳ אי נימא דחמ״ק
במטלטלין הוא מדין חזקה קמייתא

זהב
דאיסורא ]וכמו שהביא רבינו בכלל א׳ ס״ה
מהפנ״י[ ,מ״מ בקרקע הוא מדין מוחזק
וכדאמרי׳ בכ״מ דקרקע בחזקת בעליה
עומדת] .ועי׳ בזה בקה״י על ב״ב סי׳ כ״ג[.
אכן רבינו ס״ל דאף במטלטלין חמ״ק הוא
מדין מוחזק כמבואר בדבריו לעיל )כלל א׳
ס״ה( ,אלא שס״ל דבקרקעות הוי חזקתו
אלימא טפי ,וכמש״נ] .אולם יל״ע בזה
מלשון רבינו לעיל שב׳ דקרקע ״אינה נתפסת
שא״א לשומטה״ והוא כלשון התוס׳ בב״מ
)קג ,א( ד״ה פרדיסי יעו״ש ,ומשמע מזה
דהגריעותא בקרקע הוא דאין בה תורת
תפיסה ,וצ״ע[.
ולפי המבואר יש לדחות מה שהוכיח
בקצה״ח )סי׳ צ״א סק״י( מד׳ הש״ך
שב׳ דס״ס לא מהני לאפוקי קרקע מחזקת
בעליה ,דרוב לא מהני לאפוקי ממ״ק ,די״ל
דשאני חמ״ק של קרקע דאלים טפי מחמ״ק
של מטלטלין .וכן יש לדחות מש״כ בקצה״ח
)סי׳ פ״ב ס״ק י״ג( להוכיח מהתוס׳ בב״ב )לבP ,
דמגו לא מהני לאפוקי ממ״ק ,דשאני חמ״ק
בקרקע דאלים טפי.

תפח

מונטרם

כלל ט סעיף ג

הספיקות

דתפס אידך אפילו פירות מקרקעי נמי מהני ,ואין הפרש כלל בין תופס פירות
מקרקעי לתופס שאר מטלטלין.
וידאה דהש״ך הביאו להאי חילוקא מה שהקשה כאן בסימן מ״ד על הרא״ש
דפרק קמא דבבא מציעאיי ,ולפי מה שאמר בתירוצא דהאי מילתא
הגיעו לומר כך .אמנם אם שקושיתו זאת באמת חמורה מאוד ,וכמו שאמר הרב
שהרצה אותה לפני כמה גדולים וקולם לא נכנסו באזניו ,וגם בעניותי מצאתי
בתשובת לחם רב )סימן קע״ג( שהניחה בצריך עיון ,מכל מקום גם בתירוצא
דהש״ך לא נתקררה דעתי העניה ,והקרוב בעיני מה שכתב הרב האורים ותומים
בזה )בקיצור תקפו כהן סימן מ״ד-מ״ה( ע״ש .מכל מקום דבר ברור כעיני דכגוונא
דמהני תפיסה מהני גם כפירות מקרקעי .זהו מה שמצאה ידי הכהה לדבר בענין
ספיקא דממונא ,ואם שגיתי לא במרד ובמעל ,השם הטוב יכפר ממעל:

תם ונשלם
זר זהב
טוען בברי דהשטר הוא על ג׳ שנים ,ואפ״ה
יד .ה ש ״ ך הק׳ שם על מש״כ הרא״ש
לא מהני תפיסתו.
בפ״ק דב״מ )אות י״ג( להוכיח
וביותר יש לתמוה דהרא״ש בעצמו )כפ׳
מד׳ ר׳ נחמן ]גבי משכיר בית לחבירו
השואל אות ל׳( ,כ׳ דהא דפסקינן כר׳
ונתעברה השנה[ דמוקמינן אחזקת מ״ק ולא
נחמן דכולו למשכיר הוא דווקא בשכירות
מהני תפיסת השוכר ,ולהלכה קיי״ל כמ״ד
קרקע ,משא״ב בשכירות במטלטלין כולו
דתקפו כהן מוציאין מידו .ותמה הש״ך דהרי
לשוכר .הרי להדיא דדברי ר׳ נחמן נאמרו
טעמא דד׳ נחמן הוא משום דקוקע בחזקת
דוקא בקרקע ,וא״כ ל״ש לומר דיסוד דברי ר׳
בעליה עומדת ,שהרי אפי׳ אם יטען השוכר
נחמן הוא מדין תקפו כהן ,דא״כ מה שייך
בברי לא תהני תפיסתו ,וכדמוכח בב״מ )ל,י,
לחלק בזה בין קרקע למטלטלין ,דהלא עיקר
א( בההיא שטר רכתב ביה שנין סתמא ,מלוה
דין תקפו כהן הוא בספק בכור דהוי מטלטלין,
אומר ב׳ שנים ולוה אומר ג׳ שנים ,אמר ר״נ
ועי׳ מש״כ ליישב בזה במילואים סי׳ י״ב.
קרקע בחזקת בעליה עומדת ,והרי התם הלוה

קונטרס

כלל גדול
בשמעתתא דתקפו כהן
והמסתעף

תע

תוכן הענינים
סימן א

תקפה אחד בפנינו

תעא

סימן ב

בענין שתק מתחילה ועד סוף ושתיקה מחוץ לבי״ד

תעו

סימן ג

בענין תקפה אחד בפנינו וצווח מעיקרא

תפא

סימן ד

ביאור דברי הראשונים דמהני תפיסה בבעיא דשתק ולבסוף צווח,
ובדינא דחזר השני ותקף

תצא

סימן ה

ביאור שיטת הרשב״א גבי תקפה אחד בפנינו קודם שנתעצמו
.
,
עליה ,ובדין תפיסה קודם שנולד הספק

תצח

סימן ו

ביאור דברי הר״ן בבעיא דר׳ זירא

תקב

סימן ז

בדמי אגרתי ניהליה

סימן ח

בדברי הרמב״ן בסוגיא דבדמי אגרתי ניהליה וביסוד דין חזקה כל
מה שתח״י של אדם הוא שלו

סימן ט

באוקימתא דתפיס לה חד מינייהו ואידך מסרך ביה סרוכי .

תקיד

סימן י

בענין הקדישה בלא תקפה

תקב

תקה

.

סימן יא בענין הספיקות נכנסים לדיר להתעשר
סימן יב

תקכז

..

בביאור פלוגתת התוס׳ והרא״ש בדין משכיר בית לחבירו ונתעברה
...
השנה

סימן יג

ישוב סתירת דברי הרא״ש בסוגיא רמשכיר בית לחבירו

סימן יד

בשיטת הרמב״ם בדין תקפו כהן

.
.

סימן טו ביאור דברי שו״ת הרשב״א במש״כ לדמות תפיסה בספק בכור
.
למחליף פרה בחמור
סימן טז בסוגיא דמחליף פרה בחמור וילדה
סימן יז

בביאור שיטת הריטב״א והריב״א בסוגיא דמחליף פרה בחמור
וילדה
,

סימן יט בדין חזקת ממון
סימן כ

בדינא דהמוציא מחבירו עליו הראיה ]בביאור דברי התרומת הדשן
בסימן שמ״ט[

סימן כא בענין ספק ממון עניים

תקמא
תקנ
תקנג
תקנט
תקסג

.

סימן יח בדין תפיסה בתרי ותרי ובסוגיא דבר שטיא

תקי

תקעב
תקעה
תקפו
תקצח
תרח

נלל
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גדול

תעא

סימן א

תקפה אחד בפנינו
שיטת רש״י והרמב״ם
א( ב״מ >ו ,א( ,״בעי רבי זירא תקפה אחד
בפנינו מהו חיכי דמי אי דשתיק
אודויי אודי ליה ,ואי דקא צווח מאי הוה ליה
למעבד ,לא צריכא דשתק מעיקרא והדר
צווח מאי ,מדאשתיק אודויי אודי ליה ,או
דילמא כיון דקא צווח השתא ,איגלאי מלתא
דהאי דשתיק מעיקרא סבר הא קא חזו ליה
רבנן״.
וברש״י בד״ה תקפה פי׳ וז״ל ,״הוציאה
מיד חבירו בחזקה והרי כולה
בידו קודם דנשבעו״ .ומבואר מד׳ רש״י דלא
אמרי׳ שתיקה כהודאה אלא קודם שנשבעו,
אבל לאחר שנשבעו לא איכפת לן במה
ששתק ,וצ״ב בטעמא דמלתא ,וכבר עמד
בזה בקצה״ח )סי׳ קל״ח סק״ב( ,יעו״ש בדבריו.
עוד יל״ע בד׳ רש״י ,דממש״כ ״והרי כולה
בידו״ ,משמע דיסוד זכייתו בטלית הוא
מטעם שהטלית יוצאת עכשיו תח״י ,ואילו
בגמ׳ מבואר דהוא מטעם הודאת בע״ד,
דמדשתיק אמרי׳ דאודויי אודי ליה ,וצ״ע.
ו ב ר מ ב ״ ם )פ״ט מהל׳ טוען ונטען הי״ב( כ׳ וז״ל,
״באו שניהם אדוקין בה ושמטה
האחד מיד חבירו בפנינו ושתק השני ,אף על
פי שחזר וצווח אין מוציאין אותה מידו ,כיון
ששתק מתחילה הרי זה כמודה לו ,חזר השני
ותקפה מן הראשון ,אע״פ שהראשון צווח
מתחילה ועד סוף חולקין״.
והנה בהא דפסק הרמב״ם דתקפה אחר
בפנינו אין מוציאין מידו ,פי׳ בזה

המ״מ בתרי אנפי ,חדא דהוי בעיא דלא
איפשטא ולהכי אין מוציאין מידו ,ולס ״ז
נמצא דזכייתו בטלית היא מתורת ספק .ועוד
פי׳ לפי מאי דאיתא בסמוך ,״אם תמצא לומר
תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו״,
ודרכו של הרמב״ם לפסוק בכל מקום
כאת״ל ,ולהכי פסק גם הכא כאת״ל דאין
מוציאין אותה מידו ,ולפ״ז נמצא דהבעיא
איפשטא וזכייתו בטלית היא מדין ודאי .וכן
מדוקדק מלשון הרמב״ם שכ׳ ״הרי זה
כמודה לו״ ,ומשמע דהבעיא איפשטא והוי
ודאי הודאה .והשתא לפ״ז צ״ע מש״כ
הרמב״ם בסוף דבריו ,דאם חזר השני ותקף
מן הראשון מהני תקיפתו ,והרי לדרך זו כבר
זכה הראשון בממון מתורת ודאי ,ומדינא
דהודאת בע״ד ,וא״כ מה שייך שתועיל בזה
תפיסה בחזרה ,ועי׳ מש״כ בזה בקצה״ח )סי׳
קל״ח סק״ג( ,וצ״ע.
וביותר צ״ע ,דממש״כ הרמב״ם וז״ל ,״באו
שניהם אדוקין בה ושמטה האחד
מיד חבירו בפנינו ושתק השני ,אע״פ שחזר
וצווח אין מוציאין אותה מידו״ ,משמע דכלל
הרמב״ם בהלכה זו גם גוונא דשתק מתחילה
ועד סוף ,וזהו שב׳ הרמב״ם ״אע״פ שחזר
וצווח״ ,והיינו דלא רק בשתק מתחילה ועד
סוף מהני תפיסתו ,אלא אפי׳ בצווח לבסוף,
אין מוציאין אותה מידו .ולפ״ז מש״כ
הרמב״ם בסוף דבריו דאם חזר השני ותקף
מן הראשון מהני תפיסתו ,ע״כ דזה קאי גם
על גוונא דשתק מתחילה ועד סוף ,וכדמיירי
בתחילת ההלכה] .וכ״כ הב״ח )סי׳ קל״ח( ,שכן

תעב

כלל

סימן א

פירשו הטור והראב״ד בדעת הרמב״ם,
דמיירי גם בגוונא דשתק מתחילה וער סוף[.
אולם לכאר הוא תמוה טובא ,שהרי בשתל(
מתחילה ועד סוף לא מיבעיא לן כלל בגמ׳
אי הוי שתיקתו כהודאה ,אלא פשיטא דהוי
הודאה ,וא״כ זה שתפס ראשון ע״כ דזכה
בטלית מתורת ודאי ומדינא דהודאת בע״ד,
וא״כ אמאי מהני בזה מה שחזר השני ותפס.

ביאור הברייתא להאוקימתא דתקפה
בפנינו
ב( יבגמ׳ לק׳ אמרינן ,״אמר רב נחמן ,ת״ש
בד״א ששניהם אדוקין בה ,אבל
היתה טלית יוצאת מתח ״י של אחד מהם
הממע״ה ,היכי דמי אי נימא כדקתני פשיטא,
אלא שתקפה אחד בפנינו״] ,ופרש״י
״וכדאוקימנן דשתק ולבסוף צווח״[ ,ומלשון
הברייתא דנקטה ״הממע״ה״ מוכח ,דאם אכן
יביא ראיה יהיה נאמן ,וכ״כ בביאור הגר״א
)סי׳ קל״ח ס״ק ט״ו( .אולם לכאו׳ הוא תמוה,
דכיון דדיינינן לשתיקתו כהודאה ,א״כ אמאי
יהיה נאמן בראיה ,והרי קיי״ל בכל דוכתא
דהודאת בע״ד כמאה ערים דמי ,ולא מהני
ראיה.
ובט״ז )שם על ד׳ הרמ״א ס״ס כ׳ לבאר ,דכיון
דמביא עדים המעידים שהטלית
שלו ,שוב לא דיינינן לשתיקתו כהודאה.
אולם לכאר אכתי צ״ע ,דהלא מ״מ עד
שיביא הנתקף עדים ,הוי זכייתו של התופס
בטלית מדין הודאת בע״ד ]ורק דמועיל מה
שמביא עדים לבטל הודאתו למפרע[ ,ואילו
מלשון הברייתא משמע דיסוד זכייתו של
התופס בממון הוא מדין הממע״ה ,ולא מדין
הודאת בע״ד כלל.

אכן

יעויין בקצה״ח )סי׳ קל״ח סק״ג( שכ׳
לבאר על דרך הט״ז ,אלא דמפרש

גדול

דגם קודם שיביא הנתקף עדים הוי רק ״ספק
הודאה״ וכמו שפי׳ הר״ן בסוגיין ,ומשו״ה
מהני עדים לבטל הודאתו ,דאין ספק הודאה
מוציא מידי ודאי עדים .ואשר לפ״ז א״ש
לישנא ״דהממע״ה״ ,דבאמת זכייתו של
התופס ]גם קודם שיבואו עדים[ הוא רק
מתורת ספק ומדין הממע״ה .אכן זה א״ש רק
לפירושו של הר״ן בסוגיין ,דהא דקאמר
הש״ס ״דאודויי אודי ליה״ הכוונה לספק
הודאה ,אולם מדברי הראשונים משמע דלא
פירשו כהר״ן ,אלא באמת הוי ודאי הודאה,
ועי׳ בוה ברא״ש כאן )בסי׳ י״א( ובנמוק״י,
וצ״ע.

יסוד דין שתיקה כהודאה האמור
בסוגיין
ג( ואשר נראה מוכח מכל זה ,דהא דאמרי׳
בסוגיין דמשתיק אודויי אודי ליה,
אין הכוונה בזה לדין הודאת בע״ד ,ומתורת
נאמנות דכמאה עדים דמי] ,והטעם לזה
נתבאר בהרחבה לק׳ סי׳ ב׳ יעו״ש[ ,וכאשר
כבר כתב כן בקצה״ח )סי׳ קל״ח סק״ב( ,אלא
שבקצה״ח שם כ׳ לפרש דהוא מטעם דהוי
כאומר איני נשבע דשוב אינו יכול לחזור בו,
וכבר תמהו עליו ,דלפ״ז היה בדין שהתוקף
אכתי יהיה מחוייב לישבע על חלקו ,ואילו
מדברי הפוסקים משמע דא״צ לישבע כלל.
אלא נראה לפרש בזה] ,וכעי״ז מטו משמיה
דהגרנ״פ זצ״ל ,ועי׳ בזה בספר הזכרון נצר
מטעי עמ׳ תקל״ג[ ,דהנה יש לעי׳ בעיקר
ההלכה דתקפה אחד בפנינו דמוציאין מידו
]היכא דצווח מתחילה ועד סוף[ מאיזה טעם
הוא ,ובפשוטו יסוד הדין בזה ,דכיון דחזינן
שבא לידו הממון בדרך תקיפה וגזילה ,לכך
לא חייל על תפיסתו תורת מוחזקות ,דתפיסת
גזילה לא מהני לאשוויי מוחזק .ויעוי׳ בדברי

כלל

סימן א

הדמב״ץ והדשב״א בסוגייץ שכ׳ לדמות דין
תקפה א׳ בפנינו לדין תקפו כהן דמוציאין
מידו ,ומשמע כנ״ל ,דדין תקפה א׳ בפנינו
מוציאין אותה מידו הוא משום דבא לידו
הממון דדך גזילה ,וכדין תקפו כהן דמוציאין
מידו.

גדול

תעג

והדברים מבוארים גם בדברי המאירי
בסוגיין וז״ל ,״טלית זו
שהוזברה במשנה שהיו שנים אוחזין בה זה

אומר אני מצאתיה ,וזה אומר אני מצאתיה
ובא אחד מהם לפנינו ותקפה מיד האחר
בחזקה עד שהיא עכשיו תחת ידו של זה
התוקף ,אם בשעה שתקפה צווח האחר אין
תקיפתו של זה כלום ,ודנין אותה כמי
שהיתה מונחת ברשות שניהם] ,והיינו דכיון
דתקיפה לא מהני ,נמצא דאכתי הוי הממון
בחזקת שניהם[ ,ואם שתק לו הרי הוא
כמודה לו שהיא שלו ,וכשהוא חוזר ותובעו
נעשה מוציא מחבירו״ .ומבואר כנ״ל ,דהא
דמהני שתיקתו ,אין זה מתורת הודאה ,אלא
רק דסגי בשתיקתו בכדי שיעשה התופס
למוחזק בממון ,וממילא הוי אידך מוציא
מחבירו ועליו הראיה.
וברמב״ן לק׳ בסוגיא דהקדישה כ׳ וז״ל,
הודאה
״דלא אלימא ההיא
לאפוקי ממונא ממאן דתפס״ .ומבואר
מדבריו דדין שתיקה כהודאה האמור בסוגיין
לא מחני להוציא ממון אלא רק להחזיק.
והדברים מתבארים היטב לפמש״נ ,דדין
שתיקה כהודאה האמור בסוגיין לא מהני
מתורת הודאת בע״ד ,אלא רק מהני שלא
נדון את תפיסתו בגזלנותא וממילא עי״ז הוי
מוחזק ,וא״כ לפ״ז בגוונא שהוא להוציא
מחבירו ל״ש דין שתיקה כהודאה.
וכן נראה מדוקדק מלשון הגמ׳ ,״היכי דמי
אי דשתיק אודויי אודוי ליה  -ואי דקא
צווח מאי הוי ליה למעבד״ ,ולכאו׳ הלשון
בצד בתרא צ״ע ,דהוי ליה לומר ״ואי דקא
צווח ,לאו אודויי אודי ליה״ וכצד קמא,
ומהו שנקט לישנא ד״מאי הוי ליה למיעבד״.
ונראה בזה ,דהא לא מיבעי להש״ס דע״י

א .אכן כ״ז הוא אם נימא דיסוד הדין דתקפו
כהן מתיאין מידו הוא משום דבא לידו הממון
בגזלנותא ]וכפי שנראה מרהיטת לשון הדשב״א
שהבאנו בסמוך[ ,אולם אם נימא דהוא משום

דכבר הוכרע הספק ע״י חזקת ממון דהוי המוחזק
בעלים ]וכמש״כ בקונה״ס בכלל א׳ ס״ה ועיי״ש
בהערה ל״ג[ אכתי צ״ע ,ועי׳ בזה להלן סי׳ ג
אות ג׳ ,ה׳.

ואשר לפ״ז נראה דכ״ז הוא דווקא בצוות,
משא״כ היכא דהלה שותק ,אפי׳ אי
נימא דלא מהני שתיקתו לאשוויי הודאת
בע״ד ,ומתורת נאמנות דכמאה עדים ,מ״מ
כיון דחזינן דאינו צווח ,ואינו מתנגד לתפיסת
חבירו ,שוב לא דיינינן לתפיסתו כתפיסת
גזילה ,ושפיר חייל על תפיסתו תורת
״מוחזק״ ,והוי אידך הממע״ה .ונמצא לפ״ז
דבאמת אין זכייתו מדין הודאת בע״ד ,אלא
רק מתורת מוחזק ,וא״ש לישנא דברייתא
ד״הממע״ה״ א.
ד( ויסוד ד״ז מבואר בדברי הרשב״א
בסוגיין ,סוף ד״ה ואת״ל תקפה
וז״ל ,״וטעמא דנסבינן בשתק ולבסוף צווח
משום דאודויי אודי ליה ,הכי קאמר ,אע״ג
דבעלמא חשבינן ליה ׳כגזלן׳ ומפקינן מיניה
ומוקמינן בחזקת קמא ,הכא לאו ׳כגזלן׳
חשבינן ליה אלא דידיה שקיל ,דאי לאו
דדידיה שקיל לא הוי שתיק ליה האי״.
ומבואר כנ״ל ,דהא דמהני שתיקת הנתקף
הוא רק שלא תחשב תפיסתו כתפיסת גזילה,
וממילא הוי אידך ממע״ה.

תעד

בלל

סימן א

שצווח לאו אודויי אודי ליה ,אלא רק דאתי
לאפוקי דלא נימא דכיון שלא עבד מידי,
שוב אץ תפיסתו דרך גזילה ,וממילא הוי
מוחזק ,ולזה קאמר ״ואי דקא צווח מאי הוי
ליה למעבד״ ,והיינו דמלבד מלצווח לא הוי
ליה למיעבד מידי ,וממילא דיינינן לתפיסתו
בגזלנותא .ומבואר כנ״ל ,דבכדי שתועיל
תפיסתו א״צ בזה לדינא דהודאת בע״ד
ומתורת נאמנות ,אלא כל שאינו בדרך גזילה,
שפיר מהני תפיסתו.

ישוב שיטת הרמב״ם
ה( ו ע ״ פ הדברים האלו יתיישב היטב
מש״כ הרמב״ם דאם חזר השני
ותפס מהני תפיסתו ,והקשינו ע״ז ,דלפמש״ב
המ״מ בדעת הרמב״ם דהבעיא איפשטא ,הרי
שהראשון שתפס זכה בממון מדץ הודאת
בע״ד ,ומתורת ודאי ,וא״כ אמאי מהני
תפיסה בחזרה .אכן לפי המבואר ניחא ,דנהי
דדיינינן לשתיקתו כהודאה ,מ״מ לא מהני
שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד ומתורת
נאמנות דכמאה עדים ,אלא רק דע״י ששתק
סגי בהכי שיחול לחבירו דין מוחזק בממון
וממילא זוכה מדין הממע״ה ,ולהכי אם חזר
חבירו ותפס מהני תפיסתו .והדברים מדויקים
היטב בלשון הרמב״ם שכ׳ ,״אע״פ שחזר
וצווח אין מוציאין מידו״ ,הרי משמע דלא
מהני שתיקתו אלא לעשותו למוחזק ,וממילא
מספק אין מוציאין מידו ,וכמש״נ.

גדול

מוציאין מידו וז״ל ,״רעד כאן לא אמרינן
דאם לא חזר השני ותקפה דאין מוציאין
אותה מן הראשון אלא משום ספיקא
והממע״ה״ .ולכאו׳ דבריו תמוהים ,דהלא
ביאור זה שייך רק לדרך הראשונה שפי׳
המ״מ ,דהבעיא לא איפשטא ,ולפ״ז אכן
זוכה בממון רק מספיקא ומדינא דהממע״ה,
אכן מסתימת דברי המ״מ משמע דקאי גם
לדרך השניה שנתבארה בדבריו לעיל ,דהבעיא
איפשטא ,ולפ״ז צ״ע טובא מש״כ דזוכה רק
מספיקא ומדין הממע״ה] ,וכן תמה בקצה״ח
סי׳ קל״ט סק״ג יעוי״שן .אכן לפי המבואר
א״ש ,דבאמת גם למאי דאיפשטא הבעיא
ואמרי׳ דאודויי אודוי ליה ,מ״מ לא מהני
שתיקתו מדינא דהודאת בע״ד ,אלא רק
דמהני שתיקתו לאשוויי אידך מוחזק,
וממילא זוכה מספיקא ומדין הממע״ה ,ולהכי
אם חזר ותפס אין מוציאין מידו.

ונראה דעיקר ביאור זה עולה מתוך דברי
המ״מ הנ״ל )באות א׳( ,שב׳ לפרש
את ד׳ הרמב״ם ראם חזר השני ותפס אין

ומעתה נראה בשי׳ הרמב״ם דגדר זה אינו
דווקא בצווח לבסוף ,אלא אפי׳
בשתק מתחילה ועד סוף לא מהני שתיקתו
לאשוויי הודאת בע״ד ,אלא רק לעשותו
מוחזק .דהלא כבר נתבאר דממש״כ הרמב״ם
״אע״פ שחזר וצווח״ משמע דכלל בזה גם
גוונא דשתק מתחילה ועד סוף ,ואפ״ה סיים
ע״ז הרמב״ם ד״אין מוציאין מידו״ ,וא״כ
מוכח דגם בשתק מתחילה ועד סוף יסוד
זכייתו בטלית הוא מדין מוחזק והממע״ה,
ואשר לפ״ז מבואר היטב מה שפסק הרמב״ם
ראם חזר השני ותפס מהני תפיסתו ,שהרי גם
הראשון שתפס לא זכה בממון מתורת ודאי
אלא רק מספיקא ,וא״ש היטב ב.

ב .ובעיקר היסוד ]דאפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף
לא מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד[ ,מציגו
שנחלקו בוה הראשונים .דהנה יעוי׳ בטור )חו״מ סי׳

קל׳׳ה( שב׳ ח״ל ,״היו שניהם אדוקים בה ותקפה הא׳
מחבית ובו׳ והיה אומר א״א הרא״ש ו״ל שאפי׳ אם
יביא עדים אח״ב שהיא שלו לא מהני לא מהני ליה

סימן א
ישוב שיטת רש״י
ו( והנה עיקר יסוד זה ,דדין שתיקה
כהודאה האמור בסוגיין מהני
רק לאשוויי מוחזק ,נראה דמבואר כן בשיטת
רש״י בסוגיין .דיעוי׳ ברש״י >ו ,ב( בד״ה
״המוציא מחבירו״ ,שפירש דהא דס״ד דתקפו
כהן אין מוציאין מידו הוא דוקא בשתק
ולבסוף צווח ,וכבר תמה בזה הפנ״י מה
שייך גבי ספק בכור דין שתיקה כהודאה,
והרי בספק בכור הוי שמא ושמא ,דהספק
הוא לכל העולם ,והישראל בעצמו אינו יודע
אם הוי בכור אם לאו .אלא על כרחך מוכח
מזה כמש״נ ,דלא דיינינן הכא מדינא
דהודאת בע״ד ,אלא רק דע״י דשתיק ליה
נעשה התוקף למוחזק ,והוי אידך ממע״ה,
ושפיר שייך זה גם בספק בכור^.
ומעתה לפ״ז יתבאר היטב מש״כ רש״י
בד״ה תקפה ,״והרי כולה בידו״
וכר ,ולעיל הערנו ,דמדברי רש״י משמע
דיסוד זכייתו בטלית הוא ע״י שעכשיו
הטלית יוצאת תחת ידו ,ואילו בגמ׳ משמע
דהוא מטעם דאמרי׳ דאודויי אודי ליה .אמנם
לפמש״נ ניחא ,דבאמת מאי דאמרי׳
דמדאשתיק אודויי אודי ליה אין זה מתורת
הודאת בע״ד ,אלא רק דמהני שתיקתו
לאשוויי ליה תורת מוחזק ,וממילא זוכה
בטלית מדינא דהממע״ה ,כיון שהטלית
יוצאת תח״י ,וכמש״ב רש״י ,וא״ש.
דהודאת כע״ד כpי עדים דמי״ .ויעו״ש בב״ח שב׳
דדברי הדא״ש הם בשתק מתחילה ועד סוף ,משא״ב
בשחק ולבסוף צווח מהני עדים ,רכ״כ הגר״א )שס ס״ק
ט״ו( .ומבואד לפ״ז דבשתק מתחילה ועד סוף מהני
שתיקתו מדין הודאת בע״ד ולהכי לא מהני בזה עדים
)ודלא כשי׳ הדמב״ם( ,ועי׳ בזה להלן)סי׳ ב׳( דכ״ה גם
שיטת הדיטב״א ,ועי׳ משנ״ת שם ביסוד פלוגתתם.
ג .אלא שיש להעיר ע״ז דהדי כל הסוגיא בע״ב היא

גדול

תעה

ז( רע״פ הדברים האלו יש לנו לבאר מש״כ
רש״י דדין שתיקה כהודאה
המבואר בסוגיין הוא דוקא קודם שנשבעו.
דהנה יעוי׳ בחידושי הריטב״א )הישנים(
שהביא בשם הרמב״ן ,דהא דתקפה אחד
בפנינו אין מוציאין מידו ,זהו דוקא באופן
שהיו שניהם מוחזקין בטלית ,וכדמיירי
בסוגיין ,משא״כ בגוונא שהיה רק אחד מהם
מוחזק בטלית ,ובא חבירו ותקף מיניה ,לא
מהני בזה שתיקה כלל .וב׳ הריטב״א לבאר
הטעם לזה ,דכיון שהאחד מוחזק לבדו ״אין
שתיקתו כהודאה״ ,והיינו דבכה״ג לית ליה
למצווח כלל כיון שהוא מוחזק לבדו בטלית,
ולהכי לא דיינינן לשתיקתו כהודאה כלל.
א כן יעוי׳ במאירי שב׳ לבאר דין זה באופן
אחר וז״ל ,״ומ״מ אחד שהוא מוחזק
ובא אחר ותקפה בפנינו אין כאן שאלה ואפי׳
בשתק מתחילה ועד סוף אין כאן ׳חזקה׳
כלל״ ,ומבואר מלשונו דבכה״ג דהוי אחד
מהם מוחזק לבדו אין החסרון ב״הודאה״,
וכמו שפי׳ הריטב״א ,אלא דבכה״ג לא חייל
ליה תורת ״חזקה״ בממון שתפס .והביאור
בזה הוא ע״פ מש״נ לעיל ,דד,א דמהני
שתיקה בסוגיין ,אין זה מתורת הודאת בע״ד,
אלא רק דמהני שתיקתו לאשוויי ליה תורת
מוחזק בממון שתפס ,וס״ל למאירי דד״ז
שייך דוקא בגוונא שהיו שניהם מוחזקין
בטלית ,דבכה״ג איכא תורת ספק לפנינו ע״י
באת״ל דתקפה א׳ בפנינו אין מוציאין מידו ,והיינו
דשתק ולבסוף צווח מהני ,וא״ב אמאי ספק בכור הוא
פלוגתא אי תקפו כהן מוציאין מידו ,והרי לשי׳ רש״י
אף ספק בכור מיידי בשחק ולבסוף צווח .וצריך
לחלק בין תקפה א׳ בפנינו ,דליכא לחד מינייהו
חמ׳׳ק בטלית ,דבזה הוא דפשיטא להש״ס דמהני
שתיקתו לאשוויי לאידך למוחזק ,לבין ספק בכור
דאיכא לישראל חמ״ק בבכור ,ובזה איכא פלוגתא אי
תקפו כהן מוציאין מידו ,ודו״ק.

תעו

hhs
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ששניהם מוחזקין ומתעצמין בטלית ,ולהכי
אם תקפה א׳ מהם והלה שותק ,מהני
שתיקתו לאשוויי ליה לאידך תורת מוחזק,
משא״ב בגוונא דמוחזק רק אחד בטלית ,כיון
דבזה ליכא ריעותא וספק לפנינו ,אלא
מחזיקינן ליה להמוחזק כבעלים גמור מתורת
ודאי ,להכי לא מהני בזה שתיקה לאשוויי
ליה למוחזק ,דכיון דליכא ספק לפנינו
לא שייך דיחול בכה״ג ע״י שתיקתו תורת
תפיסה ומוחזקות ,אלא מוקמינן ליה בחזקת
הראשון.
ואשר לפ״ז א״ש מש״כ רש״י דלא אמרי׳
שתיקה כהודאה לאחר שנשבעו,
דלאחר שנשבעו כבר דיינינן להטלית כמי
שנחלקה ,והוי כ״א מוחזק במחצה לבדו,
ובמוחזק לבדו לא מהני שתיקה לאשוויי
תפיסה ,וכמש״נ מדבדי המאידי ,ומשו״ה
פדש״י דהא דתקפה א׳ בפנינו מיירי דוקא
קודם שנשבעו.
אכן כ״ז שייך דוקא לדרכו של המאירי,
משא״כ לדדכו של הריטב״א צ״ע אם
אפשר לפרש כן ,דהרי להריטב״א הא דלא
מהני שתיקה במוחזק האחד לבדו הוא סברא

גדול

באומדן דעתו ,דכל שהוא מוחזק לבדו לית
ליה למצווח כלל ולפיכך אין כאן הודאה,
וא״כ בפשוטו נראה דזהו דוקא במוחזק הא׳
לבדו ממש ,משא״כ בשניהם מוחזקין ולאחר
שנשבעו ,הא מיהא דדיינינן להטלית כמי
שנחלקה והוי כ״א מוחזק במחצה ,מ״מ כיון
שקודם שנתעצמו ביניהם היו שניהם מוחזקין
בטלית ,א״כ כשתקפה חבירו אית ליה
למצווח ,ומדשתק אמרי׳ דאודויי אודי ליה.
]וכן מדוקדק קצת מלשון הריטב״א שב׳
״פשיטא לן דכל אחד שתקף לחבירו מה
שבידו ,אי אשתיק לאו הודאה היא ,אלא
הכא דמעיקרא תרוייהו תפסי בה וכל אחד
אומר כולה שלי״ ,ומשמע קצת דסגי במה
״שמעיקדא״ היו שניהם מוחזקין בכדי שנדון
את שתיקתו כהודאה ,אע״ג דהשתא כבר אין
חבידו מוחזק בטלית ,ודו״ק[ .אכן לדרכו של
המאירי דכללא הוא ,דכל שהוא מוחזק לבדו
לא מהני שתיקה לאשוויי ליה לאידך
למוחזק ,א״כ נראה דהוא הדין לשנים אוחזין
בטלית לאחר שנשבעו ,דכיון דהוי כמי
שנחלקה וריינינן לכ״א כמוחזק במחצה
לבדו ,לא מהני בזה שתיקה לאשוויי לחבירו
למוחזק בטלית ,וכמש״נ.

סימן ב

בענין שתק מתחילה ועד סוף ושתיקה מחוץ לבי״ד
ביאור פלוגתת הראשונים אי שתיקה
מתחילה ועד סוף מהניא לאשוויי
הודאת בע״ד
א( לעיל בסי׳ א׳ נת׳ דיסוד דין שתיקה
כהודאה המבואר בסוגיין אינו
מתורת הודאת בע״ד אלא רק דמהני לעשותו
למוחזק ,וצ״ב ביסוד הדברים ,דאמאי באמת
לא מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד.

והנה בעיקר הך מילתא ]דלא מ! זני שתיקתו
מדינא דהודאת בע״ד[ ,מצינו שנחלקו
הראשונים בסוגיין באיזה אופן מיירי ,אם זהו
רווקא בשתק ולבסוף צווח או אפי׳ בשתק
מתחילה ועד סוף .דהנה יעוי׳ בריטב״א
)הישנים( ,בסוגיין שב׳ להדיא דהיכא דשתק
מתחילה ועד סוף הוי זה הודאת בע״ד
גמורה ,ולא מהני בזה שיביא עדים ,ודוקא

בלל
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בשתק ולבסוף צווח ,בזה הוא דמהני עדים
כיון דלא הוי הודאה גמורה .ובזה ביאר
הריטב״א הא דלא מוקמינן להברייתא
בגוונא דשתק מתחילה ועד סוף ,דא״ב לא
היה מהני בזה עדים כלל ,ואילו בברייתא
תניא ״המוציא מחבירו עליו הראיה״,
אלמא דראיה מהני .ומבואר מד׳ הריטב״א
דמחלק בין שתק מתחילה ועד סוף דמהני
מדינא דהודאת בע״ד ,לבין שתק ולבסוף
צווח דמהני שתיקתו רק לעשותו למוחזק.
ויעוי׳ מש״ב לעיל )בסי׳ א׳ הערה א׳( דכ״ה
שיטת הרא״ש שבטור )סי׳ קל״ח( לפמש״ב
הב״ח והגר״א )שם ס״ק ט״ו( בדעתו.
והביאור בזה נראה ,דהיכא דשתק
ולבסוף צווח ,מהני מה
שצווח לבסוף לעורר צד שמא באמת לא
נתכווין להודות בשתיקתו ,וכיון דאין
שתיקתו מתפרשת בוודאות כהודאה,
ממילא לא מהני לאשוויי הודאת בע״ד,
אולם כיון שמ״מ שתק ולא צווח ,שפיר
מועלת שתיקתו לכה״פ שלא נדון את תקיפת
חבירו בגזלנותא] ,דהרי חזינן קמן דאינו
מתנגד לתפיסתו[ ,וממילא נעשה למוחזק
בטלית ,ומספק אין מוציאין מידו .ולפ״ז
נמצא דהא דמבואר בסוגיין דלא מהני
שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד ,הוא משום
שצווח לבסוף ,ומהני מה שצווח להפקיע
משתיקתו תורת הודאה ,וא״ב היכא דשתק
מתחילה ועד סוף ,שפיר מהני שתיקתו
לאשוויי הודאת בע״ד גמורה.
ב( אכן כבר נת׳ לעיל
דלשיטת הרמב״ם אפי׳ היכא
דשתק מתחילה ועד סוף ,לא מהני שתיקתו
לאשוויי הודאת בע״ד ,שהרי כ׳ הרמב״ם
בפ״ט מטוען ונטען הי״ב וז״ל ,״באו שניהם
אדוקין בה ושמטה האחד מיד חבירו בפנינו
)בסי׳ א׳ אות ה׳(,
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ושתק השני ,אע״פ שחזר וצווח אין מוציאין
מידו״ ,וממש״ב ״אע״פ שחזר וצווח״ משמע
דכלל בהלכה זו גם גוונא דשתק מתחילה
ועד סוף ,ואפ״ה סיים עלה הרמב״ם דאם
חזר השני ותפס מהני תפיסתו ,ועל כרחך,
דגם בשתק מתחילה ועד סוף לא מהני
שתיקתו מדין הודאת בע״ד ,אלא רק לאשוויי
מוחזק ,ולהכי אם חזר השני ותפס אין
מוציאין מידו.
וכן מבואר במאירי בסוגיין וז״ל ,״ואי שתק
לו הרי הוא כמודה לו שהיא שלו,
וכשהוא חוזר ותובעו נעשה מוציא מחבירו,
שתק ולבסוף צווח הרי זה ספק ובו׳״ .הרי
להדיא דיסוד ד״ז דשתיקתו מהני רק לאשוויי
מוחזק ,הוא אפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף.
וע״ע בקצה״ח )סי׳ קל״ח סק״בן דנקט כן
בפשיטות דאפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף לא
מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד.
ומעתה לשיטת הרמב״ם והמאירי צ״ע,
אמאי לא מהני מאי דשתיק ליה
לאשוויי הודאת בע״ד ,שהרי לדרכם א״א
לפרש כמש״נ להריטב״א ,דהוא משום
שצווח לבסוף ,שהרי לשיטתם אפי׳ בשתק
מתחילה ועד סוף לא מהני שתיקתו הודאת
בע״ד ,וצ״ב בטעמא דמילתא ,דכיון דשתק
מתחילה ועד סוף ,אמאי לא תועיל שתיקתו
מדינא דהודאת בע״ד.
והגרנ״ם זצ״ל ביאר בזה עפמש״ב רש״י
בקידושין >סה ,ב( ,דהא דקיי״ל
דהודאת בע״ד כמאה עדים דמי ילפינן ליה
מקרא ד״אשר יאמר כי הוא זה״ ,וא״ב בעי
אמירה דוקא ,משא״ב ע״י שתיקה לא חייל
תורת נאמנות של הודאת בע״ד כמאה עדים
דמי.
אולם דבריו צ״ע ,דבפשוטו הא דאמרי׳
בכל דוכתא דשתיקה כהודאה,

תעח
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הכוונה מה לדין נאמנות של הודאת בע״ד
דכמאה עדים דמי ,ויעוי׳ בנתה״מ )סי׳ קל״ח
ס״ק ז׳( שהביא כן מב״מ >לז .ב( ,גבי גזל אחד
מחמשה דאיתא התם ,״אבל שתיקה
כהודאה״ ,והלא התם איכא אנן סהדי דאינו
חייב אלא לאחד מהם ,ואפ״ה משלם לכולם,
הרי דמהני שתיקתו אפי׳ כנגד עדים ,וע״כ
דהוא מדין נאמנות של הודאת בע״ד דכמאה
עדים דמי.
ג( ונראה לבאר את ד׳ הרמב״ם והמאירי
באופן אחר ,דהגם דבעלמא
מהני שתיקה כהודאה לאשוויי הודאת בע״ד
וא״צ שיודה בפיו דוקא ,אולם זהו דוקא עד
כמה דהוי שתיקתו כלפי תביעת חבירו,
דהיות וחבירו תובעו כך וכך ואיהו שתיק
ליה ,א״כ מונח בשתיקתו הודאת בע״ד כלפי
תביעת חבירו .משא״כ בסוגיין הרי אין
שתיקתו מתיחסת כלל לתביעת חבירו,
דאדרבה על מה שתבעו ״כולה שלי״ ,טוען
כנגדו ״כולה שלי״ ,ולא הוי שתיקתו אלא
כלפי ״תקיפת״ חבירו ,ולפיכך לא דיינינן
בזה את שתיקתו כהודאת בע״ד על גוף
הממון ,אלא רק דמהני מאי דשתיק ליה
לאשוויי לחבירו תורת מוחזק בממון שתקף.
והנה הך סברא שייכא בין בשתק ולבסוף
צווח ובין בשתק מתחילה ועד סוף ,ואשר
לפ״ז מבוארים היטב ד׳ הרמב״ם והמאירי
שפירשו דאפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף לא
מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד אלא רק
לאשוויי מוחזק.
ונמצינו למדים ,דביסוד הך מילתא
דהשתיקה האמורה בסוגיין לא
מהני לאשוויי הודאת בע״ד ,יש בזה שני
פירושים ,דלהריטב״א הוא משום שצווח
לבסוף ,וכיון שצווח מהני זה להפקיע
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משתיקתו תורת הודאת בע״ד] ,ולפיכך היכא
ששתק מתחילה ועד סוף שפיר מועלת
שתיקתו מתורת הודאת בע״דן .משא״כ
להרמב״ם והמאירי דין שתיקה כהודאה
האמור בסוגיין לא מהני כלל לאשוויי הודאת
בע״ד ,ואפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף,
ומשום דשתיקתו מתיחסת רק כלפי תקיפת
חבירו .ולפיכך מהני רק שלא נדון את
תקיפתו בגזלנותא ,ולאשוויי ליה למוחזק,
וזהו בין בשתק ולבסוף צווח ,ובין בשתק
מתחילה ועד סוף.
והנה לעיל בסי׳ א׳ הובא מה שנחלקו
הריטב״א והמאירי בביאור הטעם
דלא אמרינן שתיקה כהודאה בגוונא שהאחד
מוחזק בטלית לבדו .דזזריטב״א פי׳ דהוא
משום דבכה״ג לית ליה למצווח כלל ,ואין
שתיקתו נחשבת להודאה ,אולם המאירי פי׳
דהוא משום דבכה״ג שהוא מוחזק לבדו לא
מהני שתיקתו לעשותו למוחזק בממון
שתפס.
ולפמש״נ נמצא דהריטב״א והמאירי אזלו
בזה לטעמייהו ,שהרי המאירי
ס״ל דדין שתיקה כהודאה האמור בסוגיין לא
מהני כלל לאשוויי הודאת בע״ד ]ואפי׳
בשתק מתחילה ועד סוף[ אלא רק לעשותו
למוחזק ,ולפיכך פי׳ דבמוחזק האחד לבדו,
כיון דליכא ספיקא קמן ,לא מהני בזה
שתיקה לאשוויי ליה למוחזק .אולם
הריטב״א דס״ל דבשתק מתחילה ועד סוף
מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד ,א״כ לא
מצי לפרש כהמאירי ,שהרי נאמנות של
הודאת בע״ד בודאי מהני גם היכא שהוא
מוחזק לבדו ,ולהכי הוצרך לפרש דהא דלא
מהני שתיקה כשהוא מוחזק לבדו ,הוא
משום דבכה״ג לא דיינינן לשתיקתו כהודאה
כלל כיון דלית ליה למצווח.
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פלוגתת הריטב״א והר שב״א בשתק
חוץ לבי״ד אי דיינינן לשתיקתו
כהודאה
ד( והנה יעוי׳ בריטב״א בסוגיין שכ׳ דכל
מאי דמספקא לן אי שתק ולבסוף
צווח הוי הודאה ,זהו דוקא בשתק בפני ב״ד,
דבכה״ג איכא למימר רהא דשתיק תחילה
הוא משום דסבר הא קא חזו לי רבנן,
משא״ב היכא דשתק בפני עדים ,דיינינן
לשתיקתו כהודאה ,ולא משגחינן במה
שצווח לבסוף ,כיון דחוץ לב״ר ליכא לסברת
הא קא חזו לי רבנן .והא דלא אוקימנא
לברייתא בכה״ג דשתק בפני עדים ולבסוף
צווח ,פי׳ הריטב״א דהוא משום דבברייתא
תניא ״הממע״ה״ אלמא דמהני בזה ראיה,
ואילו בגוונא דשתק חוץ לבי״ד ]ולבסוף
צווח[ לא היתה מועלת ראיה ,כיון דהוי
כשתק מתחילה ועד סוף ,דהוי הודאת בע״ד
גמורה] ,וכאשר כ׳ כן הריטב״א להלן בד״ה
אלא ,לחלק בין שתק ולבסוף צווח דמהני
עדים ,לבין שתק מתחילה ועד סוף דלא
מהני[.
אכן יעוי׳ בדשב״א שנחלק על הדיטב״א
ופי׳ דבשתק בפני עדים לא הוי הודאה
כלל ,כיון דלית ליה למצווח אלא בב״ד
דוקא ,דהוא מקום המשפט .והוכיח כן
הרשב״א ,דאל״כ אמאי לא מוקמינן
להברייתא בשתק בפני עדים ולבסוף צווח,
]וכדהק׳ הריטב״א[ ,אלא ע״כ דשתיקה חק
לבי״ד לא הוי הודאה כלל .ולכאו׳ דבריו
צ״ע ,דהרי לשיטה זו ]דהרשב״א אתי
לאפוקי מינה[ ,דשתיקה בפני עדים הוי
הודאה ,הרי הוי זה הודאת בע״ד גמורה,
ואפי׳ אי צווח לבסוף לא משגיחינן ביה אלא
דיינינן ליה כשתק מתחילה ועד סוף ,כיון
דל״ש בזה סברת הא קא חזו לי רבנן
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]וכמש״כ כן הריטב״א[ ,וא״כ מה הוקשה
להרשב״א דנוקי הברייתא בשתק בפני עדים,
והרי בברייתא תניא ד״הממע״ה״ ,אלמא
דראיה מהני .ולכאו׳ מוכח מדברי הרשב״א
דאפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף מהני עדים,
והוא כשי׳ הרמב״ם והמאירי ,דגם בשתק
מתחילה ועד סוף לא מהני שתיקתו אלא
לעשותו למוחזק והממע״ה ,ולהכי מהני בזה
עדים.
אכן צ״ע בזה דלכאו׳ ד׳ הרשב״א
סותרים למש״כ בסמוך ,דהנה
יעוי׳ בדברי הרשב״א להלן בסוגיא
דהקדישה בלא תקפה ,שביאר אמאי מיבעיא
להש״ס גבי הקדישה בלא תקפה דוקא
בכה״ג דשתק ולבסוף צווח וז״ל ,״דאילו
שתק ולבסוף צווח לא מפקינן מיניה היינו
משום דחשבינן ליה כדידיה הואיל
ובשתיקה כזו זכה בה״ .והביאור בדבריו,
דאם מהני תקפה א׳ בפנינו אפי׳ בגוונא
דשתק ולבסוף צווח ,א״כ מוכח מזה דיש
לו זכות בספק לגבי תפיסה ,וממילא
״חשבינן ליה כדידיה״ ומצי להקדישה,
משא״כ אי מהני תקיפה דוקא בשתק
מתחילה ועד סוף ,א״כ אין זכייתו בטלית
מתורת ״תפיסה״ אלא מתורת ״הודאה״,
ונמצא דבמצב של הספק באמת אין לו שום
זכות בטלית אלא רק דמצי לזכות בה ע״י
שחבירו מודה לו שהיא שלו ,וזה לא מהני
לאשוויי ליה ״כדידיה״ לענין שיוכל
להקדישה ,וכעי״ז כתב הרמב״ן שם.
ונמצא מבואר לפי״ז בשיטת הרשב״א,
דחלוק דין שתק ולבסוף צווח
דמהני רק לאשוויי תפיסה ,משתק מתחילה
ועד סוף דמהני לאשוויי הודאת בע״ד ,וצ״ע,
דהוא לכאו׳ סותר למה שהוכחנו לעיל מד׳
הרשב״א בסוגיא דתקפה א׳ בפנינו דאפי׳

ת®

בלל

סימן ב

בשתק מתחילה ועד סוף לא מתני שתיקתו
מדין הודאת בע״ד אלא רק לעשותו למוחזק.
ה( ונר א ה בישוב ד׳ הרשב״א דאמנם ס״ל
דבשתק מתחילה ועד סוף שפיר
מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד גמורה,
וכדמשמע מדבריו בסוגיא דהקדישה .ומש״ב
הרשב״א למעלה דמהני שיביא עדים אפי׳
בשתק חוץ לבי״ד ,אין זה משום דמהני עדים
אפי׳ בשתק מתחילה ועד סוף ,אלא הוא
משום דס״ל להרשב״א דבגוונא דשתק
ולבסוף צווח ,נהי דהוא מחוץ לבי״ד ,מ״מ
מהני מה שצווח לבסוף להפקיע משתיקתו
תורת הודאת בע״ד ,דהא מיהא דל״ש חוץ
לב״ד סברת ״הא קא חזו לי רבנן״ ,מ״מ כיון
שצווח לבסוף שוב לא מקרי הודאת בע״ד
דכל שאין שתיקתו מתפרשת בוודאות
כהודאה ,לא מהני שתיקתו אלא לעשותו
למוחזק ,וממילא מהני עדים א.
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מתחילה ועד סוף דמהני מתורת הודאת
בע״ד .אלא ע״כ מוכח בשיטת הר״ן כמשנ״ת
בשי׳ הרשב״א ,דנהי דחוץ לבי״ד לא מהני
מה שצווח לבטל לגמרי מאי דשתיק
מתחילה ,מ״מ כיון שסו״ס צווח לבסוף ,שוב
לא מהני שתיקתו לאשוויי הודאת בע״ד אלא
רק לעשותו למוחזק ,וכמש״נן.

ישוב סתירת דברי הרשב״א בסוגיין
ו( והנה הרשב״א כ׳ להוכיח את שיטתו
]דשתיקה חוץ לב״ד לא הוי
הודאה[ ,מהא דאיתא בב״ב )לד p ,גבי נסכא
דר׳ אבא דמוציאין מיד החוטף ,ולא מחלקינן
התם בין היכא שצווח לבסוף לבין היכא
דשתק מתחילה ועד סוף ,אלמא דשתיקה
חוץ לב״ד לא הוי הודאה כלל .אולם מסיק
ע״ז הרשב״א דיש לדחות ראיה זו ,דשאני
נסכא דר׳ אבא דכיון דרק אחד מהם מוחזק
בנסכא לבדו ,לפיכך לא מהני בזה שתיקה
כהודאה ,ואפי׳ אם שתק בב״ד ,והניח
הרשב״א דבר זה בספק.

]ונראה דכל מש״נ בשיטת הרשב״א,
מוכרח הוא אף בשי׳ הר״ן
בסוגיין .דהנה יעוי׳ בחידושי הר״ן כאן שב׳
דלהצד דמהני שתק ולבסוף צווח חוץ לב״ד
מהני בזה ראיית עדים) ,וכמש״ב הרשב״א(,
ואילו בסוגיא דהקדישה בלא תקפה מבואר
בדברי הר״ן דבשתק מתחילה ועד סוף מהני
שתיקתו מתורת הודאת בע״ד ,וכמש״נ להלן
בסי׳ ד׳ אות ה׳ ,יעו״ש .ולפ״ז צ״ע דאמאי
בשתק ולבסוף צווח חוץ לבי״ד מהני עדים,
והרי כיון דחוץ לבי״ד לא משגיחינן
בצוויחתו ,הרי דדיינינן לשתיקתו כשתק

וצ״ע דלכאו׳ הרשב״א סותר משנתו בזה,
דיעוי׳ בדברי הרשב״א בסמוך
בסוגיא דהקדישה בלא תקפה ,שב׳ בפשיטות
דהיכא דמוחזק רק אחד לבדו לא אמרי׳
שתיקה כהודאה ,וז״ל הרשב״א ,״ואילו במה
שאינו תפוס כלל וחטפה בפנינו מחבירו,
אע״פ ששתק ולבסוף צווח ,פשיטא דמוציאין
מידו״ .הרי דפשיטא ליה דלא אמרי׳ שתיקה
כהודאה במוחזק האחד לבדו ,וצ״ע ,שהרי

א .ובדה הוא דנחלקו הרשב״א והריטב״א,
דלהריטב״א ליכא משמעות בלל למה שצווח לבסוף
אם לא בצירוף סברת הא קא חזו לי רבנן ,ומשו״ה
בשתק ולבסוף צווח חח לב״ד ,כיון דליתא להך
סברא ,דיינינן ליה כשתק מתחילה ועד סוף .משא״ב
הרשב״א ס״ל דבל שצווח לבסוף מהני זה להפקיע

משתיקתו תורת הודאת בע״ד ואפי׳ בשחק חוץ לב״ד,
רהגם דליכא לסברת ״קא חזו לי רבנן״ ,מ״מ כיון
שצווח לבסוף אין בזה תורת הודאה .ובאמת כן
משמע מרהיטת הסוגיא ,דלא הוזכרה סברת ״קא חזו
לי רבנן״ אלא להן גיסא השתק ולבסוף צווח לא
מהני שתיקתו כלל ,והו״ק.

כלל

סימן ג

לעיל נסתפק בזה הרשב״א ,ואילו הכא
פשיטא ליה דלא מהני ,וצ״ע בסתירת דבריו.
אכן לפמש״נ יתיישבו דברי הרשב״א
בפשיטות ,דמה שנסתפק הרשב״א
לעיל אם מהני שתיקה כהודאה במוחזק אחד
לבדו ,הוא דוקא בשתק מתחילה ועד סוף,
]דהרי הא דמוציאין מיד החוטף בנסכא דר׳
אבא  -דמזה הוא דהוכיח הרשב״א דלא
אמרינן שתיקה כהודאה חוץ לב״ד ־ הוא
אפי׳ בגוונא דשתק מתחילה ועד סוף[,
משא״כ דברי הרשב״א בסמוך דלא אמרי׳
שתיקה כהודאה במוחזק האחד לבדו ,הוא
בגוונא דשתק ולבסוף צווח ,כמבואר להדיא
בדברי הרשב״א שם.

והיסוד

בזה הוא עפמש״נ לעיל )בסי׳ א׳ אות
ז׳( ,דטעמא דלא אמרי׳ שתיקה

כהודאה במוחזק האחד לבדו ,הוא משום
דדין שתיקה כהודאה בשתק ולבסוף צווח

גדול

ת&א

מהני רק לאשוויי ליה לזה שתפס תורת
תפיסה ומוחזקות ,וזה שייך רק בגוונא דנולד
ספק לפנינו ,משא״כ במוחזק רק אחד מהם
לבדו ,כיון דליכא ספיקא קמץ ,ל״ש שתועיל
בזה תפיסתו לאשוויי ליה למוחזק .וא״כ כ״ז
הוא דוקא בשתק ולבסוף צווח ,דבכה״ג
באמת לא מהני שתיקתו אלא לאשוויי
למוחזק ,משא״ב בשתק מתחילה ועד סוף,
דבזה מהני שתיקתו מתורת הודאת בע״ד,
הרי בזה בודאי מהני שתיקתו גם במוחזק
אחד מהם לבדו] ,אילולא סברת הרשב״א
דבמוחזק לבדו לית ליה למצווח כלל,
ובזה גופא הוא דנסתפק הרשב״א[ .ומבואר
מזה כמש״נ לעיל בדעת הרשב״א ,דחלוק דין
שתק ולבסוף צווח דמהני רק לאשוויי
מוחזק ,מדין שתק מתחילה ועד סוף דמהני
לאשוויי הודאת בע״ד ,וא״ש היטב שיטת
הרשב״א.

סימן ג

בענין תקפה אחד בפנינו וצווח מעיקרא
פלדגתת הראשונים כטעמא דלא
מהני תקיפה בשנים אוחזין בטלית
א( כתב הרשב״א בסוגיין וז״ל ,״ומשמע
משמעתין דדוקא שתק ולבסוף
צווח ,הא צווח מעיקרו מוציאין אותו מידו,
דמאי דתפיס האי דידיה הוא ,והכי נמי
משמע מההיא דתקפה כהן״ .ועד״ז כ׳
די•מ  Jן וז״ל ,״ואסיקנא נמי גבי ספק
בכורות תקפו כהן מוציאין אותו מידו ,ש״מ
דבכל ספק ממונא דקיי״ל חומרא לתובע
וקולא לנתבע ,אי תקפה בפנינו או בפני
עדים ,מפקינן מיניה ,דאוקי ממונא בחזקת
מריה ,ותקיפה בכה״ג לא מהני״ .ומבואר

מדבריהם דיסוד הדין דתקיפה לא מהני
בשנים אוחזין בטלית ,הוא משום דתפיסה
ממוחזק לא מהני ,וכדקיי״ל גבי ספק בכור,
דאי תקפו כהן מוציאין אותו מידו.
אכן יעוי׳ ברא״ש בסוגיין ) סי׳ י״ג( שכ׳ דהא
דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין אותו מידו,
הוא דוקא בתפס הכהן בשמא ,משא״כ בתפס
בברי מהני תפיסתו ואין מוציאין מידו ,וכן
הוא שי׳ התוס׳ בכתובות )כ ,א( ובב״ב )קה ,א(,
ולשיטתם הדש־ אמאי לא מהני תפיסה
בסוגיין ,והרי הכא מיירי שתופס בברי וטוען
כולה שלי .וכן תקשי לשיטת הרמב״ם

תפג

כלל

סימן ג

שהכריע בפ״ב דבכורות דאי תקפו כהן אין
מוציאין מידו ,הרי דס״ל להרמב״ם דמהני
תפיסה בספק ,ותקשי עליו מסוגיין דאמאי
תקפה אחד בפנינו מוציאין מידו ,וצ״עא.

גדול

תפיסה] .והרמב״ן והרשב״א שכ׳ דתקפה א׳
בפנינו מוציאין מידו ,הוא מדין תקפו כהן,
אזלו בזה לטעמייהו שפירשו בריש ב״מ
דיסוד החלוקה בשנים אוחזין בטלית אינו
מדין חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,אלא מדין
מוחזק מספיקא והממע״ה ,יעו״ש היטב[.

ובפשוטו היה נראה ליישב את שי׳
ע״פ
והרא״ש,
הרמב״ם
המבואר בתוס׳ בריש ב״מ ד״ה ויחלוקו,
דיסוד החלוקה בשנים אוחזין בטלית הוא
מדין ודאי וכאמרי׳ בב״מ )ג ,א( ״דאנן סהדי
רמאי דתפיס האי דידיה הוא״ ,והיינו מדינא
דחזקה כל מה שתח״י של אדם הוא שלו.
ואשר לפ״ז הא דלא מהני תפיסה בשנים
אוחזין בטלית ,אינו מדין תקפו כהן כלל,
אלא הוא משום דתפיסה לא מהני כנגד חזקה
כל מה שתח״י וכו׳ כלל ואפי׳ בטענת ברי,
וכדקיי״ל גבי נסכא דר׳ אבא )ב״ב לד ,ב(
דמוציאין מיד החוטף ,אע״ג דטוען בברי
רדידי חטפי ,ומטעמא דאית ליה לראשון
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,ומחזלינן להממון
שהוא שלו בודאי .ואף הרמב״ם מודה
דבכה״ג לא מהני תפיסה ,דלא דמי לספק
בכור דהוי הישראל רק מוחזק מספיקא ,ולכך
מהני ביה תפיסה ,משא״כ בגוונא דליכא
ספיקא כלל מודה הרמב״ם דלא מהני

אכן נראה ,דהגם דביאור זה נכון הוא בשי׳
התוס׳ בריש ב״מ ,מ״מ בדעת הרא״ש
והרמב״ם א״א לפרש כן .דהנה כבר דקדק
הגרא״ז באבן האזל >בפ״ט מטוען ונטען ה״ח
מדברי הרא״ש בריש ב״מ ,דפליג על התוס׳
שם וס״ל דיסוד החלוקה בשנים אוחזין
בטלית אינו מדין ודאי ,אלא הוא מדין ממון
המוטל בספק ,והא דבעי ״אוחזין״ ,הוא רק
לסלק לדין כל דאלים גבר ,ולפ״ז על כרחך
דדין תקפה א׳ בפנינו אינו מדין נסכא דר׳
אבא .ונראה דכדבריו מפורש בדברי התוס׳
הרא״ש שבשמ״ק ריש ב״ב >ב ,א( ,שב׳ לחלק
בין כותל השותפין שנפל לרשות חד מינייהו,
דמהני ביה תפיסה ,כיון שנפל קודם שנולד
הספק ,להא דתקפה א׳ בפנינו דלא מהני
תפיסה ,כיון שתקפה לאחר שכבר נתעצמו
בב״ד ונולד הספק ,ותפיסה לאחר שנולד
הספק לא מהני ,עכ״ד .ומבואר מד׳ הרא״ש

א .וגם לדרכם של הרמב״ן והרשב״א שפירשו
דהא דלא מהני תפיסה בשנים אוחזין בטלית הוא
מדין תקפו כהן דמוציאין אותו מידו ,לבאו׳ צ״ע,
שהרי בסוגיא בע״ב מבואר דהוא פלוגתא אי תקפו
בהן מוציאין אותו מידו או אין מוציאין אותו מידו,
ואילו גבי תקפה אחד בפנינו פשיטא להש״ס
דמוציאין מידו ,וא״כ מוכח דדין תקפה א׳ בפנינו
אינו ריין תקפו כהן.
אכן יש ליישב לפמש״כ הרמב״ן בסמוך ח״ל ,״מ״מ
למדנו לענין שאר תפיסור .וכו׳ דאי תפס בסהדי
מפקינן מיניה וכו׳ ל״ש ברי וברי ול״ש ברי ושמא
וכו׳ ,והיינו תקפה א׳ בפנינו וצווח שמוציאין אותה
מידו בברי וברי ,ותקפו ^הן שמא ושמא ומוציאין
אותה מידו״ .ומשמע מדברי הרמב״ן דהא דפשיטא

טפי דמוציאין מידו בתקפה א׳ בפנינו ,מהא דמוציאין
מידו בספק בכור ,הוא משום דתקפה א׳ בפנינו הוי
ברי וברי ,משא״כ ספק בכור הוי רק שמא ושמא.
והביאור בזה הוא ,דהיכא שמחזיק את הממון בטענת
ברי מהני זה להאלים את חזקתו בממון] ,כמבואר
כתשו׳ הרעק״א ח״ה סי ע״ח ד״ה ואף יעו׳׳ש[,
ולהכי הוא דפשיטא דמוציאין מידו .וא״כ י׳׳ל ,דזהו
רק אי תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו ,משא״כ
למאי דמסקינן דגם בספק בכור הדין הוא דמוציאין
מידו ,הרי דחזר דינו להיות כדין תקפה א׳ בפנינו
דמוציאין מידו ,דתרוויהו מיסוד אחד ,דתפיסה
ממוחזק לא מהני ,ל״ש בדי וברי ,ל״ש שמא ושמא,
ושפיר דימו הרמב׳׳ן והרשב״א דין ספק בכור לדין
תקפה א׳ בפנינו ,ודו״ק.

נלל
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דהא דלא מהני תפיסה בשנים אוחזין בטלית
אינו מדין חזקה כל מה שתח״י ובו׳ אלא
מדין תפיסה לאחר שנולד הספק ,והוא
כמש״ב הגרא״ז בשיטת הרא״ש דיסוד
החלוקה בשנים אוחזין בטלית אינו מדין
חזקה כל מה שתח״י ,אלא הוא מדין ממון
המוטל בספק ,ולכך הוצרך הרא״ש לפרש
דהא דלא מהני תפיסה בשנים אוחזין הוא
מטעמא דתפיסה לאחר ספיקא דלא מהני.
ןויעוי׳ בתוס׳ בריש ב״ב )ב ,א( ד״ה לפיכך,
שב׳ דלא מהני תפיסה בכותל השותפין שנפל
מטעם דהוי תפיסה לאחר שנולד הספק
)וכמש״כ התוס׳ הרא״ש( ,אולם התוס׳ לא
הזכירו מידי מהא דתקפה אחד בפנינו.
ולהמבואר נראה דאזלו בזה לטעמייהו ,שהרי
נתבאר בשי׳ התוס׳ בב״מ דהא דתקפה א׳
בפנינו מוציאין מידו הוא מדין נסכא דר׳
אבא ,וא״כ לפ״ז ל״ש בלל לדמות תקפה א׳
בפנינו לכותל השותפין שנפלו[.
והגרא״ז־ שם כ׳ להוכיח דאף הרמב״ם
אזיל בזה בדרכו של הרא״ש,
]דיסוד החלוקה בשנים אוחזין בטלית הוא
מתודת ספק[ ,והוא ממש״ב הרמב״ם בפ״ט
מטוען ונטען ,גבי שנים היושבים בצד ערימה
דהדין הוא שחולקין ,אע״ג דהתם ל״ש חזקה
כל מה שתח״י ובו׳ ,וע״ב דלשי׳ הרמב״ם דין
תפיסה בשנים אוחזין בטלית אינו מדין נסכא
דר׳ אבא ,והדרא קושיא לדוכתא ,דלשיטת
הרא״ש והרמב״ם אמאי לא מהני תפיסה
בשנים אוחזין בטלית ,ומאי שנא מספק בכזר
דמהני תפיסה ,להרמב״ם בשמא ,ולהרא״ש
בטוען ברי.
כ( ונראה מוכח מזה כמו שייסד בקונטרס
הספיקות )כלל ב׳ ס״ז( ,דהנה
יעו״ש בקונטרס הספיקות שהביא בשם אחיו
להקשות על דברי התוס׳ בריש ב״ב שב׳ גבי

גדול

תפג

כותל השותפין שנפל ,דלא מהני תפיסה
באבנים שנפלו ואפי׳ בטענת ברי ,דלכאו׳ הוא
סותר לשיטתם בכתובות >כ ,א{ וב״ב >קה ,א(
שב׳ דתפיסה בטענת ברי מהני אפי׳ לאחר
שנולד הספק .ותי׳ על זה ,דהא דס״ל להתוס׳
דמהני תפיסה בברי זהו דווקא בגוונא שתחילת
הדין הוא הממע״ה ,דבזה אין הדין משתנה,
דכבר בתחילת הספק היה הדין דעל המוציא
להביא ראיה ,אלא שבתחילה היה ראובן מוחזק
ושמעון מוציא ,ועכשיו לאחר שתפס שמעון,
הוי שמעון מוחזק וראובן מוציא ,ונמצא דאין
הדין משתנה ,משא״כ היכא שתחילת הדין הוא
יחלוקו בזה לא מהני תפיסה כלל ואפי׳ בטענת
ברי ,כיון שכבר קם דינא דיחלוקו ותפיסה לא
מהני לשנות הדין] ,ועי׳ מה שהרחבנו ביסוד זה
בכלל ב׳ הערה ל״ו[.
ולפ״ז מבואר היטב הא דלא מהני תפיסה
בשנים אוחזין בטלית ,ולא תקשי
מהא דמהני תפיסה בספק בכור] ,לשי׳
הרא״ש בטוען ברי ,ולהרמב״ם אפי׳ בשמא[,
דשאני תקפה אחד בפנינו ,דתחילת הדין הוא
יחלוקו ,והיכא שתחילת הדין הוא יחלוקו,
לא מהני תפיסה כלל ,ואפי׳ בטענת ברי,
דתפיסה לא מהני לשנות הדין.
]והנה יעו״ש בקונטרס הספיקות שהעלה
דהרמב״ן אזיל בזה בתר איפכא
מהתוס׳ ,דלהרמב״ן היכא שהדין הוא
הממע״ה לא מהני תפיסה אפי׳ בטענת ברי,
משא״ב היכא שהדין הוא יחלוקו מהני
תפיסה אפי׳ בטענת שמא .ולפ״ז צ״ל בשי׳
הרמב״ן דהא דלא מהני תפיסה בשנים
אוחזין בטלית ,אין זה משום שתחילת הדין
יחלוקו .וכבר נתבאר )לעיל באות א׳( דהרמב״ן
מפרש סוגיין באופן אחר מהרא״ש ,וס״ל
דהא רלא מהני תפיסה בשנים אוחזין בטלית
הוא באמת מדין תקפו כהן ,דכ״א מינייהו
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נחשב למוחזק במחצה יותר מחבירו ,ותפיסה
ממוחזק לא מהני ,ונמצא דאזיל בזה
הרמב״ן לטעמיה[.

ביאור הדין דשתק ולבסוף צווח אין
מוציאין מידו לשיטות הראשונים
הנ״ל
ג( וממוצא הדברים עולה ,דביסוד הדין
דתקפה אחד בפנינו מוציאין
מידו ,ישנם ג׳ שיטות ,דלשי׳ הרמב״ן
והרשב״א הוא מדין תפיסה ממוחזק,
וכדקיי״ל גבי ספק בכור דאי תקפו כהן
מוציאין מידו .ולשי׳ התוס׳ בריש ב״מ הוא
מטעם דהוי תפיסתו כנגד חזקה כל מה
שתח״י ומדינא דנסכא דר׳ אבא .ולשי׳
הרא״ש והדמב״ם הוא מדין תפיסה מיחלוקו,
ומיסודו של הקונה״ס ,דהיכא דכבר חייל
דינא דיחללקו שוב לא מהני תפיסה לשנותה
דיז•
והנה נתבאר לעיל )כסי׳ א׳( דהא דאיתא
בסוגיין דבגוונא דתקף והלה שתק,
דאמרי׳ דמשתיק אודויי אודי ליה ,אין
הכוונה בזה לדין נאמנות של הודאת בע״ד
כמאה עדים דמי ,אלא רק דמהני שתיקתו
שלא נדון את תפיסתו בגזלנותא וממילא
נעשה למוחזק ,והוכחנו יסוד זה בכמה
ראיות מדברי הראשונים בסוגיין ,עיי״ש
בארוכה .אולם לכאו׳ ביאור זה עולה יפה רק
לשי׳ הרמב״ן והרשב״א ,דס״ל דהא דלא
מהני תפיסה בשנים אוחזין בטלית הוא מדין
תקפו כהן ,דלפ״ז שפיר י״ל דהיכא דשתק,
כיון שע״י שתיקתו לא דיינינן לתפיסתו
בגזלנותא ,שפיר מהני תפיסתו לאשוויי ליה
למוחזק וממילא אין מוציאין מידו .אולם
לדרכו של התוס׳ בריש ב״מ ,דהא דלא מהני
תפיסה בשנים אוחזין בטלית הוא מטעם
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דהוי תפיסתו כנגד חזקה כל מה שתח״י ,וכן
לפי מה שנת׳ בשי׳ הרמב״ם והדא״ש דהוא
מטעם דלא מהני תפיסה להפקיע מדין
יחלוקו ,הרי אין ביאור זה מתיישב ,שהרי
לשיטתם מאי דלא מהני תפיסה בשנים
אוחזין בטלית אין זה משום דאיכא איזו
גדיעותא בתפיסתו] ,בכדי שנאמד דמאי
דשתיק ליה מסלק להך גדיעותא ומהני
לאשוויי ליה למוחזק[ ,שהדי באמת הוי
תפיסתו תפיסה מעליא ,אלא רק דלא מהני
תפיסתו להפקיע מחזקה דכל מה שתח״י וכו׳
]להתוס׳[ ,או להפקיע מפסק של יחלוקו
]להרא״ש והרמב״ם[ ,וא״כ לשיטתם אכתי
תקשי היאך יתפרש הא דאיתא בסוגיין
דמדשתיק ליה אודויי אודי ליה .ובשלמא אם
היתה מועלת שתיקתו מדין הודאת בע״ד,
א״ש ,דבודאי מהני הודאת בע״ד כנגד חזקה
כל מה שתח״י ,וכן כנגד פסק של יחלוקו,
אולם לפי מה שהוכחנו דדין שתיקה כהודאה
האמור בסוגיין אינו מתורת הודאת בע״ד,
אלא רק דמהני לעשותו למוחזק ,תקשי כנ״ל.
ובאמת נראה דאף לשיטת הרמב״ן
והרשב״א ]דהא דתקפה א׳ בפנינו
מוציאין אותה מידו הוא מדין תקפו כהן[
צ״ע אם אפשר לפרש כן .דהנה ביסוד
ההלכה דתקפו כהן מוציאין מידו מצינו
שני פירושים ,חדא דהוא משום שבא לידו
הממון דרך חטיפה וגזילה ,ותפיסת גזילה לא
מהני לעשותו למוחזק ,וכן משמע במאירי
בכתובות )יט p ,ובגידולי תרומה )שער ס״ח אות
ח׳( .אכן מדברי הרשב״א והרמב״ן נראה
דפירשו בזה באופן אחר ,דהא דמוציאין
מידו הוא משום דמהני דין מוחזק להכריע
את הספק דהוי המוחזק בעלים ,וכיון
דהוכרע הספק שוב לא מהני תפיסה] ,וכן
מבואר בקונה״ס כלל א׳ ס״ה יעו״ש[ .וז״ל
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הרשב״א בכתובות >טז ,ב( ,״דכל מאי דאית
ברשותיה דאיניש בדידיה מחזקינן ליה,
והיינו נסכא דר׳ אבא )ב״ב לג p .וכן תקפו
כהן ,דאמרו שם דמוציאיץ מידו״ .ומבואר
דהא דתקפו כהן מוציאין מידו הוא משום
דמהני דין מוחזק להכריע את הספק דהוי
ממונא דידיה .וכן משמע ברשב״א בב״מ )ו.
א( וז״ל ,״דמאי דתפיס האי דידיה הוא והכי
נמי מבואר מההיא דתקפו כהן״ ,וכן משמע
מד׳ הרמב״ן )בב״מ ו ,א( שכ׳ דבתו״ת מהני
תפיסה ,ועל כרחך הטעם לזה הוא דבתו״ת
לא מהני חזקת ממון להכריע את הספק ולכך
מהני תפיסה .והנה בשלמא לדרך הראשונה
שנתבארה ]דהא דלא מהני תפיסה בספק הוא
משום דבא לידו הממון בדרך גזילה[ ,שפיר
י״ל כמש״נ דהא דמהני מאי דשתיק ליה הוא
שלא נדון את תפיסתו בגזלנותא ,משא״כ
לפמש״נ בדברי הרשב״א והרמב״ן דהא
דתקפו כהן מוציאין מידו הוא משום שכבר
הוכרע הספק ע״י דין מוחזק דהוי ממונא
דידיה ,תקשי מאי מהני מאי דשתיק ליה,
דמאי איכפת לן שאין דנים את תפיסתו
בגזלנותא ,והרי מ״מ כבר הוכרע הספק ע״י
חזקת ממון דהוי ממונו של המוחזק ,ושוב
לא מהני תפיסה.
]ויש שפירשו דהא דשתיק ליה מהני מתורת
״תפיסה ברשות״ )ועי׳ בפנ״י ו ,ב על
רש״י בד״ה המוציא מחבירו( ,אולם נראה
דאין ביאור זה מספיק ,דלשיטת התום׳ דהא
דתקפה אחד בפנינו מוציאין מידו הוא מדין
נסכא דר׳ אבא ,נראה בפשוטו דלא יועיל לזה
תפיסה ברשות ,וכדמוכח מדין כלים העשויים
להשאיל ולהשכיר דאין להם חזקה כיון שאין
תפיסתם מוכחת ,הגם שבאו הכלים לידו
ברשות ומדעת הבעלים ,ואפ״ה מוציאין מידו
ומחזירין לבעלים הראשונים .וגם לשי׳
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הרא״ש והרמב״ם ,דהא דלא מהני תפיסה
בשנים אוחזין בטלית הוא מדין תפיסה
מיחלוקו ,נראה דלא יועיל לזה תפיסה
ברשות ,דמ״מ ע״י תפיסה לא פקע דין
יחלוקו ,הגם דבא לידו ברשות) .ועי׳ מה
שהוכחנו יסוד זה בדעת הסמ״ג בכלל ז׳ הערה
ה׳( ,אכן לשיטת הרמב״ן והרשב״א ,דהא
דתקפה אחד בפנינו הוא מדין תקפו כהן,
לכאו׳ היה אפשר לפרש כן ,דהא דמהני מאי
דשתיק ליה הוא מדין תפיסה ברשות .אולם
באמת מדברי הרמב״ן לא משמע כביאור זה,
דיעוי׳ בדברי הרמב״ן)וכ״ה בריטב״א ובר׳׳ן
כאן( ,שטרחו להוכיח יסוד זה דתפיסה ברשות
מהניא מכמה דוכתא ,ומדלא הביאו ראיה
מסוגיין דמהני תפיסה גבי תקפה אחד בפנינו
בגוונא דשתיק ליה ,משמע דהכא אין זה מדין
תפיסה ברשות .והטעם לזה נראה ,לפי
המבואר בלשון הרא״ש בסוף פ״ק דבכורות,
דדין תפיסה ברשות הוא מטעם ש״נתנוהו לו
הבעלים״ ,והיינו דבא לידו הממון מכח
שמסרו לו הבעלים מרצונם ומדעתם ,דעי״ז
נעשה למוחזק בו ,וזה ל״ש גבי תקפה אחד
בפנינו ,דבא לידו הממון ע״י תקיפה ,ודו״ק[.
ביאור חד ש בהא דמהני שתיקה גבי
תקפה אחד בפנינו ע״פ דברי
הר שב״א במ שמרת הבית
ד( ואשר נראה בזה ,בהקדם דברי הרשב״א
במשמרת הבית )בית ג׳ ש״ב הל׳
מתנות כהונה( ,גבי הא דמיבעיא להש״ס
בחולין >קלא ,ב( אי לויים קרויים עם וחייבים
במתנות כהונה ,או אינם קרויים עם ופטורים
ממתנות כהונה .וכ׳ הרשב״א לענין הלכה,
דכיון שעלה הספק בתיקו ,אם קדם הכהן
ותפס מן הלוי אין מוציאין מידו .והא דחלוק
מספק בכור דקיי״ל דאי תקפו כהן מוציאין
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הישראל בעלים ראינו בכור ,וממילא אין
לכהן צד שייכות בממון זה ,ומשו״ה מוציאין
מידו ,משא״כ בספיקא דלויים אי קרויים עם,
הרי בזה אין הספק נופל כלל על הממון,
אלא שורש הספק הוא אם הלויים הם בכלל
המצוה דמתנות כהונה אם לאו ,ובזה ל״ש
הכרעה של חזקת ממון ,ולכך מהני תפיסה
]ועי׳ בזה להלן בסוף סי׳ כ״א הערה א׳[ ב.

מידו ,ביאר בזה הרשב״א וז״ל ,״דהתם ]פי׳
בספק בכור[ ,הספק הוא שמא בכור שמא
אינו בכור ,והלכך מספק אין לכהן בו שום
שייכות ,דאמרו ליה בעלים אייתי ראיה
דבכור הוא ושקיל וכר ,אבל כאן שאין ]צ״ל
שהן[ ודאי מתנות כהונה ,אלא דמספקא לן
אם הלוי אינו בכלל עם ואם ישנו ,ואי לוי
בכלל עם הרי הן של הכהן ,ואין ללוי בגופו
של מתנות חלק ,והוה ליה כממון המוטל
בספק שכל מי שתופס בידו אין מוציאין
מידו ,וכענין שאמרו שם בתקפו אחד לפנינו,
למאן דאמר אין מוציאין אותו מידו ,וכן כל
כיוצא בו״ ,עכ״ל .והנה מש״כ הרשב״א
לחלק בין ספק בכור לספיקא דלויים אי
קרויים עם ,בפשוטו כוונתו ,דבספק בכור
כיון שהספק נופל על הממון ,בזה מהני
חזקת ממון של הישראל להכריע דאינו בכור
והוי איהו בעלים ,וממילא נקטינן ד״אין
לכהן בו שום שייכות״ ,וכמש״ב הרשב״א
בכתובות ,דהא דתקפו כהן מוציאין מידו,
הוא משום דחזקת ממון מהני להכריע דהוי

אכן מש״כ הרשב״א לדמות להא דתקפה א׳
בפנינו למ״ד אין מוציאין מידו ,הוא
לכאו׳ תמוה טובא ,שהרי בסוגיין מבואר
דהטעם דאין מוציאין מידו הוא משום דע״י
דשתיק ליה אמרי׳ דאודויי אודי ליה ,וא״כ
מה ענין זה לספיקא דהש״ס בחולין אי לויים
קרויים עם .ואפי׳ לפמשנ״ת לעיל דדין
שתיקה כהודאה האמור בסוגיין אינו מתורת
הודאת בע״ד אלא רק דמהני לאשוויי
תפיסה ,מ״מ אינו מובן איזה שייכות יש לזה
לספיקא דהש״ס בחולין ,דהלא התם ליכא
שתיקה כלל ,והא דמועלת תפיסתו הוא

ב .ועוד יש לבאר בזה ע״פ מה שצידד
באפיקי ים ;ח״ב סי׳ י״ב( דהא דכהנים פטורים ממצוות
נתינה של תרומות ומעשרות ,אין זה משום דנתמעטו
לגמרי ממצוות נתינה ואינם מחוייבים בה כלל ,אלא
באמת הם ככלל מצוות נתינה ,ולכל דיני ישראל
שוים הם ,ורק דנותנים הם לעצמם ועי״ז נפטרים
מהמצוה .ועי׳ בזה בספר יהגה האריה להגר״א
פומרנצ׳יק )עמ׳ קו( ,שדקדק כן מלשון הרמב״ם )פי״א
מהל׳ בכורים ה״ט( לענין פדיון הבן ,דהא דכהנים ולויים
פטורים ממצות פדיון הבן אינו משום שאינם
מתחייבים כפדיון הבן ,אלא באמת מתחייבים הם,
אלא שפוטרים את עצמם ,ועי״ש מה שהביא בזה
נפקותא לדינא .ולפ״ז יש לומר דמה״ט הוא דלא
חשיב הלוי מוחזק בספק מתנות כהונה ,ומשום דגם
להצד דלויים לא איקרו עד ופטורים ממצוות נתינה,
אין פירושו שלא נתחייבו כלל ,אלא באמת נתחייבו
]וכלשון הרשב״א ״שהן ודאי מתנות כהונה״[ ורק
שזוכים מחדש בשלהם] ,ונהי דעי״ז נמצא דמעולם
יצא הממון מרשותם ,מ״מ סיבת זכייתם השתא

היא חדשה[ ,ולהכי הוא דלא חשיבי מוחזקין ]ויעוי׳
בקונה״ס בכלל ו׳ ס״ח ,ומש״כ שם בהערה נ״א[,
וכיון דלא חשיב הלוי ״מוחזק״ בספק אלא הוי רק
״תפוס״ ,לכך מהני תפיסת הכהן] .וגם לביאור זה
יתפרש מה שדימה הרשכ״א ספיקא דלויים אי
קרויים עם לתקפה א׳ בפנינו ע״ד מש״נ בפנים,
רבהנך תרי גווני אין תפיסתו ״ממוחזק״[ .אכן יש
לעי׳ בזה ,דלפ״ז נמצא דהא דלויים אינם קרויים
עם ,אין זה רק סיבה לפוטרו מליתן מתנות כהונה
]כיון שזוכה לעצמו[ ,אלא דמה״ט יש לו גם זכות
לקבל בעצמו מתנות כהונה ,וד״ז הוא מחודש מאוד.
אכן יעוי׳ בב״ח )יו״ד סי׳ ס״א( שב׳ דלוי שתפס
מתנות כהונה לא מפקינן מיניה כיון דמצי טעין קים
לי כמ״ד דלויים לא איקרו עם ,ולפ״ז נמצא לכאו׳
דיש לו גם זכות לקבל מתנות כהונה] ,ועי׳ בפר״ח
) 0י׳ ס״א סקל״ג( מש״כ לדקדק מד׳ התוס׳ בב״מ )ו ,ב(
ד״ה והא[ ,אולם בש׳׳ך >שם סקי״ב( ,נחלק על הב״ח
וכ׳ בפשיטות דבן לוי שתפס מתנות כהונה דמוציאין
מידו ,וצ״ע בזה.
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תפז

ואשר לפ״ז א״ש היטב מש״כ הרשב״א
לדמות דין תקפה א׳ בפנינו לספיקא
דהש״ס בחולין אי לויים קרויים עם ,דהלא גם
התם יסוד הדין דמהני תפיסת הכהן מן הלוי
הוא משום דל״ש בהך ספק הכרעה של חזקת
ממון ,כיון שאין הספק נופל על הממון
וכמשנ״ת לעיל ,והא דזוכה בממון הוא אך
מתורת ״תפוס״ ,ומשו״ה מהני ביה תפיסה,
ושפיר דמי לתקפה א׳ בפנינו דמהני תפיסה,
דגם התם מאי דשתיק ליה מהני לסלק
להכרעת חזקת ממון ,ואינו אלא ״תפוס״,
ולכך אין מוציאין מידו .וגם מבואר לפ״ז
עיקר שי׳ הרשב״א בגדר דין השתיקה בסוגיין,
דנהי דיסוד הדין דתקפו כהן מוציאין מידו
הוא מטעמא דדין מוחזק מהני להכריע את
הספק ממון] ,וכמבואר ברשב״א בכתובות[,
מ״מ כיון דשתיק ליה ,פקע מיניה עיקר תורת
״מוחזק״ ,ולכך מהני תפיסה וכמש״ג ג.

מטעם שנת׳ לעיל ,דכיון דאין הספק על
הממון ,ל״ש דבכה״ג דין מוחזק יכריע את
הספק ,וא״כ מה ענין זה לדין תקפה א׳
בפנינו דאין מוציאין מידו משום דשתיק ליה.
ואשר נראה מוכח מדברי הרשב״א ,דהא
דאמרי׳ בסוגיין דמדשתיק אודזיי
אודי ליה ,יסוד הדין בזה הוא ,דע״י דשתיק
ליה פקע מיניח עיקר תורת ״מוחזק״ ,דכיון
דדיינינן לשתיקתו כהודאה ,נהי דלא מהני זה
לאשוויי הודאת כע״ד ומתורת נאמנות,
וכמש״נ לעיל )בסי׳ אי ,וב׳( ,מ״מ כיון שמודה
שאין הממון שלו ,שוב אין הממון עומד
בחזקתו .ושורש ד״ז הוא ע״פ משנ״ת בכמה
דוכתא] ,יעוי׳ בכלל א׳ הערה כ״ב לענין
תפיסה בגודרות ,ובכלל ו׳ הערה ל׳ לענין
תפיסת עכו״ם ,ובכלל ח׳ הערה ד׳ לענין
תפיסה הראויה לקנין[ ,דיסוד דין ״מוחזק״
הוא במה שתפיסתו היא כבעלים ומחזיקין
את הדבר בחזקת שהוא שלו) ,ועי׳ בזה בשע״י
ש״ה פט״י( ,ולהכי כשהוא מודה שאין הממון
שלו ,שוב אין הממון עומד בחזקתו ול״ש
לדון בו דין מוחזק .ולהכי הוא דמהני תפיסה
בגוונא דשתק ,דהרי יסוד חדין דתפיסה לא
מהני בספק ,הוא כמש״כ הרשב״א בכתובות
)טז ,p ,דע״י דחוכרע חספק מכח חזקת ממון
דהוי המוחזק בעלים ,שוב לא מהני תפיסה,
וכיון דע״י דשתיק ליה פקע מיניה תורת
מוחזק ואינו אלא ״תפוס״ בממון] ,ודין
״תפוס״ לא מהני להכריע בספק[ ,לכך שפיר
מהני תפיסה מיניה,

ה( ומעתה לפי הדברים האלו יש לנו פתח
ליישב את שי׳ התוס׳ בריש
ב״מ ,דהקשינו לעיל על דבריהם ,דאי תקפה
א׳ בפנינו מוציאין אותה מידו הוא מטעם
תפיסה מחזקה כל מה שתח״י של אדם הוא
שלו ומדינא דנסכא דר׳ אבא ,א״כ היאך
מהני מאי דשתיק ליה בכדי שתועיל תפיסתו,
והלא מ״מ הוי תפיסתו נגד חזקה דכל מה
שתח״י וכו׳ .ונראה בזה בהקדם דברי

ג .ולפ״ז צ״ל דמש״ב הרשב״א בסוגיי]) ,הובאו
דבריו לעיל סי ■ א׳( .דהטעם דלא מהני תפיסה ממוחזק
הוא משום ״דחשבינן ליה כגזלן״ ,אין כוונתו בזה
דהא דלא מהני תפיסה הוא משום דבא לידו הממון
בדרך תקיפה וגזילה ותפיסת גזילה לא מהני לאשוויי
מוחזק ,וכמש״נ לעיל ,דהרי לפמש״נ בדברי הרשב״א
נמצא דיסוד הדין דתקפו כהן מוציאין מידו אין זה

מטעם שתפס בדרך גזילה ,אלא הוא משום דכבר
הוכרע הספק דהוי המוחזק בעלים על הממון,
וממילא לא שייך שוב תפיסה .אלא כוונת הרשב״א
לומר דכיון דכבר הוכרע דהוי המוחזק בעלים,
ממילא נקטינן דתופס ממון שאינו שלו ,וא״כ הוי
גוזל ממון של חבירו ,ומשו״ה הוא דמוציאין מידו,
וזהו שכ׳ ״דחשבינן ליה כגזלן״ ,ודו״ק.

ישוב שיטת התום׳ ובדין חזקה כל
מה שתה ״י ובו׳

תפח

כלל
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הרשב״א בכתובות ) p ,wשב׳ וז״ל .״דכל
מאי דאית ברשותיה דאיניש בדידיה מחזיקינן
ליה ,והיינו נסכא דר׳ אבא )ב״ב לג ,ב( וכן נמי
תקפו כהן )ב״מ ו p ,דאמרו שם דמוציאין
אותו מידו״ .ולכאו׳ מש״כ הרשב״א לדמות
דין תפיסה בנסכא דר׳ אבא לדין תקפו כהן
דמוציאין מידו הוא תמוה ,דהרי בספק בכור
יסוד זכייתו של הישראל בבכור הוא מתורת
מוחזק מספיקא ומדין הממע״ה ,ואילו
בנסכא דר׳ אבא יסוד זכייתו הוא מטעם
חזקה כל מה שתח״י של אדם הוא שלו,
וכמש״כ התוס׳ בב״ב )לד p ,והרא״ש בפ״ק
דב״מ )סי׳ א׳( ,ודברי הרשב״א שב׳ לדמות
הנך תרי מילי צ״ע טובא.
ו ע ד״ז יש לתמוה בדברי הרשב״א בב״ב
)ד ,א( שב׳ דכותל השותפין שנפל
לרשות ראובן ,ובא שמעון ותפס האבנים
מרשותו של ראובן ,דמוציאין האבנים מיד
ראובן ומחזירין לשמעון ,וכ׳ הרשב״א דהוא
מדין נסכא דר׳ אבא .והנה בכה״ג שנפלו
האבנים לרשות ראובן ,פשיטא דאין בזה ראיה
והוכחה שהאבנים הם של ראובן ,אלא רק
דמספק אין מוציאין מידו כיון שהוא מוחזק
בהם ,ואפ״ה כ׳ הרשב״א דהא דמוציאין מיד
שמעון הוא מדינא דנסכא דר׳ אבא ,וצ״ע,
דהלא בנסכא דר׳ אבא יסוד זכייתו בממון הוא
מתורת חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,ואילו
בכותל השותפין שנפל זכייתו באבנים שנפלו
הוא רק מתורת מוחזק מספיקא.
וא שר נראה מוכרח מדברי הרשב״א,
דבאמת גם בנסכא דר׳ אבא יסוד
זכייתו בממון אינו אלא מתורת מוחזק
והממע״ה ,ומשום דאף דין חזקה כל מה
שתח״י וכו׳ הוא ביסודו מדין מוחזק] ,אלא
שדין מוחזק בכה״ג אלים טפי וכמו
שיתבאר[ ,ונראה דהדברים מפורשים

גדול

ברשב״ם בב״ב )לר ,א( בסוגיא דנסכא דר׳
אבא וז״ל ,״שאין אדם נאמן לחטוף דבר מיד
חבירו ולומר שלי אני חוטף ,אא״כ יש לו
עדים ,דהעמד ממון על חזקתו ,וזה המוחזק
אין אדם יכול להוציא מידו בלא ראיה״ ,הרי
להדיא דגם בנסכא דר׳ אבא יסוד זכייתו
בממון הוא רק מדין מוחזק והממע״ה וכמו
גבי ספק בכור .וכן משמע בשו״ת הרא״ש
)סי׳ ע״ז( שב׳ גבי נסכא רר׳ אבא ,וז״ל ,״דכל
דבר שאדם מוחזק בו יש לנו לחשוב כאילו
הוא שלו ,ואין לנו להוציא מידו אלא בראיה
ברורה״ .ואע״ג דבספק בכור הוא פלוגתא
בגמ׳ אי מוציאין מידו ,ואילו נסכא דר׳ אבא
הוא דין מוסכם דלא מהני בזה תפיסה,
]ולהאמור צ״ע ,שהרי בתרוייהו יסוד זכייתו
בממון הוא מדין מוחזק ,וגם תקשי לפ״ז
שהרי דבספק בכור מהני תפיסה בברי
וכמש״ב הרא״ש בפ״ק רב״מ )סי׳ י״ג( והתוס׳
בכתובות )כ ,א( ,ואילו גבי נסכא דר׳ אבא
מבואר להדיא דלא מהני תפיסה הגם שטוען
בברי דידי חטפי[ ,נראה דהחילוק בזה הוא,
דבנסכא דר׳ אבא כיון דליכא דררא דממונא
ואין הספק אלא ע״י טענותיהם ,לכך מהני
דין מוחזק בכה״ג לסלק את הספק לגמרי,
ונמצא דזכייתו של המוחזק הוא מתורת
ודאי ,וזהו גופא יסוד דין חזקה כל מה
שתח״י ידו של אדם הוא שלו ,דכל שהוא
מוחזק בממון וליכא דררא דממונא ,א״צ
להסתפק שמא ממון זה אינו של המוחזק ,אלא
מוקמינן אחזקתו מתורת ודאי ,ולכך לא מהני
בזה תפיסה ,משא״כ בספק בכור ,כיון שנולד
הספק לפנינו ,נהי דיש לנו לפסוק מכח חזקת
ממון דהוי ממונו של המוחזק ,מ״מ לא מהני
חזקת ממון בכה״ג לסלק הספק לגמרי ,אלא
רק רמספק מוקמינן אחזקתו ,ובזה הוא
דנחלקו בש״ס אי תקפו כהן מוציאין מידו.

בלל
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]ודוגמא לזה יש להביא מדברי הגרעק״א
בכתובות )יג ,ב( שב׳ לחלק עד״ז לענין
חזקות ,דהיכא שלא נולד הספק לפנינו מהני
חזקה מתורת ודאי ,משא״ב בנולד הספק ,לא
מהני החזקה לסלק הספק לגמרי ,אלא רק
דמספק א״א להוציא דבר מחזקתו ,עיי״ש.
וע״ע בקונטרס הספיקות )כלל ב׳ ס״ה( שב׳
להוכיח מנסכא דר׳ אבא דלא מהני תפיסה
ממוחזק בגוונא דליכא ספיקא קמן ,ומבואר
כנ״ל ,דבנסכא דר׳ אבא יסוד זכייתו בממון
הוא מדין מוחזק ,ועיי״ש מש״כ בהערה כ״ו[.

נתל

ת 6ט

זה מספיק ,שהרי לשיטתם יסוד החלוקה
בשנים אוחזין בטלית אינו מדין ״אוחזין״
כלל ,אלא הוא מרין ממון המוטל בספק
חולקין ,והא דלא מהני תפיסה גבי שנים
אוחזין בטלית ,הוא משום דלא מהני תפיסה
להפקיע מדין יחלוקו ,ומיסודו של קונטרס
הספיקות ,ולפ״ז אכתי צ״ע אמאי מהני
תפיסה היכא דשתק ,והלא מ״מ הוי תפיסתו
לאפקועי מדין יחלוקו ,וע״י תפיסה לא
ישתנה הדין.

ישוב שיטת הרא״ש והרמב״ם

ו( ומעתה לפי הדברים האלו יתבאר היטב
דין שתיקה כהודאה האמור
בסוגיין לשי׳ התוס׳ ,דהגם דהוי תפיסתו כנגד
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,מ״מ גם חזקה כל
מה שתח״י אינה אלא מדין מוחזק] ,אלא
שבכה״ג דליכא דררא דממונא מהני דין
מוחזק לסלק את הספק לגמרי וכמש״נן ,וכיון
דשתיקתו מהני להפקיע מיניה תורת מוחזק,
וכמו שנת׳ מדברי הרשב״א במשמרת הבית,
א״כ הוא הדין להיכא דליכא דררא דממונא,
כיון ששתק ,פקע מיניה עיקר תורת מוחזק,
ושוב ליכא חזקה כל מה שתח״י ,ושפיר מהני
תפיסה ,וא״ש היטב שיטת התום׳ י.
והנה כ״ז א״ש לשי׳ התוס׳ ,אולם בשי׳
הרמב״ם והרא״ש לכאו׳ אין ביאור

ז( אכן נראה דגם את שיטת הרא״ש יש
ליישב על דרכו של הרשב״א
במשמרת הבית .דהנה בעיקר מה שייסד
הקונטרס הספיקות ,דלא מהני תפיסה
להפקיע מדין יחלוקו ,נראה דכ״ז שייך דוקא
בכה״ג דגם לאחר תפיסתו אכתי הוי דינו של
הספק שיחלוקו ,אולם לו יצוייר רעד כמה
שיתפוס ,שוב אין דינו של הספק לחלוק,
שפיר מהני תפיסתו ,ומשום שאין תפיסתו
משנה את הדין ,אלא שהספק מצד עצמו כבר
אינו מחייב שיחלוקו .והנה יעוי׳ ברא״ש
בריש ב״מ )סי׳ א׳( ,שהק׳ אמאי לא פסקינן
בשנים אוחזין בטלית לדין כל דאלים גבר,
ותי׳ ע״ז הרא״ש וז״ל ,״אבל הכא דשניהם
מוחזקין בגוף הטלית אנו מחויבין למחות

ד .ובזה יבואר לן לשח הכתיתא ״במה דכתם
אמורים ששניהם אדוקין בה ,אבל היתה טלית יוצאת
מתחת  Tו של אחד מהם המוציא מחבירו עליו
הראיה״ ,דבפשוטו משמע מלישנא ד״במה דברים
אמורים״ דהברייתא אתי לחדש תנאי והגבלה ביסוד
 pשנים אוחזץ בטלית ,ולכאו׳ הוא צ״ע ,דהלא
בגמ׳ מוקמינן לה בשתק ולבסוף צווח ,דאמרי׳
דאודויי אודי ליה ,ואי נימא דהא דשתיק ליה מהני
מתודת הודאת בע״ד] ,בין אם זהו מדין הודאה על
גוף הממון ,ובין אם זהו מרין הודאה על התקיפה
ולאשוויי מוחזק וכנ״ל בסי׳ א׳[ .א״כ אין הלשון

מחוור כלל] ,שהרי לפ״ז מאי סוכ ה התוקף בטלית
אין זה משום דליכא לדינא דשנים אוחזין בטלית,
אלא משום דאמרי׳ דאודויי אודי ליה[ .אכן לפמש״נ
לשון הברייתא מדוקדק היטב .דהרי יסוד דין
השתיקה בסוגיין הוא באמת להפקיע מיניה תורת
מוחזק בטלית וממילא פקע מיניה דין ״שנים אוחזין
בטלית״ ,חהו דאתי הברייתא לאשמועינן ,דדינא
ד״שנים אוחזין״ הוא רק עד כמה שצווח ,משא״כ
בשתק תחילה ולבסוף צווח ,כיון דפקע מיניה עיקר
תורת מוחזק ,הרי דשוב אין כאן ״שנים אוחזין
בטלית״.

תצ
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שלא יגזול האחד את חבירו ,הלכך אם היינו
פוסקין להם כל דאלים גבר היה אחד מהן
גוזל מה שביד חבירו ,הלכך אנו צריכים
לפסוק להם דין חלוקה״ .ומבואר מדבריו,
דאע״ג דיסוד דין החלוקה בשנים אוחזין
בטלית הוא מתורת ספק] ,וכמו שדקדק
הגרא״ז מדברי הרא״ש[ ,מ״מ יסוד הך מילתא
הוא רק בצירוף מאי דשניהם מוחזקין ,דלולי
שהיו שניהם מוחזקין בגוף הטלית ,לא היה
לנו לפסוק יחלוקו אלא כל דאלים גבר,
וכשאר ספק ממון שאינו דררא דממונא ,ורק
משום שהם מוחזקין וא״א לפסוק להם כל
דאלים גבר ,ממילא חזר הדין שיחלוקו.
ואשר לפ״ז יש ליישב את שיטת הרא״ש,
דבאמת יסוד ד״ז דמהני שתיקה
בסוגיין ,הוא על דרך משנ״ת בשיטת
הרשב״א במשמרת הבית ,דע״י דשתיק ליה
פקע מיניה תורת ״מוחזק״ מהטלית ,אלא
דמעתה כיון דפקע מיניה דין מוחזק הרי
דשוב אין כאן ״שניהם מוחזקין״ ,וא״כ נמצא
דהשתא ]במצב שלאחר התפיסה[ שוב אין
הספק מחייב כלל דין יחלוקו ,ולכך מחני
תפיסתו ,דהרי אין תפיסתו מפקעת מדין
יחלוקו ,אלא דין יחלוקו פקע מצד עצמו ע״י
שאין כאן ״שנים אוחזין בטלית״ ,וא״ש
היטב שי׳ הרא״ש.

גחל

לא מהני להרא״ש תקיפה בשנים אוחזין
בטלית מדין תפיסה בברי ,ואפי׳ היכא שצווח
מתחילה ועד סוף .ולעיל ישבנו קו׳ זו
לפמש״כ בקונטרס הספיקות ,דהא דמהני
להרא״ש תפיסה בברי הוא רק היכא שהדין
הוא הממע״ה ,משא״כ היכא שהדין יחלוקו
לא מהני תפיסתו לשנות הדין ואפי׳ בטענת
ברי .אולם לפמש״נ הדרא קושיא לדוכתא,
דכיון דמהני תפיסה בברי להפקיע מחזקת
ממון ,א״כ שוב אין כאן ״שניהם מוחזקין״,
וממילא פקע דין יחלוקו ,ונמצא דאין תפיסתו
משנה הדין ,וכמש״נ לענין תפיסה בגוונא
דשתיק ,ואמאי מוציאין מידו.

ח( א ל א שלפ״ז לכאו׳ תקשי שוב מה
שהקשינו לעיל )באות א׳( אמאי

אכן נראה דבאמת לק״מ ,דהלא יסוד
הדין דמהני תפיסה בברי אין זה
משום דמהני מה שטוען בברי להפקיע
מהראשון תורת מוחזק בממון ,אלא
דכיון שתפס וטוען בברי שהוא שלו אין
ב״ד מוציאין מידו ]וכמש״ב הרא״ש בסי׳
י״ג וז״ל ״דכיון שהוא טוען ברי ומוחזק
בה אין לנו כח להוציא מידו״[ ,ונמצא
דבעצם יש כאן מצב של ״שניהם
מוחזקין״ וא״כ לא פקע כלל דין יחלוקו,
משא״כ היכא דשתיק ליה ,כיון דמהני
שתיקתו להפקיע מיניה עיקר תורת מוחזק,
ושוב אין כאן ״שניהם מוחזקין״ ,ממילא
פקע גם דין יחלוקו ולכך מהני תפיסתו,
ודו״ק ה.

ה .ואולם אכתי יל״ע בשיטת הרא״ש ,דהנה הרא״ש
בריש ב״מ הקשה על הא דפסקינן בשנים אוחזין
בטלית דיחלוקו ,דמאי שנא מההוא ארבא דפסקינן
כדא״ג ,ותי׳ ע״ז הרא״ש דכיון דהוו תרוייהו מוחזקין
א״א לפסוק להם כדא״ג ,ומשוס דאין לנו להניח
שיגזול הא׳ את תבירו .וצ״ע ,דלכאו׳ טעם זה מספיק
לבאר גם טעמא דלא מהני תקיפה בשנים אוחזין
בטלית ,דאין לנו להניח שיגזול וכר׳ ,וא״ב קשיא אמאי

הוצרך הרא״ש בריש ב״ב ]הובאו דבריו לעיל באות
א׳ן ,לבאר טעמא דתקפה א׳ בפנינו מוציאין אותה
מידו ,דהוא משום שתפס לאחר שנולד הספק ,תיפוק
ליה בטעמא דאין לנו להניח שגידול הא׳ את הכירו,
וכמש״ב הרא״ש בב״מ לענין כדא״ג .ונראה בזה,
דהנה לכאו׳ יל״ע בעיקר שי׳ הרא״ש דיסוד החלוקה
כשנים אוחזין בטלית הוא מדין ממון המוטל בספק
חולקין ,וכמו שדקדק הגרא״ז מדבריו ,דאמאי באמת

כלל

סימן ד

ט( וביאור זה מתיישב היטב גם לשיטת
הרמב״ם ,ולפי מאי דנקיט
הטור )סי׳ קל״ט( בדעתו ,דהא דב׳ הרמב״ם
)פ״ט מטוען ונטען ה״ו( דשנים היושבים בצד
ערימה חולקין ,זהו דוקא ביושבים בצדה,
דעי״ז השיבי שניהם מוחזקין .אכן לפמש״ב
בהג״מ )שם ה״ס ,דשיטת הרמב״ם הוא
כהריב״א בב״ב )לד .בן ,דאפי׳ אין שניהם
מוחזקין כלל ,הדין הוא שחולקין מספק] ,וכן
הוכיח הגרעק״א בריש ב״מ מדברי הרמב״ם
)פ״ד מגזילה ואבייה ה״י( דהא דחולקין הוא

גדול

תצא

אפי׳ אינם מוחזקין כלל[ ,לכאורה אכתי צ״ע.
ואולי יש ליישב גם לדרכו של הג״מ ,דנהי
דלא בעי שיהיו שניהם מוחזקין בכדי
שיחול דין יחלוקו ,מ״מ בעי ״ממון המוטל
בספק״ ,והיכא דזה אומר כולה שלי והלה
שותק לו ,כיון שאין ביניהם דין ודברים כלל,
הרי אין כאן ממון המוטל בספק ,וממילא
פקע מיניה דין יחלוקו ,ושפיר מהני תפיסתו
כיון דאין תפיסתו מפקעת מדין יחלוקו ,אלא
דין יחלוקו פקע מצד עצמו ע״י שליכא
ספיקא ,ועל דרך שנת׳ לדעת הרא״ש ,ודו״ק.

סימן ד

ביאור דברי הראשונים דמהני תפיסה בבעיא דשתק
ולבסוף צווח ,ובדינא דהזר השני ותקף
דברי הראשונים דמהני תפיסה
בבעיא דשתק ולבסוף צווח
א( כתב הרשב״א וז״ל ,״ובעיין לא איפשטא
והלכך לא מפקינן מיניה דאימר
אודויי אודי ליה ,ואי הדר אידך ותקפה
בפנינו ,אע״ג דחבריה צווח מתחילה ועד סוף
יחלוקו כדינא קמא ,וכן כתב הרמב״ם ז״ל״.

ומבואר מדבריו רבשתק ולבסוף צווח ,כיון
דהוי בעיא דלא איפשטא ,מספק לא מפקינן
מיד התוקף .וצ״ע שהרי בסמוך כ׳ הרשב״א
לענין הלכה דתפיסה לא מהני בספק ,והוכיח
כן מהא דתקפה א׳ בפנינו מוציאין אותה מידו
ובגוונא שצווח ,וא״כ מאי שנא שתק ולבסוף
צווח דמהני תפיסתו מספק.

לא הד החלוקה מדין ודאי ,והרי איכא לכ״א
חזקה בל מה שתח״י ובו׳] ,וכמש״ב הרא״ש בדיש
ב״מ דמה״ט הוא דאין לנו להניח ובו׳[ .וצ״ל ,דהגם
דאיכא לתדדיהו חזקה ,מ״מ לא מהני החזקה
לאשורי חלוקת ודאי ,שהרי כשם שיש לראובן חזקה
שהטלית שלו ה״נ יש לשמעון חזקה שהטלית שלו,
וא״ב הוו חזקות הסותרות ומכלל ספק לא נפיק .אלא
שמ״מ ס״ל להרא״ש דכיון דאיכא לכ״א מינייהו
חזקה ,מהני זה שלא נפסוק להו כדא״ג ,ומטעמא
דאין לנו להניח שיגזול הא׳ את חבירו ,והיינו דכיון
דמצד אחחתו הד הטלית בחזקתו ,א״כ שוב
לא שייך בזה דינא דכדא״ג ]ודמי למש״ב הרמב״ן
בב״ב >לא ,ב( דלא עבדינן כדא״ג בספיקא דתו״ת,

דהגם דמכלל ספק לא נפיק ,מ״מ כיון דלכ״א מינייהו
איכא כת עדים דמסייעת ליה ,א״ב א״א לפסוק
כדא״ג כנגד העדים[ .ומעתה נראה דכ״ז הוא דוקא
לענין כדא״ג ,דהוי ״מעשה בי״ד״ ,והיינו שבי״ד
פוסקים להם דין כל דאלים גבר ]וכמו שהבאנו בכלל
ח׳ הערה כ״ה משמיה דהגרי״ז זצ״ל יעו״ש[ ,ואין
לבי״ד לפסוק דין כזה שמצד תפיסתו דיינינן ליה
כגוזל את חבירו ,משא״כ לגבי תפס מעצמו ולא ע״פ
בי״ד ,וכההיא דתקפה א׳ בפנינו .שתופס מעצמו
בטענת ברי ,הרי בזה לא שייך הך סברא דאין לנו
להניח וכו׳ ,שהרי אין אנו פוסקים לו בזה מידי .אלא
הוא תופס מעצמו ,ולכך הוצרך הרא״ש לטעמא
דהד תפיסתו לאחר שנולד הספק.

ת צנ

כלל

סימן ר

ועד״ז יש לתמוה על ד׳ הר״ן בסוגיין .שכ׳
דלהך צר דשתק ולבסוף צווח
אודויי אודי ליה ,אין פירושו דהוי הודאה
ודאית ,אלא הוי רק ספק הודאה ,וממילא
מספק אין מוציאין מידו .וצ״ע שהרי קיי״ל
דלא מהני תפיסה בספק ממון .וכמו שהוכיח
הר״ן בסמוך מהא דתקפה א׳ בפנינו
דמוציאין מידו כשצווח מתחילה ועד סוף,
ומאי שנא הכא דמהני תפיסתו מספק א.
ובנמוק״י בסוגיין כ׳ וז״ל ,״ובעו הכי מי
אמרינן כיון דאשתיק הודאה
ודאי הות ,והאי דצווח אח״כ חזר בו וכו׳״,
ומבואר מלשונו דלהך צד בסוגיין דאמרי׳
דאודויי אודי ליה הוי זה הודאה ודאית ,ולא
רק ספק הודאה ,ודלא כמו שפי׳ הר״ן,
ובפשוטו צ״ל בדעת הנמוק״י דאם היה רק
ספק הודאה ,לא היה מהני תפיסתו ,ולכך פי׳
דהוי ודאי הודאה.
אכן צ״ע ,דלכאו׳ הוא סותר למש״ב
הנמוק״י בסמוך דבשתק ולבסוף
צווח ,כיון דהוי בעיא דלא איפשטא ,מהני
תפיסתו מספק ,ןוכמש״כ הרשב״א הנ״ל[,
וא״כ מוכח דס״ל דבספק הודאה מהני
תפיסה ,וזהו דלא כמש״כ הנמוק״י לעיל,
דלא מהני תפיסה בספק הודאה.

גדול

משום דספק הודאה לא מקרי הודאה כלל,
דלאשוויי הודאת בע״ד בעינן שיודה להדיא,
משא״כ אם מודה באופן המסופק לא הוי זה
הודאה כלל ,ואפי׳ לא מספק ,ולכך מוציאין
מידו .משא״ב למאי דמסקינן דבשתק ולבסוף
צווח הוי בעיא דלא איפשטא ,הרי בזה
הספק הוא אם יש כאן הודאה ודאית לפנינו,
דהרי להך צד דאכן אודויי אודי ליה הוי זה
הודאה גמורה ולא רק מספק ,ולכך מספק
אין מוציאין מידו.
ולפ״ז נמצא דאף הנמוק״י ס״ל כהרשב״א
והר״ן דמהני תפיסה גבי בעיא
דשתק ולבסוף צווח ,ותקשי עליו כנ״ל מאי
שנא ספיקא דשתק ולבסוף צווח דמהני
תפיסתו מספק ,משאר ספק ממון דקיי״ל דלא
מהני תפיסה.

ישוב דברי הראשונים ע״פ דרכו של
הנתה״מ
כ( ובפשוטו היה נראה ליישב את ד׳

ובפשוטו צ״ל ,דהא דס״ל להנמוק״י דלא
מהני תפיסה בספק הודאה אין
זה משום דלא מהני תפיסה בספק ,אלא הוא

מאי
לפי
הראשונים,
דמשמע בנתה״מ )בכללי תפיסה סי׳ ג׳( ,דבשתק
ולבסוף צוות מקרי תפיסה קודם שנולד
הספק ,שהרי הך ספק אי אודויי אודי ליה
נולד כשכבר היתה הטלית ברשות התוקף,
והיכא שתפס קודם שנולד הספק מהני
תפיסה .אכן ד״ז תליא במה שנחלקו
הראשונים בסוגיין באיזה אופן מיידי,
דהריטב״א הביא בשם הרמב״ן דמיירי

א .ולכאו׳ היה אפשר ליישב לפי מה שהביא
בקונטרס הספיקות בריש כלל ד /דהא דקיי״ל דלא
מהני תפיסה בספק הוא דוקא בספיקא רמציאות,
משא״ב בספיקא דדינא מהני תפיסה ,ועיי״ש משנ״ת
בטעמא דמילתא .ולפ״ז ניחא ,ובפשוטו ספיקא
רשתק ולבסוף הוי ספיקא דרינא ,וכמש״ב בביאור
הגר״א )חו״מ סי׳ קל״ח ס״ק ט״ז( ,ולהכי מהני תפיסה.
אכן יעוי׳ בקונטרס הספיקות )כלל ו׳ ס״ז( שב׳ ררעת

רוב הראשונים רלא מהני תפיסה בספיקא דתיקו ,וכן
הביא בשם הר״ן בקידושין >ה ,ב( .וגם עיקר ר״ז
דספיקא דשתק ולבסוף צווח מקרי ספיקא דדינא,
אינו ברירא ,דלפמש״כ המל״מ ]הובא בקונטרס
הספיקות בכלל א׳ ס״בן ,דספק בדעת בני אדם מקרי
ספיקא דמציאות ,א״ב ספיקא דשתק ולבסוף צווח לא
הוי ספיקא דדינא אלא ספיקא דמציאות ,שהרי מאי
דמספקא לן הוא בדעתו אי אודויי אודי ליה.

בלל

סימן ד

גדול

תצג

בגומא שצווח קודם שהוציאה לגמרי מידו,
ולפ״ז נמצא דהספק נולד עוד בשעה שהיו
שניהם מוחזקין בטלית ,וא״כ מה שתפס
אח״ב הוי תפיסה לאחר שנולד הספק .אולם
הריטב״א פי׳ דמיירי שצווח מיד כשהוציאה
מידו ,וברשב״א פי׳ שצווח כשיצא מחוץ
מב״ד ,ולשיטתם נמצא דהספק נולד כשכבר
היתה הטלית כולה ביד התוקף ,ולפ״ז שפיר
י״ל דהוי תפיסה קודם שנולד הספק.
אולם אכתי צ״ע בזה לפמש״כ בקונטרס
הספיקות >כלל ג׳ ס״ב( להוכיח מתשו׳
הרשב״א >ח״ב סי׳ רס״ט( דס״ל דתפיסה קודם
שנולד הספק לא מהני ,ועי׳ להלן )בסי׳ ה׳(
שהוכחנו כן מדברי הרשב״א בכתובות )טו,
 .pוגם צ״ע על ביאור זה ממה שהעלה
בקונטרס הספיקות )כלל ג׳ ס״י( ,דתפיסה קודם
שנולד הספק מהני רק בגומא דנולד הספק
לגריעותא של התופס ולמעליותא של
הנתבע ,אבל היכא דלידת הספק הוא
לטיבותא של התופס ,לא מהני תפיסה ,והרי
בספיקא דשתק ולבסוף צווח הוי לידת הספק

לטיבותא של התופס ,שהרי אילולא הספק
שתיקה כהודאה ,בודאי לא היתה מועלת
תקיפתו ]וכדקיי״ל גבי תקפה א׳ בפנינו,
וצווח מתחילה ועד סוף ,דמוציאין מידו[ ב.
וגם בעיקר מש״כ הנתה״מ דשתק ולבסוף
צווח מקרי תפיסה קודם שנולד הספק,
יל״ע בזה ,דבפשוטו הך ספק אי שתיקתו הוי
כהודאה אינו ספק חדש ,דלעולם הספק בזה
הוא אחד ,אם ראובן הגביהה הטלית תחילה
או שמעון ,וספק זה כבר חייל משעה שבאו
לב״ד ורבו עליה ,ומאי דמספקא לן השתא
אי שתיקתו הוי הודאה ,אין זה ספק על סיבת
זכיה חדשה ,אלא רק דמכיון דשתיק ליה יש
לנו לומר שמא באמת ראובן הגביהה תחילה,
וכיון דבהך ספק כבר נפסק דין יחלוקו ,שוב
לא מהני תפיסה לשנות הדין ,וככל תפיסה
לאחר שנולד הספק.
]ודוגמא לזה יש להביא מדברי התוס׳ בריש
ב״ב בד״ה לפיכך ,שב׳ גבי כותל
השותפין שנפל לרשות חד מנייהו )דמבואר
בגמ׳ שם דלא מהני תפיסה באבנים שנפלו(

כ .ולכאו׳ היה נראה לחלק ,דהא דלא מהני תפיסה
בגוונא דנולד הספק לטיבותא של התופס היא דוקא
היכא שהדין הוא הממע״ה ,משא״ב כשהדין יחלוקו,
מהני תפיסה קודם שנלד הספק אפי׳ בנולד הספק
לטיבותא .והביאור בזה הוא עפמש״ב בקונטרס
הספיקות >כלל ג׳ ס״ו( דהא דלא מהני תפיסה בנולד
הספק לטיבותא הוא משום דבעי שיתפוס קודם
הספק ,אולם אם מהני תפיסה גם בשעה שנולד
הספק ,לא איכפת לן אם נולד הספק לטיבותא
דהתופס ]ועיי״ש בהערה כ״ד משנ״ת שם בטעמא
דמילתא[ ,וא״ב לפ״ז י״ל דבמקום שהדין יחלוקו
א״צ שיתפוס קודם שנולד הספק אלא סגי בתפיסה
בשעה שנולד הספק ,וכן העלה בקונה׳׳ס מד׳ התוס׳
בב״ב )ב ,א( ד״ה לפיכך] .והביאור בזה הוא עפמש״ב
לעיל >סי׳ ג׳( דהא דלא מהני תפיסה במקום שהדין
יחלוקו הוא מטעם דכבר קם דינא ולא מהני תפיסה
לשנות הדין ,ולהכי במקום שתפס בשעה שנולד
הספק ,כיון דאכתי לא חייל דין יחלוקו ולא קם דינא

שפיר מהני תפיסה[ .ומעתה כיון דמהני תפיסה בשעה
שנולד הספק ,שוב לא איכפת לן במה שנולד הספק
לגריעותא ]וכמש״כ הקונה״ס לתלות זב״ז[ ,משא״ב
במקום שהדין הוא הממע״ה הרי בזה מאי דלא מהני
תפיסה הוא משום דלא מהני תפיסה להפקיע הממון
מחזקתו ,ולהכי בעי שיתפוס קודם שנולד הספק דוקא,
והיינו באופן שהספק הוא לגריעותא דהתופס ,דרק
בכה״ג נפיק הממון מחזקת קמא וקאי בחזקת התופס,
]וכמש״נ שם בהערה כ״ד[ ,ואשר לפ״ז בתקפה א׳
בפנינו ,כיון שתחילת הדין הוא יחלוקו ,י״ל דמהני בזה
גם נולד הספק לגריעותא .אכן לפמש״נ )לעיל בסי׳ ג׳(
בד׳ הרשב״א והרמב״ן ,דיסוד הדין דתקפה א׳ בפנינו
מוציאין מידו הוא מדין תקפו כהן ,ומשום דדיינינן
לכ״א כמוחזק במחצה ]וכמש״כ הרמב״ן ב״מ ו ,א[,
הרי דשוב אין לחלק בזה בין תפיסה ממוחזק לתפיסה
בשנים אוחזין] ,שהרי לפ״ז אף בשנים אוחזין יסוד
החלוקה הוא מדין מוחזק[ ,וא״כ בתרווייהו בעי נולד
הספק לטיבותא ,והדרא קושיין לדוכתא.
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ופירשו התום׳ שם דאפי׳ אי שהו האבנים
ברשותו זמן רב ,דעי״ז איכא רגלים לדבר
שהאבנים שלו ,מ״מ לא מהני תפיסתו בטענת
אני עשיתיה ,אלא דווקא בטענת לקחתיה,
)ויעוי׳ ברעק״א שם בגליון הש״ס מה שתמה
בזה( .וכבר נודע מה שביאר בזה בחידושי
הגרנ״ט שם ,דהא דשהו ברשותו הרבה אינו
ראיה שהאבנים שלו ,אלא רק דמהני לעורר
ספק שמא באמת הוי הכותל שלו ,וממילא
זוכה מדין תפיסה והממע״ה ,ואשר לכן ס״ל
להתוס׳ דלא מהני תפיסתו אלא בטענת
לקחתיה דהוי ספק חדש ,משא״כ בטענת אני
עשיתיה ,דהוי אותו ספק שנסתפקנו קודם
לכן ,חשיב תפיסה לאחר שנולד הספק.
ומבואר מזה כמש״נ ,דהיכא דאתי לזכות
בממון מאותה סיבת זכיה שנסתפקנו עליה
כבר קודם לכן ,הגם דיש לנו סיבה להסתפק
בזה מחדש ,מ״מ כיון דבהך ספק כבר חייל
דין יחלוקו ,שוב לא מהני תפיסה[.

ביאור נוסף בדברי הראשונים וכדינא
דחזר ותקף
ג( ועוד יש לתמוה בזה ,דהנה יעוי׳ ברשב״א
ובנמוק״י שב׳ דאם לאחר שתפס
הראשון חזר השני ותפס ,מהני תפיסתו
וחולקין כבתחילה ,וכן הוא דעת המחבר
בשו״ע )חו״מ סי׳ קל״ח ס״ז( .אמנם הרמ״א שם
השיג ע״ז ,וכ׳ דמוציאין מידו .ויעוי׳ בביאור
הגר״א שם שב׳ דאזלו בזה המחבר והרמ״א
לטעמייהו ,דהמחבר ס״ל דמהני תפיסה
בספק ממון ,וכמו שפסק גבי ספק בכור )יו״ד
שט״ס דאי תקפו כהן אין מוציאין מזו ,ולכך
פסק גם הכא דמהני מה שחזר השני ותפס.
משא״כ הרמ״א ס״ל דלא מהני תפיסה בספק
ממון ,וכמו שפסק ביו״ד )שם( דאי תקפו כהן
מוציאין מידו ,ולכך פסק גם הכא דמה שחזר
השני ותפס לא מהני אלא חולקין כבתחילה.
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אכן מדברי הרשב״א והנמוק״י מוכח לכאו׳
דלא כדברי הגר״א ,שהרי כתבו לדינא
כהמחבר דאם חזר השני ותפס אין מוציאין
מידו ,הגם דס״ל להרשב״א והנמוק״י דהלכה
כמ״ד דאי תקפו כהן מוציאין מידו ,ומבואר
דלא תליא זב״ז .אכן דברי הראשונים צ״ב,
דאמאי באמת מהני מה שחזר השני ותפס,
והרי קיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו ,וא״כ
בדין הוא שלא יועיל מה שחזר השני ותפס
וכמש״כ הגר״א .ובזה אין ליישב כמשנ״ת
לעיל ע״פ דברי הנתה״מ ,דהוא משום דהוי
תפיסה קודם שנולד הספק ,דהלא ביאור זה
שייך רק לגבי תפיסת הראשון ,משא״כ מה
שחזר השני ותפס ,דמיירי בצווח הראשון
מתחלה ועד סוף ,בודאי הוי זה תפיסה לאחר
שנולד הספק ,וא״כ צ״ע אמאי מהני תפיסתו,
דמאי שנא מספק בכור דאי תקפו כהן
דמוציאין מידו.
ד( ואשר נראה בזה ,דהנה כבר נת׳ לעיל
בשיטת הרשב״א דיסוד הדין
דלא מהני תפיסה בספיקות הוא משום
דמהני חזקת ממון של המוחזק להכריע
דהוי ממון דידיה ,וכמש״כ הרשב״א
בכתובות )טז ,כ( וז״ל ,״דכל מאי דאיתא
ברשותיה דאינש בדידיה מחזקינן ליה״,
ונתבאר לפ״ז דטעמא דמהני תפיסה במקום
שתיקה ,הוא משום דמהני שתיקתו לסלק
להכרעת חזקת ממון ,וכיון דאין לו תורת
״מוחזק״ בו ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,לכך
לא מהני תפיסה מיניה] ,דדוקא ״ממוחזק״
לא מהני תפיסה ,כיון דמהני לאכרועי
ספיקא ,משא״כ מ״תפוס״ לחוד מהני
תפיסה[.
ואשר לפ״ז יש לנו לבאר מה שפסקו
הראשונים דמהני תפיסה בשתק
ולבסוף צווח ]למאי דמסקינן דהוי בעיא
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דלא איפשטא[ ,דהיות ומספקא לן אי
שתיקתו הוי כהודאה ,א״כ נמצא רהספק
הוא בזה גופא אם יש לו לראשון תורת
מוחזק בממון שתח״י אם לאו] ,רלהצד
דאיכא הודאה לפנינו הרי אין הממון עומד
בחזקתו[ ,ולכך מספק מהני תפיסה ,דספק
מוחזק לא מהני להכריע את הספק .ולא
דמי לספק בכור דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו ,דשאני התם דהוכרע הספק מכה
חזקת ממון דהוי ממונא דישראל ,וממילא
שוב לא מהני תפיסה ,משא״כ הכא דליכא
הכרעת חזקת ממון ,שפיר מהני תפיסה.
ומעתד! לפ״ז יתבאר היטב מש״כ הראשונים
ראם חזר השני ותפס אין מוציאין
מידו] ,הגם שצווח מתחילה ועד סוף[,
דלפמש״נ נמצא דגם הראשון שתפס מכח
ספק שתיקה כהודאה ,לא נעשה עי״ז
ל״מוחזק״ בודאי ,דנהי דלהצד דהוי שתיקתו
כהודאה ,שפיר הוי מוחזק במה שתפס ,מ״מ
להצד דלא דיינינן לשתיקתו כהודאה ,הרי
אכתי הוי הממון בחזקת הנתקף ,ונמצא דהוי
התוקף רק ספק מוחזק ,והא דאין מוציאין
מידו הוא רק מתורת ״תפוס״] ,דנהי דהוי
ספק ״מוחזק״ מ״מ ״תפוס״ הוי בודאי,
ומספק א״א להוציא מידו[ ,ולהכי אם חזר
חבירו ותפס מיניה מהני תפיסתו ,דכיון דלית
ליה תורת ״מוחזק״ בממון ,ואינו אלא
״תפוס״ ,שפיר מחני תפיסה.
ה( אכן נראה דביאור זה עולה יפה רק לשי׳
הרשב״א ,דס״ל דיסוד דין שתיקה
כהודאה האמור בסוגיין הוא להפקיע מחזקת
ממון ,וכמש״נ ,משא״כ לשי׳ הר״ן צ״ע אם
אפשר לפרש כן ,שהרי מדברי הר״ן בסוגיין
מוכח דדין שתיקה כהודאה האמור כאן הוא
מתורת נאמנות של הודאת בע״ד ,ודלא
כהרשב״א .דהנה יעויין בד׳ הר״ן בסוגיין
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שב׳ דשתק ולבסוף צווח הוי ספק הודאה,
ולפ״ז פירש את הצד בגמ׳ דשתק ולבסוף
צווח מוציאין מידו ,דהוא משום דיסוד
החלוקה בשנים אוחזין בטלית הוא מתורת
ודאי ,דאנן סהדי דמאי דתפוס האי דידיה
הוא ,ולכך לא מהני ספק הודאה להפקיע
מידו ,דאין ספק מוציא מידי ודאי .ונראה
דהך סברא שייכא רק אם נימא דדין שתיקה
כהודאה האמור בסוגיין הוא מתורת הודאת
בע״ד על הממון ,דבזה י״ל דכיון דכבר
הכרענו מתורת ודאי דהוי הטלית של שניהם,
א״כ שוב לא מהני ספק הודאה להפקיע ממה
שהכרענו קודם לכן ,אולם אם נימא דיסוד
דין השתיקה בסוגיין הוא רק לסלק להחזקת
ממון של הראשון וכמש״נ לדעת הרשב״א,
א״כ נמצא דאין הספק שתיקה מתייחס כלל
למה שהכרענו קודם לכן על גוף הממון,
אלא רק דדיינינן מכאן ולהבא דנפקע
מהראשון תורת ״מוחזק״ ע״י דשתיק
לתפיסת חבירו ,וממילא נעשה השני
למוחזק ,ובזה ל״ש דינא דאין ספק מוציא
מידי ודאי.
ולפ״ז ע״כ צ״ל דהא דמהני תפיסה בספק
שתיקה כהודאה ,אין זה מטעם שנת׳
לעיל ]ע״פ ד׳ הרשב״א במשמרת הבית[,
אלא הוא מטעם הנתה״מ הנ״ל בכללי
תפיסה ,שב׳ דשתק ולבסוף צווח מקרי
תפיסה קודם שנולד הספק ,דהספק שתיקה
כהודאה נולד לאחר שכבר תפס] ,ובאמת
בנתה״מ שם ייסד דבריו על דברי הר״ן
בסוגיין ,יעוי״ש[ ,ולפ״ז הדרא קושיא
לדוכתא ,דהרי סברת הנתה״מ מועלת רק
לגבי תפיסת הראשון ,משא״כ מה שחזר
השני ותפס ,בודאי הוי זה תפיסה לאחר
שנולד הספק ,שהרי צווח חבירו מתחילה
ועד סוף] .אכן יש לדון בזה ,דהגם דמוכח
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בשי׳ הר״ן דדין שתיקה כהודאה המבואר
בסוגיין הוא מדין הודאת בע״ד ,מ״מ י״ל
דגם הר״ן מודה דע״י הודאתו פקע מיניה
תורת מוחזק ,והיינו ששתיקתו פועלת תרתי,
נאמנות של הודאת בע״ד ,וגם מפקעת מיניה
דין מוחזק ,ולפ״ז שפיר י״ל דהא דזוכה
התוקף בממון הוא משום דתקיפתו היא כנגד
״תפוס״ לחוד וכמש״נ לעיל ,וצ״ע[.
כטעמא דמהני חזר ותקף ע״פ דרכו
של קונטרס הספיקות
ו( א כן נראה דיש לבאר מש״ב הראשונים
דאם חזר השני ותפס אין מוציאין
מידו באופן אחר ,והוא ע״פ מה שייסד
בקונטרס הספיקות >כלל ג׳ ס״ז( ,דככל ספק
ממון דמהני ביה תפיסה ,וכגון בפלוגתא
דרבוותא או היכא שתפס קודם שנולד הספק,
הגם דמועלת תפיסתו ,מ״מ אם חזר השני
ותפס מהני תפיסתו בחזרה .והביאור בזה
הוא כמש״נ )שם בהערה ל׳( ,דכל שבא לידו
הממון בדרך תפיסה לא חייל ליה תורת
״מוחזק״ בממון שתפס ,ומשום דיסוד דין
״מוחזק״ הוא במה שתפיסתו מורה על
בעלוחו בממון] ,וכמו שביאר הגרש״ש
בשע״י ש״ה פט״ו[ ,משא״כ בגוונא דבא
לידו הממון בתפיסה כיון דאין תפיסתו מורה
על בעלותו ,לכך לא חשיב ״מוחזק״ אלא
הוי רק ״תפוס״ ,וממילא מהני תפיסה
בחזרה] .שהרי טעמא דלא מהני תפיסה
בספק ,הוא משום שע״י דין ״מוחזק״ הוכרע
הספק ,וכיון דהכא הוי רק ״תפוס״ ,ודין
״תפוס״ לא מהני להכריע בספק ,שפיר מהני
תפיסה[ .ויסוד ד״ז ]דהיכא דבא לידו הממון
בתפיסה לא נעשה ״מוחזק״ בו[ ,מבואר גם
בדברי הגרעק״א בתשו׳ )סי׳ קל״ו( ,שכ׳ גבי
דין גבי כל דאלים גבר ,דזה שנתגבר ראשון
וזכה בממון כיון שבא לידו הממון בתפיסה,

גדול

לא נעשה עי״ז ל״מוחזק״ בו ואין תפיסתו
בממון מועלת להכריע את הספק .אלא רק
דמספק אין מוציאין מידו ,עיי״ש.
א כן יעוי' בנתה״מ
דנחלק בזה על הקונטרס הספיקות,
דלאחר שהכריע דתפיסה קודם שנולד הספק
מהני ,פסק ראם חזר השני ותפס מוציאין
מידו .ובפשוטו צ״ל דס״ל דאפי׳ היכא דבא
לידו הממון בדרך תפיסה ,מ״מ הוי ״מוחזק״
בו ,וממילא שוב לא מהני תפיסה בחזרה.
]וכן מבואר בדעת חכמי דורו של קונה ״ס
)בכלל א׳ ס״י( ,ויעוי״ש בהערה ל״ח[ .ובהך
פלוגתא דהקונה״ס והנתה״מ] ,אם ע״י
תפיסה נעשה ל״מוחזק״[ ,מצינו שנחלקו
הש״ך והש״ש ,דהש״ך בתקפו כהן ) ס י׳ קכ״ג(
נקט דהיכא דבא לידו הממון בתפיסה לא
מהני רובא לאפוקי מיניה ,שהרי קיי״ל דאין
הולכין כממון אחר הרוב .אולם הש״ש )ש״ד
פט״ז( נחלק עליו וכ׳ דכיון דבא לידו הממון
ע״י תפיסה שפיר מהני רוכא לאפוקי מיניה,
שהרי מאי דקיי״ל דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא דווקא במוחזק מעיקרא משא״ב
בבא לידו בתפיסה ,דהוי רק ״תפוס״ מהני
רובא לאפוקי מיניה .אמנם הש״ך ס״ל דאפי׳
בבא לידו בתפיסה נעשה למוחזק וכמש״כ
בלשונו ״כיון דמהני ליה תפיסה הוי כמוחזק
מעיקדא״ ,וכיון דנעשה ל״מוחזק״ ,לכך לא
מהני רובא לאפוקי מיניה ,ועי׳ מש״כ בזה
בכלל ו׳ הערה נ״ח] .אולם יש לתמוה בזה
על ד׳ הנתה״מ ,שהרי מדבריו בכללי תפיסה
ס״ג מבואר דבספיקא דשתק ולבסוף צווח
מהני תפיסה מדין תפיסה קודם שנולד הספק,
ואילו הראשונים בסוגיין פירשו דבספיקא
דשתק ולבסוף צווח מהני לחזור ולתקוף,
ואשר לפ״ז מוכח דבתפיסה קודם שנולד
הספק מהני תפיסה בחזרה ,וזהו דלא כמש״כ
בנתה״מ שם סט״ז ,וצ״ע[.

)כללי תפיסה סט״ו בביאורים(

בלל

סימן ד

גדול

תצז

ז( ונראה דמדברי הגר״א
שהבאנו לעיל באות ג׳( מוכח כדרכו
של הנתה״מ בהאי ענינא ,דהנה המחבר שם
פסק דבשתק ולבסוף צווח אם חזר הראשון
ותפס אין מוציאין מידו ,והרמ״א הביא בשם
י״א דמוציאין מידו ,וכ׳ בביאור הגר״א
דהמחבד והרמ״א אזלו לטעמייהו ,דהמחבר
הכריע ביו״ד )סי׳ שט״ו( כהרמב״ם דתקפו כהן
אין מוציאין מידו ,ולהכי פסק גם הכא דאם
חזר הראשון ותפס אין מוציאין מידו,
משא״כ הרמ׳׳א הכריע ביו״ד )שם( כמ״ד
דתקפו כהן מוציאין מידו ,ולכך פסק גבי
ספיקא דשתק ולבסוף צווח ,דאם חזר
הראשון ותפס מוציאין מידו ,עכ״ד .ומבואר
מד׳ הגר״א דבספיקא דשתק ולבסוף צווח,
למאי דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו ,אם
חזר הראשון ותפס מוציאין מידו וכדין תקפו
כהן .והנה לדרכו של הגר״א ,מאי דמהני
תפיסת הראשון בשתק ולבסוף צרח ,ע״כ
דאין זה מטעם דהוי ספק מוחזק ]וכמש״ג
לעיל ע״פ ד׳ הרשב״א במשמרת הבית[,
דא״כ היה בדין דאם חזר השני ותפס דתועיל
תפיסתו לכו״ע ]ואפי׳ למ״ד תק״כ מוציאין
בידו[ ,דהרי גם הראשון שתפס לא הוי אלא
ספק מוחזק ,ומאי אולמיה האי מהאי ,אלא
ע״כ מאי דמהני תפיסתו להגר״א הוא מטעם
דהוי תפיסה קודם שנולד הספק] ,ולהכי אם
חזר השני ותקף מוציאין מידו ,דתפיסת השני
הוי לאחר שנולד הספק[ ,ואשר לפ״ז מוכח
בדעת הגר״א ,דאפי׳ היכא דבא לידו הממון

אולם באמת אין ביאור זה מספיק בדברי
הריטב״א ,שהרי הריטב״א כ׳ לבאר
בדבריו גם טעמא דמהני תפיסת הראשון
]והיינו תקפה א׳ בפנינו בשתק ולבסוף
צווח[ ,ובזה ל״ש סברת הקונה״ס ,דהלא
בשנים אוחזין בטלית הוו תרווייהו מוחזקין
בממון מעיקרא] ,שהרי הטלית לא באה לידם
בתורת תפיסה[ ,אלא על כרחך דדברי
הריטב״א מתפרשים בזה ע״פ דרכו של

ג .וע״ע בביאור דזגר״א על שו״ע )חו״מ סי׳ רמ״ה
ס״ק כ׳( גבי זיכה לו ע״י אחר ושתק ולבסוף צווח
דהוי ספק אי אמרינן רהוכיח סופו על תחילתו.
ופסק המחבר שאם קדם אחר וזכה אין מוציאין
מידו מספק ,ואם חזרו הבעלים הראשונים ותפסוה
מ  Tזה שקדם וזכה אין מוציאין מידו .וב׳ ע״ז

הגר״א שם בד״ה ואם חזרו וז״ל ,״כשיטתו בתקפו
כהן״ ,עכ׳׳ל .ומבואר מדבריו ,דלהסוברים דתקפו כהן
מוציאין מידו ,א״כ גם בכה״ג שהגיע לראשון בתפיסה
אם חזר השני ותפס מוציאין מידו .ומבואר כנ״ל,
דתפיסה לא מהני גם ממי שבא לידו הממון ע״י
תפיסה.

)סי׳ קל״ח סעי׳ ט״ז

בתפיסה ,מ״מ לא מהני תפיסה בחזרה,
וכמש״כ הנתה״מ }
ח( שוב ראיתי בדברי הריטב״א
בסוגיין שכ׳ וז״ל ,״ומיהו היכא
דמיבעיא לן בגמ׳ דיני ממונות וליכא חזקת
ממון לחד מינייהו וסלקא בתיקו ,ואם תפס
א׳ מהם אין מוציאין מידו ,והיינו בעיין
דתקפה אחד בפנינו דשתק ולבסוף צווח דלא
איפשטא ,וכיון דמספקא לן מילתא בודאי
אין מוציאין מידו ,וכן אם חזר הלה ותקפה
מידו ג״כ אין מוציאין אותה מידו דהא ליכא
חזקת ממון לחד מינייהו ,וכיון שכן מספיקא
לא עבדינן עובדא אלא כל דאלים גבר״.
ומבואר מדבריו דהא דבתקפה א׳ בפנינו
מהני תפיסה בחזרה הוא משום דלית ליה
חזקת ממון בממון שתפס ,ובפשוטו היה
נראה לבאר דבריו ע״פ דרכו של קונה״ס,
דהיכא דבא לידו הממון בתפיסה לית ליה
תודת מוחזק בממון שתפס ,ולכך מהני
תפיסה בחזרה.

)הישנים(

תצח

בלל

סיטן ה

הרשב״א במשמרת הבית ,דכיון דהוי ספק
שתיקה כהודאה א״כ הוי הראשון רק ספק
מוחזק ,ולכך מהני תפיסה מיניה ,ומה״ט הוא
דמהני גם תפיסת השני בחזרה ,וכמש״נ לעיל.
אולם נראה דיש להוכיח כיסודו של
הקונה״ם מהמשך ד׳ הריטב״א שם
שב׳ גבי ספיקא דהקנאת הכפל בזה״ל ,״וכיון
דלא איפשטא חולקין ביניהם כדין ממון
המוטל בספק ,אבל אם תפס א׳ מהם מיד
הגנב אין מוציאין מידו ,וכן אם תפס זה מזה
הכפל בעצמו דהא לית להו לחד מינייהו גבי
כפל חזקת ממון ,הלכך אין מוציאין ממי
שתפס״ ,ומבואר מדבריו דלאחר שתפס חד
מינייהו את ממון הכפל מהגנב ,אם חזר
השני ותפס אין מוציאין מידו ,וד״ז על כוחך
מתבאר ע״פ דרכו של קונה״ס ,דהיכא דבא
לידו הממון בתפיסה ,כיון דאינו חשוב
״מוחזק״ ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,שפיר מהני
תפיסה מיניה.

גדול

אכן מד׳ הרשב״א בב״ב )ד .א( ]הובאו דבריו
לעיל בסי׳ ג׳ אות ז׳ן נראה להוכיח
כדרכם של הש״ך ונתה״מ] ,דאפי׳ בגוונא
דבא לידו הממון בתפיסה או מאליו נחשב
״מוחזק״ בממון[ .דהנה הרשב״א שם כ׳ גבי
כותל השותפין שנפלו אבניו לרשות חד
מינייהו ,דאם חזר השני ופינה האבנים
לרשותו מוציאין מידו ,וכ׳ הרשב״א דזהו
מדינא דנסכא דר׳ אבא .והנה בנסכא דר׳
אבא בודאי נחשב הראשון ל״מוחזק״ בממון
ואינו רק ״תפוס״ ,וכיון שדימה הרשב״א
כותל השותפין שנפל לנסכא דר׳ אבא ,ע״כ
דס״ל דגם בכה״ג שבא ליד הממון ע״י
תפיסה נעשה ל״מוחזק״ בממון] ,ודוחק
לחלק בזה בין נפילה לתפיסה[ ,ולפ״ז צריך
לפרש בדעת הרשב״א ,דהא דמהני תפיסה
בחזרה גבי תקפה א׳ בפנינו] ,וכמש״כ
הרשב״א בב״מ[ ,הוא ע״פ משנ״ת לדרכו
במשמרת הבית.

סימן ה

ביאור שיטת הרשב״א גבי תקפה אחד בפנינו
קודם שנתעצמו עליה ,ובדין תפיסה קודם שנולד הספק
פלוגתת הרשב״א והי״מ אי מהני
תפיסה קודם שנתעצמו עליה
א( כתרבות )טז p ,ברשב״א וז״ל ,״הא
דתפסה
זימנין
דאמרינן
מאתים ואמרה אנא נמי בתולה הואי ,יש מי
שפירש שתפסה אפילו בעדים וקשיא להו הא
דאמרי׳ בריש פ״ק דמציעא )ו .א( תקפה אחד
בפנינו מוציאין אותה מידו ,וניחא להו דהתם
כשרבו עליה תחילה הילכך מההיא שעתא
הוה דינא דיחלוקו ,וכיון שתקפה חד מינייהו
בפנינו הוה ליה כגוזל את של חבירו ,אבל

הכא דתפסה מקמי דנחלקו בה ולבתר
דנחלקו בה לא תפסה כלל אמרי׳ ביה
הממע״ה ,ואינו מחוור כלל דכל מאי דאית
ברשותיה דאיניש בדידיה מחזקינן ליה,
והיינו נסכא דר׳ אבא )ב״ב לג ,ב( ,וכן נמי
תקפו כהן ראמרו שם דמוציאין אותו
מידו״.
ומבואר דלהי״מ אי תפס קודם שרבו עליה
מהני תפיסתו ,דתפיסה מהניא
קודם שנולד הספק ,משא״כ הרשב״א ס״ל
דלעולם לא מהני תפיסה ,ואפי׳ קודם שרבו

כלל

סימן ה

ביניהם ,״דכל מאי דאית ברשותיה דאינש
בדידיה מחזקינן ליה״ ,והוא כמו שנקט
בקונטדס הספיקות >בכלל ב׳ ס״ב( בדעת
הדשב״א ,דתפיסה לא מהניא אפי׳ קודם
שנולד הספק .ולפ״ז מאי דאמדינן בסוגיין
דתקפה אחד בפנינו מוציאין אותה מידו,
מיידי אפי׳ בגוונא דתקפה קודם שבאו לב״ד,
]ודלא כמש״ב הי״מ שבדשב״א[ ,דהגם
דאבתי לא נולד הספק ,מ״מ תפיסה לא מהני.
ב( אולם צ״ע בזה מדברי הדשב״א בב״ב
)ד ,א( שהק׳ על מאי דאיתא התם
גבי כותל השותפין שנפל לרשות אחד מהם
דמהני תפיסה באבנים שנפלו ,מהא דאמרי׳
בסוגיין דאי תקפה אחד בפנינו דמוציאין
אותה מידו ,ותי׳ ע״ז הרשב״א דשאני תקפה
א׳ בפנינו דכבר רבו עליה תחילה וכבר נולד
הספק וז״ל ,״ואיכא למידק וכו׳ כיון דכותל
זה חוצץ בין חצרו של ראובן לחצרו של
שמעון ,מספיקא אם באו לפנינו אנו דנין בו
שיחלוקו ,וכיון שתחילת הדין לחלוק א״כ
כשנפל לרשותא דחד מינייהו מוציאין אותה
מידו וחולקין ,סוף דינא כתחילת דינא,
וכדקיי״ל בשנים אוחזין בטלית שאם תקפה
אחד בפנינו מוציאין אותה מידו ויחלוקו,
סוף דינא כתחילת דינא ,וי״ל דשאני התם
שבעוד שהיו שניהם תפוסין בה היו
מתעצמין עליה והיה הדין שיחלוקו ,ואחר
שהדין כן כבר הוחזק בפנינו לשניהם לזה
כזה ,ואם תקפה בפנינו לאחר מכן נעמיד
הדין הראשון על מה שהיה ,אבל כאן לא
יצא הספק עד שבא לידו של זה ,וכיון שבידו
של זה נולד הספק ,מספק אין מוציאין אותן
מידו״.
ומבואר מדברי הרשב״א ,דהא דקיי״ל
דתקפה אחד בפנינו מוציאין
אותה מידו הוא דוקא ברבו עליה תחילה

גמל

תצט

וכבר נולד הספק ,ולכאו׳ הוא סותר למש״כ
הרשב״א בכתובות ,דגם בתפס קודם שרבו
עליה מוציאין מידו ,דתפיסה לא מהני אפי׳
קורם שנולד הספק ,וצ״ע.
ג( ולכאו׳ אפשר לחלק .דמש״כ הרשב״א
בכתובות דחפיסה לא מהני
אפי׳ קודם שרבו עליה ,זהו דוקא כשהדין
בספק הוא הממע״ה ,וכדמיירי התם בההיא
אלמנה שתפסה מאתים זוז ,משא״כ כשהדין
הוא יחלוקו וכההיא דתקפה אחד בפנינו,
בזה ס״ל להרשב״א דמהני תפיסה קודם
שנולד הספק,
והביאור בזה הוא ,דיסוד הדין דלא מהני
תפיסה כשהדין יחלוקו ,הוא
משום דתפיסה לא מהני לשנות את הדין,
דכיון דכבר חייל דין יחלוקו ,קם דינא,
ושוב לא מהני תפיסה לשנות את הדין,
וא״כ זהו דוקא כשכבר רבו עליה ונולד
הספק ,דעי״ז חייל דין יחלוקו ,משא״כ
קודם שרבו עליה ,דאכתי לא הוי ממון
המוטל בספק ,הרי לא חייל בזה דין יחלוקו
כלל ,ושפיר מהני תפיסה .אולם מאי דלא
מהני תפיסה כשהדין הוא הממע״ה ,הוא
משום דתפיסה לא מהני להפקיע הממון
מחזקתו ,וכמש״כ הרשב״א בכתובות ״דכל
מאי דאית ברשותיה דאינש בדידיה מחזקינן
ליה״ ,והיינו דיש לנו להחזיק את הממון
בחזקת שהוא של המוחזק ,וזה הלא שייך
גם קודם שרבו עליה ,ולהכי אפי׳ אם תפס
קודם שרבו עליה מוציאין מידו.
אולם באמת נראה דא״א לפרש כן בדעת
הרשב״א ,שהרי לפ״ז נמצא דהא
דתקפה א׳ בפנינו מוציאין מידו ,והא דתקפו
כהן מוציאין מידו ,הם משני טעמים נפרדים,
דרין תקפה א׳ בפנינו הוא מדין תפיסה
מיחלוקו ,משא״כ דין תקפו כהן הוא מדין
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תפיסה ממוחזק ,ואילו בדברי הרשב״א בב״מ
)י .א( מבואר להריא דיסוד הדין דתקפה א׳
בפנינו מוציאין אותה מידו ,הוא נמי מדין
תקפו כהן ןויעוי׳ בזה לעיל בריש סי׳ ג׳[,
והיינו דגם תקפה א׳ בפנינו נידון כתפיסה
ממוחזק ,וכמו שפי׳ הרמב״ן בסוגיין ,״דכל
אחד ואחד מוחזק במחצה יותר מחבירו״,
וא״ב הררא קושיא לדוכתא ,מאי שנא תקפו
כהן דמוציאין מידו אפי׳ קודם שרבו עליה,
מהא דתקפה א׳ בפנינו ,דמוציאין מידו דוקא
לאחר שרבו עליה.

בב״מ הם לאחר שכבר חייל דין יחלוקו,
דעי״ז הוי כ״א מוחזק במחצה לבדו ,כיון
דהוי כמי שנחלקה ,ומשו״ה אי תקפה אחד
בפנינו מוציאין אותה מידו] .ועי׳ ברש״י ב״מ
)ב ,ב( ד״ה תרוייהו תפסי וז״ל ,״ואין כאן
ממע״ה״ ,ומשמע דהוו תרוייהו מוחזקין בכל
הטלית ,ולכאו׳ הוא סותר למש״ב שם )ג ,א(
בד״ה אנן סהדי דמאן דתפיס האי וז״ל,
״היינו פלגא״ ,ומשמע דהוי מוחזק אך
במחצה .אכן להאמור א״ש ,דדברי רש״י
בדף >ב p ,הם קודם שנפסק דין יחלוקו,
משא״כ דברי רש״י בדף >ג ,א( הם לאחר
שנפסק דין יחלוקו ,ולכך הוי מוחזק רק
במחצה[.

ד( ונראה לישב בזה ,דהנה בעיקר מש״ב
הרמב״ן דבשנים אוחזין בטלית
הוי כ״א מוחזק במחצה יותר מחבירו ,לכאו׳
יל״ע בזה ממש״ב הרמב״ן בב״ב )לד ,ב(,
דאע״ג דקיי״ל בברי ושמא לאו ברי עדיף,
מ״מ בשנים אוחזין בטלית ,בגוונא דזה אומר
כולה שלי וזה אומר איני יודע אמרי׳ ברי
ושמא ברי עדיף .וב׳ הרמב״ן הטעם לזה
וז״ל ,״דליכא לחד מינייהו חזקת ממון״,
והיינו דבשנים אוחזין בטלית כיון דתרווייהו
תפסי בגוף הטלית ,דיינינן לתרוייהו
כמוחזקין בכל הטלית ,ואין כאן מוציא
מחבירו ,ולכן אמרי׳ ברי עדיף .וצ״ע דלכאו׳
הוא סותר למש״ב הרמב״ן בב״מ דהא דתקפה
אחד בפנינו מוציאין אותה מידו הוא משום
דכ״א הוי מוחזק במחצה יותר מחבירו.

ה( ולפי״ז יש ליישב את דברי הרשב״א,
דלעולם ס״ל דלא מהני תפיסה
ממוחזק ואפי׳ קודם שרבו עליה וכמש״ב
הרשב״א בכתובות ,והא דס״ל להרשב״א גבי
תקפה א׳ בפנינו ,דקודם שרבו עליה מהני
תפיסה ,הוא משום דבשנים אוחזין בטלית
קודם שרבו עליה ,כיון דאכתי לא חייל דין
יחלוקו ,א״כ הוי כ״א מוחזק בכולו ,ואין כאן
מוציא מחבירו ,ומשו״ה מחני תפיסתו ,כיון
שאינו תופס ממוחזק כלל ,ורק לאחר שרבו
עליה דכבר חייל דין יחלוקו ,והוי כ״א
מוחזק במחצה ,בזה אי תקף חד מינייהו
מוציאין מידו ,וכדין תקפו כהן.

י שוב שיטת הרשכ״א ע״פ דברי
הרמב״ן

וביישוב דברי הרמב״ן י״ל ,דמש״ב
הרמב״ן בב״ב דליכא לחד
מינייהו חזקת ממון ,זהו דוקא קודם שנפסק
בינייהו דין יחלוקו ,דאז באמת הוי כ״א
מוחזק בכל הטלית ]ומשו״ה אמרי׳ ברי
ושמא ברי עדיף[ ,משא״ב דברי הרמב״ן

אולם אף שהדברים נכונים בדעת הרמב״ן,
מ״מ צ״ע אם אפשר ליישב כן את
דברי הרשב״א .דיעוי׳ ברשב״א בריש ב״מ
שב׳ לתרץ מה שהק׳ הראשונים שם ,דמאי
שנא שנים אוחזין בטלית דפסקינן יחלוקו,
מהא דאמרי׳ בב״ב )לד ,p ,גבי ההוא ארבא
דמינצו עלה בי תרי דהדין הוא כל דאלים
גבר .ותי׳ ע״ז הרשב״א וז״ל ,״דשאני הכא
]פי׳ בשנים אוחזין בטלית[ דתפיסי ,וכדאמרי׳
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תפא

ו( אכן נראה דיש לבאר ענין זה באופן
אחר ,ולפ״ז יתיישבו היטב ד׳
הרשב״א .דהנה בכה״ג שהאחד מוחזק
בממון לבדו וכגון בספק בכור ,הרי בזה אית
ליה תורת מוחזק בממון גם קודם שרבו
עליה ,דכיון דהוי הממון תח״י הרי הוא
בחזקתו ,ואף שלא טען עליו מידי .משא״כ
בשנים אוחזין בטלית נראה רקודם שרבו
עליה ,לא דיינינן להו לתרוייהו כמוחזקין בה
כלל ,וכמו שהביא בשעורי הגרב״ד על ב״מ

)סי׳ ד׳( בשם המהרי״ל דיסקין וז״ל ,״דשנים
אוחזין בטלית הוו מוחזקין רק בטענתם״,
והיינו דכיון דגם חבירו מחזיק בטלית ,א״כ
אין אנו רואים את הטלית בחזקתו עד שיטען
עליה שהיא שלו ,ומשום דמתפיסתו בלחוד
אין אנו מחזיקין את הטלית בחזקת שהיא
שלו ,שהרי יתכן דמה שאוחז הטלית הוא
עבור חבירו שגם הוא מוחזק בה ,ולא עבור
עצמו כלל ,ולהכי רק כשטוען להדיא דכולה
שלי מהני זה לאשוויי הטלית בחזקתו .ואשר
לפ״ז נראה בדעת הרשב״א דמה״ט הוא דבעי
רבו עליה ,דקודם שרבו עליה וטען כ״א דהוי
שלו ,לא חשיבי מוחזקין בה כלל .ונמצא
לפ״ז דבאמת יסוד החלוקה בשנים אוחזין
בטלית ,הוא מטעם דהוי כ״א מוחזק במחצה,
וכמש״כ הרשב״א בריש ב״מ ,אלא דהא
גופא דחשיב כ״א מוחזק ,הוא רק ע״י
שנתעצמו עליה וטען כ״א דהוי שלו ,וכיון
שנעשה כ״א מוחזק במחצה ממילא חייל דין
יחלוקו .ולפ״ז א״ש היטב שיטת הרשב״א,
דבספק בכור לא מהני תפיסה גם קודם שרבו
עליה ,וכמש״כ הרשב״א בכתובות ,כיון
דבספק בכור הוי הישראל מוחזק בבכור לבדו,
וא״כ הוי מוחזק בו גם קודם שרבו עליה,
דמיד שנולד הבכור הרי הוא בחזקתו ,ומשו״ה
אם תקפו כהן מוציאין מידו .משא״כ בשנים

א .ואולי אפשר ליישב ,דהא מיהא דכבר קורם שחל
רין יחלוקו הוי כ״א מוחזק במחצה ,וכרמוכח
מרברי הרשב״א בריש ב״מ ,מ״מ כיון רהוו תרווייהו
מוחזקין בטלית ,איתרע הך מוחזקות ,וחשיבא
למוחזקות גריעא ,וכמש״ב בתרוה״ר )סי־ שי״י(
רבשנים אוחזין בטלית הולכין אחר הרוב ,כיון
״ראין כאן חזקת ממון גמורה״ שתעמור כנגר הרוב
לדחותו ,ןוכ״כ בנחל יצחק סי׳ צ״א ס״ר ענף ה׳
ד״ה וכעיקר[ ,וכן מדוקדק מלשון הרמב״ן שב׳
״דכ״א הוי מוחזק במחצה ׳יותר׳ מחבירו״ ,ומשמע
דגם חבירו הוי קצת מוחזק בהך מחצה ,אלא

דחזקתו בהך מחצה אלימא מחזקת חבית .וכן
מבואר בשמ״ק בב״מ )ב ,ב( בשם הרצב״ש וז״ל,
״כיון ששניהם תופסים בטלית אחד ,אף בחצי האחר
כל אחד מגדע חזקת חבירו״ .וא״כ י״ל דמה״ט אי
תפס חד מינייהו קודם שרבו עליה מהני תפיסתו,
כיון שאין תפיסתו כנגד חזקת ממון גמורה,
משא״כ לאחר שרבו עליה ,כיון שכבר נפסק דין
יחלוקו והוי כמי שנחלקה ,ודיינינן לכ״א כמוחזק
במחצה לבדו ,ממילא את ליה לכ״א חזקת ממון
גמורה במחצה דידיה ,ומשו״ה אם תקף חבירו
מוציאין מידו ,וצ״ע.

בגמ׳ מאחד שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד
וכר ,אלמא תפיסה מהניא כאילו נחלקה״.
ומבואד מדבדי הדשב״א דיסוד הדין דבשנים
אוחזין בטלית יחלוקו הוא משום דדיינינן
לטלית כאילו נחלקה כבד והוי כ״א מוחזק
כמחצה .ונמצא לפ״ז דלשי׳ הדשב״א ,אין
הדין יחלוקו הוא שגודם לכך דכ״א הוי מוחזק
במחצה ,אלא להיפוך ,הא דיחלוקו הוא משום
דהוי כ״א מוחזק במחצה ,ודלא כמש״נ בד׳
הדמב״ן ,וא״כ לשיטת הדשב״א הדדא קושיא
לדוכתא ,אמאי מהני תפיסה בשנים אוחזין
קודם שדבו עליה ,והדי להדשב״א לא מהני
תפיסה ממוחזק אפי׳ קודם שנולד הספק
כמבואד בדבדיו בכתובות א.

דרך נוספת כישוב שיטת הרשב״א

תמג
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אוחזין בטלית ,קודם שרבו עליה לא חשיבי
תרווייהו מוחזקין בה כלל ,וכמו שהביא
הגרב״ד בשם המהרי״ל דיסקין ,ולהכי אם
תפס חד מינייהו קודם שנתעצמו אין מוציאין

גדול

מידו ,דאין תפיסתו ממוחזק כלל .אולם
לאחר שרבו עליה ,כיון דכבר נעשה כ״א
מוחזק ,שוב לא מהני תפיסה ,וכדין תקפו כהן
דמוציאין מידו.
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ביאור דברי הר״ן בבעיא דר׳ זירא
א( בחידושי הר״ן כתב לבאר את בעיא
דר׳ זירא גבי תקפה א׳
בפנינו אי מוציאין מידו ,דזה הוי פשיטא לד׳
זידא דלא דיינינן לשתיקתו כהודאה ודאית,
אלא הוי רק ספק הודאה ,והא דנסתפק ר׳
וירא הוא ביסוד החלוקה בשנים אוחזין
בטלית אם הוא מדין ודאי או מדין ספק,
דאם הוא מדין ודאי ,לא מהני ספק הודאה
להוציא מידו דאין ספק מוצאי מידי ודאי,
משא״כ אם הוא מדין ספק ,שפיר מהני ספק
הודאה להוציא מידו.
ועי׳ בקובץ שיעורים )ח״ב סי׳ ט׳ אות י״ז( שב׳
דהך ספק מתלי תליא בגדר המוחזקות
דשנים אוחזין בטלית ,דאי נימא דהוי כ״א
מוחזק במחצה ,א״כ נמצא דזכיית כ״א
מינייהו הוא מתורת ודאי ,משא״כ אי הוי
כ״א מוחזק בכולה ,הרי מאי דחולקין הוא
מדין ממון המוטל בספק ,וזוכה כ״א בחלקו
מספיקא ,וזהו שורש ספיקו של ר׳ זירא.
והקשה ע״ז בקובץ שעורים שם ,דהרי
חזינן דזה הוי פשיטא לר׳ זירא
דהיכא דתקפה א׳ בפנינו והלה צווח מתחילה
ועד סוף דמוציאין מידו ,וא״כ לדרכו של
הד״ן דיסוד החלוקה בשנים אוחזין טלית
]לצד קמא בבעיא דר׳ זירא[ ,הוא מדין ממון
המוטל בספק ,א״כ יהיה מוכח דלא מהני
תפיסה היכא שהדין הוא יחלוקו ,והוא סותר

למה שהכריע הד״ן בסמוך ,דבתיקו שדינו
יחלוקו מהני תפיסה ,וכשיטת הרי״ף בפ״ג
דב״מ וצ״ע.
עוד יש לעי׳ בדברי הר״ן ,ממה שהק׳ הר״ן
בסמוך גבי הקדישה בלא תקפה דיהיה
בזה דין הממע״ה כלפי הקדש] ,ועי׳ בזה
להלן בסי׳ י׳ אות ה׳[ ,והלא בעיא דהקדישה
בלא תקפה הוא באת״ל דתקפה א׳ בפנינו
אין מוציאין מידו ,וא״כ מבואר דאפי׳ להצד
דאין מוציאין מידו ,מ״מ מאי דזוכה כ״א
במחצה הוא מדין הממע״ה ,ולא מדין ממון
המוטל בספק] ,ולהכי הקשה הד״ן דנימא
הממע״ה כלפי הקדש[.
ובאמת עיקר ביאורו של הקובץ שיעורים
בדברי הר״ן ,דר׳ זירא נסתפק
ביסוד החלוקה בשנים אוחזין בטלית אם
הוא מדין הממע״ה או מדין ממון המוטל
בספק ,אינו ברירא ,שהרי נידון זה הוא נפ״מ
למילי טובא ולא רק לענין תקיפה בלבר,
]וכגון לגבי מגו בשנים אוחזין בטלית אי
חשיב מגו להוציא )יעוי׳ בתוס׳ ב ,א ר״ה וזה
נוטל( ,וכן לגבי דין השבועה במתניתין אי הוי
מכלל שבועת הנוטלין או הנפטרים )עי׳ בזה
בחידושי ר׳ אריה לייב סי׳ פ״ד([ ,ואילו מרהיטת
הסוגיא משמע דר׳ זירא נסתפק במסויים
לענין תקיפה בשתק ולבסוף צווח ,וצ״ע.
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ואכן המעיין בד׳ הר״ן יראה בעליל דגם
להצד בבעיא דר׳ זירא דאין מוציאין
מידו ,מ״מ הא דחולקין בטלית הוא מדין
הממע״ה דז״ל הר״ן ,״אבל את״ל דתקפה א׳
בפנינו אין מוציאין אותה מידו ,אלמא אין
אנו תופסים טלית זו בתחילה בודאי כאילו
היתה של שניהם וכו׳ אלא ודאי אף בתחילה
אנו רואים אותה בספק לכל אחד ואחד ,אלא
שאין מוציאין כל חצי וחצי שבה מרשות
התופס דמספיקא לא מפקינן״ .ומשמע
להדיא דגם להצד דאין מוציאין מידו מ״מ
הא דזוכה כל אחד במחצה ,הוא מדינא
דהממע״ה ״דמספיקא לא מפקינן״ ,ולא מדין
ממון המוטל בספק ,ודלא כמש״ב הקובץ
שיעורים.
כ( ובפשוטו היה נראה לפרש בכוונת הר״ן
ע״פ המבואר בכמה דוכתא,
דבדין הממע״ה נאמרו שני דינים ,דין
״מוחזק״ דמהני מתורת ודאי להכריע את
הספק ,ודין ״תפוס״ דמהני רק מתורת מספק,
דמספק ״אל תוציאנו״ ]ועי׳ בזה לעיל בכלל
א׳ הערה כ׳ ולהלן בסי׳ י״ט אוח ח׳[,
ונסתפק ר׳ זירא ביסוד המוחזקות דשנים
אוחזין בטלית ,אם הוי כ״א ״מוחזק״ במחצה
וזוכה בו מתורת ודאי] ,ולכך לא מהני ספק
הודאה להפקיע מחזקתו דאין ספק מוציא
מידי ודאי[ ,או דהוי כ״א רק ״תפוס״ במחצה
וזוכה כ״א מספיקא] ,וא״כ מהני ספק הודאה
להפקיע מתפיסתו[ ,אך מ״מ יסוד זכייתם
בטלית הוא מדין הממע״ה ולא מדין ממון
המוטל בספק וכדמשמע מלשון הר״ן ,ולפ״ז
שפיר הק׳ הר״ן גבי בעיא דהקדישה בלא
תקפה דאמאי לא נימא בזה דין הממע״ה
כלפי הקדש ,וגם א״ש הא דתקפה א׳ בפנינו
דמוציאין מידו ,דלא מהני תפיסה להפקיע
מדין הממע״ה.

גדול

תקג

אולם באמת ביאור זה צ״ע ,שהרי יסוד
הדין דלא מהני תפיסה בספק ממון,
הוא משום דמהני דין מוחזק של הראשון
להכריע את הספק דהוי ממונא דידיה ושוב
לא מהני תפיסה ,משא״כ היכא דהוי רק
״תפוס״ ,כיון דלא מהני דין תפוס להכריע
את הספק ,שפיר מהני תפיסה מיניה] ,ועי׳
בזה לעיל בסי׳ ג׳ אות ג׳[ .וכן מוכח ממש״כ
הר״ן בסוגיין דבספיקא דתו״ת מהני תפיסה,
ועל כרחך הטעם לזה הוא דבתו״ת לא מהני
חזקת ממון לאכרועי ספיקא ,והא דאין
מוציאין מידו הוא אך מתורת ״תפוס״ ,ולכך
מהני תפיסה .וכן מבואר בדברי הר״ן
בקדושין ]א ,ב בדפי הרי״ף[ ,שכ׳ להוכיח
מד׳ הפוסקים שהכריעו דבספיקא דתיקו אי
תפס מוציאין מידו ,דדין חזקה מהני גם
בספיקא דדינא ,ומבואר דס״ל להר״ן דיסוד
הדין דלא מהני תפיסה הוא משום דמהני
חזקת ממון להכריע את הספק ,ולכך בספיקא
דדינא ,להסוברים דל״ש בזה הכרעת חזקה,
שפיר מהני תפיסה .ומעתה לפמשנ״ת ,דהא
דשתק ולבסוף צווח אין מוציאין מידו ,הוא
משום דבשנים אוחזין בטלית הוי כ״א רק
״תפוס״ במחצה ,א״כ אכתי תקשי אמאי
בתקפה א׳ בפנינו ]וצווח מעיקרא[ ,מוציאין
מידו ,והרי תפיסה מ״תפוס״ בלחוד מהני.
]ואין לתרץ דבשנים אוחזין בטלית כיון
דליכא דררא דממונא ,לכך לא מהני
תפיסה אפי׳ מ״תפוס״ ,דבפשוטו מאי דמהני
תפיסה מ״תפוס״ הוא אפי׳ בדליכא דררא
דממונא] .וכן מוכח מדברי הראשונים שב׳
דבדין כל דאלים גבר ,לאחר שנתגבר הראשון
וזכה בממון מהני תפיסת השני בחזרה) ,ועי׳
תוס׳ ב״מ )י ,א( ד״ה הא( ,והרי בדין כדא״ג
ליכא דררא דממונא ,כמבואר בב״ב )לה .א(,
אלא ע״כ דמ״תפוס״ גרידא לעולם מהני
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תפיסה ואפי׳ בגוונא דליכא רררא דממונא.
וביותר צ״ע שהרי הר״ן בכתובות השווה דין
תקפה א׳ בפנינו לדין תפיסה בתו״ת ,והרי
בתו״ת בודאי חשיב שהספק לפנינו ,ודו״ק[,
עוד יש לעי׳ לביאור זה ,ממה שהק׳ הר״ן גבי
הקדישה בלא תקפה דנימא הממע״ה,
דבשלמא אם נימא דהוי כ״א ״מוחזק״ במחצה,
א״כ שפיר הק׳ הר״ן דיהני דין מוחזק להכריע
את הספק ,משא״כ אם כ״א הוי רק ״תפוס״ ,לא
מסתבר שיועיל דין ״תפוס״ כלפי ספק הקדש,
שהרי דין תפוס לא מהני לאכרועי ספיקא,
וספיקא דאיסורא לחומרא ,וצ״ע.
ג( והנראה בביאור דברי הר״ן ,רבאמת הא
לא מיבעיא לר׳ זירא דבשנים
אוחזין בטלית חשיב כ״א ״מוחזק״ במחצה
דידיה ואינו רק ״תפוס״ ,אלא יסוד ספיקו של
ר׳ זירא הוא ע״פ המבואר לעיל)בסי׳ ג׳ אות ה׳(
דאיכא תרי גווני דזכיה מדין מוחזק ,חרא
היכא דליכא דררא דממונא כלל ולא נולד
הספק לפנינו אלא ע ״י טענותיהם ,דבזה מהני
חזקת ממון לסלק את הספק לגמרי ,וזוכה
המוחזק מתורת ודאי ,וזהו יסוד דין חזקה כל
מה שתח״י של אדם הוא שלו ,המבואר ברינא
דנסכא דר' אבא ,ולא מהניא בזה תפיסה כלל
ואפי׳ בטענת ברי .ואופן שני הוא בגוונא
שנולד הספק לפנינו ,וכגון בספק בכור ,דיש
לנו להסתפק מעצמנו אי הוי ממונו של
הישראל או של כהן ,דבזה לא מהני דין
מוחזק לסלק את הספק לגמרי ,אלא רק
דמוקמינן הממון אחזקתו מספק ,והגם
דפסקינן שהממון הוא שלו ,אולם עצם הספק
לא הוכרע בזה] ,ובכה״ג איכא פלוגתא
בסוגיין אי תקפו כהן מוציאין מידו או אין
מוציאין מידו ,וקיי״ל כמ״ד דמוציאין מידו,
משא״ב גבי נסכא דר׳ אבא ,לכו״ע לא מהני
תפיסה ,וליכא בזה פלוגתא[.
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ומעתה לפ״ז יש להסתפק גבי שנים אוחזין
בטלית ,דהוי כ״א מוחזק בחצי,
לאיזה דין מוחזק הוא משתייך ,אם הוא מדין
מוחזק של נסכא דר׳ אבא דזוכה כ״א מתורת
ודאי ,או דהוא מדין מוחזק של ספק בכור
דזוכה כ״א מספיקא .ונראה דזהו גופא
דמיבעיא לד׳ זירא לשיטת הר״ן ,ושורש
ספיקו הוא ,דהלא זה מבואר בגמ׳ ב״מ )ב ,ב(
דבשנים אוחזין בטלית ליכא דררא דממונא,
ומשום דהספק נולד רק ע״י טענותיהם ,וא״כ
בפשוטו י״ל דדין מוחזק בשנים אוחזין
בטלית מהני לסלק הספק לגמרי ,ומחזיקין
דהוי של שניהם מתורת ודאי ,ודמי לנסכא
דר׳ אבא ]וכן משמע בתוס׳ ב״מ )ב ,א(
ובתוס׳ בב״ב )לד p ,יעו״ש[ ,ולפ״ז לא מהני
ספק הודאה להוציא מידו ,דאין ספק
מוציא מידי ודאי ,וכמש״כ הר׳׳ן .אולם י״ל
דלא דמי שנים אוחזין בטלית לנסכא דר׳
אבא ,דהא מיהא דבשנים אוחזין בטלית
לא חשיב ״דררא דממונא״ ,מ״מ תורת
״ספק״ חייל בזה ע״י ששניהם מוחזקין
וטוען כ״א כולה שלי ,אלא דלא הוי הך
דממונא״ ,כיון דאין
ספק בגדר״דררא
הספק מתעורר אלא ע״י טענותיהם ]דבלא
טענותיהם יש לנו להחזיק דכ״א הוי בעלים
על מחצה ,וכמשנ״ת להלן בסי׳ ט׳ אות א׳,
ועי׳ בזה בקה״י ב״ב סי׳ א׳[ אולם לאחר
שטען כ״א כולה שלי ,שוב יש לנו להסחפק
שלפנינו שמוחוקין
מצד עצםהמציאות
שניהם בטלית ,אם הוי הטלית של ראובן או
של שמעון ,ונמצא דזכייתו בטלית הוא רק
מספיקא ,ולכך מהני ספק הודאה להוציא
מידו ,ובזה הוא דמיבעיא לד׳ זירא לדרכו
של הר״ן.

ולפ״ז

נמצא דבאמת לב׳ צדדי הבעיא הוי
כ״א ״מוחזק״ במחצה ]ואינו
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רק ״תפוס״[ .והא דמיבעיא לר׳ זירא הוא אם
מהני דין מוחזק בשנים אוחזין בטלית לסלק
הספק לגמרי או דהוי רק מוחזק מספיקא.
ולפ״ז א״ש מאי דתקפה א׳ בפנינו מוציאין
מידו ,דבאמת לב׳ צדדי הבעיא הוי תפיסתו
ממוחזק ]בין אם זה דין מוחזק דספק בכור
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ובין אם זה מדין מוחזק דנסכא דר׳ אבא[,
ותפיסה ממוחזק לא מהני.
וגם א״ש מה שהק׳ הר״ן דנימא הממע״ה
כלפי הקדש ,שהרי באמת כ״א הוי
״מוחזק״ במחצה דידיה .ודין מוחזק שפיר מהני
להכריע את הספק גם כלפי הקדש ,וא״ש היטב.

סימן ז

בדמי אגרתי ניהליה
פלוגתת הראשונים כטעמא דבעי
לסברת עד השתא וכו׳

עד השתא ,דבלאו הכי אינו נאמן לטעון
השכרתיה ,דחזקה כל מה שתח״י וכו׳.

א( בגמ׳ ,כגון דאתו לקמן כדתפיסו לה
תרוייהו ואמרינן להו זילו פלוגו
ונפקו והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו,
האי אמר אודויי אודי ליה והאי אמר בדמי
אגרתי ניהליה ,דאמרינן ליה עד השתא
חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא
סהדי״ ,ע״כ .ומבואר דלולי הך סברא דעד
השתא חשדת ליה בגזלן וכו׳ היה נאמן
בטענת אגרתי ניהליה .וצ״ע דמהיכי תיתי
שיהיה נאמן לטעון שהטלית נמצאת אצל
חבירו בתורת שכירות ,והרי קיי״ל דבכלים
שאינם עשויין להשאיל ולהשכיר המחזיק
נאמן לומר שהוא שלו ,דחזקה כל מה
שתח״י של אדם הוא שלו ,ואין המ״ק נאמן
לטעון שהשכיר לו הכלים ,וא״כ מ״ש הכא
דנאמן לטעון בדמי אגרתי ניהליה.

ובדברי הרמב״ן כאן מצינו ישוב אחר
לקושיא זו .דהנה מדברי הגמ׳
משמע דדוקא בטענת אגרתי ניהליה הוא
דאינו נאמן ,משא״כ אם היה טוען דמתקף
תקפה מנאי היה נאמן] ,וכ״כ בתוס׳ כאן ד״ה
אוגרת ,ויעוי׳ ברמב״ם )פ״ט מטרען ונטען הי״ג(
דפליג ע״ז וס״ל דאינו נאמן בטענת תקפה
ממני ,ועי׳ מש״כ בביאור הגר״א )סי׳ קל״ח ס״ק
י״ז-י״ט([ ,וביאר הרמב״ן דמה״ט הוא דהוצרך
הש״ס לסברת עד השתא וכו׳ ,דאילולא כן
היה נאמן לומר אגרתי ניהליה במגו דתקפה
ממני ,ורק משום סברת עד השתא חשדת
וכו׳ אמרינן דשקורי משקר ואינו נאמן במגו,
דהוי מגו במקום חזקה.

ויעוי׳ בריטב״א )הישנים( בסוגיין ,דמוקי
לסוגיין בטלית העשויה להשאיל
ולהשכיר .ולהכי הוא דהוצרך הש״ס לסברת
עד השתא וכו׳ ,דלולי כן היה נאמן לומר
שהשכיר לו הטלית כיון דהוי טלית העשויה
להשאיל ולהשכיר ,ולפ״ז בטלית שאינה
עשויה להשאיל ולהשכיר באמת א ״צ לסברת

ב( אכן יעויין בתוד״ה אגרת ליה בלא
סהדי דהקשו דיהיה נאמן בטענת
אגרתי ניהליה במגו דתקפה ממני ,ותי׳ ע״ז
דהוי מגו במקום עדים ,ומרהיטת לשונם לא
משמע כלל דמפרשים כהרמב״ן ,דזהו דאתי
הברייתא לחדש דאינו נאמן במגו דתקפה
ממני ,אלא רק דהוקשה להם קושיא צדדית
על הסוגיא ראמאי לא יהיה נאמן לטעון
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אגרתי ניהליה במגו דתקפה ממני ,וע״ז
תירצו דהוי מגו במקום עדים ,אולם עיקר
חידושא דברייתא ,אינו לומר שלא יהיה נאמן
במגו.
וביותר יש לדקדק כן מדברי הרא״ש כאן
)אות י״ב( דלאחר שהביא את סוגיין
לדינא ,כ׳ לחדש דאם אך היה טוען תקפה
ממני היה נאמן ,והקשה ע״ז דא״כ יהיה
נאמן במגו בתקפה ממני ,ותי׳ כהתוס׳ דהוי
מגו במקום עדים .ומשמע מכל דבריו דכל
ענין זה שיהיה נאמן במגו דתקפה ממני
הוקשה לו רק מכח שחידש שנאמן בטענת
תקפה ממני ,אולם לעיקר ביאורא דברייתא
א״צ כלל לדין מגו ,וזהו דלא כדברי הרמב״ן
הנ״ל ,שהדי לשי׳ הדמב״ן כל מאי דבעי
לטעמא דעד השתא וכו׳ הוא לומר שלא
יהיה נאמן במגו דתקפה ממני ,משא״כ
מדברי התום׳ והרא״ש משמע דהא דנאמן
בטענת אגרתי ניהליה ]לולי סברת עד השתא
וכו׳[ ,זהו אפי׳ בלא דין מגו ,וא״כ לשי׳
התום׳ והרא״ש הדרא קושיא לדוכתא ,מהיכי
תיתי שיהיה נאמן בטענת אגדת ניהליה ]לולי
סברת עד השתא וכו׳[ ,ומ״ש מכל דוכתא
דאין המ״ק נאמן לטעון טענת השכרתיה,
מטעמא דחזקה כל מה שתח״י וכו׳ .ודוחק
לומר בשי׳ התוס׳ והדא״ש ,דסוגיין מיירי
דוקא בטלית העשויה להשאיל ולהשכיר,
וכמש״ב הריטב״א ,שהרי התום׳ והרא״ש לא
הזכירו מזה מידי.
עוד יש לעי׳ בעיקר מה שהק׳ התוס׳ דיהיה
נאמן לומר השכרתיה במגו דתקפה
ממני ,דאמאי לא תי׳ דהוי מגו להוציא ,ומגו
להוציא לא אמרינן ,וכמש״כ התום׳ לעיל
)ב ,א( .ויעוי׳ במאירי כאן שאכן תי׳ כן את
קושיית התום׳ ,דאינו נאמן במגו דתקפה
ממני משום דהוי מגו להוציא ,וצ״ע אמאי
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מיאנו בזה התום׳ .וכבר עמד בזה בקצה״ח
)סי׳ פ״ב סק״ט( ,יעו״ש מש״כ בזה.

בטעמא דנאמן בטענת תקפה ממני
ג( ו ב פ שו טו היה נראה לבאר בזה ,דהנה
בעיקר מש״כ הראשונים
דנאמן בסוגיין לטעון תקפה ממני ]הגם
דבכ״מ אין המ״ק נאמן לטעון כן[ ,יעויין
בנמוק״י כאן שביאר בזה וז״ל ,״הא אמר
מתקף תקפה מינאי מהימן ,וטעמא דמילתא
דכי היכי דבדברים העשויים להשאיל
ולהשכיר ,כל היכא דאיכא ראה דלא מהימן
לומר לקוחין הן בידי ,לפי שאין תפיסתם
מוכחת שהם של תופסם ,אף טלית זו כיון
דבתחילה היו מתעצמין עליה אין תפיסתו
של זה עכשיו מוכחת דאודויי אודי ליה ,לפי
שהדבר עשוי שיתגבר אחד על חבירו
ויתקפנה מידו״ .ומבואר מדבריו דכיון שהיו
קודם שניהם מוחזקין בטלית ,ועשוי האחד
לגבור על חבירו ,לכך דיינינן ליה ככלים
העשויין להשאיל ולהשכיר ,ראין תפיסתו
בטלית מוכחת עליו .וא״כ לפ״ז אפ״ל
דמה״ט הוא דנאמן הראשון אף בטענת
אגרתי ניהליה] ,לולי סברת עד השתא[ כיון
דאין תפיסת חבירו מוכחת עליו שהיא שלו.
או ל ם לכאו׳ אין תירוץ זה מספיק,
דבפשוטו כל מש״כ הנמוק״י
לדמות שנים אוחזין בטלית לכלים העשויין
להשאיל ולהשכיר ,הוא דוקא כלפי טענת
תקפה ממני ,דע״ז הוא דאמרינן דכיון שהיו
שניהם מתעצמין על הטלית ,ועשוי האחד
לגבור על חבירו ,הלכך אין תפיסתו מוכחת
כלפי טענת תקיפה ,אולם עד כמה שאינו
טוען תקפה ממני ,אלא טוען דהשכרתיה,
הרי דחזר דינו להיות ככל מטלטלין
המוחזקין אצל חבירו ,דאין המ״ק נאמן
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לטעון טענת השכרתיה ,דחזקה כל מה
שתח״י אדם הוא שלו.
וכעי״ז מצינו בדברי הרא״ש בשבועות
אות ה׳{ ,גבי כלים העשויין להשאיל
ולהשכיר ,שב׳ דהא דנאמן המ״ק להוציא
הכלים מהמוחדק ,הוא רק בטענת השאלתים,
משא״כ אם טוען שגזלת ממני ,שוב אינו
נאמן להוציא הכלים מהמוחזק ,וביאר בזה
הרא״ש וז״ל ,״דכיון דאמר גנובים איתרע לה
חזקתו של כלים שהן עשויין להשאיל
ולהשכיר כיון שהוא מודה דלא יצאו תח״י
בשאלה ושכירות״ .והיינו דכלפי טענת
גנובים הוי תפיסת חבירו מוכחת שלא גנבם,
דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ,ולהכי
אינו נאמן לטעון גנובים] .והגם דהתוס׳ שם
)מו ,ב( בד״ה בקו׳ גרסינן ,נחלקו על הרא״ש,
ופירשו דנאמן לומר גנובים הם ,מ״מ זהו רק
מטעם מגו שהיה טוען השאלתים שהיה
נאמן) ,וכמש״כ המהרש״א שם והתומים
בסי׳ צ׳ סק״ז( ,משא״ב בלא מגו מורו התוס׳
להרא״ש דאינו נאמן בטענת גנובים[ ,וא״כ
ה״נ בשנים אוחזין בטלית ,נהי דנאמן בטענת
תקפה ממני ,מ״מ כלפי טענת השכרתיה,
בדין הוא שלא יהיה נאמן ,וכמו בכל טוען
על מטלטלין המוחזקין אצל חבירו
שהשכירם לו ,דאינו נאמן כיון דהוי תפיסת
חבירו מוכחת עליו שהם שלו ,וא״כ אכתי
תקשי אמאי ס״ל להתוס׳ והרא״ש בסוגיין
גבי שנים אוחזין בטלית ,דנאמן בטענת
השכרתיה אף בלא מגו.

)פ״ז

ביאור טעמא דבכלים שאינם עשויים
להשאיל ולהשכיר אינו נאמן בטענת
השכרתיה
ד( והנראה בזה ,דהנה לכאו׳ יש לעי׳
בעיקר ד״ז דבכלים שאינם
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תקז

עשויים להשאיל ולהשכיר אין המ״ק נאמן
לטעון שהשכירם או השאילם ,מאיזה טעם
הוא ,דבשלמא הא דאינו נאמן לטעון טענת
גנובים הם אצלו ,הוא משום דאיכא כנגדו
חזקת מטלטלין דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזיקינן ,דע״י הך חזקה נקטינן בודאי דבא
לידו כדין ושלא בדרך גניבה ,כמבואר
בשבועות )מו ,ב( .אולם לגבי טענת השאלתים
אמאי אינו נאמן לטעון שנמצאים אצל חבירו
בתורת שאלה ושכירות ,והרי כלפי הך טענה
ל״ש חזקה דאחזוקי אינשי בגנבי וכו׳ .ודוחק
לומר דבכלים שאינם עשויים להשאיל
ולהשכיר איכא חזקה דלא השאילם או
השכירם ,חדא דלא מצינו להך חזקה בדברי
הראשונים ,ועוד דמרהיטת הגמ׳ בשבועות
הנ״ל משמע דיסוד זכיית המוחזק בממון
שתח״י הוא אך מכח חזקה דאחזוקי אינשי
בגנבי לא מחזיקינן לחוד ,וא״צ בזה לחזקה
נוספת .ומצאתי שכבר עמד בקושיא זו
הגרא״ז באבן האזל )פ״ו ממכירה ה״י( ,ועיי״ש
מש״כ ליישב דהוא מתורת נאמנות דשליש,
דכיון דהפקיד אצלו ,האמינו בזה שאם יאמר
שהוא שלו שיהיה הנפקד נאמן ,וצ״ע.
וא שר נראה ביישוב קושיא זו ,ע״פ מה
שהשרישו רבותינו האחרונים ]יעוי׳
בחידושי הגרנ״ט ריש ב״ב ,ובקוב״ש ב״ב
)אות ק״ס( ובחזו׳׳א )אה״ע סי׳ כ״ה ס״ח( ,וע״ע
מש״כ בזה להלן בסי׳ ז׳[ ,בגדר דין חזקת
מטלטלין ,דהך חזקה אינה חזקה המבררת
את הספק ,אלא מהני רק לאשוויי ליה
למוחזק וממילא הוי אידך ממע״ה .ושורש
ד״ז הוא ע״פ מש״כ הגרב״ד בברכת שמואל
)ב״ב סי׳ ל״א( ,דלולי הך חזקה דאחזוקי אינשי
בגנבי לא מחזיקינן ]דהוא היסוד לחזקת
מטלטלין כמבואר בשבועות מו ,ב[ הוי
דיינינן להממון כאילו ראינו לפנינו שבא

תקח
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לידו בתורת חטיפה ,וממילא הוי מוקמינן
הממון בחזקת הראשון ,וכדין נסכא דר׳ אבא
)ב״ב לד , p .ולזה הוא דמהני הך חזקה
דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזיקינן ,דע״י הך
חזקה נקטינן דשפיר בא לידו הממון ברשות
ומדעת הבעלים ,ושפיר נעשה בחזקתו,
וממילא המ״ק שטוען שהכלים הם שלו ,הוי
מוציא מחבירו ועליו הראיה .ואשר לפ״ז
מבואר היטב אמאי אין המ״ק נאמן לטעון
טענת השכרתיה] ,הגם דליכא חזקה שלא
השכירם[ ,דכיון דע״י הך חזקה דאחזוקי
אינשי בגנבי לא מחזקינן דיינינן ליה
להתופס כמוחזק בכלים שתח״י ,והוו הכלים
בחזקתו ,א״כ המ״ק שטוען שהשכירם ,הוי
מוציא מחבירו ועליו הראיה ,ושוב אינו נאמן
בטענתו להפקיע הממון מחזקתו .אולם לולי
סברת אחזוקי אינשי וכו׳ ,היה נאמן המ״ק
גם בטענת השכרתים כיון דהוי איהו מוחזק
בכלים ,ודו״ק היטב.
ה( ו א ש ר לפ״ז מיושב היטב מאי דס״ל
להתוס׳ והרא״ש בסוגיין דנאמן
לומר בדמי אגרתי ניהליה ]לולי סברת עד
השתא וכו׳[ ,ואפי׳ בלא מגו] ,והקשינו ע״ז
לעיל אות ב׳ דמ״ש מכל כלים שאינם עשויים
להשאיל ולהשכיר דאין המ״ק נאמן לטעון
טענת השכדתיה[ ,דלפי האמור נמצא דהא
דבעלמא אין המ״ק נאמן בטענת השכרתיה
בכלים שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר ,הוא
משום דע״י הך סברא דאחזוקי אינשי
בגנבי לא מחזקינן דיינינן ליה לחבירו
כמוחזק בכלים ,והמ״ק שטוען שהשכירם הוי
מוציא מחבירו ועליו הראיה .וא״כ זהו דוקא
במטלטלין דעלמא ,דאית ליה להתופס בהם
חזקה דאחזוקי אינשי וכו׳ ,דעי״ז הוי מוחזק
בהם ,משא״כ בשנים אוחזין בטלית ועכשיו
הטלית יוצאת תח״י של אחד מהם ,כיון
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דעשוי האחד לגבור על חבירו] ,וכמש״כ
בנמוק״י הנ״ל[ ,הרי נמצא דחסר בזה היסוד
של חזקת מטלטלין ,דל״ש בזה סברת
אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ,וממילא
לא חייל בזה לחבירו תורת מוחזק בטלית
שיוצאת תח״י ,אלא אדרבה אכתי הוי הטלית
בחזקת הראשון ,וכיון דהוי הראשון מוחזק
בטלית ,ממילא נאמן לטעון דמה שנמצאת
הטלית אצל חבירו הוא בתורת שאלה
ושכירות] ,ואפילו בלא מגו[ ,ולכך הוצרך
הש״ס לטעמא דעד השתא וכו׳ ,וא״ש היטב.
ולפי״ז לא תקשי כלל מדברי הרא״ש בפ״ד
דשבועות ,שב׳ דבכלים העשויים
להשאיל ולהשכיר נאמן המ״ק רק בטענת
השאלתי ,ולא בטענת גנובים] ,ואילו מדברי
התוס׳ והרא״ש בסוגיין מבואר דכיון דנאמן
בטענת תקפה ממני ,ממילא נאמן גם בטענת
השכרתיה[ ,דשאני כלים העשויים להשאיל
ולהשכיר ,דכל מאי דאין תפיסתם מוכחת הוא
רק כלפי טענת שאלה ושכירות ,משא״כ כלפי
טענת גנובים ,הדי מיד שטוען גנובים הם,
קמה וגם נצכה כנגדו חזקת מטלטלין דאחזוקי
אינשי בגנבי לא מחזקינן ,וממילא נעשה
התופס ל״מוחזק״ בכלים והוי המ״ק ממע״ה,
]וכמש״כ הרא״ש הנ״ל בשבועות וז״ל ,״דכיון
דאמר גנובים איתדע לה חזקתו של כלים
העשויים להשאיל ולהשכיר״ ,והיינו דעד כמה
שטוען גנובים ממילא הוו הכלים בחזקת
המחזיק[ .משא״כ בשנים אוחזין בטלית
והטלית יוצאת תח״י אחד מהם ,הרי חסר בזה
היסוד של חזקת מטלטלין ,כיון דל״ש בזה
חזקת אחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן,
וממילא עדיין הוי הטלית בחזקת הראשון ,וזה
שתפוס בה נידון כמוציא ,ולהכי נאמן
הראשון לטעון השכרתיה ,שהרי הוי איהו
מוחזק בטלית ,ודו״ק.
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ביאור פלוגתת התום׳ והמאירי אי
מגו דתקפה ממני חשיב מגו
להוציא ,וביאור דברי הרשב״א
והר״ן בסוגיין

גדול

תהט

בתקיפה ,ובפשוטו פלוגתתם תליא בהנ״ל
ודו״ק.

ו( ולפי האמור יתיישב היטב מה שהקשינו
)לעיל אות ב׳{ ,אמאי לא תירצו
התום׳ דליכא להאמינו במגו דתקפה ממני
מטעם דהוי מגו להוציא ,דלפמש״נ נראה
דהכא לא חשיב מגו להוציא כלל אלא
להחזיק ,מאחר והטלית עדיין עומדת בחזקת
הראשון ,ונהי דהטלית ״תפוסה״ אצל השני,
מ״מ כיון דהוי ״בחזקת״ הראשון לא חשיב
מגו להוציא א .ובדעת המאירי שב׳ דהוי מגו
להוציא ,נראה דס״ל דכיון דמ״מ הטלית
יוצאת מתח״י התוקף ,והוי ״תפוס״ בה ,א״ב
חשיב מגו להוציא ,דמגו להוציא תליא במה
שהוא להוציא מ״תפוס״ בלחוד .ובזה הוא
דנחלקו התוס׳ והמאידי ,דהתוס׳ ס״ל דדין
מגו להוציא תליא במה שהוא להוציא
מ״חזקת ממון״] ,וכיון דהטלית הוי עדיין
״בחזקת״ הדאשון ,להבי לא חשיב מגו
להוציא[ ,משא״ב המאירי ס״ל דמגו להוציא
תליא במה שהוא מוציא מ״תפוס״] ,וכיון
דהטלית ״תפוסה״ אצל התוקף להבי חשיב
מגו להוציא[ ,ועי׳ מש״ב בקצה״ח )סי׳ פ״ב
ס״ק י״א( ובמה שנחלק שם עם התומים בדין
מיגו להוציא בגוונא דבא לידו הממון

ז( ויסוד למה שנת׳ ]דבהיו שניהם מוחזקין
והשתא הטלית יוצאת תח״י אחד
מהם ,אכתי הוי הטלית בחזקת הראשון[ ,נראה
להביא מדברי הרשב״א והר״ן בסוגיין
דהקשו דאמאי אינו נאמן לומד בדמי אגרתי
ניהליה במגו דתקפה ממני ,ותי׳ ע״ז דהוי מגו
במקום חזקה ,והוסיפו בזה וז״ל ,״ולא
איפשטא כריש פ״ק דב״ב ]אי אמרינן מגו
במקום חזקה[ הילכך הוי ליה קולא לתובע,
וחומרא לנתבע״ ,והיינו דהגם דבכ״מ פסקינן
מספק דהוי קולא לנתבע וחומרא לתובע מ״מ
הבא שאני ,דפסקינן קולא לתובע וחומדא
לנתבע ]ועי׳ בזה בנמוק״י מה שביאד טעמא
במילתא[ .ומבואר מדבריהם דהתוקף
שהטלית יוצאת עכשיו תח״י מקרי ״תובע״,
ואילו הראשון קדוי ״נתבע״ .ולכאו׳ הדברים
תמוהים ,שהרי בכ״מ הוא להיפוך ,דהמוחזק
הוי ״נתבע״ וזה שבא להוציא הוי ״תובע״.
אכן לפי המבואר ניחא ,דשאני הכא דכיון
דעשוי הא׳ לגבור על חבירו ,א״ב לא חייל
ליה תורת מוחזק כלל בטלית שתקף ,אלא
אכתי הוי הטלית בחזקת הראשון ,וא״ב זה
שהטלית עכשיו תח״י הוי ״תובע״ ,ואילו
הראשון הוי ״נתבע״ ,וכמש״ב הרשב״א
והר״ן ,וא״ש היטב.

א .שוב ראיתי בד׳ הגרעק״א בכו״ח
ו ג ו שי ם סי' נב( בהגהותיו על שו״ע
שב׳ לפרש עד״ז .דיעו״ש ברמ״א שפסק דאם טען
השכרתיה לו בפני פלוני ופלוני והלכו למדה״י,
דנאמן במגו דתקפה ממני .והק׳ עליו הגרעק״א דמ״ש
מאומן דאינו נאמן בטענת השאלתיו לו במגו,
כמבואר בסמ׳׳ע )סי ■ קל״ד סק״ב( .ותי׳ ע״ז הגרעק״א
בזה״ל ,״וצ״ל דבעלמא כל שהחפץ כידו אף דאין

תפיסתו מוכחת עליו להאמינו שהוא שלו והבעלים
נאמנים לטעון שאלתיהו ,מ״מ הוי תפוס גמור ומקרי
מוחוק .אבל בטלית שהיו בפני בי״ד שניהם אדוקים,
וכל אחד ערער ששלו הוא ,בזה אף כשאנו רואים
אח״כ ביד אחד ,מורה הדבר דבתקיפה בא לידו ,והוא
עדיין כאילו שניהם מוחזקין ,דתקיפה אינו מועיל
כלום ,ואינו עומד כלל בחזקתו ,משו״ה לא הד מגו
להוציא״ ,עכ״ל.

)חלק תשובות

)חו״ס סי' קל״ח ס״ח(

תלוי
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בדברי הרמב״ן בסוגיא דבדמי אגרתי ניהליה
וביסוד דין חזקה כל מה שתח׳׳י של אדם הוא שלו
א( כ ת ב הרמב״ן דהא רבעי בסוגיין לסברת
עד השתא וכר ,הוא משום
דאילולא הך סברא היה נאמן לומר בדמי
אגרתי ניהליה במגו דתקפה ממני] ,משא״ב
ללא מגו אינו נאמן בהך טענה ,ומשום
דכלפי טענת אגרתי ניהליה הוי כשאר כלים
שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר ,דאינו
נאמן לומר שנמצא אצל חבירו בתורת שאלה
ושכירות[ .ומבואר מדברי הרמב״ן דאע״ג
דאית ליה למחזיק חזקת מטלטלין ,מ״מ
מהני מגו כנגד חזקת מטלטלין .וכ״כ בביאור
הגר״א )חו״מ סי׳ שס״ד סק״ז( להוכיח מד׳
הרמב״ן והר״ן בב״ב )לד ,א( שהק׳ גבי נסכא
דר׳ אבא שיהיה נאמן לומר דידי חטפי במגו
דהחזרתי ,ומבואר מקושייתם דמהני מגו נגד
חזקה כל מה שתח״י של אדם הוא שלו,
עכ״ד.
]אכן יעוי׳ בנתה״מ )סי׳ צ׳ סק״ג( שכ׳ לחלק,
דהא דנאמן במגו דהחזרתי הוא משום
דמסייע למגו חזקת ממון ,משא״כ מגו לחוד
לא מהני כנגד חזקת מטלטלין .אולם מדברי
הרמב״ן הנ״ל שבסוגיין מוכח לכאו׳ דלא
כדבריו ,שהרי בסוגיין מיירי דהטלית יוצאת
מתח״י חבירו ,ואפ״ה ס״ל להרמב״ן דנאמן
במגו דתקפה ממני ,וא״כ מוכח דמהני מגו
נגד חזקת מטלטלין אפי׳ היבא דלא מסייע
ליה חזקת ממון[.
ויש לתמוה בזה מדברי הרמב״ן שהביא
המ״מ )בפ״א מהל׳ מלוה ולוה ה״ס ,דהנה
יעו״ש בדברי הרמב״ם שפסק גבי לוה

שתבעו מלוה] ,דהדין הוא דגובה המלוה
מכל מטלטלין שיש לו[ ,דאם טען הלוה
דמטלטלין אלו שבידי אינן שלי אלא פקדון
הם בידי או שכורין או שאולין ,אין שומעין
לו ,דאין אדם נאמן לומר על כלים שתח״י
שאינם שלו .והק׳ ע״ז המ״מ דאמאי לא
יהיה נאמן במגו שהיה יכול ליתנם לאחר
במתנה או למוכרם .והביא המ״מ מה
שתירץ ע״ז הרמב״ן וז״ל ,״שחזקה כל מה
שביד האדם הוא שלו ,ומגו במקום חזקה
לא אמרינן״ ,הרי מבואר מדברי הרמב״ן
דלא מהני מגו נגד חזקה כל מה שתח״י
וכו׳ ,וזהו לכאו׳ דלא כדברי הרמב״ן בסוגיין,
דאמרינן מגו כנגד הך חזקה ,וצ״ע בסתירת
דברי הרמב״ן.
ב( והנה יעויין במל״מ שם שב׳ על דברי
המ״מ ,דהך חזקה דכל מה שתח״י
של אדם הוא שלו לא נתפרשה בש״ם .ודברי
המל״מ תמוהים טובא ,רהלא הוא גמ׳ ערוכה
בשבועות )מו , 0 ,דהמוחזק במטלטלין שאינם
עשויים להשאיל ולהשכיר ,נאמן לטעון
לקוחין הם בידי ,דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזקינן ,והוי תפיסתו מוכחת עליו שהוא
שלו ,וצ״ע מש״כ המל״מ דחזקה זו לא
נתפרשה בש״ס .ויעוי׳ בביאור הגר״א )הובא
בר״מ הוצאת פרנקל שם( ,שהביא מקור להך חזקה
מסוגיא דנסכא דר׳ אבא )ב״ב לד ,א( ,דאמרינן
התם דהחוטף ממון מיד חבירו אינו נאמן
לומר חטפי ודידי חטפי ,כיון דאיכא כנגדו
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,ובחידושי הרי״מ

כלל
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)חו״מ סי׳ צ״ט סק״ח( כ׳ דהך חזקה מבוארת בגט׳
בב״מ >ג .א( ״דאנן סהדי מאי התפיס האי
דידיה הוא״] ,ועי׳ בתוס׳ ב״ב )לד .ב< וברא״ש
ריש ב״מ שב לדמות נסכא דר׳ אבא לשנים
אוחזין בטלית[ ,וגם דבריהם צ״ע דאמאי לא
הביאו מהגט׳ הנ״ל בשבועות )מר ,ב( ,וצ״ע.
והנה לעיל )סי׳ ז׳ אות ד׳( הבאנו דברי
האחרונים שב׳ החזקת מטלטלין
אינה חזקה המבררת את הספק ,אלא מהני
רק לאשוויי ליה למוחזק וממילא הוי אידך
ממע״ה .והגרנ״ט בריש ב״ב הוכיח יסוד זה
מדברי התוס׳ ב״ב )לג ,ב( שכ׳ דלא מהני
חזקה בכלים שאינן עשויין להשאיל
ולהשכיר אלא בזמן שהמטלטלין תח״י,
משא״כ אם הניחן ברה״ר ,תו לא מהני
חזקתו בממון .ומבואר דהך חזקה דאחזוקי
אינשי וכו׳ לא מהני לברר את הספק ,אלא
רק לאשוויי ליה למוחזק וממילא הוי אידך
ממע״ה ,ומשו״ה לא מהני אלא בשעה
שהממון תח״י דהוי מוחזק בהם ,עיי״ש.
אולם צ״ע בזה מדברי התום׳ בב״ב )לד ,ב(,
שהק׳ אמאי בשנים אוחזין בטלית
פסקינן דיחלוקו ולא עבדינן כל דאלים גבר,
ותי׳ ע״ז התוס׳ וז״ל ,״דאוחזין שאני וכו׳
דחשיב כאילו אנו יודעים שיש לשניהם חלק
בה וכו׳ ,וכדאמרינן גבי נסכא דר׳ אבא דאע״ג
דאמר דידי חטפי חשבינן ליה גזלן וחייב
לשלם כאילו הוא ברור שהיתה הנסבא של זה
שהוא מוחזק בה״ .הרי להדיא דחזקה כל מה
שתח״י וכו׳ מהני לברר הספק ,וזכייתו בממון
היא מתורת ודאי ,וצ״ע דלכאו׳ דבריהם
סותרים להמבואר בתוס׳ לעיל )לג .ב( דלא
מהני הך חזקה לברר את הספק ,אלא רק
לאשוויי ליה למוחזק וכמש״כ הגרנ״ט.
ג(

ואשר

נראה מוכרח מכל זה ,דבאמת
דינא דחזקה כל מה שתח״י של

גדול

תקיא

אדם הוא שלו ,המבואר בדברי הרמב״ן,
ודינא דחזקת מטלטלין המבואר בגמ׳
בשבועות )מו ,כ( ,הם שני דינים נפרדים
וחלוקים הם ביסוד דינם .דהנה הא דאיתא
בגט׳ בשבועות דבכלים שאינם עשויים
להשאיל ולהשכיר זוכה המוחזק מכח חזקה
דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן ,מיירי
התם במחזיק כנגד מ״ק ,ונראה דבכה״ג
באמת לא מהני חזקתו לסלק את הספק ,אלא
רק לאשוויי ליה למוחזק ,וממילא הוי אידך
הממע״ה ,וזהו יסוד דין חזקת מטלטלין
המבואר בגמ׳ בשבועות ,וכמש״כ האחרונים
דמהני רק מספיקא ומדין הממע״ה .משא״ב
בגוונא דהוא מוחזק בממון וליכא כנגדו
חמ״ק ,הרי בזה באמת הוי זכייתו בממון
מתורת ודאי ,דכיון דליכא כנגדו חמ״ק והוי
איהו מוחזק בממון ,ממילא מהני חזקת ממון
לסלק את הספק לגמרי ,וא״צ להסתפק
בזה שמא ממון זה אינו שלו ,אלא יש לנו
להחזיק את הממון בחזקתו מתורת ודאי,
וזהו יסוד דינא דחזקה כל מה שתח״י של
אדם הוא שלו המבואר בדברי הרמב״ן
שהביא המ״מ .ואע״ג דגם דין חזקה כל מה
שתח״י וכו׳ הוא ביסודו מתורת מוחזק,
]וכמש״ג לעיל )בסי׳ ג׳ אות ה׳( יעוי״ש[ ,מ ״מ
בכה״ג דליכא דררא דממונא ,מהני דין
מוחזק לסלק את הספק לגמרי] .אכן זהו דוקא
בגוונא דליכא מ״ק ,משא״כ היכא דאיכא
כנגדו חמ״ק הרי בזה ל״ש לומר דחזקתו
בממון מהני לסלק את הספק לגמרי ,דבודאי
יש לנו להסתפק שמא ממון זה הוא של המ״ק
ולא יצא מרשותו ,אלא דכיון שהוא מוחזק
בממון ממילא הוא זוכה בו מספיקא ומדינא
דהממע״ה ,וכמש״כ האחרונים[.

ואשר

לפ״ז מיושבת היטב שי ■ התוס׳,
דכאמור הוכיח הגרנ״ט מהתוס׳
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על ד׳ הרמב״ם בריש פ״ח מהלכות
טוען ונטען ״דכל המטלטלין בחזקת זה שהן
תח״י אע״פ שהביא התובע עדים״ ,וציין
הגר״א המקור לזה מהא דאומן אין לו חזקה
ב״ב מו ,א )והיינו דמשמע מזה דשאר אדם
יש לו חזקה( ,ועל מש״כ הרמב״ם שם דגם
בטענת השאלתיו אינו נאמן ,הביא הגר״א
מקור מהגמ׳ בשבועות )מו p ,דאחזוקי איניש
בגנבי וכו׳ .ולהמבואר דברי הגר״א הם
בדקדוק ,דהרי דברי הרמב״ם שם הם לגבי
גוונא דתפיסתו היא כנגד חמ״ק ,וכמש״ב
הרמב״ם ״אע״פ שהביא התובע עדים
שהמטלטלין האלו ידועים אלו״ ,וזה באמת
שייך להגמ׳ בשבועות ולדין אומן דמיירי נמי
בדין תפיסה כנגד מ״ק[.

בב״ב >לג p ,דחזקת מטלטלין מהני רק
מספיקא ומרין הממע״ה ,והקשיבו ע״ז מדברי
התום׳ ב״ב )לד ,ב( דמבואר דזכייתו
במטלטלין הוא מתורת ודאי ,ולפי האמור
ניחא ,דבל דברי התום׳ בב״ב )לד p ,הם כלפי
גוונא דמוחזק בממון וליכא כנגדו מ״ק,
וכגון שניים אוחזין בטלית ונסכא דר׳ אבא
דמיירי בהו התום׳ שם ,דבכה״ג כיון דליכא
מ ״ק כנגדו שפיר מהני דין מוחזק לסלק
הספק לגמרי והוי זכייתו מתורת ודאי ,ומדין
חזקה כל מה שתח״י ,משא״ב דברי התוס׳
בב״ב >לג p ,הם בגוונא דהוי תפיסתו כנגד
מ״ק ,דבזה באמת זכייתו בממון הוא רק
מספיקא ,וכמש״כ הגרנ״ט וא״ש.
ד( ולפי הדברים האלו יתיישב היטב
מש״כ המל״מ דחזקה כל מה
שתח״י וכו׳ לא נתפרשה בש״ס ,והקשינו
ע״ז דלכאו׳ הוא מבואר בגמ׳ בשבועות
)מו p .דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן,
והיאך כתב המל״מ דלא נתבאר בש״ס ,אולם
לפי המבואר ניחא ,דבאמת הגמ׳ בשבועות לא
מיידי כלל בדין חזקה כל מה שתח״י וכו׳,
דהלא התם הוי תפיסתו כנגד חמ״ק ,ובזה
באמת הוי זכייתו רק מספיקא ומדין הממע״ה.
משא״כ דין חזקה כל מה שתח״י ]המבוארת
בדברי הרמב״ן שהביא המ״מן ,הוא דוקא
בגוונא דליכא מ״ק כנגדו ,ובזה זכייתו היא
מתורת ודאי ,וא״כ אינו שייך לגמ׳ בשבועות.
ובזה מבוארים גם דברי הגר״א שהביא מקור
להך חזקה דוקא מנסכא דר׳ אבא ובחידושי
הרי״ם הביא משנים אוחזין בטלית שיחלוקו,
דבהנך תדי דוכתי באמת הוי תפיסתו שלא
כנגד מ״ק ,וא״כ הוי זכייתו מתורת ודאי,
ומדין חזקה כל מה שתח״י.
]ויעוי׳ במש״כ הגר״א> ,חו״מ ריש סי׳ קל״ג(

ה( ו ל פי האמור יתיישב היטב מה שהקשינו
בסתידת דברי הרמב״ן ,דמהרמב״ן
בסוגיין מבואר דמהני מגו נגד חזקת
מטלטלין ,ואילו הרמב״ן שהביא המ״מ
בהלכות טוען ונטען כ׳ דלא אמרי׳ מגו נגד
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,ולהמבואר א״ש,
דמאי דמבואר ברמב״ן בסוגיין דמהני מגו
נגד חזקת מטלטלין זהו כלפי הדין המבואר
בגמ׳ בשבועות דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזקינן ,דלא מהני אלא מספיקא ולאשוויי
דין מוחזק ,אך לא מהני לברר את הספק
וכמש״נ ,ומשו״ה מהני בזה מגו ]ואין להק׳
דהוי מגו להוציא ,דהלא שיטת הרמב״ן היא
דמגו להוציא אמרינן כמבואר בדבריו ב״ב
)לב , p ,עיי״שן ,משא״ב דברי הרמב״ן
שהביא המ״מ ,מיירי בגוונא דליכא חמ״ק
בנגדו ,דבכה״ג זבייתו בממון היא מתורת
ודאי ,ומדין חזקה כל מה שתח״י ,ולכך לא
מהני המגו ,דמגו נגד חזקה לא אמרינן,
וא״ש היטב דברי הרמב״ןא.

א .והנה יערי׳ בקונה״ס )כלל ב׳ ס״ג( שהוכיח בשי׳

הרמב״ן דהא דפריך הש״ס בב״מ ,ק ,א( ״וליחד

כלל
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ו( ובזה ארווחנא לישב עוד ,דהנה יעוי׳
בעליות דרבינו יונה בב״ב )כח ,ב(
שב׳ דבחזקת מטלטלין א״צ טענה ,דאפי׳
לא טען מידי זוכה במטלטלין שתח״י ,אולם
בקצה״ח )סי׳ קל״ג סק״א( ובנתה״מ )סי׳ קל״ג
סק״א( ,נקטו בפשיטות דאף חזקת מטלטלין
בעי טענה .והנה מדבדי הרמב״ן בב״ב )מא ,ב(
מוכח כהקצה״ח והנתה״מ ,דהדמב״ן שם כ׳
דאי טען על מטלטלין שתח״י ,דמפלוני
זבנתי דזבנא מינך מחני חזקתו ,משום
דטענינן ליח דההוא פלוני זבנא מהמ״ק.
והשתא אי נימא דחזקת מטלטלין א״צ כלל
טענה ,א״כ אמאי בעי לדין טענינן ,אלא על
כרחך מוכח דגם במטלטלין לא מחני חזקתו
בלא טענה ,ודלא כמש״כ הדבינו יונה.
ר צ״ ע ,דלכאו׳ דברי הרמב״ן בב״ב סותרים
לדברי הרמב״ן שהביא המ״מ שכ׳
דלוה שאמר מטלטלין אלו שהן תח״י אינם
שלי אינו נאמן ואפילו במגו ,ומשום דחזקה
כל מה שתח״י ,הרי מבואר דחזקת מטלטלין
א״צ טענה ,וצ״ע מד׳ הרמב״ן הנ״ל בב״ב
שב׳ דחזקת מטלטלין בעי טענה.
אכן לפי המבואר א״ש היטב ,דכל מש״כ
הרמב״ן בב״ב )מא p ,דחזקת מטלטלין
בעי טענה הוא דוקא בגוונא דהוי תפיסתו
כנגד חמ״ק ,דבזה הוי זכייתו רק מספיקא
ומדין מוחזק ,ודין מוחזק לא מהני בלא
טענה ,ןוכמש״כ התוס׳ כתובות )עו p ,דהיכא
דמוחזק רק בשמא הוי ״חזקתו כמאן
דליתא״ ,והגם דשי׳ הרמב״ן דתפיסה לא
מהני לאפוקי ממ״ק אפי׳ בטענת ברי

ז( ובעיקר מש״נ דבגונא דאיכא חמ״ק ,לא
מהני חזקת מטלטלין לסלק את
הספק ,אלא רק לאשוויי ליה למוחזק ,צ״ע
בזה מסוגית הגמ׳ בגיטין )כ ,p ,גבי היו
מוחזקין בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו
והרי הוא יוצא תחת ידה ,דאינה מגורשת,
דאמר רי״ל הגוררות אין להם חזקה ,ע״כ.
ומבואר דהא דבעלמא גט יוצא תח״י אמרי׳
שהיא מגורשת בודאי הוא מדינא דחזקת
מטלטלין ,דתפיסתה בגט מוכחת עליה שבא
הגט לידה מיד בעלה ,ןוכ״כ בשער משפט )סי׳
קל״ה סק״  pוז״ל ,״ואינה נאמנת אלא היכא
דאיכא חזקה שהגט שתח״י הוא שלה ולא
בגודרות״[ ,וא״כ מוכח דמהני חזקת מטלטלין
לסלק את הספק ולהתיר ספיקא דאיסורא,
ואפי׳ בגוונא דאיכא חמ״ק ,וכדמיירי הסוגיא
בגיטין שם ,וצ״ע דהוא לכאו׳ דלא כמש״נ
דחזקת מטלטלין לא מחני לברר את הספק
אלא רק לאשוויי מוחזק והממע״ה .ויש ליישב
דאמנם איכא בהך חזקה דאחזוקי אינשי
בגנבי וכו׳ תורת בירור והוכחה שבא לידו
הממון מדעת הבעלים)ולכך מחני להתיר ספק

ברשות דמאן קיימא וכר׳״ הוא מכח חוקת מטלטלין,
]ועי׳ להלן )סי׳ י׳ אות ה׳( ,שהוכחנו כדבריו מד׳
הרמב״ן בב״מ ו ,א[ ,והנה ע״ז מסיים הש״ס ״וליהוי
אידך הממע״ה״ ,הרי להדיא דחזקת מטלטלין מהני
רק לאשוויי מוחזק מספיקא ,וצ׳׳ע דלכאו׳ הוא סותר
לד׳ הרמב״ן שהביא המ״מ ,דחוקה כל מה שתח״י

וכו׳ הוי דין ודאי ומהני לסלק את הספק .אכן לפי
האמור א״ש ,דד׳ הרמב״ן שהביא המ״מ הם בגוונא
דליכא חמ״ק ,ולכך מהני החוקה לסלק את הספק,
משא״כ הסוגיא בב״מ >ק ,א( הוא בגוונא רמחזיק
בוולד כנגר חמ׳׳ק ,ולכך לא מהניא חוקתו אלא
לאשוויי מוחוק והממע״ה.

)כמבואר בקונה״ס כלל ב׳ ס״ב( ,צ״ל זהו
דוקא היכא דהוי רק ״תפוס״ ,משא״כ בגוונא
דאית ליה חזקת מטלטלין ,דהוי ״מוחזק״
בממון ,שפיר מהני חזקתו בטענת ברי[,
משא״ב דברי הרמב״ן שהביא המ״מ ,הם
בגוונא דליכא כנגדו חמ״ק דבזה הוי זכייתו
בממון מתורת ודאי ,דחזקה כל מה שתח״י
של אדם הוא שלו ,ובזה באמת א״צ טענה
כלל ,וא״ש.
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איסור( ,ומ״מ דיני ממונות שאני ,דכיון
דאיכא כנגד החזקה חמ״ק ,לא מהני הך
חזקה לאפוקי מהמ״ק ,דכל שהוא להוציא
בעי ראיה ברורה ,וחזקת מטלטלין לא מקרי
ראיה ברורה להוציא ממון] ,וע״ד מש״כ
בתרוה״ד )סי׳ שי״ח לענין רוב דלא מהני
להוציא ,כיון דלא הוי ראיה ברורה[ ,אלא על

גדול

כרחך הא דמהני החזקה בממון הוא רק
לאשוויי ליה למוחזק ושוב הוי המ״ק
ממע״ה ,משא״כ לענין ספק איסור דליכא
לדינא דהממע״ה ,שפיר מהני הך חזקה
לברר את הספק ,דלא גרע מרוב דמהני
להתיר בדבר שבערוה כמבואר בגיטין ) ב  ,ב(,
וא״ש.

סימן ט

באוקימתא דתפיס לה חד מינייהו ואידך מסרך ביה סרוכי
באור הס״ד דסרכא מקרי דררא דממונא
א( בגמ׳ ,ואי בעית אימא כדקתני דאתו
לקמן כי תפוס לה חד מינייהו
ואידך מסרך ביה סרוכי ,ואפי׳ לסומכוס
דאמר ממון המוטל בספק חולקין בלא
שבועה מודה סומכוס דסרכא לאו כלום הוא
ע״כ .פי׳ דלא מיבעי לרבנן דהדין הוא
הממע״ה ,כיון שע״י סרכא לא חשיב מוחזק
כלל ואין כאן שנים אוחזין בטלית ,אלא אפי׳
לסומכוס דס״ל דממון המוטל בספק חולקין,
מ״מ הכא הממע״ה .והיינו דהיה מקום לומר
דלכה״פ לסומכוס יהיה בסרכא דין יחלוקו
כדין ממון המוטל בספק ,קמ״ל דסרכא לאו
כלום הוא ,ולא מהני לאשוויי ספיקא כלל.
ומבואר מזה דלו אך היתה סרכא מועלת
לאשוויי ספק ,היה הדין שיחלוקו אליבא
דסומכוס ,והדברים תמוהים טובא ,שהרי
סומכוס לא אמר דיחלוקו אלא בספק של
דררא דממונא ,ואילו בשנים אוחזין בטלית
לא הוי דררא דממונא כלל ,כמבואר בסוגיא
לעיל )ב ,ב(] .וכן הוא בתוס׳ לעיל )ב ,א( ד״ה
ויחלוקו ,שכ׳ דכללא דהחלוקה יכולה להיות
אמת נאמר רק בדין יחלוקו של שנים אוחזין
בטלית ולא בדין יחלוקו של דררא דממונא,
ומוכח דבשנים אוחז ן לא חשיב דררא

דממונא[ ,וא״כ צ״ע מאי ס״ד דבסרכא יהיה
דין יחלוקו אליבא דסומכוס] ,לו אך היתה
מועלת הסרכא לאשוויי ספק[ ,והרי אפי׳
במוחזקין ממש לא חשיב דררא דממונא,
וכ״ש סרכא ,וצ״ע.
וביותר יש לתמוה בזה על דברי התוס׳ ב״ק
)לה ,ב ד״ה זאת( שכ׳ להוכיח מסוגיין
דסומכוס לא אמר יחלוקו אלא בדררא
דממונא וז״ל ,״דאטו אם אמר אדם לחבירו
טלית זו שאתה לבוש שלי היא ,מי אמר
סומכוס חולקין ,ובשנים אוחזין בטלית אמר
דאי אתו לקמן כי תפוס חד מינייהו וחד
מסרך סרוכי ,דאפי׳ לסומכוס סרכא לאו
כלום הוא״ .ודברי התוס׳ צ״ע ,שהרי אדרבא
מסוגיין איכא ראיה לסתור ,דמבואר דלו אך
היה מהני הסרכא לאשוויי ספק ,היה הדין
שחולקין אליבא דסומכוס ,אע״ג דבשנים
אוחזין בטלית ליכא דררא דממונא.
ב( והנראה בזה ,דהנה יעוי׳ בקצה״ח )סי׳
קנ״ז סק״ג( שהק׳ על עיקר ד״ז
דשנים אוחזין בטלית לא חשיב דררא
דממונא ,דמאי שנא מכותל השותפין שנפל
שכ׳ התוס׳ )בב״ב ב ,א ד״ה לפיכך( דהוי ספק
של דררא דממונא ,ומאי דררא דממונא איכא
בכותל השותפין טפי משנים אוחזין בטלית.
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והפשוט בזה הוא כמש״ב בספר קה״י
)ב״ב סי׳ א׳( דבשנים אוחזין
בטלית כיון דתרוייהו מוחזקין בגוף הטלית,
ואיכא לכ״א חזקה כל מה שתח״י ,א״כ
נמצא דלולי טענותיהם ]שטוען כ״א כולה
שלי[ ליכא ספיקא כלל ,שהרי לפי ראות
עינינו יש לנו להחזיק הטלית בחזקת שהיא
של שניהם ,ורק ע״י דטוען כ״א כולה שלי
יש לנו להסתפק שמא באמת הוי רק שלו,
ולכך לא חשיב דררא דממונא ,דדררא
דממונא הוא כשהספק נולד בלא טענותיהם
וכמש״כ התוס׳ בב״מ )ב ,ב(] ,משא״כ
בכותל השותפין ,הרי עצם מה שעומד
הכותל בין שניהם ,מהני זה לעורר ספק של
מי הכותל ושפיר חשיב דררא דממונא[.
ומצינו מפורש כדבריו בד׳ הרבנו פרץ בב״מ
>ב p ,ד״ה כי קאמר סומכוס ,שכ׳ לבאר
אמאי שנים אוחזין לא חשיב דררא דממונא
וז״ל ,״אבל גבי מציאה ]היינו שנים אוחזין
בטלית[ ליכא שייכות דממונא ,דאי לאו
טענותייהו לא היו מסופקים ,דאי הוי שתקי
הוי אמינא דתרווייהו הוא כיון ששניהם
אדוקים״ ,והיינו מטעם אנן סהדי דחזקה כל
מה שתח״י וכו׳ ,וכמש״נ.

באור הס״ד דבסכרא שייך דינא
דסומבוס אע״ג דאיבא חזקה כל מה
שתח״י וכו׳

ג( ואשר לפ״ז א״ש הסוגיא ,דהנה בעיקר
מאי דס״ד בסוגיין דסרכא מהני
לאשוויי ספיקא ,ביאר בזה הרבינו פרץ על
אתר וז״ל ,״ס״ד דסרכא מהני לגבי האי
שמחמת שאנו רואים שהוא סריך בה השתא,
שנסתפק מתוך כך דהוה מוחזק בה שעה
אחת מעיקרא והשתא נשמטה מידו״ .ומבואר
מדבריו דיסוד הספק בסרכא הוא שמא
מקודם היה מוחזק בטלית לגמרי ,ונשמטה
הטלית מידו ,ולצד זה מגיע לו מחצה בטלית
וכדין שנים אוחזין בטלית דחולקין ,וכיון
דהוי ספיקא ]אם באמת היה מוחזק בה

ד( והנה בעיקר מאי דס״ד בסוגיין דבסרכא
יהיה דין יחלוקו אליבא דסומכוס,
יש לתמוה בזה עוד ,שהרי בפשוטו לא
נחלקו סומכוס ורבנן אלא גבי חזקת ממון,
דלסומכוס לא אזלינן בדררא דממונא בתר
חזקת ממון ,ורבנן פליגי וס״ל דהממע״ה,
וכדמשמע מלשון הש״ס בב״ק )מו ,א( ,״זו
דברי סומכוס אבל חכמים אומרים זה כלל
גדול בדין הממע״ה״] ,וכן מדוקדק מלשון
התוס׳ בכתובות >יב ,ב( שב׳ דסומכוס ״לא
אזיל בתר חזקת ממון״ ודו״ק[ ,משא״ב היכא
דזכייתו בממון היא מדין חזקה כל מה

מעיקרא ונשמטה הטלית מידו ,ומגיע לו
מחצה ,או שמא כבר מתחילה היה רק נסרך
בה ולית ליה מידי[ ,א״כ דיינינן להך מחצה
בדין ממון המוטל בספק דחולקין ,ולכך נוטל
רביע מהך מחצה.
ואשר לפ״ז א״ש היטב מאי דס״ד דסרכא
חשיב לדררא דממונא] ,הגם דשנים
אוחזין לא חשיב לדררא דממונא[ ,דדוקא
בשנים אוחזין דכ״א טוען כולה שלי ,ואיכא
לתרוייהו חזקה ,א״כ נמצא דמאי דמספקא
לן שמא הוי כולה שלו הוי זה רק ע״י
טענותיהם] ,דלולי טענותיהם יש לנו להחזיק
דהוי הטלית של שניהם וכמש״נ[ ,ולכך לא
הוי דררא דממונא .משא״כ בסרכא ,כיון
דמספקא לן שמא היה מוחזק בטלית לגמרי
ונשמטה מידו ,א״כ הך ספק חייל אף בלא
טענותיהם ,דעצם המציאות מה שנסוך בטלית
מעורר לנו ספק שמא באמת היה מוחזק בה
לגמרי ואית ליה מחצה בטלית ,ושפיר מקרי
דררא דממונא.
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שתח״י ,לא מצינו דפליג סומכוס ,וא״כ צ״ע,
דהלא בשנים אוחזין בטלית מבואר בתום׳
לעיל)ב ,א( ד״ה ויחלוקו ,דיסוד זכייתו בטלית
הוא מדין חזקה כל מה שתת״י הוא שלו,
וכמש״ב התום׳ שם וז״ל ,״דחשיב כאילו כ״א
יש לו בודאי החצי ,דאנן סהדי דמאי דתפיס
האי דידיה הוא״ ,וכן מבואר בתום׳ ב״ב )לד,
 pוברא״ש כאן ,שב׳ לדמות שנים אוחזין
לנסכא דר׳ אבא ,וא״כ לכאר לא שייכא כלל
פלוגתת סומכוס ורבנן גבי שור שנגח את
הפרה ,ומחליף פרה בחמור ,לשנים אוחזין
בטלית ,שהרי לא פליג סומכוס אלא גבי חזקת
ממון לחוד ,ולא בחזקה כל מה שתח״י וכו׳,
]ועד״ז יש לתמוה בסוגיא לעיל )ב P ,דתלי
דינא דמתני׳ דיחלוקובשבועה בפלוגתא
דסומכוס ורבנן ,וצ״ע כנ״ל[.
וכעי״ז יש לתמוה בדברי התום׳ הנ״ל
בב״ק )ל״ה ,ב( ,שכ׳ להוכיח
דסומכוס לא אמר יחלוקו אלא בדררא
דממונא דהוי הספק בלא טענותיהם ״דאטו
אם אמר אדם לחבירו טלית זו שאתה לובש
שלי היא מי אמר סומכוס דחולקין״ ,והרי
בכה ״ג דמוחזק בטלית לבדו בודאי אית ליה
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,וא״כ מה שייך
להביא ראיה מהתם דסומכוס לא פליג אלא
בדררא דממונא ,והרי בכה״ג דאית ליה חזקה
כל מה שתח״י ,פשיטא דלא אמר סומכוס
דיחלוקו ,וצ״ע.
ה( ונראה דעל כרחך מוכח מזה כמש״נ
לעיל )בסי׳ ג׳ אות ה׳( ,דגם חזקה כל
מה שתח״י וכו׳ הוא ביסודו מדין מוחזק,
אלא שהיכא דליכא ספיקא לפנינו ,מהני דין
מוחזק לסלק את הספק לגמרי וממילא
מחזיקין את הממון בחזקת שהוא שלו בודאי,
וזהו דינא דחזקה כל מה שתח״י וכו׳.
והוכחנו כן מדברי הרשב״א ב״ב )ד .א( שכ׳
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גבי כותל השותפין שנפל לרשות ראובן ובא
שמעון ותקף מידו ,דמוציאין האבנים מיד
ראובן ומחזירין לשמעון ,וכ׳ הרשב״א שם
דזהו מדין נסכא דר׳ אבא ,והרי בכה״ג
שנפלו האבנים לרשותו של ראובן פשיטא
דאין בזה שום בירור והוכחה שהאבנים שלו,
אלא רק דזוכה בהם מספיקא ומתורת מוחזק,
ואפ ״ה כ׳ הרשב״א דהא דמוציאין מיד
שמעון הוא מדין נסכא דר׳ אבא ,אלא על
כרחך דגם חזקה כל מה שתח״י הוא ביסודו
מתורת מוחזק ,אלא דכיון דליכא דספיקא
לפנינו מהני דין מוחזק כה״ג לסלק הספק
לגמרי ,אך מ״מ יסוד זכייתו בממון הוא מדין
מוחזק והממע״ה .ונראה דהדברים מדוקדקים
מסוגיין דאמרי׳ ״היכי דמי אי כדקתני
פשיטא״ ,ופרש״י בד״ה כדקתני ״שזה לבד
אחוז בה״ ,הרי דס״ד לאוקמי הברייתא
רהיתה טלית יוצא תח״י א׳ מהם בגוונא
שהיה א׳ מהם מוחזק בה לבדו מתחילה,
והנה בכה״ג דמוחזק בטלית לבדו פשיטא
דאית ליה חזקה כל מה שתח״י וכו׳ ,ואפ״ה
קתני בברייתא ד״המוציא מחבירו עליו
הראיה״ ,הרי להדיא דאפי׳ היכא דאית ליה
חזקה כל מה שתח״י ,מ״מ יסוד זכייתו בטלית
הוא רק מדין מוחזק והממע״ה ,וכמש״נ.
]וידוע מה שהקשו האחרונים
אותקנ״ג( ,על מש״כ התוס׳ לעיל ) ב ,א(
דבשנים אוחזין איכא חזקה כל מה שתח״י,
דהלא התום׳ שם כ׳ לדמות שנים אוחזין
בטלית למנה שלישי ,ובמנה שלישי אפי׳ אי
נימא דהנפקד תופס בחזקת שניהם ,מ״מ
בודאי ליכא ראיה והוכחה דהוי המנה של
שניהם .וגם צ״ע הא דתנן במשנה )ב ,א( דזה
אומר כולה שלי וזה אומר חציה שלי זה נוטל
ג׳ חלקים וזה נוטל רביע ,ואי נימא דבשנים
אוחזין איכא הוכחה ואומדנא דהוי של
)עי׳ קו״ש ב״ב
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שניהם ,א״כ אמאי לא יחלוקו .אולם
להמבואד ניחא ,דגם מש״כ התום׳ דהוי
כאילו ידעינן דיש לכ״א חצי בטלית הוא
ביסודו מדיני מוחזק ]שהדי אף חזקה כל מה
שתח״י הוא מדין מוחזק וכנ״ל[ ,וא״כ
בגוונא שאומד חציה שלי ,על החצי שהודה
לית ליה דין מוחזק כלל ,וממילא שניהם
מוחזקין דק על החצי השני ,ומשו״ה נוטל
דביע ,וכ״ה בתום׳ הדא״ש שם .וגם א״ש מה
שדימו התוס׳ מנה שלישי לשנים אוחזין,
דכיון דהנפקד תופס בחזקת שניהם א״כ הוו
תדוייהו מוחזקין בו ,וממילא איכא לתדוייהו
חזקה כל מה שתח״י וכו׳ וא״ש[.
י( ולפ״ז יתיישב היטב מאי דאמדי׳
בסוגיין דאי סדכא היתה מהני
לאשוויי ספק היה הדין שחולקין אליבא
דסומכוס] ,הגם דבשנים אוחזין בטלית איכא
לתדווייהו חזקה כל מה שתח״י[ ,שהדי
נתבאד דגם חזקה כל מה שתח״י הוא ביסודו
מדין מוחזק ,אלא דבכה״ג דליכא דודא
דממונא מהני דין מוחזק מתוות ודאי ,וא״כ
עד כמה דסוכא היתה מועלת לאשוויי
ספיקא ודדדא דממונא ,ממילא לא היה חייל
בזה דינא דחזקה כל מה שתח״י וכר ,אלא
הוי דק מוחזק מספיקא ,וממילא היה הדין
שחולקין אליבא דסומכוס ,וכמו בכל ממון
המוטל בספק אליבא דסומכוס ,דחולקין ולא
אזלינן בתד חזקת ממון.
רלפ״ז מיושבים גם דבדי התוס׳ ב״ק )לה,
 ,pשב׳ להוכיח דסומכוס לא אמו
יחלוקו בספק שע״י טענותיהם ״דאטו אם
אמד אדם לחביוו טלית זו שאתה לבוש שלי
היא מי אמו סומכוס חולקין״ ,והקשינו
לעיל ,דהוי בכה״ג דהוי מוחזק בטלית לבדו,
בודאי אית ליה חזקה כל מה שתח״י ,ואינו
דק מוחזק מספיקא .אכן לפמש״נ א״ש ,דלו
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אך היה חייל ע״י טענותיהם תודת ״ממון
המוטל בספק״ ,ממילא לא היה בזה דין חזקה
כל מה שתח״י בטלית ,כיון דגם חזקה כל מה
שתח״י הוא ביסודו מדין מוחזק ,ובממון
המוטל בספק לא אזיל סומכוס בתר חזקת
ממון ,ושפיר הוכיחו התוס׳ דספק שע״י
טענותיהם לא מקרי דררא דממונא.
ביאור ה ס״ד דבסרכא י חליקו
אליבא דסומכום ל שיטת הר שב״ם
ז( ערד יל״ע בסוגיין ,דהנה התוס׳ לקמן
>ק,א( בד״ה הא מני ,כ׳ בשם הרשב״ם,
דסומכוס לא אמר יחלוקו אלא גבי חמ״ק,
משא״כ במוחזק גמור וטוען ברי לא אמר
סומכוס יחלוקו ,וא״כ צ״ע מאי ס״ד בסוגיין
דיהיה בסרכא דין ממון המוטל בספק
חולקין ,והרי בסוגיין הוי מוחזק גמור בטלית
שתח״י ,ובכה״ג לא אמר סומכוס יחלוקו
לשיטת הרשב״ם.
ועד״ז יש להק׳ בסוגיא לעיל )ב p ,דאמרי׳
התם ״לימא מתני׳ דלא כסומכוס
דאי כסומכוס האמר דממון המוטל בספק
חולקין בלא שבועה וכו״׳ ,ומסיק התם
דשנים אוחזין בטלית לא הוי דררא דממונא.
ולשיטת הרשב״ם צ״ע ,דהרי בשנים אוחזין
בטלית ,הוי מוחזק גמור בטלית ,ובמוחזק
גמור לא פליג סומכוס ארבנן ,אלא לכו״ע
הממע״ה.
ח( ונראה ליישב .דהנר ,ביסוד דברי
הרשב״ם דסומכוס לא אמר
יחלוקו היכא דאיכא מוחזק ,כבר ביאר בזה
הש״ש )ש״ד פכ״ד( ,דהוא משום דחזקת ממון
של המוחזק אלימה טפי מחמ״ק ,כיון דהוי
הממון תח״י ,וס״ל להרשב״ם דסומכוס לא
אמר יחלוקו אלא כנגד חמ״ק דלא אלימא
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כ״כ ,משא״ב גבי חזקת ממון של המוחזק
ואלימא טובא ,בזה מודה סומכוס דלא מהני
דררא דממונא להפקיע הממון מחזקתו.
ולפ״ז י״ל דדברי הרשב״ם לא שייבא כלל
לגבי שנים אוחזין בטלית ,דהגם
רבשנים אוחזין בטלית הוי הממון תח״י,
מ״מ כיון דשניהם מוחזקין בטלית ,א״ב לא
אלימא חזקתו בממון לדחות לדין יחלוקו,
דע״י ששניהם מוחזקין מהני תפיסתו של
ב״א מינייהו לגדע חזקת חבירו בטלית
]וכמש״ב בשמ״ק בב״מ >ב ,ב( בשם הדצב״ש
וז״ל ,״כיון ששניהם תופסים בטלית אחד ,אף
בחצי האחר כל אחד מגדע חזקת חבידו״[,
ולא עדיפא חזקת ממון בשניהם מוחזקין,
מחזקת ממון של מ״ק דס״ל לסומכוס
שיחלוקו בדררא דממונא.
ט( ויסוד לזה ממש״כ בתרוה״ד )סי׳ שי״ד(,
דבשנים אוחזין בטלית ואיכא
לחד מינייהו רוב אזלינן בתר הרוב ,ואע״ג
דקיי״ל בעלמא דאין הולכין בממון אחר
הרוב ,מ״מ שאני שנים אוחזין בטלית ״דאין
כאן חזקת ממון גמורה שתעמוד כנגד הרוב
לדחותו״ ,עכ״ד .ועד״ז איתא ברמב״ן בב״ב
)לד ,ב( ,לגבי ברי ושמא ,דבשנים אוחזין טלית
אמרי׳ ברי ושמא ברי עדיף ,כיון ״דליכא לחד
מינייהו חזקת ממון״ .ומבואר דבשנים אוחזין
בטלית איתרע חזקתו בטלית כיון דשניהם
מוחזקין ,ומשו״ה אזלינן ביה בתר רובא
לתרוה״ד ,ובתר ברי ושמא להרמב״ן] ,ועי׳
בזה בנחל יצחק ח״ב סי׳ צ״א ס״ד ענף ח׳[.
והנה לגבי חמ״ק יש להסתפק אי מהני רוב
וברי ושמא לאפוקי מחמ״ק .ונראה להוכיח
דלא מהני ,שהרי עיקר ״כלל גדול בדין
דהממע״ה״ נאמר )בב״ק מו ,א( גבי חמ״ק,
כמבואר בתוס׳ שם ד״ה זו ,ובשאר ראשונים
]יעוי׳ ברשב״א ובנמוק״י שם[ ,ואיתא
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בסוגיא התם ד״כלל גדול״ ,הוא לאתויי רוב
וברי ושמא ,ומבואר דלא מהני רוב וברי
ושמא לאפוקי מחמ״ק] ,ועי׳ בזה בקונטרס
הספיקות כלל א׳ ס״ז ,ומש״כ שם כהערה
עג ,עדן .והנה לגבי שנים אוחזין בטלית
נתבאר מדברי תרומת הדשן והרמב״ן דמהני
רוב וברי ושמא ,וא״כ מוכח דחזקת המוחזק
בשניהם מוחזקין ,גרע מחמ״ק] ,שהרי
לאפוקי מחמ״ק לא מהני רובא וברי ,ואילו
בשנים אוחזין אזלינן בתר רובא וברי[ ,ואשר
לפ״ז מיושבת היטב קושיתנו על הרשב״ם,
דכשם שבחמ״ק אמר סומכוס דחולקין ,כ״ש
הוא דכשניהם מוחזקין יהיה הדין שיחלוקו
]בדררא דממונא[ אליבא דסומכוס ,ולא
קשיא מאי דמבואר בסוגיין דאי סרכא היה
מהני לאשוויי ספק היה הדין שיחלוקו
אליבא דסומכוס .וכן א״ש הא דמבואר
בסוגיא לעיל >ב p ,דשנים אוחזין בטלית
מישך שייכא לפלוגתא דסומכוס ורבנן.
י( אולם באמת נראה דהגם דביאור זה
מספיק ליישב את הסוגיא דלעיל
)ב ,p ,דמיירי בשניהם מוחזקין בטלית] ,דבזה
שפיר י״ל כנ״ל ,דכיון ששניהם מוחזקין
בטלית ,ליכא לחד מינייהו חזקת ממון גמורה,
ומשו״ה חולקין[ ,מ״מ בסוגיין אכתי צ״ע,
דהרי בסוגיין מיירי בגוונא דאחד מוחזק
בטלית והשני מסרך סרוכי ,וא״כ בפשוטו זה
שמוחזק לגמרי בטלית ]ואינו נסרך[ אית ליה
חזקת ממון גמורה בטלית שתח״י ,דסרכא לא
מהני לגרע בתפיסת השני ,כיון רסרכא לאו
כלום הוא ,ולפ״ז הדרא קושיא לדוכתא.
יא( והנראה בזה ,דהנה יש לחקור בהא
דאיתא בסוגיין דסרכא לא
חשיבא כלום ,אם זהו רק משום דאידך הוי
מוחזק בטלית לגמרי ,וסרכא כנגד מוחזקות
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גמורה לא מהני ,כיון דיש לנר לראות
הטלית כולה בחזקת זה שהוא מוחזק בה
לגמרי] ,ולפ״ז היכא דהוו תרוייהו מוחזקין
באופן של סרכא ,דאין א׳ מוחזק יותר
מחבירו ,שפיר יהיה בזה דין שנים אוחזין
בטלית ויחלוקו[ ,או שמא סרכא בעצמותה
לא הוי מוחזקות ,ואפי׳ שלא כנגד חזקת
ממון ,דסרכא לא מהני לאשוויי תורת
מוחזקות כלל.
ומדברי הרצב״ש ריש ב״מ נראה לדקדק
כצד קמא ,דסרכא מצ״ע כן הוי
מוחזקות .דהנה יעוי׳ ברש״י לעיל )ב ,א(
בד״ה שנים אוחזין שב׳ וז״ל ,״דוקא אוחזין
דשניהם מוחזקים בה ואין כח לזה יותר מזה,
שאילו היתה ביד א׳ לבדו הוי אידך המוציא
מחבית ועליו להביא ראיה״ .וב׳ הרצב״ש
לפרש דכוונת רש״י היא לאפוקי מגוונא דא׳
מוחזק בטלית לבדו ואידך מסרך בה סרוכי,
דבזה לא אמרי׳ יחלוקו אלא הדין הוא
הממע״ה כדאיתא בסוגיין ,ולהכי הוא דקתני
במתניתין ״אוחזין״ ,לאשמועינן דדוקא
בכה״ג ששניהם מוחזקין בה לגמרי ,הדין הוא
שיחלוקו .והנה רש״י שם כתב לבאר הטעם
דחולקין דוקא כששניהם מוחזקין וז״ל,
ד״אין לזה כח בה יותר מזה״ ,ולדרכו של
הרצב״ש הוא כאמור לאפוקי מסרכא ,דבזה
ליכא דין יחלוקו ,כיון ״דיש לזה כח בה יותר
מזה״ ולכך הדין הוא הממע״ה .ומבואר מזה
דהא דסרכא אינה כלום ,אין זה משום
דסרכא בעצמותה לא חשיבא מוחזקות כלל,
אלא הוא משום דבגוונא דסרכא ,יש לו
לאידך כח בטלית יותר מזה שנסרך בה,
ולהכי דיינינן לכל הטלית כאילו היא
בחזקתו .וכן משמע מלשון הרמב״ם בפ״ט
מטוען ונטען הי״א שב׳ וז״ל ,״היה האחד
אוחז את כולה וזה מתאבק עמו ונתלה בה
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הרי זו בחזקת האוחז את כולה״ .הרי דשינה
מלשון הגמ׳ ,ולא כתב ד״סרכא אינה כלום״
אלא ד״הרי זו בחזקת האוחז את כולה״,
ומדוקדק כנ״ל ,ודו״ק.
והנה בתוס׳ לק׳ )צז ,ב( מבואר דיסוד דברי
סומכוס דממון המוטל בספק חולקין
הוא משום דבדררא דממונא חשיבי תרוויהו
מוחזקין ,ולפ״ז צריך לומר דהא דלא אמר
סומכוס יחלוקו היכא דהממון מוחזק ביד חד
מינייהו] ,וכאשר כ׳ התוס׳ בשם רשב״ם לק׳
ק ,א[ הוא משום דהיכא דהממון מוחזק ביד
חד מינייהו ,לא מהני הדררא לאשוויי הממון
בחזקת שניהם ,אלא אכתי דיינינן להממון
בחזקת זה שהוא תח״י ,ומעתה נראה
לפמש״נ דכ״ז הוא דוקא היכא דחד מינייהו
מוחזק בממון ,ואידך אינו מוחזק כלל ,דבזה
לא מהני הדררא להפקיע הממון מחזקתו,
משא״כ בגוונא דחד מינייהו מוחזק בטלית,
ואידך מסרך בה סרוכי ,א״כ הגם דבהלכות
מוחזקות אלימא חזקתו של זה שהוא מוחזק
בה לגמרי ומוקמינן לכל הטלית בחזקתו,
דסרכא לאו כלום הוא ]היכא דאידך מוחזק
בה ממש[ ,מ״מ לו אך היתה מועלת
הסרכא לאשוויי דררא דממונא ,שפיר היה
מהני הדררא להעמיד הטלית בחזקת
שניהם ,אף לשי׳ הרשב״ם ,דהלא נתבאר
דגם זה שנסרך בטלית ,מצד עצם תפיסתו
בטלית היה בדין שתחול לו תורת מוחזקות
ע״י שנסרך בה ,אלא דכיון דגם חבירו
מוחזק בטלית ,וחזקתו עדיפא מהסרכא,
ממילא דיינינן להטלית כולה בחזקת חבירו.
וא״כ עד כמה דאיכא דררא דממונא דמהני
להפקיע מחזקת השני ולאשוויי הטלית
בחזקת שניהם ,הרי דמעתה מאי דהוו שניהם
מוחזקין אין זח אך מחמת הדררא דממונא
בלחוד ,אלא גם מצד עצם תפיסתם ,דכיון

תקב
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דאיכא דררא לתרווייהו ,א״כ שוב לא מהני
חזקת ממון של אידך למנוע מזה שנסרך
שיחול לו תורת מוחזקת ע״י שנסוך בה,

ושפיר הוו תרוייהו מוחזקין ע״י עצם
תפיסתם ,ובכה״ג שפיר מודה הרשב״ם
דיחלוקו אליבא דסומכוס ,וא״ש היטב.

סימן י

בענין הקדישה בלא תקפה
שיטת ר ש״י והתוס׳
דהקדי שה בלא תקפה

בבעיא

א( בגמ׳ ״את״ל תקפה אחד בפנינו מוציאין
אותה מידו הקדישה אינה
מקודשת ,את״ל תקפה אחד בפנינו אין
מוציאין אותה מידו ,הקדישה בלא תקפה
מהו ,כיון ראמר מר אמירתו לגבוה כמסירתו
להדיוט דמי כמאן דתקפה דמי או דלמא
השתא מיהא הא לא תקפה ,וכתיב ואיש כי
יקדיש את ביתו וגר מה ביתו ברשותו אף כל
ברשותו לאפוקי האי דלא ברשותו״ .ועי׳
בתוס׳ בד״ה הקדישה בלא תקפה וז״ל,
״ומיירי נמי כגון ששתק בשעה שהקדישה
ולבסוף כששאלה הגזבר צווח ומבעיא ליה
ביון דאמירתו לגבוה וכו׳ הוה הקדש כתקפה
דכיון ששתק אודויי אודי ליה והוה הקדש
וכו׳ או דלמא הקדש לא הוי כתקיפה דלמה
יצווח בשביל דבריו״ .ומבואר מד׳ התוס׳
דבעיא דהקדישה בלא תקפה מיירי בגוונא
דשתק ולבסוף צווח ,ומבעיא לן אי אף כלפי
הקדש אמרי׳ שתיקה כהודאה ,או דילמא
שאני הקדש דחייל בדיבור בעלמא ולמה
יצווח בשביל דבריו.
אכן מסתימת דברי רש״י בסוגיין דלא הזכיר
כלל שתיקה גבי בעיא דהקדישה,
משמע שפי׳ דמיירי אפי׳ בצווח מתחילה ועד
סוף .ויעוי׳ בחידושי החת״ס השלם )עמ׳ כ״ה
ד״ה דההיא מסותא( שב׳ לדקדק כן בשי׳ רש״י,

דמיירי אפי׳ בצווח מתחילה ועד סוף ,וכן
הוא להדיא בחדושי הר״ן .אכן הדברים צ״ע,
דמהיכי תיתי שיהיה כח הקדש עדיף על
הדיוט ,והרי גבי הדיוט לא מהני תקיפה אלא
בשתק ולבסוף צווח ,ומהיכי תיתי דתקיפה
שע״י הקדש תועיל אפי׳ בצווח מתחילה ועד
סוף ,וצ״ע.
אכן יעוי׳ במהרש״א על תוד״ה והא ,שב׳
רבדברי רש״י בסוגיין מבואר דמיירי
בשתק ולבסוף צווח ,וכפה״נ כוונתו למש״כ
רש״י בד״ה המוציא מחבירו וז״ל ,״קס״ד אם
ביד ישראל הן הוי כהן מוציא מחבירו עליו
הראיה ,ואם תקפה כהן ושתיק ישראל והדר
צווח הוי ישראל מוציא מחבירו״ ,הרי דמוקי
לה רש״י לההיא דספק בכור בשתק ולבסוף
צווח ,ודקדק מזה המהרש״א דלפ״ז גם בעיא
דהקדישה בלא תקפה על כרחך מיירי בשתק
ולבסוף צווח ,דהלא לפרש״י הא דמייתינן
ההיא מסותא ופשטינן מספק בכורות ,הוא
למיפשט בעיא דהקדישה בלא תקפה,
וכמש״כ רש״י בד״ה לעולם ,וא״כ על כרחך
דהכל מיירי בחד גוונא רשתק ולבסוף צווח.
]ולפ״ז צ״ל דההיא מסותא מיידי בשנים
אוחזין ,ויעוי׳ בריטב״א כאן שהביא שיטה
כזו[.
ב( אמנם מש״כ המהרש״א בביאור דברי
רש״י צע״ג ,דלפ״ז נמצא דהא
דפרש״י גבי ספק בכור דמיירי בשתק ולבסוף
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צווח ,הוא משום דס״ל לרש״י דלולי שתיקת
הישראל לא היה חייל איסור גיזה ועבודה,
כיון ראיסור גיזה ועבודה תליא בדין ממון
כהן] ,ויעוי׳ בזה בשע״י ש״ה פ״ו[ ,ולזה בעי
שיהיה לכהן כח תפיסה בבכור ,וס״ל לרש״י
דזהו רק בצירוף דין שתיקה כהודאה .ומהא
דחייל איסור גיזה ועבודה פשטינן דאמרי׳
שתיקה כהודאה כלפי הקדש .והדברים לכאו׳
תמוהים טובא ,דבפשוטו כל מאי דשייך דין
שתיקה כהודאה כלפי הקדש הוא דוקא
בהקדש בידי אדם ,דכיון שהקדיש חבירו ולא
מיחה בו ,אמרי׳ דודאי אודויי אודי ליה,
משא״כ לגבי איסור גיזה ועבודה ,דהוי
קדושה הבאה מאליה ,הרי לא שייך לדון
בזה כלל מדין שתיקה כהודאה.
וביותר צ״ע ,דהלא איסור גיזה ועבודה
חייל על הבכור כבר משעה שנולד,
וזהו עוד קודם שתקפה הכהן כלל ושתק
הישראל ,וא״כ מוכרח מזה דאיסור גיזה
ועבודה לא תליא כלל בדין שתיקה כהודאה.
ומש״ב רש״י גבי ספק בכור דמיירי בשתק
ולבסוף צווח ,על כרחך דהוא רק לגבי דין
תקפו כהן ,דס״ל לרש״י דהיכא שצווח
הישראל לא מהני תפיסה אפי׳ למ״ד אין
מוציאין מידו ,ולהכי פי׳ דמיירי בשתק
ולבסוף צווח] .וכבר הק׳ בפנ״י על דברי
רש״י אלו ,דלכאו׳ לא שייך כלל דין שתיקה
כהודאה גבי ספק בכור ,שהרי הספק בזה
הוא לכל העולם ,והישראל עצמו אינו יודע
אם הוא בכור אם לאו ,וא״כ ליכא ראיה
משתיקתו .ותי׳ ע״ז בפנ״י ,דרש״י ס״ל דגם
להצד דתקפו כהן אין מוציאין מידו ,מ ״מ
זהו דווקא בבא לידו הממון ברשות ,ומשו״ה
בעי שישתוק ולבסוף יצווח ,משא״ב היכא
שצווח מתחילה דבא לידו הממון דרך גזילה,
לכו״ע מוציאין מידו ,אך עכ״פ כ״ז הוא
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דוקא לגבי דין תקפו כהן ,ואינו שייך כלל
לחלות איסור גיזה ועבודה ,וכמש״נן.
ונמצא לפי״ז דליכא מקור בלל מדברי
רש״י הנ״ל למש״כ המהרש״א
דבעיא דהקדישה בלא תקפה מיידי בשתק
ולבסוף צווח ,דכאמור כל דברי רש״י הם רק
לגבי דין תקפו כהן ,ולא לגבי חלות ההקדש.
ואדרבה ,נראה דמדברי רש״י אלו יש להביא
ראיה לדרכו של החת״ס בביאור שי׳ רש״י,
דהרי חזינן מדברי רש״י דאע״ג דגבי תקפו
כהן לא מהני תפיסה אלא בשתק ולבסוף
צווח ,אפ״ה לגבי קדושת בכור חייל איסורא
דגיזה ועבודה אפי׳ בלא דין שתיקה כהודאה
]דהלא חלות איסור גיזה ועבודה חייל קודם
שתקפה הכהן וכמש״נן ,וא״כ הוא הדין לגבי
בעיא דהקדישה בלא תקפה י״ל כמש״כ
החת״ס ,דאע״ג דגבי הדיוט לא מהני תקיפה
אלא בשתיקה ,אפ״ה גבי הקדש שפיר שייך
שיחול ההקדש ,אפי׳ היכא שצווח מתחילה
ועד סוף ,וכדחזינן כן גבי בכור .אכן הדברים
צ״ב וכמו שהק׳ לעיל ,דמאיזה טעם יהיה דין
הקדש עדיף על דין הדיוט .וכבר כתבנו לעיל
דכדרך זו בביאור הסוגיא מפורש בחידושי
הר״ן ,ונראה לברר קודם את שי׳ הר״ן,
ולדרכו תתבאר בעז״ה גם שי׳ רש״י
וכדלהלן.

ביאור שיטת הר״ן
ג( דהנה בעיקר בעיא דר׳ זירא גבי תקפה
אחד בפנינו פי׳ הר״ן בתרי אנפי,
חדא דזה לא מיבעיא לן אם שתיקתו הוי
כהודאה אם לאו ,אלא פשיטא ליה לד׳ זירא
דהוי רק ספק הודאה ,והא דמיבעיא ליה לד׳
זירא הוא ביסוד החלוקה דשנים אוחזין
בטלית ,אם הוא מדין ודאי ,דאנן סהדי מאי
דתפיס האי דידיה הוא ,ולצד זה ספק הודאה

תהכב
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לא מהני להוציא מיד חבירו ,דאין ספק
מוציא מידי ודאי ,או שמא זכיית כ״א הוא
דק מספק ,וכיון שכן מהני ספק הודאה
להוציא מידו .ועוד פי׳ הר״ן באופן אחר,
דבאמת הא פשיטא ליה לד׳ זירא דבדין שנים
אוחזין בטלית זוכה כ״א במחצה רק מספק,
והא דמיבעיא לד׳ זירא הוא בגדר השתיקה
בסוגיין ,אי דיינינן ליה כספק הודאה ,ואז
מהני תפיסתו מספק ,או דלמא לא הוי אפי׳
ספק הודאה ,ומשו״ה מוציאין מידו .ובסוף
דבריו כ׳ הר״ן וז״ל ,״ובסמוך תראה בהא
דבעינן לקמן הקדישה בלא תקפה מהו ,מה
הביאני לפרש כך״.
והנה ז״ל הר״ן בבעיא דהקדישה בלא
תקפה ,״ה״פ דשמעתא את״ל תקפה
אחד בפנינו מוציאים אותה מידו הקדישה
אינה מוקדשת שכיון שאין מעמידים אותה
בידו משום ספק הודאה זו ,אלמא שאנו
תופסים אותה כאילו היתה מתחילה בודאי
חציה של זה וחציה של זה ,וכיון שכן
פשיטא לן דהקדישה אינה מקודשת ,דה״ל
כמקדיש ממון של חבירו לגמרי״ .והביאור
בדבריו הוא לפמש״ב הר״ן לעיל בפירושו
הראשון ,דהא דתקפה א׳ בפנינו מוציאין
אותה מידו הוא משום דיסוד החלוקה בשנים
אוחזין בטלית הוא מתורת ודאי ,ולכך
פשיטא דאינה מקודשת ,דכיון דמחזיקינן
בודאי דהוי מחצה של חבירו ,ל״ש שיחול
הקדש על הך מחצה ,שהרי אין אדם מקדיש
דבר שאינו שלו .והוסיף בזה הר״ן ,״ועוד
שבין שתאמר שהוא של שניהם בודאי או מן
הספק כיון שאין מעמידים אותה ברשות
התוקף אלא בהוראה גמורה כאילו היתה של
חבירו בודאי ,הרי אין לו לזה חלק כלל כדי
שתהא מוקדשת מכחו״ .והיינו דהשתא אתי
הר״ן לבאר לפי פירוש בתרא דלעיל דהוי
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חלוקת ספק ,דלדרך זו א״א לפרש כמש״כ
הר״ן קודם דהא דלא חייל ההקדש הוא משום
דהוי מקדיש ממון חבירו ,שהרי דלדרך זו מאי
דזוכה כ״א במחצה הוא רק מספק ,ולהכי פי׳
הר״ן דאפי׳ להצד דכלפי שמיא גליא שבאמת
הוי הטלית שלו ,מ״מ כיון שמצד משפטי
הממון נפסק דהך מחצה הוי של חבירו ,ולית
ליה צד זכיה בהך מחצה] ,שהרי אפי׳ אם
תקפה והלה שתק ולבסוף צווח מ״מ מוציאין
מידו[ ,מהני זה לגדע את כח בעלותו בטלית,
ושוב אין לו כח להקדיש .וכן מדוקדק מלשון
הר״ן ,שבפי׳ קמא כ׳ ,״דהו״ל מקדיש ממון
חבירו לגמרי״ ,והיינו דדיינינן ליה כ״אינו
שלו״ ,משא״כ בפי׳ השני כ׳ ,״הרי אין לו לזה
חלק בה כדי שתהא מקודשת מכחו״ ,והיינו
דלא חשבינן ליה לאינו שלו ,אלא רק דאין לו
״כח״ להקדישו ,ודו״ק.
ד( א כן מלשון הר״ן שב׳ ,״ועוד שבין
שתאמר שהוא של שניהם בודאי
או מן הספק״ ,משמע דנסתפק לומר דאפי׳
לפירוש קמא דהוי חלוקה מדין ודאי ,מ״מ
י״ל דהא דלא חייל ההקדש אין זה מטעם
דהוי מקדיש ממון חבירו ,אלא מטעם דנגדע
כח בעלותו בטלית] ,וכמש״נ לצד בתרא[.
והביאור בזה הוא ,דנהי דזוכה כ״א במחצה
דידיה מדין ודאי ,מ״מ זהו רק לגבי משפטי
הממון ,אולם בשורש הספק לא הוכרע בזה
מידי ,ולכך לא מהני לגבי איסורא] ,וד״ז
תליא בביאור הסוגיא לקמן גבי הספיקות
נכנסים לדיר להתעשר ,ויעוי׳ בזה מש״כ
בסי׳ י״א[ ,וא״כ לפ״ז הא דלא חייל ההקדש
לב׳ הצדדים בר״ן אין זה מטעם דהוי אינו
שלו ,אלא מטעם דנגרעה בעלותו בטלית,
וכמש״נ.
ובזה ארווחנא לבאר הא דמייתי הש״ס להך
דרשא ״דאיש כי יקדיש את ביתו
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קודש וגו׳ מה ביתו ברשותו אף כל
ברשותו״ ,דלכאו׳ צ״ע אמאי לא פירש הש״ס
בפשיטות דהוי מקדיש דבר שאינו שלו ,וכבר
נתקשו בזה המהר״ם שי״ף ובקצה״ח ]ויעוי׳
בריטב״א דהביא גירסא דבאמת ליתא
לכ״ז[ .אמנם לפי המבואר הוא מדוקדק
היטב ,דבאמת מצד דינא ד״אינו שלו״ היה
שייך שיחול ההקדש מספק ,כיון דיתכן
דבאמת הוי שלו ,והא דלא מצי להקדיש הוא
רק משום שבדיני המשפט נפסק שאינו זוכה
במחצה מהטלית ,ומהני הא גופא לגדע בכת
בעלותו בהך מחצה ,וד״ז הוא מכלל ההלכה
של אינו ברשותו ,דנתחדש בקרא ד״ביתו״
דבעינן בעלות גמורה לחלות הקדש ,דומיא
דביתו ,וכל שנגדעה בעלותו בממון לא מצי
להקדישו.

גדול

תסכג

אף בתחילה אנו רואים אותה בספק לכל
אחד ואחד אלא שאין מוציאין כל חצי וחצי
שבה מרשות התופס ,דמספיקא לא מפקינן,
ומש״ה איכא לספוקי בהקדישה בלא תקפה,
ואפי׳ לא שתק חבירו אלא צווח ,דכיון דממון
זה בספק של שניהם הוא עומד ועדיין יש
לכ״א ואחד איזה דין אפי׳ בחצי האחר,
דאפי׳ ספק הודאה זו מהני ליה״.

ה( והנה בהמשך דבריו כ׳ הר״ן לבאר
לפ״ז את עיקר הבעיא דהקדישה
בלא תקפה וז״ל ,״אבל את״ל דתקפה א׳
בפנינו אין מוציאין אותה מידו אלמא אין
אנו תופסים טלית זו בתחילה בודאי כאילו
היתה של שניהם ,שא״כ היאך מעמידים אותה
ברשות התוקף מפני ספק הודאה זו שאינה
אלא ספק וכמו שכתבנו למעלה ,אלא בודאי

והביאור בדבריו נראה ,דהנה נת׳ לעיל
בדברי הר״ן ,דהא דלא מצי
להקדיש ]את״ל דמוציאין מידו[ ,הוא משום
שנגדעה בעלותו בטלית ,והיינו דהיות ובדיני
המשפט נפסק דחבירו זוכה בהך מחצה ,א״כ
לגבי הך מחצה דיינינן ליה כ״אינו ברשותו״.
ולזה פי׳ הר״ן דאת״ל שאין מוציאין מידו
שפיר י״ל דחייל ההקדש ,דכיון שאין
מוציאין מידו ,נמצא דבאמת יש לכ״א ״איזה
דין אפי׳ בחצי האחר״ ,שהרי אם יתקוף
והלה ישתוק תועיל תפיסתו ,ולכך חשיב
״ברשותו״ עי״ז ,ולא נגרעה לגמרי בעלותו
בטלית ,וממילא מצי להקדישו .ובהא גופא
הוא דמיבעיא לש״ס ,אי מהני הך צד זכיה
לאשוויי הטלית ברשותו לענין שיוכל
להקדישו א,

א .והנה לכאו׳ יש להעיר לפ״ז ,דא״כ אמאי העמיד
הש״ס בעיא דהקדישה בלא תקפה דוקא באת״ל
דתקפה א׳ בפנינו אין מוציאין מידו ,והרי אפי׳ אם
נימא דבשתק ולבסוף צווח מוציאין מידו ,מ״מ היכא
דשתק מתחילה ועד סוף בודאי דאין מוציאין מידו,
דבזה לא נסתפק הש״ס כלל ,וא״ב אפי׳ אם שתק
ולבסוף צווח מוציאין מידו ,מ״מ אכתי יש לו צד
זכיה בטלית ע״י שתיקה מתחילה ועד סוף .ועל כרחך
מבואר מזה דבכדי שיוכל להקדיש בעינן שיהיה לו
צד זכיה אפי׳ בגוונא דשתק ולבסוף צווח ,משא״כ
אם אין לו זכות לתפוס אלא בשתק מתחילה ועד סוף,
לא מהני זה להחשיב דיש לו צד זכיה בטלית לענין
להקדישה ,וצ״ב בטעמא דמילתא] .ובשלמא לשי׳

התוס׳ בד״ה הקדישה ,דספק הגמ׳ הוא אי אמרי׳
שתיקה כהודאה כלפי הקדש ״דלמה יצווח בשביל
דבריו״ ניחא ,דבאמת זהו דוקא בשתק ולבסוף צווח,
דהרי פירושא ד״לבסוף״ לשיטת התוס׳ הוא בשעה
ששאלה הגזבר ,וא״כ אם שתק אפי׳ לבסוף כשבא
הגזבר ,ודאי הוי זה הודאה גמורה ,דבכה״ג ל׳׳ש
לומר למה יצווח בשביל דבריו ,דהלא השתא כבר
אינו רק דיבור אלא מעשה ,שהגזבר בא ליטול
ההקדש ,וכיון ששותק וראי הוי הודאה ,ומשו״ה
מיבעיא לן רק בשתק ולבסוף צווח ,אולם לדרכו של
הר״ן צ״ע[.
ונראה דשורש החילוק בזה ]לשי׳ הר״ן[ בין שתק
ולבסוף צווח ,לשתק מתחילה ועד סוף ,הוא דבשתק

תהכד
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אכן יעדי׳ בר״ן דהוסיף בזה עוד וז״ל,
״דדוקא לגבי הדיוט לא מפקינן
מרשות התופס לפי שאין כחו חל ברשות
חבירו דמחוסר תקיפה ומסירה ,אבל רשות
גבוה בכל מקום הוא חייל ,ולא מחסרא ביה
מסירה ,וכיון שממון זה בספק הוא עומר
חייל עליה הקרש מספיקא לענין איסורא,
דכמאן דתקפה בדינא להדיוט דמי״ .וצ״ב
בכוונת הר״ן מה הוצרך להוספה זו.
ונראה דלהר״ן הוקשה דנהי ריש למקריש
כח בעלים בטלית לענין שיוכל
להקדיש ]כיון רלא דיינינן ליה כרבר שאינו
ברשותו וכמש״נן ,מ״מ אכתי יש לדון דלא
יחול ההקדש מטעם אחר ,רכיון דע״י חלות
ההקדש יוצאת הטלית מחזקת ההדיוט
ונכנסת לרשות הקדש ,א״כ יש לנו לומר
דמספק לא יחול ההקדש כיון דהוי ההקרש
מוציא מחבירו ועליו הראיה ,וכשם שלגבי

הדיוט נקטינן דאי תקפה אחד בפנינו והלה
צווח דמוציאין מידו ,כיון דתקיפה לא
מהני להפקיע ממוחזק דהממע״ה ,א״כ
ה״נ כלפי הקדש ,לא יחול ההקדש כלל,
ומדינא הממע״ה .וזהו נידון אחר ממה
שדן הר״ן עד כה ,דנידון הר״ן לעיל הוא
אמאי יש לתוקף ״כח״ להקדיש ולא מ ק ^
״אינו ברשותו״ ,ולזה פי׳ הר״ן דכיון ד י ש ^
לו זכות תקיפה בטלית שפיר חשיב
ברשותו ,אולם נידון הר״ן השתא הוא דנהי
דיש לו כח להקדיש ,מ״מ כיון דמכלל
ספק לא נפיק ,א״כ לא יחול ההקדש
מטעמא דהממע״ה .וע״ז תי׳ הר״ן דכלפי
הקדש ל״ש כלל דין הממע״ה ,״דרשות
גבוה בכל מקום הוא חייל״ ,והיינו דכיון
דחלות ההקדש חייל ברשות ההדיוט ,הרי
אין להקדש תורת ״מוציא״ כלל ,ול״ש
גביה דין הממע״הב.

ולבסוף צווח לא הוי זה אלא ספק הודאה ,משא״ב
שתק מתחילה ועד סוף הוי זה הודאת בע״ד גמורה,
ומתורת ודאי .ומה״ט הם חלוקין גם לענין הקדישה
בלא תקפה ,דכל מה שנת׳ בדברי הר״ן דע״י דמצי
לתפוס חשיב דיש לו צד זכיה בטלית ,זהו רק עד
כמה דיש לו צד זכיה ״בספק״ ,וא״כ זהו דוקא אם
מצי לתפוס גם בשתק ולבסוף צווח דהוי רק ספק
הודאה ,דאז באמת זכייתו היא במצב של הספק,
משא״כ אם מהני תפיסה רק בשתק מתחילה ועד סוף,
דהוי הודאה ודאית וזוכה מדין הודאת בע״ד ,הרי
נמצא דבאמת עד כמה שנוגע לספק ,לית ליה צד זכיה
כלל ,אלא רק דע״י שיש כאן הודאת בע״ד דמהני
לסלק הספק ,זוכה בטלית מודאי ,אולם במצב של
הספק לית ליה צד זכיה כלל ,וכיון שכן לא מצי
להקדישה .וזהו שכ׳ הר״ן ״ועדיין יש לכ״א ואחד איזה
דין אפי׳ בחצי האחר ׳דאפי׳ ספק הודאה׳ זו מהני
ליה״ ,והיינו דרק ע״י שיש לו אפשרות תפיסה אפי׳
בספק הודאה ,מהני זה להחשיב דיש לו עדיין צד זכות
בטלית ,ולא נגרעה בעלותו לגמרי ,משא״כ אם היתה
מועלת תפיסתו רק בהודאה ודאית ,לא היה מהני זה
לאשוויי הטלית ברשותו לענין שיוכל להקדישה.

ב .ועי׳ בברכת שמואל על ב״מ )סי׳ ז׳( דנסתפק אי
שייך דין מוחזק כלפי הקדש ,והביא שחגר״ח הוכיח
דשייך דין מוחזק בהקדש מהא דתנן בב״ב דהקדיש
ב׳ אילנות לא קנה קרקע וכמו במכר ,משום דקרקע
בחזקת בעליה עומדת ,הרי דאזלינן לקולא גם כלפי
הקדש ,וזהו לכאו׳ דלא כמש״כ הר״ן כאן וצ״ע.
ועוד יש לעי׳ בזה ממש״כ הר״ן בב״ב )קמח ,ב( גבי
בעיא דשכיב מרע שהקדיש אי מצי לחזור בו,
ונשאר הדבר כספק ,וכ׳ הר״ן שם ]בפי׳ הראשון[
דמספק אזלינן לקולא כיון דהוי ההדיוט מוחזק ,הרי
דשייך דין מוחזק גם כלפי הקדש .אכן יש ליישב,
דכל מש״נ בדברי הר״ן בסוגיין הוא רק כלפי דין
מוחזק והממע״ה ,דזה ל״ש כלפי הקדש ,כיון דאין
ההקדש נידון כמוציא כלל וכמש״נ .משא״כ בההיא
דהקדיש ב׳ אילנות ,ובעיא דשכיב מרע שהקדיש,
הרי בזה אית ליה להדיוט חמ״ק בממון ,ואינו רק
מוחזק ,ורין מ״ק שפיר שייך גם כלפי הקדש .ויעוי׳
בקובץ שעורים >ח״ב קונטרס דברי סופרים םי׳ ה׳ אות בי(,
שכ׳ להוכיח דדין מוחזק לא מהני כלפי הקדש,
מהגמ׳ במנחות )קו .ב( ,והוא כמש״נ הכא בדברי
הר״ן.
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י( ולפי המבואר יש ליישב מש״כ הר״ן
אפי׳
דמצי להקדיש הטלית
בצווח מתחילה ועד סוף ,דכאמור דבריו
צ״ב ,דהלא גבי הדיוט קיי״ל דתקפה א׳
בפנינו והלה צווח מתחילה דמוציאין מידו,
וא״ב מהיכי תיתי דיהיה כח הקדש עדיף
משל הדיוט ,ויוכל להקדיש הטלית אפי׳
בצווח מתחילה ועד סוף .דהנה נת׳ בשיטת
הר״ן ,דהא דלא מצי להקדיש הטלית
דתקפהא׳ בפנינו מוציאין מידו[
]את״ל
אינו מטעם דהוי ״אינו שלו״ ,דבאמת
מכלל ספק לא נפיק ,ובדין היה שיחול
ההקדש לכה״פ מספק ,ומאי דלא חייל
ההקדש הוא אך מפאת דהוי ״אינו
ברשותו״ ,דכיון דמוציאין הטלית מידו,
נמצא דאפי׳ אי כלפי שמיא גליא דבאמת
הוי שלו ,מ״מ ע״י דמוציאין מידו נגרע כח
בעלותו בטלית ,וחשיב לדבר שאינו
ברשותו .והא דמיבעיא לן שיחול ההקדש
את״ל דאין מוציאין מידו ,הוא משום דע״י
דיש לו זכות תקיפה בטלית ,שפיר חשיב
״ברשותו״ לענין להקדישה ,ובזה הוא
דמיבעיא להש״ס.
ואשר לפ״ז נראה לבאר בדעת הר״ן,
דבכדי לסלק לדינא ד״אינו
ברשותו״ ,סגי במה שיש איזו היכי תימצי
שבמשפטי הממון יוכל לזכות בטלית,
דשוב לא נתבטלה זכותו בטלית עי״ז,
ושפיר חשיבא ברשותו עי״ז .ומה״ט ס״ל
להר״ן דא״צ שבפועל בשעה שיקדיש
שהלה ישתוק ,אלא דכיון דיש לו איזה צד
זכיה בטלית] ,והוא בגוונא דשתק ולבסוף
צווח[ ,הרי דעי״ז כבר הוי הטלית ברשותו
בכל גוונא ,ושפיר יכול להקדישה אפי׳ אם
צווח חבירו מתחילה ועד סוף ,וא״ש היטב
שי׳ הר״ן] .ואין להק׳ דלא יחול ההקדש

גדול

תמכה

מטעם דין הממע״ה) ,ובאמרי׳ גבי הדיוט
דתקפה א׳ בפנינו מוציאין מידו( ,דלוה כבר
תירץ הר״ן ,דכלפי הקדש ל״ש כלל דין
הממע״ה ,וכמש״נ[.

ישוב שיטת רש״י
ז( דמעתה לפ״ז תתבאר היטב גם שי׳
רש״י בסוגיין ,דהנה הגם
שבגוף הבעיא דתקפה א׳ בפנינו לא משמע
מדברי רש״י דמפרש הספק כהר״ן דהספק
הוא בדין שנים אוחזין בטלית אי הוי
חלוקת ודאי או ספק ,שהרי רש״י לא
הזכיר מזה מידי .וביותר דברש״י לעיל )ב,
א( בד״ה שנים אוחזין ,מבואר דהא
דיחלוקו בשנים אוחזין בטלית הוא אפי׳
בלא מוחזקין כלל ,וכמו שדקדק הנחל״ד
מדבריו שם] ,ולפ״ז ע״כ דדין החלוקה
בשנים אוחזין בטלית הוא רק מספק ,וכן
מבואר בלשון רש״י )ח ,א( בד״ה ממשנה
יתירה וז״ל ,״והוי ליה ממון המוטל בספק
וחולקין בשבועה״[ .מ״מ בעיקר שי׳ הר״ן,
דהטעם דלא מצי להקדיש הטלית להצד
דמוציאין מידו הוא משום דינא ״דאינו
ברשותו״ ,נראה דמבואר כן בפדש״י בע״ב
ד״ה לעולם ,יעו״ש היטב .וכן מדוקדק מלשון
רש״י בד״ה הא לא תקפה שב׳ וז״ל ,״ואין
יכול להקדישה״ ,והיינו דלא דהוי ״אינו
שלו״ ואין לו ״מה״ להקדיש ,אלא רק דהוי
אינו ברשותו ,היות ובמשפטי הממון זכה בו
חבירו ,ולכך אינו ״יכול״ להקדישו .וא״כ י״ל
בביאור ד׳ רש״י על דרך משנ״ת בדעת הר״ן,
דלאשוויי ״ברשותו״ א״צ שישתוק בפועל
בשעה שהקדישה ,אלא סגי במה
שאילו היה שותק היתה מהני תפיסתו,
דשוב לא נתבטלה לגמרי זכותו בטלית,
אלא אכתי הוי ברשותו ,וכיון דהוי
״ברשותו״ ,שפיר יכול להקדישה בכל גוונא,

תהבו
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ואפי׳ אם צווח מתחילה ועד סוף ,וא״ש
היטב שי׳ רש״יג.
]ובזה יתבאר גם מש״ב רש״י בע״ב בד״ה
וכי לא תקפה וז״ל ,״חמור כח
הקדש לאוסרה בגיזה ועבודה״ .דלכאו׳ צ״ב,
דאיזה צד חומרא יש בהקדש יותר מהדיוט.
אכן לפמש״ג הוא מבואר היטב ,שהרי רש״י
מפרש הסוגיא כדרכו של הר״ן ,דההקדש
חייל אפי׳ בצווח ,וא״כ נמצא דחמור כח
הקדש מכח הדיוט ,דההקדש חייל לאוסרו
בגיזה ועבודה אפי׳ בצווח ,משא״כ בהדיוט
לא מהני תקיפה אלא בשתק[.

גדול
דתקפה ,וכמש״נ לעיל )בסי׳ א׳( בארוכה ,דדין
שתיקה כהודאה האמור בסוגיין אינו מתורת
הודאת בע״ד ,אלא רק דמהני לעשותו
למוחזק ,וזוכה מדין הממע״ה] ,וכן מבואר
מדברי הרמכ״ן שכ׳ דהך הודאה ״לא אלימא
לאפוקי ממונא״ ,והוא מה״ט דלא מהני
השתיקה אלא לעשותו למוחזק ,וכמש״נ שם
באות ד׳[ ,וא״כ מהיכי תיתי דגבי הקדישה
יחול ההקדש אפי׳ בלא תקיפה.

ח( והנה יעויין בד׳ הרמב״ן בסוגיין
שנחלק על רש״י והר״ן ,ופי׳
דהא דמיבעיא גבי הקדישה בלא תקפה הוא
דוקא בשתק ולבסוף צווח ,וצ״ב בשורש
פלוגתתם .ולפשמנ״ת נראה דהרמב״ץ פליג
על עיקר חידושו של הר״ן דליכא דין
מוחזק והממע״ה כלפי הקדש ,אלא ס״ל
דבאמת הקדש והדיוט שווים לענין זה,
]וכמו שנקט הגר״ח הנ״ל )לעיל בהערה ב׳(,
דגם כלפי הקדש שייך דין מוחזק[ ,וכשם
שגבי הדיוט לא מהני תקיפה בלא שתיקה,
ה״נ כלפי הקדש בעי שתיקה בהדי הקדש.
אכן שיטת הרמב״ן צ״ע ,שהרי הא דמהני
שתיקה גבי הדיוט הוא רק בצירוף מאי

ונראה בזה ,דלשיטת הרמב״ן זהו גופא
דקאמר הש״ס דלהצד דהקדישה
בלא תקפה חייל ההקדש מטעם דהוי ״כמאן
דתקפה״ ,וכמש״כ הרמב״ן וז״ל ,״אי הקדש
חייל עליה הא תקפה ואפקה מיניה״ .והיינו
דחלות הקדש אינו רק הקנאה ממונית לגבוה,
אלא דע״י ההקדש דיינינן כאילו נכנס הדבר
תחת רשותו של ההקדש ממש .וזהו דמייתי
הש״ס להך מימרא ,״דכיון דאמר מר אמירתו
לגבוה כמסירתו להדיוט וכו״׳ ,והיינו דכוונת
הש״ס לפרש בזה אמאי באמת דיינינן להקדש
כמאן דתקפה ,והביאור בזה ,דהנה יעוי׳
במאירי בקידושין )כח ,בן שביאר את יסוד
ההלכה דאמירתו לגבוה וכו׳ ,דהוא משום
דכל העולם חשיב כחצר הקדש וכדכתיב ״לה׳
הארץ ומלואה״ ,והביא כן מהירושלמי עיי״ש,
ועד״ז איתא בחולין )קלט ,א( דהקדש ״כל
היכא דאיתא בי גזא דרחמנא איתא״ ,ונמצא
לפ״ז דעד כמה דחייל ההקדש הרי

ג .והנה לעיל נת׳ ברעת הר״ן דרוקא תפיסה
בשתק ולבסוף צווח הוא המהני לאשוויי ״ברשותו״
]וכדמוכח כן מהא דבעיא רהקרישה הוא הוקא
באת״ל התקפה א׳ בפנינו אין מוציאין מיהו[ ,ונת׳
הטעם לזה דשתק מתחילה ועד סוף הוי הודאת
בע״ד גמורה ,משא״ב בשתק ולבסוף צווח דהוי רק
ספק הודאה .ונראה דגם כדעת רש״י יש לפרש
עד״ז ,דדוקא תפיסה בשתק ולבסוף צווח מהני
לאשוויי ברשותו ,אלא שיש בזה נ״מ בין פי׳ הר״ן

לפי׳ רש״י ,דלשי׳ הד״ן החילוק בין שתק ולבסוף
צווח ,לשתק מתחילה ועד סוף ,הוא דשתק ולבסוף
צווח הוי רק ספק הודאה משא״ב בשתק מתחילה
ועד סוף הוי ודאי הודאה .משא׳׳ב לשי׳ רש״י גם
בשתק ולבסוף צווח הוי ודאי הודאה ,אלא שלא
מהני הן שתיקה לאשוויי הודאת בע״ד אלא רק
לעשותו למוחזק ,וכמש״נ לעיל )בסי׳ א׳ אות ו׳(
בדעת דש״י בד״ה תקפה אחד ,ואשר לכן מיבעיא
לן דוקא בשתק ולבסוף צווח.

ביאור פלוגתת הרמב״ן ו הר״ן
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הוא כאילו תח״י וברשותו של ההקדש ,וזהו
דקאמר הש״ס דהוי ״כמסירתו״ להדיוט,
ולא כ״הקנאתו״ ,והיינו דדיינינן ליה כאילו
הוא תח״י וברשותו של ההקדש ,ולכך
חשבינן ליה כמאן דתקפה ,וא״ש היטב
שיטת הרמב״ן.
ומעתה יש להתבונן לשיטת הר״ן ורש״י
דפליגי על הרמב״ן ,וס״ל דהא
דמיבעיא לש״ס דיחול ההקדש אפי׳ בצווח,
כיצד תתיישב לדרכם ההערה הנ״ל ,דאמאי
מייתי הש״ס הכא להך דינא ״דאמירתו
לגבוה וכו׳״] ,ולדרכם א״א לפרש כנ״ל
דהוא לבאר אמאי חשיב כמאן דתקפה
וכמשנ״ת בשי׳ הרמב״ן[ .ונראה דהר״ן
לטעמיה מיישב עניץ זה באופ״א ,והוא

גדול

ת ק בז

לפמש״נ לעיל בשיטת הר״ן ,דחלוק דין
תקיפת הקדש ]דחייל אפי׳ בצוות[ ,מתקיפת
הדיוט ]דלא חייל אלא בשתק ולבסוף
צווח[ ,ומשום דגבי הקדש ל״ש כלל דינא
דהממע״ה ״דרשות גבוה בכל מקום הוא
חייל״ ,וא״כ ,זהו דאתי הש״ס לבאר לדרכם,
דמאי שנא הקדש דחייל אפי׳ בצווח ,ואילו
תקיפת הדיוט לא מהני אלא בשתק ולבסוף
צווח] ,ואמאי לא אמרי׳ גבי הקדש
הממע״ה[ ,ולזה קאמר הש״ס דהוא מטעם
״דאמירתו לגבוה וכו״׳ ,והיינו דחלות הקדש
לא חשיב כמחוסר מעשה ,אלא כל היכא
דאיתא בי גזא דרחמנא איתא ,ולפיכך לא
נידון ההקדש ״כמוציא מחבירו״ ,וא״ש
היטב.

סימן יא

בענין הספיקות נכנסים לדיר להתעשר
קושיות האחרונים בסוגייז
א( ב ״ מ )י p ,״אמר ליה רב חנניה לרבה,
תניא דמסייע לך ,הספיקות נכנסין
לדיר להתעשר ,ואי ס״ד תקפו כהן מוציאין
מידו אמאי נכנסין לדיר נמצא זה פוטר עצמו
בממונו של כהן״ .ומבואר מסוגיין דלמאי
דקיי״ל דתקפו כהן מרציאין מידו חשיב
המוחזק בעלים גמור על הממון שתח״י והוי
הקדשו הקדש מודאי .וצריך ביאור במה
שתלי הש״ס ד״ז בדין תקפו כהן אי מוציאין
מידו ,שהרי בפשוטו גם להצד דתקפו כהן
אין מוציאין מידו ,מ״מ כל זמן שלא תקף
הכהן ,שפיר חשיב הישראל בעלים גמור,
והוי מעשרו מעשר ודאי ,ויעוי׳ בכס״מ )בפ״ב
מהל׳ בכורות( שכ׳ דמה״ט דחי הרמב״ם
לסוגיין ,והכריע מחד גיסא דתקפו כהן אין

מוציאין מידו,
ומאידך הביא להלכה )בפי״ב מהל׳ ביכורים הכ״ג(
הברייתא דהספיקות נכנסים לדיר להתעשר,
ומבואר דס״ל דבאמת לא תליא זב״ז
וכמש״נ .אכן כל הראשונים נחלקו בזה על
הרמב״ם ,והכריעו כסוגיין ,ולשיטתם צ״ע
ביישוב קו׳ זו,
)עיי״ש בפ״ה מהל׳ בכורות ה״ג(

עוד יש לתמוה בזה מגמ׳ ערוכה בב״ב
דאמרי רבנן הקונה ב׳ אילנות מביא
ב(
ואינו קורא ,ואמר רבה דטעמא דרבנן דספוקי
מספקא להו אי קנה קרקע או לא ,ומשו״ה
מביא הלוקח ביכורים מספק ,דמספקא לן
שמא קנה קרקע וקרינן ביה מארצך .וצ״ע,
דהלא בגוף הקרקע זכה המוכר בודאי כיון
שהוא המוחזק ,וכמו שפי׳ הרשב״ם שם,
דקרקע בחזקת בעליה עומדת ,וא״כ אמאי
)פא.

תקכח
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מביא הלוקח ביכורים מספק .ולכאר מוכח
מזה ,דהגם שזכה המוכר בקרקע מדין
מוחזק ,מ״מ אף הלוקח לא נפיק מכלל ספק,
ולבך מביא מספק ואינו קורא ,וצ״ע דהוא
סותר להמבואר בסוגיין ,דהזוכה בממון מדין
הממע״ה חשיב לבעלים גמור ,וכבר עמד
בקושיא זו בספר חמדת שלמה )או״ח סי׳ א׳{
ועיי״ש )בסי׳ ב׳( מה שהביא ליישב בשם
הנתה״מ ,וצ״ע.
ובקונטרס הספיקות )כלל א׳ ס״ס הק׳ בשם
אחיו הר״ר חיים הכהן ,על עיקר
דינא דברייתא דהספיקות נכנסים לדיר
להתעשר ,דאמאי לא יפטרו מטעם לקוח,
שהרי אפי׳ למאי דחשבינן להמוחזק כבעלים
גמור בממון שזכה בו ,מ״מ להצד בספק
שבאמת אינו שלו ,הרי מה שזוכה עכשיו
בממון ]מבח דין מוחזק[ הוא מתורת זכיה
חדשה ,וא״כ דמי ללוקח בהמה מחבירו
דפטור מן המעשר ,ואמאי לא יפטרו
הספיקות מטעם לקוח.
ע ו ד יש לעי׳ בסוגיין ,דהנה התוס׳ בכתובות
)כ ,א( ובב״ב )קה ,א( והרא״ש כאן בסי׳
י״ג פירשו ,דהא דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו ,זהו דוקא בתפס הכהן בשמא ,משא״כ
אי תפס בטענת ברי מהני תפיסתו ואין
מוציאין מידו .וצ״ע לפי המבואר בסוגיין
דאי מהני תפיסה לא חשיב ודאי ממונו ,א״כ
אמאי הספיקות נכנסים לדיר להתעשר ,והלא
אם היה תופס הכהן בטענת ברי היתה מועלת
תפיסתו ,וא״כ אכתי הוי פוטר ממונו בממונו
של כהן ,וצ״ע.

דרכו של קונטרס הספיקות בביאור
הסוגיא
ב( ויעוי׳ בקונטרס הספיקות )שם( שהביא
בשם אחיו הר״ר חיים שיישב

גדול

את הקושיא מלקוח ,דבאמת הא דמבואר
בסוגיין דאי תקפו כהן מוציאין מידו דיינינן
למוחזק כבעלים ,אין זה מתורת זכיה חדשה,
אלא הגדר בזה הוא דמהני חמ״ק של
הבעלים להכריע דאכתי הוי איהו בעלים ולא
נפיק מרשותו כלל ,דחמ״ק בממון הוא
מטעם חזקה קמייתא דאיסורא ומהני
לאכרועי ספיקא ,ולפ״ז לא קשיא כלל מדין
לקוח ,דלפ״ז נמצא דהא דהוי ודאי ממונו
אין זה מכח זכיה חדשה ,אלא דחמ״ק
מכרעת דבאמת הוי שלו ,ומעולם לא יצא
מרשותו ,ושפיר חייב במעשר.
ו ל פ ״ ז ביאר שם הא דתלתה הגמ׳ דינא
דהספיקות נכנסים לדיר להתעשר
בדין תקפו כהן אי מוציאין מידו ,דס״ל
להש״ס דיסוד ד״ז דמהני חמ״ק להכריע את
הספק מתלי תליא בדין תקפו כהן אי מוציאין
מידו .דרק למאי דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו ,נקטינן דחמ״ק מכרעת את הספק דהוי
איהו בעלים ,ולכך לא מהני תפיסה ,משא״כ
אי תקפו כהן אין מוציאין מידו ,על כרחך
דלא מהני חזקת מ״ק להכריע את הספק,
אלא רק דמספק לא מפקינן מידו ,וא״כ ה״ה
לענין מעשר כיון דהוי רק ספק ממונו לא
מצי לעשר מספק שמא באמת הוי ממונו של
כהן.
ג( ו ב ז ה יתיישב מה שהק׳ לעיל לשי׳ התוס׳
והרא״ש דמהני תפיסה בברי ,דא״כ
הוי פוטר ממונו בממונו של כהן .דלפמש״נ
נמצא דהא דמהני תפיסה בספק ממון ,לא הוי
זה סיבה דלא יחשב המוחזק בעלים על
הממון ,אלא הוי זה רק סימן וראיה דלא מהני
חמ״ק להכריע את הספק .ואשר לפ״ז י״ל
דראיה זו היא דוקא כלפי תפיסה בטענת
שמא ,דכיון דמהני תפיסה בשמא על כרחך
דהספק לא הוכרע אצל הראשון ,ושפיר
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הוכיחה הגם׳ מהא דהספיקות נכנסים לדיר
להתעשר דתקפו כהן מוציאין מירד ,משא״כ
אי מהני תפיסה דוקא בברי ]וכדס״ל להתוס׳
והרא״ש[ אין מזה ראיה דהספק לא הוכרע,
דבאמת י״ל דחמ״ק מהני להכריע את הספק
ומתורת חזקה ,ואפ״ה כיון שתופס בברי אין
מוציאין מידו .וד״ז יש לבאר בתרי אנפין,
חרא ,לפמש״כ בקונטרס הספיקות )כלל ב׳
ס״ד( דהא דמהני תפיסה בברי הוא מדין ברי
דאיסורין ,דכיון דהבע״ד אינו מסופק בדבר
אינו צריך לנהוג כהחזקה ,וכמו שהביא שם
מדברי הרשב״א בקידושין )סו ,א(] .וע״ע
במש״כ בפנ״י סוף פ׳ המדיר על תוד״ה כל
שנולד[ .ועוד י״ל דמהני מה שתופס בברי
לאשוויי ליה ל״מוחזק״ בממון שתפס] ,וע״ד
מש״כ בתוס׳ בכתובות )עי p ,בשם הריב״א
יעו״ש היטב[ ,וחזקת מ״ק לא מהני לאפוקי
מ״מוחזק״ ]וכדחזינן כן גבי רוב דלא מהני
לאפוקי ממוחזק ,וכ״ש חזקה ,דרובא וחזקה
רובא עדיף .והא דקיי״ל דלא מהני תפיסה
בטענת שמא ,הוא משום דבטענת שמא הוי
רק ״תפוס״ בממון ,ותפיסה לא מהני להפקיע
ממ״ק ,וראה בזה בתשר הרעק״א ) ח״ ה סי׳ ע״ח(
ד״ה ואף אי נימא[.
ולס ״ז יש ליישב גם הקושיא מההיא דמוכר
ב׳ אילנות דמביא ואינו קורא ,דלא
חשבינן ליה לודאי ממונו של המוכר אע״ג
דאית ליה חמ״ק ,והוא ע״פ מה שייסד המל״מ
בפ״ב מהל׳ טומאת צרעת ,דבספיקא דדינא
לא מוקמינן אחזקה ,דע״י חזקה לא יוכרע
הדין ,והלא ספיקא דמוכר ב׳ אילנות הוי
ספיקא דדינא ,דמספקא לן אי במכירה של ב׳
אילנות נכלל בזה גם מכירת קרקע אם לאו,
]ועי׳ בזה בשע״י ש״ה פ״ו[ ,וכיון דהוי ספיקא
דדינא לא מהני בזה חמ״ק של המוכר להכריע
את הספק ,ולכך מביא הלוקח מספק ואינו
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תמכט

קורא .ועד״ז כ׳ בחמד״ש
ויש( ביישוב קושיא זו ,וע״ע בספר המאיר
לעולם סי׳ י״ד] .ולפ״ז צ״ל דהא דמוקמינן
לארעא בחזקת המוכר ,אין זה מטעם חזקה
קמייתא )שהרי בספיקא דדינא לא מוקמינן אחזקה(,
אלא הוא מדין מוחזק ,דקרקע בחזקת בעליה
עומדת ,ועי׳ בזה בקה״י על ב״ב סי׳ כ״ג[.
)סי׳ א׳ בד״ה

ד( ייסוד ד״ז שהעלה הר״ר חיים כהן ,דהא
דתקפו כהן מוציאין אותו מידו,
הוא משום שהוכרע הספק דהוי ממונו של
הישראל ,מבואר הוא להדיא בדברי הראשונים
בסוגיין .דהנה יעוי׳ ברמב״ן ובר״ן בסוגיין,
שכ׳ דבספיקא דתו״ת מהני תפיסה כיון
דקיי״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ולא
מוקמינן אחזקה ,ומבואר מדבריהם דטעמא
דלא מהני תפיסה בספיקות ,הוא משום
שהוכרע הספק ע״י חמ״ק ,ולכך בספיקא
דתו״ת דל״ש הכרעת חזקה ,ממילא מהני בזה
תפיסה ,ועי׳ מש״כ בזה בקונטרס הספיקות
)כלל א׳ ס״ה(.

וכן נראה ממש״כ הרמב״ן בסוגיין לדמות
דין תפיסה בספק בכור לתפיסה במנה
לי בידך והלה אומר אין לך בידי כלום ,דאם
תפס התובע מוציאין מידו .והלא במנה לי
בידך והלה אומר אין לך בידי כלום פשיטא
דליכא ספיקא קמן ,אלא מחזיקין הממון
בחזקת שהוא של הלוה בודאי ,וכיון שדימה
הרמב״ן דין זה לדין תקפו כהן ,מוכח דגם
בתקפו כהן מהני חזקתו של הישראל בבכור
לסלק את הספק לגמרי ,ולכך אי תפס הכהן
מוציאין מידו.
וכן מדוקדק מלשון הר״ן בסוגיין שכ׳ וז״ל,
דאי תקפו כהן אין מוציאין מידו
״ובספק הן מוטלין״ מתחילתן ,עכ״ל,
ומשמע דאי תקפו כהן מוציאין מידו ,אין הן

תמל
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״בספק מוטליז״ אלא דיינינן ליה כודאי
ממונו של הישראל ,ודו״ק] .וכן מבואר
בשו״ת הרמ״ע מפאנו סי׳ פ׳ ,הו״ד בכלל א׳
הערה מ״ח יעו״ש[.
הקו שיות על דרכו של קונטרס
הספיקות
ה( אמנם צ״ע בזה ,דהנה לעיל נתבאר
]לשי׳ זו דחמ״ק מהני להכריע
את הספק[ ,דהא דאמרי׳ בב״ב )פא ,א(
דהלוקח ב׳ אילנות מביא ואינו קורא ,הוא
מטעמא דבספיקא דדינא לא מהני חזקה,
וביסודו של המל״מ ,דע״י חזקה לא ישתנה
הדין ,ולפ״ז קשיא ,שהרי בדמב״ן בסוגיין
ובר״ן בקידושין >ה ,ב( ,מבואד להדיא
דבספיקא דדינא אי תקף התובע מוציאין
מידו ,וא״כ מוכח לשיטתם דגם בספיקא
דתיקו מהני חמ״ק להכריע את הספק ,וא״כ
הדרא קושית החמד״ש לדוכתא ,אמאי
בההיא דב״ב מביא הלוקח ביכורים מספק,
ואמאי לא תועיל חמ״ק של המוכר להכריע
דהוי איהו בעלים ולא קנה הלוקח קרקע
כלל.
אכן יעוי׳ בדבדי הדמב״ן והד״ן בב״ב
שב׳ לבאר את הסוגיא בב״ב באופן
חדש ,דהא דאמרי׳ התם דמביא ואינו קורא
אינו אלא מדרבנן ,משא״כ מהתורה באמת
אינו מחוייב בהבאה כלל] ,ועי׳ בזה באמרי
בינה דיני דיינים סי׳ נ׳[ .ולהמבואר נראה
דאזלו בזה לטעמייהו ,שהרי ס״ל דבספיקא
דתיקו מהני חמ״ק להכריע את הספק ,וא״כ
גם בההיא דב׳ אילנות ע״כ מהני חמ״ק של
המוכר להכדיע את הספק מדאורייתא ,ולא
זכה הלוקח בקרקע כלל ,ולהכי הוצרכו
הרמב״ן והר״ן לפרש דהא דמביא ואינו קורא
אינו אלא מדרבנן.
)כו ,ב(

גדול

אכן יסוד ד״ז דתפיסה לא מהני בספיקא
דדינא מבואר הוא ברוב הראשונים,
ועי׳ בקונטרס הספיקות )כלל ד׳ ס״ס שב׳ דלא
מצינו מי שיסבור דמהני תפיסה בתיקו זולת
הדא״ש בדעת הרי״ף ,וא״כ אכתי קשיא לכל
הנך דאשונים אמאי בההיא דלוקח ב׳ אילנות
מביא ביכודים מספק] ,ודוחק לומר דכל הנך
ראשונים יפרשו דההיא דבב״ב דמביא ואינו
קודא אינו אלא מדרבנן[ .וגם בעיקר ד״ז
דספיקא דמוכר ב׳ אילנות מקדי ספיקא
דדינא אינו בדידא ,דבפשוטו תליא במה
שנחלקו הקוה״ס והמל״מ )יעוי׳ בכלל א׳ ס״ב(
אי ספק בדעת בנ״א מקרי ספיקא דמציאות
או ספיקא דדינא ,דהרי הכא הוי הספק
בדעתו] .וכבד נחלקו בזה קמאי ,יעוי׳ בתוס׳
בב״ב )סב p ,והרא״ש שם )אות ג׳( ,ובפסקי
הריא״ז על ב״מ )פ״ט הט״ס[ .ויעוי׳ באו״ש
)בפ״ב ממעשר n״  pובחידושי חמד״ש על יבמות
)מא p ,שכתבו דמוכד ב׳ אילנות חשיב ספיקא
דמציאות כיון שהספק הוא בדעתו] .אכן יעוי׳
ברמב״ן בב״ב )קלו p ,שפידש דהא דמספקא
לן במוכר ב׳ אילנות אינו על גוף המכירה,
אלא אי מקרי ״ארצך״ ,ולדרכו שפיר י״ל
רמקרי ספיקא דדינא ,וצ״ע[.
ועוד יש לעי׳ לדרכו של הר״ר חיים כהן,
שפי׳ דהא דתקפו כהן מוציאין מידו
הוא משום דחמ״ק בממון הוא מטעם חזקה
קמייתא דאיסורא ,דכבר נת׳ לעיל דזהו רק
למאי דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו
והוכרע הספק ,משא״כ להך צד בגמ׳ דמהני
תפיסה מספק ,ולא הוכרע הספק בממון ,על
כרחך דחמ״ק בממון אינה מטעם חזקה
קמייתא ,אלא מהני רק מתורת מוחזק .ולפ״ז
נמצא דנידון הגמ׳ אי תקפו כהן מוציאין מידו
הוא נידון האחרונים בגדד חמ״ק אי הוי
מטעם חזקה או מטעם מוחזק ,ולא משמע כן.
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וגם בעיקר מה שהניח הר״ר חיים כהן
דלמאי דקיי״ל לדינא דתקפו כהן
מוציאין מידו ,חמ״ק בממון הוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא ,צ״ע בזה ,המדברי
הראשונים בכמה דוכתי נראה דאינו אלא
מטעם מוחזק ,וכמו שהכריע בקונטרס
הספיקות )כלל א׳ ס״ה( ועי׳ בזה ברמב״ן בב״ב
)לד p ,וברשב״א בב״ק ריש שור שנגח את
הפרה ,ובריטב״א ב״ב )לה ,א( ובתוס׳ בב״מ
)ב p ,ד״ה התם ,ובתוס׳ הרא״ש בב״מ )צז ,ב(
ד״ה לימא ,דמכל הנך ראשונים משמע
דחמ״ק בממון אינה אלא מטעם מוחזק ,ועי׳
מה שהרחבנו בזה בכלל א׳ הערה כ״ג.
וביותר צ״ע ,דלדרכו של הר״ר חיים כהן
נמצא דהא דקיי״ל דלא מהני
תפיסה בספק ממון הוא דוקא היכא דהוי
תפיסתו כנגד חמ״ק דמהני להכריע את
הספק ,משא ״כ היכא שהוי תפיסתו כנגד
מוחזק לחוד בלא מ״ק ,שפיר מהני תפיסתו.
ואולם מדברי הראשונים בסוגיין משמע דגם
היכא דהוי תפיסתו כנגד מוחזק לחוד לא
מהני תפיסתו ,דהנה הדמב״ן והרשב״א
פידשו דהא דקיי״ל גבי שנים אוחזין בטלית
דאי תקפה א׳ בפנינו לא מהני תפיסתו ,הוא
מדין תקפו כהן דמוציאין מידו ,והדי בשנים
אוחזין בטלית ליכא לחד מינייהו חמ״ק
בטלית ,אלא הוי דק מוחזק בטלית ,וא״כ
מוכח דתפיסה לא מהני אפי׳ ממוחזק לחוד
שאינו מ״ק .וכן יש להוכיח ממש״ב הדמב״ן
דהיכא שתפס בדשות אם חזד השני ותפס
ממנו מוציאין מידו ,הגם דזה שתפס ברשות
בודאי לא הוי מ״ק אלא רק מותזק ,ואפ״ה כ׳
הרמב״ן דלא מהני תפיסה מיניה ,ומבואד
דתפיסה ממוחזק בלחוד נמי לא מהני .וכן
נראה מד׳ הדאשונים שנקטו בפשיטות ,דהא
דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו הוא אפי׳
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תהלא

בספק חוב ]וכן משמע מסוגיין דתלי דינא
דברייתא ״דאחד בכור אדם ואחד בכוד
בהמה הממע״ה״ בדין תקפו כהן ,והרי ספק
בכור אדם הוי ספק חוב ה׳ סלעים ,ועי׳ בזה
בכלל ט׳ הערה ה׳[ ,ובפשטות ל״ש חמ״ק
גבי ספק חוב ,כיון שאין הספק נופל על
הממון אלא על חיובו של הגברא ,וכמש״כ
בבית יעקב על כתובות )יב p ,בשם
המהרי״ט.
וכן יש להוכיח מדברי הרא״ש פ״ק דב״מ
)אות כ״ד( שב׳ גבי בעיא דמשוך בהמה
זו וקני כלים שעליה דלא איפשטא ,דהגם
דמספקא לן אי זכה בכלים ,מ״מ אם בא אחד
ותפס מוציאין מידו ,וכדין תקפו כהן
דמוציאין מידו עכ״ד .והלא התם לית ליה
לראשון שמשך מן ההפקר חמ״ק ,שהרי בזה
גופא מספקא לן אם הועילה משיכתו לזכות
בכלים אם לאו ,ואינו אלא מוחזק ,ואפ״ה כ׳
הרא״ש דדמי לתקפו כהן ,וא״כ מוכח דהא
דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו הוא מטעם
דין מוחזק לחוד.
ובאמת בספק בכוד גופא לא בדידא דאית
ליה לישדאל חמ״ק בבכוד ,דיעוי׳
בש״ש )ש״ד פ״ס ובפנ״י בסוגיין ,שנקטו דאית
ליה לישראל רק תורת מוחזק בבכוד ולא
חמ״ק ,והביאו כן מדברי תשו׳ הרשב״א )סי׳
שי״א( ,ויעו״ש מש״כ בטעמא דמילתא ,ולפ״ז
על כרחך דתפיסה לא מהני גם ממוחזק
לחוד.
ו( א ל א שמעתה צ״ע ,דלפי האמוד נמצא
דהא דלא מהני תפיסה הוא אפי׳
כנגד מוחזק לחוד שאינו מ״ק ,וכמשנ״ת מד׳
הראשונים ]ודלא כמש״כ מוהר״ח דהוא
דוקא בתופס ממ״ק[ ,ואילו מאידך גיסא
מוכח מד׳ הדאשונים ]הנ״ל באות ד׳[ דהא

תרולב

בלל

סימן יא

דלא מהני תפיסה בספק ממון הוא משום
דהוכרע הספק לטובת הבעלים ]ולהכי בתו״ת
מהני תפיסה ,דל״ש שיוכרע הספק בתו״ת[,
וצ״ע היאך מתיישבים הנך תרי מילי אהדדי.
דרך נוספת בביאור הסוגיא
ז( ונראה דמוכח מכל זה ,דהן אמת דשורש
הדין דלא מהני תפיסה בספיקות
הוא מטעם דכבר הוכרע הספק דהוי המוחזק
בעלים ,וכמו שנראה מדברי הראשונים הנ״ל,
אולם יסוד ד״ז דהוכרע הספק אין זה מטעם
חמ״ק ,אלא יסוד הדין בזה הוא ,דדין מוחזק
בעצמותו מהני להכריע את הספק ,ואף בלא
דין מ״ק .והביאור בזה הוא כמשנ״ת בכמה
דוכתא ]ויעוי׳ בזה בהערות על קונה״ס בכלל
א׳ הערה ל״ג ,ובכלל ו׳ סוף הערה י״ט,
ולעיל בסי׳ ר אות ב׳[ ,דדין מוחזק אינו רק
מדין אל תוציאנו מספק ,אלא יסוד דין
מוחזק הוא דמספק יש לנו להעמיד הממון
אחזקתו ,ומהני דין מוחזק לנקוט שהממון
הוא של המוחזק בתורת ודאי ,ולכך תפיסה
ממוחזק לא מהני .ועי׳ בזה בספר קובץ
הערות סי׳ ע״א ובשעורי הגרב״ד על ב״מ
סי׳ ט״ז ,וראה מש״כ להלן בסי׳ ט״ו אות ג׳.
ונראה להביא ראיה למהלך זה בביאור
סוגיין מדברי הראשונים ,דהנה
לכאו׳ יש לתמוה בדברי הראשונים בסוגיין
שנקטו מחד גיסא ]עי׳ רמב״ן ורשב״א ור״ן[
דמהני תפיסה בתו״ת כיון דהוי ספיקא
דאורייתא ולא מוקמינן אחזקה מהתורה,
ואילו גבי ספיקא דדינא נקטו הראשונים ]עי׳
ברמב״ן ובר״ן ,ועי׳ מש״כ בקוה״ס )כלל ד׳
ס״ז( שכן הוא דעת רוב הראשונים[ ,דלא
מהני תפיסה .וצ״ע מאי שנא ספיקא דדינא
דלא מהני תפיסה ,מספיקא דתו״ת דמהני,
והרי כשם שלא מוקמינן אחזקה בתו״ת
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]ולהכי מהני תפיסה[ ,ה״נ לא מוקמינן
אחזקה בספיקא דדינא ,וא״כ אמאי לענין
תפיסה מתחלק דינם ,דבספיקא דתו״ת מהני
תפיסה ואילו בספיקא דדינא לא מהני .ודוחק
לומר דכל הנך ראשונים פליגי על המל״מ
וס״ל דמוקמינן אחזקה אפי׳ בספיקא בדינא,
ובפרט דבאבני מילואים )סי׳ כ״ז אות י״ח(,
ובקונטרס הספיקות )כלל ד׳ ס״ח הוכיחו בדעת
הרי״ף בקידושין )ח ,א( כהמל״מ הנ״ל דלא
מוקמינן אחזקה בספיקא דדינא ,ואילו
הרמב״ן הביא בשם הרי״ף דלא מהני תפיסה
בספיקא דדינא ,וצ״ע.
אכן לפי האמור נראה ליישב ,דלפמש״נ
נמצא דהא דלא מהני תפיסה בספק
ממון באמת אין זה מטעם חמ״ק ,ומתורת
חזקה קמייתא ,אלא הוא מדין מוחזק ,וא״כ
נראה לחלק ,דנהי דלא מוקמינן אחזקה
בספיקא דדינא וכמש״כ המל״מ ,מ״מ דין
מוחזק שפיר מהני גם בספיקא דדינא.
והביאור בזה הוא ,דהנה יסוד הך מילתא
דלא מהני חזקה בספיקא דדינא הוא כמש״ב
המל״מ בפ״ז משכירות ה״ב ,דע״י חזקה לא
ישתנה הדין ,והיינו דגדר דין חזקה הוא
לנקוט כצד אחד בספק לומר מאי הוי,
וכשהספק הוא בדין ל״ש לומר דהחזקה
תכריע שהדין הוא כך וכך .וא״כ כ״ז שייך
דוקא לגבי חזקה קמייתא דאיסורא ולא לגבי
חזקת ממון ,דהגם דדין מוחזק נמי הוי דין
ודאי ]ולכך לא מהני תפיסה ממוחזק
וכמש״נ[ ,מ״מ אין דין מוחזק מכריע בצדדי
הספק לומר מאי הוי ,אלא רק דכלפי הממון
דיינינן שהוא שלו ]ועי׳ בזה בכלל א׳ הערה
מ״ו[ ,וא״כ נהי דלא מהני חזקה בספיקא
דדינא ]וכמש״כ המל״מ[ מ״מ שאני חזקת
ממון דכיון דאינה מכרעת בצדדי הספק ,אלא
רק דכלפי הממון דיינינן שהוא שלו ,לכך
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שפיר מהני גם בספיקא דתיקו .ומעתה לא
תקשי מהא דלא אזלינן בתר מוחזק בתו״ת
]והקשינו ע״ז דמ״ש מספיקא דדינא דאזלינן
בתר מוחזק[ ,דשאני תו״ת דל״ש ביה כלל
פסק דין ודאי ,כיון דאיכא ב׳ עדים
המכחישים זא״ז וא״א לפסוק כנגד עדים,
וממילא לא מהני גם פסק דין של מוחזק,
אולם זהו דוקא לגבי ספיקא דתו״ת ,דהוי
סוג ספק דל״ש בו פסק דין ודאי ,משא״כ
ספיקא דדינא הרי לא הוי סוג ספק דל״ש בו
פסק דין ודאי ,ומאי דלא מוקמינן אחזקה
בספיקא דדינא הוא מטעם מסויים שנאמר
לענין חזקה ,דע״י חזקה לא ישתנה הדין,
וכמש״כ המל״מ ,וא״כ זהו דוקא לגבי חזקה
קמייתא ,משא״כ דין מוחזק שפיר מהני
בספיקא דדינא ,וכמש״נ.
והנה גם לדרך זו יתישבו היטב כל הנך
קושיות שהק׳ לעיל] ,ועל דרך שנת׳
לדרבו של אחי קונטרס הספיקות[ ,דמה
שהקשינו אמאי תליא דינא דהספיקות נכנסים
לדיר להתעשר בדין תקפו כהן ,מיושב היטב,
דאי תקפו כהן מוציאין מידו ,הרי דדין מוחזק
מהני להכריע את הספק ,וא״כ הוי ודאי ממונו
וממילא חייב במעשר ,משא״כ אי תקפו כהן
אין מוציאין מידו ,הרי על כרחך דדין מוחזק
מהני רק מספק ,וא״כ הוי פוטר ממונו בממונו
של כהן] .וזהו דוקא בשמא ,משא״כ אי מהני
תפיסה דוקא בברי )וכדס״ל להרא״ש וד,תוס׳( אין
מזה ראיה דדין מוחזק לא הוי דין ודאי ,דיתכן
דבאמת מהני מדין ודאי ,ואפ״ה מועלת
תפיסה בברי לאפוקי מיניה ,וכמש״נ לעיל[,
ולפ״ז א״ש גם אמאי לא נפטר מדין לקוח,
שהרי לפי האמור גם דין מוחזק מהני לפסוק
בספק ,ונמצא דזכייתו בממון אינה זכיה
חדשה אלא דנקטינן דבאמת הוי שלו מעולם,
ושפיר חייב במעשר.
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ישוב קושית החמדת שלמה
ח( ולפי דרך זו ארווחנא ליישב גם את
קושית החמדת שלמה מההיא
דלוקח ב׳ אילנות דמביא ואינו קורא ,ולעיל
יישבנו דשאני ההיא דמוכר ב׳ אילנות דהוי
ספיקא דדינא ,אולם כאמור אין תידוץ זה
מספיק לשי׳ הראשונים דבספיקא דדינא לא
מהני תפיסה] ,שהרי לשיטתם מוכח דחמ״ק
מהני להכריע גם בספיקא דדינא[ .אכן
לפמש״נ תתיישב קושיא זו באופן אחר,
דהנה יעוי׳ בקונטרס הספיקות )כלל א ס״ח(
שב׳ לחקור היאך הדין בגוונא שקידש אשה
בממון שזכה בו מדין הממע״ה אם הוו
קידושין מספק או מודאי ,והכריע שם דלמאי
דקיי״ל דלא מהני תפיסה בספק ממון ,הוי
המוחזק בעלים גמור ,והוו קידושיו קידושין
גמורין .ומקורו מסוגיין ,דאמרי׳ דאי תקפו
כהן מוציאין מידו חשיב ודאי ממונו לענין
מעשר ,וא״כ ה״ה לענין קידושין .והוסיף
בזה הקונטרס הספיקות ,דאם תפס מיניה
חבידו וקידש בזה אשה לא הוו קידושיו
קידושין ,וכ׳ הטעם לזה ,דכיון שהדין הוא
דמוציאין מיד זה שתפס ,נמצא דלא יהיב לה
כסף קידושין.
ומבואר מדבריו דלולי הך טעמא ]דאין
כאן כסף קידושין[ מן הדין היה
שתהא מקודשת מספק .והדברים צ״ע,
דממ״נ ,כיון דנקטינן דהוי ודאי ממונו של
הראשון ]ומשו״ה אם קידש בו הראשון אשה
הוי ודאי מקודשת[ ,א״כ בדין הוא דקידושי
השני לא יהיו קידושין כלל ,ואפי׳ לא מספק,
דהלא קידשה בממון שאינו שלו ,וא״כ אמאי
בעי לטעמא דלא חשיב כסף קידושין .ונראה
מוכח מדבריו דנהי דלגבי המוחזק הראשון
דיינינן ליה כודאי בעלים ,מ״מ אף התובע
לא נפיק מכלל ספק אלא אכתי הוי ספק
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בעלים ,וכמש״ב הקונה״ס שם בלשונו ,דאפי׳
להצר דמוציאין הכסף מהשני ,מ״מ ״הספק
במקומו עומד״ ,והא דאינה מקודשת הוא רק
מטעמא דלא חשיב שנתן כסף קידושין,
ודו״ק.
אכן נראה דיסוד ד״ז שייך רק לפמש״נ,
דהא דחשיב לודאי ממונו של הראשון
הוא מכח דין מוחזק ,ודין מוחזק לא מהני
להכריע את המעשה לומר מאי הוי ,אלא רק
דכלפי הממון דיינינן ליה דהוי שלו ,ולכך
שפיר י״ל דלא מהני לגבי חבירו .משא״כ
לדרכו של אחי קונטרס הספיקות דחמ״ק
הוא מטעם חזקה קמייתא דאיסורא ,ומהני
החזקה להכריע את שורש הספק ולומר מאי
הוי ,א״כ בודאי דמהני החזקה לסלק את
הספק לגמרי גם כלפי חבירו ,ולפ״ז על
כרחך לא הוו קידושי השני קידושין כלל,
ואפי׳ לא מספק ,דכיון דנקטינן מתורת ודאי
דהוי ממונא דמוחזק ,א״כ זה שתפס הוי
מקדש בממון שאינו שלו.
ו ל פ״ז מיושב היטב הא דלוקח ב׳ אילנות
מביא ואינו קורא ,דאע״ג דמספק
מוקמינן ארעא אחזקת המוכר ,ודיינינן ליה
כודאי ממונו ,מ״מ גם הלוקח אכתי הוי
ספק בעלים ,ולכך מביא ביכורים מספק.
שוב מצאתי כדברים האלה בחזו״א )אה״ע
סי׳ ל״ט ג׳( ,יעו״ש היטב] ,אלא שהחזו״א
נקט לדינא דהוו קידושי השני קידושי
ספק ,ואע״ג דמוציאין מידה הכסף ,מ״מ
אץ בזה גריעותא בתורת כסף קידושין,
ודלא בסברת קונטרס הספיקות הנ״ל ,ועי׳
מש״כ בזה בשע״י שע״ה פ״ח[ ,ויעוי״ש
בדברי החזו״א שהביא מקור לדבריו מהא
דלוקח ב׳ אילנות דמביא ואינו קורא,
דחזינן מזה דכלפי הלוקח לא נפיק מכלל
ספק ,והוא כמש״נ.
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ט( אולם לכאו׳ יש לתמוה על דרך זו
בביאור סוגיין ,מהא דאיתא
בסוגיא לעיל ,דס״ד דהא דתנינא דספק
בכורות אסורין בגיזה ועבודה ,הוא משום
דנקטינן דתקפו כהן אין מוציאין מידו,
והביאור בזה הוא כמש״כ הגדש״ש בשע״י
>ש״ה פ״ס ,ע״פ דברי הראשונים כאן ]יעוי׳
בדיטב״א ובר״ן[ ,דחלות איסוד גיזה ועבודה
בעי תורת מתנות כהונה ,והיינו דקדושת
בכור לא תליא במה שהוא במציאות פטר
רחם ,אלא במה שהוא ממונו של כהן ,ולהכי
רק אי תקפו כהן אין מוציאין מידו ,ואית ליה
לכהן זכות תקיפה בבכור ,חייל איסור גיזה
ועבודה ,משא״כ אי מוציאין מידו ,ולית ליה
זכות תקיפה ,לא חייל איסורא כלל] ,ומזה
מייתי הש״ס ראיה לבעיא דמסותא ,דע״י
דאית ליה זכות תפיסה שפיר חשיב ממונו
לענין להקדישה[ .ומבואד דאי נקטינן דתקפו
כהן מוציאין מידו ,לא חייל איסור גיזה
ועבודה כלל ,ואפי׳ לא מספק .ולפמשנ״ת
צ״ע דאמאי לא יחול איסור גיזה ועבודה
לכה״פ מספק ,דנהי דמוציאין מידו ולא מהני
תפיסה ,מ״מ הוי הכהן לכה״פ ספק בעלים,
וכמו שהוכחנו לעיל מההיא דלוקח ב׳
אילנות ,דהגם דנקטינן דדין מוחזק הוי דין
ודאי] ,למאי דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין
מידו[ ,מ״מ כלפי התובע לא נפיק מכלל
ספק ,וא״כ אמאי לא חשיב הכהן לכה״פ
כספק בעלים ,ויחול איסורא דגיזה ועבודה
מספק] .וקושיא זו תיקשי רק לדרכו של
החזו״א וקונטרס הספיקות .משא״כ לדרכו
של אחי קונטרס הספיקות ,דהא דלא מהני
תפיסה בספיקות הוא מטעם דחמ״ק מועלת
להכריע את הספק ,ומתורת חזקה קמייתא,
לק״מ ,דכיון דהוכדע הספק מדין חזקה דהוי
ממונו של ישראל ,מהני זה אף כלפי הכהן
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דלא דיינינן ליה אפי׳ כספק בעלים ,וממילא
לא חייל איסור גיזה ועבודה כלל ,משא״ב
לדרכו של הקונה״ס צ״ע כנ״ל[.
ונראה ליישב קו׳ זו ,דהנה בהא דמיבעיא
להש״ס אי הקדישה בלא תקפה חייל
ההקדש ,מבואר בגמ׳ דהצד דלא יחול
ההקדש הוא מטעם דאין אדם מקדיש דבר
שאינו ברשותו ,והביאור בזה הוא כמש״ג
לעיל בסי׳ י׳ ,דהגם דיתכץ דכלפי שמיא גליא
דהוי הך מחצה שלו ,מ״מ כיון שבדיני
המשפט נפסק דאינו זוכה בהך מחצה ,מהני
זה לגדע בכח בעלותו בטלית ,וממילא לא
מצי להקדישה ,וד״ז הוא מכלל ההלכה של
״אינו ברשותו״ .וא״ב עד״ז י״ל גם לענין
ספק בכור ,דכיון דהוי הישראל מוחזק בבכור
וזוכה בו מדינא דהממע״ה הרי דמהני זה
לגדע בבעלות הכהן ,וממילא לא חייל איסור
גיזה ועבודה אפי׳ מספק ,שהרי קדושת בכור
נמי תליא בדין ממון כהן] .ועי׳ בריטב״א
כאן ,דמשמע דלא תליא רק במה דהוי ממונו
של כהן ,אלא במה דיש כח לכהן להקדישו,
וז״ל ״דמחמת הכהן וזכותו הוא שאסורין
בגיזה ועבודה כאילו הקדישן כהן״ ,וכיון
דאין כח לכהן להקדישן ממילא לא חייל
איסור גיזה ועבודה ואפי׳ מספק ,וכמש״נן.

דרכו של הגרש״ש בביאור הסוגיא
י( והנה הגרש״ש בשע״י )ש״ה פ״י( כ׳
ליישב הקושיא מלוקח ב׳ אילנות
באופן אחר ,והוא ע״פ מה שייסד שם דהא
דמבואר בסוגיין דחשבינן להמוחזק כבעלים,
הוא רק לענין זכות ההשתמשות בפועל,
אולם הבעלות האמיתית על הממון לא פקעה
ע״י דין הממע״ה ,שהרי אם יבא אליהו
ויברר האמת יוחזר החפץ לבעלים
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האמיתיים ,וכיון דהספק על הבעלות
האמיתית לא הוכרע ,לכך מביא מספק ואינו
קורא ,דחיוב ביכורים לא תליא בבעלות על
ההשתמשות בפועל ,אלא בבעלות האמיתית
על גוף החפץ ,ומאחר ולהצד דכלפי שמיא
גליא דהוי איהו בעלים חייב בביכורים ,לכך
מביא ואינו קורא] .ונמצינו למדים מדבריו
דהא דמבואר בסוגיין דהזוכה בממון מדין
מוחזק חשיב בעלים ,אין זה משום דמהני
דין מוחזק להכריע את הספק ,וכמש״נ לעיל
לדרכו של אחי קונה״ס ,אלא דהא גופא
שבמשפטי הממון הדין הוא הממע״ה ,ויש
לו את השליטה בפועל על הממון ,מהני זה
לאשוויי ליה לבעלים ,ולהלן יתבאר בעז״ה
דכ״ה שיטת רש״י והריטב״א בסוגיין[.
ולדרכו של הגרש״ש א״ש היטב מה
שהקשינו לעיל מהא דאמרי׳
בסוגיין דאי תקפו כהן מוציאין מידו לא חייל
איסור גיזה ועבודה ואפי' מספק ,והק׳ ע״ז
דמאי שנא ספק בכור מלוקח ב׳ אילנות ,דהגם
דמוציאין הקרקע מיד הלוקח ,אפ״ה חשיב
הלוקח ספק בעלים ,ומשו״ה מביא ואינו
קורא ,ואמאי לא נימא כן גם גבי ספק בכור,
דאע״ג דמוציאין הבכור מיד הכהן ,מ״מ אכתי
חשיב הכהן ספק בעלים ,ויחול איסור גיזה
ועבודה מספק .ולפי המבואר בדברי הגרש״ש
הוא מיושב היטב ,דקדושת בכור לא תליא
כלל בבעלות האמיתית על קנין החפץ ,אלא
בבעלות על ההשתמשות בפועל ,וכיון דלענין
ההשתמשות בפועל פסקינן דהוי המוחזק
בעלים ,א״ב נמצא דכלפי הבעלות על
ההשתמשות בפועל לא הוי הכהן בעלים כלל.
ועיי״ש בדברי הגרש״ש שב׳ לבאר עפ״י
דרכו מאי דרחי רבה ״לעולם
אימא לך תקפו כהן מוציאין מידו ואפ״ה
אסורין בגיזה ועבודה דקדושה הבאה מאליה
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שאני״ ,דאין כוונת רבה לדחות דקדושת
בכור לא תליא כלל בדין ממון כהן ,אלא
באמת גם למסקנא תליא קדושת בכור בדין
ממון כהן ,אלא רק דכיון דהוי קדושה הבאה
מאליה ,ע״כ לא תליא בבעלות לענין זכות
ההשתמשות בפועל ,אלא תליא בבעלות
האמיתית על גוף הדבר ,והלכך נהי דתקפו
כהן מוציאין מידו ,ואין לו לכהן שליטה
ממונית על הבכור ,מ״מ כיון דיתכן דכלפי
שמיא באמת הוי איהו בעלים על גוף הדבר,
על כן שפיר חיילא קדושת בכור מספק.
יא( וכמובן שביאור זה שייך רק לפי מה
שנקט בקונטרס הספיקות
דחמ״ק אינה מטעם חזקה קמייתא דאיסורא,
אלא מטעם מוחזק ]וכן נקט הגרש״ש בשע״י
ש״ה פי״ד[ ,דלפ״ז שפיר י״ל דהא דזוכה
בממון מתורת מוחזק מהני זה רק לענין
ההשתמשות בפועל וכמש״נ .משא״כ לדרכו
של אחי קונה״ס ,דחמ״ק מהני מתורת חזקה
קמייתא דאיסורא ,ומהני להכריע את הספק
לגמרי ,הרי שאין לפרש כן ,דהרי אפי׳ אם
נימא דקדושת בכור תליא בבעלות האמיתית,
מ״מ כיון שהוכרע הספק מכח חמ״ק דהוי
ממונו של ישראל ונקטינן דאין לכהן בו תורת
בעלות כלל ,ממילא לא חייל בזה קדושת
בכור כלל ,ואמאי אסורין בגיזה ועבודה.
ונראח דלדרכו של אחי קונה״ס על כרחך צריך
לפרש דכוונת רבה לדחות דכיון דהוי קדושה
הבאה מאליה ,ע״כ לא תליא קדושת בכור
בדין ממון כהן כלל ,אלא רק במה שבמציאות
הוי פטר רחם ,ולכך לא מהני חמ״ק להכריע
לענין איסור גיזה ועבודה .ואין להק׳ דכיון
דמהני חמ״ק להכריע דהוי ממונו של
הישראל ,א״כ בהכרח דאינו בכור כלל ,ושוב
ליכא איסורא ,רזה אינו ,דחמ״ק מהני להכריע
דוקא לגבי איסורין שהם בתולדה מדין
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הממון ,משא״כ איסור גיזה ועבודה כיוון דלא
תליא בדין הממון ,ל״ש גביה הכרעת חמ״ק.
]אכן זהו רק למאי דדחי רבה דקדושה
הבאה מאליה שאני ,משא״ב לס״ד,
הרי בודאי תליא קדושת בכור בדין ממון כהן
וכמש״נ לעיל .ואין להקשות דלפי הס״ד
אמאי ספק בכורות אסורין בגיזה ועבודה,
)שהרי לס״ד קדושת בכור תליא בדין ממון
כהן ,וא״כ אמאי לא תהני חמ״ק להכריע את
הספק( ,רזה אינו ,שהרי לס״ד תקפו כהן אין
מוציאין מידו ,וא״כ לא מהני חמ״ק להכריע
את הספק כלל ,ולהכי מספק אסורין בגיזה
ועבודה[.
ויסוד ד״ז ]דחמ״ק לא מהני להכריע ספק
איסור שאינו מסתעף ישירות מהספק
שבממון[ ,מפורש הוא בגמ׳ לק׳ מ ,א( ,דאתי
הש״ס להוכיח דהא דתניא דהספיקות נכנסים
לדיר להתעשר מיירי בספק פדיון פטר חמור,
דאי מיירי בספק בכור בהמה ,א״כ נהי
דמוקמינן הממון בחזקת הישראל ,מ״מ כיון
דאמר רחמנא ״יהיה קודש״ ולא שכבר
קדוש ,אינו חייב במעשר ,ע״כ .ולכאו׳ צ״ע,
דכיון דמהני חמ״ק להכריע דהוי ממונו של
הישראל ,א״כ אמאי לא יועיל גם להכריע
דלא הוי פטר רחם כלל ,וממילא נמצא
דמעולם לא היה קדוש ושפיר חייב במעשר.
אלא על כרחך מוכח כמשנ״ת ,דהגם דמהני
חמ״ק להכריע את הספק ,מ״מ זהו רק לגבי
הממון עצמו ,משא״כ לגבי ספיקא דאיסורא
שאינו מסתעף ישירות מדין הממון ,לא מהני
בזה הכרעת חמ״ק.
טעמא דלא מוקמינן ספק בכור אחזקת חולין
יב( והנה בעיקר הך מילתא דספק בכורות
אסורין בגיזה ועבודה ,יש לעי׳
אמאי לא מוקמינן הבכור אחזקה קמייתא
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שהיה חולין במעי אמו .ויעוי׳ בתוס׳ הרא״ש
בסוגיין דבריש דבריו כ׳ לדון דזהו עצם הספק
גבי מסותא וספק בכיר ,אי מוקמינן אחזקת
חולין אם לאו ,אולם מסיק דאין לפרש כן,
ולא נת׳ מדבריו מאיזה טעם הוא ,דאמאי
באמת לא מוקמינן כה״ג אחזקת חולין.
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תפלז

דלא הוכרע הספק בממון ,ל״ש דיוכרע הספק
איסור שהוא בתולדה מדין הממון ,ורק למאי
דדחי רבה דקדושה הבאה מאליה שאני,
דלפ״ז נמצא דקדושת בכור לא תליא כלל
בדין ממון כהן ,א״כ הוקשה להר״ן דאמאי
באמת לא נוקי הבכור אחזקת חולין ,וככל
ספק איסור דמוקמינן אחזקה ,ולזה הוצרך
הר״ן לחדש דליכא כלל חזקת היתר גבי
בכור .אכן לשי׳ הראשונים דאיכא חזקת
חולין גבי בכור אכתי קשיא ,אמאי לא
מוקמינן הבכור אחזקת חולין ,ומצאתי שהק׳
כן בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ק סי׳ קס״ן( ,וכ׳
להוכיח מזה דהא דאסודין בגיזה ועבודה
הוא אך מדרבנן ,וצ״ע.

ונראה דלדרכו של הגרש״ש תתיישב היטב
קו׳ זו ,דלפי דבריו נמצא דגם למאי
דדחי רבה דקדושה הבאה מאליה שאני ,מ״מ
אכתי תליא קדושת בכור בממונו של כהן
]ורק דתליא בבעלות האמיתית ולא במה
דהוי שלו ע״פ משפטי הממון ,וכמש״נ
לעיל[ ,וא״כ היות והספק איסור הוא בתולדה
מהספק ממון ,והספק בממון לא הוכרע,
ממילא לא מהני החזקת חולין להכריע את
הספק איסור בלחוד.

שיטת רש״י והריטב״א בדין תקפו כהן

אכן לדרכו של אחי קונה״ס ,דלפום מאי
דדחי רבה דקדושה הבאה מאליה
שאני ,לא תליא קדושת בכור בדין ממון כהן
כלל ,אכתי קשיא ,אמאי לא מוקמינן הולד
אחזקת חולין ,והרי דין האיסור לא תליא
כלל בדין הממון ,וא״כ מאי שנא מכל ספק
איסור דמוקמינן אחזקה .אכן עיקר ד״ז
דלבכור איכא חזקת חולין ,באמת אינו
מוסכם ונחלקו בזה הראשונים ,וכמו שהביא
בתשו׳ הגרעק״א ח״ה סי׳ ע״ט .ויעוי׳ בר״ן
בסוגיין שב׳ להדיא דליכא בבכור חזקת
היתר וז״ל ,״אלא התם שאני דקדושה הבאה
מאליה שאני ומעולם לא היה לה חזקת היתר
ואיסורן מאליו הוא בא״ .והנה מרהיטת
דבריו משמע דהא דהוצרך לחדש דליכא
לבכור חזקת היתר ,הוא רק למאי דמשני
רבה דקדושה הבאה מאליה שאני ,משא״כ
לס״ד א״צ לומר כן ,וצ״ב .וע״פ האמור
נראה ,דלס״ד דקדושת בכור לא תליא בדין
ממון כהן כלל לא הוקשה להר״ן מידי ,דכיון

יג( והנה כדרכו של הגרש״ש בביאור
סוגיין ]דהא דחשבינן להמוחזק
בעלים אין זה מטעם דמהני דין מוחזק לברר
דהוי איהו בעלים[ ,נראה להוכיח כן בשיטת
רש״י והריטב״א )החדשים( בסוגיין ,דהנה יעוי׳
ברש״י בד״ה לעולם שב׳ וז״ל ,״דאפי׳ תקפו
כהן מוציאין אותו מידו ,מסתמא בחזקת
ישראל ולעולם הכהן קרוי מוציא״ .ועד״ז כ׳
בריטב״א וז״ל ״כי סתם תקפו כהן מוציאין
מידו כי הוא חשוב המוציא מחבירו״ .ומשמע
מדבריהם דהא דמוציאין מידו אין זה משום
שהוכרע הספק דהוי הבכור של ישראל ,אלא
משום דדיינינן להכהן כממע״ה .ויעוי׳ ברי״ט
אלגזי על בכורות )פ״א אות ח׳ ס״ז( שב׳ בזה
בתוספת ביאור וז״ל ,״המוציא מיד הכהן לאו
מוציא מחבית מקרי ,דאדרבה הכהן התופס
ורוצה לזכות בהם הוא נקרא מוציא ,דהוא בא
להוציא הדבר מחזקתו הראשונה ,כי סתם
מוציא מחבית לא מקרי אלא הבא להוציא
מחזקתו הראשונה״ ,והיינו דע״י תפיסת הכהן
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לא משתנה המוחזקות אלא אכתי הוי
הישראל ״מוחזק״ בבכור] .ויעוי׳ בקו׳
הראיות להריא״ז על ב״מ )פ״ט הי״ד( וז״ל,
״אם תפס א׳ מחבירו בלא ראיה בי״ד
מוציאין מידו ומעמידין הדבר על חזקתו״[.
ושורש ד״ז הוא ע״פ משנ״ת בכמה דוכתא,
דיסוד דין מוחזק אינו במה
שהממון הוא תח״י וברשותו ,אלא יסוד דין
מוחזק היא במה שמחזיקין את הממון
״בחזקת״ שהוא שלו ,וכיון שבגוונא דתקפו
כהן בא לידו הממון בדרך תקיפה וגזילה
ואין תפיסתו מורה על בעלותו ,לכך לא מהני
תפיסתו לאשוויי ליה ל״מוחזק״ בבכור אלא
אכתי הוי הבכור ״בחזקת״ הישראל ,ונהי
דהכהן הוי ״תפוס״ בבכור ,מ״מ מוציא
מחבירו מקרי זה שבא להוציא הממון
״מחזקתו״ .ונמצא מבואר לפ״ז בשיטת רש״י
והריטב״א דהא דקיי״ל תקפו כהן מוציאין
מידו אין זה משום שהוכרע הספק דהוי
המוחזק בעלים ,אלא הוא משום דאכתי
מקרי הכהן מוציא מחבירו .ולפי״ז ע״כ צ״ל
דהא דמבואר בסוגיין דאי תקפו כהן מוציאין
מידו חשיב המוחזק לבעלים אין זה משום
שמהני דין הוא לברר את הספק ,אלא הוא
כדדכו של הגדש״ש ,דכיון שזכה בממון מדין
הממע״ה מהני זה גופא לאשוויי ליה דין
בעלים ,ועי׳ משנ״ת בזה עוד להלן באות י״ז.

ישוב קושית קונה״ס מדין לקוח
ע״פ דרכו של הגרש״ש
יד( והנה לדרכו של הגרש״ש ]וכאמור כ״ה
שי׳ דש״י והדיטב״א בסוגיין[,
אכתי תקשי קושית הקונטרס הספיקות,
דאמאי הספיקות נכנסים לדיר להתעשר,
ומדוע לא יפטד מדין לקוח ,דהרי לדרכו של
הגדש״ש הא דחשיב לודאי ממונו ,אין זה
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משום שהוכרע הספק ,אלא דע״י שזכה מדין
הממע״ה ממילא חשיב כבעלים לכל דיני
התורה התלויים בזכות ההשתמשות בפועל
וכמש״כ הגרש״ש ,וא״כ נמצא דהא דהוי
השתא בעלים הוא רק משום שזכה בממון
מכח משפט חכמים ,וזה הוי בגדר זכיה חדשה,
וא״כ לא עדיף מלקוח דפטור מן המעשר.
ונראה ליישב קו׳ זו ,דכיון דקודם הפדיון
בודאי היה הטלה שלו ,א״כ גם
השתא שזוכה בממון מדין הממע״ה אין זה
נחשב לזכיה חדשה ,דהלא ע״י שזוכה עכשיו
בממון נמצא דמעולם לא יצא הטלה כלל
מדשותו ,ולהכי לא קרינן ביה לקוח.
אולם מעתה לפ״ז תקשי קו׳ אחריתי,
רלפמש״נ נמצא דליכא בזה תורת
פדיון כלל ,שהרי דין פדיון פט״ח חייל רק
ע״י מה שנתפס הטלה בדין ממון כהן ,ואילו
הכא לא זכה הכהן בטלה זה מעולם ,שהרי
אפי׳ להצד דכלפי שמיא גליא דבאמת הוי
בכור ,מ״מ כיון שהישראל הוי מוחזק בטלה
וזוכה בו מדין הממע״ה ,נמצא דמעולם לא
יצא הטלה מרשותו ולא נעשה לממון כהן,
וא״כ ליכא בזה תורת פדיון כלל ,ואפי׳ לא
מספק.
אכן יש ליישב קושיא זו ע״פ דרכו של
הגרש״ש ,דהא דזוכה המוחזק בממון
מדין הממע״ה ונעשה עי״ז לבעלים ,זהו דק
לגבי הזכות על ההשתמשות בפועל ,אך מ״מ
הבעלות האמיתית לא פקעה ע״י דין
הממע״ה ,וא״כ להצד דכלפי שמיא גליא
דאכן הוי פטר חמור ,הרי באמת נתפס הטלה
בהפרשתו בדין ממון כהן ,והא דזוכה בו
השתא הישראל מדין הממע״ה אין זה מגרע
בבעלות הכהן ,ושפיר חייל הפדיון .ועי׳ בזה
בחזו״א על בכורות )סי׳ י״ז ס״ח(.
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טו( אולם אכתי צ״ע לפי ביאור זה ,אמאי
תלתה הגם׳ דינא דהספיקות
נכנסים לדיר להתעשר בדין תקפו כהן אי
מוציאין מידו .ולעיל נת׳ דכוונת הגמ׳ בוה,
דהא דתקפו כהן מוציאין מידו ,הוי זה ראיה
דדין מוחזק מהני להכריע את הספק ,ולהכי
חשיב לודאי ממונו לענין מעשר ,משא ״כ אי
תקפו כהן אין מוציאין מידו ,הרי על כרחך
דדין מוחזק מהני רק מתורת ספק ,וממילא
הוי פוטר ממונו בממונו של כהן .אולם
לדרכו של הגרש״ש לא ניתן לפרש כן ,שהרי
לדרכו הא דחשיב לודאי ממונו אין זה משום
שהוכרע הספק ,אלא דע״י שזכה בממון מדין
הממע״ה מהני זה לאשוויי ליה לבעלים,
וא״כ צ״ע אמאי תליא ד״ז בדין תקפו כהן,
והלא אפי׳ אי תקפו כהן אין מוציאין מידו,
מ״מ כל זמן שלא תקף הכהן והוי הישראל
מוחזק שפיר י״ל דהוי איהו בעלים.
ובפשוטו היה נראה ,דיסוד ד״ז דדין
הממע״ה מהני לאשוויי ליה
לבעלים ,מתלי תליא בגדר דין הממע״ה ,דרק
אם מהני דין הממע״ה מתורת ודאי ופסקינן
בדיני המשפט דהוי ממון שלו ,ממילא חשיב
עי״ז לבעלים ,משא״כ אם הא דמוקמינן
הממון בידו אינו אלא מתורת ספק ,דב״ד אין
עושים מעשה להוציא מידו ,לא מהני זה
לאשוויי ליה לבעלים .ואשר לפי״ז שפיר
תלתה הגט׳ יסוד זה בדין תקפו כהן ,שהרי
נידון זה אם דין הממע״ה הוי דין ודאי או
דין ספק ,תליא בדין תקפו כהן אי מוציאין
מידו או אין מוציאין מידו ,וכמש״נ לעיל.
טז( אמנם אכתי צ״ע בזה ,דיעו״ש בדברי
הגרש״ש בשע״י )ש״ה פ״א(

גדול

תהלט

שהביא מה דהק׳ מהר״י באסן על הא דקיי״ל
דבספק ממון אזלינן לקולא ואמאי לא דיינינן
ליה כספק איסור גזל ולחומרא ,ויישב בזה
הגרש״ש ע״פ דרכו ,דהוא משום דיסוד
אזהרת ״לא תגזול״ הוא שלא לגזול מחבירו
מה שהוא שלו ע״פ דיני המשפט ,והיכא
שזוכה בממון מדין הממע״ה ,כיון דע״פ דיני
המשפט חשיב בעלים ,ליכא בזה דררא דגזל.
וא״כ מבואר מזה דהא דחשבינן ליה לזה
שזכה בממון מדין הממע״ה כבעלים על
הממון ,זהו היסוד להא דקיי״ל בכל דוכתא
דספק ממונא לקולא ,והלא הך כללא דספק
ממונא לקולא בודאי לא תליא בדין תקפו
כהן ,שהרי גם אם תקפו כהן אין מוציאין
מידו ,מ״מ כל זמן שלא תפס הדין הוא
דהממע״ה ואזלינן לקולא לנתבע ,וא״כ על
כרחך דהא דחשיב לודאי ממונו ]וא״צ
לחוש לאיסור גזל וכנ״ל[ ,אינו תלוי כלל
בדין תקפו כהן ,ומעתה שוב צ״ע אמאי
תלתה הגר׳ דינא דהספיקות נכנסים לדיר
להתעשד בדין תקפו כהן.
]ואילי אפ״ל ,דבאמת הא דבספק ממון
אזלינן לקולא אינו משום דחשבינן
למוחזק כ״בעלים״ ,אלא הביאור בזה הוא
דכל שע״פ דיני המשפט רשאי לעכב אצלו
הממון אין בזה איסור גזילה ,דגדר איסור
גזילה הוא שלא לעכב אצלו מה שע״פ דיני
המשפט צריך ליתן לחבירו ,והיכא שהדין
הממע״ה ,כיון שע״פ דיני המשפט רשאי
לעכב אצלו הממון)הגם שאינו בעלים( ,אין כזה
דררא דגזל ,אולם לא נאמר בזה דע״י שזוכה
בממון מדין המע״ה חשבינן ליה ל״בעלים״,
דנידון זה כבר תלוי בדין תקפו כהן אי
מוציאין מידו ,ושפיר תלתה הגט׳ דינא
דהספיקות נכנסים לדיר להתעשר בדין תקפו
כהן ,וצ״ען.

תסט

בלל

סימן יא

ביאור חד ש בסוגיין ע״פ דברי ר ש״י
והריטב״א
יז( ונראה לבאר את תליית הגס׳ לדרכו של
הגרש״ש ,ע״פ המדויק בדברי
רש״י ד״ה ואי ס״ד ,וז״ל ,״נמצא זה אי יצא
בעשירי פוטר ממונו בממונו של כהן״ ,ונראה
דמדברי רש״י אלו מתבארת דרך חדשה
בביאור בסוגיין ,דהנה במש״ב רש״י ״אי יצא
בעשירי״ מפורש דראיית הגמ׳ היא דוקא
מגוונא דיצא הטלה בעשירי ,משא״כ אי יצא
בתשיעי אין בזה גריעותא כלל ,וד״ז צ״ב,
דממ״נ אם להצר דתקפו כהן אין מוציאין
מידו לא דיינינן ליה כודאי ממונו ,א ״כ לא הוי
הך טלה שזכה בו מספק בר חיובא כלל ,וא״כ
אפי׳ אי לא יצא בעשירי אלא בתשיעי ,אין
כאן מנין של עשרה לחייב במעשר ,ואמאי
העמיד רש״י את ראיית הגמ׳ דוקא ביצא
בעשירי .ובאמת כדברי רש״י מדוקדק מלשון
הגמ׳ ״דהוי פוטר ממונו בממונו של כהן״,
ומשמע דליכא גריעותא אלא בעשירי ,דאתי
לפטור בו את השאר ,אכן הדברים צ״ב וכנ״ל.

גדול

לגרע את כח הבעלים ,וממילא אינו יכול
להתפיס בטלה חלות קרושת מעשר ,ולפיכך
כ׳ רש״י דזה שייך דוקא בגוונא דיצא
בעשירי .ובזה מדוקדק מש״כ רש״י וז״ל,
״ואי ס״ד דיש לכהן ׳צד זכיה׳ בו ,נמצא אם
יצא בעשירי וכו״׳ ,והיינו דס״ל לרש״י דעצם
ה׳צד זכיה׳ דיש לכהן בממון הוא דמגרע
בכוחו של הישראל לענין חלות המעשר.
באופן דהא דמהני תפיסת הכהן בשה אין זה
״סימן״ דלא הוי ממונו של הישראל ,שהרי
באמת הוי ממונו לכל מילי ,אלא רק דהוי זה
״סיבה״ לגרע בבעלותו ע״י דיש לו לכהן
זכות תפיסה כשה ,וכיון דנגרעה בעלותו שוב
לא מצי להתפיס קדושת מעשר א .וכן משמע
כביאור זה בריטב״א שגרס בגמ׳ ״אע״פ
שלא תקפו כאילו תקפו דמי״ והיינו דכיון
דמהני תקיפה ,דיינינן ליה כאילו כבר תקף.
וכן נראה מלשון הריטב״א שכ׳ בביאור ד׳
הגמ׳ וז״ל ״דכיון דתקפו כהן מהניא ליה
תפיסה ,הא אית ליה בגויה דררא דממונא״,
והיינו דע״י שיש לו כה תקיפה מהני זה
להקליש כח בעלות הישראל בממון] .ועי׳ בזה
במשנת ר׳ אהרן על ב״מ עמ׳ נה[.

ונראה דמבואר מרברי רש״י אלו דבאמת
גם להצר רתקפו כהן אין מוציאין
מידו ,מ״מ דיינינן להמוחזק כבעלים בממון
שתח״י] ,וכפי שהעלינו מדברי הגרש״ש,
דיסוד ד״ז שהמוחזק חשיב בעלים על הממון
שזכה בו ,הוא היסוד להא דקיי״ל בכ״ד
דספק ממונא אזלינן לקולא ,וד״ז לא תליא
כלל בפלוגתא דתקפו כהן אי מוציאין מידו
וכמש״נן ,ורק דס״ל להש״ס דאי תקפו כהן
אין מוציאין מירו ומועלת תפיסה ,הרי דמהני
מאי דאית ליה לכהן זכות תפיסה בטלה

ולהמבראר נמצא ראזלו בזה רש״י
והריטב״א לטעמייהו ,שהרי
נת׳ לעיל דלשי׳ רש״י והריטב״א יסוד הדין
דתקפו כהן מוציאין מידו אין זה משום
דמהני דין מוחזק להכריע את הספק ,אלא
הוא משום דדיינינן להכהן כממע״ה ,ולפיכך
הוצרכו לפרש דהא דהוי פוטר ממונו בממון
כהן ,אין זה משום דהוכרע רהוי ממונו של
כהן ,אלא הוא משום רהא גופא רמהני

א .ובנוסח אחר קצת י״ל דאין הגדר בוה דהזכות
תפיסה של הכהן מחני לגרע בבעלות הישראל,
אלא דכיון דמהני תפיסת הכהן .נמצא דאית ליה

צד בעלות בממון זה ,ולאו כל כמיניה למיחל
קדושת מעשר כנגד בעלות הכהן ,ולהפקיע את
זכותו ,ודו״ק.

כלל

גדול

סימן יב

תפיסת הכהן מהני זה לגרע בזכיית הישראל
בממון וממילא לא מצי לעשר וכמש״ני.
יח( והנה האחרונים דנו גבי אתרוג שקנה
מחבירו ואיכא ספק בדין אם
מהני הקנין ,דמספק מוקמינן אחזקת המוחזק
ואי תפס חבירו אין מוציאין מידו ,ונסתפקו
האחדונים אי בכה״ג קדינן ביה ״לכם״ .ועי׳
בשו״ת חמדת שלמה )חו״מ סי׳ י׳ סעי׳ ו׳(.
שצידד לומר דכיון דמהני תפיסה באתרוג לא
קרינן ביה ״לבם״ ,אולם באמרי בינה )דיני
יו״ט סי׳ כ״א סעי׳ ז׳( ,נקט דהגם דמהני תפיסה
מ״מ כל עוד האתרוג בחזקתו ולא תפסו
חבירו ,הוי איהו בעלים וקרינן ביה ״לכם״
עיי״ש .ובפשוטו נידון זה תליא בב׳ הדרכים
שנת׳ לעיל בפירוש סוגיין ,דאם נימא דיסוד
ר״ז דמהני תפיסה מהמוחזק הוי זה ״ראיה״
דלא הוכרע הספק ומשו״ה לא דיינין ליה

תרמא

כודאי ממונו ,א״כ הוא הדין לענין דין
״לכם״ ,כיון דהוי רק ספק שלו ,לא קרינן
ביה ״לכם״ .אולם לפמש״נ בדבדי דש״י
והריטב״א בסוגיין ,דבאמת גם היכא דמהני
תפיסה מ״מ דיינינן להמוחזק כבעלים ודאי,
ומשו״ה חשיב ״בר חיובא״ לענין חיוב
מעשר ,ורק דלענין התפסת חלות מעשר אמרי׳
דכיון דאית ליה לכהן זכות תפיסה בטלה
מהני זה לגרע בעלותו של הישראל בטלה,
ולא מצי להתפיס בו קדושת מעשר ,א״כ
בפשוטו הוי זה דין מסויים לענין קדושת
מעשר דלא מצי לאתפוסי קדושת מעשר
בגוונא דלית ליה בעלות גמורה בממון] ,וכן
לפמש״נ לעיל )הערה א׳( דלאו כל כמיניה
למיחל קדושת מעשר ולהפקיע את ממון
הכהן ,א״כ הוי זה דין מסויים לגבי חלות
קדושת מעשר[ ,משא״כ לגבי דין אתרוג
שפיד קרינן ביה ״לכם״ ,ודו״ק.

סימן יב

בביאור פלוגתת התום׳ והרא״ש
בדין משכיר בית לחבירו ונתעברה השנה
ביאור דברי התום׳ והרא״ש בטעמא
דשמואל דכולו לשוכר
א( תיד״ה פוטר ממונו בממון כהן וז״ל,
״וכן הוא מסקנא דאם תקפה
כהן מוציאין מידו ,ותימה דבפ׳ השואל )לק׳
כ .שוב ראיתי בשע״י שם שב׳ הגרש״ש לבאר
בתוך דבריו הא דתלתה הגם׳ נידון זה אם
המוחזק מצי לעשר ,בדין תקפו כהן אי מוציאין
מידו ,דאי תקפו כהן אין מוציאין מידו ,ואית ליה
לכהן זכות תקיפה בממון זה ,מהני זה לפוטרו
מחיוב מעשר מדין שותפות ,כמבואר בבכורות )נו,
 ,pדשותפות פוטרת מן המעשר ,דילפינן מקרא

קב .בן ובפדק בית כוד )ב״ב קה ,א( גבי
ששכר מדחץ מוקי שמואל הא דיחלוקו
באמצע החודש ,אבל בבא בסוף החודש
לשוכר ,והא מסיק הבא דמוציאין מידו,
דהתם נכנס בהיתר לכך מהניא תפיסתו,

אחד
בבא
כולו
וי״ל
אבל

ד״יהיה לך״ ולא של שותפות .אלא שלפי דבריו
על ברתך דאין קושיית הגמ׳ דוקא מיצא בעשירי,
שהרי אפי׳ אם יצא בתוך העשרה מ״מ כיון דהרי
שותפות אינו בר תיובא כלל ,דשותפות פוטרת
מחיוב מעשר בכל העשרה ,ותקשי עליו מדברי
רש״י רפי׳ להדיא דבל קו׳ הגמ׳ הוא דוקא ביצא
בעשירי.

תקמב

כלל

סימן יב

הבא לא בהיתר תפס כי אם בספק״ .וקושית
התוס׳ צ״ע ,דמה ענין משכיר בית לחבירו
לתקפו כהן ,והלא במשכיר בית לחבירו
הספק נולד על התשלומין אי מחוייב בדמי
השכירות על חודש הי״ג אם לאו ,ובדמי
השכירות הוי השוכר מוחזק מעיקרא ,ולא
דמי לתקפו כהן ,דבא הבכור ליד הכהן ע״י
תפיסה ,ולהכי מוציאין מידו ,וכבר נתקשה
בזה בתשר הגרעק״א )תנעא סי׳ נ״ה( ,עיי״ש.
ובפשוטו יש ליישב ,דבמשכיר בית
לחבירו ונתעברה השנה הוי
שורש הספק על זכות ההשתמשות בבית
בחודש הי״ג ,אי הוי של המשכיר או של
השוכר ,וספק זה נולד כבר בתחילת השנה
כשהוציא לשון שנים עשר דינר זהב לשנה
מדינר זהב לחודש .וכיון דבהך ספק נפסק
מכח חמ״ק דהוי של המשכיר ,א״כ נמצא
דמה שמשתמש השוכר בבית בחודש זה,
הוא בתורת תפיסה על התשמישים המוחזקים
למשכיר ,וממילא יש לחייבו בדמי השכירות
שהם חלף התשמישים של חודש זה א.
ותי׳ ע״ז התוס׳ וז״ל ,״וי״ל דהתם נכנס
א .ובסברא זו מצינו בקונטרס הספיקות
שב׳ ליישב את ר׳ הרא״ש ,רמחד גיסא ס״ל רתפיסה
לא מהני אפי׳ קודם שנולר הספק וכמש״ב התרוה״ר
בסי׳ שכ״א ,ואילו גבי משכיר בית לחבירו כ׳ הרא״ש
)בסוף פ׳ השואל סי׳ ל׳( ,דהא דלא מהני תפיסת השוכר
הוא משום שהספק נולד כבר בתחילת החודש .וכ׳
הקונה״ס ליישב דבריו ,״ראם לא היה מקרי נולד
הספק בתחילת החודש אלא אחר כלות החודש ,א״כ
תו אין הספק נופל אלא בחיוב השוכר אם חייב
לשלם לו עבור חודש העיבור ,בכה״ג לא מפקינן
מיניה דהשוכר ,משום ראיהו מקרי מוחזק לגמרי ,וגם
חמ״ק לומר כמו שמתחילה לא היה חייב כך הוא
עכשיו ,אלא לפי שבתחילת החודש נופל הספק
ומוקמינן לה בחזקת בעלים ,ממילא זה השוכר שדר
בה חייב לשלם״ ,והוא כמש״נ.
והנה האחרונים נסתפקו גבי חמ״ק אי מהני זווקא
)כלל ג׳ ס״ב(
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בהיתר״] ,והא דחשיב ״בהיתר״ יש
לפרש בתרי אנפי ,חרא משום דתחילת
כניסתו לבית )בתחילת השנה( הוא בהיתר,
ושנית משום דלא מיחה בו בתחילת החודש,
ויעוי׳ בזה בלשון הריטב״א )הישנים( )ז ,א(
גבי ההוא שטר דכתיב ביה שנים סתמא[.
אכן יעוי׳ ברא״ש בפ״ק דב״מ אות י״ג שתי׳
ע״ז באופן אחר וז״ל ,״ומ״ד התם בא בסוף
החודש לשוכר ,לאו משום דמהניא תפיסה
מספיקא ,אלא סבר מדלא בא עד סוף החודש
ודאי אודויי אודי ליה דלשנה השכירו ולא
לחודשים״ .ומבואר מדברי הרא״ש דלא ניחא
ליה בתי׳ התוס׳ ד״נכנס בהיתר״ ,וצ״ב ביסוד
מחלוקתם.
ב( עוד יש לדקדק בדברי התוס׳ והרא״ש,
דהנה יעוי׳ ברא״ש שהביא את
דברי ר׳ נחמן רפליג אשמואל וס״ל דאפי׳
בא בסוף החודש כולו למשכיר ,וקיי״ל כר׳
נחמן לדינא ,והוכיח מזה הרא״ש להלכה
דתקפו כהן מוציאין מידו .אכן בתוס׳ לא
הזכירו מידי מדברי ר׳ נחמן ,ובפשוטו ס״ל
להתוס׳ דדינא דר׳ נחמן לא שייכא כלל לדין
לגבי החפץ או אף לגבי דמיו ]וכגון בכלים שאינם
עשויים להשאיל ולהשכיר או גודרות)דאין להם חזקה(
ואכלם התופס אי מוקמינן להו אחמ״ק וחייב לשלם
דמיהם[ .ויעוי׳ כתומים )סי׳ ע״  3ס״ל ,פ״ז( שנקט דלא
מהני ,וכ׳ להוכיח כן מד׳ תשו׳ הרשב״א )ח״ג סי׳ ע״ב(
יעו״ש .אכן יעוי׳ בנחל יצחק שב׳ להוכיח דמהני
חמ״ק אף לגבי דמי החפץ ,מהא דמשכיר בית
לחבירו ונתעברה השנה ,דקיי״ל כר׳ נחמן דכולו
למשכיר ,הרי דמוקמינן אחמ״ק וחייב השוכר לשלם
את דמי השכירות ,אולם צ״ע מד׳ תשו׳ הרשב״א
הנ״ל .אכן לפמש״נ ניחא ,דשאני משכיר בית לחבירו
דהספק נולד כבר בתחילת החודש ,ומוקמינן את
חודש העיבור אחזקת מ״ק של המשכיר ונקטינן דמה
שדר השוכר הוא בתורת תפיסה על תשמישי
המשכיר ,וממילא חייב השוכר בדמי השכירות ,וכ״כ
באמרי בינה )דיני הלוואה סי ■ ע״ז( ,יעו״ש.
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תקפו כהן ,ודלא כהרא״ש ,וצ״ב בשורש
פלוגתתם .ובאמת מש״כ הרא״ש דסברת ר׳
נחמן דכולו למשכיר הוא מדין תקפו כהן,
הוא לכאו׳ תמוה ,שהרי סברת ר׳ נחמן
מבוארת שם )קב ,ב ,״דקרקע בחזקת בעליה
קיימא״ ,וזוהי סברא מסוימת לענין קרקע,
ומה שייך להביא מזה ראיה לדין תקפו כהן,
וכבר הק׳ כן הש״ך בתק״כ )סי׳ מ״ד-מ״ס
יעו״ש .וביותר צ״ע דהרא״ש בעצמו כ׳
בפסקיו בפ׳ השואל אות ל׳ ,דהא דפסקינן
כר׳ נחמן דכולו למשכיר ,הוא דוקא לגבי
שכירות קרקע ,דבחזקת בעליה עומדת,
משא״כ לגבי שכירות מטלטלין הלכה
כשמואל דהוי כולו לשוכר ,ואי נימא דהא
דאמר ר׳ נחמן דכולו למשכיר הוא מדין
תקפו כהן ,וכמש״כ הרא״ש בסוגיין ,א״כ מה
שייך לחלק בזה בין קרקע למטלטלי ,והלא
עיל!ר דין תקפו כהן הוא לגבי ספק בכור
דהוי מטלטלין ,וצ״ע.
עוד מצינו שינוי בין התוס׳ להרא״ש להלן
)ק ,א( בסוגיא דמחליף פרה בחמור
וילדה .דמבואר התם דבגוונא דקיימא הוולד
ברשות לוקח מהני תפיסת הלוקח בוולד,
ובתוס׳ הרא״ש שם הק׳ דאמאי מהני
תפיסתו ,והדי קיי״ל גבי ספק בכוד דאי תקפו
כהן מוציאין מידו ,ותי׳ ע״ז דזהו דולןא
בתפס הכהן בשמא ,משא״כ במחליף פרה
בחמור כיון דתופס הלוקח בברי ,שפיר
מהניא תפיסתו .ומבואר מדברי הרא״ש
דסוגיא דמחליף פרה בחמור שייכא לדין
תקפו כהן ,והא דמהני תפיסת הלוקח בוולד
הוא רק משום דאף בספק בכור מהני תפיסת
הכהן בטענת ברי .והנה יעוי׳ בתוס׳ שם שב׳
כדברי הרא״ש דהא דמועלת תפיסת הלוקח
בוולד הוא משום שתופס בברי ,אלא שהתוס׳
לא הזכירו מידי מסוגיא דתקפו כהן ,אלא רק
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תר,מג

כ׳ דסברא הוא שאין מועלת תפיסת הלוקח
בשמא וסתמו דבריהם ,וכבר דקדק מדבריהם
התומים בקיצור תקפו כהן )נ״ד ,נ״ה( דלשי׳
התוס׳ דין מחליף פרה בחמור לא שייך לדין
תקפו כהן ,ודלא כמש״ב הרא״ש ,וצ״ב גם
בפלוגתא זו.

ביאור שיטת הרא״ש בטעמא
דשמואל ודברי האחרונים בזה
ג( והנה בעיל,ד מש״כ הדא״ש לבאד דעת
שמואל דהא דכולו לשוכד הוא
משום ״דודאי אודויי אודי ליה דלשנה
השכירו ולא לחודשים״ ,כבר נתל,שו בזה
האחרונים טובא ,דיעוי׳ בפלפולא חריפתא
בסוגיין דהק׳ מהא דמבואר לק׳)קב ,ב ,דטעמא
דשמואל הוא משום ״דקא תפיס״ ,ומבואר
דזכיית השוכר לשמואל הוא מטעם ״תפיסה״,
ואילו מדברי הרא״ש מבואר דהוא מטעם
״הודאה״ ,דודאי אודויי אודי ליה ,ולא מטעם
״תפיסה״ .עוד הקשו האחרונים מהא דאיתא
שם דאי בא באמצע החודש יחלוקו את חודש
העיבור ,ולדרכו של הרא״ש דזכיית השוכר
הוא מטעם הודאה ,לכאו׳ אין לזה מובן,
דממ״נ אי בכה״ג דבא באמצע החודש איכא
הודאת בע״ד ]מדלא בא בתחילת החודש[,
א ״כ בדין הוא שיהיה כולו לשוכר ,שהרי
הודה לו דלשנה השכידו ,ואי נימא דליכא
הודאת בע״ד אלא בבא בסוף החודש ,א״ב
בדין הוא שיהיה כולו למשכיד ,דהרי ללא
טעמא דאודויי אודי ליה הוי כולו למשכיר.
וגם בעיקד מש״כ הדא״ש דשייך הודאת בע״ד
גבי משכיר בית לחבידו צ״ע טובא ,דהלא
שורש הספק בזה אינו על כוונתו ,אלא על
הלשון ,אי תפוס לשון ראשון או לשון אחרון,
ומה שבלבו הוי בכלל דברים שבלב ,וא״כ מה
שייך בזה כלל דין הודאת בע״ד ,וצ״ע.
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ובנתה״מ )כללי תפיסה סי׳ ג׳( פי׳ את ד
הרא״ש דמש״ב דמדלא בא עד
סוף החודש ״ודאי אודויי אודי ליה״ ,אין
הכוונה בזה להודאה ודאית אלא הוי רק ספק
הודאה ,והא דס״ל לשמואל דכולו לשוכר
הוא משום דכלפי הך ספק אי אודויי אודי
ליה ,הוי תפיסת השוכר קודם שנולד הספק,
ולפ״ז באמת זכיית השוכר היא מדין תפיסה
ולא מטעם הודאה .אלא שביאור זה מועיל
ליישב רק את ב׳ הקושיות הראשונות ,אולם
הקושיא השלישית עדיין לא תתיישב בזה.
וגם צ״ע על תירוץ זה ממה שהוכיחו
התדומת הדשן ) ס י ׳ שכ״א( והקונטרס הספיקות
)כלל ג׳ ס״ב( ,דלשיטת הרא״ש לא מהני תפיסה
אפי׳ קודם שנולד הספק .וגם מלשונו של
הרא״ש שב׳ ,״מדלא בא עד סוף החודש
ודאי אודויי אודי ליה״ ,משמע דהוי הודאה
ודאית ולא רק ספק הודאה ,וצ״ע.
ד( ויעוי׳ בתומים בקיצור תק״כ )אות מ״ד(
שב׳ לבאר ענין זה באופן אחר,
ולדדכו יתיישבו היטב דברי הרא״ש ,ותורף
דבריו ,דהא דאמרינן דמדלא בא עד סוף
החודש ודאי אודויי אודי ליה ,אין פירושו
דאיכא הודאת בע״ד של המשכיר שנתכוין
ללשון ראשון והשכירו לשנה ,דזה באמת
ל״ש כלל ,כיון דאין הספק בזה על כוונתו
אלא על הלשון וכמש״נ ,אלא רק דיש כאן
הודאה מצד המשכיר שתפיסת השוכר
בחודש הי״ג היא מדעתו ורצונו ,וממילא
דיינינן לתפיסת השוכר כתפיסה ברשות,
ולהכי הוא דהוי כולו לשוכר.
ולפ״ז א״ש כל הקושיות הנ״ל ,דהנה מה
שהק׳ הפלפולא חריפתא מהגמ׳ לק׳
)קב ,ב( דמבואר דטעמא דשמואל הוא משום
דקא תפיס ולא מטעם הודאה ,לק״מ,
דבאמת אין כוונת הרא״ש דזוכה מטעם
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הודאת בע״ד ,אלא רק דע״י דאודויי אודי
ליה הוי תפיסתו ברשות ,ונמצא דזכייתו
בחודש הי״ג היא מתורת תפיסה ולא מטעם
הודאה .וגם מה שהק׳ התומים מהא דאיתא
התם דאי בא באמצע החודש יחלוקו את
חודש העיבור ,א״ש ,דכיון דזוכה מטעם
תפיסה ברשות ,א״כ הדין מתחלק ,דעד
אמצע החודש ,כיון דאכתי לא בא המשכיר
לתובעו ,שפיר הוי זה תפיסה ברשות,
משא״ב מאמצע החודש דכבר תבעו
המשכיר ,שוב לא הוי תפיסתו ברשות ,ולהכי
חולקין .וגם לא קשיא מה שייכא הכא
הודאת בע״ד] ,שהרי מה שבלבו הוי בכלל
דברים שבלב[ ,דבאמת לא דיינינן הכא
מטעם הודאה על כוונתו ,אלא רק דהוי
הודאה שתפיסתו ברשות וכמש״נ.
פלוגתת התום׳ והרא״ ש ביסוד הדין
דתקפו כהן מוציאין מוציאין מידו
ה( או ל ם אכתי צ״ע בזה ,דהנה בעיקר
ההלכה דתקפו כהן מוציאין
אותו מידו נראה דיש בזה פלוגתא בין התוס׳
והרא״ש בסוגיין] ,וכבר עמד ביסוד הדברים
הגרנ״פ זצ״ל ונפרש הדברים לדרכו בשינוי
קצת[ .דהנה בדברי התום׳ שפי׳ דטעמא
דשמואל דאפי׳ בא בסוף החודש הוי כולו
לשוכר משום ״דבא לידו בהיתר״ ,מבואר
דהא דלא מהני תפיסה בספק ממון ,וכדקיי״ל
גבי ספק בכור דאי תקפו כהן מוציאין אותו
מידו ,הוא משום שתפיסת הכהן היא שלא
בהיתר אלא בגזילה ,ותפיסת גזילה לא מהני
לאשוויי ליה תורת מוחזק ,וכן איתא במאירי
בכתובות )יט .א( ובגידולי תרומה )שער ס״ח אות
אק] ,ועי׳ בקונה״ס )כלל ז׳ ס״א( ובמש״כ שם
בהערה ה׳ ,ובקצה״ח )סי׳ ק״נ ריש סק״ב([,
ולפיכך גבי משכיר בית לחבירו ,דהוי
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תפיסתו שלא בדרך גזילה אלא בהיתר ,שפיר
מהני תפיסתו וכמש״ב התום׳.
אכן מלשון הרא״ש בסוגיין ,משמע דפליג
בזה על התוס׳ ,וז״ל ״אבל מי שהוא
מסופק בדבר אם הוא שלו אם לאו לא
מהניא תפיסתו לאפוקי מתמ״ק״ ,ומשמע
דהא דמוציאין מידו ,אין זה משום שבא לידו
הממון בגזילה ,אלא משום דתפיסה לא מהני
לאפוקי מחמ״ק .והיסוד בזה הוא ,דהיכא
דתפיסתו היא כנגד חמ״ק לא חיילא על
תפיסתו תורת ״מוחזק״ ,אלא אכתי הוי
הממון בחזקת המ״ק ,דחלות דין ״מוחזק״
לא תליא במה שהממון הוא תח״י ברשותו,
אלא יסוד דין מוחזק הוא במה שתופס הדבר
כבעלים ,ו״מוחזק״ לן שהדבר הוא שלו ]ועי׳
בזה להלן סי׳ י״ד אות ז׳[ ,ולהכי בגוונא
שתפיסתו היא כנגד חמ״ק לא נעשה כלל
ל״מוחזק״ בממון אלא אכתי הוי בחזקת
המ״ק ,ואיהו הוי רק ״תפוס״ ,ולהכי מוציאין
מידו ,ד״תפיסה״ ו״חזקת ממון״  -חזקת ממון
אלימה טפי ,ודיינינן להתופס כמוציא ועליו
הראיה] ,ועי׳ היטב ברי״ט אלגאזי על בכורות
פ״א אות ח׳ ס״ז ומשנ״ת בדבריו לעיל סי׳
י״א אות י״ג[ ,וזהו שב׳ הרא״ש בלשונו ,ד״לא
מהניא תפיסתו ׳לאפוקי׳ מחזקת מ״ק״ ,ודו״ק.
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בהיתר״ ,דלשיטת הרא״ש נמצא דגם תפיסה
בהיתר לא מהני ,שהרי יסוד הדין דתפיסה
לא מהני בספק הוא משום דלא מהני תפיסה
לאפוקי מחמ״ק ,וא״כ זה שייך גם כשתפס
בהיתר] ,דמ״מ הוי תפיסתו כנגד חמ״ק[,
ולהכי הוצרך הרא״ש לפרש דהא דמהני
תפיסת השוכר הוא מטעמא דודאי אודויי
אודי ליה] .ועי׳ בזה בכלל ג׳ הערה ו׳ וח׳[.
ולפ״ז מבואר היטב מה שנחלקו התוס׳
והרא״ש להלן )ק ,א( גבי מחליף
פרה בחמור וילדה אי שייכא לדין תקפו כהן,
דהתום׳ ס״ל דדין תקפו כהן הוא מדין
תפיסת גזילה ולכך ל״ש זה גבי מחליף פרה
בחמור ,דהתם בא לידו הממון שלא בדרך
גזילה אלא בהיתר ,משא״כ לשי׳ הרא״ש
דיסוד הדין דתקפו כהן מוציאין מידו הוא
משום דלא מהני תפיסה לאפקועי מחמ״ק,
הרי שייך זה גם גבי מחליף פרה בחמור,
דנהי דבא לידו הולד שלא בדרך גזילה ,מ״מ
הוי תפיסתו לאפקועי מחמ״ק של המוכר,
ולהכי תליא בדין תקפו כהן ,וכמש״כ
הרא״ש ב.

ו( ואשר לפ״ז מבואר היטב הא דמיאן
הרא״ש ל ת ח כהתום׳ דמאי
דמהני תפיסת השוכר הוא משום ד״נכנס

א ל א שמעתה לפ״ז צ״ע במה שנת׳ לעיל
באות ג׳ בשי׳ הרא״ש דהא דאמר
שמואל דכולו לשוכר הוא מטעם תפיסה
ברשות ,שהרי לפמש״נ השתא נמצא
דלשיטת הרא״ש תפיסה לא מהני אפי׳
בגוונא שבא לידו בהיתר .אכן עיקר ד״ז

ב .ובזה נראה לבאר גם מה שנחלקו התום׳ והרא״ש
בסוגיין אי מהני תפיסה קורם שנולר הספק ,דמרברי
הרא״ש בסוגיין ובכתובות >כ ,הוכיחו בתרוה״ר )•’0
שכ״א( ובקונטרס הספיקות )כלל גי ס״ב( ,דתפיסה לא
מהני קורם שנולר הספק ,משא״כ בתוס׳ בסוגיין,
ובכתובות )כ ,א( ,ובב״ב >קה ,א( ,מפורש דמהני תפיסה
קודם שנולד הספק .ולהמבואר נראה דאזלו בזה
לטעמייהו ,רלשי׳ התוס׳ דתפיסה בהיתר מהני ,א״כ כל

שתפס קודם שנולד הספק ,כיון דהוי תפיסתו בהיתר,
]וכמש״כ בקונטרס הספיקות >כלל ג ■ ס״ו( דתפיסה קודם
שנולד הספק הוא בנולד הספק לגריעותא דהתופס,
ועי׳ בנתה״מ )כללי תפיסד ,סי״ג( ,דזהו יסוד דין תפיסה
קודם שנולד הספק ,דחשיב שתפס בהיתר[ ,א״כ שפיר
מהני תפיסתו ,משא״כ להרא״ש לא מהני מה שתפס
קודם שנולד הספק ,כיון דמ״מ הוי תפיסתו כנגד
חמ״ק ,ותפיסה לא מהני לאפוקי מחמ״ק.

תממו
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דתפיסה ברשות מהני ,מבואר הוא להדיא
ברא״ש בסוף פ״ק ובכורות ,ועיי״ש שכ׳
להוכיח כן מכמה דוכתא .וצ״ע ביישוב דברי
הוא״ש ,וכאמור מדברי הרא״ש בסוגיין
עולה ואפי׳ היכא שתפס בהיתר מוציאין
מיוו.
ביאור דין תפיסה בר שות ותפיסה
בהיתר

גדול

רכן מדוקדק מלשון הוא״ש בבכורות שם
שב׳ וז״ל ,״אבל נתנוהו לו בעלים הוו
הוי ליה איהו בעלים״ ,והיינו וע״י שנתנוהו
לו הבעלים מרצונם ודעתם נפיק הממון
מחמ״ק וקאי בחזקת התופס ,וחשבינן ליה
לתופס ״כבעלים״ ,וכן מוכח מדברי הרמב״ן
בסוגיין שכ׳ והיכא שתפס בושות ,אם חזו
השני ותפס מוציאין מידו ,ומבואו כנ״ל,
והיכא שתפס בושות נעשה ל״מוחזק״
בממון ולהכי לא מהני תפיסה בחזרה ,והוי
ככל תופס ממוחזק שמוציאין מידו.

ז( ונראה וע״כ מוכח מזה ,ובאמת תפיסה
ב״היתו״ ותפיסה ״בושות״ הם
שני ענינים נפרוים .ו״בהיתר״ פיוושו שלא
בא ליוו הממון בווך תקיפה וגזילה ,ובזה
לא סגי לשי׳ הוא״ש בכוי שלא נוציא מיוו,
ומ״מ הוי תפיסתו לאפקועי ממ״ק ,ותפיסה
לא מהני לאפקוי ממ״ק .משא״כ תפיסה
״בושות״ היינו שמסווהו לו הבעלים מוצונם
ומדעתם ע״מ שיהיה שלו ,ועי״ז שוב לא הוי
תפיסתו לאפקועי הממון מחזקתו ,וע״י
שמסווהו לו הבעלים מוצונם ודעתם ,נפיק
הממון מחזקתם וקאי בחזקתו ,וכמש״כ
בקונטרס הספיקות )כלל ז ,ס״ס ,״ולא מיקוי
תפיסה בושות אלא כשמסרן לו מתחילה
אועתא והכי שיהיו של זה שנמסו לו וכו׳,
ואז ׳מיעקו׳ חזקת מ״ק ,כיון וברשותיה יהיב
בושותיה קיימא״ ,והיינו וכיון ותפיסתו
בממון הוא מכח הבעלים בעצמם ,הוי עי״ז
נפקע הממון מחזקתם וקאי בחזקתו.

ואשר לפ״ז מבואר היטב מש״כ הרא״ש
והא ומהני תפיסת השוכר הוא
מטעמא ואווויי אווי ליה] ,ולא יקשה מהא
וס״ל להוא״ש ותפיסה בהיתר לא מהני[,
ושאני הכא וע״י ואווויי אווי ליה לא הוי
תפיסתו ״בהיתר״ בלבו ,אלא הוי תפיסתו
״בושות״ ומונח בזה הוראה מצו המשכיר
וישיבת השוכר בחורש הי״ג ,היא מרצונו

ג .אכן יעוי׳ בתום׳ בבכורות >מח p ,ד״ה אם ,גבי מת
בני ביום ל׳ ,שכ׳ דהא דמהני תפיסת הכהן בה׳
סלעים הוא מדין תפיסה ברשות .ויעוי׳ בקונה״ס )כלל
ג׳ ס״ס שביאר את ר׳ התוס׳ ,דהא דמיאנו לפרש
דטעמא דמהני תפיסת הכהן הוא מטעם תפיסה קודם
שנולד הספק )וכמש״ב באמת הסמ״ג בעשין צ״ה( ,הוא משום
דס״ל דהמעות עד יום ל׳ הוו פקדון ביד כהן ,והיכא
דבאו לידו המעות בתורת פקדון מקרי תפיסה לאחר
שנולד הספק )וכשי׳ התרוה״י סי׳ שכ״א( .ואשר לפ״ז,

מוכח בשי׳ התוס' ]דס״ל דמהני חפיסת חכהן מטעם
תפיסה ברשות[ ,דשאלה ופקדון שפיר מקרי תפיסה
ברשות] ,וכן הוא מבואר בגידולי תרומה שהובא
בתק״ב סי׳ ס׳[ ,ודלא כמש״נ בשי׳ הרא״ש .ולהמבואר
נמצא דאזלו בזה התוס׳ לטעמייהו ,שהרי התוס׳ ס״ל
דסגי בתפיסה ״בהיתר״ בכדי שלא נוציא מידו ,וא״כ
לפ״ז באמת לא בעי שיתפיסוהו הבעלים ע״מ שיהיה
שלו ,אלא כל שבא לידו הממון בהיתר ,ואפי׳ בתורת
שאלה ופקרון ,שפיר מקרי ברשות ומהני.

ויסוד לזה ]ודין תפיסה ״ברשות״ אינו
מטעמא ובהיתר בא ליוו[ ,נראה
ממש״כ בתרומת הדשן )סי׳ שכ״א( ,ושאלה
ופקוון לא מיקרי תפיסה בושות ,הגם
ותפיסה בשאלה ופקוון בודאי הוי ״בהיתר״,
אלא ע״כ מבואר כמש״נ ,וכיון ולא מסרוהו
לו הבעלים ע״מ שיהיה שלו לא חשיב
״תפיסה ברשות״
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ודעתו של המשכיר ,ואשר לכן הוי בחזקתו
ומהני תפיסתו ,וא״ש היטב.
]ויעוי׳ בריטב״א כאן שב׳ לחלק בין תפיסה
ברשות ״קצת״ דמהני רק במילתא
דעבידא לגלויי לבין תפיסה ברשות ״לגמרי״
דמהני אפי׳ במלתא דלא עבידא לגלויי ,ונראה
הביאור בזה ע״פ הנ״ל ,דתפיסה ברשות
״קצת״ היינו תפיסה ״בהיתר״ ,ותפיסה בהיתר
מהני רק לאשוויי ליה ל״תפוס״ ,ולהכי לא
מהני אלא בצירוף מאי דהוי מילתא דעבידא
לגלויי) ,דמאי דהוי מילתא דעבידא לגלויי
הוא רק טעם לומר שמספק לא נוציא
מתפיסתו ולזה בעי שלכה״פ יהיה ״תפוס״,
ולולי שהיתה תפיסתו בהיתר לא הוי ליה אפי׳
תורת ״תפוס״ ,וממילא לא היה מהני אפי׳
בצירוף מאי דהוי מילתא דעבידא לגלויי(,
משא״ב תפיסה ברשות לגמרי ,היינו שתפס
מרצונם ודעתם של הבעלים ,ומהני זה
לאשוויי הממון ״בחזקתו״ ,ומשו״ה מהני
אפי׳ במילתא דלא עבידא לגלויי ,ודו״ק[.
ח( ונראה דעיקר ביאור זה] ,דהא דאודויי
אודי ליה הוא מטעם תפיסה
ברשות[ ,מבואר הוא מתוך דברי הרא״ש
הנ״ל בבכורות .דיעו״ש ברא״ש שכ׳ להוכיח
דתפיסה ברשות מהני ,מהא דאמר שמואל
גבי כור בל׳ סאה בסלע אני מוכר לך דראשון
ראשון קנה ,והיינו דמספק מהני תפיסת
הלוקח במה שכבר משך ,וכ׳ ע״ז הרא״ש
דאע״ג דקיי״ל דאי תקפו כהן מוציאין אותן
מידו ,מ״מ שאני הכא שהלוקח הוא תפוס
ברשות עכ״ד .והנה בגמ׳ בב״מ )קב ,ב( ]גבי
משכיר בית לחבירו[ מייתינן להך מימרא
דשמואל גבי כור בל׳ וכו׳ ,ואמרינן שם דהא
דאמר שמואל דמהני תפיסת הלוקח גבי כור
בל׳ וכו׳ ,הוא מאותו יסוד דמהני לשמואל
תפיסת השוכר גבי משכיר בית לחבירו

גדול

תקמז

ונתעברה השנה] ,וז״ל הגמ׳ שם ,״התם
טעמא מאי משום דקא תפיס הכי נמי
תפיס״[ ,והרי בדברי הרא״ש בבכורות
מפורש דהא דמהני תפיסת הלוקח גבי כור
בל׳ הוא מטעם תפיסה ברשות ,וא״כ מוכח
דגם טעמא דשמואל גבי משכיר בית לחבירו
דכולו לשוכר ,הוא מטעם דהוי תפיסה
ברשות ,שהרי תרוייהו מיסוד אחד וכמש״נ,
וא״כ לפ״ז נמצא דמש״כ הרא״ש דטעמא
דשמואל הוא משום דאודויי אודי ליה ,הוא
על כרחך רק סברא לאשוויי לתפיסה ברשות
וכמש״נ.
] א ל א שחלוקים הם משכיר בית לחבירו
וכור בל׳ בפרט אחד ,דבמשכיר בית
לחבירו ,מאי דהוי ״ברשות״ הוא רק ע״י
סברת אודויי אודי ליה וכמש״נ ,משא״ב גבי
כור בל׳ ,הרי דעצם מאי דמסר המוכר ללוקח
ע״מ שימשוך מהני לאשוויי ״ברשות״ .והנה
לעיל )סי׳ ג׳( נתבאר דהא דמהני תקפה א׳
בפנינו בגוונא דשתיק ליה ,אין זה מדין
תפיסה ברשות)אלא רק דע״י דשתיק ליה פקע
מיניה דין מוחזק עיי״ש( ,ונראה דלא דמי למש״נ
הכא גבי משכיר בית לחבירו דמהני שתיקת
המשכיר לאשוויי תפיסה ברשות ,דשאני
משכיר בית לחבירו דישיבתו בבית בחודש
הי״ג הוא ע״י מה שמסר לו הבית בתחילת
השנה ,אלא שאילולא הך טעמא דאודויי
אודי ליה לא היינו דנים את ישיבתו בחודש
הי״ג כהמשך להשכירות הקודמת ,אולם עד
כמה דדיינינן לשתיקת המשכיר כהודאה
דלשנה השכירו ,הרי דשוב יש בזה תפיסה
ברשות מכח מה שמסרו לו הבעלים כבר
בתחילת השנה ,ואמרי׳ דמסירה זו היא גם
על חודש הי״ג .משא ״כ גבי תקפה א׳ בפנינו,
הרי ליכא כלל מסירה מכח הבעלים ,דמה
שבאה הטלית לידו הוא ע״י תקיפה ,וא״כ

תקמח
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ט( ולפי הדברים האלו יתיישב היטב מה
שהקשינו לעיל על הרא״ש
שהוכיח דקיי״ל דתקפו כהן מוציאין מידו,
מהא דאמר ר׳ נחמן דאפי׳ בא בסוף החודש
כולו למשכיר ,דלכאו׳ הוא תמוה ,דהרי
סברת ר׳ נחמן מבוארת לקמן )קב p ,דהוא
מטעם דקרקע בחזקת בעליה קיימא ,וא״כ
הוי זה הלכה מסוימת לגבי קרקע ,ומה שייך
להוכיח מזה לדין תקפו כהן דמוציאין מידו.

כיון דאמר ר׳ נחמן דהשוכר מתחייב בדמי
השכירות ,ולא מהני ״תפיסת״ השוכר בדמים
כנגד חזקת המשכיר ,הרי מוכח מזה דלא
מהני תפיסה גרידא לאפקועי הממון מחזקתו,
דחזקת ממון אלימא טפי מתפיסה ,ושפיר
הוכיח הרא״ש מדברי ר׳ נחמן דהלכה כמ״ד
דתקפו כהן מוציאין מידו ,דהלא זהו יסוד
הדין דתקפו כהן מוציאין מידו לשיטת
הרא״ש ,דתפיסה לא מהני לאפקועי מחזקת
ממון ,וא״כ מהא דקיי״ל כר׳ נחמן ,דתפיסת
השוכר לא מהני לאפוקי מחזקת המשכיר,
שפיר מוכח דקיי״ל כמ״ד דתקפו כהן
מוציאין מידו.

ולפמש״ב נראה ,דהנה r,j׳ לעיל דלשיטת
הרא״ש יסוד הדין דתקפו כהן
מוציאין מידו הוא משום דלא מהני תפיסה
לאפקועי מחמ״ק ,דכל היכא דתפיסתו היא
כנגד מ״ק הוי הממון ״בחזקת״ המ״ק,
ואילו איהו הוי רק ״תפוס״ ,ותפיסה גרידא
לא מהני לאפקועי הממון מחזקתו .והנה
בהא דאמר ר׳ נחמן גבי משכיר בית לחבירו
דכולו למשכיר מטעם דקרקע בחזקת
בעליה עומדת ,נראה דהגם דמטעם זה הוי
הקרקע ״בחזקת״ המשכיר ,מ״מ גם השוכר
לא נפיק מכלל ״תפוס״ ,שהרי דמי השכירות
שתובע המשכיר מן השוכר חלף שימושיו
בבית ,״תפוסים״ הן אצל השוכר ,ואף
התשמישים עצמם שכבר אכלם השוכר הרי
הם תפוסים ועומדים ברשותו של השוכר,
אלא רק דכיון דשורש הספק הוא על חודש
הי״ג] ,אם הוי של המשכיר או של השוכר[,
והך ספק הוא בגוף הקרקע ,ע״כ נחשב
המשכיר ל״מוחזק״ בספק ,דקרקע בחזקת
בעליה עומדת ,אולם זהו רק כלפי ה״חזקת
ממון״ ,משא״כ התורת ״תפיסה״ במעות
ובתשמישים שפיר הוו אצל השוכר .ומעתה

אולם התוס׳ כאמור לא הזכירו מידי מר׳
נחמן ,ומשמע דס״ל דבאמת דברי ר׳
נחמן לא שייכא כלל לדין תקפו כהן .ונראה
דאזלו בזה לטעמייהו .דהנה כבר נת׳ דלשי׳
התוס׳ הא דתקפו כהן מוציאין אותו מידו
הוא משום דהוי תפיסתו שלא בהיתר אלא
בגזילה ,ותפיסת גזילה לא מהני לאשוויי ליה
תורת מוחזק ,וממילא הוי הממון בחזקת
המ״ק .ואע״ג ד״תפוס״ הוי] ,דמה שתפס
שלא כדין לא מהני להפקיע מיניה תורת
״תפוס״ ,דהלא מ״מ הוי הממון תח״י
וברשותו[ ,מ״מ לא מהני תפיסה גרידא
לאפקועי הממון מחזקתו .ונראה דלשיטת
התוס׳ ,יסוד זה דתפיסה לא מהני להפקיע
מחזקת ממון ,הוא לכו״ע ,בין למ״ד תקפו
כהן מוציאין מידו ובין למ״ד אין מוציאין
מידו ,אלא דמ״ד דאין מוציאין מידו ס״ל
דגם תפיסה שלא בהיתר מהני לאשוויי
הממון בחזקתו ,ואילו מ״ד דמוציאין מידו
ס״ל דתפיסה שלא בהיתר לא מהני לאשוויי
הממון בחזקתו ,אלא גם לאחר שתפס אכתי
הוי הממון בחזקת מ״ק ,וזהו יסוד הפלוגתא
אי תקפו כהן מוציאין מידו .וכן מתבאר

הגם דשתיק ליה ,מ״מ לא מהני זה לאשוויי
ליה לתפיסתו כתפיסה ברשות ודו״ק[.

ישוב שיטת הרא״ש

כלל
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מלשון רש״י בסוגיין בד״ה לעולם ,דיסוד
הפלוגתא אי תקפו כהן מוציאין אותו מידו
הוא אם מהני מה שתפס להעמיד הממון
בחזקתו ,או דאכתי הוי הממון בחזקת המ״ק
יעוי״ש היטב ,אך בזה כו״ע לא פליגי דעד
כמה שהממון אכן הוי בחזקת הראשון ,שוב
לא מהני תפיסה להפקיע הממון מחזקתו.
ואשר לפ״ז באמת ל״ש כלל להביא ראיה
ממאי דאמר ר׳ נחמן ]דכולו למשכיר[,
דתקפו כהן מוציאין מידו ,דלפי המבואר
נמצא דלגבי ספק קרקע כו״ע לא פליגי דלא
מהני תפיסה ,כיון דקרקע בחזקת בעליה
עומדת ,ול״ש להיות ״מוחזק״ בקרקע כנגד
מ״ק ,ואע״ג דהוי השוכר ״תפוס״ ,מ״מ לא
מהני תפיסתו ,שהרי עד כמה דהוי הממון
בחזקת המ״ק לא מהני בזה תפיסה להפקיע
הממון מחזקתו ,וזהו לכו״ע ,בין למ״ד
דמוציאין מידו ובין למ״ד אין מוציאין מידו,
ולא נחלקו בסוגיין אלא גבי ספק בכור דהוי
מטלטלין ,דבזה ס״ל למ״ד דאין מוציאין
מידו דמהני תפיסתו להעמיד הממון בחזקתו,
משא״כ בקרקע דבודאי בחזקת בעליה
קיימא ,לכו״ע לא מהני תפיסה.
]משא״כ לדעת הרא״ש ,יסוד זה גופא
דתפיסה לא מהני להפקיע ממון
מחזקתו ,הוא יסוד הפלוגתא אי תקפו כהן
מוציאין מידו ,דלמ״ד אין מוציאין מידו
באמת מהני תפיסה לאפקועי הממון מחזקתו,
ורק מ״ר דמוציאין מידו ס״ל דלא מהני
תפיסה להפקיע מחזקת ממון ,וא״כ מדברי ר׳
נחמן ראמר דכולו לשוכר ולא מהני תפיסת
השוכר במעות להפקיע מחזקת המשכיר,
שפיר מוכח דהלכה כמ״ד דתקפו כהן
מוציאין מידו ,וכמש״נ[.
י( וע״פ הדברים האלו יתיישב היטב מה
שהקשינו לעיל על שיטת הרא״ש,

גדול

תהמט

דמחד גיסא כ׳ הרא״ש דיסוד דינא דר׳ נחמן
דכולו למשכיר הוא מרין תקפו כהן דמוציאין
אותו ,ואילו מאידך כ׳ בפ׳ השואל דהא
דקיי״ל כר׳ נחמן דכולו למשכיר הוא דוקא
בקרקע ולא במטלטלין ,והרי כיון דדינא דר׳
נחמן דכולו למשכיר הוא מדין תקפו כהן,
קרקע
שייך לחלקבזה בין
א ״כ מה
למטלטלין ,והלא עיקר דין תקפו כהן
דמוציאין מידו נאמר גבי ספק בכור דהוי
מטלטלין.
אכן לפי המבואר יתיישבו היטב ד׳ הרא״ש,
מהא דקאמר ר׳ נחמן דכולו
דהנה
בעליה
למשכיר מטעמא דקרקעבחזקת
עומדת ,משמע דלא פליג ר׳ נחמן על עיקר
סברת שמואל דמדלא בא עד סוף החודש
אודויי אודי ליה ,אלא רק דס״ל לר׳ נחמן דהך
סברא דאודויי אודי ליה לא מהני לגבי קרקע
כיון דקרקע בחזקת בעליה עומדת .והביאור
בזה הוא עפמש״נ לעיל ,דהא דאודויי אודי
ליה לא מהני מתורת הודאת בע״ד אלא רק
מהני לאשוויי לתפיסת השוכר כתפיסה
ברשות ,וס״ל לר׳ נחמן דגבי קרקע לא מהני
תפיסה ברשות ומשום דיסוד דין תפיסה
ברשות הוא לאשוויי הממון בחזקת זה שתפס,
וכמש״נ לעיל ,וזה ל״ש גבי קרקע ,דלעולם
הוי בהזקת המ״ק ,ול־ ש דיחול תורת מוחזקות
בקרקע כנגד המ״ק דבעלים הראשונים ,ואפי׳
שתפס ברשות] .ועד״ז איתא בראשונים
בסוגיין)עיי רמב״ן ונמוק״י( שכתבו דמדברי
ר׳ נחמן מוכח דלא מהני תפיסה ברשות גבי
קרקע עיי״ש ,אלא שהם פירשו דהא דהוי
ברשות הוא אפי׳ בלא סברת אודויי אודי
ליה ,ועי׳ מש״כ בזה להלן בסי׳ י״ג[.
ואשר לפ״ז נמצא דהא דאמר ר׳ נחמן דהוי
כולו למשכיר הוא באמת דוקא
בקרקע דנאמרה בה הלכה דקרקע בחזקת

תר!נ
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בעליה עומדת ,ולהכי הוא דלא מהני בה
תפיסה ברשות ,משא״ב במטלטלין דשייך
בהו דין תפיסה ברשות ,שפיר מהני מאי
דאודויי אודי ליה לאשוויי לתפיסת השוכר
כתפיסה ברשות ,ושוב הוי השוכר מוחזק
והוי כולו לשוכר .וזהו שב׳ הרא״ש בהשואל,

דבמטלטלין קי״ל כשמואל דהוי כולו לשוכר,
]ולא דמי לתקפו כהן ,כיון שתפיסתו
ברשותן ,משא״כ בשכירות קרקע דלא מהני
ביה תפיסה ברשות ,חזר הדין דתקפו כהן
דמוציאין מידו וכמש״ב הרא״ש בפ״ק ,וא״ש
היטב שי׳ הרא״ש.

סימן יג

ישוב סתירת דברי הרא״ש בסוגיא דמשכיר בית לחבית
א( כתב הרא״ש )אות יג( בביאור טעמא
דשמואל )ב״מ קב p ,דמשכיר בית
לחבירו ונתעברה השנה הוי כולו למשכיר
וז״ל ,״ומ״ד התם בא בסוף החודש לשוכר,
לאו משום דמהניא תפיסה מספיקא ,אלא
סבר מדלא בא עד סוף החודש ,ודאי אודויי
אודי ליה דלשנה השכירו וללא חדשים״.
וכבר נתבאר לעיל )בסי׳ י״ב( דהך טעמא
דאודי ליה אינו מדינא דהודאת בע״ד ,אלא
רק דמהניא הך סברא לאשוויי את תפיסת
השוכר לתפיסה ברשות יעו״ש.
והנה מצינו בדברי הראשונים בסוגיין ]יעוי׳
בר״ן ובנמוק״י ובריטב״א ,וכן נראה
מד׳ הרמב״ן[ ,שפירשו אף הם דטעמא
דשמואל הוא מדין תפיסה ברשות ,אולם הנך
ראשונים ס״ל דזהו אף בלא סברת ״אודויי
אודי ליה״ ,אלא עצם מה שהניחו לדור
בביתו בחודש הי״ג ולא מיחה בו חשיב
לתפיסה ברשות .אכן בשיטת הרא״ש מבואר
דהא דהוי תפיסה ברשות הוא אך מכח סברת
אודויי אודי ליה ,וצ״ב בשורש פלומתם.
ובביאור סברת הרא״ש דמשכיר בית
לחבירו מקרי תפיסה ברשות רק
מכח דאודויי אורי ליה ,היה נראה בפשוטו
לפמש״כ התרוה״ד )סי׳ שכ״א( רתפיסת שאלה

ופקדון לא מקרי תפיסה ברשות כיון דלא
התפיסוהו הבעלים ע״מ שיהא שלו .ועי׳
בגידולי תרומה )שער ס״ח ח״א אות ח׳( שהק׳ על
התרוה״ד מד׳ הנמוק״י שב׳ דמשכיר בית
לחבירו מקרי תפיסה ברשות .אכן בשי׳
הרא״ש שכ׳ דהא דמהני תפיסת השוכר הוא
רק בצירוף סברת אודויי אודי ליה ,היה נראה
בפשוטו דהוא מהאי טעמא גופא ,דתפיסת
שאלה ופקדון לא מקרי תפיסה ברשות
וכנ״ל ,ועי׳ בזה להלן באות ד׳.
והנה יעוי׳ ברא״ש לקמ׳ בפ׳ השואל
ל׳( שפסק דלגבי שכירות מטלטלים
קיי״ל כשמואל דכולו לשוכר ,וכבר נת׳ לעיל
)סי׳ י״ב( דהוא משום דבשכירות מטלטלין
שפיר מהני תפיסה ברשות] ,דדוקא בשכירות
בקרקע קיי״ל כר׳ נחמן דכולו למשכיר
ומטעמא דקרקע בחזקת בעליה עומדת,
משא״ב במטלטלין ,דמהני תפיסה ברשות,
שפיר פסקינן דכולו לשוכרן .אכן לפי
המבואר צ״ל דזהו דווקא בצירוף טעמא
ד״אודויי אודי ליה״ ,דאל״ב לא הוי תפיסתו
ברשות לשיטת הרא״ש ,וכמשנ״ת.
)אות

ויש לתמוה בזה ממש״כ הרא״ש לק׳ ) ק ג ,א(
גבי האי מאן דאמר ליה לחבריה אושלן

כלל

סימן יג

מרא למירפק ביה פרדיסי ]פי׳ שהשאיל
מחבירו מעדר לעדור בו פרדסיו[ רפיק ביה
כל פרדיסי דאית ליה ומהדר ליה ]יכול
לעדור בו כל הפרדסים דיש לו[ ,וב׳ ע״ז
הרא״ש דנהי דהוי ספק אם נתכוון להשאילו
לעדור בו רק ב׳ פרדסים ]דמיעוט פרדיסי הוי
שתים[ או שנתכוין להשאיל לו לעדור כל
פרדסים שיש לו ,מ״מ מספק מצי למיפרק
ביה כל פרדיסי דאית ליה ,כיון דהוי השואל
מוחזק במרא .הרי מבואר דחשיב השואל
למוחזק במרא אף דל״ש התם סברת אודויי
אודי ליה .והוא לכאו׳ סותר לדברי הרא״ש
גבי משכיר בית לחבירו שב׳ דלא חשיב
השוכר מוחזק ברשות אילולי טעמא דאודויי
אודי ליה ,וצ״ע.
ב( והנה יעוץ בקונטרס הספיקות
ס״ז( ,שב׳ להסתפק גבי שכירות
מטלטלין דקיי״ל דכולו לשוכר וכשמואל,
מאימתי הוא דחשיב הושכר לתפוס ברשות,
אם הוא מיד בשעה שקנה את השכירות
בתחילת החודש ,דאז נעשה מוחזק במשיכתו
לכל ספק שיוולד בו לאחר מכן ,או שמא
מיקרי תפיסה ברשות רק משעה שכבר
נשתמש בפועל בחודש העיבור .וכתב
הקונה״ס לפשוט ספיקו ממש״כ הראשונים
בסוגיין דטעמא דשמואל דכולו לשוכר הוא
מטעם תפיסה ברשות ,ואפ״ה קאמר שמואל
דכולו לשוכר דוקא בבא בסוף החודש ,הרי
דלא מיקרי תפיסה ברשות אלא בשעה שכבר
נשתמש .והגם דבשאר דוכתי דמצינו לדין
תפיסה ברשות ,מיד כשמסר לו המטלטלין
חשיב מוחזק לגבי כל ספק שיוולד בו מכאן
ולהבא ,וכגון במת בסוף ל׳ ,וההיא דספינה
דאם נתן לא יטול )ב״מ עט ,א( ,מ״מ לא דמי
להבא ,דהתם הספק הוא על גוף המעות אם
הם של הנותן או של המקבל ,ושפיר אמרינן
)כלל ז׳
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תסנא

דכיון דהוא תפוס במעות הללו ברשות ,לכך
מהני לכל ספק שיוולד בו אח״כ ,משא״כ
בשכירות ,דגוף המטלטלין הם של המשכיר,
ואין לו לשוכר בהם אלא פירות ,הרי בזה לא
מהני תפיסת הגוף על הפירות אלא בשעה
שמשתמש בהם בפועל ,ולכך פירות הספק
שהם על חודש הי״ג א״א לו שיתפוס אלא
בחודש הי״ג.
אכן יעוי׳ בקונטרס הספיקות שם שהק׳
דמצינו בזה סתירה בשיטת הנמוק״י,
דבנמוק״י בסוגיין מבואר דהא דאמר שמואל
דכולו לשוכר הוא מטעמא דתפיסה ברשות,
וא״כ מוכח דס״ל להנמוק״י דבשכירות לא
חשיב תפיסה ברשות אלא במה שנשתמש
כבר וכמש״נ לעיל ,ואילו הנמוק״י לק׳ ) ק ג ,א(
פי׳ גבי ההוא מאן דאושיל מרא לחבריה וכו׳
דמצי למירפק ביה כל פדדיסי דאית ליה,
דהוא משום דהוי השואל מוחזק במרא,
וכמש״ב הרא״ש ,וא״ב מוכח דס״ל
דבשכירות מקרי תפיסה ברשות אף לגבי
הזמן דמכאן ולהבא ,ולכאו׳ דברי הנמוק״י
סותרים זא״ז ,וצ״ע.
ג( ונראה ביישוב שי׳ הנמוק״י ,דהא רס״ל
להנמוק״י דלא מהני תפיסה
ברשות אלא בבא בסוף החודש ,זהו רוקא
במשכיר בית ,דהוי שכירות קרקע ,משא״כ
בשכירות מטלטלין ,מהני תפיסה ברשות
אפי׳ בתחילת החודש .והיסוד בזה הוא,
דבקרקע ל״ש כל תורת תפיסה ,וכמש״כ
בתשו׳ הרשב״א )ח״ב סי׳ רכ״ט( ״דאין הקרקע
נתפסת״ ,וכן הוא בתוס׳ לק׳ )קג ,א( שב׳
״דא״א לשומטה מיד בעליהן״ ,ומשו״ה ס״ל
לשמואל דלא שייך דיחשב השוכר תפוס
בבית אא״ב בא בסוף החודש ,דכיון שכבר
נשתמש בבית ,א ״כ נמצא דכבר אין הנידון
על הזכות לדור בבית ,אלא על השימושים

תמנב
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שכבר נשתמש השוכר ,אם צריך לשלם
דמיהם אם לאו ,ובזה שפיר שייך דיחשב
השוכר למוחזק ,דהרי נידון זה כבר הוי
מטלטלין ,ולהכי בסוף החודש הוי כולו
לשוכר.

נשתמש ,ולהאמור ניחא ,דשאני מרא דהוי
מטלטלין ,וא״כ מיד שמסר לו המשאיל את
המרא ,נעשה מוחזק לכל ספק שיוולד בו
מכאן ולהבא ,ואף קודם שנשתמש בו
בפועל ,וא״ש.

]ויסוד חילוק זה מבואר בד׳ התוס׳ בב״ב
)סא p ,ד״ה ארעתא ,שכ׳ לדון
ז סברת רב נחמן דכולו למשכיר הוא דווקא
בקרקע כיון דבחזקת בעליה עומדת ,וכ׳
התוס׳ לדחות ד״ז וז״ל ,״דהא מיירי רב נחמן
התם אפי׳ בבא בסוף החודש שנגמר חזקתו
שדר בה ואפ״ה מוקמינן בחזקת בעלים״,
והיינו דטעמא דקרקע בחזקת בעליה שייכא
רק בבא בתחילת החודש ,משא״כ בגוונא
דמשכיר בית לחבירו ,כיון דמיירי בבא בסוף
החודש ,א״כ אין הנידון על הקרקע אלא על
דמי השכירות ,וזה כבר הוי מטלטלין ,והוא
כמש״נן.

ד( ו מ ע ת ה לפי״ז יש לנו פתח ליישב גם
מה שהקשינו לעיל על דברי
הרא״ש ,רגבי משכיר בית לחבירו מבואר
ברא״ש דהא דהוי תפיסה ברשות הוא רק
מכח סברת ״אודויי אודי ליה״ ,ואילו גבי
ההוא דאושיל מרא כתב הרא״ש דהוי
השואל מוחזק במרא אפי׳ בלא סברת אודויי
אודי ליה .דהנה לכאו׳ יל״ע בעיקר מה
שהוצרך הרא״ש גבי משכיר בית לחבירו
לטעמא דאודויי אודי ליה ,ואמאי לא פירש
כפשוטו דחשיב השואל מוחזק כיון דהוי
תפיסה ברשות וכשאר הראשונים .ולעיל
באות א׳ ביארנו בזה ע״פ ד׳ הגידו״ת )שער
ס״ח ח״א אות א׳( ,דהוא משום דתפיסת שאלה
ופקדון לא מקרי וברשות .אכן יש לדון בזה,
דבפשוטו נראה דהך סברא לא שייכא גבי
משכיר בית לחבירו ,דהלא מאי דמספקא לן
במשכיר בית אינו על גוף הבית ]בכדי
שנאמר דהוי תפיסתו בתורת שאלה ופקדון[
אלא על זכות השימוש כחודש הי״ג ,והרי
להצר דחודש הי״ג הוא של השוכר ,הרי
שניתנה לו זכות זו ע״מ שיהיה שלו ולא
בתורת פקדון] ,ועי׳ בזה בכלל ז׳ הערה ו׳[.
אכן לפמשנ״ת יש לבאר סברת הרא״ש
בפשיטות ,דהא דבעי במשכיר בית לחבירו
לסברת אודויי אודי ליה ,אין זה משום דהוי
פקדון ,אלא הוא משום דהוי שכירות קרקע,
ובקרקע ל״ש כלל תורת תפיסה אם לא על
מה שכבר נשתמש] ,דאז כבר הוי מטלטלין
וכנ״ל[ ,ולכך אין השוכר נעשה תפוס אלא
בחודש הי״ג בשעה שכבר משתמש בבית,

ו א ש ר לפ״ז נמצא דהא דמבואר בדברי
שמואל דדוקא בבא בסוף החודש
הוי כולו לשוכר ,אין זה משום דלא הוי
תפיסה ברשות אלא במה שכבר נשתמש,
]וכמו שפי׳ בקונטרס הספיקות[ ,אלא הוא
דין מסוים בתפיסת קרקע ,דל״ש דיחשב
מוחזק בקרקע אלא במה שנשתמש כבר ,דאז
הנידון הוא על התשלומין ,והתשלומין הוו
מטלטלין ,ואשר לפ״ז בשכירות של
מטלטלין דשייך בהו תורת מוחזקות
במטלטלין עצמם ,הרי בזה מיד שמסר לו
הממון נעשה מוחזק בו לכל ספק שיוולד
]עוד קודם שישתמש בממון[ ,ואשר לפ״ז
תתיישב היטב שיטת הנמוק״י ,דמהנמוק״י
בסוגיין עולה דמהני תפיסה ברשות דוקא
בבא בסוף החודש ואילו מהנמוק״י בפ׳
השואל ,מוכח דמצי למירפק ביה כל
פרדיסי דאית ליה הגם שעוד לא
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אלא שאז כבר כלתה לה נתינת המשכיר ,ושוב
לא הוי ברשות ,ואשר לכן בכרי לאשוויי ליה
לתפיסת השוכר לתפיסה ברשות אף על חודש
הי״ג ,בעינן להך סברא דמדלא תבעו המשכיר
בחודש הי״ג ודאי אודויי אודי ליה ,דעי״ז
נעשה למוחזק גם על מה שמשתמש בחודש
הי״ג .וכ״ז הוא דוקא בשכירות קרקע ,משא״כ
במטלטלין ,הרי מיד שמסר לו המשאיל את
המרא ,חיילא תפיסתו במרא לכל שימושיו,
ואפי׳ קודם שנשתמש ,וא״כ נמצא דתפיסתו

גדול

תקנג

במרא נעשית מיד עם מסירת הבעלים ,ושפיר
הוי תפיסה ברשות ,דהלא תפיסתו במרא היא
מכח מסירת הבעלים ,וממילא א״צ בזה כלל
לסברת אודויי אודי ליה ,דדוקא בשכירות
קרקע ,דמאי דחייל בזה תורת מוחזק הוא אך
מכח שמשתמש בבית בחודש העיבור ,ואז
כבר כלתה מסירת המשכיר ,א ״כ בזה הוא
דבעינן לסברת אודויי אודי ליה לאשוויי ליה
למוחזק על אותה שעה שמשתמש וכמש״נ,
ומיושבת היטב שיטת הרא״ש.

סימן יד

בשיטת הרמב״ם בדין תקפו כהן
ביאור דברי שר״ת הר שב״א בישוב
שיטת הרמב״ם
א( כתב הרמב״ם בפ״ה מהל׳ בכורות ה״ג,
״כל בכוד שהוא ספק דינו שירעה
עד שיפול בו מום ויאכל לבעליו ,ואם תפסו
הכהן אין מוציאין מידו ואוכל אותו במומו״.
ויעוי׳ במ״מ בפ״א מנזקי ממון הי״א .שכ׳
דכ״ה שי׳ הרמב״ם בכל דוכתא ,דבתיקו
דממונא אם תפס התובע אין מוציאין מידו.
וכבד תמהו הדאשונים על הרמב״ם דהוא
לכאו׳ סותר להא דמסקינן בסוגיין דאי תקפו
כהן מוציאין אותו מידו ,דא״ל רב חנניא
לדבה תניא דמסייע לך הספיקות נכנסים
לדיר להתעשר ואי ס״ד תקפו כהן אין
מוציאץ אותו מידו נמצא זה פוטר ממונו
בממונו של כהן ,והרמב״ם עצמו הביא הך
ברייתא להלכה בפי״ב מביכורים ה״ג,
יעו״ש.
יבתשו׳ הרשב״א ח״א סי׳ שי״א ]הובאו
דבריו בביאור הגר״א יו״ד סי׳
שט״ו סק״ב[ ,כ׳ ליישב את שי׳ הרמב״ם,

דמוקמינן
דלמסקנא
ס״ל
דהרמב״ם
להברייתא דהספיקות נכנסין לדיר להתעשר
בספק פדיון פט״ח ,ליכא ראיה מהכא על
ספק בכור ,דשאני ספק פדיון פט״ח דכבר
איתחזק הבעלים בשה .וז״ל הרשב״א שם,
״ואע״ג דמסתייעא רב חנניא מברייתא
הספיקות .אמר לך רב המנונא דלא דמי
דשאני בכור דקדושה הבא מאליה היא וכו׳
והילבך הא ספק בכור ספק גמור הוא ,ולא
איתחזק ביה ישראל יותר מכהן ,ולא בהן
יותר מישראל ,דאע״ג דאיתחזק ישראל באם
בולד מיהא לא איתחזק ,והו״ל כעין ההיא
דמחליף פרה בחמוד וילדה ,אלא דהתם אית
ליה דרדא דממונא לחד מינייהו והילכך כל
דאלים גבר ,אבל הספיקות ישראל איתחזק
בהו לגמרי ,דבגופו של פט״ח ממש ליכא
דזכי ביה דאי לא פריק ליה למיתה אזיל״.
ונודע לפדש את דברי הרשב״א ,דכוונתו
לחלק בזה בין ספק פדיון פט״ח
דאית לה לבעלים חמ״ק בשה ,שהדי קודם
הפדיון היה בודאי השה שלו והשתא מספקא

תקגד
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לן אם פקעה בעלותו ,וכיון דאית ליה חמ״לו,
ממילא אם תקפו כהן מוציאין מידו ,לבין
ספק בכוד דלית ליה לבעלים חמ״ק ,דמשעה
שנולד ספיקו עמו ,וא״כ הוי דק מוחזק
מספיקא ,ומשו״ה אי תקפו כהן אין מוציאין
מידו.
כ( אמנם צ״ע בזה ,דבפשוטו גם בספק בכוד
אית ליה לבעלים חמ״ק ,שהרי
הבכוד אינו קדוש אלא משעה שנולד ,ועד
שנולד היה בודאי של הישדאל ,וכיון דהשתא
מספקא לן אם פקעה בעלותו שהיתה לו קודם
לכן ,יש לנו לאוקמיה אחמ״ק .ויעוי׳ בש״ש
)ש״ד פ״ה( שב׳ לבאד בזה וז״ל ,״מ״מ לאו
חזקת בעלים ממש חשיב כמו בפדיון פט״ח,
דבמעי אמו הוי דבר שלא בא לעולם ,וכמש״כ
בשו״ע חו״מ סי׳ ד״ט ,וא״כ לא הוי דבעלים
אלא אגב אמו״ .והיינו דס״ל דל״ש כלל חמ״ק
גבי וולד ,כיון דהוי כדבד חדש ,וחזקת העובד
לא מהני לוולד ,ולהכי פסק הדמב״ם דמהני
תפיסה בספק בכוד.

גדול

ג( וידוע לתמוה על ביאורו של הש״ש,
דהוא נסתר לכאו׳ מגמ׳ ערוכה
לק׳ >ק .א( ,גבי מחליף פרה בחמור וילדה,
דמספקא לן על שעת הלידה אם היה קודם
המכירה והוי הוולד של המוכר ,או שהיתה
אחר המכירה והוי הוולד של הלוקח ,ופריך
ע״ז הש״ס ,״ונוקמא אחמ״ק וליהוי אידך
הממע״ה״ .הרי להדיא דאף לגבי וולד שייך
חמ״ק ,ולא אמרי׳ דחזקת העובר לא מהני
לוולד ,וא״כ הוא הדין לגבי ספק בכור יש
לנו לאוקמי הוולד אחמ״ק של הישראל דהיה
בעלים על העובר קודם שנולד א.
וכספר קה״י על ב״מ )סי׳ ט׳( ביאר בזה
באופן אחר ,דחמ״ק לא שייכא
אלא היכא דמעיקרא בעלותו בדבר היה
לעולם ,ומספקא לן אם נפקעה בעלות זו,
משא״ב בבעלות על בכור ,נהי דבשעה שהיה
עובר היה הישראל בעלים עליו ,מ״מ אין
בעלות זו אלא עד שעת הלידה ,ולכך בספק
בכור דמספקא לן אם הוא של הכהן או של
הישראל ,ל״ש בוה חמ״ק ,דלהצד שהוא
בכור הרי מעיקרא לא הוחזק הישראל להיות
בעלים עליו לעולם ,ולפ״ז לא קשיא כלל
מההיא דמחליף פרה בחמור ,דהלא התם
באמת הוחזק המוכר בבעלות עולמית על
הוולד ,ולהכי שפיר שייך התם לאוקמי
אחמ״ק.

]ילפ״ז צ״ל בדעת הדאשונים שנחלקו על
הרמב״ם והכריעו דבספק בכוד לא
מהני תפיסה ,דס״ל דגם היכא דהוי רק
מוחזק בלא חמ״ק ,לא מהני תפיסה .וכן
משמע מדברי הדמב״ן בסוגיין שב׳ דהא
דתקפה א׳ בפנינו מוציאין מידו הוא מדין
תקפו כהן ,הגם דבשנים אוחזין בטלית ליכא
חמ״ק .וכן נדאה ממש״כ הרמב״ן דהיכא
שתפס בדשות  -דהדין הוא שאין מוציאין
מידו  -מ״מ אם חזד השני ותפס מוציאין
מידו ,אע״ג דאין תפיסתו ממ״ק אלא
ממוחזק גרידא[.

ד( א כן בעיקר מה שנקטו האחרונים
בביאור דברי הרשב״א ,דתפיסה
לא מהני דוקא היכא דאיכא חמ״ק ,משא״כ
היכא דאיכא מוחזק לחוד מהני תפיסה ,צ״ע,
דלפ״ז נמצא דחמ״ק אלימא טפי ממוחזק,

א .ועי׳ מש״כ ליישב בזה בכלל ז׳ הערה נ״א ,ע״פ
המבואר בש״ש )ש׳׳ג פט׳׳ס ד״ה ולענ״ד] ,ועד״ז
איתא בספר פתח הבית סי׳ מ״א[ דחמ״ק

תרתי איתנייהו ביה דין חזקה ודין מוחזק.
וע״ע מש״כ בזה בחידושי הגר״ש רוזובסקי זצ״ל על
ב״מ סי׳ י.
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ואילו בגמ׳ לק׳ ) ק  .א< מבואר להיפוך ,דחזקת
המוחזק אלימא טפי מחמ״ק ,דפרכינן התם
גבי מחליף פרה בחמור ,״וליחזי ברשותא
דמאן קיימא וליהוי אידך המוציא מחבירו עליו
הראיה״ ,הרי דבקיימא ברשות לוקח מוקמינן
הוולד אחזקת הלוקח ,אע״ג דהוי המוכר
מ״ק ,ומוכח דחזקת המוחזק אלימה טפי
ממ״ק ,וכ״כ בש״ש )ש״ד פכ״ד( ,להוכיח
מדברי התום׳ שם )ד״ה מני( ,וראה בזה
בתרוה״ד סי׳ של״ג] .ואולי יש לחלק ,דלענין
הלכות תפיסה חמ״ק עריפה טפי ממוחזק,
שהרי יסוד הדין דלא מחני תפיסה בספיקות
הוא משום שכבר הוכרע הספק קודם שתפס,
וא״כ זה שייך דוקא בחמ״ק דמהני להכריע
את הספק ומתורת חזקה ,משא״ב בדין
מוחזק לחוד דלא מהני להכריע את הספק,
שפיר מהני תפיסה ,וצ״ע[.
ועוד צ״ע ממש״כ הרמב״ם )בפ״כ מהלכות
מכירה ה״י( גבי מחליף פרה בחמור,
דהיכא דהוי שמא ושמא הדין הוא יחלוקו,
ופי׳ המ״מ שם )וכ״ה בביאור הגר״א חו״מ סי' רכ״ג
סק״ו( ,דהרמב״ם ס״ל דבשמא ושמא לא
מוקמינן אחמ״ק ,ולפ״ז הדרא קושיא
לדוכתא ,דאמאי לא מהני תפיסה בספק פדיון
פט״ח ,תהי דאית ליה לבעלים חמ״ק ,מ״מ
הוי שמא ושמא ,ובשמא ושמא ס״ל
להרמב״ם דלא מוקמינן אחמ״ק .וקושיא זו
הקשה בקה״י על ב״מ )סי׳ ט׳(] ,ועי׳ מש״כ
בזה בכלל א׳ הערה י״א[.
ה( ועוד יש לעי׳ בעיקר מה שחילקו
האחרונים בדעת הרשב״א בין
תפיסה מחמ״ק לבין תפיסה ממוחזק ,דלכאו׳
כ״ז שייך רק אם נימא דחמ״ק מחני מטעם
חזקה קמייתא ,דלפ״ז שפיר יש לחלק,
דהיכא דאיכא חמ״ק דמהני להכריע את
הספק ומתורת חזקה ,לא מהני תפיסה,
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משא״כ היכא דהוי רק מוחזק ,כיון דלא
מחני להכריע את הספק ,שפיר מהני תפיסה.
ואולם לפי מה שנקט בקונטרס הספיקות )כלל
א׳ ס״ו( דחמ״ק גופא אינה אלא מטעם מוחזק,
הרי שאין מקום כלל לחלק כה״ג] ,ואי מהני
תפיסה ממוחזק ,על כרחך דמהני גם תפיסה
ממ״קן .ויעוי׳ ברשב״א בב״ק ריש פ׳ שור
שנגח את הפרה דמשמע מדבריו שם דחמ״ק
בממון הוא מטעם מוחזק וכמו שנקט
הקונה״ס ,וכן נראה מדברי הרמב״ם
הנ״ל בפ״ב ממכירה ה״י ,שכ׳ דבשמא ושמא
לא מוקמינן אחמ״ק ,ובפשוטו ד״ז שייך רק
אי נימא דחמ״ק הוא מטעם מוחזק] .וכ״כ
להוכיח בשיטת הרמב״ם בנחל יצחק )סי׳
ע״ב( ,ממש׳׳כ הרמב״ם )פ״ר מהל׳ גרושין ה״ר(
גבי גט שהיה חקוק על יד עבדו והיה העבד
יוצא תח״י ,דאע״ג דמוקמינן להעבד אחמ״ק,
מ״מ הוי ספק מגורשת .ואי נימא דחמ״ק
הוא מטעם חזקה קמייתא דאיסורא ,א״כ
אמאי הוי ספק מגורשת ,והרי יש לנו להכריע
מכח חמ״ק דהוי ודאי אשת איש ,אלא ע״כ
דלשי׳ הרמב״ם חמ״ק אינו אלא מטעם
מוחזק ,ולהכי לא מהני לאכרועי ספיקא[.
ו( ועוד יש לעי׳ בזה ממש״כ הרמב״ם
בריש פט״ו מגזילה ואבירה,
דספק הינוח לא יטול ,ואם נטל הרי אלו
שלו ,וכן הוא ברמב״ם שם הי״ב ,דבספק
הינוח ספק נפילה אם נטל הרי אלו שלו.
ובביאור הגר״א )חו״מ סי׳ רס״ב סקכ״ב( כ׳
דהרמב״ם אזיל בזה לטעמיה שפסק )פ״ה מהל׳
בכורות ה״ג( דאי דתקפו כהן אין מוציאין
מידו ,וכבר תמה בזה הגרא״ז באבן האזל
)שם( ,דלפמש״כ בתשו׳ הרשב״א הנ״ל,
]והביאו הגר״א בעצמו ביו״ד ריש סי׳
שט״ו[ ,דהיכא דאיכא חמ״ק מודה הרמב״ם
דלא מהני תפיסה ,א״כ מן הדין הוא דלא
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תיהני בזה תפיסה ,שהרי אית להו לבעלים
הראשונים חמ״ק ,וא״ב אמאי כ׳ הרמב״ם
ראם נטל הרי אלו שלו.
]ולכאו׳ היה אפ״ל דבספיקא דדינא מודה
הרמב״ם דמהני תפיסה אפי׳ היכא
דאיכא חמ״ק ,וכמש״ב בקונטרס הספיקות
>כלל ד׳ ס״י( בביאור שיטת הרי״ף דמהני
תפיסה בתיקו ,משום דלא אזלינן בתר חזקה
בספיקא דדינא ,וא״ב ה״נ לא מוקמינן אחזקת
מ״ק בספיקא דדינא ,ולהכי מהני תפיסה.
)ויסוד לזה מדברי הרמב״ם בפ״ג מהלכות
מכירה ה״י שב׳ דאי הקנה לאחד שדה ולאחר
מטלטלין אגב השדה ,הוי ספק אי חייל ,ואם
תפס השני אין מוציאין מידו ,וצ״ע שהרי התם
איכא למוכר חמ״ק ,אלא על כרחך דשאני
ספיקא דדינא דמהני ביה תפיסה להרמב״ם
אפי׳ כנגד חמ״ק ועי׳ מה שהרחבנו בזה בכלל
ד׳ הערה כ״ו( .אלא שאין בזה בכדי ליישב את
דברי הרמב״ם ,דמדבריו בהלכות גזילה
ואבידה לא משמע דמיירי דווקא בספיקא
דדינא ,אלא גם בגוונא שהספק הוא במציאות,
וכגון דלא ידע אם בעה״ב הניחו או שנפלו
הימנו ,ואפ״ה כ׳ הרמב״ם דאם נטלן המוצא
הרי אלו שלו ,ואכתי צ״ע[.
ביאור נוסף בדברי הר שכ״ א
ז( ואשר נראה בזה ,דהנה המעיין בגוף
דברי הרשב״א יראה בעליל דלא
זכר כלל לדינא דחמ״ק ,אלא רק כ׳ לחלק
דבספק בכור לא ״איתחזק״ ישראל יותר
מכהן משא״כ בספק פדיון פט״ח ״איתחזק״
בהו ישראל לגמרי .ונראה דבאמת אין כוונת
הרשב״א לחלק דבספק בכור ליכא חמ״ק,
אלא יסוד דברי הרשב״א הוא לומר דבספק
בכור לית ליה לישראל תורת ״מוחזק״ כלל
בבכור ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,ומשו״ה הוא
דמהני ביה תפיסה] ,דתפיסה מ״תפוס״׳ מהני
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וכמשנ״ת לעיל )בסי׳ ד׳ אות ד׳ וזז׳( בשי׳
הרשב״א )ב״מ ו ,א( בענין חזר ותקף[ ,משא״כ
בספק פדיון פט״ח ד״איתחזק״ הישראל בשה
לגמרי ,הרי דחשיב ל״מוחזק״ בו ,ולכן אי
תקפו כהן מוציאין מידו.
ויסוד ד״ז] ,דבספק בכור לא חשיב הישראל
ל״מוחזק״ בבכור[ נראה דהוא מתבאר
ע״פ מש״כ הרשב״א בסוף פ״ק דכתובות
]בביאור טעמא דמהני רובא לאפוקי ממונא
גבי מוצא אבידה ,ולא אמרינן בזה לכללא
דאין הולכין בממון אחר הרוב כמבואר
בסוגיא שם[ וז״ל ,״וי״ל דלא אמרינן אין
הולכין בממון אחר הרוב אלא לאפוקי ממונא
מחזקתיה ,אבל מוצא אבידה דלאו מאריה
דממונא הוא ,ואדרבא קאי עליה בספק השב
תשיבם לאחיך הולכין בו אחר הרוב״ .והיינו
דבמוצא אבידה לא חשיב המוצא ל״מוחזק״
באבידה ,כיון ״דלאו מאריה דממונא הוא״,
ולהכי אזלינן אחר הרוב.
והביאור בזה הוא ,דיסוד דין ״מוחזק״ לא
תליא במה שהממון הוא תח״י
וברשותו ,אלא יסוד דין ״מוחזק״ הוא במה
שתפיסתו בממון הוא בתורת בעלים ,ומחזיקין
הדבר בחזקת שהוא שלו] ,ועי׳ בזה לעיל סי׳
ג׳ אות ד׳[ ,וא״כ זה שייך רק היכא שתפיסתו
בדבר הוא מכח מה שהיה בעלים עליו קודם
לכן ,דעי״ז הוי תפיסתו בתורת בעלים ,ובזה
נאמרה הלכה ״דאוקי ממונא ממונא בחזקת
מריה״ ,דיש לנו להעמיד הממון בחזקת
בעליו .משא״ב היכא שתפיסתו בדבר אינה
מכח בעלות קודמת ,אלא רק משום שהדבר
נמצא עכשיו תח״י וברשותו ,וכגון במוצא
אבידה דאין תפיסתו באבידה מכח שהיה
בעלים עליו עד השתא אלא שרוצה השתא
לזכות באבידה מספק ,בזה לית ליה תורת
״מוחזק״ בממון שתח״י ,אלא הוי רק ״תפוס״.
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תהנז

]ויעוי׳ בזה בקונטרס הספיקות כלל ו׳ ס״ח
ובמש״נ שם בהערה נ״א[.

וא״כ חשיב ״מוחזק״ בו ,ולכך אי תקפו כהן
מוציאין מידו ב.

ואשר לפ״ז נראה דזהו יסוד דברי תשר
הרשב״א שכתב לחלק בין ספק
בכור דחשיב הישראל ל״מוחזק״ לבין ספק
פדיון פט״ח דלא הוי ״מוחזק״ .והיינו
דבספק בכור הגם שהיה בעלים על הוולד
בשעה שהיה עובר ,מ״מ לא מהני זה
להחזיקו כבעלים על השתא ,דהרי להצד
דבאמת הוי בכור לא היתה בעלותו אלא עד
שעת הלידה ,וא״כ נמצא דמה שמחזיק
עכשיו בוולד אינו מחמת בעלות קודמת,
אלא רק מכח מה שהוא תח״י וברשותו,
ולהכי לית ליה תורת ״מוחזק״ בו ,אלא הוי
רק ״תפוס״ ,ולכך אי תקפו כהן אין מוציאין
מידו .משא״כ בפדיון פט״ח ,הרי מה שהיה
בעלים על השה קודם הפדיון הוי זה בעלות
לעולם ,וא״כ נמצא דמה שמחזיק עכשיו
בשה הוא מכח בעלותו שהיתה לו קודם לכן,

ח( ולפי המבואר יתיישבו היטב כל
הקושיות שבתחילת דברנו,
דהנה מאי דהקשינו מהא דמבואר לק׳ ) ק  ,א(
דחזקת המוחזק אלימא טפי ממ״ק לא קשיא
כלל ,דלפי האמור באמת אין כוונת הרשב״א
לחלק בין תפיסה ממוחזק לתפיסה ממ״ק,
אלא כוונת הרשב״א לחלק בין תפיסה
מ״מוחזק״ ,לתפיסה מ״תפום״ ,דבספק בכור
מהני תפיסה כיון דהוי הישראל רק ״תפוס״
בכור ,משא״כ בפדיון פט״ח דאית ליה
לבעלים תורת ״מוחזק״ ,לא מהני תפיסת
הכהן .וגם לא תקשי ממה שהבאנו מדברי
הרמב״ם בפ״כ ממכירה דבשמא ושמא לא
מוקמינן אחמ״ק ,דבאמת הא דלא מהני
תפיסה בפדיון פט״ח אינו מטעם חמ״ק אלא
מטעם מוחזק ,ודין מוחזק שפיר מהני גם
בשמא ושמא ,כמבואר להדיא בדברי

ב .ובזה ארווחנא ליישב את דברי התרס׳ התמוהים
בב״מ >ק ,א( ד״ה וליחזי ,דפריך הש״ס התם גבי
מחליף פרה בחמור רלדה ״וליחזי ברשותא דמאן,
קיימא וליהד אידך הממע״ה״ .והק׳ ע״ז בתום׳ שם
בד״ה וליחזי ,דאמאי מוקמינן הולד אחזקת הלוקח,
והרי הגודרות אין להם חזקה .ולכאו׳ קושיתם
תמוהה .וכמו שהק׳ ברש״ש שם ובקיצור תקפו כהן
)אווז נ״ד .נ״ה( ,דמה ענין גוררות אין להם חזקה להתם,
והרי מאי דדיינינן שם שחכה הלוקח בולד אין זה
מדין חזקת ראיה אלא אך מדין מוחזק והממע״ה,
ודין מוחזק לכאו׳ מחני גם בגודרות .ונראה בביאור
רב ת התום׳ ע״פ האמור ,דתורת ״מוחזק״ לא שייך
אלא היכא שתפיסתו בדבר הוא מכח מה שהיה
בעלים עליו קודם לכן ,וכיק דבקיימא ברשות לוקח
אץ תפיסתו בולד מכח בעלות קודמת ,אלא רק מפני
שנמצא עכשיו ברשותו ותח״י ,משו״ה לא שייך
דיחול לו חורת מוחזק עי״ז ,ומזה הכריחו התום׳
בקושיתם דהא דזוכה הלוקח כולד הוא על כרחך רק
מ ^ תפיסה מוכחת ,ושפיר הק׳ ע״ז התוס׳ מהא
דקיי״ל דגודרות אין להם חזקה ]וע׳ מש״כ בזה עוד

להלן סי׳ י״ח[ .ובזה יתבאר מש״כ התום׳ אח״כ ראם
קיימא הולד ברשות המוכר ,מחני תפיסתו אפי׳
בשמא עיי״ש ,ולא ביארו התום׳ טעם החילוק בזה.
ולפמש׳׳נ הוא מבואר היטב ,דהלא תפיסתו של
המוכר בולד הוא באמת מכח מה שהיה בעלים עליו
קודם לכן ,ולהכי חשיב ״מוחזק״ בו ,וממילא א״צ
טענה ,ועי׳ בקצה״ח )סי׳ ע״ב ס׳׳ק ל״ג{] .ולפ״ז צ״ל
דס״ל לתוס׳ דאפי׳ היכא דליכא חמ״ק כנגדו לא
חשיב מוחזק אם אינו תופס מכח בעלות ,וכדמוכח
מדבריהם אח״ב גבי הפקיד טלה אצל רועה[ ,ובזה
מבואר גם מש״כ התוס׳ שט גבי הפקיד טלה חי אצל
בעה״ב ומת א׳ מהם ,דמהני חזקתו של בעה״ב
בשמא כיון ״דהוה מוחזק בודאי טלה חי מעיקרא״.
ובקונה״ס )כלל א׳ ס׳׳ט( פירש דבריהם דמה״ט חשיב
דיש לו לבעה״ב חמ״ק בטלה .ודבריו צ״ב שהרי
התם מספקא לן שמא מעולם לא היה טלה זה שלו,
ומה שייך בזה חמ״ק .אכן לפי המבואר א״ש ,דכיון
דד,וחזק בטלה חי מעיקרא א״כ הוי תפיסתו מכח
בעלות קודם ,וא״כ חשיב ״מוחזק״ בטלה .ולהכי
מחני חזקתו אף בשמא.
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הרמב״ם שם בהל׳ מכירה .וגם מה
שהקשינו מדברי הרשב״א בריש פ׳ שור
שנגח את הפרה] ,דחמ״ק הוא מטעם
מוחזק[ ,לק״מ ,שהרי אין הרשב״א מחלק
בין מוחזק למ״ק אלא בין מוחזק לתפוס,
וא״ש.

ישוב ל,ושית הגרא״ז
ט( והשתא נבוא ליישב מה שהק׳ הגרא״ז
בהלכות
הרמב״ם
מדברי
גזילה ואבידה ,דהנה לפמש״נ עד השתא
נמצא דיסוד הדין דלא מהני תפיסה
להדמב״ם בפדיון פט״ח הוא משום דהוי
תפיסתו מ״מוחזק״ ]משא״ב בספק בכור
דהוי תפיסתו מ״תפוס״ אין מוציאין מידו[,
ויש לחקור היאך הדין בגוונא שתפס ממ״ק
לחוד שאינו מוחזל ,בממון ,וכגון דקיימא
ברה״ר ,דבפשוטו היה נראה דדק בתופס
ממוחזק ס״ל להרמב״ם דמוציאין מידו,
דומיא דפדיון פט״ח ,דהוי השה ברשותו
של הישראל .משא״כ בתופס ממ״ק לחוד
שאינו מוחזק שפיר מהני תפיסה] ,והוא ע״פ
חגמ׳ בב״מ וק ,א( הנ״ל ,דחזקת המוחזל,
אלימא טפי ממ״ק ,וא״כ אף לענין תפיסה
י״ל דחזקת המוחזל ,אלימא טפי ,וממילא
בתופס ממ״ק לחוד תועיל תפיסתו[.
ונראה להוכיח בדעת הרמב״ם והשו״ע
דתפיסה כנגד חמ״ק לחוד שאינו
מוחזק בממון מהני ,דהנה יעוי׳ בשו״ע
)חו״מ סי׳ רמ״ה סי״א( שכ׳ דאם ראובן זיכה
לשמעון מתנה ע״י אחר ,וכששמע שמעון
שתל ,ולבסוף צווח ,הרי זה ספק אם
בששמע תחילה באמת נתרצה במתנה ורק
אח״כ כשצווח חזר בו והפקירה ,או דלמא
אמרי׳ דהוכיח סופו על תחילתו ומעיקרא
לא נתרצה בה ,וא״כ לא יצאה המתנה
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מעולם מרשות ראובן .ופסק המחבר דכיון
דהוי ספק ]אם אכתי הוי של ראובן או של
הפקר[ ,לכך אם בא לוי מהשוק וזכה בה
אין מוציאין מידו ,ומקורו בדברי הרמב״ם
בהלכות זכיה ומתנה )פ״ד ה״ג( ,יעו״ש.
והנה יעוי׳ בסמ״ע שם שפידש דאם חזר
ראובן ותפס מלוי ,שוב אין אדם יכל
להוציא מידו ,ואפי׳ אם חזר לוי ותפס
שנית מוציאין מידו ,ומחזירין לראובן
שהוא הבעלים הדאשונים .והדברים צ״ע,
דאמאי כשתפס לוי בפעם הראשונה
הועילה תפיסתו ,והלא גם בזה הוי תפיסתו
של לוי כנגד הבעלים הראשונים ,שהרי הוי
ראובן המ״ק] ,ויעוי׳ בקונה״ס )כלל ח׳ ס״ח
שב׳ לבאר דמה שהועילה תפיסתו של לוי
מעיקרא ,הוא משום שבאותה שעה שתפס,
לא היה הממון ברשות חד מינייהו .וגם
רבריו צ״ב ,שהרי מ״מ הוי תפיסתו כנגד
חמ״ק וכנ״ל[.
ונראה דמבואר מזה בדעת הרמב״ם
והשו״ע ,דהיכא דהוי תפיסתו
כנגד מ״ק לחוד שאינו מוחזק בממון עצמו,
שפיר מהני תפיסתו ואין מוציאין מידו,
ולכך כשתפס לוי תחילה מרה״ר ,מהני
תפיסתו ,כיון דאין תפיסתו ממוחזק ]אלא
ממ״ק לחוד[ .משא״כ לאחר שחזר ראובן
ותפס מיד לוי ,כיון שכבר בא לרשותו הרי
שנעשה ״מוחזק״ בו ,ושוב לא מהני תפיסה
מיניה.
ואשר לפ״ז מיושבים היטב דברי הרמב״ם
בהלכות גזילה ואבידה ,שכ׳
דבספק הינוח לא יטול ואם נטל לא יכריז,
והקשה עליו הגרא״ז דהרי הוי תפיסתו
כנגד חזקת מרא קמא .ולפי האמור ניחא,
דהלא התם הוי תפיסתו כנגד מ״ק בלחוד
שאינו מוחזק בממון ,ובכה״ג שאין תפיסתו
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כנגד מוחזק ,שפיר מהני תפיסה וכמש״נ,
וא״ש היטב ג.
י( והנה גבי מחליף פרה בחמור וילדה,
קיימא לן )בב״מ ק ,א( רהיכא
דבקיימא הוולד ברשות לוקח הממע״ה.
ונראה בפשוטו ראם יתפוס המוכר הוולד
מרשות הלוקח ,בודאי תועיל תפיסתו ,שהרי
הלוקח הוי רק ״תפוס״ בוולד ,ובכה״ג מהני
תפיסה .אכן יש להסתפק היאך הדין אם
יחזור הלוקח ויתפוס שוב מהמוכר ,אם תהני
תפיסתו .ובפשוטו היה נראה דכיון דכא
הממון השתא ליד המוכר בדרך תפיסה א ״כ

גדול

תקנט

הוי רק ״תפוס״ ,ושפיר תועיל תפיסת הלוקח
בחזרה .אכן מדברי הסמ״ע הנ״ל יש ללמוד
דלא מהני תפיסה בכה״ג ,דנהי דהממון בא
ליד המוכר בדרך תפיסה ,מ״מ כיון דהוי
המוכר מ״ק מהני זה לאשוויי ליה ל״מוחזק״
בממון שתפס ,ושוב לא מהני תפיסה מיניה.
והיסוד בזה הוא כמשנ״ת לעיל באות ז׳,
דיסוד דין ״מוחזק״ הוא במה שתופס הדבר
כבעלים ,והיינו שתפיסתו בממון היא מכח
בעלות קודמת ,וא״כ בגוונא דידן ,הגם דבא
לידו הממון בתפיסה ,מ״מ כיון שתופס
הממון מכח שהיה בעלים עליו עד השתא,
שפיר חשיב ״מוחזק״ ,ודו״ק.
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ביאור דברי שר״ת הדשב״א במש״ב לדמות תפיסה
בספק בכור למחליף פרה בחמור
א( יערי׳ בדברי תשו׳ הרשב״א
שי״א( ]הובאו דבריו לעיל בסי׳
י״ז[ שכ׳ לבאר טעמא דהרמב״ם דמהני
תפיסה בספק בכור דהוא משום דבספק בכור

לא איתחזק ישראל יותר מכהן ,והוסיף בזה
הרשב״א ביאור וז״ל ,״והו״ל כעין ההיא
דמחליף פרה בחמור ,אלא דהתם אית ליה
דררא דממונא למר ולמר ,והכא ליכא דררא

ג .והנה מד' הרמב״ם בכמה רוכתא מבואר דבספק
חיוב ממון מהני תפיסה] ,יעוי׳ בפ״א מהלבות נזקין
הי״א ובפ״ב ה״ה וה״ו גבי ספק חוב בנזקין ,ובפ״ב
הי״ב גבי ספק חוב גניבה ,ובפכ״ד מהל׳ ממלוה
ולוה הט״ז גבי ספק חוב הלואה[ ,ולפי המבואר
צ״ע אמאי ס״ל להרמב״ם דמהני תפיסה בכה״ג,
והרי בכל הנך דרכתי בוראי חשיב הנתבע ל״מוחזק״
בחוב ,ובכה״ג שתופס מ״מוחזק״ מודה הרמב״ם
דלא מהני תפיסה .ובשלמא לדרכו של הש״ש
בביאור דבדי תשו׳ הרשב״א דכוונתו לחלק בין
חמ״ק למוחזק ,ניחא ,די״ל עפמש״כ בחידושי
מהדי״ט על בתובות >עו ,א< ]הביאו בבית יעקב
בבתובות יב ,ב[ ,דבספק חוב לא שייך חמ״ק כיון

שאין הספק נופל על הממון אלא על חיובו של
הגברא ,וספק זה אינו מתנגד לחמ״ק ולפיכך מהני
בזה תפיסה .אכן לפמש״נ בר׳ תשו׳ הרשב״א ראין
כוונתו לחלק בין חמ״ק למוחזק ,אלא בין מוחזק
לתפוס ,וכל שהוי תפיסתו ממוחזק מורה הרמב״ם
דמוציאין מידו ,צ״ע ,שהרי בספק חיוב בודאי הוי
הנתבע ״מוחזק״ בממון שתח״י] .וכדאמרי׳ בכתובות
;יב p ,גבי מנה לי בידך והלה אומר איני יודע ״אוקי
ממונא ממונא בחזקת מאריה״[ .ונראה דע״כ מוכח
מזה כמש״נ לעיל )אות ו׳ במיסגס ,דלשיטת הרמב׳׳ם
מהני תפיסה בספיקא דתיקו .ובכל הנך דוכתי מיידי
בספיקא דתיקו ,ולכך פסק הרמב״ם דמני תפיסתו
ואין מוציאין מידו.

)ח״א סי׳

תקם

בלל

סימן טו

גדול

דממונא לחד מינייהו ,והילכך כל דאלים
גבר״ ,וצ״ב מאי מייתי ראיה מההיא דמחליף
פרה בחמור לגבי ספק בכור.

היה הדין כל דאלים גבר ,וא״כ מוכח דשייך
דין כל דאלים גבר גם היכא דחד מינייהו
מוחזק בממון ,עכ״ד,

ובספר קה״י על ב״מ )סי׳ ט׳( כ׳ לבאר
דבריו ,דהלא בדברי הרשב״א הנ״ל
מבואר דיסוד הדין דמהני תפיסה בספק בכור
הוא מדין כל דאלים גבר] ,ועד״ז איתא
בתוס׳ בכתובות )כ .א( וב״ב )קה ,א( ,דלהצד
דתפיסה מהני בטוען ברי ,הרי דדין הממע״ה
הוי כדין כל דאלים גבר ,עיי״שן .והנה עיקר
דין כל דאלים גבר מצינו גבי ההוא ארבא,
רהאי אמר דירי הוא והאי אמר דירי הוא,
ואמר רב נחמן כל דאלים גבר ,והתם ליכא
לחד מינייהו חזקת ממון בארבא ,וא״כ היה
מקום לומר דרק בכה״ג אמר ר׳ נחמן כל
דאלים גבר ,משא ״כ גבי ספק בכור דקיימא
הוולד ברשות הישראל ,י״ל דבזה ל״ש דין כל
דאלים גבר ,וע״ז מייתי הרשב״א ראיה מההיא
דמחליף פרה בחמור ,דגם היכא שהממון
ברשות חד מינייהו ,אמרי׳ לדין כל דאלים
גבר .וכוונת הרשב״א להביא ראיה מסוגיית
הגמ׳ בב״ב )לה ,א( ,דפרכינן התם לר׳ נחמן
דאמר כל דאלים גבר ,מהא דמחליף פרה
בחמור וילדה דהדין הוא שחולקין הוולד
מספק ,ואמאי לא אמרי׳ כל דאלים גבר,
ומשני התם ,דלא אמרי׳ כל דאלים גבר אלא
היכא דליכא דררא דממונא וכגון בההוא
ארבא ,משא״כ במחליף פרה בחמור כיון
דאיכא לתרוויהו דררא דממונא ,ליתא לדין כל
דאלים גבר ,ע״כ סוגית הגמ׳ .והנד ,שי׳
הרשב״א ]הובא בחידושי הר״ן על ב״מ ק ,א[,
דהא דס״ל לסומכוס גבי מחליף פרה בחמור
דחולקין ,הוא גם היכא דחד מינייהו מוחזק
בוולד ]ודלא כמש״ב בתוס׳ שם ד״ה
מני[ ,ואפ״ה מבואר בגמ׳ בב״ב ,דבמחליף
פרה בחמור אילולא שהיה רררא בממונא,

אולם דבריו בזה צ״ע טובא ,דהרי כבר
הק׳ התוס׳ בב״ב שם בד״ה ומאי
שנא ,על דמאי פריך הש״ס התם לר׳ נחמן
מהא דמחליף פרה בחמור דחולקין ,דהלא
זהו רק לשי׳ סומכוס ,ואילו אנן קיי״ל כרבנן
דפליגי אסומכוס וס״ל דהממע״ה .ותי׳ בתוס׳
שם דגם רבנן לא פליגי על סומכוס אלא
היכא דחד מינייהו מוחזק בממון ,משא״כ
בדליכא לחד מינייהו חזקת ממון ,מורו רבנן
דחולקין ולא אמרי׳ כל דאלים גבר .ומבואר
מדברי התוס׳ רכל קושיית הגמ׳ דנימא כל
דאלים גבר ,הוא דוקא מגוונא דליכא לחד
מינייהו חזקת ממון ,ועיי״ש ברשב״א שהביא
לכל דברי התוס׳ הנ״ל ,ומעתה לפ״ז לא
שייך כלל לפרש כדרכו של הקה״י] ,דכוונת
הרשב״א להביא ראיה מהתם דנוהג דין כל
דאלים גבר גם היכא דחד מינייהו מוחזק
בממון[ ,שהרי כל קושיית הגמ׳ דנימא כל
דאלים גבר הוא בגוונא דליכא חד מינייהו
מוחזק בממון ,משא״כ היכא דאיכא מוחזק
בממון שפיר י״ל דל״ש דין כל דאלים גבר,
וכהפשטות בזה ,וצ״ע.
ב( והנראה בביאור דברי הרשב״א ,דהא
דמייתי הרשב״א ראיה מההיא
דמחליף פרה בחמור ,הוא לעיקר דינו של
הרמב״ם דמהני תפיסה בספק בכור ,ואין
כוונתו לסוגיא בב״ב ,אלא לסוגיית הגמ׳
בב״מ )ק ,א( ,דפרכינן התם על הא דתנן
דמחליף פרה בחמור וילדה יחלוקו ״וליחזי
ברשותא דמאן קיימא וניהוי אידך ממע״ה״,
ומבואר דמועלת תפיסת הלוקח כנגד חמ״ק
של המוכר ,ומזה מייתי הרשב״א ראיה
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למש״ב הרמב״ם דמהני תפיסה בספק בכור.
אלא שהוקשה להרשב״א דהלא מאי דמהני
תפיסה בספק בכור ,הוא משום רלא איתחזק
ביה ישראל יותר מכהן ,וכמש״כ הרשב״א
קודם לכן ,ואילו גבי מחליף פרה בחמור
בודאי איתחזק המוכר בוולד יותר מהלוקח,
שהרי הוחזק בוולד בבעלות גמורה ואף אית
ליה חמ״ק בוולד ,וא״כ לכאו׳ דמי לספק
פדיון פט״ח דלא מהני תפיסה ,ולזה כ׳
הרשב״א דכיון דאיכא במחליף פרה בחמור
דררא דממונא למר ולמר ,שפיר מהני תפיסת
הלוקח בוולד.
א ל א שדברי הרשב״א בזה אכתי צ״ב ,שהרי
לפי האמור נמצא דהא דמהני תפיסה
במחליף פרה בחמור הוא משום דאיכא דררא
דממונא למר ולמר ,וא״כ מהו שב׳ הרשב״א
דספק בכור הוי ״כעין מחליף פרה בחמור״,
והרי בספק בכור ליכא דררא דממונא,
]כמבואר בדברי הרשב״א[ ,והא דמהני
תפיסה בספק בכור הוא ע״כ משום דלא
איתחזק הישראל בבכור יותר מהכהן,
וכמש״כ הרשב״א למעלה ,וא״כ נמצא לפ״ז
דיסוד הדין דמהני תפיסה בספק בכור .ויסוד
הדין דמהני תפיסה במחליף פרה בחמור,
הוא משני טעמים נפרדים ,דבספק בכור הוא
משום דלא איתחזק הישראל יותר מכהן,
ואילו במחליף פרה בחמור הוא משום
דאיכא דררא דממונא למר ולמר ,והיאך כ׳
הרשב״א דבספק בכור הוי ״כעין ההיא
דמחליף פרה בחמור״ ,ומשמע דתרוייהו
מאותו יסוד דין .וגם עיקר ד׳ הרשב״א
דבמחליף פרה בחמור מהני תפיסה כיון
דאיכא דררא דממונא ,צ״ב בטעמא דמילתא.
ג( ונראה בזה ע״פ מש״כ הרשב״א
במשמרת הבית
]הובאו דבריו לעיל בסי׳ ג׳[ בביאור טעמא

)בית ג׳ ש״ב(
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דלא מהני תפיסה בספק בכור ]ולפום מאי
דקיי״ל דלא כהרמב״ם ,דתקפו כהן מוציאין
מידו[ וז״ל ,״דהתם ]היינו ספק בכור[ אפשר
לומר שהספק הוא בגופו של בכור שמא
בכור ,שמא אינו בכור ,והלכך מספק אין
לכהן בו שום שייכות״ .ומבואר דהא דקיי״ל
דבספק בכור לא מהני תפיסה הוא משום
דדיינינן לכהן כאילו אין לו שום שייכות
בממון זה ,וצ״ב ביסוד דבריו ,דמאיזה טעם
הוא דיש לנו לדון דאין לכהן שום שייכות
בממון זה .ונראה בזה ,דהנה יעוי׳ בדברי
תשו׳ הרשב״א )סי׳ ש״י( שב׳ בזה עוד ,דהא
דלא מהני תפיסה בספק בכור הוא משום
דאיתחזק הישראל בבכור יותר מכהן כיון
״דבן פרתו הוא״ .ובפשוטו כוונתו בזה
דמהאי טעמא ]ד״בן פרתו הוא״[ חשיב
הישראל ל״מוחזק״ בבכור ,ואשר לפ״ז צ״ל
דאף מש״כ הרשב״א במשמרת הבית,
דדיינינן דאין לכהן ״שום שייכות״ בממון
הוא מהאי טעמא דאית ליה לישראל דין
מוחזק בבכור .והיינו דמהני דין מוחזק שיש
לישראל בבכוד לנקוט דאין לכהן שום
שייכות בבכור .והיסוד בזה הוא עפמשנ״ת
בכמה דוכתא ]ועי׳ בזה לעיל בסי׳ י״א אות
ז׳[ דדין מוחזק אינו רק מדין אל תוציאנו
מספק ,אלא יסוד דין מוחזק הוא דיש לנו
להחזיק הממון בחזקת המוחזק מתורת ודאי,
וא״צ לחוש שמא אינו ממון שלו ,והיינו
דמהני דין מוחזק לסלק את הספק לגמרי
ומה״ט הוא דדיינינן לכהן כאילו אין לו שום
שייכות בממון זה ,ולכן אי תפס הכהן
מוציאין מידו.
ועיקר יסוד זה ]דדין מוחזק מהני לסלק את
הספק לגמרי ומה״ט לא מהני
תפיסה[ ,מבואר הוא גם בדברי הרשב״א
בכתובות )טז p ,שכ׳ לבאר הא דלא מהני

תהסב
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תפיסה בספק וז״ל ,״דכל מאי דאית
בדשותיה דאיניש בדידיה מחזקינן ליה,
והיינו נסכא דד׳ אבא וכן נמי תקפו כהן
דאמדו שם דמוציאין מידו״ ,והנה בגוונא
דנסכא דד׳ אבא פשיטא דליכא ספיקא קמן
כלל ,וא״כ ממה שדימה הרשב״א ספק בכור
לנסכא דר׳ אבא מוכח כנ״ל ,דגם בספק בכור
מהני דין מוחזק לסלק הספק לגמרי ,ואין לו
לכהן שום שייכות בממון זה ,ומשו״ה אי
תפס מוציאין מידו.
וכדברים האלו יש לדקדק מלשון תשו׳
הרשב״א הנ״ל בסי׳ שי״א,
דכשביאר דעת הרמב״ם דמהני תפיסה בספק
בכור כ׳ בזה ״ל ,״דשאני בכור דקדושה הבאה
מאליה הוא והלכך הא ספק בכור ספק גמור
הוא״ .ומבואר דהא דס״ל לרמב״ם דמהני
תפיסה בספק בכור הוא משום דהיות ולא
איתחזק ישראל יותר מכהן ,א״כ הוי ״ספק
גמור״ ,ומדוקדק כנ״ל דהא דבספק בפדיון
פט״ח מהני תפיסה הוא משום דלא הוי ״ספק
גמור״.והביאור בזה הוא כנ״ל דכיון
דאיתחזק הישראל יותר מכהן והוי ״מוחזק״
בשה ,לכך מהני דין מוחזק דידיה לסלק הספק
לגמרי ,ודיינינן כאילו אין לכהן שום שייכות
בממון זה ,ולהכי לא מהני תפיסה.

נדול

התוס׳ בריש ב״מ דהיינו שהספק נולד בלא
טענותיהם .אכן יעוי׳ ברשב״א שם שפי׳
באופן אחר ,דדררא דממונא פירושו דיש
לתרוייהו צד תביעה ושייכות ממון מבוררת
בספק ,וכגון במחליף פרה בחמור וילדה,
דהוי ספיקא דררא דממונא ,משום דקודם
המכירה היתה הפרה בודאי של המוכר,
ולאחר המכירה הוי הפרה בודאי של הלוקח,
ורק מספקא לן באיזו שעה ילדה ,אם בשעה
שהיתה של המוכר או בשעה שהיתה של
הלוקח ,ונמצא דלכ״א מינייהו איכא צד
תביעה ושייכות ממון מבוררת בספק י*.
ו א ש ר לפ״ז נראה רכל מש״נ לעיל בשיטת
הרשב״א ,דע״י דין מוחזק דיינינן
כאילו לית ליה לתובע שייכות ממון ,זהו
דוקא בספיקא דעלמא ,משא״כ בספק של
דררא דממונא ,דהוי ספק גמור ויש לכ״א
שייכות ממון ברורה בספק ,ל״ש לומר דמהני
חזקת ממון לסלק ״השייכות ממון״ דיש
לחבירו בספק ,דהרי כל התורת ספק בזה
מיוסד על מאי דאיכא דררא ושייכות ממון
למר ולמר ,וכיון דלא נסתלקה השייכות ממון
שיש לחבירו בספק ,שפיר מהני תפיסה.

ד( וע״ם הדברים האלו יש לבאר את סברת
שכ׳
)בסי׳ שי״א(,
הרשב״א
דבמחליף פרה בחמור מהני תפיסה כיון דהוי
דרראדממונא ,דהנה בעיקר הפירוש של
״דררא בממונא״ ידוע מה שפירשו בזה

ואשר לפ״ז מבואר היטב מש״כ הרשב״א
לדמות ספק בכור למחליף פרה
בחמור ,דלפי האמור נמצא דבאמת מאי דלא
מהני תפיסה בספק בכור ומאי דלא מהני
תפיסה במחליף פרה בחמור הם שניהם
מאותו יסוד ,רכל שלא נסתלקה ה״שייכות
ממון״ של התובע שפיר מהני תפיסה ,אלא

א .והנה כתשו׳ הרשכ״א הנ״ל )בסי׳ שי״א( כ׳ דספק
בכור לא חשיב דררא דממונא ,ונראה דאזיל בזה
לטעמיה ,שהרי לשי׳ התום׳ בריש ב״מ דרררא
דממונא פירושו ספק בלא טענותיהם ,א״ב אף ספק
בכור הוי דררא בממונא ,וכן עולה מד׳ התוס׳
בכתובות )כ ,א( שכתבו גבי ספק בכור ראם היה תופס

הכהן בברי היתה מועלת תפיסתו ,והרי בתוס׳ בב״מ
>ק ,א( מבואר דתפיסה בברי מהני דוקא בדררא
דממונא ,אלא ע״ב דספק בכור חשיב דררא דממונא
לשי׳ התום׳ ,משא״ב לשי׳ הרשב״א שפיר י״ל דספק
ככור לא מקרי דררא דממונא וכמש״ב בתשו' הנ״ל,
וע׳ בזה בקה״י על ב״מ סי׳ ט׳.

בלל
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שבספק בכור מאי דלא נסתלקה השייכות
ממון של הכהן הוא הוא משום דבכלל לא
איתחזק הישראל בבכור יותר מהכהן ,ואילו
במחליף פרה בחמור ,נהי דאיתחזק המוכר
בוולד יותר מהלוקח ,מ״מ לא מהני חזקת
ממון של המוכר לסלק את השייכות ממון
של הלוקח בספק ,כיון דהוי ספיקא של
דררא דממונא ,ובספיקא של דררא דממונא
לא מהני חזקת ממון לסלק השייכות של
התובע ,אלא אכתי הוי ספק גמור ,ושפיר
מהני תפיסה ,וזהו שב׳ הרשב״א דספק בכור
הוי כעין ההיא דמחליף פרה בחמור ,וא״ש.

ה( ובזה

ארווחנא ליישב מה שתמה
בקונטרס הספיקות

)כלל ב׳ ס״ג(

גדול

תמסג

לשיטת הרמב״ן והרשב״א היאך יפרנסו מאי
דפריך בב״מ >ק ,א( ,״וניחזי ברשות דמאן
קיימא וניהוי אידך ממע״ה״ ,דמבואר מזה
דמהני תפיסת הלוקח בוולד כנגד המוכר,
שהרי בתוס׳ שם פי׳ דמהני תפיסת הלוקח
מטעם תפיסה בברי ,אמנם לשיטת הרמב״ן
והרשב״א דתפיסה בברי לא מהני תיקשי
אמאי מהני תפיסת הלוקח בוולד כ.
דלפי המבואר א״ש ,דשאני מחליף פרה
בחמור דאיכא דררא דממונא למר
ולמר ומשו״ה מהני תפיסתו ,רכל היכא
דאיכא דררא למר ולמר ,לא מהני חזקת ממון
לסלק את השייכות ממון של התובע ,ושפיר
מהני תפיסה ,וא״ש היטב.

סימן טז

בסוגיא דמחליף פרה בחמור וילדה
ביאור שיטת התום׳

אין זה הוכחה דקנאה ,דהא אמרינן בב״ב
)לו ,א( הגוררות אין להם חזקה משום
דשמא מאליהן באו לרשותו או תפסן
ברחוב כשהלכו לרעות״.

א( ב״מ )ק ,א( תנן המחליף פרה בחמור
וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה,
זה אומר עד שלא מכרתי וזה אומר
משלקחתי יחלוקו ,ובגמ׳ פרכינן אמאי
יחלוקו וליחזי ברשות דמאן קיימא וליהוי
אידך הממע״ה ,ובתוס׳ שם בד״ה וליחזי הק׳
וז״ל ,״וא״ת וכי נמי הוי הולד ברשות לוקח

ודברי התוס׳ צ״ע ,וכמו שכבר תמה
ברש״ש שם וכתומים בקיצור תק״כ
)אות נ״ג ,נ״ ס ,דמה שייבא דינא דגודרות אין
להם חזקה לסוגיא דמחליף פרה בחמור,

כ .ובקונטרס הספיקות שם כתב ליישב קושיא זו
דמאי דפריך הש״ס הוא מכת טענת לקוח והיינו
מדין חזקת מטלטלין דאחזוקי אינשי בגנבי לא
מחזיקינן .ונראה דכדבריו מבואר מדברי הרמב״ן
בחידושיו על ב״מ >ו ,א< שב׳ ח״ל ,״מ״מ למדנו
לענין שאר התפיסות כגון המחליף פרה בחמור
וכיוצא בה ,דאיתפס בסהדי מפקינן מיניה״ ,הרי
להדיא דס״ל דלא מהני תפיסה גבי מחליף פרה
בחמור .ולפ״ז ע״כ דדברי הגמ׳ הנ״ל בב״מ

מתפרשים כדרכו של קונה״ס ,דהא דפריך התם
״וליחזי ברשות וכר״ הוא בלא סהדי ומכה טענת
לקוח .אכן לפי המבואר בד׳ תשו׳ הרשב״א אין
לפרש כן ,שהרי הרשב׳׳א כ׳ לדמות ספק בכור לההיא
דמחליף פרה בחמור ,ואי נימא דבמחליף פרה בחמור
זוכה מכת טענת לקוח ,א״כ לא דמי כלל לספק בכור,
אלא ע״כ דס״ל להרשב״א דסוגיא דמהליף פרה
בחמור מיירי מדין תפיסה בספק ,ולפ״ז הדרא קושית
הקונטרס הספיקות לדוכתא.

תהסד

בלל
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והרי הך כללא דגודרות אין להם חזקה נאמר
דוקא בגוונא דאתי לזכות בממון מדין ראיה
והוכחה שהוא שלו] ,וגוררות אין תפיסתם
מוכחת דשמא מאליהם באו[ ,משא״כ
כמחליף פרה בחמור וילדה ,כיון דאיכא
דררא דממונא ,הרי דזכייתו בוולד הוא
מתורת מוחזק והממע״ה ,ובזה ל״ש הך
כללא דגודרות אין להם חזקה.
ומכח קושיא זו הכריח הגרש״ש בשערי
ישר )ש״ה פט״ס דבדינא דגודרות אין
להם חזקה נכלל גם דליכא תורת ״מוחזק״
בגודרות ,והיסוד בזה הוא דלא שייך תורת
״מוחזק״ אלא בדבר דשייך בו חזקה כל מה
שתח״י ,ומשום דלחלות דין ״מוחזק״ לא סגי
במה שהממון הוא תח״י וברשותו ,אלא יסוד
דין ״מוחזק״ הוא במה שמחזיקין שהדבר
הוא שלו ,ולזה בעי שתפיסתו תהא מורה על
בעלותו ,ומשו״ה בגודרות ,כיון דליכא בהו
תורת חזקה כל מה שתח״י של אדם וכו׳,
ואין תפיסתו מורה על בעלותו ,ממילא ל״ש
בהו דינא דמוחזק כלל .וזהו שהקשו התוס׳
מהא דגודרות אין להם חזקה ,דמה״ט גם
אינו חשוב מוחזק בהם] ,וכן משמע
במהרש״א שם בר״ה הא מני ,יעו״ש היטב[.
ותי׳ ע״ז התוס׳ וז״ל ,״וי״ל כיון דאיכא
דררא דממונא ויש ספק בדבר בלא
טענותיהן וטוען ברי הלוקח אם הוא ברשותו
אין להוציא מידו״ .וביאור תירוצם ,דהגם
דבגודרות לא חייל ע״י תפיסתו תורת
״מוחזק״ וכמש״נ ,מ״מ מכלל ״תפוס״ לא
נפיק ,דלדין ״תפוס״ א״צ שתהא תפיסתו
מורה על בעלותו ,אלא כל שהוא ברשותו
מספק א״א להוציא מתפיסתו .אולם כיון
דהוי רק ״תפוס״ בממון] ,ואינו ״מוחזק״ בו[,
לכך לא מהני תפיסתו בטענת שמא ,אלא בעי
שיהיה תופס בברי רוקא.

גדול

והנה בהמשך דבריהם כתבו התוס׳ וז״ל ,״ולא
דמי לא׳ שהפקיד טלה חי אצל
בעה״ב ויש לבעה״ב כמו כן טלה חי ומת א׳
מהם דאמר בפ״ב דבכורות )יח .ב( דהמפקיד
הוי הממע״ה ומועלת חזקת בעה״ב אע״פ
שטוען ספק דהתם היה מוחזק בודאי בטלה
חי מעיקרא אבל כאן לא הוחזק מעולם לוקח
בוולד זה בודאי״ .ויעוי׳ בקונטרס הספיקות
)כלל א׳ ס״ה ,ובחידושי הגרעק״א השלם על
ב״ק >לה p ,שתמהו בזה על דברי התוס׳,
שהרי יש לחלק בפשיטות ,דשאני הפקיד
טלה דאין תפיסת בעה״ב בטלה כנגד חמ״ק,
]דהלא הספק הוא שמא טלה זה הוי מעולם
של בעה״ב[ ,ומשו״ה מהני תפיסתו אפי׳
בשמא ,משא״ב בההיא דמחליף פרה בחמור,
כיון דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק ,לפיכך לא
מהני חפיסתו אלא בברי ,ועיי״ש שהניחו
קושיא זו בצ״ע.

ביאור פלוגתת סומכרס ורבנן
ב( ונראה ליישב את דברי התום׳ ,דהנה יש
לחקור בהא דקיי״ל כרבנן
דסומכוס ,דבדררא דממונא הממע״ה ,אם זהו
דוקא בכה״ג דיש לו דין ״מוחזק״ בממון,
משא״ב היכא דהוי רק ״תפוס״ מורו רבנן
לסומכוס דחולקין ,או שמא אפי׳ במקום
דהוי רק ״תפוס״ פליגי רבנן וס״ל דהממע״ה.
ונראה להוכיח כצד קמא] ,דהיכא דהוי רק
״תפוס״ בלבד מורו רבנן דחולקין[,
דהנה בגמ׳ בב״ק )מו p .מבואר דהא דאמרו
רבנן ״זה כלל גדול בדין הממע״ה״ ,נכלל
בזה גם דינא דאין הולכין בממון אחר הרוב,
ובראשונים בסוף פ״ק דכתובות מבואר דיסוד
הך כללא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
מכח ההלכה של חזקת ממון] ,עיי״ש בד׳
הראשונים שביארו בזה טעמא דבעכו״ם

כלל
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אזלינץ בממון אחר הרוב ,דהוא מהאי טעמא
דעכו״ם לית ליה חזקת ממון ,ועי׳ בזה
באורך להלן סי׳ י״ט[ ,וא״ב משמע דגם
מאי דס״ל לרבנן דבדררא דממונא הדין הוא
הממע״ה הוא מכה דינא דחזקת ממון ,שהרי
בגמ׳ כיילינהו בחדא מחתא ,ומשמע
דתרוייהו מאותו יסוד ד״זה כלל גדול וכו׳״.
וכן מדוקדק מלשון התוס׳ בכתובות )יב .ב(
ד״ה דב הונא ,ובב״מ )צו ,ב( תוד״ה לימא,
שב׳ דטעמא דסומכוס דבממון המוטל בספק
חולקין הוא משום דסומכוס ״לא אזיל בתר
חזקה״ ,ובתוס׳ הרא״ש שם כ׳ ״דלא אלים
ליה חזקת ממון״ ,הרי משמע דרבנן דפליגי
על סומכוס וס״ל דהממע״ה הוא משום
ד״אלים להו חזקת ממון״ .ועי׳ מה שהוכחנו
כן )בכלל ה׳ הערה ל״ב( מד׳ התוס׳ ב״ק )ט .א(,
ולהלן )בסוף סי׳ י״ח( מדבדי הדשב״א בגיטין
)עח] .p ,ויעוי׳ בחידושי הגר״ש היימן על
כתובות )סי׳ ח׳( שהעלה כן ,דבספק דררא
דממונא שאינו ״מוחזק״ בממון אלא הוי
דק ״תפוס״,הדין הוא שחולקין ,מדברי
הגדעק״א בכתובות )כ ,א([.
והביאור בזה הוא ,דאף דבנן מודו
לסומכוס דדדדא דממונא הוי
ספק שמחייב דין חלוקה ,דכיון שנולד הספק
בלא טענותיהם ,הוי זה ספק אלים ובדין הוא
שיחלוקו ,אלא דס״ל לחכמים דמהני דין
״מוחזק״ להכדיע את הספק לטובת המוחזק
וממילא אין מוציאין מידו ,ואשר לכן היכא
דהוי רק ״תפוס״ ,כיון דדין תפוס לא מהני
להכדיע את הספק ,לפיכך לא מהני תפיסתו
להפקיע מדין יחלוקו ,אכן כ״ז הוא דוקא
בתופם בשמא ,משא״ב היכא דתופס בטענת
ברי ,שפיר מהני תפיסתו להפקיע מדין
יחלוקו הגם דהוי דדדא דממונא] ,ועל דרך
מש״כ התוס׳ דמהני תפיסה בבדי להפקיע
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תקסה

מחמ״ק וכנ״ל[ ,וכן מבואר להדיא בתוס׳
בסמוך בד״ה הא מני ,דאפי׳ לסומכוס
דבממון המוטל בספק חולקין ,מ״מ היכא
דתופס בברי מהני תפיסתו להפקיע מדין
יחלוקו ואין מוציאין מידו ,עיי״ש.
ישוב קו שית הגרעק״א והקונה״ם
ג( ואשר לפ״ז יתיישבו היטב דבדי התוס׳
במה שהקשו מההיא דהפקיד
טלה אצל בעה״ב ,דהלא הך ספק דהפקיד
טלה הוי ספק של דרדא דממונא] ,וכמש״כ
בקצה״ח )סי׳ שס״ה ,סק״א( ובש״ש )ש״ד פ״י(,
דלסומכוס בהפקיד טלה הדין הוא שחולקין,
והא דאיתא בגמ׳ שם דהממע״ה הוא רק
לדבנן[ ,והדי מדבדי התוס׳ בתחילת דבריהם
מבואד דהיכא דתפיסתו היא בגודדות ,לא
חייל על תפיסתו תודת ״מוחזק״ ,אלא הוי דק
״תפוס״ ,וכיון דהפקיד טלה הוי ״גודדות״,
ובספק של דדדא דממונא לא מהני דין
״תפוס״ ,א״כ בדין הוא דבהפקיד טלה אצל
בעה״ב ,כיון שתפיסתו היא דק בשמא ,יהיה
הדין שיחלוקו ,ושפיד הקשו התוס׳ על מאי
דאיתא התם דהדין הוא הממע״ה] .ויעוי׳
בקצה״ח שם דלאחד שכ׳ דספיקא דהפקיד
טלה הוי דדדא דממונא ,הוסיף דכן מבואד
בדבדי התוס׳ בב״מ )ק .א( ד״ה וליחזי ,ולא
פירש לן היכן מבואר כן בדבדי התוס׳.
ולהאמור הוא מוכרח מקושייתם ,דהק׳
דבהפקיד טלה לא תועיל תפיסת בעה״ב
בטלה אלא יחלוקו ,ונתבאר דהוא משום
דהוי ספיקא דדררא דממונא ,דלא מהני ביה
תפיסה ,ומבואר דבהפקיד טלה הוי דדדא
דממונא .וע״ע בדברי משפט )סי׳ קכ״ג סק״ה(,
ומש״ב בזה בכלל א׳ העדה כ״ב[.
ולפי האמוד נמצינו למדים דיסוד זה שיסד
הגרש״ש ,דל״ש דין מוחזק אלא בדבד

תקפו
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דשייך בר חזקה כל מה שתח״י וכר ,אין זה
דוקא היכא דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק ]וכגון
כמחליף פדה בחמוד ,דכנגד תפיסתו של
הלוקח בוולד איכא חמ״ק של המוכר[ ,אלא
אפי׳ היכא דליכא מ״ק ,וכגון בההיא דהפקיד
טלה ,דאילולא תפיסתו היה הדין שחולקין,
מ״מ לא חייל על תפיסתו תורת מוחזק ,כיון
דלא שייך בתפיסתו חזקת ראיה בזה א.
] א ל א שכ״ז הוא לכאו׳ דלא כמו שהוכיח
בשער המשפט )סי׳ קלה סק״ג( ,דהא
דגודרות אין להם חזקה זהו דוקא כנגד
חמ״ק ,משא״כ בדליכא מ״ק גם גודרות אית
להו חזקה ,דאל״כ לא משכחת לה חמ״ק גבי
גודרות יעו״ש .אכן י״ל דמש״כ שער
המשפט הוא דוקא לגבי גוונא דלא נולד ספק
לפנינו ,דהיכא דליכא סיבה להסתפק שאינו
שלו ,בודאי הוי בחזקתו ,משא״כ בגוונא
דידן דאיכא דררא דממונא ונולד הספק לפנינו,
בזה י״ל כנ״ל ,דלא חייל על תפיסתו תורת
מוחזקות בגודרות ,הגם דלא הוי תפיסתו
כנגד מ״ק וכמש״נ[.
א ל א שאכתי צ״ע ,דלפמשנ״ת נמצא ,דיסוד
א .וראיה לזה נראה מדברי הר״ח בב״מ ריש פרק
הבית והעליה ,דתנן הבית והעליה שנפלו שניהם
חולקין ,ופריך ע״ז הש״ס וליחזי ברשות דמאן יתבן
וליהוי אידך הממע״ה .ומתרץ ע״ז ,״אבע״א שותפיך
בכי הא גוונא לא קפדי אהדדי״ ,ע״ב .ופרש״י בד״ה
לא קפדי וז״ל ,״למיקני רשותא דידיה דאפקורי מפקר
ליה כל חד רשותא לגבי חבריה להניח שם חפציו,
הלכך כי נמי יתבן ברשות דחד מינייהו לא הוי אידך
מוציא ,דברשותא רהאי נמי יתבי ,דהא לא קפיד
עליה מלאושליה דוכתא״ .ובקצה״ח )סי׳ קפ״ט סק״א(
ביאר דהא דהוצרך רש״י לוה ,ולא פירש כפשוטו
דע״י דל״ק אהדדי אין תפיסתו מוכחת והוי כגודרות,
הוא משום דבגמ׳ שם לא פריך מדין תפיסה מוכחת
וחוקת ראיה אלא מדין מוחזק והממע״ה .אכן יעו׳
ברמב״ן שם ,שהביא מה שפרש״י ,ושוב הביא מה
שפי׳ הר״ח בזה וו״ל ,״ור״ח ו״ל כתב עלה שמעינן
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הדין דלא מהני תפיסת הלוקח בשמא
גבי מחליף פרה בחמור ,ויסוד הדין דלא
מהני תפיסת בעה״ב גבי הפקיד טלה ,הוא
משני טעמים נפרדים ,דבמחליף פרה הוא
משום דהוי תפיסתו כנגד חמ״ק ,ואילו
בהפקיד טלה הוא מטעם דהוי דררא
דממונא ,ומרהיטת לשון התוס׳ לא משמע
כן ,אלא משמע דתרוייהו מיסוד אחד ,וצ״ע.

דרך נוספת בביאור דברי התוס׳
ד( ונראה לבאר את ד׳ התוס׳ באופן אחר,
ולדרך זו תתיישב בפשיטות
קושיית הקונטרס הספיקות והרעק״א] ,וגם
לא תיקשי ההערה הנ״ל סוף אות ג׳[ .דהנה
ביסוד דברי התוס׳ דלא מהני תפיסת הלוקח
גבי מחליף פרה בחמור בטוען שמא ,ביארו
בזה האחרונים) ,יעוי׳ בקונטרס הספיקות סי׳ א׳ ס״ד
ובקצה״ח סי׳ רכ״ג סק״א( דהוא מדין תקפו כהן
דמוציאין מידו .אכן ביאור זה צ״ע ,שהרי
התוס׳ בדבריהם לא הזכירו מידי מסוגיא
דתקפו כהן ,ורק כתבו וז״ל ,״אם היה טוען
שמא סברא הוא שלא תועיל חזקתו״ ,וכבר
מינה כה״ג מילתא דידיעא לתרי שותפי בשותפותא
אע״ג ראיתיה ברשותא רחר מינייהו לא מצי למטען
החוקתי דקיי״ל שותפין כה״ג ל״ק אהרדי״ .ומבואר,
דהר״ח אכן פירש את תירוץ הגמ׳ ,דהא דלא קפדי
אהדי הוא לומר שאין תפיסתו ראיה ,וככר הק׳ עליו
הרמב״ן רהלא הגמ׳ שם לא מיירי מרין תפיסה
מוכחת ,אלא מרין מוחזק והממע״ה .אכן ביישוב
דברי הר״ח צ״ל כמש״נ לעיל ,דהיכא דל״ש בתפיסתו
חוקת ראיה לית ליה גם תורת מוחזק ,דהא בהא
תליא ,והגם דמ״מ הוי ״תפוס״ ,אפ״ה כיון דהך
ספיקא דהבית והעליה שנפלו הוי דררא בממונא,
]וכמש״ב התוס׳ שם בד״ה לימא[ ,ממילא לא מהני
תפיסה גרידא ,ומשו״ה חולקין .ומבואר כמש״נ בדברי
התוס׳ ,דגם היכא דאין תפיסתו כנגד חמ״ק ,מ״מ אם
ליכא בתפיסתו חוקת ראיה לא חייל ליה גם תורת
״מוחזק״ ,ודו״ק.
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העיר בזה התומים בקיצור תק״כ
ראם כוונת התוס׳ לדין תקפו כהן ,אמאי לא
הביאו ראיה לדבריהם מהסוגיא התם ,וגם
צ״ע מש״כ התום׳ ד״סברא הוא וכר״ ,ומה
שייך לומר דהוא סברא אחרי שהוא תליא
בפלוגתא אי תקפו כהן מוציאין מידו] .ועי׳
מש״כ בזה בבית מאיר אה״ע סי׳ ק״ז ס״א[.
)נ״ג ,נ״ד(

וביותר צ״ע דהרי מהתוס׳ לעיל )ו ,ב(
ד״ה פוטר ממונו ,מבואר דהא
דתקפו כהן מוציאין מידו הוא אפי׳ בתופס
בטענת ברי ]שהרי התום׳ שם לא תירצו
כהתוס׳ בכתובות )ב ,א( ובב״ב )ל,ה ,א( דיש
לחלק בין תופס בשמא לתופס בברי,
ומשמע דס״ל להתוס׳ בב״מ דלא מהני
תפיסה אפי׳ בטענת ברי[ ,ולפ״ז על כרחך
צ״ל רמש״ב התוס׳ בסוגיין גבי מחליף
פרה בחמור ,דתפיסת הלוקח מהני רק
בטענת ברי ,אין זה מדין תקפו כהן.
והביאור בזה הוא ,דבמחליף פרה בחמור
הוי תפיסתו בשעה שנולד הספק כמבואר
בתוס׳ ריש ב״ב )ב ,א( ד״ה לפיכך ,ואילו
דין תקפו כהן הוא דוקא בתפס אחר
שנולד הספק ,וכדמשמע מהתוס׳ לעיל )ו,
 .pאולם מעתה צ״ב ביסוד דברי התוס׳,
דכיון דבמחליף פרה בחמור הוי תפיסתו
בשעה שנולד הספק א״כ אמאי באמת לא
מהני תפיסת הלוקח אפי׳ בטענת שמא.
]ואין לומר דהוא משום דהוי תפיסתו כנגד
חמ״ק של המוכר ,ותפיסה בשמא לא מהני
להפקיע מחמ״ק )אפי׳ אי תפס בשעה שנולד
הספק( ,דא״כ תקשי לגבי ספק בכור אמאי
מהני תפיסת הכהן למ״ד דאין מוציאין
מידו ,והלא מ״מ הוי תפיסתו כנגד חמ״ק
של הישראל ,וגם תקשי אמאי לדידן מהני
תפיסה קודם שנולד הספק ,והלא מ״מ הוי
תפיסתו נגד מ״ק .אלא על כרחך דתפיסה
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תפסז

מהני כנגד חמ״ק אפי׳ בשמא ,ורק אי תפס
לאחר שנולד הספק ,דכבר הוכרע הספק
מכה חמ״ק ,בזה לא מהני תפיסה ,וכדין
תקפו כהן ,וכמש״כ התוס׳ לעיל )ו ,ב(,
משא״כ אי תפס בשעה שנולד הספק ,לא
איכפת לן במה דהוי תפיסתו כנגד מ״ק[.
אכן יעוי׳ בתוס׳ הרא״ש כאן שאכן הקשה
על סוגיין מדין תקפו כהן וז״ל ,״ולא
דמי ]פי׳ מחליף פרה בחמור[ לתקפו כהן
דמוציאין מידו ,דהתם כהן טוען שמא,
והכא טוען ברי המוחזק״ .ומבואר דס״ל
להרא״ש דהא דלא מהני תפיסת הלוקח
בטוען שמא הוא באמת מדין תקפו כהן
דמוציאין מידו ,ואזיל בזה הרא״ש לטעמיה,
דהא דתקפו כהן מוציאין אותו מידו הוא
אפי׳ בגוונא דתפס קודם שנולד הספק ,וכפי
שהוכיחו האחרונים בדעתו ]יעוי׳ בתרומת
הדשן סי׳ שכ״א ובקונטרס הספיקות כלל ג׳
ס״ב[ ,ומשו״ה נקט דדין מחליף פרה בחמור
שפיר תליא בדין תקפו כהן .אולם באמת גם
דברי תוס׳ הרא״ש צ״ב ,דהמעיין ברברי
תוס׳ הרא״ש יראה שהביא לכל דברי
התוס׳ בסוגיין] ,והיינו ד״סברא הוא דלא
מהני תפיסת הלוקח בשמא וכו״׳[ ורק
בסוף דבריו הוסיף להק׳ כנ״ל מדין תקפו
כהן ,ותירץ דשאני הכא דהלוקח תופס
בברי ,ומעתה אי נימא דמש״כ הרא״ש
בתחילת דבריו דהא דלא מהני תפיסת
הלוקח בשמא הוא מדין תקפו כהן ,צ״ב
טובא מה שחזר והקשה שוב מדין תקפו
כהן ,והרי כבר פי׳ קודם לכן דמה״ט הוא
דבעי שיתפוס הלוקח בברי ,אלא על כרחך
דמש״כ קודם לכן ,דסברא הוא שלא תועיל
תפיסת הלוקח בשמא ,אין זה מדין תקפו
כהן ,אלא הוא מיסוד אחר ,וצ״ב ביסוד
הדברים.
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ביאור חד ש כסוגיין ע״פ דברי התום׳
ברי ש ב״ב
ה( והנראה בזה ע״פ המבואר בתום׳ ריש
ב״ב )ב ,א( ר״ה לפיכך ,שב׳
דמהני תפיסה בכותל השותפין שנפל לרשות
חד מינייהו ,והק׳ ע״ז התום׳ שם ,דמאי שנא
כותל השותפין שנפל ,ממחליף פרה בחמור
וילדה ,דאיתא בב״מ >ק ,א( דמהני תפיסה
בוולד ,וכדפרכינן ״וליחזי ברשות דמאן
קיימא וליהוי אידך ממע״ה״ ,אלמא מהני
תפיסת הלוקח בוולד .ותי׳ ע״ז התום׳ ,דשאני
מחליף פרה בחמור דהוי תפיסתו בשעה
שנולד הספק .והנה בעיקר מה שנקטו התוס׳
דלא מהני תפיסה באבנים שנפלו ,הק׳
בקונטרס הספיקות )כלל ב׳ ס״ז( ממש״כ התום׳
בב״ב )קה ,א( ובכתובות >כ ,א( ,דהיכא שתופס
בטענת ברי מהני תפיסתו אפי׳ אחר שנולד
הספק ,וא״כ אמאי בכותל השותפין שנפל,
לא מהני תפיסתו באבנים ,והרי תופס בברי
דטוען שהאבנים שלו .ותי׳ ע״ז בקונטרס
הספיקות בשם אחיו ,רהא דס״ל להתוס׳
דמהני תפיסה בברי זהו דוקא היכא שהדין
הוא הממע״ה ,משא״כ היכא שהדין הוא
יחלוקו ,וכגון בכותל השותפין שנפל,
דבשעה שהיה עומד ,היה הדין שיחלוקו,
בזה לא מהני תפיסה כלל להפקיע מדין
יחלוקו ,ואפי׳ בטוען ברי ,ועיי״ש מש״כ
בטעמא דמילתא.
והמבואר בזה ,דהם ב׳ דינים נפרדים ,דין
תפיסה מהממע״ה ,דבזה מהני
תפיסה בטוען ברי ,ודין תפיסה מיחלוקו,
דבזה לא מהני תפיסה כלל ,ואפי׳ בברי ,וכל
דברי התוס׳ בב״ב סובבים סביב דין תפיסה
מיחלוקו .ומעתה לפ״ז ,כיון שדימו התוס׳
בריש ב״ב סוגיא דמחליף פרה בחמור
לכותל השותפין שנפל ,על כרחך דגם סוגיא
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דמחליף פרה בחמור מיירי מדין תפיסה
מיחלוקו ,ובאמת כן מדוקדק מגוף הסוגיא
בב״מ .דהלא במשנה בב״מ תנן דבמחליף
פרה בחמור הדין הוא שיחלוקו ולא מוקמינן
אחמ״ק] ,ויעוי׳ בגמ׳ שם דפריך אמאי באמת
לא מוקמינן אחמ״ק ,אך עכ״פ זה מבואר
להדיא במתני׳ שם דהדין הוא שחולקין
מספק ,ולא מוקמינן אחמ״ק[ ,וע״ז פריך
הש״ס ״דאמאי ׳יחלוקו׳ וליחזי ברשות וכו״׳,
הרי להדיא דפירכת הש״ס היא מדין תפיסה
מיחלוקו ,והיינו שתועיל תפיסת הלוקח
להפקיע מדין יחלוקו ולאשוויי אידך
לממע״ה .וזהו שהק׳ התוס׳ בב״ב דמאי שנא
מחליף פרה בחמור דמהני תפיסת הלוקח
להפקיע מדין יחלוקו ,ואילו גבי כותל
השותפין שנפל לא מהני תפיסה להפקיע
מדין יחלוקו ,ותי׳ ע״ז התוס׳ ,דשאני מחליף
פרה בחמור דכיון דהוי תפיסת הלוקח בשעה
שנולד הספק ,ואכתי לא חייל דין יחלוקו,
מהני תפיסתו ,דאין תפיסתו מפקעת מדין
יחלוקו ,אלא דע״י שתפס מעיקרא לא חייל
דין יחלוקו.
ר( ונמצינו למרים לפ״ז ,דנידון הסוגיא
במחליף פרה בחמור הוא
מדין תפיסה לאפקועי מדין יחלוקו ,ולא מדין
תפיסה לאפקועי ממ״ק ,וזהו דפריך הש״ם
״אמאי יחלוקו וליחזי ברשות דמאן קיימא
וכו״׳ ,והיינו שתועיל תפיסת הלוקח בוולד
שלא יחול דין יחלוקו אלא יהיה הדין
הממע״ה ,וא״כ מעתה יש לבאר עד״ז גם את
דברי התוס׳ בסוגיין ,דהא דפריך הש״ס
וליחזי וכו׳ ,הוא שתועיל תפיסת הלוקח
למנוע דין יחלוקו ,ועל זה הק׳ התוס׳ מהא
דגודרות אין להם חזקה .וביאור קושיתם,
דהגם דנתבאר מדברי התוס׳ בב״ב דתפיסת
הלוקח במחליף פרה בחמור הוא בשעה
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שנולד הספק ,ואכתי לא חייל דין יחלוקו,
מ״מ אכתי יש להקשות שלא תועיל תפיסתו
מטעם אחר ,ד״תפיסה״ לא מהני בדודא
דממונא ,דבכה״ג דהוי רק ״תפוס״ מודו רבנן
לסומכוס דממון המוטל בספק חולקין ,וכמו
שנת׳ כבר לעיל באות ב׳ ,וא״כ בגודרות,
דאין להם חזקה ,ומה״ט אינו חשוב ״מוחזק״
בהם ,אלא הוי רק ״תפוס״ ]וכאשר ייסד
הגרש״ש[ ,א״כ בדין הוא שלא תועיל תפיסת
הלוקח למנוע דין יחלוקו .וזהו שהקשו
התוס׳ ,דאמאי מועלת תפיסת הלוקח למיחל
דין הממע״ה ,והרי הוי דררא דממונא,
ותפיסה לא מהני בדררא דממונא .ותירצו
התוס׳ דשאני הכא ,דכיון שתופס בברי שפיר
מהני תפיסתו ,הגם דהוי דררא דממונא.

גדול

תקסט

הספק( ,משא״ב נידון התוס׳ בב״ב הוא נידון
אחר ,דהגם דהוי תפיסה בשעה שנולד הספק,
)ואכתי לא חייל דין יחלוקו( ,מ״מ יש לדון
דלא תועיל תפיסתו ,כיון דהוי דררא דממונא,
ותפיסה לא מהני בדררא דממונא ,וממילא
חולקין ,ולזה פי׳ התוס׳ בב״מ דכיון דתופס
בטענת ברי שפיר מהני תפיסתו הגם דהוי
דררא דממונא ,דמאי דלא מהני תפיסה
בדררא דממונא זהו דוקא כשתופס בשמא,
משא״כ בתופס בברי שפיר מהני תפיסתו[.
והשתא לפ״ז יתבארו היטב דברי התוס׳
בסוגיין שב׳ דסברא הוא שלא
תועיל תפיסת הלוקח בשמא ,ולא הזכירו
כלל מסוגיא דתקפו כהן ,דבאמת הכא לא
איירי כלל מדין תקפו כהן ,אלא מדין תפיסה
בדררא דממונא ,ולענין שלא יחול דין
יחלוקו ,וע״ז הוא שתירצו התום׳ דכיון
שתופס בברי שפיר מהני תפיסתו.

]באופן דדברי התוס׳ בב״ב ודברי התוס׳
בב״מ משלימים זא״ז ,דדברי
התוס׳ כב״ב הם לבאר אמאי לא הוי תפיסת
הלוקח ״להפקיע״ מדין יחלוקו ,ולזה פי׳
התום׳ שם דהוא משום דהוי תפיסתו בשעה
שנולד הספק ,ואכתי לא קם דינא דיחלוקו,
ומהני תפיסתו שלא יחול מעיקרא דין יחלוקו,
)וכלפי נידון זה ל״ש לתרץ דמהני תפיסתו
כיון שתופס בברי ,דלו אך היתה תפיסתו
לאחר שנולד הספק ,לא היתה מועלת
תפיסתו לאפקועי מדין יחלוקו ,ואפי׳ בברי,
וכמש״כ בקונטרס הספיקות ,ולזה הוצרכו
התוס׳ לת  pדהוי תפיסתו בשעה שנולד

דגם א״ש מאי דס״ל להתוס׳ גבי מחליף
פרה בחמור דמהני תפיסה בברי ,ואילו
לעיל >ו ,ב( משמע מדבריהם דתפיסה לא
מהני אפי׳ בטענת ברי ,ולהאמור ניחא,
דלעיל מיידי התוס׳ בדין תקפו כהן ,ובזה
הוא דס״ל דלא מהני תפיסה כלל ,ואפי׳
בטוען טענת ברי ,משא״כ הכא מיידי ברץ
תפיסה בדררא דממונא] ,ולענין שלא יחול
דין יחלוקו[ ,ובזה ס״ל להתוס׳ דמהני תפיסה
בטוען טענת ברי ,למנוע דין יחלוקו^.

כ .ובזה ארווחנא ליישב את ד׳ המהרש״א
התמוהים על תרד״ה הא מני ,שב׳ לחדש דהירת
וחמ״ק הוא מטעם מוחזק ,א״כ לא שייך דין מ״ק
אלא בגוונא שהממון נמצא ברשות שאינה של
שניהם ,משא״ב בקיימא ברשות חד מינייהו לא
שייך לדון את המ״ק כמוחזק ,אלא מוקמינן ממונא
היכא דקאי ,עכ״ד .ודבריו צ״ע ,דלכאו׳ הוא נסתר
מהתוס׳ לעיל בד״ה וליחזי ,שב׳ דהא דפריך הש״ס

״וליחזי ברשות דמאן קיימא וכר״ ,הוא דוקא בטוען
הלוקח ברי ,משא״ב בלוקח שמא לא מהני חזקתו,
הרי להדיא דבטוען שמא מוקמינן אחמ״ק הגם
דקיימא ברשות לוקח ,ודלא כד׳ המהרש״א ]ועי׳
בקרני ראם שם ובתרומת הכרי סי׳ רכ״ד[ .אכן
להמבואר לק״מ ,דבאמת אין כוונת התוס׳ דבלוקח
שמא מוקמינן אחמ״ק ,אלא דבלוקח שמא ה  pהוא
שיחלוקו וכמש״נ] .ונמצינו למדים מדברי המהרש״א

תקע
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י שוב נוסף על קו שיות הגרעק״א
והקונה״ם ע״פ הנ״ל
ז( ומעתה לפ״ז יתיישבו ברווחא דברי
התום׳ במה שהק׳ מהפקיד
טלה אצל בעה״ב דמהני תפיסת בעה״ב אפי׳
בשמא] ,וכאמור דבריהם צ״ע וכפי שתמהו
הקונטרס הספיקות והגרעק״א דהרי יש
לחלק בפשיטות ,דשאני הפקיד טלה אצל
בעה״ב דאין תפיסתו כנגד חמ״ק ,ולכך
מהני תפיסתו אפי׳ בשמא ,משא״כ במחליף
פרה בחמור ,כיון דהוי תפיסתו נגד חמ״ק,
לא מהני תפיסתו אלא בברי[ ,אכן לפמש״נ
לק״מ ,שהרי גם מש״כ התום׳ קודם לכן גבי
מחליף פרה בחמור ,דלא מהני תפיסת
הלוקח בשמא ,אין זה משום דהוי תפיסתו
כנגד חמ״ק ,שהרי באמת גם אילולא תפיסתו
לא הוי מוקמינן הולד אחמ״ק ,אלא היה
הדין שחולקין וכדתנן במתניתין ,אלא הא
דלא מהני תפיסתו הוא משום רמחליף פרה
בחמור הוי דררא דממונא ,ולא מהני תפיסה
בטוען שמא בדררא דממונא ,וא״כ שפיר הק׳
התוס׳ דמאי שנא מחליף פרה בחמור דלא
מהני תפיסת הלוקח אלא בברי ,מהפקיד טלה
אצל בעה״ב ,דמהני תפיסת בעה״ב אפי׳
בשמא ,אע״ג דהוי דררא דממונא ,ומבוארת
היטב קושית התוס׳.

גדול

דכל דברי התוס׳ הם לפום מאי דמבואר
במשנה ,דבמחליף פרה בחמור לא אזלינן
בתר חמ״ק אלא חולקין ,ולזה פי׳ התוס׳
דמ״מ אי הוי המוכר מוחזק בולד מהני מה
שהיה בעלים עליו קודם לכן לאשוויי ליה
תורת ״מוחזק״ )הגם דלא מוקמינן אחמ״ק(,
ודין מוחזק שפיר מהני גם בשמא[.

]והנה הגרעק״א בב״ק )לה p ,הק׳ עוד על
מש״כ התוס׳ לדון בהמשך דבריהם,
דאם המוכר הוא מוחזק בולד ,תועיל חזקתו
אפי׳ בשמא .דאמאי לא הוכיחו התוס׳
בפשיטות דשאני המוכר דאית ליה חמ״ק,
וחמ״ק מהני בשמא .אכן להמבואר ניחא,

ישוב שי׳ הרמב״ן ותוס׳ הרא״ ש
ח( ו ל פי הדברים האלו ארווחנא ליישב עוד
מה שהק׳ בקונטרס הספיקות )כלל
ב׳ ס״ג( על שיטת הרמב״ן רלא מהני תפיסה
אפי׳ בתופס בטענת ברי ,היאך יפרנס מאי
דפריך בסוגיין ״וליחזי ברשותא דמאן קיימא
וליהוי אידך הממע״ה״ ,שהרי התוס׳ פירשו
דהוא מרין תפיסה בברי ,ואולם לשיטת
הרמב״ן דלא מהני תפיסה בברי ע״כ דא״א
לפרש כן] .ואין לומר דשאני מחליף פרה
בחמור דהוי תפיסה בשעה שנולד הספק,
דהלא שי׳ הרמב״ן היא דלא מהני תפיסה
אפי׳ קודם שנולד הספק ,וכמו שהוכיח
בקונטרס הספיקות )כלל ג׳ ס״א( ,ועי׳ מש״כ
בזה לעיל סי׳ ט״ו אות ה׳[ .אמנם לפמש״נ
ניחא ,דבסוגיין לא מיירי כלל מדין תפיסה
ממ״ק ומדין תקפו כהן ,אלא מדין תפיסה
מיחלוקו] ,שהרי במחליף פרה בחמור הרין
הוא שיחלוקו ולא מוקמינן אחמ״ק כמבואר
במתניתין ,והא דפריך הש״ס ״וליחזי
ברשותא וכו״׳ הוא מרין תפיסה מיחלוקו
וכמשנ״ת[ ,והיכא שהדין הוא יחלוקו שפיר
ס״ל להרמב״ן דמהני תפיסה ,ואפי׳ בשמא,
כמבואר להדיא בדברי הרמב״ן לעיל ) ,1א(
וא״ש היטב ג.

ביאור בעיקר מה שפירשו התום׳ דקושית הש״ס היא
מדין תפיסה מיחלוקו ולא מדין תפיסה מחמ״ק ,דס״ל
להתוס׳ דכה״ג שר,ממון כרשות לוקח ,ל״ש כלל דין
מ״ק ,ודו״ק[.

ג .ומש״כ הרמב״ן לעיל ו ,א
בהערה ש □( ,דלא מהני תפיסת הלוקח כמחליף פרה
בחמור ,הוא למאי דקיי׳־ל כרבנן דסומכוס ,דבממון
המוטל בספק מוקמינן אחמ״ק וד.ממע״ה ,ולהכי לא
)הובאו דבריו בסי׳ ט״ו אוח ה׳
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תקעא

]והנה יעוי׳ ברש״ש כאן שהק׳ על מש״כ
התום׳ דלא מהני תפיסת הלוקח
בשמא ,דדבריהם צ״ע מסוגיא דתקפו כהן.
ודברי הרש״ש צ״ב ,דלכאו׳ אינו מובן כלל
מאי קשיא ליה מהתם .ולפי האמור נראה
בכוונתו ,דהלא נתבאר דיסוד דברי התוס׳
דלא מהני תפיסת הלוקח בוולד בטענת שמא
הוא משום דלא מהני תפיסה בדררא דממונא,
וא״כ צ״ע מהא דמבואר בסוגיא דתקפו כהן,
דלמ״ד אין מוציאין מידו מהני תפיסתו
בבכור ,אע״ג דלית ליה לכהן תורת ״מוחזק״
בבכור שתפס ,אלא הוי רק ״תפוס״] ,דמלבד
דהוי גודרות ,הרי גם בא לידו הבכור בתורת
תפיסה[ ,ואפ״ה ס״ל להך מ״ד דמהני תפיסתו
בשמא ,וספק בכור הלא הוי דררא דממונא,
דהספק נולד בלא טענותיהם ,וא״כ מוכח
דמהני דין ״תפוס״ בדררא דממונא גם בטענת
שמא ,והוא לכאו׳ דלא כמש״כ התוס׳ .אכן יש
לישב את ד׳ התוס׳ עפמש״ב בתשר הרשב״א
סי׳ שי״א ,דספק בכור אינו נחשב לדררא
דממונא ,וכן נקט התומים בקיצור תקפו כהן
)נ״ד נ״ד( ,ולפ״ז א״ש ,אלא שעיקר יסוד

ט( ולפ״ז יתיישבו היטב דברי תוס׳
הרא״ש שהבאנו לעיל ,דמה
שדן הרא״ש בתחילת דבריו שלא תועיל
תפיסת הלוקח בולד באמת אינו מדין תקפו
כהן ,אלא הוא מדין תפיסה בדררא דממונא,
וכדמוכח ממה שהק׳ מהפקיד טלה אצל
בעה״ב ,וכמש״נ בדברי התוס׳ ,וע״ז תירץ
הרא״ש דכיון שתופס בברי שפיר מהני
תפיסתו אפי׳ בדררא דממונא .משא״כ מה
שהק׳ הרא״ש בסוף דבריו ,הוא מדין תקפו
כהן ,וביאור קושייתו ,דעד כמה דליכא דין
יחלוקו ,כיון שתפיסתו בברי ,שוב יש לנו
לילך בתר חמ״ק ,וא״כ אמאי מהני תפיסתו,
והרי קיי״ל גבי ספק בכור דתפיסה לא מהני
לאפוקי מחמ״ק .וע״ז תי׳ הרא״ש דכיון
שתופס בברי ,שפיר מהני תפיסתו ,אפי׳ כנגד
חמ״ק] ,שהרי גם בספק בכור אם יתפוס
הכהן בברי תהני תפיסתו להפקיע מחמ״ק[,
וא״ש היטב.י

מהני תפיסת הלוקח להפקיע מחמ״ק של המוכר,
משא״ב מאי דפריך הש״ס בסוגיא דמחליף פרה בחמור
הוא לפום מאי רס״ד דבדררא דממונא לא מוקמינן
אחמ״ק ,וא״כ הוי תפיסתו להפקיע מדין יחלוקו
ושפיר מהני.
ד .אולם׳ אכתי יל״ע בשיטת הרא״ש ,דהנה יעוי'
בשמ״ק בריש ב״ב שהביא בשם הרא״ש ,רהא דמהני
תפיסת הלוקח במחליף פרה בחמת הוא משום שהוי
תפיםתו קודם שנולד הספק ,והוא לכאו׳ סותר
למש״ב הרא״ש בב״מ דהוא מטעם דתופס בברי.
ואילולא דבדינו היה אפ ״ל דשני הטעמים צריכים
זל״ז ,דמש״כ הרא״ש בב״ב הוא לבאד אמאי מהני
תפיםת הלוקח להפקיע מדין יחלוקו] ,וכמש״כ שם
לדמות מחליף פרה כחמור לתקפה א׳ בפנינו )י ,א(
דבשניהם הוי תפיסה מיתלוקו[ ,וע״ו כ׳ הרא״ש דהוא
משום שתפם קודם שנודל הספק ,ואילו ד׳

הרא״ש בב״מ הם לבאר אמאי מהני תפיסתו כנגד
חמ״ק] ,דהרי עד כמה דמהני תפיסתו להפקיע מדין
יחלוקו שוב יש לנו לאוקמיה אחמ״ק[ ,ולזה כ׳ דהוא
משום שתופס בברי ,ותפיסה בבדי מהני להפקיע
מחמ״ק] ,ועי׳ בזה בכלל ב׳ הערה ל״ח[ .אכן
לפמש״נ אין ישוב זה מספיק שהרי להמבואר נמצא,
דבדברי הרא״ש בב״מ ]שב׳ דבמחליף פרה בחמור
מיירי רהלוקח תופס בברי[ מבואר תרתי ,גם טעמא
דמהני תפיסתו להפקיע ממ״ק וגם טעמא דמהני
תפיסתו להפקיע מיחלוקו ,וא״כ הדרא קושיא
לדוכתא ,דדברי הרא״ש סותרים זל״ז ,דהרי הרא״ש
בב״ב כ׳ דהא דמהני תפיסתו ]להפקיע מיחלוקו[ הוא
משום שתפס קודם שנולר הספק ,ואילו הרא״ש
בב״מ כ׳ דהוא משום שתופס בברי.
ונראה ליישב ע״פ מש״נ לעיל )אות ו׳ במוסגר( ,דגם
כדין תפיסה מיחלוקו ישנם ב׳ ענינים נפרדים ,ודברי

דברי הרשב״א דספק בכור לא הוי דררא
דממונא צ״ב ,ועי׳ מש״כ בזה בקה״י על ב״מ
סי׳ ט׳ ,ועי׳ לעיל סי׳ ט״ו הערה א׳ ,וצ״ע[.

תקעב

בלי‘
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בביאור שיטת הריטב״א רהריב״א בסוגיא דמחליף
פרה בחמור וילדה
א
פלוגתת הקונה״ס והגרש״ש
בביאור קושיה התום׳ ד״ה וליחזי
א( לעיל )בסי׳ ט״ו( הבאנו מה שתמהו

״מוחזק״ שייכא רק בתופס הדבר בתורת
בעלים וממילא מחזיקין הדבר בחזקת שהוא
שלו ,וס״ל להתום׳ דזה שייך רק היכא דהיה
בעלים על הממון קודם לכן ,משא״כ בקיימא
הוולד ברשות לוקח ,דאין תפיסתו בוולד
מכח שהיה בעלים עליו ,אלא רק משום
דהוא ברשותו )ואדרבה הוי תפיסתו כנגד
חזקת בעלים הראשונים( ע״כ דלא נחשב
ל״מוחזק״ בוולד אלא הוי רק ״תפוס״,
ו״תפוס״ גרידא לא מהני לאפוקי מחמ״ק.
ולכך פירשו התוס׳ בקושייתם דהא דפריך
הש״ם הוא מדין חזקת מטלטלין ולא מדין
מוחזק מספיקא .וע״ז תי׳ התום׳ דבאמת
זכייתו היא מדין ״תפוס״ ,אלא דכיון שתופס
בברי ,שפיר מהני תפיסתו לאפוקי מחמ״ק,
ועי׳ בזה לעיל בסי׳ י״ד אות ז׳ בהערה ב׳[.

האחרונים על קושיית התום׳
מהא דגודרות אין להם חזקה ,דלכאו׳ כללא
דגודרות אין להם חזקה שייך רק היכא דאתי
לזכות מדין תפיסה מוכחת ,ואילו הכא מיידי
מדין מוחזק מספיקא והממע״ה ,והבאנו מה
שתי  pע״ז הגרש״ש ,דבגודרות כיון דאין
תפיסתם מוכחת ,ליכא בהו גם תורת מוחזק
כלל.
אכן יעוי׳ בקונטרס הספיקות )כלל ב׳ ס״ג(
דפירש את דברי התוס׳ באו״א,
דבאמת בקושייתם נקטו התוס׳ דהא דפריך
הש״ס ״וליחזי ברשות דמאן קיימא וכו׳״
הוא מדין חזקת ראיה ותפיסה מוכחת ולא
מדין מוחזק ,ומשום דבדין מוחזק באמת לא
שייך הך כללא דגודרות אין להם חזקה ,ורק
בתירוצם חידשו התום׳ דהכא לא מיירי מדין
חזקת מטלטלין אלא מדין מוחזק מספיקא,
ומשו״ה הוא דמהני תפיסתו גם בגודרות.
]והא דפירשו התוס׳ בקושייתם דמיירי הכא
מדין חזקת מטלטלין ,ולא פירשו כפשוטו
דהוא מדין הממע״ה ,צ״ל דס״ל להתוס׳ דדין

וא שר לפ״ז נמצא דמש״כ התוס׳ בתירוצם
דתפיסת הלוקח מהני דוקא בתופם
בטענת ברי ,אין זה דין מסויים בגודרות,
אלא הוא דין בכל תפיסת ספק ,דכל שהוא
זוכה בממון מתורת תפיסה ,לא מהני תפיסתו
אלא בטוען ברי .וכן מבואר בנתה״מ )סי׳ ס׳
ס״ק י״ ס ,דמש״כ התוס׳ דלא מהני תפיסת
הלוקח בשמא זהו יסוד בכל המטלטלין ולאו
דוקא בגודרות .אכן לדרכו של הגרש״ש

הרא״ש בב״ב הם רק לבאר אמאי לא הוי תפיסת
הלוקח ״להפקיע״ מדין יחלוקו ]רכזה לא מהני תפיסה
בברי ,וכמש״כ הקוה״ס הנ״ל[ ,ולזה כ׳ הרא״ש דהוא
משום שתפס קודם שנולד הספק ואכתי לא חייל דין
יחלוקו ,משא״ב דברי הרא״ש בב״מ הם לבאר אמאי

מהני תפיסת הלוקת למנוע דין יחלוקו של דררא
דממונא ,והרי דין ״תפוס״ לחוד לא מהני ברררא
בממונא ,אלא בעי מוחזק דווקא ,ולזה כ׳ הרא״ש
דכיון שתופס בכרי שפיר מהני תפיסתו שלא יחול
כלל דין יחלוקו כלל ,וא״ש היטב ד׳ הרא״ש.
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דכוונת התום׳ בקושייתם הוא דמה״ט דהוי
גודרות לא חשיב הלוקח ל״מוחזק״ בולד אלא
הוי רק ״תפוס״ ,א״כ אף למאי דמבואר
בתירק החרס׳ דתפיסת הלוקח מהני רק
בשמא ,הוא במסויים כלפי גודרות ,דאינו אלא
״תפוס״ בהם ,ומשו״ה לא מהני תפיסתו אלא
בברי ,משא״כ בשאר מטלטלין ,דהוי ״מוחזק״
בהם ,שפיר מהני תפיסתו אפי׳ בשמא ,וכ״כ
בבית מאיר) ,אה״ע סי׳ ק״ז ס״א( יעו״ש.

שיטת הריטב״א

גדול

תקעו

בולד ,וא״כ הא דזוכה הלוקח בולד הוא רק
מספק ומתורת מוחזק ,ולא מדין חזקת ראיה,
ודלא כמש״כ הקונטרס הספיקות.
ג( ונראה להוכיח מדברי הריטב״א כדרכו
של קונטרס הספיקות ]דסוגיא
דמחליף פרה בחמור מיידי מדין תפיסת
ראיה[ ,דהנה יעוי׳ בכתובות )כ ,א( גבי נכסי
דבר שטיא ,דתרי אמרי כשהוא שוטה זבין
ותרי אמרי כשהוא חלים זבין ,דמוקמינן
ממונא בחזקת בר שטיא ,ופי׳ בתוס׳ שם )ר״ה
ואוקי( ,דזהו דוקא בקרקע ,משא״כ במטלטלין
אזלינן בתר חזקת המוחזק ,והוכיחו כן מהא
דפרכינן בסוגיין גבי מחליף פרה בחמור
״וליחזי ברשותא דמאן קיימא״ ,אלמא
במטלטלין אזלינן בתר חזקת המוחזק.

ב( ויעויין בריטב״א כאן שחק׳ כקושית
התוס׳ ,אולם תי׳ באופן אחר,
דמיירי הכא בעבד קטן המוטל בעריסה
ובפרה באתרא דמסירי לרועה דיש להם
חזקה .והנה לדרכו של קונטרס הספיקות
דקושיית הראשונים מגודרות היא מדינא
דחזקת מטלטלין ,א״כ מתירוץ הריטב״א
]דמיירי בעבד קטן[ עולה דהא דפריך הש״ס
״וליחזי ברשותא דמאן קיימא וכו׳״ הוא
מתורת חזקת ראיה ,דכיון דמיירי בעבד קטן
ובפרה באתרא דמסירי לרועה ,שפיר הוי
תפיסתו מוכחת עליו שקנאו .וכ״כ בקונטרס
הספיקות שם ,דלהריטכ״א מתפרשת קו׳
הגט׳ מדין חזקת מטלטלין ותפיסת ראיה
יעוי״ש .משא״כ לדרכו של הגרש״ש הרי
דכוונת הראשונים בקושייתם מגודרות היא
דמה״ט לא יחשב הלוקח ל״מוחוק״ בולד,
א״כ גם מה שתי׳ הריטב״א דמיירי בעבד
קטן הוא רק לומר דמה״ט חשיב ״מוחזק״

אכן יעוי׳ בריטב״א שם שנחלק על התוס׳,
ופי׳ דהא דמוקמינן ממונא בחזקת בר
שטיא זהו בין במקרקעי ובין במטלטלי .ועל
דברי הריטב״א תקשי ראיית התוס׳ מסוגיא
דמחליף פרה בחמור ,דחזינן מהתם
דבמטלטלין מוקמינן הממון אחזקת המוחזק
ולא אחזקת מ״ק .ועל כרחך מוכח בדעת
הריטב״א ,דמפרש דסוגיא דמחליף פרה
בחמור באמת לא מיירי מדין תפיסת ספק,
אלא מדין חזקת ראיה ותפיסה מוכחת ,ולהכי
הוא דמהני תפיסתו בוולד כנגד המ״ק,
משא״כ בההיא דבר שטיא כיון דהוי תפיסתו
רק מספיקא ,לכך מוקמינן אחמ״ק ,ואפי׳
במטלטלי א.

א .והנה יעוץ בקונטרס הספיקות שכ׳ להוכיח כדרכו
בביאור הסוגיא .ממה שהק׳ על הרמב״ן דלא מהני
תפיסה אפי׳ בתופס בטענת ברי ]והוכיח כן מדלא תי׳
הרמב״ן בב״מ )י ,א( כהתוס׳ בכתובות )כ ,ז ,(1דהא
דמהני תפיסה גבי תו״ת הוא משום שתופס בברי,
אלא תי׳ דשאני תו״ת דהוי ספיקא דאורייתא ומשו״ה

מהני תפיסה .ומדלא תי׳ כהתוס׳ משמע דלא ס׳׳ל
דמהני תפיסה בבדי[ ,והק׳ ע״ד הקונה״ס דלפ״ז היאך
יפרנס הרמב״ן הא דפריך בסוגיין ״וליחדי בדשותא
דמאן קיימא וכו״׳ ,שהרי בתוס׳ פי׳ דהוא מ p
תפיסה בברי ,אולם לשי׳ הרמב״ן דלא מהני תפיסה
בברי אכתי תיקשי .והוכיח מזה הקונטרס הספיקות

תקעי
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י( אולם לבאר׳ ביאור זה בדברי הריטב״א
]דסוגיא דמחליף פרה בחמור
מיירי מדין תפיסה מוכחת ,וכדרכו של
קונטרס הספיקות[ ,נסתר מדברי הריטב״א
בסוגיין בד״ה הא מני .דהנה יעויין בריטב״א
שב׳ לדקדק מדברי הגט׳ ,דמדלא קאמר
״אלא הא מני סומכוס״ ,משמע דלא הדר
ביה הש״ס מאוקימתא דקיימא באגם ,והוכיח
מזה הריטב״א דס״ל להש״ס דלא אמר
סומכוס ממון המוטל בספק חולקין אלא גבי
חמ״ק ,משא״כ בקיימא ברשות המוחזק
מודה סומכוס דהממע״ה ,ןוכ״ה מבואר
בתוס׳ בסוגיין בד״ה הא מני[ ,והק׳ ע״ז
הריטב״א מהא דלעיל )צז ,ב( גבי השואל את
הפרה וכו׳ דאוקימנא לה כסומכוס ,והרי התם
מיירי במוחזק ולא במ״ק] ,דהלא הנידון שם
הוא לגבי תשלומי הפרה דהוי השואל מוחזק
בהם[ ,ואפ״ה ס״ל לסמובוס דחולקין ,וא״כ
מוכח דסומכוס פליג ארבנן אפי׳ גבי מוחזק,
ולא רק במ״ק ,ע״כ קושיית הריטב״א.

גדול

הריטב״א בפשיטות ,דכל מאי דמבואר
בסוגיין דבקיימא ברשות לוקח מורה סומכוס
דאזלינן בתר חזקת המוחזק ,הוא דוקא
בכה״ג דאית ליה ללוקח חזקת מטלטלין
בוולד וזוכה מדין תפיסת ראיה ,דבכה״ג
מודה סומכוס דמוקמינן אחזקת המוחזק כיון
דתפיסתו מוכחת שהוא שלו ,משא״כ בההיא
דהשואל פרה דהוי רק מוחזק מספיקא ,בזה
שפיר ס״ל לסומכוס דלא אזלינן בתר חזקת
המוחזק ,אלא חולקין מדין ממון המוטל
בספק ,ומדלא תירץ כן הריטב״א על כרחך
דמפרש דאף בסוגיין לא הוי זכייתו של
הלוקח מדין חזקת ראיה ,אלא רק מתורת
מוחזק מספיקא ודלא כקונטרס הספיקות,
ושפיר רימה הריטב״א סוגיין לההיא
דהשואל פרה ,וצ״ע בזה ממה שהוכחנו לעיל
מדברי הריטב״א דמפרש סוגיין כדרכו של
קונטרס הספיקות דזוכה הלוקח מדין חזקת
ראיה ותפיסה מוכחת ,ולא מדין מוחזק
מספיקא ,ולכאו׳ דברי הריטב״א סותרים
זא״ז ,וצ״ע.

והנה אם נימא בדעת הריטב״א ,דהא דפריך
הש״ס ״וליחזי ברשות וכו׳״ הוא מדין
תפיסת ראיה וכמש״נ לעיל ,א״כ תמוה טובא
מה שהק׳ הריטב״א ,שהרי בההיא דהשואל
פרה ודאי לא מיידי מדין תפיסה מוכחת,
אלא מדין מוחזק מספיקא] ,שהרי מיירי התם
בספק חיוב ,ובספק חיוב ל״ש כלל חזקה כל
מה שתח״י וכו׳[ ,וא״כ יש ליישב קושית

ה( יאשר נראה בישוב שי׳ הריטב״א ,ע״פ
מה שיסדו רבותינו האחרונים
]הובאו דבריהם לעיל בסי׳ ז׳[ דאף היכא
דאית ליה חזקת מטלטלין והוי תפיסתו
מוכחת מ״מ יסוד זכייתו בממון אינו אלא

רעל כרחך מפרש הרמב׳ץ דהא דפריך הש״ם דתהני
תפיסת הלוקח הוא מתורת תפיסה מוכחת וטענת
לקוח ,ולא מדין תפיסה מספק .והנה לעיל בסי׳ י ״ ן
כתבנו לדחות ראיית הקוה״ס ,דבאמת י״ל דקו׳ הש״ס
אינו מדין תפיסה ממ״ק אלא מדין תפיסה מיחלוקו,
ובדין תפיסה מיחלוקו מהני תפיסה בברי .אכן זד,
א״ש רק לשי׳ הדמב״ן ,משא״כ בדבדי הריטב״א
בסוגיין ,בתירוצו השני ,מבואר להדיא דפי׳ סוגיין מדין

תפיסה ממ״ק ולא מדין תפיסה מיחלוקו עיי״ש היטב,
]ושי׳ הדיטב״א בב״מ )י ,א( היא כהרמב״ן ,דתפיסה
לא מהני להפקיע ממ״ק אפי׳ ברי ,שהרי אף
הריטב״א כ׳ לישב ההיא דכתובות )כ ,א< כהרמב״ן
יעוי״ש[ ,ולפ״ז על כיי,,־ צ״ל בדעת הריטב״א כדרכו
של קונטרס הספיקור יהא דפריך הש״ס וליחזי
ברשותא וכו׳ הוא י רין חזקת מטלטלין ,וכמו
שהוכחנו בפניב ■ד׳ הריטב״א בכתובות.

ישוב שיטת הריטכ״א
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מתורת מוחזק ,ומשום דחזקת מטלטלין אינה
חזקה המבררת את הספק אלא מהני רק
לאשוויי מוחזק ,וממילא הוי אירך ממע״ה,
]ועי׳ בחירושי הגרנ״ט ריש ב״ב ,ובקוב״ש
ב״ב אות ק״ס ,ובחזו״א אה״ע סי׳ כ״ה אות
י״ח[ .ושורש ד״ז הוא כמש״כ בברכת
שמואל על ב״ב סי׳ ל״א דלולי סברת
״אחזוקי אינשי כגנבי לא מחזיקינן״ ]רהוא
היסוד לחזקת מטלטלין כמבואר בשבועות
מו ,ב[ הרי שיש לנו להחזיק הממון בחזקת
המ״ק דהוא הבעלים הראשונים ,אולם כיון
דאית ליה לתופס חזקה דאחזוקי אינשי וכו׳,
מהני הך חזקה לאשוויי הממון בחזקתו
ונעשה ל״מוחזק״ בו ,רכל שתפיסתו בממון
מוכחת עליו שהוא שלו חשיב ״מוחזק״
בממון ,וממילא הוי אידך ממע״ה.

גדול

תקעה

קיימא״ הוא מדין חזקת מטלטלין ,וע״ז
מסיים הש״ס ״וליהוי אידך הממע״ה״ ,הרי
להדיא דחזקת מטלטלין לא מהני אלא
לאשוויי ליה למוחזק ,וממילא הוי אידך
הממע״ה ,וכמש״נ[.

]ונראה דלדרכו של הקונטרס הספיקות,
יסוד זה מתבאר מלשון הש״ס
בסוגיין ,שהרי לדרכו של קונטרס הספיקות
מאי דפריך בסוגיין ״וליחזי ברשות דמאן

ואשר לפ״ז א״ש היטב דברי הריטב״א ,דנהי
דסוגיא דמחליף פרה בחמור מיירי
מדין חזקת מטלטלין ותפיסה מוכחת ,וכפי
שהוכחנו לעיל מדברי הריטב״א בכתובות,
מ״מ גם דין תפיסה מוכחת לא מהני לברר את
הספק ,אלא רק לאשוויי ליה למוחזק ,באופן
דזכיית הלוקח בולד היא לעולם רק מספיקא
ומדין הממע״ה .ומעתה כיון דמבואר בסוגיין
דבקיימא ברשות לוקח לא אמר סומכוס
דיחלוקו] ,וכמו שדקדק הריטב״א[ ,א״כ שפיר
מוכח דסומכוס לא אמר יחלוקו להפקיע
ממוחזק ,ושפיר הק׳ הריטב״א מההיא
דהשואל פרה ,דחזינן התם דהגם דהוי השואל
מוחזק בתשלומי הפרה ,אפ״ה קאמר סומכוס
דיחלוקו ,ואש״ה ד׳ הריטב״אב

כ .והנה יעו׳ בדברי הגרנ״ט בריש ב״ב ]שבסטנסיל,
ובחידושי הגרנ״ט שבהוצאת אורייתא הובאו הדברים
בנוסח אחר[ ,שעמד ביסוד זה דחזקת מטלטלין לא
מהני לבדר הספק ,והוכיח כן מדברי התוס׳ ב״ב )לג,
 pד״ה ואי טעין ,עיי״ש בדבריו .אלא שבדברי
הגרנ״ט שם מבואר דאין הגדר בזה כמש״נ דהחזקה
משויא ליה ל״מוחזק״ בממון ,אלא רגדר החזקה הוא
רק לאשוויי ספק וממילא זוכה מרין תפיסה בספק
]ועד״ז כ׳ בקו״ש עמ״ס ב״ב אות ק״ס[ ,ולכאו׳ נוסח
זה אינו מתיישב עם רכרי הראשונים כסוגיין שהק׳
מהא דגודרות אין להם חזקה ,שהרי לדרכו של
הגרנ״ט גם חזקת מטלטלין גופא לא מהני אלא
לאשוויי ספק] ,והא דזוכה בממון הוא אך מספיקא
ומדין הממע״ה[ ,וא״כ לפ״ז בסוגיין דבלאו הכי איכא
ספק לפנינו ]כיון דהוי דררא דממונא[ ,הרי דלא בעי
כלל לחזקת מטלטלין .אכן לפמש״נ דיסוד דין חזקת
מטלטלין הוא לאשוויי ליה ל״מוחזק״ ,מבואר היטב
מה שהקשו הראשונים ,דהגם דאיכא דררא

דממונא ,מ״מ בלא שתהא תפיסתו מוכחת כנגד
המ״ק ,לא חייל ליה תורת מוחזק בממון שתח״י,
ושפיר הק׳ הראשונים מהא דגודרות אין להם
חזקה .ובזה ארווחנא ליישב את ד׳ הריטב״א
שבריש פ׳ חזה״ב ,שב־ דלולי הריעותא ד״אחוי
שטרך״ ,היתה מועלת חזקת מטלטלין אף
בקרקעות .ולדרכו של הגרנ״ט ,דחזקת מטלטלין
מהני רק לאשוויי ספיקא ,והא דזוכה בממון הוא
מתורת תפיסה ,דברי הריטב״א תמוהים ,שהרי גדר
זה ל״ש כלל בקרקע דקיי״ל דקרקע בחזקת בעליה
עומדת] ,ולא מהני תפיסה בקרקע להפקיע ממ״ק
אפי׳ בגוונא דאיכא ספיקא לפנינו ,וכמבואד בסוגיא
דבר שטיא בכתובות כ ,א[ ,אכן לפי המבואד
ניחא ,דאם באמת היתה מועלת חזקת מטלטלין
בקרקע ]לולי סברת ״אחוי שטרך״[ היה מהני זה
לעשותו ל״מוחזק״ ,ודוקא ״תפיסה״ הוא דלא מהני
בקרקע ,משא״כ ״מוחזק״ שפיר מהני ,וכמש׳׳נ להלן
בסי׳ י״ט.

תקעו
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שיטת הריב״א
ו( ומצינו תנא דמסייע לדרכו של קונטרס
הספיקות בביאור סוגיין .והוא
בדברי הרבנו פ  pבב״ק )לה ,ב( בד״ה תפס,
דאמרינן התם גבי היו הניזקין שנים אחד
גדול ואחד קטן וכר דלא מהני תפיסת הניזק
להשתלם כדבריו ,והק׳ הרבינו פדץ דמאי
שנא מהא דמחליף פרה בחמור וילדה דמהני
תפיסת הלוקח בולד ,ותי׳ ע״ז בשם ריב״א
וז״ל ,״ופי׳ דיב״א דכל היכא דאמרינן דתפס
מהניא היינו בתפס שלא בעדים ,והכא בתפס
בעדים ,דהשתא ליכא מגו דהא איכא עדים
שיודעים שתפס מתוך הספק ולכן לא מהניא
התפיסה להחזיק כדבריו״ .ומבואר מתירוץ
הדיב״א דהא דמהני תפיסת הלוקח גבי
מחליף פרה בחמור הוא דוקא היכא דליכא
עדים שתפס ,דבכה״ג נאמן במגו דלקוח,
משא״כ היכא שתפס בעדים לא מהני תפיסתו
ואפי׳ בטוען ברי ,וההיא דהיו הניזקין שנים
מיירי בתפס בעדים ולכך לא מהני תפיסתו
להשתלם כדבריו ,ואפי׳ בבדי] .ומאי דס״ל
להריב״א דנאמן רק במגו דלקוח ,ואינו נאמן
בעיקר טענתו שטוען משלקחתיה ילדה )ואף
בלא מגו( ,נראה דהוא משום דעל טענת
משלקחתיה ילדה ליכא ראיית אחזוקי אינשי
בגנבי לא מחזיקינן )דהוא היסוד לחזקת
מטלטלין( ,ומשו״ה נאמן רק במגו דלקוח,
רעל טענת לקוח שפיר איכא חזקת מטלטלין.
ועכ״פ מבואד מדברי הריב״א דהא דמהני
תפיסת הלוקח במחליף פרה בחמוד וילדה
הוא דק מכח חזקת מטלטלין ,והוא כדרכו
של קונטדס הספיקות בסוגיין[.
והנה הרבינו פרץ הביא תירוץ זה בשם
הריב״א ,וצ״ע בזה ממה שהביאו
התוס׳ בכתובות )עו p ,בשם הריב״א לגבי
מחליף פרה בחמור ומת החמור] ,דמספקא

גדול

לן אם מת החמור קודם משיכת הפרה והוי
הפרה של המוכר ,או דמת החמור אחר
משיכת הפרה והוי הפרה של הלוקח[ ,דפי׳
הריב״א דאי קיימא הפרה ברשות בעל
החמור מהני תפיסתו בפרה אי תופס בברי,
ומדמי לה התם לספק בכור דאי תקפו כהן
בטענת ברי אין מוציאין מידו] ,וכשיטת
התוס׳ שם )כ ,א( ,ועי׳ בקובץ שיעורים
אות רע״גן ,הרי דס״ל להריב״א דהא דמהני
תפיסה במחליף פרה בחמור ומת הוא מטעם
תפיסה בטענת ברי ,והוא סותר לכאו׳ לדברי
הריב״א שהביא הרבנו פרץ בב״ק ,שכ׳ דלא
מהני תפיסה בספק כלל ,ואפי׳ בתופס בטענת
ברי] ,והא דמהני תפיסת הלוקח בולד
במחליף פרה בחמור וילדה הוא רק מכח
חזקת מטלטלין[ ,ולכאו׳ דברי הריב״א בב״ק
ובכתובות סותרים זא״ז ,וצ״ע.
והנראה ביישוב דברי הריב״א ,דבאמת ס״ל
דלא מהני תפיסה כלל ואפי׳ לא
בטענת ברי ,וכמו שנראה מדבריו בב״ק גבי
מחליף פרה בחמור וילרה ,ומש״כ הריב״א
בכתובות גבי מחליף פרה בחמור ומת דמהני
תפיסת הלוקח בפרה בטוען ברי ,הוא משום
רס״ל דבמחליף פרה בחמור ומת הוי תפיסתו
״ברשות״ ,דמה שהפרה באה לרשות בעל
החמור הוא ע״י שמשך בעל החמור את
הפרה לרשותו מדעת הבעלים לשם קנין,
ולכך מהני בזה תפיסה בברי ,משא״כ במחליף
פרה בחמור וילדה ,הרי לא נעשתה בזה
כלל משיכה בפרה] ,וכמו שפרש״י שם )ק ,א(
ד״ה המחליף ,דבגוונא דמשכו את הפרה
ליכא ספיקא כלל דידעינן בודאי מתי ילדה[,
ומה שתופס אח״כ את הוולד מכח הספק ,הוי
תפיסה שלא ברשות .והגם דמסר לו
הפרה עם הולד קודם משיכת החמור שתהא
בביתו של לוקח בשעת הקנין ,מ״מ מסירה זו
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היא בתורת פקדון ,כמבואר בחזו״א )חו״ס סי׳
ז׳ ס״י{ ,ופקדון לא מקרי תפיסה ברשות,

וכאשר כ׳ בתרומת הדשן סי׳ שכ״א .ונהי
דאח״כ נעשה קנין חליפין בפרה ע״י משיכת
חמור ,מ״מ לא מהני זה לאשוויי לתפיסתו
של הלוקח בולד לתפיסה ברשות ,דהרי בזה
גופא הוא דמספקא לן אם בהקנאת הפרה
נכלל גם הקנאה על הולד ,דעד כמה שהלידה
היתה קודם המשיכה ,אין הולד בכלל
המכירה כלל ,ואכתי הוי פקדון ולא הוי
ברשות .ולכך פי׳ הריב״א דלא מהני התם
תפיסה אפי׳ בטוען ברי ,והא דזוכה הלוקח
הוא רק מכח חזקת מטלטלין.

גדול

תקיוי

כור בשלושים למחליף פרה בחמור ומת,
משמע דגם מחליף פרה בחמור ומת הוי
תפיסה ברשות ,ועי׳ בזה בספר בית יעקב על
כתובות ובחידושי המהרי״ט על התוס׳
בכתובות שם ג.

ונראה דחילוק זה מבואר מתוך דברי התוס׳
בכתובות שם ,שהק׳ מהא דאמר
שמואל )בב״ב קה ,א( גבי כור בשלושים סאה
בסלע אני מוכרח לך דראשון ראשון קנה,
ומהני תפיסת הלוקח בוולד ולא מוקמינן
אחמ״ק .והנה גבי כור בשלושים סאה בסלע
פירשו כמעט כל הראשונים בב״מ )ו ,א(
דמקרי תפיסה ברשות ,וכיון שדימו התוס׳

ובזה ארווחנא ליישב את ד׳ תוס׳ הרא״ש
בכתובות ]עו ,ב[ ,דהנה יעוי׳ בתוס׳
הרא״ש שם שהק׳ כקושיית התוס׳ ,אולם תי׳
הך קושיא באופ״א ממה שתי׳ הריב״א ,וצ״ע
אמאי מיאן בתירוץ הריב״א ,והרי שי׳
הרא״ש בכל דוכתא רתפיסה בשמא לא מהני
לאפוקי מחמ״ק] ,ויעוי׳ בתוס׳ הרא״ש ב״מ
)ק ,א( שב׳ להדיא רבגוונא שתופס הלוקח
בשמא מוציאין מידו[ ,וא״כ היה לו לתרץ
כהריב״א ,דבמחליף פרה בחמור ומת לא
מהני תפיסת הלוקח בשמא .אמנם להמבואר
א״ש ,דהא דבעלמא לא מהני תפיסה בשמא
הוא דוקא בתפס מעצמו ,משא״כ במחליף
פרה בחמור ומת ,כיון דהוי תפיסה ברשות,
שפיר ס״ל להרא״ש דמהני תפיסתו אפי׳
בשמא.

ג .והנה בקונטרס הספיקות )ריש כלל ז׳< כתב דדין
תפיסה ברשות הוא מוסכם אצל כל הראשונים זולת
הסמ״ג ,אכן לפמש״נ בדברי הריב״א בכתובות נמצא
דתפיסה ברשות לחוד לא מהני לאפוקי ממ״ק ,אלא
כצירוף טענת ברי .והביאור בזה הוא כמו שמדוקדק

מלשון הריב״א ,דאע״ג דמה דתופס ברשות הוא
סיבה דיחשב ל״מוחזק״ כנגד המ״ק ,מ״מ ״כל
שהמחזיק עצמו מסופק ואין לו טענה ודאית הוי
חזקתו כמאן רליתא״ ,וזהו דין נוסף .דלא חיילא
תורת מוחזקות בתפיסת שמא.

תקעח
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סימן יח

בדין תפיסה בתרי ותרי ובסוגיא דבר שטיא
שיטת הרמב״ן בדין תפיסה בתו״ת
א( בתוד״ה פוטר הקשו וז״ל ,״והא
דאמרי׳ בם ״ב דכתובות
שנים החתומים על השטר ובאו אחרים
ואמרו אנוסים היינו וכר אין נאמנים ,ומסיק
ראוקי תרי לבהרי תרי ואוקי ממונא בחזקת
מריה ,ואין נאמנים רקאמר פרש״י ראם תפס
המלוה לא מפקינן מיניה״ .ויעוי׳ ברמב״ן
בסוגיין שתי׳ את קושיית התוס׳ וז״ל ,״אבל
י״ל רכל תרי ותרי לא אמרינן אוקי ממונא
אחזקה רמרא קמא ,אלא מאן רתפס תפס
במטלטלי ,דספיקא ראורייתא הוא ,וכל
ספיקא דאורייתא אפילו גבי איסורין נמי לא
אמרינן אוקמינן אחזקתה ,כדפרישית
בקידושין בפ׳ האומר״ .וביאור דבריו ,דהא
דלא מהני תפיסה בספק ממון הוא משום
דמהני דין מוחזק להכריע את הספק דהוי
איהו בעלים ,וממילא לא מהני תפיסה ,ואשר
לפ״ז בספיקא דתו״ת דלא שייך ביה הכרעת
חזקה ]כיון דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא
לשיטת הרמב״ן[ ,ממילא לא מהני ביה גם
הברעת מוחזק ,והא דזוכה הנתבע בממון
הוא רק מתורת ״תפוס״ דמספק א״א להוציא
מידו ,ומשו״ה אם בא השני ותפס מהני
תפיסתו ואין מוציאין מידו.
והנה ממש״כ הרמב״ן ״ומאן דתפס תפס
במטלטלי״ ,דקדק בקונטרס הספיקות
>כלל כ׳ ס״א( דבקרקעות בכה״ג לא מהני
תפיסה ,ומ* ־׳ דבקרקע ל״ש כלל תורת
תפיסה וא׳לי׳ בספיקא דתו״ת .והק׳ ע״ז

בקונטרס הספיקות דהוא לכאו׳ נסתר מגמ׳
ערוכה ביבמות )לא ,א( ,גבי נכסי דבר שטיא,
דתרי אמרי כשהוא חלים זבין ,ותרי אמרי
כשהוא שוטה זבין ,דאוקי תרי לבהדי תרי
ואוקי ארעא בחזקת בר שטיא ,ומוכיח מזה
הש״ס דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,אלמא למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,לא
מוקמינן ארעא בחזקת בר שטיא ,אלא ביד
הלוקח שהוא תפוס בה השתא ,והוא לכאו׳
סותר להמבואר בד׳ הרמב״ן דבקרקע לא
מהני תפיסה כלל ואפי׳ בתו״ת.
ובקונטרס הספיקות )כלל ז׳ ס״ח( כ׳ ליישב
קושיא זו ,דהא רב׳ הרמב״ן
דלא מהני תפיסה בקרקע בספיקא דתו״ת,
הוא דוקא בתפס מעצמו ,משא״כ בההיא
דבר שטיא דהוי תפיסה ברשות ,שפיר מהני
תפיסתו אפי׳ בקרקע] ,ועי״ש שהביא כן
מדברי תשו׳ הדשב״א ,וכ״כ בשו״ת מהרי״ט
ח״א סי׳ קכ״ו ד״ה אלא[ .והביאור בזה הוא,
דהא דס״ל להרמב״ן דלא מהני תפיסה
בקרקע ,הוא משום דהיכא דבא לידו הממון
בתפיסה לית ליה תורת ״מוחזק״ בממון
שתפס ,אלא הוי רק ״תפוס״ ,ותפיסה לא מהני
בקרקע כיון ״דאין הקרקע נתפסת״ ,כמבואר
בתשו׳ הרשב״א שם ,משא״כ בתפיסה
ברשות ,כיון דבאה לידו הקרקע מדעת
הבעלים ,הרי עי״ז חשוב ל״מוחזק״ בקרקע,
ודין ״מוחזק״ שפיר מהני גם בקרקע.
אכן תירוץ זה צ״ב .להרי ממש״כ הרמב״ן
דבמטלטלין מהני תפיסה בתו״ת,
מבואר דבתו״ת לא מהני דין מוחזק כלל,

כלל
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ויסוד זכיית הראשון בממון אינו אלא מתורת
״תפוס״ ,ומשו״ה אם תפס השני אין מוציאין
מידו ,וא״כ לפ״ז א״א לפרש דבההיא דבר
שטיא זכייתו בקרקע היא מתורת ״מוחזק״
ומטעם דהוי תפיסה ברשות ,דנהי דבעלמא
מהני תפיסה בדשות לאשוויי מוחזק ]ולהכי
אין מוציאין מידו[ ,מ״מ בספיקא דתו״ת לא
שייך כלל דין מוחזק.
ונראה לבאר תירוצו ,דבאמת גם בספיקא
דתו״ת שייך דין מוחזק ,ומה״ט הוא
דמהני בבר שטיא תפיסה ברשות ,דעי״ז הוי
מוחזק בקרקע וכמש״נ ,אלא רק דבתו״ת לא
מהני דין מוחזק ״להכריע״ את הספק ,והא
דבעלמא לא מהני תפיסה בספיקות הוא
משום דע״י דין מוחזק הוכרע הספק,
ומשו״ה בתו״ת דל״ש ביה תורת הכרעה
שפיר מהני תפיסה ,אולם מ״מ מכלל מוחזק
לא נפיק גם בתו״ת ,ואשר לכן מהני בבר
שטיא תפיסה ברשות ,דעי״ז חשיב מוחזק
בקרקע ,ואע״ג דאינו מועיל דין מוחזק
בכה״ג להכריע את הספק ,מ״מ מספק א״א
להוציא הקרקע מחזקתו.
ב( אכן בעיקר מש״כ בקונטרס הספיקות
דבסוגיא דבר שטיא הוי תפיסה
בדשות הק׳ בדבדי חיים )דיני תפיסה סי׳ ו׳(,
דהרי להצד דבאמת היה בר שטיא שוטה
בזמן שמכר לו ,א״כ הוי שלא מדעת הבעלים
ונמצא דהוי שלא ברשות ,וכיון דבזה גופא
הוא דמספקא לן אי היה שוטה או חלים,
נמצא דהוי רק ספק תפיסה ברשות ולא מהני,
]ומש״כ הש״ך בתק״כ )סי׳ נ״ט( דגם ספק
תפיסה בדשות מהני ,זהו דוקא במטלטלין,
דהא דמהני ספק תפיסה ברשות הוא מתורת
״תפיסה״ ,דספק ברשות מהני רק לאשוויי
ספק מוחזק ,וממילא מספק אין מוציאין
מידו) ,י.משנ״ת בכלל ו׳ הערה ז׳( ,וא״כ זה שייך

גדול
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דוקא במטלטלין דאית בהו תורת תפיסה,
משא״כ בקרקעות ,דליכא בהו תודת תפיסה,
ממילא לא מהני גבייהו ספק תפיסה ברשות,
אלא בעינן שיהיה תפיסה ברשות מודאי[.
רכן נראה להוכיח מדברי הריטב״א בכתובות
)שם( דבר שטיא לא הוי תפיסה ברשות,
ודלא כמש״כ בקונטרס הספיקות .דהריטב״א
שם כ׳ דהא דאמר רב אשי שם דאוקי תרי
להדי תרי ואוקי ארעא בחזקת בר שטיא ,זהו
בין בקרקע ובין במטלטלין ,ואי נימא
דבכה״ג הוי תפיסה ברשות א״כ אמאי לא
תועיל תפיסתו של הלוקח במטלטלין ,והרי
במטלטלין בודאי מהני תפיסה ברשות,
כמבואר בריטב״א בב״מ )ו .א( ,אלא על
כרחך דס״ל להריטב״א דבר שטיא לא הוי
תפיסה ברשות .וגם מדברי התוס׳ שם משמע
דבר שטיא לא הוי תפיסה ברשות ,דיעו״ש
בתוס׳ דפליגי על הריטב״א ,ופי׳ דבמטלטלין
בכה״ג מוקמינן אחזקת הלוקח דהוי מוחזק,
והוסיפו ע״ז התוס׳ ״כדאמר בפ׳ השואל גבי
מחליף פרה בחמוד )ב״מ ק ,א( וליחזי ברשותא
דמאן קיימא וכו׳״ ,והנה מאי דמהני תפיסת
הלוקח כמחליף פרה בחמור הוא מדין
תפיסה בבדי ולא מדין תפיסה ברשות,
כמבואר בתוס׳ בב״מ )שם< בד״ה וליחזי,
וממה שדימו ההיא דבר שטיא למחליף פרה
בחמור ,משמע דגם ההיא דבר שטיא אינו
מדין תפיסה ברשות ,ולפ״ז הדרא קושית
הקונה״ס לדוכתא.
ג( ויעוי׳ בחידושי ר׳ שלמה היימן על
כתובות )סי׳ ח׳( שהק׳ עוד על
דברי הרמב״ן ,דהרמב״ן פי׳ דהא דאמר ר׳
נחמן בכתובות)כ ,א( דמהני תפיסה במטלטלין
בספיקא דתו״ת ,הוא משום דקיי״ל דתו״ת
הוי ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן אחזקה
מהתורה ,משא״כ אי תו״ת הוי ספיקא דרבנן

תקפ
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ומוקמינן אחזקה ,לא מהני תפיסה .ודברי
הרמב״ן צ״ע טובא ,דלכאר בגם׳ שם
מבואר להיפוך מזה ,דמסיק התם ר׳ נחמן
״מידי דהוי אנכסי דבר שטיא וכר״ ,ובגמ׳
ביבמות )לא ,א( מפורש דהא דמוקמינן ארעא
בחזקת בר שטיא הוא רק למאן דס״ל
דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,וא״כ מוכח דדברי
ר׳ נחמן בכתובות הם להשיטה דתו״ת הוי
ספיקא דרבנן ,והוא להיפך ממש״ב הרמב״ן
דבל דברי ר׳ נחמן הם למ״ד דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן אחזקה ,והוא
לבאר תמיהה עצומה.

גדול

אמרי׳ אוקמא אחזקה״ ,דמשמע דבתו״ת לא
מוקמינן אחזקה כלל ,גם בדברי הרשב״א
בב״מ )י ,א( מפורש דלא כדבריו ,דיעו״ש
ברברי הרשב״א שהביא את תירוץ הרמב״ן
והוסיף בזה עוד וז״ל ,״אבל למאן דפסיק
דספיקא דרבנן היא ואוקי מילתא אחזקתיה
עוד היא צריכה תלמוד״ ,הרי להדיא דפירש
דתירוץ זה שתירץ הרמב״ן הוא רק למאן
דס״ל דתו״ת ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן
אחזקה מהתורה .וגם בדברי הרמב״ן
בקידושין )סו ,א( ד״ה ועוד ,מפורש דהכריע
לרינא כמ״ד דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ולא
מוקמינן אחזקה ,ודלא כמש״כ הגר״ש א.

ויעוי״ש בחידושי ר׳ שלמה שנדחק ליישב
את דברי הרמב״ן ,דבאמת ר׳
נחמן ס״ל דתו״ת הוי ספיקא דרבנן וכמו
דנראה מהגמ׳ ביבמות הנ״ל ,אלא שגם למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ומוקמינן
אחזקה מהתורה ,מ״מ לא מהני החזקה
בתו״ת להכריע את הספק ,אלא רק דמספק
א״א להוציא הדבר מחזקתו ,וכיון דלא
הוכרע הספק ,ממילא מהני תפיסה ,וזהו שב׳
הרמב״ן דהוי ״ספיקא דאורייתא״ ,דאע״ג
דמוקמינן אחזקה ,מ״מ לא הוכרע הספק.
והנה מלבד שהוא דחוק טובא בלשון
הרמב״ן ,שב׳ ״ואפי׳ גבי איסורין נמי לא

ד( עוד יש לעי׳ בשי׳ הרמב״ן ממש״כ
בקונטרס הספיקות )כלל ח׳ ס״ח(,
להוכיח מהמשך דברי הרמב״ן בב״מ ,דהיכא
דליכא חמ״ק מהני תפיסה אפי׳ בקרקע ,וז״ל
הרמב״ן ]לאחר שהעלה דלא מהני תפיסה
בתיקו[ ,״אבל בממון המוטל בספק שאין
לומר בו אוקי ממונא בחזקת מאריה ,כגון
שני שטרות היוצאים ביום א׳ וכיוצא בו ,אם
קדם א׳ מהם ותפס אין מוציאין מידו ,שאין
לאחד מהם חזקה יותר מחבירו״ .ולכאו׳
דברי הרמב״ן צ״ע ,שהרי בשני שטרות
היוצאים ביום א׳ מיירי בקרקע ,ואפ״ה כ׳

א .אכן יערי׳ בר״ן ובנמוק״י בב״מ )ו ,א( שב׳ לתרץ
הקו׳ מכתובות )ב ,א( כהרמב״ן .דשאני ספיקא רתו״ת
דמהני ביה תפיסה ,ובדברי הר״ן בכתובות )ט ,ב
סופי רדי״ף( ,ובנמוק״י ביבמות >ל .א( ,מפורש דהלכה
כמאן דס״ל תו״ת הוי ספיקא דרבנן ומוקמינן אחזקה
מהתורה .ובשיטתם י״ל כדרכו של הגר״ש היימן,
דאפי׳ למאן דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ומוקמינן
אחזקה מהתורה ,מ״מ מהני תפיסה ,ומשום רלא מהני
החזקה בתו״ת להכריע את הספק .והוא מדוקדק
היטב בלשון הר״ן שכ׳ וז״ל ,״דכל תרי מינייהו
סמכינן בודאי ואינו בדין שנוזייא ממון מרשות
התופס כיון ששנים מעידים כדבריו״ ,ומשמע דהא

דהוי תו״ת הוא רק סברא שלא נוציא מיד התופס ,אך
לא מהני מאי דהוי תו״ת לסלק החזקה לגמרי ,אלא
כיון דלא מהני החזקה להכריע הספק ,ממילא א״א
להוציא מספק מהתופס .ומה שסיימו בזה״ל ,״ואף
לענין איסורין הוא כן כדמוכח האי דינאי המלך בפ׳
האומר״ ,נראה בכונתם לפמש״כ בספר חמדת שלמה
על כתובות )כב ,p ,דהא דמהני חזקת האם לולד הוא
דוקא היכא דמהני החזקה להכריע את הספק ,ולכן
בההיא דינאי ,דהוי ספיקא דתו״ת ,דלא מהני החזקה
להכריע את הספק ,ממילא לא מהני חזקת האם לינאי.
אולם כאמור בשי׳ הרמב״ן שפסק להדיא כמאן דס״ל
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא א״א לפרש כן.
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הרמב״ן דמהני ביה תפיסה ,וא״כ מוכח
דס״ל להרמב״ן דמהני תפיסה בקרקע היכא
דליכא מ״ק ,והוא לבאר סותר למש״ב
הרמב״ן למעלה ,דבספיקא דתו״ת ,אפי׳ למאן
דס״ל דהוי ספיקא דאורייתא ]ולא מוקמינן
אחמ״ק[ ,מ״מ לא מהני תפיסה בקרקעות.

ישוב שיטת הרמב״ן
ה( והנה יעוי׳ במאירי ביבמות )לא ,א(,
שהביא השיטות שפסקו להלכה
דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,ובסוף דבריו כ׳
וז״ל ,״ומ״מ יש פוסקים שהוא ספק תורה,
ונכסי דבר שטיא ממונא הוא וממון שאני״.
ומבואר בדעת הנך יש פוסקים ,דאפי׳ למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ולא
מוקמינן אחזקה מהתורה ,מ״מ מוקמינן
לארעא בחזקת בר שטיא .והטעם לזה כ׳
המאירי ד״ממונא שאני״ .וביסוד דבריו נראה
עפמש״כ בקונטרס הספיקות ,כלל א׳ ס״ה
]ועי״ש בהערה כ״ג[ ,דחמ״ק בממון אינה
מדין חוקה קמייתא דאיסורא ,אלא הוא מדין
מוחזק ,וא״כ נהי דלא אזלינן בתר חזקה
בספיקא דתו״ת ]למאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא[ ,מ״מ יש לנו לאוקמי
אחמ״ק בתו״ת מטעם דחשיב המ״ק למוחזק.

אכן

ד׳ היש פוסקים צ״ע ,דהרי בגמ׳ ביבמות
)שם( מבואר להדיא דהא דמוקמינן
אחזקת בר שטיא הוא רק למאן דס״ל דתו״ת
הוי ספיקא דרבנן ומוקמינן אחזקה מהתורה,
וא״ב היאך פסקו היש פוסקים דבתו״ת
מוקמינן אחמ״ק הגם דתו״ת הוי ספיקא
דאורייתא .ונראה בדעת הנך יש פוסקים,
דס״ל דיסוד הך מילתא דבתו״ת מוקמינן
אחמ״ק אפי׳ למ״ד תו״ת ספיקא דאורייתא,
]וכדס״ל להיש פוסקים[ מתלי תליא בפלוגתת
הסוגיות .דהנה הרמב״ן פירש את הסוגיא
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בכתובות )כ ,א( דהא דאמר ר׳ נחמן דמהני
תפיסה בתו״ת הוא משום דסבר ר׳ נחמן
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ולהכי מהני
תפיסה] ,ועי׳ ברמב״ן בקידושין )סו ,א( שפסק
כן להלכה ,דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא[,
וע״ז מסיק ר׳ נחמן ״מידי דהוי אנכסי דבר
שטיא וכו״׳ ,וא״כ מבואד דהסוגיא בכתובות
סוברת דאע״ג דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא
ולא מוקמינן אחזקה ,מ״מ בארעא מוקמינן
אחמ״ק בתו״ת .אכן בסוגיא ביבמות מפורש
דהא דמוקמינן ארעא אחזקת בר שטיא הוא
אך למאן דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דרבנן,
ודלא כהסוגיא בכתובות ,ועל כרחך דהנך
תרי סוגיות פליגי אהדדי ,דאמנם הסוגיא
ביבמות ס״ל דמוקמנין אחמ״ק רק למ״ד
דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,ואולם הסוגיא
בכתובות פליגא ע״ז וס״ל דאפי׳ למ״ד
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא מ״מ מוקמינן
אחמ״ק .והטעם לזה הוא כמש״כ המאירי,
דממונא שאני] ,והיינו דחמ״ק בממון הוא
מטעם מוחזק וכמש״נ[ ,והכריעו היש
פוסקים שהביא המאירי כהסוגיא בכתובות.
ואשר לפ״ז מיושבת בפשיטות שיטת
הרמב״ן ,דהנה מה שהק׳ בקונה״ס
דהרמב״ן בב״מ פירש דמהני תפיסה בתו״ת
רק במטלטלין ,ואילו בסוגיא ביבמות מבואר
דאי תו״ת הוי ספיקא דאורייתא מוקמינן
לארעא בחזקת התופס ,לק״מ לפ״ז ,דהרי כל
דברי הרמב״ן בב״מ הם לבאר את הסוגיא
בכתובות ,והסוגיא בכתובות על כרחך פליגא
על הסוגיא ביבמות ,וס״ל דאפי׳ אי תו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,מ״מ מוקמינן ארעא
אחמ״ק ,כיון דהוי איהו המ״ק מוחזק ודלא
כהסוגיא ביבמות ,וכמש״נ.
דגם לא תקשי לפ״ז מה שחק׳ בחידושי ר׳
שלמה על מש״כ הרמב״ן דהא דאמד
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ר׳ נחמן דמהני תפיסה בתרי ותרי הוא משום
דתו״ת הוי ספיקא ראורייתא ,ואפ״ה מסיק רב
אשי התם ״מידי דהוי אנכסי דבר שטיא״,
ואילו בסוגיא ביבמות מבואר דהא דמוקמינן
נכסי בחזקת בר שטיא הוא רק למאן דס״ל
דתו״ת הוי ספיקא דרבנן ,דלפמש״נ באמת
הסוגיא בכתובות ס״ל דאפי׳ אי תו״ת הוי
ספיקא דאורייתא מ״מ ממונא שאני ,ומוקמינן
אחמ״ק גם בספיקא דתו״ת] .ודברי הרמב״ן
בב״מ הלא באו לבאר את הסוגיא בכתובות[.

גדול
ביאור סוגיא דבר שטיא לדרכו
של הגרעק״א

ו( והנה יעוי׳ בדברי הגרעק״א על כתובות
)כ ,א( שהק׳ על הא דאמר ר׳ נחמן
התם ,״אוקי תרי להדי ואוקי ממונא בחזקת
מריה ,מידי דהוי אנכסי דבר שטיא״ ,דלאיזה
צורך מייתי ר׳ נחמן ראיה מהא דבר שטיא,
ראם הוא לענין דאין גובים בשטר זה מספק
]כיון דאיכא תו״ת[ ,הלא הוא מילתא דפשיטא
דבתו״ת אין גובין מספק ,דמספיקא לא
מפקינן ממונא .ואם הוא לענין דמהני תפיסה,
]כמבואר ברש״י ותוס׳ שם ,דהא דקתני ״אין
נאמנים״ ,הוא לומר שמהני תפיסה[ ,הרי בבר
שטיא באמת לא מהני תפיסה ,אלא מוקמינן
לארעא בחזקת בר שטיא .והגם שיש חילוק
בין קרקע למטלטלי וכמש״כ התוס׳ שם בד״ה
ואוקי ,מ ״מ לא שייך להביא ראיה מבר שטיא
לענין תפיסה במטלטלי.

ובזה א״ש גם מה שהקשינו בסתירת דברי
הרמב״ן ,דמחד גיסא כ׳ הרמב״ן
בב״מ )י ,א( דמהני תפיסה בספק קרקע
היכא דליכא חמ״ק ,ואילו מאידך כ׳
הרמב״ן שם דלא מהני תפיסה בקרקע
בספיקא דתו״ת ,הגם דקיי״ל דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,ולא מוקמינן אחזקה
בתו״ת .אולם לפמש״נ ניחא ,דנהי דס״ל
להרמב״ן דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא,
‘ מ״ מ ממונא שאני דמוגןמינן אחמ״ק מטעם
מוחזק ,וכמש״כ המאירי ביבמות ,ומשו״ה
לא מהני תפיסה בקרקע אפי׳ בספיקא
בתו״ת ,משא״כ לענין שני שטרות דמהני
תפיסה ,הוא משום דהתם מיירי בגוונא
דליכא כלל בעלים ראשונים ,וכיון דאין
חמ״ק מתנגדת לתפיסתו ,שפיר מהני
תפיסתו אפי׳ בקרקע ב.

ותירץ הגרעק״א ,דהראיה היא לענין שאין
גובים בשטר זה פלגא ,דס״ד דכיון
דאיכא תו״ת יהיה הדין שיחלוקו מספק,
ולזה מייתי ראיה מבד שטיא דאין הדין כן,
אלא מספק מוקמינן הממון ביד המוחזק,
דהנה בפשוטו היה נראה ,דלמאן דס״ל
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ולא מוקמינן
אחזקה ,זהו רוקא לגבי חמ״ק או שאר

ב .ובעיקר משנ״ת בביאור דברי הרמב״ן והיש
פוסקים ,דהא דבתו״ת מוקמינן אחמ״ק ,אפי׳ אי
תו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,הוא משום דחמ״ק
בממון הוא מטעם מוחזק ,י״ל עוד ,עפמש״ב
בקוב״ש על ב״ב >אות קל״ס] .ועי׳ בתומים בקת״ב
סי׳ ע׳[ ,דאפי׳ אי חמ״ק בממון הוא מטעם חזקה,
מ״מ בקרקע הוא מטעם מוחזק וכדאמרי׳ בכ״ד
דקרקע בחזקת בעליה קיימא ,ולהבי הוא דס״ל
להרמב״ן דמוקמינן בתו״ת אחמ״ק הגם דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,וכן משמע כביאור זה מלשון

חידושי הרא״ה בכתובות >כ ,א( בשם הרמב״ן וז״ל,
״ורבינו נ״ר סובר דאפי׳ בעדים נמי אין מוציאין
מידו ,משום דכל תו״ת לא אזלינן בהו בתר חזקה,
דנימא ביה אוקי ממונא בחזקת מריה ,אלא היכא
דקאי ליקום וכו׳ ,ומיהו ה״מ במטלטלי אבל
בקרקעות הרי הן כתפוסין ברשות בעלים
הראשונים ,והיינו דאמרי׳ בנכסי דבר שטיא
דמוקמינן תרי לבהדי תרי ומוקמינן נכסי בחזקת
ברי שטיא״ עכ״ל ,וע״ע בחידושי הרמב״ן על
כתובות )טז ,ב(.
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חזקות ,אבל חזקת המוחזק מהני אפי׳ במקום
תרי ותרי ,דלפ״ז הדין הוא שמעמידים
הקרקע בחזקת הלוקח שהוא המוחזק ,אולם
י״ל דגם חזקת המוחזק לא מהני בתו״ת,
דלגמרי מסלקיץ לכל החזקות וגם לחזקת
ממון ,וכיון דליכא חזקת ממון ממילא הדין
הוא שיחלוקו ,וזהו שהביא ר׳ נחמן ראיה
מההיא דבר שטיא ,דבתרי ותרי אזלינן בתר
חזקת ממון ,ומשו״ה לא מגבינן כלל,
משא״כ אם הוי ספיקא דאורייתא ,כיון
דמסלקין לחזקת המוחזק ,היה הדין
שיחלוקו ,והיה גובה מחצה ,עכ״ד הגרעק״א.
אכן בדברי הרמב״ן הנ״ל בב״מ )ו ,ב(
מבואר להדיא דלא כדברי הגרעק״א,
דהרי הרמב״ן פי׳ דהא דס״ל לר׳ נחמן הכא
דמהני תפיסה בתו״ת הוא משום דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,ואפ״ה קאמר ר׳ נחמן,
דאוקי תרי להדי תרי ואוקי ממונא בחזקת
מריה ,וא״ב מפורש בדברי הרמב״ן דגם
למאן דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא אין
גובים מן המוחזק כלל ,ודלא כמש״כ
הגרעק״א שיחלוקו .ומעתה לשי׳ הרמב״ן
הדרא קושיית הגרעק״א לדוכתא ,דלאיזה
צורך מייתי ר׳ נחמן ראיה מבר שטיא.
ביאור הסוגיא לדרכו של הר מב״ן
ז( ונראה בזה ,דהנה בעיקר מש״כ
הגרעק״א דבתו״ת למאן דס״ל
דהוי ספיקא דאורייתא ,הדין הוא יחלוקו,
לכאו׳ צ״ע ,דהגם דבתו״ת מסלקין לכל
החזקות ומשו״ה לא אזלינן בתר ״חזקת
ממ p״ ,מ״מ מכלל ״תפוס״ לא נפיק ,דדין
״תפוס״ אינו מתורת חזקה ,אלא סברא הוא
דמספק לא עבדינן עובדא להוציא ממון,
אפי׳ למ״ד דתו״ת הוי ספיקא
וא״כ
דאורייתא מ״מ יש לנו לפסוק דהממע״ה
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תמפג

מטעם דהוי ״תפוס״ .ועי׳ בשו״ת הגרעק״א
)מהדו״ל ,סי׳ קל״ס דבאמת נסתפק בזה אם שייך
דין הממע״ה בספיקא דבתו״ת ,ונקט
בפשיטות דמהני ,ומטעם שנתבאר ,דהגם
דל״ש הכרעת ״מוחזק״ בתו״ת ,מ״מ מכלל
״תפוס״ לא נפיק ,ומספק לא עבדינן עובדא.
אולם כאמור בחידושיו על כתובות הוכיח
הגרעק״א מסוגיא דבר שטיא דלא כן ,ופי׳
דאי תו״ת היה ספיקא דאורייתא ,מסלקין
לחזקת ממון והדין הוא שחולקין ,וצ״ע
בסברתו דאמאי באמת יהיה הדין שחולקין
בכה״ג ,והלא מ״מ מספק א״א להוציא
מתפסיתו ,וכמו שצידד הגרעק״א בתשו׳ הנ״ל.
וכבר עמד בזה בחידושי ר׳ שלמה היימן על
כתובות )סי׳ ח׳( ,והעלה מדברי
הגרעק״א דעל כרחך ספק של תו״ת מקרי
ספק של דררא דממונא ,וס״ל להגרעק״א
דבדררא דממונא לא מהני דין ״תפוס״ למנוע
דין יחלוקו ,דכל מאי דפליגי רבנן אסומכוס
דבממון המוטל בספק הממע״ה ,הוא אך
מכח ההלכה של ״חזקת ממון״ ,משא״ב
בגוונא דהוי רק ״תפוס״ בממון ,מודו רבנן
לסומכוס דהדין יחלוקו] ,וע׳ בזה לעיל בסי׳
ט״ז[ ,ולהכי בספיקא דתו״ת ,אי הוי ספיקא
דאורייתא ,כיון דמסלקין לכל החזקות וגם
לחזקת המוחזק ,והוי רק ״תפוס״ בממון,
ממילא הדין הוא שיחלוקו ,וכמש״ב
הגרקע״א.
ח( אכן הרמב״ן כאמור נחלק ע״ז וס״ל דגם
בתו״ת אין גובים מספק .ולפי
המבואר יש להסתפק מאיזה טעם הוא ,אם
הוא משום דס״ל דגם ״תפוס״ לחוד מהני
בדררא דממונא וא״צ דוקא ״מוחזק״] ,וכמו
שצידד הגרעק״א בתשובה הנ״ל[ ,או דבאמת
מודה הרמב״ן דלא מהני ״תפוס״ לחוד
בדררא דממונא ,אלא דס״ל להרמב״ן ,דאע״ג
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דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,מ״מ אזלינן
בתר חזקת ממון בתו״ת ,וזכייתו בממון היא
מתורת ״מוחזק״ ולא מתורת ״תפוס״ בלחוד,
]והגם דלא אזלינן בתר חזקה בתו״ת למ״ד
ספיקא דאורייתא ,צ״ל דשאני חזקת ממון,
דאינה מכרעת בצדדי הספק לומר מאי הוי,
אלא הוי רק הכרעה במשפטי הממון ,וזה
שייך גם בתו״ת ,ועי׳ מש״כ בזה בכלל ד׳
הערה י״ד[.
ו עי׳ מה שהוכחנו לעיל מדברי הרמב״ן
ושאד דאשונים בסוף פ״ק דכתובות
כצד בתרא ,דהא דקיי״ל דבדדרא דממונא
הדין הוא הממע״ה הוא באמת רק מטעם
חזקת ממון ,משא״כ ״תפוס״ לחוד לא מהני
בדדרא דממונא .וכן מדויק מלשון הרמב״ן
בב״מ >צז ,ב( סוף ד״ה שמעת מינה שכ׳
דסומכוס ״לא אלימא ליה חזקה דממונא״
עיי״ש ,ומשמע דהא דפליגי רבנן אסמוכוס
דהממע״ה הוא מטעם חזקת ממון ,משא״כ
בגוונא דהוי רק ״תפוס״ מודו רבנן לסומכוס
דיחלוקו ,ולפ״ז נמצא דלשיטת הרמב״ן הא
דאמר ר׳ נחמן דבתו״ת אין גובים מספק הוא
משום דבאמת מהני חזקת ממון גם בתו״ת,
והגם דס״ל להרמב״ן דהלכה כמאן דס״ל
דתו״ת ספיקא דאורייתא ,מ״מ שאני חזקת
ממון דמהני גם בתו״ת וכמש״נ .וכן מדוקדק
מלשון הש״ס דקאמד בכתובות ״אוקי תרי
לבהדי תדי ואוקי ממונא בחזקת מדיה״,
ומשמע דיסוד דברי ר׳ נחמן דאין גובים
הממון מספק בתו״ת ,הוא מטעם חזקת ממון
ולא מטעם תפיסה.
ט( ונראה דדבר זה מתבאר מתוך דברי
הרמב״ן בב״מ שב׳ דאע״ג
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא מ״מ מוקמינן
ארעא בחזקת בר שטיא ,והנה מאי דמוקמינן
לארעא בחזקת בר שטיא בודאי אין זה
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מטעם ״תפיסה״ ,דהא מיהא דיש לדון את
המ״ק כ״מוחזק״ בקרקע ,ומטעמא דקדקע
״בחזקת״ בעליה עומדת ,מ״מ בודאי לא הוי
״תפוס״ בה ,ואפ״ה כ׳ הרמב״ן דמוקמינן
לארעא אחזקת מ״ק ,אלא ע״כ דס״ל
להרמב״ן דאזלינן בתר ״חזקת ממון״ בחו״ת
הגם דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא.
ואשר לפ״ז תתישב היטב קו׳ הגרעק״א
לדרכו של הדמב״ן ,דהק׳ הגרעק״א
לאיזה צורך מייתי רב אשי ההיא דבר שטיא
דמוקמינן אחמ״ק ,ולפמש״נ ניחא ,דמהא
דמוקמינן בתו״ת אנכסי דבר שטיא ,מוכח
רבספיקא דתו״ת אזלינן בתר חזקת ממון,
אע״ג דהוי ספיקא דאורייתא ,וזהו דמייתי
ראיה לר׳ נחמן דמספק אין גובין מהמוחזק,
דהלא גם יסוד דברי ר׳ נחמן דאין גובים
מספק ,הוא מטעם דבספיקא דתו״ת אזלינן
בתר חזקת ממון ]דאילולי כן היה הדין
שיחלוקו מספק והיה גובה לכה״ם מחצה
וכמש״נן ,וא״ש היטב שי׳ הרמב״ן.
אי תו״ת מ קרי דררא דממונא
י( אכן בעיקר מה שנקט הגר״ש היימן
דתו״ת חשיב דררא דממונא ,יל״ע
בזה מסוגית הגמ׳ בב״ב >לא ,כ( ,דמבואר שם
לפי פירוש הרשב״ם והתוס׳ ,דבתו״ת היכא
דאין א׳ מוחזק בממון ,הדין הוא כל דאלים
גבר ,והלא בגמ׳ בב״ב)לה ,א( מפורש דבדררא
דממונא לא עבדינן כל דאלים גבר ,וא״כ
מוכח דתו״ת לא חשיב דררא דממונא ,שהרי
אי הוי דררא דממונא לא היה שייך ביה דין כל
דאלים גבר ,וזהו דלא כמש״ב הגר״ש היימן
דתו״ת הוי דררא דממונא ,וצ״ע.
אכן יעוי׳ ברמב״ן שם דנחלק על הרשב״ם
ותוס׳ ,וכ׳ להדיא דבתו״ת ל״ש דין
כדא״ג וז״ל ,״שלא מצינו בעדים ועדים כל
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דאלים גבר דספיקא דאורייתא הוא״,
ובפשוטו הביאור בדבריו הוא ,דתו״ת נידון
כדררא דממונא וכמש״ב הגר״ש היימן,
ומשד״ה ל״ש ביה דין כל דאלים גבר וא״ש
דברי הגרעק״א.
יא( אכן נראה דיש ליישב את דברי הגרע״א
אף לשי׳ הרשב״ם והתום׳ ,דהנה
ממש״כ הרמב״ן ״דספיקא דאורייתא הוא״,
משמע דהא דס״ל להרמב״ן דבתו״ת ל״ש כל
דאלים גבר ,זהו רק למאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,משא״ב אי תו״ת הוי
ספיקא דרבנן ,שפיר שייך כל דאלים גבר גם
בתו״ת .והביאור בזה נראה ,דאי תו״ת הוי
ספיקא דאורייתא ,א״כ תו״ת הוי כמאן
דאיתנייהו ,וא״כ יש לפנינו כת אחת ראומרת
דהוי ממון של ראובן ,וכת שניה שאומרת
דהוי ממון של שמעון ,והוי ספק גמור,
ומשו״ה דיינינן ליה כדררא דממונא ,ול״ש
ביה כל דאלים גבר ,משא״כ אי תו״ת הוי
ספיקא דרבנן והוי התו״ת כמאן דליתנייהו,
א״כ לא הוי זה דררא דממונא ,אלא הוי
כשאר ספיקא דעלמא ,וממילא מהני בזה כל
דאלים גבר .ולפ״ז י״ל דגם הרשב״ם והתום׳
מודו לרמב״ן דאי תו״ת הוה ספיקא
דאורייתא היה זה נידון כדררא דממונא ,ולא
היה שייך ביה דין כל דאלים גבר ,ומה
שפירשו את הסוגיא בב״ב >לא .ב( בגוונא דכל
דאלים גבר ,הוא משום דס״ל להתוס׳
והרשב״ם דהלכה כמאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דרבנן ,וכאשר פסקו כן להדיא התום׳
)לב ,א( ד״ה אנן מסקינן] .והרמב״ן שב׳ דלא
מהני כל דאלים גבר בתו״ת ,אזיל לטעמיה
בקידושין )סו ,א( וב״מ >ו ,א( שכ׳ דהלכה
כמאן דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא[.
ואשר לפ״ז לא תקשי כלל מדברי הרשב״ם
והתום׳ על מש״כ הגרעק״א ,דהרי
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תקפה

כל דברי הגרעק״א דבתו״ת יהיה דין יחלוקו,
זהו רק אי תו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,דאז
מסלקין לחזקת המוחזק וממילא חולקין כדין
ממון המוטל בספק ,ולהצד דתו״ת הוי
ספיקא דאורייתא באמת תו״ת הוי דררא
דממונא ,משא״כ ד׳ הרשב״ם והתום׳
שפירשו דשייך דין כל דאלים גבר בתו״ת
]דמוכח מזה דתו״ת לא הוי דררא דממונא
וכנ״ל[ ,זהו רק למאי רקיי״ל דתו״ת הוי ספיקא
דרבנן ,דאז באמת תו״ת אינו נידון כדררא
דממונא ,כיון דהוי כמאן דליתניינהו ,וא״ש
היטב ד׳ הגרעק״א אף לשי׳ הרשב״ם
והתום׳] .ולפמש״נ בדברי הגרע״א נמצא,
דהא דס״ל לד׳ נחמן דבתו״ת לא אמרינן
יחלוקו אלא הממע״ה ,הוא מפאת שתי
סיבות ,חדא ,דכיון דתו״ת הוי ספיקא דרבנן
לא מסלקין לחזקת המוחזק ,ושנית ,דאפי׳
אם היינו מסלקין לחזקת המוחזק והוי רק
״תפוס״ ,מ״מ כיון שהוי ספיקא דרבנן לא
הוי דררא דממונא ,ודו״ק[.

ביאור דברי הרשב״א בגיטין עח ,ב
יב( ו ע״ פ האמור יש לנו ליישב את ד׳
הרשב״א בגיטין )עח ,ב( דתנן
״אמר לו בעל חובו זרוק לי חובי וזרקו
לו ,קרוב למלוה זכה המלוה ,קרוב ללוה
הלוה חייב ,מחצה על מחצה שניהם
יחלוקו״ .ובגמ׳ שם איתא דרבה ורב
יוסף אמרו ,דהא דתנן מחצה על מחצה
יחלוקו ,מיירי בשתי כתי עדים אחת אומרת
קרוב לו ואחת אומר קרוב לו .ויעוי׳
ברשב״א שם שהק׳ ע״ז וז״ל ,״ואמאי יחלוקו
אדרבה אית לן למימר אוקי תרי בהדי תרי
ואוקי ממונא בחזקת מריה ,ותי׳ בתום׳ דהכא
תרוייהו אית להו חזקה ,למלוה איכא למימר
אוקי אחזקתיה שהוא מחוייב לו הלוה קודם
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שנולד ספק זה ,וללוה איכא חזקה דאיכא
למימר אוקי ממונא בחזקת מריה הילכך
יחלוקו״.
ודברי הרשב״א צ״ב ,דהגם דמהני חזקת
חיוב של המלוה לסלק לחזקת ממון
של הלוה ,מ״מ מכלל ״תפוס״ לא נפיק,
וא״ב מספק א״א להוציא מתפיסתו .ונראה
רעל כרחך מוכח בדעת הרשב״א כמש״ב
בחידושי ר׳ שלמה הנ״ל ,דתו״ת מקרי ספק
של דררא דממונא ,ו״תפוס״ לחוד לא מהני
בדודא דממונא] ,ולפ״ז נמצא בדעת
הרשב״א דאפי׳ למאן דס״ל דתו״ת הוי
ספיקא דרבנן מ״מ תו״ת הוי דודא דממונא,
ולכך לא מהני תפיסת הלוה אלא יחלוקו
מספק ,ודלא כמש״נ בדעת הרמב״ן[.
והנה יעוי׳ בתשר הגרעק״א )תנינא סי׳ ק״א(
שהק׳ על דברי הרשב״א ,דלפי מאי
דס״ד ביבמות )ל ,ב( דרבה ורב יוסף אית להו
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דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ,א״כ אכתי
תיקשי קושיית הרשב״א שהרי חזקת חיובא
רמלוה נסתלקה מכח תו״ת] ,דלמאן דס״ל
תו״ת ספיקא דאורייתא מסלקין לכל החזקות
וממילא לא מפקינן מיד המחזיק[ ,וא״כ
אמאי תנן שיחלוקו ,והלא רבה ורב יוסף
אינהו דמוקי למתניתין דגיטין בתו״ת.
אכן נראה דקו׳ זו תיקשי רק לפי מאי דנקיט
בתשו׳ הגרעק״א )סי׳ קל״ס ,דגם למאן
דס״ל דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא מ״מ
מספק א״א להוציא מיד המוחזק ,אולם לפי
מה שהוכיח הגרע״א בחידושיו על כתובות
)כ ,א( דלהצד דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא,
א״כ מסלקין אף לחזקת המוחזק ,לק״מ ,דנהי
דמסלקין לחזקת חיובא דהמלוה ,מ״מ
מסלקין גם לחזקת ממון של המוחזק,
וממילא הדין הוא שיחלוקו מספק וכדתנן
במתניתין ,וא״ש היטב.

סימן יט

בדין חזקת ממון
פלוגתת האחרונים ביסוד דין חזקת
ממון
א( בקצה״ה )סי׳ ר״פ סק״ב( הקשה מ״ט לא
מהני רוב לאפוקי מחזקת
ממון ,והרי קיי״ל דרובא וחזקה רובא עדיף
ותירץ וז״ל ,״דחזקת ממון עדיפא על כל
החזקות ,דכל החזקות דעלמא שנסתפקנו
אשה זו אם נתגרשה אם לאו ,בהמה זו אם
נטרפה או לא ,ומוקי לה בחזקה קמא ,אבל
השתא ליכא חזקה דהא נסתפקנו אם כבר
יצאה מחזקתה הראשונה או לא ,אבל חזקת
ממון דהממון תחת ידיה דנתבע ,וא״כ השתא
מוחזק בו בודאי ,ומשו״ה רובא לא מהני״,

עכ״ל .ומבואר מד׳ הקצה״ח דחזקת ממון
הוא מדין חזקה קמייתא דאיסורא ,והא דלא
אזלינן בממון אחר הרוב הוא משום דחזקת
ממון עדיפא מכל החזקות ,ולהכי לא אמרינן
גבי חזקת ממון להך כללא דרובא וחזקה
רובא עדיף .וכן מבואר בדברי היד רמה
בב״ב )צב ,ב אות י״ג( ,דטעמא דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא משום דחזקת ממון
עדיפא מרוב וז״ל ,״וש״מ דרובא וחזקה
חזקה עדיפא לאוקמיה ממונא בחזקת
מאריה״ .וכן משמע מלשון התום׳ בב״ב
)קלה ,א( ד״ה אביי וז״ל ,״המוכר שור לחבירו
ונמצא נגחן דאזלינן ׳בתר חזקה׳ אפי׳ כנגד
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רובא״ ,ומשמע דחזקת ממון הוא מטעם
חזקה ועדיפא הך חזקה מרובא.
ובקצה״ ח >סי׳ ל״ד סק״ה( כ׳ דחזקת ממון
מצטרף בהדי חזקה דהשתא
לאשוויי ״תרתי לריעותא״] .וכדמצינו בנדה
)ב p ,גבי מקוה שנמדד ונמצא חסר ,דחזקת
הטובל מצטרף בהדי חזקה דהשתא להפקיע
מחזקת הגוף של המקוה[ ,ואזיל בזה
הקצה״ח לטעמיה דחזקת ממון היא מדין
חזקה קמייתא .אכן יעוי׳ בנתה״מ )שם ס״ק
ט״ס שנחלק עליו וכ׳ דלא מהני חזקת ממון
לאשוויי תרתי לריעותא ,וז״ל ,״דשאני התם
בטהרות דהיינו דשני החזקות ,חזקות
המבררות הן ,ומצטרפין לברר שנחסר
מקודם ,משא״כ חזקת ממון דלאו חזקה
המבררת היא ,רק שאין יכולים להוציא מיד
המוחזק בלא ראיה ,מטעם סברא או מקרא
כמבואר בב״ק ריש שור שנגח את הפרה״.
ומבואר מד׳ הנתה״מ דחזקת ממון אינה
מטעם חזקה] ,וכ״כ בשו״ת חמדת שלמה )סי
ב׳( בשם הנתה״מ דחזקת ממון אינה מטעם
חזקה ולא מהני להכריע את הספק[ .הרי
דנחלקו הקצה״ת והנתה״מ ביסוד דין חזקת
ממון אם הוא מדין חזקה קמייתא דאיסורא,
או דהוא משום דמספק א״א להוציא ממון
מיד המוחזק בו .וחזרה ונשנית פלוגתא זו
בקצה״ח )סי׳ ע״ה סק״ב( ובנתה״מ )שם סק״ד(,
ועיי״ש במשובב נתיבות .וע״ע בש״ש )ש״א
פ״כ( דהוכיח מהא דמהני ס״ס לאפוקי מחזקת
ממון ,דס״ס אלים מחזקת איסור ,ואזיל
לטעמיה דחזקת ממון הוא מטעם חזקה .וכן
מבואר בקצה״ח )סי׳ נ״ט סק״א( שב׳ ללמוד
מהא דמהני חזקת הגוף לסייע לברי להוציא
ממון דמהני חזקת ממון לסייע לברי לאורועי
שטרא ,וגם זה הוא לשיטתו דחזקת ממון
הוא מדין חזקה .וכן מבואר בש״ש )ש״ב פ״ז(
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תר,עז

שכ׳ בביאור טעמא דברי ושמא לאו ברי
עדיף ,דהוא משום דחזקת ממון דמסייעת
לשמא משויא ליה כברי ,יעו״ש ,ואזיל
גם בזה לטעמיה.
ב( וכץ מצינו שנחלקו בפלוגתא זו הקונטרס
הספיקות )בכלל א׳ ס״ס וחכמי דורו.
דיעו״ש בקונה״ס שהביא מה שהק׳ מוהר״י
באסן על הא דקיי״ל דבספק ממון אזלינן
לקולא ,דאמאי א״צ לחוש לספק איסור
גזילה ,והביא הקונה״ס בשם חכמי דורו
שתירצו קושיא זו ,דכשם שבספק איסור
אזלינן בתר חזקה קמייתא ה״נ בספק ממון
איכא חזקה להיתרא והיא חזקת ממון,
וממילא ליכא דררא דגזל .והקונה״ס כ׳
לדחות דבריהם ,וז״ל ,״דאפי׳ אי נימא
דחמ״ק היא חזקה המכרעת כדרך שמכרעת
חזקה קמייתא בספק איסור ,חזקת ממון
לחוד ]בלי חמ״ק[ ודאי חזקה שאינה מכרעת
היא ,דלאו מקרא ילפינן לה ואין לה ענין
לחזקה קמייתא דאיסורי״ ,הרי דנחלקו
הקונה״ס וחכמי דורו בפלוגתת הקצה״ח
והנתה״מ] .ועי׳ בנתה״מ הנ״ל )סי׳ ל״ד( שב׳
דמצא כדבריו בסוף ספר קצה״ח כלל א׳,
וכוונתו לדברי קונטרס הספיקות הנ״ל[.
וכדרכו של הקצה״ח דחזקת ממון הוא
מטעם חזקה ,מצינו מפורש
בשו״ת מהרי״ק )שורש v״  pוז״ל ,״אבל כנגד
חזקת הגוף פשיטא דחזקת ממון מהני וכו׳
וכדילפינן לה פ״ק דחולין)י p ,מדכתיב ויצא
הכהן מן הבית וכו׳ ,ומשום כך דין הוא
דאיכא למימר אוקי ממונא בחזקת מריה
כנגדה ,דג״כ אין לנו לבדות השתנות הממון
מיד בעליו כי אם כאשר יוכרח״ .הרי מפורש
בדבריו דחזקת ממון הוא מטעם חזקה
קמייתא ,ועור מבואר מד׳ המהרי״ק ,דהמקור
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לדינא דחזקת ממון הוא מפרשת נגעי בתים,
וכדילפינן מהתם שאר עניני חזקה קמייתא
דאיסורא.

הראיות מדברי הראשונים לשיטת
המהרי״ק והקצה״ח
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ומשו״ה ליכא חזקת ממון לגוי שהרי אף
חזקת ממון הוא מטעם חזקה א.
ר( וכדברי הקצה ״ח )בסי׳ ל״ח דחזקת ממון
מהני להצטרף בהדי חזקה
רהשתא לאשוויי תרתי לריעותא ,מצינו
מפורש בדברי התורי״ד בקידושין )עט .ב(,
וע״ע בתוס׳ בכתובות)עו .א( ד״ה וחרא במקום
תרתי וז״ל ,״וכאן נמצאו כאן היו גרידא
דעדיפא מחזקת הגוף היינו משום דמסייע ליה
חזקת ממון״ ,ומבואר דחזקת ממון מהני
לסייע לחזקת כאן נמצא כאן היה ,וזה שייך
רק אם חזקת ממון הוא מטעם חזקה .ועי׳ ביד
רמה בב״ב )צג ,א( וז״ל ,״היכא דרובא מסייע
לתובע וחזקת ממון ׳מסייע׳ לנתבע קאמר
שמואל אוקי ממונא בחזקת נתבע״ ,ומשמע
כנ״ל דחזקת ממון מהני ל״סייע״ לנתבע,
ומשמע דהוא מטעם חזקה.

ג( ונראה להוכיח מרברי הראשונים בכמה
המהרי״ק
כשיטת
דוכתא
והקצה״ח דחזקת ממון הוא מטעם חזקה.
דהנה יעוי׳ בדברי הרמב״ן והרשב״א והרא״ה
בסוף פ ״ק דכתובות )טו ,ב( שכתבו דרובא
מהני לאפוקי ממונא מעכו״ם ,וכתבו הטעם
לזה וז״ל ,״דכיון דגוי הוא לית ליה חזקה
דממונא דנימא אוקי ממונא בחזקת מאריה״.
ויעוי׳ בקונה״ס >כלל י׳ ס״ד( שתמה על
דבריהם ,״וטעמייהו לא ידענו ,מדוע לא
יהיה לעכו״ם חזקת ממון״ .אכן לפמש״כ
בשו״ת מהרי״ק דחזקת ממון הוא מטעם
חזקה קמייתא דאיסורא דילפינן מנגעי בתים,
יש לבאר דברי הראשונים ,דבפשוטו דין
חזקה קמייתא דאיסורא לא נתחדש כלל גבי
עכו״ם אלא רק כלפי ישראל] ,וכעין מש״כ
בפרי יצחק >ח״ב סי׳ ס׳( בשם הפמ״ג לגבי
רוב ,דלבן נח לא נתחדש דין רוב ,וכ״כ
בתשר נודע ביהודה באה״ע סי׳ מ״ב[,

ועי' ברש״י בכתובות)עה ,ב( בד״ה לא תימא
וז״ל .״אפי׳ במקום שאין חזקת ממון
עומדת כנגדה להכחישה״ ,ומשמע מרהיטת
לשונו דחזקת ממון מועלת להכריע כנגד
חזקת הגוף ומכחשת אותה ,וכן משמע
בתוס׳ הרא״ש בנדה )יט ,א( וז״ל ,״דהתם
איכא חזקה דממונא דמרעא לחזקה דגופא״.
ומשמע כדרכו של הקצה״ח והמהרי״ק

א .אולם יעד' כשו״ת החת״ס )יי״ד סי׳ י״ט( דנקט דאף
בעכו״ם נוהג דין חזקה ,ולדרכו א״א לפרש כן .אכן
יעוי׳ ברש״י בגיטין > ,naב( ד״ה הממע״ה וז״ל,
״ודאורייתא היא בכ״ק )»ו p ,מי בעל דברים יגש
אליהם וכו׳״ ,ובפנ״י שם תמה על דבריו .דהרי בב״ק
)שם( מסקינן דדינא דהממע״ה הוא מסברא ולא
מקרא ,והוכיח מזה הפנ״י בדעת רש״י דהא דלא בעי
קרא הוא דווקא בספק השקול .דמספק לא עבדינן
עובדא לאפוקי מתפיסתו .אולם במקום רוב מאי דלא
מהני הרוב לאפוקי הממון הוא מגזה״כ .״דמי בעל
דברים יגש אליהם״ .ובפשוטו הביאור בזה הוא
דמהך קרא ילפינן לדין חזקת ממון] .אכן יעוי׳ בפנ״י

בכתובות )עו ,כ( ד״ה כלה ,וצ״ען .ולפ״ז יש לבאר
מש״כ הראשונים דעכו״ם לית ליה חזקת ממון ,דהך
קרא ״דמי בעל דברים יגש אליהם״ ,נאמר דוקא לגבי
ישראל ולא בעכו״ם וביאור זה א״ש גם לדרכו של
החת״ם הנ״ל ]דהגם דחוקה קמייתא דאיסורא נאמרה
דוקא לגבי ישראל ,מ״מ י״ל דחזקת ממון דילפינן
מקרא ״דמי בעל דברים וכו״׳ הוא דוקא בישראל[.
אולם כ״ז הוא דלא כד׳ המהרי״ק הנ״ל דחזקת ממון
נלמד מפרשת נגעי בתים .אכן בעיקר מש״כ הפנ״י
דטעמא דלא אזלינן בממת אחר הרוב הוא מקרא
ד״מי בעל דברים יגש אליהם״ ,מבואר כן להדיא
בחדושי הראב״ד על ב״ק )מו ,ב( יעו״ש היטב.
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דחזקת ממון הוא מטעם חזקה ,וע״ע ברש״י
בב״מ )קב p .ד״ה התם .וממו״ר הגרד״ב
שליט״א שמעתי לדקדק כן מלשון המשנה
בכתובות )יב p ,״הנושא את האשה ולא מצא
לה בתולים רבי יהושע אומר הרי זו בחזקת
בעולה וכו׳״ ,ופרש״י ״הרי זו בחזקת
שנבעלה״ ,והרי טעמא דר׳ יהושע מבואר
בסוגיא שם ולהלן )עה ,ב( דהוא מטעמא
דחזקת ממון ,ומשמע דחזקת ממון מהני
להכריע את הספק ולהחזיקה בחזקת
שנבעלה עוד קודם שנתארסה ,וזה שייך רק
אם נימא דחזקת ממון הוא מתורת חזקה,
ועי׳ היטב בשמ״ק שם .וכן משמע מהתוס׳
בכתובות )כ .א( ד״ה ואוקי ,וז״ל ,״ולהכי אין
נאמנים דאוקי ממונא בחזקת מריה ומחזקינן
עדי שובר בכשרים ולא יפרע״ ,ומשמע
דחזקת ממון מהני להחזיק עדי השובר
בכשרים .ועי׳ בתום׳ בכתובות )לו ,א( ד״ה
החרשת וז״ל ,״דחזקת גופא איתרעאי דהוי
שור שחוט לפניך אבל חזקת ממון לא
איתרע״ ,הרי דכיילינהו בחרא מחתא לחזה״ג
וחזקת ממון ,ומשמע דאף חזקת ממון הוא
מטעם חזקה.
ה( ועי׳ בשמ״ק בכתובות )עה P ,ד״ה ״לא
תימא״ מש״כ בביאור הס״ד
בסוגיא שם ,דבספק מקח טעות על קידושין
כשם שמהני החזקת ממון להכריע דאין כאן
קידושין לענין שיפטר הבעל מתשלומי
הכתובה ,ה״נ מהני חזקת ממון לנקוט דאין
כאן קידושין כלפי איסור אשת איש ,וד״ז
שייך רק אם חזקת ממון הוא מטעם חזקה.
ועי׳ מש״כ בכלל ו׳)הערה ל״ה( להוכיח מדברי
השמ״ק בב״ק )יא ,א( והתוס׳ בסוף פ״ק
דכתובות ,ומהרא״ש בריש פ׳ אלו מציאות,
דהא דאזלינן בספק ממון עניים ובספק פדיון
הבן ובספק אבידה לקולא ,הוא מטעם דחזקת
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תקמט

ממון מהני להכריע את הספק איסור לקולא,
וכן נת׳ להלן )סי׳ כ׳-א( בד׳ הגר״א בשו״ע
)חו״מ סי׳ קנ״ה סק״ח( ,ומשמע דחזקת ממון הוא
מדין חזקה קמייתא דאיסורא ולכך מהני
לאכרועי ספיקא ואפי׳ ספיקא דאיסורא .ועי׳
מש״כ הבעל המאור בכתובות )טז ,א( לפרש
את לשון הגמ׳ שם ״אין שור שחוט לפניך״
וז״ל ,״פי׳ גבי הנושא את האשה ולא מצא
לה בתולים ,חזקה דממונא מרעא ליה
לדיבורא ,דידיה כי היכי דמרעא ליה
לשחיטה חזקת איסור שהבהמה עומדת
בחייה עד שיודע לך במה נשחטה״ ,הרי
דמדמי חזקת ממון לחזקת איסור באיסורין.
ומבואר כנ״ל דחזקת ממון הוא מטעם חזקה.
ו( וכן יש להוכיח מחא דקיי״ל דתפיסה לא
מהני בספק ממון וכדמסקינן )ב״מ ו,
ב( גבי ספק בכור דאי תקפו כהן מוציאין
מידו ,ובפשוטו הביאור בזה הוא דחזקת
ממון מהני להכריע את הספק ולהכי לא מהני
תפיסה ,וכדמשמע מדברי הראשונים ]עי׳
רמב״ן ורשב״א בב״מ שם[ ,שב׳ דלמ״ד
דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא ]ולא מוקמינן
אחזקה מהתורה[ ,מהני תפיסה בספק של
תו״ת ,וע״כ הוא משום דבתו״ת לא מהני
חזקת ממון להכריע את הספק וממילא מהני
תפיסה ,ומשמע דבשאר ספק ממון שאינו
תו״ת ,מהני חזקת ממון להכריע את הספק
ומתורת חזקה ,ולכך לא מהני תפיסה] ,וכן
משמע בחידושי הר״ן שם ,ובשו״ת הרמ״ע
מפאנו )סי׳ פ׳( ,הובאו דבריהם בכלל א׳
הערה מ״ח[ .ועי׳ בר״ן בקידושין )ה P ,שב׳
להוכיח דבכל תיקו דקידושין מוקמינן
איתתא אחזקת פנויה ,מהא דקיי״ל דתקפו
כהן מוציאין מידו אפי׳ בספיקא דתיקו וז״ל,
״דאפשר דמדאורייתא שריא משום דאיכא
למימר העמד אשה על חזקתה ,דמ״ש מכל

תהצ
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תיקו דממונא דאמרינן ביה העמד ממון על
חזקתו ,והסכימו כן כל גדולי האחרונים ז״ל
שאפילו אי תקפו תובע מוציאין אותו מידו,
הכא נמי מדינא אית לן למימר הכי ושתהא
מותרת לינשא״ ,הרי שכ׳ ללמוד דחזקה
קמייתא דאיסורא מהני בספיקא בתיקו ,מהא
דמהני חזקת ממון להכריע הספק בתיקו
דממונא] ,וכן ביאר את ד׳ הר״ן בשו״ת
הגרעק״א סי׳ ל״ז[ ,ומשמע דחזקת ממון הוא
מתורת חזקה ,ועי׳ בלשון הר״ן על הרי״ף
בכתובות )כב ,א( שכ׳ דחזקת ממון ״מכרעת
מילתא״ ב.

ביאור סוגית חגמ׳ בריש פ׳ שור
שנגח לשיטת המהרי״ק והקצה״ח
ז( והמבואר מדברי כל הנך ראשונים
דחזקת ממון הוא מדין
חזקה וילפינן לה מנגעי בתים וכדילפינן
מהתם שאר דיני חזקות וכמש״כ המהרי״ק.
אכן יש לתמוה בזה דלכאו׳ כ״ז נסתר
מסוגיא ערוכה בב״ק ריש פ׳ שור שנגח את
הפרה ,דאמרינן התם דחזקת ממון הוא
מסברא ״דמאן דכאיב כאיבא אזיל לבי
אסיא״ ואינו מן המקרא ,ואילו לד׳ הקצה״ח
ב .וע׳ בתום׳ בב״ק )כז ,ס ד״ה קמ״ל שב׳ לבאר
טעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב וז״ל ,״אבל גבי
שאר ממון דאיכא מיעוט וחזקה לא אזלינן בתר
רובא״ וע׳ בתשו׳ הגרעק״א )מהדו״ק סי׳ ק״ו ,ומהדו״ת סי׳
ק״ה( שכתב לבאר דבריהם ,דיסוד הדין דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא משום דאמרי׳ סמוך מיעוטא
לחזקה] ,ועי״ש שב׳ לבאר לפ״ז את שי׳ הראשונים
דרובא ראיתא קמן מהני לאפוקי ממונא .עפמש״ב
הר״ן בפ״ג דע״ז דגבי רובא דאיתא קמן ל״ש לומר
סמוך מיעוטא לחזקה ,ולהכי מהני הרוב לאפוקי
ממונאן .וכדבריו מפורש בתוס׳ הרא״ש שבשמ״ק
בב״ב )צב ,א( שהקשה מ״ט דרב דהולכין בממון אחד
הרוב ואמאי לא אמרינן סמוך מיעוטא לחזקת ממון
והוי פלגא ופלגא ,ועי״ש מה שתירץ ,ומשמע
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והמהרי״ק חזקת ממון הוא מדין חזקה
קמייתא דאיסורא ,וילפינן לה מקרא דנגעי
בתים ,ועי׳ בקונטרס הספיקות הנ״ל )באות ב׳(
שתמה כן על חכמי דורו ,ועי׳ בנתה״מ בסי׳
ל״ד ,שהוכיח מד׳ הגמ׳ בב״ק כשיטתו דיסוד
חזקת ממון הוא מסברא ,דמספק לא מפקינן
מן המוחזק ,ולכאו׳ הוא קושיא אלימתא על
דרכם של הקצה״ח והמהרי״ק ,וצ״ע.
ח( ובפשוטו היה נראה ליישב ע״פ
המבואר בכמה דוכתי
דבדין מוחזק נאמרו שני דינים נפרדים ,דין
״חזקת ממון״ ,ודין ״תפוס״ ,וחלוקים הם
ביסוד דינם ,דדין ״חזקת ממון״ הוא מתורת
חזקה ,דמספק יש לנו להעמיד הממון
אחזקתו ולנקוט שהוא של המוחזק ,ודין זה
נלמד מפרשת נגעי בתים ,וכמש״כ המהרי״ק,
משא״כ סוגיית הגמ׳ בב״ק היא כלפי דין
״תפוס״ ודין תפוס אינו מדין ״חזקה״ ,אלא
רק דמספק אין בי״ד יכולים להוציא מידו,
ודין זה נלמד מסברא ״דמאן דכאיב כאיכא
אזיל לבי אסיא״ ,וזהו דינא דהממע״ה
המבואר בגמ׳ בב״ק )מו ,בן ,ואינו שייך
לדברי המהרי״ק והקצה״ח דאיירי בדין חזקת
ממון ולא בדין הממע״ה ג.
דלשמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב ,הוא משום
דאמרינן סמוך מיעוטא לחזקת ממון ,וכן מבואר
מדבריו )שם ע״ב( ד״ה לאו יעו״ש ,ומכל זה נראה
דחזקת ממון הוא מטעם חזקה .וע׳ בדברי הגרעק״א
בכתובות )כ ,א( שב׳ דלמ״ד דתו״ת הוי ספיקא
דאורייתא ומסלקין לכל החזקות ,ה״נ מסלקין לחזקת
ממון והוי הדין יחלוקו ,ומשמע כנ״ל דחזקת ממון
הוא מדין חזקה .ןוע׳ בד׳ המהרש״א בכתובות )צה ,ב(
ד״ה ספק טמא ,דמוכח מדבריו שם דחזקת ממון הוא
מטעם חזקה ,יעו״ש היטב[.
ג .וכבר עמד ביסוד זה ןדבכל מוחזק איכא תרי דיני
״חזקת ממון״ ו״תפום״[ בשו״ת חת״ס
סוד״ה ועוח וז״ל ,״ובכל דוכתי הנ״ל ,נהי דאין
)חו״מ סי׳ קע״ג
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ויש להוכיח יסוד ד״ז מדברי הראשונים
הנ״ל בסוף פ״ק דכתובות שב׳ דרוב
מהני להוציא ממון מעכו״ם כיון דעכו״ם לית
ליה ״חזקת ממוך ,ואפ״ה משמע בסוגיא
שם דבמחצה ישראל ומחצה עכו״ם
הממע״ה ,ולבאר צ״ע ,דכיון דלעכו״ם ליכא
חזקת ממון א״ב אמאי בספק השקול
הממע״ה ,והרי הוי ספק מוחזק והיה בדין
שיחלוקו מספק ,וע״ב צ״ל דהגם דעכו״ם
לית ליה חזקת ממון] ,ומטעם שנת׳ לעיל
דלעכו״ם לא נתחדשו כלל דיני חזקות[ ,מ״מ
״תפוס״ הוי ,דדין ״תפוס״ אינו מדין
״חזקה״ ,אלא רק דמספק א״א להוציא מידו,
וגדר זה שייך אף בעכו״ם ,ולהכי במחצה
ישראל מחצה עכו״ם ,הגם דמספקא לן אם
אית ליה חזקת ממון ,מ״מ כיון ד״תפוס״
הוי ,מספק א״א להוציא מידו] ,ודווקא
במקום רוב דבעינן שיהיה לנתבע ״חזקת
ממון״ לדחות את הרוב ,בזה אמרינן דכיון
דעכו״ם לית ליה חזקת ממון ,להכי אזלינן
אחר הרוב לאפוקי מתפיסתו[,

גדול

תמצא

נפרדים ,״חזקת ממון״ ]והיינו דינא ד״אוקי
ממונא בחזקת מריה״[ דהוא מדין ״חזקה
קמייתא״ ,ודין ״תפוס״ ,והיינו ״שנמצא
הממון ברשותו״ ,וגם מבואר בדבריו דטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא שום שלא
מהני הרוב להוציא ״מחזקת מריה״ ,והיינו
מחזקח ממון ומדין חזקה ,והוא כמש״נ.

ומצינו הדברים מבוארים בשו״ת מהרי״ט
)ח״ב סי׳ קכ״ר( ]והובאו דבריו
בהגהות הרעק״א על שו״ע חו״מ סי׳ רצ״ב
סעי׳ י׳[ וז״ל ,״והא קיי״ל אין הולכין בממון
אחר הרוב וכו׳ ,אלא נראה דכי אמרי׳ הכי
היינו היכא דאיכא למימר אוקי ממונא
בחזקת מריה ,אבל כאן דהוחזק שם ממון
אחרים ,אין לממון הנמצא חזקה קמייתא,
אלא משום שנמצא ברשותו הלכך רובא
עדיף״ .ומפורש בדבריו דהם ב׳ דינים

ט( אמנם אכתי צ״ע בכ״ז ,דלפי האמור
נמצא דהא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא מכח ההלכה של חזקת ממון,
ומתורת חזקה ,וכמש״כ והמהרי״ט הנ״ל ]וכן
נת׳ מד׳ הראשונים הנ״ל בסוף פ״ק
דכתובות ,שב׳ דגבי עכו״ם אזלינן בממון
אחר הרוב כיון דעכו״ם לית ליה חזקת
ממון[ ,וכאסברה לה הקצה ״ח )בסי׳ ר״פ(
דחזקת ממון אלימא משאר חזקות ,ולהכי
ל״ש לגביה כללא דרובא וחזקה רובא עדיף,
ואילו בסוגית הגמ׳ בריש שור שנגח את הפרה
משמע דיסוד הדין דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא מדינא דהממע״ה ,שהוא מסברא,
דז״ל ד,גמ׳ שם ,״זו דברי סומכוס וכו׳ אבל
חכמים אומרים זה כלל גדול בדין הממע״ה,
למה לי למימר זה כלל גדול בדין וכו׳ ,לכי
הא דאתמר המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן
וכו׳ ,אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא
אלא הממע״ה וכו׳ ,מתקיף לה רב אשי הא
למה לי קרא סברא הוא דכאיב ליה כאיבא
אזיל לבי אסיא״ ,עכ״ל ד.גמ׳ .הרי להדיא
דיסוד הדין דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא מכלל גדול דהממע״ה דהוא מסברא,
ולא מטעם חזקת ממון ומתורת חזקה.

לבעה״ב דין חזקת ממון ,מ״מ אין לעניים וכהנים
שום חזקה וה״ל ספק שקול ,ומי שישנו בידו מאן
מדמי ליה מיניה ,לא מטעם חזקת ממון ,אלא שאין
בי״ד נזקקין לספק זה״ .וכעי״ז מצינו בשו״ת
הרעק״א )סי' קל״ו בד״ה יא״כ י״ל( ,ח״ל ,״מ״מ מספק

אין מוציאין מהמוחזק ,במו בכל ספק ממון דליכא
חזקת ממון ,כגון בההיא ארבא רמהני תפיסה אח״ב,
דפשיטא דלא שייך לומר דנולד עתה החזקה להכריע
הספק ,אלא ודאי דבפשוטו דבספק אין עושים מעשה
להוציא מיד המוחזק״.
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י( ו ל כ או׳ אפשר ליישב ,דמש״ב בקצה״ח
)סי׳ ר״פ סק״ב( דחזקת ממון
אלימא משאר חזקות ]ולהכי לא מהני רוב
לאפוקי מיניהן ,אין כוונתו בזה דחזקת ממון
אלימא טפי מרוב ,אלא דהחזקת ממון והרוב
שקולין וממילא אין עושים מעשה להוציא
מיד הנתבע דהוי ״תפוס״ בממון] ,וכ״מ
מרהיטת לשונו של הש״ש בש״ד פכ״ד
יעו״שן .וכעי״ז מצינו בד׳ הראשונים

בכתובות )כב ,א( שב׳ לבאר הטעם דחזקת
הגוף לא מהני לאפוקי מחזקת ממון ,וז״ל
הרמב״ן במלחמות שם ,״דאע״ג דאיכא
לאוקמיה אחזקה ,חזקה דממונא עדיפא,
דא״נ שקולין נינהו לא עבדינן עובדא לאפוקי
ממונא מחזקת מראיה״ .ועד״ז כ׳ הר״ן שם,
ועיי״ש בהמשך דבריו שכ׳ ״והאיך תעלה על
דעתך דמשום חזקה בעלמא מפקינן ממונא
והלא אף בתר רובא לא אזלינן בממונא״,
ומשמע דזהו גם הגדר בהא דאין הולכין
בממון אחר הרוב ,דהחזקת ממון והרוב
שקולין וממילא לא עבדינן עובדא לאפוקי
ממונא ,וכמש״כ לענין חזה״ג .ואשר לפ״ז
א״ש מש״כ הראשונים דאין הולכין בממון
אחר הרוב דווקא היכא דאיכא חזקת ממון,
ולא יקשה מהסוגיא בריש שור שנגח
דמפורש דהוא מדינא דהממע״ה ,דלעולם
שורש הדין דלא מהני רובא לאפוקי ממונא
הוא מכח חזקת ממון שעומדת כנגד הרוב
להכחישו ,אולם אין החזקת ממון עדיפא
מהרוב ,אלא דהוו שקולין וממילא לא
עברינן עובדא להוציא מ״תפיסת״ הנתבע,
וזהו מדינא דהממע״ה דמאן דכאיב כאיבא
אזיל לבי אסיא ד.

ד .ויסוד למהלך זה יש להביא מדברי האור זרוע
בב״ק ריש שור שנגח וז״ל ,״דהרי משמע זה כלל
גדול בדין ,כלומר דאפילו המוכר שור לחבירו ונמצא
נגחן דהוי ליה למימר חולקין אפ״ה הממע״ה״,
ומבואד מדבריו ביאור חדש בד׳ הגמ׳ בב״ק ,ד״זה
כלל גדול״ הוא לאשמועינן דאפי׳ במקום רוב הדין
הוא הממע׳׳ה ולא יחלוקו ,דס׳׳ד דלכה״ס במקום רוב
מודו רבנן לסומכוס דיחלוקו ,וקמ״ל דהממע״ה,
והביאור בזה הוא כפי ששמעתי מהגרא״א שליט״א,
דבמקום רוב דיינינן כאילו ליכא לנתבע חזקת ממון,
דהרוב והחזקת ממון שקולין ,ורק דאית ליה לנתבע
תורת ״תפוס״ בממון כמש״נ לעיל ,וס״ד דדין
״תפוס״ לחוד לא מהני להפקיע מדין יחלוקו בדררא
דממונא ,אלא בעי דווקא חזקת ממון שתכריע את
הספק ,קמ״ל דאפ״ה הממע״ה ,דכל שהוא ״תפוס״

בממון א״א לאפוקי מתפיסתו בלא ראיה] .ולפ״ז
מוכח בשי׳ האו״ז דלא כמש״נ לעיל )בסי׳ ט״ז( דדין
״תפוס״ לחוד לא מהני בדררא דממונא ,ודו״קן.
וכביאור זה של האור זרוע מפורש בלשון הרא״ש
בב״ב פ״ד אות ו׳ וז״ל ,״למה לי למימר זה כלל גדול
בדין וכו׳ לכי הא דאיתמר המוכר שור לחבירו ונמצא
נגחן וכו׳ כלומר אפי׳ בזה דהמוכר שור לחבירו
ונמצא נגחן דהוי ליה למימר חולקין ,אמר הממע״ה״.
וכן נראה להוכיח בשיטת הרשב״ם בב״ב )צב ,א( שכ׳
דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא משום דרוב
בממון הוי כפלגא ופלגא ,ומשמע דלא נתחדש כלל
דין רוב בממון ]וכ״כ לדקדק החמד״ש בשיטת התוס׳
בב״מ כ ,ב יעו״שן ,ולפ״ז נמצא דמאי דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא אפי׳ בדליכא מוחזק ]וכן נראה
מד׳ רש״י בב״מ )כו ,ב( ד״ה מי קתני[ וצ״ע לפ״ז מד׳

]והגם דהפנ״י )הובא לעיל אות ג׳ בהערה ( כ׳
לדקדק מלשון רש״י בגיטין דהא דאין הולכין
בממון אחר הרוב הוא מקרא דמי בעל דברים
וכד )ולפ״ז אפ״ל דמהך קרא ילפינן לדין
חזקת ממון ויתיישבו ד׳ הראשונים הנ״ל(,
אכן מרחיטת הסוגיא שם משמע דלמסקנא
א״צ כלל לקרא דמי בעל דברים לענין ספק
ממון ,ועוד דבמהרי״ק הנ״ל מבואר דדין
חזקת ממון הוא מתורת חזקה קמייתא
דאיסורא דילפינן מפרשת נגעי בתים ,ואילו
לד׳ הפנ״י הוא דין חזקה מחודש הנלמד
מקרא דמי בעל דברים ,וצ״ע[.

ביאור נוסף בסוגיה הגמ׳ ריש פ׳
שור שנגח
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תקצג

וכן משמע כביאור זה בשו״ת חת״ס חאה״ע
)סי׳ נ״א ד״ה אך( שב׳ לדון אם מחני חזקת
ממון להכריע כנגד רוב] ,דהרי חזקת ממון
אלימא משאר חזקות וכמש״כ החת״ס שם,
)ועי׳ בשו״ת חת״ס חו״ס סי׳ ס״ז( ומסיק ע״ז וז״ל,
״נהי דחזקת ממון עדיף מרוב היינו שלא
להוציא מידו ,אבל מאן לימא לן דלא הוי
ספיקא״ ,ומשמע כמש״נ ,דהגם דחזקת ממון
אלימא משאר חזקות מ״מ לא אלימא מרוב
אלא רק דמספיקא לא מפקינן] ,ולהכי לא
מהני לענין איסוראן .וכן יש לדקדק מלשון
התורי״ד בב״ב )צב ,ב( וז״ל ,״אמד שמואל
דאין הולכין בממון אחר הרוב דרובא וחזקה
דממונא ,חזקה עדיפי ,והעמד ממון על
חזקתו והממע״ה״ ,הרי דכלל בחדא מחתא
לב׳ הדינים ״חזקת ממוך׳ ]דהוא מדין חזקה
וכמו שהבאנו לעיל )אות ב׳( מהתורי״ד
בקידושין[ ,ולדינא דהממע״ה ,והיינו דמאי
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא בצירוף
ב׳ הדינים ,והביאור בזה הוא כנ״ל דחזקת
ממון והרוב הוו שקולין ,וממילא הממע״ה
]וזהו שב׳ ״דחזקה דממונא עדיפי״ ,והיינו
דאיכא למוחזק גם את המעלה של הממע״ה,
והוא כדברי הרמב״ן הנ״ל )לגבי חזקת
חה״ג( ״דחזקה דממונא עדיפא דא״נ שקולין
נינהו לא עבדינן עובדא״ ,והיינו דע״י שיש
למוחזק גם המעלה של ״תפוס״ ,להכי עדיף
משאר חזקות ,דאפי׳ שקולין נינהו ,מ״מ ״לא
עבדינן עובדא״[ ,ועד״ז כ׳ בתורי״ד בכתובות
לענין חה״ג וז״ל ,״מודה ר״ג דלא אזלינן

ועוד יל״ע בזה ,דלפי האמור נמצא דהגם
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,מ״מ

הגר׳ בב״ק ״דזה כלל גדול״ הוא לאתריי מוכר
שור לחבירו ונמצא נגחן ,הרי דטעמא דאין
הולכין כממון אחר הרוב הוא משום רינא
דהממע״ה .אכן לפמש״כ האו״ז ניחא ,דאין כוונת
הגמ׳ בב׳׳ק לומר דטעמא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא מפאת דינא דהממע״ה ,אלא רק

דס״ד דלכה״פ דמקום רוב מורו רבנן לסומבוס
דיחלוקו ,קמ״ל דהממע״ה ,ודו״ק] .ולפי ביאור זה
צ״ל דמוכר שור לחבירו ונמצא נגחן חשיב דררא
דממונא ודלא כמש״ב הרשב״ם בב״ב )צב.(K ,
וכ״כ להוכיח בדברי חיים )דיני אונאה סוס״י( מד׳
התום׳ בב״ב )לה .א( יעו״ש[.

בתר חזקה דגופא אלא בתר חזקה דממונא
והממע״ה״ ,והיא כסברת הרמב״ן הנ״ל
בכתובות] .וכ״מ בתוס׳ בבכורות )כ .א( ד״ה
ורבי יהושע וז״ל ,״וי״ל דמ״מ לא הוי ודאי
בכור שינתן לכהן ,דאיכא חזקה דממונא
דעדיפא והמוציא מחברו עליו הראיה״,
ובביאור הגר״א )חו״מ סי׳ רל״ב ס״ק ל״א( כ׳
וז״ל ,״דהטעם דלא אזלינן בתר רובא ,משום
דאלזינן בתר חזקת הממונא והממע״ה כמ״ש
ברפ״ה דב״ק״[.
יא( אולם באמת צ״ע אם אפשר לפרש כן,
שהרי לפ״ז נמצא דעיקר הטעם
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא מכח
ההלכה של חזקת ממון דמהני להכחיש את
הרוב ולאשוויי פלגא ופלגא וממילא חזר
הדין דהממע״ה ,ואילו מרהיטת לשון הגמ׳
בב״ק ,דאמרינן ד״זה כלל גדול בדין״ הוא
לאשמועינן דאין הולכין בממון אחר הרוב,
משמע דיסוד הדין דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא מטעמא דהממע״ה ולא מכח
ההלכה של חזקת ממון] ,וכן מדוקדק מלשון
רש״י בב״ק )מו ,א( שכ׳ וז״ל ,״ואע״ג דאיכא
למימר זיל בתר רובא וכו׳ אשמועינן מתני׳
דהואיל ונקיט מוכר דמי הוי ליה אידך
ממע״ה״ ,הרי משמע דעיקר טעמא דאין
הולכין בממון אחר הוא מכח דינא
דהממע״ה ,וכנ״ל[.
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ואידך הוי שמא ,לא אזלינן בתר הברי
לאפוקי מהשמא ,כיון דחשיבי תרוייהו
מוחזקין ,וברי לא מהני לאפוקי מחזקת מריה,
והלא התם מיירי בגוונא שאין הממון ברשות
חד מינייהו ,וליכא ״תפוס״ כלל ,אלא רק
״מוחזק״ ,ואפ״ה כתבו התוס׳ דבכה״ג
קיי״ל דברי ושמא לא ברי עדיף ,וא״כ מוכח
דחזקת ממון בלחוד אלים מברי ,אף בלא דין
״תפוס״ ה

אם יתפוס התובע הממון מהנתבע ,תהני
תפיסתו ,שהרי נתבאר דחזקת ממון והרוב
שקולין הם ,והא דאין מוציאין מיד הנתבע
)במקו □ רוב( הוא מתורת ״תפוס״ ,והרי
מ״תפוס״ גרידא מהני תפיסה .אולם יעוי׳ בד׳
התוס' והרא״ש בקידושין )מה .ב( דמבואר
להדיא מדבריהם דלא מהני תפיסה אפי׳
במקום דאיכא רוב דמסייע תפיסתו ,דאמרינן
התם דבנישאה שלא לדעת אביה ומתה אין
בעלה יורשה דחיישינן שמא ימחה האב
ומספק מוקמינן הנכסים אחזקתה ,וב׳ התוס׳
שם )ד״ה אוקי ממונא( והרא״ש )פ״ב אות ח׳(
דאע״ג דהבעל תפוס בנכסים מ״מ מוציאין
מידו ,דתפיסה לא מהני לאפוקי הנכסים
מחזקתן .והנה בסוגיא שם מיירי בגוונא
דמסייע להבעל רוב ,וכמש״כ שם הרא״ש,
דרוב פעמים שאין האב מוחה ,ואפ״ה לא
מהני תפיסתו ,וע״כ מוכח מזה דהיכא דאין
הולכין בממון אחר הרוב ,לא מהני שיתפוס,
]וכ״כ בנתה״מ )סי׳ רל״ב ס״ק י״ב( דמשמע
כן מסתימת ד׳ הפוסקים[ ,אלא ע״כ צ״ל
דאין הרוב והחזקת ממון שקולים ,אלא
דהחזקת ממון אלימא מרוב ומהני להכריע את
הספק כנגד הרוב ,ומשו״ה לא מהני תפיסה.

יב( ואשר נראה בזה ,דהנה לכאו׳ יל״ע
המהרי״ק
מש״ב
בעיקר
והקצה״ח דחזקת ממון הוא מטעם חזקה
קמייתא ,דבשלמא בשאר חזקות וכגון חזקת
אשת איש ,דידעינן דעד השתא היתה אשת
איש בודאי ,שפיר אמרינן דהעמד אשה זו על
חזקתה .משא״כ בחזקת ממון וכגון במחליף
פרה בחמור או בשנים אוחזין בטלית ,הרי
בזה גופא הוא דמספקא לן אם מעולם היה
ממון זה שלו ,וא״כ מה שייך בזה דין חזקה
כלל.

ו עו ד יש להקשות על ביאור זה ממש״כ
התוס׳ בריש פ׳ הבית והעליה,
דבדררא דממונא ואיכא לחד מינייהו ברי

ונראה בזה ,דהנה בפשוטו גדר דין חזקה
הנלמד מנגעי בתים הוא דמספק יש
לנו להעמיד כל דבר על חזקתו הקודמת,

ה .וכן נראה מוכח בדעת חכמי דורו של קונטרס
הספיקות )הובאו לעיל אות בי( ,שביארו דהא דקיי״ל
דספק ממונא לקולא וא״צ לחוש לאיסור גזל ,הוא
מכח ההלכה של חזקת ממון דמהני להכריע את
הספק לקולא וממילא ליכא חשש איסור .ולכאו׳ יש
לתמוה על דבריהם דבשלמא בספק השקול שפיר י״ל
דמהני חזקת ממון להכדיע את הספק ,משא״כ במקום
רובא הרי קיי״ל דרובא וחזקה רובא עדיף ,וא״כ
אמאי אין הולכין בממון אחר הרוב ,והרי יש לנו ליזל
בתר הרוב מתורת איסורא .דע״י הרוב נקטינן

דהנתבע עובר באיסור גזל ואמאי אין מוציאין מידו.
ועל כרחך צ״ל כדעתם דחזקת ממון אלימא משאר
חזקות .ולגבי חזקת ממון לא אמדינן רובא וחזקה
רובא עדיף ,אלא אדדבה חזקה ממון עדיף ומהני
להכריע הספק להיתרא .אולם אם נימא דהוו שקולין
ורק דמספק אין מוציאין מיר הנתבע אכתי תיקשי
אמאי א״צ להחמיר מספק מטעם איסור גזל ,והרי
במקום רוב כיון דהוו שקולים ממילא ל״ש הכרעת
חזקה ,אלא ע״כ רחזקת ממון אלים מרוב ומהני
להכריע הספק לקולא כנגד הרוב.

דרך נוספת בי שוב שי׳ המהדי״לו
והקצה״ח מהסוגיא ברי ש פ׳ שור
שנגח

כלל
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וכגון בספק גרושין .דמספק יש לנו להעמיד
האשה על חזקתה הקודמת שהיתה אשת איש
בודאי עד שעת לידת הספק.
אכן מלשון הגמ׳ ביבמות )ל p .״אשה זו
בחזקת היתר לשוק עומדת ומספק
אתה בא לאוסרה״ משמע דיסוד דין חזקה
הוא להעמיד על מה שמוחזק לנו היום,
דאשה זו בחזקת היתר לשוק עומדת השתא,
וכן מבואר ברש״י בכתובות )יג ,ב( וז״ל,
״אשה זו בחזקת כשרות עומדת״ .ומבואר
דגדר דין חזקה הוא להעמיד הדבר בחזקת
מה שהוא מוחזק לן השתא .והביאור בזה
הוא ,דאשה שהיתר ,עד היום בחזקת א״א
מהני זה להחזיקה בחזקת א״א גם על זמן
לידת הספק ,דאע״ג דאין לנו בזה ידיעה
ודאית ,שהרי בזה גופא הוא דמספקא לן
שמא כבר נתגרשה וכבר אינה אשת איש,
מ״מ כיון דעד שעת הספק היתה אשת איש
בודאי ,מהני זה להחזיקה ״בחזקת״ שהיא
אשת איש גם השתא ,דמהיכי תיתי לומר
שנעשה שינוי .דיסוד דין חזקה הוא שלא
לשנות מהפשטות הנראית לפנינו ,והיות
וה״סתמא דמילתא״ הוא שאבתי הוי אשת
איש ,שוב יש לנו להעמיד הדבר על חזקתו
ולנקוט שכן הוא בודאי דהוי אשת איש
ואסורה ,וכעי״ז מטו משמיה דהגרנ״פ זצ״ל.
]ויסוד לזה מדברי רש״י בנדה )ב .א(,
דאיתא התם גבי אשה שבדקה
ונמצאת טהורה ולאחר זמן נתעסקה בטהרות
ואח״ב ראתה שנטמאה ,דמספקא לן אם
בזמן שנתעסקה בטהרות היתה כבר טמאה,
ואמרי׳ בגמ׳ ״העמד אשה על חזקתה״
ופרש״י וז״ל ,״העמד אשה על חזקתה
שהיתה קודם ראיה כשנתעסקה בטהרות
אלו״ .ותמה עליו הרש״ש דהו״ל לרש״י
למימר העמד אשה על חזקה שהיתה לה

גדול

תהצה

כשבדקה ונמצאה טהורה ,דהרי בזמן
שנתעסקה בטהרות אינה בחזקת טהורה,
דהלא בזה גופא הוא דמספקא לן אם באותה
שעה כבר נטמאה אם לאו .אלא ע״כ מוכח
מד׳ רש״י כמשנ״ת ,דע״י שהיתה עד היום
טהורה מהני זה לחחזיקח בחזקת טהורה גם
על שעת לידת הספק ,והיינו בזמן שנתעסקה
בטהרות ,וא״ב מספק מוקמינן לה אחזקתה
של אותה שעה ,וכמש״ב רש״י[.
ונמצא לפ״ז דבדין חזקה ישנם ב׳ ענינים,
חדא ,דבכל ספק ״חזקתו״ של
הדבר הוא כמו שהיה עד זמן לידת הספק,
והיינו ד״הסתמא״ דמילתא הוא כפי שהיה
קודם לכן] ,והיינו ״אשה זו בחזקת היתר
עומדת״[ ,ושנית ,דיש לנו להכריע בזה את
הספק כלומר להעמיד הדבר על חזקתו,
ולנקוט שכן הוא הדבר בודאי בלא שינוי,
]והיינו ״העמד דבר אחזקתו״[.
ונראה דהענין הא׳ ]דבשעת לידת הספק
חדבר עומד בחזקתו של קודם לכן[
הוא נלמד מסברא ואין זה מכלל הילפותא
דנגעי בתים ,דכ״ה הפשטות דבל אשה
שהוחזקה עד השתא כפנויה ,מן הסתם הוא
שלא נעשה בה שינוי) ,ועי׳ מרחשת ח״א סי׳
מט אות ב׳( ,ומאי דבעי לילפותא הוא רק
לענין השני ,דיש לנו להכריע בזה את הספק,
דאילולא חידוש התורה בנגעי בתים
דמוקמינן אחזקה ,לא היה לנו לסמוך
מעצמינו על הך סברא להתיר ספק איסורא,
וזהו דילפינן מפרשת בית המנוגע ,דאכן יש
להעמיד הדבר על חזקתו ולהכריע בזה את
הספק איסורו לקולא] ,וזהו דאמרי׳ בחולין
)י p ,״מנא הא מילתא דאמרו רבנן אוקי
מילתא אחזקיה״ ,ומשמע דעיקר ד״ז דהדבר
עומד בחזקתו ידעינן בלא קרא ,ורק דמקרא
ילפינן דמוקמינן הדבר אחזקתו וכמש״נ[.

תקצו
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יג( ולפ״ז יש לבאר מש״כ הקצה״ח
והמהרי״ק דחזקת ממון הוא
מדין חזקה ,והקשינו ע״ז דהרי בזה גופא
מספקא לן אם מעולם היה המוחזק בעלים
על ממון זה ,וא״ב מה שייך בזה ענין חזקה.
אכן לפמש״ב דברי המהרי״ק והקצה״ח
מבוארים היטב ,שהרי יסוד דין חזקה הוא
שלא לשנות הדבר מפשטותו אלא להעמידו
על ״הסתמא״ הנראה לפנינו ,וא״ב אף לגבי
חזקת ממון ,״הסתמא דמילתא״ הוא שמי
שמחזיק את הממון הרי הוא שלו ומחזיקינן
ליה כבעלים ,ושפיר שייך בזה דין חזקה,
להעמיד הממון על חזקתו] .וזהו שב׳
המהרי״ק בביאור דין מוחזק ,״שאין לנו
לבדות השתנות הממון מיד בעליו״ ,והיינו
דהממון הוי ״בחזקת שהוא שלו״ ואין לנו
לבדות השתנות הממון מחזקתו [.ו

גדול

יש לנו להחזיק אותו בחזקת מה שהיה עד
השתא ,וד״ז הוא מסברא ,והא רבעי לילפותא
מנגעי בתים דמוקמינן דבר אחזקתו ,הוא
משום דאילולא קרא לא היה לנו לסמוך על
הך סברא ]דהדבר עומד בחזקתו[ להתיר ספק
איסור ,וחדית לן קרא דהיות וכך הוא הסתמא
דמילתא ,שהדבר עומד בחזקת מה שהוחזק
ער השתא ,הרי שיש לנו להכריע בזה את
הספק ,והיינו להעמיד את הדבר על חזקתו
ולנקוט דליכא ספיקא איסורא.

יד( ולפי כל האמור ,יש לנו פתח ליישב את
דברי המהרי״ק והקצה״ח שב׳
דחזקת ממון הוא מדין חזקה קמייתא,
והקשינו ע״ז דלכאו׳ הוא נסתר מהסוגיא
בריש פ׳ שור שנגח את הפרה דמבואר דחזקת
ממון הוא מסברא .אכן לפי משנ״ת יש ליישב,
דהנה נתבאר דשורש דין חזקה הוא דבל דבר

ואשר לפ״ז נראה דכ״ז הוא דווקא לגבי
ספק איסור ,דאילולא חידוש התורה
דמוקמינן דבר אחזקתו לא הוי אזלינן בתר
הך סברא ]דהדבר עומד בחזקתו הראשונה[
להתיר ספק איסורא ,משא״כ לגבי ספק ממון
דליכא דררא דאיסורא כלל ]וכמו שיסדו בזה
רבותינו הקונטרס הספיקות )כלל א׳ ס״ו(
והתומים בקת״כ )סי׳ כ״ג־מ״ג( ועי׳ בזה בשע״י
>ש״ה פ״א( ,דאיסור גזל מתלי תליא בדיני
המשפט[ ,א״כ מסברא יש לנו לומר דהיות
והסתמא דמילתא הוא שהממון הוא של
הנתבע ,א״כ מספק לא מפקינן הממון
מחזקתו ועל המוציא להביא ראיה ,וא״צ
קרא לזה .וזהו דאמרי׳ בריש פ׳ שור שנגח

ו .ובזה יתבאר מש״ב הקצה״ח בביאור טעמא דחזקת
ממון אלימא מכל החזקות ,דבחזקת אשת איש אנו
מסתפקים אם עדיין הוי א״א ,משא״ב בחזקת ממון,
הרי הממון הוא תח״י דנתבע .והביאור בזה הוא ע״פ
הנ״ל ,דבכל החזקות ״הסתמא דמילתא״ הוא מכח
הזמן של אתמול ,וכיון דעד לידת הספק היתה א״א,
א״ב יש לנו להחזיקה מרח זה כא״א גם היום ,משא״ב
בחזקת ממון מה שהממון הוא בחזקתו אין זה מכה
האתמול ,אלא מכח מה שעכשיו אנו רואים לפנינו את
הממון תח״י והרי הוא עומד בחזקתו עכשיו ,ולהכי
אלים טפי ,וע״ע מש״כ בזה בכלל ו׳ הערה ע״ב.
ובזה יתבאר עוד מה שהוכיח הגרש״ש בשע״י)שע״ד,
פט״ס מדברי התוס׳ בב״מ >ק ,א( דהמחזיק בגודרות
אינו חשיב ״מוחזק״ בהם כיון דל״ש בהו חזקה כל

מה שתח״י וכו׳ ,ואין תפיסתו בהם מוכחת] ,ועי״ש
שביאד לפ״ז טעמא דלעכו״ם ליכא חזקת ממון כיון
שאין תפיסתם מוכחת היות ובחזקת גזלנים הם[.
והנה לפי מה שנקט המהרי״ק והקצה״ח דחזקת ממון
הוא מדין חזקה ,לכאו׳ אין דבריו מובנים כלל ,דמה
ענין תפיסה מוכחת לדין חזקה .אולם לפמש״נ
הדברים מבוארים היטב ,שהרי יסוד דין חזקה הוא
במה שמוחזק לן שהדבר הוא כך וכך ,ובדין חזקה
נאמר להעמיד הדבר על מה שהוא מוחזק לן ,וא״כ
ה״ה בחזקת ממון יסוד דין החזקה הוא במה
שהסתמא דמילתא הוא שהממון הוא של המוחזק,
ולהכי בגודרות ועכו״ם כיון שאין תפיסתם מוכחת,
א״כ אין אנו רואים אותם בחזקת התופסם וממילא
ל״ש בהו דין חזקה.
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את הפרה דדינא דהממע״ה נלמד מסברא
דמאן דכאיב כאיכא וכר .והכוונה בזה הוא
אכן לדין חזקת ממון ומתורת חזקה וכמש״נ
מד׳ הראשונים ,אלא דלענין ממון הא
דמוקמינן הממון אחזקתו ולא מפקינן
מספיקא הוא מסברא ,ולא בעי קרא.
ונראה דהדברים מבוארים להדיא בדברי
הקצה״ח שבמשובב )סי׳ ע״ה סק״ד(,
דהביא מש״כ בנתה״מ להשיג עליו מהגמ׳
בפ׳ שור שנגח דחזקת ממון היא מסברא ולא
מקרא ,וע״כ דלא הוי חזקה המבררת את
הספק ,והשיב לו ע״ז הקצה״ח וז״ל ,״מה לי
אם הוא מחמת סברא אם לא ,כולן מרועה
אחד ניתנו וכו׳ וכולן פסק דין המה״ עכ״ל.
הרי להדיא ,דאפשר דחזקת ממון הוא מסברא,
ואפ״ה הוא מתורת חזקה ,והוי פסק דין ודאי
כמבואר בדבריו שם ,והוא כמש״נ] ,ועי׳
בשו״ת שואל ומשיב מהדו״ק ח ״ב סי׳ קל״א
ד״ה ודרך שב׳ ,וז״ל ״דחזקת ממון הוא חזקה
הבאה מכח הסברא״ ודו״ק[.
טו( ולפי האמור נמצא דדין חזקת ממון לא
בעי לילפותא מנגעי בתים אלא
הוא מסברא ,אלא שלפ״ז צ״ע מלשון
המהרי״ק שהביא בתוך דבריו את הילפותא
מנגעי בתים .אכן המעיין בלשונו יראה דלא
הביא הך קרא ד״ויצא הכהן וכו׳״ לענין חזקת
ממון אלא רק לענין חזקת הגוף ורק שכ׳
לדמות חזקת ממון לחזקת הגוף ,דכשם שאין
לנו לבדות שינוי הגוף כמו כן אין לנו לבדות
השתנות הממון מיד בעליו ,ומשום דעיקר דין
חזקת ממון ,הגם דהוי מתורת חזקה ,מ״מ לא
בעי ילפותא וכמש״נ .ומצינו סמך לזה בלשונו
של החת״ס בשו״ת )ח״ה חו״מ סי׳ ס״ז ר״ה ואיננו(,
שכ׳ דחזקת ממון ״הוי ׳כעין׳ חזקה דילפינן
מבית המנוגע דמוקמינן כל דבר בחזקת
שהוא״ ,ומבואר דחזקת ממון הוא מתודת
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חזקה ,דמספק א״א להוציא הדבר מחזקת,
אולם אינו נלמד מנגעי בתים והוא כמש״נ.
טז( ולפי האמור נראה דלא רק דחזקת ממון
לא בעי קרא ,אלא אף לבתר
דילפינן דין חזקה מנגעי בתים דמהני להכריע
ספק איסור ,מ״מ זהו דווקא בשאר חזקה
קמייתא דאיסורא ,משא״כ חזקת ממון לעולם
הוי רק מסברא ולא מקרא ,דממונא מאיסורא
לא ילפינן ]והוא ע״ד מש״כ בקונטרס
הספיקות )כלל א׳ ס״ה( לענין חמ״ק בממון
דאינה מטעם חזקה קמייתא דאיסורא ומשום
דממונא מאיסורא לא ילפינן[ .וראיה לזה
מהגמ׳ בריש שור שנגח את הפרה ,דאפי׳
למאי דס״ד התם דחזקת ממון נלמד מקרא.
מ״מ לא מייתי הש״ס לקרא דנגעי בתים אלא
קרא ד״מי בעל דברים יגש אליהם״ ,וע״כ הוא
משום דלא מצי למילף לחזקת ממון מקרא
דנגעי בתים דממונא מאיסורא לא ילפינן.
ובזה ארווחנא ליישב עוד ,דהנה כבר הבאנו
לעיל )אות ז׳( ,דמדברי הר״ן בקידושין )ה ,ב(
מוכח דס״ל דחזקת ממון הוא מדין חזקה,
ומהני להכריע את הספק ,ואילו בב״ב )ק מ ח .ב(
כ׳ בחידושי הר״ן דבספק הקדש אזלינן
לחומרא כיון דאיכא ספק איסור מעילה,
וספיקא דאורייתא לחומדא ,והדברים צ״ע,
דכיון דמהני חזקת ממון להכדיע את הספק
]ומה״ט תקפו כהן מוציאין מידו וכמש״כ
הר״ן בקידושין[ ,א״כ אמאי לא מהני להכריע
הספק גם לענין הקדש וניזל לקולא .אכן לפי
המבואר א״ש ,דהגם דחזקת ממון היא מדין
חזקה ,מ״מ לא ילפינן לה מנגעי בתים ,אלא
הוי חזקה מסברא ,ולהכי לא מהני אלא לענין
ממון ,משא״כ לענין איסור בעי קרא
לאשמועינן דהוכרע הספק ע״י דמוקמינן
הדבר אחזקתו ,וזה ל״ש גבי חזקת ממון דהוי
מסברא ,ולהכי בגוונא דאיכא ספק איסור
אזלינן לחומרא ,וא״ש.
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בדינא דהמוציא מחבירו עליו הראיה
]בביאור דברי התרדמת הדשן בסימן שמ״ט[
פלוגתת התרוה״ד והקצה״ ח בטעמא
דאין הולכין בממון אחר הרוב
א( ב ק צ ה ״ ח )סי׳ ר״פ סק״ב( הק׳ אמאי לא
מחני רובא לאפיקי מחזקת
ממון והרי רובא וחזקה רובא עדיף .ותירץ
ע״ז דשאני חזקת ממון דאלימא מכל
החזקות ,ולכך לא אמרינן לגבי חזקת ממון
להכך כללא דרובא וחזקה רובא עדיף.
אכן יעוי׳ בתרומת הדשן סי׳ שמ״ט ]הביאו
בקצה״ח הנ״ל[ שתירץ קושיא זו
באו״א וז״ל ,״דשאני חזקת ממון דאית ביה
טעמא דהממע״ה ורובא לאו ראיה״ .והנה
ממה שהק׳ התרוה״ד דנימא גבי חזקת ממון
רובא וחזקה רובא עדיף מבואר שפירש
דחזקת ממון הוא מטעם חזקה ]וכהקצה״ח
הנ״ל ,ועי׳ בזה לעיל בסי׳ י״ט בארוכה[,
אלא שבתירוצו חדית לן דטעמא דאין הולכין
בממון אחר הרוב אינו מכח ההלכה של
חזקת ממון ]ומתורת חזקה ,שהרי רובא
וחזקה רובא עדיף[ ,אלא הוא מדינא
דהממע״ה ורובא לאו ראיה הוא להוציא
ממון.
ונמצינו למדים דבביאורא דהך מילתא
דאין הולכין בממון אחר הרוב
ישנם שני פירושים ,דלהקצה״ח הוא מטעמא
דחזקת ממון ,ואילו להתרוה״ד הוא מטעמא
דהממע״ה ,ורובא לאו ראיה הוא .וכבר נת׳
לעיל בסי׳ י״ט דמרהיטת הסוגיא בריש פ׳
שור שנגח את הפרה ]דאיתא התם ד״זה כלל

גדול בדין״ הוא לאתויי מוכר שור לחבירו
ונמצא נגחן[ ,משמע כהתרוה״ד דטעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא מדינא
דהממע״ה .ועיי״ש מש״כ ליישב את סוגית
הגמ׳ שם לדרכו של הקצה״ח.
ב( אכן נראה להוכיח כשיטת התרוה״ד
מדברי הראשונים בסוגיא שם,
דהנה בקצה״ח הנ״ל העלה דלפי דרכו,
]דטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
משום דחזקת ממון אלימא[ ,א״כ בגוונא שאין
הממון ברשות חד מינייהו ,ואיכא רק חמ״ק
בלחוד ,שפיר אזלינן אחר הרוב לאפוקי
מחמ״ק ,שהרי טעמא דחזקת ממון אלימא
משאר חזקות ,הוא משום שבכל החזקות
מספקא לן שמא כבר יצא הדבר מחזקתו,
משא״ב בחזקת ממון שהנתבע מוחזק בממון
השתא ,לא מהני רובא לאפוקי מחזקתו ,ואשר
לפ״ז בגוונא דאין הממון ברשות חד מינייהו,
ואיכא רק חמ״ק ,הרי דלא עדיפא הך חזקה
משאר חזקות והדרינן לכללא דרובא וחזקה
רובא עדיף ,עכ״ד .אכן מדברי הראשונים
בריש פ׳ שור שנגח ,מוכח דרובא לא מהני
לאפוקי מחמ״ק ,ודלא כמש״כ בקצה״ח,
דתנן התם ,״שור שנגח את הפרה ונמצא
עוברה בצדה ואין ידוע אם עד שלא נגחה
ילדה וכו׳ משלם ח״נ לפרה״ ,ובגמ׳ אמר
שמואל ״זו דברי סומכוס וכו׳ אבל חכמים
אומרים זה כלל גדול בדין הממע״ה״,
ובסמוך שם מבואר דהן לישנא ד״כלל גדול״
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הוא לאתויי מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן,
ולאשמועינן דאין הולכין בממון אחר הרוב
והנה יעוי״ש בתום׳ בד״ה שור שנגח
שהוכיחו דמתניתין דשור שנגח את הפרה
מיירי בעומדת באגם ואיכא רק חמ״ק] ,שהרי
בגוונא שהממון ברשות חד מינייהו לא פליג
סומכוס אלא לכו״ע הממע״ה יעו״ש[ ,וכן
פירשו ברשב״א ובנמוק״י שם ,וע״ז הוא
דקאמר שמואל זה כלל גדול וכר
]ולאשמועינן דאין הולכין בממון אחר
הרוב[ ,הרי להדיא דדינא דאין הולבין בממון
אחר הרוב ,הוא אפי׳ בגוונא שהוא לאפוקי
מחמ״ק בלחוד ,וא״כ מובח רלא בקצה״ח,
דטעמא דאין הולכין בממון אחר אינו משום
שחזקת ממון אלימא מרוב ,אלא כמש״ב
התרוה״ד ,דטעמא דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא מדינא דהממע״ה ,וגם חמ״ק הוא
מדינא דהממע״ה וכמו שנקט בקונטרס
הספיקות )בכלל א׳ ס״ה( ,ולהכי לא מחני רובא
לאפוקי מיניה .ועי׳ בחידושי הרשב״א בריש
פ׳ שור שנגח ,דלאחר שב׳ בד׳ התוס׳
דהמשנה איירי בעומדת באגם הקשה וז״ל
״ואע״פ שקראוהו מוציא לדברי חכמים״,
]פי׳ דקשיא ליה מה שייך בזה לישנא
דהממע״ה והרי אין הממון ברשות חד
מינייהו ואין כאן מוציא[ ,ו תי ח ע״ז ״היינו
משום דהבעלים הוו מוחזקין ומחזיקין אותו
בחזקתן״ עכ״ל ,והוא כמש״נ ,דמהני חמ״ק
לאשוויי להבעלים ל״מוחזק״ וממילא הוי
אידך הממע״ה ,ולהכי הוא דלא מהני רובא
לאפוקי מיניה .ועי׳ בספר שערי תורה )כלל
י״א פרט ט׳( שכ׳ לדקדק כן מד׳ הרשב״א
בכתובות )יא .א( דס״ל כהתרוה״ד יעוי״ש.
ועד״ז יש להוכיח מדברי הרמב״ן
ב( והטור )בריש סי׳ רכ״ג( ,שב׳ דברי
ושמא לא מהני לאפוקי מחמ״ק ,ועי׳
)ב״ב לד,
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בקונטרס הספיקות )כלל א׳ ס״ז( שתמה על
דבריהם דמנין הוציאו דבר זה .ובפשוטו צ״ל
דהרמב״ן והטור מפרשים הסוגיא בריש פ׳
שור שנגח כמש״כ התוס׳ דמיירי בעומדת
באגם וליכא אלא חמ״ק ,וע״ז הוא דאמרינן
״זה כלל גדול בדין הממע״ה״ ,ו״כלל גדול״
הוא לאשמועינן דברי ושמא לאו ברי עדיף,
וגם דאין הולכין בממון אחר הרוב ,וא״כ
מוכח דרוב ,וברי ושמא ,לא מהני להוציא
אפי׳ מחמ״ק בלחוד ,ודלא כהקצה״ח.

סתירת דברי הראשונים כזה
ג( אכן יש לתמוה בזה מד׳ הרמב״ן
והרשב״א שבסוף פ״ק דכתובות,
דלכאו׳ מפורש בדבריהם כדרכו של
הקצה״ח ,דיסוד הדין דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא מכח ההלכה של חזקת ממון
ומתורת חזקה .דהנה איתא התם גבי תינוק
המושלך ]ולא ידעינן אם חוי ישראל או
עכו״ם[ ונגח תורא דידיה לתורא דידן
]דמספקא לן אם הוי עכו״ם ומשלם נ״ש ,או
שמא הוי ישראל ומשלם רק ח״נ[ ,ואמרינן
התם דבעיר שיש בה מחצה ישראל ומחצה
עכו״ם הממע״ה ,ומשלם רק ח״נ מספק,
משא״ב אם איכא רוב עכו״ם ,כיון דנקטינן
מכח הרוב דהוא עכו״ם ,משלם נ״ש .והקשו
ע״ז הרמב״ן והרשב״א ,דאמאי ברוב עכו״ם
משלם נ״ש והרי קיי״ל דאין הולכין בממון
אחר הרוב ,ותירצו ע״ז וז״ל ,״וי״ל כיון
דמספקא לן אי גוי אי ישראל אם רוב גויים
כגוי חשבינן ליה ,וכיון דכגוי חשבינן ליה,
לית ליה חזקה דממונא דנימא אוקי ממונא
בחזקת מאריה ,אבל בישראל דודאי אית ליה
חזקה דממונא לא אזלינן ביה אחר הרוב״.
והביאור בדבריהם הוא כמש״נ לעיל )סי׳ י״ט
אות ג׳< ,דדין חזקה קמייתא לא נתחדש גבי

תר
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עכו״ם ]והוא ע״ד מש״כ בפרי יצחק )ח״ב סי׳
ס׳( בשם הפמ״ג לענין רוב ,דלבן נח לא
נתחדש דין רוב[ ,וממילא גם ליכא חזקת
ממון לגוי ,שהרי גם חזקת ממון הוא מטעם
חזקה] ,וכמש״ב בשו״ת מהרי״ק שורש ע״ב[,
וכיון דלית להו חזקת ממון ,ממילא אזלינן
אחר הרוב לאפוקי מתפיסתו .ומבואר לפי״ז,
דכללא דאין הולכין בממון אחר הרוב תליא
בדין ״חזקת ממוך׳ ולא בדין הממע״ה ,שהרי
דינא דהממע״ה שפיר שייך גבי עכו״ם,
כמבואר בסוגיא שם דבמחצה ישראל מחצה
עכו״ם הממע״ה ,דמספק א״א לאפוקי
מתפיסתו ,דהממע״ה ,ורק חזקת ממון הוא
דליכא לעכו״ם ,ומבואר א״כ דכללא דאין
הולכין בממון אחר הרוב תליא בחזקת ממון,
ולא בדינא דהממע״ה ,ודלא כמש״כ
החרוה״ד ,וצ״ע ממה שהוכחנו לעיל בשי׳
הרמב״ן והרשב״א דס״ל כהתרוה״ד ,דדינא
דאין הולכין בממון אחר הרוב תליא בדין
הממע״ה.

ו ע ד ״ז יש להוכיח ממש״כ הרמב״ן
והרשב״א שם לבאר את דברי
הגמ׳ דאם איכא רוב ישראל מחזירין לו
אבידתו וז״ל ,״ויש לדקדק והא אין הולכין
בממון אחר הרוב ולימא ליה מוצא הבא
ראיה דישראל את ושקול ,וי״ל דאין אומרים
אין הולכין בממון אחר הרוב אלא לאפוקי
ממונא מחזקתיה ,אבל מוצא אבידה לאו
מריה דממונא הוא״ .ומבואר דמוצא אבידה
לית ליה חזקת ממון בממון באבידה ,ולהכי
מהני רובא לאפוקי מיניה .והביאור בזה הוא
]ועי׳ בקונה״ס )בכלל ו׳ ס״ח( ומש״כ שם
)בהערה נ״א([ ,דהיכא דתפיסתו בממון אינה
מכח בעלות קודמת ,אלא רק משום שנמצא
ברשותו ,לא חשוב ״מוחזק״ בממון אלא הוי
רק ״תפוס״ ,דדין ״מוחזק״ שייך רק בגוונא

גדול

שתופס הדבר כבעלים ,וזה שייך רק אם
תפיסתו בממון הוא מכח בעלות שהיתה לו
קודם ,וזהו שכ׳ הרמב״ן והרשב״א דמוצא
אבידה לית ליה חזקת ממון כיון ד״לאו מריה
דממונא הוא״ ,והיינו דהיות ותפיסתו של
המוצא באבידה אינה מכח שהיה בעלים
עליו קודם לכן אלא שבא עכשיו לזכות
במציאה ,לא חשיב ״מוחזק״ בכה״ג ,ול״ש
לומר בזה אוקי ממונא בחזקת מריה ״דלאו
מריה דממונא הוא״ .ומבואר מדבריהם
דטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
מטעמא דחזקת ממון] ,ולכך במוצא אבידה
דלית ליה חזקת ממון אלא הוי רק ״תפוס״
מהני רובא לאפוקי מיניה[ ,וזה סותר לכאו׳
למה שהוכחנו מד׳ הרמב״ן והרשב״א בב״ק
דס״ל כהתרוה״ד ,דכללא דאין הולכין בממון
אחר הרוב תליא בדינא דהממע״ה ,וצ״ע.

סתירת דברי התרוה״ד בזה
ד( ו עו ד יש לתמוה בזה ,דלכאו׳ מצינו
בדברי

בהאי ענינא סתירה
התרוה״ד עצמו ,דיעוי׳ בתרוה״ד )סי׳ שי״ד(
שכ׳ לחדש דבשנים אוחזין בטלית ואיכא
לחד מינייהו רובא אזלינן אחר הרוב לאפוקי
מתפיסתו חבירו ,ומשום דבשניהם מוחזקין
ל״ש כללא דאין הולכין בממון אחר הרוב,
כיון דליכא לחד מינייהו חזקת ממון
שתעמוד כנגד הרוב לדחותו ,ואע״ג דלענין
מגו כתבו התוס׳ בריש ב״מ דבשנים אוחזין
בטלית הוי מגו להוציא ולא מהני ,מ״מ
לענין רוב בעינן שתעמוד חזקת ממון כנגדו
לדחותו ,עכ״ד .ומבואר מדבריו דכללא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא דוקא היכא
דאיכא חזקת ממון כנגד הרוב ,משא״כ היכא
דהוי רק ״תפוס״ וכגון בשנים אוחזין בטלית,
אזלינן בתר רובא] ,ובזה הוא דחלוק רוב
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ממגו ,דלענין מגו כל שהוא ״להוציא״ ,ואפי׳
מ״תפוס״ ,לא אמרינן מגו ,משא״ב לענין
רובא ,מאי דלא אזלינן אחר הרוב הוא דוקא
מטעמא דחזקת ממון ,ובשנים אוחזין בטלית
כיון דליכא חזקת ממון שתעמוד כנגד הרוב
לדחותו ממילא אזלינן אחר הרוב] .וכעי״ז
מצינו בשיטת הרמב״ן בב״ב )לד ,ב( שכ׳
דבשנים אוחזין בטלית אמרי׳ ברי ושמא ברי
עדיף כיון ״דליכא לחד מינייהו חזקה
דממונא״ ,ואילו גבי מגו כ׳ הרמב״ן בריש
ב״מ )ב .א( דבשנים אוחזין בטלית מקרי מגו
להוציא[.
ונמצינו למדים מדברי התרוה״ד בסי׳ שי״ד
דטעמא דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא מכח ההלכה של חזקת ממון ,והוא
סותר לכאו׳ למש״ב התרוה״ד בסי׳ שמ״ט
דטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
מדינא דהממע״ה ורובא לאו ראיה הוא ,וצ״ע.
ה( וכעי״ז יש לתמוה בשיטת הרא״ש,
דהנה יערין ברא״ש בפ״ק
דכתובות )אות י״ח( בסוגיא דפתח פתוח ,שכ׳
בתוך דבריו ״דרובא עדיף מחזקה״ ,והמעיין
בדבריו יראה דמש״כ ״חזקה״ כוונתו בזה
לחזקת ממון ,וא״כ מבואר בדעת הרא״ש
דרובא עדיף מחזקת ממון ,ולפ״ז ע״כ צ״ל
בשי׳ הרא״ש דטעמא דאין הולכין בממון
אחר הרוב אין זה מטעם חזקת ממון ]שהרי
רובא וחזקה רובא עדיף[ ,אלא הוא מדינא
דהממע״ה ורובא לאו ראיה ,וכמש״כ
התרוה״ד בסי׳ שמ״ט] .והוא עולה יפה עם
מה שהוכיח בקובץ שיעורים )ח״ב סי׳ ח׳( מד׳
הרא״ש בקידושין )מה p ,דרובא לא מהני
לאפוקי ממ״ק ,וכשי׳ התרוה״ד יעו״ש[ .אכן
יעויין בד׳ הרא״ש במכשירין )פ״ב מ״ז( גבי
תינוק המושלך שב׳ לבאר טעמא דאזלינן
אחר הרוב להחזיר אבידתו ,אע״ג דבעלמא

גדול

תרא

אין הולכין בממון אחר הרוב ,וז״ל ״דאין לו
טענה על הממון שהוא שלו״ .וביאור דבריו
הוא כמשנ״ת לעיל בדברי הרשב״א ,דכיון
דאין תפיסתו בממון מכח שהיה עד השתא
בעלים ]והיינו ״דאין לו טענה על הממון
שהוא שלו״[ ,אלא דאתי השתא לזכות
בממון מכח תפיסתו ,להכי לא חשיב
״מוחזק״ בו ואזלינן אחר הרוב ]ועי׳ בזה
בקונטרס הספיקות כלל ו׳ ס״ח ,ובמשנ״ת
שם בהערה ס״ז באופן נוסף ע״פ ד׳ הב״ח
)יו״ד ריש סי׳ קמ״ס ואכמ״ל[ ,ומבואר לפ״ז
בשי׳ הרא״ש דטעמא דאין הולכין בממון
אחר הרוב הוא מטעמא דחזקת ממון ,שהרי
דינא דהממע״ה שפיר שייך גם במוצא
אבידה וכדאמרינן התם דבמחצה ישראל
ומחצה עכו״ם הממע״ה ,וא״צ להחזיר
מספק ,וא״כ מוכח מד׳ הרא״ש דדינא דאין
הולכין בממון אחר הרוב תליא בדינא דחזקת
ממון ולא בדינא הממע״ה וכשי׳ הקצה״ח,
והוא לכאו׳ סותר למה שהוכחנו מד׳ הרא״ש
בכתובות כשי׳ התרוה״ד דטעמא דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא מטעמא
דהממע״ה ורדבא לאו ראיה ,וצ״ע.

ביאור דברי התרוה״ד בסי׳ שמ״ט
ו( ואשר נראה בזה ,דהנה בעיקר מה שהק׳
התרוה״ד )בסי׳ שמ״ט( דאמאי לא
מהני רובא לאפוקי מחזקת ממון ,והרי קיי״ל
דרובא וחזקה רובא עדיף ,מוכח דפירש
בקושיתו דכללא דאין הולכין בממון אחר
הרוב תליא בחזקת ממון .והנה המעיין
בלשונו של התרוה״ד יראה בעליל דגם
בתירוצו לא חזר בו התרוה״ד מיסוד זה
דדינא דאין הולכין בממון אחר הרוב תליא
בחזקת ממון ,אלא רק דאתי ליישב אמאי
כלפי חזקת ממון לא אמרינן להך כללא

תרב
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ררובא וחזקה רובא עדיף ,ולזה תירץ דהוא
משום ״דשאני חזקת ממון דאית ביה טעמא
דהממע״ה ורובא לאו ראיה״.

גדול

ברורה״ .וכן מבואר ברמב״ם בסוף פ״ז מהל׳
גרושין ,שב׳ לחלק לענין דין קיום בין ממון
לגיטין ,דבשטרי ממון לא סמכינן אחזקת
השטר שאינו מזויף ובעי קיום ,ואילו לענין
היתר אשת איש סמכינן אחזקת השטר וא״צ
קיום ,וב׳ הטעם לזה לפי ״שאין דיני האיסורין
כדיני הממונות״ ,ובפ״ז מהל׳ עבדים הוסיף
בזה הרמב״ם ביאור וז״ל ,״שהנכסים אין אדם
קונה אותם אלא בראיה ברורה״ והיינו
דלהוציא ממון בעי ראיה ברורה ,ןוז״ל שו״ת
הרמב״ם )סי׳ שע״ג( ״דאינו חייב להוציא ממון
מתח״י אלא בראיה ברורה״[ ,משא״ר לענין
איסורין סגי בהא ״דלא חיישינן״ ע״מ להתיר
ספק איסור וכנ״לב.

והביאור בזה נראה ,דהנה בעיקר מש״ב
התרוה״ד ד״רובא לאו ראיה״,
נראה דאין פירושו דרובא לא מקרי ראיה
כלל ,שהרי לענין דיני נפשות ולהתיר
דבשב״ע אזלינן בתר רובא )ועי׳ סנהדרין סט ,א
וגיטין ב , p ,אלא כוונתו דראיית רוב אינה
ראיה מספקת להוציא ממון .והיסוד בזה הוא
ע״פ מה שנראה מד׳ הראשונים בכמה
דוכתא ,דלהוציא ממון בעי ״ראיה ברורה״
ורובא לא מקרי ראיה ברורה .ויסוד ד״ז
מבואר ברשב״א בכתובות )יא ,א( גבי גר קטן
רכשהגדיל יכול למחות ,דלענין איסורא
סמכינן אחזקה שלא ימחה ,משא״ב לענין
ממונא חיישינן שמא ימחה ולא מפקינן
ממונא ע״י הך חזקה ,וב׳ הרשב״א הטעם לזה
וז״ל ,״דלעולם אין מוציאין ממון אלא בראיה
וע״ע בשו״ת הרשב״א )ח״ג סי׳ י׳(
ברורה״
וז״ל ,״לפי שהמוציא אינו מוציא אלא בראיה

ומעתה נראה בדעת התרוה״ד ,ריסור ד״ז
דלהוציא ממון בעי ראיה ברורה,
זהו דווקא בגוונא שהוא בא להוציא ממון
״מחזקתו״ ,והיינו שיש לו לנתבע ״חזקת
ממון״ בו ,ומהני חזקת ממון ]ומתורת חזקה[
להחזיק את הממון ״בחזקת״ שהוא של
הנתבע ,וכל שהוא להוציא ממון ״המוחזק״

א .ועיי״ש ברשב״א שכי להוכיח יסור זה דבעי דוקא
ראיה ברורה וז״ל ,״תדע דעד אחד נאמן באיסורין
ובממון אין פחות משנים״ ,ומבואר מדבריו דיסוד
הדין רבעי בממון ראיה ברורה ,נלמד מהא דבממון
לא סגי בע״א אלא בעי שנים ,וכ״מ בלשון רש״י
בב״מ )ב ,א( ״המוציא מחבירו עליו להביא ראיה
בעדים״ ןוכ״ה ברש״י שם >ו ,א( ובכתובות )עה ,א(
ועודן ,והיינו דלהוציא ממון בעי ראיה ברורה בעדים
דוקא .וכ״ה מפורש בשו״ת הרא״ם )סי׳ ט״ז( וז״ל ״וכל
מקום שאמרו עליו הראיה אינה אלא ראיה ברורה
דומיא רעדים״ .ומכאן סמך למש״כ בשו״ת המהרי״ק
)שורש ע״ב( דדינא ״דע״פ שנים עדים יקום דבר״ נאמר
דוקא היכא שהוא להוציא ממון מחזקתו ,משא״כ
בגוונא דמונח הממון ברה״ר סגי בע״א )יעי׳ ש״ש ש״ו
פ״ג שנחלק בזה על המהרי״ק( ,וכן משמע ברש״י בכתובות
)פה ,א( ד״ה קרענא וז״ל ,״אפוקי ממונא הוא ותרי
בעינן״ .וע״ע ברש״י ב״ק )מא ,ב( ד״ה מתכוון.

ב .ושורש החילוק בזה בין איסורין לממונות נראה
עפמש״כ הריטב״א בגיטין )ט ,א( ]וכעי״ז איתא בר״ן
וברמב״ן שם[ לחלק בין שטרי ממון דחיישינן לזיוף
ובעי קיום ,לשטרי גיטין דלא חיישינן למזויף ולא בעי
קיום וז״ל ,״דאנן לא עבדינן בהרי מעשה ,הוא היא
שהולכת ונשאת ואנן לא נערער עלה ]ולשון
הרמב״ן והר״ן ,אנן לא מנעינן[ ,אבל להוציא ממון
בשטר שאינו מקויים ,הא ודאי לא עבדינן״ ,ומבואר
דפסק בדיני ממונות מקרי מעשה בי״ד ,רבי״ד
פועלים הוצאת ממון מן הנתבע לתובע ,ולכך בעי
ראיה ברורה ,משא״כ באיסורים הוי רק בגרר של
״אנן לא מנעינן״ ואינו בגדר מעשה ופסק בי״ד .וע׳
בגיטין )לז ,א( ״וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה״
וברש״י שם ד״ה נעשה מעשה וז״ל ,״להוציא ממונו
בידים״ .וז״ל הרמב״ן בגיטין בספר הזכות )מז ,ב בדפי
הרי״ף( ,״ומשום חזקה זו ׳נעשה מעשה׳ ונוציא ממון
והלא אין הולכין בממון אחר הרוב וכ״ש חזקה״.
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גדול

תרג

ממון מחזקתו ודינו בראיה ברורה .ואשר לכן
ל״ש בזה הך כללא דרובא וחזקה רובא
עדיף ,דהך כללא איתמר כד דיינינן איזו
הכרעה עדיפא ,הכרעת רובא או הכרעת
חזקה ,דבזה נאמר דהכרעת רובא עדיפא
מהכרעת חזקה ,משא״כ בדינא דהממע״ה,
לא בעי כלל לחזקת ממון שתכריע בספק
כנגד הרוב ,אלא רק לאשוויי הממון בחזקתו,
]והיינו שנדון את התובע כמוציא ממון
ה״מוחזק״ לחבירו וכמשנ״ת[ ,ולהכי ל״ש
בזה הך כללא דרובא עדיף ,אלא שפיר הוי
הממון בחזקת הנתבע ודיינינן לאידך כמוציא
ממון מ״חזקתו״ ,ושוב הוי דינו בראיה
ברורה ,ורובא לאו ראיה ברורה הוא להוציא,
ודו״ק היטב.

להכירו בעי ראיה ברורה הוא] .ויעדי׳ בלשון
הרמב״ן בב״ב )ד ,א( שב׳ וז״ל ,״נמצא הלה
מוציא מרשות חבירו ׳רבר המוחזק לו /ולא
סגי ליה אלא בראיה גמורה״[ .ומה״ט הוא
דאין הולכין בממון אחר הרוב ,דכיון דאיכא
לנתבע חזקת ממון דמהני לאשוויי הממון
בחזקתו ,שוב הוי דינו בראיה ברורה ,ורובא
לאו ראיה ברורה ,באופן דיסוד הדין דאין
הולכין בממון אחר הרוב הוא מדינא
דהממע״ה ורובא לא ראיה הוא ,אלא שגם
דינא דהממע״ה מיוסד הוא על ההלכה של
חזקת ממון ומתורת חזקה ,דדוקא הבא
להוציא ממון ה״מוחזק״ לחבירו] ,והיינו
שהממון הוא בחזקתו של הנתבע[ ,בזה הוא
רבעי ראיה ברורה ,משא״ב בממון הנמצא רק
תח״י וברשותו של חבירו אולם אין לו בו
חזקת ממון ,הגם דמספק לא עבדינן עובדא
לאפוקי מתפסיתו ,מ״מ בזה לא בעי ראיה
ברורה אלא סגי בראיית רוב .ובזה הוא
דחדית לן התרוה״ד דכה״ג ל״ש הך כללא
דרובא וחזקה רובא עדיף ,ד״שאני חזקת
ממון דאית ביה טעמא דהממע״ה ורובא לאו
ראיה״ ,והיינו דנהי דאף לענין דינא
דהממע״ה ,בכדי שלא ניזל בתר רובא ,בעי
להלכה של חזקת ממון ומתורת חזקה
וכמש״נ ,מ״מ לא בעי בזה לחזקת ממון
שתכריע בספק כנגד הרוב אלא רק בעי
לחזקת ממון לאשוויי הממון ״בחזקתו״ של
הנתבע ]והיינו שיהיה הממון ״בחזקת״ שהוא
שלו[ ,וממילא עי״ז דיינינן לאידך כמוציא

ז( ו ל פ ״ז מיושבת היטב שיטת התרוה״ד,
ולא יסתרו דבריו בסי׳ שמ״ט
]שב׳ דיסוד הדין דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא מטעמא דהממע״ה[ ,לדבריו בסי׳
שי״ד ]שכ׳ דהיכא דליכא חזקת ממון כנגד
הרוב אזלינן בתר רובא[ ,דאמנם יסוד הדין
דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא מטעמא
דהממע״ה ,אלא שדין הממע״ה גופא מיוסד
על ההלכה של חזקת ממון ,דרק היכא דאתי
להוציא ממון מחזקתו בעיה ראיה ברורה,
ולכך בשנים אוחזין בטלית ,כיון דליכא לחד
מינייהו חזקת ממון שפיר מהני גם ראיית
רוב ,להוציא מתפיסתו ג,

ג .וכדברי התרוה״ר נראה מבואר בשו״ת המהרי״ט
>ח״א סי׳ קל״ח( ,שהביא את ד׳ הר״ן בקידושין
שכ׳ להוכיח דמוקמינן אחזקה בספיקא דתיקו מהא
דקיי״ל דאי תקפו כהן מוציאין מידו אפי׳ בספיקא
דתיקו] .וביאור ראיית הר״ן ,ריפוד הדין דלא מהני
תפיסה בספיקות הוא משום דמהני חזקת ממון

להכריע את הספק קודם שתפס ,וכיון דלא מהני
תפיסה בספיקא דתיקו ,ע״כ מוכח דלעולם מוקמינן
אחזקה ,ואפי׳ בספיקא דתיקו ,ועי׳ בזה בשו״ת
הגרעק״א סי׳ ל״זן .וכ׳ המהרי״ט להק׳ על ראייתו
וז׳׳ל ,״ואי קשיא שההוכחה שהוכיח הר״ן ז״ל ,דמ״ש
מכל תיקו דממונא דאמרינן ביה העמד ממון על

)ה ,ב(

ישוב סתירת דברי התרוה״ד והראשונים

תרד
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ולפ״ז א״ש גם מה שהק׳ לעיל )באות כ׳(
דמחד גיסא מוכח מד׳ הראשונים
בריש פ׳ שור שנגח את הפרה ]שה׳ דרובא
לא מהני לאפוקי מחמ״ק[ כשי׳ התרוה״ד.
דטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
משום דינא דהממע״ה ,ואילו מאידך גיסא
מוכח מד׳ הראשונים בסוף פ״ק דכתובות,
שכ׳ דרובא מהני לאפוקי ממונא מעכו״ם,
דטעמא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא
משום דינא דחזקת ממון ומתורת חזקה ,וכיון
דלעכו״ם לא נתחדשו דיני חזקות ממילא
אזלינן אחר הרוב .אולם להמבואר ניחא,
דנהי דיסוד דינא דאין הולכין בממון אחר
הרוב הוא משום דינא דהממע״ה ,מ״מ גם
דין הממע״ה מיוסד על ההלכה של חזקת
ממון ,דרק היכי דאתי לאפוקי ממון מחזקתו
דינו בראיה ברורה ,ואשר לכן בעכו״ם כיון
דלית ליה חזקת ממון ,ממילא ליכא בהו גם

ולהמבואר א״ש מה שהקשינו לעיל
הרא״ש,
דברי
בסתירת
דמדבריו בכתובות מבואר דרובא עדיף
מחזקת ממון ,ואילו מדבריו במכשירין מבואר
דהא דאין הולכין בממון אחר הרוב הוא מכח
ההלכה של חזקת ממון .ולפמש״נ ניחא ,דהגם
דבעי להלכה של חזקת ממון בכדי שלא ניזל
בתר רובא ,מ״מ א״צ בזה שתכריע חזקת ממון
כנגד הרוב ,אלא רק בעי לחזקת ממון לאשוויי
הממון בחזקת הנתבע ,ובזה ל״ש כללא
דרובא וחזקה רובא עדיף וכמש״נ.

חזקתו ,נראה דלא הויא הוכחה ,דחזקת ממון עדיפא
מחזקת הגוף כדמוכח בפרק מי שמת )ב״ב קנג ,ב(
וכו׳ ובסוף פרק המריר )כתיבות עה ,ב( ,וכר ,א״כ
היכי מדמה הר״ן חזקת פנויה לחזקת ממון דעדיפא
טפי״ .ועי״ש שב׳ ליישב את דברי הר״ן וז״ל ,״ונראה
שעיקר ראיית הר״ן ז״ל היינו ממה שהסכימו כל
גדולי האחרונים שאפילו תקפו תובע מוציאין אותה
מידו ,והיינו משום דמוקמינן ממונא בחזקת מרא
קמא ומפקינן לה מיד התוקף ,והיינו רומיא דחזקה
קמייתא דפנויה ,אבל חזקת ממון דעדיף על חזקת
הגוף ,היינו הוצאת ממון מיד בעליו הראשונים״
עכ״ל.
ומבואר מדבריו דאין להוכיח מחזקת ממון לשאר
חזקות ,רשאני חזקת ממון ראית ביה ״הוצאת ממון
מיר בעלים הראשונים״ .ורבריו צ״ב ,רמה ענין הא
דיש בחזקת ממון הוצאת ממון מיד בעליו ,ליתן לחזקת
ממון מעלה על שאר חזקות לענין ספיקא רתיקו ,והרי
טעמא רהנך ראשונים] ,שהר״ן אתי לאפוקי מינייהו[,
דלא מוקמינן אחזקה בספיקא רתיקו ,הוא כמש״כ
המל״ט בפ״ז מהל׳ טומאת צרעת ,רע״י חזקה לא
יוכרע הדין ,והיינו דיסוד דין חזקה הוא לנקוט כצד

אחד בספק לומר מאי הוי ,ובספיקא דדינא דהמציאות
ידועה ורק מספקא לן על הדין מהו ,ל״ש שהחזקה
תכריע שהדין הוא כך וכך ,וא״כ ה״ה לענין חזקת
ממון ,דלא עדיפא משאר חזקות לענק זה ,וכיון
דמצינו רחזקת ממון מהני להכריע את הספק אפי׳
בספיקא דתיקו ,א״כ ה״ה לשאר חזקות ,וכמש״כ
הר״ן ,וד׳ המהרי׳׳ט צ״ע.
אכן לפמש״נ ד׳ המהרי״ט מבוארים היטב ,דכוונת
חמהרי״ט רגבי חזקת ממון לא בעי כלל שתכריע
החזקת ממון בשורש הספק לומר מאי הוי ,ומשום
דשאני חזקת ממון דאית טעמא דהממע׳׳ה ,והיינו
״הוצאת ממון מיר בעליו״ ,כלומר דחא דבעי לחזקת
ממון הוא רק לאשוויי הממון בחזקת הנתבע ,וממילא
נידון אידך כמוציא ממון מחזקתו ודינו בראיה ברורה
ואם תקפו תובע מוציאין מידו .ואשר לכן ס״ל
להמהרי״ט רל״ש למילף מחזקת ממון לשאר חזקות
לענק ספיקא רתיקו ,דשאני חזקת ממון דלא בעי
שתכריע בשורש הספק כלל ,אלא רק לאשוויי הממון
בחזקתו ולהכי מהני אפי׳ בתיקו ,משא״כ שאר חזקות
דיסוד דינם הוא להכריע את שורש הספק ,לכך לא
מהנו בספיקא דתיקו.

דינא דראיה ברורה ושפיר מהני רובא] .והא
דלא מהני רובא לאפוקי מחמ״ק) ,וכמש״כ
הראשונים בפ׳ שור שנגח( על כרחך הוא משום
דע״י החמ״ק הוי הממון בחזקתו) ,וכמש״כ
בקונה״ס בכלל א׳ ס״ה ,דחמ״ק הוא מטעם
מוחזק( ,ושוב לא מפקינן הממון מחזקתו
אלא בראיה ברורה[.
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א ל א שאבתי יל״ע מהמבואר התם דבמחצה
ישראל מחצה עכו״ם ,לא מפקינן
ממוצא האבידה ,והרי מוצא אבירה לית ליה
חזקת ממון ,וא״ב בדין הוא שיחלוקו מספק
ואמאי לא מפקינן מיניה .וצ״ל ת הי דלית
ליה חזקת ממון ,מ״מ ״תפוס״ הוי ,ומספק
לא עבדינן עובדא לאפוקי מתפיסתו] ,ועי׳
משנ״ת לעיל >םי׳ י״ט אות ח׳( בשורש החילוק
בין דין ״תפוס״ ו״מוחזק״[ .וכן צ״ל בהא
דמבואר התם ,גבי ספק נזקין ,דבמחצה
ישראל מחצה עכו״ם לא מפקינן מן הנתבע,
דלכאו׳ צ״ע דהרי להצר דהוי עכו״ם לית
ליה חזקת ממון ,וע״ב צ״ל כנ״ל ,דנהי דהוי
ספק ״מוחזק״ ,מ״מ ״תפוס״ הוי בודאי,
ומספק א״א לאפוקי מתפיסתו .אולם זהו
דוקא בספק השקול משא״ב במקום רוב ,סגי
בראיית רוב לאפוקי מתפיסתו .דדוקא היכא
שהוא להוציא ממון ״מחזקתו״ בזה הוא
דבעי ראיה ברורה י.
ביאור דברי ה שמ״ק דבספק פריון
הבן אזלינן אחר הרוב ע״פ הנ״ל
ח( ועפמש״ב יש לנו פתח ליישב את ד׳
השמ״ק התמוהים בב״ק )יא,
 pד״ה עוד ,שב׳ דבמתנות כהונה אזלינן
ד .ובזה תתיישב סתירת דברי התום׳ ,דהתוס׳ בב״ק
)נו ,ב( ד״ה קמ״ל כתבו לחלק בין דיני ממונות דלא
אזלינן בתר רובא לדיני נפשות דאזלינן בתר רובא,
דהוא משום דבממון איכא לנתבע חוקת ממון ולא
מהני רובא לאפוקי ממונא מחזקתו ,משא״כ בנפשות
ל״ש חזקת ממון ולהכי אזלינן בתר רובא )וע׳ בקונטרס
הספיקות כלל ו׳ ס״ג ,ו ב קו ^ שיעורים בביאורים על הש״ש אות

כ״ד( ,והוא לכאו׳ סותר לדבריהם בב״ב )נ ,ב( ד״ה
וספק ,שכתבו דהא דלא קטלינן מספיקא הוא מאותו
יסוד דלא מפקינן ממונא מספיקא ,ומבואר דשייך דין
מוחזק גם בנפשות )ועי -חוו״א אה״ע ריש סי׳ ל״ב( .אמנם
לפי האמור ניחא ,רכל מש״ב התוס׳ בב״ק לחלק בין
דיני ממונות לדיני נפשות ]דבספק נפשות ליכא

גדול

תרה

אחר הרוב ,ואע״ג דאין הולכין בממון אחר
הרוב ,מ״מ שאני מתנות כהונח דאזלינן אחר
הדוב לקיים את המצוה ,עכ״ד .ודבריו צ״ע,
דאי נימא דספק פדיון הבן אינו נידון כספק
ממון אלא כספק מצוה ]ולהכי אזלינן ביה
אחר הרוב[ ,א״כ אמאי קיי״ל ]עי׳ רמב״ם פ״ב
מהל׳ בכורות ה״ו ,ופ״ה ה״א־ה״ו[ דבספק
מתנות כהונה אזלינן לקולא והממע״ה ,והרי
יש לנו להחמיר מטעם דהוי ספק מצוה
דאורייתא ,וספק דאורייתא לחומרא.
וכעי״ז יש להק׳ על דברי התוס׳ בסוף פ״ק
דכתובות )טו p .שב׳ לגבי תינוק
הנמצא דמספקא לן אי הוי עכו״ם או ישראל,
דאם יש שם רוב ישראל בי״ד מצווים
להחיותו ,וכ׳ ההפלאה שם לבאר דבריהם,
דאע״ג דאין הולכין בממון אחר הרוב,
]ודברי התוס׳ הם להך מ״ד כמבואר להדיא
בדבדיהם שם[ מ״מ שאני ספק צדקה דאיכא
בזה מצוה ד״וחי אחיך עמך״ ואזלינן אחר
הרוב לקיים את המצוה ,והוא בעין סברת
השמ״ק לגבי פדיון הבן .אכן גם דברי התוס׳
צ״ע ,שהרי בסוגיא שם מבואר דבמחצה
ישראל מחצה עכו״ם הממע״ה ,ואי נימא
דספק צדקה הוי ספק מצוה ,בדין הוא שניזל
לחומרא ,דספיקא דאורייתא לחומרא.
לנתבע חזקת ממון[ זהו דוקא לענין דוב ,דהא דלא
אזלינן בממון אחר הרוב הוא משום דבמקום שהוא
להוציא ממון מחזקתו בעי ראיה ברורה וגדר זה ל״ש
בנפשות דאין הנידון חשיב ״מוחזק״ כלל ]ואין הוא
״בחזקת״ שאינו מחויב מיתה[ ,משא״ב התוס' בב״ב לא
איירי כלל לענין רוב אלא בספק השקול אי יש לחייב
מיתה מספק ,ולגבי ספק השקול ליכא נפ״מ בין
נפשות לממונות ,דגם בממונות מאי דלא מפקינן
ממונא מספיקא ]בספק השקול[ אין זה מדין חזקת
ממון ,אלא כל שהממון ברשותו והוי ״תפוס״ בו לא
עבדינן עובדא לאפוקי מתפסיתו ,והך סברא שייכא
גם בנפשות ,דנהי דלא הוי הבע״ד ״מוחזק״ בעצמו,
מ״מ מספק לא עבדינן עובדא להורגו מספק.
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ונראה בזה ע״פ המבואר ,דהנה יעוי׳
בקונטרס הספיקות )כלל א׳ ס״ס
שהביא מה שהק׳ מהר״י באסן על הא
דקיי״ל דספק ממונא לקולא ,דאמאי לא
אזלינן לחומרא מטעם ספק איסור גזל.
והביא שם בשם חכמי דורו שתירצו דוזזקת
ממון מהני להכריע את הספק וממילא ליכא
ספק איסור גזל .אולם בקונטרס הספיקות שם
כ׳ ליישב באו״א אחר ,דיסוד אזהרת גזל הוא
שלא לגזול מחבירו מה שע״פ דיני המשפט
הוא שלו ,וכיון דבדיניהמשפט נפסק
דהממע״ה שוב ליכא בזה דררא דגול .אכן
נראה דיסוד דברי הקונטרס הספיקות שייכא
רק במקום דאיכא איסור גזל בלחוד ,דבזה
שפיר י״ל דאזלינן לקולא כיון דאיסור גזל
תליא בדיני המשפט וכנ״ל ,משא״כ בכה״ג
דמלבד הספק איסור גזל איכא גם ספק איסור
הממון ,וכגון
שאינותלוי במשפטי
בספק צדקה או בספק פדיון הבן ,הרי בזה
מאי דאזלינן לקולא הוא על כדחך מטעמם
של חכמי דורו של קונה״ס ,דמהני חזקת
ממון להכריע את הספק לקולא ומתורת
חזקה.
והנה לכאר יל״ע בהא דקיי״ל דאין הולכין
בממון אחר הרוב אמאי לא ניזל בתר
הרוב מתורת רובא דאיסורא ,והרי ע״י הרוב
יש לנו לנקוט דעובר על ודאי איסור גזל.
ובשלמא לפמש״כ הקצה״ח הנ״ל )בסי׳ ר״פ
סק״ב( דחזקת ממון אלים מרוב ,א״ש ,דע״י
החזקת ממון יש לנו להכריע הספק לקולא
כנגד הרוב ושוב ליכא ספק איסור ,משא ״כ
לדרכו של התרוה״ד דרובא עדיף מחזקת
ממון ,א״כ תקשי אמאי לא מהני הרוב
להכריע את הספק כנגד החזקת ממון דאיכא
ודאי איסור גזל .וע״כ צ״ל בשי׳ התרוה״ד
כדרכו של הקונה״ס ,דאיסור גזל תליא בדיני
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המשפט ,וכיון דבמשפטי הממון קיי״ל דאין
הולכין בממון אחר הרוב ממילא ליכא בזה
רררא דאיסורא .אכן כ״ז הוא דוקא לגבי
ספק איסור גזל דתליא בדיני המשפט,
משא״כ לגבי ספק צדקה ופדיון הבן דלא
תליא בדיני המשפט ע״כ דמהני הרוב
להוציא מתודת רובא באיסורא.
ומעתה לדרכו של התרוה״ד יתיישבו היטב
ד׳ השמ״ק והתוס׳ שכ׳ דבספק
פדיון הבן וספק צדקה אזלינן אחר הדוב
לקיים את המצוה] ,והקשינו ע״ז דאם ספק
פדיון הבן וספק צדקה נידון כספק איסור,
א״כ אמאי בספק השקול הממע״הן ,שהרי
נתבאר דבהנך ספיקות של צדקה ופדיון הבן,
כיון דפתיך בהו גם ספק איסור ,א״כ לכו״ע
מאי דאזלינן בהו לקולא הוא אך משום
שמהני חזקת ממון להכריע את הספק לקולא,
]ומתורת חזקה[ ,וא״כ כ״ז הוא דוקא בספק
השקול ,דבזה מהני החזקת ממון להכריע את
הספק ,משא״כ היכא דאיכא רוב ,כיון דרובא
עדיף מחזקה ]וה״ה דעדיף מחזקת ממון
וכמש״כ בתרוה״ד[ ,ממילא יש לילך בתר
הרוב לקיים את המצוה ,דהרי בזה לא מהני
החזקת ממון להכריע את הספק כנגד הרוב.
ולא תקשי מהא דקיי״ל בעלמא דרובא לא
מהני לאפוקי מחזקת ממון ,דזהו דווקא
בספק ממון בלחוד ]בלא איסור[ ,דבזה א״צ
שהחזקת ממון תכריע בספק כנגד הרוב ,אלא
רק לאשוויי הממון בחזקת הנתבע ,וממילא
הוי אידך מוציא ממון מחזקתו ,ודינו בראיה
ברורה ,ורובא לא מקרי ראיה ברורה .אולם
עד כמה דבעינן דהחזקת ממון תכריע בעצם
הספק ,וכגון בספק צדקה ופדיון הבן,
דאלמלא הכרעת החזקת ממון ,צריכים אנו
לילך לחומרא מחמת הספק איסורא ,ורק
מכח דחזקת ממון מכרעת את הספק אזלינן
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לקולא ,א״כ בגוונא דאיכא רוב ,כיון דלא
מהני החזקת ממון להכריע את הספק כנגד
הרוב] ,דרובא וחזקה רובא עדיף[ ,ממילא
אזלינן אחר הרוב לקיים את המצוה ,וא״ש
היטב.

ביאור סוגית הגם׳ בכתובות יב ,ב
ע״פ הנ״ל
ט( ובזה ארווחנא ליישב עוד ,דהנה איתא
בכתובות >יכ ,כ( דאע״ג דקיי״ל
דברי ושמא לאו בדי עדיף ,מ״מ היכא
דמסייע חזקת הגוף לברי שפיר אמרי׳ ברי
ושמא ברי עדיף .ויעוי׳ בבעל המאור
וברמב״ץ )במלחמות( ובתוס׳ ישנים ריש פ״ב
דכתובות ,שכ׳ דה״ה היכא דאיכא חזקת
הגוף בהדי רובא אזלינן אחר הרוב והחזקה
להוציא ממון .ולפ״ז היה נראה בפשוטו דגם
היכא דאיכא רוב בהדי ברי ושמא מפקינן
עי״ז ממונא .אכן באמת אינו כן ,וכדהעלה
בשער המשפט )סי׳ ל״ה סק״ב( ,דרוב לא מהני
להוציא ממון אפי׳ בהדי ברי ושמא ,שהרי
עיקר דינא דאין הולכין בממון אחר הרוב
הוא במוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ,דהתם
הוי הלוקח ברי שטוען לפנינו דנתכוין
לרדיא ,ואילו המוכר הוי שמא דאינו יודע
מה היה בדעת הלוקח ,ונמצא דהוי הרוב
בהדי ברי ושמא ,ואפ״ה קיי״ל כשמואל דלא
אזלינן בתר הרוב ,ומבואר דרוב אינו מצטדף
בהדי ברי ושמא להוציא ממון ,וצ״ע מ״ש
מברי ושמא וחזקה דמצטרפים זל״ז להוציא
ממון ,וכן חזה״ג ורובא מצטרפים להוציא
ממון ,ובמה גרע ברי ושמא בהדי רוב דאינם
מצטרפים להוציא ממון ,וצ״ע.
והנראה בזה ,דהנה לכאו׳ יל״ע בעיקר ר״ז
דמהני ברי ושמא בהדי חזקת הגוף
להוציא ממון ,כמבואר בגמ׳ בכתובות ,מהו
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תח

יסוד הדין בזה ,דכיון דברי לחוד לא מהני
להוציא וחזקה לחוד לא מהני להוציא,
מהיכי תיתי דבצירוף שניהם מפקינן ממונא.
ונראה בזד ,ע״פ האמור לעיל ,דלהוציא ממון
בעי ראיה ברורה נומה״ט הוא דלא
מהני רוב וברי ושמא להוציא ממון ,דרוב וברי
ושמא לא מיקרו ראיה ברורה[ ,ונתבאר לעיל
דיסוד ד״ז דבעי ראיה ברורה הוא דוקא
כשהוא להוציא ממון מ״חזקתו״ ,והיינו
דאיכא לנתבע חזקת ממון דמהני לאשוויי
הממון בחזקתו ,משא״כ היכא דהוי הנתבע רק
״תפוס״ ,שפיר מהני רובא וברי ושמא לאפוקי
מתפיסתו .והנה יעוי׳ ברש״י להלן ) ע ו ,א( ד״ה
חדא במקום תרתי שכ׳ וז״ל ,״דבמקום חזקה
דגופא חזקה דממונא לאו כלום״ ,ומבואר
מדבריו דהא דחזה״ג אלימא משאר חזקות אין
פירושו רק דחזה״ג עדיפא משאר חזקות ,אלא
שבמקום חזה ״ג לא נאמרה כלל תורת הנהגה
של חזקה אחרת ,אלא דיינינן לה כמי שאינה,
]וכעי״ז כ׳ התוס׳ שם >עה p ,גבי חזקת פנויה
וז״ל ,״דחזקת פנויה לא חשיבא כלל חזקה
לגבי חזה״ג״[.והביאור בזה הוא ע״פ מה
שייסד הגרש״ש )בשע״י ש״ב פ״א( דמעלתה של
חזקת הגוף הוא בזה דמהני החזקה להכריע
את שורש הספק ,וכיון דהוכרע שורש הספק
שוב לא נאמרה בזה הנהגת חזקה אחרת
כנגדה ,וזהו שכ׳ רש״י דבמקום חזה״ג ״חזקה
דממונא לאו כלום״ ,והיינו דלא נאמר כלל דין
חזקת ממון כנגד חזה״ג .ואשר לפ״ז מבואר
היטב הא דמהני חזקת הגוף לאפוקי ממונא
בצירוף ברי ושמא או רוב ,דכיון דיסוד הדין
דלהוציא ממון בעי ״ראיה ברורה״ הוא
דווקא היכא דהוי הממון ״בחזקת״ הנתבע,
והיינו דאיכא לנתבע ״חזקת ממון״ דמהני
להחזיק את הממון בחזקתו ,א״כ במקום
חזקת הגוף ,כיון ד״חזקת ממון לאו כלום״
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הרי דלא ריינינן ליה כמוציא ממון מחזקתו
כלל ,אלא הוי מוציא מ״תפוס״ גרידא ,וא״כ
אין דינו בראיה ברורה ,ולהכי שפיר מהני
ראית רוב או ברי ושמא להוציא מתפיסתו.
]והא דלא סגי בחזקה לחוד לאפוקי ממונא
)גם בלא ברי ושמא או רוב( ,צ״ל דכיון
דחזקה הוי רק הנהגה ,ע״כ לא מהני להוציא
אפי׳ מ״תפוס״ לחוד ,ומשו״ה בעי לברי
ושמא או רוב בהדי חזקת הגוף[.
אכן כ״ז הוא דווקא משום דמהני חזה ״ג
לאשוויי להחזקת ממון כמי שאינה
]וכמש״נ ע״פ יסוד הגרש״ש הנ״ל[ ,משא״כ
אם חזה״ג לא היתה מועלת לסלק להחזקת
ממון ולאשוויי לה כמי שאינה ,אלא רק
דהחזה״ג היתה ״עדיפא״ מחזקת ממון ,א״כ
לא היתה מועלת חזה״ג לאפוקי מחזקת ממון
אפי׳ בצירוף ברי ושמא .והיסוד בזה הוא
דכיון דהממון הוי ״בחזקתו״ של הנתבע
]והיינו דמהני חזקת ממון של הנתבע להחזיק
את הממון בחזקת שהוא שלו[ ,ממילא דינו
של התובע הוא בראיה ברורה ,וחזה״ג
בצירוף ברי ושמא לא מקרי ראיה ברורה.
ולפי״ז יתיישב היטב מה שהקשינו אמאי
חזה״ג מהני להוציא ממון בצירוף ברי ושמא
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או רוב ,ואילו ברי ושמא בהדי רוב לא מהני
להוציא ,דלפמש״נ דוקא חזה״ג הוא דמהני
בצירוף ברי ושמא או רוב ,כיון דע״י חזקת
הגוף דיינינן להחזקת ממון כמי שאינה ושוב
אין הממון עומד בחזקת כלל ,משא״כ ברי
ושמא בצירוף רוב לא מהני להוציא ,דהגם
דרובא עדיף מחזקה ]וה״ה מחזקת ממון
וכמש״כ התרוה״ד[ ,מ״מ לא מהני הרוב לדון
את החזקת ממון כמו שאינה] ,דד״ז שייך אך
בחזקה כנגד חזקה ,דתרוייהו מתורת הנהגה,
ובמקום דנאמרה הנהגה על שורש הספק ,לא
נאמרה בזה הנהגה אחרת נגדה ,משא״כ
במקום רוב דאינו מתורת הנהגה בספק ,ל״ש
יסוד זה ,וכדמוכח כן מד׳ התוס׳ בחולין)יא ,א(
בד״ה מנא ,שכ׳ ללמוד דרובא עדיף מחזקה,
מהא דבפרה אדומה אזלינן בתר רובא דאינה
טריפה כנגד חזקת טומאה של הגברא ,אע״ג
דהך רובא הוא על שורש הספק ,ועי׳ בנוד״ב
)יו״ר סי׳ נ״ס ובקוה״ע )סי׳ כ״ז ס״ג([ ,אלא רק
דרובא ״אלים״ מחזקה ,אולם כיון דמצד
הממון הוי הממון ב״חזקתו״ של הנתבע ,הרי
דדיינינן ליה לאידך כמוציא ממון מחזקתו,
ושוב הוי דינו בראיה ברורה ,ורובא וברי
ושמא לא מיקרי ראיה ברורה ,וא״ש.
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בענין ספק ממון עניים
ביאור פלוגתת הר״ן הרמב״ן
והרשב״א לדרכו של המחנה אפרים
א( הר״ן בנדרים )ז ,א( הביא דעת הרמב״ן
והרשב״א דספק ממון עניים
אזלינן לחומרא ,והקשה עליהם מהגמ׳
בחולין )קלד ,א( ,דמשני ״הכא פרה בחזקת
פטורה קיימא ,קמה בחזקת חיוב קיימא״,

אלמא טעמא דבחזקת חיוב קיימא ,הא לאו
הכי ספק פטור .ומסיק הר״ן דספק ממון
עניים הו״ל ספק ממונא ואזלינן לקולא,
וצ״ב בשורש הפלוגתא בין הרמב״ן
והרשב״א לבין הר״ן ,וגם צ״ע כיצד
תתישב לשיטת הרמב״ן והרשב״א הקו׳
מהגמ׳ בחולין.
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ו הנ ה המחנ״א )הלכות צדקה סי׳ ב׳( כ׳ לבאר
פלוגתת הרמב״ן והרשב״א ,תחלקו
אי אמרי׳ גבי צרקה אמירתו לגבוה כמסירתו
להדיוט ,דהר״ן ס״ל רגם גבי צרקה איכא
לדינא דאמירתו לגבוה וכו׳ ,וכשאמר סלע זו
לצדקה ,מיד נתפס בו קנין לעניים ,ומה
שמחוייב עכשיו ליתנו לעניים הוא משום
דהוי ממונם ,וא״כ הוי ספק ממונא ולקולא,
אולם הרשב״א ס״ל דבאומר הרי זו צדקה
לא נעשה כלל ממון עניים ,אלא הוי רק נדר
ליתן סלע זו לצדקה ,ומה שמחוייב ליתנו
לעניים הוא רק מחמת דין נדר שבו ,וכיון
שכן הוי ספיקא דאיסורא ולחומרא.
ולפ״ז לא קשיא מה שהק׳ הר״ן מהגמ׳
בחולין )קלד ,א( ,דלפמשנ״ת הא
דס״ל להרמב״ן והרשב״א דבספק ממון
עניים אזלינן לחומרא הוא רק מחמת דין נדר
שבו ומשום איסור בל יחל ,וזה ל״ש כלל
להגמ׳ בחולין ,דהתם בודאי ליכא איסור בל
יחל ,דמה שנעשה לקט הוא ממילא ולא ע״י
נדדו.
א ל א שצ״ע על תירוץ זה ,דהרי הרשב״א
והרמב״ן כתבו גם לענין ספק פאה
דהוי ספיקא דאיסורא ולחומרא ,והרי התם
ליכא נדר כלל ,אלא רק הפרשת פאה ,ואמאי
חשיב לספיקא דאיסורא .ובקהילות יעקב על
נדרים )סי׳ ז׳( כ׳ לחדש ,דבעשיית פאה באמת
נבלל גם נדר ליתנו לעניים ,ואם אינו נותנו
לעניים עובר באיסור בל יחל ,ולכך בספק
דיינינן ליה כספיקא דאיסורא ולחומרא
עכ״ד .אולם באמת הוא דבר מחודש מאוד
לומר דאיכא בהפרשת פאה איסור בל יחל.
ועוד צ״ע ,דלפ״ז נמצא דהא דפליג הר״ן על
הרמב״ן והרשב״א ,וס״ל דספק פאה הוי ספק
ממונא ,הוא על כרחך משום דס״ל להר״ן
דליכא איסור בל יחל בפאה ,ופלוגתא זו היא

תרט

פלוגתא נוספת ,ואין לה שייכות למה
שנחלקו גבי ספק צדקה אי איכא לדין
אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט גבי צדקה,
ונמצא דהרמב״ן והרשב״א נחלקו עם הר״ן
בתרי פלוגתות נפרדות ,וד״ז לא מסתבר כלל.
וגם בעיקר מש״כ המחנ״א בדעת הרשב״א
דליכא גבי צדקה לדינא דאמירתו
לגבוה כמסירתו להדיוט ,לכאו׳ הוא נסתר
מדברי הרשב״א לק׳)ל ,א( שב׳ להדיא דאיכא
גבי צדקה לדינא דאמריתו לגבוה כמסירתו
להדיוט ,והובאו דבריו בר״ן שם] .ואולי י״ל
בישוב קו׳ זו לפמש״כ הגר״ח בפכ״ב
ממסירה ,דבאמת בצדקה לא מהני אמירתו
להתפיס תורת קנין לעניים ,אלא רק למיחל
על הסלע חלות שם צדקה ,והא גופא דנתפס
בו חלות שם צדקה הוא מדין אמירתו לגבוה,
אך כיון דלא נעשה עי״ז לממון עניים לא הוי
זה ספק ממונא ,אלא רק ספק איסורא ,וצ״ע[.
ואכן מדברי הר״ן שהק׳ על הרשב״א מהגמ׳
בחולין ) קל ד ,א( ,חזינן דלא פירש בדעת
הרשב״א כפי שפירש המחנ״א בדעתו ,דספק
ממון עניים אזלינן לחומרא מטעם נדר ואיסור
כל יחל ,דא״כ לק״מ מד,גמ׳ בחולין ,שהרי
בסוגיא התם פשיטא דליכא איסור בל יחל
וכמש״נ .ועי׳ בדברי הר״ן להלן)ח ,א( דנראה
דל״ש כלל איסור בל יחל בצדקה ,ואם׳
באומר הרי עלי ,ומשום דדין ״בפיך זו צדקה״
אינו מתורת נדר כלל ,אלא מדין קבלה לדבר
מצוה עיי״ש ,וכן הוא מבואר בשו״ת מהרי״ט
)ח״ב ח״מ סי׳ קכ״ח ,יעו״ש.

דרך

נוספת בביאור
הראשונים הנ״ל

פלוגתת

ב( ובפשוטו היה נראה לבאר פלוגתת
הרמב״ן והרשב״א עם הר״ן
באופ״א ,דנחלקו בכל ספק ממון עניים ,אם

תרי

בלל
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נידון כספק ממונא ולקולא או כספק איסור
ולחומרא ,ואין הנידון בזה משום איסור נדר
כלל ומטעם בל יחל ,אלא הוא משום דיני
העזיבה המסויימים שנאמרו בכל אחד ואחד
ממתנות העניים ,דבלקט הוא מטעם איסור
בל תלקט ,ובפאה מטעם איסור בל תכלה,
ובצדקה מטעם דינא ד״בפיך״ ,דילפינן מזה
חיוב צדקה ]וכמש״ב הר״ן לק׳ )ח ,א([,
ונחלקו הנך ראשונים גבי כל הנך איסורים
וחיובי עזיבה ,אם אזלינן בהו בספק לקולא
כדין ספק ממון ,או אזלינן בהו לחומרא כדין
ספק איסורא.
וביסוד מחלוקתם נראה ,ע״פ מה שהביא
בקונטרס הספיקות
להקשות על הא רקיי״ל בכל דוכתא דספק
ממונא אזלינן לקולא ,דלכאו׳ קשיא אמאי
לא ניזל לחומרא מטעם ספק איסור גזל ,ותי׳
ע״ז בקונטרס הספיקות ]ועי׳ מה שהאריך
בביאור דבריו בשע״י ש״ה פ״א[ ,דשאני
איסור גזל דתליא במשפטי הממון ,דיסוד
האזהרה דלא תגזול הוא שלא לגזול ממון
שע״פ דיני המשפט מגיע לחברו ,וכיון
שבדיני המשפט אזלינן בספק לקולא ומדין
הממע״ה ,שוב ליכא בזה גם דררא דגזילה.
ולפ״ז נראה דהא דס״ל להר״ן דבספק ממון
עניים אזלינן לקולא הוא עד״ז ,דס״ל להר״ן
דדיני העזיבה שנאמרו בממון עניים הם
ביסודם אזהרות וחיובים ליתן לעניים מה
ששייך להם ע״פ דיני המשפט ,וזהו יסוד
אזהרת ״לא תלקט״ ,ו״לא תכלה״ ,ודין
״בפיך״ שנאמר בצדקה ,ולפיכך בספק הדין
הוא לקולא ,דכיון דפסקינן דהממע״ה ,שוב
ליכא בזה דררא דאיסורא ,וכמש״נ גבי איסור
גזל.
)כלל א׳ ס״ס

משא״ב

הרשב״א ס״ל דדיני העזיבה
שנאמרו בממון עניים אינם
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תלויים כלל בדיני הממון ,אלא הם חיובים
ואזהרות שנאמרו ליתן לעניים לקט ופאה
וצדקה ,וכיון שאין דין איסורן תלוי כלל
בדין הממון ,לכך הוי ספיקו לחומרא וככל
ספק איסור .וזהו שהק׳ הר״ן על הרשב״א
והרמב״ן מהגמ׳ בחולין ,דאם נימא
כהרשב״א דספק ממון עניים נידון כספק
איסור ולחומרא ,א״כ אמאי לא משני הש״ס
דשאני ספק לקט דהוי ספיקא דאיסורא
דאזלינן בספיקו לחומרא ,ואמאי הוצרך
לטעמא דחזקת חיובא.
]והנה מדברי הר״ן הנ״ל מבואר ,דאף אם
ספק ממון עניים נידון כספק איסור,
מ״מ ספק מתנות כהונה הוי בודאי ספיקו
לקולא .ולכאו׳ דבריו צ״ע ,שהרי גם בספק
מתנות כהונה איכא מצוות נתינה לכהן ,וא״ב
מאי שנא ספק מתנות כהונה דלא אזלינן ביה
לחומרא וכמו בספק ממון עניים .ולפי
האמור י״ל דבמתנות כהונה פשיטא להר״ן
ריסוד המצוה בזה הוא ליתן לכהן מה
שזכתה לו התורה בדיני המשפט ,וכיון
שבדיני המשפט פסקינן דהממע״ה ,שוב
ליכא בזה דררא דאיסורא .ועי׳ בקצה״ח )סי׳
רמ״ג סק״ד( ,מש״כ לחלק עד״ז בין מתנ״כ דהוו
כעין שכירות לכהנים חלף עבודתם ,למתנ״ע
דאינו אלא דין עזיבה ,דכתיב לעני ולגר
תעזוב אותם ,עיי״ש[.
ובעיקר מש״נ ,דהא דס״ל לרמב״ן
והרשב״א דבספק לקט ופאה
אזלינן לחומרא הוא משום איסוד בל תלקט
ובל תכלה ,כן מבואר בנתה״מ )כללי תפיסה סי׳
ב׳( ,יעו״ש .אולם לפ״ז באמת תקשי מה שהק׳
הר״ן על הרמב״ן והרשב״א מהגמ׳ בחולין,
דאמאי לא משני הש״ס דשאני ספק לקט
דהוי ספיקא דאיסורא ולחומרא .ועיי״ש
בנתה״מ שב׳ לישב קו׳ זו ,דשאני הסוגיא

כלל
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בחולין דאיכא רובא להיתרא ,וכמש״כ
במרדכי שם דרוב התבואה היא של בעה״ב,
ומשו״ה אילולא דינא דעני ורש הצדיקו יש
לנו לילך לקולא מטעם רוב ,ולזה מהני דינא
דעני ורש הצדיקו לחייב אפי׳ במקום רוב,
משא״כ בשאר ספק לקט היכא דהוי ספק
השקול ,באמת יש לנו לילך לחומרא מטעם
ספיקא דאיסורא ,וכמש״כ הרמב״ן והרשב״א
בסוגיין .אולם באמת דברי הנתה״מ צ״ע
מהמשך הסוגיא שם )בע״ב( ,״כי אתא רבין
אמר קמה אקמה רמי ליה״ ,והיינו דבחדא
ברייתא תניא דספק נקצרה קודם שנתגייר,
ספק נקצרה משנתגייר ,פטור מלקט ,והלא
התם הוי ספק השקול וליכא רובא להיתרא,
ואפ״ה אזלינן לקולא ,ועל כרחך דספק לקט
נידון כספק ממונא ,ועי׳ בקה״י על נדרים )סי׳
ז׳( שהביא קושיא זו בשם הדברי חיים )חו״מ
דיני תפיסה סי׳ ח׳( ,וצ״ע.

ביאור הסוגיא בחולין לדרכו של
הטורי אבן
ג( ובטורי אבן )ר״ה ,באב״מ דף יד( כתב
לבאר את סוגית הגמ׳ בחולין
באופן אחר ,ולדרכו א״ש הסוגיא שם גם אם
נימא דספק ממון עניים הוי ספיקא דאיסורא
ובשי׳ הרמב״ן והרשב״א .דהנה בטורי אבן
שם הקשה דלכאו׳ דברי הגמ׳ שם סותרים
מרישא לסיפא ,דמרישא דקאמר דטעמא
דפרה משום דבחזקת פטור קיימא ,משמע
דדוקא היכא דאיכא חזקת פטור אזלינן
לקולא ,משא״כ בספק השקול אזלינן
לחומרא ,ואילו מסיפא דקאמר דטעמא רקמה
משום דבחזקת חיובא קיימא ,משמע דדוקא
משום חזקת חיוב אזלינן לחומרא ,משא״כ
בספק השקול אזלינן לקולא ,ועל כרחך דחד
מינייהו לאו דוקא ,ומסיק הטורי אבן שם
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דרישא הוא בדוקא ,דהיכא דאיכא חזקת
פטור אזלינן לקולא ,משא״כ בספק השקול
אזלינן לחומרא ,ומשום דספק ממון עניים
הוי ספיקא דאיסורא לחומרא ,והוא כשי׳
הרמב״ן והרשב״א בסוגיין.
אולם ביאור זה צ״ע מכמה אנפין ,חרא
דהלא בגמ׳ שם מדמינן ספק מתנות
כהונה לספק ממון עניים ,ואם נימא דהא
דאמרינן דטעמא דפרה בחזקת פטורא קיימא
הוא בדוקא ,יהיה מוכח דבספק מתנות כהונה,
כל היכא דליכא חזקת פטור ,הדין הוא
לחומרא ,וצ״ע ע״ז מהא דקי״ל ]עי׳ רמב״ם
בפ״ב מה״ל בכורות ה״ו ,ופ״ה ה״א-ה״ו[,
דספק מתנות כהונה אזלינן לקולא דהממע״ה,
וכבר עמד בקושיא זו בטו״א שם והניח בצ״ע.
ועוד יש לעי׳ לפ״ז ,דהלא בגמ׳ שם מבואר
דהא דאזלינן לחומרא בדליכא חזקת
פטור הוא מקרא ד״עני ורש הצדיקו״ ,ואילו
לדרכו של הטו״א נמצא דהוא מטעמא
דספיקא דאיסורא לחומרא ,ודוחק לומר דהא
גופא דספק ממון עניים נידון כספיקא
דאיסורא ,ילפינן מקרא דעני ורש הצדיקו.
ועי׳ בחזו״א )יו״ד סי׳ ז׳ ס״ו( שכ׳ להוכיח
דחזקת פטורא הוא לאו בדוקא] ,ודלא
כהטו״א[ ,דהרי איכא כנגד החזקת פטור,
חזקת הגוף של הבהמה דמכרעת דנשחטה
הבהמה לאחר הגירות] ,והיינו בגוונא דידעינן
את שעת הגירות ומספקא לן על זמן
השחיטה[.
ועוד יש לתמוה לדרכו של הטורי אבן
מלשון המשנה בחולין )קלד .א( ,דהא
דפטרינן בפרה הוא משום ״דהמוציא מחבירו
עליו הראיה״ ,ואילו לדרכו של הטורי אבן
הוא מטעם חזקת פטורא ,ולא מטעם
הממע״ה ,וצ״ע.

תד־כ

כלל

סימן כא

ביאור פלוגתת הראשונים ע״פ דרכו
של הגר״א
ד( יאשר נראה בזה ,דהנה יעדי׳ במש״ב
הגר״א )חו״מ סי׳ קנ״ה סק״ח( ,גבי
הנך ספיקות דנזקי שכנים דכיבד וריבץ,
דנסתפק הש״ס בב״ב )כ p .אם יש בזה חיוב
הרחקה ועלה בתיקו ,ופסק המחבר בשו״ע
שם ,רלכתחילה לא יסמוך ,ואולם בריעבר אם
סמך א״צ להרחיק ,וכ׳ ע״ז הגר״א שם וז״ל,
״כ״ה הוא שי׳ הרמב״ם בספיקא ,אבל
הרא״ש כאן חולק ,וב׳ רא״צ להרחיק
מספיקא ,וע״ל סי״ח בהגה״ה ,וכה״ג פליגי
באבירה בספק איבעיא ,וטעמו של הרמב״ם
כיון רמן התורה נזקין אסור אזלינן לחומרא,
משא״ב להרחיק אח״כ ,כמ״ש בספק בכור
המע״ה וכן באבירה ,אבל הרא״ש סובר
אע״ג שהוא דאורייתא כיון רמילי רממונא
אזלינן לקולא ,כמ״ש ס״פ הזרוע וש״מ ,ועי׳
ר״ן נדרים >ז ,א( ד״ה ולענין וכו׳ ,אבל
הרמב״ם סובר דוקא להוציאו מחזקתו ,כגון
שכבר עשה וכמש״ש בחולין פרה בחזקת כו׳
קמה כר׳ ,וכן בפ״ק דיומא במ״ר ומ״ע
המע״ה ,וכן בספק בכור המע״ה ,וכן כאן
שבא להזיקו״.
והמבואר מדברי הגר״א ,דהא דנחלקו
הראשונים בסוגיין אי ספק ממון
עניים אזלינן לקולא ,אין זו פלוגתא מסויימת
לענין ממון עניים דוקא ,אלא היא פלוגתא
כללית בכ״מ דאיכא ספק ממונא דפתיך ביה
גם ספק איסורא ,אי דיינינן להך ספק כספק
ממונא ואזלינן לקולא ,או דכיון דמלבד הספק
ממון איכא גם ספיקא איסורא ,דיינינן ליה
כספק איסורא ואזלינן לחומרא .ובזה הוא
דנחלקו הראשונים הנ״ל גבי ספק הרחקת
נזקין ’,וספק השבת אבירה ,וספק ממון עניים,
דבכל הנך ספיקות ,מלבד הספיקא דממונא,
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איכא בהו גם ספיקא דאיסורא ,ופליגי
הראשונים אם נידונים הנך ספיקות כספק
ממונא או כספק איסורא.
אמנם מש״כ הרמב״ם גבי הרחקת נזקין,
דהגם דלכתחילה לא יסמוך מ״מ
בדיעבד אם כבר סמך א״צ להרחיק ,הוא
לכאו׳ תמוה ,דכיון דס״ל לרמב״ם דספק
הרחקת נזקין נידון כספיקא דאיסורא,
ומשו״ה לכתחילה לא יסמוך ,א״כ אמאי אם
בדיעבד סמך א״צ להרחיק ,והלא גם לאחר
שסמך אכתי איכא ספק איסור נזקין ,ואמאי
לא ירחיק .והגר״א כ׳ לבאר ד״ז וז״ל ,״אבל
הרמב״ם סובר דוקא להוציאו מחזקתו כגון
שכבר עשה וכמש״ש דחולין פרה בחזקת
וכו״׳ .ומבואר מדברי הגר״א רכל מאי דס״ל
להרמב״ם דמלכתחילה לא יסמוך ואזלינן
לחומרא ,הוא משום דקודם שסמך לא הוי
מוחזק ,משא״כ לאחר שסמך דנעשה עי״ז
למוחזק ,מהני דין מוחזק דידיה לסלק את
הספק איסורא ,וממילא אזלינן לקולא .והיסוד
בזה הוא עפמש״נ בכמה דוכתא ,דדין מוחזק
אינו רק מדין אל תוציאנו מספק ,אלא יסוד
דין מוחזק מהני מתורת ודאי ומהני להכריע
את הספק לטובת המוחזק ,וכיון דהוכרע
הספק ממילא ליכא בזה דררא דאיסורא כלל.
אולם אכתי צריך ביאור בזה ,דבפשוטו
יסוד ד״ז דחזקת ממון מהני להכריע
את הספק איסור ,שייך רק היכא דשורש
הספק נופל על הממון ,דבזה שפיר י״ל דכיון
דהוכרע הספיקא דממונא ודין האיסור תליא
בדין הממון ,ממילא נסתלק גם הספיקא
דאיסורא ,משא״כ בספק הרחקת נזקין ,הרי
בזה אין הספק נופל על ממון כלל ,אלא רק
דמספקא לן אם איכא איסור על ראובן שלא
להזיק את שמעון ,וזה הוי ספיקא דאיסורא
בלחוד ,בלא ספק ממון כלל ,וא״כ מה שייך
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תריג

דכה״ג חזקת ממון תכריע את הספיקא
דאיסורא.

ביאור הסוגיא בחולין ע״פ דברי
הגר״א

וצ״ל ע״פ מש״כ הגרב״ד בברכת שמואל
)ב״ב סי׳ י״ג( בשם הגר״ח ,דבדיני
הרחקה דנזקי שכנים ,לית ליה לזה שסמך
ההיזק תורת ״מזיק״ מהתורה ,כיון שעושה
ההשתמשות בתוך שלו ,ובכה ״ג שעושה
בשלו לא חשיב ״מזיק״ כלל ,ורק דרבנן
חייבוהו להרחיק ותיקנו לניזק זכות ושעבוד
ממון ברשותו של חבירו למונעו מלסמוך
ההשתמשות המזקת לחבירו ,אולם כיוון
שתיקנו חז״ל חיוב הרחקה על המזיק ,הרי
דשוב חזר דינו להיות מזיק מהתורה ,שהרי
לאחר התקנה שוב אין לו למזיק טענה לומר
דהוי עושה בתוך שלו ,וא״כ חזר דינו להיות
מזיק דאורייתא] ,ובזה מיושב גם מש״כ
הגר״א דבספק צריך להרחיק משום ספק
אסור דאודייתא ,והוא לכאו׳ צ״ע ,דהרי דיני
הרחקה דנזקי שכנים הם בפשוטו מדרבנן
וכמש״כ בקרית ספר בפ״ט מנזקי שכנים.
אכן לפמש״נ ניחא ,דבאמת לאחר שתיקנו
חז״ל חיוב הרחקה הרי דחזר דינו להיות
אסור מדאורייתא כיון דלא הוי עושה בתוך
שלו ,וכמש״נ[ ,ואשר לפ״ז נמצא דבאמת
איסוד מזיק דנזקי שכנים ,מתלי תליא בדיני
הממון ,דכל מאי דחייל עליה איסור מזיק
הוא אך מכח שתיקנו לניזק זכות ממון
בחצרו של המזיק להרחיקו מלסמוך ,וא״כ
היכא דאיכא ספק בדין הרחקה ,אע״ג
דמלכתחילה לא יסמוך ומשום ספיקא
דאיסורא ,מ״מ לאחר שכבר סמך ,כיון
שנעשה מוחזק בהשתמשות ומהני דין מוחזק
לפסוק דהוי הזכות על ההשתמשות דידיה,
א״כ שוב הוי עושה בתוך שלו ,וממילא ליכא
דררא דאיסורא כלל ,ושוב א״צ להרחיק ,ועי׳
מש״כ בזה בכלל ה׳ הערה ל״ו.

ה( רנמצינו למדים מדברי הגר״א,
דלשיטת הרמב״ם כל
היכא דאיכא ספיקא דממונא דאית ביה גם
ספיקא דאיסורא ,אזלינן לחומרא מחמת
הספיקא דאיסורא ,מלבד היכא דאית ליה
לנתבע חזקת ממון ,דאז מהני חזקת ממון
הספיקאדממונא ,וכיון
דידיה להכריע
דנסתלק הספק שוב ליכא דררא דאיסורא.
והנה הגר״א כ׳ להביא מקור לדברי
הרמב״ם ]דהיכא שהוא להוציא מחזקת
ממון אזלינן לקולא[ ,מהגמ׳ בחולין )לולד ,א(
וז״ל ,״אבל הרמב״ם סובר דוקא להוציאו
מחזקתו כגון שכבר עשה וכמש״ש בחולין
פרה בחזקת פטורא״ ,ומבואר מדברי הגר״א
דפירש את סוגית הגמ׳ בחולין באופן חדש,
דהא דאזלינן גבי פרה לקולא אין זה משום
חזקה קמייתא של הפרה שהיתה עד השתא
בחזקת פטור] ,וכפי שמשמע באמת מרש״י
שם בד״ה פרה יעו״ש[ ,אלא יסוד הדין
דאזלינן לקולא הוא משום דלישראל איכא
תורת ״מוחזק״ בפרה ,וכל שהוא להוציא
הממון מחזקתו אזלינן לקולא ,וזהו שהוכיח
הגר״א מהתם לעניי ספק הרחקת נזקין,
דלאחר שסמך שוב א״צ להרחיק כיון שהוא
להוציא מחזקתו .ועד״ז פירש את הסוגיא
בחולין בקונטרס הספיקות )כלל א ,ס״ט( אלא
שבקונטרס הספיקות כתב דהא דאזלינן
לקולא הוא מטעם חמ״ק׳ ,דעד השתא
היה הישראל בעלים על הפרה ,משא״כ
היכא דהוי רק ״מוחזק״ בלא חמ״ק ,לא
הוכרע הספק בזה לענין איסורא ,אולם
הגר״א נקט דאפי׳ ב״מוחזק״ בלחוד שאינו
מ״ק מהני חזקתו להכריע את הספק לקולא,
שהרי לגבי הרחקת נזקין ע״י שסמך המזיק

תמד
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לא נעשה עי״ז למ״ק ,ואפ״ה כ׳ הגר״א
דלהרמב״ם אזלינן בכה״ג לקולא ,ומבואר
בדעת הגר״א דמוחזק לחוד אף שאינו מ״ק
מהני להכריע את הספק לקולא] .וגם ממה
שהביא הגר״א מספק בכור דאזלינן לקולא
מטעם הממע״ה משמע כן ,שהרי בספק
בכור הוי רק מוחזק בלא מ״ק ,וכמש״ב
הגר״א ביו״ד סי׳ שט״ו ,דבספק בכור ליכא
חמ״ק ,עיי״שן .ובקונטרס הספיקות שם
ביאר דזהו גופא המכוון בלשון הגמ׳ ״חזקת
פטודא״ ,דהיינו חמ״ק ,ולדרכו של הגר״א
צ״ל דהכוונה לחזקת ממון וכמש״נ.
ויסוד ד״ז ,דדין מוחזק מהני להכריע את
הספק איסורא לקולא ,מבואר גם
בתשו׳ החת״ס )יו״ד סי׳ ר״מ( ,דהק׳ אמאי בעי
לקדא דעני ודש הצדיקו ,והרי בלאו הכי יש
לנו לילך מספק לחומרא מדין ספיקא
דאיסורא ,ותי׳ ע״ז ,דלולי קרא דעני ורש
הצדיקו היה לנו לילך לקולא מכח חזקת
ממון דאית ליה לבעה״ב בספק ,ולזה בעי
לקדא דעני ורש הצדיקו ,לאשמועינן דאפ״ה
יש לו ליתן הממון לעניים מספק ,עיי״ש.
ישוב קו שית הטורי אבן על הגמ׳
בחולין
ו( ובזה ארווחנא לישב מה שהק׳ הטודי
אבן על סוגית הגמ׳ בחולין
דלכאו׳ דיוקא דרישא ודיוקא דסיפא סתרי
אהדדי ,דממ״נ או שחזקת פטור הוא
בדוקא ,או שחזקת חיובא הוא בדוקא .אכן
לדרכו של הגד״א א״ש היטב ,דבאמת
תרווייהו הם בדוקא ואין בזה סתירה כלל,
דהא דאזלינן לקולא גבי פרה הוא באמת רק
מכח דאית ליה לישראל חזקת פטורא,
והיינו חזקת ממון להגר״א ,או חמ״ק
לקונטרס הספקות ,דאילולא שהיה לישראל
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תורת מוחזק ]או מ״ק[ בפרה ,הוי אזלינן
לחומרא מטעם ספיקא דאיסורא לחומרא,
ומשו״ה בעי חזקת ממון ]או חמ״ק[
להכריע את הספק לקולא .ומאידך לגבי
קמה מאי דאזלינן לחומרא הוא באמת רק
משום דאיכא התם חזקת חיוב ,דבכה״ג
מרבינן מעני ורש הצדיקו ,דצריך ליתן
מספק ,אבל אילולא החזקת חיובא לא היה
מחויב ליתן מחמת ספק איסורא לחומרא,
דהרי לבעה״ב איכא תורת מוחזק ומ״ק
בזרעים המסופקים כיון שקיימי בשדהו,
ובלא דינא דעני ורש הצדיקו הוי אזלינן
לקולא מכח דין מוחזק דאית ליה לבעה״ב
וכדאמרי׳ גבי פרה ,ומשו״ה בעי לטעמא
דחזקת חיובא ,ונמצא דבאמת תרוייהו הם
בדוקא ,וא״ש היטב.
]אמנם מתוך דברי קונטרס הספיקות שם
יש ללמוד ביאור אחר בהא דבקמה
אזלינן לחומרא מטעם חזקת חיובא ,והוא
דכיון דהקמה קיימא בחזקת חיוב ,משו״ה
לא חשיב בעה״ב מוחזק בזרעים ,דע״י
שהשדה עומדת להתחייב בלקט ,איתרע לה
חזקת ממון דבעה״ב ,וכיון דלית ליה חזקת
ממון ממילא אזלינן לחומרא .אולם לדרך
זו צ״ע אמאי בעי לקרא דעני ורש הצדיקו,
והרי כיון דלית ליה לבעה״ב חזקת פטור,
ממילא יש לנו לחייבו מדין ספיקא
דאיסורא לחומרא .ואולי י״ל דבעי לקרא
לחייבו מתורת ודאי ,ונפ״מ לפטור מן
המעשר ,ועי' בזה בתורת זרעים עמ׳ כ׳,
וצ״ע[.

והנה
מוכח
חזקת
קיי״ל

לעיל הקשינו לדרכו של הטו״א שפי׳
דחזקת פטורא הוא בדוקא ,דלפ״ז
דבספק מתנות כהונה היכא דליכא
פטורא ,אזלינן לחומרא ,ואילו אנן
להיפוך ,דספק מתנות כהונה דינו
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לקולא והממע״ה .אמנם לפמש״נ לדרכו של
הגר״א דחזקת פטורא היינו חזקת ממון
ניחא ,דבאמת הא דאזלינץ בכ״מ לקולא הוא
מכח חזקת ממון דאית ליה לישראל בממון
המסופק ,ואכן יעוי׳ בדברי הגר״א שהביא
מקור לדינו של הרמב״ם דהיכא שהוא
להוציא מחזקתו אזלינן לקולא ,מהא דבספק
בכור אמרי׳ ביה הממע״ה ,הרי מבואר דהא
דאזלינן בספק מתנות כהונה לקולא הוא
משום שהוא לאפוקי הבכור מחזקתו ,דאע״ג
דאיכא בזה גם ספק איסור מחמת המצוה
ליתנו לכהן ,אפ״ה כיון שהוא להוציא
מחזקתו מהני חזקת ממון להכריע גם
הספיקא דאיסורא ואזלינן לקולא ,ומבואר
מדברי הגר״א ,דהא דאזלינן לקולא גבי
ספק מתנות כהונה הוא מכח הכרעת חזקת
ממון וכמש״נ .וגם לא תקשי לפ״ז מה
שהקשינו על ד׳ הטורי אבן מלשון המשנה
בחולין )קלב .א( ,דהא דאזלינן לקולא גבי
פרה הוא מדין הממע״ה ,ואילו לפי הטורי
אבן הוא מכח חזקת פטור ,ולפמש״ג לדרכו
של הגר״א א״ש ,דחזקת פטור באמת היינו
חזקת ממון ,וזהו דאמרינן במשנה דפטרינן
ליה מדין הממע״ה ,וגם א״ש לפ״ז קושית
החזו״א רבספק נשחטה יש לנו לילך בתר
חזקת הגוף של הפרה נגד חזקת פטור,
ולהמבואר ניחא ,דחזקת פטור היינו חזקת
ממון ,וחזקת ממון מהני להכריע כנגד חזקת
הגוף ,שהרי חזקת ממונא דהמוחזק אלימא
טפי משאר חזקות ,וכפי שהוכיח בקצה״ח
סי׳ ר״פ סק״ב.

ישוב קושית הר״ן על הרמב״ן
וחרשב״א מהסוגיא בחולין
ז(

וע״פ

הדברים האלו יש לו לישב מה
הרמב״ן
שהק׳ הר״ן על

נדול

תרטו

והרשב״א מהגמ׳ בחולין )קלד ,א( ,דמשמע
דבגוונא דליכא חזקת חיובא אזלינן בספק
ממון עניים לקולא .דלפמשנ״ת י״ל דבאמת
ספק ממון עניים הוי ספיקא דאיסורא,
וכמש״ב הרמב״ן והרשב״א ,ומ״מ בסוגיא
בחולין ,אילולא טעמא דחזקת חיובא יש
לנו לילך בספק לקט לקולא ,ומשום
שבעה״ב הוי מוחזק בזרעים המסופקים,
וכל שהוא להוציא מחזקתו אזלינן לקולא,
דמהני חזקת ממון להכריע את הספיקא
דאיסורא וכמש״כ הגר״א .אולם אכתי צ״ע,
דא״כ אף בסוגיין גבי ספיקא ריר לפאה
ויד לצדקה ניזל לקולא מטעם חזקת ממון,
ואמאי כתבו הרמב״ן והרשב״א דאזלינן
לחומרא .ונראה בזה ע״פ מה שיסד
המל״מ בפ״ב מטומאת צרעת ,דהא דאזלינן
בתר חזקה הוא דוקא בספיקא דמציאות
משא״ב בספיקא דרינא לא אזלינן בתר
חזקה ,דע״י חזקה לא ישתנה הדין ,וא״כ
לפ״ז י״ל כן גם לענין חזקת ממון ,דלא
מהני להכריע בספיקא דדינא ]ועד״ז ביאר
בקונטרס הספיקות )כלל ד׳ ס״ד( את שי׳
הרי״ף דמהני תפיסה בספיקא דדינא ,דהוא
משום דבספיקא דדינא לא מהני דין מוחזק
להכדיע את הספק ולכך מהני תפיסה[,
וא״כ לפ״ז א״ש ,דהלא ספיקא דיד לפאה
ויד לצדקה הוו ספיקא דדינא ,דמספקא לן
אם נתדבה דין ידות מהיקשא לפאה
וצדקה ,וכיון דהוי ספיקא דדינא ,לא מהני
חזקת ממון להכדיע את הספק ,וממילא
אזלינן לחומרא ככל ספיקא דאיסורא,
וכמש״כ הדמב״ן והדשב״א .משא״כ
בסוגיא בחולין דמספקא לן על הזדעים
שבתוך חודי הנמלים ,אם הם מהתבואה
של בעל הבית או משל לקט א״כ הוי זה
ספיקא דמציאות ,ולכך מהני בזה חזקת

תרטז
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ח( ו כז ה יש ליישב עוד מה שהק׳ הש״ך
יו״ד )סי׳ רנ״ט סקי״ד( בסתידת דברי
הרשב״א ,דבדברי הרשב״א שהביא הד״ן
בסוגיין מבואר דבספק ממון עניים אזלינן
לחומרא ,ואילו בתשו׳ הרשב״א )סי׳ תרנ״ס
גבי שכ״מ שהקדיש ממון לעניים ואיכא
ספיקא אם היה בדעתו שיוכל לחזור בו אם
ירצה ,הכריע הרשב״א ,דמספק אזלינן לקולא
והממע״ה ,הרי דס״ל לרשב״א דספק ממון
עניים הוי ספיקא דממונא ,ולכאו׳ דברי
הרשב״א סותרים זא״ז .ובש״ך שם הביא
דהרמ״א )שם( יישב את דעת הרשב״א ,דיש
לחלק בין היכא שהספק הוא אצל היורשין
וכגוונא דהרשב״א בתשו׳ ,דבזה אזלינן
לקולא ,לבין היכא שהספק הוא אצל הנודר
עצמו ,וכגוונא דסוגיין ,דבזה אזלנין

לחומרא .אמנם הש״ך שם כ׳ לדחות דבריו,
דמדברי הרשב״א בתשו׳ משמע דאינו מחלק
בין היורשים לבין הנודר עצמו ,אלא לעולם
הוי ספיקו לקולא .וגם צ״ע בעיקר חילוקו
של הרמ״א בין היורשים לנודר עצמו,
דבפשוטו כוונתו לחלק כמש״כ בנתה״מ )כללי
תפיסה ס״ב( ,דשאני הנודר עצמו דאית ליה
ספק נדד ,וכיון שכן ספיקו לחומרא ככל
ספיקא דאיסורא ,משא״כ לגבי היורשים דלא
נדדו מידי ,ורק מספקא לן על הממון אם הוי
של עניים אם לאו ,א״כ הוי זה ספק ממון
ואזלינן לקולא .אולם כבר נת׳ לעיל דהא
דס״ל לרשב״א דבספק ממון עניים אזלינן
לחומרא ,בפשוטו אינו מטעם איסור נדר,
דהלא הרשב״א ס״ל דגם בספק יד לפאה
אזלינן לחומרא ,והתם בפשיטות ל״ש בל
יחל כלל ,אלא על כרחך דספק ממון עניים
בעצמותו נידון כספיקא דאיסורא ,ומחמת
דיני העזיבה וחיובי הנתינה שנאמרו בממון
עניים וכמש״נ ,וא״כ בזה ל״ש לחלק בין
היורשים לנודר עצמו.

א .אכן יל״ע בזה ,שהרי לעיל נתבאר בדברי הגר״א,
דהא דפסק הרמב״ם גבי הנך ספיקות דנזקי שכנים,
דבדיעבד אם סמך א״צ להרחיק ,ההוא משום שע״י
שסמך נעשה למוחזק ,ודין מוחזק מהני להכריע את
הספק לקולא .וצ״ע דהרי הנך ספיקות דנזקי שכנים
הוו ספיקא דדינא ובספיקא דדינא ל״ש הכרעת חזקה
וכמש״ב המל״מ .וביותר צ״ע ,דבהנך ספיקות דנזקי
שכנים פסק הרשב״א בב״ב >כ p ,כהרמב״ם דבדיעבד
א״צ להרחיק ]ועי׳ בזה בתשו׳ הרשכ״א ח״ג סי׳
קסבן וצ״ע דהוא לכאו׳ סותד למשנ״ת בדברי
הרשב״א בנדרים דבספיקא דדינא לא מהני חזקת
ממון להכריע את הספק ואזלינן לחומרא.
ואולי י״ל דבאמת בספיקא דדינא מודה הרשב״א
דמהני חזקת ממון להכריע את הספק] ,וכדמשמע כן
ממש״כ הרשב״א בב״מ )ו ,א( ,דבספיקא דדינא לא
מהני תפיסה ,ובפשוטו הוא משום דס״ל דבספיקא
דדינא מהני חזקת ממון להכריע את הספק ,ועיין
בד׳ הר״ן בקידושין )הובא לעיל אות ו׳( שהוכיח

משיטה זו )דלא מהני תפיסה בתיקו( ,דמוקמינן
אחזקה בספיקא דדינא[ ,ולהכי בספיקא דהרחקת
נזקין שפיר אזלינן לקולא הגם דהוי ספיקא דדינא,
והא דכספיקא דיד לצדקה ופאה אזלינן לחומרא ,הוא
משום דהתם לא הוי ספיקא דדינא בלחוד ,אלא הוי
הספק בפידושא דקרא אי מדבינן ידות לצדקה
ולפאה ,ובכה״ג דהספק הוא בפירושא דקדא ל״ש
כלל הכרעת חזקת ממון ,כיון שאין הספק נופל על
הממון ,אלא הספק הוא מה נכלל בפרשה ]והיינו אם
צדקה ופאה הוו בכלל הפרשה דידות אם לאון .וכעין
יסוד זה מצינו בדברי הרשב״א במשמרת הבית )כית ג׳
שער ב׳( גבי ספיקא דלויים אם קדויים עם וחייבים
במתנות כהונה ,דכ׳ הדשב״א דמהני התם תפיסה לפי
״שאין הספק בגופו״ .והיינו דכיון שאין הספק נופל
על הממון אלא בפירושא דקרא .אם הלויים הם בכלל
המצוה דמתנות כהונה ,ממילא ל״ש בזה הכדעת
חזקת ממון ,ולכך מהני תפיסה] ,ועי׳ מש״כ בזה
לעיל )בסי׳ ג■ אות ר([.

ממונא להכריע את הספק לקולא וכמש״נ,
וא״ש היטב א.

ישוב קושית הש״ך כסתירת דברי
הרשב״א

נלל

סימן כא

א כן לפמשנ״ת ,דברי הרשב״א מיושבים
היטב ,שהרי כל מש״ב הרשב״א
בסוגיין דספק ממון עניים הוי ספיקו
לחומרא ,הוא דוקא הבא דהוי ספיקא דדינא,
ובספיקא דדינא ל״ש הכרעת חזקת ממון,
ומשו״ה אזלינן לחומרא ,משא״ב היכא
שהספק הוא במציאות ,הרי בזה מהני חזקת
ממון להכריע את הספק ,וממילא ליכא דררא

גחל

תדז

דאיסורא .ולפ״ז א״ש ,דבגוונא דתשר
הרשב״א הרי הוי הספק בדעתו אם נתכוון
שיוכל לחזור בו ,וספק בדעתו מקרי ספיקא
דמציאות וכמש״ב המל״מ בפ״ז מהל׳
שכירות ה״ב] ,וכ״ה להדיא בפסקי הריא״ז
על ב״מ פ״ט הט״ו יעוי״ש[ ,ולכך מהני
חזקת ממון להכריע את הספק ,וממילא
אזלינן לקולא ,וא״ש היטב.

תריט

מפתח הש״ס
אד

הציונים לקונטרס הספיקות הם לפי הכלל והסעיף באות כזו:
רכ ח
הציונים לזר זהב הם לפי עמודי הספר באות כזו:
*תקב
הציונים לכלל גדול הם לפי עמודי הספר בצירוף כוכבית:
ב ה / ,קב* ,תקי = נמצא בקונה״ס בכלל ב סעיף ה ,ובזר זהב בעמ׳ קב ,ובכלל גדול בעמ׳ תקי

לדוגמא:

ברכות
כז.

ה ד  /רב

דעבד כמר עבד.

ערובין
לה:

רש״י ד״ה אחת אומרת ,כיון דאיכא כת אחת דמפקע

רכט

.

יומא
פה.
פה.

תוד״ה לא צריכא .. ..

. ..

ו
.

..

תוד״ה להחזיר ,אבל הבא דלא אתא לידיה ברשות הבעלים
..
 -בסתירת דבריהם למש״כ לעיל בד״ה לא צריכא .

ד  /רפב ,רפג

ו
 ..ו

ה  /שט
ד  /רפו

יבמות
ל:

אשה וו בחזקת היתר לשוק עומדת )ביסוד דין חזקה(.............................................

לא.

מידי דחוה אנכסי דבר שטיא ,מבואר דהיכא דלא מוקמינן אחמ״ק
מהני תפיסה בקרקע....................................................................................................
 מכאן קשה על הרמב״ן בדיני תפיסה שב׳ דלא מהני תפיסה.
בקרקע כלל .........................................................
—
—

..נ א,

ז

....

*תקצה

ר ד  /ק עז א ,ת מ א

ח  /עד* ,תקעח* ,תקפא

אם למ״ד דתו״ת הוי ספיקא דאורייתא מוקמינן הקרקע ביד התופס או יחלוקו ....................עד ,ר מ ט
ח  /תד • ,ת קע ט
אי בר שטיא מקרי תפיסה ברשות ......................................................
אם הא דלא מוקמינן אחמ״ק למ״ד ספיקא דאורייתא הוא דוקא
 ..............................ר ל א
בגוונא דאיכא מחזיק בקרקע ................................................................
 ................................ל ד
אם מוכח מהכא דחמ״ק הוא מטעם חזקה .......................................
* .......................תקפ א
בדברי המאירי דלהלכה קיי״ל דלא כסוגיין .........................................

—
—
— ביאור דברי הרשב״ם בב״ב מג :בראייתו מסוגיא דבר שטיא ...........

....ז

 ............................ר מ ח

לז
לז
א

מי שהיה במדה״י ואברה לו דרך ..............................................................

 ...ו  / rש ל ח ,שמח

א

ברא״ש סי׳ ח׳)תפיסה בגוונא שהדין יחלוקו ,וקודם שנולד הספק(. .

 ...................ק ה  ,ק ל א

א

ברא׳׳ש סי׳ י׳)תפיסה ברשות( .................................................................

 .............................ש ס א

צט:

רעו׳׳י ד׳׳ה ובכורו ,והכא גזל ליכא דהמע״ה ...........................................

 ................................מ ג

ספק דבם ,ובתוד״ה אמר ר׳ אבא ......................................................
בנמוק״י גבי ספק דבם .............................................................................

 .. .ו ש  /ש מב־ ש מד
 ........ו

 /שנא

מפתח

תרב

הש״ס

כתובות

כתובות
ט.
ט.
ט:

ברא״ש סי׳ י״ח ,בטעמא דברי ושמא לאו ברי עדיף .........

......

...........

שם ,דאיכא רוב רצון ורובא עדיף מחזקה )רובא עדיף מחזקת ממון(

יא.

גר קטן ,ברשב״א )לאפוקי ממונא בעי ראיה ברורה(

יב.

וניחוש שמא תחתיו זינתה ,ברמב״ן)ס״ס להוציא ממון(

יב

אתמר מנה לי בידך וכו׳ .......................

יב

לימא דר״י ור״ה דאמרי כר״ג

..

 ...........ש כ ג ,שלב* ,תכא

תוד״ה אי למיתב ,וקשה דאמאי מפסידה כתובתה וברא״ה )ס״ס להוציא ממון(
...
— שם ,בתוס׳ הרא״ש )סותר לשיטתו בריש פ״ב דב״ק( ...
— בא״ד משום דמוקמינן ממונא בחזקתיה )ס״ס כנגד חזקה(
........
....
..
— בדברי הרא״ה דמפקינן ממונא בס״ס .......
. .

סט

.

 1ז  /ש־ שז
.
שב
רצ ט
...
 . .ו ז  /שה

 ......רנג ,רסג ,שו* ,תרג
..

.

ש ה־ שז

..

י א ,לג ,לט ,תנ ,וע״ע במפתח הענינים בערך ברי ו שמא
..

..

.....

 ........שא ,שב
. .

.

לא ,שלז* ,תרז

יב

דאמרינן אוקמה אחזקה )גדר הצירוף בין בו״ש לחזקה( .

יב

רש״י ד״ה הרי זו בחזקת ,שנבעלה )בגדר חזקת ממון( . ...

יב

תוד״ה מנה ,ואיני יודע אם פרעתיך וכו׳ חייב ....

יב

....
תוד״ה רב הונא ,ולא אזיל )סומכוס( בתר חזקת ממון.
— בא״ד ,וי״ל דהתם ברי גרוע ושמא טוב ,וברמב״ן ...............

ת מח * ,תקסה
...........
תנ א
....
.
 ........לא ,פט ,תנ
נה ,ש ,תנ א
..........

רש״י ד״ה אית לה חזקה דכשרות )ביסוד דין חזקה(.....................

*.תקצה

טו
טו
טו
טו
טו;
טו:
טו:
טז.
טז.

פרט לזורק אבן לגו)רו ב בנפשות(

....

.........

...

........

............

תוד״ה להחזיר ,הוי מצי למימר להחיותו ............

להחזיר לו אבידה ,ברמב״ן ,רשב״א ורא״ה

סט

ג  /רסו ,רעח
רצא* ,תרה

......................
.................................
..........................

בא״ד ואפי׳ לשמואל דאין הולכין בממון אחר הרוב ,בהפלאה..
.............................................................
— בקושית הרעק״א
— מוכח מדבריהם דאיכא וכיה באבידת עכו״ם )ודלא כהב״ח(

...רפב
רפו
שכה

 1..ד,ח  /ק צ א ,שט־ שיב ,שיד

............

.....

ו

.......

...........

בא״ד ,היינו במוכר שור לחבירו דבהיתר בא לידו

. .

................................

..........

— בא״ד ,ולסומכוס לעולם חולקין....................................
— בקושית הפנ״י אמאי בעי סימנים באבידה..........

יג:
טו.
טו:
טו:

.

*תקפט

 ...ו ח  /שט ,שכה* ,תקנו* ,תר* ,תרד

להחזיר לו אבידה ,בריטב״א )רוב לאפוקי מחמ״ק( ..

.

...

שלו

.........

רפג-רפו ,שכז ,שלד* ,תקפח,
בדברי הרמב״ן ,הרשב״א והרא״ה דלעכו״ם ליכא חזקת ממון
*תקצא * ,ת קצו) ב ה ער ה(* ,תקצט* ,תרד
טעמא דבמחצה על מחצה מהני תפיסה מהמ״ק
להחזיר לו אבידה ........................
— בדברי הרא״ש במכשירין

...........................
......
.............

במשנה ,שהפה שאסר וכו׳)אמאי אינו נאמן מדין ברי ושמא( ,..
.
....
בברי וברי לא אמר,
 -ברא״ש סי׳ א׳) ע ״י טענינן חשיב ברי( ........

...

.............

...

תוד״ה כיון דרוב נשים ,לרב פריך ,בתו״י ובבעה״מ ..................

שכז

ו טז  /שיז
 .שכא-שכו
.

..

מ

..ריג
.נג ,ריג
רצו ,שלז

מ 6תח

הש״ם

כתובות

תרכא

טז.
טז
טז
טז

תוד״ה איתנוסי ,דמיירי כגון דאיכא מגו)תפיסה בברי(

יט:

רש״י ד״ה תרי ותרי נינהו .....................................................................

כ.

אוקי תרי לבהדי תרי ,ברמב״ן בדיני תפיסה
בענין תפיסה בתו״ת
..............

כ.

 * ..........ת קפ ב
מידי דהוה אנכסי דבר שטיא ,ברעק״א .....................................................................
 * ...............................ת ק פ ג
..
— ביאור ראית הגמ׳ לשיטת הרמב״ן ........
 .....................................................ו ח  /תג ,תד* ,תקעט
— אי בר שטיא מקרי תפיסה ברשות

כ.

ולא אמרן אלא דאית ליה חזקה דאבהתיה וכו׳ ,בגוונא דליכא חמ״ק
. . .
.
.
מהני תפיסה בקרקע

.................

בתום׳ הרשב״א משאנץ דברוב מעליא לכו״ע אזלינן אחר הרוב
זימנין דתפסה מאתים ,ברשב״א

....

עה ,עו ,צא ,ק כ ה ,קפו* ,תפה• ,תצח • ,ת ק א • ת ק ס ב

ברמב״ן שם )תפיסה בתרי ותרי( .......................................................

..

....

. .

א ה,

...

.לה
פט

....
..

 ......צ ב

ב א  /לה ,עג-עה ,צב ,תמג* ,תקעח

קעא ,ת מ א

........

— אמאי לא מקרי תפיסה שאינה ראויה לקנין
....................
.
........
.
— בקושית מהרי״ט אמאי לא נעשה בר שטיא למ״ק ע״י שיושב בקרקע שעה אחת

כ.
כ.
כ.

רש״י ד״ה אוקי ממונא .בחזקת היכא דקאי

רנח

.......

..

תוד״ה ו׳^וקי ממונא ,תפיסה דלאחר ספיקא לאו כלום הוא.................

.
....

תל
תלא
קג

קצ ,שצז

 .ז א  /קנז ,שצה
,.
בא״ד ומיהו ההוא דסוף פ׳ השואל ,מוכח דתפיסה לא מהני בתיקו
— מוכח דתפיסה לא מהני בתו״ת
 .........ר ל ט
............
..................................
— מוכח דתפיסה לא מהני בספק חוב רכד ]וע״ע במפתח על סוגי א ד תק פו כהן ב תוד״ ה פוטר[
— בא״ד ,איכא למימר דאודויי אודי ליה )אמאי לא פירשו מטעם תפיסה ברשות(  ...........................ז ז
]וע״ע מה שצויין על דברי הרא״ש בב״מ במפתח על סוגיא דתקפו כהן בגדר סברת אודויי אודי ליה[
בא״ד ,דשאני גבי בכור דהכהן תופס מספק  ...........................................................................................ו ב
— משמע דבספק בכור מהני תפיסה בברי אע״ג דליכא דררא דממונא  .................צז • ,ת ק ס ב )בהערה(

כ.
כ.
כ.
כ.
כ.
כ.

בא׳׳ד ,אבל הכא שטוען ברי מהניא תפיסה  .........................עיי ן במפתח ה עניני ם בערך ת פי ס ה בברי
בא״ד דמייד שתפס קודם שנולד הספק  ..עיין במפתח ה עניני ם בערך ת פי ס ה קו ד ם שנולד ה ס פ ק
בא״ד ומחזקינן עדי שובר בכשדים )בגדר חזקת ממון( * ..................................................................ת ק פ ט
תוד״ה ואוקי אדעא ,דוקא בקדקע הוא דאמרינן הכי ,ובדיטב״א  ......................פב ,תד* ,תקעג • ,תקע ט
בא׳׳ד אבל במטלטלין הוו בחזקת המחזיק )משמע דמיירי אפי׳ בשמא(  ................................................ק

 ......ג נ  /קל
דא״ש סי׳ יג ,ומיירי בדתפם קודם הספק ,א״נ שטוען ברי)ביאור שיטתו( ................
.בג ,ג א  /פ ,קכב
— בדעת הרבינו יונה והרמ׳׳ה _____
....קבב ,תס
בא׳׳ד .דאמרינן לה מאן שם לך .............
 . .ט א  /תס
— ואי תפס מטלטלץ לא מפקינן מיניה
 .קכג ,ריח ,תמג
— בא׳׳ד אלא מיירי שהתפיסוהו בי׳׳ד )אי מקרי תפיסה בדשות( .
.......קכג
בא׳׳ד כדאמרי׳ בפ׳ חזה׳׳ב אנן אחתינן וכו׳)ביאור ראיתו(..............
כ.
 ...מב ,רל• ,תקצב
כב .ת ת ו ת ת נינהו ,ברש״י ובראשונים )חזקה בתו״ת לאפוקי ממונא( , .
כב:

באומרת בת לי) א ם הוא דוקא בתרי ותת( .....................................

 ...............פז ,ריא

מפתח

תרכב

הש״ם

נרדם

— כגון שנשאת לאחד מעדיה )היאך הדין בנשאת לאחר(
— מוכח מהכא דלא אמרינן סלק עדותן כאילו לא הע־דו כלל

....

— בפנ״י בביאור דעת הרשב״א בקידושין סו..
..

כב :

רש״י ד״ה באומרת ,אין לבי נוקפי

כו :

רש״י ד״ה אנן מסקינן ,דאסקיניה ע״פ עד הראשון

..
..

כו;

תוד״ה אנן אחתינן ,בדברי ר״י בר ברוך

כז :

במשנה אמר ר׳ זכריה בן הקצב .בקו׳ רעק״א

לו.

ברמב״ן במלחמות ,החרשת והשוטה אין להם טענת בתולים

...

...

.

מ:

בראב״ד בהשגותיו על הרי״ף )מגו בקנס( ...

מא;

רש״י ד״ה כיון דאיכא חצי נזק ,דהלכתא גמירא לה שהוא רגל

מד.

ברא״ש סי׳ ה׳ )חזקה בתיקו(

.

..

.

..

.

מז.

רש״י בד״ה לימא ,ובתוד״ה כתב בנדונית חתנים .........................

עה.

במשנה הבעל צריך להביא ראיה

..............

עה :

לא תימא ר״י לא אזיל ,בשמ״ק )בגדר חזקת ממון(

עה :

רש״י ד״ה לא תימא ,חזקת ממון עומדת כנגדה להכחישה .

ע ה:

תוד״ה ספק טמא ,במהרש״א

עו.

רש״י ד״ה חדא ,דבמקום חזה״ג חזקה דממונא לאו כלום
...........
— תוד״ה וחדא ,יש כח לחזקת ממון לסייע

עו.

תוד״ה על בעל החמור ,אין המעות חוזרין ולא מוקמינן אחמ״ק ..

...

...........

....

.....

ער.

בא״ד ,ועוד בפ׳ בית כור)תפיסה ברשות( .......................................

עו :

בא״ד ,ונראה לריב״א )ישוב שיטתו( ,ובתוס׳ הרא״ש .....

עו :

בא״ד ,והויא חזקתו כמאן דליתא

ער :

בא״ד ,יש לו לטעון לשחיטה מכרתיו

ער:

בא״ד ,יש לו לטעון לכך אמרת שתי לשונות

עו:

תוד״ה כל שנולד .בפנ״י........................................

פד :

ההוא בקרא דיתמי ,ברא״ש סי׳ ג׳ )תפיסה בברי(............................

פה.

ההיא איתתא דהוו מיפקדי גבה וכו׳ ...........................

פה.

רש״י ד״ה קרענא .אפוקי ממונא הוא ותרי בעינן

פ ה.

תוד״ה אית וברא״ש סי׳ ה׳ וברמב״ן שם )תפיסה הראויה לקנין(

צ א.

....

מאן שם לך)תפיסה בחוב(.........

...............
...

....
........................

.

קנ
.
ג ו  /קמח
ריא
. .
ריד ,שלז
 .,קב
....
 ........................ר
..קפ
..
 .גה ,ה י
.

...

.......
. .

*,תקפט
*תקפח

.

............

....

 .......................ר י
תיג
...
...
ב ד  /פה־פז ,צא
 . .ה א  /ריב

.......

.

....

לא

לא

*תרז
.....
* .תקפח
שטו
.....
 ..שסג ,שסט* ,תקעז
.....צח* ,תקעו
.......יא ,ל
״
צז
.....
ה ב  /רטו ,שסג
 .........................פז
....................קלו
 ...ג ד  /קלה ,קלו
*.תרב)בהערה(
.
ח א  /תיט
....
קכב ,קכג
. .

נדרים
ז.

ר״ן ד״ה ולענין הלכה )בענין ספק ממון עניים(

יה :

המקדיש חייתו לא הקדיש את הכוי

יט.

רש״י ד״ה המוציא מחבירו ,ואם תפס להו כהן וכו׳

א ט  /סא-ע* ,תרח*-תריב* ,תרטו
א ה  /לו ,לז ,קפט
....
...
עא
......

מפתח

הש״ם

גיטין ,קTושי[

תרכג

גיטין
כ.
ט.

תוד״ה ואם יש עליו עוררין ,במהר״ם

...................

......................................

..

אם יש עליו עוררין .ברמב״ן ובריטב״א ................................................
... .

יא:

תופס לבע״ח במקום שחב לאחרים

מ.
מ.
מ.
כ:
כ:
לז.
מכ:
מח:
סג:
סג:
סד.
סד.
עד:
עז.
עח:

תוד״ה מפני מה ,שהעבר הוא מוחזק בעצמו ...........................................

 .......................................ת מו
 ........................................לו

תוד״ה משום ,דלא אמרינן אוקמה אחזקה )חזקה בדיני נפשות(
בא״ד כיון שהיא גרושה לפנינו)בקו׳ רעק״א(

. .

.

 ............................................ר ס

היו מוחזקין בעבד שהוא שלו)ברמב״ם דהוי ספק מגורשת( . ..................
.

שם ,מוכח דחזקת מטלטלין בעלמא מהני לסלק הספק
וכי מפני שאנו מדמין נעשה מעשה ,וברש״י שם .

.

..

.. .

..

רש״י ד״ה ספק ממונא לקולא ..
מגו דאי בעי אמרה )מגו בדבשב״ע(

........................

ר״ן ד״ה ולענין הלכה ,וברשב״א
וצריכא וכו׳ אבל גנב

.. .

...........................

....................

..............
....

 ...קנ ט

ה ה ,ח  /רכד ,שעה

 .......................................רנ ד

..........................

אסור בכל הנשים שבעולם ,בר״ן בשם הרמב״ן

תר ב )בהערה(

מא ,רפד• ,תקפח )בהערה(

..

..

• תקיג

 .........................ט ו

עבד שמכרו רבו לקנס )בשי׳ הרמב״ם( ..................................................

ברשב״א דבחוב הולך כזבי ............................................

..כז ,נ ,ת טו

.................................

.

רש״י ד״ה הממע״ה ,ודאורייתא היא בב״ק ובו׳)בפנ״י(

• .תרב )בהערה(

 ....................................... .ק ס

....

..

 .. .צו

............................. ..

.

 .............. ... .ה ח״ט,

נז ,ת מז
ז י  /תי -תי ב

 .......................................... .......................................ת כ א

הכא בשתי כתי עדים עסקינן ,ברשב״א )בענין איני יודע אם פרעתיך(  ......... ...ס ט  ,שעד־שעו* ,תקפה

קידושין
ה:

נתן הוא ואמרה היא ,ובר״ן שם  ...... ...............................................................ד ה  /קעד-קעח* ,תקפט

ז:
ח:

מפורש  ............................................. .........................................................................ד נ

כה:
כח:
מה:
מה:

מה.
סג;
סה:
סו.

בר״ן ,את״ל שאינו

כלב  pאחריה ,ברי״ף  ................................. ...............................................................................ק ע ח ,שעז
תוד״ה בהמה גסה ,בסברת ר״ח כהן לענין
במאירי בענין אמירתו לגבוה

סימטא  ..................................... ...................................א

ר /כ

וכו׳•........................................ ..............................................................תקכו
 ..........................................ק ס ב

ברא׳׳ש סי׳ ח׳ ,רוב להוציא מחמ״ק  .......... ..........................................................כז ,שלב ,שלה* ,תרא
 .............................................רפג
 תפיסה לא מהני אפי׳ היכא דמסייע רוב לתפיסתו .................... ..............................צז ,שלו* ,תקצד ......................................... ......................................שלה
— תפיסה לא מהיי אפי׳ דחיקו
תוס׳ רי׳׳ד גבי שט׳׳ח שיש לו על אחרים...............................................

 ...........................................אח

מהו לסקול על ידו) בקו׳ הפנ״י( ..........................................................

............................................רסד

רש״י ד׳׳ה הודאת בע״ד ,אשר יאמר כי הוא זה  • ........................................... .......................................ת עז
ברשב׳׳א )בענין ברי כנגד חזקה( ............................................................

 .........................כ ד  /פה ,פו

תרבד

מפתח

ננא קמא

הש״ם

עה .רש״י ד״ה דתפיס...........................................................................
פ .רובא וחזקה רובא עדיף...................................................................
פ .בשיטת רש״י דברובא דאיתא קמן לא אמרי׳ סמוך מיעוטא לחזקה ......

....................עז
 .....................סז
 .....................רפ

נכא קמא
ב:
ט.
ט:
יא.
יא:
יח:
יח:
יח :
יט,
יט.
יט.
יט.
יט:
יט:

כו:
כז.
כז.
כז:
כז:
כז:

כז:
כז:
כז:

.רפו
... .ב

אבל במחוברת אימא כולה מועדת ,ברשב״א .......................................
רש״י ד״ה אי כלקוחות ,וכל ממק המוטל בספק חולקץ .....................
................................ב ,רלח
תוד״ה הילכך ,דל״ש ביה הממע״ה ....................................................
 ......................................שג
רש״י ד״ה דאין מקצת ,דכולי האי לא חיישינן)בגדר ספק ספיקא( .....
בשמ״ק כד״ה עוד כתבו)דוב בפדיק הכן( ..................................................................רצא•,תרה
 .....................................ד ב
תרנגול שהושיט ,וברי״ף שם ............................................................
 ........................................ר
רש״י ד״ה דדחיק ליה עלמא ...........................................................
 ...........................ד א-ב  /קנז
רא״ש סי׳ ב׳ בדעת הרי״ף בתיקו ......................................................
— שם ,אוקי ממונא בחזקת מאריה ושלא כדין תפס  ..............................................................ק ל
 ...................ד נ  /קסג ,קסד
דלמא רבא את״ל .וברש״י שם ..........................................................
רא״ש סי׳ כ׳ ,גבי בעיא דהתיזה במקום במקום שא׳׳א לה וכו׳  .............................................ד י א
רא׳׳ש סי׳ ב׳ ,גבי בעיא דשינף לצרורות  ...........................................................................ד ח  /קנו
 1......................ז ,ט-י  /שב ,שב
רא״ש סי׳ ב׳ לדברי האומר דמהני תפיסה בתיקו .................................
 ........................ט א־נ  /תסא
רא״ש סי׳ ב׳ ולרבותינו האומדם וכו׳ ...............................................
 .........................ד ח ,יא  /שמה
כשכשה באמתה .וברא״ש שם...........................................................
 ............................ל א  /קנח
רמב״ן במלחמות ,בדעת הרי׳׳ף בתיקו ................................................
 .......................ז ו  /שצד ,שצה
תוד״ה ואיכא נמי ,ברוכ מסייע למוכר ............................................
תוד״ה ואיכא נמי ,כשטוען המוחזק ברי  ........... .....................................ו ט  /שיח-שב ,שלה
רש״י ד״ה אין הולכין ,היכא דמסתפקא מילתא וכו׳  .................................... .........................רסא
תוד״ה קמ״ל ,ואפי׳ רובא דליתא קמן וכו׳)משמע דרובא דל״ק עדיף מא״ק( .............................רעז
בא׳׳ד דחשיב מיעוט דיינים במי שאינו ,מדין רובו ככולו ..................................... ................רעא
— משום דהמיעוט צריך לבטל דעתו כהרוכ  .......... ..............................ו נ  /רנט ,ער ,רעד
— לדרך זו דיני ממונות ודיני נפשות שודם............................. ..................................רנט-רס
— אמאי לא מצי למיטען קים לי בנגד דוב דיינים ............................. .......................רצג ,רצד
בא״ד וליכא למימר אוקי ממונא וכו׳ כיון שהוא עצמו נדק ................................... ...............ו נ
 .............................רסז־רסח
— ביאור הטעם דבנפשות ל״ש דין מוחזק ...........................
בא״ד דהא בי״ד מפקי מיניה ,כח בי״ד אלים לאפקועי מחזקה ...................... . .ו נ  /רעג ,רעד
בא״ד דאיכא מיעוט וחזקה ,היינו מדין סמוך מיעוטא וכו׳  ..... ............ו ג  /רעב• ,תקצ )בהערה(
— ישוב דבריהם עם שיטתם בב״ב נ. ,.:
............ .......................רסט• ,תרה )בהערה(
— אמאי לא הזכירו בתירוצם לההיא דם׳ בן סורר ...........
 .................................... .רטט

מ £תח

ה ש״ם

בבא מציעא

תרכה
 ... .ו ו  /רצו

— מוכח מדבריהם דחדא כנגד תרי לא מקרי מיעוטא דמיעוטא
כז:

עביר איניש דינא לנפשיה )בגדר הדין(

ל

רא״ש סי׳ ז׳ ,גבי בעיא דקנסו גופן אטו שבחן

לה:

היו הנמקין שנים וכו׳ כשתפס ,ברבינו פ ק

............

...

, .

.......................

רט
 .....ד ח ,יב

 ............צח ,קפה* ,תקעו

...
..

* ................. .....תקיד* ,תקטז* ,תקיז

לה:

ברא״ש סי׳ ט״ו-ט״ז ,וברשב״א שם

......................

 .נ ח-יא  /ק ט־ קי ז

לה:

בחדושי הראב״ד שם דפ״נ שניא .

.

לה:

בפנ״י שם בשם בנו מוהר״ר בערוש....

לה:

תוד״ה זאת אומרת ,ובשנים אוחזין בטלית אמר .

..

....

. .
.
..
.

...............

מא:
מו.

אבל חכמים אומרים זה כלל גדול וכו׳)ביאור פלוגתתם(.

מו.

אי נמי לכי הא דאיתמר)בדברי האור הזרוע(

מר.

רש״י ד״ה אי נמי ,הוי ליה אידך ממע״ה

מר.

תוד״ה שור שנגח ,ובראשונים

......

.

.

.

מו:

ורובא דאינשי לרדיא ,בקושית הרש״ש

מו:

אבל בממונא לא אזלינן בתר רובא )יסוד הדין וטעמו( ..

מר:

סברא הוא דכאיב ליה כאיבא וכו׳ ,ביאור הסוגיא להשיטה
דחזקת ממון הוא מטעם חזקה.

סב.

.

..

א ה  /י ט ,לא ,תנד * ,תקסה
 .נב ,ת מח * ,תקסד

. .
...

 .כ י  /קי ד
כ י  /קי ד

מודה בקנס הוא

 -אי נחלקו גם לענין רוב

 ..................................נ ט־י  /קי ב

..

...

..

שלז* ,תקצב )בהערה(

.

 * ...ת ק צ ג
א ז  /נא ,שלג* ,תקצט

.
.

.

..........

רנג* ,תקצח־*תרד
 * ........ת ק צ־ * תקצז

............................

עשו תקנת נגזל במסור ,כדברי הסמ״ג דמהני בוה תפיסה . .
....................
— אם מהני בזה תפיסה בברי וקודם שנולד הספק

רנו

......

.

 .....................כ ו ,ג ו /

ד

ו

צד

רא״ש סי׳ ב׳ ,ואם קידש אשה בגוילה .......................................... ..............................................א ח  /נ ט

סו.
צו:
.................סט ,ע
קיח .במשנה ,ואיני יודע אם החזרתי ....... .................................................... ...
 ....................................ש ל ז
קיח .בבא לצאת Tי שמים....................................... — ........... . ..
רא״ש סי׳ ג׳ ,גבי בעיא דהשביח עכו״ם .............................................. ..........................................

דח

ככא מציעא
כ.

במשנה שנים אוחזין ,בדברי התרוה״ד בסי׳ שי״ד )דהוי מוחזקות גרועה(  ............טז ,נה ,רפד ,שיא,

*תקיח* ,תרא-יתרד
.יז ,כ ,תנב• ,תק ,יתקב
,
....................
 אם הוי כ״א מוחזק בכולה או בחציהבמשנה היו שנים רוכבים ע״ג בהמה יחלוקו)קשיא דהלא גוררות אין להם חזקה(  ......................ק ח
רש״י ד״ה שנים אוחזין ,שאץ לזה כח יותר מזה  • .............................................................ת קנ ה
* ..................................תקיט
שם ,שאילו היה ביד אחד ,ברצב״ש בשמ״ק ................
.
שם ,ועליו להביא ראיה בעדים.......................
*...........................תרב )בהערה(
• .תפב
.
.........................................
תוד״ה דחלוקו ,דאנן סהדי וכו׳ .....
..
...........
..
בא״ד וכן במנה שלישי,
•....תקטז

תרנו

מפתח

הש״ם

בבא מציעא

ב.

בא״ד ולסמוכוס אע״ג דאין מוחזקין וכר׳)אמאי תליא בסומכוס ורבנן(..

ב.

ברא״ש סי׳ א׳ ,כגון בעיר שרובה עכו״ם

ב.

ברא״ש סי׳ א׳ ,בטעמא דבשנים אוחזין לא עבדינן כדא״ג

.

 ...............שכד

............

* ..תפב* ,תפג• ,תצ )בהערה(

ב:

כי אמר סומכוס היכא דאיכא דררא דממונא

ב:

אבל הכא דליכא דררא דממונא ,ברבינו פרץ .....

כ:

רש״י ד״ה תרוייהו תפסי ,ואין כאן ממע״ה

ב:

אא״ב רבנן התם דלא תפסי תרוייהו ,בתוס׳ הרא״ש )חמ״ק לאפוקי משניהם מוחזקין(

ב:
כ:
ג.

רש״י ד״ה אנן סהדי דמאי דתפיס ,היינו פלגא

ו.־ו :

 • ...................................ת ק י ז

.

*.. .תקטו

. .
............

תוד״ה התם ,מקרי תפוס מחמת חמ״ק ..............................
תוד״ה ומה התם ,מאחר שספק גמור הוא
ס ו גי א י ת ק פ ו כ ה ן

.

תנד

כט ,תנב • ,ת ק

יח
 .כז
..ד
*תק

•

...................................
.

........................

ראה מפתח מפורט על סוגיא דתקפו כהן להלן עמ׳ תרלה

*תקכה
תיז

ח.

רש״י ד״ה ממשנה יתירה ,והוי ממון המוטל בספק

ט:

ברא״ש סי׳ כד גבי בעיא דמשוך בהמה זו וכו׳ ,תפיסה בתיקו ובבעיא דלא איפשטא
פד ,רטו* ,תקלא
..........
— יסוד הדין דתפיסה לא מהני
 ...........................................ח א  /תיח ,תלב
— בקו׳ האחרונים מד׳ הרא״ש בפ׳ חזה״ב
 .ח ב  /תכח-תל
— אם בעי תפיסה הראויה לקנין היכא דליכא חמ״ק )בישוב קו׳ הקצה״ח( .
— מבואר דכל שמחזיק מטלטלין שעה אחת ,וליכא כנגדו חמ״ק ,נעשה בעצמו למ״ק ...........תלא

ט:
יב.
יב.
כ:
כא.
כג.
כד :
כה ;
כו.
כו :
כח,
לג;
לד.

.............

• ■ ח ג  /תלג־תלה
— בגוונא דהניח ברה״ר מהני תפיסה מיניה
......................................
 ...............................ח נ  /תכה-תכז
בר״ן )הובא בנמוק״י ובשמ״ק( גבי בעיא דמשוך בהמה זו
. .. .ח א  /תכז
ברא״ש סי׳ לב גבי בעיא דזרק ארנקי ............................
ח ב  /תכז ,תמ
....................................
.
בר״ן גבי בעיא דזרק ארנקי וכר.
תמט
..
■
•
.
תוד״ה איסורא מממונא ................................................
.............שכא
ברא״ש סי׳ א׳ ,אי ספק אבירה מקרי ספיקא דממונא או ספיקא דאיסורא
שלו
.. .
והא איכא נכרים ובתוד״ה והא )רוב לענין השבת אבידה( ......................................
 .........שלו
רש״י ד״ה מי קתני ,דלא אזלי רבנן בתר רובא )רוב להוציא מחמ״ק( ..............
 .......א א  /א
............
.
הגהות אשרי סי׳ ח׳) תיקו דממונא חולקין( .
 . .תלז ,תמה
.
אם היה כותל ממולא מהם חולקין ,ובקושית רעק״א
וע
ברא״ש סי׳ ט׳ גבי סלע שנפל מב׳) אינו מתיאש במקום דמהני תפיסה( ............
.תנז
.
.......................
.. .
סימנים וסימנים יניח ,בקו׳ דעק״א
 .......קפד
שילם ולא רצה לישבע ,בשי׳ הרמב״ם דהפרח עצמח חוזרת לבעלים .........
אמר הריני משלם וחזר ואמר איני משלם ,אמאי לא מצי הגנב לדחות
.
כל חד מינייהו מספק .............................

 ..........................א נ  /טו-טז

— בשי׳ הרי״ף והרמב״ם דחולקין ולא מוקמינן אחמ״ק
— בשי׳ הרא״ש דמוקמינן אחמ״ק
— בשי׳ הרמב״ם דמהני בזה תפיסה

א ג,
.

״

.

.

.
.

ד ה  /יד ,קע ט
קפ

.

קג ,ק ה

מפתח
לז.
לז.
לז:
מג:
נו :

סא.
סה.

סז:
סז ;
עט.

פ.
צא.
צא :
צא :
צג:
צז :
צז :

צז:
ק.
ק.

בבא מציעא

— בדברי הרשב״א דהלכה כסומכוס . .
א
טז
.
...
. ,
מניח גזילה ביניהם ומסתלק
בשמ״ק בשם הריטב״א בטעמא דבו״ש ברי עדיף
 ................יא
....
... .
אבל שתיקה בהודאה
*תעח
.. .
קשר משונה מאי ,בנמוק״י דהוי ספיקא דאיסורא
מד
. .
.,
והאי נמי ביומיה מכירה היא ..
שפט
.................
תוד״ה אלא ,נזילת קרקע . .
.................................. .תכג
תוד״ה שכירות אינה משתלמת אלא בסוף ...
.................................. .....................שפח
.
,
תפיסה באבק ריבית ,ברמב״ן ובר״ן
זב
.......................
בישוב שיטת הראב״ד שם
 .שעב
אם נטל לא יטול ,ברמב״ן
גא
רש״י ד״ה תרוייהו ,והוי דבר המוטל בספק .
.ג
רש״י ר״ה רבא אמר ,א״נ אי תפיס
ני  /קטז
בעיא דעושה בגפן זו אי אוכל בגפן אחרת ,ברמב״ם
ד נ  /קסא
ברא ״ש סי׳ י׳ גבי בעיא דעושה בגפן זו אי מהני תפיסה
ד יג  /קסא ,רד-רו
.
.
ברי״ף בבעיא דרועה מזוין ולסטים מזוין
ד א  /קנח
רש״י ד״ה פטור ,אוקי ממונא בחזקת מאריה ובו׳ . .
עה ,פט ,רסז
א ד-ה
.
.
תוד״ה לימא ,הוי כאילו שניהם מוחזקין .......................
כט ,תנג
— יסוד הדין בזה )אם הוא משום הדררא או משום הדין יחלוקו(. .,
— אם רבנן מורו ליסוד זה היכא דליכא מוחזק ... ......................................א ה ,ח / 1יט ,ל ,תנג-תנד
.......................
— ביאור פלוגתת סומכוס ורבנן לפ״ז
 ..............................כ
— גדר המוחזקות בזה ,אם הוא בחציה או בכולה  ..................... .................................כ ,שמג ,תנב
— בתוס׳ הרא״ש שם ........................................................................
 ........כ ז  ,כט ,תמב ,תנג
— התוס׳ בכתובות יב :פליג על התוס׳ בב״מ  ..................................... ....................................ל
— היאך הדין לענין רוב ,ברי ושמא ,ומגו.........................................
 . . .כט ,קט ,תנה-תנו
בא״ד ,סומכוס לא אזיל בתר חזקה .........................................
*תקסה
....
.
אמאי יחלוקו וליחזו ובו׳ ,משמע דמיירי מדין תפיסה מיחלוקו.
 ..............קג• ,תקסח
וליחזי בדשות דמאן קיימא ובו׳ ,אם הוא מדין תפיסה בספק או מדין
חזקת מטלטלין .....................................................

ק.

הש״ם

תרכז

..

כ נ  /פב ,פג ,צח* ,תקסג)בהערה(

— ביאור קושיית הגמ׳ לשי׳ הרמב״ן והרשב״א דלא מהני תפיסה
...
...
בברי.
ב ג  /פא ,פב ,תטו• ,תקסג)ובהערה שם(* ,תקע
— ביאור קושיית הגמ׳ ,לשי׳ הריטב״א ,והריב״א בב״ק לה*.................... . . . .:תקעג-יתקעז
..............................
— אם מוכח מהבא דמוחזק אלים מחמ׳׳ק .
....יא* ,תקנה
הלשון
צ״ע
מטלטלין
חזקת
וליהוי אידך ממע״ה ,להסוברים דהוא מדין
הממע״ה
* ..................תקעה
— ביאור דברי הראשונים דמיירי באתרא דמסירי לרועה ובקטן המוטל בעריסה  .........פג* ,תקעג

תרכח

מפתח

הש״ם

בבא מציעא

— להדאשונים דמוקי לה בעבד קטן ,מוכח דזכייתו בעבד קטן
אינה מדין אנן סהדי)ודלא כהקצה״ח(
— היאך הדין בחזד ותפס

ל•1

.

 .תכד
*תקנט
......כח
 ,כא

.............................
.......

ונוקמא אחמ״ק וליהוי אידך המע״ה ,משמע דחמ״ק הוא מטעם מוחזק .........................
......................
— ביאור הלשון להסובדים דחמ״ק הוא מטעם חזקה..............
ת ט* ,תקנד
.............
— מוכח דשייך חמ״ק גבי וולד .
— בדברי המהרי״ט רמכח חמ״ק של הפרה יש לנקוט שהמכירה היתה לאחר הלידה ..............פ ב ,ת מו
 ..א נ  /יב ,יג
— בשי׳ הרמב״ם והרי״ף דבשמא ושמא יחלוקו ....................................
■ ■■■ א ד

דקיימא באגם ,מוכח דבחצר של שניהם מוקמינן אחמ״ק

יו

שפחה דקיימא בסימטא ,מוכח דמהני תפיסה בעבדים

ק•

תוד״ה וליחזי ,והא גוררות אין להם חזקה ,ביאור קושייתם )אם הוא מדין מוחזק או חזקת
 ,ב נ ,ח  /פג ,ק ט ,רפד * ,ת קנז) ב ה ער ה( ,תקסג-ד* ,תקעב * ,תק צו)ב ה ערה(
ראיה(

 ...................................ח א  /תר ד

— אי מיידי בתפס לאחר שנולד הספק )בדברי התומים והחזו״א בזה( ...............................

קא
..

בא״ד וי״ל כיון דאיכא דררא דממונא וכו׳ ,משמע דתפיסה בברי מהניא רק בדררא דממונא.

•צו

 .ת טו
— קשיא מהכא על הרמב״ם בפ״ד מהל׳ גרושין ה״ד ..........................................................
— קשיא מהכא על יסוד הגרנ״ט בריש ב״ב )ביסוד דין חזקת מטלטלין( .
* .................תקעה

ק.

בא״ד אבל אם היה טוען שמא סברא שלא תועיל חזקתו)ביאור דבריהם(  ...................יא ,ל* ,תקסד
 ........................כו* ,תקעב
— אם הוא דוקא בגודרות או בכל המטלטל ין . . .
— אם הוא מדין תקפו כהן דמוציאין מידו  ................................................א ו * /תקמג * ,ת ק סו־ ט
. .יא
.........................................
— משמע דחמ״ק אלים ממוחזק ...........................
. ..ת ה

. .
.
— אמאי לא חשיבא תפיסת הלוקח כתפיסה ברשות
— בתום׳ ב״ב ב .ובכתובות כ .משמע דמהני חזקתו אפי׳ בשמא ...................................
— משמע דתפיסת פקדון מקרי תפיסה לאחר שנולד הספק .............................................
— בקו׳ הרש״ש מספק בכור. -.
•
........................................
— משמע דמוקמינן אחמ״ק אפי׳ בקיימא ברשות לוקח )ודלא כמהרש״א בד״ה הא מני( .
— משמע ד״תפוס״ מועיל כנגד חמ״ק.........................
— בדברי תוס׳ הרא״ש דמדמי לתקפו כהן
— בסתירת דבריו למש״כ בריש ב״ב

ק.

ק
קל ד
*תקעא
 ..........לג
 ......ק ע ב

.......................
. ..קלג* ,תקמג* ,תקמה * ,ת קסז* ,תקעא

...................................

קג* ,תקעא )בהערה(

.

בא״ד ולא דמי לאחד שהפקיד טלה אצל בעה״ב ..................................א ר  /כד-כו* ,תקסד-ה* ,תקע
— מוכח דהפקיד טלה מקרי דררא דממונא . . . .

 . . .כה* ,תקסה

..........

— מוכח דתפיסת פקדון מקרי תפיסה לאחר לידת הספק ...........................................................
— אם תפס המפקיד מבעה״ב מוציאין מידו ................................................

ק

בא״ד דהתם היה מוחזק בודאי בטלה חי מעיקרא ,ביאור דבריהם

יו•

בא״ד אבל מוכר מוחזק מהני אפי׳ טוען שמא ,בקו׳ רעק״א
— בשמ״ק בשם הרמ״ך ,גבי מוכר ברי ולוקח שמא...................

ק.

.

 ....כו

א ט  /ס ה ,שיב* ,תקנז
* ............תקע
...

................

תוד״ה הא מני ,משמע דלא הדר ביה מאוקימתא דקיימא באגם ,ובקו׳ הריטב״א
בא״ד אבל היכא דמוחזק מודה סומכוס דהממע״ה............

קלד

נה

.,פב* ,תקעד

 . .א ז 1 ,יא  /ה • ,ת קיז

מפתח

ק•
ק•
קב:
קב:

קב

קב
קב
קב
קב:
קב־
קב־
קג.
קג.
קג.
קג.
קי•
קטז:
קטז;
קטז:
קטז!
קטז:

בבא מציעא

הש״ם

תרכט

יא
.
...
— מוכח מהנא דחזקת ממון אלימא מחמ״ק.
 ...........כז
בא״ד וי״ל דחמ״ק חשיבא טפי)מחזה״ג(
כח
,
.
..................
בא״ד אבל אם היה עם חזקת ממון חזקת מעוברת
לג ,קא* ,תקסט )בהערה(
.
— במהרש״א דחמ״ק שייכא רק בקיימא באגם
 .........א ז  /נא-נג
שמ״ק בשם הראב״ד ,למה לא הקשו לר״ג וכר )ברי ושמא כנגר חמ״ק(
יא
— מוכח מדבהו דמוחזק אלים ממ״ק
...................
ב ח  /קי
.......................................
תוד״ה דמי עבד ,שאמר לו המוכר בפני ערים
אנ/ו
המשכיר בית לחבירו לשנה וכו׳ ,בדעת רשב״ג ור״י דיחלוקו מספק
ת* ,תקמג
בטעמא דשמואל דבא בסוף החודש כולו לשוכר
הב
— אמאי לא מהני תפיסתו מדין קים לי
ת* ,תקנא
.............. .......................
— אמאי דוקא בסוף החודש הוי כולו לשוכר
ג ה  /קמא* ,תקמח
ור״נ אמר קרקע בחזקת בעליה עומדת
ה ו  /רלד
— קשה להסוברים דבספיקא דדינא לא מוקמינן אחמ״ק
רלד ,רלה
— לשי׳ הרשב״ם דהלכה כסומכוס ,היאך פסקינן כר״נ
ו ז  /שצז
— אם דברי ר״נ הם דוקא בקרקע
שצז* ,תקמא*-תקנג
— יסוד פלוגתת ר״נ ושמואל
ז ז  /שסו ,ת
...
— אמאי לא מקרי תפיסה ברשות
.....
*תקמז
התם טעמא מאי משום דקא תפיס וכו׳
קכו
.
רש״י ד״ה ור״נ ,שהספק לא עכשיו נולד וכו׳
 ..................... . .ג נ  /קמב
ברא״ש סי׳ ל׳ ,אם מקרי תפיסה לאחר שנולד הספק
*.תקמג* ,תקמט
.
— בשכירות מטלטלין קיי״ל כשמואל
 .............ז נ  /שעח-שפב
..
.
בר״ן ,בהא דאמר ר׳ נחמן דכולו למשכיר.............
 . .ד ו  /קפה ,שסג ,שסט
ברבינו פ  pגבי כור בשלושים סאה בסלע ..
 ...........ז א  /שסא
. .
ברי״ף גבי איסתרי מאה מעי)תפיסה ברשות(
תוד״ה פרדיסי ,אבל במטלטלין אזלינן בתר מאן דתפיס וכו׳

............. ................

טג

בא״ד דדוקא בקרקע שאינו יכול לשמטה  ................. .....................................................ק ע ב ,תסז ,ת
רא״ש סי׳ ל״ד ,ובנמוק״י גבי האי דאמר לחבריה אושלן מרא.. . .....................זז  /ת ,תא* ,תקנ-ג
. .שפח-שצד
.
.
בפלוגתת הרמב״ן והרא״ה גבי נפל הבית בתוך זמן השכירות
ההוא שטרא דהוי כתיב ביה שנים סתמא )תפיסה בברי( ................................. ..............................פח
וליחזי ברשות דמאן יתבן וכו׳ ,בקושיית תוס׳ הרא״ש דמ״ש מגודרות  ............................... .ק ח
שותפין לא קפדי אהדדי)מוכח דתפיסה לא מהני במקום יחלוקו(..
 ........קד
.
*תקסו)בהערה(
רעז׳׳י ד״ה לא קפדי ,וברמב״ן בשם הר״ח ...........................................
.יט
.
תוד׳׳ה לימא ,חצר של שניהם אין אחד מוחזק יותר מחבירו ......................
 ..יט ,ל ,תנג
....... ...
בא״ד חשיב כאילו שניהם מוחזקין בו)מוכח דאף חכמים ס״ל כן(
 . ...תנג
...
— בתוס׳ הרא״ש משמע דיסוד זה הוא רק אליבא דסומכוס ..
*תקצד וע״ע מה שצויין לעיל צז :על תוד״ה לימא
— מוכח דחזקת ממון אלים מברי

מפתח

תרל

בבא כתרא

הש״ם

כבא בתרא
ב.

תוד״ה לפיכך ,דהתם מתחילה מבורר היה הדבר — תפיסה בשעה שנולד הספק מהני  . . . .כ ז  /ק
— אם הוא דוקא כשהדין יחלוקו  .......................................................................................................ק מ ט

ב.

בא״ד אבל הכא מעיקרא נולד הספק ,ובתוס׳ הרא״ש בשמ״ק
 ...............................................................ק כ ה
דהספק נולד רק בשעה שבאו לבי״ד ...................
— מוכח מדבריו דבמקום שיחלוקו מהני תפיסה קודם הספק  ........................................................קל ב
— מבואר דהא דתקפה א׳ בפנינו מוציאין מידו הוא מדין תפיסה לאחר הספק * ............................תפב
 ..........קג* ,תקעא )בהערה(
— לכאו׳ סותר לדבריו בב״מ ק ......
בא״ד לא יפסיד האחר כהו ,אמאי לא הביאו מדין תקפו כהן  ............................................................ק ב
כ י  /קא
.........................
— אמאי לא מהני מדין תפיסה בברי
בא״ד והא דאמרינן בהשואל וכר ,מבואר דקו׳ הגמ׳ שם הוא מדין תפיסה מיחלוקו

 ......קג* ,תקס ח

בא״ד אבל הכא איכא דררא דממונא ,מ״ש משנים אוחזין בטלית * ..................................................תקיד
•
— בספק שאינו דררא דממונא מודו תוס׳ דמהני תפיסה .........
— בא״ד ניהמניה שעשאה כולה במגו)בקו׳ רעק״א( .......................................

,.קד ,קוז
•תצר

• ■•
ברמב״ן ,דמהני תפיסה באבני הכותל ......................................
— משא״כ על מקום הכותל לא מהני תפיסה.....................................................

 ........קו
. .תמ

וצ״ע מדבריו בכתובות( ...................................................................................
— סוף דינא כתחילת דינא וכו׳ ................................
.........................
— אם לאחר שנפלו האבנים חזר השני ותפס דמי לנסכא דר׳ אבא ..............

 ......עז* ,תצט
 ......................קב
 . .צא* ,תפח
...................קכב
......................עו
 .שלט
..

ברשב״א גבי נפל לרשותא דחד מינייהו) ,תפיסה מהני קודם שנולד הספק,

ד.

לא צריכא דנפל וכו׳ ,ברכינו יונה )תפיסה קודם הספק( ............................

ד.

לא צריכא דנפל וכר ,ברש״ש גבי תפיסה בברי ושמא .......................................

ד:

המקיף את חבירו וכר ,בבעל המאור )קם דינא( ................................................

ה:

מי אמרי׳ מגו במקום חזקה )אי מהני בזה תפיסה( ...........................................

ו.
ו:

רש״י ד״ה או דלמא ,דאיכא חזקה דמרעיה לדיבורא .........................................
בנמוק״י גבי תיקו בחזקת תשמישים....................................................................

כ:

........

כג;
כג:

כיבד ודבץ ,בפלוגת הראשונים גבי ספק חיוב הרחקה. ..
הכא במאי עסקינן ששניהם שוין .

.......................................................

תוד״ה ח ק לחמישים ...........................................................................................

כג:
כד.
כד:
כח.
כח.
כט.

אלא אמר רבא וכו׳ ,בריטב״א .............................................................................

לא:

..........

תוד״ה מצאו ,ניזל בתר רובא ...........................................................

•• •

תוד״ה ש״מ ,חשיב ליה רובא דליתא קמץ ..........................................................
במשנה ,ספק זה קדם קוצץ וכו׳ .........................................................................
ג׳ שנים משור המועד ,בריטב״א .........................................................................
בריטב״א וברבינו יונה גבי חזקת יום אחד ......................................................
אמר ר״ה זו באה בפנ״ע ומעידה )חזקה קמייתא להוציא ממון(

..............ב

ו

......................צו
 . ..רפוה ,רנ ,שעג
 ..מד ,רמג* ,תריב

...............ח

ו

תמט
. . .
.. .ח  / :תנה-תנח
..................רפט
 .............שפב
......................תג
 ... .קעב ,תלב
* ....תקעה )בהערה(
...................רעט

מפת ח

ה ש״ס

נבא בתרא

לא:

אנן אחתיניה אנן מסקינן ליה

לא:

תוד״ה אנן ,וברמב״ן )אי תו״ת מקרי דררא דממונא(

לב:

רשב״ם ד״ה הלכתא כותיה דרבה בארעא ,ביאור שיטתו

תרלא
קנ

— צ״ע על פירושו מב״ב פא:

•תקפד

.

ה ט  /ר מז
רלה

.

כז

לב:

תוד״ה אמאי ,דלא אמרי׳ מגו להוציא )מגו לאפוקי מחמ״ק(

לב 

תוד״ה והלכתא ,וצריך לדחוק ולחלק בין ספיקא דתו״ת וכר )ביאור דבריהם(

.
..

רמח -ט
ה ו  /רכח
רכט

..,

רלג
ה ו  /רלב

 ביאור קושיתם מסוגיא דבר שטיא..........
 הא דלא מוקמינן אחמ״ק הוא דוקא בפלוגתא דרבוותא ,הגדר בזה—
—
-

מדברי הרשב״ם מא .משמע דאינו מחלק כן
בקושיח האו״ש דאמאי נחשב כה״ג לספיקא דדינא
צ״ע מב״מ קב :גבי משכיר בית לחבירו דמוקמינן אחמ״ק
.
צ״ע דהרי חמ״ק בקרקע הוא מטעם מוחזק
מבואר דאי תו״ת הוי ספיקא דאורייתא מהני תפיסה בקרקע

ד ר  /קע

קעב ,קעג
ב א  /עד
רלט

 ביאור קושיתם לדרכו של הש״ך בתק״כלב:

בא״ד ונוציא מיד המוחזק ,משמע דבדליכא מוחזק מוקמינן אחמ״ק

לב:

כא״ד דאמרי׳ מגו לאוקמי ממונא וכר )ביאור דבריהם(
— ברכינו יונה

.

קעג ,רל
ק טו ,שלו
רמו

....

לב:

רא״ש סי׳ י״ג בהא דהלכתא כרבה בארעא

לג.

רמב״ן גבי דקריביה דר״א ב׳׳א..

לג:

תוד״ה ואי טעין ,אם לקטן והניח ברשות שאינן שלו. .
 -לכאו׳ דבריהם סותרים למש״כ להלן לד:

הז

.

 .......ח ו

קנג ,תלד
*תקיא

.....

 . .שא

............

לג:

רשב״ם ד״ה מה לי)ביסוד דין מיגו(

לד.

רשב״ם ד״ה היכי לידיינהו ,העמד ממון על חזקתו)בדין חזקה משתח׳ י וכר(

 .צ* ,תפח

 ..א

..

לד:

ברמב״ן גבי ב ד ושמא לאפוקי מחמ״ק

ל ד־

ברמב״ן גבי כרי ושמא בשניהם מוחזקין

לד־
לד:
לד:

בר״י מיגש גבי ב ד ושמא ומונח הממון ברה״ר..............................

....

 /תנ א

.

נד ,נה* ,תק* ,תקיח

.

בר״י מיגש ,אם מוקמינן אחמ״ק בשניהם מוחזקין

ז  /נב ,נג

 .לג ,ת מ ט־נ
.

........

...יט

ברא״ש סי׳ כ״ב בענין כדא״ג ,גדר הדין בזה שסמכו שהבעלים האמיתי ימסור נפשו  .....................קנ ה
 ..........................ד
 אם מהני בספיקא דדינא. .................
פח
................
 אמאי לא מהני כזה תפיסה כחזרה מדן תפיסה בב ד .............................

*תקס

לה.
לה.
לה .בא״ד אפי׳ במוכר שור לחבירו)משמע דחשיב כה״ג לדררא דממונא(
לה :אם בא אחד מן השוק והחזיק בה )בדין ברי ושמא(

 .........................תנ

.

 ...ת כ ג

.

תוד״ה מאי שנא ,אין להוכיח מכאן וכו׳ וברשב״א

בא״ד דאזלינן בתר חזקה דממונא ומוקמינן אחמ״ק )בגדר חמ״ק(.

לו.

עבד קטן יש לו חזקה לאלתר .............................................

מא.

רשב״ם ד״ה חיישינן ,והיכא דקיימא תיקום ..

...................

..

כז

 .............ר ט ז

רכט ,רלו ,ר מז

תרלב

ממתח

הש״ם

בבא בתרא

..

מא:

אמר ליה רב וכר׳ ברמב״ן)בענין טענה בחזקת מטלטלין(

מג:

רשב״ם ד״ה ואי בעית אימא ואמור רבנן בכל ספק דין קרקע) ,תפיסה בקרקע

.........

*תקיג

 . .תב ,תמב־ג
................
היכא דליכא חמ״ק( ..................
.....רמח-ט
.
— ביאור ראיית הרשב״ם מסוגיא דבר שטיא
 ...........קטו
...........................................
מה .ברי״ף לענין מגו באומן
 ................רעז
רשב״ם ד״ה ישנם ,דנפקא להו מושפטו העדה )ביאור שיטתו( .......................
נ:
״רמג ,רס ,רטט ,רעז* ,תרה )בהערה(
תוד״ה וספק נפשות ,דאפילו ממונא לא מפקינן מספיקא..
נ:
 ..............ח א  /תיח ,תיט ,תלב
רא״ש סי׳ ס׳ ,גבי בעיות דנכסי הגר..................................
נג:
 ..............מד
.
.
גבי ממונא לקולא ,ברשב״ם
......................................
נז:
ה ו ,ז  / :רלד ,שצז
.....
סא :תוד״ה ארעתא ,דהתם נמי הואיל וסופה לחזור ובו׳ .........
*תקנב
...............
— בא״ד דהא מיירי אפי׳ בסוף החודש שנגמרה חזקתו
 ...........................................................א ב

&כ;
סב:
סב:
סב:
0כ:
סג.

רשב״ם ד״ה תנו ,כיון דהוי בעיא דלא איפשטא יחלוקו..............

פא:

בספיקא דשני אילנות דמביא ואינו קורא )בקו׳ החמרת שלמה( ,

תוד״ה איתמר ,בין היכא דמספקא כדינא ובו׳ . .

ו ,קנז
ה ג-ר  /רב
.
 ...ו ,קנז ,רלח
* .תקצב )בהערה(
ח
.

בא״ד כההיא דסוף פ׳ השואל ובו׳)מוכח דחשיב לספיקא דדינא(
בא״ד והיכא דלא איתמר הלכתא לא כמר ובו׳ ,ובנמוק״י

........

ברא״ש סי׳ ב׳ ,ולא מיבעיא היכא דמסתפקא לן וכו׳ .....................
.....

ברא״ש סי׳ ו׳ ,ומשמע זה כלל גדול בדין וכו׳ ...........

נז ,שמח* ,תקכז־*תקל• ,תקלג

— קשיא מכאן על הרשב״ם לעיל לב....................................................................................... :

פו:

רמב״ן במלחמות בדעת הרי״ף גבי תפיסה בתיקו ובעיא דלא איפשיטא ..........................................
— בהא דמוקמינן אחמ״ק הגם דהוי ברשות. . ,.

צב.
צב.
צב.
צב.
צב.
צב.

דא

 .....................................................ח ב

המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן  ...........................................................................................................ו א
בגברא דזבין להבי ולהכי)בקו׳ הרש״ש בב״ק דא״ב ליכא רובא(  ........................................................רנו
הרי זה מקח טעות )בשמ״ק בשם תוס' הרא״ש דל״א סמוך מיעוטא( ....................ר עג* ,תקצ )בהערה(
רשב״ם ד״ה יכול לומר ,דבממונא אזלינן בתר טענה טובה ....
רשב״ם ד״ה לשחיטה ,והוי ליה כי פלגא ופלגא

..........

שם ,ואפי׳ לסומכוס וכו׳ וקיי״ל כוותיה.

...........

— צ״ע מהא דקייל בב״מ קב :כר׳ נחמן דכולו למשכיר

צב.

שם ,הכא מודה סומכוס ,כתום׳ לה .פליגי על זה

צב:
צב:
צב:

כי אזלינן בתר רובא באיסורא בממונא לא )ביסוד הדין(
רשב״ם ד״ה באיסורא ,כגון תשע חנויות )רובא דא״ק אי מהני בממון(
מיתיבי האשה שנתאלמנה וכו׳)בקו׳ רעק״א על ר״ת(
— מכאן קשיא על מש״כ התוס׳ בסנהדרין דרוב מעליא מהניא בממון

צג.

רל ה

ת״ש שור שנגח וכר ,רוב לאפוקי מחמ״ק

...........

•

.רנד ,רפא ,רפה ,תמח
תמח* ,תקצב )בהערה(
 .........................א א
רלד־רלה
,
.רטז* ,תקצג)בהערה(
רנג* ,תקצח*-תרד
רפ
.
.
שיט
.
ו א  /רנה ,רנז-ח
.
 ...........ו יא  /שלג

מפתח
צג.
צג.
צג.
צג.
צג:
קה.
קה.
קה.
קה.
קה:
קז.
קכג:
קכג:
קכו.
קלב:
קלג.
קלה.
קמה.
קמח:
קמח:
קסו:

הש״ם

pnruD

ת״ש שור שנגח וכר ,מבואר דלסומכוס לא אזלינן בממון אחר הרוב

.........

ת״ש שור שנגח ,קשיא מכאן על התום׳ לעיל כג:

.

תנ ה
.

..

רשב״ם ד״ה דהוא גופיה ,אבל בתר רובא רל״ק וכר ,וברבינו גרשום שם
.. .

 ......ו א  /רנז
 ..........א ב  ,ג ה

............

תוד״ה אבל בא ....................................................

במהרש״א שם בד״ה ודע

........

.....

כד

......

................

 .זt

.................................
........

רשב״ם ד״ה התם ,דקרקע אינה נגזילת

ד ו  /קפו

ח א  /תכב ,תכג

רשב״ם ד״ה מספקא ליה) ,בענין ספיקא דתיקו וליכא מוחזק( ..
הניח להם אביהם פרה וכר ,בשמ״ק בשם הרבינו יונה
תוד״ה הכא במכירי כהונה

....

.....

. .

ומלוה שעמו פלגי ,ברשב״ם ,ביד רמה ,וברשב״א

 .. ..ק סו

. . .

ברי״ף וברא״ש סי׳ לד ,בבעיא דבבריא היאך
רשב״ם ד״ה אמר ליה רב יימר ,והלכך כיון דמספקא וכו׳

..

תוד״ה אביי ,דאזלינן בתר חזקה וכו׳

.

.

....

ח

•תקפו

............
.

א ,ח

ז ב  /שעז ,שעח

.....

רשב״ם ד׳׳ה ר׳ יוסי ,והוו קידושין ממון המוטל בספק

י

 ......שפח

....

.

שכיב מרע שהקדיש כל נכסיו ,בר״ן ...

ה
 .....ר פ א

....

מאן תנאי אילימא ר׳ יוסי ואמרו לו ......................

בא״ד דאמרינן אודויי אודי ליה וכר

נב ,ת מ ח

. . .

רשב״ם ד״ה ונמצא עוברה ,ולרבה בר רב הונא וכר

תוד״ה ובא מעשה ,דר״י מספקא ליה וכר

תרלג

.

. .ט

..לו ,קעז* ,תקכד )בהערה( • ,ת ק צז

ברא״ש סי׳ כג גבי בעיא דשכ״מ שהקדיש כל נכסיו

 .................................................ת טז

רשב׳׳ם בד״ה תיקו .....................................................

ה ט  /ד-ט ,ר מז

.........

א א,

סנהדרין
ג:
לג.
לג.
לג:
מו.

סט.
סט.
סט.
סט.
■

תוד״ה דיני ממונות ,רובא לרדיא לא חשיב ..................................
טעה בשקול הדעת אינו חוזד )יסוד הדין( .................................
.............................
 טעה בשקול הדעת בקדקע................................
....
כאן שנטל ונתן ביד )יסוד הדין(. ...
. . .
דא״ש סי׳ ו׳ ,והיכא שנחלקו שני גדולים וכו׳ .......
דש׳׳י ד׳׳ה בן סודד ומודה ...................................................
................................
עובר ניכד לשליש ימיה זיל בתד דובא
....
.
ובדיני נפשות מי אזלינן בתר רובא
............
והצילו העדה ,גדד הילפותא ..
דובא דאינשי טעו בעיבורא דידחי)בד׳ השו״ע דמהני לענין ממון( ....
 -עדותן קיימת כירן שאין מיעוט שיסמוך עליו הנדון

.ו א-ד  /רנה-רנח ,רעה
 ....................ריז
 ......................ר מ א
 ...................ר כ ג
 ..............ה ג  /ריח
 .......................ר ס ח
 .....................רסה
רסא ,רסב
......
 .................רעו ,רעז
 ................ר ע ח

..............

וב

מפתח

תדלד

הש״ס

שבועות ,חולין ,בכורות

שבועות
לב.

הכל מודים בעד אחד שכנגדו חשוד על השבועה

מא.

מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן

מר:

אחזוקי אינשי דגנבי לא מחךקיק

מו :

תוד״ה בטענו .וברא״ש סי׳ ה׳ ,גבי טענת גנובים

.

..............................
..............
, ,

קצח

 .״ ■ ק צז

עי׳ במפתח העניני ם בערך חז ק ת מטלטליו
■ * .תקז

....

מח.

מת לוה בחיי מלוה

■

•

■ ■ ■■ י׳ י ■^

מח.

אין אדם מוריש שבועה לבניו .וברש״י שם ד״ה נתחייב

.

 ..........................ר כ ה

חולין
י:
י:

רש״י ד״ה תניא דלא כר׳ אחא בר יעקב

יא :

ממכה אביו וא מו)רוב כנפשות(

בג:

בעי ר״ז הרי עלי לחמי תודה,

עט :

רש״י ד״ה בשלמא ,וקיי״ל בכל דבר ספק הממע״ה

מנא הא מילתא דאמרו רבנן אוקי מילתא אחזקיה ..........

.. ,

.........
........
״ .

.

קלא:
קלד .במשנה נשחטה ספק פטור ,אמאי לא מוקמינן אחזה״ג
בר״ן ,כהן שחטף מתנות מלוי

קלד.
קלד.
ל,לד.
קלד.
קלד:

עני ורש הצדיקו

...................

...............................

הכא פרה בחזקת פטורה )בקושית הטורי אבן(
קמה בחזקת חיוכא ..............................
במרדכי אמאי לא אזלינן בתר רובא
כי אתא רבין קמה אקמה רמי ליה. .

.

.

.

.

♦תקצה
כח

ו נ-ג /רסא ,רסב ,רסה ,רפט
א ט  /סט
..............
ב
.......
.......ד נ  /קסז ,קסח ,קפג
*תרטו
.......
 ...א ט ,ו ה  /סא ,סב ,רצ
 ...........סד* ,תריא* ,תריד
א ט  /סה* ,תריד
........
א ט  /סו* ,תריא
........
*..................................תריא

בכורות
יא.

רש״י ד״ה אי אתה יכול .................

יב.

רא״ש סי׳ טו בשם הרמב״ן ,דהכהן תפס ברשות.. .. ..ז א  /קלט ,קפז ,שסב ,שסו ,שצו* ,תקמו
א ד  /כה* ,תקסה
......................
............
הפלןיד טלה אצל בעה״ב. .
א ט  /סה
.........................
הכל מודים במפקיר אצל רועה
................
רפח
...............
תוד״ה ורבי יהושע ,ואפי׳ לרב היינו משום דאמר קים לי .
רצו
.........
בא״ד היכא דאיכא רוב וחזל,ה הוי מיעוטא דמיעוטא
•תקצג
.................
...............
בא״ד דאזלינן בתר רובא וחזקה
 ...........ו טו  /שנה־ו
אמר רבא נכסוהי דבר איניש וכו׳)תיפוק ליה מצד קם דינא(
ל יג  /שמט
....
.
אמר ר״י שני יוסף בן שמעון וכו׳
גד ,לא/קלח ,שסח* ,תקמו
״
תוד״ה ואם לשני
. ...ג ד ,ה  /קלז ,קמ
מת ביום ל׳ אם נתן לא יטול
.............

יח :
יח :

כ.
ר.

כ.
מח.
מח ;
מח:
מט.

............

ערכין ,נדה ,מכשירי[

מפת ח

תרלה

ה ש״ם

ערכין
כא.

הקדישו מעלה שכר להקדש .........................................................

כה :

אשה מי מעמיד לה שדה .............................................

.

שפח
 ...יד

נדה
...

...

כ.

רש״י ד״ה העמד אשה על חזקתה

י ה.

חוס׳ ד״ה אחר הרוב ,הכא איכא חזקה כנגד הרוב .

.

................
..

.

*..,תקצה
 . . . .סז

מכשירין
פ״ב מ״ז ,בפי׳ הרא״ש בד״ה אם רוב ישראל

ו ט  /שכא־ שכה* ,תרא* ,תרד

.

מפתח על סוגיא דתקפו כהן
תקפה אחד

נפנינו ) ד ן tו(.

בגט׳ אי דשתיק אודויי אודי ליה
יסוד דין שתיקה כהודאה האמור בסוגיין

 .................ק ס ד ,ק ס ט* ,תעב־ד* ,תעו-יתפא • ,ת פ ה־ו

בפלוגתת הריטב״א והרשב״א גבי שתיקה מחוץ לבי״ד * ...................................................................תעט־*תפ
בפלוגתת המאירי והריטב״א בטעמא דלא מהני שתיקה במוחזק האחד לבדו * .........................תעה* ,תעח
שיטת הרשב״א בזה • ......................................................................................................................................ת פ

בגמ׳ ואי דקא צווח מאי הוי ליה למיעבד )בטעמא דלא מהני תפיסה בשנים אוחזין בטלית(
שי׳ הרמב״ן והרשב״א דהוא מדין תקפו כהן מוציאין מידו  ....................קו* ,תפא* ,תפב )בהערה(* ,תפד
ע״פ התום׳ בריש ב״מ דהוא מדין נסכא דר׳ אבא וכו׳  • ................................................................ת פ ב• ,תפז
שי׳ הרא״ש והרמב׳׳ם דהוא מדין תפיסה מיחלוקו  ..................................................................ק ב• ,תפג* ,תצ
ע״פ יסוד קונה׳׳ס )ב,ה( דהיכא דליכא ספיקא קמן לא מהני תפיסה  ..........................................................פ ח
אי מהני תקיפה קודם שרבו בבי״ד............

............

* .......................................................תצח

כגט׳ מאי הר ליה למיעבד
אמאי לא נקיט לישנא ״דלאו אודדי אודי ליה׳׳

*תעג

תרלו

מפתח

הש״ס

תקפו כהן

בגמ׳ לא צהכא דשתיק מעיקרא והדר צווח
בדברי הר״ן כפירוש בעיא דר׳ דרא  • .............................................................................................ת ק ב * -ת ק ח
ישוב דברי הרשב׳׳א והר״ן והנמוק״י שפסקו דמהני תפיסה בבעיא דר׳ דרא,
הגם דקיי״ל גבי ספק בכור דלא מהני תפיסה .....................................................................ק מ ה • ,ת צ א-י ת צו
ביאור דברי הרשב״א והנמוק׳׳י ראם חזר השני ותפס אין מוציאין מידו

 ...קנ א ,קנב ,שסו • ,תצד-יתצו

אי מהני שתק ולבסוף צווח במקום חמ׳׳ק  .....................................................................................................י ח

רש״י ד״ה תקפה אחד :הוציאה מיד חבירו בחזקה והה כולה בידו
לכאורה אין הטעם בזה משום דכולה בידו אלא משום דאודויי אודי ליה * .................................תעא* ,תעה

רש״י ד״ה תקפה אחד :״קודם שנשבעו״
אמאי לאחר שנשבעו לא מהני שתיקתו * .........................................................................................תעא• ,תעו

ת״ש כד״א ששדהם אדועם כה

)רן« ו(.

0נמ׳ אבל היתה טלית יוצא וכו׳ הממע״ה
ביאור הלשון דהממע״ה לפי האוקימתא דשתק ולבסוף צווח * ..................................................................תעב

בגמ׳ אי נימא כדקתני פשיטא
משמע דחזקה כל מה שתח״י הוא שלו הוא מרץ מוחזק  * .....................................................................ת ק טז

0נמ׳ אלא שתקפה אחד בפנינו
הא דלא מוקמינן בשתק מתחילה ועד סוף משום דכה״ג לא מהני עדים )בריטב״א(

* ......................תעט

רש״י ד״ה הראיה :בעדים
הגדר בזה ,דלאפוקי ממונא בעי ראיה ברורה  .............................................................................ת ר ב )בהערה(

כגמ׳ והאי אמר בדמי אגרתי ניהליה וכר עד השתא חשדת וכר
מאי שנא מכל כלים העשויים להשאיל ולהשכיר דאינו נאמן לטעון השכרתיה * .........................ת ק ה * -תק ח
בשיטת הרמב״ן דנאמן במגו כנגד חזקת מטלטלין  * ...................................................................................ת קי

תוד״ה אגרתי; ואינו נאמן כמגו דתקפה
יסוד הדין דנאמן בטענת תקפה ממני ,בנמוק׳׳י  * .........................................................................................ת קו
משמע דהא דנאמן בטענת אגרתי ניהליה הוא אף בלא מגו  * ........................................................ת ק ה-י ת קו

שם; דמגו במקום עדים הוא
אמאי לא תירצו דהוי מגו להוציא ,ובמאירי  * ..........................................................................................ת ק ט

כגמ׳ ואידך מסרך בה סרוכי ,ואפילו לסומכוס וכר
קשה מלעיל )ב (:דשנים אוחזין בטלית לא מקרי דררא דממונא ............

 ...............................תק T

קשה דהרי סומכוס לא פליג במקום חזקה כל מה שתח׳׳י הוא שלו ......

 .....................................ת ק ט ן

קשה על שי׳ הרשב״ם להלן)ק (.דסומכוס לא פליג אלא במ״ק

.

 ............................ת קיז  -ת קי ט

כגמ׳ מודה סומכום דסרכא לא כלום הוא
אם סרכא בעצמותה לא חשיבא כלום או רק כנגד מוחזק גמור* .............................................תקיח* ,תקי ט

מפתח

הש״ם

תקפו כהן

הקדשה נלא תקפה

תרלז

)דף ו(.

בגמ׳ אם תמצי לומר תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו הקדישה בלא תקפה מהו
*...תקכג)בהערה( * ,ת ק כו) ב ה ער ה(

בטעמא דמבעיא להש״ס דוקא באת״ל דאין מוציאין

□נמ׳ הקדישה בלא תקפה מהו
........................................

ביאור שיטת הר״ן . , ,

.

 • ..............ת ק כ א־ ״ ת ק כ ה

.

* ............................תקרה

.........

ביאור שיטת רש״י

ביאור פלוגתת הרמב״ן והר״ן בסוגיין אי מיירי בשתק ולבסוף צווח

....

.,

• ת ק כו

בגט׳ כיון דאמר מר אמירתו לגבוה במסירתו להדיוט
אמאי הוצרך הש״ס להך מימרא הכא

 * ....................................................ת ק כ ו־ י ת ק כ ז

בגט׳ לאפוקי האי דלאו ברשותו
אמאי לא פירש מטעם דהוי אינו שלו

 • . . . .תקכג

.........

רש״י ד״ה והא לא תקפה :ואין יבול להקדישה
,

משמע דהוי שלו ורק דאינו יכול להקדישו

.

.............

*תקכה

תוד״ה הקדישה :דלמה יצווה בשביל דבריו
לפ״ז א״ש אמאי מבעיא דוקא בשתק ולבסוף צווח

.............

.

* תקכג)ב ה ער ה(

תוד״ה והא הכא :והוי דינא דבדא״ג
בתוס׳ הרא״ש)ד״ה בעי מיניה(
בא״ד ד״ל במכירי כהונה

. . . .

...

............................

תקפו

 ............פח
ד ג) ד׳ ה והנה(  /ק סו

.............

כהן ) ד ף ו(:

בגט׳ ספק בכורות אחד בכור אדם ובו׳
משמע דתפיסה מהני בחוב ,שהרי בכור אדם הוי חוב ה׳ סלעים. . ..

 ............................ת ס  ,ת ס א

בגט׳ ותני עלה אסו  pבגהה ועבודה
אמאי לא מוקמינן הבכור אחזקת חולין ,בר״ן ותוס׳ הרא״ש  ......................................................ל ח* ,תקלו-ז

בגט׳ והא הבא דאמר תקפו כהן אין מוציאין
אי למנ״ר דאין מוציאין הוי תפוס או מוחזק  ...........................ש ט ז ) ו ע ״ ע מפתח ה עניני ם בערך תפיסה(
ביאור מאי דתלי הש״ס חלות איסור גיזה ועבודה בהא דאין מוציאין מידו  ...........................................ת ק ל ד

בגט׳ לעולם אימא לך תקפו כהן מוציאין מידו
בביאור הטעם דמוציאין מידו ..................................................

לה ,מח ,פד ,ק כ ח ,קל ,ק צ ,ר טו ,שסד,

•תפד-ה • ,ת ק כ ט * ,תק מד־ ה* ,תקסא-ב* ,תקפט
ביסוד הפלוגתא אי מוציאין מידו

.

 • ...............................................ת ק מ ח -ט

.................

ביאור שי׳ הרמב״ם דפסק דתקפו כהן אין מוציאין מידו  .................................יב ,ת ח ,תל ט * ,ת קנג-י תקנז
הראשונים דס״ל כהרמב״ם דתקפו כהן אין מוציאין מידו

..

.

.

 ...........................ע א

תרלח

מפתח

הש״ם

תקפו כהן

למאי דסלקא רעתך דאין מוציאין מידו ,תיקשי לשי׳ הרא״ש בב״ב דבדין
כדא״ג לא מתני לחזור ולתפוס

...............................

.
............

אם איכא בספק בכור חזקת מ״ק ...

פח

מח* ,תקלא* ,תקנג־ד

אם ספק בכור מקרי דררא דממונא  ................................................צ ז * ,תקנד • ,ת ק ס ב )בהערה(• ,תקעא

בגמ׳ הקדושה הבאה מאליה שאני
אם למסקנא לא תליא כלל קדושת בכור בדין ממון כהן או דתליא בבעלות האמיתית  ...........ל ח* ,תקלה-ו

רש״י ד״ה המוציא מהבירו :ואם תקפה כהן ושתיק ישראל והדר צווח
.

ביאור דבריו

 ..................................שסג ,שסד• ,תעה

קשיא דהלא סוגיין היא באת״ל דשתק ולבסוף צווח דאין מוציאין מידו

•תעה )בהערה(

..

רש״י ד״ה דקתני המוציא; משמע בין כהן בין ישראל
משמע דהכהן שתפס נעשה למוחזק כמו הישראל

שטז

......................................................

רש״י ד״ה וכי לא תקפו :חמור כה הקדש לאוסרן בגיזה ועבודה
ביאור דבריו .............

.

• . .תקכו

...............................

רש״י ד״ה לעולם אימך לך :מסתמא בחזקת ישראל הן ולעולם כהן קרוי מוציא מחבירו,
ובריטב״א החדשים
ביאור דבריהם

.

................................

 • ......ת ק לז

. .

ה ס פ י ק ו ת נ כ נ סי ם ל די ר ל ה ת ע ש ר )דף ו;(
בגמ׳ תניא דמסייע לך הספיקות נכנסים
מבואר דהזוכה בממון מדין הממע״ה חשיב לבעלים
גמור ומעשרו מעשר

א ו)ר״ה ועפ׳ז{,

.....................................

א ח )ד״ה וראיתי(  • /תקכז

 ....................נו ,נז ,נח ,ס• ,תקלג

היאך הדין לענין קידושין ,דין ״לכם״ באתרוג ,וקונמות . .
אם הוא מטעם דחמ״ק מברר את הספק ,או דכיון דזכה בממון מדין
הממע״ה מהני זה לאשוויי ליה לבעלים . .

.

אמאי לא יפטרו הבעלים מטעם לקוח .

. .

 .........א ז  • /ת ק כ ח • ,ת ק ל ה• ,תקלח

אמאי מהני הפדיון ,והרי מספק לא זכה הכהן בטלה ..
אם יסוד זה הוא הטעם להא דבספק ממון אזלינן לקולא
אע״ג דחשיב בעלים גמור מ״מ גם התובע לא נפיק מכלל ספק

 .א ו  /מה ,מו • ,תקכ ח• ,תקלג• ,תקל ח
....................................
...................

.

מה• ,תקל ח
מג • ,תקל ט

 ................................................נו • ,תקלד

לפי ביאור זה קשיא הסוגיא לעיל דלמ״ד תקפו כהן מוציאין מידו א״כ ספק בכור
לא אסור בגיזה ועבודה אפי׳ מספק

...................................

,

הא דחשיב המוחזק בעלים הוא רק לגבי ההשתמשות בפועל
בקושית החמרת שלמה מהסוגיא בב״ב פא:

• ת קלד
מו ,נז ,ס• ,תקל ה

. . .נז ,שמח• ,תקכז • ,תקכ ט• ,תקלג • ,תקל ה

להסוברים דחשיב בעלים מטעם חמ״ק ,צ״ע ממש״כ הרא״ש בשמ״ק דרוב לא מהני
לאשוויי בעלים ודאי וא״כ כ״ש חזקה .

.............

,

סו

מפתח

הש״ם

תקפו כהן

תרלט

בגט׳ ואי ס״ד תקפו כהן אין מוציאין אותו מידו וכו׳
א ו  /מז ,עח ,תלז,

ביאור תליית הגמ׳ דלהצד דמהני תפיסה לא נחשב המוחזק לבעלים

*תקכח * ,ת קל ט־ מ
*תקמ*-תקמא

אם הוא רין מסויים לגבי מעשר או לכל ריני התורה

כגמ׳ נמצא זה פוטר ממונו כמממונו של כהן
לשי׳ הראשונים דמהני תפיסה בברי אכתי תקשי דהוי פוטר ממונו בממונו של כהן .,עח* ,תקכח* ,תקלג
מדויק דקושית הגמ׳ היא דוקא מגוונא דיצא בעשירי דאתי לפטור בו את השאר  .....................מט* ,תקמ

בגמ׳ הכא במאי עסקינן דלית ליה אלא תשעה והוא
מח* ,תקמא )בהערה(

קשיא מכאן על דרכו של הגרש״ש בביאור סוגיין)רבעי צאנך המיוחד לך(

בגמ׳ אילימא ספק בכורות יהיה קודש אמר רחמנא
מבואר דחמ״ק לא מהני להכריע ספק איסור שאינו מסתעף ישירות מדין הממון

*תקלו

.

רש״י ד״ה ואי ס״ד :יש לכהן צד זכיה בו ,ובריטב״א החדשים
משמע דהא דמהני תפיסה הוא ״סיבה״ לגרע בבעלות המוחזק

*תקמ

.

שם :אם יצא בעשירי
מבואר דראיית הגמ׳ הוא דוקא מגוונא דיצא בעשירי

*תקמ

.

מט

משמע מדברי רש״י דלא כפירוש הקונה״ס בביאור סוגיין

תוד״ה פוטר ממונו ,תימה דבפ׳ השואל גבי אחד ששכר מרחץ
 .........ק נ ז ,שצה

מוכח מקושייתם דבספיקא דדינא לא מהני תפיסה

שם :וי״ל דהתם נכנס בהיתר לכך מהניא תפיסתו
ק כז ,קכ ח • ,ת ק מז

ביאור תירוצם ......................................
.

משמע דלשי׳ התוס׳ תפיסת פקדון מקרי ברשות .............

.

קלח-ט * ,ת ק מו) ב ה ער ה(

בקושית הרעק״א מה שייכא משכיר בית להכירו לדין תקפו כהן ..............

 .ק כ ט ,שעח* ,תקמא

בקושית הר״ן להלן קב :אמאי בבא בתחילת החודש לא מקרי השוכר מוחזק במעות . . . .ז ג  /שעט־שפב
בדברי הראשונים בביאור פלוגתת ר׳ נחמן ושמואל ..................................................

,

 ,. ,שצז

שם :והא דאמרי׳ בפ״ב דכתובות שנים החתומין על השטר
מוכח מקושיתם

דתפיסה לא מהני בתרי ותרי  ................ר ל ט ,ועיין במפתח ה עניני ם ערך ת פי ס ה ב תו״ ת

מוכח מקושיתם

דתפיסה לא מהני בברי,ודלא כהתוס׳ בכתובות כ  * ......................................................ת ק ס ז

מוכח מקושיתםדתפיסה לא

מהני בחוב

רכד

.........

מוכח מקושיתם דתפיסה לא מהני בספיקא דדינא........................................................................

ד א  /קנז

מוכח מקושיתם דבתו״ת לא אמרי׳ סלק עדותן כאילו לא העידו כלל .......................................................ת י ג

שם :צ״ל שתפס קודם שבאו עדים לפסול השטר
אזלו בזה לטעמייהו____ * ת ק מ ה )בהערה( ,ועיין במפתח ה עניני ם ערך ת פי ס ה קו ד ם שנולד ה ס פ ק

תוד״ה קפץ אחד מן המנויים
בדברי תוס׳ הרא״ש דרובא לא מהני לאשורי ודאי

..

 ...............................................ר עו ,רעז

מפתח

תרם

הש״ם

תקפו כהן

ברא״ש סי׳ י״ג ,והכי אמר ר׳ נחמן בס׳ בית כור וכד
צ״ב כראיתו והרי טעמא דר׳ נחמן הוא משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת כמבואר בם׳ השואל,
*תקמג • ,ת ק מ ט
וגם תקשי מדברי הרא״ש בפ׳ השואל שפסק דבשכירות מטלטלין מהני תפיסה
 ..............ג ב  /קכ ה -קכ ח

בדברי תרוה״ד שהוכיח מדברי הרא״ש דתפיסה לא מהני קודם שנולד הספק
קשיא מדברי הרא״ש בפ׳ השואל שכתב דבמשכיר בית לחבירו נולד הספק
כבר בתחילת החודש ..........................

ג ב)ד״ד ,ואולם(  /ק כז

..................

...................

קשיא מדברי הרא״ש בכתובות כ .שכ׳ דמהני תפיסה קודם שנולד הספק........

קל

שם :אלא סבר וכו׳ ודאי אודויי אודי ליה
...........................................................

הגדר בז ה,

....קכו* ,תקמג-ד

.........

קכ ח* ,תקמד

בביאור פלוגתת הרא״ש והתוס׳ בטעמא דשמואל

שסו* ,תקנ• ,תקנב

אמאי לא פירש הרא״ש מטעם תפיסה ברשות וכמש״כ בבכורות גבי כור בל׳
ביאור פלוגתת ר׳ נחמן ושמואל לשיטת הרא״ש

. .

.

לשיטת הרא״ש מסתברא דשאלה ופקדון לא מקרי ברשות

* .תקמח-ט

 ,.. ..........................קלח * ,ת ק מו) ב ה ער ה(
.

ביאור שיטת הרא״ש בטעמא דתקפו כהן מוציאין מידו

.

קל ,רטו ,שסד* ,תקמה

.

שם :דכיון שהוא טוען ברי אין לנו כה להוציא מידו
הגדר בזה

,

......... .................

..................................................

.

קשה מכאן על הרא״ש בב״ב שכתב דבכדא״ג לא מהני לחזור ולתפוס

פה* ,תצ
.

.

 .פח

רמב״ן בדיני חפיסה
תפיסה במילתא דעבידא לגלויי מהני דוקא בקרקע ולא במטלטלין
תפיסה בספיקא דתרי ותרי מהניא.

.

.

א ה)ד׳׳ה והנה(

,

שצו

כ א)ר׳ה ובעיני(  /לה ,עה ,צב

בתו״ת מהני תפיסה דוקא במטלטלין משא״כ בקרקעות  ............................ב א)דיה ומה(  /עד ,תמג* ,תקעח

...

תפיסה ברשות מהני......................................................

ז א  /שס א

 ............ג ז  /קנה ,שסו

בכה״ג שתפס ברשות אם חזר השני ותפס מוציאין מידו
.

 .............................................ש סז

בתרי ותרי מהני תפיסה ברשות אפי׳ בקרקע ..............................

....ז
כ ) 1ר׳׳ה אלא( ח ה  /קד -קו
 .........ח ה  /ת מ א ,תמג* ,תקפ

.....................................................

עו ,פט

בספק תפיסה ברשות מהני תפיסה בחזרה .
תפיסה בדבר שדינו יחלוקו מחני

.

.......................

אי מחני תפיסה בקרקע היכא דליכא חמ״ק .
תפיסה בברי ושמא
תפיפד ,בכרי וברי

.

.

ח)ומה(  /תב ,תג* ,תקעח

פט ,צ* ,תפב )כהערה( • ,תקכ ט

.

תפיסה במחליף פרה בחמור וילדה ..............................................
תפיסה בספק בדמי המקח ...............

..........

תפיסה בתיקו ,בשיטת הרי״ף

.

בשנים אוחזין בטלית נחשב כ״א מוחזק במחצה יותר מחבירו..

 * ...........................ת ק סג) ב ה ע ר ה(
 tה )ד׳ה וכן להיפוך(  /שצג

........

ד א  /קנ ח -ק ס

..קו* ,תפג* ,תק*-תקא

תרמא

מפתח ענינים
או

לדוגמא:

הציונים לקונטרס הספיקות הם לפי הכלל והסעיף באות כזו;
רכ ח
הציונים לזר זהב הם לפי עמודי הספר באות כזו:
*תקב
הציונים לכלל גדול הם לפי עמודי הספר בצירוף כוכבית:
ב ה / ,קב* ,תקי = נמצא בקונה״ס בכלל ב סעיף ה .ובזר זהב בעמ׳ קב ,ובכלל גדול בעמ׳ תקי

אין הולכין בממון אחר הרוב

במסייע לרוב עד אחד  ....................................ר ע ט

 .ו נ)דיה על ק(  /רנג ,רעב
*תקצא-ד *תקצח-תרו

בגוונא דליכא ריעותא להסתפק אם מהני
רנה ,ר ס א
.
.
הרוב להוציא

אי בגוונא דליכא מוחזק לכו״ע אזלינן
אחר הרוב  .........ח ו  /תמח ,ת מ ט* ,תקצב

ו ו)נד׳ה אבל(  /רצה

ביסוד הדין וטעמו

כנגד מוחזק שאין עמו מ״ק

 .........ו ח  /שט

כנגד ״תפוס״ לחוד ................

ק צ א ,שט* ,תר

כנגד חמ״ק לחוד
ו יא  /של-שלז* ,תקצח-ט* ,תרד
במסייע לרוב חמ״ק

ו ח )ד*ה ונראה(  /שיג-ד ,שכז
בשנים אוחזין בטלית  ..........................שיא* ,תר
בדררא דממונא לשי׳ התוס׳ דחשיבי שניהם
מוחזקין  ..................ח ) tד*ה ועפ׳ו(  /ת מ ט ,תנה-ו
בגוונא שבא הממק לידו בתפיסה ,אם מהני
רובא לאפוקי מיניה  1 ................ם )ד*ה אבל(  /מב,

קצא ,שטז* ,תצו
ב״מוחזק״ טוען ברי לכו״ע לא אזלינן אחר
הרוב  1......................ט )ד״ה והנראה( ,ז ו  /שיח-ר
ב״תפוס״ טוען ברי ..............................ק צ א ,שיט
במ״ק טוען ברי

 1................יא)ר״ה אלא(  /שלה

במיעוטא דמיעוטא

בגוונא דהוחזק ע״י הרוב לענין שאר
מילי
ר ס א ,רפב
...............
להסוברים דבהוחזק ע״י הרוב לענין שאר מילי מהני
הרוב ,אם הוא דוקא ברובא דליתא קמן. ...רפג
בדברי התוס׳ בסנהדרין דדוקא רוב גרוע הוא דלא
 V. .א ,ו ר  /רנה-רנח ,רעה
מהני בממון
ברובא דאיתא קמן .

.

ו ד-ה  /ר ע ט־ר פ א

בעכו״ם  ............ו ד  /רפג* ,תקפח* ,תקצט
במוצא אבירה
ו ח-ט  /שט ,שכא־ שכו ,שלו • ,תר
בממון עניים ומתנות כהונה
ו ה )ד׳ה אמנם(  /ר צ א* ,תרה
בקנס  ..............................................................רנד
ברוב פוסקים  ...........................................ו ו  /שיז
בגדר הדין דבדיינים אזלינן אחר

הרוב  ....................................ו נ  /רעד ,רעה
בבי״ד של שלשה אמאי לא חשיב המיעוט
למיעוטא דמיעוטא ...................ל ו)ר׳ה אנל(  /רצו

למ״ד דאץ הולכין בממון אחר הרוב,
ותפס התובע  ......................עו ,צז ,שלו* ,תקצד

בקושית הגר״ח דליכא מנין של כל
הסנהדדן  .....................................רנ ט ,רעא ,רצ ח

בגותא דהרוב מברר דהנתבע אינו מוחזק  ... .ק צ

בטעמא דמהני טענת קים לי דוקא כנגד
רוב פוסקים ולא כנגד רוב דיינים  ...............ר צג־ ד

אמאי לא אזלינן אחר הרוב מטעם איסור
גזל  .....................................א ו  /מב ,מה• ,תרו

בשמא ושמא לכו״ע לא אזלינן אחר הרוב ....רפ ח

אם איכא חיוב לצאת ידי שמים  ..................ש ל ז

ברובא דאינשי טעו בעיבורא דירחי ...........ר ע ח־ ט

במסייע לרוב ברי ושמא  ..............ש ,שיח• ,תרז

במקום שטר וכתובה  ..............................שא ,שו

במסייע לרוב חזקה .................ר ע ט  ,רצו* ,תרז

ספק ספיקא להוציא ממון — עי׳ ערך ספק םפיקא

תרמכ

מפתח

מפתח הענינים

כית דין

ענינים

במקום שטר וכתובה.........................

....שא־שב

יסוד דין כפית בי״ד באיסורין .........................פ ה

אם בו״ש מקרי ספיקא לפנינו . . .

........פט

יסוד דין כפית בי״ד בממון  ..........................פו

אם ספק ב ד חשיב שמא

.. .

 ............ש

יסוד חיוב מיתה בדיני נפשות  .......................ר ס ח

למ״ד דלא מהני ,ותפס התובע . . .........עו ,פט
בצירוף רוב וחזקת הגוף
.לא ,שלז• ,תרז

יסוד חיוב מיתה בבן סורר ומודה ...........

רסה

בגדר דינא דוהצילו העדה .....................ר ס  ,רעז
יסוד חיוב מלקות הוא על מאי דעבר על
מימרא דרחמנא  .............................................ר ס ד
יסוד חיוב מיתה הוא על מציאות העבירה ....ר ס ד
אם שייך תורת גמר דין מספק  ..............ק ב ,ק צ ד
ביסוד ההלכה דטעה בשיקול הדעת מה
שעשה עשוי  ..................................................ר י ז
בטעמא דבעינן בזה נטל ונתן ביד  ..............רכג
אם גם בקרקע אמרינן דמה שעשה עשוי .. .רמא
אי בפלוגתא דרבוותא יכול הדיין לפסוק
כמי שירצה ................................................

הנ

ביאור ההלכה דעבד כמר עבד וכן׳  ...............ר כ א

כרי ושמא

באיני יודע אם פרעתיך
ביסוד הדין וטעמו ...................................ס ט
היכא דאיכא ספיקא קמן  ...............סט ,שעה

באיסורין
לענין שלא תצא מבעלה  2 .......ד )ד׳ה ולולס  /פה
אי בעי לזה ספיקא לפנינו ..כ ה)ד׳ה ולדעתי(  /צא
ריב
אמאי לא מהני בספק סוטה ובשבויה .
ריב
בטענת אין לבי נוקפי ................
ריא
אם הוא דוקא בספיקא דתו״ת .......
כנגד חזקה עי׳ ערך חזקה

גוררות ]אין להם חזקה[

גדר וטעם השיטה דברי עדיף ......יא ,לג ,לט ,תנ

אם מ״מ איכא ספק לפנינו ...............צ ,תטו
אם שייך בהם דין מוחזק ותפיסה
כ ג)כסופו( ,ח)דה תעה(  /כה ,פג ,קז ,יתקסד
אם שייך בהם דין מוחזק בגוונא דליכא
כנגדו חמ״ק ......................קח ,תכט• ,תקסו
אמאי לא מהני תפיסתו מדין תפיסה
בברי .................................................פז ,צ
בגוונא דאיכא למחזיק בהם מגו..........קט ,קיד
בגוונא דאכלם המחזיק אם מחדיב
בדמיהם  .............................................ק כ ט

דין כרי ושמא אליבא דסומכוס  ................ל א ,נב

דררא דממונא ]וע״ע ממון המוטל בספק[
ביסוד הדין רחשיבי שניהם מוחזקין .....כט ,תנג
בגדר המוחזקות בזה )אם הוא בכולה או
בחציה( ....................................כ ,שמג ,תנב
אם גם לרבנן חשיבי שניהם מוחזקין
אה ,ח ז  /יט ,ל ,תמ ,תנד

היכא דליכא מוחזק לכו״ע מהני
ברי  .....................................................ח ו  /ת מ ט
הגדר בזה .דע״י הברי נחשב למוחזק ...............ת ג
אם אזלינן בתר ברי גרוע ושמא טוב היכא
דליכא מוחזק ...................................................תנ א
כנגד חמ״ק לחוד  ..................א ז  /נ-נג* ,תקצ ט
בשניהם מוחזקין  ................כ ט ,נד ,תנב* ,תקיח
טעמא דחייב לצאת ידי שמים למ״ד לאו
עדיף.-.״  ........................................................ש לו

אם אלים מרוב  ................................................שלז
אם יש לחלק בין קרקע למטלטלין  ....................נג
כנגד מוחזק לחוד שאין עמו
מ״ק  ...................................................א ז)ד ה ועדין(
כנגד ״תפוס״  ......................................נד ,נה ,ס ט

מפתח

ענינים

מפתח הענינים

תרמג

במקום כרי ושמא ,רוב ,מגו ,וחזקה
כט ,ק ט ,תנ ה־ תנו

נחשב בעלים רק לגבי ההשתמשות
 ........................נ ז  • ,תקלה • ,תקל ח
בפועל

.צז• ,תקפד

הגם דחשיב בעלים מ״מ גם התובע לא
 ..............נ ו  • ,תקלג
נפיק מכלל ספק בעלים

״תפוס״ לחוד לא מהני בדררא דממונא
כד ,רלח ,שעו* ,תקסד* ,תקפג-ד

אם גם בגוונא דמהני תפיסה נחשב
לבעלים
א ח)סו ף דה וראיתי(  /נו ,נח
........

אם ספק על שיעור דמי ההלוואה מקרי
.
דררא דממונא
.......

צד

להסוברים דלא חשיב בעלים אם הוא
מתורת סימן או סיבה  ..........................עח • ,ת ק מ

אם דררא דממונא הוא רק בנולד הספק ע״י
עדים .......................................................

קט

בגוונא דלא מהני תפיסה והתופס קידש בו
,.א ח)ר׳ה וראיתי(  /נו ,נח ,נט • ,תקלג
אשה

אם ספיקא דתרי ותרי מקרי רררא
.
דממונא..

אם ספק בכור מקרי דררא דממוגא
צז* ,תקסב )בהערה(• ,תקעא
אם הפקיד טלה אצל בעה״ב מקרי דררא
דממונא .

*תקסה

אם מוכר שור לחבירו ונמצא נגחן מקרי
דררא דממונא עו ,צז ,ר טז * ,תקצג)ב הערה(
אם ספיקא דדינא מקרי דררא דממונא

יד

בפלוגתת סומכוס ורבנן ,עי׳ ממון המוטל בספק

המוציא מחבירו עליו הראיה
]ועיין עוד בערך חזקת ממון[
להוציא ממון בעי ראיה ברורה,
הגדר בזה ..............................................רנג♦ ,תרב
מקור הדין רבעי ראיה ברורה  * .....תר ב )בהערה(

כגוונא דמהני תפיסה והתופס קידש בזה
אשה

נח

חזקה דמעיקרא
גדרה .

.

ק מ ח • ,ת ק צ ה

היכא דאיתרע החזקה
ח ה )דה ועוד(  /קעח ,ת ט
בגוונא דאינה מכרעת בשורש הספק

...

לז

בחסרון חכמה וידיעה  .............................ז  ,רלג
לא מהני כשהספק אינו על שינוי בגוף
החפץ  ............................................................ל ב
אי מהני בספק ממון

.......................א

ה  /לא

שני דינים בחזקה  -״הכרעה״ ,ו״אל
תוציאנו מספק״  ...............................................ר ל
אם חזקת כשרות אלימא משאר חוקות  ... .רע ט

אם היכא דליכא ספיקא מפקינן
ממונא  .....................................................רנ ה ,שה

בטעמא דחזקת הגוף אלימא משאר חזקות*...תרז

תליא במה שהוא מוציא ״מחוקתו״ של
חבירו  ......................................לג* ,תקלח* ,תרב

בטעמא דלא מהני חזקת חולין להתיר ספק
איסור  • .......................................................ת ק לו-ז

כרוב ,עי׳ ערך אץ הולכין בממון אחר הרוב
כמגו ,עי׳ ערך מגו
ככרי ועומא ,עי׳ ערך ברי ושמא

לא מהני להכריע ספק איסור שהוא
בתולרה מדין ממון  .............................ל ז • ,ת ק לז

״שלו״ מדיגא דהממע״ה

אם מהני חזקה להוציא ממון... .לא ,שלז ,ת מו,
ת מז
במוחזק טוען ברי לא מהני חזקה להוציא,
גדר הדץ .............................................פד ,פז ,ריג

הזוכה בממץ מדין הממע״ה נחשב לבעלים
א ו)דיה ועפ׳ז( ,א ח )דה וראיתי( • /תקכז

חזקה בלא ריעותא מהני להוציא ממון
אפי׳ בברי וברי  ...............................................תי א

.....................................נו

הוצאת ממון ע״י חזקה המכשרת עדים  ...........רע ט

אם הוא מתורת בירור או זכיה
חדשה  • .........................................ת ק כ ח• ,תקלח

בספיקא דתו״ת לא מהני חזקה להוציא
ממץ  ...................................................................ר ל

מקיי יזדץ

תרמד

מפתח

מפתח הענעים

אי מחני בדיני נפשות ........................
להוציא אשה מבעלה..

עדנים

לי׳׳ ריז

 .........................פי

באומר ברי לי  ...............................ב ד  /פה ,פז

במסייע רוב לחזקה ,עי׳ ערך אין הולכק בממון
בספיקא דדינא ,עי׳ ערך ססיקא דדינא
בתרי ותרי ,עי׳ ערך תרי ותרי

אם מהני בספק איסור  . .מו ,סב ,קעז* ,תקפט,
*תקצז* ,תריב-ג
ביאור הסוגיא בריש פ׳ שור שנגח להשיטות דחזקת
ממון הוא מדין חזקה קמייתא  * ..תקצ -תקצז
בגוונא שממ״נ אינו שלו

חזקד ,כל מד ,שתח״י אדם שלו

.

טז ,קכב ,שכד

בגוונא שאין תפיסתו מורה על בעלותו .יב ,רפד,
*תפז* ,תקנו• ,תקעב

]וע״ע בחזקת מטלטלין[
גדרה ,אם הוא מדין ראיה או מדין
מוחזק  ....................................צ• ,תפח* ,תקטז
כנגד מגו ........

אם הוא מטעם חזקה קמייתא
א ו  /כת ,מ ,קעה ,ר סז,
דאיסורא ............
רעג ,רפג ,ש* ,תקפו*-תקצ

* ת קי-י ת קי ב

בדברי הרמב״ן שהביא המ״מ בריש הל׳
מלוה ולוה  * .....................................................ת קי
לא נתבארה בש״ס  * ..........................תקי* ,תקיב

בגוונא שאין תפיסתו מורה על בעלותו,
אולם ליכא כנגדו חמ״ק  .תלא-ב * ,ת ק ס ה־ו
בספיקא דדינא  ...........................מ ,קע ,קעו ,ק פ
כשהספק הוא כפירושא דקרא * ..תר טו)ב ה ער ה(
מי שהפשטות כמוהו נחשב למוחזק

לג

 * ....................ת פ ב

״מוחזק״ ו״תפוס״
כב־כד ,שט ,שטו ,ר טט* ,תקצ

אינו מדין חזקת מטלטלין דאחזוקי אינשי
בגנבי וכו׳  ‘ ................................................ת קי א

גדר מוחזק בברי ,ומוחזק בשמא .י א ,יב ,ל ,פד

לא מהני תפיסה כנגדה

מוחזק שאין עמו מ״ק  .....א ד)ר ה ודע(  /כב ,כג

חזקת מטלטלין
]אחזוקי אינשי בגנבי וכר[

ספק מוחזק

גדרה ,אי מהני לברר הספק או רק לאשוויי
מוחזק  ..................י ח ,פ ,קנג ,תכ ,תלד* ,תקז,
*תקיא* ,תקיג* ,תקעד
אי מהני להתיר ספק איסור

.

*תקיג

כנגד מגו  * ...................................................ת ק י ב
אי בעי טענה  ......................................פ א* ,תקיג
בגוונא דהניח המטלטלין ברה״ר.

............

*תקז

באומן .

ק טו

בעבד קטן .....................................

תכג

בגודרות עי׳ ערך גודרות
וע״ע חזקה כל מה שתח״י וכו׳

חזקת ממון ]מוחזק[
קע ,קעז ,קפח,
רלח ,רעג* ,תקלב

כא ,ק פ ט ,תכו ,ת מו

אם מהני גם כשהניחו ברה״ר. . . .
בעכו״ם

.תלד

 ..............לד)ר״ה אבל מצאתי(  /רפג,
*תקפח* ,תקצו בהערה ש ם

אם אלים משאר חזקות
של• ,תקצח* ,תרד )בהערה(
.

אם אלים מרוב...

קנג ,תלד

בטענת השכרתיה ....................................

אם מהני להכריע בספק

מוחזק בשמא לא מהני לאפוקי ממ״ק  . . . .ל

אם אלים מחזקת מ״ק
בגודרות ...
בקרקע
באומן. .

מב ,שכג ,של ,שלא,
*תרא* ,תקצא-ג
.יא ,יב* ,תקנה

כה ,פג ,קז -ק ט ,ק טו* ,תקסד
..
.......................

קעד
ק טו

אם בדיני נפשות נחשב הבע״ד למוחזק
ו ג) ר ה ע*כ(  /ר סז־ ח
. .
בעצמו
במכירה ודאית והספק הוא בתנאי ,מי
נחשב למוחזק t .................ם)רה ונראה(  /תו־ תי ב
בגוונא דאיכא ספק לפנינו על קיום התנאי

תי א

ממתח

מפתח הענינים

בספק על פרעון או מחילת חוב מי נחשב
רבד ,שעב-שעה
למוחזק ...................
בספק על זמן הפרעון מי נחשב למוחזק רלד
בספק של פרעון דמי המקח מי נחשב
למוחזק  ..............................שצב
בספק על שיעור דמי המקח מי נחשב
למוחזק  ..............................................שצב
בספק הרחקה דנזקי שכנים מי נחשב
למוחזק......................................רמג• ,תריב
בספק שמירה בבעליםמי נחשבלמוחזק ......תח
בדבר שסופו לחזור
לבעלים  ..........................ה ו)דיה ונפוק(  /רלד
כתפיסה שאינה ראויה לקנין ,עי׳ ערך תפיסה
שאינה ראויה לקנין
כדינא דהממע׳׳ה ,עי׳ ערך הממע״ה

חזקת מרא קמא
 Hה )ד׳ה ועור(  /יג,

כו-כח ,נב ,ס ,פ ,של־שלד* ,תקנה• ,תקצט
תרתי איתנייהו ביה ,דין חזקה ודק
מוחזק...................................לד ,פ ,רל ,תט
ביאור השיטה דחמ״ק הוא מטעם מוחזק .לב ,לג
גם מאי דחשיב למוחזק הוא מכח דין
חזקה .............................................כח ,רלד
אי מהני לגבי ספק איסור
כז ,לו ,נ ,ס ,סג• ,תקלו
אי מהני לגבי דינים המסתעפים מ p
הממק .................................................קעט
כנגד רוב ______ ו יא  /כז ,של-שלו• ,תקצח
כנגד כד ושמא  -----------א ז  /נ-נג• ,תקצט
כנגד מגו ................................................כז
כנגד ספק ספיקא .......................שלא ,תסז
רלד
בדבר שסופו לחזור..........................
בשניהם מוחזקץ .................................טז־כב
אי מהני לגבי דמי החפץ  ........................קכט
כטוען המ״ק שמא

אי שייך חמ״ק בגוונא דמונח הממון
לג ,ק א • ,ת ק ס ט
.
ברשות חד מינייד״ו״..
אי חמ״ק בקרקע אלים משל מטלטלין נג ,ת סז
בספיקא דדינא
ד ד-ה,

ה פ  /קע-קעג ,קעו ,קע ט

אי מהני חמ״ק של האחד לגבי חבירו

נז ,ת מז

בספק יאוש  ...........................................ק פ ג  ,ר ה
 ...............................שי ג ,שכז

בעכו״ם

בספק אי הד אבידת עכו״ם או ישראל ........ש י ד
בספק לכמה זמן נמכר  .....................................ת ו
בספק פרעון  .........................................רכ ד ,שעד
בספק בתי ערי חומה

 ............................ת ו ־ ת ז

המוחזק בממון וליכא כנגדו חמ״ק נעשה
בעצמו למ״ק  .....................קעב ,ת ל א ,תלג ,ת ט
אם יש לחלק לענין זה בין קרקע
 ................ת ל א ־ ב
למטלטלין ...........
בגוונא דאיתרע חמ״ק אי מהד להוציא
מתפוס  .......................................................ת מז

גדרה ,מטעם חזקה או מוחזק
א ה ,ו)ד׳ה ודעתי(,

עדנים

תרמה

 ........................א נ  /יב-יג

אם שייך חמ״ק בהפקר  H........ה )ר’ה ועוד(  /ת מז
אם שייך בחוב ..........מח ,נד ,עג ,קל ,רו ,רבד,
• ת קנ ט )בהערה(
אם חמ״ק אלימא ממוחזק  ...........י א ,יב • ,ת קנ ה
קרקע בחזקת בעליה עומדת ,מקור
הדין  .....................................................שצז -שצח
במקח טעות אי חשיב הלוקח למ״ק על
המעות  .............................................................שטו
בספק מחילה .......................................שעב ,שעד
אי טענת פרעק חשיבא טענה כנגד
חמ״ק  t ....................................ב )ד״ה אמנם(  /שעד
בודאי מכירה ומספקא לן אתה חפץ מכר  .......נ א
בודאי מכירה והספק הוא בתנאי ....ז ם  /תו ,ת ח
אם איכא בספק בכור חמ׳׳ק
טח • ,ת ק ל א •תקנג-ד
אם מהני חמ״ק של האם לגבי הוולד  • ......ת ק נ ד

כל דאלים גבר
גדרו

 -אם הוא מדין פסק או סילוק  .ד ,ר ט ט

תרמו

מ4תח

מפתח הענינים

לאחר שנתגבר הראשון ותפס  -אם מהני
 . . .רמט
תפיסה כחזרה ......................
להשיטות דלא מהני תפיסה בחזרה ,אמאי
לא מהני מדין תסיסה בבת  ....................פח ,קנ ה

בדיני נפשות

 ............................................ר ס

נגד חזקה דאין אדם פורע תו״ז  ........................צו

בשנים אוחזין בטלית ,עי׳ ערך שנים אוחזין בטלית

מכירה

אם לאחר שתפס הראשון והניחו ברה״ר

פקע בח תפיסתו  ..............................................קיד
אם הראשץ שתפס נעשה ל״מוחזק״
בממון ,או דהוי רק ״תפוס״  .כד ,קנ ה ,תמג
אם שייך כדא״ג בספיקא דדינא

עדנים

 ............ד  ,יד

בקושית הרא״ש ריש ב״מ)וברשב״א שם(
אמאי לא פסקינן בשנים אוחזין
כדא״ג * .............................תצ )בהערה(* ,תקא
בקרקע  ........................................................ת מ ב־ ג

כלים העשויים להשאיל ולהשכיר
אמאי לא מהני תפיסתו בהם מדין תפיסה
בברי  ...................................................................פז
בגוונא דאינא למחזיק מגו  ............................ק ט ו
הוו בחזקת המ״ק  ...................................י א ,ק טו
בטוען המ״ק טענת גנובים .....................פ* ,תקז
בגוונא דאכלם המחזיק אי מחוייב
בדמיהם  ..........................................................ק כ ט

בספק אי נפרעו דמי המקח מי נחשב
למוחזק ..........................................................ש צ ב
בספק על שיעור דמי המקח מי נחשב
למוחזק  ..........................................................שצב
במכירה לזמן ומספקא לן לכמה זמן מכר  .......תו
במכירה ודאית והספק בקיום
התנאי  ............................................ו ט  /תח״תיב
בטעמא דספק אומדנא לא מהני לבטל
המעשה  ..........................................................ת טז
המוכר שבא לטרוף ממשעבדי טורף
מקרקע של זמן המכירה ........................ז ה  /שפו
במקח טעות אם הוו המעות פקדון ביד לוקח ,או
שזכה בהם הלוקח לגמרי ומעות אחדים חייב
לו  ....................................................................שיד

ממון המוטל בספק חולקין
אי הלכה כסומכוס או כרבנן ...............א א  /א־ ג

מגו

בספיקא
לחכמים...

לא מהני לברר את הגופא דעובדא אלא רק
לסייע לטענה  ..................................................ש א ,תנו

בספיקא דדינא ,אי רבנן מודו לסומכוס
א ,ג ,רלח

אם אלים מרוב  ................................................שלו

א ה  /יט ,כ,
ביאור פלוגתת סומכוס ורבנן.. .
לא ,תנד* ,תקסה

כנגד חמ״ק  ........................................................כז ,שלא

אם ב״תפזס״ מודזחכמים לסומכוס
שיחלוקו  ....................כד ,רלח • ,ת ק ס ד* ,תקפג

כנגד חזקה קמייתא דאיסורא  .............................כז
כנגד ״תפוס״  .....................................שי א • ,ת ק ט
בדררא דממונא לשיטת התוס׳ בב״מ
דחשיבי שניהם מוחזקין  .........................ק ט ,תנו
בגודרות ובכלים העשויים להשאיל
ולהשכיר  .........................................................ק ט ו
מגו למחזיק בקרקע כנגד מ״ק  ...........ק ט ו ,שלו
במקום שטר וכתובה
בתפיסה בקנס.

,. .
.

שא
.

קר

דדינא,

אי סומכוס מודה
 .........................א א־נ  /א -ט

בספק שאינו דררא דממונא מודה סומכוס

לחכמים  .............................................תקיד
בשי׳ הרשב״ם דבמוחזק מודה סומכוס

לחכמים *.............................................תקיז
אם פלוגתת סומכוס ורבנן היא גם לענין
רוב וברי  ...............................נב ,ת מ ח,

*תקסד

אם אליבא דסומכוס בעינן חלוקה יכולה
.
.
להיות אמת
 ..................תנ ד

מפתח

ענינים

מפתח הענינים

ספק נזקי שכנים .....

תרמז
סד ,רמג* ,תריב

כספיקא דדינא וליכא מוחזק — אם
חולקין או כדא״ג

ד ,י

ספק הקדש

אם עדות על ספק ממון מקרי חצי דבר.
תליא בפלוגתת סומכוס ורבנן ................

קי ח

אם נעשה כ״א בעלים על מחצה אפי׳
להצר דכלפי שמיא גליא דאינו שלו ........

בפלוגתת סומכוס ורבנן ,עי׳ ממון המוטל בספק
חולקין

תנז

ועי׳ עוד ערך דררא דממונא

ד י  /קעו ,קפ ,קפח

בטעם הסוברים דלא מוקמינן
ו ,ו ,קע ,רלב-ג* ,תקלב
אי יש לחלק בזה בין פלוגתא דרבוותא
.ה ו  /ק פ א ,רכח ,רנ א
לתיקו
להסוברים דמוקמינן ,הוא רק מתורת
הנהגה בספק
............
אי נחשב לדררא דממונא . ...

ספק ספיקא
בשיטת תשו׳ הרשב״א דס״ס מטעם רוב
 ....................................ש ה
ועדיף מרוב

ספיקא דדינא
אם מוקמינן אחזקה ......

לו-לח* ,תקכד )ובהערה שס(

רל
יד ,ק ה

אי ספק בדעתו נחשב לספיקא דדינא
ח ,יד ,קעד ,קעח ,קפ ,קפד,
רלג ,רלה ,שלה ,שעו* ,תקל* ,תרטז

אם הוא מטעם רובא דאיתא קמן או ליתא
 1 .ז ) ד׳ ה והלכך(  /דש
קמן
בשי׳ רש״י והרמב״ם דהוי בגדר חשש
,
רחוק ..

שג
רצ ט

אי מהני כנגד חזקה
בספיקא דדינא ובפלוגתא דרבוותא אי
מקרי ס״ס

שח ,רנב

אם צד המיעוט בס״ס חשיב למיעוטא
דמיעוטא  ..................................ל ו ) ד ׳ ה אבל(  /רצז

בממון

אפי׳ להסוברים דלא מוקמינן אחזקה
קמייתא בספיקא דדינא ,מ״מ חזקת
ממון מהני  ............................ק ע  ,קעו ,קפח

כנגד ״תפוס״ לחוד

כשהספק הוא בפירושא דקרא  * .תר טו)ב ה ערה(

כנגד חמ״ק בלחוד . ..

בספיקא דדינא וליכא מוחזק .אי חולקין או
כדא׳׳ג .............................................................ד  ,י

בסיוע של ברי ושמא  ..................................ש ,שב
במקום שטר וכתובה  ..............................שא ,שו

אם פלוגתת סומכוס ורבנן הוא גם בספיקא דדינא,
עי׳ ערך ממון המוטל בספק

בשמא ושמא לכו״ע לא מהני להוציא
ממק  .................................................................ש ג

בתפיסה ,עי׳ ערך תפיסה
בספיקא דדינא אי מוקמינן אהמ׳׳ק ,עי׳ חזקת מרא
קמא

.

שג
 .ת סז

בספיקא דדינא ..................................................ש ח
בממק עניים  ..................................ל ה )ד׳ח ועפ׳ז(

עביד איניש דינא לנפשיה

פפק ממון
אמאי בספק ממון א״צ לחוש לאיסור גזל
א ו  /לט ,מג ,רצב* ,תקלט* ,תרו
אי ספק אבידה מקרי ספק איסורא או
ממונא .............................................

אי מהני להוציא ממון

ו ז  /שא ,שה

שכא-ג

גדר הדין .........................................

 ..ר ט

אם שייך גם במקום שאין ההלכה
ברורה  ..................................................רט ,רכב
צריך שהבע״ד יברר לבי״ד דעבד כדין

 .......ק כ

אי ספק נזקין מקרי ספק איסורא או ממונא רפו

אי מהני במקום דלכתחילה אין הדין כן  ......ר כ א

ספק ממק עניים ומתנות כהונה
א ט  /סג-ע ,רצ* ,תרה

לא שייך בזה פסול אוהב ובע״ד
ה ד)דיה וודכא(  /רכב

תרטח

מפתח

מפתח העדדם

עדנים

בספק קנס ................................................ק ב ,קצג

אין לומר נגד הכרעת הרמ״א

אי בפלוגתא דרבוותא מהני תפיסה מטעם
זה  ...................................................................ה נ-ד

אם מוחזק מעיקרא יכול לומר קים לי
אפילו כיחיד
..................................

להסוברים דמהני ,הד דין גמור ומאי דמהגי
תפיסתו הוא מתורת ודאי  ............רי ח ,רכג ,רמב

 .....................ל ו
לט

קם דינא
גדרו מטעם יאוש בעלים.. ..ל יב)ד׳ה והנה(  /שלח

עד אחד
האיסור בעד אחד יוחזק ,למלקות  ..............רסב-ג

גדרו מתורת זכיה בנכסים כל זמן שלא
נתברר הספק
............................

לחיוב מיתה  ....................................................ר ס ד

גדרו מטעם הפקר בי״ד..........

לממון  ..............................................................ר פ ו

גדרו מטעם דלא אמרינן ממ״נ ב תד
ל יב)ר׳ה וטעמא(  /שמא
גברי ........................

שמו ,שנ
.

שנג

בגדר המיעוט של ע״א בממון
רנד ,רסג* ,רנרב )בהערה(
ובדבשב״ע ....

הלכה כר׳ אבא רקם דינא  .ל יב)ד׳ה כתב(  /שמ

ע״א בממון היכא דליכא מוחזק*...תרב )בהערה(

 . .שמה

.

אם ע״א מהני להוציא מ״תפוס״
ע״א בהכחשה

שיז
צא

קים לי
אם נחשב כטועט ברי

ה א ,ו ט  /לט

,

מ״ט לא אמרינן קיס לי באיסורא  ...............א ו
אם טענינן ליתמי ושלא בפניו
.
קים לי

 .ה א  /ריג ,ריד

אם מהני רק בנדונית חתנים  ............................ה ב
אם בפלוגתא דרבוותא בעינן שיטען קים
לי להדיא  ...............................................ה נ  /רכג

שיטת הטור בזה...............
אי אמרינן קם דינא היכא דמהני
...
תפיסה ....

 .שמו ,שמז

אי יש לחלק בזה בין ממון לקנס  .................ש מ ה
אם הוא דוקא לאחר שכבר חלקו
 . . .ל יב)ו׳ה ודרב(  /שמב
בפועל .......
בגוונא דהבע״ד יודעים את האמת  .................שנה
בבא בטענה ברורה מודה ר׳ אבא דיכול
לטעון ממ״נ .................................ל טו)ד׳ה  Pאמת(
שני יוסף בן שמעון בעיר אחת ,בטעמא
דרבא
...................ל יג)ד׳ה ועדיין( ,טו

רוב
איתא קמן וליתא קמן

במה שנחלקו חכמי הש״ס לא מצי לומר
קים לי אפילו בזמנם ......................

ה נ ,ז ,ט

אם יכול לומר קים לי כמיעוט הריינים
בבי״ד .

לב

אם אלים מברי ושמא  ..................................ש ס ז

בפלוגתת הפוסקים אם יכול לומר קים לי
כפוסק אחד נגד רכים  ...................ו ו  /רצג ,רצו

כנגר דין אין ספק מוציא מידי ודאי

שלג

אם ברובא דאיתא קמן אמרינן סמוך
...
מיעוטא לחזקה

רעט

בספיקא דדינא שלא נזכר בש״ס .

סו ,רעה־רעז ,רפ ,רפח ,רפט
במקום שמיעטה התורה את הספק  ..............רעז

ה א)ד׳ה ודע(

בפלוגתא דרבוותא דתנאים
ואמוראים .............................................ה ב ,ט  /רנ

אם שייך דינא ד״יוחזק״ ע״י רוב
ל ב)ד׳ה והכר וה(  /ר ס ב־ג

דווקא כשלא נהגו לפסוק כפוסק שלחובתו  .ו ו

אם יש לחלק בזה בין איתא קמן לליתא

אם יכול לומר קים לי נגד מה שהכריע
 . . . .ו ו
הדיין מסברתו ...

קמן  ....................................................ר פ ג

אין לומר כפוסק שלא הביאו המחבר או
השו״ע .

לו

בט׳ חנויות אי אזלינן בתר רוב בשר או רוב
 .רנז
. . .
חנויות ■

כממון ,עי׳ ערך אין הולכין בממון אחר הרוב

מפתח

עדנים

מפתח הענינים

בדיני נפשות

תרמט

שכירות

בדברי התוס׳ בסנהדרין ג :וב״ק כז:
 1א״ג)ובהערות שס(
טעם הסוברים דלא מהני רוב בנפשות  ............ר ס

ישנה לשכירות מתחילה ועד סוף מיידי
רק בשכירות פועל ולא בשכירות
 ,ז ה )דה אבל(  /שפח-שצ
בתים וקרקעות. ..

בשיטת הרמב״ם דמחלק בין רובא דא״ק

גדר קנץ השוכר בבית

לל״ק ....................................................רעו

ביסוד חיוב תשלום השבירות ,אם הוא
עבור הקנין או עבור השימוש  .......................שפ ט

אי בנפשות חשיב הנתבע למוחזק
בעצמו  ...............................ו ג)דיה ע*כ(  /ר סז -ח
היכא דהוחזק ע״י הרוב לענינים אחרים  ...ר ס א

 . .שפט ,שצא ,שצח

בשוכר פועל לשנה יכול בעה״ב לחזור בו
באמצע השנה  t ..............................ה )ד׳ה ולפ״ז(

היכא דמסייעת לרוב חזקה  .........................ר ס ה־ן

בשכירות בתים אינו יכול לחזור בו באמצע
 tה )דיה זחהה(  /שצא
השנה............................

בגוונא דאין הספק יכול להתברר אלא ע״י
רוב  ........................................................ר ס ב ,ר סו

שכירות ליומא ממכר הוא ,גדר הדין .. .

שפט

אם קנינו של השוכר אלים מקנינו של
השואל................................

ת

היכא דע״י הרוב ליכא סיבה להסתפק  .........ר ס א

היכא דבא הרוב קודם המעשה
 1ב )דיה ודבר זה(  /רסב ,ר סו
בחיוב מיתה דבן סורר ומורה

 ................ר ס ה

ררבא וחזקה רובא עדיף
יסוד הדין  .........................................................ס ז
ברובא דאיתא קמן  ............................................ס ו
היכא דאין צריך שהחזקה תכדע כנגד

התב ..........

•תת

אי מהני רוב כנגד שתי חזקות....-...............שלב
אם רוב עדיף מחזקת ממון ........רנג ,שכג ,של,
•תקפו• ,תרא• ,תרו
במיעוטא דמיעוטא.-....................................רצח-ו

שבועה
לא מקרי נאמנות גמורה..
 ...................צה
אי בשבועת עד אחד בעי תביעה בברי .........רח
לענץ שבועה ,ברי ע״י אחר מקרי ברי  ........ר ח
סגי בתובע ע״פ רגלים לדבר ....ה א )דה ולי נראה(
אם בשבועה דרבנן נחתינן לנכסיה ____קצז״ח
אם שייך שבועת העדות בעד אחר ............קצח
גדר תקנת חשוד על השבועה ...................קצח
תרי גווני דעובועת הנוטלץ ...................קצח-ט
אק אדם מוריש שבועה לבניו ,גדר הדץ......רכו

זמן חלות שעבוד הנכסים בשכירות

 .........ש פ ו

אי שכירות מ ק ד תפיסה ברשות
ז א )דה ובעל(  /שסד -שסו
מאימתי נחשב השוכר למוחזק בשכירות
מטלטלין  .............ז ז)דיה והה(  /שצח • ,ת קנ א

שנים אוחזין בטלית
אם הד מוחזק בכולה או בחציה  ....י ו  ,כ ,תנב,

•תק• ,תקג
הד מוחזקות גרועה )תפוס( ___ טז ,רפד ,שיא,

•תקא )בהערה(• ,תקיח• ,תרא-ד
אי מוקמינן אחמ״ק  ----------א ד  /טז-כ א ,תנב
בגוונא דרוב ,ב ד ושמא,

ומגו __ נ ד ,נה ,שיא,

תנב• ,תקיח
גדר המוחזקות בחצר של שניהם__________ י ז
בטענת תקפה ממני _______ _________ • ת קו
בטענת השכרתיה  • .............................ת ק ה -י ת ק ט

כשהאחד נסרך • ...............................תקיט

תפיסה
אי מהני ,הכרעת הדבדם  .......................כ א  /עא
בטעם הסובדם דלא מהני ........י ב ,לה ,מח ,פד,

קרח ,קל ,קצ ,רטו ,שסד• ,תפד,
•תפו• ,תקכט• ,תקלב• ,תקלז,
•תקמד-ה• ,תקלח• ,תקסא-ב• ,תקפט

ממתח

תת

מפתח הענינים

יסוד הפלוגתא אי חקפו כהן מוציאין

מידו .....

...

בגוונא דהרוב הכריע הספק קודם שתפס  ....שיו

מז* ,תקמח-ט

להסובדים דמהני ,אי נעשה ל״מוחוק״ או
 .לט ,מ ,קז ,קנג ,שטז,
דהוי רק ״תפוס״

*תצו־״תצח
להסוברים דלא מהני ,אי לא נחשב
ל״תפוס״ כלל ,או דהוי ״תפוס״ ורק
ק צ ,שצז
דלא מהני תפיסתו לאפוקי מחמ״ק
שצו* ,תקמז

כמילתא דעבידא לגלויי . .
כשהספק הוא בתפיסה עצמה . . .
ממוחזק שאינו מ״ק

.ה ז  /ר מ

.מח* ,תקלא* ,תקנד

ממ״ק לחור שאינו מוחזק. . .

 .תל ט • ת קנ ח

לא מחני היכא דלית ליה דררא בגויה קודם
ח ו)ו׳ ה ולי נראה(  /תיז ,ת לז
.
שתפס
לא מהני בגוונא דליכאספיקא קמן

.

פז-פח

* .......................................תפב

מ״תפוס״ לכו״ע מהניתפיסה * ........................תקג
מ״תפוס״ מהני תפיסה אפי׳ בגוונא דליכא
ספיקא קמן * ...................................................תקג
כשהדין
תפיסה
מהני
אי
יחלוקו  ...............א ד ,ב ז ,ח ה  /ק ב ,קד ,ת מ א
לאחר שחלקו בפועל לכו״ע לא מהני

תפיסה

■

...........................שמן

היכא דנעשה ל״מוחזק״ ,מהני תפיסה אפי׳
אם הספק אינו שקול  .......................................ר י ז
היכא דחשיב ל״מוחזק״ מהני תפיסה אפי׳
לאחר שנולד הספק..
 ......................שעח
תפיסה מספק מוחזק
בהודאה כנגד הודאה

.
.

ק מו ,רפה
...

קי ב

תפיסה בחוב  .........מח ,עג ,קכב ,קל ,רכד,
תנט-תסא* ,תקנט )בהערה(
בספק של נזקי שכנים
בספק של חזקת תשמישים

רמג
 ......................ר מ ה

במסייע רוב לתופס . . . .

 .עו ,צז ,שלו

במסייע ברי ושמא לתופס

ען

ברוב פוסקים

.....................................

בגוונא דמהני תפיסה אי רשאי לתפוס
לכתחילה
 .........................קנו ,רמג ,תטו
בספק חיוב שמירה

.. .קנח

. .

ע״י שליח .......................

..קס

במקום אין ספק מוציא מידי ודאי. .
.

בספק יאוש.

..

בספק היתר אכילה של פועל
בגוונא דשתק המוחזק

שיז

.

קסא

.קפב ,ר ה
 .ק ס א ,רה-ו
*.תעה* ,הנפ

..

אי מהני תפיסה בכל דבר או דוקא מהחפץ
 .ט א-ב  /תנ ט־ ת ס ה
שנפל בו הספק
בספק קנס דאורייתא ודרבנן

. .

.קצד

בקנסא דמוכר עבדו לעכו״ם. .

.

קצו

בקלב״מ ובגרמא בנזקין

ב י)ד׳ה ובלעה(  /ק טז

בתפיסה בקנס אי מהני לחזור ולתפוס

לא מהני כנגד חזקה כל מה שתח״י הוא

שלי

ענינים

 ...קנן

אם לאחר שתפס הניח ברה״ר ,עי׳ ערך תפיסה
כברי ותפיסה בפלוגתא דרבוותא

תפיסה כברי
אי מהני  -הכרעת הדברים .

..

 ..כ ד

דעת הראשונים והפוסקים בזה
כ נ-ד  /עה־עט ,צח* ,תקעו
יסוד הדין וטעמו
נ נ״ד  /פד ,רטו* ,תצ* ,תקכט
להסוברים דמהני ,אם נעשה עי״ז
ל״מוחזק״ או דהוי רק ״תפוס״. . .לט ,קח ,קנ ה
גם הסוברים דלא מהני ,מודו דבגוונא
דאיתרע חמ״ק מהני  ..........................................פ ב
גם להסוברים דמהני היינו דוקא בספק
כ ה  /פז־פ ט ,קלו
לפנינו.........................
בטעם הדבר דבעי ספק לפנינו  ............צד ,ק לז
אם ספק לפנינו לענין וה הוא דוקא דררא
דממונא
.........
תפס בברי והניחו ברה״ר

צו ,ר טו

ג ז)ד׳ה והנה(  /קנג

לא מהני כנגד חזקה כל מה שתח״י וכר* .. .תפב
לא מהני במקום שהדין יחלוקו

כ  / 1ק א־ קו,
*תפג* ,תקסח

מפתח

מפתח הענינים

כשע״י תפיסתו מתבטלת הסיבה ליחלוקו
. .
מהני תפיסה .
לא מהני בשנים אוחזין בטלית

פלוגתא
*.תפט

פח ,קב,
*תפא-יתפג

בספק קנס ,לכו״ע לא מהני
נ יב)ד׳ה אמנם(  /קיט ,קב
אם תפיסה ע״פ עדים מקרי תפיסה בטענת
ה א )דה ול(  /רי
ברי ....
ע״י דין טענינן  ................................................ר י ג
תפס בטענת ברי וחזר השני ותפס .

ג  / 1קנ ה

תפיסה בספיקא דדינא
.ד ז  /קפ ח־ קפ ט

אי מהני ,הכרעת הדברים
בדעת הרי״ף ,מחלוקת הרמב״ן
...............
והרא״ש
בשיטת הרמב״ם

ד א-נ ,ז ב

קפב • ,ת קנ ט )בהערה(

בשיטת הסמ״ג.....................................

 .דו

בדעת הרא״ש והטור  , ...ד ח-יג  /קצב ,רא ,רב
אם נחשב לתפיסה קודם שנולד

הספק  .........................ג ה ,ד ו/ק פו ,קפז
בגוונא החזקת מ״ק איתרע
ה ח)ר ה אע־א(  /רמו

בספיקא דדינא שלא נזכר בש״ס..ה

א )ד׳ה ודע( ,ם

אם יש לחלק בין תיקו לבעיא דלא

איפשטא ................................................תיז
ביאור דעת הסוברים דתפיסה מהני בתו״ת
ואפ״ה בתיקו לא מהני  ...................קפח* ,תקלב
אמאי בכל תיקו הקידושין מקודשת מספק
והרי אין כאן כסף קידושין......................

דרבוותא

שלאחר

קכט

בירור השיטות והראשונים בזה

ה ו־ט  /קפא ,רלה ,רלו ,שמ
יסוד החילק בין פלוגתא דרבדותא
 .................................ה א-ו)ובהערות שם(

חתימת

הש״ס  .................................ה ט  /רנ-רנא
אי חשיב כתפיסה קודם שנולד

הספ?  ........................................ג ה ! קמב

תפיסה בקנס
אי מהני תפיסה בפ״נ קנסא..

כ ט-י  /קיב ,קיג

אי מועלת בזה תפיסה דוקא קודם הודאת
המזיק ■
 ..................................כ ט
אי מועלת בזה תפיסה בטענת ברי
ב וב)ר״ה אמנם(  /קי ט ,ק ב

תפיסה בקרקעות
ה א)ר׳ה
טעמא דלא מהני תפיסה בקרקע. .
והייתי(  /קעא-ב ,תכב
...

מקור הדין

שצז

אי בגוונא דליכא חמ״ק מהני תפיסה
ד ד )ר״ה תהו( ,ח ה /
והטעם לזה.
קעא ,ת מ א -ה* ,תקפב
להסוברים דמהני ,אי חשיב כה״ג למוחזק
או לתפוס  ..........................................ק ע א ,תל א
בתרי ותרי למ״ד ספיקא דאורייתא

ב <נ ז ה  /עד ,תב* ,תקעח*-תקפב
במילתא דעבידא לגלויי  .........................ז ז  /שצו
היכא שהדין כל דאלים גבר  .......................ת מד
אי מהני תפיסה ברשות בקרקע

.. .ו ז־ח  /שצז

ספק ברשות לכו״ע לא מהני בקרקע  .........תג -ת ד
בפירות המחוברים לקרקע

תפיסה בפלוגתא דרבוותא

לתיקו

ענינים

תרנא

 .ט ג  /שס א

שבירות קרקע בגוונא דבא בסוף החודש
נידון כתפיסת מטלטלין* ...............................תקנב
המחזיק בקרקע וליכא כנגדו חמ״ק נעשה
בעצמו למ״ק) ,חזקת יום אחד(  ...........ק ע ב ,תלב

תפיסה ברשות
אי מהני......................................

ז א  /שסא

בהניחו ברה״ר  .........................ג ז)ר׳ה והנה(  /קנג

בטעם הסוברים דמהני .......................ש ס ב ,שסג

אם מהני בקרקעות  ............ה ח)ד׳ה ובשעה( ,ט )דה
וקרוב(  /רמא

גדרה .........................קנ ה ,שסד ,שצו* ,תקמו
אם מהני רק בצירוף טענת ברי ...........ר ט ז ,שסג

תרנב

ממתח

מפתח הענינים

עניינים

אם מהני קודם שבאו לבי״ד *...............תצח״ט
בשתק לכסוף צווח ,ובשתק מתחלה ועד
סוף .................קמה-ו ,קסח-ט* ,תעא־*תצח
הקדשה בלא תקפה •...........................תקכ״ז
בחור השני ותקף  .............קנא* ,תצד*-תצח
בשתיקה  pnלבי״ד *......................תעט*-תפ

תפיסה בשכירות אם מקרי ברשות  .............ז א׳ ז
להסוברים דמקרי ברשות ,מאימתי חשיב
ברשות ___ז ז)ל׳ה ותה(  /שצח ,שצט ,יתקנא
אם יש לחלק בזה בין קרקע
למטלטלץ  ..............................ת-תא ,יתקנא
תפיסה ע״י בי״ד מקרי ברשות...קכג ,ריח ,תמג
אם חזר השני ותפס מוציאץ מידו  ................ג ז
תפיסה בתו״ת
בטעם הדבר  ..........................................קנ ה
אי מהני ..............א ה )ד׳ה והנה( ,ב א)דה ובעיני(
תפיסת פקדון אם מקרי ברשות
ז א)דה ומהו(  /שסד ,יתקמו
בטעם הסוברים דמהני
לה ,עד* ,תקכט* ,תקעט
שי׳ התוס׳ והרא״ש בזה ..............קלח ,יתקמו
יתקנ
)ובהערה(,
אם הוא גם למ״ד דתו״ת ספיקא
דרבנן ...............................צב ,רלט* ,תקפ
בפלוגתת האחרונים בטעם הסובדם
שסט
.........................
דפקדון לא מקרי ברשות
/
בקרקע .............ז ח)דה ולדעתי(  /תג-ד* ,תקעח
תפיסה ברשות אינו אלאבראוי לקנין...........תרח
אי חשיבא כתפיסה בטענת
בד  2 ................ה )דה ודע( ,ה א )ד׳ה ולי(  /רי
אם הלוואה מקרי ברשות ...............ז ב ז ה )ד׳ה
ובאורם(  /שסט
אי מהני תפיסה ברשות כשהדין
תפיסה קודם שנולד הספק
יחלוקו......................................שסה ,יתפה
אם מהני — הכרעת הדבדם  ...........נ נ)דה ונם(
ספק תפיסה ברשות ...........................שסו ,תג
דעת הראשונים והפוסקים בזה  .............ג א ,נ ב
בספק תפיסה ברשות מהני תפיסה כחזרה ....שסז
בשי׳ הרשב״א ......עה ,עו* ,תצג* ,תצח*-תקא
בתפיסת שליח הלוה עבורהמלוה  ................ק ס
בשי׳ הרא״ש  .......................נ ב>  /קכה־קלג,
אי בר שטיא מקרי תפיסה
*תקמה )בהערה(
ברשות ...................ז ח)ד״ה ולפי(  /תד ,יתקעט
בשיטת רש׳׳י ...........................................עז
אי מחליף פרה כחמור רלדה מקד
טעם הסובדם דמהני תפיסה קודם
ברשות  ................................צח ,תה• ,תקעו
הספק .........................................קמג ,קמד
אי מחליף פרה בחמור ומת מקרי
אי מהני בגוונא דנולד הספק למעליותא
ברשות .....................................צח* ,תקעו
דהתופס  ............................ג ו  /קמה* ,תצג
תפיסה ברשות בקרקע  t...........ן)דה ודע(  /שצז
בטעם הסובדם דלאמהני  ......................ק מ ד
אי מהני תפיסה ברשות בקרקע במקום
תו״ת ............ז ח)דה ולדעתי(  /עד ,תב* ,תקעח
אם גם כשהדן יחלוקו בעינן נולד הספק
לגדעותא .....................קמט* ,תצג)בהערה(
תפיסה ברשות בקרקע היכא דאיתרע
חמ״ק t........................ט )ד׳ה ונראה(  /תח ,תט
בגוונא שהוכרע הספק קודם שתפס ועכשיו
נולד ספק חדש אולם על סיבת הזכיה
תפיסה ברשות בטעות  ............................שסא
שכבר נסתפקנו בהקודם *.........תצג)בהערה(
בגוונא דאיתרע חמ׳׳ק  ........ז י)דה וועראה(  /תיד
תפיסה כשנים אוחזיץ בטלית
למ״ד דמהני ,אם חזר השני
כצווח מתחילה ועד סוף ...............פח ,קב ,קו,
ותפס ................................ג ז)דה ודע(  /קנ
•תפא־*תצ

מפתח
גשהדין יחלוקו ...............

עדדם

מפתח הענינים
, . .

קלב

בשעה שנולד הספק  ............ג ו)ד׳ה רואה(  /ק מז
היכא שהדין יהלוקו ותפס בשעה שנולד
הספק ,לכו״ע מהני תפיסה  .........ע ז  ,קכד ,ק מ ט
אי פלוגתא דרבוותא מקרי תפיסה קודם
הספק  .............................................................ק מ ב
אם קודם שבאו לבי״ד מקרי קודם שנולד
הספק  ................................................ק כ ה ,ק פ ה־ו
שאלה ופקדון אי מקרי קודם שנולד הספק  .....ג ד
שי׳ התוס׳ והרא״ש בזה
ג ו)ד׳ה וזד,ו(  /קלד ,קל ח
טעם הסוברים דלא מ ק ד קודם
הספק ...................................................ג ה  /קל ה
להסוברים דמהני תפיסה קודם שנולד
הספק א״צ בזה ספק לפנינו  ...................ק לז
אם הלוואה מקרי תפיסה קודם הספק . . .

תרנג

למ״ד דמוקמינן אחזקה מהתורה ,גדר החזקה
אינו מתורת הכרעה  ............צב ,רל ,רלט• ,תקפ
בנידון אי כמאן דאיתנהו או כמאן
דליתנהו  ..............................כ ה,

חזקה בתו״ת לא מהני להוציא מהמוחזק  .......רל
אי מוקמינן בתו״ת אחמ״ק  ............ה ו * /תקפא
להשיטה דלא מוקמינן אחמ״ק בתו״ת ,אם
יחלוקו או הממע״ה  ............................עד* ,תקפג
ז י  /שעה ,תיב

תו״ת על פרעון השטר ...

אי מ ק ד דררא דממונא עי׳ ערך דררא רממונא
בענין תפיסה בתו׳׳ת עי׳ ערך תפיסה בתו״ת

ענינים שונים
אין ספק מוציא מידי ודאי .........
הודאת כעל דין

אם מהני רק בצירוף טענת ברי  ..........ג ב  /ק רו
בתיקו ובפלוגתא דרבוותא  ......................ג ה ,ד ו

תפיסה שאינה ראויה לקנין
אי מהני  ...........................ח א )ד׳ה ונענרתי(  /תכ ה

ק ס א -ב ,שלג

 -אם בעי אמירה

.שע

להסוברים דמהני ,אי מהני בזה תפיסה
בחזרה  ..................................................ג ; קנא-ג

ז י  /רכ ט ,תיג

*תעז
הודאת בעל דין באופן המסופק
*תצב
הלכה כאת׳׳ל  ........................................ר ב  /ק ס ג
טובת הנאה  ...................................................ק ס ז
טענינן ,גדרו להעמיד חזקה דממונא .............ריד
יאועו בחוב ............................................ק י ז  ,שנו

להסוברים דלא מהני ,אי חשיב לכה״פ
״תפוס״ בממון  ...........................תי ט ,תכה ,תכו

יאוש בטעות בקטנים ובקרקע

ראר לקנין היינו ראוי לקנין
גדלה  ..............................ח א)ר׳ה ובעניותי(  /תכ א

ממונא מאיסורא לא ילפינן ................................לב

אי בחזקת מטלטלין בעי תפיסה הראדה
לקנץ  ........................................ ...............תכ ,תכג
בחרעז שוטה וקטן דהגברא אינו ראר
לקנק ....... .......................................................ת כ א
בתפיסה בקנס בזה״ז״  ...................................ת כ א
בגוונא דליבא חמ״ק בנגד
תפיסתו  .........................ח נ)ד״ה וראה(  /תכח-תל

תרי ותרי
ביאור השיטה דבתו״ת לא מוקמינן אחזקה
מהתורה  ...........................ל ה ,רכ ח-ט ,רעג ,תיג

שלח ,שלט ,שמח
מבית כהונה ,ג ד ת  ..........................................ק סו
מעילה ,גדר איסורו  ............................................לו
ספיקא דאודיתא לחומרא .שי׳ הרמב״ם — .קפא,
ריב
פ ד ק פטר חמור ,גדרו ......................................מ ו
קנס ,מודה בקנס פטור ................................ _....קיג
קנם ,חצי נזק צרורות  ..........................................ר
שטר ,אי חשיב כגבד  ...........ש א ,שב ,שו ,שעא
בטעם הדבר .................................................... _...לג
שטר — עד ם החתומים על השטר נעשה
כמי שנחקרה  ......................................................צ ב

יוחק בספר לעד
לע״נ

האישה הצדקנית
אשת חיל עטרת בעלה
רודפת צדקה וחסד

מרת דחל גולדווטר ע״ה
בת

הר״ר אלכטנרד א פרי ם ז׳/ל
נלב״ע ב׳ אייר תשנ״ח

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח ע״י בעלה יבלחט״א
הרב חיים יחיאל גולדווסר שליט״א
מונסי ,ניו יורק

מצבת זכדון
הרב יצחק

לע״נ
ב״ר חיים שלמה

גולובנציץ

נלב״ע ג׳ באייר תשנ״ה

ולע״נ רעייתו
מרת י ה ו ד י ת בת  nחיים קלמן ע״ה
נלב״ע כ״ח אדר ב׳ תשנ״ה

ת.נ.צ.ב.ה.

זצ״ל

לעילוי נשמת
י׳ שלום שכנא

בן

חיים יעקב רותם )רוטנברג(

אשר שירת הציבור באמונה
נלב״ע ט׳ כסלו תש״ס

ולעילוי נשמת
מרת יפה שיינדל  mיחזקאל ע״ה רותם )רוטנברג(
אשר חייה היו קודש לעזרת הזולת
נלב״ע כ״ה כסלו תשמ״ט

ת.נ.צ.ב.ה.

לזכר עולם
מוקדש לע״נ אבינו יקירנו

ר׳ א 1רהם ב״ר משה הכהן ז״ל רימר
נלב״ע ג׳ באלול תשמ״ה

ת.נ.צ.ב.ה.
הונצח

ע״י אשתו מרת שושנה דימר
וע״י בנו ר׳ כרוך הכהן דימר

תחי׳
הי״ו

התודה ורזבדכה
לאמו״ר
הר״ר יאיר ישראל שליט״א
וא״מ מרת ח מ ר ה תחי׳
למו״ח
הרב הגאון רבי יצחק וואלך שליט״א
וחמותי מרת לאה תחי׳
לאחי
הר״ר יזהר אהרן שליט״א
ורעיתו אהובה תחי׳

שסייעו מהונם בהוצאת חיבור זה
ישלם להם השי״ת כגמולם הטוב
ויבורכו בברכה האמורה בתורה
ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת

לעילוי נשמת
הי ב יחיאל הכהן ז״ל
נין ונכד לרבינו בעל קונטרס הספיקות
הוקדש ע״י בנו
הרה״ח אליעזר כהנא ליברמן שליט״א
ומשפחתו ,ניו יורק

