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 בס"ד
 ע"טחורף תש-ע"חאלול תששי                      ליפרק שמסכת בבא בתרא                    

 
 כ"ח  ע"א

יש לעיין ביסוד הך דינא  -א(     חזקת הבתים וכו'
דחזקת ג' שנים אי הוי ביסודו ראיה, וכמין אנן סהדי 
שהקרקע של המחזיק, או דאינו בתורת ראיה אלא 

במקום המ"ק.   וותו כמוחזקדמועלת החזקה להש
שהביא  והנה יעויין בחידושי הריטב"א ריש מכילתין 

פלוגתת ראשונים אי צריך המחזיק לישבע שבועת 
היסת, דדעת הרמב"ם פי"א מהל' טוען ונטען ה"ב 

ים דצריך לישבע, ודעת הרא"ה,  "דחזקה במקום עד
או שטר עומדת ואין עליו שבועה כלל ואפילו התובע 

דדעת הרא"ה אה לכאורה דבהכי פליגי, רנו".  ברי
כמו שכתב להדיא, דחזקה חשיבא כעדים ושטר 
ומהוה כמין ראיה שהקרקע שלו, אשר ממילא אין 
בזה שבועת היסת, אכן הרמב"ם ס"ל דלעולם לאו 

א מדין ראיה אתינן עלה, ואין פעולת החזקה אל
ליחשב המחזיק כמוחזק ולא המ"ק, וכיון דסו"ס 

קע שלו שפיר אית בזה דין שבועת ליכא ראיה שהקר
 היסת

וכן משמע באמת דכן היא שיטת הרמב"ם דפעולת 
פי"א טו"נ החזקה אינה אלא לשוותו למוחזק, עי' 

ב שכתב, וז"ל: כל הקרקעות הידועות לבעליהן -ה"א
בחזקת  אע"פ שהן עתה תחת ידי אחרים הרי הן

בעליהן כיצד וכו' במה דברים אמורים שמצריכין 
ביא ראיה או להסתלק בשלא נשתמש בה ראובן לה

ם שאכל פירות קרקע זו זמן מרובה אבל אם הביא עדי
שלש שנים רצופות ונהנה בכולה כדרך שנהנין כל אדם 
באותה קרקע וכו' מעמידין אותה ביד ראובן וישבע 

ו נתנה לו ויפטר וכו', ראובן היסת שמכרה לו שמעון א
ת החזקה עכ"ל. הרי משמע להדיא מדבריו דכל פעול

היא דאין אומרים לו להמחזיק להביא ראיה או 
א מחשבינן לי' כמוחזק.  )ומה שכתב להסתלק אל

מפני שאומרים לשמעון אם אמת אתה בהמשך דבריו 
טוען שלא מכרת ולא נתת למה היה זה משתמש שנה 

אין הכונה דהוי ראיה שהוא אחר שנה בקרקעך וכו', 
ע מוחזקות של המחזיק, אלא דמהאי טעמא הוא דגר

דהמ"ק ועל ידי כך מחשבינן להמחזיק כמוחזק, 
אשר   1וכן דקדק מו"ר זצ"ל מדברי הרמב"ם.וז"פ.( 

לפ"ז מובן היטב מאי דס"ל להרמב"ם דאף היכא 
 דאית לי' חזקת ג' שנים שבועת היסת מיהא בעי.

שכתב, וז"ל: וכן יש   הריטב"אוע"ש עוד בחידושי 
מי ארעא ביד שאומר שאין חזקה מועלת אלא לאוק

לא  המחזיק כשהוא בתוכה אבל להוציא מיד אחרים
מהניא וזה אינו דאם כן יכנס שם המערער שיש לו 
עידי אבות ויטרוק גלי באנפי' ובטלת כל החזקות 
אלא ודאי דליתא וכו' וכן הורו לי רבותי שיחיו, עכ"ל.  

יטה זאת דלא מהניא חזקה אלא לאוקמי ארעא וכש
המאירי בב"ק דף וכה, כ"כ ביד המחזיק כשהוא בת

 ע"ש שכתב בטעם הדבר,, ד"ה כבר בארנו קי"ב
ד"עידי חזקה אין מועילים אלא להעמיד המוחזק 

ע"פ משנ"ת, דיסוד דין בחזקתו".  וביאור דיעה זו, 
 חזקת ג' שנים אינו אלא לשוותו למוחזק נגד המ"ק,

אבל אינו ראיה או אנן סהדי המועיל להוציא מחזקת 
"ל הא דמחשיבין את המחזיק כמוחזק מרא קמא, וס

מועלת החזקה  לא שייך אא"כ הוא בקרקע דאז
לשוותו מוחזק בקרקע, אבל היכא דאינו שם לא שייך 
להחשיבו כמוחזק.  אך אילו הוה אמרינן דחזקה מדין 

פשוט דלא ראיה היא המועלת להוציא מחזקת מ"ק, 
היה נפ"מ בזה אם המחזיק בתוכה או אינו  בתוכה.  

ן מוכרח דהדיעה הסוברת דמהניא חזקה אף ואי
מדין ראיה היא, דיתכן  באינו בתוכה ס"ל דחזקה

דאם מדין מוחזק הוא שפיר מהניא לשוותו מוחזק 
בקרקע אף שאינו בתוכה, וכדחזינן דעל ידי חזקת 
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ם ע' חידושי ר' נחוהט"ו וט"ז ע"פ סוגי' דלקמן דף נ"ז, עי' 
 רל"ז, ואכמ"ל.

אינו בתוכה, מ"ק חשיב המ"ק כמוחזק בקרקע אף ד
 כן ביאר בזה מו"ר זצ"ל.

י הרשב"א לקמן ל"ב ע"ב וכן הביא מו"ר זצ"ל מדבר
יסוד דינא דחזקה הוא דמשווהו להמחזיק מוחזק, ד

נן בכולי פרקין מגו אפי' ריוז"ל: ולדבריו הא דאמ
בארעא ה"מ היכא דאחזיק בה תלת שנין דבהכי נפקא 
לי' מחזקתי' דמוכר וקמה לה בחזקתי' דלוקח 
וכדאמרינן בריש פרקין למאן דיליף לה משור המועד, 

דיא כהנ"ל.  ומה שהביא ראיה מהא עכ"ל, הרי לה
דילפינן לה משור המועד, פשיטא דאין כונתו דדווקא 

ליף משור המועד הוא דגדר חזקה הוא כן, להך מאן די
ראיה הוא שהביא משם, דלא פליגי הולכי אושא אלא 

      ורבנן בעיקר הפעולה דחזקה האיך מהניא, וז"פ.
ר חזקתן (     והעבדים וכל שהוא עושה פירות תדיב

עי' חידושי הרשב"א  -שלש שנים מיום ליום
שהקשה, וז"ל: קשיא לי אמאי תנא הכא העבדים 

משמע דדוקא משום דעושין פירות תדיר חזקתן ד
שלש שנים הא לאו הכי לא בעינן שלש שנים ואמאי 

להו כגודרות דאין חזרתן  הא מנפשייהו קא אזלן והוו
מ' ויש לאלתר אלא לאחר שלש שנים וכדאמרינן בג

לומר דגודרות אין להם חזקה לאלתר אבל לאחר שנה 
נן מניחין ים שדרך הבעלים להקפיד בכך ואיאו שנתי

אותן ביד אחרים יש להן חזקה ועבדים נמי אי משום 
האי טעמא לאחר שנה או שנתיים סלקא להו חזקה 
וכו' אי נמי י"ל דעבדים תרי טעמא אית בהו חד 

ום שעושין פירות משום דאזלי מנפשייהו ועוד מש
תדיר וכיון דעבדים הוקשו לקרקעות תנא להו הכא 

בהו נמי משום בהדי חזקת קרקעות הואיל ואית 
 דעושין פירות תדיר, עכ"ל.

דבלא מאי דבעינן ג' שנים מיום ליום יסוד קושייתו, 
כקרקע להוציא מחזקת מ"ק, בעינן אף בלא"ה ג' 

ליכא  שנים כגודרות, דאף דהתם כיון דמטלטלין הוא
בזה חסרון דחזקת מרא קמא, מ"מ עד כמה דאמרינן 

סה דמנפשייהו עיילי לא שייך בזה הוכחת התפי
ן ג"ש דתו לא נימא נשות בה, אשר לזה בעימוההשת

דמנפשייהו עיילי, דעד כמה שהשתמש בהם ג' שנים 
לכזה אורך זמן לא הוה שתקי בעלים הראשונים, עי' 

 ברכת שמואל למכילתין סי' כ"ו.
וצו הא', דלעולם להסיר החסרון דמנפשייהו ירות

אלא  אזלי לא בעינן ג' שנים, ומאי דבעינן ג' שנים אינו
משום דהוה כקרקעות ואין יוצאין מחזקתת אלא על 

, דכל ג' שנים מיום ליוםג' אכילות, דהיינו אכילת ידי 
שנה חשיבא אכילה אחת, ועל ידי ג' אכילות אלו 

  .מועד דיוצא מחזקתוילפינן להולכי אושא משור ה
ואילו תירוצו הב', דלעולם בעינן ג' שנים מתרי טעמי.  

דבשלמא גבי קרקע שפיר בעינן  ויש לעיין בדבריו, 
למילף משור המועד דבעינן ג' אכילות להוציא מחזקת 
מ"ק, דקרקע לעולם בחזקת בעליה עומדת ולית בזה 

, אבל עבדים הרי )עי' תוס' ב"מ ק"ג ע"א( תפיסה
אמאי ניבע בזה ג' אכילות שייך בהו תפיסה, ו שפיר

 להפקיע מחזקת מ"ק, וצ"ב.  
אכן דברי הרשב"א מבוארים בחידושי הריטב"א 

ד"ה ופריק, ע"ש שכתב, וז"ל: נראה לקמן דף ל"ו 
מדברי מורי הרשב"א נר"ו דאעבדים קיימי דיש להם 
חזקה לאחר שלש שנים דוקא מפני שעושה פירות 

נים אבל רשותו זמן רב שלש שתדיר ואולי ישתהו ב
גודרות נהי דאין להם חזקה לאלתר אבל יש להם 
חזקה בכדי שדרך הבעלים להקפיד שלא להניחן 

הרי דפועלת הא דעושין ברשות אחרים וכו', עכ"ל.  
, דכיון דעבדי ראיית התפיסהפירות תדיר הוא בעצם 

דרך הבעלים להקפיד להניחן עד ג'  פירות תדיר אין 
א בידו אלא אחר ג' "ה לא מהניא מה שהושנים ומשו

איכא ב' טעמים דאין שנים. ולפום תירוצו הב', 
תפיסתו תפיסה אלא אחר ג' שנים, הא', כיון 
דמנפשייהו אזלי, והב', כיון דעושין פירות תדיר.  
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נמצים למדים מדברי הרשב"א, דמאי דבעושה פירות 
תדיר בעינן ג' שנים בקרקע ובעבדים אינם מטעם 

רדים, דבקרקע הוא משום אלא משני טעמים נפ אחד
דילפינן משור המועד דלהוציא מחזקת מ"ק בעינן ג' 

ת, דהיינו, בעושין פירות תדיר, אכילת ג' שנים ואכיל
דעד מיום ליום, ואילו בעבדים היינו טעמא משום 

 ג"ש ליכא ראיה בתפיסתו.
ועי' חידושי הריטב"א בסוגיין שכתב, וז"ל: ונ"ל 

ירות תדיר לא היו נה שאלמלא שעושין פמלשון המש
צריכין ג"ש אלא כיון שעבדו ברשות שנה או שנתיים 
כפי שדרך בני אדם להקפיד בהם הוי חזקה והילכך 
הגודרות שאין להם חזקה לאלתר משום דאזלי 
בשוקא וכו' יש לומר שאינם צריכן שלש שנים מ"מ 
כיון שאין עושין פירות תדיר אלא כפי מה שדרך בני 

חן ביד אחרים וכו' ומיהו אין דם להקפיד שלא להניא
הסוגי' דלקמן בגמ' דאיתמרא גבי גודרות מתיישבת 
לפירוש זה והנכון דהעבדים והגודרות כיון שאין להם 
חזקה לאלתר אוקמינהו רבנן שלש שנים כדין הבתים 
שלא לתת דבריהם לשיעורין כפי מה שבני אדם 

א אסיקנא מקפידין וכדאיתא בגמ' ותדע עוד דה
בנן טעמא דשלש שנים היינו דעד הכי בגמרא דלר

מזדהר בשטרי' וגודרות על הרוב לא בני שטרא נינהו 
אלא ודאי דתו לא פלוג רבנן וכו', עכ"ל.  הרי דפליג 
אדברי הרשב"א וכתב דבין גודרות בין עבדים בעינן 
בהו ג' שנים ומטעם אחד, דלא פלוג, דלא נתנו 

למאי יו, לעיין לכאורה בדבר דבריהם לשיעורין.  ויש
דמסקינן דטעמא דרבנן משום דטפי מתלת לא מזדהר 
איניש בשטרא, נימא דמאי דבעינן גבי עבדים ג"ש 
היינו משום דהרי כותבין עליהן שטר, ואית בהו עיקר 
טעמא דחזקת ג"ש, וכדמבואר מדברי הריטב"א עצמו 
שה"ר לדבריו ממאי דטעמא דחזקה לרבנן משום 

ועל גודרות הרי לא לא מיזדהר בשטרא,  דטפי מתלת
כתבינן שטר, דמשמע להדיא דאילו הוה כתיבנן 
עלייהו שטר שפיר הויא דין ג' שנים דידהו מעיקר דין 
החזקה, וא"כ קשה כנ"ל, אמאי הוצרך גבי עבדים 
למימר דה"ט דבעינן ג"ש משום דלא פלוג.  והמוכרח 

ג"ש לכאורה בדברי הריטב"א, דס"ל דמתני' דטעמא ד
פירות תדיר אינו אלא לחכמי  הוא משום דעושה

אושא דילפינן לדין חזקה משור המועד, דלדידהו הרי 
לימוד דהולכי אושא לא שייכא בעבדים, וכמשנ"ת 

ן יבדברי הרשב"א, ועל כן ס"ל להריטב"א דע"כ דא
באמת טעם ג' שנים גבייהו אלא מדין לא פלוג.  )ו

י אושא כלא כהונחלקו הראשונים בזה אי מתני' דווק
פי' כרבנן.(  אכן להלכה דק"ל כרבנן וטעם או א

החזקה הוא משום דטפי מתלת לא מזדהר, אה"נ 
דמאי דבעינן ג"ש גבי עבדים מעיקר הדין הוא כיון 

 דכתבינן עלייהו שטר.
ודעת הרמב"ם פ"י מהל' טו"נ ה"א וה"ד נראה 
דגודרות אין להם חזקה לעולם, ואילו עבדים יש להם 

מ ובסמ"ע סי' קל"ה חר ג"ש, עי' שם במ"חזקה א
ובעזהשי"ת סק"ג, והגהות הגר"א לקמן ל"ו  ע"א.  

 2יתבארו הדברים במקום אחר.
היינו שרוב  -(     תוד"ה חזקת הבתים ובית הבדיםג

העולם דורכים אז בזמן לקיטה אבל יש בני אדם 
עי' קובץ  -שמצניעין כל השנה דורכין במעט מעט

ד דהולכין בממון אחר העיר, למ"אות צ"ט ששיעורים 
הרוב אמאי לא יוכל המחזיק לומר אני מרוב העולם 
שיש להן זמן קבוע ואינני צריך להחזיק ג"ש מיום 

דקושייתו מעיקרא ליתא,  ממו"ר זצ"ל שמעתיליום.  ו
דפשוט דכונת התוס' לומר דמאחר דאיכא הך 
מיעוטא דאינשי המצניעין כל השנה ודורכין מעט 

הרי שפיר חשיב בית הבד עושה פירות מעט, שוב 
אלא דיש לבאר   תדיר, וממילא צריך ג"ש מיום ליום.

קושיית הקוב"ש, דניזיל בתר רוב ויקבע הרוב שאין 
פירות תדיר, אלא דבזה י"ל  בית הבד חשוב עושה

דלא שייך למיזיל בתר הרוב, דלא אזלינן בתר הרוב 
ין אלא היכא דהרוב סותר את המיעוט, אבל הכא דא

המיעוט סותר להרוב לא שייך למיזיל בתר רובא, וכן 

                                                           
 רל"ח-עי' חידושי ר' נחום ע' רל"ז 2

ראיתי שהביא הגר"ר גראזאווסקי זצ"ל בשם הגרב"ד 
  )שמעתתא דבי רב ע' שמ"ז(.  זצ"ל

ב"א שתירץ קושיית התוס' באופן ועי' חידושי הריט
וביד רמה אות א' כתב דנהי דאינו מתשמש   אחר.

ר בבית הבד אלא זמן מסויים בשנה, מ"מ הרי בשא
 ימות השנה משתמש בו לאוצר לכלי תשמישו, ע"ש.

לפי שכשאמרו ג' שנים  -ד(     רש"י ד"ה השלחין
 -לחזקה כל הראוי לצאת ממנה בג' שנים אמרו

הא דבעינן מיום ליום מעצם החפצא מבואר מדבריו ד
לאכול כל הפירות היוצאים בג' שנים.   דהחזקה הוא

משו"ה בעינן אכן יעויין ברבנו גרשום שכתב, וז"ל: ו
מיום ליום כדי שלא יכול לטעון המערער אני באתי 

שהיה משתמש בו לפיכך לא מחיתי לשם ולא ראיתיו 
ום ולכך צריך שיביא עדים שראוהו משתמש בו בכל י

לפי שבאלו משתמשין בהן בכל יום, עכ"ל.  ומבואר 
מדבריו דלא כדמשמע מדברי רש"י, דבאמת מצד עצם 

עינן מיום ליום, רק משום החפצא דהחזקה לא הוה ב
דאי לא היה שם מיום ליום היה בזה תירוץ להמ"ק 

ולדבריו מבואר דבעינן באמת עדות אמאי לא מיחה.  
או הכי יכול המ"ק שהיה שם כל יום ויום, דהא אי ל

 לטעון שלא מצאו שם.
והנה בהא דחזקת בית הבדים ג"ש מיום ליום כתב 

שלאחר דריסת  רבנו גרשום , וז"ל: זהו בד של זיתים
הזיתים מניחין שם השמן ומסתפקין הימנו בכל יום 

א כפירושי הראשונים הנ"ל באות ויום, עכ"ל, והוא דל
ויום אין  ג'.  ופשוט דמה שמסתפקין הימנו בכל יום

זה השתמשות של בית הבד, אלא יתכן דרבנו גרשום 
בזה לשיטתו, דבכה"ג שמתספקין שם הימנו בכל יום 

באתי לשם ולא ראיתי אותו,  ליכא למימר אני
 דדווקא מהאי טעמא הוא דבעינן מיום ליום.

ובחידושי הרשב"א כתב, וז"ל: לאו למימרא שיהא 
וכל פירות צריך לאכול פירות בכל יום שאין אדם א

שובכו בכל יום ואין דרך הבעלים להשתמש בעבדו 
ביום ובלילה אלא תדיר כדרך הבעלים קאמר 

פירותיו בזמן ידוע אבל  ולאפוקי שדה הבעל שאוכל
אלו אין להם זמן ידוע אלא שבכל עת אדם אוכל 
פירותיו וכל שאכל כדרך שהבעלים רגילין לאכול 

ז"ל משמו  ב בעל העיטוררלו חזקה וכן כתב העלתה 
של ר"ת ז"ל, עכ"ל.  והיה אפשר לבאר דלדבריו דין 
מיום ליום הוא בעצם החזקה ודלא כדברי רגמ"ה, 

החפצא דהחזקה לא בעינן כל יום וס"ל דמצד עצם 
ממש.  אלא דיש לבאר דבריו באופן אחר , והוא ע"פ 

במכילתין אות א', ע"ש שכתב בא"ד, דברי הרמ"ה 
מיום ליום דלא קיימא לי' וז"ל: והיינו טעמא דבעינן 

חזקה אלא היכא דאשתמש בי' בההוא מידי בדרך 
קבע כדרך שהבעלים משתמשין דאי לאו הכי מצי 

מיטען כיון דחזאי דלא הוה משתמש בי' אלא מערער ל
דרך עראי אמינא לאו לאחזוקי בי' קא בעי אלא 

וין ואמטול אקראי בעלמא הוא ולהנאת שעה קא מכ
ו', עכ"ל.  הרי דמאי דבעינן מיום הכי לא מחאיי בי' וכ

ליום אינו מצד עצם החפצא דהחזקה כדמשמע 
לכאורה מדברי רש"י, אלא שלא יהא יכול המ"ק 

רץ אמאי לא מיחה דהוא משום דסבר דלהנאת לת
שעה נתכוין המחזיק.  ואין זה כדברי הרגמ"ה שהוא 

ולהרגמ"ה בעינן משום שיוכל לומר שלא מצאו שם, 
ויום, ואילו להרמ"ה סגי במאי עדות על כל יום 

דמשתמשי בי' אינשי.  ומאי דלא כדמשתמש בה 
ה חיישינן באמת שמא יבוא ולא ימצאנו, היינו לכאור

משום דליכא חשש בזה דקלא אית לי' דהוא מחזיק 
 ומשתמש בקרקעו.

והנה דעת רש"י דמתני' ר' ישמעאל ור' עקיבא ורבנן 
היינו רבנן דמתני', ור' דס"ל דבכל שדה בעינן ג"ש לאו 

ישמעאל ור"ע באו לפרש רבנן דמתני'.  ובחידושי 
הרשב"א פליג עלי' )וכ"ה ברי"ף והרמב"ם שהביאו 

ה אף דק"ל כרבנן דרב ושמואל( וס"ל מתני' להלכ
י' ור' ישמעאל ור"ע, ורבנן נדלעולם פליגי רבנן דמת

דמתני' הן הן רבנן דרב ושמואל, עי' שם ברשב"א 
.  והנה לשיטת רש"י נתבאר דס"ל דג' שהאריך בזה

שנים מיום ליום הוא עצם החפצא דהחזקה, דזהו 
 האכילה דבעינן, ע"כ דכד אמרי רבנן דמתני' דבבית

הבעל בעינן ג"ש ואינם מיום ליום הכונה דלא בעינן 
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אכילת שנה שלימה, אשר זהו כר' ישמעאל, דאילו 
זקה דג' שנים לרבנן דרב ושמואל לעולם בעינן ח

למים.  אכן למשנ"ת בדעת הרשב"א כדברי הרמ"ה ש
נראה דמאי דבעינן מיום ליום אין זה מעצם החפצא 

שי אינשי דהחזקה, אלא היינו בכדי שיהא כדמשתמ
ולא יאמר המ"ק דלהנאת שעה הוא שם, אך מצד 
עצם החזקה לא הוה בעינן מיום ליום ושפיר חשיב 

ברי מדוייק באמת בדג"ש אף שאינן מיום ליום, וכן 
הרשב"א דמיום ליום דבעינן הוא שלא יראה כגזלן.  
אשר לפ"ז אין במאי דבבית הבעל לא בעינן מיום ליום 

דרב ושמואל דבעינן סתירה למאי דקאמרי רבנן 
חזקת ג"ש מיום ליום, דכונת רב במאי דקאמר מיום 
ליום היינו דבעינן שעכ"פ יעבוד בשדה כל ג' השנים 

השנים, וכמו שמבואר כל ג'  אכילהן אבל לא בעינ
מתוך דברי הרשב"א, אשר לפ"ז שפיר ס"ל להרשב"א 
דרבנן דמתני' הן הן רבנן דרב ושמואל.  וכדומה לזה 

 צ"ל.  אמר מו"ר ז
שאין לך אדם  -ה(     רש"י ד"ה שדה בית הבעל

הרואה את חבירו שזורע את שדהו לאכול פרי העשוי 
שלש  כתב פרי העשוי לשנה, ולא פירות -לשנה ושותק

שנים, אף דבשנה אחת לא סגי. והיינו טעמא דג' 
אכילות דבעינן פירושו ג' הוכחות דשתיקת המ"ק, 

המחזיק לא סגי ובראיית השתיקה דעל ידי אכילת 
אלא דבהשנות ראיית השתיקה להוציא ממרא קמא, 

על אכילתו ג' פעמים מועיל  ד"ז לשוותו מוחזק, 
' כוותי' )עכ"פ לר' ישמעאל דיליף משוה"מ דמתני

לשיטת רש"י(, וכמש"כ בע"ב בד"ה תיהוי חזקה 
דשלש שנים מפקי לי' מרשות מוכר, כלומר דעל ידי 

 פ.כך נעשה המחזיק למוחזק, וז"
אמנם יש לעיין בדברי רש"י, דמבואר הכא מדבריו 
דיסוד האכילה הוא ראיית השתיקה, כלומר, מה 
שהניחו להחזיק ולא מיחה, ואילו לקמן בע"ב בד"ה 
דומיא דשור המועד )בקושיית הש"ס דמחאה שלא 
בפניו לא תהוי מחאה( כתב, וז"ל בא"ד: דמחאה 

אף דומיא דהעדאה היא שהיא התראה לשמור שורו ו
המחאה התראה היא להזהר בראיית זכותו ושטר 
מכירתו, עכ"ל, הרי מבואר מדבריו דיסוד המחאה 
הוא לשמור ראייתו, ולכאורה אי חזקה נבנית על 
ראיית השתיקה, יסוד המחאה הוא בפשוטו דלא 

והפשוט ומוכרח בזה, דיסוד ראיית ליהוי שתיקה.  
השתיקה אינו כפשוטו מה שמניחו לאכול ושותק, 

ולם זה לא הוה מהני לעשות המחזיק למוחזק, דלע
דלא הוה נחשב דבר כזה אלא לכעין מחילה דודאי 
דלא מהניא, אלא תחילה דמילתא היא המחאה, 

רו ידלעולם מוטל על המרא קמא למחות ולהזה
להמחזיק לשמור על ראיותיו, דבלא ראיות אינו 

על ידי מוחזק על ידי מה שאוכל פירות השדה, ו
לתובעו שישמור על מיחה בג' אכילות לא שתיקתו ש

המחזיק מוחזק ותו אינו צריך להביא  נעשהראיותיו, 
ועי' לקמן   ראיה, ואדרבה, על המ"ק להביא ראיה.

 אות ט"ו.
וי"ל דצריך  -ו(     תוד"ה שלשה חדשים בראשונה

י"ל בביאור יסוד זה  -אכילה חשובה של י"ב באמצע
נן שיהא בעידבעינן אכילה חשובה באמצע, דהא 

ג' חדשים בשנה מחזיק כדמחזקי אינשי, ואם עשה 
הראשונה, הרי אין זה כדמחזקי אינשי אא"כ בשנה 
הב' עשה שנה שלימה )ר"ל, זרע שם דבר אשר לוקח 
שנה שלימה(, ובאופן זה הוי אף אכילתו הראשונה 
כדמחזקי אינשי בכדי להרויח גם מהשנה הא'.  וכן 

ינשי אא"כ זרע בשנה י אגבי שנה הג' אין זה כדמחזק
שלפניה שנה שלימה, דבכה"ג מתפרש שארצה להרויח 
עוד זריעה ואינו כגזלן.  )ואין להקשות דלפ"ז אמאי 
הו"ל למחויי בשנה הא', הרי אכתי לא ידענין דמחזיק 
כדמחזקי אינשי, דכיון דשייך שיזרע אח"כ שנה 
שלימה באופן דאינו כגזלן, היה לו לחשוש לכך 

 ("פ.ולמחות, וז
ובדעת רש"י עצמו, נראה לכאורה מדקדוק לשונו 
דהדברים מתבארים באופן אחר, ומהלך הדברים, 
דנראה מדבריו דאיכא יסוד ד"פרי העשוי לשנה", 
אשר ביאורו הוא דלעולם בעינן ג' שנים, אלא דאכילת 
פרי העשוי לשנה דין שנה עלה, ואכילת ג' פעמים פרי 

פ"ז יתבארו דבריו י לשנה חשיב כג' שנים.  ועוהעש
דכיון דיסוד מאי דמהני ג' חדשים הוא משום כפשטן, 

דעל ידי דהוי אכילת פרי העשוי לשנה חשיב ככל 
אותה השנה, פשוט דבעינן י"ב חודש באמצע, דהיכא 
דאכל פעמיים באותה השנה, אף דכל אחד הוא 
אכילת פרי העשוי לשנה, מ"מ הרי אי אפשר 

שיהא אוכל רק ג' מר ולוחשיבה כיותר משנה אחת, לה
חדשים מהשנה השניה אי אפשר, דא"כ לא הוי 

אשר ממילא מוכרח דבעינן י"ב חודש רצופות, 
והדברים מבוארים מתוך דברי רש"י שכתב באמצע.  

"הרי זו חזקת שלש דעל ידי ג' ראשונים וג' אחרונים 
לכאורה  והתוס' שלא פירשו כן, היינו".  שנים רצופות

ין א נאמר בזה דין שנים אלא דמשום דס"ל דלר"י ל
אכילות, אשר ממילא אי לאו הך יסוד דבעינן שתהא 

 אכילה חשובה באמצע שפיר לא הוה בעינן י"ח חודש.
והנה התוס' פירשו דלא בעינן זריעה וקצירה בכל 
השנים אלא די בקצירה בשנה הא' וזריעה בשנה הג', 

בכל שנה גם זריעה וגם  ודלא כרש"י דס"ל דבעינן
ים היטב, דלדעת רה.  ולמשנ"ת הדברים מבוארקצי

רש"י דיסוד הך דינא הוא פרי העשוי לשנה דעל ידי 
כך חשיב כשנה שלימה, פשיטא דבעינן בזה גם זריעה 
וגם קצירה, אכן לדעת התוס' דהיסוד הוא ג' אכילות, 
אין זה אכילה דווקא אלא השתמשות, אשר ממילא 

חודי' א זריעה לחודי' או קצירה לשפיר חשיב
 זקה.כהשתמשות לענין הך ח

מהא דאספסתא ובמה שהקשו התוס' על פירוש רש"י 
בחודש אחד הויא חזקה, עי' רשב"א ורבינו יונה 

 בסוגיין, ובחידושי הרמב"ן לקמן דף ל"ו.
ועוד אומר  -ז(     תוד"ה שלשה חדשים בראשונה

ונועל  בכה"ג שנעל וגדר השדה ר"י דאחזיק בה
זה  מבואר דסגי לענין -ם ליכנסבמפתח ואין מניח אד

במה שנועל במפתח, ופשוט דאף לדעת הרשב"ם לקמן 
נ"ג ע"א ד"ה והשתא קעיילי דמאי דנעל הוי חזקה 
לקנות הוא דווקא שקבע מנעול בדלת וכדומה, זה 
אינו אלא לענין ליחשב מעשה קנין שעשה תיקון 

דאינו תלוי אלא  בשדה, אבל לענין חזקה דמכילתין
ועל כבעלים, פשיטא דסגי במה שנבהשתמשות 

 במפתח, דהיא היא השתמשות של בעלים.
תימה וכי מניינא אתא  -ח(     תוד"ה שהן י"ח חודש

לאשמועינן וכו' וליכא למימר דרצופין אתא 
עי' תוי"ט  -לאשמועינן דא"כ מאי קמ"ל רב הונא

י שכתב, וז"ל: ואני תמה על תמיהתם זאת דודא
דרב הונא לא קשיא דהא רצופין אתא לאשמועינן ומ

ונא ארישא אתמר דתנן חזקתן שלש שנים מיום רב ה
ליום וקאמרי בגמ' דאי לאו רב הונא הו"א מאי מיום 
ליום לאפוקי מקוטעות ולעולם אפי' מפוזרות קמ"ל 
וכו' והא דרישא ליכא למשמע מדרבי ישמעאל דאפי' 

ן רצופין אכתי מנלן כי אמר רבי ישמעאל בסיפא דבעינ
ויש לעיין מה היא הסברא לחלק וכו', עכ"ל.  ברישא 

בזה.  ואפשר די"ל דבשלמא לר' ישמעאל דיסוד דינא 
דחזקה הוא צירוף ג' אכילות לומר דאתחזק בדבר 
)בשתיקה כמש"כ התוס' או במעשה החזקה(, ודאי 
דבעינן בזה רצופין, דבלא"ה לא משתייך אכילה אחת 

מה דגבי העדאה שייך שחזרה הבהלחברתה, וכמו 
מא דחזקת ג"ש הוא מההעדאה, אבל לרבנן דטע

משום דטפי מתלת לא מזדהרי, יתכן דלא בעינן לזה 
רצופין, אלא כל שלמעשה אכל ג' שנים בטוח הוא 
ואינו נזהר בשטרו, קמ"ל רב הונא.  )ועי' שם 

ועי'  במשניות בתוס' רעק"א ובחידושי מהרי"ח.(
רצופין  ביתר ביאור, מאי דאיכא דיןו  לקמן אות כ"ח.

ועד, זהו מצד עצם מעשה החזקה, אי ילפינן משור המ
דלאו הכי ליכא צירוף, וכנ"ל, אבל למאי דחזקה 
מקורה מהא דטפי מתלת לא מיזדהר, לא בעינן צירוף 
ומצד עצם מעשה החזקה שפיר הוה מהני גם 
במפוזרין, וחידושא דרב הונא הוא דאפי' הכי בעינן 

ק שלא מיחה ין משום דאחרת יטוען המחזירצופ
המחזיק בה כבעלים וכמבואר  משום שלא החזיק
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וחידוש  ע"ש ברשב"ם ובעו"ר, בדברי הראשונם לקמן
 3זה ברצופין דבעינן לא אשמעינן ממתני', ודוק.

ט(     תוד"ה אי מה שור המועד עד נגיחה רביעית 
מדבריהם מבואר  -מכאן חזר בו רש"י  וכו' -כו'

ממאי דאמרו  ואה קדההכרח דלא כדברי רש"י בב"
דעד נגיחה רביעית לא מיחייב.  ולכאורה הוה להו 
להקשות מעצם דינא דחזקת ג' שנים דילפינן משור 
המועד האיך שייכא להא דנגיחות, הרי התם לרבא 
בב' נגיחות נעשה מועד והכא אמרינן דבג' שנים נעשה 

דברי רבא בב"ק נעשה מוחזק.  והמוכרח מזה, דאף ל
לא בב', אלא דס"ל דמשלם נזק מועד בג' נגיחות ו

גיחה השלישית שעל ידה נעשה מועד, אשר שלם על הנ
ממילא מגוף דינא דחזקה ליכא סתירה לדינא דרבא 

)אלא דצ"ב ולא קשיא אלא כמו שהקשו התוס'.  
האיך שייך לחייב נזק שלם על הנגיחה השלישית, הרי 

זו לא הית מועד וליכא "ולא  כיון דקודם נגיחה
, לחייבו עליו נזק שלם, ויש ליישב, ואכמ"ישמרנו" ל

 .(שאין זה עניננו
( שם )הובאו הדברים בשט"מבב"ק ויעויין במאירי 

שהקשה על פי' זה דרש"י מהא דאמר רבא גופי' 
ביבמות ס"ד דבוסתות ומועד נקטינן כרשב"ג  אינה 

ורה אלא מוחזקת עד אחר ג', ובקטלנית אינה אס
הוקשה להו הכי לבעל הד'.  ומדברי התוס' דלא 

דבר זה, והיינו טעמא  מבואר דלא הוה קשי' להו
כמשנ"ת, דבאמת בשור המועד שפיר אמרינן דאינו 
נעשה מועד אלא לאחר ג' נגיחות, אלא דס"ל לרבא 
דמשלם נז"ש אף עבור הך נגיחה שנעשה על ידה 

   מועד, ודוק.
 -המועד עד נגיחה רביעית כו' (    תוד"ה אי מה שורי

ודאי לכ"ע לא מיחייב עד רביעית א מפרש דוה"ר עזר
אבל בהא פליגי דלאביי דמפיק נגיחה רביעית מקרא 
דלא ישמרנו אם נגח נגיחה רביעית ביום ג' לא מיחייב 

דלא ישמרנו קאי אימים דומיא  עד שיגח ביום רביעי
א דתמול שלשום אבל לרבא דנגיחה רביעית לא כתיב

ה רביעית בהדיא אפילו ביום שלישי אם נגח נגיח
נראה ביאור הדברים, דלאביי מהוה הנגיחה    -מיחייב

הרביעית ד"ולא ישמרנו" חלק ממה שעושהו למועד, 
אלא דעל ידי נגיחה זו נמי משלם נזק שלם, אשר 
ממילא בעינן שתהא הנגיחה הרביעית ביום אחר, אכן 

ה שעושהו אין הנגיחה הרביעית חלק ממלרבא 
ב גם אם היתה למועד, אשר ממילא שפיר מתחיי

ועפ"ז היה ישי, וז"פ.  הנגיחה הרביעית ביום השל
אפשר לבאר שו"ט דהש"ס, דבמה שהקשו ה"נ עד 
שנה רביעית לא קיימא ברשותי' ס"ד דאינו נעשה 
מועד אלא על ידי הנגיחה הרביעית שעבורו הוא 

ה אין משלם נזק שלם, אשר ממילא ה"ה לענין חזק
נים.  וסברת המחזיק נעשה מוחזק אלא אחר ד' ש

בא, דבאמת נעשה חלות תירוצא דהש"ס הוא כדברי ר
אכן לא כן   הדין מועד על השור אחר ג' נגיחות.

מבואר מדברי הראשונים, כאשר יבואר לקמן אות 
)ובאמת אפשר לבאר דברי הר"ר עזרא   , ע"ש."אי
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ושמואל, וכמש"כ הרשב"א, בזה שפיר איכא למימר כנ"ל 
דאף דמסיפא לא מוכח כלום, מ"מ מרישא דמתני' שפיר 

רש"י ס"ד דהש"ס דשמעינן דינא דרב הונא, אבל לדעת 
אף רבנן דרישא דמתני' ילפי משור המועד וליכא ודעמי' הרי 

למימר כנ"ל.  אלא די"ל באופן אחר קצת, דדווקא כגון י"ח 
חודש דאכילה הא' והג' אינן אכילות חשובות, בזה אמרינן 
דבעינן רצופין בכדי שיחשבו על ידי האכילה החשובה אשר 

המועד, מ"מ ביניהם, אבל ברישא דמתני' אף דילפינן משור 
כיון דכל אכילה אכילה חשובה מצד עצמה היא לא י"ל ד

בעינן בזה רצופין, אשר זהו יסוד חידושא דרב הונא דמ"מ 
בעינן רצופין, ומטעם מחאה, וכנ"ל.        אכן לא בעינן 
לזה והדבר פשוט לרש"י כמו להרשב"א, דמאי דאמר רב 

נן ג' שנים הונא דבעינן רצופין הרי הוא לרבנן דדף ל"ו דבעי
בשדה בית הבעל, ולדידהו דתליא בשנים ודאי דליכא אפי' 

 למילף דין רצופין מדר' ישמעאל ור"ע.

ה מועד אחר באופן אחר, דלעולם אף אביי מודה דנעש
ם מהווים חלק ג' נגיחות, אלא דס"ל דהימי

רה הנגיחה השלישית עד מההעדאה, כלומר, דלא נגמ
סוף אותו היום, אשר ממילא אינו חייב על נגיחה 

 רביעית שהיתה באותו היום, ויש לעיין בזה.(
תימה  -יא(     תוד"ה עד נגיחה רביעית לא מיחייב

המועד מה התם  רמשולר"י דמאי פריך הא הכי יליף 
נ הוחזק שתקן בשלש הוחזק נגחן שלש פעמים ה"

דס"ד דמקשן דהכי יליף מה  שנים וכו' ואומר ר"י
התם מכי נגח ג' פעמים נפק לי' מחצי נזק שלם ה"נ 
כיון שאכלה שלש שנים ולא מיחה נפקא לי' מרשות 

 -מוכר לרשות לוקח אע"ג דמילתא בלא טעמא הוא
סוד דין החזקה הנלמדת ביאור דבריהם, דס"ל די

הוחזק נגחן, כמו כן דהתם דכמו משור המועד הוא 
גבי חזקה כיון ששתק המ"ק ג' פעמים )שכל שנה 

לעיל נחשבת שתיקה בפני עצמה, והוא כמו שדקדקנו 
מדברי רש"י( הוחזק שתקן, כלומר, דעל ידי מה 
שהוחזק שתקן הוי זה כמין ראיה שהוא של המחזיק, 

יק כמוחזק נגד המ"ק.  וע"ז או עכ"פ נחשב המחז
' האיך ס"ד דבעינן ד' שנים, הרי הוקשה להו להתוס

פעמים הוחזק התם נגחן, ותירצו דע"כ דס"ד על ידי ג' 
דהמקשן דיסוד הלימוד הוא באופן אחר קצת, דאין 
הלימוד במה שפועל החזקה, כלומר, מה שהוחזק 
שתקן או נגחן, אלא בחלות הדין הנעשה על ידי כך, 

התם חייל דינא דנזק שלם כך כאן חייל דינא  דכמו
זה  שהוא בחזקת המחזיק, וגבי שור המועד הרי אין

אלא בנגיחה הרביעית.  ואף דהסברא היא למילף 
יסוד הדבר דהוחזק שתקן כמו דהתם הוחזק נגחן, 
מ"מ כך הוה ס"ל להמקשן, הגם דמילתא בלא טעמא 

, הוא, וכמש"כ התוס'.  אמנם אין זה אלא להמקשן
שתקן אבל להתרצן יסוד הלימוד הוא באמת דהוחזק 

 כמו דהתם הוחזק נגחן.
דיסוד החזקה הנלמדת משור והנה מדבריהם מבואר 

-המועד הוא מה שהוחזק שתקן, כלומר, דהוכחת אי
מחאתו ג' פעמים פעולת שיהא הקרקע בחזקת 
המחזיק.  אכן יעויין חידושי הריטב"א דמבואר 

וכן ביאר בזה   (,ובר"ן ב"ןפירוש אחר בזה )וכ"ה ברמ
ד החזקה הוא על הישנות האכילות מו"ר זצ"ל, דיסו

ג' פעמים, דכמו דג' נגיחות מוציאין מחזקת תם 
שהם ג' ג' האכילות ומוקמינן בחזקת מועד, כמו כן 

מוציאות מחזקת מ"ק ומוקמינן בחזקת מעשי בעלות 
המחזיק, ואין זה קשור לשתיקות, דלא בזה הוא 

שהקשו מהא דעד דין החזקה.  ומה  שנאמר יסוד
דכמו דגבי שור עית וכו', ע"ש שכתב נגיחה הרבי

המועד בג' נגיחות נפיק מחזקת תם ואילו לחזקת 
מועד לא אתי עד נגיחה רביעית, כך נימא לענין חזקה 
דבתר ג' שנים נפיק מחזקת מרא קמא אך עדיין 
לחזקת המחזיק לא בא ויהיה דינא כל דאלים גבר, 

ה מוחזק יותר מחבירו, קמ"ל דבאמת בתר ג' דאין ז
 יחות אם כבר בחזקת מועד.  ופשוט לכאורה דכלנג

ס"ד זו לא שייך אלא לפי הבנת הריטב"א ודעמי' 
דיסוד החזקה הוא דג' האכילות מוציאות מחזקת 
מרא קמא ומוקמי בחזקת המחזיק, אבל התוס' 
לשיטתייהו שפירשו דיסוד הלימוד משור המועד הוא 

זק שתקן, כמו דבשור המועד הוחזק נגחן, דהוח
הו לא היה שייך לפרש כן, דאו שהוחזק נגחן לדיד

שתקן או שלא, אשר משו"ה הוצרכו התוס' לפרש ו
 דהוי הך ס"ד דהמקשן מילתא בלא טעמא.

 
 
 
 
 

 כ"ח  ע"ב
מפרש במתני'  -יב(     רש"י ד"ה שאין עמה טענה

לקמן אמר לחו מה אתה עושה בתוך שלי אמר לו 
שלא אמר לי אדם דבר מעולם ולא אמר לו אתה 

ובתוס' הקשו מה ס"ד כיון דלא טעין מידי,   -מכרת לי
 ע"ש.  ובדברי רש"י קשה עוד יותר, דהם פירשו הך

דאין עמה טענה דר"ל שטוען עכ"פ דשלו הוא אלא 
די מכירה או על ידי שאינו טוען האיך קיבלו על י
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מתנה וכדומה, אבל הא מיהא ודאי דהיכא דאינו 
אדם מעולם  ן כלל שהוא שלו אלא שלא אמר לועטו

שי הריטב"א וחידושי הר"ן דלא מהני, עי' חידו
 )עי' פי' רגמ"ה(  שהקשו כן.

עוד יש לדקדק בדברי רש"י, דכתב בד"ה תיהוי חזקה,  
מרשות מוכר, וז"ל: דהא אמרת שלש שנים מפקי לי' 

עכ"ל, הרי דלא הדגיש אלא מאי דמוציא מרשות 
.  מוכר, ואילו מאי דנכנס לרשות לוקח  לא הזכיר

)וכעין זה חזינן גם בחידושי הרמב"ן בסוגיין, ונדון 
 בדבריו לקמן, בעזהשי"ת.(

דס"ל דלמאי דילפינן חזקת והנראה בביאור דבריו, 
ק ג"ש משוה"מ אין חזקה בתורת ראיה ודין הוחז

שתקן, אלא יסודו דע"י שהחזיק ג' פעמים שנה, 
דהיינו ג' שנים, הרי זה מוציא מרשות המרא קמא, 

מעשה הבעלות ג' פעמים מוציא מרשותו כדין דחזרת 
שור המועד דנאמר בו דין דג' נגיחות מוציאות מחזקת 

ה הך מילתא יש לבאר בב' אופנים, די"ל תם.  והנ
מ"ק הוא דעל דגדר הא דמוציאה חזקה מרשותי' ד

ידי החזקה תו לא חשיב המ"ק כמ"ד כלל ואין לו 
יר הוי מעתה שום שייכות לקרקע.  או י"ל דלעולם שפ

המ"ק בע"ד על קרקע זו, אלא דבטוען ונטען זה שבין 
המחזיק והמ"ק, עושהו החזקה להמחזיק כמוחזק 

 ועל ידי זה זוכה.
ונראה דלס"ד דהש"ס הוה אמרינן דאף על ג' 

אין המ"ק מ"ק בקרקע זו, דג' האכילות  האכילות תו
מוציאות מחזקת מרא קמא כמו שמוציאין מחזקת 

של המחזיק, ובזה ס"ל לרש"י  תם, ושוב ממילא הוי
ען רק שלא דלא בעינן לטענת המחזיק כלל, ואף שטו

אמר לו אדם כלום מעולם, דמאחר דנסתלקה חזקת 
מרא קמא שוב ליכא טעון ונטען כלל ולא בעינן בזה 

ום טענה.  ומדוייק היטב מה שלא כתב רש"י אלא ש
דג' שנים מפקי מרשות מוכר, דזהו באמת  יסוד 

חר שהוציאה החזקה מרשות המוכר, שוב הענין, ומא
ממילא הוי של המחזיק.  ותירוצא דהש"ס, דלעולם 

זקת מרא קמא לגמרי, ושפיר אין חזקה מפקיעה ח
ודאי  אשר בזהאיכא טוען ונטען בין המחזיק והמ"ק, 

כיון דאיכא חזקת מרא קמא לא שייך שיזכה המחזיק 
 אלא על ידי טענתו, דבלא טענה אינו מוציא מחזקת

מרא קמא, ומהניא חזקה לעשותו למוחזק ע"פ 
טענתו.  והדברים מבוארים להדיא בדברי רש"י, 

כתב, וז"ל: טעמא מאי אמרינן ס דבתירוצא דהש"
ן שלש שנים מפקי לה מחזקת מרה קמא דאמרינ

זה אומר לקחתיה ממך וזה אומר  דלמא כדאמר איהו
גזלתיה ממני ואין אנו יודעין האמת עם מי אתיא 

שלש שנים ומוקי לה ברשותי' ואמרינן דלמא חזקת 
ע"פ והוא באמת  קושטא הוא דקאמר וכו', עכ"ל 

לישנא דהש"ס, אשר זהו שנתחדש בתירוץ הגמ' דאין 
על ידי חזקה מצד עצמה מוציאה מרשות מרא קמא 

ביטול חזקת מרא קמא, אלא דבטוען ונטען שבין 
  המחזיק והמ"ק עושהו החזקה למוחזק על פי טענתו.

)וממאי דאמרו בגמ' "דלמא" כדקאמר משמע 
לכאורה דלא מתורת ראיה אתינן עלה ולעולם לא 

וזכיתי לכוון   מהניא החזקה אלא לעשותו מוחזק.(
 .בעצם המהלך בדברי רש"י לדברי מו"ר זצ"ל

ובהכי יתבאר גם מאי דהקשו בגמ' "אי הכי" חזקה 
שאין עמה טענה תיהוי חזקה, דלכאורה מה קשר 

את עם מאי דילפינן לחזקה משור המועד.  לקושי' ז
אכן להנ"ל אתי שפיר היטב, דבלא הלימוד משוה"מ 

ין דיסוד דינא דחזקה הוא כמין ראיה היה אפשר להב
ולא הוקשה לטענתו, אשר בזה פשוט דבעינן טענה, 

להש"ס אלא מאחר דילפינן לחזקה משור המועד, 
ה דיסוד כננ"ל דג' אכילות מוציאות מחזקת מ"ק, בז

שפיר הוקשה להש"ס דגם חזקה שאין עמה טענה 
 תיהוי חזקה, ודוק.

וסמוכין לעצם הגדר דהס"ד לשיטת רש"י מצאתי 
בחידושי הר"ן בסוגיין )אף דפי' דלא מיירי באומר 

י אדם דבר(, ע"ש שכתב, וז"ל: אלא מעולם לא אמר ל
ה"ק כיון דאמרת דנפיק לי' מרשות מוכר אע"ג דלא 

י חזקה שהרי מערער זה בקרקע טוען לוקח מידי תהו
כאדם מן השוק כיון שיצא מחזקתו לגמרי ואין 

לו כלום וכו', עכ"ל.  מחזיק זה צריך לטעון ולהשיב 
 הרי להדיא כעצם הגדר הנ"ל, ודוק.

דהא דהיכא דליכא מ"ק לא בעינן שום  נמצינו למדים,
טענה, קאי אף למסקנת הש"ס, דלא מסקינן אלא 

ת מ"ק רק מועלת לעשות דאין חזקה מפקיעה חזק
המחזיק מוחזק נגד המ"ק על ידי טענתו, וכמשנ"ת.  

"א דה"ה חזקת והנה כתב בקצוה"ח סי' קל"ג סק
מטלטלין בעינן טענה.  אכן עי' רבינו יונה בסוגיין 

ע"ש שכתב דס"ד דהש"ס ר דלא כדבריו, דמבוא
דתהני חזקה שאין עמה טענה )שלפי פירושו ר"ל 

לאו בעל דברם דידי את או שאמר לא אשיבך דבר ד
ששתק(, הוא משום דהוי כמו שתובע את חבירו כלים 

להשאיל ולהשכיר, שאם לא רצה הנתבע שאין עשויין 
להשיבו דבר אין יורדין לנכסיו אלא הכלים בחזקתו. 
ולמסקנה, מאי דרק בקרקע איתא להך חסרון דאין 
עמה טענה ולא במטלטלין, כתב רבנו יונה בזה ב' 

א', דכבר יצאו מרשות הראשון שהרי זה טעמים, ה
תפש בהם )כלומר שהם בידו ובחזקתו(, והב', 

לא מחזקינן וכיון דאינן עשויין דאחזוקי אינשי בגנבי 
, משא"כ להשאיל ולהשכיר ודאי מיד הא' באו לידו

בקרקע.  הרי מבואר מדבריו דבמטלטלין לא בעינן 
אר טענה, ודלא כדברי הקצוה"ח.  וביאור הדברים בי

מו"ר זצ"ל ע"פ הנ"ל, דגבי תפיסת מטלטלין ליכא 
נגדה חזקת מרא קמא ונמצא דליכא בעל דבר אחר, 

זה לא בעינן טענה, משא"כ בקרקע דאיכא נגד אשר ל
 לזה טענה, וכמשנ"ת. חזקתו חזקת מ"ק, שפיר בעינן

ובחידושי הרמב"ן כתב ביאור הלימוד משור המועד, 
ן שנגח שלש וז"ל: לומר שכשם ששור המועד כיו

תה חזקה של תמות אף כאן יצאה ונגיחות יצא מא
שדה זו מחזקתו של מוכר וכיון שיצאת מחזקת 
המוכר עליו להביא ראיה שלא מכרה שהרי זה מוחזק 

דיא מדבריו ע"ד שביארנו ועומד, עכ"ל.  ומבואר לה
בדברי רש"י, דיסוד הלימוד משור המועד אינו אלא 

רא קמא, אבל מאי באשר נוגע למה שיוצא מחזקת מ
דבמקום דליכא מ"ק הוא של המחזיק פשיטא, ואם 

וט אך אמרינן דיצאה מחזקת המרא קמא שוב פש
.  ולדבריו צריך לכאורה 4דעל המ"ק להביא ראיה

לומר כן אף גבי שור המועד, דבעצם צריך לשמור 
שורו ואם הזיק צריך להיות חייב נזק שלם, אלא 

ייב אלא חצי נזק, דמאחר שהוא בחזקת שימור אינו ח
אשר ממילא אם אך יצא מחזקת תם שוב ממילא הוי 

ולדבריו צ"ב לכאורה קושיית  מועד ומשלם נזק שלם. 
ם עד נגיחה רביעית לא מיחייב וכו' דמה התהגמ' 

דיסודו הוא כנ"ל וכמו שכתב הרמב"ן להדיא דאף על 
נס לחזקה של כפי שיצא מחזקה של תמות לא נ

והכי נמי נימא דלא נכנס  מועדות עד פעם רביעית
חזקת הלוקחו עד שנה רביעית אף על פי שדה זו ב
א כל שות המוכר )ולכאורה ר"ל דיהא דינשיצא מר
ר וכמו שכתב הריטב"א(, ולמה שהבינו דכל דאלים גב

יסוד החזקה בזה בין בשור המועד בין בחזקה הוא 
להוציאו מרשות שהיה ושוב ממילא הוא ברשות 

הקשות כן, הרי מאחר דיצא השני, האיך ס"ד ל
מחזקתו הקודמת שוב ממילא הוי בחזקת השני או 

וצ"ל לכאורה דנהי דיצא מחזקתו  בחזקת מועד.  
נימא דהוי ודאי בחזקת תם או בחזקת  לענין דלא

מ"ק, מ"מ לענין זה עדיין פועלת חזקת תם או חזקת 
מ"ק דלא נימא דהוי ודאי בחזקת מועד או בחזקת 

  המחזיק.   
  -תוד"ה אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה כו'   יג(

קושי' זאת מובנת היטב  -תימה מאי ס"ד דמקשה וכו'
משום דהוחזק  להתוס' לשיטתם דיסוד החזקה הוא

שתקן, דשפיר הוקשה להו מה בכך שהוחזק שתקן, 
הרי מ"מ בלא טענה לא שייך לומר שנחשיב המחזיק 

                                                           
ועי' דברי הרמב"ן במלחמות שכתב בסוף דבריו, וז"ל:  4

וקמה לה ברשות לוקח דמעייל לה לחזקתי' כשור המועד 
וכו', עכ"ל, דמשמע לכאורה מדבריו דפועלת עצם דין 

א לכאורה דלא רשות המחזיק, והוהחזקה להכניס ל
 כמשמעות דבריו בחידושיו, וצ"ע.
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אתי למוחזק.  אכן למה שנתבאר לעיל בדעת רש"י 
 שפיר, וכמשנ"ת לעיל.

ומה שתירצו התוס' בתירוצם הראשון דכיון דאכלה ג' 
שנים ולא מיחה הויא בחזקת שלא ימחה עוד ובלא 

 -נמי תהא שלו דאית לן למימר שמחל לו טענה
 יראשית, מבואר לכאורה מזה שהבינו התוס' דמייר

אף באומר לא אמר לי אדם מעולם, דהא אף בזה 
, וכ"ה להדיא מימר שמחל לומהני הא דאית לן ל

בדברי התוס' לקמן דף מ"א ע"א ד"ה שלא אמר לי 
.  ובעצם דבריהם, אדם דבר מעולם פשיטא, ע"ש

וזה צ"ב האיך רה דמהני מחילה בקרקע, משמע לכאו
מהני מחילה בדבר שבעין, וכן כתב באמת הרשב"א 
בסוגיין דלא שייך הכא מחילה משום דאין קרקע 

כירה ונתינה.  ועי' רבנו יונה נקנה במחילה אלא במ
דבתלת שנים אחולי אחלי כתב, וז"ל דבהביאו צד זה 

בא"ד: והא ודאי ליכא למילף משור המועד דבתלת 
שנים אחיל לי אחולי ולתלות בשתיקתו דהו"ל כמאן 
דאמר לי' לך חזק וקנה במתנה וכו', עכ"ל, הרי דהבין 

ק במאי דהוי כאחולי אחלי דהוי כמו שאמר לו לך חז
והוא ע"פ סוגי' דלקמן דף מ"א ע"א  וקנה במתנה,

בעובדא דרב ענן דשקל בידקא בארעא ע"ש ובפירוש 
א דהתוס' לא אכן מריהטת לישנ הרשב"ם שם.  

משמע הכי אלא משמע דמדין מחילה גרידא הוא 
ולכאורה קשיא גם דאי מהני מדין   דמהני, וצ"ב כנ"ל.

ל ידי מחילה, הוה להו להתוס' למימר בפשטות דע
שהוחזק שתקן הרי הוא כמחל לו ואמאי הוצרכו 

חה עוד )וראיתי שהעיר כן לומר דהוי בחזקת שלא ימ
ר הזכרון אש תמיד ע' הגרא"י בלוך זצ"ל הי"ד בספ

תק"ו(, אלא דבזה י"ל דהא גופא דעל ידי החזקה 
, אמרינן שלא ימחה עוד הוא מה שמחשיבה כמחילה

חילה בדבר אלא דעדיין צ"ב כנ"ל האיך מהניא מ
 5שהוא בעין.

ואפשר די"ל בזה, ויתכן דכן היא כונת הגרב"ד זצ"ל 
בברכ"ש סי' כ"ה, ע"ש, דאף שכתבו התוס' דיסוד 

משור המועד הוא דהוחזק שתקן, מ"מ אין  הלימוד
פירושו דהוי על ידי כך ראיה שאינו שלו אלא של 
המחזיק, אלא אף לדידהו יסוד הדברים הוא דעל ידי 

.  אלא דהוקשה ה המחזיק למוחזקעשנ עצם החזקה
להו דחזקה היכא דאמר שלא אמר לו אדם דבר 

לם לאו כלום היא, דעד כמה שאינו טוען שמכר לו ומע
ובעצם היה לנו לומר דהא גופא שדנין  הוי כגזלן.  

אותו כמוחזק בו יחשב מצד עצמו טענה שמכר לו, 
דאיכא מ"ק היו צריכים לדון על אלא דעד כמה 

קרקע כתפיסת גזל ולא היה נעשה עי"ז תפיסתו ב
שתקן  חזק כלל, אשר לזה הוא דמהני הא דהוחזקלמו

וחזקה שלא ימחה עוד למימר דלא הוי תפיסתו גזל 
דהא איכא מחילה מצד המ"ק על תביעתו, ושוב איכא 
שפיר כמין טענה שמכרו לו מצד עצם מה שהוא 
מוחזק בו.  באופן דנמצא דלעולם אין המחילה פועלת 

קנאת הקרקע, רק דמהניא לענין שלא יהא בתפיסה ה
"ש בברכ"ש שהביא וע   6דין גזל, ועדיין צ"ע בזה.

                                                           
ועי' שם באש תמיד שהביא הגרא"י בשם אביו הרי"ל זצ"ל  5

לבאר בזה, דהחסרון במחילה בדבר שבעין הוא דחסר בזה 
גמירת דעת שיהיה עולמי, ובמחילה בעלמא דאינו אלא 
העדר תביעה לא מהני אלא היכא דלית לי' יותר מתביעה 

, אבל היכא דהממון שלו לא מהני כיון והממון אצל חבירו
דאין כאן רצון לעולם, משא"כ בדעת לקנין הוי בעצם דעת 
לעולם, ע"ש שהאריך בזה.  ועפ"ז ביאר דהכא כיון שהוא 
בחזקת שלא ימחה עוד הרי שפיר איכא דעת לעולם, ובכה"ג 

שפיר מהניא מחילה אפי' על דבר שבעין, ע"ש כל דבריו.  
סוד החסרון במחילה בדבר שבעין הוא ן לכאורה נראה דיאכ

דעצם המושג דמחילה אינה הקנאת חפץ אלא חלות הפקעה 
של זכות שיש לו, מה דלא שייך כלל בדבר שהוא בעין 
ובבעלותו, והדר יקשה האיך מהניא הכא מחילה לדברי 

 התוס'.
ועי' קוב"ש אות ק"א שהעיר בדברי התוס', דהא למעשה  6

ק, ומנא לנו לפרש שתיקתו מ"ק כלום אלא ששתלא אמר ה

בשם ר' ישראל סלנטר זצ"ל לפרש כן דברי התוס' 
דכונתם שמכר לו.  ולכאורה מבואר דלא כזה בדברי 
התוס' שכתבו שמחל לו, אלא הכונה כנ"ל, דבסופו של 

ה.  אכן צ"ב דבר איכא טענת מכירה מצד עצם החזק
שכתבו דנטעון לי' מלשון התוס' הנ"ל לקמן דף מ"א, 

מיחה שלש שנים ודאי מכר לו או מחל, אנן דכיון דלא 
ומבואר מדבריהם דמחילה ומכירה ב' דברים נפרדים 
הם, והדר צ"ע האיך מהניא מחילה, וצ"ע.  )ועוד 
מבואר שם דמצד טענינן אתינן עלה, ואילו בדברי 

 הוזכר ד"ז.( התוס' בסוגיין לא
והנה יעויין בחידושי הרשב"א שהקשה על פי' זו 

מה תירצו בגמ', הרי בחזקת  דהתוס' דיקשה לפ"ז
תשמישין חזינן דשפיר הוי ג"ש ראיה שמחל לו ואמאי 
בעינן בחזקת קרקעות טענה, והכריח מזה דבקרקע 

)ובענין ראיית הרשב"א דאמרינן   לא מהניא מחילה.
עי' מה לקמן אות כ"א מה שמחל ולא בעינן טענה, 
ועל התוס' לשיטתייהו לא   שנכתוב בזה בעזהשי"ת.(

, דהא ס"ל לעיל דף כ"ג דגם בחזקת תשמישין יקשה
)ולמה   בעינן טענה, ואזלא לה ראיית הרשב"א.

שביארנו בדברי התוס', אף לדידהו איכא למימר דלא 
מהניא מחילה בקרקע, ומאי דמהני הכא הוא משום 

הוה טענה שמכרה לו, אלא דלא הוי דעצם החזקה מ
זה חזקה אם לא דנימא דהוי בחזקת שמחלו ועל ידי 

לא הוי תפיסת גזל מן המרא קמא.  ואפשר דהבין 
הרשב"א כל זה בדברי התוס', אלא דס"ל דאף בזה 

וביאור תירוץ   אמרינן דלא מהניא מחילה בקרקע.(
הגמ' לשיטה זו דהתוס' הוא לכאורה דלעולם לא סגי 

י דהחזקה מראה טענה וכמו שביארנו, אלא דלא במא
, כלומר רכדקאמלמא מהניא חזקה אלא למימר די

  דבכדי שתועיל החזקה בעינן טענה ממש, וז"פ.
ועי' רבנו יונה שהקשה על פירוש התוס' האיך ילפינן 
משור המועד דבתלת שנים אחיל לי אחולי.  ופשוט 

בנו יונה דהתוס' ורבנו יונה לשיטתייהו אזלי בזה, דר
הבין כהבנת הרמב"ן ודעמי' דפעולת החזקה לפום 

ד היא דעל ידי ג' אכילות מאי דילפינן משור המוע
נעשה הלוקח למוחזק, וכמו דעל ידי ג' נגיחות נעשה 
השור בחזקת מועד, אשר ממילא שפיר הוקשה לי' 
האיך נבנה מד"ז דאחולי אחלי לי'.  אכן להתוס' 

ר המועד הוא דכי לשיטתם הרי יסוד הלימוד משו
היכי דהתם הוחזק נגחן כך הכא הוחזק שתקן, וזה 

 נות מחילה ממאי דהוחזק שתקן.פשוט דאפשר לב
והנה פירש רבנו יונה בפירושו הב', וכ"ה בחידושי 
הרשב"א, דס"ד דכיון דאיכא חזקת ג' שנים נטעון לי' 
אנן שההוא מכר לו.  ולכאורה אין מובן לפ"ז מהו 

נינן או לא טענינן, וכן האיך יועיל שו"ט דהש"ס אי טע
משנ"ת הלימוד משור המועד למימר דטענינן.  אכן ל

הדברים מבוארים היטב, דס"ל לרבנו יונה והרשב"א 
דלא כהתוס', דאין יסוד החזקה הנלמדת משור 
המועד דהוחזק שתקן, אלא דעצם החזקה, כלומר, 
אכילת ג' השנים בשתיקה, עושהו למוחזק, אשר לפ"ז 

הקשו בגמ' דתהני חזקה דאין עמה טענה, דכיון  שפיר
מאחר שהוא שנעשה מוחזק על ידי עצם חזקתו, 

מוחזק טוענין לו שבא לידו כדין ונאבד שטרו, 
ומסקינן דלענין חזקה לא שייך לומר שהוא מוחזק 
נגד המ"ק  מצד ג' האכילות בשתיקה גרידא,  דלא 
דמצד עצם פעולת החזקה לעשותו מוחזק בעינן 

נה כמבואר בש"ס, אשר ממילא אינו נעשה לטע
 ', וז"פ.מוחזק נגד המ"ק ושוב לא שייך שנטעון לי

 -יד(     תוד"ה אלא מעתה חזקה שאין עמה טענה כו'
א נמי הא דקפריך למימרא דחזקה שלא בטענה הויא 
חזקה היינו כגון דאמר לי' מפלניא זבנתה דזבנה מינך 

בה אפי' חד אע"ג דלא אמר קמי דידי זבנה ולא דר 
ביאור דבריהם, עי'  -יומא וכו' אלא הכי אמר לי'

אי דבעינן שיאמר קמי  דידי זבין ברכ"ש סי' כ"ז, דמ

                                                                             
שמחל לו ולמה לא נוכל לדון דהוי כאילו אמר לשון מכירה, 
ע"ש מש"כ בזה.  ולכאורה פשוט דמשתיקתו אין לעשות 
יותר ממחילה, וכמו שכתבו התוס' דהוי חזקה שלא ימחה 
עוד, אשר זהו מציאות דמחילה, אבל מכירה אינה מונחת 

 היא, וז"פ.ד אלא טענה אחרת בעצם ה"לא ימחה" עו
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או שדר בה המוכר עכ"פ יום אחד, היינו משום 
דבעצם יכול המערער לומר למחזיק לאו בעל דברים 
דידי את, שאף ע"פ טענת המחזיק לא הוא קנה 

יסוד מאי ו  ק.והקרקע עדיין בחזקת מ" מהמ"ק
דמהני באומר קמי דידי או בדר בי' חד יומא הוא 

ילו הוא חזקה דהמוכר ולא של משום דחשבינן כא
ויסוד קושיית הש"ס,   הלוקח, ובהכי מהניא חזקתו. 

דלהולכי אושא דילפינן משור המועד דעל ידי הא 
דהוחזק שתקן הקרקע בחזקת המחזיק מצד עצם 

א מהמ"ק בכדי דנימא   החזקה, ואינו בא לטעון להוצי
דא"צ המ"ק להתיחחס אליו, אלא הרי הוא בעצם 

, ובכה"ג אם אך טוען טענה איך הגיע מוחזק בקרקע
להיות בהקרקע סגי בהכי.  ומסקנת הגמ', דלעולם לא 
אמרינן דהחזקה חזקה היא מצד עצמה אלא דבעינן 
טענה, אלא יסוד הדברים דעל ידי הטענה חזקתו הוי 

לעיל, אשר ממילא שפיר בעינן או  חזקה, וכמשנ"ת
ד שיאמר קמי דידי זבנה או שיהא המוכר דר בי' ח

 יומא.
אף התראת  -טו(     רש"י ד"ה דומיא דשור המועד

עדות של מחאה לאתיהוי עדות שלא בפניו דמחאה 
ואף דומיא דהעדאה היא שהיא התראה לשמור שורו 

המחאה התראה היא להזהר בראיית זכותו ושטר 
מבואר מדבריו דענין המחאה לרבי ישמעאל  -מכירתו

בו להזהר בשטרו ואם התרה בו שוב לא הוא להתרות 
תהני חזקתו משום דאמרינן לי' אחוי שיטרך, וכן 

.  והוסיף שם הרמב"ן ברמב"ן במלחמותמבואר גם 
א אי הוה דמאי דפריך "אלא מעתה", היינו, דבשלמ

 הוא משום דלא קפיד,אמרינן דיסוד החזקה הוא 
כיון דעשה מחאה, אם כי היה שפיר הוה אמרינן ד

מ"מ הרי הקפיד ואין החזקה חזקה, אבל  שלא בפניו, 
מאחר דילפינן לחזקה משור המועד, כלומר, דעל ידי 

בזה אין פעולת המחאה ג' אכילות נעשה הוא מוחזק, 
אמרינן דכיון דלא  פיראלא להזהר בשטרו, ובזה ש

חזיק שלא החזיק ישמע המחאה אין בזה טענה על המ
   בשטרו ושפיר ליהוי חזקתו חזקה.

דכונת הש"ס היא דנימא והתוס' פירשו באופן אחר, 
דמחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה וממילא לא 
תיהוי חזקה, עי' מהרש"א.  ופשוט דמאי דנאדו 

יטתייהו אזלי התוס' מפירושם של רש"י והרמב"ן לש
ד משור בזה, דלדידהו הרי יסוד דינא דחזקה הנלמ

המועד הוא נבנה אמאי דהוחזק שתקן,  ולדידהו 
עולת המחאה היא כפשוטו דעל ידי שמחה לא הוי פ

ואם אך מחה הרי לא הוי שתקן, אשר ממילא שתקן, 
דס"ד דכיון שלא   הוכרחו התוס' לפרש באופן אחר, 

ינו צריך למחות, ואם תגיע המחאה להמחזיק שוב א
דהא יסוד החזקה  אינו צריך למחות ליכא חזקה כלל,

 הוא מה שהוחזק שתקן.
והנה כבר הערנו לעיל אות ה' בדברי רש"י, דהכא 
מבואר דיסוד המחאה הוא התראה להזהר בשטרו, 

בד"ה שדה בית הבעל דאין לך אדם ואילו במתני' כתב 
העשוי  הרואה את חבירו שזורע את שדהו לאכול פרי

לשנה ושותק, הרי דיסוד החזקה נבנה על שתיקת 
מרא קמא, וא"כ הרי יסוד המחאה הוא כפשוטו, ה

ק, עי' מה שכתבנו בזה לעיל.  ולמה דאינו שות
שכתבנו שם אתי שפיר הא דס"ד דהמקשן דמחאה 
שלא בפניו לא תיהוי מחאה ותהא חזקתו חזקה, 
דכיון דיסוד מאי דעליו לעשות בכדי שלא יחשב 
"שותק" הוא להתרות להמחזיק להזהר בשטרו, אם 

ן שלא שפניו שלא תגיע מחאתו להמחזיק אך עשה כ
, וממילא שפיר הוי חזקה, דהרי הרי לא עשה כלום

 עברו ג' שנים בלי התראה להזהר על שטרו.
וצידד לומר דמה שכתב שו"ר שעמד מו"ר זצ"ל בד"ז, 

, רש"י "אין לך אדם הרואה את חבירו וכו' ושותק"
אין כונתו לשתיקה אלא דאין לך אדם שיניח את 

לאכול פירותו שדהו ואינו מסלקו מהקרקע, חבירו 
כתב הרשב"א לקמן דף מ"ב גבי קטן  והביא דכעי"ז

דאף דקטן לאו בר מחויי בי' הוא מ"מ הו"ל לתובעו 
בב"ד  ולסלקו משדהו.  ועפ"ז אתיין דברי רש"י שפיר, 

סילקו המ"ק  דיסוד החזקה הוא ג' אכילות שלא
לא משדהו, ודין המחאה דבר אחר הוא, דאף אך 

סילקו שפיר הו"ל להיות חזקה מעלייתא, אלא דבדין 

מחאה נאמר דכד מתרה להזהר בשטרו, שוב איכא ה
ריעותא דאחוי שטרך וממילא לא מהניא החזקה, 

 והוא דברי רש"י בסוגיין.
מחאה שלא בפניו לא תהא  טז(     תוד"ה אלא מעתה

עי' דבריהם שפירשו כנ"ל, דקושיית הגמ'  -מחאה
וי מחאה וממילא לא תיהוי החזקה היתה דלא תיה

ר מדברי התוס' לקמן כ"ט חזקה.  ובמהרש"א העי
ע"א ד"ה אלא מעתה מחאה שלא בפניו כו', דפירש 
הר"י דקושיית הש"ס התם היא בעיר אחת, דכיון 
דמחאה שלא בפניו לא הוי מחאה היה לו לבוא אל 

ולמחות ומדלא עשה כן תהא חזקתו חזקה,  המחזיק
ו אף בסוגיין כך.  ולכאורה י"ל בזה, ואמאי לא פירש

לפינן לחזקת ג"ש משור המועד, דנפ"מ איכא אי י
כבסוגיין, או דיסוד החזקה הוא משום דטפי מתלת 

דבשלמא התם לא מזדהר, כדלקמן.  והחילוק בזה, 
דיסוד החזקה הוא משום דלא מזדהר, שפיר פרכינן 
דעד כמה שהוא באותה העיר ואינו מגיע למחזיק 

, כיון דמחאה שלא בפניו לא הוי מחאה ולא למחות
אמרינן שישמע המחזיק, הרי לא יזדהר בשטרו ושוב 

אכן בסוגיין דילפינן לחזקת ג"ש  תהניא לי' חזקתי'. 
אף באותה דהוחזק שתקן, משור המועד אשר יסודו 

העיר אם אך מחה אפי' שלא בפניו הרי לא שתק ושוב 
בסוגיין היא  ליתא לחזקה, וע"כ דכונת קושיית הש"ס

דמאחר דלא הוי מחאה אין עליו למחות ושוב ליתא 
זצ"ל.  ואי קשיא, לחזקה, וכנ"ל.  וכן אמר בזה מו"ר 

הא קשיא, אמאי לא פירשו התוס' לקמן לקושיית 
מו שפירשו בסוגיין, דעכ"פ בעיר אחרת נימא הש"ס כ

דלא תהוי מחאה שלא בפניו חזקה ואין עליו למחות 
מחזיק ליזהר בשטרו, וכמו שכתבו ועל כן צריך היה ה

התוס' להדיא שם.  אלא דבפשטות הא לא קשיא, 
ניו לא תהוי דפשטות לישנא דהש"ס דמחאה שלא בפ

י, מחאה לא הוי, אבל חזקה שפיר הומחאה מראה ד
, רק בסוגיין הוכרחו לפרש דלא כזה מטעם הנ"ל

 .ולקמן שפיר פירשו הדברים כפשוטן
ויש לעיין מהו טעמא   -כש"כיז(     קירב נגיחותיו לא 

דאיתא  דר"י דפליג.  והנה יעויין בטור או"ח סי' קי"ד
והר"ר מאיר מרוטנבורק היה רגיל לומר בזה"ל: 

ם עד בשמיני עצרת ברכת אתה גבור תשעים פעמי
משיב הרוח ומוריד הגשם כנגד ל' יום וכו' ועכשיו אם 
היה מסופק א"צ לחזור וראייתו מפרק כיצד הרגל 

גבי שור המועד ריחק נגיחותיו חייב קירב דאמר 
נגיחותיו לא כש"כ  הכא נמי וכו' וה"ר פרץ ז"ל כתב 

שישי דצרפת דעבדי הכי שאין לא חזינן לרבנן ק
א משום שהוחזק הנידון דומה לראיה דהתם טעמ

ליגח ואם הוחזק בשלש רחוקות כש"כ בשלש קרובות 
אבל גשם שנתקן בתפילה והדבר תלוי בהרגל לשונו 

של המהר"ם ודבריו    לא אמרינן הכי וכו', עכ"ל. 
לכאורה תמוהין, מה ראיה הביא מדברי מרוטנברג 

ר"מ, הרי ר"י פליג עלי' וס"ל דבעינן ג' ימים דווקא, 
ף ר"פ דפליג עלי', לאו מהאי טעמא וא .וכוותי' ק"ל

פליג, אלא משום דס"ל דליכא דמיון בין העדאה לבין 
וכתב במג"א שם סקי"ג  . משיב הרוח ומוריד הגשם

דשאני גבי נגיחות דאמרינן דבאותו יום תונבא הוא 
דנקט לי', כלומר, דסברא מסויימת היא בנגיחות 
דאמרינן דבאותו היום תפסו שגעון, אבל בעלמא 

 דה לר' יהודה.מו
 מדאף ר"י מודה לעיקר סברת ר" או י"ל באופן אחר,

בזה, אלא דבהעדאה דתם ונעשה מועד נאמרו ב' 
 ינים )והדברים מפורסמים(, דודאי בעינן שהבהמהד

תעשה מועד )בין שנאמר שנשתנה טבעה בין שנאמר 
דהוי גילוי מה טבעה(,  אמנם בכדי לחייב נזק' שלם 

אלא דלחייב הבעלים בעינן  מן העלייה לא סגי בכך
דין העדאה בב"ד.  וס"ל לר"י דמה דבעינן ג' אינו מצד 

ר"מ, אלא הך דינא השור, דודאי איתא לעצם ק"ו ד
דבעינן ג' נגיחות בג"י נאמר בדין העדאה דב"ד 

ן לזה שוב ממילא אינו נעשה נוהבעלים, וכיון דבעי
 אתיאמועד על ידי ג' נגיחות ביום אחד.  ועפ"ז שפיר 

שפיר ראיית הר"מ, דבגוף דינא דלגבירגילות הרי 
באופן דמבואר דגם ר' יהודה מודה   מודה ר' יהודה.

ר"מ, רק דאית לי' סברא מסויימת גבי לעצם סברת 
 עדאה דאין הדבר כן.נגיחות וה
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אלא דבין כך ובין כך צ"ב לכאורה מסוגיין דלא הקשו 
לענין חזקה אלא אליבא דר"מ ולא אליבא דר"י, 

הנ"ל הרי מאי דפליג ר' יהודה אדר"מ אינו אלא ול
זקה ביחס לנגיחות או עכ"פ ביחס להעדאה, ולגבי ח

  פרישה, ע"ש., וצ"ע, וכה"ק שם בלכאורה מודה לו
שו"ר בחידושי חת"ס בסוגיין שכתב דבאמת לאו 
דווקא ר"מ , דאפי' ר' יהודה מודה הכא, וכתב עוד 
דאפי' רבנו פרץ דפליג לענין משיב הרוח לא פליג הכא, 

ומדברי רש"י ד"ה ולר"מ שביאר להדיא  ע"ש בדבריו.
דלא דקושיין אינו אלא לר"מ ולא לר' יהודה מבואר 

נים והר"ח שהובא בראשכדבריו, וכן מוכח גם מפי' 
דקושיא ראשונה דאכל ג' פירות ביום אחד כגון צלף 
הוא דווקא לר"מ והקושיות שאחריה לכו"ע, הרי 
להדיא דאיכא נפ"מ לענין חזקה בין ר"מ ור"י, וקשה 

 כנ"ל.
ובגוף פלוגתת המהר"ם מרוטנברג ורבנו פרץ, נראה 

ו הוא בגדר הא דבג' נגיחות לכאורה דיסוד פלוגתייה
דרבנו פרץ ס"ל דדין העדאה מדין הוחזק ה מועד, נעש

טבעו נגחן הוא, אשר בזה שפיר איתא בשונתברר 
לסברא דאם ריחק נגיחותיו וכו' קירב לא כש"כ, אשר 
אין זה שייך למשיב הרוח שהוא תלוי בהרגל, אכן 
מהר"ם מרוטנברק ס"ל דאף דין מועד דין הרגל הוא, 

גם סברא  ממילא שפיר מוכח מזה דאיתא להךאשר 
 וכן נראה כונת הב"י שם.  .דמשיב הרוח לגבי הרגל

 .(מה שדן בענינים אלו )ועי' קה"י ב"ק סי' כ"ט
יח(     ולר"מ דאמר ריחק נגיחותיו חייב קירב 

בהני קושיות דהגמ' נאמרו ג'  -נגיחותיו לא כש"כ וכו'
ם ושיות הדכל הק ורב האי גאוןשיטות, דעת רש"י 

' יהודה, דלר' יהודה איכא דווקא לר"מ אבל לא לר
למימר דס"ל דג' שנים דווקא הם כנגד ג' ימים 
דנגיחות, וכמש"כ בד"ה ולר"מ, דעת הר"ח, רבנו יונה 
והרשב"א דדווקא הקושי' הראשונה היא לר"מ אבל 
שאר הקושיות הם אפי' לר' יהודה, ודעת הריטב"א 

א אספסתא בתלתא דדווקא קושי' האחרונה דתלת
לכו"ע, אבל הקושיות הראשונות הן הוי ירחי הוא ד

 דווקא לר"מ.  
והנה קושי' הראשונה הרי מבואר להדיא מלישנא 
דהש"ס דהוא דווקא לר"מ ולא לר"י, ובהך קושי' 
ראשונה נחלקו רש"י הר"ח ודעמ'' )רשב"א, ריטב"א, 

, דרש"י גרס דהקושי' היא אבל ג' רבנו יונה ועוד(
בזמנים שונים , ויסודו משום דעבידי דיתבשלו תאנים

במשך היום, ואילו לפום גירסת הר"ח הקשו מצלף, 
דאית לי' תלתא פירי כחדא, דהיינו אביונות וקפריסין 

ועצם יסוד הקושי' משתנה לפי ב' גירסאות ועלין.  
אלה, דלדעת רש"י יסוד הקושי' הוא מפאת הבדלי 

לפום גירסת  הזמן דבישול ואכילת הפירות, ואילו
היא מצד דאף שאוכלן בבת אחת, הר"ח יסוד הקושי' 

מ"מ מה שהם כג' פירות שונות יחשיבם כג' אכילות 
דפירושם של והוי על ידי כך כג' נגיחות.  ועפ"ז נראה 

רש"י והר"ח בקושיות הגמ' אי הויין לכו"ע או דווקא 
בגירסתם ופירושם בקושי' הראשונה לר"מ תליא 

דלדעת הר"ח דקושי' וקא לר"מ, אשר היא ודאי דו
הא' היתה בג' אכילות בבת אחת, שפיר איכא למימר 
דדווקא הא דהוי בבת אחת הוא דחשיב כיום אחד 
דקירב נגיחותיו דר"מ, אבל היכא שאר קושיות הגמ', 
דאית בין אכילה לאכילה הבדל זמן, שפיר י"ל דהויין 
אליבא דכו"ע, דמאחר שאינן ביחד תו לא הוי כקירב 

הרי אף  נגיחותיו.  אכן לפום גירסת רש"י ופירושו 
קושי' הראשונה היתה מפאת הבדלי הזמן והאכילות, 
ומ"מ לא הקשו אלא לר"מ, אשר מזה הוציא רש"י 

ה לא פרכינן כלל, דלדידי' י"ל דחשיבא שנה דלר' יהוד
שפירש דעכ"פ הקושי'  כיום של נגיחה.  ואף הריטב"א

בקושי'  א למדאף הוהאחרונה הוא גם לר"מ, 
הראשונה כגירסתו ופירושו של הר"ח, אלא שפי' דעד 
כמה דבמדה מסויימת נמצאת הב' בזמן אכילת הא' 
הא מיהא פשיטא דלא שייך שתהא חזקה אלא לר' 
מאיר, דהוי כקירב נגיחותיו כיון דאין האכילות 

רב" או "ריחק" דגבי חזקה חלוקות לגמרי, ואין ה"קי
 צם האכילות.נמדד בזמן גרידא אלא בע

ולדברי רש"י דלר"י פשיטא דבעינן ג' שנים צ"ב קצת 
קושיית הגמ' לרבנן מאי, דנימא דס"ל כר' יהודה 

ולהכי בעינן ג' שנים, עי' ריטב"א דהערה זו מרומזת 
בדבריו, וכתב די"ל דניחא לן לאוקומי לרבנן דהכא 

ובדעת רש"י לכאורה אפשר לומר,   ר.אפילו כר' מאי
דס"ל  איכא למימראלא דלר' יהודה דלעיל לא כתב 

דיליף משור המועד דבעינן ג' שנים, כלומר, דאי אפשר 
להקשות אליבא דידי' דליסגי בג' אכילות ביום אחד, 
דאיכא למימר דלדידי' בעינן ג' שנים, אבל לעולם אין 

ן מאי בעינן הדבר מוכח דס"ל הכי, וכד משינן לרבנ
זה לא סגי לימוד המכריח דג' שנים בעינן, אשר ל
 ד.למימר דס"ל כר' יהודה ויליף משור המוע

מכאן לחזקה  -יט(     רש"י ד"ה שהרי נביא עומד כו'
מבואר מדבריו דאין  -שאינה פחותה משלש שנים

הלימוד מהך קרא אלא דאין חזקה פחותה מג"ש, אך 
ולא בעינן יותר.   לא ילפינן מינה כלל דסגי בג"ש

בג' שנים ילפינן והרשב"א כתב דמאי דמהני עכ"פ 
ולא שאלו כאן אלא דילמא סגי בג' משור המועד, 

אכילות ולא בעינן ג' שנים.  ולדידי' הנידון בסוגיין 
הוא בדבר זה, אי למאי דילפינן משור המועד בעינן ג' 

ד"ה עצה ב  אכילות או ג' שנים.  ומדברי רש"י שכתב 
שכתב, וז"ל: לעולם חזקה הויא בשנה אחת  טובה

, מבואר לכאורה דלא כדבריו, דהא מבואר "לוכו', עכ
מדבריו דהנידון הוא שמא סגי אפי' בשנה אחת, 

וביאורו כמש"כ לעיל בע"א,  כדהוה אמרינן מסברא.
דאין אדם רואה את חבירו שזורע את שדהו לאכול 

יין פרי העשוי לשנה ושותק, וס"ל דהא דהקשו בסוג
 מנין לחזקה שהיא ג' שנים ר"ל ולא פחות, ודלא

כמש"כ הריטב"א דפירכת הש"ס היתה מנ"ל דהוי 
  לא פחות ולא יותר, ודוק.ג"ש 

והנה לכאורה צ"ב לדעת רש"י האיך חזינן מהך קרא 
ושנה  העשיריתהרי משנה דאין חזקה בפחות מג"ש, 

האחת עשרה לא היו ב' שנים שלמים, ושמא לא בעינן 
ב' שנים, וכן הקשה באמת בחידושי הרשב"א על אלא 

אי מסברא ידעינן וי"ל, ד  הר"ח בסוגיין, ע"ש. גירסת
דמהניא חזקה, סגי בשנה אחת, כנ"ל, וטעמא דלא 
ליסגי בשנה אחת אינו אלא משום דילפינן משור 
המועד, ומשור המועד בפשטות הלימוד הוא דמהניין 

עשירית ושנה ג' אכילות ולא בעינן ג' שנים, ובשנה ה
ב שטר מוכח הי"א שפיר היה זמן ג' אכילות, ומדכת
חינן דדילמא דלא סגי בהכי אלא בעינן ג' שנים.  וד

עצה טובה קמ"ל, כלומר, דאיכא למימר דלעולם לא 
בעינן אלא שנה אחת ולא ילפינן משור המועד, ומאי 
דכתבו שטרות לא היה אלא מצד עצה טובה.  ויהא 

בדעת רש"י כמש"כ הריטב"א מחשבון זה מוכח דלא 
לא אמרו בפשטות דס"ל  דכשאמרו לרבנן טעמא מאי

ילפינן משוה"מ ג"ש משום דרצו להביא כר' יהודה ד
לימוד אפי' אליבא דר"מ, דלמשנ"ת הרי ילפינן דבעינן 
ג' שנים משור המועד, אשר זה ע"כ דלא כר"מ דיליף 
מהתם ג' דלדידי' הלימוד הוא ג' אכילות.   ולרש"י 

      .חמשנ"ת סוף אות י"כל י"
עי' ר"י מגאש שפירש  -ובה קמ"לכ(     ודילמא עצה ט

דבלימוד נכללים ב' פרטים, א' דלא הוי חזקה בפחות 
מג"ש, וב', דבג"ש הוי שפיר חזקה, ע"ש שפירש כן 
ע"פ גירסתו שהיא כגירסת הר"ח שהביאו התוס', 

דמדאמר להם לקנות אף שודאי יאבדו השטרות  
מוכח דבהני תלת שני הוי חזקה, ומדאמר לי' לכתוב 

ח דבהני ג' שנים לא הוי חזקה.  י שנים מוכשטר להנ
ומאי דדחו דדילמא עצה טובה קמ"ל, כתב, וז"ל: 
ממאי דחזקה לא הויא פחות משלש שנים דילמא 
לאלתר הויא חזקה כי היכי דהויא במטלטלין והאי 
דאמר לי' רחמנא לירמיה וכתוב וכו' עצה טובה 
קמ"ל, וכו', עכ"ל.  והנה מש"כ דדילמא הוי חזקה 

מטלטלין, עי' דומה לזה בריטב"א בריש ד כמו גבי מי
סוגיין שכתב דשאלת הגמ' מנ"ל חזקת ג"ש הוא 
דממנ"פ אי הויא כמטלטלין ליהוי חזקה מיד, ואי אין 

תפיסתו כתפיסת מטלטלין אמאי הוי חזקה כלל.  
אשר בזה ס"ל להר"י מגאש דלעולם מאי דקאמר 
 דילמא עצה טובה קמ"ל אינו אלא ביחס ללימוד

ה עד ג"ש, אבל הא דעכ"פ איכא חזקה דליכא חזק
עדיין מוכח, דאל"כ אמאי אמר לקנות שדות, וכמש"כ 
הר"י מגאש, וס"ל דאי חזינן מקרא דאיכא חזקה, 
בפשטות ר"ל דהוי חזקה מיד וכחזקת מטלטלין.  והא 
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מוכחא דמאי דקאמר דהוי חזקה מיד כמטלטלין ע"כ 
מסברא, דאינו אלא מחמת הלימוד מהך קרא ולא 

לו היה מסברא יקשה לכאורה מאי דס"ד בהמשך דאי
למילף חזקת ג"ש מהא דתרי מחיל ותלת לא מחיל, 
וכן באמת בכל הלימודים דלקמן, דאינן לימודים 
אלא דלא בעינן יותר מג"ש, ואי נימא דמסברא 
אמרינן דהוי חזקת תפיסת קרקע כתפיסת מטלטלין, 

ה הרי במטלטלין הוי תפיסה בלא שום אכיל
ואינו תלוי כלל באי מחיל או אינו מחיל,  והשתמשות

ואמאי לא נימא דהוי חזקה מיד הגם דמחיל, הרי 
סו"ס תפוס הוא בו, אע"כ דמאי דאמרינן דהוי 

מחמת הך קרא, וזה קאי אלא כתפיסת מטלטלין אינו 
ולא בעינן למילף אלא דלא הוי באמת דהוי חזקה, 

אין תפיסת חזקה עד ג"ש, ואדרבה מסברא ידעינן ד
קרקע כתפיסת מטלטלין ופשוט דבקרקע בלא אכילת 
פירות לא הויא תפיסה מוכחת כלל וע"כ דבעינן מושג 
דחזקה, רק הוה ס"ד דסגי בחזקה מיד ומאי דהיה 
שם ג"ש אינו אלא עצה טובה, לזה ילפינן מטעמא 
דמחיל  או לא קפיד או לא מזדהר דלא הוי חזקה עד 

 ג"ש.
א ידעינן דהוי י"ט דמסבר ורש"י ס"ל כנ"ל באות

חזקה בשנה אחת ולא בעינן אף מהך קרא אלא מילף 
 דלא סגי בשנה אחת אלא בעינן ג' שנים, וכמשנ"ת.

 
 
 
 
 

 כ"ט  ע"א
כא(     אלא מעתה כי הדרא ארעא תיהדר לבר 

מכאן הוכיח הרשב"א לעיל כ"ח ע"ב   -מפירי
דבחזקת תשמישין אמרינן שמחל אף בלא טענה, 

ו דחזקת תשמישין לא בעי טענה.  ויסוד והוא לשיטת
י ראייתו, דהא על  הפירות עצמן נתחדש תפיסה על יד

אכילתן או עכ"פ קצירתן, והוי כתפיסת מטלטלין 
דנעשה שפיר תפוס, ואף שאינו טוען שהפירות שלו 

קרקע, מ"מ הרי אמרינן דמדשתיק מ"ק מחיל בלא ה
ברכ"ש לי', הרי דבכגון זה לא בעינן טענה כלל. )עי' 

שמואל סי' כ"ד וסי' כ"ה אות ג'.(   ויש לעיין מה יענו 
וסוברים דשפיר בעינן החולקים על דברי הרשב"א 

 טענה בחזקת תשמישין על ראיית הרשב"א.
שתיקתו  ולכאורה י"ל דבנ"ד כו"ע מודו דשפיר הויא

ראיה, דהא בנ"ד אין חזקתו ותפיסתו בלא טענה כלל, 
הרי איכא ממה "ג כהובאלא טוען שגם הקרקע שלו, 

נפשך, דאי חשבינן שתיקתו לראיה, הוי אף הקרקע 
שלו, ואם אך לא חשבינן לה לראיה, הרי זה מחילה, 
ונמצא דממנ"פ פירות דידי', משא"כ בחזקת 

ממנ"פ, לא חשבינן תשמישין בלא טענה דליכא 
ועד"ז אמר בזה מו"ר   שתיקתו לראיה שמחל, ודוק,

 זצ"ל.
תימה  -מייתא לא קפיד כו'כב(     תוד"ה שתא ק

מנ"ל דר' ישמעאל דוקא יליף משור המועד ולא רבנן 
אינהו נמי מצי גמרי משור המועד דהיינו טעמא נמי 

מנין ולא זדלעיל דגמר משור המועד דכיון דקפיד בג' 
ולעיל כ"ח ע"ב כתב  -א"כ ודאי מכרה או נתנהמיחה 

 דמחל, עי' מש"כ בזה לעיל.
 ש לעיין לכאורה, דמאחרובעיקר קושיית התוס' י

דידעינן מסברא דבחד ותרי לא קפיד ובתלת קפיד, 
אמאי בעינן לימוד כלל ללמוד משור המועד, הא יש 
לנו לומר דהויא חזקה מחמת הך סברא גופא.  וי"ל 

דהא , וכן אמר בזה מו"ר זצ"ל, בביאור דבריהם
מיהא פשיטא דלהוציא קרקע מחזקת מרא קמא 

דמבואר להדיא בדברי הרמב"ם בעינן ראיה דעדים, וכ
ואומרים פי"א מהל' טו"נ דהרי הם בחזקת בעליהם 

להמחזיק שעליו להביא ראיה, והא פשיטא דלא סגי 
וע"כ בסברת בתלת קפיד להוציא מחזקת מ"ק, 

ת ג"ש אלא מתקנת חכמים, דלטעם זה אין חזק
וכדכתב באמת הקצוה"ח בשיטת התוס' כדיבואר 

שפיר הוקשה להו לקמן אות כ"ד, אשר ממילא 
א תקנת חכמים מהך דאמאי נימא דאין חזקת ג"ש אל

טעמא, הרי כמו דאמרינן לר' ישמעאל דעל ידי ג' 

אכילות איתרע לה חזקת המ"ק או הוחזק שתקן, 
לומר לרבנן דעל ידי וכמש"כ התוס' לעיל, כך יש 

הישנות שתיקת המ"ק ג' שנים איתרע לה חזקת 
 א.המ"ק ותיהוי חזקת ג"ש דאוריית

והנה מה שהקשו התוס' קושייתם זו דווקא אהך 
לישנא דרבא ולא אמאי דמסיק דטפי מתלת לא 
מיזדהר מובן שפיר, דמה שאינו נזהר שלש שנים אין 

אין זה קשור כלל לגרעון חזקת המ"ק, ובזה ע"כ ד
חזקת ג"ש אלא תקנת חכמים )עכ"פ לשיטת התוס'(.  

מחיל ומאי דלא הקשו כן אתירוצא קמא דחד ותרי 
דבר ג' דבמחילה ליכא הישנות י"ל, תלת לא מחיל, 

פעמים, רק דאג' שנים לא מחיל, אשר ממילא לא 
שייך דבר זה לשור המועד וליכא למילף מינה, משא"כ 

, איכא הישנות בהך לשינא דתליא בקפיד ולא קפיד
קפידתו ג' פעמים, אשר זה שפיר שייך למילף -אי

        ו"ר כעי"ז.וזכורני ששמעתי ממ  משור המועד.
(     א"ל אביי אלא מעתה כגון הני דבי בר אלישיב גכ

דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא דידהו  הכי נמי 
דלאלתר הוי חזקה וכ"ת ה"נ אם כן נתת דבריך 

חידושי הרשב"א שהקשה דהיא עי'  -לשיעורין
הנותנת, נימא דאף דבעצם בבי בר אלישיב היה צריך 

מ השוו מידותיהן ולא פלוג, להיות חזקה מיד, מ"
כדחזינן בכמה דוכתי.  אלא שהביא דגם בהא 

דפרכינן דבדידהו לא תהוי קידושין בבנתי' דר' ינאי 
קידושין אלא בתרקבא דדינרי  אמאי לא אמרינן 

 ן, והניח הדבר בצ"ע.השוו מידותיה
ולכאורה י"ל בזה, וכן תמה באמת בחידושי ר' מאיר 

רי יסוד החזקה לטעם שמחה על דברי הרשב"א, דה
זה הוא ההוכחה מחמת שתיקתו שמכרה להמחזיק, 

אמרינן דמאחר דבתרתי שני לא קפיד אין ובכל אדם 
שתיקתו מראה שמכרה לו, ואם אך אמרינן בהני דבי 

יד, הרי שתיקתן מיד מראה בר אלישיב דקפדי מ
שמכרו והאיך יאמרו שלא תראה שתיקתן כן.  ויש 

היא דבנתי' דר' ינאי, להוסיף די"ל עד"ז גם בה
דלטעם זה למאי דבעינן לב"ש דינא לקידושין, הרי 

פיר הוי פרוטה כסף, יסוד הדברים הוא דבעצם ש
אינו אלא משום קפידא  רומאי דלא סגי בפחות מדינ

יכא קפידא בבנתי' דר' ינאי אתרקבא דנשי, ואם אך א
דדינרי, האיך נימא דליהוי קידושין בפחות, הרי סו"ס 

ובדעת הרשב"א איכא למימר עכ"פ לענין   קפדי.
חזקה דס"ל דדין חזקת ג"ש ביסודה תקנת חכמים 
היא, אלא דיסוד התקנה הוא משום דבפחות מתלת 
לא קפדי, אשר בזה שפיר הקשה דנהי דאיכא הני דבי 

אלישיב דקפדי מיד, מ"מ הרי לא סגי בראיית  בר
השתיקה לשוותו מוחזק אלא תקנת חכמים היא, 

לומר דהשוו חכמים מדויתיהן ואמרו דלא  והיה לנו
ליהוי חזקה בפחות מג"ש.  וכן לענין הך דתרקבא 

יכא למימר דלטעם זה לשיעור דינר דקפידא דדינאי א
פידא כיון דבעצם שפיר הוי כסף בפרוטה רק משום ק

הוי שיעור דינר, פירושו דמחמת קפידא כך תקנו 
וד חכמים שיעור כסף קידושין, אך מטעם קפידא לח

בלא תקנה לא הוה אמרינן דלא ליהוי קידושין כיון 
פיר שהרי קיבלה הכסף, וכיון דמשום תקנה הוא, ש

היה שייך אף התם למימר דמאחר דע"פ רוב אין 
שיעור כסף מקפידות אלא אדינר, כך תקנו חכמים 

 קידושין, כן נראה לכאורה.
ועי' חידושי הריטב"א שכתב, וז"ל: פירוש קושי' לאו 

בי בר אלישיב בלחוד דאינהו לא הוו רובא משום ד
אינהו לחוד לא מפליגינן תקנתא לעלמא וה"נ משום 

או מילתא דהוי לשאר עלמא אלא הכי אקשינן דאי 
כי בקפידא תליא מילתא אין הדעות שוות בזה כלל 

יש מקפיד יום אחד ויש בחודש ויש בשנה ורובא קפדי 
ועל  בפחות משלש שנים אלא שאין להן פנאי למחות

מה סומך התנא לעשות חזקה של שלש שנים וכו', 
אילו עכ"ל.  ובא בזה ליישב קושיית הרשב"א, דאה"נ 

מצד בי בר אלישיב לבד שפיר הוה אמרינן דכיון 
ם דלא ליהוי דהרוב לא קפדי עד ג"ש אמרו חכמי

 חזקה אלא בג"ש.
(     אלא אמר רבא שתא קמייתא מיזדהר איניש דכ

עי'  -יזדהר טפי לא מיזדהרבשטרי' תרתי ותלת מ
רמב"ן לקמן דף מ"ב שכתב, וז"ל בא"ד: דטעמא 
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דחזקה לאו משום איזדהורי דידי' בלחוד אלא כיון 
דהאי שתיק רגלים לדבר אלא שתוך שלש אמרינן לי' 

שטרא ולאחר שלש כיון דלא יזדהר בי'  למחזיק אחוי
טפי איתרע לי' האי טענה ואמרי'  לא לחנם שתק 

ו בר איזדהורי טפי הוא, עכ"ל.  וקטן נמי לא
ובקצוה"מ סי' ק"מ סק"ב ובשעה"מ שם סק"ג הבינו 

יכא ראיה מיד מדשתיק המ"ק ולא בדבריו, דבאמת א
מיחה, אלא דאיכא ריעותא בזה דאחוי שטרך, ומאחר 

ר ג' שנים הדרך הוא שלא ליזדהר בשטרא, דלאח
אזלא לה ריעותא זו ושפיר הוי מהניא ראיה 

משה"ק על דבריו, ועוד נדון דהשתיקה, ע"ש 
בקושיותיהם לקמן, בעזהשי"ת, אכן קודם נדון בעצם 

 דברי הרמב"ן.
והנה אם נפרש כדבריהם בדברי הרמב"ן, יקשה 

ה לכאורה לישנא דהש"ס, דלדבריהם הרי יסוד החזק
הוא מה דשתק מיד ולא מיחה, ומאי דאיתא בגמ' 
דטפי מתלת לא מיזדהר אין זה אלא טעם למאי דתו 

יכא ריעותא דאחוי שטרך, ונמצא לפ"ז דעיקר ל
הטעם חסר מן הספר, וכבר העיר כעי"ז בדברי רבא 

שי הרשב"א, עי' שם מה שפירש בזה, ונביא בחידו
"ב דבריו לקמן, בעזהשי"ת, אכן בדברי הרמב"ן צ

דהא מקודם  , מצד עצם הסוגי' צ"ביותר ועוד כנ"ל.  
יד, לכן כד הוה בעינן למילף חזקה מהא דלא קפ

מבואר דאיניש בעלמא לא קפיד עד ג' שנים, ואילו 
השתא אמרינן לדעת הרמב"ן דשתיקתו הוי ראיה 
מיד, והיה חזקה מיד אי לאו ריעותא דאחוי שטרך, 

דעד ג' שנים  וע"כ דחזר בו רבא ממאי דאמר מקודם
לא קפיד, ופלא הוא דלא הוזכר זה בדבריו כלל ולא 

 ביאר אלא אמאי ליכא ריעותא.
קדק בגוף לישנא דהרמב"ן, שכתב דחזקה לאו לד ויש

, דמשמע דעכ"פ במקצת בלחודמשום איזדהורי דידי'  
שפיר נבנית יסוד החזקה אאיזדהורי דידי', ולמה 

ו משום שהבינו האחרונים בדברי הרמב"ן הרי לא
איזדהורי כלל הוא טעמא דחזקה, דכל טעם החזקה 

חוי הוא ההוכחה דשתיקתו, רק דהוסר הריעותא דא
שטרך לאחר ג' שנים מטעמא דטפי מתלת לא 
מיזדהרי.  וכן מבואר גם מדברי הרמב"ן ריש פירקין 

אלא הכי  שכתב בא"ד, וז"ל: מבי לימוד דשוה"ג
ד קס"ד השתא דלא מהימן משום טעמא דלא עבי

איניש למיזדהר טפי משלש שנים אלא משור המועד 
הוא דגמרינן וכו', עכ"ל.  הרי דביאר הרמב"ן 

מסקנת הגמ' טעמא דמהימן הוא דטפי מתלת לא דל
 מיזדהר, ולפי דברי האחרונים הנ"ל הרי אין הדבר כן.

והנה הבינו האחרונים הנ"ל דלדעת הרמב"ן חזקת 
.  וכבר ג"ש דאורייתא היא מטעם הוכחה דהשתיקה

הקשו ע"ז מדברי הרמב"ן לקמן דף ל"ה דמבואר 
נא להדיא מדבריו דהוי חזקה תקנת חכמים ולא די

 דאורייתא, וצ"ב.
ועי' לקמן דף נ' גבי חזקת הבעל בנכסי אשתו דכתב 
הרמב"ן בא"ד, וז"ל: ומיהו בתוך שלש אמרינן לי 

וכו', עכ"ל.   שאין חזקה בלא טענה כלוםאחוי שטרך 
והנה לפום פשטא דמילתא תפסינן דאחוי שטרך הוי 
ריעותא בחזקה, כלומר, בהוכחה וראיה דחזקתו 

הרמב"ן חזינן לכאורה דאין הדבר בהקרקע, ומדברי 
כן, רק דאחוי שטרך הוי ריעותא בטענתו ולא 
בחזקתו, וזהו דהוסיף הרמב"ן דאין חזקתו בלא 

חרונים הנ"ל.  נה כלום, וגם זה דלא כדברי האטע
 אמנם עצם הדבר צ"ב.

ונראה ביאור דברי הרמב"ן, דהנה מדקדוק לשונו 
הוא שלו נראה דלעולם אין חזקה כמין ראיה ברורה ש

אשר מוציאה מחזקת המ"ק, דהא לא כתב דהוי אלא 
דודאי דלא הויא .  ונראה גדר הדברים, רגלים לדבר

הך רגלים לדבר ראיה דהוא של המחזיק, אלא 
דבטוען ונטען נחשיבהו להמוחזק נגד המ"ק,  דמועיל

כלומר, דמרע לחזקת מ"ק וממילא הוא מוחזק על ידי 
הוה אתינן עלה, היה והנה אילו מצד ראיה   טענתו. 

בן דעד כמה דאיכא טענה דאחוי שטרך שוב מגרע מו
זה כח הראיה ולא מהניא ראיה דהשתיקה להוציא 

דבר, מאחר דאינו אלא רגלים למחזקת מ"ק, אכן 
כלומר, דמהוה צד לעורר ספק נגד המ"ק דהטענה 
עליו אמאי לא מיחה מגרע חזקתו, זה קיים אפי' אי 

שטרך, דהא אכתי היה לו  איכא טענה נגדית דאחוי
אשר זהו דכתב   למחות ושתיקתו מגרעת חזקתו.

הרמב"ן דהחסרון דאחוי שטרך הוא דהוי כחזקה 
ה, ולעולם שאין עמה טענה, כלומר, דהוי חסרון בטענ

לא הוי גריעותא בעצם רגלים לדבר דהשתיקה.  וגדר 
דמדינא, טענת לקחתי בקרקע בלא שטר לא הדברים, 

 .ת אחוי שטרך מרע לכח טענת לקוחהוי טענה, דטענ
והדברים מפורשים בשו"ת הר"ן סי' ע"ה, ע"ש שכתב 
בא"ד וז"ל: דטעמא של חזקה הוא שכל שלא מיחה 

מוכיח שמכרו או נתנו לו וכיון בעל הקרקע הדבר 
שאין ריעותא בטענת המחזיק משום דטפי לא 
מיזדהרי בשטרא אנו מעמידים הקרקע בחזקתו וכו', 

הדיא דיסוד הריעותא דאחוי שטרך הוא עכ"ל, הרי ל
 בהטענה, וכמשנ"ת.

והנה לשון הרמב"ן הנ"ל בדף מ"ב דתוך ג"ש אמרינן 
רע לי' הך לי' למחזיק אחוי שטרך, ולאחר שלש "אית

טענה ואמרינן לא לחנם שתק".  ולפום ריהטא צ"ב, 
דלהבנת האחרונים בדבריו היה לו לומר דאחר ג"ש 

שתיקה ושוב ממילא תו ליתא לריעותא בראיית ה
מהניא ראיית השתיקה, ומדבריו משמע כאילו בעצם 
שייך טענה דאחוי שטרך אף לאחר ג"ש, אלא דמשום 

ין ריעותא בטענה איכא כמרי דטפי מתלת לא מיזדה
ועפמשנ"ת כך הוא דאחוי שטרך, והלא דבר הוא.  

ביאורן של דברים, דמאחר דיסוד הטענה דאחוי 
לא הוי טענת לקוח שטרך פירושו דמהאי טעמא 

דמהחזיק טענה )ושוב לא מהניא הרגלים לדבר(, 
שפיר שייך ד"ז אף לאחר ג"ש, דסו"ס טענת לקוח 

ן נראה דשייך בלא שטר לא הוי טענה, ומעיקר הדי
ד"ז אף למאי דאמרינן דטפי מתלת לא מיזדהרי, 
דבסופו של דבר מאחר דטענת לקוח לא הוי טענה 

ואף דבנוהג שבעולם  בלא שטר היה לו לשמור שטרו,
ו דאפסיד אנפשי' בזה, אלא דתיקנו הלא מיזדהר, אי

דמאחר שכן הוא הרגילות, והוי זה ריעותא חכמים 
י' חזקת ג"ש במקום בטענת אחוי שטרך, תהניא ל

השטר ושפיר תיחשב טענת לקוח טענה לעשותו 
)או דהא גופא דחשיב מוחזק על סמך הרגלים לדבר.  

ך תקנת חכמים היא.(  אשר דאיתרע טענת אחוי שטר
היטב דברי הרמב"ן בדף ל"ה שכתב  לפ"ז אתיין שפיר

דחזקה תקנת חכמים היא, דמשום דטפי מתלת לא 
הני טענת לקוח שתיחשב מיזדהרי תקינו חכמים דת

חזקה שיש עמה טענה הגם דלית לי' שטרא, 
 וכמשנ"ת.

ועפ"ז נראה דאתיא שפיר שו"ט דהש"ס לשיטת 
אה דמה שביארנו דלא מהניא הרמב"ן, והוא, דנר

טענתו בצירוף  חזקה אלא שיחשב הוא מוחזק על ידי
הרגלים לדבר, ואין החזקה בגדר ראיה להוציא 
מחזקת המ"ק, זה אינו אלא למסקנת דברי רבא.  אך 
למאי דס"ד דרבא לעיל למימר דטעמא דחזקה הוא 

ום דתלת  קפיד, בזה הוה ס"ד דהוי מאי דבתלת מש
ה שאין השדה של המרא קפיד ראיהוא לא הוקפיד 

קמא, וכיון דיסוד טענת אחוי שטרך הוא דאין טענת 
המחזיק טענה, לא הוה איכפת לן בטענת אחוי שטרך, 
דכיון דמאי דבעלמא קפדי והוא לא הקפיד ראיה היא 

חזיק בלא שאינו של המ"ק, שוב הוי ממילא של המ
טענה.  ומדס"ל לרבא למסקנא הך טענה דאחוי 

עד תלת מיזדהרי וכו', מוכח דלא מצד ראיה שטרא, ד
מאי דחשבינן לי' מוחזק נגד  אתינן עלה אלא מצד

, אשר בזה שפיר המ"ק, וזהו דווקא על ידי טענתו
.  ומעתה מבוארים דברי איכא טענה דאחוי שטרך

יחה לא הוי עד מדלא מ ראיההרמב"ן היטב, דאה"נ, 
שפיר ג"ש )ואף זהו דווקא להס"ד(, אבל רגלים לדבר 

איכא משעה ראשונה, אשר בזה סגי לעשותו מוחזק 
ו, וכמשנ"ת.  ובמאי דאמר דחד מיזדהר ע"פ טענת

וכו', מוכח דמעתה ס"ל לרבא דלא אתינן עלה מתורת 
ראיה, דא"כ לא הוה איכפת לן בריעותא בטענתו כיון 

, וגם עצם הא דטפי מתלת לא דלא בעי טענה כלל
ו ה, דלכך תיקנם פעולת החזקצמיזדהר חלק הוא מע

חכמים דתהני חזקתו במקום שטר, ומבוארת שיטת 
 הרמב"ן.

והנה יעויין בעליות דרבנו יונה בסוגיין שחידש דאף 
אם ודאי נודע הדבר דלא שמע המחזיק על המחאה, 
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מ"מ הויא מחאה, לפי שהיה לו להמערער לסמוך על 
ה שדרך בני אדם להגיד זה לזה, דחברא חברא אית מ

ו לא הויא חזקתו של זה חזקה.  לי', הילכך ת
מסוגי' דלקמן דף ובשעה"מ סי' קמ"ו סק"ג הקשה 

ל"ג, דלדעת הרמב"ן שם מבואר דאף לענין הקרקע 
עצמו היה מועיל הא דלא חציף איניש וכו' אי לאו 

ושו דאיכא טענה דאחוי שטרך, ולכאורה, לפום חיד
אופן שלא הגידו להמחזיק ממחאת בשל רבנו יונה, 

י דלא הוי חזקה משום שהרי מיחה, מ"מ המ"ק, נה
ון דלא היה לו לאיזדהורי בשטרא הא תו ליכא כי

ריעותא דאחוי שטרך ושוב יהא הקרקע שלו מצד לא 
חציף.  ובאמת העיר מו"ר זצ"ל על עצם דברי הרמב"ן 

מאי בעינן כלל להא אף בלא צירוף דברי רבנו יונה, דא
 ו"לתיפדמדשתיק הוי ראיה שמכרו או נתנו לו, 

דלאחר ג"ש דתו ליתא לריעותא דאחוי שטרך שוב 
 יזכה בשדה מצד לא חציף.

ועפמשנ"ת י"ל בזה, דמאי דאחר ג' ליכא ריעותא 
דאחוי שטרך פירושו דכן היא תקנת חכמים דחזקה, 
דתהא החזקה במקום השטר ויהיה מוחזק על פי 

ו, אך היכא דליכא חזקה ומצד לא חציף אתינן טענת
הוכחה דלא חציף איכא ריעותא עלה, ודאי דנגד 

ה דבעינן לאוכוחי דאחוי שטרך אף לאחר ג', דעד כמ
מהא דלא חציף דהוא שלו, דהיינו, שלקחה, לא 
מהניא טענת לקוח בלא שטר )אם לא מצד תקנת 
חזקה(, ובתורת ראיה דלא חציף דנימא דהוא ראיה 

וציא ממ"ק, הרי טענת לקוח אינה טענה בלא לה
, סו"ס לית לי' שטרא.  )ואין זה שטר, ואף דלאחר ג'

הרמב"ן דעת לדהש"ס שביארנו בשו"ט  סותר מה
, ךדמצד לא קפיד לא היה בזה חסרון דאחוי שטר

חלוקה ראיית לא קפיד מראיית לא חציף, דראיית ד
א לא קפיד הרי היא מצד המ"ק וראיה זו עצמה מהני

להוציא ממ"ק ושיהיה המחזיק מוחזק אף בלא 
רנו לעיל, אבל ראיה דלא חציף הרי טענה, וכמו שביא

ולא כולו מצד המחזיק,  אינה מצד המ"ק כלל אלא כל
מהני ד"ז אלא בתורת ראיה להוציא מהמ"ק, אשר 

אי מצד המחזיק דיינינן, ודאי דבעי טענה, וטענת  בזה
וכן  נ"ת.(  לקוח בלא שטר לאו כלום היא, וכמש

תתיישב קושיית מו"ר זצ"ל עד"ז, דתקנת חזקה לא 
תקנו אלא מצד הוכחה דשתיקת המ"ק שהוא המועיל 

א ממ"ק ולעשות המחזיק למוחזק, רק תיקנו להוצי
דליהוי טענתו טענה על ידי החזקה במקום השטר, 
וכנ"ל, אבל מצד לא חציף גרידא אשר אינה הוכחה 

קנין חזקה כלל כיון לא היו מתמצד המ"ק כלל, בזה 
פקיע דטענתו לאו טענה בלא שטר וליכא מידי דה

 ודוק.חזקת המ"ק, 
ויעויין שעה"מ סי' ק"מ שהקשה על דברי הרמב"ן 
ממתני' דלקמן דף מ"ב דהבא משום ירושה צריך האב 
לדור בו יום אחר והיורש ג"ש, והקשה השעה"מ 
דממנ"פ, אי חשיבא הא דלא ראה הבן את השטר 

מה מהני חזקתו, ואי לא חשיבא זאת לריעותא, 
החזיק ג"ש, הרי לית בזה לריעותא, אמאי צריך הבן ל

ר יש ליישב, ריעותא דאחוי שטרך.  ונראה דלהמבוא
דבשלמא אי היה אחוי שטרך ריעותא בראיה 
דהשתיקה, ודאי דאם אך ליכא ריעותא במה שלא 
ראה שטר אצל אביו מהניא ראיית השתיקה שיהא 

לו, אבל למשנ"ת אין הריעותא נאמן שהקרקע ש
ענת לקוח, דאחוי שטרך בעצם הראיה, אלא בט

ולעולם לא מהניא הראיה דהשתיקה אלא דנחשיבהו 
זיק למוחזק בטוען ונטען, אשר לזה ודאי דבעינן למח

טענה, ובזה נראה דאף שלא חשבינן הא דלא ראה 
שטר אצל אביו לריעותא בראיה, מ"מ הרי עדיין 

ו אם אך לית לי' שטרא, אשר איכא חסרון בטענת
יומא והוא ג"ש,  משו"ה בעינן שיהא אביו דר בו חד
 שתיחשב חזקת אביו במקום השטר.

ועי' עוד שעה"מ סי' קמ"ה סק"א שהקשה סתירה 
בדברי הנ"י, דבסוגי' דלא חציף כתב, וז"ל: אחוי 
שטרך לאו דווקא דהא טוען דאכלה ג"ש ולא מיזדהר, 
אלא או עדים שהחזקת או שטרך, דהוה לך 

ואר לאיזדהורי כיון דאין לך עדי חזקה, עכ"ל.  ומב
ם משולכאורה מדבריו דהא דלא מיזדהר בשטר הוא 

החזקה, וזה דלא כמש"כ בריש פירקין, דכתב, וז"ל: 

טפי לא מזדהר כי סבור שלא יערער עליו אדם, עכ"ל, 
קה ולא דהטעם זואדרבה, משום זה הוא דנהיה הח

דלא יזדהר הוא דאית לי' עדי חזקה.  ולפי דברינו 
דרגלים לדבר  נראה דליכא סתירה בדבריו כלל,

ומשום דלא  דחזקה הרי הוא משום דשתק ולא ערער
ערער הוא דלא מיזדהר, אלא דעדיין הא איכא חסרון 
בכח טענתו דהלה יכול לטעון אחוי שטרך, ולזה הרי 
תיקנו חכמים דלאחר ג' שנים תועיל חזקה במקום 
השטר, אשר זהו שכתב הנ"י בסוגי' דלא חציף דאי 

כלומר, דתו ליכא ריעותא איכא חזקה לא מיזדהר, 
ת לי' שטרא, דחזקה בטענת לקוח מפאת הא דלי

)וכבר   במקום שטר עומדת, ע"ש בדברי הנ"י, ודוק.
כתבנו כעי"ז בפרי יהודה סי' מ"ט, ע"ש, אלא דבאו 

 הדברים כאן בשינוי קצת.(
 חוהנה כל זה בדעת הרמב"ן ודעמי', ועי' קצוה"

ומשום  ,ושעה"מ הנ"ל שכתבו דהוי תקנת חכמים
מך )ונסת דטפי מתלת לו מיזדהר, כדאיתא בגמ'

הקצוה"ח על דברי הנ"י, ולהנ"ל יש לבאר דבריו 
באופן אחר(.  וכן ביאר בזה דברי התוס' לקמן דף ל"ה 
ע"ב.  ועי' חידושי הרשב"א בסוגיין, דכן הוא לכאורה 
גם הביאור בדבריו.  וכן הוא לשון רש"י בכתובות י"ז 

והקשה ע"ז בשעה"מ  ממש"כ  ע"ב ד"ה שני חזקה. 
' קכ"ד ס"ו בהגהה, גבי היה הב"י והרמ"א באה"ע סי

הגט חקוק על ידו של עבד ומוחזקים בעבד שהוא שלו 
והוא יוצא מתחת ידה והיא אומרת בעדים נמסר לי 

מגורשת דגודרות אין להם חזקה, ודוקא  קדהוי ספ
במקום שאין להם חזקה, אבל במקום שיש להם 

חר ג"ש מגורשת, ואי נימא דאין חזקת חזקה כגון לא
ת חכמים, היכי מגורשת, מידי דהוי ג"ש אלא תקנ

אסימנים דאי סימנים דרבנן לא מהני סימנים בגט 
כדאיתא בגיטין כ"ז ע"ב.  וצידד שם בשעה"מ, 
דמאחר שתקנו חזקת ג"ש, שוב שפיר הוי מה ששתק 

וכ"ה להדיא בתוס' הרא"ש ולא מיחה ג"ש לראיה.  
קנת ק"י ע"א ד"ה לקוחה, שכתב דהוי תב"מ דף 

שהקשה שם שיהא המערער נאמן  חכמים, ואמה
במיגו דאי בעי אמר במשכנתא אתא לידי' תי', וז"ל: 
דהוי מיגו במקום עדים דאנן סהדי שאין אדם מניח 
קרקעו ביד חבירו ג"ש בלא מחאה אם לא שמכרה כי 
ידוע לכל שתקנו חכמים דחזקת ג"ש עומדת במקום 

ין אין אדם יכול לשמור שטרו לעולם וגם תקנו שטר א
החזקה היכא דהחזיק בה דה שהמחאה מבטלת כנג

 7בגזל, עכ"ל, והרי הדברים מפורשים.
מ' ע"א מחאה -והנה אהא דאיתא לקמן דף ל"ט ע"ב

בפני שנים ואין צריך לומר כתובו, הקשו התוס' בד"ה 
מחאה בפני שנים כו', וז"ל: ואם תאמר מה מועיל 

ה והא לא חשיב שטר אם לא נעשה מדעת מי הכתיב
תו כגון שטר מכר מדעת מוכר וכו' ועדות שהוא חוב

נמי לא חשיב דמפיהם ולא מפי כתבם וכו' וי"ל 
דתקנת חכמים היא שיהא חשוב עדות כדי לבטל 
החזקה בעדות כל דהו שבדבר מועט מבטלים החזקה 
דהא אפילו יתברר לנו שלא שמע המחזיק מחאה 

ודבריהם לכאורה החזקה וכו', עכ"ל.   מהני לבטל
ראיה הביאו דבכל דהו מבטלינן חזקה  מה תמוהים,

מהא דמהניא מחאה אפי' יתברר שלא שמע המחזיק, 
הרי כיון דעכ"פ מיחה סברא היא דתו ליכא ראיה 
משתיקתו ופשוט דלא הויא חזקה, וכדכתב באמת 

והוכיח מו"ר זצ"ל מזה רבינו יונה בסוגיין, וכנ"ל.  
דיסוד חזקת  ג"ש אינה נבנית לעולם שיטת התוס' ד
לל על ראיה מדשתיק, אלא כל כולה תקנת חכמים כ

היא לטובת המחזיק, אשר בזה שפיר הוכיחו דא"כ 
מה תועיל המחאה אם לא שמע המחזיק, הרי לא היה 
לו ליזהדר בשטרו וליכא ריעותא דאחוי שטרך, אע"כ 

ה, דכיון דמבטלים חזקה בכל דהוא, וביאורו לכאור

                                                           
ולפ"ז יש להעיר במאי דדיקא בקצוה"ח מדברי הרמב"ם  7

שכתב דאם לא מיחה איהו דאפסיד אנפשי' דחזקת ג"ש 
תקנה ולא ראיה, דאילו היה ראיה הרי מטעם הראיה הוא 
שזוכה המחזיק, הא מאחר שתיקנו חזקת ג"ש שוב הוי אי 

 כבר הקשו כן, עי'מחאתו ג' שנים ראיה, וכמש"כ בשעה"מ, ו
 חידושי רבינו מאיר שמחה.
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נמי דכל יסוד החזקה תקנת חכמים, תיקנו הם 
דמחאה תבטל חזקה, ובכלל התקנה דאף בכל דהוא, 
דלא שמע המחזיק המחאה וליכא ריעותא דאחוי 

 שטרך נמי מבטלים החזקה.
ודעת הרמב"ם בחזקת ג"ש, עי' קצוה"ח שם שדייק 
מדבריו דחזקת ג' שנים תקנת חכמים היא.  אכן עדיין 

ון בדבריו, וכדהעיר מו"ר זצ"ל, דחזינן יש מקום עי
ינוי בין דבריו בהלכה לבין דבריו בפיה"מ, לכאורה ש

דבפיה"מ  הגדיר חזקת ג"ש בזה"ל: ועם אלה השלש 
שנים לפי שאדם שומר שטר מכר או של מתנה שנה 
הראשונה ושניה ושלישית לא יותר ועוד לא ישים לבו 

כשיביא לשטר אם אבד השטר לא יאבד ממונו ולפיכך 
רצופות  ראובן ראיה שאכל פירות זו השדה שלש שנים

תתקיים בידו אותה השדה ואע"פ שהיתה אותה 
השדה ידועה לשמעון ויש עדים לשמעון שהיא ידועה 
לו טענת ראובן שטוען שלקחה ממנו נאמן בזה ולא 
נאמר לראובן הבא שטרך על כל פנים לפי שאבדו 

כמו שאתה ואנחנו נאמר לשמעון אם לא מכרת לו 
כ"ל.  ונראה טוען למה הנחתו לאכול פירותיה וכו', ע

כונתו,  דתחילת דין החזקה היא מה ששומר שטרו 
ג"ש ולא יותר, כלומר, דעד ג' שנים איכא ריעותא 
דאחוי שטרך ואילו מג"ש ואילך ליתא להך ריעותא.  
וממש"כ  אם לא מכרת לו למה הנחתו לאכול 

שטענת המערער היא  פירותיה מבואר לכאורה דמיירי
לכה בפי"א מהל' טו"נ דגזולה היא ביד המחזיק.  ובה

שמצריכין ראובן להביא ראיה ה"ב כתב, וז"ל: בד"א  
או יסתלק בשלא נשתמש בה זמן מרובה אבל אם 
הביא עדים שאכל פירות קרקע שלש שנים רצופות 
ונהנה בכולה כדרך שנהנין כל אדם באותה קרקע 

ים הראשונים שידעו בזה והוא שיהיה אפשר לבעל
מעמידין אותה ביד ראובן שהחזיק ולא מיחו בו 

וישבע ראובן היסת שמכרה לו שמעון או נתנה לו 
ויפטר מפני שאומרים לו לשמעון אם אמת אתה טוען 
שלא מכרת ולא נתת למה היה זה משתמש שנה אחר 
שנה בקרקעך ואין לך עליו לא שטר שכירות ולא שטר 

בו טען ואמר מפני שלא הגיע אלי משכונה ולא מחית 
ייתי במדינה רחוקה אומרים אי אפשר הדבר שהרי ה

שלא יגיע לידך הדבר בשלש שנים וכיון שהגיע לך היה 
לך למחות בפני עדים ותודיע אותם שפלוני גזל אותי 
למחר אתבענו בדין הואיל ולא מחית אתה הפסדת על 
עצמך לפיכך אם היתה מלחמה ושבוש דרכים בין 

ון מקום שהיה בו ראובן ובין המקום שהיה בו שמעה
אפילו אכלה ראובן עשר שנים מוציאין אותה תחת 
ידו וחוזרת לשמעון מפני שיכול לומר לא ידעתי שזה 

, עכ"ל.  וחזינן דפתח בגדר חזקה משתמש בקרקעי
במאי דלא מיחה, והוסיף דהואיל ולא מחית אתה 

הוי הפסדת על עצמך, אשר מזה דקדק הקצוה"ח ד
לא תק"ח, אבל עכ"פ תחילתא דמילתא הוא ה"מד

מיחה", והוא לכאורה דלא כדבריו הנ"ל בפיה"מ.  
ומפני מה אין אומרין לראובן אם ובה"ד כתב, וז"ל: 

אמת הדבר שמכר לך או נתן לך במתנה למה לא 
נזהרת בשטר שלך מפני שאין אדם נזהר בשטרו והולך 

א עד שלש כל ימיו וחזקה שאין אדם נזהר בשטר אל
ו שוב אינו שנים וכיון שרואה שאין אדם ממחה ב

, עכ"ל, הרי דיסוד החזקה הוא מדלא מיחה, נזהר
ר לזה שאלא דהיה בזה חסרון דאחוי שטרך, א

אמרינן דאחר ג"ש ליתא להך ריעותא.   ובה"ה כתב, 
הרי שמיחה שמעון במדינה רחוקה מפני מה לא וז"ל: 

חה בי כדי שאזהר יטעון ראובן ויאמר לא שמעתי שמי
ש לו חבר וחבירו יש לו בשטר מפני שאומר לו חברך י

חבר וחזקה שהגיע אליך הדבר וכיון שידעת שמיחה 
בך בתוך שלש שנים באמת היה לך שטר ולא נזהרת 

, עכ"ל.  וצ"ב לכאורה, בו אתה הפסדת על עצמך
מאחר שכתב דמחאה שלא בפניו הויא מחאה, הרי תו 

, ואמאי הוצרך לומר "כיון ליכא ראיה דמדלא מיחה
כו' אתה הפסדת על עצמך" )אשר שידעת שמיחה בך ו

הכונה בזה לכאורה אחוי שטרך(, ומה בעינן להא 
דידעינן ששמע.  עי' שיעור מו"ר זצ"ל שהאריך 

 בביאור דברי הרמב"ם.
בדברי הרמב"ם יש לדקדק  לובנוסף לדקדוקים הנ"

טו"נ ע"פ עוד בדבריו, דהא מיהא מבואר בדבריו פי"א 

, אלא בעינן גם סוגיין דלחזקה לא סגי בהמדלא מיחה
להא דטפי מתלת לא מיזדהר, אשר כתב בה הרמב"ם 
"אתה הפסדת על עצמך", אשר מזה דקדק בקצוה"ח 
הנ"ל דחזקת ג"ש תקנת חכמים היא.  אך עדיין יש 

"טען ואמר לעיין בצורה שהביא הרמב"ם ד"ז, דכתב 
י הייתי במדינה מפני שלא הגיע אלי הדבר שהר

ו' הואיל ולא מחית שר וכרחוקה אומרים לו אי אפ
אתה הפסדת על עצמך", וצ"ב אמאי לא כתב הא 
ד"אתה הפסדת על עצמך" מיד כשביאר עיקר יסוד 

ונראה לכאורה  החזקה ד"מפני שאומרים לו וכו' ". 
מדבריו דעצם החזקה הוה שפיר מהני מצד המדלא 

לת לא מזדהר אלא מיחה, ולא בעינן להא דטפי מת
וי שטרך, ויסוד לבאר אמאי ליכא ריעותא דאח

הריעותא דאחוי שטרך ס"ל דלא הוי חסרון בעצם, 
אלא כל כולה זכות וכח בטענת המרא קמא שיכול 

וזכות טענה זו לומר לא מפני מה לא נזהרת בשטרך, 
לית לי' להמ"ק אלא היכא דבא עם טענה אמאי לא 

מיחה שפיר היה  מיחה, אבל בלא הסבר אמאי לא
בלא הא דטפי מתלת נחשב חזקת המחזיק לחזקה אף 

  לא מזדהר, ועדיין צ"ע בזה.
ועוד צ"ב מש"כ "בד"א שמצריכין ראובן להביא ראיה 
וכו' כשלא נשתמש בו זמן מרובה אבל אם הביא עדים 
שאכל פירות קרקע זו ג' שנים וכו' ", דפתח בזמן 

מיד בד"א  מרובה וסיים בג' שנים, והיה לו לומר
כאורה מזה כשלש נשתמש בו ג' שנים.  ומשמע ל

ק ידעצם ההוכחה דהמדלא מיחה הוא מה שנתן למחז
להשתמש בה זמן מרובה, רק שיעור הזמן שנחשב זמן 
מרובה הוא ג"ש.  או שכתב כן משום המשך דבריו 
בהא דטפי מתלת לא מזדהר דיסוד מה שאינו נזהר 

הר, רק שיעור הוא משום דאחר זמן מרובה אינו נז
  זמן מרובה הוא ג"ש. 

ינו יונה שכתב בביאור גדר חזקה, וז"ל: פי' ועי' רב
כיון דטפי לא מזדהר הו"ל למחות ומדלא מיחה 
אמרינן דודאי זבנה לפי שהטילו עליו למחות כיון 
דטפי לא מזדהר אינש בשטרי , עכ"ל, כלומר, מהאי 

ך טעמא דטפי מתלת לא מזדהר הטילו עליו למחות תו
ן דהראיה ג', ומדלא עשה כן איכא ראיה  דזבנה, באופ

והוא דלא כדעת דחזקה נבנית על תקנת המחאה, 
ומובן התוס' בגדר התקנה, ודלא כדברי הרמב"ן.  

היטב לשיטתו מאי דס"ל דמהניא מחאה שלא בפניו 
אף אי למעשה לא שמע המחזיק מהמחאה, דהרי תו 

דס"ל הכי וכן נראה דמאי  ליכא ראיה דמדלא מיחה,
דהביא דין זה לא מהאי טעמא, כדמשמע ממאי אינו א

ולדידי' אין זה משום דבכל  כהמשך ביאורו בחזקה. 
דהו מבטלינן חזקה, אלא משום דאם אך מיחה חסר 

    יסוד החזקה, וכנ"ל.  
כלומר דזה יודע דטפי ובחידושי הרשב"א כתב, וז"ל: 

לא מיזדהר כי לא מיחה תוך שלש מיחזי כמערים 
לשתוק עד שיאבד זה ראיותיו, עכ"ל.  ונראה ביאור 

דהא דמיחזי כמערים במאי דלא דבריו, דהא ודאי 
אלא מיחה לא חשיב ראיה נגד חזקה להוציא ממנה, 

דהא דמיחזי כמערים מהניא לגרע חזקת המ"ק 
ומסתברא לכאורה  . זקושיהא נחשב המחזיק כמוח

דמאי דנעשה המחזיק על ידי למוחזק אינו אלא 
דהך וע"ש ברשב"א בהמשך דבריו  תקנת חכמים. מ

תירוצא מסתמך על התי' דלעיל מינה דסתם בני אדם 
מקפידין באכילת פירות של ג' שנים, אשר משו"ה 

ודבריו לכאורה   אינו מזדהר בשטרו יותר מג' שנים.
מאי דלא קפיד עד ג' וקפיד בג' טעונים ביאור, דהא 

לו, ואילו  זהו במערער הבא בטענת אמת שלא מכרה
מאי דלא מזדהר אחר ג' מיירי במי שבאמת מכר לו, 

ה לא שייך הך דקפידא כלל.   כן העיר בזה אשר בז
דאין מו"ר זצ"ל, וביאר דברי הרשב"א ע"ד הפשט, 

הלוקח  חושש שיערער המערער בשקר בזמן דאיכא 
דו אמאי לא ערער עד עתה, אשר ממילא תוך טענה נג

אמאי לא מיחה עד עתה, ג' דלא קפיד, וליכא טענה 
בל שפיר חושש המחזיק שמא יערער ונזהר בשטרו, א

אחר ג' דקפיד, ואם ימחה יהיה טענה נגדו אמאי לא 
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מיחה עד עתה, למחאה כזו אין המחזיק חושש ולכך 
 8לא נזהר בשטרו.

והנה לכל השיטות הנ"ל הויא חזקת ג"ש תקנת 
דאיכא שיטה  הראה מו"ר זצ"לחכמים.  אכן 

"ש דאוריתא היא, ם דס"ל באמת דחזקת גבראשוני
לעיל כ"ח ע"ב במאי דאמר רב  דיעויין בר"י מגאש 

יוסף דילפינן לחזקת ג"ש מהא דהביא עומד בעשר 
וכו', דגרס שהרי נביא עומד בתשע, ויסוד ראיית רב 

וסף, דמדעמד בתשע ואמר לכתוב שטר כיון שיגלו י
באחד עשרה, איכא ראיה גם דפחות מג"ש לא הוי 
חזקה וגם דבג' שנים הוי חזקה, דאילולי שהחזקה 

הא מתקיימת בג' שנים אלו לא היה אומר למכור, ד
כל השטרות יאבדו ובמאי תתקיים המכירה, אע"כ 

שטר דבהכי הוי חזקה, ולפי שמזכירו הקב"ה לכתוב 
לאותן השנים, מוכח דבפחות מג"ש לא הוי חזקה, 

יותר.   הרי דילפינן דבג"ש הוי חזקה לא פחות ולא
ומאי דהקשה אביי דילמא עצה טובה קמ"ל, דנהי 

ראיה  דאיכא ראיה דבג"ש שפיר הוי חזקה, אבל
דבפחות לא הוי חזקה ליכא, דדילמא מאי דאמר לי' 

בפחות  לכתוב שטר אינו אלא עצה טובה, ולעולם
מג"ש הוי חזקה כמו במטלטלין, ע"ש כל דברי הר"י 

כא באמת מגאש.  ולדבריו נמצא דלחזקת ג"ש אי
ילפותא מקרא, אולם יתכן דבפחות מג"ש הוי חזקה 

א בעינן כמטלטלין, כלומר, דשתהא חזקה מיד ל
לימוד דהוא מסברא, רק בעינן לימוד שאינה חזקה 

רש"י, ע"ש.(  בפחות.  )וכן משמע לכאורה גם מדברי 
הרי דלדעת הר"י מגאש חזקת ג"ש דאורייתא היא.   

אי שאלת הגמ' לא ולדברי הר"י מגאש יש לעיין ד
היתה אלא מנ"ל דלא הוי חזקה מיד, וכנ"ל, מה הם 

דמסיק רבא דהוא מטעם תירוצי הגמ' בזה.  ולמאי 
דטפי מתלת לא מיזדהרי אתי שפיר לכאורה, דבאמת 

ד, רק דעד ג"ש איכא היה צריך להיות חזקה מי
  ריעותא דאחוי שטרך. 

 -כה(     תוד"ה אלא מעתה מחאה שלא בפניו כו'
עי' מש"כ בדברי התוס'  -ר"י דליכא לאוקמי וכו'וא

 אלו לעיל  אות ט"ז.
כו(     אמר רב הונא שלש שנים שאמרו הוא שאכלן 

עי' רשב"ם שפירש דהחסרון דמפוזרות הוא  -רצופות
האי דלא מחאי לך היינו משום דמצי אמר בעל השדה 

לית אדעתך דלאו דידך הואי גדאברת לה שנה שניה ד
אותה.  מבואר מדבריו דאין החסרון  והלכך לא זרעת

רות בעצם החזקה, אלא מצד המחאה דלא היה דמפוז
לו למחות, וכן מבואר בשא"ר, עי' רבינו יונה שכתב 

ך על מה שאין מחזיק דאין הלוה חושש למחות וסומ
ויתכן דנפ"מ בזה, אם החזיק   דרך הבעלים.בו כ

אח"כ ג' שנים רצופות האם חשבינן אף ג' המפוזרין 
חלק ממעשה החזקה, ואפשר דנפ"מ בזה אי צריך 

נימא דלא חסר  להחזיר הפירות של אותן השנים, דאי
בעצם מעשה החזקה שפיר יתכן דחשבינן שהתחילה 

השנים, אבל ואינו מחזיר פירות אותן החזקה מאז, 
אילו הוה אמרינן דחסר בעצם מעשה החזקה היה 

 9צריך להחזיר הפירות, וכן דן בזה מו"ר זצ"ל.

                                                           
עי' תשו' הרשב"א ח"ב סי' רמד/ב שכתב בא"ד, וז"ל:  8

שאע"פ שסתמה המשנה שחזקת הבתים שלש שנים מיום 
ליום הנ"מ כשמחזיק בהם בדרך הנאתן ומן הטעם שאמר 
רבא דתלת שנין מזדהר איניש בשטרי' לפי שצריך הוא לחוש 

כי לא שתק ערער עליו ויאמר שמא יבוא מי שמכרן לו וי
מחמת שמכרן לו אלא מחמת שלא חשש על אכילת פירותיו 
עד שיעמיד בו בדין על הקרקע ועל הפירות ומפני שדרך 
העולם להיות נשמרים על ידי כך בשטרותיהם ג' שנים 
הצריכוהו חכמים לזה להזהר בשטרו ג' שנים ואם לא נזהר 

שונו דעצם מאי ומבואר מפשטות ל יפסיד וכו', עכ"ל.  
ריך לשמור שטרו ג"ש ולא יהא חזקה בפחות מג"ש אינו דצ

 אלא מתקנת חכמים, והוא דלא כמשמעות דבריו בסוגיין.
אמנם אף לפמש"כ דהחסרון הוא במה שאינו צריך למחות  9

ולא בעצם החזקה, מ"מ בסופו של דבר יתכן דהוי חסרון 
להיות  בחזקה, כלומר, דכחלק מהחזקה בכדי שתועיל צריכה

נמצינו למדים לשיטת הראשונים הנ"ל דיסוד חידושא 
דרב הונא הוא דלא מהני מפוזרות אף שלמעשה אכל 
ג' שנים.  אכן יעויין ספר העיטור אות מ' דף מ"ב 

למעוטי א', ג', וה' אתי שכתב, וז"ל: דרב הונא לאו 
די הדאפי' באתרא דלא מוברי באגי אי אית לי' ס

זקתי' לחזקה דאחריני דאכלה א' ג' וה' ולא נפקא מח
רב הונא למעוטי מפוסקות אתא שאם חזקה הוא ו

אכל שנה ראשונה ושלישית ולא אכלה שניה אע"פ 
שעמד בחזקתו ג' שנים בלא ערעור אינה חזקה דאין 

וכש"כ מקוטעות  אבל באתרא חזקה אלא לנהנה 
)דלא( מוברי באגי אפי' שנת הבור עלתה לו והיינו 

תרא דמוברי באגי דקאמר ומודה רב הונא בא
רצופין ובחנותא דמחוזא כיון דבחזקה קאי לא בעינן 

וכו', עכ"ל, ע"ש כל דבריו.  ומבואר דס"ל דאף 
באתרא דלא מוברי באגי מהני גם לרב הונא ג' שנות 

ות אם אך לא יצאה הקרקע מרשותו, אכילה מפוזר
וודאי דלדידי' לא חסר במעשה החזקה כלל, אלא 

 לית בזה חסרון כלל.דעוד יותר ס"ל דבאמת 
ומה שמבואר מדבריו דבאתרא דמוברי באגי אפי' כד 
אכל א' וג' ואוביר בב' הויא חזקה, כבר הביאו 
הראשונים דיעה כזו, והקשו ע"ז אמאי אמרו בגמ' 

א, הרי אין זה חידוש דווקא לדברי רב ומודה רב הונ
הונא, דהא אף בלא רב הונא הוי מקוטעות.  ולדברי 

פיר, דבאמת לולא דברי רב הונא שפיר העיטור אתי ש
היה חזקה בכה"ג אף שלא אכל אלא שנות א' וג' כיון 

זקתו ג"ש.  )ועי' חת"ס בסוגיין שהביא שעכ"פ היה בח
וכיוון לדברי דברי ההגהות מיימוני שהביא דיעה זו 

העיטור בביאור הסוגי' לדבריהם.(  ועי' מה שנכתוב 
"ב בסוגי' בעזהשי"ת עוד בדברי העיטור לקמן בע

 דזבין ההיא אמתא.
כז(     מאי קמ"ל תנינא חזקתן שלש שנים מיום 

הקשו העולם לשיטת הני ראשונים דס"ל  -ליום
דכולי' מתני' ר' ישמעאל היא, וכן ס"ל להתוס' לקמן 

א ע"א ד"ה שלא אמר לי אדם דבר מעולם, דף מ"
ע"ש, מה הקשו בסוגיין מאי קמ"ל תנינא, הרי מאי 

' ישמעאל רלש שנים מיום ליום הוא לדתנן חזקתן ש
דיליף משור המועד, ודילמא דווקא לדידי' הוא דבעינן 
רצופות משא"כ לרבנן.  והנה לשיטת התוס' דס"ל 
 דיסוד החזקה לר' ישמעאל הוא משום דהוחזק

שתקן, פשיטא דלא יקשה, דהא יסוד החסרון הוא 
דעל ידי שלא מחזיק כדמחזקי אינשי וכדומה לא חש 

, וזה ודאי דהוא גם לדידן דבכה"ג ליכא ראיה לערער
משתיקתו.  ואף להני ראשונים דס"ל בגדר הלימוד 

ועד דאינו משום דהוחזק שתקן אלא משום משור המ
דיסוד ל, מעשה החזקה עצמה, אכתי אתי שפיר כנ"

מה שמוציא מחזקת המ"ק ומוקים בחזקת המחזיק 
הוא מה שאוכל בשתיקה בלא מחאה, ויסוד החסרון 
גם אליבא דר' ישמעאל אינו אלא במאי דהכא לא הוה 

ת לי' למחויי, וכדמבואר מדברי הראשונים הנ"ל באו
ולא יקשה   כ"ו, אשר זה שפיר שייך גם לדידן, וז"פ.

לר' ישמעאל בעינן מכאן לדעת רש"י דמבואר ד
רצופות )וכן איתא ברשב"ם לקמן דל"ו עי' לקמן אות 

ילפינן משור מהמועד כ"ח( וע"כ דבעינן לחלק בין אי 
לבין אי ילפינן מדטפי מתלת לא מזדהר וא"כ מאי 

ישמעאל לדעת רש"י, פריד ממתנ' הרי מתני' כולי' ר' 
אין זה קושי', דכל זה ממאי דאמר ר' ישמאעל דבעינן 

חודש באמצע, כלומר, ממאי דאמר דבעינן לר' י"ב 
ישמעאל י"ח חודש, אבל במאי דהקשו בסוגיין מהא 

ני' ג' שנים מיום ליום דס"ד דאתי דאיתא במת
זהו מדקדוק הלשון דמיום ליום למעוטי מפוזרות, 

והוא חוץ מדין הנ"ל דר' ישמעאל, והוא מצד המחאה, 
או  ובזה שפיר ליכא נפ"מ אי ילפינן משור המועד

 מדטפי מתלת לא מזדהרף וז"פ.
מהו דתימא מיום ליום לאפוקי מקוטעות    כח(

עי' רשב"ם לקמן דף  -קמ"לולעולם אפילו מפוזרות 
ל"ו ע"א ד"ה רבי ישמעאל שכתב, וז"ל:רבי ישמעאל 
סבר ניר לא הוי חזקה אלא גמר פירי הלכך צריך ג' 
חדשים בראשונה וג' באחרונה דבהכי גדל פרי כל 

                                                                             
שהיתה באופן שהיה צריך המערער למחות, וז"פ, חזקה כזו 

 ועי' לקמן אות ל'.
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וי"ב חדשים באמצע דבעינן רצופין, עכ"ל.  צרכו 
ומבואר מדבריו דמאי דבעי ר' ישמעאל במתני' י"ב 

צע הוא מחמת הך דינא דרצופין.  ולפ"ז חדשים באמ
צ"ב אמאי בעינן הך דרב הונא למימר דבעינן רצופין, 

' ידעינן לה מגוף דינא דר' ישמעאל, והיא הרי ממתני
ד"ה שהן י"ח "א באמת קושיית התוס' לעיל דף כ"ח ע

חדש, ע"ש שכתבו "דליכא למימר דרצופין אתי 
עיל אות לאשמועינן דא"כ מאי קמ"ל רב הונא, עי' ל

ם הנ"ל יש לבאר גם ח' מה שביארנו בזה.  וע"פ הדברי
דברי הרשב"ם, דהא דכתב שם דבעינן י"ב חודש 
באמצע בכדי דליהוי רצופין, אין הכונה לרצופין 

משום דבמפוזרין לא חש  אשחידש רב הונא, דהו
המ"ק לערער, וכנ"ל, אלא משום דאי אינן רצופין 

יל, ואין זה שייך ליכא צירוף בינייהו, וכמשנ"ת לע
כלל להא דרב הונא, ולא ס"ד דאשמעינן במתני' דין 

 נים מיום ליום.רצופין אלא ממאי דאיתא דבעינן ג' ש
עי'  -כט(     ומודי רב הונא באתרי דמוברי באגי

ם, דדעתו, וכן דעת רוב ראשונים, דבאתרא רשב"
דמוברי באגי הוי חזקה בה' שנים על ידי האכילות 

ה'.  וכבר הבאנו לעיל דעת העיטור בשנות א' ג' ו
והראב"ן דהוי חזקה בג' שנים, ועולה שנת הבור 

עיל מש"כ בזה.  ויעויין חידושי לחשבון ג' השנים, ע' ל
' גאכילות ו הרמב"ן שכתב דהוי חזקה בו' שנים, ג'

שנים דמוביר לה.  וצ"ב לכאורה טעם הדבר אמאי לא 
  לות.סגי בה' שנים, דהא שפיר איכא בזה ג' אכי

דס"ל דבאתרי דמוברי באגי הוי ולכאורה צ"ל בזה, 
מאי דמבויר לה אחר שזרעה חלק ממה  שנחשב 

לה", דמה שמוביר הוא חלק מהשתמשות אותה "אכי
בן ג' שנות איכלה השנה שזרעה, אשר ממילא לא חשי

אלא בהדי' בור דכל אחד, דהיינו בשש שנים, ועדיין 
 צ"ע בזה.

ואי טעין אידך  -רב הונא(     רשב"ם ד"ה ומודה ל
ולכך לא  קאני באתי בתוך שלש ומצאתי שדה רי

מחיתי מצי א"ל מ"מ היה לך למחות שאע"פ שלא 
זרעתיה הייתי עושה בה ניר שאחר הקציר והיה לך 

 -ל שלא להכחיש כחה לא חפצתי לזרעהלהבין שבשבי
מבואר מדבריו דאף באתרא דמוברי באגי עכ"פ בעינן 

יינו טעמא לכאורה, דאף דניר לא ניר בשנת הבור, וה
ף האכילה, אך הוי חזקה, היינו דאין ניר עולה לגו

לענין שתהא החזקה חזקה המחייבת מחאה ולא יהא 
ר, לו להמערער הסבר אמאי לא מיחה שפיר מהני ני

אשר זהו דבעינן לה אף באתרא דמוברי באגי.  וכן 
מבואר מדברי שא"ר בסוגיין דבענין עכ"פ ניר בשעת 

 ור, עי' בדבריהם.הב
וכבר דקדק בביה"ל ח"ג סי' נ' דע"כ דהא דבעינן ניר 
אינו מדינא דרצופין דרב הונא, דאף דנימא דמהני 
מפוזרות גם באתרא דלא מוברי באגי בעינן שבשנים 

ע יעשה בה עכ"פ ניר, דאי לאו הכי מנלן שבאמצ
באמת לרב הונא ניבעי ניר.  וע"פ ההסבר הנ"ל בהא 

וט לכאורה דלא שייך ד"ז לרב הונא, דבעינן ניר פש
דהא בלי ניר יש לו להמערער תירוץ אמאי לא מיחה 

ה"מדלא מיחה".  ועפ"ז הקשה  והאיך נבנה חזקה על
וכו' אלא אמאי לא פרכינן ממתני' דהבתים בביה"ל  

אדברי רב הונא, והרי ליכא עדות אלילות ואמאי הוי 
מה חזקה אפי' אי לית לן הא דרב הונא, הא עד כ

דאיכא חשש שמא לא היה שם בלילות יכול המ"ק 
 לטעון שלא היה שם ולא תהוי חזקה.

והנראה בזה, ובאמת קרוב מאוד לזה כתב בביה"ל 
נן דהא דבעיאלא דהגדיר הדברים קצת באופן אחר, 

ניר בלאו חידושא דרב הונא, היינו בכדי שלא יהא 
המערער יכול לומר שלכך לא מיחה, ובהכי תרד טענת 

חזיק דאמאי לא מיחה, אך אין במפוזרות בלא ניר המ
חסרון בעצם החזקה.  ורב הונא חידש לן דאיכא 

מפוזרות הרון בחזקה, דעד כמה שמונח במפוזרות חס
דו חזקה שאין כמין הודאה שאינו שלו הוי ביסו

המערער צריך למחות בה )דאף דתחילת סברא זו הוא 
זקה כיון בחסרון במחאה, מ"מ על ידי כך לא מהניא ח

מי . והנפ"מ בזה, על (שאינה מחייבתו למחות, וכנ"ל
מוטל להביא ראיה שהיה  או לא היה שם בלילות, 
דבלאו דינא דרב הונא דאין במפוזרות בלא ניר אלא 

אי לא מיחה, מוטל על המערער אמתלא למערער אמ

להביא ראיה שלא היה שם בלילות, אשר על כן לא 
שנים, רק לרב הונא  יקשה ממתני' דחזקת הבתים ג'

דס"ל דהויא חזקה שאינה מחייבת מחאה  דלא הויא 
במתני' דשפיר חזקה, לדידי' הוא דהקשו דהא מבואר 

 מהניא חזקת הבתים אף בלא עדות על הלילות.
ונראה דהדברים מדוייקים היטב בדברי הרשב"ם, 
דבד"ה שאכלן רצופות כתב דמצי אמר בעל השדה הא 

דגלי ם דאוברת לה שנה שני' דלא מחאי לך היינו משו
, וכן כתב הרשב"ם להלן בד"ה דעתך דלאו דידך הואי

בליליא לא ידעי דגלית אדעתך דלאו דידך הואי, ואילו 
רשב"ם הא דבעינן בד"ה ומודה רב הונא כד ביאר ה

בשני' ניר, כתב דאי טעין אידך אני באתי בתוך ג' 
ומצאתי שדה ריקן ולכך לא מחיתי, ולא הזכיר הא 

גלית אדעתך דלאו דידך הוא.  ולמשנ"ת הדברים ד
מדוייקים היטב, דלא כתב הרשב"ם הך דגלית 

נא דבעינן רצופין, אדעתך וכו' אלא בדברי רב הו
קה כזו שאינה מחייבת דיסוד סברתו הוא דהויא חז

מחאה, וכמשנ"ת, אבל מאי דהיכא דליכא חסרון 
דמפוזרין בעינן עכ"פ ניר, אין זה משום דבלא"ה 

כא חסרון בחזקה עצמה, אלא משום דיש לו אי
להמערער אמתלא אמאי לא מיחה, אבל בחזקה 

 עצמה לא חסר כלום, ודוק היטב.
וע"ש בביה"ל שדקדק מדברי התוס' בע"ב ד"ה ומודה 

, םרב הונא בחנותא דמחוזא כו' דלא כדברי הרשב"
אלא לא בעינן בשנה שמובירה אפי' ניר, ויש לעיין 

 בזה.מהו שורש פלוגתתם 
לא(     חדא ארעא בכולי' באגא לא מצינא לינטר ואי 

בפשטות היה נראה  -נמי בהכי ניחא לי דעבדא טפי
דפליגי הני ב' לישני, דללישנא קמא מאי דהויא חזקה 

אלא היכא דשאר האנשים באותה בקעה נמי  אינו
מוברי שדייהו, משא"כ ל"אי נמי", דהוי טענה 

מדוייק לכאורה מעלייתא מצד שדהו גרידא.  וכן 
ממאי דלא הביאו הראשונים להלכה אלא לשון הב', 
דמשמע דבאמת פליגי הני לישני, אלא דהעיר בביה"ל 

יתי ל דא"כ כיון דב' לישני נינהו ופליגי מהיכי תהנ"
 להקל למחזיק ולהביא להלכה דווקא לשון הב'.

והביא שם בביה"ל דברי הטור בחו"מ סי' קמ"א 
א לי' דעבדא טפי זה אינו אלא דמאי דיכול לטעון דניח

לא שייכא  היכא דאינה שדה טובה, אבל בשדה טובה
הך טענה, ולדידי' אתי שפיר, דבאמת לא פליגי הני ב' 

א קמא לא שייכא אלא לישני וצריכי לתרוייהו, דלישנ
היכא דשאר השדות באותה בקעה לא נזרעו , ולישנא 

א שדה טובה, ונמצ אינהבתרא לא שייכא אלא היכא ד
כא דלא מוברי שאר השדות באמת דבשדה טובה הי

 לא הוי חזקה.
אכן עי' רבינו יונה דחידש לישנא ב' דאפי' אם בני 
אותה בקעה זורעים בכל שנה יכול לומר אני נוהג 

אר בעלי שדות שבעיר, ובפשטות משמע דלא פליגי כש
ב' הלשונות, ולדבריו צ"ב דכיון דאיכא טענה דניחא 

, אמאי הוצרכו בגמ' להביא לי בהכי דעבדא טפי
לישנא קמא כלל, וכבר עמד בכעי"ז בביה"ל.  וע"כ 

לא דנימא  צ"ל לכאורה דבאמת פליגי ב' הלשונות, אם
היכא דמוביר  דנפ"מ בלישנא קמאכדברי הביה"ל שם 

שנה שניה בזמן ששאר השדות נזרעו, דהוי חזקה מצד 
לישנא בתרא, והוביר בשנה ג' בזמן ששאר השדות 

ו, דאכתי הוי חזקה מצד לישנא קמא, והכא הוביר
הרי לא שייך לישנא בתרא כיון דכבר הוביר בשנה 

 הב', ע"ש בדבריו.
ועי' חידושי הריטב"א שכתב, וז"ל: פירש מורי נר"ו 

רבותיו דהני תרי טעמי כל חד וחד באנפי נפשי'  בשם
ולא שייך חד בדחברי', וה"ק דאי רובא דבאגי מוברי 

וכו' ואי רובא דבאגא זרעי מצי  מצי אמר חדא ארעא
אמר הכי ניחא לי דעבדא טפי וכו', עכ"ל.  ומבואר 

חד וחד באנפי נפשי' ולא  להדיא מדבריו שכתב דכל
גי וכל טעם שייך ישייך חד בחברי', דבאמת לא פל

היכא דלא שייך הטעם השני, וזה צ"ב, דהא לכאורה 
   טעמא דלישנא בתרא שייכא בכל גוונא.

ואם יטעון  -ם ד"ה שיבבי מידע ידעיב"רש     לב(
ליליא ובויאמר אייתי לי סהדי דדיירת בי' ביממא 
והיינו  -יוכלו להעיד לו ומיהו אנן לא טענינן לי' וכו'

שהיה שם גם  ןדמסתמא תפסינלכאורה משום 
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ולכאורה מאי בלילה, אף דלא ידעינן בודאות.  
דאמרינן דמהני הסתמא לשוויי מוחזק אינו אלא אם 
נימא דיסוד מאי דמהני חזקה אינו בתורת ראיה 

האיך נחשיב הסתמא לראיה, אלא להוציא מהמ"ק, ד
מאי דמהני חזקה יסודו דחשיב המחזיק המוחזק, 

למימר דכיון דאיכא סתמא  אשר בזה שפיר איכא
שהיה שם בלילות שפיר חשבינן לי' מוחזק, וכן אמר 

 מו"ר זצ"ל.
והוא ע"פ המבואר ועוד צידד מו"ר לבאר באופן אחר, 

"ם דהחסרון במפוזרות אינו בעצם לעיל מדברי הרשב
מעשה החזקה אלא במה שיכול לטעון המערער שגילה 

איכא המחזיק דעתו דלא קנאה, ועפ"ז י"ל דאם אך 
סתמא שהיה שם בלילות והמערער לא ידע בברירות 
שלא היה שם, מוטלת עליו חובת מחאה והיה צריך 

חזקה בתורת ודאי מהאי למחות, ונמצא דמועלת ה
 טעמא.

כגון דאתו בי תרי ואמרן אנן אגרינן מיני' לג(     
עי' חידושי  -ודרינן בי' תלת שנין ביממא ובליליא

דמיירי דווקא ששכרו  הרשב"א שהביא דעת הראב"ד
בשטר דאית לי' קלא, אבל בלא שטר לא כיון דלית לי' 
קלא וכדאמרינן לקמן שלש לקוחות מצטרפין וכולן 
בשטר ואמרינן נמי בסמוך הנ"מ דלא כתבו עיטרא  
אבל כתבו עיטרא קלא אית לי'.  ודחה הרשב"א 

לשה לקוחות דהתם כל דבריו וראיותיו, ד"לא דמי לש
קוחות לא מפיק קלא דאתי מכח קמא חד וחד מהני ל

וכיון דחזי מערער דכל חד וחד מהני מפיק קלא 
ן אוכלין דלקוחה היא בידו מימר אמר כדרך הגזלנין ה

ואין אחד מהן שאכלה שלש שנים ולפיכך לא חשש 
למחות והוא הדין והוא הטעם לההיא אמתא וכו' 

י דמחמת הלוקח הן דרין שם אבל שוכרין מימר אמר
מפקי לי' לקלא ומערער מידע ידע דשוכרין ואינהו 

מחמת הלוקח הן דרין שם והוה לי למחויי".  הרי 
א קול ות איכדבשכירדעיקר החילוק לדבריו הוא 

דמחמת הלוקח דרין שם ולכך היה לו להמערער 
למחות.  ולפ"ז, ה"ה אם היו ג' כתי שוכרים, כל כת 
לשנה, כיון דאיכא קלא דמחמת הלוקח הם דרין 

הו"ל חזקה.  נמצינו למדים דגם להרשב"א  שפיר
בעינן קלא דללוקח הם דרין, אלא דבהא פליג אדברי 

 רות קלא.הראב"ד, דס"ל דשפיר איכא בשכי
אכן יעויין חידושי הריטב"א בסוגיין שדחה דברי 
הראב"ד באופן אחר, "דכיון שהשנים האלו דרו בה 
כל השלש שנים ממה נפשך ה"ל למחויי  אמטו להנהו 

חוד אי לא ידע דמכחו דהאי דיירי ולא אמרו שם בל
וכולן בשטר אלא לפי שהיו שלשה לקוחות כל אחד 

לי' קלא דסבור שכל  בשנתו דהיכא דליכא שטרא לית
אחד ואחד מעצמו ירד ושמיט ואכיל ובעינן שטרא 
שיהא קול יוצא כי כל אחד בא בכח חבירו".  ולדבריו 

קוחות, אלא בין קר החילוק אינו בין שכירות לבין לעי
אחד שהיה כל ג' השנים או ג' שהיו כל אחד שנה, 
וודאי דלדבריו אף בג' שוכרין בג' שנים לא הוי חזקה 

ובחידושי הר"ן, בנ"י, ובטור חו"מ סי' שטרא.  בלא 
ק"מ הביאו סברא זו בשם הרשב"א, וצ"ב, עי' ש"ך 

 שם סקי"ח.
ובמאי דפליגי הראב"ד והריטב"א, דס"ל להריטב"א 

י במאי דהיו שם השוכרים ג' שנים ואילו דסג
להראב"ד בעינן שיהא להם שטר שכירות, לכאורה 

דבעינן שיהא  י"ל בביאור פלוגתייהו, דהראב"ד ס"ל
מונח בהחזקה לא רק דאין הקרקע של המ"ק אלא 
דהוי של הלוקח )המחזיק(, אשר ממילא, אף שהיו 

מ"מ לא שייך חזקה אלא לדידהו  השוכרים שם ג"ש,
לא שם ולא להמשכיר, כיון שהוא הרי אינו  אבל

החזיק כלל, אשר ממילא לא הויא חזקה, וע"כ דבעינן 
זה אינו אלא  שתיחשב חזקה של המשכיר, אשר

באופן דאיכא שטר דעל ידו איכא קלא שהם שוכרים 
המ"ק דבזה חשיב שפיר  מהמשכיר, ושמע על כך

חזקה של המשכיר. והריטב"א ודעמי' ס"ל דלא בעינן 
חזקה אלא שתראה שאין השדה של המ"ק, ושוב ב

ממילא הוי של המחזיק, אשר ממילא אף דלא ידע 
מדלא מיחה" המ"ק שהם שוכרים, מ"מ הרי איכא "

זקת מ"ק ושוב הוי של חמצידם ושוב איתרע 
המשכיר.  )והרשב"א כפי שהוא בחידושי הרשב"א 

לכאורה ס"ל בזה כהנחת הראב"ד דבעינן שיהא מונח 
וא של המחזיק, אלא דס"ל דשפיר איכא בחזקה שה

 קלא בשכירות אף בלא שטר.(
והנה דעת הראב"ד )הובאו דבריו בראשונים ובשט"מ( 

מיירי דנקיטי זוזי בידייהו ואין חזקה אלא דמאחר ד
ו שכר בתים, ע"כ דמיירי שכתבו אכילת פירות א

השוכרים להמשכיר שטר חוב על דמי השכירות, 
ר"ן, רמב"ן, רשב"א ועוד( ופליגי עלי' הראשונים )

ל דמאחר שהשוכרים שם מחמתו ובשליחותו וס"
שפיר דמי.  ודעת הראב"ד מובנת היטב לשיטתו, 

חזקה  יהא מונח בעצם החזקה שהיא בעינן שדלעולם 
של המשכיר, ואף דהם שם מחמתו ובשליחותו, מ"מ 
הרי הוי בעצם חזקה דידהו המועלת להמשכיר ולא 
חזקתו של המשכיר, אשר ממילא בעינן לשטר חוב 
דנמצא דהשתמשותן בשדה היא גופה השתמשותו של 

ומהאי טעמא הוא נמי מאי דבעינן שטר   המשכיר.
א "מדלא ות שעל ידיו יהיה קול, דבלא"ה ליכלשכיר

מיחה" להמשכיר, וכנ"ל.  ודעת הראשונים דפליגי, 
דלא בעינן שיהא מונח ב"מדלא מיחה" להמשכיר, 
אבל הא מיהא דבעינן שתהא נחשבת חזקתו, דאל"ה 
האיך יעשה מוחזק על ידי הך חזקה, אשר לזה שפיר 

 סגי במאי דהם שם בשליחותו.
הרי ס"ל ביסוד ף בזה, דהרשב"א אלא דצריך להוסי

נן קלא, רק דס"ל דשפיר רים כהראב"ד דבעיהדב
איכא קלא, וא"כ דבעינן גם בעצם המדלא מיחה 
שתהא להמשכיר, צ"ב האיך ס"ל דסגי במה שהוא 
מחמתו ובשליחותו כיון דלית לי' להמזכיר מזה כלום.  
אלא די"ל בחד מתרי אנפי, או דהא גופא שהוא 

לה כאילו הוא עצמו אכל הפירות,  בשליחותו מחשיב
ו דבכדי שתיחשב חזקתו סגי במה שהם שם מחמתו א

ובשליחותו, ומדברי הרשב"א משמע לכאורה כצד 
הב', דלא הזכיר הא דשלוחו של אדם כמותו כמו 

)וכבר עמד ע"ז המגיה  שהזכירו הרמב"ן והר"ן
 . בהרשב"א(

ויש להוסיף בעומק הדברים, דלכאורה איכא נפ"מ 
עם דהם הטעם דשלוחו של אדם כמותו לבין הטבין 

שם מחמתו ובשליחותו, דאי מצד עצם האכילה אתינן 
על ומצד שלוחו של אדם כמותו, הרי עצם מעשה 
החזקה הוא של השוכרים, רק דמהניא לי' מדין 
שליחות, אבל אי סגי במאי דהוי מחמתו, עצם מעשה 
החזקה, דהיינו מה שהם שם מחמתו, הוא מעשה 

טתו ולפז"נ, דלהרשב"א לשישל המשכיר.  חזקה 
דס"ל בעצם כהראב"ד דבעינן שתהא מונח בכצם 
מעשה החזקה והמדלא מיחה שהוא של המשכיר, לא 
סגי בדין שלוחו של אדם כמותו, דסו"ס עצם מעשה 
החזקה הוא של השוכרים ולא של המשכיר, אשר על 
כן כתב הרשב"א לטעמא דמחמתו ובשליחותו, 

פו שהעמידם שם נחשב למעשה חזקה כלומר, דהא גו
די', אכן לדעת הראשונים דס"ל דלא בעינן בעצם די

מעשה החזקה שתהא של המשכיר, רק דבכדי שיעשה 
המשכיר למוחזק בעינן דעכ"פ תיחשב חזקתו, לזה 
שפיר סגי בהא דשלוחו של אדם כמותו, אף דעצם 
מעשה החזקה הוא של השוכרים ולא של המשכיר, 

 ודוק.
ינן מיני' ואמרן אנן אגר אתו בי תרי כגון ד לד(    

עי' חידושי  -ודרינן בי' תלת שנין ביממא ובליליא
הר"ן שהקשה הקושי' דהנ"ל דכיון דמיירי דאכתי לא 
נתנו דמי השכירות האיך הוי חזקה, הרי אין חזקה 
אלא אכילת פירות או קבלת דמי השכירות, ותירץ, 

שן וכיון וז"ל: י"ל דפירות הבתים היינו תשמי
' כמאן דדאיר בי' איהו דמי דבשליחותי' דלוקח דרו בי

וכיון שכן מסתברא דלא בעיא דלידור בה האי לוקח 
אפילו חד יומא ואע"ג דהיכא שמכרה לאחר בעינן 
דדר בי' לוקח ראשון חד יומא כדאיתא לקמן התם 

ליחותו של ראשון דר שם שהוא משום דשני לא משום 
ן בעי דתהוי הקרקע אלא מחמת עצמו וכיון שכ

ן חד יומא אבל הכא כיון דמחמת בחזקתו של ראשו
שליחותו דרין בו הרי הוא כאלו הוא עצמו דר שם, 
עכ"ל.  ומבואר מדבריו דדווקא משום דחשיב כאילו 
המשכיר עצמו דר בו )על ידי דין שלוחו כמותו( הוא 
דלא בעינן שיהא המשכיר דר בו חד יומא, אבל למאי 
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ן שייתו משמע מדבריו דשפיר הוה בעינדהוה ס"ל בקו
שיהא דר בי' חד יומא.  ומהלך הדברים לכאורה, 
דללא תירוצו היה נחשב מעשה חזקה של השוכרים 
ולא של המשכיר, אלא שהיה מועיל להמשכיר באיזה 
צורה שהיא )אשר ע"ז הוקשה לו להר"ן האיך באמת 
מהני(, וכיון דכן, בזה ס"ל להר"ן דשפיר הוה בעינן 

הני חזקת יהא המשכיר דר בו חד יומא בכדי דתש
השוכרים, אבל למאי דמסיק דעל ידי דין השליחות 
חשוב כאילו המשכיר עצמו דר שם, הוי חזקה של 
עצמו, אשר בזה לא בעינן שיהא דר בו חד יומא, כן 

 נראה מסדר דברי הר"ן.
אכן עיקרא דמילתא שדן הר"ן דיהא צריך שיהא דר 

דמקור הך דינא דבעינן ורה, בו חד יומא צ"ב לכא
ר בו חד יומא הוא מסוגי' דלקמן דף מ"א ע"ב שיהא ד

בקשתא בעיליתא ארבע שני וכו' א"ל  רההוא גברא דד
מפלניא זבינתה דזבנה מינך אתא לקמי' דר' חייא 
א"ל אי אית לך סהדי דדר בה אינו דזבנת מיני' ואפי' 

א חד יומא אוקימנא לה בידך ואי לא לא.  וביאור ה
"ח סי' קמ"ו )סק"ו דבעינן דר בו חד יומא כתב בקצוה

וסק"ט( דהרי בעינן לטעון עבור הלוקח השני טענה 
אמרינן טענינן בכה"ג אלא אם  אהלוקח הראשון, ול

כן איכא רגלים לדבר שהמוכר קנאה מהמ"ק.  
ובראשונים שם משמע קצת אחרת, דאי לא דר בי' חד 

לא דק בה יומא לא שייך טענינן משום דמאחר ש
 יי' חד יומא מיחזהמוכר )הלוקח הראשון( אפ

כשיקרא.  ואיך שיהיה, לכו"ע משתייך הא דבעינן דר 
בו חד יומא לדין טענינן, ותמוה לכאורה מה שייך דבר 

 , וצ"ע.דהרי בא המשכיר בטענת עצמוזה בנ"ד, 
ואשר מוכרח ומבואר מדברי הר"ן, דשיטה אחרת לו 

א, ונראה גדר הדברים, במאי דבעינן דר בי' חד יומ
הטענה המוציאה מהמרא קמא הוא  דמאחר דיסוד

טענת הלוקח הראשון, נחשב עיקר חזקת השני 
כחזקה דידי', אך בכדי שיחשב חזקה של הלוקח 
הראשון בעינן שעכ"פ יהא דר בו חד יומא.  וגדרא 
דהך מילתא, ע"פ המבואר בדברי הטור חו"מ ריש סי' 

שום אדם ובא ראובן ק"מ דבקרקע שאינה ידועה ל
אחד נעשה ראובן למ"ק ובעינן ג' והחזיק בה יום 

שנים להוציא מידו.  הרי מבואר מדברי הטור דמצד 
עצם המחזיק סגי במאי שמחזיק בו יום אחד, ומאי 
דבעינן חזקת ג"ש היינו משום דאיכא מרא קמא אשר 
בעינן להוציא מחזקתו.  אשר לפ"ז כך הוא גדרו של 

שדר בו המוכר חד יומא איכא חזקה  דברים, דעל ידי
מצידו, אלא דבעינן ג"ש להוציא מחזקת המ"ק, אשר 
לזה מצרפינן חזקת הג' שנים של הלוקח שני בהדי' 
חד יומא דהמוכר וחשיב שפיר חזקת המוכר ונעשה 

 הוא מוחזק וממילא זוכה על ידו הלוקח השני.
אשר לפ"ז מבוארים היטב דברי הר"ן, דאילו היה 

פיר זקת השוכרים מועלת עבור המשכיר, שנחשב שח
הוה בעינן שיהא המשכיר דר בו חד יומא בכדי שנימא 
דנצרף לזה הג"ש דהשוכרים ליחשב חזקה למשכיר, 
אכן מאחר שחידש דחשיב עצם הדירה כדירת 

שוב הויא כל חזקת הג"ש חזקת המשכיר עצמו, 
המשכיר עצמו, אשר בזה לא בעינן כלל שיהא דק בי' 

ה לדברי , וכמשנ"ת, ודוק. שו"ר שכינותי בזחד יומא
מו"ר זצ"ל שאמר דברים הקרובים מאוד לדברינו, 

 ברוך שזכיתי לכוין לדעתו הנשגבה.
וא"ת ואמאי  -לה(     תוד"ה הני נוגעים בעדותן הן

הוו נגעין בעדות הא איכא מיגו דה"מ אמרי פרענא לך 
ופשוט  -כדאיתא בריש פרק האיש מקדש אגר וכו'

ין כונתם להקשות דיהיו העדים רה דלעולם אלכאו
נאמנים במיגו, אלא דתועיל מה שהיו יכולים לומר 
פרענא לך אגר וכו' דלא נחשיבם נוגעים בעדותן, ושוב 
יהיו נאמנים בתורת עדות.  ומוכרח שהדבר כן, 
דאל"ה האיך אפשר שיהיו נאמנים מצד מיגו, הרי 

דכיון ד"ה והשתא  כתבו התוס' בקידושין מ"ג ע"ב
על פי שנים עדים יקום דבר משמע הנאמנים  דכתיב

בדיבור בלבד, זאת אומרת, מצד עדותן עצמה, ואילו 
 הכא בעינן מיגו לנאמנותם, אלא ע"כ כנ"ל.  

וראיתי ברש"ש שבועות מ"ה ע"ב שהעיר בדברי 
התוס' ע"פ דבריהם בכתובות י"ח ע"ב ד"ה אין 

ולהנ"ל  לא אמרינן. נאמנים שכתבו דמיגו דבי תרי 

, דהנה מאי דמיגו דבי תרי היה אפשר ליישבה דנרא
לא אמרינן ביארו התוס' דהיינו משום דאין האחד 
יודע מה בדעת חבירו, אבל הא מיהא פשיטא דשפיר 

לומר כן.  והנה אילו  האפשרותיש לכל אחד מהם 
הוה בעינן הכא להאמינם להעדים מצד המיגו, שפיר 

כחה גו לשמש כהוו לשקר" דמיהוה בעינן ל"מה ל
שהאמת אתם, אשר זה ודאי תלוי במה שהיו טוענים 
בפועל, וזה ודאי דלא שייך במיגו דבי תרי, אבל הכא 

להמיגו אלא לסלק נגיעותם, אשר לזה פשוט לא בעינן 
לכאורה דסגי במה שהיו יכולים לטעון ולא במה שהיו 

 , אשר ממילא לית בזה חסרון דמיגו10טוענים בפועל
אלא דדברינו נסתרים לכאורה מדברי   דבי תרי.

התוס' בקידושין מ"ג ע"ב שביארו אמאי לא אמרינן 
בזה דמיגו דבי תרי לא אמרינן באופן אחר, וכמו 

 שנביא לקמן.
ואיך שיהיה, קושיית הרש"ש לכאורה תמוהה, 
דלכאורה אין קושייתו על דברי התוס' אלא על גוף 

ו בכה"ג, אמרינן מיג הסוגי' דקידושין דמבואר דשפיר
והאמת   איך מהני, הרי מיגו דבי תרי לא אמרינן.וה

דהתוס' שם בקידושין הקשו אמאי לא אמרינן בזה 
דמיגו דבי תרי לא אמרינן וכתבו דבטענה שנפטרין בה 

 ממון שפיר אמרינן מיגו דבי תרי.
ויעויין שט"מ בסוגיין בשם תוספי הרא"ש שכתב 

לא אמרינן ליישב קושיית התוס', וז"ל: דמגו בתרי 
דאין יודע מה שבלב חברו, עכ"ל.  והדברים תמוהין 

להדיא בסוגד' דקידושין  לכאורה כנ"ל, דהא מבואר
דאמרינן מיגו בכה"ג ולית בזה חסרון דמיגו דבי תרי, 

כה"ק בתומים כללי וכמו שביארו שם בתוס' הנ"ל, ו
 וצ"ע.מיגו אות קל"ה, ע"ש, 

ש, דהנה ועפמש"כ י"ל לכאורה בביאור דברי הרא"
דידן לבין נידון לכאורה איכא נפ"מ בין נידון 

דקידושין, )ועצם הנפ"מ כתב כבר בחידושי הגרנ"ט 
סי' קע"ד, ע"ש(, דהכא הוי לכאורה עדות לעצמן, דעד 

ם הם, לא כמה שלא נקבל עדותן, למשל, אם קרובי
תהא חזקת המשכיר חזקה ותיהדר ארעא למ"ק ושוב 

ני ע"ז מיגו כיון תה ולאיתחייבו לתת גם הפירות, 
דהקרקע יוצא מתחת ידם, וכמש"כ התוס' לקמן דף 

ונמצא דהוי ל"ג ע"א, וממילא נוגעים בעדותן הן 
כעדות על עצמן, משא"כ בנידון דקידושין, התם אף 

פטורין מלשלם ללוה על אי לא נקבל עדותן מ"מ יהיו 
.  )והתוס' ששפיר הקשו ע"פ סוגי' דהתם ידי המיגו

א מיגו, צ"ל כמש"כ שם הגרנ"ט דכיון דנימא אף הכ
א אינו לגבי הפירות אלא לגבי חזקת דעיקר עדותן הכ

השוכר לית לן בה, ע"ש בארוכה.(  וע"פ חילוק זה 
יתבארו דברי הרא"ש היטב, דהיכא דבעצם עדותן אין 

בדבר רק באנו להחשיבן כנוגעים בעדות  נוגעים
י מחמת ההפסד שיהיה להם אם לא יהיו נאמנים, הו

נגיעותם דבר צדדי ושפיר אמרינן דמסלק המיגו את 
אשר מהאי טעמא הנגיעות ושוב נאמנים מצד עדותן, 

שפיר מהני בסוגי' דקידושין ומהאי טעמא נמי ליכא 
ון דידן, התם משום מיגו דבי תרי, וכמש"כ.  אכן בניד

כיון דהויין נוגעים בעדותן מצד עצם העדות, וכנ"ל, 
דנימא דמהניא מיגו לסלק אין נגיעותן דבר צדדי 

 הנגיעות ונאמינם מצד עדותן, וע"כ דבעינן להאמינם
ש דהוי מיגו כתב הרא" ירעל ידי המיגו, אשר בזה שפ

"ל כדברי התוס' הנ"ל בקידושין(, דבי תרי )ולא ס
 ועדיין צ"ע בזה.

 -אמר מר זוטרא אי טעין כו'לו(     רשב"ם ד"ה 
נים רצופות דאע"ג דבעו כל הנך אמרואי לעיל ג' ש

זיק להביא עדים שיעידו אפ"ה אין מחייבין את המח
בפירוש על כל הימים והלילות אלא יעידו סתם 
שראוהו דר ג' שנים ומסתמא אם דר בבית אף בלילות 

ן דבאמת בכלל מבואר דאין הכונה דאמרינ -דר בו וכו'
עדות עדי החזקה גם לילות, אלא דמאחר שהעידו 

היה גר שם גם בלילות.   שהיה גר שם בימים, מסתמא
ולפ"ז פשוט דלא יקשה קושיית התוס' בד"ה אמר מר 

לא נשאל מהן וכו', )והוא קרוב באמת  זוטרא אמאי
למה שתירצו התוס'(.  אכן יעויין ברא"ש סי' ב' ובטור 

"ל דעדות שדר שם גם בלילות נכלל חו"מ סי' ק"מ דר
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  בעדותם, וכן הוה ס"ל להתוס' עכ"פ בקושייתם.
, ורצונו וםשהוסיף דהוי כאילו חקרנ ברא"ש וע"ש

בזה לכאורה ליישב קושיית התוס' אמאי לא נשאל 
 מהן וכו', אלא דצ"ב טעמא דמילתא.

   
               
  
      

 כ"ט  ע"ב
ור"ח  -תוד"ה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר כו'     לז(

פירש כו' וקאמר מר זוטרא אי טעין ואמר המחזיק 
די דדרו בי' שלש שנים ביום ובלילה לייתו תרי סה

רא ונפקו ואזלו להו וכו' אלא אינהו אמרו גוהבו לי א
דיירנא ואינהו אמרו פרענו והפה שאסר הוא הפה 

עי' טור חו"מ  -שהתיר דאי בעו אמרי לא דיירנא בי'
סי' ק"מ שהביא דברי הר"ח והקשה על דבריו, וז"ל: 

להחזיקו  ואינו נראה לי דכיון שבאים להעיד למחזיק
בבית ואי אפשר להחזיקו בו אלא אם כן יעידו שדרו 

, עכ"ל.  בו אם כן צריכים להעיד שדרו בו ואין כאן מגו
ומבואר מדבריו שהבין דמאי דנאמנים הוא מדין 

בדברי התוס' כתב  או הר"ח עצמו כמובמיגו, ואיל
דהיינו מטעם הפה שאסר הפה שהתיר, וצ"ב.  ועוד 

וכבר העיר על כך על הר"ח, צ"ב עצם קושיית הטור 
הב"י בטענתו הב', ע"ש, דמאי איכפת לן במאי דאינן 
יכולין להחזיק הקרקע אצל המחזיק בלא שיאמרו 

שלא שדרו בו, הרי מ"מ כיון דעכ"פ היו יכולים לומר 
ו שם רדרו שם ליכא שום נגיעות במאי דאמרי שד

)וע"ש בפרישה מש"כ בביאור קושיית   מכח המחזיק.
 הטור.(

ולישנא דהר"ח צ"ב לכאורה, מש"כ דאינהו אמרו 
דיירנא ואינהו אמרו פרענו, דמה ענין הפרעון לכאן, 
הרי עיקר העדות הוא שדרו בימים ובלילות, דבהכי 

ו אמרי היה לו לומר דאיננתקיימה חזקת המשכיר, וה
דדיירי בי' ימים ולילות, דנוגעים לא הויין כיון שהיו 

 צ"ב.יכולים לומר לא דיירנא, ו
וי"ל בביאור דברי הר"ח, דהנה פסול דנוגע יש לבאר 
בב' אופנים, והדברים עתיקים, די"ל דהוי חשש 
משקר, או יש לומר דהוא פסול בעל דבר.  והנה מש"כ 

דמהני מיגו שהיו יכולים לומר אחרת שלא לעיל אות 
יחשבו נוגעים, זהו לכאורה דווקא אי נימא דפסול 

אשר בזה שפיר מובן נוגע הוא משום חשש משקר, 
דכיון דלמעשה היה יכול לומר אחרת באופן שלא היה 

, נוגע, ליכא חשש משקר במה שהוא אומר עכשיו
ן, באופן שא"צ להאמינם עכשיו שפרעו, דאין זה הנידו

אלא היו נאמנים בעדותן שדרו ג' שנים מכח המשכיר, 
ולא חשיבי נוגעים בעדות משום שהיו יכולים להפטר 

ופן אחר.  ואי הוה אמרינן הכי לא הוה מהמשכיר בא
בעינן ליסוד דהפה שאסר הוא הפה שהתיר, אלא הוה 

בעינן להדגיש דנאמנים סגי לן במיגו, וכן לא הוה 
ן, וכנ"ל.  אשר על כן נראה שפרעו, דהא אין זה הנידו

ובזה בדברי הר"ח דפסול נוגע משום בעל דבר הוא, 
ם להפטר נראה דלא סגי במיגו גרידא שהיו יכולי

שה פוטרים מהמשכיר באופן אחר,  דעד כמה שלמע
עצמם על ידי עדות זו הויין בעדות זו בעלי דבר ולא 

אשר מהאי טעמא הוא דהוצרך  . 11מהניא עדותן
יכא בזה הפה שאסר הוא הפה שהתיר הר"ח לומר דא

ודנאמנים שפרעו, דהא מה שפרעו כבר הוא מה 
עינן להעיד שמשוה אותם לנוגעים בעדותן, דמשו"ה ב

שהוא של המשכיר, רק כיון שנאמנים על זה מצד הפה 
שאסר הוא הפה שהתיר, שוב בעדותן אינן בעלי דבר.  

 עינן לזה הפה שאסר, דאילו מצד מיגו הרי פירושווב
דנאמנים במה שאומרים עכשיו מצד מיגו, וזה לא 
 שייך כיון דסו"ס במה שאומרים עכשיו בעלי דבר הם.

ם סי' תרכ"ו לר"ת חלק החידושי)ועי' ספר הישר 
שכתב בדברי הר"ח דמאי דלא הויין נוגעים בעדותן 
הוא משום דאי הוו שתקי לא הוו משלמי כלל, כלומר, 

ה לא כהמבואר דאי בעי שתקי לגמרי, והוא לכאור
בתוס' דלא הוי אי בעי שתיק אלא אי בעי אמרי לא 

 דיירנא.(
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ל ועפ"ז אפשר דיש לבאר גם קושיית הטור, דס"
א, אלא כדברי הר"ח דפסול נוגע משום בעל דבר הו

דס"ל דליכא דין מסויים דהפה שאסר הוא הפה 
שהתיר, ולא מהני הפה שאסר אלא מדין מיגו, אשר 

יד הקרקע בחזקת המשכיר, ממילא אם אך באו להעמ
הרי נוגעים הם, דדווקא על ידי זה הוא שיפטרו עכשיו 

שאסר שאינו מלשלם למערער, ולא מהני בזה גם הפה 
אלא מדין מיגו.  והר"ח ס"ל דאיכא דין מסויים 
דהפה שאסר ואמאי דפרעו לא בעינן לדין עדות כלל, 

 ת.  )ודומה לזה אמר מו"ר זצ"ל.(וכמשנ"
ך בביאור כל השיטות בסוגיין בדרישה ועי' מה שהארי
 חו"מ סי' ק"מ.

 -לח(     תוד"ה אמר מר זוטרא אי טעין ואמר כו'
נין ופירש דאביי ורבא רנא בי' שלש שור"ת גרס דדיי

תרוייהו סבירא להו דאין צריך להביא עדים על 
הימים ועל הלילות וכו' וקאמר מר זוטרא אם אמר 

ע"פ מש"כ בספר  ביאור דבריו, -העידוני סתם וכו'
הישר חלק התשובות סי' ס"א, ע"ש שכתב בא"ד, 
וז"ל: וקאמר אליבא דרבא וכש"כ אליבא דאביי אי 

מחזיק ואמר יבואו עדים שאינן בקיאין כמו טעין ה
נס כשיבבי ולא כמו אוגרין שיאמרו שראינו יוצא ונ

בין בימים בין בלילות וכו' טענתי' טענה ולא שייך 
והוא דלא כמש"כ בתוס' דידן למימר עדותן עדות )

בשם ר"ת( דלא שייך האי לישנא שאפי' לא היתה 
וע קה עדותן עדות ומעולם לא תמצא עדות גרזח

ל פלוני הוא כעדות חזקה שאין מעידין בקרקע זו ש
ום האי חזקה שאלא שראינו שזה דר בה ג' שנים ומ

ואר במפקינן לי' מחזקת אבהתא וכו', עכ"ל.  ומ
סוד דברי ר"ת נבנה על הא דעדות להדיא מדבריו די

ש "חזקה הוי עדות גרועה )ומבואר מזה דחזקת ג
גרועה פשוט  תקנת חכמים היא(.  וכונתו דהוי עדות

בקרקע הרי לא בעינן  לכאורה, דלהחזיקו להמחזיק
ראיה על עצם העובדא שהוא שלו ומסתפקינן בעדות 

נוציא מהמ"ק ע"פ הך חזקה, אשר שישב בו ג' שנים ו
דלא כעדות בכל התורה דבעינן עדות על אותו ו הז

ואם כי מהני בחזקה עדות גרועה, לא הדבר עצמו.  
שאינה על הימים והלילות מקילינן דליסגי בעדות 

אא"כ הויין העדים רוכלין  (כשיבבי או שוכרין)
המחזירין בעיירות דבזה לא יחשוב המחזיק דמהני 

ואומרים לו דמהניין עדותן, בזה שפיר טענינן לי' 
 עדות בכה"ג.

כתב הרמב"ם פי"ב מהל'  -(     שיטת הרמב"םטל
ו טוען ונטען ה"ב, וז"ל: הביא עדים שהיה דר בחצר ז

שלש שנים או ששכרה שלש שנים הרי זו חזקה טען 
כן בה ביום ובלילה או בעל החצר ואמר שמא לא ש

שהשכירו להם לא שכנו בה ביום ובלילה  ושמא אל
הרי זו טענה ואומרים למחזיק או הבא עדים ששנים 
אלו גמורות ביום ובלילה או תסתלק אפילו באו שנים 

בלילה וטען בעל ואמרו לנו שכר ואנו דרנו בה ביום ו
החצר ואמר יביאו עדים שדרו בה ביום ובלילה 

ו בה צריכין אלו העדים השוכרין להביא ראיה שדר
תמיד שזה הדבר תלוי בהן ואינו תלוי בטענת המחזיק 

אפילו באו  -ובהשגות הראב"דכדי שיעידו לו, עכ"ל.  
א"א  -עדים ואמרו לנו שכר ואנו דרנו בה ביום ובלילה

כר.  ובדברי הרמב"ם מבואר לכאורה ונתננו לו הש
דמיירי שעדיין לא נתנו השכר, דאי בנתנו שכר, לא 

כרים אף שלא טען המערער עדות השוהוה מהני 
כלום.  ומבואר לפ"ז דאפי' לא נתנו השכר, מ"מ אם 
טען המערער שיעידו שדרו שם ביום ובלילה הויין 
מעידים על עצמן ולא מהני עדותן, והיינו משום 

הרמב"ם דדברי מר זוטרא עולים גם על דברי  שפירש
רבא, כלומר, דאפי' באופן דהוי שוכרים ושכרן 

המערער ואמר שיעידו שדרו שם  בידיהם אם טען
ביום ובלילה צריכים להביא עדים  משום דהוי 
כמעידים על עצמן.  וכן מבואר במ"מ דמקור דברי 
הרמב"ם הוא מימרא דמר זוטרא.  אלא דצ"ב 

חשיבי בעלי דבר אף בלא נגיעות )דהא  דממנ"פ, אי
שכרם בידיהם(, הרי אף בלא טוען המערער שיעידו גם 

ין בעלי דבר על גופא דמילתא שדרו שם על הלילות הוי
בימים.  ומה עוד דהרמב"ם עצמו הביא בפט"ו מהל' 
עדות דהיכי דנקיטי דמי השכירות בידיהם אינן 
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ין, והכא חשובים נוגעים בעדות, והוא כהמבואר בסוגי
מבואר מדבריו דאף בכה"ג עדיין בעלי דבר הם, אשר 

מ הוא לכאורה דלא כסוגיין.  ועוד דקדק בשעה"
בדברי הרמב"ם שכתב דהיכא דטען המערער שיעידו 
שדרו שם בימים ובלילות "יביאו עדים שדרו בה ביום 
ובלילה",  דמשמע כאילו על העדים להביא ראיה, 

את הראיה הוא על והוא תמוה לכאורה, דחובת הב
המחזיק ולא על העדים, עי' שעה"מ מש"כ בביאור 

 ב"ם.דברי הרמב"ם, ודבריו דחוקים בלשון הרמ
עוד יש מקום עיון בדברי הרמב"ם, שכתב טען בעל 
החצר ואמר שמא לא שכן בה ביום ובלילה או שמא 
אלו ההשכירו להם לא שכנו בה ביום ובלילה וכו', 

ף בטענת שמא, והוא דלא ומבואר מדבריו דסגי בזה א
כדברי הראשונים שכתבו דדווקא בטענת ברי הוא 

ממנ"פ, טענת שמא, דאמרינן הכי.  ועוד, דאי מיירי ב
אי חיישינן מעצמינו שמא לא היו שם בלילות נחייבנו 
להביא עדים שדרו שם בלילות אף בלא טענת 
המערער, ואי לא חיישינן, מה מהני בזה טענת שמא 

 .דהמערער, וצ"ע
והנה יעויין בפירוש הר"ן על הרי"ף שלמד כן בדברי 
הרמב"ם, וכתב, וז"ל: אבל דעת הרמב"ם בפי"ב 

ת טוען ונטען דהא דמ"ז אאוקמתי' דרבא נמי מהלכו
קאי דאפי' אתו בתרי נמי ואמרי אנן אגרינן מיני' 
ודרינן בי' תלת שנין ביממא ובליליא אפ"ה אם טען 

ר שדר בה ביום בעל השדה ואמר שיבואו עדים לומ
ובלילה צריכין אלו העדים ששכרו להביא ראיה שדרו 

השוכרין  בה תמיד ונתן טעם לדבריו מפני מה אין
נאמנין מפני שזה הדבר תלוי בהם ואינו תלוי בטענת 
המחזיק כדי שיעידו לו ודבריו תמוהין הרבה דכל 
שהשכר בידן ואין נוגעין בעדותן למה לא יהו נאמנין 

סובר דאפי' אין המערער טוען בריא ומ"מ הוא ז"ל 
 שלא דר שם בלילה טענתי' טענה וכו', עכ"ל.

"ם, דודאי היכא דנקטי והנראה בביאור דברי הרמב
דמי השכירות בידייהו אינן נוגעין בעדותן, ולא משום 

ים אלא משום בעל דבר, דס"ל ננוגע הוא דאינן נאמ
 להרמב"ם דאיכא פסול דבעל דבר אף בלא נגיעות )עי'

בנידון זה בקידושין מ"ג ע"א(.  והנפ"מ בין היכא 
והלילות לבין היכא  דתבע המערער עדות על הימים

דבלא תביעת המערער לא בעינן אלא תבע כן, דלא 
עדים שדר בו המחזיק או ששכרה שלש שנים, באופן 
דעיקר העדות דבעינן בזה הוא על מעשה המחזיק 

ם בה.  ששכרה להם לשלש שנים ולא על אופן דירת
ובזה, אילו לא היה דמי השכירות בידם אף דאין עצם 
 העדות על עצמן אלא על המחזיק מ"מ הוו חשיבי

נוגעים בעדותן, אבל כשדמי השכירות בידיהם שפיר 
מהניא.  אכן אם תבע המערער )אשר זהו יסוד דינא 
דמר זוטרא(  עדות שדרו שם בימים ובלילות, בזה 

בין בעלי דבר ור בזה חשעיקר עדותן הוא על עצמן, אש
אף בלא נגיעות.  וזהו המרומז בדברי הרמב"ם שכתב 

ין להביא ראיה, בזה דצריכים אלו העדים השוכר
)והר"ן   דבטענה זו הם בעלי דבר והוא עדות על עצמן.

שהקשה ע"ז יתכן דהיינו משום דס"ל דבעל דבר בלא 
 נגיעות אינו פוסל.(

שמא,  נראה  ובמאי דס"ל להרמב"ם דסגי לזה בטענת
נ יו שכתב לעיל פי"א טו"ע"פ הא דיש לדקדק בדבר

ן דמאי דמהני חזקה הוא "מפני שאומרים לשמעו
)המערער( אם אמת אתה טוען שלא מכרת ולא נתת 
למה היה זה משתמש שנה אחר שנה בקרקעך ואין לך 
עליו לא שטר שכירות וכו' ולא מחית בו".  ומדכתב 

אין זה מצד הטוען "שאומרים לו", משמע לכאורה ד
ונטען עם המחזיק, אלא דב"ד אומרים לו אמאי לא 

לקמן דף ל"ח מחית.  ולעומת זה, עי' דברי הרשב"ם 
ע"א ד"ה לעולם קסבר מחאה שלא בפניו הויא 
מחאה, וז"ל בסו"ד: דטעמא דחזקת ג' שנים קונה 
משום דמצי טעין לי מחזיק אמאי לא מחית בתוך 

דהך טענה אמאי לא  שלש וכו',עכ"ל, הרי דהדגיש
מחית טענה של המחזיק היא וחלק מהטו"נ, ודלא 

ונראה כמדוייק מדברי הרמב"ם, והלא דבר הוא.  
היא דנסתרה על הרמב"ם דיסוד פעולת החזקה  בדעת

ידה טענת המ"ק, זאת אומרת, דאף מ"ק אינו מחזיק 
הקרקע עם חזקתו גרידא אלא על ידי טענה שהמחזיק 

או הכי לא מהניא חזקת המ"ק מחזיק שלא כדין, ובל
מידי, והכא, דלא מיחה ג' שנים, אומרים לו ב"ד דאם 

ן עאינו טון אמאי לא מיחה, אע"כ דעאמת הוא טו
אמת ושוב אזלא לה לפעולת חזקת המ"ק.  אכן לדעת 

 נהלעולם שפיר חשיבא טענת המ"ק טעהרשב"ם, 
ושפיר היה שייך לדון בזה מצד חזקת מ"ק, אלא 

מחזקת שבין המחזיק לבין המ"ק  דבטוען ונטען
החזקה טענת המחזיק וחשוב הוא המוחזק בטו"נ 

ק הוא כלפי המ"ק, אשר זהו דכתב הרשב"ם דהמחזי
 שאומר לו להמ"ק אמאי לא מחית, ודוק.

נמצינו למדים דלשיטת הרמב"ם החסרון בהא דלא 
מיחה הוא דמאחר דלית לי' להמ"ק טענה שוב ליתא 

חזקתו.  אשר לפז"נ לחזקת מ"ק ואין הקרקע ב
דלהיות טענה להמ"ק שלא נוציא מחזקת המ"ק לא 
בעינן לזה טענת ברי, דלעולם סגי בטענת שמא בכדי 

נימא דכיון דיכול להיות דאכתי הקרקע בחזקתו, ד
נוקמי' בחזקת מ"ק ולא נוציא ממנו, אשר זהו דכתב 
הרמב"ם בדינא דמר זוטרא דאם אך טוען שמא לא 

, דכיון דאיכא בטענתו ענהזו טהרי היה שם בלילות 
צד שהוא כן, אכתי קיימא חזקת המ"ק וחובת 

ב"ם ההוכחה היא על המחזיק.  אכן לפום דברי הרש
אלא דמהניא ודעמי', לעולם הוי טענת המ"ק טענה, 

החזקה דאלימא לי' טענת המחזיק ולכך מוקמינן 
התנגד לאלימות חזקת לבחזקתו, אשר בזה ודאי ד

חזקה  בעינן שיהא למערער טענת המחזיק שעל ידי ה
)והרמב"ם כתב   12לא מהניא טענת שמא מידי.ברי, ו

דברים בזה על המ"ק אתה הפסדת על עצמך, וה
מבוארים היטב ע"פ הנ"ל, דבאמת הרי אית לי' חזקת 

מיחה אזלא  אמ"ק, ופעולת החזקה היא דעל ידי של
טענתו וממילא אזלא לחזקת מ"ק, והרי הוא הפסיד 

אכן אף לשיטות החולקות על הרמב"ם  על עצמו. 
     צמו.(שפיר שייכא הך לישנא שהפסיד על ע
א דליממא עבידא מ(     ומודה רב הונא בחנותא דמחוז

כתב הרשב"ם, וז"ל: אע"ג דבעי  -לליליא לא עבידא
רצופות יום ולילה בחנוונותא דמחוזא חנויות 
שמוכרין בהן לחם ויין דאי טעין אין חוששין לטענתו 
דאע"ג דלא דר בו בלילות חזקה מעלייתא היא שאין 
דירתן אלא ביום, עכ"ל.  ומבואר מפשטות לשונו דסגי 

ף דליכא אלא ימים, דזה כל תשמישו, בזה בג' שנים א
וכשדה בית הבעל דלא בעינן מיום ליום, כשיטת 
הרמב"ם פי"ב טו"נ ה"ג, ודלא כדברי התוס' שכתבו 

תוס' מבואר היטב דבעינן ו' שנים.  והנה לדברי ה
אמאי משתייך ד"ז דווקא לרב הונא, דאי לא בעי 
רצופות שפיר איכא ג' שנים שלמים על ידי חזקת ו' 

נים, ולא הוה חסר אלא רצופות, אשר בזה אמרו הש
דמודה רב הונא בזה דלא בעינן רצופות.  אכן לדברי 

צ"ב אמאי אמרו מודה רב הרשב"ם והרמב"ם ודעמי' 
כי הוי חידוש דלא הוי מקוטעות, הונא, הרי בלאו ה

אשונים, אלא שהקשו בב' נוסחאות, וכה"ק הר
א חשיב דמדברי הר"ן משמע דשפיר מובן לי' אמאי ל

בכה"ג רצופות, אלא דהוקשה לו דהוי נמי חידוש 
בדלא הוי מקוטעות והו"ל להש"ס למימר הכי, ע"ש 
שכתב דכיון דעלי' דרב הונא קיימינן קאמר מודה רב 

הקשה "והא לאו כן בחידושי הרשב"א הונא.  א
במפוזרות ורצופות שייך אלא במקוטעות ומודה תנא 

שצידד ליישב דאפשר דמתני' הו"ל למימר", ע"ש 
דמשום דרב הונא מחמיר בחזקה טפי תלי להא בדרב 
הונא אף דבעצם לא שייך ד"ז לרצופות ומפוזרות.  

ות ורצופות, רהרי דפליגי אי שייך הך מילתא דמפוז
ולכאורה עד כמה דנימא    וגתתן."ב מהו יסוד פלוצ

דלא חשיב מפוזרין, והוא משום דכיון דלא עבידי 

                                                           
עי' שיעורי רבנו חיים הלוי מש"כ בביאור דברי הרמב"ם.   12

יוצא דרבא הוא שלא ולכאורה משמע דלא כדבריו, דמדבריו 
ה אלא כהולכי אושא דילפינן לחזקת ג"ש משוה"מ, ודין כהלכ

זה שהביא הרמב"ם כתב המ"מ דמקורו דברי מר זוטרא 
דמודה רבא אי טעין וכו', ולדברי הגר"ח הרי רבא הוא שלא 
כהילכתא אלא יליף משור המועד, ואילו מר זוטרא אשר 

 .דברים עולים על דברי רבא אמר דינא להלכה
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כלל כן הוא שנתו, מהאי טעמא גופא להשתמש בלילה 
 .דברי הרשב"א לא יחשב מקוטעין, וצ"ב

ועי' שט"מ בשם הראב"ד שהביא דיעה זו דלא בעינן 
רי אלא ג' שנים, וכתב, וז"ל: ולא דמי לאתרא דמוב

באגי דהתם הא דמוברי לאו משום דלהכי עבידא אלא 
שני משום דניחא להו בהכי כי היכי דתעביד טפי ב

וד דבירותא לאו בשנה ידיעה דוקא היא הזריעה וע
ולא שויא אכילה לכולהו ולא בירותא לכולהו אלא 
שתא דמוביר האי אכיל האי ומשום הכי בעינן שש 

גין כי היכי שנים כי היכי דלהוי אכילה ג' בסירו
דלפרסם חזקתי' אבל הני חנואתה דמילתא ידיעה 
דשויא לכולהו דליממא עבידן לליליא לא עבידן סגי 

 ג' שנים בין הכל ומסתברא כותי', עכ"ל.ב
ובדעת הרשב"א דלית בזה משום מפוזרין אלא משום 
מקוטעין )והחידוש הוא דווקא לענין מקוטעין, כמו 

א לשון הרשב" ל ע"פ דקדוקשהקשה הרשב"א(, י"
"דדר בהו כל ימי שכתב דלא הוי מפוזרות משום 

התלת שנין ברצף", ולא כתב דדר בה כל התלת שנין, 
והיינו משום דס"ל להרשב"א דדין רצופין דבעינן 
פירושו שיהיו כל ימי החזקה ברציפות, ובחנותא 
דמחוזא דלא משתשמים בהם בלילה, לא הוי מעשה 

ין כל הימים ברציפות, החזקה אלא בימים, ושפיר הוי
שלא חיסר ימים בינתיים, ואין הנידון אלא שמא הוי 

דפירש  מקוטעות.  אלא דיש לעיין לפ"ז למאי
הרשב"א דבעינן ששה שנים של ימים, אמאי שם היינו 
דנים דהוי מפוזרות, אשר זהו חידושא בזה דמודה רב 
הונא, והרי החזקה הוא על ידי הימים ולא הלילות 

הרי רצופין נינהו.  אכן נראה פשוט,  וימי החזקה
דמאי דבעינן ו' שנים של ימים ולא סגי בג' שנים היינו 

לבית הבד דכל כולו אינו נעשה משום דלא שדמיא 
אלא לשימוש ימים ולא לילות, אכן הכא הרי בעצם 
הוי בית אשר שפיר נעשה להשתמש בו בלילה, כאשר 

יטא כתב הרשב"א עצמו סברא זו לבאר אמאי לא פש
דינא דחנותא דמחוזא מדינא דאתרא דמוברי באגי, 
ואף דלמעשה משתמשים בו לחנותא דמחוזא מ"מ 

שבעצם עשוי גם ללילות שפיר שייך  מאחר דהוי בית
בו חזקה בלילות ושוב ממילא שפיר היה שייך לדון 
   דחשיב מפוזרות במאי דאינם שם בלילה.

אלא  וס"ל דאף דנימא דלא בעינןוהראשונים דפליגי 
לכאורה היינו נידון דמפוזרות, ג' שנים שפיר יש גם 

דדין רצופין דבעינן לרב הונא אינו רק משום דס"ל 
היו כל ימי החזקה רצופין, אלא שלא יהיה הפסק שי

כלל בין ימי החזקה, אשר זה שפיר שייך אף חנותא 
דמחוזא, דאף דנימא דהוי כבית הבד ואין שייך חזקה 

 .  ת מפסיקים בין ימי החזקהבלילה, מ"מ הרי הלילו
מבואר מדברי הרשב"ם  -מא(     רשב"ם ד"ה עיטרא

ד דכמי שמכרה ג' שיטות בזה, הא' דהוי חזקה מי
להם בפנינו )כפי הגהת הב"ח( הוא, כלומר, דאיכא 
אנן סהדי והוי כדלי לי' צנא דפירי דהוי חזקה מיד 

ועי' רבינו ולא אמרינן בזה ריעותא דאחוי שטרך. 
הב',  דבריו כדיעה זו.דמבואר לכאורה מ גרשום

וליכא בזה חסרון דמפוזרות כיון דבעינן ב' החזקות, 
א. והקשה הרשב"ם על דיעה זו דאיכא קלא דהעיטר

מ"ש מה דשלש לקוחות מצטרפות דסגי בג' שנים, 
וא"כ ה"ה הכא כיון דיודע המערער דקשורים הם 

יפא זל"ז שפיר הוי חזקה בג' שנים.  ולכאורה הכא עד
מהך דג' לקוחות מצטרפות, דהתם הא' אינו קשור 
בעצם להשני, אלא דאתי מכחו, משא"כ בנ"ד שניהם 

 בזה.קשורים זה 
וביאור הדיעה הב', דגרע נ"ד מהך דג' לוקחות 
מצטרפות, דהתם כל אחד בא מכח חבירו, אשר 
ממילא שפיר חשיבא חזקה אחת.  אכן הכא אף 

חד בא מכח השני, דקשורים זה לזה, מ"מ הרי אין הא
אשר ממילא בעי אלא כל אחד מהם בא מכח המוכר, 

ות כל אחד חזקה מדילי'.  ולית בזה חסרון דמפוזר
דמחמת קלא דהעיטרא אין המערער יכול לומר שמה 
שלא היה הראשון שם בשנה הב' וכו' גילוי הוא שאינו 

ומהאי  שלו, דאדרבה, יודע שמחמת העיטרא עשו כן.
סגי  דווקא לחזקת תרוייהו ולאטעמא גופא בעינן 

בחזקת אחד מהם אפי' שנאמר שהוא שלו )כלומר, 
מה דמאי דהוי חזקה דלא סגי בה' שנים ולא ו'(, דעד כ

ולא יכול המערער לתרץ אמאי לא מיחה הוא משום 
קלא דהעיטרא, הרי חלוקת העיטרא היתה ששיעשה 
כל א' ג' שנים לסירוגין, ועד דעבידי הכי יכול להצדיק 

י מחאתו דהא לא עשו כדברי העיטרא ושוב הוי א
 כמפוזרין בעלמא.

והנה קושיית הרשב"ם מג' לקוחות מבואר מדבריו 
דלא הקשה כן אלא על הדיעה הב' ולא על הדיעה הא'.  

שהקשה מזה אף על הדיעה אכין יעויין בתוס' רי"ד 
הא' דהוי חזקה מיד, דאי אמרינן הכי אף בג' לקוחות 

ר להשני, או השני לשלישי, היה כשכתב הראשון שט
די"ל בזה דשאני ואפשר   צריך להיות חזקה מיד.

הכא, דהעיטרא שכתבו הרי הוי חלוקת המקח שקנו 
ממנו, ובזה הוא דאמרינן דאם שתק ונתן להם לכתוב 
שטר כזה הרי הוא כמודה על קנייתם, משא"כ בהך 

מה שכתב הראשון שטר לשני וכש"כ דג' לקוחות, 
י אינו מוכיח בישירות על מכירת השני לשליש

מראה על מכירתו  כך בזה אין שתיקתוהמערער, ול
 להראשון, ועדיין צ"ע בזה.

אכלה כולה חוץ מבית רובע קנה כולה חוץ      מב(
חזינן מהכא חידוש מסויים, דאף דעל  -מבית רובע

שאר השדה שהיה המחזיק משתמש בו והיה לו 
קה, מ"מ על חלק למחות ולא מיחה אשר על כן הוי חז

מן השדה שיכול לומר שלא מיחה משום שלא 
 .בה המחזיק לא הוי חזקה השתמש

מג(     אלא מעתה צונמא במה יקנה אלא באוקמי בה 
חיותא ומישטחא בה פירי ה"נ איבעי לי' לאוקמי בה 

לכאורה מה    -חיותא אי נמי מישטחא בה פירי
שהקשו אלא מעתה צונמא במה יקנה הכונה לחזקת 
ראיה, וכ"פ הרשב"ם ושא"ר, אבל לחזקת קנין לא 

ות ומישטח פירי.  אך לא כן דעת ת פירמהני אכיל
עי' פ"א מהל' מכירה הט"ו שכתב, וז"ל: הרמב"ם, 

היתה הקרקע צחיח סלע שאין בה לא גדירה ולא 
פריצה ואינה בת זריעה הרי החזקה שקונה אותה בה 

זה שטיחת הפירות או העמדת הבהמה שם וכיוצא ב
משאר התשמיש, עכ"ל. ושם הט"ז, וז"ל: המוכר 

נכנס בה הלוקח וזרעה או נרה או קרקע לחבירו ו
שאסף פירות האילן או זמרו וכל כיוצא בדברים אלו 
הרי זה קנה שהרי החזיק ואין אחד מהם יכול לחזור 
בו, עכ"ל.  הרי שפירש קושיית הש"ס במה יקנה 

ת שפיר מהני דמיירי בחזקת קנין, ופסק דאכילת פירו
ריו ו מסוגיין, ועל דבורוע"ש במ"מ דמק  לקנין חזקה.

בהט"ז גבי אכילת פירות כתב דהמקור מסוגי' דלקמן 
דף ל"ה ע"ב דלה לי' צנא דפירי וכו', אף דסוגי' זו 

וע"ש השגת הראב"ד לענין חזקת ראיה נאמרה.  
דאכילת פירות לא מהני אלא לחזקת ראיה נגד טענה 

והוא כדברי הראשונים בסוגיין,  ולא לחזקת קנין,
יתמרא.  והחילוק דהך קושי' לענין חזקת ראיה א

שבין חזקת קנין לבין חזקת ראיה לדברי הראשונים 
פשוט הוא, דלחזקת ראיה בעינן שיתנהג בשדה 
כבעלים, ואכילת פירות שפיר הוי מעשה בעלים, 
אמנם לקנין חזקה  בעינן מעשה קנין בעצם הקרקע 

והרמב"ם   ן נעל גדר ופרץ וכדומה.אשר לזה בעינ
מהני לאו משום מעשה כנראה ס"ל דנעל גדר ופרץ ד

בגוף הקרקע הוא דמהני, אלא משום הוראת בעלות 
המונח בו, אשר ממילא מהני בזה גם אכילת פירות, 

או י"ל בדעת   דאף אכילת פירות הוראת בעלות היא.
הראשונים בנוסח אחר, דלקנין חזקה בעינן מעשה 

מעשה בעלות, ואילו לחזקת פירות ות ואין אכילת בעל
בעינן אלא דבר שעל ידו היה צריך למחות ראיה לא 
 ולא מיחה.

ויסוד מחלוקת זו נובעת מסוגי' דלקמן דף נ"ז ע"א, 
ע"ש דאיתא בזה"ל: אמר עולא כל שאילו בנכסי הגר 
קנה בנכסי חבירו קנה כל שאילו בנכסי הגר לא קנה 

מתקיף לה רב ששת וכללא הוא בנכסי חבירו לא קנה 
כסי חבירו לא קנה והרי והרי ניר דבנכסי הגר קנה בנ

אכילת פירות דבנכסי חבירו קנה בנכסי הגר לא קנה 
וע"ש ברשב"ם דבנכסי אלא אמר רב נחמן וכו', עכ"ל.  

הגר ר"ל חזקת קנין ובנכסי חבירו ר"ל חזקת ראיה, 
זה והוה ס"ד דעולא למימר דשוין הן ומאי דמהני ב

מהני בזה, ולמסקנא מהני לחזקת ראיה מאי דלא 
וביאור ס"ד דהש"ס ענין חזקת קנין.  מהניא ל
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להשוותן, דהוה ס"ד דגם לענין חזקת ראיה בעינן 
מעשה בעלות להחשיבו למוחזק )זהו כפי החילוק הב' 
שכתבנו בדברי הראשונים( , או דגם לענין חזקת קנין 

לעיל(.  והנה  סגי בהוראת בעלות )כפי החילוק הא'
סקנת לדעת הראשונים אין זה כי אם ס"ד, אבל למ

הגמ' הדרינן מזה וחלוקים הם בדיניהם חזקת קנין 
וחזקת ראיה.  אכן הרמב"ם הרי ס"ל דכמו דאכילת 
פירות מהני לענין חזקת ראיה כך מהני לענין חזקת 
קנין, הרי דאף למסקנא קיימא לן הכי, ולשיטתו הא 

ין חזקת ראיה אלא מאי דמהני קיימא דלא מהני לענ
"ד דבעינן לחזקת ראיה לענין חזקת קנין, רק הוה ס

מאי דמהני לנכסי הגר ולא רק מאי דקונה בנכסי 
ולמסקנא לא בעינן מאי דמהני בקניית נכסי חבירו, 

הגר, אבל שפיר בעינן מאי דמהני בקניית נכסי חבירו.  
ראת והחילוק ביניהם, דבנכסי חבירו לא בענין כ"כ הו

בעלות כיון דחבירו הבעלים אומר לו לך חזק וקני, 
א"כ בנכסי הגר צריך ליצור הבעלות מצד עצמו מש

אשר בזה בעינן הוראת בעלות יתירה על מאי דבעינן 
 בנכסי חבירו.

ויש להוסיף בעומק הדברים, דיעויין ספר המקח לרב 
הביא קנין חזקה בקרקע האי גרון שער י"ג אות ג' ש

וחזקה זו מתחלקת לשני פנים יש ל: וז" כתב,ועבדים, 
נה אתא הקרקע אלא בשלש שנים חזקה שאין אדם קו

וזו היא חזקה שיש עמה טענה  כגון שמוכר אומר לא 
מכרתי ולוקח אומר לקחתי צריך שיבוא לוקח ראיהנ 
שאכלה שלש שנים וטענת המוכר אינה טענה אבל 
חזקה שהיא ברצון שניהם שזה מוכר וזה לוקח ואין 
טענה ביניהם שאם נעל וגדר ופרץ בפניו כל שהוא 

כן רוצה אחד מהן לחזור לאו כל כמיני'  ולאחר מי
וכו', עכ"ל.  ויסוד דבריו, דאף חזקת ג' שנים סוג של 

דהיא דלית לי' שטר וטוען , דיסודו חזקת קנין הוא
המ"ק שלא מכר לו ולא נתן לו, חשיב מעשה החזקה 

ונעשה שלו, ין כקנדחזקת ג"ש )מתקנת חכמים( 
ומאי  ובתורת קנין הוא במהני ולא בתורת ראיה. 

דבעינן לזה ג' שנים היינו כמבואר בדברי רב האי 
גאון, דעל ידי שלש שנים אין טענת המוכר טענה 
)וכעין זה כתבנו לעיל אות ל"ט בדעת הרמב"ם 
דהחזקה מגרעת טענת המ"ק, ע"ש(, ומאחר דאין 

חזקת מ"ק ונעשה  טענת המוכר טענה שוב לא מהניא
 שלו מצד הקנין דמעשה החזקה.

רב האי גאון בהמשך דבריו, וז"ל: ואי אוקי והנה כתב 
בה חיות אי נמי שטח בה פירי לאלתר הוי חזקה 

האי מאן דמחזיק בחד מהני אנפי דחזקה הלכך 
דפרשינן לעילא לאו כל כמיני' דחד מינייהו דמצי הדר 

טיחת פירות בי' וכו', עכ"ל, הרי שכתב דמהניא ש
ם לחזקת קנין, כשיטת הרמב"ם.  והדברים מבוארי

היטב, דהא חזקת ג' שנים אף היא כמין חזקת קנין 
היא ומדסגי בשטיחות פירות ליחשב מעשה חזקה 
לענין חזקת ג"ש חשיב שפיר מעשה חזקה גם לענין 
חזקת הבא לקנות מחבירו.  ואף דבסוגיות דהן מקור 

יכא נפ"מ בזה בין חזקת לדין זה מיירי בחזקת ג"ש, ל
 דוק היטב.ג"ש לשאר קנין חזקה, וכמשנ"ת, ו

עי' דברי התוס'  -מד(     אנא בשכוני גוואי הואי וכו'
בסוגיין שכתבו דמיירי דווקא בהיו לו עדים שהיה 
בשכוני גוואי, והשאלה אינה אלא באיזה דרך היה 
יוצא, דבלא עדים שבכלל היה שם ודאי דהויא חזקה 

מאי טעמי' דרב נחמן דאמר זיל ברור מעלייתא ו
מדברי הרשב"ם בסוגיין מבואר אכילתך.  אמנם 

בפשטות דלא כדברי התוס', ולמעשה לא ידעינן שהיה 
 בשכוני גוואי אלא על פי טענתו.

ונראה ביאור פלוגתתם, דנחלקו בעיקר דינא דחזקה, 
דמדברי רש"י לקמן דף ל"ח, הבאנו דבריו לעיל אות 

דמהניא חזקה הוא דמצי המחזיק  ל"ט, מבואר דהא
חית, וכח טענה זו מגרע חזקת אמר למ"ק אמאי לא מ

וען ונטען.  ולפ"ז נמצא טהמ"ק ומשוהו למוחזק ב
דה"אמאי לא מחית" הוי חלק בעצם תוכן החזקה.  

וכן לקמן דף אמנם מדברי התוס' בב"מ דף ק"י ע"א 
מ' מבואר דעצם החזקה הויא מצד אכילתו, אלא 

שיכול המ"ק למחות.  והנה הקשה הרי"ף  דתקנו נמי
רינן לדברי רבא המוציא מחבירו עליו מ"ש הכא דאמ

הראיה, ואילו לעיל בעדות חזקה על ימים ולילות 

אמר רבא דבעי המחזיק להביא עדים שדר בבית גם 
בלילות, דלהכי בעינן עדות שוכרין.  והנה לשיטת 
התוס' אתי לכאורה שפיר, דעדות לילה הוי חלק 

עצם מעשה החזקה, אשר ממילא מוטל חיוב מ
על המחזיק, אבל הכא לא חסר בעצם  ההוכחה בד"ז

מעשה החזקה, אלא בטוען המערער ששבר החזקה על 
ידי שעבר דרך הבית, דהוי כמחאה, עי' חידושי 

אשר בזה שפיר ס"ל לרבא דכיון הרמב"ן שכתב כן, 
בעצם מעשה החזקה ואין הנידון אלא אי  רדלא חס

מערער את החזקה על ידי מחאה, בזה מוטלת שבר ה
ת הבאת הראיה על המערער ולא על המחזיק.  חוב

אכן לדברי רש"י דה"אמאי לא מחית" הוא חלק 
מעצם החזקה, וכנ"ל, צ"ב לכאורה כקושיית הרי"ף.  
וי"ל בזה, דהכא מצד מה שעשה המחזיק הרי שפיר 

חזקה בפנינו, והרי לא שמענו שהמערער מיחה, חזינן 
שוב אשר על כן בעינן להניח דחזקה מעלייתא היא ו

מוטלת חובת הראיה על המערער.  וכן מבואר באמת 
עצמו, שכתב דאמרינן הממע"ה  הרשב"םמלשון 

הואיל ולא אין לנו לחוש שמא גם זה היה עמו "ד
ברא בלתי היום", וכונתו לכאורה כנ"ל.  והך ס שמענו

א היו לא שייכא אלא להרשב"ם לשיטתו דמיירי דל
בל לשיטת עדים שהיה דר המערער בשכוני גוואי, א

פשוט דליכא למימר דאין התוס' דמיירי דאיכא עדים, 
לנו לחוש לדבר זה, אלא דלשיטתם אתי שפיר 
כמשנ"ת, דהמחאה דבר צדדי הוא ולא מעצם החזקה, 

המערער אשר ממילא מוטלת חובת הבאת הראיה על 
 ולא על המחזיק.

ין המחאה אלא דבר אבאר דוהנה לשיטת התוס' נת
צדדי  השובר את החזקה ואינה מהוה חלק מהחזקה 
עצמה, אלא דין וזכות הוא המוטל על המערער 
למחות.  ומובן היטב עפ"ז מאי דס"ל  דאי ליכא עדים 

וואי פשיטא דאין המחזיק צריך גשהיה בשכוני 
ל, דבחזקתו הרי לא חסר להביא ראיה, והוא כנ"

א במערער אי  מיחה או לא כלום ואין הנידון אל
ם לשיטתו הרי ה"לא מיחה" מיחה.  אכן להרשב"

חלק הוא מעצם החזקה, וכמשנ"ת, והדין נותן שיהא 
חובת ההוכחה שלא מיחה המערער מוטלת על 
המחזיק, אשר זהו דס"ל להרשב"ם דאף היכא דליכא 

מר רב נחמן זיל ברור עדים שהיה בשכוני גוואי א
לק הוא מאכילת החזקה, מחאה" ח-אכילתך, דה"אי

אמרינן למערער המוציא ואף רבא דפליג וס"ל ד
דכיון דלא מחבירו עליו הראיה אינו אלא משום 

שמענו עד היום על אפשרות היות המערער בשכוני 
גוואי, תפסינן אנן בפשטות דחזקת המחזיק כדין הוא 

כמשנ"ת.  )וממאי דכתב ומשוינן לי' למוחזק, ו
ון דלא שמענו על ה כיממע"ההרשב"ם דאמרינן 

יה בשכוני גוואי עד היום ולא בעינן המערער שה
למיחש להכי, מבואר דיסוד חזקת ג"ש אינו כמין 
ראיה, אלא כל פעולתו דרואים את המחזיק כמוחזק 
וחובת הראיה על המערער, דאילו מדין ראיה אתינן 

ין לחוש כיון דלא שמענו עד אעלה, לא שייך לומר ד
 ראיה ליכא.( היום, דסו"ס הרי

והאי עובדא לא מתוקם  -מה(     רשב"ם ד"ה עליו
דות למערער דבית זה שלו היה אבל עאלא כשהיה לו 

בלא עדות אפילו רב נחמן מודי דהמחזיק נאמן בלא 
ראיה שהפה שאסר הוא הפה שהתיר דאי בעי אמר 

 -נך זבינתי' מהימןשלי הוא מעולם כי אמר נמי מי
י לא היו לו להמערער משמע להדיא מדבריו דאף א

בהפה שאסר הוא הפה  עדים והיה נאמן המחזיק
שהתיר מ"מ הוה בעינן בזה ג' שנים, דאל"כ היה לו 
לומר חידוש יותר גדול דאילו לא היו עדי מ"ק לא 
היה צריך ג' שנים  וכן מבואר מדבריו לקמן ל' ע"א 

שם.  ומה שיש להקשות על דבריו  וכמו שהבינו התוס'
להדיא בכתובות דף י"ז דבכה"ג דליכא מהא דמבואר 

נאמן בהפה שאסר בלא חזקה כלל, וכן  עדי מ"ק
ביאור עצם הסברא אמאי ניבעי בזה ג"ש, עי' לקמן 

 דף ל' ע"א מה שנכתוב בזה, בעזהשי"ת.
א', הוהנה יעויין ברי"ף בסוגיין שהביא ב' פירושים, 

א עדי מרא קמא, דאילו הוה מיירי דמיירי דליכ
לא היה אומר רבא המוציא מחבירו  בדאיכא מ"ק

, דמאי שנא מעדות לילות )וכבר כתבנו עליו הראיה
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בזה לעיל אות מ"ד, ע"ש(, אלא דבליכא עדי מ"ק 
עסקינן, וס"ל לרבא דאמרינן הפה שאסר הוא הפה 
שהתיר, ורב נחמן ס"ל דאפילו הכי כיון דקא מודה 

להביא ראיה ולברר אכילתו.  והקשה  צריך שוב
פירוש זה דדברי רב נחמן דלא כסוגי' הנ"ל  הרי"ף על

כתובות דמבואר דשפיר מהני בזה הפה שאסר.  ועוד ב
צ"ב לשיטה זו לשון הגמ', דהו"ל לרבא למימר הפה 
שאסר הוא הפה שהתיר ולא המוציא מחבירו עליו 

טה הראיה.  והנה מסדר ולשון קושיית הרי"ף על שי
הוא זאת נראה דס"ל לדיעה זו דאף דטעמא דרבא 

ן בזה משום הפה שאסר הוא הפה שהתיר, מ"מ בעינ
, וצ"ב כנ"ל, ג' שנים, והוא כדברי הרשב"ם בפרט זה

דהא לפ"ז יוצא דאף דברי רבא הם דלא כסוגי' 
והוא בכלל משה"ק הרי"ף דבלא עדי מ"ק דכתובות, 

כלה שני אלא דלכו"ע נאמן המחזיק אפי' אי אמר 
 חזקה.

יתבאר לקמן, והנה מאי דבעינן בזה ג' שנים 
אה בביאור עצם דברי הרי"ף, בעזהשי"ת, אך הנר

דגדר הפה שאסר הוא הפה שהתיר אינו דנאמן, והוי 
כמין מיגו חזק, כדס"ל להתוס' בכמה דוכתי, אלא 
יסודו כמו שביארו האחרונים דאי אפשר לקבל את 

את הפה שהתיר, הפה שאסר אלא עד כמה שמקבלים 
ר אלא מה זאת אומרת, דאין הפה שאסר אומ

מא דתהני הפה שמגדירו הפה שהתיר.  והנה בכדי דני
הא מצד דשהתיר בעינן שיהיה על ידה מוחזק בקרקע, 

הפה שאסר נעשה המערער בעצם מ"ק ע"י הודאתו, 
ובכדי שנימא דתגדיר ותגביל הפה שהתיר, ע"כ דבעינן 

זק, עכשיו המחזיק הוא שיאמר שאף דהיה המ"ק מוח
"ק כמוציא מחבירו דעליו המוחזק ועכשיו חשיב המ

ו דאמר רבא המוציא מחבירו להביא ראיה.  אשר זה
עליו הראיה, דהא סו"ס דאין בהפה שאסר משום 
נאמנות אלא דאין מקבלין את הפה שאסר אלא עד 
כמה שמקבלין את הפה שהתיר, וסוף הדבר ע"כ הוא 

ה שהתיר, וכמשנ"ת, ואתי ק דהפזדזוכה מצד המוח
הוא הממע"ה, אף דטעמא  שפיר הא דלישנא דרבא

ר הוא הפה שהתיר, דהוא גם משום הפה שאס
 וכמשנ"ת.

או י"ל בלשון אחר קצת, דגדר הפה שאסר הוא הפה 
שהתיר הוא דלעולם אין מאמינים להפה שהתיר,  
אלא דהוי כמין לא פלגינן דיבורא, כלומר, או דנקבל 

תיר, או שלא נקבל כלל, באופן דנמצא גם את הפה שה
שאסר לטענת המחזיק, רק  פהיכא ראיה מהדלעולם ל

חזקת מ"ק.  ולפ"ז פשוט בדאי אפשר לומר דהוא 
דבסופו של דבר מאי דאין מוציאין מהמחזיק אינו 
אלא משום דהוא מוחזק, והמוציא מחבירו עליו 

 הראיה, ואתי שפיר כנ"ל.
לפום בא ורב נחמן ויש להוסיף בזה, דהא דפליגי ר

ין הפה שאסר נחלקו, שיטה הראשונה ברי"ף, לא בד
אלא שורש פלוגתתם, אי מצד המצב ודו, דבזה כו"ע מ
חשיב הוא כמוחזק או דאמרינן לי' לברר  דשכוני גואי

אכילתו, דס"ל לרב נחמן דמכיון דעליו לברר אכילתו 
שוב לא מהני לי' הפה שאסר, דע"י טענת חזקה דידי' 

ו מגדיר שהוא מוחזק, ונמצא דהפה שאסר הרי אינ
מערער למוחזק, ואילו הפה שהתיר אינו משוה ה
מוחזק.  ולפ"ז א"ש הא דתמיהא לכאורה משוהו ל

לפום פשוטת שיטה זו דנחלקו בעיקרא דמילתא 
דהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ולהנ"ל א"ש, דלעולם 
לאו בהכי פליגי, וכנ"ל.  וכן אתי שפיר מאי דקשיא 

, דאי פליגי בהפה שאסר הוא הפה שהתיר, לכאורה
מיון להא דבר סיסין, הרי התם ליכא משום מה הד

 שאסר הוא הפה שהתיר, ולהנ"ל א"ש, ודוק.הפה 
והנה מאי דהניח הרי"ף בדיעה הא' דאי מיירי באית 
לי' למערער עדי מ"ק לא הוה אמר רבא המוציא 

 בדיעה הב',אף הכי  להרי"ף מחבירו עליו הראיה, ס"ל
אשר מהאי טעמא הוא שהוצרך לפרש הך עובדא 

כוני בגואי באופן אחר, דמיירי ששפיר החזיק דש
מחזיק, רק שטוען המערער שהיה במקום רחוק ולא ה

היה איתו בעיר בשעה שהוא טוען שלקחה ממנו, אשר 
בזה שפיר יתכן דנימא דהמחזיק הוא המוחזק 
והמוציא מחבירו עליו הראיה.  אבל בציור הרשב"ם 

א בשכוני גואי ס"ל להרי"ף דבאיכא עדי מ"ק פשיט
 דצריך לברר אכילתו, ודלא כדברי הרשב"ם.

וכפי' הב' דהרי"ף, כן מבואר כעי"ז בדברי הרמב"ם 
פט"ו מהל' טו"נ ה"י, ע"ש.  והקשה הרמב"ן בסוגיין 
על דיעה זו, במאי גריעא הך חזקה משאר החזקות, 

יק הא בכל חזקת ג"ש המוכר מכחיש דברי המחז
חזקה וטוען שלא מכר, וכמו כן נימא הכא דתהני ה

לוקח או להוכיח שמכרה, דאו שהמוכר בא לכאן או ש
 שלוחו בא לשם.

  ונראה בביאור דברי הרי"ף, ועד"ז ביאר מו"ר זצ"ל
, דתליא הך מילתא )חידושי רבי נחום אות נ"ה(

בעיקר יסוד החזקה, דהרי"ף והרמב"ם ס"ל דפעולת 
המחזיק למוחזק אינו מצד החזקה שמחשיבה את 

א דהיא ביסודה תקנת הרגלים לדבר שבה, אל
"ח בדברי הרמב"ם חכמים, וכמו שדקדק בקצוה
, דאכילת ג"ש באופן "שכתב "אתה הפסדת על עצמך

מ"ק תיקנו חכמים דמהניו לעשותו שלא מיחה ה
מוחזק, והרמב"ן ס"ל דיסוד החזקה הוא הרגלים 

החזקה הוא לדבר.  והנה לשיטת הרמב"ן דיסוד 
חלק בין נ"ד הרגלים לדבר, פשוט לכאורה דליכא ל

לקחו והרגלים לבין כל חזקה, דסו"ס הרי טוען ש
אכן להרי"ף והרמב"ם דחזקה   לדבר מעיד על כך.

ביסודה תקנת חכמים דנעשה מוחזק על ידי אכילתו 
אם אך היה באופן שלא מחה, כלומר, דעל ידי טענתו 

נת מפני מה לא מחית, שלקחה נעשה מוחזק על ידי טע
ד הוכחה דהרגלים לדבר, וכמבואר ברמב"ם, ולא מצ

ה נראה דיש לחלק בין נידון אלא בהלכות טענות, בז
דידן לבין כל חזקה, דבכל חזקה שאינו אלא אומר 
שלקחה, שפיר הוי מפני מה לא מחית טענה נגד 

עשה מוחזק על ידי חזקתו, אבל בטוען המערער ושוב נ
מסויים והמערער טוען שלא היה שייך שלקחה ביום 

היום, הרי אין עצם החזקה מסייעת  שיקחנה באותו
דהא המחזיק טוען , מקום ה באותולטענה זו שלקח

שלקחה כאן והמערער טוען שלא היה באותו מקום, 
באופן דעל מה שטוען שהיה המערער כאן אין 

ובכה"ג חשיב כמין חזקה שאין החזקתו מסייעתו,  
וכן מדוייק באמת בדברי הרמב"ם שם  עמה טענה. 

כל הפרק שם דן בחזקה שאין עמה פט"ו טו"נ, ד
)אלא דלפ"ז צ"ל דמיירי דווקא שהוא טוען   .טענה

שלקחה כאן, אבל אם טוען ששלח שליח או שהלך 
וקנאה מהמערער באותו מקום שטוען המערער שהיה 

אלא אי קנאה או לא, אשר לזה  שם,  אין הנידון בזה
תהני החזקה ושפיר מהניא חזקתו, וכן אמר ודאי ד

 "ל והראה דכעצם נקודה זו איתא ברמ"ה.(מו"ר זצ
ואיכא עוד דיעה בסוגיין בביאר הא דשכוני גואי, עי' 

הוא  משה"ק על פירושו של הרי"ף, ופי'רבינו יונה 
עצמו דשכוני גוואי ר"ל שהיה בארץ רחוקה באותן 

מחזיק, ג"ש ולא היתה נשמעת שם חזקה שהחזיק ה
קה, דלא א"נ מקום חירום היה בינתיים ולא הויא חז

לשמוע מהניא חזקה כל זמן שהמערער במקום שא"א 
שם ולמחות על החזקה, ובזה הוא דנחלקו על מי 
להביא ראיה, דמצד אחד, אין החסרון בגוף מעשה 
החזקה, ומצד שני, היכא דאי אפשר למחות אין 

ת את אפשרותו למחות עוקר-החזקה חזקה, דאי
ו כיון החזקה.  וכתב רבינו יונה בא"ד, וז"ל: ומיה

או שהביא עדים שהיה עמו במדינה שנה שלישית 
חודש א' בסוף ג' במקום שהיה יכול לשמוע על 
החזקה ולמחות אע"פ שהיה ב' שנים ראשונות 
במקום חירום הרי זו חזקה שהרי כיון שהגיע למקום 

רקע שהחזקה נשמעת שם חקר וידע שזה החזיק בק
ת לי שלו ג"ש והיה לו למחות וכדאיתא לקמן והא אי

אתיא  סהדי דכל שתא הוה אתית כל תלתין יומין הוה
לשוקא ואמר רבא עביד איניש דכל תלתין יומין טריד 
בשוקא אלמא אי דלא טריד בשוקא היתה עולה כל 
השנה למנין שני חזקה אע"פ שהי' כל השנה במקום 

סי' קמ"ג סק"ב הקשה  חירום וכו', עכ"ל.  ובקצוה"ח
דלדבריו ,  נהורבינו יהנ"י שכתב כדינא ד על דברי

דכולי' מילתא תליא בזמן האחרון בג' השנים ואי הוי 
במקום שיכול למחות שפיר הוי חזקה, בהך דשוקי 
בראי דלקמן דף ל' ע"א אמאי בעינן שהיה כל ג' 
השנים בשוקי בראי ולא סגי במאי דאמרינן בל' ימים 
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דבשוקי הוה טרידנא ולא היה יכול האחרונים 
וה"ח שכתב ליישב  דס"ל להנ"י )וכן למחות, ע"ש בקצ

כמפרשים דס"ל דבשוקי הוה טרידנא רבינו יונה( 
, אבל היה שייך לו 13דלא היה לו זמן למחותפירושו 

למחות, אשר בזה, אם לא דהיה בשוקי בראי, כיון 
ה שהיה יכול אז למחות ודחאה לבסוף ואז גם זכר והי

 יכול בעצם למחות רק שלא היה לו פנאי, בזה הוה
אמרינן דשפיר הוי חזקה והיה לו אז למחות, אבל 
היכא דבסוף היה במצב שלא היה יכול למעשה 
למחות, כגון לאלו המפרשים דבשוקי הוה טרידנא 
פירושו דשכח מהחזקה מרוב טרדתו, בזה ודאי דלא 
 הוי חזקה אף שלא היה מקודם בשוקי בראי אלא

 במדינה, עכתו"ד.
ליישב הדברים אף  ולולא דבריו, היה אפשר לכאורה

שפירשו בשוקי הוה טרידנא דר"ל ששכח להני שיטות 
החזקה, ומ"מ התם בעינן שיהא כל השנים בשוקי 
בראי משא"כ בנידון דידן.  ומהלך הדברים, דבאמת 

היה באמת די' בכדי בשתיקה באמצע ג' השנים 
היה יכול לסמוך שימחה דליהוי חזקה, רק כיון ד

תיקתו ברגע זו אח"כ אי אפשר להחשיב את ש
של ג' שנים.  שבאמצע ג' השנים לשתיקה על חזקה 

אך אילו לא היה בשוקי בראי לא הוה סגי במאי 
דבתלתין יומין בתראי בשוק הוה טריד, דכיון דהרי 
ידע שיהיה בשוק ויהיה טרוד, בכה"ג לא היה לו 

יה לו למחות מיד, ומדלא לסמוך שימחה בסוף אלא ה
אף דבזמן דטרוד בשוק מיחה שפיר הויא חזקה, ו

היה לו לדעת שבסוף ג' שכח החזקה.  אכן היכא דלא 
השנים יהיה אנוס ולא יוכל למחות, אלא שכך קרה, 
בזה שפיר ס"ל לרבינו יונה ולנ"י דכיון דהיה שפיר 
יכול לסמוך שימחה בסוף ג' השנים, ובסוף ג' השנים 

      היה אנוס, לא הויא חזקה בכך.  למעשה 
רבא ורמי דרב נחמן אדרב נחמן מי דרבא אדמו(     ור

יש   -דההוא דא"ל לחברי' כל נכסי דבר סיסין וכו'
לעיין לכאורה מה הדמיון בין ב' הנידונים,  דלכאורה, 
למה שכתב ברשב"ם לבאר טעמא דרבא לעיל דהיינו 

מו הואיל ולא משום דאין לנו לחוש שמא גם זה היה ע
מסויימת  , טעם זה הוא סבראשמענו בלתי היום

ון דחזינן חזקה בפנינו, וכמו שהתבאר לעיל, בחזקה כי
ומה שייך דבר זה להא דבר סיסין.  אכן ביאור הדבר 
לכאורה, דבאמת מאי דמסתמא אמרינן הכי זהו עד 
דאתי המערער, אבל ודאי כד אתי מערער שפיר נעשה 
אצלניו ספק, אלא דאמרינן דכיון דעד השתא היינו 

אף דנעשה  המחזיק מטעם הנ"ל,ניחין דהוא בחזקת מ
אח"כ ספק מ"מ אין מוציאין מידו וחלה חובת הראיה 

בפשטות על המערער.  וכן הדבר בהא דבר סיסין, 
היינו מניחין דמאי דנקרא קרקע זה בי בר סיסין הוא 
משום דהיה מקודם של בר סיסין, ואף היכא דבא 

לינו ספק, היה המוכר וטוען שאין הדבר כן ונעשה אצ
דם הוה מניחינן דהוא של בר לומר דמכיון דמקו לנו

סיסין והוא בכלל המכירה, הרי הלוקח כאילו מוחזק 
 וחובת הראיה חלה על המוכר.

ויעויין חידושי הר"ן על הרי"ף דמבואר בדבריו ביאור 
וז"ל בא"ד: נ"ל דס"ד  דרבא אחר בדמיון הש"ס, 

ור"נ בתרוייהו בהא פליגי אם הולכין אחר הרוב שלא 
וציא זה הקרקע מיד מי שהוא מחזיקו ואם לאו לה

נא גואי דכיון דעל הרוב אין ודס"ל לרבא בעובדא דשכ
עד שיהא במקום בעל קרקע מתרחק כ"כ בקרקעו 

שלא יוכל למחות הולכין אחר הרוב זה להעמיד ביד 
המחזיק בו דאע"ג דאין הולכין אחר הרוב בממון 

זקת ה"מ לאפוקי ממונא אבל הכא דאע"ג דקרקע בח
בעליה עומדת אפ"ה כי מוקמינן לה ביד המחזיק בה 
לא לאפוקי ממונא מיקרי אלא אוקמי' דלא דאמי 

ינן לקמן בסמוך לאפוקי ממונא ממש דהא אמר
הלכתא כותי' דרבא בארעא היכא דקימא תיקום וכו' 
ור"נ ס"ל דאפי' בכה"ג אין הולכין בממון אחר הרוב 

מדמי  כיון דקרקע בחזקת בעליה עומדת ומש"ה
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דמחמת טירדת השוק לא ידע המחזיק שם, ולא שידע 
 מקודם ושכח.

בעובדא דבר סיסין דהתם נמי הכי הוא דרובא 
דארעתא דמקרו הכי קראוה כן על שם בעלים 

מוכר וכו' ודחי הראשונים ואפ"ה אוקמא רבא בידא ד
דאין ודאי ס"ל לר"נ דבכה"ג אין הולכין ורבא ס"ל 
דהולכין כדמוכח עובדא דשכונא גואי ובעובדא דבר 

א פשיטא דמה סיסין ה"ט דרבא  וכו', עכ"ל.  והנה ה
שביאר כן אינו אלא לפי שיטתו המבוארת בדבריו 
לעיל שפירש סוגיין דשכוני גואי דמיירי בטעון שהיה 

, דבזה שפיר שלא היה יכול למחותבחו"ל במקום 
כתב דרוב אינשי אינן מתרחקין כ"כ מקרקען וכו'.  
ולמדים אנו מתוך דבריו ביאור מחודש בפלוגתא 

)וקאי הך מילתא אף דרבא ורב נחמן בסוגיין, 
למסקנא לדחיית הש"ס, כמבואר להדיא בדבריו(, 
דנחלקו בהא דאמרינן דאין הולכין בממון אחר הרוב 

מי היכא דעל ידי הרוב אמרינן דרואים אי איתא נ
אותו כמוחזק, ואין מוציאין על ידי הרוב בתורת 

 ראיה ממוחזק אחר.
 
 
 
 

 ל'  ע"א
"ם, הרשב לדברי -מז(     דרבא אדרבא לא קשיא

פירושא דמילתא בפשטות הוא דאף דאמרינן דמחמת 
הא דאין חוששין כיון דלא שמענו על המערער שהיה 

ר סיסין מן הסתם הוי שדה זו שם עד היום, וכן בב
בכלל הנכסים שקנה מבר סיסין, לא מהני זה גרידא 
לשוותו מוחזק, ובפרט למשנ"ת לעיל אות מ"ו 

ולא חשיב לי'  דמאחר שבא וטען שפיר איכא ספק,
רבא מוחזק על ידי דלא שמענו מקודם אלא בצירוף 
מה שהוא במציאות נמצא בקרקע ועל ידי כך שפיר 

א"כ בהך דבר סיסא.  ומו"ר זצ"ל חשיב מוחזק, מש
אמר בזה בשינוי קצת, דהא מיהא דהא דלא שמענו 
עד היום וכו' עושה ריעותא בחזקת מ"ק ואף הוא לא 

הם אינם נחשבים חשוב מוחזק, ולמעשה שני
מוחזקים, זה על ידי דלא שמענו, וזה על ידי דכיון 
דעכשיו איכא ספק הרי זה ספק בעיקר חזקתו, והיכא 

הו ליכא דין מוחזק מוקמינן לה בידי המחזיק דלתרויי
 כיון שהוא למעשה קאי שם, משא"כ בהך דבר סיסין.

ולפום פירושו של הר"ן הנ"ל בקושיית הש"ס, יסוד 
דלעולם אזלינן בתר רוב להחשיבו זה הדחיה הוא 

דקאי בנכסי' זה אלא משום המחזיק למוחזק, אך אין 
ר סיסין ועל ידי כך חשיב להחזיק, אבל בנכסי דב

דמוכר קאי בנכסי' ודאי דאי הוה אזלינן בתר רובא 
הוה חשיב להוציא ואין הולכין בכה"ג בממון אחר 

 הרוב.
א כיון מח(     דרב נחמן אדרב נחמן נמי לא קשי

דבי בר סיסין עלי' דאמר לי' דבי בר סיסין ומיקריא 
עי'  -דידי' רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא וכו'

בריו חידשו בתירוץ הגמ' דדווקא בכגון רשב"ם, ולד
בר סיסין דה"נראין הדברים" הוא בגופא דעובדא 
הוא דמשוינן לי' למוחזק ואמרינן דעל האחר להביא 

דאין ה"נראין הדברים" בה חזקה, ראיה, אבל בכגון 
כמו דבשטר בגופא דעובדא, אלא במקום שטר הוא, 

זקה, אמרינן לו לקיים את השטר ובעינן ראיה, כך לח
יכול המערער לא עדיפא מינה ושהיא במקום השטר, 

לטעון שהיה בשכוני גוואי ולחייב המחזיק להביא 
.  ולדבריו נמצא דלהס"ד הוה מהני ה"נראין ראיה
ים" גם לענין חזקה כמו דמהני בבי בר סיסין הדבר

פא דעובדא, ולכך מוכח מדברי רב נחמן גבי שכוני בגו
חזק ע"פ "נראין גוואי דלא נקטינן דליהוי מו

הדברים", ואילו למסקנת הש"ס לא מהניא אלא 
 בגופא דעובדא, ובהכי מהניא אפילו לרב נחמן.

דק כן אכן יעויין ברבינו יונה שפירש באופן אחר, )ודק
יסין מאריכות לישנא דהש"ס כיון דא"ל דבי בר ס

וכו', דלכאורה מיותר הוא(, דלמסקנת הש"ס מאי 
דשדה זו בכלל המכירה אינו  דאמרינן גבי בי בר סיסין

משום פשטא דמילתא, אלא דהואיל והזכיר בר סיסין  
והך שדה מקריא בר סיסין, ולא חש לומר דאין שדה 

מזה דהך שדה בכלל  זו בכלל, מוכח בתורת ודאי
המכירה.  )אף דאי יביא עדים שמעולם לא היתה שדה 
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זו של בר סיסין אמרינן דאין השדה בכלל, די"ל 
מך בזה על העדים ולכך לא חש לומר, כ"כ שהמוכר ס

רבינו יונה.(  ולדבריו נמצא דלא הדרינן כלל ממאי 
דהוה סבירא לן גבי שכוני גואי דלא סגי לרב נחמן 

        רים" לשוותו מוחזק.ב"נראין הדב
אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא מי לא מט(     

לדעת הרשב"ם  -אמרינן לי' קיים שטרך וקום לדינא
פירושו כנ"ל, דמאחר דחזקה במקום שטר, כי היכי 
דבשטר איכא דין קיום אי בא המוכר לפוסלו, כך 

.  אכן יעויין אמרינן בחזקה דעל המחזיק להביא ראיה
השייכות דקיום יונה שהקשה באמת מה  ברבינו

שטרות לנ"ד, מה תשובה הוא משיב על דברי רבא 
דחשיב לי' להאי מוחזק כיון דאכלה שני חזקה, 
משא"כ במאן דנקיט שטרא ולא נתקיים בחותמיו 
ולא אכלה שני חזקה.  וביאר הדברים בב' אופנים, 

דמאחר דמן התורה עדים החתומין על השטר הא', 
"יותר הוא מוחזק עדותן בב"ד דמי,  כמי שנחקרה

מה שירד לשדה זו בשטר זו ממי שהחזיק ג"ש בלא ב
רער עמו במדינה", עשטר ואין שם עדים שהיה המ

ומאחר דאפ"ה חששו רבנן לזיופא, אף דלא שכיח, 
ואמרינן דקרקע בחזקת בעליה עומדת, כך חששו 
שמא היה המערער במקום שלא היה יכול למחות, 

ה.  וכתב דעיקר ההוכחה משטר הוא דלא הויא חזק
מרינן הכי אפי' היכא דכבר ירד הלוקח לתוכה, מדא

דאעפ"כ לא משוינן לי' להלוקח מוחזק ע"פ השטר.  
והנה לדעת הרשב"ם הא דאמרו לא יהא אלא דנקיט 
שטרא וכו' חלק מעיקר החילוק הוא, דחזקה כיון 
דבמקום שטר, לא עדיפא משטר.  אכן לדברי רבינו 

טרא לכאורה אין הא דלא יהא אלא דנקיט ש יונה,
עצם החילוק, אלא הוא יסוד סברת רב נחמן מחלק 

גבי שכוני גוואי אמאי אמר זיל ברור אכילתך, אבל 
עצם החילוק שבין בר סיסין לבין שכוני גוואי לרב 
נחמן הוא דגבי בר סיסין הוי כודאי ידעינן דהך שדה 

 בכלל המכירה.
שלא פשע אמרינן שטר אף דכמו דב והפירוש השני, 

יה ששדה זו שלו על ידי קיום השטר לי' להביא רא
ולא אזלינן לפי פשטא דמילתא, כמו כן גבי חזקה 
צריך להביא ראיה שהחזקה חזקה, כלומר, שהיה 

 המערער במקום שהיה יכול למחות.
והנה לדברי הרשב"ם מוכח לכאורה דמאי דס"ל לרב 

יל ברור אכילתך אינו נחמן בשכוני גוואי דאמרינן לי' ז
ם )לבד מעצם החזקה דהוי תקנת אלא מתקנת חכמי

חכמים לשיטתו(, דהא יסוד הדברים נבנה אהא 
דחזקה במקום שטר, ובשטר אין קיום שטרות אלא 
מדרבנן.  אכן לדעת רבינו יונה יתכן דמאי דאמרינן 
לי' זיל ברור אכילתך דאורייתא היא, דיסוד הנלמד 

ספק בעצם המוחזקות, חובת  מקיום הוא דהיכא דחל
המחזיק, אשר זהו בין אי הוי חשש דרבנן הראיה על 

 או חשש דאורייתא, וכן אמר בזה מו"ר זצ"ל.
בשם רבינו יונה בביאור  אועי' חידושי הריטב"א שהבי

דבר הש"ס דה"ק, וז"ל: דאע"ג דרבנן חששו לקיום 
מדאורייתא קיום שטרות לא בעי וכיון דבזיוף דלא 

שלא ו איך לא יחושו לזה כי אולי החזיק כשכיח חשש
היה המערער בעיר, עכ"ל.  ולדבריו משמע דמאי 
דאמרינן זיל ברור אכילתך אינו אלא מתקנת חכמים 
כמו קיום שטרות.  ופירוש זה שהביא בשם רבינו יונה 

 רבינו יונה. הוא כפי' הא' שכתבלכאורה 
 בארץ -נ(     רשב"ם ד"ה א"ל אנא בשוקי בראי הואי

מצויות ולא ידעתי קים מקום שאין השיירות מרח
ולכך לא מחיתי ותנן בפרקין היה ביהודה והחזיק 
בגליל אינה חזקה עד שיהא עמו במדינה באותה 
מלכות וכו' ואי טעין לא ידעתי שהחזיק איש פלוני 
בקרקע שלי ולכך לא מחיתי אינו נאמן דכי היכי 

מו כן דאמרינן מחאה שלא בפניו הויא מחאה וכו' כ
זיק בקרקע שלו הואיל אמרו לזה שאדם אחד מח

מבואר מדבריו שפירש  -ושיירות מצויות וכו'
דהחסרון במאי דהיה בשוקי בראי, וכן במדינה 

א שמע החזקה.  ועוד מבואר ממש"כ למדינה, הוא דל
דכמו דמחאה שלא בפניו הויא מחאה כך חזקה שלא 

מו כן בפניו הויא חזקה דשוין הן וממחאה ידעינן דכ
וס' לעיל כ"ח ע"ב ד"ה אלא בחזקה, ודלא כדברי הת

מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה שכתבו 
דחזקה נשמעת טפי ואפי' נימא דמחאה שלא בפניו לא 
הויא מחאה מ"מ חזקה שלא בפניו הויא חזקה, וכ"כ 
גם לקמן דף ל"ח ע"א ד"ה מחאה שלא בפניו ודף ל"ח 

 ח, ע"ש.ע"ב ד"ה אין מחזיקין בנכסי בור
דבשוקי בראי לא ידע ם ולכאורה דברי הרשב"

מוכרחים מיני' ובי', דבמאי דאמרו מהחזקה כלל 
בשוקי הוה טרידנא פירש הוא דלא ידע מהחזקה, 
ודחה פירוש ה"יש מפרשים"  שפירשו דלא היה לו 
פנאי למחות אע"פ שידע מהחזקה, והיינו לכאורה 

מחות משום דס"ל דאם אך ידע מהחזקה חייב הוא ל
ע"כ דבשוקי בראי לא שמע אף שטרוד הוא.  ולפ"ז 

החזקה, דאילו היה יודע מהחזקה היה חייב למחות 
כשחזר באותן ל' יום.  ואף דרבינו יונה הביא פירוש 
בהא דבשוקי הוה טרידנא דמחמת הטירדה ששכח 
מהחזקה, מדברי הרשב"ם לא משמע כן כלל, אלא 

הרשב"ם  אלא דצ"ע ממש"כ  מיירי שלא ידע כלל.
ה היה, וז"ל בא"ד: דסתם ף ל"ח ע"א ד"לקמן ד

יהודה וגליל כשעת חירום דמי שאין שיירות מצויות 
מזו לזו ולא הויא מחאת בעל הקרקע מחאה שהרי 

מי שיגיד לו למחזיק שמיחה זה ויזהר בשטרו                                                   אין 
כ בסוגיין דלא שמע וכו', עכ"ל, והוא דלא כמש"

וכ"מ גם שם ע"ב ד"ה אין מחזיקין בנכסי החזקה.  
 בורח, ע"ש, וצ"ע.

ואפשר די"ל בזה, דודאי להרשב"ם שוין חזקה 
ומחאה, כאשר כתב להדיא בסוגיין, ומה שכתב בדף 
ל"ח דיהודה וגליל הוי מצד המחאה שלא ישמע, 
חידושא הוא, דאף באופן דשפיר ידע מהחזקה, כגון 

ע למקום ם בתחילת הג' שנים ואח"כ נסשהיה ש
רחוק, מ"מ לא הויא חזקה כיון דאף אם ימחה לא 
ידע המחזיק ממחאתו.  ומש"כ בסוגיין דהחסרון הוא 
מצד עצם החזקה ולא המחאה, הרי כתבנו דהדברים 
מוכרחים לשיטתו מיני' ובי', דאילו הוה מיירי דידע 
מהחזקה לא היה שייך לפרש דבשוקי הוה טרידנא 

לא ידע קודם ר"ל דלא ידע מהחזקה, אע"כ ד
מהחזקה וכן במקום הרחוק לא שמע, וכמשנ"ת.  
ובנכסי בורח שדן מצד המחאה פשוט הוא, דבבורח 
ודאי דסביר להניח דמעיקרא קודם שברח ידע 
מהחזקה, ולכך דן הרשב"ם בעיקר מצד המחאה, 

 ועדיין צ"ע בזה.
ום ולדברי התוס' שכתבו דחזקה שפיר נשמעת במק

ה למדינה ובשעת חירום רחוק ויסוד החסרון במדינ
הוא דאין המחאה נשמעת, צ"ל לכאורה דמפרשי 
דבשוקי הוה טרידנא פירושו דלא היה לו פנאי 
למחות, דהא לשיטתם שפיר ידיע לי' מהחזקה אפי' 
בשוקי בראי.  אכן עי' קצוה"ח סי' קמ"ג סק"א שכתב 

א דאפי' לשיטתם יש לפרש דבשוקא הוה טרידנ
 ח החזקה.פירושו דעל ידי הטירדא שכ

והנה כתב הרא"ש בפירקין סי' ו', וז"ל בא"ד: כל 
תלתין יומין אשוקא הוה טרידנא ולא הייתי יודע 
שהיית דר בביתי וכשהייתי בחוץ הייתי בארץ 
מרחקים שלא היו שיירות מצויות וכו' ויש מביאין 
ראיה מכאן שאם המערער אמר לא הייתי במדינה כל 

זיק ן ג' השנים שהחזקת בו נאמן וצריך המחאות
להביא ראיה וכו' ויותר היה נראה שאין צריך להביא 
ראיה כיון שזה החזיק בשופי ג"ש והחזקה נשמעת 
אפילו במדינה אחרת וכו' עליו לברר שהיה במקום 
שלא היתה מחאתו נשמעת אם היה מוחה ולכך נמנע 

בי', מלמחות, עכ"ל.  ולכאורה סתר דבריו מיני' ו
דבשוקא טריד  דבתחילת דבריו כתב דהחסרון במאי

הוא דלא שמע החזקה, ואילו בסוף דבריו כתב 
דהחסרון בארץ מרחקים הוא דאין מחאתו נשמעת, 
דמשמע דשפיר שומע החזקה, וא"כ האיך שייך לומר 
דבשוקא הוה טרדינא ולא ידע החזקה, וכה"ק 

"ח סי' קמ"ג סק"א, ע"ש.  וע"פ דברי הקצוהבתומים 
וה אתי טרדת השוק שכח החזקה המחמת הנ"ל ד

שפיר, אלא דמסתימת לשון הרא"ש "לא הייתי יודע 
 שאתה דר בביתי" לכאורה לא משמע כדבריו.

עי' נ"י שכתב,  -נא(     ל' יום בשוקאי הוה טרידנא
וז"ל: משמע מהכא דאין צריך שיהיה המערער כל 
השלש במקום שיכול למחות אלא דווקא בסוף שלש 
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חות ולא ואפילו היה בתחלת שלש במקום הראוי למ
מיחה והלך במקום שלא היה יכול למחות לא עלתה 
לזה חזקה כלום דאימא דעתו היה לשוב אלא שלא 
נזדמן לו, עכ"ל, וכ"ה גם דעת רבנו יונה.  וצ"ב 
לכאורה האיך מוכח דין זה השני דאפי' היה בתחלת 

רי שהיה שלש במקום שיכול למחות מסוגיין, הרי מיי
מן דבשוקי' הוה בשוקי בראי כל השנים חוץ מהז

טריד.  וברור דד"ז נלמד ממה שכתב בתחילת דבריו 
שם, דכל שתא הוה אתי לל' יום  "דבשלמא אם לא 
באת אלא בשנים הראשונות היית יכול לומר הייתי 
סבור להבא בשנה השלישית ולמחות אבל השתא 

שפירש  לא מחית".  הרי שבאת גם בשלישית אמאי
סהדי דכל שתא ר לי' המחזיק אית לי דמאי דאמ

ושתא וכו' דווקא הוא, ודווקא משום שבא גם בשנה 
השלישית הוא דאית לי' להמחזיק טענה זו )דאכתי 
לא השיב לו בשוקאי הוה טרידנא(.  ואי נימא דהיכא 
דהיה מקודם יכול למחות אף שבסוף הוא במקום 

אמאי בעינן להא  שאינו יכול למחות שפיר הוי חזקה,
א, די לנו אי אתי פעם אחת דהוה אתי כל שתא ושת

תוך ג' השנים והיה יכול למחות, דשוב נימא דהוי 
חזקה מחמת שתיקה זו, אשר מזה שפיר הוכיח הנ"י 
דאף אם היה כל הזמן במקום שיכול למחות, אם אך 
בסוף ג' השנים הוא במקום שאינו יכול למחות לא 

 ה, וז"פ ומבואר.הוי חזקת המחזיק חזק
נב(     רשב"ם )בע"ב( ד"ה אמר לי' מפלניא זבינתה 

ומאחר שלא טען ואכלתיה שני חזקה  -דזבנה מינך
צ"ב מהו משמעות  -שטר מכירה שלו עודנו בידו וכו'

הך מילתא דשטר המכירה עדיין בידו, דמאי נפ"מ 
בזה.  אכן פשוט לכאורה דבא בזה לאפוקי מדעת 

בעינן שיהא ' כ"ו וכ"ז דהא דשו"ת מהרי"ט חו"מ סי
המוכר דר בו חד יומא הוא רק בכדי שנדע שהוא 
לוקח, ושוב טענינן ללוקח, דבלא"ה )ז"א, בלא עדות 
דדר בי' חד יומא(, מהיכי תיתי דהוא לוקח שנטעון 
עבורו, ועפ"ז כתב דהיכא דאית לי' שטר מכירה 
באמת לא בעינן שהיא דר בו חד יומא.  ובקצוה"ח סי' 

י המהרי"ט מדברי הרשב"ם סק"ט תמה על דבר קמ"ו
האלו דמבואר דמיירי דאית לי' שטר ומ"מ הוה בעינן 
שיהא דר בו חד יומא.  וביאר בקצוה"ח דהא דבעינן 
שיהא דר בו חד יומא אינו מטעמא דהמהרי"ט, אלא 
משום דבעינן שיהא הוכחה קצת וקצת אומדנא 

ע"ש  דבאמת לקחה המוכר, דעי"ז שפיר נימא טענינן,
מאי דכתב דאית ב הרשב"ם ר זהו כונת בדבריו.  אש

 לי' שטרא, דבא לאפוקי מדעת המהרי"ט הנ"ל.
ומבין שניהם למדנו דבכה"ג עצם החזקה היא של 
הלוקח השני, ודר בו חד יומא דבעינן הוא בכדי דנימא 
טענינן ולא תיחשב חזקה שאין עמה טענה.  והוא דלא 

ט ע"א דמוכח כמבואר בדברי הר"ן לעיל דף כ"
יו דהיכא דדר בי' חד יומא חשיב חזקה מדבר

 ל"ד.דהמוכר, עי' לעיל אות  
ד"ה אמר לי' מפלניא זבינתה נג(     רשב"ם )בע"ב( 

והוה לי' כהכיר בה בשדה שאינה שלו  -דזבנה מינך
יש לעיין מהו הדמיון,  -של מוכר ויחזירנה למערער

אם קנהו הרי הכא לא הכיר שאינו שלו, רק אינו יודע 
כר אם לאו.  ואולי י"ל דבאמת מצד הא באמת המו

דהוא אינו יודע לא הוה סגי לן דנימא דהוי חזקה 
שאין עמה טענה, דהא סו"ס כך טוען וכיון דאית לי' 
חזקה היה שייך דתועיל באמת הך טענת שמא, רק 
יסוד החסרון בהטענה, וכן שמעתי ממו"ר זצ"ל, דכיון 

אינו ו -לאו קמודית-ר שהוא יודע שהיה של המערע
יודע שקנהו מוכר דידי', אף הוא עצמו צריך להניח 

ך אין בטענתו כל תוקף כל כשהוא של המערער ול
שהוא, אשר זהו יסוד הדמיון להכיר בו שאינו שלו.  
ועד"ז צ"ל גם בדברי הרי"ף בסוגיין שכתב דהוי ספק 
ואין ספק מוציא מידי ודאי, דלכאורה צ"ב מה לנו 

ודאי, הא פשיטא דהוי ספק מוציא מידי  להא דאין
חזקה שאין עמה טענה, אלא מבואר היסוד הנ"ל, 
דכיון דאית לי' חזקה סגי בעצם בטענת ספק לקיימו, 
אלא דאין ספק מוציא מידי ודאי, ואף טענת ספק לא 

.  ומצאנו הדברים הוי, דאף הוא צריך להניח כהודאי
בשם רבינו מפורשים בדברי הרא"ש, עי' מש"כ בסי' ז' 

וז"ל: הילכך אמר לי' כיון דידעת בודאי יונה, 

שהקרקע שלו היתה ואינך יודע שהיתה של אותו 
אין לך לסמוך על דבריו שמכרה לך אלא על פיו 

 ולהניח הודאי מפני הספק, עכ"ל, ודוק.
נד(     רשב"ם)בע"ב( ד"ה אמר לי' מפלניא זבינתה 

מפלניא אבל החזיק זה ג' שנים וטען  -דזבנה מינך
בנה מינך קמאי דידי כלומר שידעתי בברור זבינתה דז

שלקחה ממך נאמן מיגו דאי בעי אמר אנא זבינתה 
מינך ואכלתי' שני חזקה א"נ יש עדים שהחזיק 

מבואר מדבריו דאף דליכא עדי  -המוכר יום אחד וכו'
מ"ק מ"מ בעינן גם ג' שנים וגם מיגו כדאמר קמי' 

בעינן  ויש לעיין אמאי -והתוס' הקשו ע"ז -דידי זבנה
מיגו כשאמר קמי' דידי זבנה ויש לו חזקת ג"ש, הא 
לכאורה שפיר הוי בכה"ג חזקה שיש עמה טענה, דהרי 
כתב הרשב"ם לעיל דכל החסרון הוא שאינו יודע אם 
היתה של אותו שמכר לו אם לאו, והכא הרי שפיר 
יודע.  )ובש"ך סי' קמ"ו סקי"ג דייק מדברי הרשב"ם 

אילו הוה ידע, כגון דאמר הרי אינו יודע" דאלו "ש
קמי' דידי זבנה, הוי דידי' במיגו אף בלא ג' שנים, וזה 
לכאורה לא מוכח כלל בדברי הרשב"ם, דהא מיירי 

 במיגו דלקחתיה ממך והחזקתי, ע"ש בדברי הש"ך.(
דקשתא  אוהנה הריטב"א לקמן דף מ"א ע"ב בה

אה דעיליתא כתב דהיכא דלא דר בה חד יומא נר
ר )ולכך לא אמרינן דטענינן(, כן הוא כטוען טענת שק

ברמב"ן וברשב"א, ועפ"ז כתב גם דזהו חידושא 
י דידי זבנה, דכיון דלא דר אדמהני מיגו כד אמר קמ

בו חד יומא הויא בחזקת שלא לקחה והוה ס"ד דהוי 
מיגו במקום חזקה.  וע"פ דבריו שפיר מובן אמאי 

ה דמיגו לא הוה בעינן הכא מיגו דבלאו כח הטענ
 הניא טענתו, וע"י המיגו שפיר מהניא, וז"פ.מ

ועוד נראה, והוא היותר מסתבר בדברי הרשב"ם, דלא 
מהניא חזקה כי אם היכא דהויא ראיה לטענתו, אבל 
הכא הרי אין החזקה ראיה לעצם טענתו, שקנאה 

זה כחזקה שיש  המוכר מהמערער ולא חשיב על ידי
י המיגו, ובפרט למאעמה טענה בלאו כח הטענה ד

דמבואר מדברי הרשב"ם לקמן דחזקה במקום שטר 
עומדת, פשיטא דאין חזקה דידי' אלא במקום שטר 
דידי' אך אינו במקום שטר שקנאו המוכר מהמערער, 

ומה דבנ"ד ע"כ שפיר בעינן בזה מיגו, ודוק היטב.  
דליכא עדי מ"ק לא אמרינן דפה שאסר הוא הפה 

ולם ולא שלא היתה שלך לע שהתיר, דהיה יכול לומר
ניבעי ג' שנים, כאשר הקשו התוס', יתבאר לקמן 

 בעזהשי"ת.
והנה משמע עוד מדברי הרשב"ם דבעינן דווקא עדים 
דדר בי' חד יומא ולא סגי במאי דקאמר קמי' דידי דר 
בי' חד יומא דיהא נאמן במיגו, והוא באמת פלוגתת 

מיגו  הראשונים, דבדברי התוס' מבואר להדיא דמהני
ובריטב"א שם דף מ"א ביאר בזה ב' שיטות, כזה.  

דהשיטה הסוברת דלא מהני מיגו בכה"ג  ובעינן 
בי' חד יומא  רה דודווקא עדים, היינו משום דאילו ה

ודאי דהוי ידעי אינשי. ועוד כתב די"ל דכיון דאף 
דלאחר המיגו אכתי ניבעי לומר טענינן, לכך לא מהני, 

דות גמורה דדר ר או יזכה בעאלא או יזכה במיגו גמו
בי' חד יומא.  וביאורא דמילתא, דסו"ס הוי מיגו דין 
בהלכות טענות, ולא אמרינן לה אלא היכא דעל ידי 
המיגו יזכה בטענתו, והכא, כיון דאף לאחר המיגו 
ניבעי למימר טענינן, אין מצטרפין ב' הדברים, ע"ש 

ואי נימא כדעת הרשב"ם דבעינן   בדברי הריטב"א.
דר בו חד יומא ולא מהני בזה מיגו, דווקא עדים ד

ליתא לראיית התוס' מההוא דדר בקשתא דעיליתא 
דלא אמרינן מיגו למפרע, דהא לא מהני כלל מיגו 

 לענין דר בי' חד יומא.
נה(     רשב"ם )בע"ב( ד"ה אמר לי' מפלניא זבינתה 

והכא בהאי עובדא אפי' אם באו עדים  -דזבנה מינך
המוכר אבל אין יודע אם ום אחד אותו שהחזיק בה י

משמע  -לקח אותה אם לאו אינו מועיל כלום וכו'
, כגון דאמר קמי' דידי מדבריו דאם אך היה יודע

מהני אף בלא ג' שנים, דהא בהכי הוה שפיר   זבנה,
מיירי הכא, והוא דלא כמבואר מדברי הרשב"ם לעיל, 

 וצ"ע.  )וכבר העיר בזה הש"ך הנ"ל.(
דאי גם היכא דאמר קמי' דו בזה, דאף ואמר מו"ר
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עדים דדר בי' מוכר חד יומא ולית לי' ללוקח חזקת 
ג"ש לא מהני, מ"מ היכא דאיכא עדות דדר בי' חד 

ר מהניא תוך ג"ש.  יומא וגם טוען קמי' דידי זבנה שפי
ועוד עדיפא הך מילתא מהיכא דאמר המחזיק 
שמכרה לו המערער.  ומהלך הדברים, דהנה החסרון 

אה אין מר ם החזקהבאמר קמאי דידי זבין הוא דעצ
שלקחה המוכר מן המערער, אשר ממילא אפי' עם 
ג"ש לא מהני, דהוי כמין חזקה שאין עמה טענה, ולכך 
בעינן לעדות דדר בי' חד יומא, דפירושו כמו שהבאנו 
לעיל בשם הר"ן, דעל ידי כך חשיבא חזקת המוכר, 
ושפיר מוכיחה החזקה שלקחה מן המערער ועל ידי 

אי דלא מהני הא מג"ש מ ובפחות כך זוכה הלוקח. 
דדר בי' חד יומא הוא משום דבכה"ג הרי ליכא הפה 
שהתיר כיון שאין הלוקח יודע שקנאו המוכר. אכן 
היכא דדר בו חד יומא וגם טוען הלוקח קמי דידי' 
זבנה, שפיר מהני גם בלא ג"ש, דעל ידי דדר בי' חד 

זקת המוכר, ועל ידי שאומר הלוקח יומא חשיבא ח
יר הוי טענת ודאי ואיכא הפה זבנה שפי דידי קמא

שאסר הוא הפה שהתיר.  ואף דס"ל להרשב"ם 
דהיכא דאמר מינך זבינתה בעינן ג"ש ולא מהני בזה 
הפה שאסר בלא ג"ש, מ"מ י"ל דהכא עדיפא, דבאמר 
מינך זבינתה איכא ריעותא דאחוי שטרא, דפירושו, 

א דעד כמה דלית לי' שטר חסר במוחזק שלו, וממיל
יר, אבל באמר קמי' דידי זבנה ליכא הפה שהתליכא 

חסרון דאחוי שטרא במוחזקות דהמוכר, דמי יימר 
דלית לי' שטרא, ועד כמה שאין יודעים שאין לו שטר 
לא חסר במוחזק דידי', אשר ממילא לא בעינן בזה 
ג"ש, עכתו"ד מו"ר זצ"ל בקצרה, עי' בשיעורו 

 בארוכה.
"וגם שסיים  ב"ם במהעוד יש מקום עיון בדברי הרש

שטר מכירה מן הבעלים", דהא  והראשון אין ל
פשיטא דמיירי בהכי, דהא בלא"ה הרי לא היה בזה 
דין תורה כלל, וכבר עמד בזה בבית הלוי ח"ג סי' ל"ו, 

"ל בזה, דהנה ועפמשנ"ת לכאורה י    ע"ש מש"כ בזה.
לכאורה מאי דכתב הרשב"ם דהראשון אין לו שטר 

א כמו שביארנו פורש דלם הוא ממכירה מן הבעלי
דמאי דלא בעינן ג' שנים היכא דאמר קמי דידי זבין 
ואיכא עדים דדר בו חד יומא הוא משום דמי ייימר 
דלית לי' להראשון שטר ולא חסר בדין מוחזק דידי', 
דהא מבואר להדיא דידעינן דלית לי' שטר.  אכן נראה 

טר, דאין הפירוש דיש לנו ידיעה ברורה שאין לו ש
דהמחזיק לא ראה שקנה המוכר מן דהיכא  אלא

המערער, סברא הוא דקודם שקנה היה מבקש ממנו 
הוכחה שאכן הוא קנה, ואילו היה לו שטר היה 
הלוקח ממנו לוקח את השטר להיות לו להוכחה נגד 
המערער, ומדלית לי' להלוקח את השטר, מוכח 
לכאורה שלא היה לו להמוכר שטר.  אכן היכא דאמר 

הרי ראה הוא עצמו את המכירה, ולא זבין,  מי דידיק
היה לו צורך לבקש מהמוכר לו להראות לו שטר, אשר 
ממילא אין ממה שאין לו להמחזיק שטר זה שום 
הוכחה דלית לי' להמוכר שטר שקנה מן המערער, ולא 
חסר בחזקתו של המוכר שדר בו יום אחד, אשר על כן 

 לא בעינן בזה ג' שנים, וכמשנ"ת.
שאפי' אם  -ד"ה ואת מינאי לא זבינתהרשב"ם  נו(    

היית טוען דמינאי זבינתה הלא אין לך לא שטר ולא 
ובד"ה דינא קאמר לי' כתב, וז"ל: דינא  -חזקה

דקאמר לי' המערער ואפי' החזיק בי' שלש שנים, 
עכ"ל.  ומבואר מדבריו דהכא איכא באמת ב' 

ל לאו בע חסרונות, דין חזקה שאין עמה טענה, וטענת
דידי את, דהיכא דאית לי' חזקת ג' שנים ליכא  דברים

אלא חסרון דחזקה שאין עמה טענה, דמפאת חזקתו 
שפיר חשיב בעל דברים דידי'.  ובר מן דין נאמר 
בסוגיין טענה מסויימת דלאו בעל דברים דידי את, 
כלומר, דליכא טוען ונטען כלל, אשר זהו מה דכתב 

ן בזה ממני אישלקחת  הרשב"ם דאפי' היית טוען
כלום כיון דאין לך לא שטר ולא חזקה, וזהו טענת את 
מינאי לא זבינתה, וא"כ לאו בעל דברים דידי את.  עי' 

 מה שנתכוב בזה בעזהשי"ת בסוגי' דלקמן.
אבל  -נז(     תוד"ה לאו קמודית דהא ארעא דידי הוא
וכו' אי בעובדא דהכא משמע שלא היה למערער עדים 

או דר בי' חד יומא  ךידי זבנה מינהוה טעין קמי' ד

היה נאמן אע"פ שלא החזיק ג' שנים מיגו דאי בעי 
מבואר דפליגי התוס'   -אמר שלא היתה שלך מעולם

על הרשב"ם בתרתי, ראשית, דמהני קמי' דידי זבנה 
ג' שנים.  ועוד, דאף  במיגו דלהד"ם ולא בעינן בזה

זה בלא עדות שדר בי' חד יומא מהני מיגו.  ובפרט 
השני כבר הבאנו בדברי הרשב"ם מש"כ הריטב"א 

ת בזה.  אך יסוד הפרט הא' בדף מ"א בביאור השיטו
צ"ב, במאי פליג הרשב"ם וס"ל דלא מהני מיגו 
דלהד"ם, דלכאורה פשוט כדברי התוס' דלא בעינן 

יל דף כ"ט ע"ב דמדברי הרשב"ם ג"ש.  וכבר הערנו לע
עינן בכה"ג בסוגי' דשכוני גוואי נמי מבואר ד"ז דב

ג"ש, וכן מבואר בפי' הא' דהרי"ף שם, כאשר הבאנו 
ועי' ביה"ל ח"ג ס"נ מש"כ בזה, דהיינו טעמא לעיל.  

דבעינן ג' שנים משום דבלאו הכי איכא חסרון דאחוי 
מיירי , ועפ"ז הוצרך לדחוק בסוגי' דכתובות דשטרך

בטוען שהיה שם ג' שנים רק דליכא עדים על הג' 
ריעותא בטענתו, והדוחק שבזה  שנים, דבזה ליכא

 מוכח לעין כל, כאשר כתב הוא עצמו.
והנראה בזה, דהנה נגד חזקת מרא קמא אין לטענת 
לקחתי דין ושם טענה כלל, זאת אומרת, דבעלמא על 

ך נגד ידי טענתו נעשה בעל דין וחל עלי' שם טוען, א
חזקת מ"ק אינו נעשה בעל דין כלל עם טענת לקוח 

יסוד דינא דלאו בעל דברים דידי את  גרידא, אשר זהו
מוחזק בקרקע  לדברי הרשב"ם, ובלא שרואים שהוא

אינו בעל דבר כלל, אשר משו"ה הוא דבעינן ג' שנים.  
וביתר ביאור, הנה יסוד גדר הפה שאסר הוא הפה 

ת הוא דלאו מצד ראיה שהתיר לדברי רש"י בכתובו
אתינן עלה, אלא דאין מקבלים את הפה שאסר אלא 

פי שמגדירו הפה שהתיר )והוא כמין לא פלגינן כ
והנה כל זה   14הדרין דף י'(.דיבורא, עי' יד רמ"ה סנ

לא שייכא אלא היכא דבעצם הוי טענת הפה שהתיר 
טענה רק דמצד עצמו לא היינו מקבלים אותו, אך 

צמה אינה טענה כלל בנ"ד, ואינו טענת לקוח מצד ע
ה לא מהני הפה בעל דבר כלל על ידי טענה זו, אשר בז

שאסר הוא הפה שהתיר, דלמעשה א"א לקבל טענתו 
נה טענה, ולעולם ליכא אלא הפה שאסר, כיון שאי

אשר על כן בעינן ג' שנים, דע"י כן רואים אותו 
כמוחזק ומצד זה שפיר הוי טעתו טענה, ושפיר אית 

)ובזה מוסבר גם   הפה שאסר הוא הפה שהתיר.בזה 
ווקא לא שייך מיגו, הא דבעינן לזה להה שאסר ד

לטענה, ולא שייך מיגו אלא  דהרי אין מיגו אלא ראיה
בבעל דבר, ובלאו ג"ש הרי אינו בעל דבר כלל, 

 וכמשנ"ת.(
ואשר נוגע להא דמשמע מסוגי' דכתובות דהיכא 

ט הוא דיש דאיכא הפה שאסר לא בעינן ג"ש, פשו
לחלק בין היכא דאין הלה תובעו לבין היכא דהלה 

טת רש"י שם דלא מהני הפה שאסר אלא תובעו, כשי
צ"ב, דהרי  היכא דאין הלה תובעו.  אלא דאכתי

הרשב"ם כתב בנ"ד, דהוא בהלה תובעו, דהוי הפה 
שאסר, עי' דבריו הנ"ל בסוגי' דשכוני גוואי.  ונראה 

הוי הפה שאסר אפי' דלעולם ביאורא דהך מילתא, 
כשהלה תובעו, ועיקר החילוק שבין הלה תובעו ואין 
הלה תובעו הוא דהיכא דאין הלה תובעו, כל יסוד 

פה שאסר, אך כשהלה טענת התובע הוא מצד ה
תובעו, גדר הדברים הוא דעל ידי הפה שאסר נתאמת 
טענת הנתובע ושוב אינו צריך לזכות מצד הפה שאסר 

לפ"ז נראה, דהיכא דהלה  אלא מצד טענתו.  אשר
 תובעו, דמצד הודאת הפה שאסר שוב הוי המערער

"טוען" מצד טענתו, הרי לא עשה הפה שאסר את עצם 
סר מועיל בזה אלא דאין הטענה, ואין הפה שא

מאמינים לטענת התובע אלא עד כמה דמאמינים 
לטענת המחזיק, ובלאו ג' שנים הרי אין טענת 

שר ממילא לא יועיל לזה המחזיק טענה כלל, וכנ"ל, א
הפה שאסר הוא הפה שהתיר. אמנם כשאין הלה 

עו הרי עצם הפה שאסר הוא שמהוה טענת תוב

                                                           
ודעת התוס' ברוב דוכתי דאף הפה שאסר הוא הפה  14

שהתיר כמין מיגו הוא, אלא דיעויין בדבריהם ב"ק דף ע"ב 
ע"ב  שכתבו בא"ד "דהאי לאו מיגו הוא שאין השטר 

 וא הפה שהתיר וכו'".לא על פיהם והפה שאסר המתקיים א
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שאסר דאין המערער, אשר בזה אומר דין הפה 
להמערער טענה אלא עד כמה שיש להמחזיק טענה, 
דכך מגדיר הפה שהתיר את הפה שאסר, ונמצא 

 צם הפה שאסר הפה שהתיר הואעדבכה"ג מצד 
דנעשה טענת המחזיק טענה, אשר ממילא לא בעינן 

.  )ומו"ר פירש ד"ז באופן יטבבזה ג' שנים , ודוק ה
 אחר קצת.(

והתוס' כנראה ס"ל דטענת לקחתי שפיר הוי בעצם 
טענה בלא חזקה או שטר, ושפיר הוי המחזיק בעל 

        דבר על ידי טענתו, אשר על כן לא בעינן בזה ג' שנים.
 -נח(     תוד"ה לאו קמודית דהאי ארעא דידי הוא

מערער עדים אבל בעובדא דהכא משמע שלא היה ל
הוה טעין קמי דידי זבנה מינך וכו' היה נאמן  וכו' אי

אע"פ שלא החזיק ג"ש מיגו דאי בעי אמר לא היתה 
מבואר מדבריהם דאינו נאמן לומר קמי  -שלך מעולם

לכאורה אמאי לא  דידי זבנה אלא על ידי מיגו, וצ"ב
הוי ככל חזקה שיש עמה טענה שנאמן מצד הטענה 

ה המוכר מהמ"ק, וכבר חי שלקעצמה, דהא טוען בר
עמד בזה בקצוה"ח סי' קמ"ו סקי"ב, ע"ש שכתב 
דהרא"ש פליג וס"ל דהוי טענה מצד עצמה, אך דבריו 
לכאורה צ"ע, דברא"ש בפירקין סי' י"ג מבואר 

קמי דידי זבנה אלא על ידי לכאורה דאינו נאמן לומר 
 מיגו, וכדברי התוס' בזה.

', ע"פ הא והנראה לכאורה בביאור דברי התוס
"ן דמאי דמהני דר בו חד דנתבאר לעיל בדברי הר

יומא הוא משום דחשיבא חזקת המוכר, ודלא כדברי 
הראשונים דס"ל דהוי הלכה בטענינן, והיינו טעמא 

טענה דהר"ן, דבעינן שתהא החזקה מחזקת את ה
שטוען, ובמה שטוען שלקחה המוכר הרי אין חזקה 

שיהא דר בו חיד דידי' מחזקת טענה זו, לכך בעינן 
יומא, דעל ידי כן  חשיבא חזקת המוכר ושפיר מחזקת 

ולפ"ז מובן היטב דבלא מיגו לא החזקה את הטענה.  
היה נחשב חזקה שיש עמה טענה על ידי שטוען קמי 

חזקת טענה זו, אשר על הא אין החזקה מדידי זבה, ד
 כן שפיר הוצרכו התוס' למיגו, ועד"ז אמר מו"ר זצ"ל.

יא מדברי הרשב"ם לקמן דף "ח שם שהבועי' קצוה
ל"א דנאמן משום דהוי חזקה שיש עמה טענה ולא 
בעינן לזה מיגו, וכתב דאף דכתב הרשב"ם שם בתוך 
דבריו דאמרינן מה לו לשקר דאי בעי אמר מינך 

ני חזקה כי אמר נמי של אבותי זבנתה ואכלתיה ש
שלקחוה מאבותיך מהימן, אלמא דנאמנותו משום 

מ"מ הרי גם בסוף דבריו כתב דמאי דמהני מיגו הוא, 
הוא משום דהוי חזקה שיש עמה טענה, וזיל בתר 
תחילת דבריו וסוף דבריו ומש"כ באמצע דבריו לאו 
דווקא הוא, ע"ש.  וודאי דדחוק הוא בדברי הרשב"ם.  

צ"ב בדברי הרשב"ם, כיון דמצד מיגו אתינן אלא ד
ענה עלה, אמאי הוצרך לומר דהוי חזקה שיש עמה ט

ולא סגי לי' במיגו. ובפשטות י"ל דבלא מאי דהוי 
זק מצד החזקה, חזקה שיש עמה טענה והרי הוא מוח

לא הוה סגי במיגו גרידא, דכיון דאין מועלת חזקתו 
זצ"ל לבאר  והוסיף בזה מו"ר  הרי הוי מיגו להוציא.

באופן אחר, דלמאי דביסס לן בקובץ שיעורים דלבד 
כח הטענה, בנ"ד, הרי כח הראיה דמיגו בעינן נמי ל

הטענה שעל ידו נאמן מצד מיגו הוא במה שהיה יכול 
קנאו מהמערער, והוה מהני דווקא מכח  לטעון שהוא

החזקה, וא"כ לא שייך להאמינו במאי דאמר קמי 
זה כח הטענה דחזקה, אשר דידי זבנה אא"כ איכא ב

משו"ה הוצרך הרשב"ם לומר דהוי חזקה שיש עמה 
   טענה.

 -תוד"ה לאו קמודית דהאי ארעא דידי הוא  (   טנ
אבל ודאי השתא דאמר מפלניא זבינתה דזבנה מינך 
והודה שהיתה שלו תו לא מצי למיטען קמי דידי זבנה 
מינך או קמי דידי דר בה חד יומא מיגו דאי אבעי 

לא היתה שלך מעולם דמיגו למפרע לא  הר בתחלאמ
"ג הוא מבואר מדבריהם דהחסרון בכה -אמרינן וכו'

דהוי מיגו למפרע, כאשר האריכו לבאר.  אכן יעויין 
בההוא דדר בקשתא דעיליתא ברא"ש לקמן דף מ"א 

שכתב דהיכא דאמר סתם מפלניא זבינתה דזבנה מינך 
י דידי זבנה, שפיר יכול אח"כ לתרץ דיבורי' ולומר קמ

והא דאינו יכול לעשות כן אינו אלא היכא דאמר 
אמר להדיא דאינו יודע "דאמר לי דזבנה מינך", ש

מעצמו אלא ע"פ אמירת המוכר, דאינו טוען וחוזר 
א בטור משמו.  ודעת הש"ך בחו"מ סי' וטוען, וכן הוב

מ"ו סקט"ו דלא פליגי התוס' והרא"ש, והתוס' ק
אלא במיגו ולכך אינו  שכתבו דלא שייך להאמינו

נאמן משום דהוי מיגו למפרע, זהו דווקא היכא דאמר 
ני זבינתה דאמר דזבנה מינך, אבל מתחילה מפלו

היכא דלא אמר אלא מפלוני זבינתה דזבנה מינך מודו 
תוס' להרא"ש דנאמן.  אכן ע"ש בסמ"ע סקל"ד ה

שכתב דבאמת פליגי התוס' והרא"ש בזה וס"ל 
אמר אלא מפלוני זבינתה  להתוס' דאף היכא דלא

דזבנה מינך אינו נאמן אח"כ לומר קמי דידי זבנה, 
האמינו אלא על ידי מיגו ומיגו למפרע לא דלא שייך ל

מיגו אמרינן.  ויסוד דברי הרא"ש דאף איהו מודה ד
למפרע לא אמרינן, עי' תוס' הרא"ש סנהדרין דף ל"א, 
מ"מ הכא דאינו סותר דבריו הראשונים שפיר נאמן 

ברר שהיתה כונתו במאי דאמר מפלוני זבינתה ל
הגרע"א דזבנה מינך דר"ל קמי דידי.  ועי' חידושי 

שכתב כדברי הסמ"ע דלעולם פליגי התוס' והרא"ש, 
דמאי דאינו נאמן והכריח כן מדברי התוס' שכתבו 

הוא משום דהוי מיגו למפרע, ואי מיירי דאמר 
צריכים מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך, לא היו 

להגיע למיגו למפרע, דפשיטא דאינו נאמן כיון שהרי 
לא הזכיר מיגו  הודה שלא ראה, והרא"ש באמת

וצ"ב מהו יסוד פלוגתת התוס' והרא"ש.    למפרע כלל.
"א לומאי דקשיא לדברי התוס' מסוגי' דלקמן דף 

דהיכא דאמר מתחילה של אבותי ואיכא עדים שהיה 
לברר דבריו של  של אבותיו של המערער נאמן שוב

אבותי שלקחוה מאבותיך ולא אמרינן דהוי מיגו 
רש כדברי הרא"ש, עי' למפרע, דהוא לכאורה מפו

ויסוד דבריו,   חידושי הגרע"א הנ"ל מש"כ בזה.
דהתם איכא סיבה לומר דטענתו הראשונה אמת, 
דהא אית לי' מיגו, אלא דאין מאמינים לו מאחר דהוי 

דלא היתה כונתו לומר מיגו במקום עדים, ואי נימא 
שלקחוה מאבותיך, הרי טענתו הראשונה נמצאת 

כיון דמכח המיגו נראה דטענתו שקר על ידי העדים, ו
אמת, על כן מתרצינן דיבורו והמיגו במקומו עומד, 

בנ"ד, שפיר אמרינן דטענתו הראשונה  משא"כ
מפלניא זבינתה דזבנה מינך אמת הוא )ולא הוי 

ה לשקר, רק עכשיו שראה חזקה( ובאותה שעה לא רצ
שאינו זוכה בקרקע בא לשקר ולומר קמי דידי זבן, 

ן לתרץ דיבורו, ומצד מיגו לא מהני, בזה אינו נאמ
וע"פ דבריו יוצא לכאורה בסברת   הוי מיגו למפרע.ד

הרא"ש, דס"ל דמאי דנאמן לפרש דבריו למימר של 
אבותי שלקחוה מאבותיך אינו משום הכרח קיום 

להתוס', אלא דדין מסויים הוא המיגו כדס"ל 
בהלכות טענות דעד כמה דאין מה שאומר עכשיו 

מר מקודם אלא מפרשו, נאמן לפרש סותר מה שא
 טענתו, ונאריך בזה בעזהשי"ת לקמן דף ל"א.

כיון  -ס(     תוד"ה לאו קמודית דהאי ארעא דידי הוא
דאתחזק בבי דינא מיגו דאי בעי קלתי' לא אמרינן 

דם שראינוהו בידה היתה נאנמת אלמא אע"ג דקו
לומר דפרוע הוא במיגו דאי בעיא קלתי' השתא 

דינא וכו' לא מהימנה דאין כאן עוד מיגו  דאתחזק בבי
ך ולומר יש לעיין בדבריהם אמאי הוצרכו להארי -וכו'

"אע"ג דקודם שראינוהו בידה היתה נאמנות", דמה 
איכפת לנו בזה שהיתה נאמנות קודם לכן, הרי אין 

יקרא דמילתא אלא דבהיות דעכשיו לית לה מיגו ע
.  טראינה נאמנת אף שהיתה קודם לכן לשרוף הש

והוכיח מו"ר זצ"ל מזה דלעולם הא הוה פשיטא להו 
להתוס' דעכשיו בעצם אין לה נאמנות, ומצד זה לא 
עלה על דעתם כלל דתהני מיגו למפרע, וכמש"כ לעיל, 

עכשיו דאמרינן דמקודם לא הוה אסיק אדעתי' ו
החליט לשקר, כלומר, דודאי עכשיו ליכא שום הוכחה 

א מיגו למפרע היה על אמיתת טענתו, רק הצד דנימ
דמאחר דמקודם היה לו כח נאמנות דמיגו, לא בטלה 

עכשיו לית לי' מיגו, אשר בזה אותה הנאמנות אף ד
שפיר הוכיחו דאף שהיתה נאמנת מקודם במיגו דאי 

המיגו שוב אין לה  בעי קלתי', מ"מ עכשיו דבטלה
נאמנות.  ועי' לשון רבינו יונה לקמן דף מ"א שביאר 

ע לא אמרינן, ד"לא אמרינן כיון דהוה הא דמיגו למפר
מהימן מתחלה אי הוה טען קמאי דידי דר בי' חד 



 27 

ומא מגו דאי בעי אמר מינך זבינתה לאחר מכאן נמי י
 נאמן", והן הן הדברים, ודוק

 למכילתין סי' נ"ח הערה י'וראיתי בדברות משה 
לא אמרינן  שתמה על ראיית התוס' דמיגו למפרע

בידך וכו', וכן בקושיית התוס' מהא דשבועות דמנה ל 
ל פירושו של רש"י בהא דעשאה סימן לאחר, דמה ע

שייך התם מיגו כלל, הרי מה שטוען עכשיו לא שייך 
אלא אחר מה שטען קודם, ולא שייך בזה מיגו כלל, 

יא זבינתה דזבנה נך מיגו אלא בכגון מפלדלא שיי
מינך דאי לאו דהוי מיגו למפרע היה נאמן במה 

ח"כ קמי דידי לומר דכן היתה פירוש מה שאומר א
, דזבנה מינךשאמר מקודם לכן מפלניא זבינתה 

משא"כ בהא דמנה לי בידך דלא שייך טענת פרעתי 
אלא אחר שהודה שהיה חייב, וכן לא שייכא טענת 

לקחתי אלא אחר שהודה על ידי שעשאה חזרתי ו
סימן, התם הרי בשעת אפשרות טענה זו דהיא בהכרח 

מה שטען קודם ליכא למידן שיהא נאמן  אחר שטען
במיגו בה שהיה יכול לעשות במקום הטענה הקודמת. 

נ בביאור ס"ד דהתוס' דליהני מיגו למפרע ועפמש"
אתי שפיר היטב, דאין הנידון לומר שיהא לו עכשיו 
נאמנות, דהא פשיטא דלית לי', וכנ"ל, אלא כל הנידון 

נפקע אף הוא דכח הנאמנות שהיה לו מקודם לכן לא 
דכבר ליתא להמיגו, אשר זה שפיר שייך אף בהני 

ודם נידונים, דשפיר איכא למימר דמאחר דמק
שעשאה סימן לאחר היה נאמן לומר שהוא שלו, לא 

עם כח נפקע כח נאמנות זה אף אחר שעשאה סימן ו
נאמנות זה נאמן לומר חזרתי ולקחתי, וכן בהך 

נאמן דשבועות כיון דקודם שהודה שחייב לו היה 
לומר שאינו חייב, ס"ד דכח נאמנות זה לא נפקע אף 

      מאחר שהודה וליתא לעצם המיגו, ודוק.
 -(     תוד"ה לאו קמודית דהאי ארעא דידי הואאס

וים ואין ובקונטרס פי' שם אתחזק שהיה השטר מק
עי' רש"י   -נראה לר"י דמה מועיל דמ"מ אי בעי קלתי'

, וז"ל: שכתוב בו שם ד"ה דאיתחזק בבי דינא שכתב
פקועי מעשה ב"ד, עכ"ל.  הנפק לא אלימא איהי לא

והנה נוסח זה ד"לא אלימי", מקורו בסוגי' דלקמן דף 
קנ"ד ע"ב דפליגי ר"מ ורבנן אי אלימי עדים לאורועי 

הדברים שם, ע' מש"כ בכתובות י"ט  שטרא.  וביאור
ע"א בשם מו"ר זצ"ל, דהנידון הוא אי אלימי העדים 

ק בחזקת כשרות דהשטר )אף שמודה לעשות ספ
הלוה, דלדעת רש"י והרשב"ם פירוש הא דאין צריך 

לא הצריכו קיום ולא דחשיב כמקויים(.  לקיימו הוא ד
וכמו כן הכא הכונה במש"כ רש"י דלא אלימא איהי 

עוי מעשה ב"ד כך הוא, דאף דשטר עומד לאפק
להפרע, מ"מ עד כמה דמחזקינן לה כשטר כשר הרי 

ם, ובעינן דעל ידי הא דאי בעי קלתי' נימא החוב קיי
דאיתרע מעשה ב"ד דהקיום, כלומר דשוב לא יראה 

אשר זה לא מהני נגד השטר אף ר דהחוב קיים, השט
ו דאית לה מיגו דאי בעי קלתי', דווקא בשטר שאינ

מקויים דלית בה מעשה ב"ד על החיוב הוא דמהניא 
עדיפא הך מיגו לאורועי השטר, לומר דאינו שטר  )ו

לכאורה מסתם מיגו, דכיון דאי בעי קלתי' ולא היה 
, אבל לא במציאות שטר כלל הוי כמין הפה שאסר(

נגד מעשה ב"ד.  ולדעת רש"י ודאי דעדיין אי בעי 
לא מהני הא דאי קלתי', רק כונתו דנגד מעשה ב"ד 

בעי קלתי'.  )דהא פשיטא דעל ידי מיגו דאי בעי קלתי' 
, דהא במציאות ישנו, רק ליכא למימר דהשטר אינו

בעינן דתהני המיגו לאורועי השטר, ולא אלימא איני 
יום(.  וכל זה ניחא אי נפרש דיסוד נגד מעשה ב"ד דהק

המיגו אינו בתורת ראיה ונאמנות נגד שטר או קיום, 
על ידי מה שטוענת דיסודו דעל ידי הך מיגו חל אלא 

ן ריעותא בחזקת השטר, בזה שפיר אמרינדפרוע הוא 
התוס' ושא"ר דלא חייל ריעותא במעשה ב"ד, אכן 

כנראה פירשו דהכונה במיגו דאי בעי קלתי' הוא דין 
ונאמנות דנגד טענתה , כיון דאי בעי קלתי', אי אפשר 

בין אינו מקויים להתחשב בהשטר, ובזה ליכא לחלק 
אין נגדה לא שטר למקויים, דעד כמה דאי בעי קלתי' 

ר הקשו מה שהקשו, ולא קיום, אשר ממילא שפי
 ועדיין צ"ע בזה.

   -סב(     תוד"ה לאו קמודית דהאי ארעא דידי הוא
ומה שפ"ה בפ' בתרא דכתובות גבי עשאה סימן לאחר 

דאם טען ואמר חזרתי ולקחתיה ממנו לאחר 
סימן בשמו נאמן דהפה שאסר הוא הפה שעשיתיה 

שהתיר וכו' אין נראה לר"י דבכה"ג לא אמרי' מיגו 
ובדברי רש"י פשוט לכאורה דאף דנימא   -תכדפרישי

דמיגו למפרע לא אמרינן לא שייך ד"ז לסוגי' 
, דהתם הרי מצד הפה שאסר הוא הפה דכתובות

, ובפה שאסר הפה שהתיר שהתיר הוא דאתינן עלה
דלמפרע.  וביאור הדברים, דבמיגו דיסוד  ליכא חסרון

כח נאמנות או מה לו לשקר, ודאי דאיכא חסרון 
, דכח נאמנות הרי עכשיו לית לי', רק מקודם בלמפרע

היה לו, וראיה דמה לו לשקר ודאי דלית לי' עתה, 
אשר על כן לא מהני למפרע.  אכן הפה שאסר לשיטת 

דין מיגו רש"י ועו"ד )עי' תוס' ב"ק ע"ב ע"ב( לאו מ
הוא אלא דין מסויים דהפה שאסר הוא הפה שהתיר 

רא או הנלמד בסוגי' דכתובות כ"ב ע"א או מק
מסברא, ויסודו כמשנ"ת לעיל, דאין בכלל הפה שאסר 

, ובזה שפיר אלא מה שמגדיר ומגביל הפה שהתיר
איכא למימר דאף היכא דהפה שאסר הוא מה שאמר 

בזה חסרון,  מקודם ועכשיו בא לומר הפה שהתיר לית
דסו"ס הוא אסרה והוא התירה, כלשון הגמ' 

ס )חוץ ודעת התוס' בכמה דוכתי בש"  15בכתובות.
הפה שאסר מדין מיגו הוא מדבריהם בב"ק הנ"ל( ד

דמהני, כלומר, דהוי ראיה שהאמת כדבריו, ולשיטתם 
שפיר הקשו דפשיטא דלא מהני למפרע, דמיגו למפרע 
לא אמרינן.  שו"ר בקוב"ש למכילתין אות ק"ט שעמד 

 בזה, ע"ש.
 -עא דידי הואסג(     תוד"ה לאו קמודית דהאי אר

זיק סהדי דדר בי' י הוה מייתי המחובעובדא דידן א
חד יומא נראה לרשב"א דהוה לי' לאוקומי לארעא 

מיגו וכו' ואור"י דלא דמי לההיא  בידי' אע"ג דליכא
דהמוכר את הבית דהא אם היה רוצה המוכר לזכות 
בטענה זו דלא היתה שלך מעולם לא היה מעכבה 

ויסוד פלוגתתם  -יתה שלוהלוקח שהרי יודע היה שה
יגו להמחזיק רה, דהרשב"א ס"ל דאף דליכא מלכאו

, ואילו  16מ"מ טענינן לי' מאחר דלהמוכר היה מיגו
לוקח הר"י ס"ל דלא אמרינן טענינן בכה"ג מאחר ד

גופי' לא היה מעכבה כד הוה אמר המוכר למערער 
בהביא עדים שדר  ףשלא היה שלו מעולם, ולהר"י א

ראה שכן אחד אכתי לא הוה מהני.  וכנ בי' המוכר יום
ש"כ בריש דברי התוס' דמש"כ הבין המהרש"א, עי' מ

התוס' שם דאי הוה טעין קמי דיי זבנה מינך או דר 
בי' חד יומא היה נאמן אע"פ שלא החזיק ג"ש אינו 
אלא לפום דברי הרשב"א, אבל להר"י ק"ו דהיכא 
דליכא עדים שדר הו המוכר יום אחד דלא נימא 

 לי'. הא נאמן הלוקח על ידי דנטעוןשי
אכן מסדר דברי התוס' משמע לכאורה דלא כדבריו, 
אלא משמע דלא שייכא פלוגתת הרשב"א והר"י 
לתחילת דבריהם.  ונראה דיש לבאר פלוגתת הרשב"א 
והר"י באופן אחר, דלעולם אין  השאלה בדין טענינן 
אי בכה"ג דלית לי' להלוקח מיגו ולא היה מעכבה 

שייך טענינן,  אלא אילו היה טוען המוכר להד"ם  בידו
ה הוא בדין דר בי' חד יומא, דהא יש יסוד השאל

לפרשו בב' אופנים, וכבר כתבנו בזה לעיל, די"ל 
דחשיבא חזקת הלוקח ועל ידי דדר בי' המוכר חד 
יומא טענינן ללוקח שיזכה על ידי חזקתו, או י"ל 

חזקת  דפעולת הא דדר בי' חד יומא היא לשוותה
גבי אנן אגרינן יל מדברי הר"ן )וכן הוכחנו לעהמוכר, 
ושוב ממילא מועיל מה שהיה המוכר יכול מיני'(, 

ונראה לטעון, ויסוד הטענינן הוא לטענת המוכר.  
דבהכי פליגי הרשב"א והר"י, דהרשב"א ס"ל כצד הב' 
דהוי חזקת המוכר, אשר ממילא פשיטא דבדין תורה 

הויא הך מיגו מיגו מעליא  של המוכר והמערער שפיר
וכה המוכר.  אך דר נותנין ללוקח מאחר שהיה זוה

                                                           
ובאמת נחלקו הראשונים בזה אי בהפה שאסר מהני אחר  15

 כדי דיבור.
אשר מזה מוכח דמיגו הוי ביסודו כח הטענה ולא ראיה  16

דמה לי לשקר, דאילו היה ראיה הרי עד כמה דלא טענה 
המוכר בעצמו ליכא ראיה ומה שייך בזה טענינן, וכן הוכיח 

 ב"ש ח"ב, ע"ש.בקו
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הר"י ס"ל דלעולם חשיבא חזקת הלוקח, והדין תורה 
הוא בין הלוקח לבין המערער, אלא דטענינן עבורו 
בדין תורה זו לטענת המוכר, אשר בזה שפיר ס"ל 
להר"י דעבור הלוקח הרי אין זה מיגו כיון דבטענה 

בה שלך מעולם לא היה הלוקח מעכ שלא היתה
 לעצמו.

ועפ"ז נראה דלעולם לא שייכי דברי הר"י והרשב"א 
לדברי התוס' בריש דבריהם, דהא טעמא דהר"י הכא 
אינו אלא משום דבכדי שיזכה הלוקח בדין תורה 
דידי' בעינן להמיגו דהמוכר אשר בזה ס"ל דבכה"ג 

ירי ליכא מיגו, וכנ"ל, אך בריש דברי התוס' הרי מי
דר בי' חד יומא, אשר בזה דקאמר מתחילה קמי' דידי 

לי' שפיר מיגו מדידי', ולא בעינן אלא לטענת  אית
 17המוכר, אשר זה שפיר מהני, ודוק.

והאמת דאף אם נפרש פלוגתת הר"י והרשב"א כמו 
שהבין המהרש"א אכתי אתיין דברי התוס' שפיר, 
דלא נחלקו אלא היכא דבעינן למעשה למיגו של 

ון שהלוקח מודה וכר, בזה הוא דס"ל להר"י דכיהמ
ל המערער לא היה מעכבה אצלו ולכך ויודע שהיה ש

לא מהני, אכן היכא דאית לי' להלוקח גופי' מיגו, 
וכמו בריש דברי התוס', כיון דלא בעינן אלא לטענת 

 המוכר שפיר מודה הר"י דמהני.  
שו"ר שאמר מו"ר זצ"ל כעין הדברים האלה בישוב 

ם מדברי ית המהרש"א, והביא סמך לדבריקושי
א דהתוס' בריש דבריהם בשם המרדכי שהביא הך דינ

   הר"י, הרי להדיא דאף הר"י מודה לדין זה.
ובעיקר פלוגתת הררשב"א והר"י, עי' מש"כ בקצוה"ח 

     "א.יסי' קמ"ו סק
 -סד(     תוד"ה לאו קמודית דהאי ארעא דידי הוא

כתב ר"ח ראינו לרבותינו הגאונים ז"ל דהאי מחזיק 
' למיחת לדינא בהדי מרי' דארעא אלא האי לית לי

 -בהדי' ואין נראה לרשב"א וכו'דזבין לי' מחית 
דקדוקו של הר"ח הוא לכאורה ממאי דאמרו בסוגיין 
זיל לאו בעל דברים דידי את, ופירש כפשוטו, דלעולם 

וביאר מו"ר זצ"ל  אין הלוקח בעל דין של המערער.
תו אזיל, דהרשב"א דפליג אדברי הר"ח לכאורה לשיט

א ( בדבריו דס"ל דגדר דינ15דביארנו לעיל )בהערה 
דטענינן הוא דנחשב כאילו המוכר כאן והדין תורה 
הוא בין המוכר ולבין המערער, ופשוט דבזה לא 
שייכא טענת הר"ח.  ומאי דאיתא בסוגיין לאו בעל 

"ל דס"ל דלא שייך לומר דהוי דין דברים דידי את, י
בו  רערער אלא היכא דדתורה בין המוכר לבין המ

המוכר עכ"פ יום אחד, אשר ממילא בנידון דידן, דלא 
דר בו יום אחד ואינו אלא דין תורה בין הלוקח לבין 

 המערער, שפיר אמרו בזה לאו בעל דברים דידי את.
דדף מ"א והנה הקשה הרשב"א על דברי הר"ח מסוגי' 

דההוא דדר בקשתא דעיליתא, דמבואר דצריך 
לדינא בהדי' המחזיק.  ולדעת הר"ח  המערער למיחת

מחזיק חזקה, ואף י"ל דשאני התם דאית לי' לה
דלמעשה בלא עדות דדר בי' חד יומא הויא חזקה 
שאין עמה טענה ולא מהניא לשוותו למוחזק, מ"מ 

ו בעל מאחר דהיה שם ג"ש נראה דתו ליכא למימר לא
דברים דידי את וצריך לדון עמו, משא"כ בסוגיין 

וכן מבואר להדיא   חזקת ג"ש, וז"פ לכאורה. דלית לי'
וחזינא  בשיטה מקבוצת הנר, ע"ש שכתב, וז"ל: 

לרבותינו הגאונים ז"ל בהאי מעשה דאמרי מעשה זו 
אינה ברורה ולא גמרינן מינה אלא דהאי דמחזיק 

בהדי מרי ארעא  השתא בהא ארעא לית לי' למיחת
אלא ההוא דהא לא פריש דאכלה שני חזקה לדינא 

 חית לדינא בהדי', עכ"ל.זבין לי' נד
עי' רא"ש בסוגיין סי' ז' שהביא דברי הרשב"ם סה(     

והקשה עליו, וז"ל: ותמיה לי דלא מוכח לישנא כלל 
שהודה המחזיק שהקרקע היתה של המערער אלא 

שקנאה ממנו  שאמר מפי המוכרה לו שהוא אמר לו

                                                           
דפליגי בגדר דינא דטענינן, אי פירושו דטוענין  או י"ל 17

עבור זה מה שהיה האחר יכול לטעון, או פירושו דחזינן 
אכילו היה האחר פה דין עם המערער, דהרשב"א ס"ל דהוי 
כאילו האחר פה והר"י ס"ל דנותנין ללוקח טענת המוכר, 

 ועפ"ז גם כן יתבארו הדברים כמו שכתבנו.

ואילו היה עומד בפנינו אותו שמכרה לו היה נאמן 
ומר שלך היתה ולקחתיה ממך במיגו שלא היתה ל

הבא מכחו אמאי לא מהימן נמי שלך לעולם וא"כ זה 
בטענה זו, עכ"ל, עי' שם שהביא בשם רבינו יונה 
דמיירי באמת שהודה הלוקח שהוא יודע שהיתה של 

א הוי מיגו, ע"ש המערער, והרא"ש עצמו כתב דל
בסוגיין, )ודברי רבנו יונה מבוססים על גירסתו טעמו.  

א מפלוני זבינתה דאמר מפלוני זבינה דזבנה מינך ול
והנה כונת קושיית הרא"ש נראה   לי דזבנה מינך.(

דהיא דמאחר דאף הלוקח יכול לטעון להד"ם, הרי 
אית לי' מיגו, אלא שאינו יכול לטעון שלקחה המוכר 

, אשר בזה הקשה דנטעון לי' כך כיון שהיה מהמערער
, וע"ז תי' הרא"ש דלית לי' המוכר נאמן במיגו זה

 הד"ם.להלוקח מיגו כיון שהיה ירא לומר ל
פי"ד מהל' טו"נ הי"ד על דברי והנה הקשה המל"מ 

הרא"ש, דלכאורה היה לו להמחזיק להיות נאמן בלא 
מיגו דלהד"ם אלא במיגו דמצי אמר מפלניא זבינתה 

בלא לומר דאמר לי דזבנה מינך, דבכה"ג שפיר הוה  
 ידו כיון דאין המערער עדי מ"ק.מוקמינן לה ב

זה מיגו, דלא שייך בולכאורה צ"ל בזה, דלא שייך 
מיגו כי אם היכא דלטענה שהיה יכול לטעון אית לה 
כח הטענה שיכול לזכות על ידי כח זה בטענה שטוען 

ניא זבינתה, הרי עכשיו, אבל מיגו דאי בעי אמר מפל
זו מה שהיה זוכה לאו היינו משום דאית לה לטענה 

כח להוציא ממ"ק, אלא משום שאם היה כן לא היה 
והיתה מוטלת חובת הראיה על זה מ"ק כלל  

המערער.  אכן במה שטוען מפלניא זבינה דזבנה מינך, 
הרי צריך כח בטענתו להוציאה ממ"ק שהודה שהיה 

יה טוען מפנליא זבינתה, שלו, וכח זה ליתא במה שה
 , ע"ש.("וקעודוק.  )וכ"כ  בחידושי הגרנ"ט סי' 

ועוד פרט בסוגיין, עי' טור סי' קמ"ו שהביא ב' דיעות 
היכא דליכא עדי מ"ק והביא המחזיק עדים דדר בו 
המוכר חד יומא אי בעינן לזה ג' שנים או דנאמן 
מחמת מיגו )הפה שאסר( אף בלא ג"ש.  ואילו היכא 

המחזיק מינך זבינתה כתב הטור כדבר פשוט דטען 
דלא כהרשב"ם, וצ"ב מהו דלא בעינן בזה ג"ש, ו

ים שמעתי החילוק ביניהם.  וי"ל בזה, ויסוד הדבר
ממו"ר זצ"ל, דהיכא דטוען מינך זבינתה ס"ל דשפיר 
מהניא הפה שאסר למימר דלעולם לא נעשה המערער 

נים, מ"ק ושוב הרי הוא המוחזק ולא בעינן לזה ג' ש
ן מפנליא עבטודהמוציא מחבירו עליו הראיה.  אכן 

' עדים דדר בו חד יומא, זבנה מינך ואית ליזבינתה ד
נתבאר לעיל מדברי הר"ן דיסוד מאי דמהני דר בו חד 
יומא הוא משום דחשיב כחזקת המוכר, )וצידד מו"ר 
זצ"ל דבאמת מודה גם הריטב"א בדף מ"א לד"ז, 

חשיב חזקת הלוקח כחזקת אלא דס"ל דמן הסתם 
ינן הוה בעינן בזה חד יומא אי לאו דבע אהמוכר, ול

דאית לי' להלוקח הפה  לה לדין טענינן, ואכמ"ל(, ונהי
שאסר, מ"מ הרי החזקה בכדי דתהני על ידי דדר בו 
חד יומא צריכה להיחשב חזקת המוכר, ולהמוכר הרי 
לית לי' הפה שאסר הפה שהתיר, דהלוקח )המחזיק( 

דאית לי' הפה שאסר, ונמצא דשפיר נעשה  הוא
יר ס"ל לחד דיעה המערער למ"ק, ולהוציא ממ"ק שפ

דבעינן חזקת ג"ש.  והדיעה הב' ס"ל דאף בכה"ג אין 
ערער נעשה מ"ק כלל על ידי הפה שאסר דהלוקח, המ

ואפשר דהיינו משום דס"ל דלא בעינן דר בי' חד יומא 
"א בדף אלא לענין טענינן, וכפשטות דברי הריטב

מ"א, ולעולם חשיב חזקתו של הלוקח, אשר ממילא 
פה שאסר הפה שהתיר שפיר מאחר דאית לי' ה

 מוקמינן לה בחזקתו אף בלא ג' שנים, ודוק, כי
 קצרתי בזה.

 
 
 
 

 ל'  ע"ב
ולא   -סו(     תוד"ה מפלניא זבינתה דזבנה מינך וכו'

ש דאין לו עדים שהחזיק בה המוכר אפילו רכפ"ה דפי
ד דתו לא הוה מצי טעין פלניא גזלנא הוא יום אח

א שיש לו עדים משמע שרוצה לפרש גזלנא הוא ל
שהוא גזלן אלא כלומר בגזל היא הקרקע בידו ואין 



 29 

י כדמסיק לעיל לא קר"י דהוה לי' לאסונראה ל
קמודית לי דארעא דידי הוא ואת מינאי לא זביתנה 

ולדעת הרשב"ם לשיטתו הדבר פשוט, דהא  -וכו'
מדבריו לעיל שכתב דיסוד סוגי' הנ"ל הוא  מבואר

בינתה הלא אין לך זי "שאפילו אם היית טוען דמינא
לא שטר ולא חזקה", ודינא קאמר לי' המערער "ואפי' 
אם החזיק בה שלש שנים", אשר מבואר מדבריו 
דאיתנהו בזה ב' חסרונות, האחד דלית לי' חזקה אשר 

חשב מפאת זה אינו בעל דברים כלל, דהמערער נ
אני מוחזק בה יותר ממך שאתה  -למוחזק ולא הוא

והב', שהוא לא טען שלקחה  -לא החזקת שלש שנים
ממנה, אשר הוא כמין חזקה שאין עמה טענה.  
ומאחר דמאי דחשיב "לאו בעל דברים דידי את" הוא 
משום דלית לי' חזקה, פשוט דלא שייך זה בנ"ד 

בסוגיין  דשפיר אית לי' חזקת ג' שנים, ואין החסרון
מחמת טענתו דלא הוי טענה מאחר דאינו טוען  אלא 

פלוני אשר המערער טוען שגזלה, אבל שלקחו אלא מ
הוי מאחר דאכלה שני חזקה.   בעל דבר שפיר מיהא 

והתוס' שהקשו, היינו לשיטתייהו דבעצם אף בלא ג' 
שנים היה נאמן במיגו דלהד"ם אילו הוה טעין מינך 

לאו בעל דברים דידי את אינו זבינתה, וכל מה שאמרו 
ה שפיר אלא מחמת טענתו שטוען מפלניא זבינתה, וז

שייך אף הכא הגם דהכא מיירי שאכלה שני חזקה, 
 וז"פ.

ובשיטת התוס' דמייירי שבאו עדים ואמרו שגזלן הוא 
וממילא גזלן אין לו חזקה, עי' מאירי בסוגיין שכתב, 

וגי' זו וז"ל: יש מי שאומר מכח ביאורים שיש לו בס
במה שנאמר באחד מן המעשים שהוזכרו פלניא גזלנא 

יא המחזיק עדים שאותו פלני דר שם הוא שאפי' הב
שמכרה לו אם יום אחד או שטען בפירוש שהוא יודע 

דע בגזלן שאין לו חזקה אין טענת היה אותו פלני נו
כל מקום יש מהמחזיק כלום ואין זה נראה הואיל ו

בשלא טען בפירוש שהוא כאן טעם מתוך ומכל מקום 
יודע שמכרה לו אלא שהביא עדים שדר בה יום אחד 
יש לפקפק בה, עכ"ל.  והנה ביאור הדיעה הראשונה 

י אפי' מיגו דזבינתה מינך, לכאורה י"ל דס"ל דלא מהנ
דמאחר דהחסרון דגזלן דאין לו חזקה הוא דכיון 
דגזלן הוא אין רואין אותו כלל כמוחזק אלא כתפיסת 

ר ממילא אף במקום דאית לי' להמחזיק מיגו, גזל, אש
גו מצד עצמו מוציא מ"מ הרי הא פשיטא דאין המי

ממ"ק, דאף מה לי לשקר דמיגו לאו ראיה מוחלטת 
להוציא ממוחזק, אלא דבסופו של דבר נעשה היא 

מוחזק על ידי טענתו שלקחה מהגזלן, ומאחד דאין 
חזקת הגזלן כלום, לא שייך שיעשה מוחזק על ידי 

 טענה זו, ושוב הוי המיגו מיגו להוציא.
זבנה שפיר מהני ומה שכתב המאירי דבקמי' דידי 

א עדים שדר בו יום אחד יתכן דלא מיגו אבל בהבי
מהני, נראה ביאור הדברים, דמאחר דסו"ס לא אתינן 

מפאת חזקת הגזלן אלא מפאת חזקת המחזיק,  העל
 והרי חזקת המחזיק שפיר יש לה דין דליהוי חזקה,

ומאחר דעכ"פ שייך שלקחה הגזלן, שפיר מוקמינן לי' 
די המיגו כיון דשייך דהאמת בחזקת המחזיק על י

קמי דידי כטענה שטען.  אכן יתכן דזהו דווקא באומר 
זבנה, אבל דר בי' חד יומא, הרי הבאנו לעיל מדברי 
הר"ו דיסוד מאי דמהני דר בו יום אחד הוא משום 

ר, ומאחר דמצד חזקת דעל ידי כך חשיבא חזקת המוכ
 הגזלן אתינן עלה, לא מהניא הך חזקה כלל ולא שייך

  .כלל לטעון עבור הלוקח
אסוקי את לאו קמודית וכו', ומש"כ התוס' דהו"ל ל

ע"כ דלאו דווקא הוא, דהא כתבו התוס' לעיל דלישנא 
דלאו קמודית משמע דלא היו לו למ"ק עדים והכא 

עכ"פ איכא למימר בפשטות מיירי דאית לי עדים או 
דמיירי דאיכא עדים, אלא כונתם דהו"ל למימר אית 

ששלי היתה ואתה אינך טוען שקנית ממני,  לי עדים
    עי' מהרש"א.

 -סז(     א"ל והא אית לי סהדי דאתאי אמלכי בך וכו'
מבואר דהוה בעינן לזה דווקא עדים על כך, ולא היה 

והיה   נאמן בזה במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה.
אפשר לומר בטעם הדבר דהוי מיגו למפרע, דהא 

א דאי נימא דס"ל לרש"י מתחילה לא טען כך, אל
דמיגו למפרע אמרינן )ולאו דווקא הפה שאסר 

לעיל( עדיין יקשה כנ"ל.  ואפשר דהיינו  כמשנ"ת
דהרי ההודאה שעל ידי שיעץ לו לקנות השדה משום 

הודאה יסודה מהאומדנא הנובעת מזה, דהא לא הוי 
מפורשת, ובשלמא היכא דאיכא עדים על כך שפיר 

יכא דאין נאמן על כך אלא איתא להאומדנא, אכן ה
 על ידי מיגו, לא מיבעיא אי מצד כח הטענה דמיגו

אתינן עלה ולא משום ראיה ונאמנות כלל, פשיטא 
דליתא להאומדנא ולא שייך לומר דאית בזה משום 

גו מצד ה"מה הודאה, אלא אפילו אי נימא דמהני מי
לי לשקר", מ"מ נראה דאין זה בתורת ראיה דבאמת 

יה, אלא דכל הנאמנות הוא במסגרת ידעינן שכך ה
יכא אומדנא טוען ונטען, ולא סגי בזה בכדי דנימא דא

  דההודאה כיון דבעצם לא ידעינן שהיה באמת כן.
 וקרוב לזה אמר מו"ר זצ"ל.

דאין ויש מפרשים  -סח(     רשב"ם ד"ה והני מילי
צריך עדי חזקת ז' שנים אלא של ג' אחרונים ואנן 

אר מדאמר רבא עביד איניש דקרי מהימנינן לי' על הש
אמאי  וכו' למדו כן דאי איכא סהדי כל השבע שנים

איצטריך למימר עביד איניש כו' ולאו מילתא היא 
שהרי החזקה במקום שטר עומדת ולא יהא חזקת ג' 

ם אלא שטר של ג' שנים האחרונים שיש עדים עליה
שנים והרי שטר של ד' שנים הקודם לו ופוסלו ומדברי 

עי' ראשונים שהביאו דיעה זו  -אין ללמוד וכו'רבא 
אלא על ג' שנים הוא ופירשו דמאי דלא בעי עדים 

משום דאם אך אית לי' עדים על ג' השנים שוב נאמן 
לומר שלקחה לפני ז' במיגו שהיה יכול לומר מינך 

עין קושיית התוס' בד"ה אבל אבל שית זבינתה, וכ
נים מה שכתבו שנין כו' דנהימני' במיגו, עי' בראשו

בזה.  ומדברי הרשב"ם מבואר שהבין דיעה זו באופן 
כדברי הראשונים דמשום מיגו הוא, מה אחר, דאי 

הקשה דחזקה במקום שטר עומדת, סו"ס הרי אית 
לי' מיגו.  ונראה ביאור דיעה זו לדעת הרשב"ם, 

היכא דאית לי' עדים על ג' השנים הרי בעינן לראות ד
ינן חזקה שיש עמה טענה, אותו כהמוחזק, אלא דבע

 וטענה שלקחה אפי' לפני ז' שנים שפיר הויא טענה.
וע"ז הקשה הרשב"ם דלעולם לא מהני חזקה לשוותו 
למוחזק אלא על ידי דחזקה במקום שטר היא, 

לא כמו כלומר, דאין חזקה סתם משוהו למוחזק, א
דהיכא דאית לי' שטר אמרינן שהוא שלו מזמן הכתוב 

במקום שטר היא עושהו למוחזק בשטר, כך חזקה ד
, וממילא אין בכח עדי ג' השנים מזמן תחילת החזקה

לעשותו מוחזק לפני ז' שנים, ונמצא דשטר מכירת 
 השני קודם לחזקתו.

עה זו מה אמרו אבל שית והנה הוקשה לראשונים לדי
ה גדולה מזו, הרי אכתי אית לי' מיגו, עי' חאאין לך מ

לו עדים על שש השנים מה שתירצו בזה דמיירי בהיו 
ר וגריעא עדים על שש מעדים על שלש, שאינו יכול לומ

מינך זבינתה, עי' רמב"ן במלחמות וחידושי הרשבא 
ובשא"ר.  ולפום הבנת הרשב"ם בדיעה זו אתי שפיר 

י ו' שנים איתא כפשוטו, דמאחר דבטענה שלקחה לפנ
לשטר מכירה לשני אחר ב' שנים, שוב אין טענת 

ו' שנים טענה כלל, שהרי אין לך מחאה לקחתי לפני 
א עדים על כל גדולה מזו, ופשוט דלא מהני אף דליכ

 השש שנים, וז"פ.
ומה שהוכיחו ה"יש מפרשים" מהא דאמר רבא עביד 
איניש וכו', דחה הרשב"ם דעד כמה דאין הז' שנים 

ל מה שאמר שני חזקה הוי חוזר ומגיד ולא מהני בכל
שני חזקה ג' דווקא, הוי  אפי' נגד עדות, דאם אך הוי

כהודאת בע"ד שלא החזיקה יותר מג' שנים ותו לא 
מהניין עדים, ועד"ז כתבו גם התוס'.  וה"יש 
מפרשים" מבואר שפירשו דלעולם אין מאי דאמרינן 

ענתו לקמן דאינו טוען וחוזר וטוען משום דט
הראשונה מהוה הודאת בעל דין שאין לו טענה אחרת, 

א בהלכות טענות כפשטות לישנא אלא דין מסויים הו
"פ טענתו דהש"ס דאינו טוען וחוזר וטוען, דדיינינן ע

הא' ולא ע"פ טענתו הב', אשר על כן היכא דאיכא 
עדים ולא בעינן לדון ע"פ טענתו שפיר מהניא עדותם, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ל"א ע"א בעזהשי"ת.ועוד יבואר לקמן דף 
 ל"א  ע"א

הקשה ר"י  -סט(     תוד"ה אבל אכלה שית שנין כו'
אפי' לא אייתי סהדי אלא דאכלה שלש   בר מרדכי
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במיגו דאי  ךשנין יהא נאמן לומר לקחתיה קודם מינ
עי' מהרש"א שכתב דקושיית   -בעי אמר מינך זבינתה

התוס' אינה אלא לפום דברי הרשב"ם שצריך להביא 
"יש מפרשים" בל לדעת העדים על כל ז' דשנים, א

שהביא הרשב"א הרי מיירי באמת דאינו מביא עדים 
אלא על ג' שנים ונאמן במיגו.  ומבואר מדבריו שהבין 
בקושיית התוס' דר"ל דבטוען שלקחה לפני ז' שנים 
לא ניבעי עדות על כל ז' השנים אלא על ג' שנים 
האחרונים, ויהא נאמן במיגו דאי בעי אמר מינך 

ים לא הוקשה להתוס' שיהא בל בשש שנזבינתה.  א
גם בו' שנים  תנאמן במיגו, דאילו היתה כונתם להקשו

הרי הויא קושייתם גם לדברי ה"יש מפרשים".  ומאי 
דלא הוקשה מו' שנים היינו לכאורה משום דפשיטא 
להו דלא מהניא מיגו נגד אחוי שטרך.  אכן הש"ך 

יתה בחו"מ סי' קמ"ו סקכ"א הבין דקושיית התוס' ה
שנים, שהיא נאמן גם בשש שנים מצד הך  על שש

 ימיגו, וכמו שהקשו באמת הראשונים בסוגיין, ולפ
דבריו ס"ל להתוס' דשפיר מהני מיגו נגד אחוי שטרך.  
ועי' תומים שכתב דפשוט כדברי המהרש"א בתוס'.  
עי' מה שכתבו בישוב הקושי' מו' שנים בחידושי 

 מ'. הרשב"א וברמב"ן במלחמות לקמן דף
מדברי הרא"ש לקמן דף מ'  )סי' ל' ול"א( מבואר  והנה

דאי לית לי' להמערער עדי מחאה והמחזיק מודה 
שמיחו וטען שנאבד שטרו, דאינו נאמן במיגו, דהו"ל 
לאזדהורי בשטרא, והכונה לכאורה דהוי מיגו נגד 
אחוי שטרך.  ואילו בסוגיין סי' ח' הקשה הרא"ש 

תר את ך נמצא סוכקושיית התוס', ולדברי הש"
דבריו, דהא הוי מיגו נגד אחוי שטרך. ומוכח לכאורה 
כדברי המהרש"א דאין הקושי' אלא על ז' שנים שיהא 
נאמן בלא עדים על כל ז' השנים, אשר אין המיגו 

אמנם יעויין נתיה"מ סי'   18בכה"ג נגד אחוי שטרך.
קמ"ו סקכ"ז שכתב דכל מה שכתבו הראשונים 

נו אלא היכא דטען א מיגו אידבאכלה ו' שנים מהני
המחזיק דלא שמע המחאה אשר בכה"ג ליכא חסרון 
דאחוי שטרך, ולדבריו אתיין שפיר דברי הרא"ש אף 

 אי קושייתו מאכלה ו' שנים כדברי הש"ך.
מה לי ע(     אמר רבה מה לו לשקר וכו' א"ל אביי 

עי' בראשונים  -לשקר במקום עדים לא אמרינן
דמיגו במקום  הא פשיטא שהקשו מאי טעמא דרבה,

עדים לא אמרינן, כאשר הוכיחו מרפ"ב דכתובות 
דאם יש עדים שיצאת בהינומא כתובתה מאתים 
אע"ג דהבעל אית לי' מיגו דפרוע, וכן מהא דשבועות 
ל"ח ע"ב מנה לי בידך ואמר לו הן למחר אמר לו 
נתתיו לך פטור ואם אמר להד"ם חייב, ואין הלוה 

עתי )ומוכח מקושי' זו מיגו דפרבנאמן לומר לא לויתי 
דאי הוה אמרינן מיגו במקום עדים הוה אמרינן לה 
נמי נגד הודאת בעל דין כמאה עדים דמי(.  וביארו 
הראשונים דלא הוי בנ"ד ממש מיגו במקום עדים, 
דעל ידי המיגו אמרינן דר"ל של אבותי שלקחוה 

ך מילתא אי המאבותיך.  ונמצא לכאורה דפליגי ב
מקום עדים או לא, כלומר אי "ד מיגו בחשיב בנ

לעולם חשבינן לי' כאומר של אבותי ולא של אבותיך 
או דאמרינן דר"ל כנ"ל, של אבותי שלקחוה 
מאבותיך.  וזה צ"ב לכאורה, דלפ"ז אין מובנת טענת 
אביי דמיגו במקום עדים לא אמרינן, דהא רבה מודה 

כא דלא אמרינן מיגו במקום עדים, רק דפליג וס"ל דה
ב במקום עדים, וע"כ דעיקר כונת אביי לומר לא חשי

 דבכה"ג חשיב במקום עדים, וזה חסר מן הספר,וצ"ע.
ו גונראה לכאורה בביאור הדברים, דהנה צירוף המי

בהדי' מאי דאמרינן דר"ל שלא אבותי שלקחוה 
מאבותיך הוא בפשטות דמן הסתם לא היינו מתרצין 

תי ולא אמר דיבורו, דמאחר דלא אמר אלא של אבו
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במקום אחוי שטרא, אלא משום דמאחר דלא היתה שלו 
למכור ואין המכירה מכירה לא חשיב מחאה כלל, ולפ"ז 
ליכא סתירה כלל בדברי הרא"ש ואתיין דבריו שפיר כפשוטן.  
אלא דגוף סברת הש"ך צ"ב לכאורה, דאף דאין המכירה 

כירה הראשונה, ר מונח בה מחאה כלפי הממכירה, מ"מ שפי
 וצ"ב.

שלקחוה מאבותיך, לא הוה אמרינן דהיתה כונתו 
שלקחוה מאבותיך, והוה אמרינן דטענתו באשר היא 

 רער, אלא דמאחר דאיכאשם נגד עדי אבהתא דהמע
מיגו, ואיכא ראיה דמה לו לשקר כדבריו, יש להאמינו 

אם אך יש לתרץ דבריו באופן שאין סותרים העדים.  
יטא דאף מה לו לשקר וסברת אביי, דהא מיהא פש

דמיגו אינו ראיה מצד עצמו, אלא כל פעולת הוכחה זו 
ולא חשיב טוען ונטען מסגרת הטוען ונטען, בהוא 

פ לטענה, אבל היכא אלא עד כמה דחשיבא טענתו עכ"
דעצם הטענה באשר היא שם נגד עדים הרי הוי טענתו 
טענת שקר אשר אינה טענה כלל, אשר ממילא לא 

הני מיגו, ובזה מדוייק היטב לישנא אמרינן בזה דת
.  ורבה ס"ל לא אמרינןדאביי דמיגו במקום עדים 

דלא אמרינן הכי, אלא כיון דסו"ס אפשר לפרשו דר"ל 
לא חשבינן לטענתו ה מאבותיך של אבותי שלקחו

כמאן דליתא ושפיר אמרינן בזה מיגו.  ונמצא לפי 
דברינו דבאמת יסוד פלוגתת רבה ואביי היא אי 

נן מיגו במקום עדים, כלומר, אי אמרינן מיגו אמרי
היכא דהוי בפשטות טענת שקר אלא שיש לפרשו 

ת, או דמיגו במקום באופן אחר שאינו סותר להעדו
נן, כלומר, דאפי' היכא דפשטות טענתו עדים לא אמרי

הוי במקום עדים לא אמרינן מיגו כיון דהוי טענת 
ברים .  והד, ועד"ז ביאר מו"ר זצ"לשקר, וכנ"ל

פורשים לכאורה בדברי הרשב"א בסוגיין, ע"ש מ
שכתב, וז"ל בא"ד: דרבה נמי אית לי' כאביי אלא 
אלים מיגו דכל היכא דאינו מצי טעין ותקן דיבורי' 

נן ניקום וטעני' ונתקן דיבורי' ונימא דסמכי עלה א
כדאבהתי קאמר אי נמי של אבותי שלקחוה מאבותיך 

תן של עדים דלא ואפ"ה א"ל אביי אלימא לי' עדו
 אמרינן בה אפי' מיגו כי האי, עכ"ל.

אמנם יעויין בחידושי הר"ן בסוגיין שביאר פלוגתת 
פליג דרבה ס"ל כנ"ל, ואביי דרבה ואביי באופן אחר, 

היינו משום דס"ל "דאפ"ה מיגו במקום עדים הוא 
דכיון דהאי מערער דאמר של אבותי ולא של אבותיך 

סתמא אמרינן שאף קאמר דאל"כ לא היה לערער מ
מחזיק זה שהשיבו בדבריו עצמן דעתו היה בפירוש 
דבריו כדעתו של מערער לומר של אבותי ולא של 

י ש ולית לן לסמוכי במאאבותיך והא איתכח
דאתיכחוש במה לי לשקר דמה לי לשקר במקום 
עדים", הרי דדידי' פליגי אי חשיב בכה"ג מיגו במקום 

ידי' לכאורה צ"ב עדים, ודלא כדברי הרשב"א, ולד
 כנ"ל דעיקר דברי אביי חסר מן הספר.

ועי' המשך דברי הר"ן, שכתב, וז"ל: וכ"ת נטעון לי' 
לא דאבותיו לקחוה מאבותיו של מערער דכל כה"ג 

מכחשי לי' סהדי לאו מילתא היא דכיון שאנו 
מפרשים דבריו דשל אבותי ולא של אבותיך קאמר 

ערער מעולם הרי הודה שלא מכרוה אבותיו של זה מ
שאין אדם מוכר דבר שאינו שלו והודאת בעל דין 
כמאה עדים דמי וכו', עכ"ל.  וצ"ב לכאורה אמאי 

מי, בעל דין כמאה עדים ד הוצרך הכא לדין הודאת
הרי בלאו הכי מאחר דמפרשינן דר"ל של אבותי ולא 
של אבותיך תו לא שייך דנטעון לי', דהא הוא טוען 

לכאורה אף בלאו פרשה  היפך טענה זו, ודינא הכי
דהודאת בעל דין כמאה עדים דמי, ושא"ר  מסויימת

לא כתבו הכי.  וי"ל בזה דהר"ן לשיטתו אזיל דמבואר 
דינא דטענינן הוא דחשיב מדבריו לעיל דף כ"ט דיסוד 

כאילו הוי חזקה של האב או המוכר, ובזה יתכן דאף 
שהוא טוען טענה אשר משמעותה היפך מה שנטעון 

ן עבור האב ותהני חזקתו.   ונימא דנטע לו, מ"מ
אמנם אי הוה אמרינן דיסוד דינא דטענינן הוא 
דלעולם הוי חזקת הלוקח או הבן אלא דטענינן עבורו 

או המוכר יכול לטעון, בזה מאחר מה שהיה האב 
שהוא טוען היפך מה שנטעון לו לא שייך שנטעון לו 

 בחזקתו טענה אחרת, ועדיין יש לעיין בזה.
פלוגתא דא דרבה ואביי, כן נחלקו לקמן ל"ג ה כוהנ

ע"ב רב חסדא ואביי ורבא, וע"ש ברשב"ם שפירש 
דהאי אייתי סהדי דאבהתא היא עד יום מותם 

לאבותיו של זה השני.  ולדידי' פשוט  ומעולם לא מכרו
דליכא למימר כדברי הראשונים בסוגיין דהיינו טעמא 

נן דיבורי' דמאן דס"ל דמהני בזה מיגו משום דמתרצי
דר"ל של אבותי שלקחוה מאבותיך, דהא אף זה 



 31 

במקום עדים הוא כיון דמעידים עדי המערער שהיה 
 לעולם לא מכרה.  וע"כשל אבותיו עד יום מותו ו

דטעמא דמאן דס"ל דמהני מיגו בכה"ג הוא משום 
דס"ל דבאמת אמרינן מיגו במקום עדים, ולבד מאי 

נים, קשיא עצם דקשי' מהני ב' דוכתי שהקשו הראשו
 הדבר האיך שייך לומר דתהני מיגו נגד עדים.

, דסו"ס דין , והדברים ידועיםבזהבעצם הסברא וי"ל 
נאמנות דעדים דאזלינן בתרייהו לאו סברא היא אלא 
גזה"כ הוא, ואילו מה לו לשקר דמיגו סברא היא, 
וא"כ נהי דהיכא דנאמר דין עדים ודאי דעדים עדיפי 

בה ורב חסדא דהיכא דאיכא ממיגו, מ"מ ס"ל לר
דהעדים משקרים אין מקבלין את הוכחה מסברא 

זצ"ל מסוגי' דכתובות  העדים.  וסמך לזה הביא מו"ר
ט"ז ע"ב דס"ד דכל הנשאת בתולה יש לה קול, והקשו 
דא"כ האיך מהני עדים שזו נשאת בתולה, הרי ליכא 
קלא והנך סהדי שקרי נינהו, הרי מבואר דאף משום 

טות לא הוי אנן סהדי גמורה, מ"מ קלא, דבפש
אמרינן דסהדי שקרי נינהו, כלומר, דאין מקבלין 

א סברא דהאנן סהדי לומר עדותן היכא דאיכ
ויש להוסיף, דאף הני אמוראי דפליגי מ"מ  שמשקרין.

מודו בהך דכתובות, דהכא היינו טעמייהו משום 
דמיגו במקום עדים לא אמרינן, כלומר, דכיון דעל ידי 

הוי טענתו טענת שקר תו לא מהניין הוכחות  העדים
לטענתו, וכנ"ל, משא"כ התם דהא קלא מיהא איתא, 

 וז"פ.
ועי' חידושי הריטב"א בסוגיין שכתב בהאי ענינא  
כראשנים הנ"ל דלרבה מתרצינן דיבורי' באופן שאינו 
נגד עדים, ובטעמא דאביי כתב, וז"ל: ואביי סבר 

ולא כפשוטו שאין לנו לתקן לשונו אלא לתפוס 
אמרינן מה לו לשקר במקום עדים ואפילו בטענה 

ע"ד שכתב תומה שיש בה פירוש דחוק, עכ"ל.  והוא ס
הרשב"א, אלא דמשמע מדבריו דאין יסוד טעמא 
דאביי דמאחר דעל ידי העדים הוי בפשטות טענת 
שקר לא שייך מיגו, אלא דפליג אביי בכללא 

מהני לחייב  דמתרצינן דיבורי' וס"ל דאפילו מיגו לא
 לשנות לשונו לפירוש דחוק.

וכיון דהחזיק בה  -ומודו נהרדעיעא(     רשב"ם ד"ה 
נים מוקמינן לה בידי' דחזקה שיש עמה טענה שלש ש

היא דמה לו לשקר דאי בעי אמר מינך זבנתה 
ואכלתיה שני חזקה כי אמר נמי של אבותי שלקחוה 

פרע לכאורה צ"ב, דהא מיגו למ -מאבותיך מהימן וכו'
הוא, אם לא דנימא דס"ל להרשב"ם דמיגו למפרע 
אמרינן, וכמו דיש שאמרו בשיטת רש"י.  או י"ל 

ס"ל להרשב"ם כדעת הרא"ש דלפרש דבריו ליכא ד
חסרון דמיגו למפרע, עי' חו"מ סי' קמ"ו סי"ד.  
ובקצוה"ח שם סקי"ב, וכן בתשו' הגרע"א מהדו"ת 

באר סי' מ"ה ד"ה מ"ש עוד ידידי הגאון, כתבו ל
דבעלמא מיגו כדעת התוס' באופן אחר, דאף אי נימא 

נים, למפרע לא אמרינן, ואפילו לפרש דבריו הראשו
דלא שייך הא דמיגו מ"מ הכא שפיר מהניא הך מיגו, 

למפרע לא אמרינן אלא היכא דאפשר לומר דבטענתו 
הראשונה לא שיקר, בזה הוא דאמרינן דמאחר 

ח"כ חשב לומר דלעולם לא שיקר בטענתו הא', ורק א
שלקחוה מאבותיך וכדומה, אבל הכא הרי היה לו אז 

להאמינו, רק  בזמן טענתו הראשונה מיגו והיה לנו
דהוא נגד עדים, ואי נימא בזה דלמיגו למפרע לא 
אמרינן נמצא דטענתו הראשונה שקר אף דבעצם אז 
היה לו מיגו והיו צריכים להאמינו, בזה כיון דבעצם 

נן דיבורו דר"ל של אבותי שלקחו אית לי' מיגו מפרשי
ובדעת הרשב"ם לכאורה ליכא לפרש הכי,   מאבותיך.

ליכא הכרח לומר דכד אמר של דלדידי' לכאורה 
אבותי אית בזה משמעות ד"ולא של אבותיך" כמש"כ 
התוס', עי' לקמן אות ע"ב, וא"כ אף הכא לא תהיה 
טענתו הראשונה טענת שקר אי לא נימא בזה מיגו 

 היה לנו לומר בזה דמיגו למפרע לא אמרינן.למפרע, ו
(     תוד"ה ומודו נהרדעי היכא דאמר שלקחוה בע

ספקא לר"י היכא דנפיק לבראי וחזר ואתא מ -כו'
ומדברי הרשב"ם מבואר  -לב"ד אי מצי למימר הכי

שכתב בסוד"ה ומודי לכאורה דלא כדברי התוס', 
בי עולא, וז"ל: ומודי נמי עולא כל היכא דהוה קאי 

דינא ולא טען תיקון דברים הראשונים אלא אחר 

לב"ד ותיקן דבריו הראשונים  שיצא מבית דין חזר
אינו חוזר וטוען היכא דמכחישן קצת, עכ"ל, הרי ש

דאף היכא דיצא מב"ד ואח"כ טען מבואר מדבריו 
לית בזה חסרון אלא אם כן בא לתקן דבריו קצת, 

שונים לית אבל היכא דאינו אלא מוסיף על דבריו הרא
 לן בה.

ונראה עוד דלשיטתייהו אזלי בזה, דהנה הקשו התוס' 
אמאי לא אמרינן  בד"ה מה לי לשקר במקום עדים

הוי מיגו במקום עדים נימא של אבותיו היתה יום 
אחד ונאמר שלקחה מאבותיו וכו', ותירצו דשל 
אבותי משמע שהיתה מעולם של אבותי ולא שלקחוה 

ל דבריהם.  והנה קושייתם עד שיפרש בדבריו, ע"ש כ
לא בעינן עדות שדר בי' לא תיקשה אלא לשיטתייהו ד

חד יומא אלא סגי במאי דאית לי' מיגו, אכן לדעת 
דהא לא מהני מיגו הרשב"ם לא תיקשה קושי' זו כלל, 

זה כלל כיון דלא דר בי' אביו יום אחד, ולדידי' ליכא 
הכרח כלל לפרש דאיכא משמעות במה שאומר של 

, רק דאם לא י דאין ר"ל שלקחוה מאבותיךאבות
ולפז"נ, דהתוס'   .כן לא הוה ידעינן לה פירש אחר כך

לשיטתם שפיר נסתפקו היכא דנפיק לבראי אי מהני 
לומר שלקחוה מאבותיך, דהא סו"ס גם בזה איכא 
משמעות במה שאמר קודם שלא אבותי דר"ל ולא של 

זה  אבותיך.  אכן לדעת הרשב"ם הרי ליתא למשמעות
כלל, ובזה ס"ל דאין סברא שלא יוכל לפרש אח"כ 

בריו אף בנפיק לאבראי, דהרי אינו מתקן דבריו כלל ד
 אלא מוסיף מה שלא בירר מקודם, וז"פ לכאורה.

שכתב מדברי  חו"מ סי' קמ"ו חידושי הגרע"א שו"ר ב
הרשב"ם מבואר דלא כדברי התוס' ושלא כדברי 

ב"א( שכתבו הראשונים בסוגיין )רבינו יונה והרש
כונתו דודאי דאין המחזיק נאמן בכה"ג, וברור ד

 כמשנ"ת.
כתב  -עג(     בדין טוען וחוזר וטוען מפטור לפטור

מ סי' פ', וז"ל: בד"א שאין טוען וחוזר הטור בחו"
וטוען לסתור טענתו הראשונה דווקא שנתחייב בדין 
הטענה הראשונה אבל אם יכול לזכות בדין גם בטענה 

ו' יכול לחזור ולטעון ולזכות בטענה הראשונה וכ
הרמ"ה והוא דלא אתו סהדי בתר הכי האחרת וכתב 

אבל אי אתו סהדי בתר הכי ואכחשוה בטענה 
קמייתא לא משגחינן בטענה בתרייתא עד דמייתי 
ראיה וכו' וה"ר יוסף אבן מיגא"ש כתב הא דאין טוען 
חוזר וטוען דוקא בהכחישוהו העדים בטענה 

ל זמן שלא הכחישוהו חוזר וטוען אף הראשונה אבל כ
ברא במגו דאי בעי קאי אטענתי' על גב דנפק ל
מצי נמי טעין טענה אחריתי ומיפטר  רקמייתא ומיפט

והנה דברי הרמ"ה   וכן כתב הרמב"ם וכו', עכ"ל.
והר"י מגאש הם בסוגיין, עי' יד רמ"ה לפירקין אות 
 כ"ט דמבואר להדיא מדבריו דמטעם מיגו אתינן עלה,
 ומאי דלא מהני היכא דאתו אח"כ עדים היינו משום

ויעויין בר"י מגאש בסוגיין דמבואר  דתו ליכא מיגו. 
להדיא בדבריו דטעמי' משום מיגו, ומ"מ מהני אף 
דאח"כ הכחישו עדים לטענתו הראשונה, וצ"ב 

הרמ"ה דהא מאחר דאתו סהדי לכאורה כטענת 
'.  ומכחשי לטענתו הראשונה אזלא לה למיגו דידי

מפטור )ועי' מ"מ ספ"ז מהל' טו"נ שכתב דמאי דמהני 
לפטור הוא משום הפה שאסר הוא הפה שהתיר, ובזה 
ודאי דצ"ב דהרי מאחר שהכחישו עדים טענתו הא' תו 

 ליכא הפה שאסר.(
סק"ג הקשה באמת כן על דברי הר"י  םובקצוה"ח ש

מגאש, והוכיח דלאחר דאתו עדים תו לא דיינין מיגו 
ת אשה שאמרה אשת איש הייתי דכתובודפ"ב  אמה

מנת הפה שאסר הוא הפה שהתיר ואם וגרושה אני נא
יש עדים שהיא אשת איש אינה נאמנת, ואע"ג דאתי 
עדים לבסוף משמע דליכא מיגו.  והאמת דפליגי 

דף כ"ג דנחלקו בזה הראשונים בזה, עי' שט"מ שם 
בעל ההשלמה והרב המעילי.  עוד הוכיח הקצוה"ח 

מהא דמודה בשטר שכתבו דאמרינן דצריך כדבריו 
מן בטענתו פרוע מיגו דמזוייף ומ"מ כד לקיימו ונא

 אתו עדי קיום תו אינו נאמן לומר פרוע.
וכתב בקצוה"ח דע"כ הא דחוזר וטוען מפטור לפטור 
אף דאתו אח"כ עדים ומכחשי טענה הראשנוה אינו 

דכיון משום מיגו אלא דהוי טענה מחמת עצמה, 
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הראשונה אין לדון בזה נתחייב בטענתו  דעדיין לא
כהודאת בעל דין דאין לו טענה אחרת )וכנראה דהבין 

הוא מהאי הקצוה"ח דהא דאינו טעון וחוזר וטוען 
טעמא, דטענתו הראשונה הויא כמין הודאת דלית לי' 
טענה אחריתי(.  אכן מדברי הרמ"ה וכן מדברי הר"י 

, ושוב מטעם מיגו אתינן עלהמגאש מבואר להדיא ד
 צ"ב כנ"ל.

קי"ג דן בזה בארוכה, ע"ש -ובקוב"ש אותיות קי"א
שכתב לבאר דלעולם מהני מדין מיגו, ואף שבאו 

שו הטענה הראשונה, מ"מ מאחר אח"כ עדים והכחי
דבשעה שטען הטענה השניה היה לו מיגו שפיר איתא 
לראיה דהמה לו לשקר דמיגו ושפיר חוזר וטוען, 

משום דהתם הפה שאסר  ובכתובות דלא מהני היינו
הוא, ופשוט דאחר שבאו עדים תו ליתא להפה שאסר 
כיון דלא בעינן לפיה לאסור.  וכן הא דקיום שטרות 

מצד הפה שאסר הוא, דאל"ה הרי הוי מיגו אף הוא 
נגד אחוי שטרך, אך בנידן דידן שפיר מהני מאחר 

וע"ש   דסו"ס איתא להמה לו לשקר דמיגו, וכנ"ל.
ת בעל דין ך מהני מיגו נגד הודאשהוקשה לו האי

ומש"כ בזה.  )ולדברי הקצוה"ח אתי שפיר כיון דעדיין 
מש"כ  לא חשיבא הודאה.(  והנה לדבריו אכתי יקשה

במ"מ הנ"ל דמדין הפה שאסר הוא דיכול לחזור 
ולטעון, והא מאחר שבאו עדים תו ליכא הפה שאסר, 

 וצ"ב.
מיגו והנה מדברי הר"י מגאש והרמ"ה מבואר דמהני 

וצ"ב לכאורה  לסלק החסרון דאינו טוען וחוזר וטוען,
דמסוגיין מבואר דלא מהני, דהא לנהרדעי אמרינן 

דאי  עלה כדאבותיו במיגו  דאינו נאמן לומר דסמיך
 בעי אמר של אבותי שלקחו מאבותיך, וצ"ע.

והנראה בזה, דהנה מדברי הקצוה"ח הנ"ל מבואר 
וען הוא דחשיבא שהבין דהחסרון דאינו טוען וחוזר וט

הטענה הראשונה כמין הודאת בעל דין דלית לי' 
מדברי המאירי בסוגיין מבואר טענות אחרות.  אכן 

, ע"ש שכתב בא"ד, וז"ל: זה א כדבריולהדיא דל
שפסקנו שכל שמכחיש טענתו הראשונה אינו חוזר 
וטוען פירשוה גאוני ספרד דוקא בשחזר וטען אחר 

טוען  ששקר הואאי נראה דעדות העדים שזה בו
ומחמת עדותן של אלו אבל אם לא הביא האחר עדים 
לטענתו הרי זה חוזר וטוען אפילו יצא לחוץ ואפילו 

ענתו הראשונה ולא נתן בה אמתלא הכחיש לגמרי ט
שהרי אלו רצה עמד על טענתו הראשונה ומ"מ נראה 
לי שאם ראה עדים ממשמשין ובאין וחזר וטעין הרי 

תם וחזר הדין למה שכתבנו זה כמי שטען אחר עדו
תחילה שמיכון שטען אינו חוזר וטוען, עכ"ל.  ומבואר 

וען להדיא מדבריו דיסוד החסרון דאינו טוען וחוזר וט
דנראה כמשקר וכמשנה טענתו מפני העדים.  הוא 

וגדרא דמילתא, דהוי דין מסויים דאינו חוזר וטוען, 
דאין ב"ד נזקקין לטענתו הב' דלא חשיבא טענה 

טעם הנ"ל. וודאי דמאי דלא חשיבא טענתו מה
הראשונה כהודאת בעל דין דלית לי' טענות אחרות 

נתחייב  הוא מטעם שכתב בקצוה"ח דכיון דעדיין לא
על ידי טענתו הא' אכתי לא חשיבא הודאה, אשר לכך 
לא קשיא האיך מהני מיגו הא הוי מיגו נגד הודאת 

ען וחוזר ן במאי דאינו טוובעל דין, אכן לא זו הניד
דעצם דינא דאינו חוזר וטוען הוא מטעם  וטוען,

שכתב במאירי ולא משום דהויא טענתו הא' כהודאת 
 בעל דין.

טוען מפטור לפטור בעינן באמת לב' ועפ"ז יוצא דב
דאילו הטעמים, הא דלא חשיבא הודאה וגם מיגו, 

הוה חשיבא הודאה ודאי דלא הוה מהניא טענתו הב' 
אכן אף דלא חשיבא הודאה, אי  ,19אף דאית לי' מיגו
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שכתב בקצוה"ח, אלא י"ל דביסוד הדברים אין מה שטען 
טענה אחת מהוה הודאת בעל דין דלית לי' טענה אחריתי, 
ובהכרח לומר כן לדברי המאירי, דהא לא נחלקו עולה 

הך דינא וחוזר וטוען, כלומר, ב ונהרדעי אלא אי טוען
דנראה במשקר, אבל אם אך טוען וחוזר וטוען לית לן בה, 

לאו טעמא דמיגו היה בזה חסרון דאינו טוען וחוזר 
 ונראה עוד, דבאשר יסוד הא דאין נזקקין  וטוען.

לטענתו הב' הוא משום דנראה כמשקר וכו', כמבואר 
לא בעינן לזה אלא למה לו לשקר דמיגו, במאירי, 

וכמש"כ בקוב"ש, אשר לזה שפיר ס"ל להר"י מגאש 
אח"כ איתא להמה לו לשקר דמיגו אף שבאו  דאכתי

יש להוסיף בזה, ד אלאעדים וסתרו טענתו הראשונה.  
דמיגו במובנו בכל דאף לא בעינן בזה למה לו לשקר 

דוכתי, דהכא לא בעינן אלא למימר דאינו נראה 
כמשקר בטענתו הב', ושוב נאמן מצד עצם הטענה, 

יגו אף אשר משו"ה הוא דסגי במאי דאית לי' עכשיו מ
דכשבאו אח"כ עדים אזלא לה להמיגו, ואתי שפיר 
מאי דבאשת איש הייתי וגרושה אני לא אמרינן הכי, 

, יגו דמזוייף לא אמרינן הכיוכן הא דגבי פרוע מ
דהתם בעינן מיגו ממש, ומאחר שבאו עדים תו ליכא 

)ואתי שפיר אף למאי דקרי לה המ"מ הפה  מיגו.
 שאסר.(

דטענתו הראשונה אכתי  ונראה דזהו דווקא היכא
במצב של טענת פטור, כלומר, דאכתי לא באו עדים, 

נראה  אז הוא דאמרינן דאין מה שהוא טוען עכשיו
ר ושוב ממילא מצי חוזר וטוען, אבל בדינא כמשק

דסתרי עדים לטענתו הראשונה הרי יצאה דנהרדעי 
טענתו הראשונה לחיוב, ובזה לא מהני מיגו.  ויש 

נפי, די"ל דבכה"ג חשיב כמין מיגו לבאר ד"ז בכמה א
להוציא כיון דחייב על פי טענתו הראשונה ובאין על 

.  אך נראה ו נגד הטענה הראשונהידי המיגו להאמינ
י"ל דכיון דיצאה טענתו דבדעת הר"י מגאש יותר 

הרי הוא נראה כמשקר וכמשנה הראשונה לחיוב, 
טענתו מפני העדים בכל טענה שיטעון, ואף דאית לי' 

, מ"מ בכל טענה מיגו שהיה יכול לטעון טענה אחרת
שהיה שיטעון נראה כמשקר וכאומר כן עכשיו משום 

ושפיר אית בזה משום  ,מתחייב ע"פ טענתו הראשונה
אינו טוען וחוזר וטוען, ואין ב"ד נזקקין לטענתו הב' 
כלל, אשר ממילא שוב אי אפשר להאמינו אפי' מצד 

ר אצלנו ע"פ יסוד עצם הנאמנות דמיגו, דכבר מבוא
אשר יסד מו"ר זצ"ל דאף הנאמנות דמיגו אינו אלא 

 .בטוען ונטען ולא נאמנות בעצם על גוף המעשה
יאור דברי הר"י מגאש.  והרמ"ה דפליג כן נראה בב

וס"ל דאם אח"כ באו עדים תו ליתא להמיגו ואינו 
נראה דהיינו משום דס"ל על דרך נאמן בטענתו הב', 

י להפקיע חסרון דאינו חוזר הצד הא' הנ"ל דבכד
לשקר דמיגו שיהא נאמן וטוען בעינן להמה לו 

דיסוד החסרון דאינו טוען וחוזר וטוען בטענתו, 
טתו הוא דבעצם אין לו נאמנות בטענתו הב', דאף לשי

דלא חשיבא טענתו הא' כהודאת בעל דין ועדות דשאר 
הטענות שקר, מ"מ אית בזה משום חסרון נאמנות, 

יהא המיגו קיים, אשר ממילא דבעינן ש ולזה ודאי
מאחר שבאו עדים וסתרו טענתו הראשונה דתו לית 

לו לשקר , דבעינן שתהא המה לי' מיגו אינו נאמן
קיימת בשעה שדנין על טענתו המחזקת את טענתו 

)דהא אין המה לו לשקר סתם ראיה בפני עצמה אלא 
.  ואף חיזוק טענתו, כאשר נתבאר בכמה דוכתי לעיל(

יקשה דאי אמרינן דחוזר וטוען מפטור  דידי' לאל
לפטור אמאי אינו נאמן לנהרדעי במיגו דמצי אמר של 

ם הוי כמין מיגו , דהתאבותי שלקחו מאבותיך
להוציא כיון שיצאה טענתו הראשונה כבר לחיוב ובא 
לפטור עצמו על ידי המיגו.  ומאי דלדידי' בעינן ממש 

משום דס"ל דיסוד למה לו לשקר דמיגו, נראה דהיינו 
החסרון דאינו טוען וחוזר וטוען הוא לא רק דנראה 
כמשקר, אלא דאין לו נאמנות, אשר בזה בעינן 

 גו.לנאמנות דמי
וע"ש במאירי שכתב, וז"ל: מקצת מחברי הקדמונים 
כתבו בחבוריהם שלא נאמר דין שאינו טוען וחוזר 
וטוען אלא בשטענה שניה אינה מועלת לבעל דינו יותר 

הראשונה אבל אם היתה יפה לו יותר מן הראשונה  מן
חוזר וטוען שהרי הוא מרויחו מכל מקום כגון אם 

דך וטעל הלה אין לך טען ראובן לשמעון מנה לי בי
בידי שנמצא בטענה זו רוצה לפטור עצמו משבועה 

                                                                             
והרי מיירי דיצאת טענתו הראשונה לחיוב, והאיך יהא נאמן 

 נגד ההודאת בע"ד, אע"כ צ"ל כמש"כ.
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ובאו עדים שלוה ממנו וחזר ואמר לויתי ופרעתי 
שנמצא שנמצא מחייב עצמו בהיסת או פרעתי מקצת 

מחייב עצמו בממון חוזר וטוען זהו יסוד דבריהם ואין 
הבל מתישב בהם וכו', עכ"ל.  ודיעה זו לכאורה צ"ב 

דמרויחו מכל מקום דנימא בזה דחוזר מה יועיל הא 
וטוען.  ואפשר די"ל בזה, דס"ל להך שיטה כמו 
שביארנו בדברי הרמ"ה, דדין מסויים הוא דאינו טוען 

י' לטענתו הב' נאמנות ואין וחוזר וטוען, דלית ל
מקבלין טענתו, דדברי הקצוה"ח לכאורה לא שייכי 
 בזה, דהא סו"ס על ידי טענתו הראשונה שבאו נגדה

עדים איכא הודאת בעל דין דשאר טענותיו דמצי טעין 
שקר הם, וכן דברי המאירי דמאי דאינו חוזר וטוען 
מהוא משום דנראה כמשקר לא שייכי בזה, דבכה"ג  

חש על מה שבא לפטור עצמו אפי' משבועה שהוכ
ועתה טוען עכ"פ לפטור עצמו מממון ודאי דנראה 

, אע"כ דס"ל כנ"ל דאין לטענתו 20כמשקר בטענתו הב'
.  אשר לפז"נ, דלא שייך דאינו חוזר וטועןהב' נאמנות, 

דבר זה כי אם היכא דהוי אותו נידון, בזה אמרינן 
זה, אבל היכא דלית לי' אלא טענתו הראשונה בנידון 

דחשיב נידון אחר שפיר יכול לטעון בזה הנידון החדש, 
יתבארו דברי  דעל זה לא טען כלל מקודם.  אשר לפ"ז

שיטה זו שבהמאירי, דמאחר דבטענתו הב' הא מיהא 
ודאי דיצטרך לישבע ולא יפטור בלא זה, ומעתה אין 
הנידון אלא אי יפטר בשבועה או לא, אשר זה חשיב 

  .  , ועדיין צ"ע בזהפיר מהניא טענתונידון אחר וש
אכן לדעת המאירי עצמו דמאי דאינו חוזר וטוען ודין 

הב' אינו אלא משום דנראה כמשקר,  מקבלין טענתו
הרי אף בכה"ג עדיין נראה כמשקר וטוען כך דווקא 

יר אית משום שבאו עדים נגד טענתו הראשונה, ושפ
שה כן על .  )ומה שלא הקבזה משום טוען וחוזר וטוען

זו, פשוט דהיינו משום דעדיפא מינא הקשה דיעה 
דשיטתם מופרכת מיני' ובי', דממנ"פ, אי טעין 

יקרא אין לך בידי כלום לא חשיב מה שטוען אחר מע
לא לויתי, הרי כך שפרע חוזר וטוען, ואי טען מעיקרא 

כאומר לא פרעתי דמי ושוב אינו נאמן לומר דפרע, 
  מי.(דהודאת בע"ד כמאה עדים ד

והנה יעויין חידושי הריטב"א בסוגיין שכתב בא"ד, 
 וז"ל: ומיהו כי אמרינן דאי לא הוכחש בעדים ולא

יצא מב"ד חוזר וטוען ברצונו היינו מפטור לפטור אבל 
מחיוב לפטור כגון שטען בתחילה דידך הוא ומינך 
זבינתה וחזר וטען מפלוני זבינתה ושלו היתה וכן כל 

ן וחוזר וטוען וכן מי שאמר כיוצא בזה אינו טוע
הלויתני ופרעתיך וחזר ואמר לא הלויתני וכ"כ 

אף בכגון שלך היתה הרא"ם, עכ"ל. ומבואר מדבריו ד
תני ופרעתיך, דלמעשה טוען יומינך זבינתה או הלו

שהוא פטור, מ"מ חשיב טענת חיוב לענין חוזר וטוען 
דאם חוזר וטוען טענה אחרת לפטור עצמו חשיב חוזר 

וד"ז ן מחיוב לפטור, והוא חידוש גדול לכאורה.  וטוע
ודאי דהוא דלא כדברי הקצוה"ח דיסוד החסרון 

וטוען הוא משום ההודאה הטמונה  דאינו חוזר
בטענתו הראשונה, דהכא כיון דהרי לא נגמר דינו 
בב"ד, ודאי דלא חשיבא הודאה, כדברי הקצוה"ח, 

ל וע"פ משנ"ת לעיולא הו"ל ליחשב מחיוב לפטור.  
דבכגון הא דהלויתני הריטב"א היטב, יתבארו דברי 

הרי שפיר אמר שחייב, ולויתי בעצם טענת  ופרעתיך
הוא, ולחזור ולומר לא לויתי ודאי דנראה  חיוב

, או לפמש"כ בדברי הרמ"ה, ודאי דבפרט זה כמשקר
שאמר קודם שלוה ועכשיו אומר שלא לוה איכא בזה 

ולכך  ר וטוען, חסרון נאמנות משום דאינו טוען וחוז
לא משגחינן בי' ומאחר דנאמר בזה דינא דאינו חוזר 

 וטוען שוב לא מהני בזה מיגו.
דברי הריטב"א מש"כ מקודם לכן, דמאי וע"ש ב

דמהני חוזר וטוען מפטור לפטור אינו אלא היכא 
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היה כמשקר הוא משום דאילו היה  לו באמת טענה זו 
דים, אך היכא דטענתו הב' יותר טוענה מקודם שבאו ע

גרועה, אמרינן דאדרבה אמת הוא כמה שטוען עכשיו, ומה 
שלא טען קודם לכן הוא משום דהך טענה גרועה יותר 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               מהטענה הראשונה שטען, ודוק.                                                                                   

דחזר מעצמו, אבל אי יצא מב"ד לא מהימנינן לי', 
ברי .  וגם מזה מבואר דלא כד21דטענתי' אגמרי'

סוד דינא דמהני לחזור ולטעון הקצוה"ח הנ"ל, דאי י
מפטור לפטור הוא משום דעדיין ליכא הודאה מצד 

נתו הראשונה, הרי זה שייך אף היכא דיצא מב"ד, טע
וע"כ דלבד הנידון דאיכא בכלל טענה ראשונה הודאה 
דלית לי' טענות אחרות איכא נמי חסרון מסויים 

ואפשר דלא   שנ"ת, ודוק.דאינו טוען וחוזר וטוען, וכמ
שייכי דברי הריטב"א אא"כ נימא דיסוד החסרון 

לי' נאמנות בטענה  דאינו טוען וחוזר וטוען הוא דלית
הב', כלומר, דאיכא דין מסויים דאינו טוען וחוזר 
וטוען, בזה שפיר שייך לדון דהיכא דיצא מב"ד וחזר 
דאמרינן דטענתי' אגמרי' פירושו דשוב אין לטענתו 

נאמנות, אשר ממילא לא יועיל מאי דמפטור  הב'
לפטור איכא מיגו, דסו"ס לא חשיבא טענה הב' טענה 

' אגמרי'.  )וודאי דיש לדון דלא כזה, מאחר דטענתי
דאף שיצא מב"ד ואיכא למימר דטענתי' אגמרי' מ"מ 
מאחר דאית לי' מיגו הרי הוא שפיר נאמן, וכדברי 

אינו טוען הרמ"ה.(  אבל אי נימא דאין החסרון ד
וחוזר וטוען אלא דנראה כמשקר, והיכא דיצא מב"ד 

י דבר דיתכן דטענתי' אגמרי' ודאי דנראה כמשקר, הר
לפטור, דמאחר שהיה יכול  רזה לא שייך כלל מפטו

להשאר עם טענתו הא' לא שייך לומר שיהא נראה 
 כמשקר.

כיון  -עד(     רשב"ם ד"ה הא עדות מוכחשת היא
לה ות זו את זו אחת מהן פסודהני ב' כתות מכחיש

לכל עדיות שבעולם ואחרי שאין לברר איזו הפסולה 
מדבריו דמאי דפסיל מבואר  -תיבטל עדותן לגמרי

רבא לעדות אבהתא הוא משום דהעדים ספק פסולים 
לעדות ומאחר דאי אפשר לברר איזה כת הפסולה 
פסלינן לעדותן מספק )עכ"פ לאותו העדות, כמבואר 

ן יעויין חידושי הרשב"א בסוגיין שכשדן בסוגיין(.  אכ
בקושיית התוס' כתב בתוך דבריו, וז"ל: אבל הכא 

אכילה הכל כעדות אחת דמי דהכל  עדות אבות ועדות
להעיד דשלו היא וכדמפרש רבא גופי' לקמן בהדיא 
בסמוך וכו' ועדות שנתבטלה מקצתה נתבטלה כולה, 

ותן עכ"ל, הרי דלא מצד ספק פסול הוא דפסלינן לעד
אלא משום דמאחר דבטלה עדותן לענין האכילה 

 אמרינן עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.
והנה באמת מצינו דנחלקו הגרע"א והמח"א בנקודה 
זאת אי יש לדון בכגון סוגיין דעדות שבטלה מקצתה 

שכתב דלא בטלה כולה, עי' מח"א הלכות עדות סי' ו' 
הרי שייך בכה"ג עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, ד

לא נתבטלה עדותן רק דאיכא עדים אחרים 
בריו אותם וספק פסולים הם, והוכיח כדהמכחישים 

מדברי רב נחמן דמוקמינן עדות חזקה נגד עדות חזקה 
וסמכינן אעדות אבהתא.  ותמה שם הגרע"א 
דאדרבה, טעמא דרב נחמן הוא כדרב הונא דבב' כתי 
עדים המכחישים זא"ז זו באה בפני עצמה ומעידה 
בעדות אחרת, ועדות אבהתא עדות אחרת היא, דהא 

הוא שפיר  אילו היו באים עכשיו להעיד דשל אבותיו
היו מקבלים עדותן, ולרבא הרי מבטלינן לעדות 

כרב אבהתא או משום דס"ל כררב חסדא לקמן או 
הונא וחשיב לה עדות אחת כדלקמן, ועכ"פ מוכח 

א מדבריו דשפיר מבטלינן לכל העדות אף דאינו אל
מספק.  ומדברי הרשב"א מבואר להדיא כדברי 

"י הגרע"א ודלא כדברי המח"א.  אכן לדברי רש
מבואר דאף רבא לא אתי עלה מצד בטלה מקצתה 
בטלה עולה, וכנראה דס"ל דלא שייך בזה במב"כ, 

 וכדברי המח"א.
ומאי דאתי עלה הרשב"א מטעם במב"כ ולא משום 

סי' צוה"ח דהויין העדים פסולים, י"ל ע"פ דברי הק
בשם המהרי"ט דכיון דאינן נפסלין עד נ"ב סק"א 

עדות זו אשר הוא אחר כדי דיבור, נמצא דבשעת 
אכן יעויין תוס' רבינו פרץ תוכד"ד אכתי כשרים היו.  
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טענה אחרת אף שיצא מב"ד,  דמפטור לפטור יש לו לטעון
וכן ברמ"ה שכתב ג"ג דהיכא דהמני מפטור לפטור מהני 

 אפי' יצא מב"ד ושוב נכנס וחזר וטען.
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ב"ק דף ע"ג דמבואר להדיא דבעדות גניבה וטביחה 
אית בזה משום בטלה מקצתה בטלה כולה, ודלא 

 אשונים זו הואומקור מח' ר  כמש"כ בקצוה"ח.
בסוגי' דב"ק דע"ג דאיתא התם דעדים שהעידו על 

דיבור והוזמו על עדות גניבה וטביחה בתוך כדי 
הטביחה בטלה כל העדות דעדות שבטלה מקצתה 
בטלה כולה, ובפשטות מבואר דמדין במב"כ אתינן 
עלה, וכן מבואר בדברי רבינו פרץ הנ"ל, עי' שט"מ שם 

כן ע"ש ברש"י שכתב, שהביא כן גם בשם הרמ"ה.  א
לאי מילתא דכי אסהוד פסולין הוו, עכ"ל.  גוז"ל: דאי

דבריו דאין הכונה לדין עדות שבטלה הרי מבואר מ
ר"ל דעדי הטביחה נפסלו מקצתה בטלה כולה, אלא 

מיד בשעת העדות ופסול זו מהוה סיבה לפסול גם 
עדות הגניבה.  הא קמן דלר"פ והרמ"ה אינן פסולים 

ות הגניבה אלא מדין בטלה מקצתה בעצם לגבי עד
בטלה עולה אתינן עלה, ואילו לדברי רש"י לית בזה 

ם דינא דעלמא דבטלה מקצתה בטלה כולה אלא משו
משום פסול העדים גופייהו אתינן עלה, והוא לכאורה 
ממש כפלוגתת הרשב"ם והרשב"א בסוגיין.  ועי' עוד 
במח"א הנ"ל שהביא פלוגתת ראשונים אי חשבינן 

להעדים כפסולים בכה"ג, והוא לכאורה כפלוגתת  להו
 הראשונים הנ"ל בב"ק.

בסוגיין פלוגתת רבא ורב נחמן והנה הא דתלו 
בפלוגתת רב הונא ורב חסדא מובן שפיר לפום 
המבואר בדברי הרשב"ם דטעמא דרבא הוא משום 
פסול גוף העדים, דפשיטא דזה אינו אלא אליבא דרב 

כשרים הם, אם לא חסדא אך לרב הונא הרי שפיר 
דנימא כדלקמן דהכא עדות אחרת היא אשר בזה אף 

ים הם.  אכן לשיטת הרשב"א יש לרב הונא ספק פסול
בזה לכאורה מקום עיון במאי תליא השאלה אי 
אמרינן הכא בטלה מקצתה בטלה כולה במח' רב 

ואין לומר דמש"כ הרשב"א דמצד   הונא ורב חסדא.
ם מסקנת הש"ס במב"כ אתינן עלה אינו אלא לפו

דאמרינן דמצי רבא ס"ל אפי' כרב הונא ושאני הכא 
ל דכיון דעדות אחת היא דעדות אחת היא, דר"

אמרינן דעדות שבמב"כ, דמשמע להדיא מדברי 
הרשב"א שאף בתחילת סוגיין פירש כן, עי' בדבריו 

 ודוק, על כן צ"ב כנ"ל.
וי"ל בזה, ועד"ז ביאר מו"ר זצ"ל, דבאמת הך מילתא 

יך בזה דין עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה אי שי
ומהלך  וגתא דרב הונא ורב חסדא. מיתלא תליא בפל

הדברים, דהרי הסברא דלא נימא בזה במב"כ היא 
דבעצם לא בטלה עדותן דשפיר נתקבלה עדותן רק 
דאיכא עדות שמכחישם ולכך לא שייך לפסוק 
כדבריהם, אך עצם עדותן לא בטלה, אשר ממילא לא 

ה למימר עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.  שייך בז
ת להו אכן זה אינו אלא אליבא דרב הונא דבעצם אי

, כדחזינן מהא דזו באה בפני לתרוייהו חזקת כשרות
עצמה ומעידה וזו באה בפני עצמה ומעידה, אבל לרב 
חסדא דאמרינן בהדי' סהדי שקרי למה לי, איתרע 

ממילא  חזקת כשרותן ושפיר חייל פסול בעדותן, אשר
  שפיר שייך בזה במב"כ.  

ולפ"ז צ"ל דמאי דאיתא לקמן דרבא מצי ס"ל כרב 
נא, וס"ל דהכא חשיבא כעדות אחת, אין הכונה הו

סתם דמאחר דהוי עדות אחת אמרינן במב"כ, דהא 
לרב הונא לא שייך במב"כ, וכנ"ל, אע"כ דפירושו הוא 
דבאותה העדות מודה רב הונא לרב חסדא דחייל 

ותן, ושוב ממילא שייך בזה במב"כ.  וכן פסול בעד
, מבואר להדיא בדברי הרשב"א כתובות כ"ו ע"ב

וז"ל: דלכו"ע לגבי אותה עדות עדותן בטלה דבהדי 
סהדי שקרי למה לי, עכ"ל, ולכאורה צ"ע הא אין 
טעמו של רב הונא בזה משום בהדי סהדי שקרי ל"ל, 
וכנ"ל, אלא משום דלמעשה לאותה העדות לא מהניין 
כיון דהויין תרי ותרי.  אלא מבואר כנ"ל דבאותה 

ינן בהדי סהדי א לרב חסדא דאמרנעדות מודה רב הו
שקרי למה לי )וכן מבואר בר"ח בשבועות מ"ז ע"ב, 
ע"ש(.  ולפי זה אתי שפיר מאי דבאותה עדות יתכן 
דאף לרב הונא אמרינן דעדות שבטלה מקצתה בטלה 

"ת ביסוד ועוד נאריך בעזהשי  כולה, וכמשנ"ת.
הונא ורב חסדא ובסברת מאי דמודה רב  פלוגתא דרב

 בע"בהונא באותה העדות לקמן 

ובהכי אתיין שפיר דברי המח"א, דשפיר הביא ראיה 
מדברי רב הונא דלא אמרינן בטלה מקצתה בטלה 

ה לא בטלה עדותו, שכולה, דלדידי' אף לענין ההכח
וכמשנ"ת, ולא יקשה עליו מדברי רב חסדא, דהך 

לתא אי שייך בזה במב"כ תליא באמת בפלוגתת רב מי
  "ל.הונא ורב חסדא, וכנ

 -עה(     תוד"ה אמר לי' רבא והא עדות מוכחשת היא
ונראה דסוגי' דהכא כההיא לישנא דחידוש אבל 
ללישנא דפסידא דלקחוחות סבר דלא אמר לי' רבא 

כונתם לכאורה, דבהזמה  -לרב נחמן מעולם הכי
דאינן נפסלין אלא מכאן ולהבא,  דחידוש הוא, אמרינן

יר אמרינן משא"כ בהכחשה, כיון דלאו חידוש הוא שפ
דנפסלין למפרע.  אכן הדברים צ"ב לכאורה, דתיפו"ל 
דלא גרעה הזמה מהכחשה, וא"כ בלא חידושא נימא 
דנפסלין למפרע, עי' תוס' לקמן ע"ב ד"ה ורבא כרב 
חסדא שהקשו באמת כן, ותירצו בשם ר"י דרבא 

חידוש הוא לא הוי אלא לפי המסקנא דאתי  דאמר
ם לדברי התוס' דידן שפיר כרב הונא, ודבריהם סותרי

דס"ד דסוגיין מיירי דווקא למ"ד חידוש הוא, 
ובדבריהם בסוגיין צ"ע כנ"ל אמאי חשיב חידוש הא 
דנפסלין בהזמה.  וכונת דבריהם בע"ב היא לכאורה 

ות, דס"ד דסוגיין אליבא דמ"ד משום פסידא דלקוח
)ועי' תוס'   וצ"ע דא"כ נמצא סוגיין דלא כמאן.

בהדי סהדי שקרי למה לי  שבועות מ"ז ע"ב ד"ה
שכתבו בחד תירוצא דאה"נ במאי דס"ד דרבא כרב 
חסדא הו"מ למימר לטעמיך, אלא דאף התם הוסיפו 
דלטעם דפסידא דלקוחות אתי שפיר סוגיין, והוא 

התוס'  כפשטות דבריהם במכילתין בע"ב, ודלא כדברי
שו"ר דבפנ"י ב"ק ע"ב ע"ב העיר כן על   דידן, וצ"ע.(
התוס', ע"ש מה שצידד לומר בזה ונשאר תירוץ זה ד

 בצ"ע.
 -עו(     תוד"ה אמר לי' רבא והא עדות מוכחשת היא

ולריב"א נראה דלא דמי הך דהכא לההיא דמרובה 
דהתם גניבה וטביחה תרי מילי נינהו וכו' אלא הכא כי 

ילה איתכחוש נמי אאבהתא דאבהתא איתכחוש אאכ
דאית לי'  בלא אכילתה לא מהני דהוי מוקמי' בידי'

סהדי דאכלה שני חזקה דנאמן לומר היתה של אבותי 
ממש"כ   -יום אחד במיגו דאי בעי אמר מינך זבינתה

דכי איתכחוש אאכילה איתכחוש נמי אאבהתא 
משמע דלא מצד בטלה מקצתה בטלה כולה אתינן 

רש הרשב"א הנ"ל, דלבטלה מקצתה עלה כמו שפי
אעדות  בטלה כולה לא בעינן למימר דחיילא הכחשה

אבהתא, אלא משמע מדבריהם ע"ד שמבואר מדברי 
רש"י והרשב"ם דאין הנידון אלא מפאת מה שנעשו 
פסולים, אשר בזה שפיר כתבו דמאחר דחשיב כחד 
עדות מצד עצם קיום העדות, דלא קיים ופועל עדות 

ות שני חזקה, פסולים הם לכל עדות אבהתא בלא עד
ם דהתינח אי זה לרב חסדא.  וע"ז הקשו בסוף דבריה

אמרינן דכחד עדות חשיבא, וכמסקנת סוגיין, אבל 
למאי דחשיב לה עתה כעדות אחרת משום דבעצם לא 
שייכי אהדיי עדות אבהתא ועדות שני חזקה, שוב 

 אינם נעשים פסולים לעדות אבהתא.
כ"ז שהביאו ע"ב וסנהדרין דף  ועי' תוס' ב"ק ע"ב

עדויות דכיון שב' הדברי הריב"א באופן אחר קצת, 
היו על אותו הקרקע והוחזקו שקרנים על קרקע זו  
לא מהני עדותם לגבי אבהתא, והיינו, דס"ל דאם אך 
הויין ב' העדויות על אותו הממון סגי בזה למימר 
דכיון דנעשו פסולים לגבי אותו הממון מצד עדות 

ה פסולים נמי לאותו הממון בעדות אבהתא.  חזק
לא היו נפסלים מצד דוהריב"א כמובא בסוגיין ס"ל 

מאי דהוי על אותו הממון, ואינן חשובין כפסולים 
לענין עדות אבהתא אלא משום דעצם עדות אבהתא 

 עצמה אינה כלום בלא עדות אכילה, וכמש"כ התוס'.
הריב"א והנה התוס' בסוגיין נשארו בקושי' על דברי 

כנ"ל, וכן ממאי דהוה ס"ד דחשיב כעדות אחרת, ו
בב"ק מבואר שלא כתבו כן אלא  מדברי התוס' הנ"ל

ורב  אלמאי דמחלקינן בסוף סוגיין בין נידון דרב הונ
חסדא לבין נ"ד דבנ"ד חשיב כעדות אחת.  אכן מדברי 

משמע להדיא דאף להס"ד אמרו כן, ורק הרשב"א 
ות אחת.  והנראה פשוט הוכיח ממסקנת הגמ' דהוי עד

דלדעת הרשב"א מבואר בזה דלשיטתייהו אזלי, 
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עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה אתינן עלה, דמצד 
ומונח בזה חידוש מסויים דאף דבעצם לא בטלה 

מאחר דלרב חסדא חל פסול  העדות ממש, מ"מ
בהעדות שייך בזה במב"כ, ולפ"ז שפיר איכא למימר 

ד עדות הוא, רק דאף בס"ד הש"ס הוה ידעינן דכח
דהוה ס"ד דאעפ"כ לרב הונא לא שייך בזה במב"כ 

אמרינן לדידי' בהדי' סהדי שקרי למה לי,  כיון דלא
וכמבואר לעיל אות ע"ה, אשר ממילא ס"ד דע"כ רבא 

א, ולמסקנא חידשו דבנ"ד כיון דכחד חשיב חסדכרב 
לי', אותו הפסול לנאמנות דאיכא בהך עדות מצד 

לעדות אבהתא.  אמנם כל זה  עדות אכילה מבטל גם
הנידון בסוגיין לשיטת הרשב"א, אבל להתוס' אין 

בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה אלא בפסול 
העדים, וכמשנ"ת, והא פשיטא דפסולים לאותו עדות, 
אשר לדידהו אם אך חשבינן לה כחד עדות מאחר דלא 
הוי עדות אחרת פשיטא דאף רב הונא מודה דאינן 

לס"ד דהש"ס ס"ד דלעולם חשיבן נאמנין, וע"כ ד
לא שייך תירוץ כתרי עדויות, אשר ממילא שוב 

 הריב"א, וכנ"ל.
 
 
  

 
 ל"א  ע"ב

עז(     אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וזו 
וכתב הרשב"ם דה"ט, דלא  -באה בפני עצמה ומעידה

נחזיקנה בפסולה מספק, ר"ל, דהרי אין כל כת אלא 
אחזקתה ושוב מהניא  ספק פסולה ומוקמינן לה

זו ואחד  עדותן אפי' להוציא ממון.  אבל אחד מכת
מכת זו לא מהניא עדותן, וכתב הרשב"ם דהיינו 
משום "דהא אחד פסול בודאי ואין כאן אלא חצי 
עדות".  ולכאורה צ"ב, אמאי הוי אפי' חצי עדות, 
מאחר דאחד מהם פסול הוי נמצא אחד מהם קרוב או 

צתה בטלה כולה.  ועי' רמ"ה פסול ועדות שבטלה מק
באמת דאפילו  אות מ"א ובמאירי בסוגיין שכתבו

העידו ב' הכתות יחד, דממנ"פ איכא כת אחת כשירה, 
מ"מ לא מהניא עדותן משום דהו"ל כנמצא א' מהם 

ולכאורה צ"ל עפמש"כ התוס' סנהדרין דף   קא"פ.
ד"ה שבית שמאי אומרים דלא אמרינן ל"א ע"א 

מהם קרוב או פסול אלא היכא  דליהוי כנמצא אחד
חסדא( הרי אין פסולן י' לרב דהפסול ידוע, והכא )אפ

 ידוע.
עח(     רשב"ם ד"ה רב חסדא אמר בהדי סהדי שקרי 

ולא יעידו בשום עדות בעולם דאוקי ממונא  -למה לי
 -אחזקי' ולא תוציאנו מספק שמא העדים פסולים

 לכאורה ממש"כ ולא יעידו בשום עדות בעולם היה
משמע דאפי' להחזיק לא מהניא עדותן, ואילו 

וקמינן ממונא אחזקתי' ואין מהמשך דבריו דמ
מוציאין מספק משמע דדווקא להוציא הוא דלא 

 מהניא עדותן, אבל להחזיק שפיר מהניא, וצ"ע.
והנה מפשטות דברי הרשב"ם היה נראה לכאורה דבין 
לרב הונא בין לרב חסדא איתא לחזקת כשרות ולא 

אי מספק מוקמינן אחזקת , אלא שנחלקו איתרע
)דשוב הויין ככל  נן עדותןומכשרי( כשרות דהעדים

, או דמספק עדים כשרים דמוציאין ממון על פיהם(
וכן כנראה הבין בדברי רב מוקמינן ממונא אחזקתא.  

חסדא לפירוש הרשב"ם בקוב"ש אות קט"ז ע"ש.  
 אכן לפ"ז יוצא דהיכא דאינו נגד חזקת ממון )וגם

ב חסדא מוקמינן להעדים אינו להחזיק( אף לר
וזה נסתר לכאורה מדברי הרשב"ם  אחזקתייהו.  

בהמשך סוגיין בד"ה דאבהתי' שפירש דכל הסוגי' 
ובלא עדות אבהתא  שאין אחד מהם מוחזק  מיירי 

היה הדין כדא"ג, ומ"מ אמרינן דלרב חסדא פסולים 
ר הם ולא אזלינן בתר חזקת כשרות.  איברא דבשא"

מבואר דמיירי כשהיה אחד מהם מוחזק, אך לדברי 
 שה כנ"ל.הרשב"ם יק

ורבינו גרשום בסוגיין כתב בביאור דברי רב חסדא, 
וז"ל: הואיל דאתכחשא חדא מינייהו בחזקת 
מוכחשין נינהו תרוייהו ולא מצי לאסהודי נמי בעדות 
אחרת דממנ"פ חדא מינייהו פסולה היא, עכ"ל.  

דרב חסדא הוא דמאחר  ומבואר מדבריו דטעמא

איתרע חזקת דממנ"פ אחד מינייהו ודאי פסולה, תו 
ין.  ולפי שותרוייהו בחזקת מוכחכשרות דתרוייהו 

דבריו לכאורה גם להחזיק לא נוקמי' אחזקתייהו לרב 
וביאור ין הן.  שחסדא כיון דמעתה בחזקת מוכח

דבריו לכאורה, דעדים בלא חזקת כשרות לאו עדים 
ן צריך להאמינם, ונמצא בתורת ודאי נינהו, דהא אי

רי רגמ"ה כן הוא גם ברמ"ה וכדבהוא דליכא עדות.  
ולדבריהם יסוד פלוגתא דרב הונא ורב   בסוגיין, ע"ש.

חסדא הוא בדין חזקת כשרות דהעדים אי איתא 
בכה"ג דודאי אחד מהם פסולים, דלרב הונא אכתי 

ת לאוקמינהו אחזקת רשייך עכ"פ לענין עדות אח
  יתרע חזקת הכשרות.ות, ולרב חסדא בכה"ג אכשר

ע"ב ד"ה בהדי סהדי שבועות דף מ"ז ועי' גם ברש"י 
 שקרי למה לי' דמבואר כן בדבריו.

והר"י מגאש בשבועות דף מ"ז כתב דהיינו טעמא דרב 
חסדא משום דכיון דודאי כת אחת פסולה הוי תרתי 
דסתרי.  ואף לדידי' לכאורה מאי דפסולים אינו אלא 

שייך לאוקמינהו לתרוייהו פק, דנהי דלא מס
ינן בחזקת מוכחשין כמש"כ א מ"מ אחזקתייהו, 

ולדעת הר"י מגאש   22.לא נפקא אקימידי ספו רגמ"ה, 
יסוד פלוגתת רב הונא ורב חסדא הוא לכאורה, דלרב 
הונא לא חשיב תרתי דסתרי אלא באותה העדות, 
אבל בעדות אחרת אין דנין על ב' כתי העדות יחד 
ולכך לא חשיב תרתי דסתרי, ואילו לרב חסדא אף 

כיון דסו"ס איכא חד כת פסול אכתי בעדות אחרת 
 חשבינן לה תרתי דסתרי.

ובדברי הרשב"ם צ"ל לכאורה, דבאמת ס"ל כדברי 
הראשונים דלרב חסדא לא שייך לאוקמינהו אחזקת 
כשרות, אלא דמידי ספיקא לא נפקא, דעכ"פ הויין 

רגמ"ה אלא ע"ד שכתב בר"י  ספק עדים )דלא כדברי
דמספיקא לא נוציא מגאש(, אשר לזה הוא דכתב 

מחזקת ממון, כלומר, דמספק לא ישתנה דינו, וכמו 
דלא נוציא מחזקת ממון, כך לא נוציא ממצב שפסק 
דינו הוא כדא"ג על ידי הך ספק עדות, וכן אמר בזה 
מו"ר זצ"ל, והדברים דחוקים לכאורה.  ועי' תוס' 

"ב שכתבו דכל מאי דס"ל לרב חסדא דל"מ ב"ק ע"ב ע
א להוציא אבל להחזיק שפיר מהניא, עדותם אינו אל

וביאור דבריהם הוא לכאורה כא' מב' האופנים 
 שנתבארו בביאור דברי הרשב"ם.

והנה יעויין תוס' כתובות כ"ב ע"א ד"ה תרי ותרי 
נינהו, דאהא דמבואר מדברי רש"י שם דבתרי ותרי 

נן לגברא בחזקתו הקשו התוס', אחד גברא לא מוקמי
א קיימינן דאית לי' נדרב הו וז"ל: וקשה דהכא אליבא

דזו באה בפני עצמה ומעידה דאית לן למימר אוקי 
גברא אחזקתי' ועוד דלרב חסדא דאמר בהדי סהדי 
שקרי למה לי מודה הכא דהאי גברא ממילא מתכשר 
שהרי אם כת אחת מאלו מעידה על אדם אחד שהוא 

חסדא דחשיב להו סהדי שקרי לא היתה  פסול לרב
אדם מכחישה וכ"ש היכא דאיכא  נאמנת אע"ג דאין

סהדי דמכחשי דלא מהימני, עכ"ל.  ומבואר 
מדבריהם דבעצם שפיר הוה שייך בזה דינא דרב 
חסדא, אשר זהו דמתחילה לא הקשו אלא לדברי רב 
הונא, אלא דבהמשך דבריהם כתבו דמטעם אחד יודה 

א.  והדברים לכאורה צ"ב מה שייכי הכא אף רב חסד
הרי אי נימא דטעמא דרב חסדא  הכא דברי רב חסדא,

הוא דמספק אין מוציאין ממון או אין משנין דבר 
מדינא הקודם, הרי לא שייך ד"ז בתו"ת אחד בגברא 
כלל, דהא בחזקת זה שמעידים עליו ליכא ממנ"פ ולא 

רי איתרע חזקתו כלל.  וכן לא שייכי בזה לכאורה דב
רגמ"ה דמה יועיל בזה מה שב' כתי העדים בחזקת 

, חשין, הרי עדיין יתכשר הך גברא על ידי חזקתומוכ
ויש לדחוק דס"ל להתוס' כפשטות דברי   וצ"ב.

הרשב"ם הנ"ל דלא מהניא מאי דמוקמינן אחזקת 
כשרות מספק להוציא ממון, ונימא דמאי דס"ל 
 להתוס' דלרב חסדא לא הוה מכשרינן בתו"ת אחד

גברא זהו דווקא להוציא ממון, וכן תפס כנראה 

                                                           
ולכאורה הך מילתא אי לרב חסדא פסולים בתורת ודאי  22

או מספק תליא בב' לשונות בדברי התוס' ב"ק ע"ב ע"ב ד"ה 
 שו ואילך, ע"ש.אין לך בו אלא משעת חידו
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אכן לבד הדוחק   למכילתין אות קט"ז, ע"ש. בקוב"ש
שבזה, עיקר ביאור זה לכאורה לא ברירא, דלכאורה 
אין הפשט דמוציאין ממון על ידי חזקת כשרות, אלא 
דעל ידי חזקת הכשרות מכשרינן לעדים, ושוב 

 מוציאין ממון על פי עדותן.
להתוס' בכתובות דיסוד דברי בזה דס"ל  וביאר מו"ר

ברא בהלכות עדות, דאדם צריך רב חסדא הוא ס
להיות כשר לעדות בעצם, ולא שייך להכשיר אדם 
לעדות על פי חזקה, מאחר דסו"ס עצם הספק בו לא 
הוכרע על ידי החזקה, אשר ממילא שפיר ס"ל להתוס' 
דבעצם היה לנו לומר לרב חסדא דכיון דאין להכשיר 

ם זה שהעידו עליו תו"ת אלא על פי חזקה, לא אד
 לי' לעדות בכך, וכנ"ל.מכשרינן 

ומיהו  -עט(     תוד"ה וזו באה בפני עצמה ומעידה
במיגו דאי בי הוי מזמי להו ליכא להמנינו דיראים 

כונתם לכאורה, דבפסולים   -להזימן פן יוזמו גם הם
 בגזלנותא אינם יראים פן יוזמו דהא אין מעידים על

זמן מסויים אלא שהכת הא' גזלנים הם ופסולים 
דאין לפרש דר"ל דיראים פן יוזמו ויתחייבו  לעדות,

בכאשר זמם, דהא אכתי איכא מיגו דאי בעי מזמי 
להו קודם גמר הדין דליכא כאשר זמם.  אלא דלפ"ז 
צ"ב אמאי לא חשיב עדות שאי אתה יכול להזימה, 

 ואכמ"ל, וכן העיר בזה מו"ר זצ"ל.
יסוד קושייתם, נראה לכאורה דאין כונתם  אורובי

מיגו נגד העדים, ותהא נאמנותם משום שתועיל ה
מיגו, אלא כונת הקושי' דמאחר דאית להו מיגו נימא 
דנסמוך אכת הב', דהא תו ליכא למימר מאי חזית 

 , ושוב נאמנים מדיני עדות.דסמכת אהני סמוך אהני
ו אלא משעת ויעויין תוס' ב"ק ע"ב ע"ב ד"ה אין לך ב

א"ת א"ד, וז"ל: וחידושו ואילך שהקשו התוס' ב
ולמה הוי חידוש כלל והלא מן הדין יש להאמין 
בתראי במיגו דאי בעו הוו פסלי לקמאי בגזלנותא 
ובשתי כתי עדים המכחישים זא"ז ליהמני בתראי 
במיגו בין לרב הונא בין לרב חסדא, עכ"ל.  והוא 

להקשות אמאי כקושייתם בסוגיין, אלא שהוסיפו 
.והקשה חשבינן עד זומם שנאמנים האחרונים חידוש

בקוב"ש אות קי"ט האיך יהיו נאמנים בתראי על ידי 
מיגו, והא לחייב הראשונים בכאשר זמם הוי מיגו 
להוציא, ולחייבם מיתה או מלקות אי אפשר משום 
דאין מחייבין אותם אלא ע"פ עדים ולא ע"פ מיגו, ועד 

, ע"ש שכתב דצ"ל דכונתם היא הצריך מיגו אינו עד
ענין זה מהני מיגו אף דלא לענין לפוסלם לעדות, ול

מהני להוציא ממון.  ולמשנ"ת בביאור קושיית התוס' 
אמנותם נדבסופו של דבר הרי אתי שפיר כפשוטו, 

הוא מדין עדות, ולא מהניא הך מיגו אלא לענין דלא 
 נימא בזה מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני.

ונראה לי  -"ה וזו באה בפני עצמה ומעידהתוד  פ(   
במקום עדים לא אמרינן ועוד דמיגו לא יוכל  ודמיג

לסייעם יותר משני עדים ואפי' היו עמהן ק' עדים אין 
עי' מהרש"א שמחק תיבת ועוד  -נאמנין דתרי כמאה

, והוא ע"פ גירסתו בתוס' ב"ק ולמד דהכל תי' אחד
בו דבריהם, מה שכתולפום פירושו בע"ב ע"ב הנ"ל.  

ם, דאילו הוה מהני מיגו דהוי מיגו במקום עדים, כונת
במקום עדים, היה מועיל המיגו מצד עצמו נגד 
העדים, ולא הוה בעינן לעדות דהכת השני כלל.  )ולפי 
זה צ"ל כמש"כ בקוב"ש דלא היתה קושיית התוס' 

ך דעד זומם חידוש הוא אלא אביטול עדות הבב"ק א
אכן א לחייבם ממון וכדומה.(  הראשונים אבל ל
תא נמי התם בלישנא דועוד, ועוד, בדפוסים דידן אי

דמבואר להדיא בדברי הראשונים בסוגיין דב' 
ויסוד ב' תירוצים הם, עי' חידושי הרשב"א ובעו"ר.  

התירוצים, דלתי' הא' חשיבא הך מיגו מיגו במקום 
עדים, ואף דנתבאר לעיל אות ע"ט דיסוד קושיית 

דמחמת המיגו לא נימא מאי חזית היה התוס' 
וכו' ובסופו של דבר נאמנותם הוא מצד  סמכת אהניד

מ"מ ס"ל להך תי' דפירוש מאי דמיגו הלכות עדות, 
דנגד עדים ליתא במקום עדים לא אמרינן הוא 

, אשר ממילא לא אמרינןלנאמנות כלל דמיגו בכה"ג 
הדרינן למימר מאי חזית דסמכת אהני סמוך אהני.  

דאף דנימא דהא דמיגו במקום עדים ירוצם הב', ות
א אמרינן פירושו דאכתי איתא להנאמנות דמיגו ל

אלא דלא סגי בכך במקום עדים, ובכה"ג שפיר היה 
לנו לומר דמחמת נאמנות דמיגו דאית להו לכת 
בתרייתא יהיו נאמנים יותר מהכת הא', לא אמרינן 

י אפי' הכי, דמה יוסף תת כח הך מיגו להני עדים, הר
 תרי כמאה.אילו היו מאה עדים לא הוה מהני מאחר ד

והתוס' הנ"ל בב"ק כתבו, וז"ל בא"ד: ועוד נראה 
דקצת דמי האי מיגו למיגו במקום עדים שהרי יש 
עדים כנגד האי מיגו להכחישם ואע"פ שיש כמו כן 
עדים עם המיגו אין בכך כלום, עכ"ל.  וצ"ב מה היא 

מיגו למיגו במקום כונתם במש"כ דקצת דומה הך 
אף דהכא לא הוי ממש עדים.  ופשוט דכונתם לומר ד

דלא בעינן להאמינם מצד  מיגו במקום עדים מאחר
המיגו ולא בעינן אלא למימר דמאחר דבנוסף לעדותם 
איכא מיגו ניזל בתרייהו ולא בתר הכת הא', מ"מ אף 
למימר דיחזק המיגו לכח עדותם  חשיב כעין מיגו 

היינו, דאף דאית בזה לנאמנות דמיגו במקום עדים,  ו
ם עדים, והוא באופן וזה חסרון דמיגו במקמ"מ אית ב

 אחר מתירוצם בסוגיין.
ובמש"כ התוס' בתירוצם הב' דמיגו לא יוכל לסייעם 
יותר מק' עדים, עי' חידושי הרמב"ן שכתב בסגנון 

וז"ל: ולאו קושי' היא שאין אומרים מיגו אחר קצת, 
תר ממה שהאמינה תורה משום בעדים להאמינן יו

בעדים אלא במקום חשש נוגעין  מיגו ולא נאמר מיגו
בעדותן כדאמרן לעיל וכו', הא בעלמא להימוני להו 
טפי מדינא לא אלא אי מעצמן נאמנין בעדותן אין ואי 
לא ליכא למימר נאמנין מיגו, עכ"ל.  )וכן הביא 

י ומשמע לכאורה דאין כונתו כדבר  הרשב"א תי' זו.(  
הניין יותר ממאי דמ התוס' דלא מהני מיגו נגד עדים

עוד ב' עדים, אלא דמדגיש דבעצם אין המיגו נותן 
להם יותר נאמנות ממה שנתנה להם התורה, וצ"ב 
מהו עומק שינוי זה.  וכמדומה ששמעתי ממו"ר זצ"ל, 
דלהתוס' לשיטתייהו דס"ל לקמן ל"ב ע"ב ד"ה 

יגו י בלא המ, א"כ הרוהלכתא דתו"ת כמאן דליתנהו
כאן, ונמצא דלא ליתנהו להעדים כלל לא לכאן ולא ל

בא המיגו לתת להעדים יותר נאמנות, אלא דמהני 
המיגו לומר דאכתי יהיה קיים עדות דהך כת, 
וכמשנ"ת לעיל, אשר על כן לא כתבו התוס' אלא דאין 
המיגו מוסיף להעדים כח נגד הכת הראשון ואכתי 

מב"ן ס"ל דתו"ת כמאן כמאן דליתנהו דמי.  אכן הר
במלחמות כתובות דף כ"ב  דאיתנהו, וכמבואר בדבריו
שאני ספיקא דתו"ת דלא גבי תו"ת אחד גברא ד

מוקמינן אחזקה, דיש כאן ספק גמור, וכונתו, דהכא 
ליכא למימר דתהני חזקה להכריע את הספק מאחר 
דתו"ת כמאן דאיתנהו.  אשר לפ"ז, הרי אף בלא מיגו 

דות, וע"כ דבא המיגו לומר דנאמין קיימי ב' כתי הע
יותר מאלו, אשר בזה שפיר כתב הרמב"ן דאין לאלו 

 להאמינם יותר ממה שהאמינם התורה, ודוק.
ובעצם דברי התוס' בתירוצם הא', לכאורה צ"ב, 
האיך שייך לומר בדברי רב חסדא דלא מהני משום 
דהוי מיגו במקום עדים, הא רב חסדא ס"ל לקמן ל"ג 

ן מיגו במקום עדים.  איברא דלרוב ע"ב דאמרינ
ם לא יקשה, דפירשו דלעולם אף רב חסדא ס"ל ראשונ

דמיגו במקום עדים לא אמרינן אלא דס"ל דעל ידי 
המיגו מתרצינן דיבורי', אכן לדברי הרשב"ם שפירש 
דבאמת ס"ל לר"ח דאמרינן מיגו במקום עדים יקשה 
מ"ט בתו"ת לא אמרינן מיגו.  )ואפשר דמוכרח 

"ל, דמאי ב"ם כתי' הב' או הג' דהתוס'.(  ואולי ילהרש
דס"ל לרב חסדא דאמרינן מיגו במקום עדים זהו 
משום כח הטענה דמיגו, כלומר, דעל ידי דאית לי' 
לבעל דבר כח לזכות בממון חזינן כאילו ליכא דיון 

אכן כל זה   .כלל והיכא דליכא נידון לא שייך עדים
דלא שייך גבייהו  במיגו דבעל דין, אבל בעדים ודאי

לגבייהו מיגו, ע"כ דהיינו למה כח הטענה, ואי מהניא 
לו לשקר דמיגו, ומה לו לשקר דמיגו ודאי דלא מהניא 

 נגד עדים, ועדיין צ"ע בזה.
ועוד  -פא(     תוד"ה וזו באה בפני עצמה ומעידה

אומר ר"י דהא לא שייך מיגו דאין דעת שניהם שוה 
ומאי דבאין כתב  -ן זהומה שירצה זה לטעון לא יטעו

חר אמרינן מיגו דבי תרי בכתובות ידם יוצא ממקום א
י"ח ע"ב, היינו משום דהתם הוי מיגו דאי בעי שתיק, 
כ"ה בתוס' שם.  וביאר הר"ן שם י"ט ע"ב )ז' ע"א 
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בדפי הרי"ף( דר"ל דהתם סגי שישתוק הא' בכדי שלא 
יחשב קיום, וכ"כ בנ"י בסוגיין.  והעיר הגרע"א 

ולא )וכן העיר בקוב"ש בסוגיין אות ק"כ, ות בכתוב
הביא דברי הגרע"א(, דלפ"ז אם היו ג' עדים, דאף אם 
ישתוק הא' מ"מ איכא שפיר קיום על ידי ב' האחרים, 
לא יהיו נאנמים בהך מיגו דאי בעי שתיק דכיון דלא 
סגי בשתיקת האחד הדרינן לכללא דמיגו דבי תרי לא 

י' נתיה"מ סי' פ"ב אמרינן, ע"ש שנשאר בצ"ע.  וע
ט"ו מש"כ לבאר דאפי' בג'  קיצור כללי מיגו אות

עדים איתא להך מילתא.  ועי' עוד בש"ך דיני מיגו 
אות י"ט  שהביא בשם ר"ש מקינון הסבר אחר בזה 
)אף דהוא עצמו לא הסכים לביאור זה(, דאף דקשה 
לומר ששני בני אדם יסכימו לדבר אחד, מ"מ גבי 

שפיר יסכימו שניהם לשתוק.  שתיקה איכא למימר ד
זה אתי שפיר דגם היכא דאיכא ג' עדים וע"פ ביאור 

 איתא לסברא זו, דלשתוק שפיר היו כולם מסכימים.
ואמאי לא מגבינן  -פב(     תוד"ה ורב נחמן כרב הונא

בי' והא סבירא לי' הכא כרב הונא דכשרים הם לעדות 
ף "והרי   -אחרת דמוקמינן להו אחזקת כשרות וכו'

דהיכא  בכתובות כ"ב )ט' ע"א בדפי הרי"ף( כתב
דאיכא תרי ותרי לא מוקמנין אחזקת כשרות וליתא 
בזה לדינא דרב הונא, ע"ש שכתב להוכיח מכאן 
דבתרי ותרי אחד גברא לא מוקמינן גברא אחזקת 
כשרות דידי'.  ומדברי התוס' מבואר דשפיר הוה 

ו מוקמינן הכא אחזקה, רק דליכא חזקה, כמו שכתב
כ"ב בתירוצם, וכן מבואר מדבריהם בכתובות 

דבתו"ת אחד גברא שפיר מוקמינן גברא אחזקתי'. 
ויסוד מחלקותם, דלא שייך להוציא ממון על ידי 
דמוקמינן אחזקתי' אלא אם כן אמרינן דהחזקה 

חזקה אלא בבחינת המסלקת את הספק, אבל אי אין 
"אל תפסילנו מספק", כלומר, דהספק מיהא איכא 

 דאי אפשר לפסול הגברא, כיון דסו"ס הספקרק 
מיהא איכא, מספק לא נוציא ממון.  אשר לפז"נ 

דהתוס' לשיטתם לקמן דבהכי פליגי הרי"ף והתוס', 
כ"ב ע"ב ס"ל דתו"ת כמאן דליתנהו דמי, אלא דאכתי 
מאחר דהיו תרי ותרי היה לנו להסתפק שמא פסולים 

נן הם, ע"ז שפיר מהניא חזקה למימר דלא מסתפקי
דליכא  בהכי והרי הם בכשרותם כמקודם, ומאחר

ספק שפיר מוציאין ממונן על פיהם.  אכן הרי"ף ס"ל 
דתו"ת כמאן דאיתנהו דמי, וכמו שכתבנו לעיל בדעת 
הרמב"ן, ומאחר דאף דהכחישו ב' כתי העדים זא"ז 

פשיטא דליכא למימר דתסלק מ"מ חשיבי כאיתנהו, 
ידים שהוא החזקה את הספק, דהא איכא עדים המע

שייכא אלא דין אל  פסול, ואי נימא בזה חזקה, לא
תפסילנו מספק, אשר זה  לא מהני להוציא ממון, 
וכנ"ל.  אמנם זה אינו אלא בתרי ותרי אחד גברא, 
אבל בב' כתי עדים המכחישים זא"ז שפיר ס"ל לרב 
הונא דמוקמינן כל כת אחזקתו, דהתם אין עצם התרי 

אלא על המנה רק  ותרי על כשרותם של העדים
ספק, אשר בזה שפיר ממילא הוא דלב"ד איכא 

אמרינן דמהניא חזקה למימר שלא יסתפקו, אבל 
היכא דגוף התו"ת הוא על העדים גופייהו כיון דתו"ת 
כמאן דאיתא ליכא למימר דלא מסתפקינן, ואין 
החזקה אלא בגדר אל תפסילנו מספק אשר לא מהני 

 להוציא ממון, וכמשנ"ת.
רי"ף ראיה מנ"ד דבתו"ת אחד גברא הביא הובמה ש

לא מוקמינן גברא אחזקתו, תמהו הראשונים מה 
ראיה הביא מכאן, דלא שייך למימר דמוקמינן 
אחזקה אלא בב' כתי עדים שמעידין באחד אבל בב' 
כתי עדים שמכחישים אלו את אלו מאי חזית 
דמוקמת עדי השטר בחזקתייהו אדרבה נוקי 

שם בכתובות לשטרא, עי'  אחזקתייהו הנך דמרעי
ר"ן.  והרמב"ן שם כתב בביאור בו רמב"ן במלחמותב

ראיית הרי"ף דהיא  מהא דקטנים היו, דנוקמי' 
אחזקה דר"ל דאין חותמין על השטר אלא א"כ נעשה 

דחה ראיה זו, דליכא שם בגדול.  ובחידושי הריטב"א 
לההיא חזקה כלל היכא דאיכא עדים דמכחישין לי'.  

רמב"ן מבואר דהיה שייך לאוקמי' במקום )ומדברי ה
 ו"ת אף בחזקה דאתיא מסברא כי הא דר"ל.(ת

ואמר מו"ר זצ"ל בביאור ראיית הרי"ף, דלא אתי עלה 
מצד חזקה דמעיקרא דהעדים, דבהא ודאי ליכא 

ראיה כיון דאיכא למימר נוקמי' לעדים האחרים 
אחזקתייהו, וכמו שהקשו הראשונים, אלא מצד 

הוא דאתי  די השטרזקת כשרות דעחזקת השטר וח
טר כאשר הוא לפנינו בחזקת כשרות הוא עלה, דהש

ובחזקה דעדיו כשרים, אלא דאיכא תרי ותרי לגבי 
כשרותו, אשר בזה הוא דהוקשה להרי"ף דנוקמי' 
השטר בחזקתו ונימא דשטר כשר הוא, ומכאן הוא 

שהוכיח דבמקום תרי ותרי לא אזלנין בתר חזקה.  
לא מוקמינן אלא אחזקה דמעיקרא והתוס' ס"ל ד

ה דהשתא כגון חזקת השטר.  וביאור ולא אחזק
פלוגתתם כמשנ"ת, דלהתוס' לשיטתייהו יסוד דינא 
דחזקה הוא דלא מסתפקינן כלל, כלומר, דמסלקת 
החזקה את הספק, אשר זה פשוט דלא שייך אלא 
בחזקה דמעיקרא, דבזה שייך למימר דלא מסתפקינן 

אבל חזקת עדי השטר, הרי על שנשתנה ממה שהיה, 
שדנים, וע"כ דליכא למימר בזה אלא אל  זה גופא הוא

תפסילנו מספק.  אכן הרי"ף לשיטתו דס"ל דבאמת 
כל חזקה במקום תרי ותרי אינו אלא דין אל תפסילנו 
מספק, וכמשנ"ת, אשר בזה שפיר שייך לדון גם 
אחזקת השטר ועדי השטר, ושפיר הוכיח מזה הרי"ף 

א חזקה דאל תפסילנו מספק אלא להחזיק דלא מהני
 ל לא להוציא, ודוק.אב

וכן אנוסים נמי לא  -פג(     תוד"ה ורב נחמן כרב הונא
מפקי להו מחזקת כשרות דאמרינן אנוסים היו 

מבואר דהקושי' היתה גם  -מחמת נפשות וכו'
מאנוסים, וכן מבואר דבאנוסים מחמת ממון דשפיר 

להו אחזקתייהו, וכן  שייך בזה חזקה שפיר מוקמנין
מבואר גם בדבריהם בכתובות דף כ' ע"א, ע"ש.  

בכשרותם הרי אינן  ולכאורה באנוסים חוץ מהנידון
מעידים שהיה דעת המתחייב והאיך מהני כלל הא אין 

וכבר עמד על עיקר דבר יודעים שהיתה כלל הלואה.  
זה בבית יעקב שם בכתובות, ע"ש שכתב דנהי 

ום, מ"מ באמירת בפנינו לוה דאיתכחש בציווי לחת
לא איתכחיש והקשו התוס' דעכ"פ יהיה מלוה על פה.  

ב דהא מבואר מדברי התוס' ו לכאורה צ"ודברי
בכתובות דף י"ח ע"ב ד"ה ואין אדם משים עצמו רשע 
דכשאמרו אנוסים היינו באו לומר שלא ראו המלוה.  
אם לא דנחלק דבאותם העדים עצמם שאומרים 

אמרינן דהוי כאומרים שלא ראו אנוסים היינו 
ההלואה כלל, דהיכא דאין כתב ידם יוצא ממקום 

שטר משום חוזר ומגיד יכולים אחר או לס"ד דליכא ב
לחזור ולהגיד, אבל באחרים אומרים שאנוסים היו, 
כיון דהשטר מתנגד ואומר שהיה הלואה, אין נאמנים 
במה שאומרים שאנוסים היו אלא דאין זה שטר אבל 

א היתה הלואה דלענין זה לא אתכחש, ועדיין לא של
צ"ע בזה, דעד כמה דליתא לעדותן שכתבו בציווי 

וב הוי השטר מפי כתבם ואין מקבלין עדותן הלוה ש
כלל אפי' לענין עצם ההלואה, וכה"ק שם בב"י, ע"ש.  
והרא"ש בכתובות באמת לא הקשה מאנוסים אלא 

 מפסולים, ע"ש.
ן אמר מו"ר זצ"ל, דהנה ונראה ביאור דברי התוס', וכ

העדים השניים אומרים שלא היה חוב אלא אין 
, כלומר "אינכם דחתמו העדים בלא דעת המתחייב

, ומיקרי ד"ז כאן נאמנים בדבר זה", כלשון התוס'
עדות על כשרות העדים ולא על גוף הממון, אשר 
ממילא שפיר שייך בזה דינא דרב הונא דלענין ממון 

הו וכשרים הם.  והנה אי נימא מוקמינן להו אחזקתיי
דגדר חזקה לשיטת התוס' הוא גדר ד"אל תפסילנו 

מר דכיון דלענין כשרותם מספק", לא יתכן למי
מוקמינן להו אחזקתייהו נאמנים הם לענין הממון, 
דהא מאי דמוקמינן להו אחזקתייהו אינו אלא 

וכיון דספק מיהא הוי  -אל תפסילנו מספק -מספק
היה דעת המתחייב בשטר והאיך הרי איכא ספק אי 

נאמינם כלל.  אלא היינו טעמייהו דהתוס' משום 
מדין ודאי, כלומר דאין מקום דס"ל דגדר חזקה הוא 

להסתפק, והיינו לשיטת התוס' דתו"ת ספיקא דרבנן 
בתוס' הרא"ש כ"ה ו , וכנ"ל,וכמאן דליתנהו דמי

לקמן דף כ"ו, אלא דהיה לנו מ"מ להסתפק, אשר לזה 
חזקה דלא נסתפק, וכיון דחזקה מסלקת מהניא 

עדותם  הספק שמא אינם כשרים, שוב מהניא
הדבר דליחשב אנוסים היינו  שבשטר.  ועדיין גוף
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עדות על העדים ולא על הממון צ"ע, אכן עצם מהלך 
דברי התוס' כן הוא לכאורה.  וכל זה בדעת התוס', 

דאין החזקה בתו"ת אלא  בסוגייןאכן דעת הרשב"ם 
ולדידי' מבואר דאף חזקה ל תפסילנה מספק,בגדר א

כעי"ז מהניא לענין ממון, דמאחר דפסקינן דהעדים 
יהיה מאיזה חזקה שיהיה, שוב מהניא עדותם כשרים 

  ככל עדות גם להוציא ממון.
ואומר ר"י דכי  -פד(     תוד"ה ורב נחמן כרב הונא

עי' תוס' כתובות כ' ע"א ד"ה  -אמרו קטנים היו וכו'
ר"נ אוקי תרי להדי תרי שהביאו גם תי'  אלא אמר

דהכא לא  אחר בזה, וז"ל בסו"ד: ורשב"א אומר
אחזקה כדאמר לעיל משום דאילו הוו מומינן להו 

וסברת הרשב"א, דהיכא קמן דלמא הוו מודו, עכ"ל.  
דאין ברור דאיכא עדות שכשרים כלל, דשמא היו 
מודים בדבר, לא שייך לאוקמי' אחזקתייהו, וז"פ.  

מאי דלא חשיבן בכה"ג חוזרים ומגידים, עי' שער ו
המשפט סי' כ"ט סק"ב שהוכיח מכאן דבתו"ת שפיר 

ולים לחזור ולהגיד.  וביאור הדבר י"ל, אי נימא יכ
דמאי דאינו חוזר ומגיד ילפינן לה מיקום דבר י"ל 
דיסודו הרי הוא דפסקינן כהגדה הראשונה ושוב לא 

הראשונה  מהניא הגדה שניה, אבל הכא דבהגדה
איכא תו"ת הרי לא פסקינן כוותה ושוב ממילא 

א  וע"ש בשעה"מ שהבי   יכולין לחזור ולהגיד.
דריב"ש סי' רס"ו פליג וס"ל דאף במקום תו"ת אינן 
חוזרין ומגידין, עי' מה שדחה השעה"מ דיתכן דאף 
להריב"ש לא אמרינן דאינן יכולין לחזור אלא היכא 

ם משים עצמו רשע דאמרי ששיקרו  ומשום דאין אד
 אבל בלא"ה יתכן דשפיר חוזרין ומגידין.

"י דרבא ואומר ר -פה(     תוד"ה ורבא כרב חסדא
דאמר חידוש הוא לא הוי אלא לפי המסקנא דאתי 

מאי דקשיא מדברי התוס' לעיל  -שפיר כרב הונא
 בע"א עי' לעיל אות ע"ה.

ובתוס' סנהדרין דף כ"ז, הובאו הדברים גם בתוס' 
שט"מ בשם ריצב"א, תירצו קושיית התוס' הרא"ש ב

דבבשר בחלב אמרינן דחידוש הוא באופן אחר, דכמו 
לי' כולי' יומא בחלבו מותר ובבישול אסור, דהא שרא 

וע"כ דמאי דאסור על ידי בישול חידוש הוא, כמו כן 
הכא דהמזימים כשרים, ע"כ דחידוש הוא דהמוזמים 

את פסולים, דהוה לן למימר דכמו דמכשירים 
המזימים כך נכשיר את המוזמים. )כ"ה בשט"מ(  

ש והעולם פירשו בדברי התוס' בסנהדרין דר"ל דחידו
בהיתר חשיב כחידוש גם באיסור, אכן מדברי הרא"ש 
מבואר להדיא דהכונה כנ"ל, דבכה"ג עצם האיסור 

דהנה  חידוש הוא.  ואמר מו"ר זצ"ל בביאור דבריו,
הוא, אכן גבי נקטינן דעד אחד בהכחשה לאו כלום 

שמואלביץ זצ"ל  דגדרא תרי ותרי ביאר מרן הגר"ח 
ת יש לה באמת דמילתא הוא דמקבלין כל כת, וכל כ

נאמנות, אלא דמאחר דלא ידעינן הי מינייהו אמת, 
נשאר הדבר בספק )וזה לכאורה דווקא אי אמרינן 

וכל זה בהכחשה, אבל  דתו"ת כמאן דאיתנהו דמי(.
כל הכחשה נשארו ב' כתי בדין הזמה נתחדש דאף דב

א נתבטלו, וכנ"ל, בהזמה העדות עם נאמנותם ול
א בהכחשה דלאו כלום בטלה עדות המוזמים כמו בע"

הוא.  ומאחר דבטלה עדות המוזמים היתה לכאורה 
גם עדות המזימים צריכה להתבטל, אלא דבכלל 

חידושא דהזמה הוא דלא בטלה עדות המזימים.  
דמאחר דיסוד החידוש  ועפ"ז יתבארו דברי הרא"ש,

דהזמה הוא דבהכחשה דהזמה נעשה כמין לאו כלום 
כשרים דעל ידי שבטלה הוא, כמו דאמרינן דהמזימים 

עדות המוזמים לא חייל ספק בכשרותם כלל, כמו כן 
היה לנו לומר דבטלה נמי עדות המזימים ולא נעשה 
על ידי עדותם ספק בכשרות המוזמים, אלא דחידוש 

עדות המזימים ונעשו המוזמים הוא דלא בטלה 
פסולים. וזה דלא כסתם הכחשה דאמרינן בי' דעדות 

 ידייהו נעשה ספק. ב' הכתות קיים ועל
והנה הקשה הגרע"א שם בסנהדרין על דברי התוס', 
דהא מאי דבעינן למיפסל למוזמים הוא מדין הכחשה 
בעלמא, ומה שייך בזה חידוש.  ולהמבואר בדברי 

אתי שפיר כפשוטו, דמאחר  הרא"ש בכונת התוס'
דהמזימים כשרים היה לנו לומר דגם המוזמים 

 כשרים, וע"כ דמאי דהמוזמים פסולים חידוש הוא.
 )ועי' שיעור מו"ר זצ"ל שהאריך בזה.(

פו(     ורבא עד כאן לא קאמר רב הונא אלא לעדות 
ביאור דברי הגמ'  -אחרת אבל לאותה עדות לא
א מוקים נהי דרב הולכאורה, וכן פירשו העולם, דנ

אחזקת כשרות ומכשיר לעדות אחרת ואף לאותה 
העדות היה צריך להיות כשר אי לאו דמוכחש, אלא 

ת אחת מאחר דמוכחש אחלק מן העדות דהעדו
אמרינן דעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה.  ונמצא 
דבעצם היסוד אי הוה מוקמינן אחזקת כשרות ליכא 

חת, רק דבעדות נפ"מ בין עדות אחרת לבין עדות א
אחת איכא משום בטלה מקצתה בטלה כולה.  ולישנא 
דהש"ס לכאורה משמע דלא כזה, דקאמר "עד כאן 

רב הונא", דמשמע בפשטות דבעדות אחת לא קאמר 
ועוד, דבדברי  ליתא לעצם יסוד דברי רב הונא.

הרשב"א ליכא למימר הכי, דהא אף בריש סוגיין 
בטלה  פירש הרשב"א דטעמא דרבא הוא משום

מקצתה בטלה כולה, ומ"מ סברו דתליא הך מילתא 
א ורב אי איכא למימר בזה במב"כ בפלוגתא דרב הונ

 מה שביארנו בזה. חסדא, עי' לעיל
אלא נראה דביאור דברי הש"ס מתבאר מתוך דברי 
הר"ח בשבועת מ"ז ע"ב, הבאנו דבריו לעיל, וז"ל: 
אמר רב הונא זו באה בפ"ע ומעידה וכו' פירוש רב 
הונא פסלה באותה העדות שהוכחשו בה ומכשירם 
בעדות אחרת כל כת בפני עצמה ועד מכת זו ועד מכת 

ורב חסדא פסלם בכל עדו זו בעדות אחרת פסולה 
שבעולם בין כל כת בפ"ע ובין אחד מזו הכת, עכ"ל.  

רב הונא כמו פסלה ומבואר מדבריו דבאותה העדות 
ורה אין דפסלה רב חסדא אפי' בעדות אחרת.  ולכא

אכן  הדבר כן, רק דבאותה סו"ס הרי איכא הכחשה. 
דיסוד מאי דפסלן רב חסדא לעדות ביאור דבריו, 
ום דממנ"פ אחד מהכתות פסולה אשר אחרת הוא מש

משו"ה איתרע חזקת כשרות דכולן.  ומאי דפליג עלי' 
רב הונא היינו משום דכי שייך לדון הך ממנ"פ, 

' הכתות יחד, אבל דווקאי היכא דבעינן לדון על ב
בעדות אחרת דמעידה כת אחת, ס"ל לרב הונא דלא 
בעינן למידן אלא אהך כת עצמה, אשר בזה ליתא 

פ, ושפיר מוקמינן לה אחזקתה. אך כל זה לממנ"
בעדות אחרת, אבל באותה העדות, בזה ודאי דאף 
לרב הונא צריכים לדון על ב' כתות העדות יחד, אשר 

תרע לחזקת כשרות והרי בזה אף רב הונא מודה דאי
דאף  "חהם פסולים.  וכן הוא ביאור המשך דברי הר

לה, לרב הונא אחד מכת זו ואחד מכת זו עדותן פסו
דכיון דאיכא אחד מכל כת שוב בעינן למידן אתרוייהו 

 יחד וליכא בזה לאוקמינהו אחזקת כשרות.
לא כאן ובהכי מדוייק היטב לישנא דהש"ס, דעד 

עדות ינן אחזקת כשרות אלא בקאמר רב הונא דמוקמ
אחרת, אבל באותה עדות מודה לרב חסדא דלא 

 מוקמינן אחזקת כשרות.
תא בחידושי הרשב"א והנה כדברי הר"ח כן אי

כתובות דף כ"ו, ע"ש שכתב, וז"ל: דלכו"ע לגבי אותה 
עדות עדותן בטלה דבהדי סהדי שקרי למה לי, עכ"ל, 

הונא  הרי מבואר להדיא דבאותה עדות ס"ל אף רב
ולפי זה יתבארו   23דאמרינן בהדי סהדי שקרי למה לי.

היטב דברי הרשב"א בריש סוגיין, דבס"ד דהש"ס 
ן דאף באותה העדות ס"ל לרב הונא הוה סבירא ל

דדיינין על כל כת עדות בנפרד, אשר ממילא מוקמינן 
להו אחזקת כשרות, ואף דעדות אבהתא ועדות חזקה 

ב הונא דינא דעדות הויין כעדות אחת, לא שייך לר
שבטלה מקצתה בטלה כולה, וכמו שביארנו לעיל 
בריש סוגיין, ורבא דאמר עדות מוכחשת היא ע"כ 

ו כרב חסדא דס"ל דלא מוקמינן אחזקת כשרות דהיינ
ובטלה נאמנות העדות לגבי מה שהוכחשו, ושוב 
אמרינן עדות שבמב"כ.  ולמסקנא אמרינן דבאותה 

א דאמרינן בהדי סהדי עדות מודה רב הונא לרב חסד

                                                           
אר בשט"מ כתובות כ"ב ע"א בשם קונטריסין דכל וכן מבו 23

מאי דפליג רב הונא אדרבה חסדא אינו אלא בשאר עדויות 
אבל באותה העדות גופה מודה ר"ה לר"ח דהעדים ספק 

 פסולים הם דבהדי סהדי שקרי למה לי, ע"ש.
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שקרי למה לי ולא מוקמינן להו אחזקת כשרות, ושוב 
לה, שייך אף לרב הונא למימר בטלה מקצתה בטלה כו

 ודוק היטב.  וכן אמר בזה מו"ר זצ"ל.
אכן כל זה לא יתכן אלא אי אמרינן דיסוד דינא דרב 
חסדא מבוסס אמאי דממנ"פ אחד מהם פסולים, אכן 

ות כ"ב ע"א עת ר"ת בכתובע"ח הבאנו ד לעיל אות
דע"כ פי' דברי רב חסדא באופן אחר, ע"ש ביאור 

מר מו"ר זצ"ל בדבריו, ולדידי' לכאורה ליכא למי
 כדברי הר"ח והרשב"א.

אי ענינא דבב' כתי עדים המכחישים זא"ז אף ה)וב
לרב הונא אין א' מכת זו וא' מכת זו מצטרפין, עי' 

ה וע"א כתובות דף כ"ג ע"א, עד אחד אמר נתגרש
אמר לא נתגרשה, תרוייהו בא"א קא מסהדי והאי 
דקאמר נתגרשה הו"ל חד ואין דבריו של אחד במקום 

ר"ן שם, וז"ל: וא"ת היכי מתוקמא שנים, והקשה ה
בחזקת אשת איש והא כיון שמכחישין זא"ז ע"כ חד 
מינייהו פסול הוא דמהאי טעמא אמרינן וכו' ב' כתי 

פני עצמה ומעידה וזו עדים המכחישות זא"ז זו באה ב
באה בפני עצמה ומעידה וכו' אבל לא א' מכת זו וא' 

ן דאין מכת זו וכו', עכ"ל, ע"ש שפירש דמיירי באופ
מכחישין זא"ז באופן דמשקר אלא מיירי דחד ס"ל 
דהיה קרוב לה וחד ס"ל דהיה קרוב לו.  אכן מדברי 
הרמב"ם פי"ב גירושין ה"ט שסתם הדברים משמע 

אלא מיירי אפי' באופן דממנ"פ חד דלא כדבריו, 
מינייהו משקר, ולדידי' יקשה קושיית הר"ן האיך 

ישים זא"ז.  נאמנים הם ומ"ש מב' כתי עדות המכח
ולכאורה י"ל דתליא בפלוגתת חכמי בריסק והש"ך, 

חכמי שצידדו עי' ש"ך חו"מ סי' ל"א סק"א שהביא 
לחלק בין תרי כתי עדים המכחישות זא"ז, בריסק 
צטרף א' מכל כת להעיד בעדות אחרת, לבין דאין מ

דים המכחישים זא"ז, דיתכן דשפיר מצטרפין שני ע
להעיד יחד, וכתב בש"ך דאין מצטרפין, ונסתייע 
מדברי הר"ן הנ"ל דמבואר הכי להדיא דאף בב' עדים 

ת המכחישים זא"ז לא היו מצטרפין להעיד שהיא אש
מר איש אי לאו דמיירי בזה אומר קרוב לה וזה או

חכמי קרוב לו.  והרמב"ם ס"ל לכאורה כמו שצידדו 
בריסק לחלק בזה בין ב' כתי עדים המכחישים זא"ז 
לבין ב' עדים המכחישים זא"ז.  והסברא לחלק בזה, 
דבשלמא בב' כתי עדים המכחישות זא"ז, הא מיהא 

עשה כל אחד לספק דעל ידי התו"ת נוצר ספק, ושפיר נ
יהו יחד, אכן בעד אחד פסול  עכ"פ כד דיינינן אתרוי

בהכחשה לאו כלום הוא, בהכחשה אמרינן דעד אחד 
ולא נוצר אפי' ספק ותרוייהו כשרים כמו שהיו קודם 
בלא לידת ספק כלל, אשר בזה שפיר אמרינן 
דמצטרפין כיון דלא חשיבן ספק פסולין כלל והוי 

חשה כלל.  ושמא י"ל דד"ז ממש כאילו לא היתה הכ
ו תלוי בדין תו"ת אי אמרינן אי איכא לחלק בינייה
דאי תו"ת או כמאן דליתא,  דתו"ת כמאן דאיתא

כמאן דאיתא, י"ל דהתם הוא שנולד ספק ושוב אין 
מעידים יחד משא"כ בעד אחד בהכחשה, אבל אי 
נימא דתו"ת כמאן דליתא, י"ל דאין לחלק בין תו"ת 

, דבב' האופנים הרי כמאן דליתנהו לבין ע"א בהכחשה
נן דאפ"ה איכא ספק בתו"ת ובעינן דמי, ומדחזי

תייהו, ומהאי טעמא אמרינן דאין לאוקמי' אחזק
מעידים יחד כיון דממנ"פ אחד פסול, ה"ה בעד אחד 
בהכחשה.  ושמא בהכי הוא דפליגי הרמב"ם והר"ן, 
אלא דאין הדבר ברור, דאכתי יש לחלק בין תו"ת 

לאו כלום דליתא, לבין ע"א בהכחשה, ד ןכמאדהוי 
 צ"ע בזה.( דיין, ועהוא

והנה לדברי הרשב"א נתבאר לעיל בביאור שו"ט 
דהש"ס דבס"ד דרבא דווקא כרב חסדא הוה ס"ל 
דאף דעדות אחת היא, מ"מ לרב הונא לא חל ספק 
בכשרותם משום דמוקמינן להו אחזקתייהו ולא שייך 

קנא חידש רבא בזה בטלה מקצתה בטלה כולה, ולמס
פק פסולים הם, דאף רב הונא מודה דלאותה עדות ס

בכתובות דלעולם  וכנ"ל.  אכן מדברי התוס' מבואר
מינן אחזקתייהו אף באותה עדות, קלרב הונא מו

ועוד, דבדבריהם לא מוזכר כלל בטלה מקצתה בטלה 
כולה )ואפשר דהוא משום יסוד המח"א דבהכחשה 

ה(.  ומפורש לא שייך בטלה מקצתה בטלה כול
בהתא חשיבא בדבריהם דס"ד דהש"ס היתה דעדות א

לה עדות אחת עדות אחרת, ומסקנת רבא היא דחשיב 
וכמש"כ הריב"א דאבהתא בלא אכילה לא מהני, 
אשר ממילא חשיב הכחשה אף לענין אבהתא, ולעולם 

 לאו מטעם במב"כ אתינן עלה.
והנה לשיטת הרשב"א הא מיהא הוה פשיטא להש"ס 

חמן דס"ל כרב הונא לא שייך בטלה מקצתה דלרב נ
ולה, דאיהו ודאי ס"ל דאין רב הונא מודה בטלה כ

העדות דספק פסולים הם, ודווקא רבא הוא  באותה
שכתב שחידש כן.  אכן יעויין חידושי הריטב"א 

בטעמא דרב נחמן, וז"ל: פירוש דכיון שהם שתי 
עדיות חלוקות ואפשר לזה בלא זה אע"פ שהוכחשה 

אחת קיימת ולא מיתמר בהא עדות שבטלה זאת ה
לה כולה, עכ"ל.  הרי מפורש דאף לרב מקצתה בט

בהכחשה דין בטלה מקצתה בטלה כולה  נחמן שייך
)ודלא כדברי המח"א(, ולא ס"ל הכא להכשיר עדות 
אבהתא אלא משום דב' עדיות הם.  ושו"ט דהש"ס 
בדברי רבא לדידי', דמתחילה הוה ס"ל דאף לרבא 

ת אחרת, וא"כ ע"כ דס"ל כרב חסדא חשיב עדו
כל עדיות שבתורה, אשר ממילא אף דפסולים הם ל
מ"מ פסולה עדות אבהתא.  ולמסקנא דב' עדיות הם 

שהם שתי עדיות, מ"מ כאחת חשיבי  ףאמר רבא דא
מאחר שהם על אותו ממון )כ"ה לשון הריטב"א(, 

כלומר, נהי ועדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, 
תת רב הונא ורב חסדא אי מוקמינן עצם פלוגדלענין 

ב' עדיות הם דזה תלוי בעצם החפצא אחזקת כשרות 
כלומר, במה שאמרו, אשר בזה ודאי דהויין דהעדות, 

דין מ"מ לענין ב' עדיות דהא על דברים אחרים הם, 
חשיבא כעדות אחת מאחר  בטלה מקצתה בטלה כולה

הוי דין תורה אחת, ומדבטלה שהוא על אותו הממון, 
ר כ"נ בביאו לק מעדותן להך דין תורה בטלה כולה,ח

פ דקדוק לשונו )ומו"ר זצ"ל ביאר דבריו דבריו ע"
 באופ"א(.

כלומר לא  -פז(     רשב"ם ד"ה אנן מסקינן ליה
מבואר מדבריו דמיירי שלא   -נחזיק את זה יותר מזה

היה האחד מוחזק בו מקודם, וכשלא הביא זה עדות 
ה שהביא עדות אבהתא, אבהתא נתנו הקרקע בידי ז

יני', וכשהביא השני גם אשר זהו פירושא דאנן אחת
דמעתה יהיה הדין כל הוא עדות אבהתא, אמרו 

דאלים גבר, אשר זהו פירושא דאנן מסקינן לי'.  
והתוס' הביאו ב' פירושים בזה, הפירוש הא', דהיה זה 
שלא הביא עדות אבהתא מוחזק בקרקע, וכשהביא 

ולא הוא הוציאו אותו מהקרקע, חבירו עדות אבהתא 
וכשהביא אף הוא עדות אבהתא  אנן אחתינן לי',

החזירו לו את הקרקע, אשר זהו אנן אסקינן לי'.  
והפי' הב' הוא כפי' הרשב"ם דמיירי שלא היה האחד 
מוחזק בקרקע ואנן מסקינן לי' ר"ל דנימא כל דאלים 
 גבר.  אלא דאיכא שינוי בין דברי הרשב"ם לבין פירוש

א כל שנוציאנה מידו ונימהב' דהתוס', דהתוס' כתבו 
אחר שנתברר שהיה הדין צריך להיות דאלים גבר, דמ

כדא"ג שוב מוציאין מיד זה שנתנו לו קודם שהביא 
השני עדות אבהתא, ואילו מדברי הרשב"ם משמע 
דאין מוציאין אותו מידו, רק אומרים דיש לו להשני 

דכתב הרשב"ם דאנן זכות תפיסה מדין כדא"ג, 
תר מזה, כלומר, מסקינן לי' ר"ל דלא נחזיק את זה יו

ין המוציא דלא יפעול מה שהקרקע אצלו שיהא בזה ד
מחבירו עליו הראיה, אבל לעולם אין מוציאין את 
הקרקע מידו, כדמדוייק ממה שכתב הרשב"ם כלומר 
וכו', דהוצרך לבאר דאין פירושא דאנן מסקינן לי' 

אין מידו.  וצ"ב מהו יסוד פלוגתתם כפשוטו שהמוצי
ו בגדר דינא דכל דאלים גבר אי בזה.  ואפשר דנחלק

הוי פסק, צדקו דברי התוס'  הוי פסק או סילוק, דאי
דהב"ד פוסקים בקום ועשה כל דאלים גבר ופועלים 
שיהא הקרקע במצב של כל דאלים גבר, כלומר, לא 
אצל זה ולא אצל זה.  ואילו הרשב"ם יתכן דס"ל 

ואין ב"ד פועלים דאין כל דאלים גבר אלא סילוק, 
לעולם אין ב"ד קו"ע, אשר ממילא ס"ל דבזה ב

מוציאין את הקרקע מזה שהיה בה, רק מעתה יהא 
הדין דכל דאלים גמר ויהיה לו להשני זכות תפיסה 
בה, ועדיין צ"ע בזה.  )שו"ר שכדברים האלה אמר גם 

גבר פסק מו"ר זצ"ל, אלא שצידד דאף אי כל דאלים 
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 הוא מ"מ מאחר שהראשון ירד לקרקע כדין לא היה
 לב"ד להוציאו מידו.(

פום פירוש הראשון דהתוס' דמיירי סוגיין לוהנה 
שהיה זה שלא הביא עדות אבהתא מוחזק בה 
מקודם, כתבו הראשונים דאילו לא היה כך אלא לא 
היה אחד מהם מוחזק בו מקודם והורידו ב"ד את זה 

א לקרקע, )אשר הוא הנידון שהביא עדות אבהת
ולפי' הב' דהתוס'(, לא  בסוגיין לפירושו של הרשב"ם

לא היינו מוציאין את היה דינא בזה כל דאלים גבר ו
זה שהביא עדות אבהתא מקודם מהקרקע.  ועי' 
חידושי הרמב"ן שכתב דלא שייך בזה למימר כל 
דאלים גבר, "שלא מצינו בעדים ועדים כל דאלים גבר 

אורייתא הוא כדאתמר ביבמות ואמרינן דספיקא ד
ינן כל דאלים גבר אלא היכא נמי לקמן דלא אמר

עדים ועדים ליכא דאיכא למיקם עלה דמילתא ו
למיקם עלה לעולם הוא טפי מההיא דשודא".  
ומבואר מדבריו דמשום דתרי ותרי ספיקא דאורייתא 
ס"ל דלא שייך למימר בזה כל דאלים גבר, וצריך 

מה שייך דין כל דאלים גבר לשאלה אי ביאור לכאורה 
יתא או ספיקא דרבנן.  וכונתו תו"ת ספיקא דאורי

ודו פסק דין, דזה שגובר על לכאורה, דכדא"ג הוי ביס
חבירו ומחזיק בה אמרינן דנעשה מוחזק ועל השני 
להביא ראיה, וס"ל להרמב"ן דלא שייך פסק זה אלא 

די היכא דליכא ספק בעצם, בזה שייך למימר דעל י
תפיסתו נעשה כשלו ועל חבירו להביא ראיה, ובשלמא 

י תו"ת אינו אלא ספיקא דרבנן הוי פירושא א
א ספק בעצם ושפיר מהני בזה תפיסתו דמילתא דליכ

לעשותו מוחזק, אבל אי תו"ת ספיקא דאורייתא הוי 
כלומר, דהרי איכא עדים ספק בעצם על ידי התו"ת, 

מי עדים שאומרים שהוא של האחר, ואף דאיכא נ
תו לא תועיל תפיסשאומרים שהוא של זה שגבר, מ"מ 

.  נגד העדים המעידים שהוא של חבירו ולעשותו כשל
ואי נימא דלהרשב"ם אין כדא"ג אלא סילוק, לא 
קשיא ד"ז כלל דהא באמת אין הב"ד פוסקים בזה 
כלום אלא מסתלקין מהדין תורה, ולדברי התוס' 

צ"ל ולכאורה , דצידדנו דס"ל דהוי כדא"ג פסק דין
איכא ספק דפליגי בזה על הרמב"ן וס"ל דאף היכא ד

אכן למאי דס"ל   בעצם שייך פסק דין דכדא"ג.
להתוס' דתו"ת כמאן דליתנהו דמי, הרי אף דספיקא 
דאורייתא היא מ"מ ליתא להעדות, דהא כמאן 
דליתנהו דמי, ושפיר שייך בזה פסק דכל דאלים גבר, 

 ודוק.
לפיכך תצא  -פח(     רשב"ם ד"ה בזמן שבאו עדים

לה מב"ד היו אוסרין שהרי באיסור נשאת שאילו שא
לכאורה מדבריו דאף מאי דס"ל מבואר  -לה לינשא

לרמב"י דבבאו עדים ואח"כ ניסת תצא אינו מעיקר 
הדין אלא משום שנשאת באיסור, ולכאורה צ"ב דהא 

.  וכן ספיקא דאורייתא היא והאיך נימא דלא תצא
יקשה אמאי דבנשאת ואח"כ באו עדים לא תצא 

אורייתא הוא.  ומדברי אמאי לא תצא, הא ספיקא ד
התוס' מבואר דאף לכתחילה הוה אמרינן מצד 

י דינא דלא תצא )אילו היה בזה זילותא זילותא דב
דבי דינא(, והא ודאי דצ"ב, דהא ספיקא דאורייתא 

ב מבואר , דבסוגי' דיבמות פ"ח ע"בהוא.  ועוד צ"
דילפינן להך דינא דרמב"י דבבאו עדים ואח"כ ניסת 

ו, הרי דדאורייתא הוא ולא תצא מקרא דוקדשת
כ"ב  משום זילותא דבי דינא, וצ"ע.  עי' פנ"י כתובות

רע"א החדשות סי' מ"ט גמש"כ בזה, ועי' תשו' ה
 מש"כ ליישב הסוגיות.

ואפשר די"ל דלעולם אין כונת הרשב"ם במש"כ 
ב"ד אוסרין אותה לינשא  ות משום שהידבאיסור נשא

ונתו, דאף לומר דאין מאי דתצא אלא דרבנן, אלא כ
אי דינא דתצא דאורייתא, אינו מצד ספיקא 

דכיון דברי לה ונשאת לאחד מעדיה דאורייתא, 
ולדידהו ליכא ספק כלל לא שייך בזה לאסור מצד 
ספיקא דאורייתא לחומרא, וכל מאי דתצא אינו אלא 

 הוי נישאתדכיון דמצד ב"ד ב"ד, כלומר, משום דין ב
ם היו אוסרים , דהרי אילו היתה באה בפניהאיסורב

חייל עלייהו חיוב להפרישה ממה אותה לינשא, 
שבעיניהם הם נישואי איסור, אשר זהו יסוד דינא 

ודין זה לא שייך אלא בבאו עדים ואח"כ דתצא.  

ניסת, אבל בנישאת ואח"כ באו עדים, הרי לא היו 
ם הנישואין נישואי איסור, דהא בהיתר נישאת, עצ

יאה, אלא דמאחר ולית בזה דינא דאורייתא להוצ
דבעיני הב"ד הוי ספק איסור, עכ"פ מדרבנן היו 

יאה, אשר בזה אמרינן דמשום זילותא צריכים להוצ
דבי דינא לא תצא.  ומדוייקים היטב דברי הרשב"ם 

ום דכל מה שתצא בבאו עדים ואח"כ נישאת הוא מש
שבאיסור נשאת, דמעשה הנישואין היה באיסור, ולא 

 יין נישואי איסור.כתב דהנישואין עצמן הו
וכן יתבאר מה דלא אמרו בברייתא דמיירי דווקא 
בנשאת לאחד מעדיה ואומרת ברי לי, דלכאורה, הרי 
דווקא בכה"ג הוא דאמרינן דלא תצא.  אלא היינו 

ן על טעמא משום דבברייתא לא דנו אלא מצד הדי
 ב"ד ולא מצד ספיקא דאורייתא לחומרא, וכמשנ"ת.

, ע"ש נו פירוש אחר בסוגייןומדברי הר"י מגאש למד
שכתב, וז"ל: אלמא אע"ג דאתו סהדי השתא דאשת 
איש היא ואלו אתו מעיקרא מקמי דתנסיב לא הוה 
שבקינן לה לנסובי כיון דלבתר דאינסיב הוא דאתו לי' 

מספק לא מפקינן לה הני סהדי ואכתי ספק א"א היא 
גברא  דהא איכא סהדי דנשאת על פיהם דקא מתותי' 
האי דלאו א"א היא ולא מפקינן לה מתותי' מסהדי 

בעל שני אלא בראיה ברורה דהך בעל ראשון לא מת 
א"נ לא גרשה הכא נמי אע"ג דאתו סהדי השתא 
דאבהתי' היא ואלו אתו מעיקרא לא הוה נחתינן לי' 
להאיך כיון דלבתר דאחתי לי' להאיך הוא דאתו להו 

יני הני סהדי ואכתי ספיקא היא דהא איכא סהדי אחר
אי מסלקינן לי'  דקא מסהדי דאבהתי' דהאיך הוא אמ

מספיקא נוקמא בידי' כדאיתא עד דמיית ראיה 
ברורה דאבהתי' היא ולא דאבהתי' דהך והוה עלה 

דיסוד הדין אידך המע"ה, עכ"ל.  וביאור עצם דבריו, 
דלא תצא הוא דמאחר שנשאת על פי עדים, הרי היא 

אר ספק, מספק עתה בחזקת אשת השני, ועד כמה דנש
מקבלין הכת הב' לבטל  ןדאי, לא מפקינן לה מחזקתה

ומזה הוא דילפינן לנ"ד דמאחר דע"פ הכת הא', 
העדים הוא בחזקת הראשון, מספק אין מוציאין 
ממנו אף כשהביא זה עדי אבהתא.  ולדברי הר"י 
מגאש אתי שפיר מאי דדין זה הוא דווקא היכא 

שהתירוה דנשאת ולא כשהתירוה לינשא, דהא כ
וכן מדוייק ממה   .לינשא אכתי אינה בחזקת השני

שכתב דמספיקא לא מפקינן לה מתותי' גברא דהא 
די דלאו א"א סהאיכא סהדי דנשאת על פיהם דמ

היא, דאף אחר שבאו עדים דאכתי אשת איש היא 
אכתי קיימא עדות הראשונים, דתרי ותרי כמאן 

לין כל נהו עכ"פ בכה"ג דלא באו יחד כיון דמקבדאית
באו יחד דאמרינן דאין ודלא כהיכא ד ,אחד בפני עצמו

מקבלין אף אחד מהם וממילא כמאן דליתנהו דמי.  
)וע"כ צריך לחלק כך, דבדברי הר"י מגאש לעיל ד"ה 
א"ל האי עדות מוכחשת היא כתב הר"י מגאש להדיא 

ודווקא משום זה הוא דאין מוציאין  דכליתנהו דמי(,
לו היינו אומרים דתו"ת אותה מבעלה השני, דאי

, הרי מאחר שבאו עדים אף בכה"ג כמאן דליתנהו
ונמצא דלא נתגרשה בטלה לה עדות הראשונים, 

דאינה בחזקת השני על ידי עדים, וליכא אלא ספק 
 בלא מוחזק, אשר ודאי מחמרינן בזה.

אלא דדבריו לכאורה תמוהין האיך יפרנס את סוגיין 
תצא הוא משום  דמבואר להדיא דדינא דרמב"י דלא

לו לדבריו הרי מעיקר הדין הוא זילותא דבי דינא, ואי
מבואר משום שהיא בחזקת השני, וגם בהמשך סוגיין 

דתליא הך דינא דרמב"י באשלי רברברי להדיא 
 שנחלקו לענין זילותא דבי דינא, וצ"ע.

דהא נתבאר דכל יסוד אכן נראה דכך הוא פשר דבריו, 
ה משום דאכתי קיימא מאי דאמרינן דלא תצא הוא ז

א דבכה"ג שבאו קודם עדי גירושין העדות דגרושה הי
או מיתה הרי הם כמאן דאיתנהו אף שבאו אח"כ 

מאי עדים דאכתי אשת איש היא.  ויתכן דלולא 
זילותא דבי דינא היו מקבלין את עדות לדחיישינן 

, ומאי דלא ומוציאין מחזקת הראשוןהכת הב' 
כת הא' לחוד אף לאחר אמרינן הכי אלא דנין על ה

ין זה אלא משום דזילותא דבי דינא דאתי כת הב', א
הוא להרוס הדין הא' ולשוויי לכת קמאי כמאן 

ולרב נחמן דדנין על ב' הכתים יחד ונמצא יתהו, דל
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דמעולם לא היה עדות א' לא שייך בזה זילותא דבי 
ועדיין דינא, דהרי הוי כאילו באו תרי ותרי מעיקרא, 

שו"ר שכ"כ הגמרש"ש בהגהותיו לר"י   צ"ע בזה.
 גאש, ע"ש.מ

אלא קול  -פט(     רשב"ם ד"ה אבל אין עליו עוררים
מבואר מדבריו דהא מיהא הוה ידעינן  -פסול בעלמא

כבר דבלא קול ודאי דהוה מכשרינן לי' מצד חזקת 
אבהתא, ומאי דבעינן אפי' עד אחד להכשירו אינו 

 אלא משום דאיכא קול  שהוא פסול.
הוי  -רשב"ם ד"ה דרבי אלעזר סבר ערער חד     (צ

מבואר  -ערער ואין עד אחד נאמן עליו להכשירו
מדבריו דאילו הוה אמרינן דערער חד הוי ערעור הוה 
בעינן ב' עדים להכשירו, והוא תמוה לכאורה ,דהא 
אף אי ליכא אלא עד אחד המכשירו הרי הוי עד 

לי'  ןנהערעור עד אחד בהכחשה ושפיר הוה מוקמי
וכי תימא דהכא ליכא חזקת כשרות,   אחזקת כשרות.

דאיתרע לה לחזקת כשרות על ידי הקול, מעתה יקשה 
להיפך, האיך ס"ל לרשב"ג דערער חד לא הוי ערעור 
וכשר הוא על פי עד אחד המכשירו, הרי הוי הך עד 
המכשירו עד אחד בהכחשה וליתא והיה לנו לפוסלו 

 .במאחר דאיכא קול לפסול, וצ"
ואמר מו"ר  זצ"ל בזה, דמהא חזינן דמאי דהוה מהני 

דיהא נאמן לפסול, ערער חד לאו היינו בתורת נאמנות 
אלא דהוה מהני מדין "ערער", כלומר, דהגם שאינו 
נאמן בתורת עדות לפסול, דבזה ודאי דבעינן ב' עדים 
כבדבר שבערוה, מ"מ מהניא עדותו בתורת ערער, 

ול הרי זה פועל ספדמאחר שאמר עד אחד שהוא 
ריעותא בחזקת כשרות, ושוב ממילא הוי האדם ספק 
פסול.  ונפ"מ במאי דהוא מדין ערער ולא מטעם 
נאמנותו, דמצד נאמנות איכא יסוד דעד אחד 
בהכחשה לאו כלום הוא ונתבטלה נאמנותו, אבל מדין 

אף דעד אחד מעיד כנגדו, מ"מ כיון ערער נראה ד
אכתי הרי קיים  לודאיכא עד אחד שאמר שהוא פס

הערעור על חזקת הכשרות.  אלא דמסקינן דא"ר 
, כלומר, דליכא דין יוחנן דאין ערער פחות משנים

ערער בלא נאמנות, ולעולם אינו נפסל ולא איתרע 
חזקתו אלא על ידי נאמנות, אשר לזה ודאי דבעינן ב' 

 עדים.
והביא מו"ר זצ"ל ראיה לזה מסוגי' דגיטין דף ט' ע"א 

ין רתא במתני' ריש גיטין אם יש עליו עוריאדאהא ד
יתקיים בחותמיו אמרו ערער כמה אילימא ערער חד 
הא"ר יוחנן אין ערער פחות משנים וכו', ע"ש.  והך 
ס"ד דיהא ערער חד תמוה לכאורה, דהא איתא 
במתני' אם יש עליו עוררין יתקיים בחותמיו, כלומר, 

סגי  אלדבעינן קיום בב' עדים, והשתא תמוה אמאי 
והמוכרח ער, אתמהה.  רבעד אחד להכחיש את המע

ומבואר מזה כמשנ"ת, דמאי דהוה מהני ערער חד לאו 
מצד נאמנותו דעד אחד הוא אלא משום תורת דין 
ערער שעליו, ואי חשיב ערער דחד ערעור, שוב איתרע 
חזקת כשרות דהשטר, ושטר דאיתרע חזקתו כשרותו 

 עדים. 'בצריך קיום שטרות, דהוא על ידי 
עוד הביא מו"ר זצ"ל בזה דברי רש"י בכתובות דף 
כ"ב שכתב דטעמא דאין עד אחד יכול לפסול אדם 
לעדות הוא משום דאין ערעור פחות משנים.  והתם 
הא פשיטא דבתורת נאמנות אין עד אחד נאמן לפסול 
חבירו לעדות, ומה היה צריך רש"י להך כללא דאין 

ם הכונה כנ"ל, תהערעור פחות משנים.  אלא דאף 
דאילו היה ערער דחד ערעור הוה איתרע חזקת 
כשרותו של האדם ושוב לא היה ראוי להיות עד, 

 דספק פסול הוא, ודוק היטב בכל זה.
 
 
 
 

 ל"ב  ע"א
מן הכהונה עד  -צא(     רשב"ם ד"ה ואחתיני'

מבואר  -שיבדקו את הדבר שמעלה היא בכהונה וכו'
תו ע"פ הקול אינו ואמדקדוק לשונו דמאי דמורידין 

משום דמהני הקול לפסול, אלא כל יסוד דינא דקול 
אחתיני'  -הוא דמאחר דאיכא קול טעון הדבר בירור

, ומשום מעלה עד שיבדקו את הדברמן הכהונה 

בכהונה הוא ולא משום נאמנות כלל.  ומדברי התוס' 
ד"ה אין ערער פחות משנים מבואר להדיא דלא 

לאפוקי אלא עד אחד אבל  כהרשב"ם, שכתבו דלא בא
הקול פוסל, דקול פוסל כדמסקינן, הרי דס"ל לדידהו 

ואדרבה, מבואר מדבריהם בד"ה והאמר רבי יוחנן 
דקול עדיפא אפי' מעד אחד.  ולדברי הרשב"ם אין 
הדבר כן, דעד אחד דמהני )אי לאו דאין ערעור פחות 
משנים( הוא משום דמערער חזקת הכשרות ושוב הוי 

קול לא אמרינן דהוי בעצם ספק  ומצד פסול,ספק 
פסול, רק דטעון הדבר בירור ומורידין אותו עד 
שיתברר.  והתוס' הביאו ראיה לדבריהם דקול עדיפא 
מעד אחד מהא דקול פוסל ואין עד אחד פוסל, 
ולהרשב"ם לשיטתו ליכא ראיה כלל,  דבעדות לא 
אתינן עלה אלא בתורת פסול, אשר בזה מסקינן דאין 

משנים, כלומר, דבעינן נאמנות דעדות  פחות ערעור
לפוסלו, ואילו מאי דעל ידי קול מורידין אותו אינו 
מפאת נאמנות כלל, דבקול ליכא נאמנות, אלא דבכדי 
לחוש להקול מורידין אותו עד שיתברר הדבר.  וגבי 
עדות לא שייך לומר דנחתיני' עד שיתברר, דממנ"פ, 

ל שהוא בפי ע מקוה גרואין אין מאמינים להם הרי ז
כל, ואי מאמינים להם הרי ודאי דפסול מצד 

 נאמנותם, וז"פ.
והנה דנו התוס' בד"ה ונפק עלי' קלא ואחתיני' אמאי 

מאי דהורידוהו מחמת הקול בליכא זילותא דבי דינא 
ושוב העלוהו על פי העד אחד, ע"ש מש"כ בזה.  
ולשיטת הרשב"ם לא קשיא כלל, כאשר כתב הוא 

דחיישינן לזילותא דבי דינא, דהא מאי עצמו בד"ה 
דאחתיני' על ידי הקול אין פירושו שפסלוהו, אלא 

אחד  שהורידוהו עד שיתברר הדבר, ומועיל העד
ון הרשב"ם, דעל ידי הע"א את הקול, כלשלהשבית 

אמרינן דשפיר נבדק הדבר, ולית בזה משום זילותא 
דבי דינא כלל.  והתוס' שהקשו ולא כתבו כן אינו  

לא לשיטתם דבקול מצד פסול אתינן עלה, בזה א
שפיר שייך דאיכא זילותא דבי דינא במאי דמעיקרא 

 פסלוהו ואח"כ הכשירוהו, ודוק.
מר ר' יוחנן דלא והנה כתב הרשב"ם בד"ה והא א

איתפרש היכא קאי, ואילו התוס' כתבו דר' יוחנן 
עיקר דבריו אהך משנה איתמר.  ונראה דהרשב"ם 

יד מזה, דהא הקשו התוס' דאי קאי לשיטתו ע"כ דנא
ר' יוחנן אהך מתני' דר"א ורשב"ג, האיך פרכינן מיני' 

תרי אלא היכא בסוגי' דגיטין, דילמא לא בעינן ערער 
מכשיר, ומשא"כ התם, ותירצו התוס' דאיכא ע"א ד

דהגמ' ידע דר' יוחנן מיירי כדמסיק דיצא עליו קול 
סיר להר ישכשהוא בן גרושה ואח"כ בא עד אחד דמ

הקול וכו', ובכה"ג א"ר יוחנן דאין ערער פחות משנים 
ואע"ג דעד אחד שהכשיר והקול כליתנהו דמי שהרי 
העד גרוע מן הקול אם לא החזקה.  אכן כל זה 
להתוס' לשיטתייהו דקול מדין פסול אתינן עלה ועד 
הפוסל גרוע מקול, וכמו שהוכיחו התוס', אכן 

לי נינהו, דאין להרשב"ם לשיטתו עד וקול תרי מי
הקול פועל אלא דצריכים בירור אבל לעולם אינו 
פוסל, וכמשנ"ת, ולדידי' פירושא דעד אחד הוא דהוא 

שב"ם המסלק את הקול, וכמש"כ הרהוא הבירור 
דבמקום קול עד אחד מהימן, ונמצא לדידי' דשפיר 
קאי עד אחד המכשיר נגד הקול ולא נתבטל, ולפ"ז 

דאי קאי ר'  מה עומדת,קושיית התוס' עדיין במקו
יוחנן אהך מתני' האיך פרכינן מיני' בסוגי' דגיטין, 

י' נאמרו דברי ר' יוחנן, אשר על נוע"כ דלאו אהך מת
רש היכא קאי, ודוק כן כתב הרשב"ם דלא איתפ

 היטב.
כתבו התוס' בד"ה ואתא חד סההדא דאסקיני', והנה 

וז"ל: ואע"ג דאמרינן בפרק המגרש דלא מבטלין קלא 
בי גרושה לכהן משום דאית לי' תקנה אבל הכא דאי ג

לא מססיקנא לי' פסול לעולם מבטלין אי נמי 
רומה דרבנן הקילו, עכ"ל.  ולדברי הרשב"ם שכתב בת

לאו קול גמור הוא אלא סוג קול בעלמא  דקול דהכא
שאינו מחייב אלא בדיקה, לא יקשה קושיית התוס', 

בדיקה,  כלל, דכל יסוד קול זה אינו אלא לחייב
ומהניא אפי' בדיקה דעד אחד.  שו"ר שכ"כ בשט"מנ 
כתובות דכ"ו בשם שיטה, ע"ש ד"ה ורש"י ז"ל כתב, 

 י שם )דהוא כסוגיין( דנפקשכתב דלמה שכתב רש"
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עליו קול בעלמא ולא עדות, ר"ל בזה לומר דלא הוי 
קול גמור ואינו אלא מצריך בדיקה, אשר משום הכי 

   קלא.לא קשיא מהא דלא מבטלינן 
 -ן דאחתיני'ודר' אלעזר סבר כי צב(     רשב"ם ד"ה

אף על פי שיש לצרפו עם הראשון ולהכשירו לזה 
ברא אחזקי' דכשרות גדאוקי תרי לבהדי תרי ואוקי 

קמייתא דהוה מוחזק לן באבוה דכהן הוא וגם 
 -הכשרנוהו תחלה על פי עד אחד קודם שבאו עוררין

למימר בהו דאוקמי' הרי דהביא ב' עניני חזקה דשייך 
אבהתא שהיה אביו כהן, וחזקת  אחזקי', חזקת

כהונה דידי' שהוחזק ככהן מתחילה על ידי העד אחד.  
קינן לי' לא הזכיר בהאי ענינא ולהלן ד"ה ואנן מס

קמייתא דאסקוהו על פי עד  הגופא אלא לחזק
הראשון , ולא הזכיר חזקת אבהתא כלל, וצ"ע.  

קא מיפלגי לא הביא אלא ובד"ה והכא בלצרף עדותן 
 עי' ביאור דבר זה לקמן אות צ"ג.  לחזקת אבהתא,

ובעיקר יסוד הך חזקת אבהתא, עי' חידושי הריטב"א 
ה ורשב"ג סבר דכתב דר"ל דחזקה הוא ד"בסוגיין 

דלא הוה עבר ונסיב דליהוי בנו בן גרושה ובן חלוצה, 
הרי דלדידי' הוי הך חזקה ביסודה כמין חזקה מבררת 

הוא.  ומלשון הרשב"ם שכתב דיסוד החזקה  דכשר
הוא דמוחזק באבוה דכהן הוא משמע לכאורה דלא 
 כדבריו, אלא מאי דמוקמינן לי' אחזקה הוא דכמו

דאביו היה כהן כך הוא כהן, וכן משמע לכאורה גם 
מדברי התוס', וצ"ב דהא חזקה זו אינה חזקה מבררת 

כמו דמניחין שאביו כהן וכמין חזקה דמעיקרא אלא 
ן, וזה צ"ב לכאורה, דהא הבן אין לו כן נניח דהוא כה

חזקה כלל שהוא כהן ולא היה לו חזקה מעולם, והאב 
חלל מ"מ נשאר האב אף שנשא גרושה ונעשה הבן 

דדין האב בחזקתו.  ובקוב"ש אות קל"ב כתב לבאר 
שיהא בנו כמוהו, ואם נפסול את הבן הוא השתנות 

אב בחזקתו שלא בדין האב, אשר בזה מוקמינן לה
נשתנה דינו, ע"ש בדבריו.  והוא לכאורה כונת 

בוה דכהן הוא, דמה הרשב"ם במש"כ דמוחזק לן בא
 וא בכלל עצם היותו כהן.שיהיו בניו כהנים כמוהו ה

וצידד מו"ר זצ"ל ביסוד הך חזקה, דבפשטות אם לא 
מצד האם, מצד האב הרי צריך הבן להיות כהן כשר, 

אב היא סיבה לכשרות הבן ונמצא דכשרות כהונת ה
אם לא דנתחדש פסול אחר, אשר ממילא לא 
מסתפקינן שמא חייל בו פסול, ואין זה חזקה 

רות דבמקום שהאב כמין חזקת כש דמעיקרא אלא
 כשר אין צריך לברר כשרות הבן כלל.

ואע"ג  -צג(     תוד"ה ואתא חד סהדא ואסיקני'
שה דאמרינן בפרק המגרש דלא מבטלין קלא גבי גרו

לכהן משום דאית לי' תקנה אבל הכא דאי לא 
א לי' פסול לעולם מבטלין אי נמי בתרומה מסיקנ

ב' של בפשטות היה נראה דתירוצם ה -דרבנן הקילו
התוס' פליג אתירוצא קמא וס"ל דאף היכא דלית לי' 
תקנה לא מבטלינן קלא והכא אינו אלא לתרומה 

ה ומה דרבנן.  אכן עי' נו"ב אה"ע קמא סי' ס"ה ד"
שפלפל שכתב דאף לתירוץ הב' ודאי מבטלינן קלא 
היכא דלית לי' תקנה, ,אלא דס"ל דמאי דאיסר 

ה דהא יכול לעולם לתרומה לא חשיב דלית לי' תקנ
לאכול חולין,  וכמו בקול דגרשוה דאין מבטלין 
ותיאסר לכהן ולא חשיב דלית לה תקנה כיון דיכולה 

 לינשא לישראל.
'( דהיכא עוד יותר )דלא כהתוסוע"ש עוד שרצה לחדש 

דלית לי' תקנה לא משגחינן בקלא מתחילה, ע"ש 
 מש"כ עפ"ז בדברי רש"י.

אין נראה לר"י דלמה ו -(     תוד"ה אנן מסקינן לי'דצ
האם לבן הואיל ואינו יכול להיות  לא יועיל חזקת 

שתהא האם כשרה אם לא יהיה הבן כשר ועוד דהכא 
מהניא לי' חזקת האב  אע"ג דעל הבן מעידים לפסלו

 -עי' תוס' קידושין ס"ו וכתובות כ"ו ע"ב -להכשירו
י בין נוסח והנה בקושיית התוס' הא' איכא שינו

ין ונוסח קושייתם בכתובות קושייתם בסוגי
ובקידושין, דהתם הקשו ממה דק"ל דחזקת אם מהני 
לבת, ואילו הכא הקשו מסברא דאי אפשר שתהא 

בן כשר.  ועי' אפיקי ים האם כשרה אם לא יהיה גם ה
ח"א סי' כ"ז שכתב בזה לחלק, דהא מיהא פשיטא 

ם פסקו על האם שהיא כשרה, אף דלא דדהיכא דמקו

ה, מ"מ שוב ודאי הבן הוא כשר, היה אלא ע"פ חזק
רק היכא דבבת אחת באין לדון גם על הבן וגם על 
האם, בזה הוא דבעינן להא דחזקת אם מהניא לבת, 

וס' הכא דאף בלא הא דחזקת אשר זהו דהקשו הת
אם מהניא לבת, הרי התם פסקינן דכשירה היתה אף 
שנשבית, וינאי הרי נולד אח"כ, וכיון דכבר הוה 

שוב ממילא פשוט דגם ינאי  ם כשרה אמרינן דהא
כשר, ע"כ תורף דבריו, ע"ש, ועוד נבאר דברי התוס' 

 באופן אחר לקמן, בעזהשי"ת.
בזה  צם הסברותוהנה בעיקר שיטת רש"י בזה )וע

זכורני ששמעתי ממו"ר זצ"ל, אלא שביאר הדברים 
באופן אחר קצת(, דהנה מבואר כמה פעמים מדברי 
רש"י בכתובות דמאי דסמכינן אחזקת כשרות הוא 
בגדר "אל תפסילנו מספק", זאת אומרת, דאין 
החזקה מסלקת ומכריע את עצם הספק, אלא הספק 

.  הגברא מספקכדקיימא קיימא, רק דאין פוסלים את 
או י"ל דאפי' נימא דשייכי אופנים דאף לרש"י מהניא 
חזקה לסלק את הספק, עכ"פ בתו"ת אף דנימא 
דספיקא דרבנן הוא מ"מ ומדאורייתא מוקמינן 
אחזקה, בזה מאחר דתו"ת הם ע"כ דאיכא ספק ומאי 
דמוקמנין אחזקה ע"כ דאינו אלא משום "אל 

נן, ספיקא דרב )דלדידי' אף אי תו"תתפסילנו מספק". 
 מ"מ כמאן דאיתנהו דמי ובהכרח דאיכא ספק.(

עצם יש לספק דין לאסור, אלא בנמצינו למדים ד
לא דאמרינן אל תפסילנו מספק.  אשר לפ"ז י"ל ד

מהניא הך דאל תפסילנו מספק אלא לענין מי שיש לו 
ספק החזקה, אך מאן דלית לי' חזקה, מאחר דעצם ה

דס"ל לרש"י , אשר זהו עדיין קיים, שפיר אסרינן לי'
דלא מהניא חזקת האם לינאי המלך.  כן היה אפשר 
לומר, אלא דאין הדברים מכוונים בדברי רש"י, דהא 
כתב בקידושין דאין הטעם דלא מהניא חזקה לינאי 
המלך אלא משום דלא באת האם לפנינו לדון, הרי 
דאילו היתה באה לפנינו לדון שפיר הוה מהניא 

נראה בדבריו באופן אחר נאי.  אלא חזקתה גם לענין י
קצת, דאיברא ודאי מאחר דנפסוק על כשרות האם 
על ידי החזקה שוב ממילא יהיה גם ינאי כשר, מ"מ 
לא שייך לפסוק על ידי החזקה אלא היכא דדנין על 
מאן דאית לי' החזקה, ומאחר שלא באת האם לפנינו 
לדון, הרי דלא היה הנידון בב"ד אלא על ינאי עצמו 

, אשר בזה מאחר דלית לי' חזקה ועל ולא על האם
 האם אין דנין, לא מהניא חזקתה להכשירו.

ובזה הוא דנחלקו אי חזקת אם מהניא לבת, דמאן 
דאמר דלא מהניא לבת ס"ל כנ"ל, דבנידון דהאם 
שפיר איכא חזקה דנימא דלא נפסול את האם מספק, 
אך לבת לית לה חזקה כלל ע"כ אינה כשירה, דס"ל 

דרצינו לומר לעיל דלא שייכא חזקה ך מ"ד כמו לה
דאל תפסילנה מספק כלל אלא על מי שיש לו החזקה.  
ומאן דס"ל דחזקת אם מהניא לבת ס"ל דמאחר 
דסו"ס תלויין בין האם ובין הבת באותה השאלה 
ולגבי האם ודאי דאיכא חזקה, שוב ממילא מהניא הך 

גם על חזקה גם להבת, אלא דאין זה אלא היכא דדנין 
אך היכא דלא באת האם לפנינו לדון, לא שייך  האם,

שנ"ת. ועפ"ז לא מלהעמיד הבן על חזקת האם כלל, וכ
יקשה כלל על דברי רש"י דגבי ינאי המלך מדינא 
דחזקת אם מהני לבת, דהא מאחר דלא באת אם ינאי 
לפנינו לדון לא שייך בזה חזקה כלל, וכנ"ל.  והתוס' 

ו משום דס"ל ובות, היינשהקשו כן בקידושין ובכת
ויסוד המחלוקת אי  דס"ל דתו"ת כמאן דליתנהו דמי,

חזקת אם מהניא לבת הוא בגדר החזקה, דמ"ד דלא 
מהניא לבת היינו משום דס"ל דאין החזקה מבררת 
הספק אלא דאין פוסלין מספק, וזה לא שייך אלא 
למאן דאית לי' החזקה, וכנ"ל, אכן מאן דס"ל דחזקה 

ם דס"ל דמהניא חזקה היינו משו אם מהניא לבת
לסלק את הספק, אשר בזה, מאחר דאיכא בירור על 
גוף הספק לא איכפת לן של מי הוא החזקה המבררת, 
דסו"ס הרי ניתן לברר את הספק, אשר זהו דהקשו על 

 דברי רש"י דווקא ממ"ד חזקת אם מהניא לבת.
נראה דר"ל שהקשו והתוס' בסוגיין דהקשו אחרת, 

ובות דחזקת אם לא מהניא מא בהא דכתאפי' אי ני
לבת, כלומר, דחזקה אינה מבררת את הספק אלא 
דאין פוסלין את האם מספק, מה דלא מהניא לבת, 
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וכנ"ל, מ"מ יקשה גבי ינאי המלך אמאי לא הכשירוהו 
על ידי חזקת האם, והיינו משום דיש לחלק בין הנידון 

פק דכתובות לבין הנידון דינאי המלך, דבכתובות הס
ב' ספיקות, רק  עצםוהספק על הולד הויין בעל האם 

דתליין בחדא מילתא, למי נבעלה האם, אך בעצם ב' 
ספיקות נינהו, למי נבעלה האם ומי הוא אבי הולד, 
אשר בזה שפיר יתכן דאמרינן דמספק מוקימינן האם 
אחזקתה והולד דלית לה חזקה פסולה מספק.  אכן 

על ינאי  לו של הספקבנידון דינאי המלך, הרי כל כו
הוא הספק מה היה עם אמו כשנשבית, דעלי' גופי' 

ספיקא כלל, אשר זהו כונת  מצד עצמו הרי ליכא
התוס' במה שכתבו דאי אפשר שתהא האם כשרה 

יסוד הנידון בהבן דבלא שאף ינאי יהיה כשר, ונמצא 
הוא בספיקת האם, והוי כאילו דנין על האם, אשר 

שוב ממילא אחזקתה, ו ממילא שייך בזה לאוקמה
 כשר ינאי, ודוק היטב.

ובדעת רש"י י"ל דס"ל דלעולם לא מחלקינן בין אי 
הוי חדא ספיקא או דהויין תרי ספיקי, דלעולם 

ו"ס החזקה סד יוןהעיקר תלוי במי יש לו החזקה, דכ
היא של האם ועל האם אין אנו דנין, ליתא לחזקת 

בהאם,  כשרות דהאם בנידון זה אף דיסוד הספק הוא
ן דלמעשה אין דנין עליה. והתוס' ס"ל דאין הדבר כיו

תלוי בגוף האם אי הנידון הוא עליה, אלא במה שדנין 
 של האם, וכמשנ"ת.הספק על 

נראה ובמה שהקשו התוס' על דברי רש"י מסוגיין, 
דס"ל לרש"י כמו שכתב הרשב"ם בחד פירושא, 
דחזקה דסוגיין היא מה שהחזקנוהו ככשר ע"פ העד 

להכשירו, ואף דהדברים צ"ע כאשר ראשון שבא ה
הקשו הראשונים, דהא הוכחש הך עד, מ"מ י"ל דס"ל 

, וכ"ה מפורש בדברי רש"י בכתובות דף כ"ו, לרש"י כן
ובסברת הדבר, נראה דמוכח מזה דאין יסוד   ע"ש.

החזקה דהויא הוכחה אמיתית שבאמת היה הדבר כן 
כחש הע"א אי פעם, דהא זה ודאי דלא שייך הכא שהו

בעדים, אלא גדר החזקה הוא כפי ראיית הדיינים 
בההיא שעתא, דמאחר שבא העד המכשיר ראו אותו 

י מת יסוד כל דיני מאכמוחזק בכשרות, אשר זהו בא
דמוקמינן אחזקה, דזהו האיך שתפסו ב"ד הדברים 
מעיקרא, וזה הרי נשאר אף שהוכחש אח"כ ע"י עדים, 

מ"מ אז הרי תפסו ונעשה הך עד חלק מתרי ותרי, ד
, לא יב"ד אותו ככשר.  ואי נימא דס"ל לרש"י הכ

שייך סוגיין להך דכתובות כלל, דהכא הרי מאי 
בעצמו דמוקמינן לי' אחזקה זהו על חזקה שלו 

 שהחזיקוהו בכשרות.
קושי' מסוגיין ביתר עומק, דהנה הונראה ליישב 

הקשו הראשונים בכתובות כ"ו ע"ד רש"י דהתם 
ה שהחזקנוהו ע"פ עד אחד דהא חזקה שהביא הך חזק

זו אינה אלא על פי העד, וכיון דנתבטל העד נתבטלה 
קה, והוא כמו שהקשינו לעיל.  וע"ש בר"ן שכתב החז

לבאר דברי רש"י, וז"ל: ואפשר לומר שרש"י ז"ל 
חזקת אבוה מהניא לי' לאיצטרופי גבי סהדי, סובר ד

עכ"ל.  הרי מבואר מדבריו דמאי דמהני הא 
יקוהו על פי ע"א אינו אלא בצירוף חזקת דהחז

אבהתא, וצ"ב מהו יסוד צירוף זה, דממנ"פ, אי לא 
הרי תו ליתא מהניא חזקת אבהתא מצד עצמה, 

דברי  למידן עלה, וצ"ב.  ובש"ש ש"ו פי"ח כתב לבאר
אף דבמקום תו"ת אמרינן דעכ"פ ספיקא רש"י ד

דרבנן ולא מוקמינן אחזקה, מ"מ ב' חזקות שפיר 
ן אף בתו"ת.  אכן מפשטות לישנא דרש"י ולשון מהניי

ובשט"מ הרשב"ם בסוגיין לכאורה לא משמע הכי.  
והתירוץ שם בכתובת בשם שיטה ישנה כתב, וז"ל: 

 הנכון דהכא כיון דאתא עד מעיקרא ואפקיני' אפומי'
מפני סיועי החזקה דאילו בלאו חזקה לא הוה 
מבטלינן קלא בעד אחד נמצא דנתחזקה החזקה 

שינו מעשה והכשרנו על פיה וכיון שנתחזקה הרי שע
תרי  היא נחשבת לסייע הני תרי דמכשרי כנגד הני

י דמכשרי בבת דפסלי ולתירוץ זה אי אתו מעיקרא תר
ת והדר תרי דפסלי לא היתה החזקה החשבת אח
ייע הני תרי דמכשרי שהרי לא עשינו מעשה על לס

י תרי פיהם ואי קשיא וכו' הא דמתקיף רב אשי אי הכ
נמי והלא אית אתו תרי דפסלי מעקרא והדר תרי 

אי י"ל ה"ק דמכשרי לא הוו מסקינן בהו כמעשה דינ

אי הכי אפילו אתא עד מעיקרא והכשיר ואתו תרי 
יש דפסלי והדר אתו תרי ומכשרי פליג ת"ק וחי

 ,וביאור דבריו לכאורהלזילותא דבי דינא, עכ"ל. 
 דבעצם לא הוה מהניא חזקת אבהתא מאחר

רו לא הוה יכששנתערער על ידי הקול, וגם עד אחד המ
מהני נגד הקול בלא חזקת אבהתא, וכמש"כ התוס', 
 וע"כ דמאי דמהניין יחד הוא משום דעל ידי העד אחד

שיר על נתחזקה החזקה ונתאמתה קצת ופסקנו להכ
ומאחר זאת אומרת, כבר העמדנוהו על החזקה, פיה, 

חזקה וגם נצבה דפסקנו להכשיר ע"פ החזקה, קמה ה
כן כשבאו ב' עדים גם כשאח"כ נעשה תו"ת. א

להכשיר ואח"כ ב' עדים לפסול, הרי התם מאי 
דהכשרנוהו קודם שבאו העדים לפסול אינו משום 

יין החזקה כלל אלא משום העדים עצמן דודאי מהנ
נגד קול, ומאחר דלא נעשה מעשה על פי החזקה אין 

לכאורה "נ כ  24מתחשבין עמה כשנעשה אח"כ תו"ת.
)ועי' עד"ז גם בשיטה  ביאור דבריו, אף דעדיין צ"ב.
 לא נודע למי קידושין דף ס"ו.(

אכן בדברי הרשב"ם ליכא למימר הכי, דהא לדידי' 
נתבאר לעיל דלא נתערערה חזקת הכשרות על ידי 

קול כלל, אלא דהוה אמרינן דצריכים בירור שהוא ה
קול סגי  כשר, ומאי דמהני עד אחד היינו משום דנגד

בנאמנות דעד אחד, וכמש"כ הרשב"ם להדיא, ולדידי' 
כלל.  וכן מה  לא נפסק כשרותו על ידי החזקה

שהכריח בשיטה ישנה דמאי דאמרו אי הכי תרי נמי 
אתו ב' פירושו דמקודם אתי חד להכשיר ואח"כ 

לפסול ושוב אתו ב' אחריני להכשיר, ברשב"ם מבואר 
"ה והכא בלצרף להדיא דלא כדבריו, עי' רשב"ם ד

 עדותן קמיפלגי.
 יתכןונראה לבאר דברי רש"י והרשב"ם ע"פ משנ"ת, ד

כהונה אמת אף בלא תו"ת ס"ל דאין הגדר דחזקת בד
דהאב אלא דין אל תפסילנו מספק, אשר לא הוה 

לבן שאנו דנין עליו כיון דהרי אין דנין מהני דבר זה 
 על האב.  ועוד יש להוסיף בזה, ע"פ מה שביאר מו"ר

זצ"ל בחזקת כהונה דהאב דהוא משום דמצד האב 
כהן שפיר היה הבן כהן, וכיון דידעינן דאביו היה 

ומצד זה היה הוא ג"כ כהן, לא מסתפקינן בהאם, 
שום דיתכן דלא הוה סמכינן אדבר זה בלא עד אחד מ

דסו"ס איכא ספק מי האם, אלא דכד אתי עד אחד 
אב המעיד דכהן כשר הוא, הדר אמרינן דחזקת ה

שייך באמת לבן ושוב לא מסתפקנין כלל על האם, 
קה אף ומאחר דשייך החזקה להבן שוב מהניא הך חז

דנעשה אח"כ תו"ת.  אשר לפ"ז יתבארו דברי 
דדים הרשב"ם בסוגיין, דלעולם אין כונתו דאיכא ב' צ

להתירו, חזקת אבהתא והחזקה שעל ידי העד אחד, 
אב להבן, אלא ר"ל דעל ידי העד אחד שייכא חזקת ה

כ אח"כ "ואוקמי' אחזקי' קמייתא וכמשנ"ת, ומש"
דאסקוהו על פי עד ראשון", אף בזה כונתו כנ"ל 
דמוקמינן לי' אהך חזקת אבהתא שחל לגבי דידי' על 

י תו"ת אלא טעמא ידי העד אחד.  ומאי דלא הזכיר גב
דחזקת אבהתא, פשוט הוא, דמאחר דבאו ב' עדים 

ילא שייך חזקת האב להכשירו קודם פשיטא דשוב ממ
לגבי דידי' דדוקא על ידי עד אחד חידוש הוא דאמרינן 

 עדים פשוט הוא.   הכי אבל על ידי ב'
ואין בזה דוחק לומר דמיירי דווקא שבאו עדים 

ד הוה מיירי דאתא המעידם על כשרותו קודם, דהא כ
חד סהדא קודם יקשה לכאורה האיך מוקמינן לי' 

ה נוקמי' בחזקת פסול אחזקה על פי העד אחד, אדרב
על ידי ב' העדים שבאו אח"כ לפסלו אשר נגדם בטל 

הניא חזקת האב לגבי דידי' העד אחד לגמרי ולא מ
כלל.  וע"כ דהביאור בזה, דעד כמה דאמרינן דמצרפין 

מילתא דחזינן מעתה העד האחד עדותן, פירושא ד
המכשיר כאילו הוא חלק מכת המעידה שהוא כשר, 

ו ב' עדים עכשיו שהוא כשר מקמי' והוי כאילו העיד
ביד רמ"ה דהעידו ב' הפוסלים.  וכן איתא להדיא 

                                                           
ואכתי וזה לכאורה דווקא אי נימא דתו"ת כמאן דאיתנהו  24

קודם )מאחר דעכשיו הויין  קיים עדותו של העד אחד שהעיד
תו"ת, דאילו הוה אמרינן דכמאן דליתנהו, הרי נתבטל לגמרי 

 ונמצא דאכתי הויא חזקה רעועה, כ"נ לכאורה.
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בסוגיין אות מ"ו, הובאו הדברים גם בשט"מ 
בכתובות דף כ"ו, ע"ש שכתב, וז"ל: ובמצטרפין 

פי סהדא בתרא בהדי קמא לעדות כלומר לצרו
ולמחשבינהו כמאן דאתו השתא ואסהידו בי' דכהן 

ן איתא לסברא זו בשיטה ישנה הוא וכו', עכ"ל.  וכ
שם, ע"ש שכתב, וז"ל:  וי"א התם תרי ותרי אתו 

יון שהעד המכשיר בא בתחלה ואנו כאחד אבל הכא כ
מצרפין עמו העד האחרון וחושבין כאילו בא בתחלה 

ל.  אשר לפ"ז מסתבר דכד כתב עמו וכו', עכ"
הרשב"ם דאילו בא שניהם יחד, כונתו הוא בכה"ג 

 ם שהוא כשר תחלה.דבאו ב' המעידי
ועפ"ז אתי שפיר קושיית התוס' על דברי רש"י, דמאי 
דהכא מוקמינן אחזקה אינו אלא משום העד אחד 
שהעיד שהוא כשר, אבל בלאו הכי לא הוה מוקמינן 

גבי ינאי דמלך לא אחזקת אבהתא, אשר על כן 
  מוקמינן אחזקת האם.

אבל נשאת ואח"כ  -(     תוד"ה אנן מסקינן לי'הצ
"ג דתרי ותרי ספיקא דרבנן ו עדים לא תצא דאעבא

היא ומדאורייתא אית לן לאוקמה אחזקה דהויא 
אשת איש וכו' אור"ת דאתיא חזקה דדייקא ומנסבא 

עי' רשב"א קידושין ס"ו  -ומרעה חזקת אשת איש
רש באופן אחר, דכלפי מי שטוען ברי לא מהניא שפי

ש חזקה, ומשמע לכאורה דלא ס"ל כתי' התוס'.  וי
דהרשב"א ס"ל , דלבאר פלוגתייהו עפמשנ"ת באות צ"

דאף דתו"ת ספיקא דרבנן מ"מ כמאן דאיתנהו דמי 
מאי דמוקמינן אחזקה מחמת הספק הוא ולא דוע"כ 

לא משום דהחזקה מסלקת הספק, וכנ"ל, אשר בזה 
תועיל סברת דייקא ומינסבא, דהא סו"ס קיים הספק 

שה כיון דאיכא הב' עדים המעידים שלא נתגר
וכדומה.  והתוס' שכתבו כן, אינו אלא לשיטתם דס"ל 

ר הדברים דתו"ת כמאן דליתנהו וחזקה דמהניא גד
הוא דהחזקה מסלקת את הספק, בזה שפיר כתבו 

ק פסקא ומינסבא נתחזק הדכיון דאיכא סברא דדיי
ולא תסלקנו חזקת אשת איש, ושוב שפיר מהני ברי לי 

רשב"א דאף דידי' והא דנישאת לא' מעדיה, אך לה
דאיכא ספק מספק מוקמינן אחזקה, ד"ז עדיין קיים 

וכנ"ל, ע"כ נאיד  אך לאחר סברת דייקא ומינסבא,
 הרשב"א מתירוצם של התוס'.

וכן מאידך גיסא בזה תליא גם תירוצו של הרשב"א, 
י דהיכא דברי לו לא מוקמינן בחזקה )עכ"פ דמא

בדיעבד(, זהו דווקא אי נימא דיסוד החזקה אינה 
סלקת את הספק רק מספק מוקמינן אחזקה מ

ואסרינן, בזה שפיר אמרינן דהיכא דאמר ברי לי לא 
רנו מספק, אכן למאי דס"ל להתוס' דהחזקה נאס

ינן כלל שמא קמסלקת את הספק, הרי לא מסתפ
ת בעלה, והאיך נימא דמאחר דטוענת נתגרשה או מ

ברי לי לא נוציאנה, אשר על כן הוכרחו התוס' להא 
ומינסבא, וכמשנ"ת.  כן ראיתי מובא בשם דדיקא 

 מו"ר זצ"ל(
וא"ת למאי דלא ידע  -(     תוד"ה אנן מסקינן לי'וצ

מאי קאמר היא גופא באשם  ידבאומר ברי לי אייר
מבואר  -תלוי קיימא ה"ל למימר בחטאת קיימא

מדבריהם דהך סברא דאשה דייקא ומינסבא אינו 
א דהיא שייך אלא היכא דהיא טוענת ברי ולא היכ

טוענת שמא.  ואילו בתוס' כתובות כ"ב ע"ב מבואר 
דאף היכא דטוענת שמא אמרינן דדייקא ומינסבא.  

רש דמאי דאמרינן דטוענת ברי שפי םועי' גם רש"י ש
אינו ברי גמור, אלא ר"ל דאין לבה נוקפה, דברי לה 
דאילו היה קיים היה בא, הרי דבאמת אינה אלא 

קא ומינסבא, וצ"ב מהו שמא, ומ"מ אמרינן בזה דדיי
  יסוד מח' זו.

צ"ב לפ"ז מהו  -עדות קא מיפלגי ף(     והכא בלצרזצ
ה על פי עד אחד, לישנא דרשב"ג ור"א אי מעלין לכהונ

דלכאורה אין יסוד המח' קשור למעלין ע"פ עד אחד 
כלל, אלא באי מצרפין העדות וחשיב דאיכא תרי 

י המכשירים או לא.  ובאמת דכן יקשה גם למא
דקס"ד דבזילותא דבי דינא קא מיפלגי, דאף בזה אין 
יסוד מאי דמכשיר רשב"ג משום דמעלין על פי עד 

חייש לזילותא דבי דינא אחד אלא משום דמאחר דלא 
נן העד המכשיר הב' בהדי' העד הא' ונמצא ימצרפ

 דאיכא ב' עדים המכשירים, וצ"ב.

תן (     ובפלוגתא דהני תנאי דתניא לעולם אין עדוחצ
 מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד וכו' עין עדותן

 -מתקיימת בבית דין עד שיעי'דו שניהם כאחד וכו'
דמבואר ב' לשונות בביאור עי' סוגי' דסנהדרין דף ל' 

הא', דפליגי מסברא, דמר ס"ל ת"ק דאין מצטרפין, 
עד אחד כי אתי לשבועה אתי לממונא לא אתי ואידך 

מא קא מסהדי אלא אטו כי אתו בהדי הדדי בחד פו
מצרפינן הכא נמי ליצרפינהו, והלשון ב', דפליגי בקרא 

 שיראו כאחד כרבנןאם לא יגיד ונשא עונו וכו"ע בעינן 
דפלגי אדר' יהושע בן קרחה, והכא באקושי הגדה 

 לראיה קמיפלגי.
סברא פליגי וטעמא דמאן דלא בוללישנא קמא ד

 מצטרפין הוא משום דעד אחד כי אתי לשבועה אתי
לממונא לא אתי, לכאורה יש לעיין מה שייך דבר זה 

ין ובזה שפיר מהני עד אחד, הכא דלכאורה הוי איסור
ת דחללות חשיב כעדות דבר אם לא דנימא דכמו דעדו

שבערוה ובעינן ב' עדים, כמו כן עדות שאינו חלל.  אך 
אין זה פשוט כ"כ , דיתכן דלהעיד שלא היה מעולם 

לא היה דבר שבערוה, לא חלל לא, כלומר, דמעולם 
חשיב כעדות דבר שבערוה, וכמו שהאריכו האחרונים 
בזה )ש"ש, ועוד(.  אלא די"ל באופן פשוט, דהכא 

חש העד האחד הרי לא שייך דנקבלי' אא"כ דהוכ
נימא דמצטרפין ב' העדים להכחיש הכת הפוסלת,  
ובלא שנצרפם הרי הויין ב' עד אחד ולא כת של ב' 

ד"ז לפלוגתא אי מצטרפין בכה"ג,  עדים, ושפיר שייך
כיון דהכא בעיקר בענין ב', וכנ"ל, וכן ביאר בזה מו"ר 

 זצ"ל.
 
 
 
 

 ל"ב  ע"ב
 -(     רשב"ם ד"ה אמאי קא סמכת אהאי שטראטצ
הא שני חזקה ליכא והאי שטרא חספא בעלמא הוא ד

וכו' אבל הכא דמי למה לו לשקר במקום עדים שהרי 
ידי האי שטר הוא  כל כחו וחזקתו בקרקע זו על

והיאך נאמר מה לו לשקר בשטר זה אי בעי אמר 
שטרא מעליא הוא והלא מודה שהשטר פסול והודאת 

"ד כמאה עדים ואילו באו שני עדים שאמרו שהוא בע
מבואר מדבריו דאילו   -פסול ליכא תו מה לו לשקר

היו לו שני חזקה לא היה בזה חסרון דהא שטרא 
הדברים, דכל החסרון  חספא בעלמא הוא.  וביאור

בזה הוא "אמאי קא סמכת אהאי שטרא", ואילו היו 
   ריך להסתמך על השטר.לו שני חזקה לא היה צ

ובעיקר דבריו שכתב דכל כחו וחזקתו בקרקע זו על 
ידי האי שטר הוא, עי' ברא"ש בסוגיין סי' י"ב שביאר 
דבריו, וז"ל: ודעת רשב"ם דמחשב מינך זבנתה והא 

ה כיון דאין לו כח בקרקע כי אם ע"י שטרא חד טענ
השטר ואותה טענה נתבטלה בהודאתו כאילו עדים 

יל זה אומר של מבטלין אותה ודמי לעובדא דלע
אבותיו דלא מהימן למימר של אבותיו במיגו דאי בעי 

תיה שני חזקה כיון דאיכא לאמר מינך זבינתא ואכ
לאידך עדים שהיתה של אבותיו, עכ"ל.  ומבואר 

דמאחר דמיחשב מינך זבנתה והא שטרא לחד  מדבריו
למא הוא, טענה דלא מהניא מאחר שהודה דחספא בע

גו הוא משום דאינו חוזר שוב מאי דאינו נאמן במי
וטוען, וכמו הראיה שהביא מסוגי' דלעיל גבי זה אומר 
של אבותיו וכו', דהא זהו יסוד החסרון התם כמבואר 

הרשב"ם דס"ל ויסוד זה שכתב בדברי להדיא בסוגי'. 
אינו רק ראיה ומהוה חלק מעצם טענתו  דהא שטרא

לטענתו, נראה דהרשב"ם בזה לשיטתו דס"ל לעיל 
דשכוני גוואי דאף היכא דאית לי' הפה שאסר  בסוגי'

מ"מ דבענין ג' שנים, וביארנו בזה לעיל דה"ט משום 
דס"ל דטענת לקחתי דגבי קרקע לא חשיב טענה כלל 

הן דברי הרא"ש כאן בביאור בלא שטר או חזקה, והן 
דבריו, ודוק.  ולהרשב"ם לא יקשה קושיית התוס' 

פשר לפרש כן כלל, וז"פ.  אלא דצ"ב לכאורה האיך א
בדברי הרשב"ם, הרי הרשב"ם כתב החסרון בזה הוא 
דהוי מיגו במקום עדים, ואילו לדברי הרא"ש יסוד 

 החסרון הוא דאינו טוען וחוזר וטוען, וצ"ב.
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זה דהרשב"ם, וז"ל: פליג אטעם  והרא"ש עצמו
וליתא להאי טעמא דעיקר טענתו היינו הא דקאמר 

איה בעלמא מינך זבינתא והשטר אינו כי אם לר
וטענתו יכול לקיים במאי דקאמר שטרא מעליא הוא 
או בטענה אחרת ע"י מיגו ואין הודאתו מכחשת 
טענתו כלל דהוה לי' למימר מיגו, עכ"ל, ע"ש דהביא 

 נים אמאי לא אמרינן בזה מיגו.ושתירוצי הרא
ומה שכתב הרשב"ם בסוף דבריו "ואילו באו שני 

לו לשקר", צ"ב  עדים שאמרו שהוא פסול ליכא תו מה
לכאורה מה ראיה הביא מזה, הרי התם מאחר שבאו 
עדים דהשטר פסול תו לית לי' מיגו כלל דהא שוב 

וע"כ דכונת אינו יכול לומר דשטרא מעלייא הוא, 
כתי אית לי' מיגו, להיכא דבאו עדים ואהרשב"ם 

 וצ"ב.
ונראה ביאור דברי הרשב"ם ע"פ הרא"ש, וכן אמר 

מת יש לדון כאן בב' פנים, דיש בזה מו"ר זצ"ל, דבא
יא זבינתא נלדון דאף מקודם היתה עצם טענתו מפל

והא שטרא, ושטר זה הוא שטר מזוייף ע"פ הודאתו, 
ענתו ולטעון מ"מ יהא נאמן עכשיו ע"פ מיגו לשנות ט

דהשטר הוא השטר שנאבד, אשר בזה איכא חסרון 
טען דהאי דאינו טוען וחוזר וטוען, דמאחר דמקודם 

הוא גוף שטר המכירה, שוב אינו נאמן לשנות  שטרא
טענתו.  ועוד יש לדון באופן אחר, שיהא נאמן על ידי 
מיגו לבאר דמה שטען מתחילה מינך זבינתא והא 

וא ומיהו שטרא מעליא שטרא ר"ל שטרא זייפא ה
הוה לי ואמינא אינקיט האי בידאי כל דהו, אשר אין 

ן כיון דאינו שייך בזה חסרון דאינו טוען וחוזר וטוע
אלא מפרש טענתו הראשון, אלא דלא מהניא בכה"ג 
משום דהוי מיגו במקום עדים, וכמש"כ הרשב"ם.  
ומאי דחשיב בכה"ג מיגו במקום עדים אף דע"פ 

טענתו נגד עדים כלל, היינו כמבואר  המיגו לא הויא
לעיל דף ל"א, דס"ל דהחסרון דמיגו במקום עדים 

יה דמיגו, אלא יסודו, אינו דראיה דעדים אלימא מרא
דבמקום עדים, דהויא טענתו באשר היא שם טענת 
שקר, לא נאמר בזה דין מיגו, ואף דעל ידי המיגו שוב 

לא לא תתנגד טענתו להעדים, מ"מ עבור טענת שקר 
נאמר דין מיגו.  אשר זהו דכתב הרשב"ם דה"ט דלא 
מהני בסוגיין משום דהוי מיגו במקום עדים.  אכן אין 

ד"והא שטרא" הוי  אלא להרשב"ם לשיטתו כל זה 
חלק מעצם טענתו, אבל אילו הוה אמרינן דאין ד"ז 
מהוה חלק מעצם טענתו ואין טענתו אלא מה שטוען 

ידי עדים דהוי דבר זה מינך זבינתה, הרי לא הוכח על 
שקר כלל ושפיר היה שייך בזה מיגו לפרש דבריו 

 באופן אחר, ודוק.
ומתוך דברי הנ"י בסוגיין מתבאר מהלך אחר בביאור 

וכ' הר"ש ז"ל דהאי דברי הרשב"ם, ע"ש שכתב, וז"ל: 
מיגו לא דמי למגו דעלמא דהתם שתי הטענות אפשר 

כיון  שיהיו אמת אבל כאן דומה למגו במקום עדים
ראה דלפי' הר"ש ז"ל אפילו נשהבעל דין מודה ו

ע"ג דאמרינן לאוקומי ממונא לא חשיב האי מיגו דא
מיגו כי האי דלקמן מגו דאי בעי אמר מינך זבינתי' 
דמדאמר מפלוני משמע ולא מינך מ"מ האי דמי טפי 
למגו במקום עדים כיון שהודה ממש בפניו, עכ"ל.  

אמרינן בכה"ג מיגו הרי שפירש בכונת הרשב"ם דלא 
מאחר שמה שהיה יכול לטעון הודה הוא עצמו שזה 

ורש דטענה זו שקר היא שקר, דמאחר שהודה במפ
שוב אין מתחשבין במה שהיה יכול לטעון כן, וגריעא 
מהא דאמר מקודם מפלניא זבינתה, ובאין להאמינו 
במיגו שהיה יכול לומר מינך זבינתה, דהתם עכ"פ 
במה שאמר מפלניא זבינתה ליכא הודאה מפורשת 
שלא קנה הוא ממנו.  וכמובן דלא שייכי דבריו אא"כ 

יגו הוא כח הטענה, בזה שפיר מובנים נימא דיסוד מ
דבריו דלטענה שהודה במפורש שהוא שקר ליכא כח 
הטענה, אך אי נימא דיסוד מיגו הוא הראיה דמה לו 
לשקר, הרי אף בזה איתא להראיה ומאי איכפת לן 
במה שהודה דהטענה שהיה יכול לטעון היא טענת 
שקר, דאדרבה, על ידי כך הוי עוד יותר הוכחה 

 עכשיו אמת היא. שטענתו
אלא דצ"ב בדברי הנ"י, דלא ברירא לפ"ז מה 
השייכות למיגו במקום עדים, הרי במיגו במקום עדים 
מה שטוען למעשה הוא נגד עדים וזה שפיר חשיב מיגו 

במקום עדים, אבל בנ"ד אין מה שהוא טוען עכשיו 
נגד עדים, אלא מה שהיה יכול לטעון הוא נגד עדים, 

 גו במקום עדים כלל, וצ"ב.ואין זה שייך למי
ובר מן דין צ"ב בדברי הנ"י דהא משנה מפורשת היא 
בכתובות שדה זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו 
דנאמן, אף דבאמרו של אביך היתה הודה בפירוש 
דהיה השני מ"ק, והאיך יהא נאמן במיגו דאי בעי 
אמר לא היתה שלך מעולם.  אך פשוט דהתם לא מדין 

ה אלא מדין הפה שאסר הוא הפה מיגו אתינן על
שהתיר, והך כללא דהיכא דאי מה שהיה יכול לטעון 
הוי טענת שקר ע"פ הודאתו ליתא לכח הטענה דמיגו 
לא שייך אלא במיגו אבל לא בהפה שאסר, דמ"מ הרי 
הפה שאסר הוא הפה שהתיר.  אלא דלפ"ז צ"ב אמאי 
בסוגיין אינו נאמן באמת מצד הפה שאסר הוא הפה 

דמאי דמהני הפה שאסר ואפשר די"ל בזה, .  שהתיר
הפה שהתיר )אם לא מדין מיגו( הרי נתבאר לעיל 
דיסודו דהפה שהתיר מגביל את הפה שאסר דאין 
לדון על הפה שאסר יותר ממה שמגביל ומגדיר הפה 
שהתיר, אשר זה שפיר שייך בהך דכתובות, דלא יועיל 

ר הפה שאסר שהיתה של אבותיו לעשותו למוחזק יות
ממה שמגדיר הפה שהתיר שאומר שלקחה ממנו.  אכן 
בנ"ד, הרי הפה שאסר הוא מה שמודה דהשטר מזוייף 
אשר ממילא המרא קמא מוחזק, דהא ידעינן בודאות 

אין זה שהוא המ"ק, ומה שאומר שהיה לו שטר אחר 
מגרע בהפה שאסר כלל אלא דבר אחר הוא שטוען 

סר הוא שהיה לו שטר אחר, ולא שייך בזה הפה שא
הפה שהתיר, ומצד מיגו לא מהני מטעם שכתב הנ"י, 

 וכן אמר בזה מו"ר זצ"ל, ודוק.
ועל עצם דברי הרשב"ם דמיירי הכא דליכא חזקה 
הקשה בביה"ל ח"ב סי' ל"ו האיך שייך בזה מיגו, הרי 
מיגו נגד אחוי שטרך הוא, ומאי טעמי' דרבה, הרי 
 הרשב"ם עצמו כתב דלא מהני מיגו דלהד"ם תוך

ואפשר די"ל בזה דחלוק הוא הך דהכא  ממיגו ג"ש.  
דלהד"ם, דהתם הרי איכא בעצם טענה דאחוי שטרך 
ולא מצד מה שהוא עצמו טוען, אשר בזה אמרינן דאף 
דאיכא מיגו דלהד"ם מ"מ אינו נעשה מוחזק כיון 
דהרי איכא ריעותא דאחוי שטרך. אכן בנ"ד בלא הפה 

מזוייף, הרי שאסר שלו, כלומר, בלא מה שמודה ד
ואף ליכא אחוי שטרך כלל כיון דהא מביא שטר, 

שהוא עצמו על ידי מה שמודה שהוא מזוייף פועל 
דלכאורה יהיה בזה חסרון דאחוי שטרך, מ"מ על פרט 
זה דהשטר ואחוי שטרך שפיר י"ל הפה שאסר הוא 
הפה שהתיר, דעד כמה שהוא אומר דהשטר הראשון 

י ואי אפשר לבנות מזוייף, הרי אומר דאיכא שטר שנ
מדבריו חסרון דאחוי שטרך, ועד"ז ראיתי מובא 

 מכתבי מו"ר זצ"ל.
(     תוד"ה אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי ק

תימה דלהימני' במיגו  -שטרא חספא בעלמא הוא
משמע לכאורה  -דאי בעי אמר שטרא מעליא היא

מדבריהם דלא הוקשה להו ד"ז אלא כמין קושי' 
אמאי קא סמכת וכו' האי  צדדית דנהי דאמרינן

שטרא חספא בעלמא הוא, מ"מ אכתי יקשה דנהימני' 
במיגו.  ולכאורה יותר היה להם להקשות דהא לא 
סמכינן אהך שטר אלא מאמינים אותו במיגו  דאי 
בעי אמר שטרא מעליא וסמכינן אמה שאומר דשטרא 
מעליא היה לו ואירכס.  ועי' חידושי הריטב"א 

כן, וז"ל: קשיא לכולהו רבנן  בסוגיין שהקשה באמת
דהא רבה לא סמך אהאי שטרא אלא אשטרא מעליא 

כיס לי' במיגו וכו', עכ"ל, אירדהוה לי' שהוא נאמן ד
וכן משמע גם מדברי הרשב"א בסוגיין, ע"ש, וצ"ב 

 מהו סברת התוס' בזה ובמאי פליגי הני ראשונים.
והנראה בזה, ויתכן דחלקים מזה שמעתי ממו"ר 

ה ב' פרטים איתנהו במיגו, והדברים זצ"ל, דהנ
עתיקים וכבר הארכנו בזה לעיל, מה לו לשקר דמיגו 
וכח הטענה דמיגו, וכבר הבאנו לעיל דברי הרמב"ם 
בפיה"מ בשבועות דאומרים מיגו ובתנאי שיהא מה לו 

מיגו הוא כח לשקר, אשר ביאור דבריו, דיסוד הפועל ב
כ איכא הטענה, אלא דאין נותנין לו כח הטענה אא"

כמין הוכחה שדובר אמת.  ועפ"ז נראה, דהיכא דהוי 
נגד חזקת מ"ק, דהיינו להוציא, בלא שטר ליכא כח 
הטענה כלל, ונהי דאית לי' מה לו לשקר, מ"מ מצד זה 
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הוה חשיבא מיגו להוציא כיון דלא הוי מה לו לשקר 
ר לזה הוא דבעינן לכח השטר, דכיון ראיה כעדים, אש

יל כעדים להוציא, שוב שפיר דבא בכח השטר המוע
מהני מה לו לשקר דמיגו דניתן לו כח השטר.  וזהו 
יסוד טענת רבה, דמאחר שבא עם שטר לב"ד, ובלא 
טענותיו היה להם לב"ד להניח דאית לי' שטר, הרי 
 תחילת דינו בפני ב"ד כאחד שבא עם שטר, והוא כמין

חזקה, ואף שמודה אח"כ דשטרא זייפא הוא, מהני 
לשקר דמיגו שהיה יכול להשאר עם שטר זה  המה לו

למימר דאכתי יהיה לו הכח דשטר ושוב יהא נאמן 
להוציא.  וע"ז באה טענת רב יוסף אמאי קא סמכת 
אהאי שטרא האי שטרא חספא בעלמא הוא, כלומר, 

ציא, דעל מה סמכת לתת לו כח דשטר שלא יחשב להו
אהך שטרא שמודה בו שמזוייף הוא, ומאחר דהשטר 

ליו מבוסס מאי דהוה חשיבנן לי' כהבא עם כח שע
שטר שטרא זייפא הוא, ממילא לית לי' כח דשטר 
כלל.  ונמצא לפ"ז דלא היה טעמא דרבה מחמת מיגו 
גרידא, אלא מחמת כח השטר שהביא לב"ד.  וע"ז 

ן מצד הוא שהקשו התוס' אמאי באמת לא יהא נאמ
יא.  המיגו עצמו, ושפיר תירץ הריב"ם דהוי מיגו להוצ

אך קושי' זו קושי' צדדית היא, דעצם דברי רבה לאו 
מטעם מיגו גרידא נינהו אלא מצד כח השטר, ועל זה 

י אהוא דבאה טענת רב יוסף אמאי קא סמכת אה
 שטרא וכו', וכנ"ל.

והנה הקשו התוס' על דברי הריב"ם דהיה לו לרב 
מר טענה זו דהוי מיגו להוציא.  ולמשנ"ת יוסף לו

הריב"ם היטב, דהא יסוד השו"ט דרבה יתבארו דברי 
ורב יוסף ויסוד טענת רב יוסף לאו משום מיגו גרידא 

בכח השטר שבאין ליתן לו אלא ומיגו להוציא הוא, 
והבא בשטר לא חשיב משום שבא לב"ד עם שטר, 

כת וע"ז באה טענת רב יוסף אמאי קא סמלהוציא, 
 וכו', ושוב ממילא לא נותר אלא מיגו גרידא אשר הוי
מיגו להוציא, אך הא דהוי מיגו להוציא היה פשוט גם 
לרבה, ולא אתי עלה אלא מצד השטר, וכמשנ"ת, 

 אשר ע"ז באה טענת רב יוסף בדיוק רב, וז"פ.
והנה כתבו התוס' בסוד"ה והלכתא כוותי' דרבה דהא 

דלכאורה הוי מיגו דאמרינן מיגו גבי סיטראי אף 
שטרא".  להוציא היינו משום "דשאני התם דאיכא 

אמנם יעויין בחידושי הרשב"א שכתב לתרץ באופן 
אחר, וז"ל: י"ל דהתם לאו דאפוקי ממונא הוא 
דאמנה שהוא תפוס טעין האי סיטראי נינהו והאי 

ך אין נאמנותו של זה על כשטרא לא איפרעא כלל והיל
הוא תפוש, עכ"ל.  מנה שבשטר אלא על מנה ש

' דשאני ומבואר מדבריו דלא ס"ל הך טעמא דהתוס
התם דאית לי' שטרא והוצרך לפרש דהתם אינו 

 להוציא כלל.
והנראה בביאור פלוגתייהו, דיש לפרש הא דלא 
אמרינן מיגו להוציא בב' אופנים, )והוא כעין ב' 
הצדדים שנתבארו לעיל בהא דלא אמרינן מיגו 

דשפיר איתא לנאמנות דמיגו אף במקום עדים(, די"ל 
סגי בהך נאמנות  היכא דהוי להוציא, רק דלא

יכא דאית לי' הדשרש הך דינא הוא דלהוציא.  או י"ל 
לחדא מינייהו חזקת ממון לא דיינינן לנאמנות דמיגו 

.  ונראה לא אמרינןכלל, וכפשוטו, מיגו להוציא 
דבהכי פליגי התוס' והרשב"א, דס"ל להתוס' דהא 

מרינן מיגו להוציא פירושו דשפיר איתא דלא א
י במיגו להוציא ממון, אשר להמיגו רק דלא סג

ממילא, היכא דאית לי' שטרא והא דמוציא הוא על 
ידי השטר, שפיר מהני המיגו, דכיון דאית לי' מיגו 
שוב שפיר יכול להוציא על ידי השטר. אכן הרשב"א 
 ס"ל דיסוד הך דינא הוא דבמקום חזקת ממון ליתא

קום מ, דבלא אמרינןלהמיגו כלל, דמיגו להוציא 
ן ליתא לנאמנות דמיגו כלל, אשר ממילא חזקת ממו

לדידי', כיון דסו"ס הוי להוציא, לא אמרינן בזה מיגו 
כלל ולא יועיל לן כלל הא דאית לי' שטרא, אשר על כן 
הוצרך לפרש דלא הוי להוציא כלל אלא עיקר 

 25ר דסיטראי נינהו.הנאמנות הוא על מאי דאית לי' כב

                                                           
וכן מבואר מדברי הרמב"ן שבכתבו דמהני מיגו להוציא  25

כתב, "אלמא לכולי עלמא שמי' מיגו ומפקינן בי' ממונא", 

שיית התוס' ועפ"ז יתבאר לן השינוי הנ"ל שבין קו
דהנה יסוד דברי   לבין קושיית הרשב"א והריטב"א, 

רבה פירשנו לעיל בדברי התוס' דהוא דמאחר דאית 
לי' כח דשטר שוב לא חשיב מיגו להוציא, וזה נראה 
דלא יתכן אלא להתוס' לשיטתייהו דס"ל דבאמת 

אינו מספיק להוציא, בזה שפיר איתא להמיגו רק ד
השטר שוב מהני המיגו  אמרינן דמאחר דאית לי' כח

דנימא שיוציא על ידי השטר.  אכן לדעת הרשב"א 
)וכן נראה דס"ל גם הריטב"א(, הרי אף בכה"ג אכתי 
הוה חשיב מיגו להוציא, דמאחר דבלא המיגו הוי 

ציא, שוב לא נאמר דין מיגו כלל בכה"ג, וכנ"ל, ולה
יועיל לן כלל מאי דנצרף לזה כח דהשטר, ולא 

סוד דברי רבה הוא מצד המיגו עצמו ולדידהו, ע"כ די
דמהני שנניח דשטרא מעליא היה לו ונאבד, אשר בזה 
הקשו שפיר מה טענת רב יוסף, הרי רבה לא נסתמך 

השטר דמאמינים לו  על השטר המזוייף אלא על 
 דאירכיס, ודוק.

יב"ם אין יסוד ובעיקר מה שנתבאר דלדברי הר
רינן או פלוגתת רבה ורב יוסף במיגו להוציא אי אמ

לא אמרינן, אלא דנחלקו אי שייך הכא כח הטענה 
דשטר, עי' חידושי הרמב"ן שכתב ע"פ דברי הר"י 
מגאש דמאי דלא מהני מיגו לרב יוסף הוא משום 
דהוי מיגו להוציא, ורבה ס"ל דאמרינן מיגו אפילו 

גמ'  דק"ל כרבה בארעא לאפוקי ממונא )ומסקנת ה
כיון שהוא תפוס ר"ל דבארעא לא חשבינן לה להוציא 

בה, ואף דקרקע בחזקת בעליה קיימא.(  ולדידי' צ"ב 
כקושיית הר"י על הריב"ם, הא בגמרא מבואר דיסוד 
טענת רב יוסף הוא משום דהאי שטרא חספא בעלמא 
הוא, והרי אין זה עיקר טעמו אלא משום דמיגו 

וודאי דלהאי פירושא ביאור רינן.  להוציא לא אמ
האי שטרא חספא בעלמא טענת רבה הוא דמאחר ד

הוא שוב הוי האחר מוחזק מצד חזקת מ"ק ואין 
המיגו אלא מיגו להוציא דלא אמרינן, אבל קושיית 
הר"י במקומה עומדת, דהא עיקר טעמא דרב יוסף 
ומא דפליג עלי' רבא היינו משום דמיגו להוציא לא 

היה לו לרב יוסף לפרש כן כיון שזהו עיקר אמרינן, ו
ב"ם, שלא ית קושיית הר"י על הרטעמו, והוא באמ

 .להדיאהקשה אלא שהיה לו לרב יוסף לומר כן 
וע"ש  המשך דברי הרמב"ן שכתב דק"ל כרבה בארעא 
משום "דברשות מחזיק קיימא ואידך הוה לי' מוציא 

ע מחבירו ומיגו לאוקמי ממונא הוא ואע"ג דק"ל קרק
בחזקת בעליה עומדת כיון דאיכא מיגו ותפיס לה 

דהאיך קיימא  המן ואף על גב דבחזקת אבואיהו מהי
אי נמי אפשר לפרשה בשהחזיק בה שני חזקה וקיימא 
לי' בחזקתי' ומיהו אי איפסילא לי' שטרא דידי' 
איבטילא לה חזקתי' וכו' אבל השתא דאיכא מיגו 

שטרא והחזיק בה קמא לה ארעא בחזקתי' בלא 
ילכך ה"ל מערער מוציא מחבירו ועליו הראיה ורב ה

ף סבר אוקי ארעא בחזקת אבהתא הואיל ומודה יוס
דפסולה היא הך שטרא ואיבטילא חזקתי' והילכתא 
כרבה בהא".  והנה סברתו הראשונה דלמסקנא לא 
חשבינן מיגו היכא דמחזיק בה למיגו להוציא אף 

מש"כ דקרקע בחזקת בעליה עומדת, הוא דומה ל
התוס' בד"ה והילכתא כוותי' דרבה בארעא בשם ר"י 

רינן מיגו לאוקמי ממונא ואית לן לאוקמי ארעא דאמ
מרה דקיימא השתא.  ולכאורה יש לבאר  בחזקת

הדברים בב' אופנים, די"ל דהיא סברא מסויימת במה 
חשיב מיגו להוציא, דאף דקרקע בחזקת בעליה 

מוחזק הוא  עומדת, והוי בחזקת מ"ק, כיון דבפועל
ו, עכשיו בקרקע ובא המיגו לומר דלא נוציאנה ממנ

לא חשיב דבר זה מיגו להוציא.  או י"ל באופן אחר, 
דאף דקודם דלא חשיב ד"ז מיגו להוציא משום 

דאמרינן מיגו הוא בחזקת מרא קמא, מ"מ על ידי 
המיגו אין הגדר דמוציאין מהמרא קמא, אלא דעושה 

                                                                             
ממון, אלא הקדישם רי דלא כתב סתם דמהני מיגו להוציא ה

דאלמא דלכולי עלמא שמי' מיגו, ומבואר דאילו לא הוה 
אמחרינן מיגו להוציא לא רק דלא הוה מהני להוציא אלא 

 דלא הוה חשוב מיגו כלל.
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לומר, דאמרינן דהוא המיגו את המחזיק למוחזק, כ
 מוחזק מצד תפיסתו בו.

ל להר"י מגאש  דלרב יוסף יסוד והנה ממאי דס"
החסרון הוא דמיגו להוציא לא אמרינן מבואר דתוך 
ג"ש לא מהניא מיגו משום דהוי מיגו להוציא, וכבר 
העירו דלכאורה מבואר ממתני' דכתובות י"ח בשדה 

חשיב זו של אביך היתה ולקחתיה ממנו דנאמן ולא 
מיגו להוציא, עי' ביאור הגר"א כללי מיגו סק"ז 

ר כן על דברי הריב"ם.  ואף דודאי יש לחלק בין שהעי
הפה שאסר ומיגו, וכמש"כ בנתיה"מ סי' קמ"ט דהפה 
שאסר להוציא שפיר אמרינן, מ"מ נראה דרמז לזה 

י' שם הקשו אדר' גהגר"א במה שהביא דהא בסו
, דלא אמרינן יהושע האיך אמר לא מפיה אנו חיין

ה וכו' מיגו, והרי בהך מתני' דשדה זו של אביך הית
חזינן דשפיר אמרינן מיגו, ומבואר מדברי הש"ס דאף 

 בעינן לדין מיגו, והדר יקשה כנ"ל.בהך מתני' 
אלא די"ל, כן אמר מו"ר זצ"ל, דנראה בביאור סוגי' 
דהתם, דודאי יסוד דינא דמתני' הוא דהפה שאסר 

לא דלא אמרינן דהפה שאסר הוא הוא הפה שהתיר, א
עכ"פ למה לו לשקר הפה שהתיר אלא היכא דאיתא 

דמיגו, וביאור הדברים, דיסוד דינא דהפה שאסר הוא 
כמו שכתבנו לעיל, דנאמן בהפה שהתיר לגבי הפה 
שאסר, וליתא לדין זה אלא עד כמה דידעינן דאין 

שקר, אשר לזה בעינן למה לו לשקר  התירהפה ש
דמיגו  ף לפ"ז שפיר יש לחלק כנ"ל, דא דמיגו.  אשר

היינו משום דעד כמה שהוא  להוציא לא אמרינן,
להוציא ליכא כח הטענה דמיגו, אבל הפה שאסר 
יסודו דמאחר שנאמן בהפה שהתיר לגבי הפה שאסר, 
אינו נעשה מוחזק כלל על ידי הפה שאסר, ולא חשיב 
הך מילתא להוציא כלל, והא מיהא פשיטא דאף 

שייך המה לו לשקר דמיגו, אשר ממילא שפיר להוציא 
אסר הוא הפה שהתיר, אף דמיגו אמריינן דהפה ש

 להוציא לא אמרינן, ודוק.                                                                                 
והנה יעויין שם בחידושי הרמב"ן שדחה התי' הב', 

ג "אינו דכל דאחזיק אעוז"ל: ולשון זה ודאי 
לאו לאפוקי דמיבטלא טענת חזקתי' מגופה מיגו דידי' 

הוא אלא בדלא אחזיק וארעא בחזקת אבהתי' קיימא 
וכיון שיש לו עדים דשל אבותיו ולזה אין חזקה היכלך 
לא אמרינן בי' מיגו, עכ"ל.  ויסוד טענתו בזה, דאף 
דמאחר דנמצא דטענתו היתה טענת שקר חשיבא 

זקה שאין עמה טענה, מ"מ חזקה מיהא הוי, חזקתו ח
הרי פירושא דמילתא דמקיימין ואם אך אית לי' מיגו 

את החזקה והרי הוא מוחזק, דעדיפא ד"ז ממאי 
דמסקינן דהלכתא כרבה בארעא משום דעל ידי המיגו 
נעשה מוחזק, דהרי מאחר דאית לי' חזקת ג"ש הרי 

ה הוא מוחזק ועומד, ולא חסר אלא טענה, אשר לז
שפיר מהניא כח הטענה דהמיגו, ופשיטא לי' דלא 

להוציא כלל, כלומר, האיך שייך דפליג  חשיב ד"ז מיגו
רב יוסף ע"ז.  ובדעת החולקים וס"ל דמיירי באית לי' 
חזקת ג"ש, צ"ל דס"ל דאף דאית לי' ג"ש, מ"מ בלא 
טענה לא חשיבא חזקה כלל, ושפיר חשיב המיגו מיגו 

ות פלוגתתם בהך מילתא להוציא.  ואפשר דיש לתל
ו דיסוד בעיקר יסוד דינא דחזקה, דלהרמב"ן לשיטת

החזקה נבנה על הראיה דמדלא מיחה, הרי ראיה זו 
דלית לי' טענה, אלא דבדין חזקה במקומה עומדת אף 

שאין עמה טענה נאמר דלא מהניא לי' החזקה בלא 
טענה.  אכן החולקים ס"ל דיסוד החזקה הוא מתקנת 

נבנה על הראיה דמדלא מיחה, ויסוד חכמים ואינו 
לו טענה הוא דהויא  התקנה היא דדווקא במקום שיש

חזקה, אשר ממילא לדידהו שפיר חשיב לרב יוסף 
 מיגו להוציא, וכמשנ"ת.

וע"ש המשך דברי הרמב"ן שהוקשה לו מ"ט דרבה 
)ולהתוס' אתי שפיר, וכמשנ"ת, דלדידי' לא חשיב 

מב"ן לשיטתו מיגו להוציא, ולא הוקשה אלא להר
שכתב דבהכי פליגי רבה ורב יוסף אי אמרינן מיגו 

הוציא(, הרי מיגו להוציא לא אמרינן כדמוכח מהך ל
דריש ב"מ דבאומר חציו שלי אינו נאמן ליטול חציו 
בשבועה במיגו דאי בעי אמר כולה שלי.  וכתב 
הרמב"ן לדחות, וז"ל: דכי אמר כולה שלי אינו נאמן 

שטען כי אמר נמי חציה שלי אלא ליטול מחצית מה 
"ל.  ופשוט דלא אינו נאמן אלא ליטול חצי טענתו, עכ

שייכי דבריו אא"כ נימא דיסוד מיגו הוא כח הטענה, 
בזה שפיר אמרינן דאין לטענת כולה שלי אלא כח 
ליטול חצי מה שטוען, אבל מצד מה לו לשקר דמיגו 
ליכא לחלק בהכי דסו"ס איכא הוכחה שדובר אמת 

 וען חציו שלי.במה שט
, הדר הביא הרמב"ן ב' ראיות דאמרינן מיגו להוציא

הא', הך דכתובות דנאמנת אשה לומר משארסתני 
נאנסתי במיגו דמוכת עץ ונאמנת במיגו זה להוציא 
כתובתה.  ויש לדחות, דהא התם מיירי בברי ושמא 
וכמו שביארו דמיגו בהדי' ברי ושמא מהני להוציא, 

רינן דברי ושמא ברי עדיף, דבכה"ג דאיכא מיגו אמ
, מסוגי' דב"מ 'ואין עצם המיגו מוציא.  וראייתו הב

דף ק"י גב משכנתא, עי' בדבריו, ועי' דברי רבנו יונה 
לקמן בסוגי' דרבה בר שרשום דתתיישב גם ראייתו 

 זו, ואכמ"ל.
ובסוף דבריו ביאר הרמב"ן בסוגיין ביאור אחר, 

ה דנאמן דמיירי בשטר שאינו מקויים, וס"ל לרב
במיגו, כלומר, דאם יכול לקיימו מקיימין אותו ונאמן 

מיגו, אבל אם אין עדים מצויין לקיימו פשיטא דלית ב
לי' מיגו.  ורב יוסף ס"ל דכיון דמודה דשטרא זייפא 
הוא, לא נחתינן לקיים שטרא זייפא כלל ולית לי' 
מיגו, ומצד שטר שאין מקויים לא שייך מיגו כיון 

על ידו להוציא כלום, דהרי הוא שלא היה נאמן 
ס"ל דיסוד מיגו כחרס.  ואף מפירושו זה מבואר ד

הוא כח הטענה, דאי מהני מיגו מצד מה לו לשקר 
גרידא, הרי אף בשטר שאינו מקויים למעשה היה 
יכול לטעון דשטרא מעלייא הוא ולקיימו, אע"כ מצד 
כח הטענה אתינן עלה, ויסוד הדברים הוא דבשטר 

יים מאחר שהוא כחרס לית לי' בי' כח שאינו מקו
  הטענה כלל, וז"פ. 

תוד"ה אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי    (  אק
ותירץ ר"י בר מרדכי דלא  -שטרא חספא בעלמא הוא

אמרי' מיגו להוציא ממון וכו' ולא אמרינן מיגו אלא 
ם אלהחזיק ממון שיכול לפטור עצמו ע"י מיגו אי נמי 

אר מפשטות לשונו דהיכא מבו -יש לו שטר או חזקה
ממון, אלא דאית לי' שטר או חזקה לא חשיב להחזיק 

דבכה"ג מהני אף להוציא, אלא דמהניין שטר או 
 חזקה להוציא, וז"פ.

(    תוד"ה אמאי קא סמכת אהאי שטרא האי בק
ונראה לר"י דטעמא דרב  -שטרא חספא בעלמא הוא

ו אמרי' מיגו הכא כיון דלית לי' הכא מיג איוסף דל
אא"כ שקר תחלה שהוצרך לשקר תחלה ולומר והא 

התוס' בב"מ דף ב' ע"א ד"ה וזה  והנה -שטרא וכו'
נוטל רביע כתבו סברא כעין זו )וכתבו כן בשם ריב"ם, 
והוא פירוש אחר ממה שהביאו בשם הריב"ם 

וז"ל בא"ד: ורב יוסף אית לי' דאפי' מיגו לא בסוגיין(, 
ן בהאי שטרא הוא הוי כיון שטענה ראשונה שהוא טוע

היא שקר ואין לומר מיגו אלא היכא שטענתו ראשונה 
אמת מיגו שהיה טוען אחרת וכו', עכ"ל, הרי דכתבו 
כן בפשטות מבלי להוסיף הא דהוצרך לשקר תחילה 

 כמו שכתבו כאן.
דהנה מוכח מדברי התוס' בב"מ ונראה הביאור בזה, 

דאתו עלה מצד מה לו לשקר ולא מצד כח הטענה 
דמיגו, דהא בקושיית התוס' דהתם דיטול חצי מיגו 

שלי הוכיחו דאיכא מיגו מסוגי' דאי בעי אמר כולה 
דשם דהקשו דיטול בלא שבועה מיגו דאי בעי אמר 
כולה שלי, והרי התם ליכא כח הטענה לפטור 

י' אי היה טוען כולה שלי היה צריך משבועה, דהרי אפ
לישבע, וע"כ דאינו אלא מצד הראיה דמיגו.  והנה אי 
דיינינן מצד הראיה דמיגו, אתיין דברי הריב"ם בתוס' 
שם כפשוטן, ולא היה שום צורך להוסיף הא דהוצרך 
לשקר וכו' כמש"כ התוס' בסוגיין, דעצם הסברא 

זמן פשוטה היא, האיך נימא דמוכח דאינו שקרן ב
אמנם התוס' בסוגיין שע"כ הרי שיקר בפנינו, וז"פ. 

י"ל דאתו עלה מצד כח הטענה דמיגו, וכן מבואר 
ת באמת לפום מה שכתבנו לעיל בביאור תחיל

אשר לפ"ז לא תיסגי לן במש"כ  דבריהם, ע"ש ודוק.
בב"מ, דנהי דחזינן דשיקר בפנינו, מ"מ הרי סו"ס 

בטענת הא אית לי' לכח הטענה דהיה יכול לישאר 
)ואין להקשות בזה דהא סו"ס בעינן גם למה    שטרא.

לו לשקר דמיגו, וכמש"כ לעיל ע"פ דברי הרמב"ם 
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כא מה לו לשקר, דלא יהבינן לי' כח הטענה אא"כ אי
דאף דנימא הכי אתי שפיר הכא, דאיכא נפ"מ בין 
היכא דמהני מה לו לשקר מצד עצמו לבין היכא 

טענה, דהיכא דמהני דמהני רק בכדי שניתן לו כח ה
מצד עצמו בעינן שתהא המה לו לשקר הוכחה שדובר 
אמת, אשר זה ודאי דלא שייך היכא דבהכרח שיקר 

לשקר דבעינן לענין דניתן לו בפנינו, וכנ"ל, אכן מה לו 
כח הטענה אינו אלא משום דלטענת שקר אין נותנין 
כח הטענה, ונהי דשיקר בפנינו במה שאמר הא שטרא, 

דסו"ס אית לי' מה לו לשקר אי אפשר  מ"מ מאחר
לומר דטענתו דשטרא מעליא הו"ל הוא טענת שקר, 

 אשר ממילא שפיר נותנין לו כח הנאמנות.(
ס' בסוגיין, דהנה הא פשיטא דאילו וביאור דברי התו

הוה אתא לב"ד עם חספא ואמר האמינו לי דשטרא 
מעליא הוה לי ואירכיס ודאי דלא הוה מהימנינן לי' 
דלא סגי בטענה הזאת לשוותו לטוען ולבעל דבר, וע"כ 
דהא דהוי הכא בעל דין אינו אלא משום דמתחילה 
 בא וטען דשטרא מעליא הוא אשר שפיר נעשה על ידי

זה לבעל דין.   ונמצא לפ"ז דכל כחו בהך נידון הוא 
ע"פ הא דטען מתחילה, אשר במסגרת זה נעשה טענת 

התוס' דלמי שאין  שקר על ידי הודאתו, ובזה כתבו
נעשה בעל טענה כלל אלא על ידי שקר, דהא הוצרך 

 לשקר, וכמשנ"ת,  אין נותנין כח הטענה, ודוק.
שטרא האי  (     תוד"ה אמאי קא סמכת אהאיגק

א"נ משו"ה לא אמרינן  -שטרא חספא בעלמא הוא
הכא מיגו משום דהוי חוזר וטוען דמעיקרא טען והא 

דחספא הוא אלא שטרא שטרא ועתה חוזר בו ומודה 
צ"ב לכאורה דהא הוי חוזר וטוען   -מעליא הוה לי

, וכן העיר בקוב"ש,  מפטור לפטור, עי' לעיל אות ע"ג
דמאי דחוזר וטוען מפטור ואפשר די"ל בזה, ע"ש.  

לפטור היינו דווקא היכא דמאחר שטען טענה הב' תו 
לא בעינן לטענה הא', דהרי בטענה הב' אומר שהטענה 

א היתה טענה אמיתית, והכא הרי אף לאחר הא' ל
שטען אין שטרא זייפא הוא מיהא שטרא מעליא הוה 
לי ואירכיס אכתי בעינן להא דטען מתחילה הא 

לא בלעיל אות ק"א בדברי התוס', ד שטרא, וכמשנ"ת
מאי דאמר מתחילה הא שטרא הרי אינו בעל דין כלל, 

י וטענה זו דהא שטרא הרי הוי כבר טענת שקר על פ
הודאתו, אשר על כן אינו נאמן כיון דאינו טוען וחוזר 

 וטוען, ודוק.
וצריך  -(     תוד"ה והלכתא כוותי' דרבא בארעאדק

יקא דתרי ותרי לספיקא לדחוק ולפרש ולחלק בין ספ
חילוק זה לכאורה פשוט הוא, דבספיקא  -דדינא וכו'

דתרי ותרי דהוי ספק מה היה שפיר שייך בזה 
ולנהוג כאילו לא השתנה כלום, דהא לאוקמי' אחזקה 

אין התו"ת אלא ספק מה היה, אך בספיקא דדינא 
א"א למימר הכי ולכך לא מוקמינן אחזקה, וכן הבין 

וס'.  אמנם לישנא דהתוס' לכאורה הגרע"א בדברי הת
לא משמע הכי, שכתבו "אבל הכא דמספקא לן דינא 

למימר אוקמה אחזקת  כולי האיכמאן התם לא שייך 
"  ונראה בכונת ונוציא מיד המוחזק קמא  מרא

דבריהם דודאי אף בספיקא דדינא שייך לאוקמה 
אחזקת מרא קמא,  והיכא דליכא עכשיו מוחזק אחר 

כן, וכל סברתם לחלק היא היכא דאיכא שפיר אמרינן 
עכשיו מוחזק אחר, דווקא בזה הוא דאמרינן דלא 
נוקמה כולי האי אחזקת מרא קמא שנוציא מזה 

יק בו וניתן למ"ק, דכיון דהוא עכשיו תפוס בה שמחז
וע"כ דאיכא ספק שמא הוא שלו, לא נוציאנו מידו.  

 ואף בתו"ת הוה אמרינן הכי אילו הוה אמרינן דתו"ת
כמאן דאיתנהו, ודווקא משום דתו"ת כמאן דליתנהו 
הוא דאין מתחשבים בספק כלל ומוקמינן אחזקת 

באמת אף מ"ק.  ומבואר לפ"ז הדוחק שבו כיון ד
בכה"ג שייך לאוקמה בחזקת מ"ק.  וביתר ביאור, 
הרי מבואר מזה דאף בלא ג' שנים מועיל מה שהוא 

. מחזיק בה דלא נוציא ממנו ונוקמה אחזקת מ"ק
ובזה הוא דנראה להתוס' דוחק לחלק, דבשלמא אילו 
הוה מיירי בדהחזיק ג"ש, שפיר הוה אמרינן דבעינן 

ק בה ולא מהני חזקה אלימתא להוציא מזה המחזי
בזה חזקת מ"ק, אכן מאחר דמיירי בדליכא ג"ש, הרי 
בעצם אין בחזקתו כלום ובכה"ג שפיר סגי בחזקת 

               מ"ק דנוקמה בידי המ"ק.    

 -(     תוד"ה והלכתא כוותי' דרבא בארעאהק
 -ובהכותב דאמר מיגו וכו' שאני התם דאיכא שטרא

כונתם לומר דמכיון נראה בביאור דבריהם, דאין 
דאיכא שטר הרי הוא המוחזק, דהא ק"ל כב"ה דשטר 
העומד לגבות לאו כגבוי דמי, אלא הכונה בזה, דאף 

ן דפרע, מ"מ אין דהשטר גרידא לא מהני להוציא מכיו
הגדר כאן שהמיגו לבדו מוציא, אלא דפועל המיגו 
שיהא בשטר כח להוציא, ובסופו של דבר מוציא 

אשר על כן לא שייך ד"ז להא דמיגו השטר ולא המיגו, 
להוציא לא אמרינן.  והרמב"ן בסוגיין תי' בנוסח 
אחר, וכן הבאנו לעיל בשם הרשב"א, ע"ש מש"כ 

 בביאור פלוגתתם.
דלא דמי כ"כ לשטר  -רשב"ם ד"ה כה"ג מאי   (  וק

מלוה וכו' ואותו מזוייף הוא ממש דלא נכתב על מלוה 
 חך בחו"מ סי' מ"הנה נחלקו הסמ"ע והש" -זה וכו'

בדין שטר שנמחל שעבודו אי גובה מנכסים בני חורין, 
דהסמ"ע שם סק"א כתב דגובה בו מבני חורין, והש"ך 

בש"ך שהביא כן שם סק"ב כתב דאינו גובה, וע"ש 
, ודהוכיח בסי' שפ"ב ד"ה ונ"ל ראיה מדברי הריב"ש

דאינו גובה אפי' בני חורין מאחר  הריב"ש כן מסוגיין
ר כחספא, וכן הוא גם בט"ז בחו"מ שם.  דהוי השט

ויסוד הראיה בזה לכאורה, דהא טעמא דרב יוסף הוא 
משום דהאי שטרא חספא בעלמא הוא, והספק בדינא 

אי דומה שטר זה שנפרע כבר  דההוא ערבא הוא
לחספא בעלמא או לא, ואי הוה אמרינן גובה עם 
השטר מבני חורין, פשיטא דלא הוה חשיב אף רב 

אי שטרא חספא בעלמא והיה מודה דשפיר יוסף לה
והאמת דביד רמה בסוגיין אות נ' הביא   מהני מיגו.

כבר ראיה זו מסוגיין דשטר שנמחל שעבודו הוי 
 ו גובה בו, ע"ש.חספא בעלמא ואינ

ובקצוה"ח שם סוסק"א כתב לדחות ראיית הריב"ש 
על פי מה שכתב בסי' פ"ג סק"ה דלא אמרינן מגו 

דוקא בשטר דאית בי' אחריות להוציא בשטר אלא 
נכסים דהוי כגבוי לענין מגו אבל בשטר דאינו גובה 
ממשעבדי הוה לי' מיגו להוציא, אשר לפ"ז מאחר 

טר זה ממשועבדים שוב דההוא ערבא אינו גובה בש
אינו נאמן במיגו, דהוי מיגו להוציא.  והדברים 
לכאורה צ"ב, דאי נימא דהוי שטר עכ"פ לענין לגבות 

ורין, הרי אין צריך מיגו כלל אלא הרי הערב מבני ח
 גובה עם גוף השטר, ומה איכפת לן במאי דליכא מיגו.

וי"ל בזה, דהנה הא פשיטא דאין השטר מוכיח כלל 
הלוה הערב להלוה, דהא אין כתוב בשטר מזה שחזר ו

כלום, אלא דאי מודה הלוה על ההלואה אלא שטען 
א החזירו שפרע, הרי זה שמחזיק הערב את השטר ול

מראה שעדיין לא פרע, אשר ממילא גובה מבני חורין.  
אשר לפ"ז יוצא דבנ"ד שאין הלוה מודה כלל שלוה 

ר, וע"כ דכל פעם ב', אין הערב יכול לגבות על ידי השט
כחו לגבות אינו אלא על ידי המיגו, דיש לו כח גביה על 
ידי שהיה יכול לומר שלא פרע לו החוב הא', ובזה 

א אי שייך בזה מיגו כיון דהאי שטרא חספא הנידון הו
בעלמא הוא, אשר מזה הוכיח הריב"ש דע"כ דאינו 
גובה אפי' בני חרי, דאילו היה גובה, אף רב יוסף היה 

הניא מיגו מאחר דלאו כחספא הוא.  וע"ז מודה דמ
בכה"ג לא מהני מיגו כיון דהוי הוא שדחה בקצוה"ח ד

 מיגו להוציא מאחר דאין השטר כגבוי.
והנה מבואר מדברי הקצוה"ח דמאי דמהני מיגו 
היכא דאיכא שטר ולא חשיב מיגו להוציא הוא משום 
דעכ"פ לענין המיגו חשוב השטר כגבוי.  אכן נתבאר 

בביאור דברי התוס' דיש לבאר באופן ות ק"ד אלעיל 
דפועל המיגו שיהא בשטר כח להוציא, ובסופו אחר, 

"ז קמה וגם של דבר מוציא השטר ולא המיגו, ועפ
נצבה ראיית הריב"ש ודעמי' דע"כ דאין שטר שנמחל 

 שעבודו גובה אפי' מבני חורין.
ובמה שכתב הרשב"ם דהצד דתהני הכא הוא דאע"ג 

ן דהדר שקלינהו כאילו לא פרעינהו דמי דפרעינהו כיו
וחייב לפרעו, צ"ב לכאורה מה מועיל הא דהדר 

האיך שקלינהו, הרי סו"ס שטר שנמחל שעבודו הוא ו
 נידון הוא דליהוי כאילו לא פרעינהו.

(     רשב"ם ד"ה רבה בר שרשום נפיק עלי' קול זק
והלכך נפק עלי' קול של עדות  -דקאכיל ארעא דיתמי

מש"כ קול של  -תא אכיל ארעא דיתמיאמת דמהש
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עדות אמת, פירושו לכאורה דלא היה סתם קול 
עדים דמשכנתא היא, אלא שהיה הקול דלפני כן היו 

שהעידו שהיתה הקרקע ממושכנת בידו, וכן מבואר 
גם מדבריו לקמן ל"ג ע"א ד"ה אמר לי'.  והתוס' ד"ה 
נפק עלי' קלא לא הזכירו דבר זה אלא כתבו סתם 

קול שהוא של יתומים, ויש לעיין אי לפירושם שיצא 
לא מיירי בקול של עדות אלא בקול סתם, ומה הם 

 הנפ"מ דיוצאים מזה.
          
 
 
 

 ל"ג  ע"א
בלא שבועה דאין  -(     רשב"ם ד"ה מהימננאחק

נשבעין על הקרקעות ועוד דחזקת שלש שנים במקום 
י ואילו מדברי התוס' ד"ה מיגו דאי בע  -שטר קיימא

למימר לקוחה היא מבואר דבאמת שפיר בעינן אף 
היכא דאית לי' חזקה שישבע שבועת היסת, רק הכא 
כיון דליכא טענת ברי לא היה צריך לישבע.  וכבר 
הבאנו לעיל ריש פירקין מחלוקת הראשונים אי 
בחזקת ג"ש בעינן נמי שבועה, ע"ש מש"כ בביאורא 

התוס' ס"ל תא, וכן הכא י"ל בביאור פלוגתייהו דדמיל
דחזקת ג"ש שתקנו חכמים פירושו שעל ידי כך יחשב 

ראיה שהקרקע  מוחזק ותו לא, דלא חשיבא חזקה
שלו, וכיון דאכתי מכלל ספק לא יצא שפיר צריך 
לישבע.  אכן להרשב"ם לשיטתו שכתב דיסוד תקנת 

א"צ חזקה הוא דחזקה במקום שטר, כי היכי דבשטר 
 ש א"צ לישבע.לישבע כך היכא דאית לי' חזקת ג"

והתוס' הקשו על הטעם הא' שכתב הרשב"ם דאין 
נשבעין על הקרקעות, דהא מדרבנן שפיר נשבעין על 

ובדעת הרשב"ם י"ל הקרקעות, וה"ה שבועת היסת.  
ע"פ מה שביארו במס' שבועות פרק שבועת הדיינים 

דאין חיוב דף מ' ע"ב בדעת רש"י )והרמב"ם( דס"ל 
ב שבועה בעצם, כלומר שבועת היסת אף מדרבנן חיו

שבועה הבאה על ידי דאיכא מחייב להשבועה, אלא 
יסודה כמש"כ רש"י שם שהטילו עליו שבועה כדי 

ועפ"ז י"ל דכי תקינו רבנן שבועה על שיודה.  
הקרקעות, זהו דווקא היכא דאיכא בעצם מחייב 

נשבעין על הקרקעות, רק דמדאורייתא אין להשבועה, 
כא דנשבעין אינו מצד אבל שבועת היסת, דאף הי

מחייב דשבועה, לא תיקנו לה בקרקעות.  והתוס' 
לשיטתייהו ביארנו התם דס"ל דשבועת היסת היא 
שבועה ככל שבועה מצד מחייב דאין אדם תובע אא"כ 
יש לו, אשר ממילא לדידהו כי היכי דתיקנו שבועה על 

     ות כך תיקנו בשבועת היסת.הקרקעות בשאר שבוע
לא מצית למיטען  -ם ד"ה אמר לי'(     רשב"טק

לקוחה היא בידי דהא איכא קלא ועדות דארעא 
דיתמי היא דהשתא שלימו שני משכונתא וכיון דידעת 
דאית קלא עלך דארעא דא משכנתא היא גבך ולא 
לקוחה אין לך מחאה גדולה מזו והיה לך להזהר 

לעיין אמאי הוצרך להך מילתא דעל יש   -וכו' בשטרך
מרינן דאין לך מחאה גדולה מזה, תיפו"ל ידי הקול א

דלפי מה שכתב לעיל דעל ידי הך קול ידעינן בקול של 
עדים דבמשכנתא אתי לידו דתו לא מהניא לי' חזקה 
כמו אומן וכדומה, כאשר כתבו כן באמת התוס' 
דמהך טעמא הוא דהוה בעינן דאכבשי' לשטר 

. ויהא מוכח דאל"ה לא הוה מהניא חזקתו משכנתא
רה מדברי הרשב"ם דאף דידעינן ע"פ קול דעדים לכאו

שבתורת משכנתא באה לידו מ"מ שייך בי' חזקת 
ג"ש, ויקשה לכאורה לדבריו אמאי בעינן דאכבשי' 

   לשטר משכנתא.
וסברת עצם דברי הרשב"ם דהיה שייך בזה חזקה אף 

אתי לידי', דאף  נתאכמשבדידעינן בקול של עדים ד
י איתא לעצם החזקה, דכמשכנתא אתי לידי' מ"מ הר

דעכ"פ היה לו למחות שלא יהא לחבירו חזקה, עי' 
לקמן דף ל"ה ע"ב, ושפיר הוה מהניא לי' חזקתו אי 
לאו דהקול חשיב כמחאה.  אכן התוס' ס"ל דבכדי 
שיהא חזקה לא סגי במאי דאיתא לה"מדלא מיחה", 

זקתו והשתמשותו בה אלא בעינן שתהא עצם ח
ליתא מאחר דיתכן שהיא  הוכחה על בעלותו, אשר זה

משכנתא בידו.  ויסוד המח' בזה, דלהתוס' לשיטתם 

הרי חזקה ומחאה ב' ענינים נפרדים הם, כאשר 
נתבאר לעיל, שתיקנו חזקה, ותיקנו דמחאה שוברת 
חזקה, ועצם החזקה אינה מצד ה"מדלא מיחה", אלא 

ממילא בעינן שתהא בעצם  מצד עצם אכילתו, אשר
לותו. אכן הרשב"ם ס"ל דיסוד אכילתו הוכחה על בע

החזקה הוא דמצי אמר לי' המחזיק אם אמת הוא 
שהיא שלך אמאי לא מחית, כלשונו לקמן דף ל"ח, 
אשר ממילא אם אך איתא לה"מדלא מיחה" שפיר 

לבאר הוי חזקה, אשר לזה הוא שהוצרך הרשב"ם 
לא משום דחשיבא הקול מאי דלא הוי חזקה אינו א
ו כמחאה, דאל"ה שפיר שבתורת משכנתא היא ביד

 .גועי' לקמן אות קי" היתה חזקתו מועילה לו, וכנ"ל.
והנה מדברי הרשב"ם מבואר דעל ידי הקול בטלה 
חזקתו, דאין לך מחאה גדולה מזו, ואילו בדברי 

אר והתוס' ד"ה לקוחה היא בידי לא מצית אמרת מב
לו הוה אמר לקוחה היא בידי דשפיר הוה מהני אי

ואפשר דלשיטתייהו אזלי   שטרא(.)מאחר דאכבשי' ל
בזה, דלהרשב"ם דהקול הוא קול של עדים שפיר 
אמרינן דחשיב כעין עדים והא פשיטא דעדים דאינו 
אלא משכנתא בידו שפיר חשיבנן כמחאה בפני עדים 
ואין חזקתו חזקה.  אכן מדברי התוס' הערנו לעיל 

בדבריהם דהוי הך קול קול של עדים, דלא הוזכר 
בפשטות דקול בעלמא הוא,  ויתכן דמאי  אלא משמע

דאיכא קול בעלמא לא חשיב כמחאה ושפיר היה לו 
למחות, אשר על כן אילו הוה טעין דלקוחה היא בידו 

או יתכן דתליא הך    שפיר הוה מהניא חזקתו.
דמפשטות גתא בדבר אחר, דהא פירשו הראשונים ופל

לישנא דהש"ס דהיה קול דאכיל ארעא דיתמי משמע 
צא הקול אחר שמת אביהן, והחזקה הרי היתה שי

בחיי אביהן, אשר ממילא פשוט לפ"ז דלא חשיב הקול 
מחאה לבטל החזקה, אשר זהו דס"ל להתוס' דאילו 
היה אומר לקחתיה ממנו שפיר היה נאמן, אבל 

עי' רבינו  הרשב"ם ע"כ דס"ל דיצא הקול בחיי האב,
אשר יונה מה שפירש בלישנא דהש"ס אי מיירי בהכי, 
ועי'   ממילא לדידי' שפיר חשיב הקול כמחאה, וז"פ.

דמשמע להדיא מדבריו דכן הוא ביאור  חרא"ש סי' י"
 דברי הרשב"ם ותוס' כדרך הב' שכתבנו.

וכי גדלי יתמי שיהו בני  -(     רשב"ם ד"ה אמר לי'יק
שלש עשרה שנה ואילך דהוי  מיעבד מצוד דהיינו מבן

מבואר  -ו וכו'חייב במצות אשתעי דינא בהדייה
מדבריו דסוגיין למ"ד דמאי דאין גובין מיתומים הוא 
משום דפריעת בעל חוב מצוה ויתומים לאו בני מיעבד 

לרבה מצוה נינהו.   ואילו התוס' הוכיחו דע"כ ס"ל 
בר שרשום כמ"ד דהיינו טעמא משום צררי, דאילו 

טעמא דלאו בני מיעבד מצוה נינהו יקשה דאפי' להך 
ריו לא היה יכול לעכב להם הקרקע יהא אמת כדב

בחובו כיון דלאו בני מיעבד מצוה נינהו.  ובדעת 
הרשב"ם צ"ל לכאורה דמאי דלא גבינן מינייהו משום 
דלאו בני מיעבד מצוה נינהו אינו אלא דב"ד אין 

ס הרי החוב יורדין וגובין מנכסייהו, אבל כיון דסו"
  קיים, שפיר מצי גובה המלוה עצמו.

ו יונה שכתב דמיירי שאכל כבר הפירות ועי' רבינ
ודווקא בכה"ג הוא דהוה מהני בזה מיגו, אבל בעדיין 

)ועי' גם , 26לא אכל לא הוה מהני מיגו, ע"ש טעמו

                                                           
כתב רבנו יונה בזה ב' טעמים, הא' דהוי מיגו להוציא  26

א בלא שבועה, והב' כיון דלית לי' דינא בלא מיגו להוצי
נו נוטל מיתומים אלא בשבועה, לא יועיל דמאחר דדינו שאי

בזה מיגו דאכתי נימא דאינו גובה בלא שבועה.  ומדברי 
התוס' בסוגיין )וכן מדברי הרשב"ם( מבואר להדיא דנאמן 
אף דאכתי לא אכל פירות.  ונראה דלב' הסברות דרבנו יונה 

אינו גובה מן מחלקותם בהא תליא, דיש לבאר מאי ד
' אונפים, די"ל דנתקנה השבועה היתומים בלא שבועה בב

בעצם זכות הגבייה, כלומר, דכל דין הנטילה הוא על ידי 
השבועה, או יש לומר דלעולם עצם זכות הגביה הוא בלא 
השבועה, ואין תקנת השבועה אלא דלמעשה גובה רק אחר 

כן  שנשבע.  ועפ"ז נראה דלא חשיב מיגו להוציא אלא אם
הנטילה, דמאחר דאין נימא דנתקנה השבועה בעצם זכות 
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וכתב דאף דאין נפרעין מנכסי חידושי הרשב"א(, 
ן נזקקין, אבל אם יתומים וכו' היינו דווקא לומר דאי

ין אותו נפרע מהם כיון שיש שטר בידו אין מחייב
אמנם מדברי   לשלם להם אלא מחייבין אותו לישבע.

הרשב"ם וכן מדברי התוס' מבואר דמיירי דעדיין לא 
אכל הפירות, וצ"ל כנ"ל, דאף שעדיין לא אכל 
הפירות, היה נאמן במיגו להחזיק הקרקע אצלו 

ן נפרעין מנכסי יתומים וכו' ולאכול הפירות, דדין אי
הם אבל המלוה עצמו אינו אלא דאין ב"ד נזקקין ל

                שפיר מצי גובה.
ואי נמי מלוה על פה  -(     רשב"ם ד"ה אמר לי'אקי

עי' ראשונים  -היא כי גדלי לישתעי דינא בהדייהו וכו'
שהקשו דבמלוה על פה אף שהוא בעדים לא יגבה 

כשיגדלו דהא טענינן להו דפרוע הוא, מינייהו אפי' 
דאין אדם פורע תוך זמנו,  ואין לומר שהוא תוך הזמן

דא"כ אף בלא שבועה יגבה מינייהו.  ולכאורה מש"כ 
, צ"ב דכיון דאין אדם פורע תוך זמנו יגבה בלא שבועה

דפרע בגו דהא אביי אית לי' לעיל דף ה' דעביד איניש 
דאף בתוך הזמן זימני', והוה להו להקשות אחרת, 

 נטעון להו דפרוע הוא.
י חיים גיטין סי' ה' שכתב ובדברי הרשב"ם, עי' שער

לבאר דבריו, דהא פשיטא לכאורה דאף לאביי ורבא 
דס"ל לעיל דף ה' דעביד איניש דפרע בגו זימני', מ"מ 
לא שכיח הוא, אשר לפ"ז אתיין דברי הרשב"ם שפיר, 

ף דאי טעין וכדמוכח מכמה דוכתי דדבר שלא שכיח, א
הכי מהני, מ"מ לא נאמר בזה דין טענינן, אשר זהו 
שכתב הרשב"ם דמאחר דהכא אביי הוא דקא"ל הכי, 
לדידי' שפיר משכחת שיגבה כשיגדלו אף מלוה שבעל 
פה היכא דמת האב תוך זמנו, דאף דעביד דפרע בגו 

  נימא מ"מ לא נטעון להו פרוע.
הרמב"ם  כתב -(     זיל אהדרה ניהלייהו וכו'בקי

ט, וז"ל: מי שהחזיק בנכסי -בפי"ד מהל' טו"נ ה"ח
שנים רבות וטען ואמר משכונה הן בידי ויש לי קטן 

חוב עליהן כך וכך הואיל ואילו רצה אמר לקוחים הם 
בידי נאמן שהרי אינה מוחזקת שהיא לאביו של זה 
והרי זה גובה משכרה מה שטען ותחזור ליתומים אבל 

של יתומים אינו נאמן שהרי  אם יצא עליה קול שהיא
דה וכל הפירות ר השוזחאין מחזיקין בנכסי קטן ות

שאכל ליתומים עד שיגדלו ויעשה עמהן דין.  אכלה 
שני חזקה בחיי אביהן מתוך שיכול לומר לקוחה היא 
בידי מאביהן נאמן לומר חוב יש לי אל אביהן וכו' 
וגובהו שלא בשבועה מתוך שיכול לומר שלי הוא, 

ומקורו מפי' רבו הר"י מגאש בסוגיין דמיירי   עכ"ל.
והקול אינו קול שהיא משכונה,  דליכא עדי מ"ק,

כאשר כתבו הרשב"ם ותוס', אלא קול שהיה של 
)ומפירוש זה הוא שבאו התוס'   אביהן של היתומים

.  וכן מיירי דג' שנות לאפוקי בד"ה נפק עלי' קלא(
ובה"ח   .החזקה לא היו בחיי האב אלא בפני היתומים

השיג הראב"ד, וז"ל: נראה מדבריו דמעשה דרבה בר 
ן יהום מוקי לה בשאינה ידועה שהיתה של אבשרש

ואם כן למה לי' למימר מיגו דאי בעי אמר לקוחה 
היא בידי לימא מיגו דאי בעי אמר דידי היא ועוד 
משום קלא מבטלין מיגו וחזקה דממונא דאיהו הוה 

דיתמי לא הוה לי' חזקה אלא ודאי  מוחזק ואבוהון
קה בחיי בחזקת אבוהון הות מיהו כיון דאכלה שני חז

בוהון בלא מחאה איכא מגו ואי לאו קלא הוה א

                                                                             
זכותו אלא על ידי שבועה, אם בא על ידי מיגו ליטול בלא 
שבועה חשיב שפיר מיגו להוציא.  אמנם אי נימא דאין 
השבועה אלא תקנה צדדית, כלומר, דהצריכו בירור דבשועה 
ורק אח"כ יטול, בזה נראה דלא חשיב מיגו להוציא, דלא 

ועה, דמהני מה י המיגו אלא לפטור חובת הבירור דשבמהנ
לו לשקר דמיגו במקום השבועה, ושוב ממילא נוטל על ידי 
זכות הנטילה.  וכן תירוץ הב' דרבנו יונה נראה דתליא בהך 
מילתא, דאם יסוד הדין הוא דאין הנטילה אלא על ידי 
השבועה שפיר מובן דאף דאיכא מיגו מ"מ הרי אכתי אין 

ת היא דטעון בות אלא בשבועה.  אכן אם תקנה צדדידינו לג
בירור דשבועה, שפיר איכא למימר דהיכא דאיכא מיגו לא 

 בעינן להך בירור, ואין טעם שלא יוכל לגבות בלא שבועה.

מהימן במיגו והשתא דאיכא קלא לא אמרינן מיגו 
ומוקמינן ארעא בחזקת אבהתא והאי הוא דינא 
דקושטא, עכ"ל.  ופירוש הראב"ד הוא כשא"ר דשפיר 

"ק והקול הוא קול דהוי משכנתא, ודברי היו עדי מ
ה מדבריו הרמב"ם צ"ע.  ובה"ט השיג, וז"ל: נרא

 תאפילו יצא עליה קול שהיא של יתומים וזהו טעו
גדולה דאיהי היא ועוד אני אומר שלא יועיל לו משום 
מיגו לגבות לכתחלה בלא שבועה מידי דהוה אנשבע 

רבה על המשכון שאמרו הגאונים שהוא נשבע ונוטל ו
בר שרשום דקא בעי למפטר נפשי' משבועה אחר 

 אכילה קאמר בין תבין, עכ"ל.
והנה על טענתו הא' של הראב"ד אמאי הוצרך למיגו 
דאי בעי אמר לקחתיה ולא אמר מיגו דאי בעי אמר 
שלי הוא, י"ל, דהנה יש לדון על מה שיהא נאמן 
בכה"ג במה דאי בעי אמר שלי הוא בב' אופנים, הא', 

ה שאסר הוא הפה שהתיר, דלא היה צריך מצד הפ
א שייך להודות כלל שהקרקע שלהם. וזה נראה דל

הכא, וכן אמר מו"ר זצ"ל, דיסוד דינא דהפה שאסר 
כבר נתבאר לעיל דהוא דאי אפשר לקבל הפה שאסר 
אלא כפי מה שמגביל אותו הפה שהתיר, ובכגון שדה 

אי אפשר לעשותו זו של אביך היתה ולקתיה ממנו, 
וחזק מצד הפה שאסר, דהא אומר הפה שהתיר למ

שאסר הוא שלקחה ממנו, אשר ממילא מאחר דהפה 
הפה שהתיר לא נעשה האחר מוחזק כלל.  ובנ"ד לא 

דהא אף במה שטוען דמשכונה הוא שייך דבר זה, 
נשארו היתומים מוחזקים בגוף הקרקע, אשר ממילא 
שפיר נעשו מוחזקים על ידי הפה שאסר והרי הם 

קים ולא רבה בר שרשום.  אלא דעדיין יש לדון המוחז
למיגו דלקוחה היא בזה אמאי הוצרך רבה בר שרשום 

בידי ולא אמר מיגו דאי בעי אמר שלי הוא, וכן הוא 
ולכאורה צ"ל בזה דלא   באמת לשון השגת הראב"ד.

חשיבי להו להרמב"ם והר"י מגאש מיגו בכה"ג משום 
כן שמא יביא  דלא בנוח יטעון שלי הוא, שירא לומר

השני עדים שהיה שלו, ודווקא מצד הפה שאסר הוא 
מה שהיה יכול לומר שלי הוא, והפה  שאפשר לדון על

אשר משום הכי הוצרכו שאסר לא הוי הכא כמשנ"ת. 
למיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי, ולקוחה היא 
בידי שפיר הוה מהני משום דאיכא הפה שאסר הוא 

)שו"ר מעין  ומר שלי הוא.  הפה שהתיר שהיה יכול ל
חשבון זו באבן האזל, אלא שפירש טעם אחר אמאי 

א שייך הכא הפה שאסר הוא הפה שהתיר, דהרי בא ל
לעשות חוב חדש במה שטוען עכשיו, וע"ז לא מהני 

 הפה שאסר, ע"ש.(
וכי משום קלא מבטלינן  ,ר קושיית הראב"ד הב'ביאוו

מר לקוחה דאמאי ליכא באמת מיגו דאי בעי אמיגו, 
היא בידי אפי' היכא דאיכא קלא, הרי הך קלא 

ינו אלא שהיה של אבוהון, להרמב"ם והר"י מגאש א
ועדי מ"ק ליכא, וא"כ שפיר היה יכול לומר לקוחה 
היא בידי מאחר שהיה יכול לומר להדם, ומה מועיל 
קול נגד זה.  והנה יעויין ביאור הגר"א סי' קמ"ט 

כיון שיצא הקול הוא  סקל"ה שכתב בזה, וז"ל: ור"ל
כמו שיש עדים וידוע שהיה של אביו ואז אין מחזיקין 

ונראה ביאור דבריו, וכן כסי קטן כנ"ל וכו', עכ"ל.  בנ
הבנתי מדברי מו"ר זצ"ל, דאף דקול מצד עצמו חשיב 
כעדים )ואולי הוא דווקא קול כעין שפי' הרשב"ם 
דהוא קול של עדות(, מ"מ מאחר דסו"ס אינו אלא 

שפיר נאמן הוא להכחיש את הקול, ואם יאמר קול 
ה שאסר הוא הפה שלי הוא ודאי שיהא נאמן.  אכן הפ

דנהי דאילו היה טוען שלי הוא שהתיר לא שייך הכא, 
היה מכחיש את הקול, מ"מ במה שמודה שהיה שלו 
אין ביאורו דזה עושה את האחר למוחזק, אלא 
פירושו דמאחר דלמעשה לא הכחיש הקול הרי הוא 

.  ולא שייך לדון שיהא נאמן מוחזק ממילא מצד הקול
ם, הא', דהרי מאחר שלא במיגו נגד הקול מב' טעמי

הכחיש הקול הוי הקול כעדים והוי מיגו להוציא, 
ועוד, דלא שייך מיגו כיון דהיה ירא לומר שלי הוא, 

 וכמשנ"ת לעיל.
ומה שהשיג הראב"ד בה"ט דאף אי החזיק בחיי האב 

גו נגד הקול, אין זה אלא לשיטתו מ"מ לית לי' מי
שפירש כשא"ר דהקול בסוגיין הוא קול דהיה 
משכונה, אבל לדברי הר"י מגאש והרמב"ם דמיירי 
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דליכא חזקת מ"ק ואין הקול אלא שהיה שלהם 
מעיקרא, לא קשיא כלל, דהיכא דהחזיק בחיי האב 
נהי דחשיב הקול כאילו הוא עדי מ"ק, מ"מ שפיר 

יא בידי שהרי יש לו חזקה, ורק יכול לטעון לקוחה ה
גיין, היכא דהחזיק בפני היתומים, דבהכי מיירי בסו

הוא דאינו נאמן בכך משום אין מחזיקין בנכסי קטן, 
 וז"פ.

ומשה"ק הראב"ד עוד דלא יועיל שום מיגו לגבות 
לכתחלה בלא שבועה מידי דהוה אנשבע על המשכון  

הרמב"ם שנשבע ונוטל, עי' מ"מ מש"כ בזה.  ולכאורה 
עצמו בא לבאר דבר זה במש"כ בסו"ד דגובהו שלא 

מר שלי היא.  והכונה בזה בשבועה מתוך שיכול לו
לכאורה, דהרי לומר לקוחה היא בידי שפיר אמרינן 
בזה דהפה שאסר הוא הפה שהתיר, ונמצא דבטענת 
לקוחה היא בידי מה שזוכה הוא משום דאין הלה 

ובזה ודאי דליכא חשוב מוחזק כלל, ואינו חשוב נוטל, 
שבועה מאחר דאינו נשבע ונוטל כלל, ושוב אית לי' 

ת זו כשטוען דממונא אית בי' גבי' במיגו כח נאמנו
, אשר ממילא אין בזה דאי בעי אמר לקוחה היא בידי

 דין שבועה.
ולפי כל זה צ"ל לכאורה דמאי דכתב הרמב"ם בריש 

סי קטן שנים רבות וכו', למה כה"ח מי שהחזיק בנ
שנאמן היכא דליכא קול לא בעינן לזה כלל, דהא 

כלל ולא בעינן  נאמן במיגו שלא יעשה האחר מוחזק
לזה ג"ש, ולא נקט לה אלא לחידושא דהיכא דאיכא 

 27קול לא מהני אפי' בכה"ג.
ונראה לבאר סוף דברי הרמב"ם באופן אחר, והוא 
בהקדם דבריו בפיה"מ פ"ו דשבועות דעצם דין מיגו 
הוא כח הטענה אלא דבכדי לומר מיגו בעינן שיהא 

ובא בזה מה לי לשקר, ומש"כ בתשובותיו דיסוד חי
דשבועת היסת הוא להפיס דעתו של הבעל דין האחר.  

דאי בעי אמר ועפ"ז נראה , דלעיל ע"כ שהביא מיגו 
דמיגו דאי בעי אמר שלי הוא לא לקוחה היא בידי, 

נ"ת, דירא לומר שמהני, דלית בזה מה לו לשקר, וכמ
שלי הוא.  אכן לגבי שבועת היסת לא הוה מהני מיגו 

ילו הוה טעין לקוחה היא דלקוחה היא בידו, דהא א
בידו שפיר היה צריך לישבע, אלא דמאחר דאין 

פיס דעתו של בעל דינו, בזה שבועת היסת בא אלא לה
שפיר אמרינן דמאחר דסו"ס היה יכול לטעון שלי הוא 

 ולא להתייחס אליו כלל, אין עליו חיוב להפיס דעתו.
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החזקה והוה מהניין השנים שהחזיק בפני היתומים ולא הוה 
צרה, דבלא זיקין בנכסי קטן.  ומהלך הדברים בקחישב מח

מאי דלקוחה היא בידי לא מצית אמרת, היה יכול לומר על 
ידי כבישת השטר שקנה מהאב, והיה נאמן משום הפה 
שאסר שהיה יכול לומר לי הוא, אלא דאף שאמר שלי הוא 
לא הוה חשיב "הפה שהתיר" בלא ג' שנים, דטענת לקוח 

ר או חזקה, אשר משו"ה היה צריך אינה טענה כלל בלא שט
שנים.  והנה לשיטת הרמב"ם דחזקה תקנת חכמים היא, ג' 

מאי דבעינן ג"ש הוא מצד טענת מהחזיק, ומאי דבעינן 
ה"מדלא מיחה" הוא מצד המ"ק דעל ידי שלא מיחה הפסיד 
לעצמו ופגע במ"ק דידי', אשר ממילא היכא דאיכא הפה 

ר אלא עד כמה שאסר דפירושו דאין מועיל הפה שאס
ה סגי בג' שנים בחיי הבן, דסו"ס שמניחו הפה שהתיר, בז

הרי החזיק ג"ש ושפיר הויא טענת לקוח טענה, ומאי דמצד 
היתומים ליכא "מדלא מיחה" לא איכפת לן בזה, דהרי אינו 
צריך להשיב נגד המ"ק כיון שלא חייל מ"ק דידי' אלא עד 

זקתו כלל, כמה שמניחו הפה שהתיר, ואין המ"ק מונע ח
החזיק ג"ש עכ"פ בפני היתומים.  אשר ממילא סגי לן במאי ד

אכן מאחר דאיכא קול שהוא מ"ק הרי שוב צריך להני נגד 
המ"ק, אשר בזה שפיר בעינן ל"מדלא מיחה", וממילא אם 
החזיק בפני האב שפיר מהניא חזקתו אבל היכא דהחזיק 

ים בפני היתומים הרי בפני האב לא החזיק, ומצד היתומ
 בנכסי קטן, ודוק. ליכא "מדלא מיחה", דאין מחזיקין

והאמת, דנראה גם מסברא דלא כמש"כ לעיל, דאף 
לקוחה היא בידו הוה אמרינן דהפה  דאילו אמר

שאסר הוא הפה שהתיר, מ"מ היכא דאינו אומר 
ידו אלא מודה דהוי משכנתא רק טוען דלקוחה היא ב

שהיה לו חוב אחר, לא שייך למימר דאית לי' כח 
הטענה דלקוחה היא בידו למימר דלא חשיב האחר 
מוחזק, דמאי דהוה אמרינן הכי אילו הוה טעין 

דו לאו משום כח בטענת לקוחה היא לקוחה היא בי
בידו, אלא משום דעל ידי דין הפה שאסר הפה שהתיר 

שייך לעשות האחר מוחזק על פי מה שמודה לא היה 
שהיה שלו, אבל כשטוען שהיא משכנתא, שפיר יש 
לעשותו מוחזק על ידי הודאתו מאחר דלא שייך בזה 
הפה שאסר הוא הפה שהתיר, וכמשנ"ת.  ואם כנים 

ם אתי שפיר מאי דכתב הרמב"ם בריש ה"ח הדברי
דמיירי דווקא באכל שנים רבות, דבלא ג' שנים לעולם 
לא היה נאמן מאחר דליכא הפה שאסר והיו היתומים 
נעשים מוחזקים, ולהוציא ממ"ק ע"כ דבעי חזקת 

 28ג"ש, ודוק היטב.
דהרי נתבאר  ובאופן אחר י"ל בביאורא דמילתא,

יגו אינו אלא בכדי דמאי דבעינן למה לו לשקר דמ
שלא יחשב מה שטוען עכשיו לטענת שקר, ומאחר 

יר נותנין לו כח הטענה דלא חשיב כמין טענת שקר שפ
של הטענה שהיה יכול לטעון.  ועפ"ז נראה פשוט 
דמאחר דאיכא מה לו לשקר מצד מאי דהיה יכול 
לטעון לקוחה היא בידי, שוב אית בזה דין מיגו אשר 

טענה, וכיון שהיה יכול לטעון הוא ביסודו דין כח ה
שלי הוא  )אף דירא היה לומר כן אשר משו"ה לית 

קר( שפיר אית לי' במה שטוען עכשיו בזה מה לו לש
כח הטענה דשלי הוא, אשר ממילא פטור משבועה.  
אך בלא מיגו דלקוחה היא בידי לא היה בזה מה לו 
לשקר כלל ולא היה שייך לדון בזה מצד כח הטענה.  

היטב מאי דבריש ה"ח בעינן ג"ש, דהא בלא  ומובן
 מיגו דלקוחה ליכא מה לא לשקר ולא שייך לדון מצד

כח הענה, ובכדי לטעון לקוחה היא בידי הרי בעינן 
 ג"ש, ודוק היטב. 

דאי הוו ידעי דמעיקרא  -(     תוד"ה אכבשי'גקי
בתורת משכנתא אתא לידי' לא היה טוען רבא בר 

היא בידי מידי דהוה  שרשום שיכול לומר לקוחה
אאומן ואריס דאין לו חזקה בשדה אריסותו כיון 

ריסותא אתי לידי' וכן דידוע דמעיקרא בתורת א
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר וגזלן וכו' דאין לו 

מבואר מדבריהם דלא הוה פשיטא להו   -שום חזקה
מסברא למימר דלא הוי חזקה בכה"ג אלא שהוכיחו 

יאו.  והטעם דלא פשיטא להו כן מהני דוכתי שהב
דלא מהני הוא לכאורה משום דבעצם לא חסר 

אי לא נימא דתהניא לי' באכילתו ג' שנים, ואמ
דלא סגי בזה אלא בעינן שתהא חזקתו, אלא שהוכיחו 

הוכחה מצד עצם החזקה שהוא של המחזיק, ולא סגי 
בעצם התפיסה )חזקה בו(.  ולכאורה יש לעיין בראיות 

ולית בהו הרי מיירי במטלטלין,  שהביאו, דהתם
חזקת ג"ש, ומי יימר דמדלא מהני התם תפיסתו 

יהני ה"מדלא מיחה" ג"ש.  אלא במטלטלין דלא 
דלהתוס' לשיטתייהו אתי שפיר, דלדידהו אין עצם 

לא מיחה", אלא דתקנת חזקה דהחזקה נבנית על ה"מ
היא דעצם היותו שם ג"ש עושהו למוחזק כמו 

חזק במטלטלין, אשר ממילא שעושהו תפיסתו למו
שפיר הוכיחו דתפיסה הבאה בדבר שבא לידו ברשות 

יך בא לידו לא מהניא להחשיבו או עכ"פ שידוע הא
יסוד תקנת החזקה כמוחזק.  אבל לדעת הרשב"ם ד

הוא ראיית ה"מדלא מיחה", אה"נ דלא דמיא נ"ד 
 להני דוכתי שהביאו התוס'.

רה אף ממאי והנה התוס' לא הזכירו גודרות, דלכאו)
דגודרות אין להם חזקה איכא ראיה דלא מהני חזקה 

מוכחת בעלותו.  והרא"ש היכא דאין עצם התפיסה 
בסוגיין סוס"י ט"ז הזכיר אף גודרות בין ראייותיו, 

 (., ואין כאן מקומווצ"ב במאי פליגי בזה

                                                           
אלא דלפ"ז צ"ב לכאורה מה מהניא מאי דאכל ג' שנים  28

אצל היתומים, הרי לא מהני זה ליחשב חזקה שיהא נאמן 
 בטענת לקוחה היא בידי כלפי האב..
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והנה כל מה שכתבנו בנידון זה דהתוס' הוא בתוך זמן 
ג"ש.  ואחר תום זמן  המשכנתא אי שייך בה חזקת

המשכנתא אי שייך חזקת ג"ש נחלקו בזה הראשונים, 
רשב"א בסוגיין שהביא דנחלקו בזה, עי' חידושי ה

דבמטלטלין פשיטא דלא הוי חזקה וכדמבואר לקמן 
דף מ"ו דאי איכא עדים וראה לא הוי חזקה, ובחזקת 
קרקעות נחלקו בהך מילתא אי דמיין קרקעות 

רקעות איכא הוכחה דמדלא למטלטלין בזה או דבק
וביאר מו"ר זצ"ל יסוד   מיחה ומהניא לי' חזקתו.

דהנה מאי דלא מהני תוך זמן המשכנתא פלוגתתם, 
נתבאר לעיל בדברי התוס' דהיינו משום דבעינן שתהא 
תפיסתו )חזקתו מראה על בעלותו( מה דליתא תוך 
זמן המשכנתא כמו דליתא במטלטלין בהני ראיות 

אכן אחר זמן המשכנתא הרי שפיר   שהביאו התוס'.
 מוכחת חזקתו בה על בעלותו, אשר על כן יתכן דשפיר

מהניא חזקתו.  והראשונים דס"ל דלא מהניא חזקתו 
אף אחר זמן המשכנתא, היינו משום דס"ל דלבד מאי 

דתהא החזקה מראה על דבעינן בחזקת קרקעות 
הא כתפיסת מטלטלין, דבמטלטלין תשבעלות, בעינן 

שתהא עצם המצאם של המטלטלין בידו מוכחת  בעינן
י בנ"ד אף לאחר זמן המשכנתא, נהשהם שלו, ו

דחזקתו מראה על בעלותו, מ"מ אין עצם המצאם 
בידו מראה על בעלותו, אשר על כן לא מהניא בזה 
חזקה כמו דלא מהניא במטלטלין.  והא כו"ע מודו 
דיסוד חזקת מטלטין הוא שעצם המצאו בידו מראה 

לותו אשר על כן ודאי דלא מהני בהו חזקה, על בע
אלא שנחלקו בחזקת קרקעות אי בעינן שתהא 

 חזקתם דומה למטלטלין בזה או לא.
עוד נחלקו הראשונים להני דס"ל דמהניא חזקה אחר 
תום זמן המשכנתא, מהו הדין היכא דלא ידעינן מה 
היה זמן המשכנתא, עי' רשב"א בסוגיין ובב"מ דף 

ג הוי חזקה, ואילו רבנו יונה בסוגין ק"י שכתב דבכה"
הביא  ובשו"ע חו"מ סי' ק"נ ס"ג  כתב דלא הוי חזקה.

דין זה שיש מי שאומר שאם העידו העדים ששדה זו 
משכונא אצלו ואינם יודעים לכמה שנים אפי' החזיק 
בה כמה שנים אין לו חזקה, ע"ש בביאור הגר"א 
 סק"ה שכתב, וז"ל: כמ"ש שם כ"ט ע"ב זיל ברור

אכילתך כו' וע"ש תוס' ד"ה בשכוני כו' אבל לא היו 
ארת, דהתם פירשו וכונתו מבויודעים כו', עכ"ל.  

ואי אלא גהתוס' דמיירי דאיכא עדים שהיה בשכוני 
שאין יודעים אם עבר דרך הך בית החיצון או לא, 
ובכה"ג ק"ל דאמרינן להמחזיק זיל ברור אכילתך, 

ו הרי זה ספק דמאי דספק הוא שמא עבר המ"ק דרכ
בעצם חזקה דהמחזיק אשר על כן על המחזיק להביא 

תוך שנות המשכנתא אין ראיה.  וה"ה הכא הרי 
תו מראה על בעלותו, והיכא דלא ידעינן זמן קחז

המשכנתא הוי ספק אי חזקתו מראה על בעלותו אשר 
על כן אמרינן לי' זיל ברור אכילתך.  ובדעת החולקים 

ם, דהתם עד כמה דהוי צ"ל לכאורה דלא דמי להת
ספק שמא עבר דרך עליו הוי ספק בעצם מעשה 

י דאמרינן לי' זיל ברור החזקה, אשר בזה ודא
אכילתך, אבל בנ"ד בעצם מעשה החזקה הרי לא חסר 
כלום, אלא דמסתפקינן אי מראה חזקתו על בעלותו 

דמאחר דאיכא מעשה חזקה בפנינו, או לא, ובזה י"ל 
בעלותו ועל המ"ק להביא  מניחין בפשטות דמראה על

 ראיה שאין הדבר כן, ועדיין צ"ע בזה.
י' י"ח שהקשה האיך היה נאמן והנה יעויין ברא"ש ס

לומר לקחתיה ממנו, דהאיך יקבלו עדות החזקה שלא 
בפני בעל דין, דהא קטנים כשלא בפניו דמיא.  ותירץ, 
וז"ל: וי"ל דשאני הכא שכבר אכלה שלש שנים בחיי 

ידוע שבתורת משכנתא באתה לידו  אביהן וגם אין
וכבר היה מוחזק בחיי אביהם ולהחזיק מה שבידו 

מים קטנים דאם לא כן לא וין עדות בפני יתמקבל
"ל.  והנה כשבקת חיי ללוקח קרקע ומת המוכר וכו', ע

ת משכנתא  רמה שהוצרך להוסיף דאין ידוע שבתו
באתה לידו ולא סגי לי' במה שכבר אכלה ג' שנים 

ביהן, פשוט דהיינו משום דיסוד דבריו בחיי א
ו דלהחזיק מקבלין בפני יתומים קטנים אין פירוש

ח את הקרקע ממי קסתם דהיכא דבלא העדות נ
שנמצא אצלו מקבלין העדות, אלא יסוד דבריו 
דלהחזיק מקבלין העדות, כלומר, דמאחר דאית לי' 

חזקה אשר מראה על בעלותו, חשבינן לי' כמוחזק 
פיר מקבלים העדות כיון שעל ידם אית ושבנידון זה 

 לי' חזקה המראה על בעלותו, אבל אילו היה ידוע
דבתורת משכנתא אתי לידי' לא היתה חזקתו מראה 
על בעלותו כלל אף לאחר קבלת העדות, ולא היו 
מקבלין העדות כלל, דהוה חשיבא העדות כעדות 
להוציא ממון, וכגון אילו היה ידוע דבמשכנתא באה 

הביא עדים שקנה השדה, בזה לא היו מקבלין לידי ו
"ק, העדות כיון דפעולת עדותן היא להוציא מהמ

היכא דפעולת עדותן היא לומר שהוא הוא משא"כ 
 .המוחזק

ויש  -(     תוד"ה מיגו דאי בעי מימר לקוחה היאדקי
לומר דאין נשבעין שבועת היסת אלא היכא דטעין ברי 

אמנם ברא"ש סי'  -אבל הכא לאו טענת ברי הוא וכו'
י"ז הסיק דאף שבועת היסת הוה משבעינן לי', 

מאי דמצי טעין אבוהון אפי' דטענינן ליתמי כל 
 בשמא, ע"ש שיישב קושיית התוס' באופן אחר.

אהודאת פיו שמודה  -(     רשב"ם ד"ה אהאיטוק
עכשיו שאתה קרוב יותר והא איהו דאמר עד השתא 

כל דאלים גבר וזה אנא קריבנא טפי ואכל פירות בדין 
שמודה עכשיו הרי הוא כנותן לך את האילן מדעתו 

דבריו לכאורה אינם   -בו מן הדין אע"פ שלא זכית
דכמאה מובנים כלל, דהא סו"ס איכא הודאת בעל דין 

עדים דמי, והאיך נימא דלא מהניא הך הודאה אף 
לגבי הפירות לומר דאכלן בגזל, וכבר העיר כן בדבריו 

 א"ש, ע"ש.בשט"מ בשם הר
דס"ל כדעת במהר"י בן לב ולכאורה היה אפשר לומר 

דלעולם אין הודאת בעל ד'( )ל"ד,המובא בקצוה"ח 
דין נאמנות על המעשה אלא דהוא מעין התחייבות, 
אשר בזה ס"ל לרב חסדא דלא מהני הך התחייבות 
אלא לענין הקרקע שהוא מודה בה, אך כיון דבעצם 

אלא בתורת כמין אף לאחר הודאתו שאינה מועלת 
התחייבות אכתי איכא למימר שהקרקע שלו, ממילא 

מהניא התחייבותו אשר ממילא לענין הפירות לא 
יתכן דהפירות עדיין חשיבי שלו.  ואביי ורבא ס"ל 
דאף דנימא דהודאת בע"ד מדין התחייבות הוא, מ"מ 
גדר ההתחייבות הוא דחשבינן כאילו אמת כדבריו, 

היה חייב גם על הפירות.  אכן ואילו היה אמת כדבריו 
דפשוט לכאורה דנכללה לא מסבתרא למימר הכי,   

דאה על בפירות בהודאה דהקרקע., ודברי ההו
 הרשב"ם צ"ב.

עוד היה אפשר לומר ע"פ מש"כ בשערי ישר שער ה' 
פרק י' )ע' ל"ח(, וז"ל: ולפ"ז היה ראוי לומר דזכות זה 

ולמית מה שאדם זוכה בכולו או פלגא אינה זכיה ע
אלא כל שעה ושעה זוכה ומשתמש מחמת הספק וכל 

ד יכול להשתמש, שעה שעדיין הספק במקומו עומ
וכשמתברר הדבר אז אם הדבר עדיין בעין הוא חוזר 

ו תלבעליו אבל גם לאחר שמתברר אינו בטל זכו
למפרע דהרי מ"מ מעיקרא לא היה ידוע והיה אז הדין 

בירור להתנהג כן ואף דמסתברא לומר דלאחר ה
מחוייב לשלם מה שנהנה או חסר מן הדבר אם נתברר 

דין זה אינו כמו שנתגלה שהדבר אינו שלו, אבל גם 
הדבר למפרע שבטעות היתה הנהגה זו, אלא שדין זה 
של תשלומים ג"כ חל מכאן ולהבא לשלם בעד שנהנה 
מעיקרא וכו', עכ"ל.    וע"פ יסוד דבריו אפשר די"ל 

ר, אבל הודאת בעל דין אף דכל זה היכא דמתברר הדב
אם נאמנות הוא יסד לן הגר"ח שמואלביץ זצ"ל 

נות על המעשה אלא על הממון, כלומר, דאינה נאמ
דאף לאחר הודאתו אין יודעים האמת מה היא, אשר 
בזה אפשר דבנ"ד, הרי פסק הדין הקודם דכל דאלים 
גבר לא בטל למפרע על ידי הודאתו, ואף עכשיו לא 

א דיש לו נאמנות בהודאתו על נתברר הדבר, אל
הקרקע שהודה בה,  ובזה יתכן דאמרינן דמאחר 

לחיוב זה אלא על פיו, והוא הרי טען עד עכשיו דליתא 
דהוא קרוב טפי, עדיין קיים באמת הפסק דכל דאלים 
גבר לענין הפירות.  והדברים מדוייקים בדברי רב 
חסדא, "אמאן קא סמיך מר אהאי הא קאמר דאנא 

טפי", וכ"ה כונת הרשב"ם במש"כ וזה מקרבנא 
תו שמודה עכשיו הרי הוא כנותן לך את האילן מדע

אע"פ שלא זכית בו מן הדין, דחל קודם דין כל דאלים 
גבר וגבר הוא, ואין לבנות מדין נאמנות דהודאתו 
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אלא כמין מתנה, כלומר, נאמנות על הקרקע שהודה 
מן  בה, אבל לענין הפירות אכתי נחשב "לא זכית בו

דהדין הקודם לא נתבטל, ולא נשתנה רק מה הדין", 
ועדיין אין , וכנ"ל, שאפשר לבנות ע"פ דברי עצמו

 הדברים מבוררים כל צרכן.
ורבא ואביי סברי  -לסוף אודי לי' "ג(     תוד"ה הזקט

כיון שאכל פירות ואודי חייב לשלם ולא מהימן במיגו 
ע הואיל והקרקע יוצא מתחת ידו מן הדין דבקרק

בביאור יסוד זה דהיכא דהקרקע יוצא    -ליכא מיגו
במיגו על הפירות מצינו מתחת ידו אינו נאמן 

בראשנוים ב' ביאורים, דיעויין ברבנו יונה שכתב 
כדברי התוס', וב"עלה בידינו" כתב, וז"ל: עלה בידינו 

ר לעיקר הטענה שתתקיים מי שבענין מיגו שאי אפ
נים וכו' אין שהודה ואמר אכלתי שדה זו שני ש

אומרים מתוך שיכול לומר לא אכלתי נאמן לומר 
וכדין אכלתי וכו' אלא כיון שא"א פירות  יאכלת

להאמין על השדה שהיא לקוחה בידו והרי השדה 
חוזרת לבעליה אף לענין הפירות אינו נאמן לטעון 
לקוחה היא בידי וכו', עכ"ל.  ומבואר מדבריו 

נתו לא נתקיימה.  דהגריעותא בזה הוא מאי דעיקר טע
וביאור הדברים לכאורה, ע"פ מה שביארנו לעיל דבין 

ה בין אם יסודו מה לו לשקר נמיגו הוא כח הטעאם 
מ"מ אינו ראיה מצד עצמו וכל פעולתו אינו אלא 
לחזק טענתו.  והנה בנ"ד הרי עיקר טענתו הוא כלפי 
גוף הקרקע, ובזה לא נתקבלה טענתו, שוב ליכא טענה 

אלימא טענתו מאחר דעיקר הטענה ידה דנימא דעל 
לעצם  לא נתקבלה.  ונראה דאף רב חסדא מודה

היסוד דהיכא דנתבטלה טענתו שוב לא מהני מיגו 
כיון דחשיב כאילו ליכא טענה, אלא דבהכי פליג, 

דמאחר דמה שאינו זוכה בקרקע אינו אלא דס"ל 
משום דאין ספק מוציא מידי ודאי, ולעולם ליכא 

טענתו, דמה שבאו עדים דרב אידי  גריעותא בעצם
השני הוא  קרוב אינו מעלה או מוריד בעצם הספק אי

קרוב או לא, ואין הגדר בכך אלא שנתקבלה טענתו 
רק דלא מהני לענין הקרקע, אבל לגבי הפירות דאית 

 29לי' מיגו שפיר מהני.
מסוגי' דלקמן  וע"ש ברבנו יונה שהביא ראיה לדבריו 

נו יונה שם ד"ה א"ל( דהוה דף ל"ד )וכן האריך רב
א ס"ד למימר דעד אחד על ג' שנות חזקה הוא כנסכ

דר' אבא, ולכאורה תמוה, הרי לדברי העד איכא 
חזקה מעלייתא והאיך נחייבו פירות על ידו, אלא 
מוכח מזה כנ"ל, דהיכא דגוף הקרקע יוצא מתחת ידו 

, "דמכח חזקת לא מהניין ג' השנים גם לענין הפירות
.  ומבואר רינן שאכל ג"ש בגזלנותא"הקרקע אמ

מתחת ידיו מדבריו דיסוד זה דהיכא דהקרקע יוצא 
אלא אף גם פירות אין לו אינו יסוד מסויים במיגו, 

בחזקה, דכל היכא דלא מהניא החזקה לענין הקרקע 
לא מהניא נמי לפירות.  והביאור הוא כנ"ל, דיסוד 

הוא החזקה הוא בתורת חיזוק וראיה לטענה )אשר כן 
בפשטות ביאור דברי הש"ס לעיל דף כ"ח ע"ב דמהניא 

וכיון דעיקר טענת כדקאמר"(, חזקה לומר "דילמא 
החזקה הוא על הקרקע וע"ז לא מהניא שוב לא 

 מהניא החזקה אף לגבי הפירות.
ובחידושי הרשב"א ביאר יסוד זה שכתבו התוס' 
בדברי אביי ורבא דהיכא דהקרקע יוצא מתחת ידו 

גו באופן אחר, דה"ט משום דאי אפשר לא מהני מי
 ש בדבריו., ע"שיהיה הדיקלא לאחד והפירות לאחר

והנה לפי שיטה זו בראשונים נמצא דאף במקום דאין 
ספק מוציא מידי ודאי מ"מ מהני מיגו, ומאי דלא 
מהני הוא משום דלא מהני מיגו היכא דעיקר טענתו 
נתבטלה או משום דלא שייך שיהא הדקל של אחד 

רות של אחר.  אכן יעויין חידושי הרמב"ן בסוגיין הפי
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ין מיגו משום כח הטענה, דמפסיד הקרקע מבואר דיסוד ד
איכא למימר דיש לטענתו כח לענין פירות ולא דבזה שפיר 

לענין הקרקע, אבל אילו היה מדין הוכחה דמה לו לשקר 
ממנ"פ, מאחר דאינו נאמן לענין הקרקע לא שייך לומר 
שיהא נאמן לענין פירות, וכן הוכיח בקוב"ש אות קמ"ד, ע"ש 

 שהוכיח גם מדינא דסיטראי.

גו לאביי ורבא הוא משום שכתב דמאי דלא מהני מי
"דכיון דרב אידי ודאי והאי גברא טעין שהוא ספק 
אין ספק מוציא מידי ודאי ואכ"פ שקדם ואכל 
מוציאין מידו דלא מהימן במיגו של ספק להוציא 

אלא לפי  והנה הרמב"ן לא כתב כןממון מן הודאי".  
הטוען שהוא קרוב מה שהקדים שם דמיירי דאף 

ספק אי קרוב טפי או לא, אשר עצמו לא היה אלא 
בזה ודאי דאמרינן דלא מהני מיגו, דהא סו"ס אינו 
טוען אלא ספק, ונהי דנאמן במיגו שהוי ספק הרי אין 
ספק מוציא מידי ודאי, וכעין מאי דהקשו העולם 

לשמא במיגו שהיה אמאי בכל ברי ושמא לא נאמין 
יכול לטעון ברי, דאה"נ שפיר איכא מיגו ונאמן שהוא 

מא, ועל זה אמרינן דברי ושמא ברי עדיף.  והתוס' ש
לא כתבו כלל דמיירי שהוא עצמו אינו טוען אלא 
ספק, ובכה"ג אף הרמב"ן מודה דשפיר הוה מהני 

אך בהא ודאי דפלגי התוס' והרמב"ן,   30מיגו.
שכתב מוכח דלא ס"ל כיסוד  דמדהוצרך הרמב"ן למה

מהני  דברי התוס' דכיון דהקרקע יוצא מתחת ידו לא
 מיגו לענין פירות, וצ"ב מהו יסוד פלוגתתם.

ואפשר די"ל בזה, דהנה ס"ל להתוס' ודעמי' דמיגו 
להוציא לא אמרינן, ואילו הרמב"ן כתב לעיל דמיגו 
להוציא אמרינן, וחזינן לכאורה דאלים כח מיגו 

"ן מלשיטת התוס'.  ואפשר דיסוד לשיטת הרמב
צמו )בין השאלה בזה הוא אי מיגו הוי כח בפני ע

שיהיה מה לו לשקר בין שיהיה כח הטענה(  דעל ידי 
או דאין מיגו )יהיה גדרו המיגו יש לו כח בדין תורה, 

מה שיהיה( אלא חיזוק לטענה וזוכה על ידי טענתו, 
הו דהתוס' ס"ל דאינו אלא חיזוק לטענתו, אשר ז

דס"ל דמיגו להוציא לא אמרינן, דאינו מוציא על ידי 
ל טענתו חובת ראיה.  אכן הרמב"ן טענתו אלא חל ע

, ונהי דלזכות על ידי ס"ל דהוי מיגו כח בפני עצמו
טענתו בעי ראיה, מיגו ענין אחר הוא ויתכן דשפיר 
מהני להוציא.  אשר לפ"ז יש להבין דהתוס' דס"ל 

פיר כתבו דהיכא דנתבטלה דמיגו הוי חיזוק לטענה ש
חיזוק עיקר הטענה תו לא מהני מיגו, דאין מיגו אלא 

וכח לטענה, אכן הרמב"ן לשיטתו דס"ל דמיגו הוא 
דבר בפני עצמו שפיר ס"ל דאף היכא דבטלה עיקר 
טענתו, אם אך איכא מיגו שפיר יש לבעל הדין כח 

 דמיגו, ועדיין צ"ע בזה.
דהתם ודאי אי לא  -'"ג לסוף אודי ליה ז(     תוד"היק

הוה חד סהדא פשיטא דפטור אע"פ שהקרקע יוצא 
ידו דאי מהימן במאי דאמר דאכלה שלש שנים מתחת 

לא היה לנו להוציא הקרקע מידו כיון דאכלה שני 
וברשב"ם לקמן בע"ב ד"ה והדרי פירי' פליג   -חזקה

עלייהו בזה, ע"ש דמיירי בפירות ג"ש ומ"מ כתב 
 דיוצא הקרקע מתחת ידו.דחייב על הפירות אף 

המשניות שכתב וביאור דבריהם, עי' תוס' רעק"א על 
דהוא משום דממנ"פ אם אתה מאמין לו שאכל 
ממילא הוי חזקה ונאמן לטעון לקוח, ומדלא הוי 
חזקה ע"כ דאין מאמינים לו שאכל אשר על כן פטור 

והעיר בזה מו"ר זצ"ל דלפי דבריו   על אכילת הפירות.
שפיר מה שהקשו התוס' ע"ז מהך  לכאורה לא אתי

רך ואין אתה נאמן דגיטין דנאמן אתה להפסיד שכ
להפסיד ספר תורה, דהתם ליתא להך ממנ"פ, דנהי 
דלמעשה אם הספר תורה כשרה מגיע לו שכרו, מ"מ 
לית בהו הך ממנ"פ, כיון דבמציאות אפשר דהספר 
תורה כשרה ולא מגיע לו שכר, כלומר, דבעצם ב' 

 ים הם )אשר במקרה תלויין זב"ז(.נידונים נפרד
"ד ע"א סבור רבנן קמי' ועוד העיר מהא דלקמן דף ל

דאביי דע"א המעיד שאכל ג"ש דמי לנסכא דר' אבא 
מהניא עדות העד לחייבו פירות מדין מתוך שאינו 
יכול לישבע משלם.  ולסברת התוס' דגבי הודאת 
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מוציא מידי ודאי, אך לא הזכיר כלל דמיירי שטענתו אינו 
אלא מספק, והיה משמע בפשטות דס"ל דאף שהוא טוען 
ברי אם אך לדידן הוי מצב דאין ספק מוציא מידי ודאי לא 
יהני המיגו, ודלא כהתוס' והרמב"ן.  אלא דיעויין בש"ך סי' 

הרמב"ן,  ק"ה דנראה שהשוה דברי הריב"ש לדבריקל"ט ס
 וצ"ב.  ועי' קוב"ש אות קמ"ג.
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המחזיק עצמו אמרינן דממנ"פ, אם אך מאמינים 
הוה לי' חזקה ואי אין מאמינים לו הרי  שאכל ג"ש

ילה, אמאי לא נימא הכי גם אין מאמינים על האכ
לגבי העד דעד כמה שנאמן על ג' השנים לגבי פירות 

הרי ליהוי חזקה ועד כמה שאינו נאמן לגבי חזקה 
אינו נאמן על אכילת ג' השנים, וצ"ע מה הנפ"מ בזה 

 בין הודאת בעל דין לבין עדות עד אחד.
ר מוכרח מזה, דאף היכא דאיכא ממנ"פ אין זה ואש

יב לשלם עבור הפירות הגם דאינו מחייב שלא יתחי
זוכה בהקרקע.  והאמת דשפיר שייך בעצם דאכל 
פירות השדה ג"ש ומ"מ אינו שלו אלא הוא שם 
בגזילה, רק דהיכא דאיכא עדים ויודעים בצורה 
ברורה שהחזיק בה מהימנינן לי' דלקוחה היא בידו, 

ל בכגון נ"ד דלא אתינן עלה אלא מצד ממה נפשך, אב
ח שהיה שם מחייב שהוא שלו, דעכ"פ אין מה שנני

וביותר ביאור, שייך במציאות שהוא שם בגזילה.  
 "קדהנה פעולת חזקת ג"ש היא דתו לא נחשב המ

למוחזק אלא המחזיק הוא המוחזק.  והנה העיר 
הרשב"א לעיל דף ל"ב ע"ב על ביאורו של הריב"ם 
דמיגו להחזיק הקרקע חשיב מיגו להוציא, דא"כ 

ת מיגו בחזקת ג"ש, הרי הוי להוציא, האיך מהני באמ
וכתב דעל ידי ג' השנים יצא מרשות מ"ק ונכנס 
לרשות המחזיק ולכך לא חשיב להוציא אלא להחזיק, 
ע"ש שכתב דמוכח כן מסוגי' דשוה"מ ריש פירקין, 

ש.  ואף וכונתו, דאף להלכה כן הוא גדר חזקת ג"
שכתבו התוס' בב"מ דף ק"י דבחזקת ג"ש איכא אנן 

י, ולא מהני מיגו נגד הך אנן סהדי, מ"מ אין סהד
מוכח מדבריהם דמהני הך אנן סהדי להוציא, דאף 
דמהני דלא מהני מיגו נגדו מ"מ רחוק הוא לומר 
דמהני להוציא, אלא כונת דבריהם דמאחר דעל ידי ג' 

ן סהדי.  ונמצא לפ"ז שנים הוי מוחזק איכא נמי אנ
שנים, אף  דלו יצוייר שלא יעשה מוחזק על ידי ג'

דאיכא ג"ש לא מהני, דלא מהני חזקת ג"ש להוציא.  
והיכא דליכא עדי חזקה, דהוי הקרקע בחזקת המ"ק 
)דהא כל זמן דליכא עדי חזקה הקרקע בחזקת 
המ"ק(, אף ג"ש לא מהני להוציא מחזקתו.  ועפ"ז 

אכל ג"ש באמת ליכא ממנ"פ, מבואר דבמה שאומר ש
א עדי חזקה לא דאף שאכל ג' שנים מ"מ מאחר דליכ

מהניא חזקתו להוציא מהמ"ק, וכ"ה לשון רבינו יונה 
במש"כ דמכח חזקת הקרקע אמרינן שאכל ג' שנים 
בגזלנותא, כלומר, דליכא בזה ממנ"פ ושפיר אמרינן 

 שאכל ג' השנים בגזלנותא.
ם ממנ"פ הוא, אלא אלא ביאור דברי התוס' לאו משו

גינן דבשלמא כשלא אכל אלא ב' שנים אמרינן דפל
נאמנות, דלגבי חיוב הפירות מהימנינן לי' דהודאת 
בעל דין כמאה עדים דמי, ואלו לגבי מה שטוען שקנה 
גוף הקרקע לא מהימנינן לי'.  אך כשאכל ג"ש לא 

דעד כמה שנאמינהו שאכל שייך לחלק הנאמנות, 
מינו שהחזיק שני החזקה, ואם הפירות מוכרחים להא

שייך להאמינהו לגבי לא נאמינהו לגבי החזקה לא 
 הפירות.

סוגי' דגיטין, דאף התם מועפ"ז א"ש משה"ק התוס' 
לא שייך לחלק הנאמנות, דאם אך נאמינהו שלגבי 
השכר כמאה עדים שלא כתב את האזכרות לשמן, 

האיך נחלק דתורה פסולה,  רב ממילא הספוש
 31הנאמנות.

כן יתבאר לפ"ז הנפ"מ בין הודאת עצמו לבין עד ו
דאת עצמו הרי נקטינן דהודאת בעל דין אחד, דבהו

כמאה עדים דמי ואית לי' נאמנות כק' עדים, ובזה, 
אם אך אית לי' נאמנות דעדים כלפי הפירות, הרי 
נאמנות זו  גופא בכחה להועיל גם לגבי הקרקע אי 

פיר כתבו לאו משום דפלגינן נאמנות, אשר בזה ש
התוס' דכיון דהיא אותה הנאמנות גופה אי אפשר 
לחלקה, אכן נאמנות דעד אחד הרי לא סגי לגבי 
הקרקע כלל, דאין יסוד הנאמנות דעד אחד אלא לגבי 
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באמת פסול הספר תורה והפסד השכר ב' ענינים המה, והוי 
ככל פלגינן נאמנות, משא"כ בנ"ד דהוא עצם הנאמנות ממש, 

 וכן הקשה מו"ר זצ"ל ונשאר בצ"ע.

שבועה, ובזה פירושא דמילתא הוא דלגבי הפירות 
סגי דאמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם 

סגי  לא בנאמנות דעד אחד, אך לגבי הקרקע 
 בנאמנותו, ולא שייך בזה יסוד הנ"ל דהתוס' כלל.  

והנה איתא בשו"ע סי' קמ"ה דאי מעיד עד אחד 
שאכל א', ג', וה', ועד אחר מעיד שאכל ב', ד,' וו', 
)ובפשטות מיירי באתרא דלא מוברי באגי, דהו"ל 
עדות כל אחד מהם מפוזרות(, דחייב על הפירות 

ב על הפירות של שאכל, וכתב שם הגר"א דר"ל דחיי
חייבו על כל ו' השנים.  ולכאורה צ"ע האיך שייך ל

פירות ו' שנים, הרי ממנ"פ, אי אכל ו' שנים שפיר אית 
לי' חזקה.  ולמשנ"ת אתי שפיר היטב, דממנ"פ ליתא 
בזה כלל, דאם אך ליכא חזקה ליכא ממנ"פ כלל, וכל 
יסוד דינא דהתוס' דאי מהימנת לי' הוא דאין 

קת, וכמשנ"ת, והכא ליכא אלא ב' נאמנותו מתחל
מהם אינו מעיד על חזקה,  עדים נפרדים אשר כל אחד

ובזה אף למסקנא אמרינן דעד אחד מחייב פירות, 
דמאי דמסקינן דאין ע"א מחייב פירות זהו היכא 
דמעיד על ג' שנים, דלדבריו איכא חזקה, אבל הכא 
דכל אחד אינו מעיד אלא על מפוזרות, שפיר אמרינן 

יב לשלם הפירות של כל ו' השנים, דמצד כל עד דחי
תוך שאינו יכול לישבע משלם, ודוק.  איכא דין מ
 )ממו"ר זצ"ל(

והנה מדברי הרשב"ם מבואר דלא כב' יסודות  
דהתוס', דס"ל דבב' שנים אינו חייב על הפירות משום 
דאית לי' מיגו, וכמו שכתבו המפרשים, הרי דלא ס"ל 

פירות כיון שהקרקע יוצא כדברי התוס' דחייב על ה
ים דהא לית לי' מתחת ידו, וממשה"ק לקמן בג' שנ

מיגו, ומתירוצו,  מבואר דלא ס"ל כהך יסוד שכתבו 
 התוס' דנאמן על הפירות משום דאי מהימנת לי' וכו'.

דלא דמי דהתם  -(      תוד"ה ה"ג לסוף אודי לי'חקי
כיון שהוא ביד לוקח כאילו יש עדים שנכתבו לשמן 

 -"מ מפסיד שכרו כיון שמודה שאין חייבין לו כלוםומ
דגבי ספר תורה מאחר   דבריהם לכאורה, ביאור 

דחשיב כאילו איכא עדים דכשר הוא, אין נאמנותו 
לחייב עצמו אלא מדין הודאת בעל דין כמאה עדים 
דמי, ובזה פשוט דאין נאמנותו אלא כלפי עצמו לחייב 

ת זה על כשרות עצמו ושפיר אמרינן דלא נאמר נאמנו
דא אלא בגופא דעוהספר תורה כלל, שאין נאמנותו על 

על חיוב הממון, משא"כ בנ"ד דאינו אומר שחייב 
עבור הפירות אלא טוען שבאכילת הפירות ג"ש 
הפירות אית לי' חזקה בהקרקע, בזה אמרינן דלא 
שייך לחלק נאמנותו מאחר דהנאמנות על אכילת ג' 

 חזקתו בהקרקע.השנים היא היא הנאמנות על 
הא דרב חסדא כיון  (     אביי ורבא לא סבירא להוטקי

עי' בעה"מ בסוגיין שהביא כפירוש  -דאודי אודי
ו קרוב טפי אלא השהביאו התוס' דבאו עדים דאי

דליכא עדים על אכילתו, והקשה עליהם כקושיית 
התוס' דא"כ הו"ל לאביי ורבא למימר דמיגו במקום 

ינן לעיל.  ועי' רמב"ן עדים לא אמרינן וכדאמר
ו הי דאמר לא גרסינן דאיומאבמלחמות שכתב, וז"ל: 

קריב טפי משום דלא אמרינן הכא מה לי לשקר 
במקום עדים לא אמרינן אי משום הא לא אריא 
דהכא הפה שאסר הוא הפה שהתיר ולא דמי למה לי 
לשקר דלעיל לפיכך הזכירו הודאתו שהיא המחייבתו 

מדבריו דאף דמיגו במקום עדים לשלם, עכ"ל.  וחזינן 
סר במקום עדים שפיר אמרינן.  לא אמרינן, הפה שא

וביאורא דמילתא כאשר נתבאר לעיל דהפה שאסר 
הוא הפה שהתיר לאו מדין מיגו הוא דמהני, אלא 

אין מקבלין את הפה שאסר אלא עד כמה יסודו ד
שהגדירה והגבילה הפה שהתיר, אשר זה שפיר שייך 

עד כמה דאין הקרקע שלו אי אפשר אף נגד עדים, ד
ת, וס"ל לר"ח דזה שפיר מהני אף לקבל שאכל הפירו

נגד עדים כיון דלא מדין ראיה ונאמנות אתינן עלה.  
וטעמא דאביי ורבא דפליגי, כמו שנתבאר לעיל, 
דהיכא דנתברר דהפה שהתיר שקר הוא לא חשיבא 
טענה כלל וליכא בזה הפה שהתיר, אשר ממילא חייב 

פה שאסר, כלומר, על ידי הודאתו, אשר זהו מצד ה
כיון דאודי אודי, דלא שייך בזה הפה שאסר שאמרו 

הפה שהתיר.  ועי' ר"י מגאש בסוגיין שפירש באמת 
כתב בטעמא דאביי ורבא, ובסוגיין כדברי הרמב"ן, 
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וז"ל: דכיון דאודי שאכל הפירות אודי ומחייב 
י נה לשלומי דכי אמרינן הפה שאסר הוא הפה שהתיר

ים מילי היכא דקא טעין טענה דמסתברא וליכא עד
דאיכא למימר דקושטא  טענותי' דקא מכחשי לה ב

קא טעין אבל הכא דקא טעין טענה דלא מסתברא 
דהא אתו עדים ואכחשו לי' ליכא למימר הפה שאסר 
הוה הפה שהתיר משום דהתרה שהתיר בה עצמו לאו 

אי התרה היא דהא אתו סהדי ואכחישו לי' ואגל
י מילתא דבשיקרא קא טעין וכיון דאודי דאכל פיר

מחייבינן לשלומי שהרי אסר עצמו ולא התיר, עכ"ל, 
 והוא להדיא כהנ"ל.

והנה יעויין חידושי הרשב"א בסוגיין שהביא בשם 
ו קריבי', ההרשב"ם דגרסינן לסוף אודי לי' דאי

כלומר, שגם הוא קרובו, ואפי' הכי אוקמי' רב חסדא 
"דכיון דאודי דאינו קריבי' דיקלא בחזקת  כולי' בידי'

אי ואידך הוה לי מוציא ועליו הראיה ולא יורש ק
אמרינן בכי הא הפה שאסר הוא הפה שהתיר ואפי' 
לגבי פירי דאודי דאכיל לדעת אביי ורבא אלא רב 
חסדא מהימן לי' לגבי פירי דכיון דליתנייהו קמן לא 

קלא אמרי' בהו שהן בחזקת היורש כדאמרינן בדי
י כיון דאיתי' קמן.  ותמה עליו הרשב"א, "דדיקלא נמ

דמפיו של זה אנו חיין בו נימא בי' הפה שאסר הוא 
הפה שהתיר ומאי שנא מהא דתנן בפרק האשה 
שנתארמלה מודה ר' יהושע באומר לחבירו שדה זו 
של אביך היתה ולקחתיה ממנו נאמן הפה שאסר הוא 

יון דאודי הפה שהתיר ואם איתא התם נמי נימא כ
 ה".שדה בחזקת בעליו קאי ואידך עליו הראי

והנה מכל דברי הרשב"א מבואר דלא אתי עלה אלא 
מצד הפה שאסר הוה הפה שהתיר ולא מצד מיגו 
דלהד"ם.   וטעמא דמילתא יש לומר, דלא שייך מיגו 
אלא היכא דבטענה האחרת היה כח נאמנות שנקבלו, 

ן כן, מ"מ יש אשר בזה אמרינן דאף עכשיו שאינו טוע
ן דאיהו קריב טפי לו כח זה.  אכן בנ"ד אילו הוה טעי

ולא היה מודה דרב אידי קרוב, הרי לא היה נאמנות 
לטענתו אלא הוה אמרינן בזה דכל דאלים גבר, וכיון 
דליכא נאמנות בעצם לטענתו שהיה יכול לטעון, לא 
שייך בזה כח הטענה דמיגו כלל, אלא מאחר שלמעשה 

זאת אין לנו בסיס לומר כל דאלים גבר  לא טען טענה
ד הקרקע, אשר לזה הוא דדן הרשב"א והיה מפסי

 דווקא מצד הפה שאסר הוא הפה שהתיר.
ובאשר לקושיית הרשב"א על הפירוש שהביא בשם 
הרשב"ם, הנה ביארנו לעיל דגדר הפה שאסר הוה 
הפה שהתיר הוא דאין מקבלין הפה שאסר אלא עד 

הפה שהתיר.  אכן נראה דיש כמה שמגדירו ומגבילו 
ורו מדברי רש"י בכתובות לבארו באופן אחר, ומק

ק"ט בהא דעשאה סימן לאחר, שפירש דנאמן אח"כ 
לומר חזרתי  ולקחתיה ממנו, והיינו מדין הפה שאסר 
הוה הפה שהתיר, והתם הרי לא שייך למימר כגדר 
הנ"ל, דהא כשעשאה סימן לאחר עדיין לא חזר 

לא נעשה אז למוחזק, שייך לומר ולקחה ממנו, ולא 
ה גמורה, אלא נראה דגדר הפה דהא אז היתה הודא

שאסר הפה שהתיר לדעת רש"י הוא דאיכא נאמנות 
מסויימת דהפה שאסר הוא הפה שהתיר דמאחר דלא 
נעשה מוחזק אלא על ידו, אית לי' נאמנות לומר 

 שלקחה ממנו.
ועפ"ז יש ליישב קושיית הרשב"א על מה שהביא 

ב"ם, דס"ל להרשב"ם כדברי רש"י בעיקר הגדר מהרש
שאסר הוא הפה שהתיר, ולא מהניא הך דהפה 

נאמנות להוציא ממוחזק, אשר ממילא בנ"ד דעל ידי 
הודאתו דרב אידי קרוב הוא נעשה רב אידי מוחזק, 
דהא רב אידי ודאי קרוב והשני אינו אלא ספק ואין 

לא מהניא נאמנות דהפה ספק מוציא מידי ודאי, 
ך השאסר הפה שהתיר להוציא ממנו, משא"כ ב

דכתובות הרי השדה בחזקת המחזיק, אשר בזה שפיר 
מהניא הפה שאסר הוא הפה שהתיר.  והרשב"א 
שהקשה, היינו משום דס"ל דיסוד דינא דהפה שאסר 
הוא הפה שהתיר הוא דעד כמה דאיכא הפה שהתיר 
הרי זה מגרע בהפה שאסר ולא חשיב הודאה, אשר זה 

אידי  שייך אף בנ"ד, דעל ידי כך לא חשיב רב שפיר
 32מוחזק בהקרקע כלל.  )ממו"ר זצ"ל(

      
    

   
 ל"ג  ע"ב

(     רשב"ם ד"ה מה לי לשקר במקום עדים לא כק
כלומר כל טענה שאדם טוען כגון זה שאמר  -אמרינן

של אבותי ואתה רוצה לקיימה על ידי מה לי לשקר 
לא מהימנינן לי' וטענה זו מכחשת עדים כי הכא 

מעידים שטענתו שקר והיאך תקיימנה שהרי העדים 
ביאור  -על ידי מה לי לשקר הלא ודאי משקר הוא וכו'

דבריו, דאין הביאור במה דמיגו במקום עדים לא 
אמרינן דלא מהניא ראיה דמיגו נגד עדים, אלא יסודו 
דמאחר דטענתו נגד עדים הרי היא טענת שקר, ולא 

ר.  נה דמה לו לשקר לחזק טענת שקמהני חיזוק הטע
)ומוכח מזה כמו שנתבאר בכמה דוכתי לעיל דאין 
מיגו משמשת כראיה בפני עצמה אלא אף מה לו 
לשקר דמיגו לא מהני אלא לאלומי לטענתו, אשר 
  משו"ה היכא דטענתו טענת שקר לא שייך בזה מיגו.(

ועד"ז מבואר מדברי רש"י לעיל דף ו' ע"א במאי 
ם חזקה דאין אדם פורע תוך זמנו לא דמיגו במקו

אמרינן, ע"ש שכתב בד"ה או דילמא, וז"ל: כיון 
דמוחזק לן דאין אדם פורע בתוך זמנו לא אמרינן 
במקום דאיכא חזקה דמרעי' לדבורי' מה לי לשקר 

דמאחר וליהמנוהו, עכ"ל, הרי דיסוד הדברים הוא 
דמרע חזקה לטעתו, תו חשבינן לה טענת שקר, ולא 

ן מיגו בכה"ג, והוא כפירוש הרשב"ם בהא אמרינ
 דמיגו במקום עדים לא אמרינן, וז"פ.

עי' רבינו יונה  -(     הדרי ארעא והדרי פיריאקכ
שכתב דחידושא דרב נחמן דהדרא ארעא והדרי פירי 

לא הוא דאע"פ שהניחו לזה לירד בקרקע ולא מחה 
אמרינן שמחל על הפירות, ולאפוקי מאי דס"ד לעיל 

.  וכו'שתא קמייתא מחיל איניש תרי מחיל דף כ"ט 
וכתב דעוד קמ"ל דאע"פ שהוא נאמן לטעון לפירות 
ירדתי אבל כשטען לקוחה היא בידי אינו נאמן אפי' 
לגבי הפירות שאכל, אע"ג דלא חציף איניש למיכל 

יו דגופא דמילתא ארעא דלאו דילי'.  ומבואר מדבר
ם ולא דאע"פ שאכל כבר הפירות והרי הוא מוחזק בה

המ"ק, מ"מ חייב על הפירות, דבר זה לאו חידושא 
מאחר דכל טענתו על הפירות אינו אלא הוא, דפשוט ד

מכח טענתו דהקרקע שלו והקרקע הרי פסקינן שהוא 
 של המ"ק, שוב ממילא חייב על הפירות.

ה עצמו כתב לעיל דודאי ולכאורה צ"ב, דהא רבינו יונ
תחת ידו, חייב על הפירות היכא דהקרקע יוצא מ

וכמש"כ התוס', וא"כ פשיטא דבנ"ד כיון דהדרא 
ארעא ודאי דהדרי פירי.  אכן נראה דזהו באמת מה 
שהוקשה לו לרבינו יונה דפשיטא דהדרי פירי ומאי 
חידושא דהך מילתא, וב' תירוציו באו לומר דהכא 

                                                           
ון דאין הלה ובאופן אחר קצת י"ל, דבמתני' דכתובות כי 32

תובעו  ובדיבור אחד אמר הפה שאסר והפה שהתיר, 
מועילה נמאנותו על הפה שהתיר למימר שלא נעשה השני 
מוחזק כלל ולא חשיב להוציא אלא להחזיק, אבל בהך 
דקריבי' דרב אידי בר אבין, הרי מיירי בהלה תובעו, ועל ידי 

ה מוחזק רב אידי בר אבין מצד עצם טענתו הפה שאסר נעש
שהוא קרוב, ואין מועיל בזה נאמנות דהפה שהתיר למימר 
שלא נעשה כלל מוחזק כמו במתני' דכתובות, ושוב לא מהני 
הפה שאסר הפה שהתיר להוציא, דאף אית לי' נאמנות דהפה 
שהתיר מאחר דלמעשה רק על ידו נעשה רב אידי מוחזק, 

אידי מוחזק שוב הוי הפה שאסר  מ"מ מאחר שנעשה רב
לא מהני.  והרשב"א שהקשה היינו כנ"ל, דס"ל להוציא, ד

דיסוד הפה שאסר הוא דליתא להפה שאסר אלא עד כמה 
שמגביל הפה שהתיר, ומאחר דאיכא הפה שהתיר שהוא שלו, 
שוב לא שייך למימר דתהני הפה שאסר דידי' לשוותו 

ד טענת רב אידי למוחזק, ואף דמאי דנעשה מוחזק הוא מצ
 עצמו, ודוק.
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כללא, דיסוד מאי דהיכא דהקרקע ס"ד דלא שייך הך 
הפירות ביאר רבינו יונה יוצא מתחת ידו חייב נמי על 

הוא דהיינו משום דאינו נאמן על עיקר טענתו, וביאור 
הדברים, דהיכא דהיכא דעל עיקר הטענה, דהיינו  
שהקרקע שלו, לית לי' נאמנות, שוב אינו נאמן גם על 

לו הוה הפירות, עי' לעיל שהארכנו בזה.  אכן אי
אמרינן דאתרי מחיל, הרי לא היה זוכה בפירות מצד 

דשתיקת המ"ק מראה על מנות טענתו אלא משום נא
מחילת הפירות, אשר בזה שפיר שייך שיהיו הפירות 
שלו.  וכן אילו הוה אמרינן דשייך הכא לא חציף, 
כתירוצו הב' דרבינו יונה, לא היה שייך בזה הך יסוד 

ידו חייב על הפירות,  דהיכא דהקרקע יוצא מתחת
רקע, אלא דעצם הראיה דלא חציף איתא נמי על הק

דלא סגי בראיה זו להוציא, ולהחזיק שפיר מהני, 
אשר בזה לא שייכא הסברא הנ"ל כיון דלא נסתרה 
עצם טענתו על הקרקע.  וכן צ"ל בעצם דברי הש"ס 
דאמרינן דמצד לא חציף יתכן דהויין הפירות שלו, 

, 33, הרי הקרקע יוצא מתחת ידווהאיך אמרינן הכי
א חציף לא שייכא אלא היינו טעמא כנ"ל דבהך דל

סברת התוס' ורבינו יונה דהיכא דהקרקע יוצא מתחת 
 ידו חייב על הפירות.

אבל אי ליכא  -(     רשב"ם ד"ה והדרי פיריבקכ
סהדי דאכלינהו לפירי אלא בהודאת פיו והוא טעין 

רעא ופירי דידי דזבנתי' מינך ואכלתינהו לפירי דא
בנינהו וחייב שבועת היסת על הפירות דזנינהו וכו' 

מיני' דמיגו דמצי אמר לא אכלתי פירות כי אם מעט 
כגון עייל כורא ואפיק טפי מכורא וכו' כי אמר אכלי 
טובא ודידי אכלי מהימן דאין כאן מה לי לשקר 

מבואר מדבריו דלא כדברי התוס',   -במקום עדים וכו'
ר מהני מיגו אף בב' שנים למימר דאינו ולעולם שפי

הקרקע יוצא מתחת ידו.  חייב על הפירות אף ד
כלעיל  'והתוס' שכתבו כן היינו למאי דפירשו סוגי

והרשב"ם שפירשבאופן אחר, לית לי' כגירסת הר"ח, 
מקור למימר הכי דהיכא דהקרקע יוצא מתחת ידו 

 חייב על הפירות, וז"פ.
ומיהו מכאן ולהבא לא  -(     רשב"ם ד"ה נאמןגקכ

כ כל אדם יאכל בלא עדים ושטר שקנה הפירות דא"
ירד לקרקע חבירו ויאכל פירותיו ויאמר לפירות 

 -ירדתי מאחר שלא נחוש לערעורו של בעל הקרקע
מבואר לכאורה מדבריו דבעצם שפיר הוה שייך 
למימר דמהניא הך סברא דלא חציף אף להבא על 

א"כ כל אדם וכו'.  הפירות שעדיין לא אכל, רק ד
ינו חושש אונראה ביאור דבריו, דאי נימא הכי הרי 

כלל מערעור ושוב ליכא ראיה כלל בזה, אע"כ דלא 
מהניא הך ראיה אלא על הפירות שאכל ולא להבא. 
ומדברי התוס' ד"ה ואי טעין מבואר לכאורה דלא 
כדבריו, ע"ש שכתבו ד"אע"ג דבשעה שאכל היה בעל 

ולא היה נאמן לומר לפירות השדה יכול לעכב 
א להוציא נאמן הורדתני מיהו כיון שכבר אכלו וזה ב

, אשר מבואר מדבריהם דביסוד לומר לפירות ירדתי"
י הפירות הדברים לא שייכא הך דלא חציף אלא לגב

 שאכל כבר דהוי להחזיק.
עיקר הגדר דלא חציף, בויסוד פלוגתתם לכאורה 

אשר ממילא דלהרשב"ם חשיבא ראיה בפני עצמה, 
שפיר היה שייך לדון דמהני אף על הפירות שעדיין לא 
אכל, אכן התוס' ס"ל דהו"ל ביסודו סברא להחזיק 
טענתו, אף בסופו של דברי טענתו היה שפועלת על ידי 
זה להחזיק, ומאחר דאינה בעצם ראיה ודאי דלא 
מהני אלא להחזיק ולא להוציא.  ועפ"ז נראה דמאי 

לקושייתם דתיפו"ל משום  דחידשו התוס' בתירוץ
ות שאינו שהוא תפוס, דאיצטריך להיכא דהניח ברש

שלו, להרשב"ם אין בזה חידוש כלל ופשוט דאף 
בכה"ג איתא לראיה דלא חציף, דהא לדידי' בעצם 
היה שייך לומר דמהניא ראיה דלא חציף אף להוציא, 
רק מטעם שכתב לא מהני, אבל היכא דאינו להוציא 

 ק פשוט דמהניא ראיה דלא חציף.הגם דאינו להחזי
 -לפירות ירדתי כו'(     תוד"ה ואי טעין ואמר דקכ

וי"ל דאיצטריך טעמא דלא חציף אם לקטן והניח 
דבכה"ג מהניא הך  -ברשות שאינן שלו דלא תפיס בהן
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דלא חציף דנימא דשלו הם.  וצ"ב לכאורה, דהא 
כתבו התוס' דתחילת הדיבור דדווקא כשזה בא 

ו הוא דמהניא הך סברא דלא חציף, להוציא ממנ
יכא דאינן ברשותו והאיך כתבו הכא דמהני אפי' ה

תחילת דבריהם בכלל.  ולכאורה צ"ל דעיקר כונתם 
לא היתה אלא דלא מהניא הך סברא להוציא 
מהאחר, אבל היכא דאינו ברשות אחד מהם שפיר 
מהניא.  או י"ל בזה חידוש מסויים, דס"ל להתוס' 

א דלא חציף נחשב הוא המוחזק ואף דעל ידי הך סבר
שותו, משא"כ קודם היכא דאין הפירות במציאות בר

שאכלם והם עדיין בשדה הרי הם בחזקת בעל השדה, 
אשר בזה לא מהניא סברת לא חציף.  )והא פשיטא 
לכאורה בדברי התוס' דמאי דלית לי' במציאות חזקת 
מטלטלין היכא דאינן מונחין ברשותו, זהו דווקא 

דלקטן ומיד נתנם שם, אבל היכא דהכניסם  היכא
רשות שאינו שלו, אכתי דנין לרשותו ואח"כ הניחן ב

 (  עליו כמוחזק.
ועי' ברי"ף שבועות דף מ"ו ע"ב )כ"ח ע"א בדפי 
הרי"ף, וכ"ה ברא"ש שם( שתירצו קושיית התוס' 

ע"ש שכתב ד"אם ראוהו שנטלן מרשות באופן אחר, 
הן בידי אינו נאמן לא חבירו שלא בפניו ואמר לקוחין 

ן ולא שנא שנא הטמינן תחת כנפיו ולא שנא לא הטמינ
בעה"ב עשוי למכור את כליו ול"ש אינו עשוי למכור 
את כליו", ע"שד שהביא כמה ראיות לזה.  ובהמשך 
דבריו כתב, וז"ל: ומסתייע נמי האי סברא מההיא 
דפלניא דזבני' ניהלי' מהימן מאי טעמא דלא חציף 

זר דיקלא דלאו דילי' מדאצטרכינן לגלויי איניש למג
יניש וכו' שמע מינה דמידי טעמא משום דלא חציף א

אחרינא דלית בי' כי האי טעמא לא מהימן והא מלתא 
פשיטתא היא ולית בי' ספיקתא וכו', עכ"ל.  וצ"ב 

 לכאורה במאי פליגי תוס' והרי"ף בזה.
וביאר מו"ר זצ"ל פלוגתייהו )שיעור כללי א' למס' 

דנחלקו בעיקר הדין דחזקת מטלטלין, דהתוס' "ב(, ב
ן דחזקת מטלטלין הוא הראיה דכל ס"ל דיסוד הדי

רי שפיר איכא אף ה הזמה שתחת ידיו של אדם שלו, ו
דס"ל להתוס' היכא דנכנס ואין שם הבעלים, אלא 

דדווקא אז דבכדי שתהני הראיה בעינן שיהא מוחזק,
דיסוד חזקת אכן הרי"ף ס"ל הוא דסגי בראיה זו.  

וכן מבואר , מטלטלין הוא משום שהוא מוחזק
דברי הרמב"ם  פ"י טו"נ שכתב בדינא לכאורה מ

דחזקת מטלטלין דיש על המ"ק דין הממע"ה, ואילו 
היה דין חזקת מטלטלין ראיה,לא הוה בעינן לזה אלא 
בפשיטות הרי איכא ראיה שהוא של המחזיק, אלא 

נו אלא דין מבואר כנ"ל דיסוד חזקת מטלטלין אי
אשר   ות, ולא מצד ההוכחה שבו.מוחזקמצד עצם ה

ס"ל להרי"ף דכשלוקח שלא בפני הבעלים לא  לפ"ז
מקח, דבשלמא  תו והמוחזקות שלולקיחעצם מונח ב

ושפיר  כשלקח בפני הבעלים מונח בלקיחה מקח
, אבל כשלוקח לבד דלא מונח מהניא לי' המוחזקות

מוחזק, והוי כעין נסכא דר' בלקיחה מקח אינו נעשה 
' וביאר מו"ר זצ"ל בזה פלוגתת התוס' דף ב  אבא.

הראיה דשהו הרבה, ואין כאן ע"א והרא"ש אי מהניא 
 מקומו, ע"ש ודוק.

 -(     תוד"ה ואי טעין ואמר לפירות ירדתי כו'הקכ
וא"ת כי לא אמר נמי לפירות ירדתי אלא דאייתי 

יהא נאמן סהדי דאכל ב' שנים כי הך דשמעתין 
 -בטענתי' במיגו דאי בעי אמר לפירות ירדתי וכו'

כאורה, הא בכה"ג כתבו התוס' קושייתם תמוהה ל
לעיל בע"א דאינו נאמן על הפירות אפי' על ידי מיגו 

, וצ"ע.  וכבר עמד על מאחר שהקרקע יוצא מתחת ידו
כך בחידושי הגרע"א, ע"ש דצידד שמא דברי התוס' 

ר"ח לעיל בתוס', והוא דהכא קיימי דלא כדברי ה
 דוחק לכאורה כאשר כתב הגרע"א עצמו.

ר בזה דאיכא נפ"מ בין ב' הנידונים, ואולי אפשר לומ
דלעיל מיירי להר"ח דמפסיד הקרקע משום דאין ספק 
מוציא מידי ודאי, אשר פירושו דאין הספק מעורר 
ספק שהוא יורש נגד הודאי, ונמצאת דבטלה טענתו 

נתו כלפי הקרקע שוב על הקרקע, ומדבטלה טע
אמרינן דהואיל והקרקע יצא מתחת ידו כמו כן אינו 

בטענה זו לגבי הפירות, וכמו שהבאנו לעיל  נאמן
מדברי רבינו יונה.  אכן בנ"ד שטען דאכלה שני חזקה 
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רק שלא הביא עדים על ב' שנים, הרי מה שמפסיד 
הקרקע אינו משום שבטלה טענתו שלקחה, דמאי 

"ק אינו משום דחזקת מ"ק דמוקמינן אחזקת מ
מפקיע לעצם טענתו, אלא משום דלא סגי בטענתו 

ובזה יתכן אף דלא סגי בטענתו מחזקת מ"ק   יאלהוצ
כלפי הקרקע, מ"מ כיון שלא נסתרה שייך לומר דלגבי 
הפירות דאית לי' מיגו שפיר נאמן באותה הטענה אף 

  34דיצאה הקרקע מתחת ידו, ועדיין צ"ע בזה.
ושי' איתא כבר בשט"מ בשם שיטה שו"ר שעצם הק

י לא לא נודע למי, ע"ש שכתב ליישב, וז"ל: ולדיד
שיא לי דלא דמי דהכא הא דלא מהימנינן לי' בגופא ק

קע לאו משום סהדי בלחוד אלא משום דריעא רדק
טענתי' דאמרינן לי' אחוי שטרך כדלקמן הילכך לענין 

ריעא טענתי' גפירי כיון דאיכא מיגו מהימן אע"ג ד
אבל לענין חזקה דקרקע דליכא מיגו לא מהימן כיון 

וביאור דבריו     , עכ"ל.דריעא טענתי' כן נראה לי
)והוא כעין מה שביארנו לעיל אלא דאתי לכאורה, 

דס"ל ע"ד שכתב הרמב"ן עלה מפאת אחוי שטרך(, 
דבעצם הוה מהני חזקת קרקעות גם בפחות מג"ש אי 

דאחוי שטרך, עי' לעיל לאו דאיכא ריעותא בטענתו 
ה גריעותא בעצם דף כ"ט שהארכנו בזה, אבל אין ז

מהניא טענתו לגבי הקרקע מאחר  החזקה, רק דלא
דאמרינן לי' אחוי שטרך, אשר בזה אמרינן דלגבי 
פירי מאחר שיש לו מיגו שפיר מהניא, משא"כ לעיל 
דמדין אין ספק מוציא מידי ודאי אמרינן דבטלה 

י, בזה מאחר שיצא הקרקע מתחת טענתו וזכותו לגמר
ידו שוב אינו נאמן אף לגבי פירות.  וביאור זה 

לא נודע למי לא שייך אא"כ נימא דלא הוי  דהשיטה
אחוי שטרך אלא ריעותא בטענה ולעולם בפחות מג"ש 
אין חסר בעצם החפצא דהחזקה, דאילו הוה בטלה 
חזקת ולא הוה חשיבא חזקה כלל, ודאי דהוה אמרינן 

אחר שיצא הקרקע מתחת ידו שוב אינו נאמן בזה דמ
 בטענה זו גם לגבי פירות.

נודע  למי הנ"ל מבואר פי' אחר ומדברי השיטה לא 
ביסוד התוס' דהואיל והקרקע יוצא מתחת ידו לית 
לי' פירות, דלא ביאר כדברי רבינו יונה דכיון שאינו 
נאמן על עיקר טענתו שוב אינו נאמן על הפירות, אלא 

הדברים הוא דמאחר דבטלה תפיסתו וחזקתו יסוד 
לענין הקרקע שוב ממילא בטלה לגבי הפירות, אשר 
מהאי טעמא מאחר דמטעם אין ספק מוציא מידי 
ודאי אין חזקתו כלום לא מהני לענין פירות, משא"כ 
בנ"ד דלא בטלה חזקתו אלא החסרון הוא במאי 
דגריעא הטענה, בזה שפיר מהניא תפיסתו לענין 

 כיון שיש לו מיגו, וכנ"ל. הפירות
וראיתי שמו"ר זצ"ל כתב ליישב סתירת התוס' באופן 

ת מבואר מסוגיין דאף לגבי הקרקע היה אחר, דבאמ
נאמן בעצם מצד לא חציף אי לאו טענה דאחוי שטרך, 
אך עצם הראיה דלא חציף עדיין קיימת רק דלא מהני 
על הקרקע, אשר ממילא לגבי הפירות דאית לי' מיגו 

יר נאמן מצד לא חציף, עכתו"ד.  ובעניי לא הבנתי שפ
ו אי הכי דבריו, דהתינח לשיטת הרמב"ן דמה שהקש

ארעא נמי ר"ל דיזכה בקרקע מצד לא חציף, אך 
התוס' לשיטתייהו ס"ל  דמשה"ק אי הכי ארעא נמי 
לא היתה אלא לגבי הפירות, וצ"ב.  אלא דיש לקיים 
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מיגו דהתם, דהוי מיגו דאי בעי אמר דלא אכיל, ממיגו 
דהכא דהוא מיגו דאי בעי אמר לפירות ירדתי, דבמיגו דאי 

ות בהפירות בעי אמר דלא אכיל לית לי' כח הטענה לזכ
א דאמרינן דאין כח בטענתו אלא ליפטר מתשלומין, ובזה הו

לפירות עצמן וממילא אינה אלא טענה על הקרקע אשר 
בזה אמרינן דמאחר דיוצא הקרקע מתחת ידו אינו נאמן אף 
לגבי הפירות, אבל בנ"ד על ידי המיגו דאי בעי אמר לפירות 

מן, אשר ירדתי הרי אית לי' כח הטענה לזכות בפירות עצ
י הפירות.  אלא דמלשון ממילא שפיר הוה מהניא טענתו לגב

התוס' בע"א משמע דכללא הוא בכל מיגו דאינו נאמן כיון 
דהקרקע יוצא מתחת ידו, לכך נראה יותר כמו שכתבנו 

 למעלה.

הוכחה  הדברים בנוסח אחר קצת, דמאי דלא מהני
דלא חציף לגבי הקרקע הרי אינו מצד גריעותא 

בזה להוציא,  בהוכחה דלא חציף, אלא משום דלא סגי
ובזה שפיר יתכן דאמרינן דאף דלענין הקרקע לא 
מהני הלא חציף להוציא, מ"מ לגבי הפירות דאית לי' 

 מיגו שפיר מהני.
והנה כל קושיית התוס' מבוססת אמאי דפירשו וכן 

ושא"ר, דמאי דנאמן לומר לפירות פירש הרשב"ם 
ירדתי היינו אי מתחילה אמר לפירות ירדתי, אבל 

מר שהשדה שלו ודאי דאינו נאמן.  אכן מאחר שא
יעויין ברבינו גרשום שכתב, וז"ל: אמר רב זביד אמאי 
הדרי פירי והא אי טעין לפירות ירדתי שנתמשכנה לו 

י במשכנתא דסוריא או אריס אני בה נאמן, עכ"ל, הר
דס"ל דבא רב זביד למימר דאף שאמר שהשדה שלו 

י אמר ודידי' אכל מ"מ נאמן באמת במיגו דאי בע
לפירות ירדתי, הרי דלרב זביד באמת מאמינים לו 

צ"ב לכאורה האיך דהא הוי גרשום במיגו זה.  ולרבינו 
 הך מיגו מיגו לגרוע, וכמו שתירצו באמת  התוס'.

טענה אתינן עלה, ומוכח לדבריו דהך מיגו מדין כח ה
דמה לו לשקר ודאי דליכא היכא דהוי לגרוע, וכמו 

ת קכ"ה, אבל כח הטענה שפיר שביאר הרמב"ן, עי' או
שייך בזה כיון דעכ"פ היה לו אפשרות לומר לפירות 
ירדתי, ועל ידי כח טענה זו שפיר איכא למימר דזוכה 
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לאו פירכא היא דאין זה מיגו שהרי בא לתבוע גם 
ה וביאר עי' חידושי הרמב"ן שהביא תי' ז -הקרקע

דהוי מיגו לגרוע, דהאי שקורי משקר והאי דלא אמר 
לפירות ירדתי מפני שהוא רוצה לעצמו אף גופה של 
קרקע לפיכך לא האמינוהו אף לפירות דהא ליכא 

וצה לשקר.  למימר מה לי לשקר שהרי להנאת עצמו ר
והוקשה להרמב"ן האיך אמרינן דהיכא דליכא סהדי 

אכלי מיגו דאי בעי  דאכל מהימן לומר אכלי ודידי
אמר לא אכלי מעולם )ובדברי התוס' נראה דבאמת 

(, והביא תי' זלא ס"ל דמהני מיגו זה, עי' אות קכ"
אומרים  שהרשב"ם דיכול לומר אכלתי מעט, וכתב די

ם, "דהתם כיון דליכא סהדי שאין צורך לדברי הרשב"
דאכל ואי שתיק איהו מיפטר כי אמר אכלי ודידי 

פה שאסר הוא הפה שהתיר וכו' שהרי אכלי הוה לי ה
כל עצמך אינך יכול לתובעו פירות אלא על פי הודאתו 
אבל היכא דצריך טענה כגון באו עדים שאכל לא 

אמרינן בה מתוך שיכול לגרוע טענתו יהא נאמן".  
בריו, דהיכא דבעינן למה לו לשקר דמיגו וביאור ד

לתת נאמנות לטענתו, ודאי דלית בזה מה לו לשקר 
כיון דהוי לגרוע, אבל היכא דליכא עדים שאכל, שפיר 
נאמן מצד הפה שאסר, דיסוד דינא דהפה שאסר אינו 
מפאת נאמנות לטענתו, אלא כמו שכתב הרמב"ן 
 דמאחר דהכל נבנה על הודאתו עד כמה שאיכא הפה

שאסר הפה שהתיר הרי זה מגרע בהודאתו.  ומבואר 
לא בעינן מדבריו דלדין הפה שאסר הוא הפה שהתיר 

למה לו לשקר דמיגו כלל, ודלא כמו שביאר מו"ר 
זצ"ל לשיטת התוס' דאף דהוי דין מסויים דהפה 
שאסר הוא הפה שהתיר מ"מ בעינן להפה שהתיר, 

' והתוס  דטענת שקר לא חשיבא הפה שהתיר כלל.
באמת לא ס"ל כדברי הרמב"ן בזה, דלשיטתם מאחר 

על הפה  דליכא מיגו לגרע שוב ממילא ליכא הוכחה
שהתיר שהוא אמת ולא שייך בזה דין הפה שאסר 
הפה שהתיר, אלא לדידהו לא מהני בזה מיגו כלל, 
)ולא ס"ל כמיגו דהרשב"ם דמיגו גרוע הוא, ראה אות 

וא דס"ד קכ"ו(, ודווקא במיגו דלפירות ירדתי ה
 דמהני.

ויסוד מח' זה בדין הפה שאסר הפה שהתיר אי בעינן 
סוד דינא דהפה שאסר הפה לזה מיגו, דלהרמב"ן י

שהתיר הוא דמאחר שאמר הפה שהתיר אי אפשר 
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כאילו אף לו לא ובדיקה בתלמוד והטעם נכון הוא", ומשמע 
עי לא אמרינן, ומצד מה לו לשקר ברירא הך כלל דמיגו לגרו

הרי פשוט דלא שייך, וע"כ דהצד דמהני הוא שמא מהניא 
 כח הטענה דמיגו גרידא.
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לבנות מהפה שאסר הודאה, דהא למעשה לא הודה 
מאחר שאמר גם הפה שהתיר, ואין זה מבוסס על 

ממילא לא בעינן לזה נאמנות בהפה שהתיר כלל, אשר 
מה לו לשקר.  אכן התוס' ס"ל בגדר הדבר דאית לי' 

להגדיר ולהגביל את הפה נאמנות על הפה שהתיר 
שאסר, אשר ממילא ס"ל דבכדי דנימא דיהא להפה 
שהתיר נאמנות בעינן למידע דלאו טענת שקר הוא 

 אשר משו"ה בעינן לזה המה לו לשקר דמיגו, ודוק.
מב"ן והתוס' לשיטתייהו אזלי והביא מו"ר זצ"ל דהר

בזה לקמן דף ע' ע"א, ע"ש שהקשו התוס' האיך ס"ד 
גו נגד שטרך בידי מאי בעי, והא למ"ד דלא אמרינן מי

ת פרעתי נמודה בשטר שכתבו צריך לקיימו נאמן בטע
נגד השטר במיגו דמזוייף.  וע"ש ברמב"ן שתי' דכל 

טר הוא כלל והפה שאסר שיים לאו ואימת דלא מק
הפה שהתיר, משא"כ בהך דדף ע' דשפיר הוי  הוא

שטר ולא אתינן לה אלא מצד מיגו, בזה אמרינן דלא 
מהני מיגו נגד שטרך בידי מאי בעי.  ופליגי בהנ"ל, 
דלהתוס' בלא מה לו לשקר דמיגו לא שייך הפה 
שאסר כלל, אשר ממילא מאחר דטענת פרעתי נגד 
שטר מקויים אינה טענה כלל, והרי מודה שהוא 
מקיים, לא מהני בזה מיגו ובטילה טענתו נגד השטר, 

"ן אשר ממילא שוב חסר בהפה שהתיר, אכן הרמב
לשיטתו הרי ס"ל דלא בעינן להפה שאסר הפה 
שהתיר מה לו לשקר כלל, אשר ממילא שפיר כתב 
דבמודה בשטר שכתבו שפיר איתא משום הפה שאסר 

 הפה שהתיר  אמרינן דחסר בהודאתו שהשטר שטר.
 -תוד"ה ואי טעין ואמר לפירות ירדתי כו'     (זקכ

ודוקא פירי דתרתי שנין הדרי אבל פירי דשנה 
לישית לא הדרי דאי מהימן במאי דאמר שאכלה ש

עי' חידושי הגרע"א   -שלש שנין גם הקרקע תהיה שלו
שהעיר אמאי הוצרכו התוס' להך סברא דאי מהימנת, 

בעי אמר  הרי בפירות שנה השלישית אית לי' מיגו דאי
לא אכל )כלומר, לא אכל אלא מעט וכמש"כ הרשב"ם 

לפום שיטת הר"ח  וכתב דהך תירוצא היינו בסוגיין(, 
דלית לי' המיגו ובאו התוס' לומר שלא יקשה מכאן 
לשיטת הר"ח.  והוצרך הגרע"א לומר כן משום שלמד 

דקושיית הוס' ממיגו היתה דלא כשיטת הר"ח, וכנ"ל.  
דה"ט דלא הקשו מצד מיגו משום ועוד צידד הגרע"א 

דס"ל דלא אמרינן מיגו דלא אכלתי כיון שבא לזכות 
גי אהרשב"ם דס"ל דאי בעי אמר שאכל ופלי בקרקע 
דאף דברי התוס' בקושייתם דנהימני'  נ"תלמשקצת. ו

אתי שפיר היטב מש"כ , חבמיגו קיימי גם לשיטת הר"
התוס' דווקא משום דאי מהימנת, דהא להר"ח לא 

, ודווקא משום דאי משום דהוי מיגו לגרועמיגו  מהני
מהימנת וכו' הוא שפטור מהפירות, וזה פשוט 

 מבואר.ו
האי מאן דנקיט מגלא ותובליא ואמר איזיל (     חקכ

עי'  -וכו' הכא נמי לא חציף למיכל ארעא דלאו דילי'
חידושי הרמב"ן שהביא פלוגתת הראשונים אי צריך 

)וכן מבואר ברשב"ם ד"ה ואמר שכתב למימר הכי, 
ומאי "בפנינו", הרי שהבין דבעינן אמירה ממש(, 

משום דכיון דמשיך זימני'  דבנ"ד לא צריך למימר הוא
מיפרסמא מילתא דאכילה ולא חציף למיכל ארעא 
דלאו דילי', או דא"צ לומר הכי ואמר לאו דווקא.  
והביא הרמב"ן משה"ק ע"ז מסוגי' דב"ק צ"א ע"ב 

קוצץ נטיעותיו של חבירו דאינו נאמן לומר אתה בה
אמרת לי לקצוץ, ואמאי, נימא דלא חציף איניש וכו', 

ד דנהימני' במיגו דאי בעי אמר זבינתי' והקשה עו
ניהלי'.  והביא הרמב"ן תירוצם דלא עבידי איניש 
לקוץ, כלומר, דלא מהני לזה ראיית לא חציף, ואף 

ו ותירצו שב"ק שהקבמיגו אינו נאמן, עי' תוס' שם ב
והרמב"ן גופי' פליג עלייהו וס"ל דעל טענה   36כעי"ז.

ה דלא חציף, דאתה אמרת לי לקצוץ ודאי דאיכא ראי
דהיא הנותנת, וע"כ דליתא לראיה דלא חציף אלא 
היכא דאמר להדיא, אלא שכתב "ומיהו אפשר דאע"ג 
דליכא עדים ויכול לומר לא קצצתי אינו נאמן לומר 

איכא בזה ראיית דלקוץ", כלומר, דאף אתה אמרת לי 
לא חציף היכא דאמר מראש שאמר לו לקוץ, מ"מ 
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טענת אתה אמרת לי היכא דלא אמר אינו נאמן ב
 במיגו דאי בעי אמר לא קצצתי. לקוץ

ובחידושי הגרע"א הוכיח מדברי הרמב"ן אלו דסברת 
לא חציף עדיפא מסברת מיגו, דהא היכא דאמר שפיר 

ואילו היכא דלא אמר אינו נאמן  נאמן מצד לא חציף,
אע"ג דאית לי' מיגו.  ועפ"ז הקשה מהא דאמרינן 

צו דאמרינן לי' אחוי בסוגיין א"ה ארעא נמי ותיר
שטרך, כלומר, דלא מהניא סברת לא חציף נגד טענה 
דאחוי שטרך, ואילו היכא דאית לי' מיגו דאי בעי 
אמר לא היתה שלך מעולם שפיר מהני, הרי דמיגו 

היכא דלא מהני סברת לא חציף, ע"ש שהניח  מהני
 בצע"ג.

ואפשר די"ל בזה, דבאמת לא מוכחא מדברי הרמב"ן 
כחה דלא חציף ממיגו, ומאי דלא מהני דאלימא הו

מיגו אינו משום דגריעא הוכחה דמיגו מהוכחה דלא 
לא חציף אלא דהיכא דמניחינן דטענתו טענת שקר 

רין מיגו , וכלשון הרמב"ן דאין אומאמרינן מיגו
בכיוצא בדבר זה שהכל יודעין שהוא משקר, אבל 
היכא דאמרינן מיגו שפיר דאלים כח המיגו מכח 

 לא חציף.סברא ד
או י"ל דאופן אחר, דהא מה שכתב הרמב"ן ד"היא 
הנותנת" ר"ל לכאורה דאדרבה משום דלא עבידי 

להכי ודאי דלא חציף ואם לעשות כן לומר לקצוץ 
, באופן דהך אנן סהדי דלא אמר כן ודאי דהאמת אתו

עבידי הכי הוא גופא הוא יסוד הראיה דלא חציף בזה.  
א ראיה דלא חציף ונמצא לפ"ז דלעולם לא אלימ

ממיגו, רק הלא חציף בכה"ג אינו נגד אנן סהדי ואילו 
המיגו הוא נגד אנן סהדי, ולעולם איכא למימר 
דאלימא מיגו מלא חציף, אשר ממילא אתי שפיר 

ר מהני נגד אחוי שטרך ואילו ראיה דלא דמיגו שפי
    חציף לא מהני.

(     אי הכי ארעא נמי ארעא אמרי' לי' אחוי טקכ
ען שאכלה ג"ש רק ועי' נ"י שהקשה, דהא ט -טרךש

דלית לי' עדים אלא ב' שנים, וכה"ג הרי ליכא חסרון 
דאחוי שטרך, ותי' דבכה"ג דלית לי' עדי חזקה 

ו לשמור שטרו, אשר ולמעשה לא הויא חזקה היה ל
מבואר מדבריו דמאי דאינו שומר השטר אינו אלא 

חזקה  משום דאית לי' חזקה, אבל אי לית לי' עדי
ישמור את שטרו אפי' יתר על ג"ש ואיכא בזה טענה 

בר הערנו לעיל דף כ"ט דלכאורה כדאחוי שטרך.  ו
ג"ש תקנת חכמים  תסתר הנ"י דבריו, שפי' שם דחזק

נזהר בשטרו אלא ג"ש, הרי דמאי שתקנו משום דאינו 
דאינו נזהר אחר ג' לאו משום דאית לי' חזקה הוא, 

וכה"ק בשעה"מ סי' ה, ע"ש, וכן יקשה בדברי רבינו יונ
 וצ"ע.קמ"ה, 

ולכאורה י"ל בזה בפשיטות, דיסוד תקנת חזקת ג' 
שנים היתה משום דדרך העולם לאחר ג' שנים אינו 

המערער אחר ג' שנים נזהר בשטרו וא"כ אם יבוא 
יפסיד הלוקח, להכי תיקנו שלא יצטרך לשמור שטרו 

חר יותר על ג"ש ויוכל לזכות מצד חזקת ג"ש, אך מא
שתיקנו כן דיש לו עצה זו, שוב כל היכא דלית לי' 
חזקה צריך הוא לשמור שטרו אף שבד"כ טפי מתלת 
לא מזדהר, דמאחר שתיקנו לו עצה זו דחזקה שוב כל 

י' חזקה צריך לשמור השטר, ואתיין היכא דלית ל
 שפיר דברי הנ"י.

ובעיקר מה שהקשו אי הכי ארעא נמי, נחלקו 
תוס' פירשו דלא הקשו אלא דההראשונים בביאורו, 

לענין פירות, דעל הקרקע ודאי דלא מהניא ראיה דלא 
חציף , דלא מהני אלא לענין מה שאכל כבר, וכמו 

גבי ארעא שכתבו לעיל, ואילו הרמב"ן ס"ל דאף ל
ו מוחזק בגווה ליהימני' הגופי' הקשו, "כיון דאי

ומדברי הרשב"ם ד"ה אי   לאוקמוה היכא דקיימא".
ארעא נמי מבואר כדעת הרמב"ן, שכתב הכי אפי' 
 , הרי דבגוף הקרקע מיירי.בלא עדי חזקהדלימנינהו 

דבהא כו"ע מודו דלא מהניא וי"ל בביאור פלוגתייהו, 
יא ממוחזק, אלא שנחלקו הך סברא דלא חציף להוצ

, גבגדר לא חציף, והוא ע"ד שכתבנו לעיל אות קכ"
יף דהתוס' לשיטתייהו ס"ל דלא מהניא הא דלא חצ

אלא לחזק טענתו שלא נוציא ממנו, ולא בתורת 
הוכחה בפני עצמה, )וכעין סברת מה לו לשקר דמיגו, 

ו בכמה דוכתי(, ובקרקע היכא דלית לי' נוכמו שכתב
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אין הוא חשוב מוחזק בקרקע, ולא  חזקת ג"ש הרי
אשר בזה לא מהניא חשיב שמוציא האחר מידו, 

עיל סברת לא חציף כלל.  ומה שכתבו התוס' ל
דמהניא סברת לא חציף אף היכא דאין הפירות 
ברשותו, ובארנו דעל ידי סברת לא חציף חשיב הוא 
המוחזק, זהו דווקא במטלטלין דעל ידי דלא חציף 

ם וחל על חבירו חובת הראיה, חשוב הוא תפוס בה
אכן בקרקע דלא שייך דבר זה, דקרקע בחזקת בעליה 

ברת לא עומדת, וחשיב בחזקת המ"ק, לא מהניא ס
חציף אף שהוא הנמצא בקרקע.  אכן הרמב"ן ס"ל 
בגדר הך סברא דלא חציף דהוי הוכחה מצד עצמה, 
וע"ד שכתבו לעיל בדברי הרשב"ם, אשר בזה שפיר 

איה דלא חציף נחשיבהו להמחזיק ס"ל דעל ידי הר
שהוא נמצא בקרקע למוחזק, וכלשון הרמב"ן 

 דלהימני' לאוקמה היכא דקיימא.
א אופן אחר, דנחלקו בגדר מחזיק הנמצבאו יש לבאר 

בקרקע בלא חזקה ג"ש, דהתוס' ס"ל דאינו חשוב 
מוחזק כלל אשר ממילא לא מהניא סברת לא חציף 

דלעולם ן ס"ל להחזיק הקרקע בידו, ואילו הרמב"
אית לי' בעצם מוחזקות בקרקע אף בפחות מג"ש, 
אלא דעדיפא חזקת המ"ק מחזקתו, אשר בזה שפיר 

דעל ידי סברת לא חציף, כיון שהוא  איכא למימר
מוחזק בה שפיר מוקמינן לה בידו ואמרינן דעל המ"ק 
להביא ראיה, והוא מדוייק היטב בלשון הרמב"ן 

ה".  וכבר מצינו ו מוחזק בגווהשכתב "כיון דאי
שנחלקו התוס' והרמב"ן בזה, דלעיל בסוגי' דשטרא 
זייפא הביאו התוס' דברי הריב"ם דטעמי' דרב יוסף 
הוא משום דהוי מיגו להוציא, אף דהמחזיק תפוס 
בהקרקע, משום דקרקע בחזקת בעליה עומדת.  ואילו 
הרמב"ן כתב שם דודאי אין הדבר כן, "דכל דאחזיק 

ת חזקתי' מגופה מיגו דידי' לאו אע"ג דמיבטלא טענ
 לאפוקי הוא", והן הן הדברים, ודוק.

ם כתב הרמב" -(     ארעא אמרי' לי' אחוי שטרךלק
בפ"ט מהל' טו"נ ה"ו, וז"ל: מי שלקח קרדום ואמר 
הריני הולך לגזור דקלו של פלוני שמכרו לי וכרת את 
הדקל הרי זה בחזקתו שאין אדם מעיז פניו וכורת 
אילן שאינו שלו ואם טענו הבעלים שלא מכרוהו נשבע 
זה הכורת הסת שהוא שלו ונפטר כיון שנכרת הרי 

שדה חבירו ואכל כן היורד הוא כשאר מטלטלין ו
פירותיה שנה או שנתים והבעלים טוענין שזה ירד 
שלא ברשות וגזלן הוא ואכל והרי עדים שאכל והיורד 
אומר ברשותך ירדתי לאכול פירותיה הרי זה האוכל 
נאמן ונשבע הסת על כך חזקה היא שאין אדם מעיז 
פניו ואוכל פירות שאינן שלו אע"פ שהקרקע בחזקת 

ת בחזקת הבעלים שאין אדם מוכר אין הפירוהבעלים 
פירות שדהו בשטר כדי שנאמר לזה שאכל הבא שטרך 

ויש לעיין בדבריו, שכתב דאם טענו וכו', עכ"ל.  
הבעלים שלא מכרוהו נשבע הסת ונפטר דכיון דנכרת 

 ךהרי הוא כשאר מטלטלין, דלכאורה דבר זה הוא א
למותר, דהרי עיקר הטעם בזה הוא משום דאיכא 

חציף.  ובסוף דבריו יש מקום עיון,  ראיה דלא
דבמש"כ אע"פ שהקרקע בחזקת בעליה עומדת אין 

ים שאין אדם מוכר פירות שדהו להפירות בחזקת הבע
בשטר, ברור דכונתו בזה להא דאיתא בסוגיין דגבי 

ן חר דאין כותביאפירות מהניא ראיה דלא חציף מ
שטר וליכא ריעותא דאחוי שטרך, ואילו בקרקע 

שטר איכא משום אחוי שטרך, וצ"ב אמאי  דכתבינן
הוסיף בזה דקרקע בחזקת בעליה משא"כ מטלטלין, 
הרי טעם זה לא מבואר בש"ס, ולא היה לו להביא 

 אלא החילוק בדין אחוי שטרך.
והמוכרח והמבואר בדבריו, וכן ביאר בזה מו"ר זצ"ל 

כללי א' לפירקין(, דיסוד מאי דמהני לא  )עי' שיעור
תורת ראיה להוציא ממוחזק, אלא דעל חציף, אינו ב

ידי סברת לא חציף חשיב הוא המוחזק, וכמבואר 
להדיא בדבריו שכתב דבאמר הריני הולך לגזור דקלו 

.  והנה הרי זה בחזקתושל פלוני וכרת את הדקל 
דקרקע  מאחרבקרקע לא שייך לומר שהוא בחזקתו 

בחזקת בעליה עומדת, אשר לזה הוא שהוצרך 
דכיון שנכרת הרי הוא כשאר מטלטלין הרמב"ם לומר 

דלית בהן הך דינא דבחזקת בעליהן עומדים, ושוב 
שפיר מהניא סברת לא חציף למימר שהרי הם 

ועקר החילוק שבין קרקע למטלטלין   בחזקתו.
דאיתא בסוגיין שהוא משום אחוי שטרך נראה דג"כ 

ל דרך זה, דס"ל להרמב"ם דאין אחוי שטרך מתפרש ע
חזקתו, אלא יסוד אחוי שטרך הוא סתם ריעותא ב

דמאחר שכותבין שטר, עד כמה דלית לי' שטר הרי 
הקרקע עדיין בחזקת בעליה, דהא דבחזקת בעליה 
קיימא הוא משום שכותבין עליו שטר ולית לי' 
להמחזיק שטר, אשר זהו שכתב הרמב"ם, דבקרקע, 

עליה שטר, הרי היא בחזקת בעליה, אבל שכותבין 
תבין עליהן שטר אינן בחזקת מטלטלין דאין כו

בעליהן, אשר ממילא מהניא בהו ההוכחה  דלא חציף 
 למימר שהרי הם בחזקתו.

(     סבור רבנן קמי' דאביי למימר היינו נסכא אקל
ב אידי רעי' רשב"א לעיל סוד"ה אתא  -דר' אבא

ב דבנ"ד ע"כ דמיירי דאין ואמר אנא קריבי' וכו' שכת
ש, דאילו היה מודה ל המחזיק ג"כהמערער מודה שא

בידא דמחזיק. ולפ"ז יהא מוכח  הוה מוקמינן ארעא
לכאורה מדברי הרשב"א דלא בעינן לשבועת עד אחד 
טענת ברי, דהא ס"ד למימר דיהיה בזה חיוב שבועה 
ומאחר דאינו יכול לישבע אית בזה דינא דר' אבא, אף 

ירי שטוען יאם לא דנימא דממערער טוען ברי.  דאין ה
אין לו עדים ע"ז, דשפיר הוי טענת ברי  שמיחה אך

ויכול לתובעו על הפירות שאכל כל ג' שנים בלא 
 שיזכה המחזיק בהקרקע.  )ממו"ר זצ"ל(

ומאי דס"ד דאית בזה משום נסכא דר' אבא ולא 
אמרינן גם לגבי העד אחד דאי מהימנת לי' לגבי פירות 

 הימני' נמי לגבי קרקע, עי' מש"כ לעיל אות קט"ז.נ
 
 
 
 

 ל"ד  ע"א
רשב"ם ד"ה היכי לידיינוה דייני להאי (     בקל

דם נאמן לחטוף דבר מיד חבירו ולומר אשאין  -דינא
שלי אני חוטף אא"כ יש לו עדים דהעמד ממון על 
חזקתו וזה המוחזק בו אין אדם יכול להוציא ממנו 

מבואר מדבריו  -והחוטף ממנו גזלן גמורבלא ראיה 
ירו עליו הראיה וממילא דאית בזה דינא דמוציא מחב

החוטף בלא ראיה אף שטוען ששלו חוטף גזלן הוא.  
ומדברי התוס' לקמן בע"ב ד"ה ההוא ארבא מבואר 
דלא כדבריו, ע"ש שכתבו דה"ט דבשנים אוחזין לא 

 ניהםשאמרינן כל דאלים גבר הוא משום "דכיון ד
מוחזקין אין לנו להניח שיגזול האחד לחבירו דחשיב 

דעין שיש לשניהן חלק בה שכל דבר יש כאילו אנו יו
להעמיד בחזקת מי שהוא בידו כדאמרי' גבי נסכא דר' 
אבא דאע"ג דאמר דידי חטפי חשבינן לי' גזלן וחייב 
לשלם כאילו הוא ברור שהיתה הנסכא שלא אותו 

יטא דאין כונתם לדין שהיה מוחזק בה".  והנה הא פש
יות ממע"ה לא בעינן ראההממע"ה, דלומר דאמרינן 

אלא כונתם דהתם מאחר דחשיב דדין הוא בכה"ת, 
דתרוייהו תפוסין בכל הטלית לא שייך בזה דינא 

מה שתחת ידו דהממע"ה, אלא דנאמר בזה עוד דין ד
חשיב כשלו והתופס ממנו גזלן הוא, אשר ד"ז הוכיחו 

אבא, דאף הכא מאחר שטוען מדינא דנסכא דר' 
מרינן בזה דדידי' חטף והוא עכשיו מוחזק לא הוה א

הממע"ה לחייבו להביא ראיה נגד זה שממנו תפס, אך 
א, ויסוד הדברים הוא דמאחר דידעינן שהיה אצל הה

הו"ל כדידי' ושוב הויא תפיסתו תפיסת גזל אשר לא 
מהניא לעשותו למוחזק.  ונמצא לדברי התוס' דלית 

דינא דעלמא דהממע"ה, אלא מדין כל מה שתחת בזה 
דאתינן עלה, ואילו להרשב"ם ידיו של אדם שלו הוא 

 מדין הממע"ה אתינן עלה.
וגבי הך שבועה פסול  -(     רשב"ם ד"ה לישתבעגקל

מש"כ דלהך שבועה פוסל  -כגזלן אצל כל שבועות וכו'
כגזלן הוא ביאורו במאי דאיתא בגמ' לישתבע הא 

טפה וכיון דאמר דחטפה הוה לי' כגזלן.  אמר מיחטף ח
)ועי' "ב ע"ב כפירוש זה.  וכן פירש רש"י בשבועות ל

ברי"ף שכנראה לא גרס כן בגמ' אלא גרס "לישתבע 
דלא חטף הא קא מודה דאין חטפי ודידי חטפי".(  
וצ"ב אמאי בעינן לטעם זה דהו"ל כגזלן, הא פשיטא 

ד משום דאינו יכול לישבע שלא חטף להכחיש את הע
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, וכה"ק דהא מודה שחטף אלא שטוען דדידי' חטף
 .יין בשם הראב"ן, ע"שבמרדכי בסוג

ולכאורה צ"ל, וכן אמר מו"ר זצ"ל,  דהנפ"מ במאי 
דהו"ל כגזלן ואין לו נאמנות אשבועה זו הוא 
בקושיית התוס' בסוגיין דנהימני' בשבועה דדידי' 

ף במיגו דאי בעי אמר לא חטפי והיה נשבע שלא טח
חטף.  דמאחר דמודה שחטף והו"ל כגזלן לגבי שבועת 

לי' כח נאמנות בזה כלל ושוב לא לא חטף תו לית 
שייך מיגו )וזהו דווקא אי אתינן עלה מפאת כח 

 טהטענה דמיגו(.  ויסוד כזה נתבאר לעיל אות צ"
בדברי הנ"י בביאור דברי הרשב"ם שם דף ל"ב ע"ב 

האי שטרא בביאור דברי רב יוסף דאמאי קא סמכת א
האי שטרא חספא בעלמא הוא, ע"ש.  והתוס' דפליגי 

ירשו דברי רב יוסף באופן אחר, אזלי הכא התם ופ
 לשיטתייהו ולא ס"ל כדברי הרשב"ם.

אלא דעדיין צ"ב דאי איתא ליסוד זה דמאחר שמודה 
שחטף תו לית לי' כח הטענה, אף בלא עד אחד נימא 
הכי דמאחר שהודה שחטף אלא שטוען דדידי' חטף 

ולכאורה תו לא יהא נאמן במיגו אף דליכא עד אחד.  
דשאני היכא דליכא עד אחד שנאמן בהפה  י"ל בזה

על כח  שאסר הוא הפה שהתיר, אשר אינו מבוסס
הטענה כלל, וכמו דהארכנו בכמה דוכתי לעיל.  או 
שמא י"ל באופ"א, דבלא עד אחד לא בעינן דווקא כח 
הטענה לומר לא חטפי, אלא דנין מצד כח הטענה 

דעיקר הכח בטענת לא חטפי הוא   לזכות בממון זה, 
שהממון שלו, ועיקר הטענה דהממון שלו לא נתבטלה 

רק היכא דאיכא עד אחד בהודאתו דחטף ודידי' חטף, 
המחייבו שבועה דווקא שלא חטף אז הוא דדנין על 
לא חטף דווקא, ושפיר אמרינן בזה דמאחר שהודה 
שחטף תו לית לי' נאנמות לומר שלא חטף, וכן ביאר 

 מו"ר זצ"ל בזה.
בסוגיין שכתב בד"ה לישתבע, וז"ל: ועי' רבינו גרשום 

' לא מצי לישתבע דדידי' הוה הואיל דליכא אלא עד א
למישתבע דהא מודי דחטפה והו"ל כגזלן, עכ"ל.  
ומבואר מדבריו דיסוד הקושי' דלשתבע היתה שישבע 
עכשיו דדידי' הוא אשר על זה בא התי' דאינו יכול 

ינו לישבע דכיון שמודה שחטף הרי הוא בזה כגזלן דא
נאמן, וכן מבואר במרדכי סי' תקכ"ח, דמאחר שהודה 

שוב אינו נאמן בשבועתו שדרך חטיפה באה לידו 
 דדידי' הוא.

ובתוס' שבועות ל"ב ע"ב כתבו, וז"ל: הו"ל כגזלן 
משום דכל דבר מחזיקין לי' בחזקת מי שהיה בידו 
ואם היו שני עדים לא הוה מהימן למימר דידי חטפי 

דה הו"ל כגזלן, עכ"ל, הרי אף השתא נמי כיון דמו
מדבריהם מבואר כנ"ל, דהנידון היה שיהא נאמן 

, ועי' גם חידושי הרשב"א בסוגיין.  לישבע דדידי' חטף
וביאר מו"ר זצ"ל דאיכא נפ"מ בין ביאור המרדכי 
אמאי אינו נאמן לבין ביאורם של התוס', דלהמרדכי 
מאי דאינו נאמן הוא משום עדות העד והודאתו 

דעצם החטיפה משוהו לכעין גזלן אשר אינו  שחטף,
טעמא דמילתא נאמן, ואילו מדברי התוס' מבואר ב

הוא מצד מה שהיה הדבר מוחזק אצל האחר, דהיינו ד
כעין חזקת כל מה שתחת ידיו של אדם שלו הוא, וכן 
מבואר לכאורה מדברי התוס' לקמן בע"ב שהוכיחו 

לנו דלא אמרינן כדא"ג היכא דאוחזין משום דאין 
להניח שיגזול וכו' מהך דינא דנסכא דר' אבא, וכמו 

 שביארנו לעיל.
שיהיה, מבואר מדברי רבינו גרשום והמרדכי ואיך 

ודעמי' דבעצם אין צריכה שבועת עד אחד להיות 
שבועה להכחיש את העד, דהא מאי דלא מהני לדידהו 
שבועה דדידי' חטף אינו אלא משום דאיכא הוכחה 

שבועה, וזהו דלא כדברי דחזקת כל מה נגד ה
הרשב"ם בסוגיין ודלא כדברי רש"י בשבועות ל"ב.  

ברי רש"י והרשב"ם מבואר דחלוקה היא שבועת ולד
עד אחד משאר שבועות, דבשאר שבועות סגי בשבועה 

שבועת עד אחד בעינן דווקא בשהממון שלו, אבל 
שבועה להכחיש את העד, ואילו לדברי רבינו גרשום 

ת עד ככל שאר שבועות דלא בעינן ודעמי' הרי שבוע
 לישבע בדווקא להכחיש את העד.

איכא  -"ם ד"ה א"ל רבי אבא הוה לי'(     רשבדקל
חד סהדא דאכלה שלש שנים לישתבע דעד אחד קם 

לשבועה אפי' לא הוה קרקע לא משבעינן לי' על מאי 
דאסהיד סהדא דלא כפר לי' אלא מודי לי' דאכל 

מבואר מדבריו דאיכא ב'  -יוטוען אין אכלי ודידי אכל
סיבות שאינו יכול לישבע, הא' דהוי קרקע ואין 

בעין על הקרקעות, והב', דאינו יכול לישבע נש
להכחיש את העד כיון שמודה לדבריו.  ודבריו 
לכאורה צ"ע, ראשית, דהנידון כאן הוא בפירות 
שהויין מטלטלין ושפיר נשבעין עלייהו, ועוד, דאי 

קרקע לית בזה משום מחוייב נימא דהנידון הוא 
שבועה ואינו יכול לישבע, דאדרבה, מאחר דאין 

 עין על הקרקעות הו"ל להיות פטור בלא שבועה.נשב
ויותר יש לתמוה על דברי רבינו גרשום בסוגיין, שכתב 
במסקנת הש"ס, וז"ל: אלא אי בעית לדמינהו לדר' 
אבא לחד סהדא ולתרתי שנין ולפירא כגון דא"ל מאי 

בהאי ארעא א"ל מינך זבינתה ואכלתיה שני בעית 
ואמר דאכלה תרתי חזקה ואזל ואייתי חד סהדא 

שנין ולא יותר דהשתא האי סהדא מרע לחזקי' אי נמי 
דאמר אכלה תלת שנין אבל לא זבנה מיני' אלא 
לפירות ירד בה כדין אריס למחצה ולשליש ולרביע 
דמכחיש ומרע לדיבורי' והיינו דומיא דחד סהדא 

סכא דמרע לנתבע ומש"ה נמי האי סהדא דמכחיש דנ
וך שאינו יכול לישבע שאין לי' משוי לי' כגזלן ומת

נשבעין על הקרקעות מחזיר הקרקע, עכ"ל.  הרי דלא 
ל לישבע משום והביא אלא הך טעמא דהוי אינו יכ

, וצ"ב אמאי לא כתב דהוי דאין נשבעין על הקרקעות
ישבע להכחיש אינו יכול לישבע משום דאינו יכול ל

את העד או דאינו יכול לישבע משום דע"פ הודאתו 
סתו תפיסת גזל, ועוד צ"ע כנ"ל דהא הנידון הוי תפי

הוא על הפירות, ואי נימא דחשיב כאילו דנין על 
הקרקע קשיא כנ"ל דבכה"ג הרי פטור משבועה ולא 

ועוד יש לעיין דאי   שייך זה לאינו יכול לישבע כלל.
ישבע הוא משום דאין נשבעין על טעמא דאינו יכול ל

י דחד סהדי הקרקעות, אמאי הזכיר רבינו גרשום מא
דמכחיש לי' משוי לי' לגזלן, הרי בלא זה אינו יכול 
לישבע וטעם זה דהוא פסול לישבע לא הזכיר כלל, 

ובפירוש רבינו גרשום השלם שהודפס מחדש   וצ"ע.
מבואר אף בס"ד דהש"ס דמאי דחשיב אינו יכול 

הוא משום דהוי קרקעות, ע"ש שכתב, וז"ל:  לישבע
דלית בה אלא חד סהדא הכא נמי גבי הא ארעא 

נוקמה בידא דתובע, עכ"ל, הרי דלא הזכיר אלא "האי 
ארעא", ולא כתב דאינו יכול לישבע משום דהוי 

   כגזלן.
וחידש בזה מו"ר זצ"ל, דבהא דאין נשבעין על 

וב הקרקעות נתחדש לא רק דעל קרקעות ליכא חי
שבועה, אלא גם דעל קרקעות ליכא נאמנות דשבועה 

יר שיהא שבועה על הקרקע.  )והביא בשם אפי' לו יצוי
מרן הגר"ח שמאולביץ דכן הוא בגלגול שבועה או 
בשבועת היסת על הקרקע דאין בהן נאמנות דשבועה 
ואינן אלא חיוב שבועה גרידא.(  ולעולם מה שפירש 

דהוי למעשה חיוב  הרשב"ם דהוי קרקעות אין כונתו
שבועה על הקרקעות ואין נשבעין על הקרקעות, 

ודאי הוי הנידון על הפירות נידון דמטלטלין, רק ד
דמאחר שהשבועה שצריך לישבע לזכות בהפירות הוא 
שהקרקע שלו, אית בזה הך דינא דשבועה על 
הקרקעות לא נאמר בה דין נאמנות, ונמצא דחייב 

נינהו, ואינו יכול שבועה כיון דהפירות מטלטלין 
על הקרקע,  לישבע משום דעצם השבועה היא

 ארים דברי הרשב"ם, ע"כ ממו"ר זצ"ל.ומבו
אכן זה לא יעלה ארוכה בדברי רבינו גרשום, דעדיין 
יקשה אמאי לא הזכיר דהוי אינו יכול לישבע עכ"פ גם 
מהטעם הפשוט, ועוד צ"ב מה שהערנו לעיל אמאי 

אי דהוי אינו יכול לישבע הזכיר הך דהוי גזלן כיון דמ
פשיטא  אינו אלא משום דהוי קרקעות.  והנה הא

בדברי רבינו גרשום לשיטתו דאין לומר דהוי אינו 
יכול ישבע משום דאינו יכול לישבע להכחיש את העד 
מאחר שמודה שאכל, דהא לשיטתו ליתא לדין זה 
ושפיר היה יכול גבי נסכא דר' אבא לישבע דדידי' 

היינו כמו התם  עדאינו יכול לישבחטף, אלא מאי 
ו על ידי חטיפה דמאחר דבא לידשכתב הוא לעיל, 

והיו בחזקת השני לא מהניא תפיסתו, וזה הרי לא 
שייך בנידון דידן לגבי קרקע, דליכא בקרקע חזקת כל 
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מה שתחת ידיו של אדם שלו הוא העושה תפיסתו 
לתפיסת גזל.  והנה מדברי רבינו גרשום מבואר 

סוגיין באופן מחודש, דלמסקנא נאמרו ב' שפירש ל
ם על ב' שנים שהחזיק אוקימתות, הא' דבאו עדי

בקרקע, והב', שהעידו על אכילת ג"ש, רק דהיה 
בתורת אריס ולא בתורת בעלים, וחייב לשלם ההפרש 
להבעלים.   ולב' הני אוקימתות, הרי לא שייך טעמא 
 דתפיסתו תפיסת גזל, דהא עיקר טענתו של המחזיק

הוא על הקרקע אשר לא שייך נגד זה חזקת כל מה, 
לא הוצרך לפרש דמאי דחשיב אינו וכנ"ל, אשר ממי

יכול לישבע אינו אלא משום דאין נשבעין על 
וביאור הא דאין נשבעין על הקרקעות הוא הקרקעות, 

 רבינו גרשוםכנ"ל בדברי הרשב"ם.  ומו"ר ביאר דברי 
ויסוד דבריו באופן אחר, ולא הבנתי דבריו היטב, 

בקצרה, דלא הוצרך לטעם דאין נשבעינן על 
לא לאופן הב' דמעיד העד שאין הפירות הקרקעות א

שלו ולא רק שאכל, אשר בזה שפיר יכול לישבע 
להכחיש את העד.  אכן לכאורה לרבינו גרשום ליכא 

ידי' אינו צריך לישבע להכחיש את דלפרש הכי, דהא ל
שום השלם לא הובא הך העד, וכנ"ל.  ועוד, דברבינו גר

 "אי נמי" כלל, ע"ש.
דלרבינו גרשום לשיטתו לא ובאמת נראה ע"ד הפשט 

בעינן לכל זה, דהא לדידי' השבועה שדנין עליו היא 
שבועה שהממון שלו, ובנ"ד היא שבועה שהקרקע 
שלו, והנה מה שנעשה גזלן בנסכא דר' אבא הרי הוא 

כך משום דכיון דמודה על החטיפה חשיב על ידי 
כגזלן, וזה הרי לא שייך בנ"ד דבמה שאומר שקנה 

מודה על חטיפה כלל, ולא נעשה עי"ז הקרקע ואינו 
כלל כגזלן לענין שנימא שאינו יכול לישבע שלקח 
הקרקע, אשר מהאי טעמא הוא דהוצרך רבינו גרשום 

 לטעמא דאין נשבעין על הקרקעות, וז"פ.
 אלא דעדיין צ"ע לפ"ז אמאי הוצרך הר"י מגאש

לכתוב בנ"ד דהוה לי' גזלן, הרי מאי דחשיב אינו יכול 
אלא דבפירוש   נו קשור לזה כלל, וצ"ע.לישבע אי

רבינו גרשום השלם לא גרס דבר זה כלל, ולא כתב 
אלא הא דאין נשבעינן על הקרקעות, ולפ"ז אתי שפיר 

 היטב כמשנ"ת.
עי קא אתי כי אתי אחרינא ו(     הכא לסיהקל

עי' ברא"ש סי' כ' שכתב דר"ל  -מוקמינן לה בידי'
אי מהימנינן לי' דליכא לחיובי' אפומא דהך סהדא ד

מוקמינן לארעא בידי', וכן הוא בטור סי' קמ"ה, 
והיינו סברא דאי מהימנת שכתבו התוס' לעיל ל"ג 
ע"א.   ומדברי הרשב"ם משמע לכאורה דלא 

שהדגיש בטעמא דלית בזה משום נסכא כדבריהם, 
א בא להורע כחו", ומשמע דהסברא דר' אבא "והרי ל

ים לכאורה, דאין עד היא מצד זה גופא.  וביאור הדבר
אחד מחייב שבועה אלא היכא דב' עדים מחייבים 
ממון, ומאחר דאילו היו ב' עדים היה זוכה גם 
בהקרקע, אין בדין עד אחד לחייבו שבועה מאחר 

 דעצם העדות היא לטובתו.
שו"ט דהש"ס,  והנה לדעת הרא"ש והטור יש לבאר

דמעיקרא לא ס"ד כלל הך טעמא דאי מהימנת, והא 
דנאמן הוא עצמו לגבי הפירות היכא דליכא עד אחד 
היינו משום מיגו דאי בעי אמר לא אכלתי, והיכא 
דאיכא עד אחד דתו לית לי' מיגו זה אית בזה משום 

הש"ס  מתוך שאינו יכול לישבע משלם.  ובמסקנת
ת, אשר מהני לגבי העד חידשו הך סברא דאי מהימנ

אחד כמו דמהני לגבי דידי'.  אכן בדעת התוס' ליכא 
לפרש הכי, דהא מבואר מדבריהם לעיל דמצד מיגו לא 
היה נאמן אף באמר שאכל ג' שנים, ומאי דמהימן 

ומצד אינו אלא משום הך סברא דאי מהימנת לי', 
דכיון שיצא הקרקע מיגו לא הוה מהני מצד סברתם 

ב אינו נאמן על הפירות, וכמו שהארכנו מתחת  ידו שו
וע"כ דכבר הוה ידעינן לה להך סברא אף בס"ד לעיל, 

בסוגיין, ולדידהו צ"ל דלא שייכא סברת אי מהימנת 
לי' אלא לגבי הוא עצמו ולא לגבי העד, וכמו שבארנו 

ולדידהו ליכא למימר דמסקנת הגמ' בסוגיין לעיל, 
הם דלא שום אי מהימנת, דהא מוכח לדבריהוא מ

שייך אי מהימנת לגבי העד אחד רק לגבי דידי', אלא 
צ"ל לדבריהם דסברת לסיועי' קא אתי הוא ע"ד 

דבכה"ג דאילו הוו ב' היה   שכתבנו בדברי הרשב"ם

זוכה גם בקרקע לא שייך למימר דעד אחד מחייב 
ועי' ברי"ף שכתב בכונת הש"ס דר"ל   .37שבועה
אן דליתא, ר דלסיועי קאתי הרי העד אחד כמדמאח

והוא לכאורה ע"ד שביארנו בדברי הרשב"ם והתוס' 
עי קאתי ואילו היו ב' עדים היה זוכה ודכיון דלסי

המחזיק, שוב ליכא למידן בנאמנותו של הך עד לחייב 
 את המחזיק.

 -(     תוד"ה הוי מחוייב שבועה ואינו יכול לישבעוקל
גו שהא אם אמר לא חטפי היה וכ"ת דהא לא חשיב מי

ביאור דבריהם  -ב שבועה דאורייתא לא היא וכו'חיי
בפשטות, דהיכא דהשבועה שהיה צריך לישבע אילו 
טען לא חטפי היתה שבועה דאורייתא, ואילו השבועה 
דמשבעינן לי' לקיים את המיגו לא הוי אלא שבועה 
דרבנן, שמא בכה"ג לא הוי מיגו.  ויוצא מדבריהם 

ת המיגו בועה שצריך לישבע בכדי לקיים אדהך ש
אמנם יעויין חידושי הרשב"א   חשיבא שבועה דרבנן.

וחידושי הריטב"א דאף שבועה זאת דהמיגו חשיבא 
שבועה דאורייתא, וז"ל הריטב"א: והקשו בתוס' 
ולישבתע דדידי' חטף ויהא נאמן במיגו דאי בעי טעין 

בועה לא חטפתי ונאמן בשבועתו דהא אשכחן מיגו בש
ואמר החזרתים שנאמן  גבי מפקיד אצל חבירו בשטר

מיגו דאי בעי אמר נאנסו דהוי  דאורייתא בשבועה
נאמן בשבועה וכו', עכ"ל.  אולם הרמב"ם בפ"ב מהל' 

כתב בא"ד, וז"ל: וכשם שאם טען  שכירות הי"ב
שנאנס נשבע מן התורה בנקיטת חפץ כך אם טען 

שם שטר ביד  הואיל ויש כעין של תורההחזרתי ישבע 
 דפליגי באמת הראשונים בזה.התובע, עכ"ל, הרי 

ובדבר זה נחלקו הסמ"ע והש"ך בחו"מ סי' קכ"א, 
דהסמ"ע כתב שם סקי"ד דהוי שבועת התורה, ואילו 

הש"ך כתב דהוי שבועה בנקיטת חפץ כעין של תורה.  
והסברא לומר דהוי שבועת התורה ממש היא לכאורה 

סו היה צריך לישבע שבועת דכיון דאילו הוה טעין נאנ
, נאמר בזה דאינו נפטר בלא שבועת התורה, התורה

אשר זה מחייב דאף שיפטר על ידי טענת החזרתי 
 במיגו דנאנסו אכתי מוטל עלי' חיוב שבועת התורה.

ולדעת הרשב"א והריטב"א דהשבועה שנשבע היא 
שבועת התורה, ע"כ דצריך לבאר מה שהוצרכו 
בקושייתם להביא ראיה מהחזרתי מיגו דנאנסו באופן 

חטפתי לא היה  לאדמאחר שאילו היה טוען  אחר,
נאמן אלא על ידי שבועה, היה שייך לומר דמאחר 
דאינו נאמן אלא על ידי שבועה לית בזה כח הטענה 

לל, דאין כח בעצם טענת דידי חטפי אלא דאם טען כ
כן נאמן על ידי שבועתו, ושוב לא שייך בזה כח הטענה 

מיגו  דמיגו, לזה הוצרכו להביא ראיה מהחזקתי
שנאנסו דשפיר אמרינן מיגו בכה"ג, וכן ביאר בזה 

 .חועי' לקמן אות קל"  מו"ר זצ"ל בדברי התוס'.
 -ואינו יכול לישבע(     תוד"ה הוי מחוייב שבועה זקל

וליכא למימר נמי דהא לא חשיב מיגו דלא הוה חציף 
למימר לא חטפי להכחיש את העד או משום שירא 

לכאורה  -על הנסכא וכו'שלא יפסלוהו לעדות העד וב
דהא אף עתה שטוען דדידי' חטף יש לעיין בדבריהם, 

עדיין יכולים העד ובעל הנסכא לפוסלו, דהא אם 
הרי הוא כגזלן ולא מהניא  יעידו שניהם שחטף

תפיסתו ואינו נאמן לומר דדידי' חטף, והרי מהאי 
טעמא שנאמנים ב' עדים לומר שחטף הוא דבעינן 

'.  ובכתבי מו"ר זצ"ל, הובאו מיגו, וכמש"כ התוס
הדברים בחידושי ר' נחום ע' שע"ט, כתב לבאר דברי 
התוס', דלכאורה מאי דנאמן בעל הנסכא לומר שחטף 
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הפירות היה צריך להיות דמאי דס"ל דאילו היה נאמן על 
אלא היכא דמונח בעדותןו ב'  נאמן גם על הקרקע אינו

הענינים, שחשוב כמעיד גם על הקרקע וגם על הפירות, 
אכן לפום ס"ד דהש"ס הרי כתבו התוס' דכיון דאין אחר 
עמו הרי כאילו אינו מעיד על החזקה אלא נעשה עד אחד 

מעיד אלא לתובעו פירות, אשר בזה, מאחר דחשוב כאינו 
ת ולא אמרינן דא"כ לתובעו פירות, שפיר נאמן לענין פירו

היינו צריכים להאמינו גם על הקרקע כיון דאינו משוב 
 כמעיד על הקרקע, ודוק.
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די דמפלגינן לדיבורי' ומאמינים לו אמאי הוא על י
דחטף החוטף, אבל אין מאמינים לו דמיני' חטף, 
ומצטרף על ידי זה עם העד המעיד על החטיפה.  וכל 

שייך היכא דטוען החוטף דלא חטף, אך בטוען  זה
דידי חטפי דליכא נידון על עצם החטיפה, הרי בעינן 

אינו  זשיעיד בעל הנסכא דשלו הוא מה שחטף, וע"
 יכול להעיד.

(     תוד"ה הוי מחוייב שבועה ואינו יכול חקל
אבל קשה אי ליכא מיגו מאי טעמא דרב  -לישבע

ן ארבי אבא ופטרי ושמואל דפליגי בפרק כל הנשבעי
 -בנסכא דלית להו מתוך שאינו יכול לישבע משלם וכו'

מסדר דברי התוס' משמע לכאורה דלא הוקשה להו 
ולכאורה הו"ל להקשות כן גם  כן אלא על דברי הר"י,

אמש"כ לעיל דלפירוש רבינו תם שפירש דשבועה 
דנאנסו התם איה אלא דרבנן, איכא למימר דבאמת 

חייב היא שבועה דאורייתא לא היכא דהשבועה שהיה 
אמרינן בזה מיגו, והאיך נימא הכי, א"כ מאי טעמא 

 דרב ושמואל דפליגי, הרי ליכא מיגו.
ע"פ משנ"ת דיש לפרש וביאר בזה מו"ר זצ"ל 

דהחסרון במה שהיתה השבועה שהיה מתחייב אילו 
הוה טעין לא חטפתי שבועה דאורייתא הוא במאי 

תא ליכא כח הטענה דבטענה הצריכה שבועה דאוריי
כלל אשר ממילא ליתא לכח הטענה דמיגו.  אשר לפ"ז 
י"ל דבשלמא אמאי דכתב הר"י דליכא מיגו משום 

בע, דהחסרון בזה הוא במה דאינו מעיז להכחיש וליש
לו לשקר דמיגו, בזה ודאי דיקשה מאי טעמא דרב 
ושמואל, אכל במש"כ התוס' ע"פ דברי ר"ת הרי אין 

ר דמיגו אלא בכח הטענה, ובזה החסרון במה לו לשק
שפיר ניתן להבין טעמם של רב ושמואל, דהא ביאר 
הר"י מגאש בשבועות דף מ"ז דמאי דלית להו מתוך 

יון דאינו יכול לישבע "פרחה לה הוא משום דכ
שבועה", אשר לפ"ז מאחר דבמצב שטוען דידי חטפתי 
ואינו יכול לישבע פרחה לה שבועה, שוב ממילא שפיר 

כח הטענה דטענה לא חטפתי, דהא במצב  אית בזה
הנוכחי דליכא חיוב שבועה כלל שפיר אית לה להך 
טענה כח הטענה.  ואף דאילו היה טוען לא חטפתי 

מתחייב בשבועה ושוב לא היה בזה כח הטענה, היה 
מ"מ עד כמה שבפועל אינו טוען כן ופרחה לה השבועה 
שפיר איכא למידן דטענת לא חטפתי מהניא מצד 

צמה ואית בה כח הטענה.  ולא יקשה האיך דיינינן ע
גם מצד כח הטענה דמיגו וגם מצד מה לו לשקר, דהא 

בפיה"מ ביאר מו"ר זצ"ל לעיל ע"פ דברי הרמב"ם 
בשבועות דבעינן לתרוייהו, דעל ידי המה לו לשקר 

 .שוב אמרינן דאית לי' כח הנאמנות דהטענה האחרת
עי' תרוה"כ סי'   התוס' על דברי הר"י,ובגוף קושיית 

ע"ה שכתב ליישב, דרבי אבהו ס"ל דיסוד הנאמנות 
דע"א הוא לחייב ממון, אלא שהקילה התורה על 

שבועה, אשר ממילא היכא הנתבע דנפטר על ידי 
דאינו יכול לישבע חייב לשלם.  ורב ושמואל ס"ל 
דחיוב השבועה באה להחמיר על הנתבע, דבעצם היה 

אמר בו חיוב שבועה, פטור אף בלא שבועה, אלא דנ
אשר ממילא היכא דאינו יכול לישבע פטור בלא 

והיכא דליכא ע"א מה  שבועה ולא פעל הע"א כלום.
טפי היינו אפי' בלא מיגו, דבלא"ה שנאמן לומר דידי ח

נאמן "דלא איתרע כלל חזקת החוטף אלא היכא 
דאיכא עדים דחטף דאז איתרע חזקת החוטף ולא 

מיגו".  ומשו"ה, לרב שייך להימני' כלל אלא ב
ושמואל דס"ל דלא אתי חד סהדי אלא להחמיר על 
החוטף שישבע, כיון שמודה שחטף ואינו יכול לישבע 

שבועה והרי הוא נאמן בלא מיגו.   תו ליתא לחיוב
וכונתו במה שכתב דהיכא דליכא עדים או דאיכא עד 
אחד ואינו מחייב שבועה לא איתרע חזקת החוטף, 

וא משום דאמרינן דהפה שאסר כונתו לכאורה דה
הוא הפה שהתיר, ויהא מבואר מדבריו דאף באופן 
דליכא מיגו, וכמו שכתב הר"י, מ"מ שייך לומר דהפה 

 הוא הפה שהתיר.שאסר 
אלא דדבריו לכאורה צ"ב ומדברי הר"י משמע דלא 

דהרי כתב הר"י להדיא דאם לא היה העד כדבריו, 
י אמר לא מחייבו שבועה היה נאמן במיגו דאי בע

חטפי שיכול להעיד פניו להכחיש את העד, ולדברי 
התרוה"כ הרי לא בעינן לזה מיגו דהא לא איתרע 

ועוד, דלמה שביאר מו"ר זצ"ל   חזקת החוטף, וצ"ע.
בדברי התוס', גם לדין הפה שאסר בעינן מיגו, וא"כ 

ובעצם הדרא קושי' לדוכתה מ"ט דרב ושמואל.   
כא הפה שאסר הוא הפה שייך ההסברא, יש לדון דלא 

שהתיר, דמאחר שהודה שחטף שוב אין להפה שהתיר 
נאמנות, דהא על ידי חטיפה בא לידו, וע"כ דלא אתינן 

)ובחידושי הגר"ח על הש"ס לא  מצד מיגו אלא  העל
 .  כתב כן, ע"ש(

ועי' תוס' שבועות ל"ב ע"ב ד"ה הוה לי' כגזלן שהביאו 
.  וע"ש ביאור רק תירוצו של הר"י ולא דברי הריב"ם

 דבריהם במהרש"א.
ולכאורה היה אפשר לבאר דברי הר"י באופן אחר, 
דהא מיהא דלעולם בעינן מיגו שיהא נאמן לומר 

מחוייב דאף חטפתי ודידי חטפתי, אלא דלרבי אבהו ד
היכא דאינו יכול לישבע עדיין מחוייב הוא שבועה, 
להפטר מהשבועה בעינן לראיה דמיגו, אשר בזה שפיר 

הר"י דכיון דאינו מעיז להכחיש הע"א בשבועה  כתב
ליתא למה לו לשקר דמיגו, אבל לרב ושמואל דהיכא 

מחוייב שבועה, נהי  דאומר חטפתי ודידי חטפתי אינו
דאכתי בעינן מיגו שיהא נאמן במה שאומר דידי 
חטפתי, מ"מ  מאחר דאינו מחוייב בכה"ג שבועה 

נה שפיר מהני לזה כח הטענה דהמיגו, וכח הטע
דהמיגו שפיר איתא אף דאינו מעיז לישבע לא חטפתי.  
אלא דאף ע"ז יקשה אמאי הוצרכו התוס' לומר דאילו 

בועה היה נאמן במיגו משום לא היה העד מחייב ש
דבכה"ג מעיז, הרי אף בל"ז מאחר דאינו מחוייב 

)ועוד,  בשבועה מהני בזה כח הטענה דהמיגו, וצ"ע.
התוס' דס"ל דבעינן דלמה שביאר מו"ר זצ"ל בדברי 

גם למה לו לשקר וגם לכח הטענה דמיגו, דבלא מה לו 
לשקר אין נותנים לו כח הטענה, לא שייך תי' זה 

 38כלל.(

                                                           
ואפשר דיש לבאר דברי התוס' עד"ז על פי כמה הנחות.   38

הא' דמהני מיגו מדין מה לי לשקר גרידא וגם מדין כח 
מה לו לשקר דמיגו ודאי  הטענה. ופשוט דהיכא דאיכא

גו כיון דהוי כמין הוכחה לחזק דעדיפא מכח הטענה דמי
טענתו.  הנחה ב', דהאי טעמא דאינו מעיז לישבע נגד העד 
אין ר"ל דאף אחד אינו מעיז וליכא סמך כלל שדובר אמת, 
אלא ר"ל דמאחר דיתכן שאינו מעיז שוב ליכא למידן עלה 

ת הוכחה.  הנחה ג', כמין בירור, אך הא מיהא דאיכא קצ
תורת הוכחה בפני עצמה בענין דלמידן מדין מה לי לשקר ב

שתהא סוג של הוכחה ברורה, אך היכא דיינינן מדין כח 
הטענה, מאי דבעינן למה לו לשק'ר אינו אלא משום דאין 
נותנין כח הטענה למי שיש לחשוש שמשקר, אשר לזה בעינן 

ת.  והדבר רק סמך שאינו משקר ולא הוכחה שדובר אמ
נה בעינן נמי מה לי מוכרע מיני' ובי' אי נימא דלכח הטע

לשקר, דאי גם לכח הטענה בעינן מה לי לשקר ובמה לי 
לשקר גרידא סגי )כמו גבי לפטור משבועה דאין נוגע אלא 
קאיה דמיגו ולא כח הטענה( אמאי בעינן כלל לכח הטענה 

שקר במיגו הרי בכל מקרה בעינן מה לי לשקר ובמה לי ל
כדי לדון מצד גרידא סגי, אלא ע"כ דמה לי לשקר דבעינן ב

כח הטענה חלוק הוא ממה לי לשקר דבעינן בתורת בירור 
והוכחה מצד עצמו.  וע"פ הנחות אלו אתיין דברי התוס' 
שפיר כמשנ"ת, דלר' אבא דאיכא דין שבועה ולא אמרינן 
דעל ידי שאינו יכול לישבע פרחה שבועתו, בעינן דווקא 

ז וכו', ה לי לשקר דמיגו, אשר זה ליתא משום דאינו מעילמ
אבל לרב ושמואל דלית להו דין מתוך אלא ס"ל דפרחה 
שבועתו, תו לא בעינן דווקא למה לו לשקר דמיגו וסגי בכח 
הטענה, ואף דגם למידן מדין כח הטענה בעינן מה לו 
לשקר, שפיר איתא לכמין סמך שאינו משקר אף לפום מאי 

דאין אדם מעיז, וכהנחה הג'.  ומאי דכתבו  דאמר הר"י
ס' דאילו לא היה ע"א מחיב שבועה שפיר היה מעיז התו

ושפיר הוה מיגו ולא כתבו דמדליכא דין שבועה סגי בכח 
הטענה דמיגו, היינו משום דאמת הוא דבלא שבועה שפיר 
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ועי' שיעורי רבינו חיים הלוי מש"כ ביישוב שיטת 
 הר"י.

  -(    תוד"ה הוי מחוייב שבועה ואינו יכול לישבעטקל
ולהכי לכך נראה כמו שפי' ריב"ם דודאי הוי מיגו 

פטרי רב ושמואל וכו' ור' אבא סבר אע"ג דאית לי' 
מגו חייב דכיון דאיכא אחד המחייבו שבועה מן 

בע להכחיש את העד או התורה כן הוא הדין שיש
ביאור כונתם, עי'  -ישלם ואין מועיל לו מיגו ליפטר

קובץ שיעורים אות קמ"ה שכתב דמאחר דכל זמן 
מון, נמצא דאין שלא נשבע הרי העד כשנים ומחייבו מ

לו כח הטענה אלא על ידי מה שנשבע, אבל עצם 
הטענה לית לה כח כלל, אשר ממילא לא שייך בזה כח 

וע"פ דבריו אתי שפיר הא דיש להעיר  הטענה דמיגו. 
דמ"ש הך מיגו ממיגו דהחזרתי דמבואר מדברי 
הראשונים בסוגיין דשפיר הוה מהני )והכריחו דע"כ 

ף יכול לטעון החזרתי(, דהתם מיירי באופן דאין החוט
שפיר אית לי' כח הטענה דהחזרתי.  אלא דמהמשך 
דברי התוס' מבואר לכאורה דלא כדבריו, שהקשו 

ך יליף ר' אבא ד"ז מקרא, הרי התם מיירי בדלית האי
לי' מיגו ותירצו דר' אבא לא יליף לה מקרא אלא 
מסברא, ולמש"כ בקו"ש צ"ב מה הוקשה להו 

לפינן מקרא דלא מהני מיגו, אלא להתוס', הרי לא י
מאי דלא מהני היינו משום דבכה"ג ליכא כח הטענה 

 דמיגו.
דהוי כב' עדים  ועוד פירשו בדברי התוס' דר"ל דמאחר

על החטיפה עד שנשבע איכא בזה חזקת כל מה שתחת 
ידיו של אדם שלו הוא ולא מהני מיגו נגד חזקה זו.  

, וכן יקשה תוס'ואף ע"ז יקשה כנ"ל מהמשך דברי ה
 מ"ש מיגו דהחזרתי דמהני, וצ"ב.

קצוה"ח סי' ע"ה סקי"ב שכתב לתרץ והנה יעויין ב
ע"פ המבואר מדבריהם לעיל דף עיקר קושיית התוס', 

ל' ע"א דגם היכא דהמוכר היה נאמן לטעון מינך 
זבינתה במיגו דלהד"ם, לא טענינן כן ללוקח מאחר 

' ליכא דהלוקח ידע דהיתה הקרקע של המ"ק  ולגבי
מיגו דלהד"ם.  וה"ה בנ"ד, הרי העד אחד נאמן 

עד שישבע ויודע שבחטיפה אתי לידו, אשר  כשנים
ממילא לגבי' לית לי' להחוטף מיגו דלא חטפתי, ואף 
באופן שהיה הע"א קרוב וקנה הוא מן החוטף, מוציא 
מידו ונותן לנחטף מאחר דלגבי' ליכא מיגו, עכתו"ד, 

לכאורה צ"ב, כאשר הקשה ע"ש כל הדברים.  ודבריו 
"ד, דבשלמא כבר באבן האזל הל' טו"נ הוספות פי

התם בדף ל' לענין שיהיה דין טוענין ללוקח במיגו 
שהיה יכול המוכר לומר לא היתה שלך, שפיר כתבו 
התוס' דכיון דלגבי הלוקח לא הוי זה טענה משום 
שיודע שהיתה של המערער  ולא היה יכול לזכות 

אין טוענין כן ללוקח, אבל בנ"ד  בטענה זו, משו"ה
ין תורה כלל, ורק העד הרי אין העד חלק בעצם הד

יודע שחטף, ומה לנו שיודע שחטף ולגבי דידי' לא היה 
יכול לומר לא חטפתי, הרי הוא אינו בכלל הדין תורה 

 כלל.
וביאר מו"ר זצ"ל דבריו, דלכאורה צ"ב האיך מחייב 

ממון הוא של העד אחד שבועה, הא אין הוא מעיד שה
על  הנחטף, ועכצ"ל דמאחר דהוי לענין שבועה כשנים

החטיפה, אית בזה משום חזקה כל מה שתחת ידיו 
של אדם שלו הוא, ולית לי' להחוטף נאמנות לומר 
דדידי' חטף, אשר ממילא שפיר חשיבא עדות העד 
עדות שהממון שייך לנחטף.  אשר זהו כונת הקצוה"ח 

מיגו לית לי' נאמנות לומר דמאחר דלגבי העד לית לי' 
עדות על הממון  דדידי' חטף, שפיר הוי עדות העד

ושפיר חייב שבועה וממילא אית בזה משום מתוך 
שאינו יכול לישבע משלם.  ואף דמאי דלית לי' מיגו 
אינו אלא לגבי העד, מ"מ הרי לגבי שבועה העד 

כשנים, ושוב חשיב על ידי זה כאילו אנו יודעים.  
זצ"ל דכן הוא לכאורה כונת הרמב"ן  והביא מו"ר

יב"ם בזה"ל: ויש שפירשו בסוגיין שהביא דברי הר
טעם הדבר מפני שהתורה האמינה עד אחד עד שישבע 
הלה להכחישו וכל זמן שלא נשבע הרי העד נאמן וכמי 

 טף בפנינו דמי וכו', עכ"ל.חש

                                                                             
מעיז ואיתא למה לי לשקר דמיגו, אשר בזה ודאי דעדיפא 

 ח הטענה דמיגו.מה לי לשקר דמיגו מכ

ועי' תוס' הרא"ש שבועות ל"ב ע"ב שהקשה בשם 
אמרינן בדר' אבא דישבע כנגדו רבינו מאיר אמאי לא 

דענא וחמשין לא ידענא, ויטול כדאמרינן גבי חמשין י
ותי' רבינו מאיר דהוא משום שהעד מסייע להנחטף 

.  והדברים תמוהים לכאורה, דהא ופוטרתו משבועה
מאי דהוה מצרכינן להנחטף לישבע הרי היינו לכאורה 

ו לישבע שהוא שלו, וע"ז אין העד מסייעו כלל, דאינ
ל דע"פ מעיד אלא שראה חטיפה.  וביאר מו"ר זצ"

ר די"ל דמאחר דהוי עד על החטיפה הרי משנ"ת אפש
אית לי' להנחטף חזקה דמה שתחת ידיו שלו, וחשיב 

, כ"נ על ידי כך עדות העד כעדות שהוא של הנחטף
  .מוכרח בדברי הרא"ש

ועי' חידושי הרשב"א )הוצאת מוסד הרב קוק( שהביא 
יו בסוף המס' והובא בהוצאה הנ"ל )והוא מחידוש

התוס', וז"ל: יש לי עוד  במקומו( תי' אחר לקושיית
לומר דמה שאינו נאמן בשבועה חמורה משום מיגו 

היינו טעמא דכשם שאמרו דאי בעי אמר לא חטפתי 
דלא אמרינ' מיגו במקום עדים לגבי ממונא הכי נמי 
 אית לן דלא אמרינן מיגו במקום עד אחד לאפטורי מן

הממון אלא בשבועה שחייבה עליו תורה דהיינו 
עכ"ל. הרי מבואר מדבריו דחשיב מיגו  לאכחושי העד,

זה כמין מיגו נגד עדים, דהעד על ידי עדותו מחייב 
שבועה ומיגו זה הוא נגד העד.  והדברים לכאורה 
תמוהים, דהא אין המיגו נגד העד כלל, דהעד הרי 

דדידי' חטף.   אומר שחטף הוא מודה לזה אלא שאומר
הרי דעד המעיד על חטיפה והמוכרח בדבריו כנ"ל, 

הוא כמעיד על הממון שהוא של הנחטף, ושפיר חשיב 
 מיגו נגד העד.

ולפום ריהטא הוה לן למימר דמאחר שלא תירצו 
התוס' כן, לא ס"ל כיסוד הנ"ל דהקצוה"ח.  אמנם 
ביאר מו"ר זצ"ל דלעולם אף התוס' מודו לזה, וודאי 

דהו איכא בזה דין מתוך שאינו יכול לישבע דאף לדי
יתם קושי' אחרת היא, דנהי דאית משלם, אלא דקושי

בזה משום מתוך שאינו יכול לישבע משלם, מ"מ יהא 
נאמן במיגו לבטל חיוב התשלומין, דכל יסוד סברת 

דנאמן העד כשנים אינו אלא לגבי השבועה, הקצוה"ח 
י כך נפטר כלומר, דלא נימא דאית לי' מיגו ועל יד

תוך מחיוב השבועה, אבל לענין חיוב הממון שעל ידי מ
לית לי' דין כשנים, דכל יסוד נאמנותו אינו אלא 

לחייבו שבועה ושיהיה על ידי זה דין מתוך ותו לא.  
והביא מו"ר זצ"ל דברי הגרב"ד זצ"ל )ברכ"ש סי' 
ל"ד( שכתב דהכא לא דמי למיגו לאפטורי משבועה, 

 ם הוא כנ"ל.ואמר שביאור הדברי
ים ועפ"ז יתבארו דברי הריב"ם כבפשוטן, והוי דבר

ככתבן ממש, שלא בא לתרץ אמאי איכא דין מתוך 
שאינו יכול לישבע משלם, דזה הוה ידעי התוס' גם 
בקושייתם, אלא שבא ליישב אמאי לא מהניא מיגו 
להפטר מהתשלומין, אשר בזה כתב דכן הוא הדין 

, ולא מהני מיגו לישבע להכחיש את העד או לשלם
מיגו  לפוטרו, ודלא כדברי הר"י דשפיר הוה מהני

לפוטרו. אשר זהו שכתב הריב"ם ד"אין מועיל לו מיגו 
לפטור", דזה היתה באמת כל קושיית התוס', 
וכמשנ"ת, ומלשונו מבואר דאף להתי' שפיר אית לי' 

 מיגו , אלא דלא מהני לפוטרו, ודלא כמש"כ בקוב"ש.
אפשר להקשות על קושיית התוס' והנה לכאורה היה 

ת, דהא זהו שאמר ר' שהקשו כאילו היא קושי' צדדי
אבא  דאמרינן בזה מתוך שאינו יכול לישבע משלם, 
וע"ז הוה להו להקשו מהו טעמא דמילתא, דלא יהיה 

בזה דין מתוך שאינו יכול לישבע משלם מחמת המיגו.  
ולמשנ"ת אתי שפיר היטב, דהא מיהא פשיטא להו 

ת בזה דינא דמתוך שאינו יכול לישבע משלם, דאי
' אחרת, דנהי דאית להך דינא, אלא שהקשו קושי

 מ"מ יפטר מתשלומין על ידי המיגו, ודוק.
ולפ"ז נמצא שחידש הריב"ם יסוד בדין מתוך שאינו 
יכול לישבע משלם ובעיקר חיובא שמחייב עד אחד 
דאו ישבע או ישלם ולא מהני בזה מיגו לפטור, אשר 

ה שפיר הקשו התוס' בהמשך דבריהם האיך יליף ר' בז
.  מקרא, הרי התם מיירי דליכא מיגו אבא דבר זה

ובזה הוא דפליגי הר"י והריב"ם, דהר"י ס"ל דליתא 
ודוק  לדין זה שחייב דווקא לשלם ואין המיגו פוטרו,

ועי' קצוה"ח סי' נ"ח סק"ד נפ"מ בין   היטב בכל זה.
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העד שראה החטיפה  הר"י לבין הריב"ם היכא דאמר
להר"י הרי שפיר אית ויודע דלאו דידי' הוא, דבכה"ג 

לי' מיגו כיון דאף במה שטוען דידי חטף צריך לישבע 
להכחיש את העד, ואילו להריב"ם מאחר שעל 
החטיפה צריך נמי לישבע ועל זה אינו יכול לישבע הרי 

, אית בזה דין תשלומין אשר אין המיגו פוטרו מזה
  .וע"ש כל דברי

ע"ה סי"ג והנה יעויין הגהות אמרי ברוך לחו"מ סי' 
שהביא פלוגתת הראשונים בביאור דברי הריב"ם, 
דמדברי הרשב"א והריטב"א מבואר דסברתו סברא 
מסויימת היא בשבועת עד אחד דעד אחד לשבועה כב' 
לממון, ולא בשאר שבועות, אבל מפשטות לישנא 

וכיח דהתוס' משמע דכלל הוא בכל שבועות.  וה
מ באמרי ברוך כצד זה השני ממה שהביא בשט"

בסוגיין שהקשו רבינו יונה והרא"ש ע"ד הריב"ם 
מהחזרתי מיגו דנאנסו דאף התם אינו יכול לישבע 
ומ"מ שפיר נאמן על ידי מיגו, ותירצו דשאני התם 
דכל זמן שלא טען נאנסו לא חל עליו דין מתוך שאינו 

הו מהתם אף יכול לישבע משלם, ע"ש, ומדהוקשה ל
א דכללא דלא הוי שבועת עד אחד מבואר להדי

דהריב"ם נאמר בכל השבועות.  וביאור  הכלל בכל 
השבועות כנ"ל, דהיכא דאיכא דין מתוך שאינו יכול 
לישבע משלם אין המיגו פוטר מחיוב התשלומין, 
וכמשנ"ת.  וי"ל )וכן צידד מו"ר זצ"ל( דלעולם אף 

סוד  דאין המיגו הרשב"א והריטב"א מודו לעצם הי
דס"ל דדווקא בשבועת פוטר מחיוב התשלומין , אלא 

עד אחד הוא שנאמן לגמרי לגבי השבועה אשר מפאת 
זה איכא מחיוב ממון אשר אין המיגו פוטרתו, 
משא"כ בשאר שבועות דליכא בירור גמור לחייבו 
ממון, שפיר מהני בהו מיגו לבטל דין מתוך שאינו 

 39יכול לישבע משלם.
ח מו"ר זצ"ל כביאור זה בדברי הריב"ם, מדברי והוכי

הקצוה"ח סי' צ"ה סק"ז שכתב דנפ"מ בין הר"י 
והריב"ם היכא דהעיד עד אחד על אחד שאכל פירות 
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העד כשתים הוא על הממון רק שיכול לפטוור עצמו 
בשבועה, וכאשר אמרינן הכי שוב ליכא קושי' ממיגו כלל 
דהא אף על הממון חממון חשיב כב'.  אך לשיטת התוס' 

ועה, ודעמי' יסוד דין נאמנות דעד אחד אינו אלא לענין שב
שלם, אשר רק דנאמר דינא דמתוך שאינו יכול לישבע מ

יסודו דלא לחנם חייבתו התורה בשבועה ואם אינו יכול 
שבועתו לשלם, אשר בזה שפיר -לישבע מתחייב על ידי אי

הוקשה להם דאעפ"כ יהא נאמן על הממון ותירצו דבדין זה 
דאם אינו יכול לישבע משלם נאמר גם דמשלם ואינו נפטר 

דאו י מיגו.  והנה התוס' כתבו ביסוד דין זה דהוא על יד
ישבע או ישלם, ואילו הרשב"א כתב דאו ישלם או ישבע.  
ולשיטתייהו אזלי בזה, דלהתוס'  יסוד הדבר הוא חיוב 
שבועה רק דאם אינו יכול לישבע מתחייב לשלם, אשר זהו 
שכתבו או ישבע או ישלם, אך לדברי הרשב"א יסוד הנאמנות 

על הממון רק דיכול לפטור עצמו בשבועה, אשר  דע"א הוא
זה שפיר כתב בגדר הדין דהוא או ישלם או ישבע, דמתחייב ב

בתשלומין אלא אם כן ישבע, ודוק היטב.  ועפ"ז מובן 
דלהרשב"א דהכל נבנה אמאי דנאמנותו של עד אחד הוא 
כתרי לענין הממון, ודאי דאף דנימא דמודה דאיכא דין מתוך 

ישבע משלם דמתחייב על ידי השבועה דלא על שאינו יכול ל
חייבתו התורה בשבועה, מ"מ מצד דין זה שפיר היה חנם 

מהני מיגו ומאי דלא מהני מיגו אינו אלא משום דאיכא 
נאמנות כתרי לענין הממון, אשר אין דבר זה אלא בשבועת 

עד אחד ולא בשאר שבועות, ובשאר שבועות שפיר יהני מיגו.  
ס' דיסוד דינא דמתוך שאינו יכול לשם אמנם לשיטת התו

מהניא מיגו הוא משום הבנה מסויימת בגדר חיוב  ומאי דלא
השבועה דלא לחנם חייבתו התורה בשבועה ואם לא נשבע 
ע"כ דחייב לשלם ולא מהני מיגו, לדידהו שפיר שייך ד"ז אף 

 בשאר שבועות.

בקרקע חבירו והנתבע מודה שאכל אלא שטען שקנה 
את הפירות, דלדעת הר"י דלא היה צריך לישבע אילו 

אמן, היה טוען שקנה הקרקע שפיר אית לי' מיגו ונ
כשיו על ואילו להריב"ם כיון דסו"ס דבמה שטוען ע

הפירות הויין מטלטלין ומתוך והו"ל אינו יכול 
לישבע, אית בזה דין דמשלם ולא מהני מיגו לפוטרו, 
ע"ש שהביא כן מדברי הרמב"ן.  ומבואר מדבריו 
כמשנ"ת דלהריב"ם שפיר איכא מיגו אלא דלא מהני 

ר אית לי' מיגו לפוטרו מחיוב התשלומין, דהא שפי
לא היה העד מחייבו  דאי בעי טעין שקנה הקרקע ואז

שבועה, ושפיר אית בזה כח הטענה דמיגו, ומ"מ אינו 
 נאמן, והוא כמשנ"ת.

נמצינו למדים דיסוד סוגיין דאינו נאמן במיגו הוא או 
משום דלא הוי מיגו כדברי הר"י, או משום דנגד חיוב 

יגו.  ויעויין התשלומין שעל ידי מתוך לא מהני מ
פ"ה( שיישב קושיית )אות ר  חידושי הגר"ח על הש"ס

התוס' אמאי אינו נאמן במיגו דלא חטפתי, דהיינו 
משום דמאחר דאיכא ע"א על החטיפה הנאמן על 
החטיפה מדין מתוך, שוב הוי מיגו נגד חזקת כל מה 
שתחת ידיו של אדם שלו הוא, ומאי דנאמן בלא עד 

חשיב הנחטף המחוזק כיון היינו משום דחשיב דלא 
התיר.  ועי' מה שאמר בזה דהפה שאסר הוא הפה ש

 מו"ר זצ"ל בחידושי ר' נחום.
 -(    תוד"ה הוי מחוייב שבועה ואינו יכול לישבעמק

וצ"ל דהא דאמרינ' בהכותב גבי אבימי ברי' דר' אבהו 
דהוו מסקי בי' זוזי בי חוזאי כו' מתוך דיכלי למימר 

טראי איירי בתר דתקון רבנן להד"ם יכלי למימר ס
וי השליח עד דנוגע בעדות הוא שבועת היסת דלא ה

וכו' דאי קודם דתקינו רבנן שבועת היסת הוי השליח 
עד גמור דנאמן לומר למלוה פרעתי מיגו דאי בעי אמר 
אהדרתינהו ללוה וכו' וכיון דאיכא עד היכי מהימני' 

 לכאורה תמוה דהא שבועה זו -במיגו דלהד"ם וכו'
נן שהיה צריך לישבע להמיגו אינו אלא שבועה דרב

ובשבועה דרבנן כתבו התוס' ב"מ דף ג' דלא אמרינן 
ש"ך סי' נ"ח עי'   ,מתוך שאינו יכול לישבע משלם

סקכ"ג  כתב דמיירי התוס' אחר ששילם דהוי מעתה 
שבועת הנפטרין ויכול לחייבו הע"א שבועה דאורייתא 

ק"ד כתב  דלעולם קצוה"ח שם סבו  על טענת סטראי.
שבועת הנוטלין דלא  מיירי קודם ששילם, ואף דהוי

היינו אמרינן בה מתוך שאינו יכול לישבע משלם, 
דווקא לשיטת הריב"ם הוא דמבוסס הא דאינו נאמן 
במיגו על דין מתוך שאינו יכול לישבע משלם דכיון 
דנתחייב בתשלומין לא מהני מיגו לפוטרו, אבל לדעת 

ו נאמן במיגו הוא משום דלית לי' הר"י דמאי דאינ
כיון דאינו מעיז להכחיש את העד, לא תליא ד"ז מיגו 

בדין מתוך אלא במאי דלמעשה אילו היה טוען 
להד"ם היה צריך לישבע להכחיש העד, אשר זה קיים 
אף דלא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם.  
ודבריו תמוהין לכאורה, דהא מוכח דאף להר"י בעינן 

מתוך להו  ין מתוך שיל"מ דהא רב ושמואל ליתלד
ולדידהו פטור ואי ליכא מיגו אמאי פטור, וכמשה"ק 

ומה שלא נאמר בדברי התוס' , התוס' על דברי הר"י
מאי דמהני מיגו לרב ושמואל הוא משום דליכא דין ד

מתוך, יהא מוכח מזה דשפיר בעינן לדין מתוך בכדי 
י"ד אמאי הוצרך וכן תמוה לפלומר דלא מהני מיגו.  

ינו יכול לישבע משלם, רבי אבהו להא דמתוך שא
, וכנראה דהבין בקצוה"ח דלר"י תיפו"ל דלית לי' מיגו

זהו באמת פירושא דמתוך שאינו יכול לישבע משלם, 
אלא דלכאורה דוחק הוא אמאי נאמר בהך לישנא 
כאילו הוא כלל דמתוך, הול"ל בפשיטות דחייה משום 

הקצוה"ח יוצא דמש"כ התוס' .  ועכ"פ לדברי דלא
 א לפום דברי הר"י.הכא אינו אל

(     רשב"ם ד"ה אלא אי דמיא לנסכא דרבי אקמ
ואייתי ראובן  -אבא לחד סהדא ותרתין שנין ולפירי

חד סהדא דאכל פירי תרתין שנין וכגון שמעיד שלא 
 -אכל כי אם ב' שנים דלאו לסיועי לשמעון קאתי

וה אתי ומעיד שאכל מבואר להדיא מדבריו דאילו ה
יודע אם אכל גם שנה ג' לא הוה ב' שנים סתם ואינו 

  מחייבינן פירות דאכתי הוי חשיב דאתי לסיועי.
ולכאורה יש לעיין בדבריו, דהא כתב לעיל ד"ה הכא 
דה"ט דחשיב לסיועי ואינו מחייב פירות משום דאי 



 65 

איכא חד סהדא אחרינא עם זה מוקמינן לקרקע בידא 
ך תאמר שעל יד עד זה יתחייב שבועה דמחזיק והאי

' והרי לא בא להורע כחו, והכא אפילו אם היה עד וכו
אחר אתו המעיד שאכל ב' שנים ולא ידע אם אכל שנה 
ג' לא הוה מוקמינן לקרקע בידי', וא"כ ע"א נמי נימא 

 דמחייב פירות, וצ"ב.
ולעיל בהא דאזל ואייתי סהדי דאכלה תרתי שני 

ארעא והדרי פירי, כתב דאמר רב נחמן הדרא 
ל ואייתי סהדי דאכלה תרתין בד"ה אזיהרשב"ם 

שנין, וז"ל: ועדיין היה מחזר לבקש עדות של שנה 
שלישית ולא מצא, עכ"ל.  ומוכח מדבריו דלא העידו 
הני ב' עדים שאכלה ב' שנים ותו לא, אלא לא העידו 
אלא על ב' השנים ולא ידעו על השאר אשר ע"ז היה 

עדים על שנה השלישית, ומבואר דאף מחזר למצוא 
ג אמרינן דהדרי פירי, ונמצא דאיכא נפ"מ בזה בכה"

בין עד אחד המעיד על ב' שנים ואינו יודע על אכילת 
שנה ג', דאין מחייבין אותו בפירות, לבין ב' עדים 
המעידים אותו שאכל ב' שנים ועל שנה הג' לא ידעי, 

  ק בזה.דמחייבין אותו בפירות, וצ"ב מהו החילו
בין ע"א לבין ב' ומו"ר זצ"ל צידד שמא יש לחלק 

עדים, דעד אחד בכדי לחייב שבועה צריך שיהא עדותו 
על חיוב הממון ולא רק על המעשה, דבעצם לית לי' 
נאמנות על המעשה, אשר ממילא עד כמה שאינו מעיד 
שאכל ב' שנים ולא יותר מב' שנים לא חשיב עדות על 

יתכן שאכל גם שנה שלישית,  חיוב הממון, דהא אכתי
צריכים אלא להעיד על המעשה, ועל  אך ב' אינם

ידייהו חשיב כאילו אנו יודעים המעשה, אשר ממילא 
סגי במה שמעידים שאכל ב' שנים בכדי לחייבו 

שוט, דאף היכא דאינו מעיד ז פבפירות.  אך אין ד"
אלא על אכילת ב' שנים ואינו יודע על השנה 

חשיב כעדות על הממון, דעד כתי השלישית כלום, א
נו מעיד על חזקת ג' שנים הרי מעיד שאכל כמה דאי

המחזיק בקרקע של המ"ק אשר זה בעצם הוי עדות 
על חיוב הממון, ואף מו"ר זצ"ל כתב דדבר תמוה הוא 

 לומר כן.
ולעיל כ"ט ע"א כתב הרשב"ם בד"ה אלמה אמר רב 

בירו נחמן, וז"ל: לקמן בשמעתין גבי מחזיק בקרקע ח
תין שנין ולא יותר ואזיל אידך ואייתי סהדי דאכלן תר

וכו', עכ"ל.  והיה משמע לכאורה מדבריו דאף בב' 
עדים לא אמרינן דהדרי פירי אלא היכא דהעידו 

הרשב"א לעיל דף  ןשאכל ב' שנים ולא יותר, וכן הבי
ל"ג ע"ב ד"ה הדרא ארעא והדרי פירי בדבריו, וכתב 

ב לאורועי אלא לסיועי להדיא דבלאו הכי לא חשי
ות.  וזהו לכאורה דלא כדברי ואינו חייב בפיר

הרשב"ם בסוגיין, וצ"ב.  אם לא דנימא דלעולם אין 
כונת רשב"ם שם למימר דדווקא היכא דמעידים 
דאכל ב' שנים ולא יותר הוא לחייב בפירות, אלא ר"ל 
שהביא המערער עדים שאכל המחזיק ב' שנים ולא 

יותר, דאילו היו העידו על נים ולא העידו אלא על ב' ש
, ודלא דים על יותר היה זוכה המחזיק בקרקעמעי

והאמת, דסתירת דברי הרשב"ם   כדברי הרשב"א.
הוא בגופא דעובדא מי הביא עדים על ב' שנים, דבדף 
כ"ט כתב דאחד החזיק ואידך, דהיינו המ"ק הביא 
עדות על ב' שנים, ובזה שפיר כתב דהביא עדות על 

דהביא  ב' שנים ולא יותר.  אך בדל"ג ע"ב כתב שהיה
המחזיק עדים על ב' שנים ולא הספיק להביא עדיין 
על שנה ג', ונמצא דסותר דבריו בגופא דמילתא מי 

 הביא העדים, וצ"ע.
רשב"ם ד"ה אלא אי דמיא לנסכא דרבי  (     בקמ

ואי משום  -אבא לחד סהדא ותרתין שנין ולפירי
ידי אכלי וכה"ג ליכא הודאה דאודי הא טעין ואמר ד

מבואר לכאורה מדבריו כמו שביארנו לעיל  -לחיובי'
בשיטתו דאין הפה שאסר מדין נאמנות, אלא דליתא 
להפה שאסר אלא עד כמה שהגדירו והגבילו הפה 

 שהתיר, אשר זהו שכתב דאין כאן הודאה.
 
 
 

 ל"ד  ע"ב
חויב שבועה ואינו יכול לישבע (     תוד"ה וכל המגקמ
ור"א פליג עלי' וקאמר יורשין נשבעין שבועת  -לםמש

יורשים ונוטלין והיינו כרבי אבא דמתוך שאינו יכול 
צ"ע  -הנתבע משלם הנתבע אולישבע או תובע 

לכאורה ביאורא דהך מילתא, דלכאורה היה לנו לומר 
דכמו דהיכא דאין הנתבע יכול לישבע מפסיד הנתבע, 

סיד התובע, היכא דאין התובע יכול לישבע מפ כך
והאיך נימא דעל ידי שאין התובע יכול לישבע ישלם 
הנתבע, אתמהה.  ומה עוד, דהתוס' כתבו לעיל דלרבי 

הא דמתוך שאינו יכול ישבע משלם סברא הוא, אבא 
ומה סברא איכא למימר דהיכא דאין התובע יכול 

 שישלם הנתבע, וצ"ע. לישבע
סברא א דמתוך שאינו יכול לישבע משלם והנה אי נימ

הוא, מוכרח לכאורה בביאורא דהך דינא דהיינו 
דבעצם בכל שבועות כגון מודה במקצת או עד אחד 
אית בזה חיוב ממון, אלא שיכול לפטור עצמו על ידי 
השבעוה )עי' תרוה"ב סי' ע"ה(, אשר בזה סברא היא 

ואי  דאם אינו יכול לישבע נשאר חיוב הממון בעינו. 
עת היתומים הרי באמת נימא הכי, אפשר די"ל דבשבו

איכא חיוב ממון, דהא מעיקר הדין היו יתומי הלוה 
חייבין לשלם, אלא שתיקנו דהבא ליפרע מהם אינו 

אשר זה פוטרתן עד שישבע  נפרע אלא בשבועה
נשאר אמנם היכא דאין התובע יכול לישבע,  המלוה, 

לם. כן נראה חיוב הממון בעינו ולכך חייבין לש
 התוס'. לכאורה מוכרח בדברי

אלא דמבואר עוד מדבריהם דליתא לדין זה דחייבין 
יורשי לוה לשלם אא"כ אף הם אינו יכולים לישבע, 
דהא מבואר מדברי התוס' דדווקא היכא דאין התובע 
וגם הנתבע אינם יכולים לישבע הוא דמשלם הנתבע.  

ד"ז דאין ולכאורה צ"ב אמאי הוצרכו התוס' להוסיף 
מיירי בשבועת התובע וסגי  שבע, הרייהנתבע יכול ל

במאי דאין התובע יכול לישבע.  ומבואר לכאורה מזה 
בעצם הוה אמרינן דהיכא דאין התובע יכול לישבע ד

שישבע הנתבע ויפטר, ודווקא היכא דאין הנתבע יכול 
לישבע הוא דאמרינן דמשלם נתבע.  ועפ"ז אתי שפיר 

מש"כ התוס' לעיל בע"א דבההוא מאי דיש להקשות מ
יטראי הוה אמרינן דמתוך שאין התובע יכול לשלם דס

מפסיד, והא הכא אמרינן דהיכא דאינו יכול לישבע 
משלם הנתבע.  ולהמבואר מדברי התוס' לאו קושי' 
היא, דלא אמרו דחייב הנתבע לשלם אלא היכא דאף 
הנתבע אינו יכול לישבע, והתם הרי שפיר היה השליח 

 ול לישבע.יכ
"ל ככל דברינו, אלא שהעיר שו"ר שכן אמר מו"ר זצ

דלכאורה מדברי התוס' לעיל בע"א לא משמע הכי, 
דהא כתבו דבההיא דסטראי הוה אמרינן מתוך שאינו 
יכול לישבע משלם, ולמשנ"ת היה להם לומר דהוה 
אמרינן בזה שישבע השליח ויפטר הנתבע.  וביאר 

נימא שישבע הנתבע מו"ר זצ"ל, דהך מילתא אי 
מתוך שאינו יכול לישבע משלם, מיתלא תליא בדין 

דדווקא לר' אבא דס"ל דאיתא לחיוב השבועה אף 
דאינו יכול לישבע הוא דשייך למימר דאם אין התובע 
יכול לישבע שישבע הנתבע, אבל לרב ושמואל דלית 
להו הך דינא, והיינו משום דס"ל דהיכא דאינו יכול 

יוב השבועה, כדברי הר"י מגאש לישבע פרחה לה ח
לדידהו מאחר דפרחה לה חיוב השבועה ודאי  הנ"ל,

 דלא נימא דאם אין התובע יכול לשלם שישבע הנתבע.
ובעיקר הקושי' מדברי התוס' לעיל בע"א יש לומר 
באופן אחר, וכעי"ז כתב מו"ר זצ"ל בנוסח אחר קצת, 
 דמאי דאם אינו יכול לישבע משלם הרי ביארנו דהיינו

משום דבעצם טעמא )ובפרט אי ידעינן לה מסברא( 
איכא חיוב ממון אלא שנאמר דין שבועה שיכול 
לפטור עצמו על ידי השבועה, בזה אמרינן דהיכא 
דאינו יכול לישבע ממילא משלם.  ואי נימא כדין זה 
לגבי שבועת הנוטלין כגון בההיא דסיטראי, הוי 

חר ביאורא דמילתא דאף התם יסוד התקנה בעד א
כעין שבועת עד מעיד שהוא פרוע הוא דתקנו דהוי 

אחד דאורייתא, כלומר, דבאמת לית לי' זכות ממון 
כלל אלא דעל ידי השבועה יזכה בממון, וממילא 
אמרינן בזה דמתוך שאינו יכול לישבע שוב ממילא 
לית לי' זכות ממון כלל, וכמש"כ התוס'.  אכן גבי 

אלא גדר שבועת יתומים יתכן דאין הדבר כן, 
וב ממון, רק שתיקנו הדברים, דבאמת הרי איכא חי

דהבא ליפרע לא יפרע אלא בשבועה, כלומר, דהוא דין 
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בפרעון ולא בעצם חיוב הממון, ויסוד תקנת השבועה 
הוא דאף דאיכא חיוב ממון, מ"מ חייבוהו חכמים 
בשבועה, כלומר, שאינו יכול למעשה ליטול בלא 

בה, היכא דאינו יכול השבועה.  אשר בזה נראה דאדר
הממון בעינו ולא אמרינן ר חיוב לישבע הרי נשא

שיפסיד התובע, רק שתקנו שיוכל הנתבע לישבע 
וליפטר, והיכא דאף הוא אינו יכול לישבע, שפיר 

 אמרינן דחייב הנתבע.
ובעצם דברי התוס' יש לעיין לכאורה, דהא שבועה 

בב"מ דהכא אינה אלא שבועה דרבנן, ולדעת התוס' 
שאינו יכול  דף ג' לא אמרינן בשבועה דרבנן מתוך

לישבע משלם.  אלא דיש לחלק דהיינו דווקא בשבועת 
הנפטרין דרבנן, דבעצם פטור הוא מדאורייתא ולא 
תקנו רבנן אלא חיוב שבועה, אבל בשבועת הנוטלין 
עכ"פ כגון הך שבועה דהבא ליפרע מנכסי יתומים  גדר 

איכא בעצם חיוב ממון הדברים הוא כנ"ל, דשפיר 
יהא פטור עד שישבע, אשר בזה אלא שתקנו שבועה, ש

שפיר שייך דין מתוך שאינו יכול לישבע משלם, 
דמאחר דבעצם איכא חיוב ממון היכא דאינו יכול 
לישבע נשאר חיוב הממון בעינו, וכמשנ"ת.  ולעיל 
בע"א גבי סיטראי הרי מיירי בשבועת ע"א דאורייתא 

דמיירי ששילם כבר, ועדיין צ"ע  עכ"פ לדברי הש"ך
 מ"ז ע"א ד"ה מתוך.עי' תוס' שבועות ו   בזה.

ולא זה  -(     רשב"ם ד"ה האי אמר דידי הוא כו'דקמ
ולא זה מוחזקין בה מדלא רמי עלה ממתניתין דשנים 
אוחזין בטלית שזה נוטל עד מקום שידו מגעת וזה 
נוטל עד מקום שידו מגעת ולא אמרינן כל דאלים 

וקו, לאו מתני' היא, דמתני לא תנן אלא דיחל -גבר
אלא מבואר הוא בסוגי' שם דף ז' ע"א.  שו"ר שעמד 

וצ"ב אמאי באמת לא הביא דינא   על כך ברש"ש.
ובזה אפשר די"ל דהיינו משום   דיחלוקו דמתני'.

דליכא דין יחלוקו אלא באוחז בכרכשתא, מה דלא 
דידי'  שייך בארבא, אלא מאי דהוי ברשות האי הוא

 ויש לעיין בזה.ומאי דהוי ברשות האי הוא דידי', 
והנה כתב באו"ש פ"ט מהל' טו"נ דבכלי שאם 
יחלקוה ויתנו לכל אחד את החלק שאוחז בידו לא 
היה שוה בתור כלי, לא אמרינן דנוטל עד מקום שידו 
מגעת.  )וסברת הדבר לכאורה, דהכל נחשב דבר אחד 

ומדברי הרשב"ם   והוי כאילו שניהם אוחזין בכל.(
 ו, וצ"ב.מבואר לכאורה דלא כדברי

ובעצם דברי הרשב"ם דקדק מו"ר זצ"ל אמאי לא 
הוקשה לא אלא מה שלא הקשו מדין זה נוטל עד 
מקום דידו מגעת ולא מעצם הדין דמסקינן דדינא כל 
דאלים גבר ולא אמרינן דיחלוקו או דזה נוטל עד 

ם דחשיב מקום שידו מגעת, ואמר, די"ל דס"ל לרשב"
לתא דעבידי שנים אוחזין ליכא למיקם עלה דמי

דטועים, אשר ממילא למסקנת הגמ' דמחלקינן בין 
איכא למיקם על דמילתא לליכא למיקם אתי שפיר, 
ולא הוקשה לו אלא לס"ד דלא מחלקינן בהכי אמאי 

לא הקשו מדינא דזה נוטל עד מקום שידו מגעת.  
נא היכא ואמר מו"ר דלפי זה יצא לכאורה דלמסק

תא יהיה דינא דאוחזין אף היכא למיקם עלה דמיל
 דיחלוקו.

רבי  -(     רשב"ם ד"ה רב הונא אומר תפסינןהקמ
לא תפסינן משום דס"ל לא מפקינן  יהודה אומר

כדלקמי' והלכך לא תפסינן דשמא זה אין לו עדים 
ושקרן הוא ומכל וכל רוצה להפסיד את חבירו 

צ"ב   -לא מפקינןדמאחר דתפי' יודע הוא דתו 
עיל בד"ה תפסינן או לכאורה אמאי שינה ממש"כ ל

לא תפסינן דה"ט דלא תפסינן משום דדילמא לא 
משכח סהדי ולא מפקינן ונמצא שהפסיד בעל הספינה 
על ידינו דדילמא אי הוה שבקינן לה היה בעל הספינה 
גובר על חבירו, הרי שהיינו משום דבעצם שייך 

אף אי אין זה שאומר תפסוה שמפסידין את הבעלים, ו
 שיוכל להביא עדים. שקרן וחושב באמת

לכך נראה  -תוד"ה רב הונא אמר תפסינן     (וקמ
דר"ה דאמר דתפסינן אפי' למאן דאמר לא מפקינן 
דמהמנינא לי' שיביא עדים ורב יהודה דאמר לא 
תפסינן אפי' למ"ד מפקינן היינו היכא דתפסינן כבר 

דחיישינן דלמא לא מייתי  אבל לכתחילה לא תפסינן
ר של מי הוא ולמי להחזיר ולכך עדים ולא נדע לבר

הנה מצד קושייתם על פירושו  -אין לנו ליכנס בדבר
של הרשב"ם לא הוצרכו אלא לומר דמאן דס"ל 

היינו אפי' למ"ד לא מפקינן, דמהימנינן לי'  תפסינןד
שיביא עדים, אבל מאן דס"ל דלא תפסינן שפיר איכא 

אזיל בזה רב יהודה לשיטתו דה"ט משום למימר ד
ע"ש שכתב, פקינן.  וכן פירש באמת רבינו יונה, דלא מ

וז"ל: ר"ה אמר תפסינן ואפי' אי ס"ל דאי תפסינן לא 
מפקינן יש לנו לחוש למה שזה אומר תפסינן עד 
דמייתי סהדי כי אולי יביא עדים ולא חיישינן בביטול 

אנו יודעין אם דינא דכל מאן דאלים גבר כיון שאין 
ר לא תפסינן דשמא אין יגבר מי אשר אלה לו ור"י אמ

ממש במה שזה אומר שיבא עדים ונמצא שאנו 
מבטלין דינא דכל מאן דאלים גבר דקסבר ר"י דאי 
תפיס לא מפקינן וכדאיתא בתר הכי וכו', עכ"ל.  
ומדבריו מתבאר דיסוד המחלוקת אי תפסינן או לא 

ה שטוען שיביא עדים עד תפסינן הוא דאי חיישינן למ
ך דינא דכל דאלים גבר, דר"ה כדי שנבטל על ידי כ

ס"ל דלא חיישינן לביטול דין כדא"ג, ואילו רב יהודה 
ס"ל דחיישינן לביטול דין כדא"ג.  ואפשר דיסוד 
המח' בזה הוא בגדר אין כדא"ג, אי יסודו סילוק או 
דהוי כמין פסק וע"ד שכתב הרא"ש דתיקנו לומר 

 סמכו על מאי דמי שהוא שלו יתאמץ יותר.כדא"ג ו
ינן נמי שינוי בין סברת התוס' בדברי ר"ה לבין וחז

סברת רבינו יונה, דמדברי רבינו יונה מבואר דאין 
מאי דתפסינן משום דמהימנינן לי' שיביא עדים, אלא 
משום דיש לנו לחוש שמא יביא עדים, ואילו מדברי 

', ומשמע התוס' מבואר דה"ט משום דמהימנינן לי
נא דתפסינן מדבריהם דבלא"ה לא הוה אמר רב הו

 לבטל דין כדא"ג.
ומה שכתבו התוס' בטעמא דמאן דאמר לא תפסינן 
דהיינו אפי' למ"ד מפקינן, דמאי דמפקינן היינו היכא 
דתפסינן כבר וכו', ביאור דבריהם, דאף דבעצם לא 
הוה תפסינן לבטל דינא דכדא"ג, כמבואר בדברי רב 

מ לתפוס לכתחילה אדעתא דאם לא יביא הונא, מ"
חזירו לומר כדא"ג, יתכן דגם זה לא עבדינן, עדים י

דאין ב"ד מכניסין עצמן לכתחילה למצב שיצטרכו 
להוציא לומר כדא"ג, אשר זהו שכתבו התוס' דלא 
תפסינן דחיישינן דלמא לא מייתי עדים ולא נדע לברר 

ב של של מי הוא ולמי להחזיר ויצטרכו להחזירו למצ
לרב יהודה כדא"ג.  ואילו לדברי רבינו יונה ס"ל 

דאילו הוה אמרינן דמפקינן שפיר הוה אמרינן 
דתפסינן לכתחילה ואין בעיה במה שיחזירוהו למצב 
של כדא"ג, רק דס"ל דלא מפקינן ועל ידי כך מבטלין 

 דין כדא"ג, אשר משו"ה לא תפסינן.
שכתב עי' רא"ש סי' כ"ב  -(     וכל דאלים גברזקמ

ס, וז"ל: דאם תפס האחד שוב אין האחר יכול לתפו
דכל מי שגבר ידו בפעם ראשונה היא שלו עד שיביא 
חבירו ראיה וכו' דלא מיסתבר שיתקנו חכמים שיהיו 
כל ימיהם במריבה ומחלוקת היום יגבר זה ומחר 
חבירו אלא חכמים פסקו כל דאלים בפעם הזאת גבר 

רוב להביא ראיות וסמכו על זה דכל מי שהדין עמו ק
נפשו להעמיד שלו בידו ועוד מי שהדין עמו ימסור 

ממה שימסור האחר לגזול ועוד יאמר מה בצע 
שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה 
מידי, עכ"ל.  ומבואר מדבריו דכל דאלים גבר הוי 
תקנת פסק ולא סתם סילוק.  וביאור דבריו, דאין ר"ל 

להוציא ממי שיתפוס ממנו אע"פ דמהניין הני סברות 
הוא המוחזק, דלא עדיפא הני סברות שהחוטף ממנו 

מחזקה כל מה שתחת ידיו של אדם שלו, דכתב 
הגרב"ד זצ"ל בשם הגר"ח )הביא הדברים מו"ר זצ"ל 

 (בשיעור כללי בדין מתוך שאינו יכול לישבע משלם
דלא מהניא חזקת כל מה שתחת ידיו של אדם שלו 

וחזק, אלא כונת דבריו, דמחמת הני הוא להוציא ממ
שה הוא המוחזק ונחשב החוטף ממנו גזלן, סברות נע

ועל ידי תפיסת גזל אינו נעשה האחר מוחזק כלל, 
ועי' ר"י מגאש בסוגיין שכתב דהיכא דדינא   וז"פ.

הוא דכל דאלים גבר אמרינן "כל דאלים גבר והוי 
אידך המוציא מחבירו עליו הראיה", אשר מבואר 

טות מדבריו כדברי הרא"ש דמאחר דגבר האחד בפש
 ין השני יכול לתפוס ממנו.א
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ועי' ש"ך חו"מ סי' קל"ט סק"ו וט"ז שם שכתבו 
דלדברי הרא"ש, היכא דלא שייכא הך סברא, וכגון 
בשמא ושמא או בספיקא דדינא, באמת לית בזה דינא 
דכדא"ג, והיינו משום שהבינו בדעת הרא"ש דהך 

דליתא לטעמא  יכאדכדא"ג, וה טעמא הוא יסוד דינא
 והנה יעויין דברי הטור חו"מ סי' קמ"וליתא לדינא.  

שכתב דהיכא המחזיק אומר של אבותי והמערער 
אומר של אבותי בין אי ליכא עדים כלל ובין אי איכא 
תו"ת הדין הוא כדא"ג ותשאר הקרקע ביד המחזיק.  

 ויש בדבריו מקום עיון, אמאי בעינן לזה לדין כדא"ג
בדברי ר ולא אמרינן דהוי דידי' מדין מוחזק וכמבוא

הטור עצמו בסי' קל"ט דכל שאין מ"ק ידוע בישיבת 
יום אחד חשיב מוחזק, ואין כאן מקומו, אך עכ"פ 
מבואר מדבריו דשייך בזה דינא דכדא"ג  אף דהיתה 
תפיסתו בקרקע קודם שנפסק הדין דכדא"ג, ובכה"ג 
הרי ליכא ראיה מתפיסתו שהדין עמו, הרי מבואר 

כא דלא שייכא הימדבריו דשייכא דין כדא"ג אף 
הסברא הנ"ל, ולא הביא הרא"ש הסברא הנ"ל אלא 
כסברא שתיקנו דינא דכדא"ג, אך מאחר שתיקנו כן 

  שוב הוי דינא דכדא"ג אף במקום דלא שייך הסברא. 
ומדברי התוס' בב"מ דף ו' ע"א ד"ה והא הכא דכי 
תקפה כהן כו' וכן לקמן דף ק"ה מבואר דלא כדברי 

  השני לחזור ולחטף ממנו.ל הרא"ש, אלא שפיר יכו
ולדבריהם אינו נעשה על ידי אלימותו מוחזק בכדי 
דנימא דחל על האחר חובה להביא ראיה, ולעולם יש 
לו להאחר זכות תקיפה, רק כל זמן שהוא בידו שפיר 
הוי שלו, אלא דעל ידי תקיפת האחר נעשה האחר 
מוחזק ושוב לא מהני מה שהיה בידו של זה, דמה 

מוחזק בה עדיף טפי, וכעין מה שאמר  יושהשני עכש
 ועי' קוב"ש אות קנ"ב.  הגרב"ד.

ובפשטות היה נראה בדיעה זו דס"ל דכל דאלים גבר 
אינו פסק אלא כמין סילוק, וכן מבואר להדיא 
בשט"מ בשם שיטה לא נודע למי, ע"ש שכתב, וז"ל: 
שהטעם שאמרו כל דאלים גבר מפני שאין בית דין 

כיון דליכא דררא דממונא ם זקוקים ליזקק לדינ
לתרווייהו וליכא למיקם עלה דמילתא וכיון שכן נוח 
להניחם לעשות כרצונם ולא נעשה אנו דין שיכול 
לבוא לידי טעות הילכך כל מי שמתגבר ידו בכל פעם 
הרי היא ברשותו עד שתגבר יד האחר או בזרוע או 

 בראיה, עכ"ל.  עי' ש"ך סי' קל"ט סק"ב.
ומפרש  -הוא ארבא דהוו מינצו כו'ה (     תוד"החקמ

ר"ת דאוחזין שאני דכיון ששניהם מוחזקים אין לנו 
להניח שיגזול האחד לחבירו דחשיב כאילו אנו יודעין 
שיש לשניהן חלק בה שכל דבר יש להעמיד בחזקת מי 
שהוא בידו כדאמרינן גבי נסכא דר' אבא דאע"ג 

ילו כאדאמר דידי חטפי חשבינן לי' גזלן וחייב לשלם 
 -הוא ברור שהיתה הנסכא של אותו שהיה מוחזק בה

והנה זה ברור דלא אתו התוס' עלה מפאת דינא 
דעלמא דהמוציא מחבירו עליו הראיה, דלהא 
דאמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה לא בעינן 

ודקדק   ראיות, אע"כ דכונת התוס' אחרת היא.
ם הגרב"ד זצ"ל מדברי התוס' דיסוד ראייתם אינו סת

ממאי דאינו נאמן לומר דידי חטפי, אלא מעצם דינא 
דר' אבא, ודקדק כן ממש"כ התוס' דמאי דחזינן 
בסוגיין הוא דחשבינן לי' גזלן.  ונראה ביאור הדברים, 
דהנה מצד דינא דעלמא דהמוציא מחבירו עליו 
הראיה הרי פירושא דמילתא הוא דאמת הוא דאיכא 

הראיה, ונהי ו ספק, אך אמרינן דמוציא מחבירו עלי
דמצד הממון הוה אמרינן דהממע"ה, מ"מ על ידי 
המיגו שפיר היה צריך להיות נאמן בשבועותו דדידי' 
חטף לקיים בזה חיוב שבועתו, ומאי דאינו נאמן, ע"כ 
דהוא מיסוד זה דמאחר דאית לן למימר דבחזקת מי 
שהוא בידו הוא הו"ל כגזלן ולכך אינו נאמן 

למדו התוס' לענין נ"ד ש , אשר מזה הוא40בשבועתו

                                                           
ודברים אלו אינם אלא אם כן נימא דאין האחד מחייב  40

שבועה דווקא להכחיש העד אלא דעד כמה שבא העד 
שחייב ממון, צריך הוא לישבע דאינו חייב, ופליגי  להעיד

הראושנים בזה, עי' רבינו גרשום לעיל בסוגי' דנסכא דר' 
אבא, וכבר האריך מו"ר זצ"ל בזה בשיעור כללי בדין נסכא 

ומאי דבנידון דידן לא סגי   דלא שייך כל דאלים גבר. 
בדין הפשוט דהמוציא מחבירו עליו הראיה והוצרכו 
התוס' להוכיח יסוד מחודש זה מדינא דנסכא דר' 

נראה לכאורה דהיינו משום דס"ל דמאי אבא, 
דאמרינן בשנים אוחזין דיחלוקו אינו אלא מספק, 

פוס בכולו רק ממילא אמרינן ת ובאמת כל אחד
דמאחר דכל אחד תפוס בכולו חזינן דיש לכל אחד 
חלק בו, אבל לא שייך בזה דינא דהממע"ה, וכלשון 
רש"י בב"מ דף ב' ע"ב ד"ה תרוייהו שכתב "ואין כאן 
מוציא מחבירו".  ומש"כ דחשיב כאילו אנו יודעים 
שיש לכל אחד חלק בה מוכח דאין זה מחמת אנן 

אות, דהא כתבו התוס' דאף במנה שלישי ציסהדי במ
איתא להך סברא, והתם פשיטא דליכא אנן סהדי 
במציאות כלל, אלא דין הוא דמה שהוא בידו צריכים 
להניח שהוא שלו, והכא שהוא ביד שניהם צריכים 
להניח שיש לכל אחד מהם חלק בו, ונהי דאין בזה דין 

ם המוציא מחבירו עליו הראיה, מ"מ מי שלוקח מה
 חשיב גזלן, וכדהוכיחו מנסכא דר' אבא, וכמשנ"ת.

וכדברי התוס', כ"כ הרא"ש בב"מ דף ב' ע"א, ע"ש.  
וי"ל דאוחזין אכן התוס' שם כתבו בסגנון אחר, וז"ל: 

שאני דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החצי 
דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידי' הוא וכו', עכ"ל, 

לו כל אחד יש לו בה איהרי דכתבו התוס' דחשיב כ
החצי, ואילו בסוגיין לא כתבו אלא דכל אחד יש לו 
חלק בה, ולא כתבו כלל דאין לנו להניחו לגזול את 
חבירו וכו', וכן לא הזכירו הראיה מנסכא דר' אבא 
כלל.  וביאור דבריהם, דלמדו דהחלוקה דשנים 
אוחזין מטעם ודאי הוא, דנלמד מן האנן סהדי דכל 

חצי, והוי כאילו החלוקה כבר נעשית ה אחד יש לו ב
בפנינו, עי' שם בחידושי הרשב"א, אשר ממילא פשוט 
דלא שייך בזה למימר כל דאלים גבר מאחר דהרי 
נעשית היחלוקו בפנינו.  )אמנם אף לפ"ז ע"כ דאין 
האנן סהדי אנן סהדי במציאות אלא דכן הוא הדין 
דכל אחד מוחזק בחציו, דהא אף התם כתבו דגם 

שלישי שייך ד"ז והתם הרי ליכא אנן סהדי  נהבמ
ועי' ריש ב"מ שהארכנו בד"ז אי החלוקה   במציאות.(

 מטעם ודאי או מטעם ספק.
צ"ל  -(     תוד"ה ההוא ארבא דהוו מינצו כו'טקמ

דשאר נמי חשיב להו כאילו שניהם מוחזקים בו כיון 
נראה הביאור בזה, ע"פ הא   -דמכח שניהם נפקד

ז אות ב', ה בלבונת המנחה מצוה נ"דנתבאר בארוכ
גבי דרשה דסו"פ החובל דלשמור ולא לחלק לעניים, 
דיסוד דין  השמירה תלוי בזה ששומרים עבורו ואינו 

וצרך רש"י שם הד תלוי בדווקא בבעלים )אשר זהו
לבאר דהא דאינו חייב לעניים הוא משום דהוי ממון 

שי, שאין לו תובעים, ע"ש(, אשר ממילא גבי מנה שלי
כיון דאינו יודע באמת של מי הוא המנה השליש הרי 
נעשית השמירה עבור שניהם אשר על כן שפיר חשיב 

והריב"א פליג על דברי   כאילו תרוייהו מוחזקים בו.
טעמא, דס"ל דהתם לא חשיב כשניהם ר"ת מהאי 

מוחזקים ולא הוה לן למימר דיחלוקו, וכמבואר 
 בדבריו.

ולריב"א  -דהוו מינצו כו'(     תוד"ה ההוא ארבא נק
נראה וכו' והא דלא אמרינן בשנים שהפקידו כל 
דאלים גבר משום דלא מפקינן כדאמרינן הכא אי 

 -תפסינן לא מפקינן אבל מ"ד מפקינן לא אתי שפיר
מדברי הריב"א מבואר דבעצם היה לנו לומר 
דיחלוקו, אלא דמאחר דליכא למימר הכי מאחר 

נן כל דאלים גבר.  דאיכא ודאי רמאי הוא דאמרי
ואילו לדברי ר"ת, בין כמש"כ התוס' בסוגיין בין 
לדבריהם בריש ב"מ, אמרינן איפכא, דבעצם היה לנו 

ום לומר דכל דאלים גבר, אלא דליכא למימר הכי מש
דאוחזין, או מטעם דאין להניח לגזול או מטעם דהוי 
כאילו נעשתה החלוקה, משו"ה בעינן למימר 

                                                                             
דר' אבא.  אך לשיטת רש"י והרשב"ם דצריך לישבע להכחיש 

, פשיטא דלא שייך כלל שיקיים חיוב שבועתו על את העד
ישבע דדידי' הוא, ולדידי' סגי ביסוד דעלמא דהמוציא ידי ש

מחבירו עליו הראיה, וכן מבואר באמת מדבריו.  כן ביאר 
 בזה מו"ר זצ"ל.
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ואולי אפשר לומר  ו יסוד מח' זו.דיחלוקו.  וצ"ב מה
דתליא הך מילתא בגדר דינא דכל דאלים גבר, דאי 
נימא ע"ד הרא"ש דדין כדא"ג נבנה אמאי דהבעלים 

ין פסק דעל ידי האמיתיים יתאמצו יותר, הרי הוי כמ
כך יש להניח שהבעלים זכו בה, וד"ז עדיפא מדינא 

כ, או עכ"פ בפשטות, אין הדבר של דיחלוקו דע"
הם.  אכן אי נימא דדין כדא"ג אינו אלא כמין שני

סילוק ולית בה שום צד הוכחה שהוא באמת שלו, 
פשוט לכאורה דעדיפא לן למימר יחלוקו דעכ"פ יקבל 

מלמימר כדא"ג דיתכן  הבעלים האמיתיים החצי,
 שלא יקבל כלום.

ועומק הנפ"מ שבין שיטת ר"ת ודעמי' לבין שיטת 
ת מחייבות דין הריב"א, דלר"ת אין עצם הטענו

יחלוקו, וכל דינא דיחלוקו הוא מצד הא דשניהם 
מוחזקין בו, ואילו לדעת הריב"א יסוד דינא דיחלוקו 
מחמת טענותיהן גרידא הוא.  ויתבאר יסוד זה 

 ה לקמן אות קנ"א.בארוכ
יש ליישב ממ"ד דמפקינן, דברי הריב"א משה"ק על ו

לכאורה בתרי אנפי, ראשית, דהא מבואר מדברי 
שב"ם דה"ט דמאן דס"ל דמפקינן משום שלדעת הר

כן תפסו שאם לא יביא עדים יחזירוהו וכל דאלים 
גבר, הרי דאי לא לדעת כן תפסו לא הוה אמרינן בזה 

לדעת כן לקח הנפקד, ושוב דמפקינן, והכא הרי לא 
שו"ר שכ"כ בקוב"ש אות ממילא לכו"ע לא מפקינן. 

הגר"ח ועוד י"ל ע"פ המקובל בשם  קנ"ג, ע"ש.  
דמדיני השמירה הוא דאין השומר יכול להוציא 
מתחת ידו אלא לבעלים האמיתיים, אשר בזה לכו"ע 

 נימא דלא מפקינן.
ומאי  -(     תוד"ה ההוא ארבא דהוו מינצו כו'אקנ

פריך נמי בסמוך מב' שטרות וממחליף  פרה בחמור 
אמר מו"ר ובדעת הריב"א   -והא התם ליכא רמאי

ם אוחזין, דכל הספק נולד על ידי זצ"ל, דבכגון שני
טענותיהן וכל זכותם דיחלוקו מכח טענותיהן הוא, 

דאיכא בין בזה, כיון דאיכא ודאי רמאי, כיון 
טענותיהן ודאי טענת שקר, א"א לקבל ב' הטענות.  
וכל זה שייך היכא דזכותו בהחפץ הוא על ידי טענתו, 
אכן בכגון ב' שטרות היוצאים ביום אחד והמחליף 

רה בחמור, הרי אין זכותו נובע מטענתו אלא מצד פ
עצם הספק, ולא שייך בזה כלל לומר דלא נימא 

רמאי, וא"כ, אדרבה, יחלוקו משום דאיכא ודאי 
יקשה עוד יותר קושיית הגמ' לדעת הריב"א, דאף 
אילו היה שם ודאי רמאי לא היה מונע זה מלומר 

נתיהן יחלוקו.  אך יסוד קושיית הגמ', דנהי דמצד טעו
אין להם זכות בהממון כיון דאיכא ודאי רמאי, מ"מ 
הרי סו"ס נולד על ידי טענותיהן ספק לב"ד, ונימא 

עצמו יחלוקו, אשר זהו דהקשו מב'  דמחמת הספק
שטרות היוצאים ביום אחד ומהמחליף פרה בחמור, 
דחזינן התם דמחמת עצם הספק איכא דין יחלוקו, 

בא כיון דעכ"פ  וא"כ ה"ה דנימא הכי גבי ההוא אר
 מחמת טענותיהן איכא ספק לב"ד.

והנה מסדר דברי התוס' שהביאו הני ב' קושיות הנ"ל 
ין נראה דהא האי טעמא לא ורק אח"כ כתבו "וא

מסיק אלא לאוקומי מתני' כר' יוסי אבל לרבנן קאמר 
התם האי מנה ודאי דחד מינייהו הוא אבל טלית 

היא טעמא דאיכא למימר דתרוייהו הוא יחלוקו ולה
ה"נ הוה לן למימר יחלוקו דאפשר להיות דהוה ארבא 
דתרוייהו", משמע לכאורה דאף התוס' לא היו 

הריב"א מחמת הני ב' קושיות מפריכים דברי 
 הראשונות, וטעמא דמילתא לכאורה כמשנ"ת.

ויש לומר בביאור דברי הריב"א, ועד"ז ביאר מו"ר 
בנן סוגי' דב"מ דלרבזצ"ל, דהנה בפשטות מבואר 

דתליא מילתא בחלוקה יכולה להיות אמת לית בזה 
משום קנס כלל, אלא הכל מדיני יחלוקו, דכי איתא 

ווקא היכא דהחלוקה יכולה להיות לדינא דיחלוקו, ד
אמת, אבל היכא דאין החלוקה יכולה להיות אמת 
ליתא לעיקר דין יחלוקו.  ודווקא לר' יוסי במנה 

נראה דהריב"א שלישי הוא דאיכא משום קנס.  אכן 
דלעולם מדיני יחלוקו ביאר דברי רבנן באופן אחר, 

שפיר היה שייך דינא דיחלוקו מצד טענותיהם גם 
אין החלוקה יכולה להיות אמת, ומאי דאמרי היכא ד

רבנן דהיכא דליכא למימר דתרוייהו הוא לא אמרינן 

דיחלוקו, אין זה מהלכות יחלוקו אלא דקנס הוא, 
וא של שניהם לא קנסינן, ולא וס"ל דאם אך שייך שה

רמאי אלא במנה השלישי ולא במה שיייך ל קנסינן
י ר' שהוא של שניהם.  ושוב הקשו שם בגמ' מדבר

יוסי, דכי היכי דחזינן גבי מנה שלישי דקניס נמי על 
מה שהוא של שניהם, כמו כן גבי טלית נקנוס לרמאי 
אף בחלקים הודאיים, ותי' דלא קא קניס ר' יוסי 

בודאי רמאי.  ולאחר דמסקינן דלא שייך קנס אלא 
אלא היכא דאיכא ודאי רמאי, שוב איכא למימר הכי 

ן ור' יוסי אלא אי קנסינן גם גם לרבנן, ולא נחלקו רבנ
על החלקים הודאיים, באופן דנמצא דלמסקנת הש"ס 
אף רבנן אית להו הך חילוקא דודאי רמאי.  והתוס' 

רבנן לאו משום שהקשו, היינו משום דס"ל דטעמא ד
קנס כלל אלא מאי  דלא אמרינן יחלוקו אלא היכא 

דאפשר שהוא של שניהם מעיקר דיני יחלוקו הוא.  
רמב"ן שם בב"מ דמבואר מדבריו דאף טעמא ועי' ב

דרבנן משום קנס הוא, ולמש"כ שם מבואר היטב 
שו"ט דהש"ס, ויסוד התירוץ הוא לחלק בין היכא 

ן, דהיכא דאיכא דקנסינן לבין היכא דלא קנסינ
למימר דתרוייהו לא קנסינן, ולמסקנא ס"ל להריב"א 
דאף לרבנן תליא הך מילתא דקנס בודאי רמאי, 

 ת..וכמשנ"
ועוד פי'  -(     תוד"ה ההוא ארבא דהוו מינצו כו'בקנ

  -ריב"א דהיכא דאוחזין אפי' איכא רמאי יחלוקו וכו'
ביאור דבריו לכאורה, דחידש דלא נימא דמאי 

ין לאו כלום הוא, אלא עדיין איכא מעלה דאוחז
באוחזין, וגדר הדבר לכאורה, דהיכא דאין אוחזין דין 

ידי טענותיהם הוא, אשר יחלוקו מצד הספק או על 
בזה דהיכא דאיכא ודאי רמאי לא יחלוקו, וכנ"ל, אכן 
היכא דאוחזין היחלוקו מצד תפיסתן וחזקתן הוא, 

 ומהני אפי' בדאיכא ודאי רמאי.
התוס' על דברי הריב"א אלו, דלפ"ז מאי פריך  והקשו

ממנה שלישי, הרי הכא אמרינן דיחלוקו משום 
ינן יחלוקו אפי' בדאיכא דאוחזין, ואוחזין שאני דאמר

ודאי רמאי.  והנה התוס' בקושייתם הבינו בדברי 
הריב"א דהיכא דאוחזין האוחזין מחייב דין יחלוקו, 

שפיר הקשו, אכן  על כןכלומר, דאיכא ב' דיני יחלוקו, 
בדעת הריב"א לכאורה איכא למימר דס"ל דלעולם 
אין אוחזין מחייב דין יחלוקו, אלא כל פעולתו דכיון 

 ,ליכא חסרון בזה במאי דאיכא ודאי רמאיאוחזין ד
דהיכא דאוחזין אין זכותו מצד טענתו גרידתא, אשר 
ממילא לית בזה חסרון דודאי רמאי, דלא קנסינן 

ן לא אמרינן בזה כדא"ג או יהא בכה"ג, אשר על כ
דיחלוקו, ולכך אמרינן לומר בזה  מונח, ושפיר אפשר

אכן עצם הדין  דיחלוקו אף היכא דאיכא ודאי רמאי,
יחלוקו מצד טענותיהם הוא, אשר ממילא שפיר הקשו 

, ממנה שלישי, דאמאי לא אמרינן התם דיחלוקו
ותירצו באמת דהתם מאחר דאין מוחזקין לא שייך 

יחלוקו משום דקניסנן לי' משום דהוי ודאי לומר 
.  וכ"ת דאף דמשום האוחזין רמאי, וכמשנ"ת לעיל

יהא מונח היכא  ליכא למימר כדא"ג מ"מ נימא
דאיכא ודאי רמאי, י"ל דכי היכי דמהני הא דאוחזין 
דליכא למימר כדא"ג כך מהני דליכא למימר יהא 

 מונח, עי' רמב"ן שם בב"מ דמבואר כן מדבריו.
ן אתי שפיר לפ"ז קושיית התוס' הב' על דברי וכ

הריב"א מהא דשנים אדוקין בשטר, דמאי דבטלית 
לאו אוחזין משום דליכא הוה אמרינן דיחלוקו אפי' ב

ודאי רמאי, אין זה כח בדין יחלוקו דגבי טלית אלא 
עצם הדין יחלוקו מחמת טענותיהן הוא, רק מאחר 

הדין דליכא ודאי רמאי לא קנסינן, אבל יסוד 
דיחלוקו אחד הוא, וכנ"ל, ואי איכא התם יחלוקו 
מצד טענותיהן, ה"ה דגבי שטר היה לנו לומר 

קשו על דברי רבי וכי לית לי' דיחלוקו, אשר זהו דה
מתני'.  והתוס' שהקשו הני קושיות, היינו לשיטתייהו 
דס"ל דדין איכא למימר דתרוייהו דרבנן לאו משום 

לל אלא כלל הוא קנס הוא ולדידהו ליכא קנס כ
בעיקר דין יחלוקו, וכמשנ"ת, אשר ממילא ע"כ 
דלמש"כ הריב"א דבאוחזין איכא יחלוקו אף בודאי 

משום דהוי דין אחר דיחלוקו, אשר ממילא  רמאי הוא
 שפיר הקשו, ודוק היטב.
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והנה יעויין בר"י מגאש בסוגיין שכתב דגבי פקדון, 
מרים וכגון מנה שלישי, אף היכא דליכא רמאי לא או

יחלוקו אלא אומרים דיהא מונח.  ובחידושי הרמב"ן 
ביאר דבריו, ד"כיון דמונח ביד שליש לא מפקינן מיני' 

ולא לכל דאלים גבר הילכך יהא מונח", אלא  ליחלוקו
בסוגי' דהקשה הרמב"ן על דבריו דהא מבואר להדיא 

דאי לאו דאיכא ודאי רמאי שפיר הוה  דריש ב"מ
יחלוקו.  ועי' חידושי אמרינן אף במנה שלישי 

דמבואר מדבריו דלדעת הר"י  שם בב"מהרשב"א 
י מחלוקת ומגאש, והרי"ף דמשמע נמי כוותי', ה

הסוגיות.  ואף מדברי הרמב"ם נראה דס"ל הכי, דלא 
הביא גבי מנה שלישי כלל הא דודאי רמאי או ודאי 

.  וביאור עצם שיטת הר"י מגאש, אמר מו"ר דחד הוא
חלוקו אינו אלא מספק, אשר זצ"ל דס"ל דהא די

  ממילא לא מפקינן משליש בכה"ג דהוא על הספק.
והא דכתב הרשב"א דהוי מחלוקת הסוגיות, ביאר 
מו"ר ע"פ דברי התוס' בסוגיין שהקשו על דברי 
הריב"א אמאי אמרינן במנה שלישי דיהא מונח ולא 

ן כל דאלים גבר, ותירצו דהיינו משום דלא אמרינ
ו דהניחא למ"ד לא מפקינן אבל מפקינן, ושוב הקש

למ"ד מפקינן מאי איכא למימר.  אשר לפ"ז י"ל דהא 
דבסוגי' דב"מ ס"ל דאי לאו דודאי רמאי שפיר היה 
דינא דיחלוקו, היינו למ"ד מפקינן , ולהלכה דק"ל 

 ככתבן. דלא מפקינן אתיין דברי הר"י מגאש שפיר
 
 
 

 ל"ה  ע"א
תו שיהא לאו -רשב"ם ד"ה שודא דדייני(     גקנ

נוטה לב הדיינים שהיה הנותן אוהבו או קרובו יותר 
 -דודאי לההוא גמר ואקני לו יתנו את הקרקע וכו'

ובתוס' פירשו באופן אחר, ע"ש.  והנה מוכח מדברי 
הרשב"ם דלפום סוגיין הספק בשני שטרות היוצאין 

א למי רצה הנותן לתת יותר.  ועי' סוגי' ביום אחד הו
ונות בביאור פלוגתת רב ושמואל, דכתובות צ"ד ב' לש

הא', דרב ס"ל כר"מ דעדי חתימה כרתי ושמואל ס"ל 
כר"א דעדי מסירה כרתי, וע"ש ברש"י, דלשמואל 
דס"ל דעדי מסירה כרתי הוי ספק ושפיר שייך בזה 

א דדייני שודא דדייני ולרב כיון דע"ח כרתי "מאי שוד
 איכא לימר אין אדם יכול ליפות כחו שלזה משל זה",

וע"כ דיחלוקו.  ולישנא בתרא, דכו"ע כר"א ובהא 
קמיפלגי, דרב סבר חלוקה עדיפא ושמואל סבר שודא 
דדייני עדיפא.  ולכאורה, לפום מסקנת הגמ' דכו"ע 

הרי הספק בפשטות הי מינייהו נמסר כר"א ס"ל, 
י רצה מדהספק הוא ל תחילה, וצ"ב מש"כ הרשב"ם

על דברי וכבר עמד בחידושי הרמב"ן   הנותן לתת.
והמוכח לכאורה מדברי הרשב"ם, שפירש הרשב"ם.  

ובין  רב בין שמואל ס"ל סוגיין דלא כסוגי' דכתובות, 
כר"מ דע"ח כרתי, ולא אמרינן דקניין תרוייהו בסוף 
היום אלא מסתפקינן להי מינייהו היה רוצה לתת, 

גתתם הוא כמבואר בלישנא בתרא ויסוד פלו
יפא או שודא דדייני דכתובות, דפליגי אי חלוקה עד

 עדיפא.
והנה מדברי הרשב"ם מבואר דקושיית הש"ס היא בין 
לרב בין לשמואל, ואילו התוס' כתבו דאי נימא דס"ל 
כר"מ ע"כ דאין הקושי' אלא אליבא דשמואל אבל 

סוף לרב ע"כ דאמרינן יחלוקו כיון דלא קני אלא ב
היום, עי' בדבריהם.  ודברי הרשב"ם מתבארים היטב 

ו דסוגיין אזלא אף לר"מ ואף לדידי' לשיטת
ושייך לומר גם  מסתפקינן לאיזה מינייהו רצה לתת

שודא דדייני וגם יחלוקו.  אמנם התוס' פירשו דהספק 
בסוגיין הוא הי מינייהו ניתן ראשון, אשר ממילא 
לדידהו לא שייך ספק זו אלא אליבא דר"א ולא 

 אליבא דר"מ.
שב"ם לפרש אלא דצ"ב לכאורה מהו הכרחו של הר

סוגיין דלא כסוגי' דכתובות ולפרש דספק לפום סוגיין 
איזה מהם גמר ומקנה.  וביאר מו"ר זצ"ל הוא ל

דהיינו ממאי דאמרינן בסוגיין דהך דב' שטרות יוצאין 
ביום אחד חשיב ליכא למיקם עלה דמילתא, ואילו 
לפום סוגי' דכתובות דיסוד הספק הוא הי מינייהו 

תי שייך שיבואו עדים איזה מהן ניתן ראשון, הרי אכ

דבסוגיין הוי ניתן ראשון, ומזה הכריח הרשב"ם דע"כ 
ספיקא לאיזה מהם נתכוון לתת  ואליבא דר"מ, 
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והא דלדעת התוס' חשיב הך דב' שטרות ליכא למיקם 

עכצ"ל דהיינו משום דאין רגילות עלה דמילתא, 
ע"ז שיבואו עדים הי מינייהו ניתן קודם, אף דשייך 

עדות.  ויתכן בביאור יסוד פלגותתם, ועד"ז ביאר 
רי הרשב"ם ד"ה התם מבואר מו"ר זצ"ל, דמדב

דבאמת היה לנו לומר יחלוקו או שודא דדייני אף 
דאיכא למיקם עלה דמילתא, רק דחיישינן שמא 
יבואו עדים ויסתרו את הדין, אשר ממילא אם אך 
היה מציאות שיסתר הדין לא הוה אמרינן בזה 

חלוקו או שודא אלא הוה אמרינן כל דאלים גבר.  י
להתמצע בדבר ב"ד מעיקרא אכן לדעת התוס' אין ל

בר שיתברר תלפסוק שודא דדייני אלא היכא דלא מסו
הדבר, אשר ממילא בב' שטרות כיון דלא מסתבר 
שיבואו עדים, אף דשייך ע"ז עדות, מ"מ אמרינן בזה 

 שודא דדייני.
דכל דברי התוס' לא שייכי והוסיף מו"ר זצ"ל, די"ל 

בזה  אלא לשיטתם בב"מ דכל דאלים גבר הוי סילוק,
שפיר אמרינן דאין לב"ד לפסוק בדבר אלא במילתא 
דמסתברא שלא יתברר, אבל אי נימא דכל דאלים גבר 

 וכמו שכתב באמת בנ"י בדעת הרשב"ם,פסק הוא, 
פוסקים הב"ד בדבר,  הרי אף במה שאומרים כדא"ג 

רש הרשב"ם ב"איכא למיקם עלה אשר משו"ה פי
או שודא דמילתא" כמו שפירש, דאם יפסקו דיחלוקו 

דדייני אית בזה משום חוכא ואיטלולא אם יתבטל 
הדין, ואם יפסקו דכל דאלים גבר לית בזה משום 

)עי'   חוכא ואיטלולא, אף דהוי כמין פסק, וכמשנ"ת.
 קוב"ש אות קנ"ב.(

ם גבר כו' שכתב ועי' ר"י מגאש בסוגיין ד"ה כל דאלי
עלה דמילתא כגון  םבא"ד, וז"ל: ואי ליכא למיק

י' ההוא מידי דאסתפק לי' מעיקרי' דהוי לי' דהוה ל
ממון המוטל בספק היכא דאיכא דררא דממונא כגון 
המחליף פרה בחמור יחלוקו והיכא דליכא בינייהו 
דררא דממונא כגון ב' שטרות היוצאין ביום אחד 

כו', עכ"ל.  ומבואר מדבריו שודא דדייני כשמואל ו
ל ידי פירוש אחר ב"ליכא למיקם עלה דמילתא", דע

דליכא למיקם עלה דמילתא חשיב ממון המוטל 
בספק, ואילו באיכא למיקם עלה דמילתא אף דאנן 
עכשיו לא ידעינן של מי הוא, לא חשיב על ידי כך ממון 
המוטל בספק.  ולדידי' יסוד תירוץ הגמ' הוא דדווקא 

שני שטרות היוצאין ביום אחד דליכא למיקם בכגון 
המוטל בספק ואית  עלה דמילתא הוא דחשיב ממון

בזה דינא דיחלוקו לרב או דינא דשודא דדייני אליבא 
דשמואל, משא"כ בההוא ארבא.  ועי' לקמן אות 

 קנ"ה עוד בדברי הר"י מגאש.  
דטעמא דרב משום  -קנד(   תוד"ה רב אמר יחלוקו

עדי חתימה כרתי ולכך יחלוקו דסבר כר"מ דאמר 
כיון אפילו איכא עדי מסירה שנמסר לאחד קודם 

וברשב"ם   -דמתוך החתימה אין ניכר מי קודם וכו'
מבואר דמאי דלר"מ אמרינן דיחלוקו מטעם אחר 
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ני נמסר תחלה יום או יומים או חדש ואחר כך נמסר הש
לשני דמאחר שנכתבו ביום אחד מסתמא גם ביום אחד 
נמסרו כמו שמוכיח לשון הכתוב בשטר", אשר מבואר 
מדבריו דמהאי טעמא חשיב ליכא למיקם עלה דמילתא אף 
דודאי אם יבואו עדים שנמסר תחילה שפיר מהניין לומר 
דהוא זה שקנה, וצ"ע.  וגם יש לעיין בדבריו דהא בתחילת 

מינן ולדידי' אמאי דנמסרו בב' ימים נפרדים דבריו לר"מ קיי
סירה הראשונה שיקנה הראשון, וצ"ב.  אך נראה מהניא מ

דל"ק, דמאי דאמרינן דמסתמא לא ניתן בימים אחרים כיון 
דנכתבו ביום אחד שפיר הוי כמין הוכחה למיחשב על ידי כך 
לליכא למיקם עלה דמילתא.  ומאי דכתב דאילו הוה אתיין 

ב' ימים הוה מהני אף לדעת ר"מ, אין זה  עדים שנמסרו
סירה, אלא דמאחר שנתן לאחד קודם שנתן מדין עדי מ

 לחבירו הרי זה מוכיח שנתכוין לתת לו, וז"פ.
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הוא, דכיון דאין כותבין שעות וכתב היום סתם, לא 
.  ועד"ז כתב רש"י זיכהו בכתב זה אלא בערב

ר"מ כיון דלא כתבו שעות גלי בכתובות צ"ד, דל
ומשמע  דעתייהו דאין מקפידין על הקודם לחבירו,

מדבריהם דבלאו הך גילוי דעת לא היה חסרון מצד 
עצם החפצא דהשטר.  ופשוט דהתוס' לשיטתייהו 
אזלי בזה דס"ל בגיטין דעיקר חפצא דהשטר לר"מ 
הוא המוכח מתוכו, אכן בדברי רש"י מבואר שם דלא 

א יסוד דמוכח מתוכו, אשר זהו דלא ס"ל הכי וליכ
בגיטין הארכנו כתוב רש"י והרשב"ם כדברי התוס', ו

 ביסוד זה.
אבל  -(     תוד"ה ושמואל אמר שודא דדייניהקנ

נכתב בב' ימים לזה שנכתב תחלה קנה שניכר מתוך 
אע"פ שמסר לזה מתחלה  םהחתימה שזה נכתב קוד

"ק קנה דאח"כ כשמסר גם לזה זכה משעת חתימה דה
עי' תוס'   -אביי בפ"ק דב"מ עדיו בחתומיו זכין לו

ב"מ דף כ' ע"א ד"ה שובר בזמנו טורף דהא דעדיו 
בחתומיו זכין לו הוי תקנת חכמים.   וע"ש 
במהרש"א, דהיינו דווקא לר"א, אבל לר"מ דעדי 

מיו זכין לו מדאורייתא, וכן חתימה כרתי עדיו בחתו
ין פרק מבואר מדברי הרמב"ן בספר הזכות בגיט

המגרש, ע"ש שהוכיח ממאי דאמרינן עדיו בחתומיו 
זכין לו דס"ל לר"א דאף עדי מסירה כרתי ולעולם 
מהני גם עדי חתימה, אשר מבואר מדבריו דלר"מ 
אתי שפיר, והיינו כנ"ל.  ומבואר מדבריו דהא דעדיו 

ין לו היינו מעיקר הדין.  והתוס' לשיטתם בחתומיו זכ
 דדווקא עדי מסירה כרתי, שכתבו בגיטין דף ד' ע"א

ס"ל דע"כ הא דעדיו בחתומיו זכין לו לר"א אינו אלא 
 מתקנת חכמים.

ועי' ברא"ש פ"ק דב"מ סי' ל"ו דאמאי דאמר רב אסי 
שם דף י"ג דהא דכותבין שטר ללוה אע"פ שאין מלוה 

נאה, הקשה אמאי בעינן בזה עמו מיירי בשטרי הק
מפלוני מנה קנין, הרי "כיון שכתב בשטר פלוני לוה 

נשתעבדו נכסי לוה למלוה אף בלא קנין דשיעבודא 
דאורייתא שכל מה שאדם חייב נכסיו משועבדים 
לפרוע".  ולכאורה תמוה, דלמש"כ התוס' דאין הא 
דעדיו בחתומיו זכין לו אלא מדרבנן, מה הוקשה לו, 

למימר בפשטות דלית לי' לרב אסי הך  הרי איכא
"ל  מדבריו דס"ל .  והוכיח מו"ר זצתקנת חכמים

דדינא דאביי דעדיו בחתומיו זכין לו דאורייתא הוא, 
ואף דהרא"ש לשיטתו ס"ל דק"ל כר"א וס"ל דדווקא 

 עדי מסירה כרתי, והוא דלא כדברי התוס'.  
והנה מבואר מדברי התוס' דמהני הא דאביי אפי' 

ן מתנה למימר דאם נחתם השטר תחילה, אף אם לעני
"מ אח"כ כשנמסר זה נמסר השטר האחר תחלה מ

שנחתם תחילה הרי הוא זוכה למפרע משעת חתימה.  
ועי' ברא"ש פ"ק דב"מ סי' מ"ט שדקדק מדברי 
הרי"ף "דבשטר מתנה או מכר אם מכר המוכר או 
הנותן את הקרקע לאחר בין חתימת השטר למסירתו 

דיו בחתומיו זכין לו משעת החתימה ואין דלא אמר ע
ימה למסירה אלא דוקא במכירתו כלום שמכר בין חת

לענין שעבוד דלא ליהוי שטר מוקדם אז עדיו 
בחתומיו זכין לו אבל לענין מתנה או מכר אם מכר או 
נתן אותו קרקע לאחר בין חתימה למסירה נתבטלה 
זיכוי החתימה כיון שנתנו לאחר קודם שיבא השטר 

 ליד הראשון".
והנה לדברי הרמב"ן הנ"ל בספר הזכות בהמגרש 

אי דעדיו בחתומיו זכין לו כפשוטו, דמאחר מבואר מ
דמהניין עדי החתימה לאשווי שטרא שפיר חיילא כח 
השטר משעת חתימה, ואף דבעינן אח"כ מסירה, מ"מ 
לאו מדיני השטר הוא ומאחר דהאשווי שטרא הוא על 

כא למימר דחיילא שעבודא ידי עדי החתימה שפיר אי
המכר משעת חתימה, או דאם אך נמסר אח"כ חיילא 

או המתנה למפרע, דזהו מדיני השטר.  אכן לדעת 
הסוברים דדווקא עדי מסירה כרתי צ"ב לכאורה 
האיך שייך דין דעדיו בחתומיו זכין לו, הרי אין עדי 
החתימה פועלים כלום בשטר, ואף האשוויי שטרא 

נימא דקנה  ךדי עדי המסירה, והאינעשה דווקא על י
הוי הך מילתא  למפרע משעת חתימת העדים, בין אי

 דאורייתא בין אי הוי מדרבנן.

והמוכרח לכאורה מזה, דאף דנימא דווקא עדי 
 פועלת אתמסירה כרתי, מ"מ אין פירושו דהמסירה 

דבכדי הקנין, דלעולם כח הקנייה הוא בהשטר עצמו, 
סירה, כלומר, שיהא שיעשה השטר לשטר בעינן מ

אשר בזה ס"ל להרא"ש דמאחר השטר של הקונה.  
צם כח הקנייה הוא בהשטר עצמו, על ידי חתימת דע

העדים בהשטר חל בשטר הך דינא דאם אך תיעשה 
והתוס' ס"ל   של הקונה קנוי לו הדבר כבר מעכשיו.

דמדאורייתא ליכא דבר כזה, דמאחר דדווקא עדי 
ו עדי החתימה דבר זה, מסירה כרתי לא שייך שיפעל

ים ורק מתקנת חכמים הוא דמהני.  אכן גדר הדבר
 הוא כנ"ל. ועדיין צ"ע בזה, ואין כאן מקומו.

דהא בסוף פ"ק דגיטין  -(     תוד"ה שודא דדייניוקנ
גבי הולך מנה לפלוני קאמר מה שירצה שליח יעשה 

ולכאורה קשה עוד יותר,  -וקרי לי' התם שודא
דמה שירצה שליח יעשה ר"ל לפי דיעו"ש שכתב רש"י 

ו יפה מה שראה בדעתו של משלח אם היתה עינ
במתנה זו ואוהב את המקבל ואת בניו, והוא תמוה 
לכאורה, דהא מבואר שם בהמשך הסוגי' דהספק הוא 
ספיקא דדינא אי הולך כזכי ואי אמרינן מצוה לקיים 
דברי המת, ומה שייך בזה לומר דיתן למי שנראה 

ובפרט על הצד ח שהיה רוצה לתת, דעתו של משל
וצ"ע.  והא המת, דהספק הוא בדין מצוה לקיים דברי 

מיהא חזינן מדברי רש"י דעל אומד דעת שייך לומר 
"מה שירצה שליח יעשה", דאין ר"ל שיעשה מה שבא 
לו, אלא שיהא רצונו לעשות ע"פ מה שנראה לו, ובהכי 

    מתיישבא לכאורה קושיית התוס'.
מוכח לכאורה מזה, דאף לשיטת רש"י, ואשר 

כיה ומתנה הרשב"ם, ודעמי' )הרמב"ם פ"ה מהל' ז
ה"ו ופי"א שם ה"ג(, אין בכלל דין שודא דדייני לפסוק 
עצם הספק ע"פ הכרעה לאיזה צד מן הספק, אלא 
לעולם הרי הוא תלוי בדעתו ורצונו של הדיין )או 
השליח(, אלא דס"ל דכן הוא צורת הפסק דשודא 

יני לתת למי שנראה לו שהיה הנותן רוצה לתת, דדי
הוי באמת הכרעה על עצם ואיכא אופנים דעל ידי כך 

הספק, כגון בשני שטרות היוצאין ביום אחד, ואיכא 
אופנים דאין בזה הכרעה לצד אחד מן הספק, כגון 
ההיא דגיטין, ובכל מקרה מעלת שודא דדייני הוא 

 זכו הבעלים האמיתיים בשלהם. דיתכן ד
לומר דהתם בגיטין הוי תקנה יש להוסיף וועוד 

דיינא דעלמא, דהא לכאורה מיוחדת ואינו דין שודא ד
הו"ל לאוקמי' בחזקת מ"ק, ע"ש בתוס', ומ"מ שפיר 
תלו הך מילתא בכתובות  צ"ד בפלוגתא דרב ושמואל 
הי מינייהו עדיפא, דמאחר שתיקנו דלא נוקים 

או שודא  הך מילתא אי נימא יחלוקו בחזקת מ"ק, 
ובהכי אתי נמי   מיתלא תליא בפלוגתת רב ושמואל.

תוס' בהמשך דבריהם על דברי הר"ח שפיר משה"ק ה
דלא אמרינן שודא אלא בקרקע, דבהך דגיטין הרי 
תקנה מסויימת היא, וכנ"ל.  וכן אתי שפיר הא 

 דאמרינן התם שודא אף דלאו גברא רבא הוא.
מההיא על דברי הרשב"ם ודעמי' ומשה"ק התוס' 

דקידושין, ע"ש ברש"י, דאף שדן למי היה רוצה לתת 
דתליא בנדיבות לב דהדיין, ועד  חשיב ד"ז מילתא

כמה דתלוי הדבר בנדיבות לב, אף דהוא לשים לבו מי 
היה אוהב יותר, לא מכרעא מילתא דבפעם הב' יצא 

 לו כמו שיצא לו בפעם הא'.  
והא הכא דאיכא  -(     רשב"ם ד"ה יחלוקוזקנ

מיקם עלה דמלתא אם יבאו עדים ויעידו ברשות מי ל
 -ינן כל דאלים גבר וכו'ילדה ואפילו הכי לא אמר

מבואר מדבריו דקושיית הש"ס היתה דנימא גבי 
מחליף פרה בחמור כל דאלים גבר מאחר דאיכא 

בסוגיין, וכן למיקם עלה דמילתא.  אכן מדברי התוס' 
מסוגיין שהקשו  דלכאורה מבואר לקמן דף ק"ה ע"א, 

דק"ל כסומכוס מבואר שפירשו דלא כדברי הרשב"ם, 
שב"ם ליכא הוכחה מסוגיין כלל, דאילו לדברי הר

דאף דלא ק"ל כסומכוס, מ"מ יקשה עלי' אמאי לא 
אמרינן כל דאלים גבר כיון דאיכא למיקם עלה 
דמילתא, דהא בהך מילתא לא פליגי סומכוס ורבנן.  

ושיית הש"ס שפירשו בקאלא מבואר מדברי התוס' 
, דכמו דחזינן גבי דנימא אף לגבי ארבא דיחלוקו
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חמור דאף דאיכא למיקם עלה דמילתא מחליף פרה ב
 אמרינן דיחלוקו, כמו כן נימא גבי ארבא.

ומה שלא פירשו התוס' כדברי הרשב"ם אשר לפי 
דבריו לא קשיא קושייתם כלל, אפשר דהיינו ע"פ מה 

ר יסוד ליכא שנתבאר לעיל אות קנ"ב  דנחלקו בעיק
למיקם עלה דמילתא וגדרו, דלהרשב"ם ביאורא 

יר איכא סיבה למימר יחלוקו או דמילתא הוא דשפ
שודא דדייני, רק מאחר דשייך שיתבטל הדבר יראה 
כחוכא ואיטלולא אשר מש"ה אמרינן דכל דאלים 

אין לב"ד דגבר.  אכן לדעת התוס' גדרא דמילתא הוא 
דסביר להניח  לפסוק יחלוקו או שודא אלא היכא

שלא יתברר הדבר, והיינו בדליכא למיקם אמילתא.  
שר די"ל דה"ט דנאדו התוס' מביאורו של ועפ"ז אפ

הרשב"ם בקושיית הש"ס,דלדידהו ע"כ דיסוד הקושי' 
היא דחזינן דאיכא למימר דיחלוקו הגם דאיכא 
למיקם עלה דמילתא, אשר זה לא הוי אלא לסומכוס, 

ה ולא יחלוקו.  אבל רבנן הרי אמרו הממע"
ולהרשב"ם לשיטתו שפירש דלעולם איכא סיבה 

או שודא דדייני, רק דהיכא דאיכא  למימר יחלוקו
למיקם עלה דמילתא לא אמרינן הכי שלא יראה 

לדידי' שפיר איכא למימר כנ"ל, כחוכא ואיטלולא, 
דיסוד הקושי' אינה מעצם דין יחלוקו שאמר 

סיבה למימר יחלוקו סומכוס, אלא ממאי דאף דאיכא 
היה לו לומר דכל דאלים גבר מאחר דאיכא למיקם 

ובנקודה זו ליכא פלוגתא דסומכוס עלה דמילתא, 
 ורבנן, וכמשנ"ת.  שו"ר שעד"ז ביאר מו"ר זצ"ל.

אלא דבגוף דברי הרשב"ם צ"ב לכאורה האיך הוה 
שייך למימר גבי מחליף פרה בחמור כל דאלים גבר, 

ציא וך נימא כדא"ג לההרי התם איכא מ"ק והאי
ממ"ק, דלשיטת התוס' דהיתה קושיית הש"ס דאף 

יחלוקו אתי שפיר, אבל להרשב"ם דארבא נימא ד
יקשה כנ"ל.  וכן יקשה במאי דהוקשה לו להרשב"ם 
אמאי לא נימא בזה שודא דדייני, דהאיך נימא שודא 

 היכא דאיכא מ"ק.
והמוכרח לכאורה בדברי הרשב"ם, דמאי דס"ל 

לא אזלינן בתר חזקת הממון אינו משום לסומכוס ד
ית ס"ל דס"ל דדינא הוא דחולקין, אלא אדרבה, ראש

דבממון המוטל בספק לא אזלינן בתר חזקת מ"ק, 
ומאחר דלא אזלינן בתר חזקה שוב ס"ל דדינא הוא 

ויסוד המח' דסומכוס ורבנן הוא בזה, אי דיחלוקו.  
מוקמינן בממון המוטל בספק אחזקה, דרבנן ס"ל 

אשר מוקמינן ואילו סומכוס ס"ל דלא מוקמינן.  ד
לסומכוס לא לפ"ז שפיר הקשו בסוגיין דמאחר ד

אזלינן בתר חזקת מ"ק, יהא הדין דכל דאלים גבר, 
ושפיר הוקשה לרש"י דנימא דיהיה הדין בזה שודא 

 דדייני.  וכן אמר בזה מו"ר זצ"ל.
והביא מו"ר זצ"ל בזה דברי הטור סו"ס קל"ט שכתב, 

ויש דבר שחלוקים עליו ואין אחד' מהם מוחזק  וז"ל:
ליף פרה בחמור ואעפ"כ לא אמרינן כדא"ג כגון המח

וילדה וכן המוכר שפחתו וילדה וכל אחד אומר 
ברשותי ילדה דאזלינן בתר חזקה דממונא ומוקמינן 

תו ולה בחזקת מרא קמא אפי' אם אינה עומדת ברש
כא אלא עומדת באגם וכו' וכן כל כיוצא בזה דאי

דררא דממונא וכו', עכ"ל.  והוא ע"פ תירוץ הגמ' 
א.  נאיכא דררא דממו בסוגיין דבמחליף פרה בחמור

ה צ"ע, דמבואר דבלאו הך מילתא רואכאכן דבריו ל
דשאני היכא דאיכא דררא דממונא שפיר הוה אמרינן 
בזה כל דאלים גבר אף דאיכא מ"ק, והא ק"ל כרבנן 

ה שייך למימר דהממע"ה ולא כסומכוס, והאיך הו
דנימא בזה כדא"ג במקום דאיכא מרא קמא.  וד"ז 

של הרשב"ם בקושיית הש"ס בין יקשה בין לפירושו 
לפירושם של התוס', דלהרשב"ם שהקשו באמת 
דנימא בזה כדא"ג, הא לא הקשו אלא אליבא 
דסומכוס, וכנ"ל, אבל לרבנן ודאי דדינא הוא 

ם של דהמוציא מחבירו עליו הראיה, ואילו לפירוש
התוס' מעולם לא הקשו דנימא בזה כדא"ג, אלא 

ו, וכנ"ל.  ומדברי הקשו דנימא בההוא ארבא יחלוק
הטור מבואר לכאורה דקושיית הש"ס היתה דנימא 
במחליף פרה בחמור כדא"ג, והקשו כן אפי' לרבנן 
דס"ל בעלמא דהממע"ה, וזה תמוה לכאורה האיך 

 נימא כדא"ג במקום דאיכא מ"ק, וצ"ע.

יעויין ב"מ דף ק' דהקשו בגמ' "ונוקמיה בחזקת  והנה
א מו"ר זצ"ל בשם מ"ק וליהוי אידך הממע"ה", והבי

ינן ברשות ממרן הגר"ח זצ"ל לדקדק דרק אחר דמוק
מ"ק הוא דחל בזה דין הממע"ה.  ועפ"ז אפשר די"ל 
דאף לרבנן גם במקום דאיכא מ"ק הוה שייך למימר 

וא למימר כדא"ג, דכיון דבעצם הוי ספק ובדין ה
כדא"ג, ועל ידי דינא דכדא"ג לשיטת הרא"ש והטור 

ין הלה יכול לתפוס ממנו, נעשה הגובר מוחזק וא
והתופס ממנו הוי גזלן, בזה לא מוקמינן ברשות מ"ק 
ולא חייל בזה דין הממע"ה מצד המ"ק, וע"ז משנינן 
דהיכא דאיכא דררא דממונא לא חייל דין כדא"ג, 

א התופס מהגובר נעשה כלומר, לא חייל דינא דיה
גזלן, ומאחר דאין הגובר נעשה מוחזק שפיר מוקמינן 

המ"ק ואמרינן דהממע"ה, והן הן דברי הטור בחזקת 
דהיכא דאיכא דררא דממונא לא אמרינן כדא"ג, אבל 
היכא דליכא דררא דממונא שפיר איתא לדין כדא"ג 

 אף למאי דק"ל כרבנן דהממע"ה, ועדיין צ"ע בזה.
שכתבנו דתירוץ הגמ' דהתם איכא דררא דממונא ומה 

י סברא הוי סברא אמאי לא שייך לומר כדא"ג ולא הו
לחייב יחלוקו, מוכרח כן בדברי הרשב"ם, דבמה 
שתירצו דאיכא דררא דממונא הוקשה לו בד"ה התם 
דאכתי נימא שודא דדייני, ואילו היתה הסברא 
 דדררא דממונא סברא אמאי בעינן למימר דיחלוקו,

מה הוקשה לו, אע"כ דלא מהניא הך סברא אלא 
אכן   ל.למימר אמאי לא אמרינן כדא"ג, וביאורו כנ"

לשיטת התוס' דיסוד קושיית הש"ס היתה דנימא גבי 
, ע"כ דיסוד התירוץ הוא סברא יחלוקוארבא 

ביחלוקו, דלא אמרינן יחלוקו אלא היכא דאיכא 
 דררא דממונא.

"ה אי דמר לא דמר והנה בתי' הגמ' הביא הרשב"ם בד
דיש מפרשים דהאי ומאי שנא המחליף וכו' אדשמואל 

ולדיעה זו הכא חזינן יחלוקו.  פריך, דקאמר שודא ו
ע"כ דתי' הגמ' הוא ע"ד התוס', דלא אמרינן דיחלוקו 
אלא היכא דאיכא דררא דממונא, ודלא כדברי 

 הרשב"ם עצמו, ויתכן דבהכי פליגי.
דברי הרי"ף בכתובות  זצ"לובהאי ענינא, הביא מו"ר 

פרק הכותב )מ"ה ע"ב בדפי הרי"ף(, שכתב כדברי 
דינא דשודא דדייני אלא בשטרי התוס' דלא נאמר הך 

קנין ולא בשטרי הלואה וכדומה, והביא דיעה  דאף 
בשטרי הלואה אמרינן הכי, והוכיח דלא כדבריהם, 

צו בגמ' אהך קושי' מב' שטרות רדא"כ אמאי לא תי
ום א' דדווקא התם דאיכא דררא דממונא היוצאים בי

הוא דאמרינן שודא דדייני משא"כ בההוא ארבא 
, אע"כ דהא דשמואל הוא א דממונאדליכא דרר

.  דווקא בשטרי מתנה, אשר אין בזה דררא דממונא
)ואגב, מבואר מדבריו שפירש דדררא דממונא דר"ל 
שייכות ממון, וכדברי הרשב"ם, ולא דר"ל דהוי ספק 

א טענותיהם כדברי התוס'.(  ומבואר מדבריו ד בללב"
דמאי דאיכא דררא דממונא הוי סברא למימר שודא 

ייני, אשר זו היא סברא הפוכה ממאי דס"ל להי"מ דד
ברשב"ם.  גם צ"ב עצם הדבר האיך הוי דררא 
דממונא סברא למימר שודא דדייני, והיכן מבואר דבר 

דהוי זה בסוגיין.  והפשוט בזה, דהרי"ף פירש דהא 
דררא דממונא הוי סברא דלא נימא כל דאלים גבר, 

, דדייני ושוב ממילא אמרינן או דיחלוקו או שודא
ולעולם אין דררא דממונא סברא ישירה דנימא שודא 
דדייני, אלא סברא הוא דלא נימא כדא"ג ושוב 
ממילא דינא כדקאי קאי, יחלוקו או שודא דדייני, 

ואין בזה משום למר כדאית לי' ולמר כדאית לי'.  
סברות הפוכות לי"מ שהביא הרשב"ם, אלא 

ל דיסוד פלוגתייהו בהכי, דהי"מ ברשב"ם הרי ס"
דדווקא היכא דאיכא דררא  התי' דדררא דממונא הוא

דממונא הוא דאמרינן יחלוקו, כלומר, דסברא היא 
ביחלוקו, דהדררא מחייב יחלוקו, אשר ממילא מחייב 

ואילו הרי"ף ס"ל ד"ז יחלוקו ולא שודא דדייני, 
דלעולם אין יסוד התי' דהדררא מחייב יחלוקו, אלא 

ליכא למימר כדא"ג, ושוב דמשום דהוי דררא דממונא 
ממילא הוי דינא או יחלוקו או שודא דדייני, וכנ"ל, 

 וז"פ.
)אלא דגוף ראיית הרי"ף צ"ב, דאף אי נימא דנאמר 
דינא דב' שטרות היוצאים ביום א' גם בשטרי הלואה, 
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מ הרי נאמר נמי בשטרי מכר ומתנה דלית בהו מ"
דררא דממונא, והאיך היה שייך לומר דהתם איכא 

 רא דממונא משא"כ בההוא ארבא, וצ"ב.(דר
והנה בדברי הר"י מגאש בסוגיין אשר הבאנו לעיל 
אות קנ"ב הביא החילוק בין איכא דררא דממונא 
לבין ליכא דררא דממונא לחלק בין דינא דהמחליף 

מור לבין דינא דשני שטרות היוצאין ביום פרה בח
אחד, דבהמחליף פרה בחמור דאיכא דררא דממונא 

ן דיחלוקו ואילו בההיא דב' שטרות אמרינן אמרינ
שודא דדייני.  ומבואר לכאורה מדבריו שפירש סוגיין 
כדברי הי"מ שהביא הרשב"ם, דקושיית הש"ס מהא 

בי דמחליף פרה בחמור היתה על דברי שמואל דאמר ג
ומבואר להדיא מדבריו שם   ב' שטרות שודא דדייני.

אינו אלא  דמאי דמהני דררא דממונא דנימא דיחלוקו
היכא דליכא למיקם עלה דמילתא.  ופירושא 
דמילתא,  דדווקא על ידי הא דליכא למיקם עלה 
דמילתא הוא דחשיב ממון המוטל בספק, ובממון 

א או המוטל בספק תליא דינא באי איכא דררא דממונ
ליכא, דאי איכא דררא דממונא, דפירש הר"י מגאש 

בזה גם לפני בתשו' סי' י"ד דר"ל שייכות והתלות זה 
הספק, בממון המוטל בספק כגון זה שייכות ב' 
הצדדים מחייב דין יחלוקו.  אבל בדליכא דררא 
דממונא, דינא דממון המוטל בספק הוא למימר שודא 

א לא חשיב ממון .  ובאיכא למיקם עלה דמילתינידדי
המוטל בספק כלל אשר ממילא לא פסקינן בזה לא 

איכא דררא דממונא, שודא דדיינא ולא יחלוקו ואף ד
דהא אין יסוד הדררא בעצם הספק כמו לשיטת 
  התוס'.  ועי' רמב"ן דפליג על דברי הר"י מגאש בזה.

והנה כל דברי הר"י מגאש לא שייכי אלא לשיטתו 
חליף פרה בחמור היתה שפירש דקושיית הש"ס מהמ

אדברי שמואל, אבל לדברי שא"ר דהקושיא היתה על 
כדבריו, דהא ארבא ליכא דינא דארבא, מוכח דלא 

למיקם עלה דמילתא, ואילו המחליף פרה בחמור 
יכא למיקם אמילתא, ומדלא תירצו הכי אלא חילקו א

בין איכא דררא דממונא וליכא דררא דממונא מבואר 
ממונא דינא הוא דיחלוקו אף דאם אך איכא דררא ד

דאיכא למיקם עלה דמילתא, או מטעמא דהרשב"ם 
ליכא למימר כדא"ג ושוב  דמחמת הדררא דממונא

ממילא אמרינן דיחלוקו, או מטעם התוס' דהא 
 דאיכא דררא דממונא מחייב דינא דיחלוקו.

ובהכי יתבאר  היטב מאי דנאדו הי"מ ברשב"ם 
וא לכאורה דה ףמפירושם של הרשב"ם ושא"ר, א

סדר דברי הש"ס, וכמו שהעיר הרשב"ם, בהפשוט 
א קושי' דהא למה שנתבאר מדברי הר"י מגאש ליכ

כלל אמאי אמרינן גבי מחליף פרה בחמור יחלוקו 
ואילו בההוא ארבא אמרינן דכל דאלים גבר, דבההוא 
ארבא דאיכא למיקם עלה דמילתא לא חשיב כלל 

נן בי' ממון המוטל בספק, אשר על כן לא אמרי
דליכא למיקם  דיחלוקו, משא"כ במחליף פרה בחמור

ספק, וע"כ עלה דמילתא, שפיר חשיב ממון המוטל ב
דלא הקשו אלא מההוא דב' שטרות אליבא דשמואל, 
דאף התם ליכא למיקם עלה דמילתא ומ"מ אמר 

 שמואל שודא דדייני ולא יחלוקו, ודוק.
: )ויעו"ש עוד בדברי הר"י מגאש שכתב, וז"ל בא"ד

והני מילי היכא דתרווייהו קא אמרי ברי אבל היכא 
ון דההיא דחד מינייהו קאמר שמא ואידך אמר ברי כי

מידי לאו ברשותי' דחד מינייהו הוא מוקמינן לי' 
ך מוציא דברשותא דההוא דקאמר ברי והוה אי

מחבירו דקיימא לן ברי ושמא ברי עדיף וכו', עכ"ל.  
רינן אוקי ממונא ור"ל, דאף דהיכא דאיכא מוחזק אמ

בחזקת מרי', מ"מ היכא דליכא מוחזק שפיר נקטינן 
מוקמינן ש"כ דבברי ושמא דברי ושמא ברי עדיף.  וממ

מבואר לה ברשות הברי והוי אידך מוציא מחבירו, 
דלדידי' אין פירושא דברי ושמא ברי עדיף דמניחין 

דמאחר כהברי וזוכה בטענתו, אלא גדרא דמילתא, 
ברי והאחר טוען שמא, רואין אות ב"ד דהוא טוען 

כאילו הוה המוחזק ושוב חל על האחר חובת הבאת 
 ראיה.(

 "בל"ה  ע
ששל טענתייהו מהכא  -קנח(  תוד"ה דררא דממונא

לדבריהם מגדיר דררא דממונא  -יש ספק לב"ד וכו'

את החפצא דהפסק דחשיב ממון המוטל בספק, 
וממון כזה המוטל בספק לסומכוס חולקין.  
ובראשונים פירשו דררא דממונא באופן אחר, 
דמקודם היה ודאי של אחד ובסוף ודאי של שני 

לשניהם צד זכות, ובזה יתכן )אך י"ל דגם ונמצא דיש 
בזה הוי גדר בעצם הספק( דאין זה גדר בחפצא 
דהספק אלא בזכות בעלי הדבר לומר יחלוקו.  וכן 
מוכח בדברי הר"י מגאש הנ"ל דס"ל דחשיב ממון 

מוטל בספק על ידי דליכא למיקם עלה דמילתא, ה
וע"כ דמאי דבעינן דררא דממונא הוא לזכותם 

 לא בעצם החפצא דהספק.ביחלוקו ו
בב"ד מידו  -(     רשב"ם ד"ה אין מוציאין אותהטקנ

של זה השלישי ואע"ג דלא טעין מידי דשמא גם לב' 
ועי' רבינו יונה שהביא    -הראשונים אין להם חלק בה

פירושים, הא' כדברי הרשב"ם דמיירי שבא בזה 
השלישי ותפס שלא בטענה, והב', שתפס בטענה.  

דנהרדרעי ורב אשי, דנהרדעי ס"ל דכיון ויסוד המח' 
דכל אחד מהב' טוען שהוא שלו, מסתפקינן שמא אינו 
של אף אחד מהם אשר על כן מאחר שתפס, אף דאין 

"ל דהוי לעשות כן, מ"מ אין מוציאין מידו, ורב אשי ס
כאילו הוא של אחד משניהם אשר ממילא אם תפס 

לא כן הוא יסוד המח', א  השלישי מוציאין מידו.
דבסברת רב אשי איכא קצת נפ"מ בין ב' הדיעות 
ברבינו יונה, דלדיעה הא' דמיירי שתופס בלא טענה, 
סגי במאי דאמרינן דלרב אשי מסתמא שדה זו של 

ישי מוציאין אחד מהשנים בכדי דנימא דאי תפס של
דכיון דמסתמא הוא של אחד משניהם לא תהני מידו, 

ו לדיעה הב' ואילתפסיתו של השלישי שלא בטענה.  
בעינן למימר דס"ל לרב דמיירי שבא השלישי בטענה, 

אשי דמאחר דפסקו דכל דאלים גבר כבר הוחזק 
הקרקע לשניהם, ודווקא משום כך הוא דלא מהניא 

 תפיסת השלישי בטענה.
שיהיה, מבואר מדברי הרשב"ם ורבינו יונה ואיך 

דלנהרדעי היינו טעמא דאין מוציאין משום דשמא 
ף אחד מהם.  ומדברי התוס' בד"ה אין אינו של א

מוציאין אותה מידו מבואר דלא כדבריהם, שהוקשה 
להם אמאי נימא דאין מוציאין מידו היכא דכתבו 
הרשאה זל"ז, ואילו  הוי טעמא דנהרדעי משום 

ינן שמא אינו של אף אחד מהם, מה הוי מהני דאמר
בזה הרשאה.  אלא מבואר שפירשו התוס' באופן 

לנהרדעי דכל אחד מהשנים אינו יכול  דס"לאחר, 
להוציאה מידו כיון דאין ידוע שהוא שלו, דשמא הוא 

 של האחר.
בב"ד מידו  -(     רשב"ם ד"ה אין מוציאין אותהסק

מה  -די וכו'של זה השלישי ואע"ג דלא טעין מי
שהוסיף " בב"ד ", ר"ל בזה דדווקא ב"ד הוא שאין 

ינים תפס מוציאין מידו, אבל אם אחד מבעלי הד
ממנו שפיר מהניא תפיסתם.  ומ"מ אמרו בגמ' לשון 
כללי ד"אין מוציאין אותה", דר"ל, דעל ידי תפיסת 
השלישי חל בי' דין מוחזק אשר אין מוציאין מידו, רק 

הדינים נפקע דין מוחזק דידי' אם תפס אחד מבעלי 
 ונעשו הם המוחזקים.

 (     רשב"ם ד"ה רב אשי אמר לעולם גזלן שלאסק
אבל אי  -הואיל ולא טעין מידי וכו' -רבים שמי' גזלן

טעין אין מוציאין מידו, דס"ל להרשב"ם דאם אך 
תפס בטענה לאו תפיסת גזל היא כלל ושפיר נעשה 

טענה כיון דמניחים מוחזק, רק היכא דתפס בלא 
שהוא של אחד מבעלי הדינים שפיר הויא תפיסתו 

 תפיסת גזל.
דמאחר  -א שמי' גזלן(     רשב"ם ד"ה ומאי לבסק

שבא לידו צריך להשיב לבעלים ולא להוציאה מתחת 
ידו ולהפקירה לשנים הראשונים וכל מאן דאלים גבר 
כדפסקינן לעיל ואי תפסינן לא מפקינן כש"כ זה 

מבואר מדבריו דדינא דלא  -זל בא לידו וכו'שבתורת ג
מפקינן לאו דווקא בב"ד נאמר אלא בכל אדם, ולעיל 

ה לא מפקינן כתב דמאחר שבא ממון ל"ד ע"ב ד"
ישראל ביד ב"ד אינן רשאין להפקירו, דמשמע קצת 

 דדין מסויים הוא בב"ד, וע"כ דלאו דווקא הוא.
משמע ומש"כ כדפסקינן לעיל ואי תפסינן לא מפקינן, 

לכאורה דמיתלא תליא הך מילתא בפלוגתא דהתם 
אי מפקינן או לא מפקינן )לבד הך סברא שכתב 
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"כ הכא דבתורת גזילה בא לידו וצריך בהמשך דכש
להשיב לבעלים(, ולכאורה למה שכתב לעיל דה"ט 
דמ"ד מפקינן דעל דעת כן תפסוה שאם לא יביא עדים 

שייך יחזירוהו וכל דאלים גבר, אשר טעם זה לא 
 הכא.

והנה מדברי הרשב"ם מבואר דאינו יכול התופס 
ם להוציאו לדין כל דאלים גבר אף דהיה הדין כן קוד

שתפס.  אך הרמב"ן בחידושיו כתב, וז"ל: ולא נראה 
לי שלא אמרו לא מפקינן אלא כשהיא ברשות ב"ד 
שאין ראוי להוציא דבר מרשותם למחלוקת עד 

זילה אם רצה שיבררו הדבר אבל אחד שתפס מהם בג
מוציאן מרשותו ולא דמי לגזל אחד מחמשה בני אדם 

ת שצריך לשלם גזילה לכל אחד ואחד דהתם מרשו
אחד מהם תפס ולשם יחזור וכו', עכ"ל.   ביאור 

דהיכא דתפסוה ממצב של מחלוקת ודין כל דבריו, 
דאלים גבר, לא נאמר דלא מפקינן אלא בב"ד, דדין 

רשאין להוציאו עד  שאיןשתפסוה מסויים הוא בב"ד 
שיתברר של מי הוא, אבל איניש בעלמא שתפס ממצב 

מצב שמשם  זה בגזילה, ודאי דחייב להחזיר לאותו
תפס, אשר על כן היכא דתפס ממצב של כל דאלים 
גבר שפיר יכול להחזיר למצב זה, רק היכא דתפס 
מאדם מסויים ואינו יודע מי הוא, חייב להחזיר 

דאינו יודע איזה מה' בני לאדם מסויים זה, והיכא 
והדגיש   אדם הוא צריך משו"ה להחזיר לכולם.

", ולכאורה הרמב"ן "אבל אחד שתפס מהם בגזילה
ת בית דין מונח שלא יחזירו אלא סר"ל בזה, דבתפי

למי שמתברר שהוא הבעלים, אבל זה שתפס בגזילה 
אין דבר זה מונח בתפיסתו, אשר על כן שפיר יכול 

ולדברי הרמב"ן, מאן דס"ל דם.  להחזירו למצב הקו
דליכא דין בב"ד להחזירו דאי תפסינן מפקינן, סברתו 

ואילו הרשב"ם כתב לעיל דווקא אחר שנתברר.  
בטעמא דמאן דאמר דמפקינן דהוא משום דעל מנת 
כן תפסו, אשר מבואר מזה להיפך, דבלאו הא דעל 
מנת כן תפסו הוה אמרינן מן הסתם דחייבין להחזיר 

האמיתיים דווקא, ובלא דין מסויים בב"ד, לבעלים 
אשר זהו דס"ל דבכל אדם הדבר כן דאינו מחזירו 

 ררים.אלא לבעלים המבו
ומדברי התוס' מבואר כדברי הרמב"ן בזה ודלא 
כדברי הרשב"ם, דלמאי דקאמר רב אשי דגזלן דרבים 
שמה גזלן פירשו דלא מיירי בתפס ממצב דכדא"ג, 

ודאי דיכול להחזירו והיינו משום דס"ל דבכה"ג  
למצבו הקודם, וכ"כ המהרש"א, ע"ש.  והתוס' לעיל 

ט דמ"ד באמת פליגי אדברי הרשב"ם שכתב דה"
מפקינן משום דעל מנת כן תפסו,  וכדמוכח 
מקושייתם על דברי הריב"א לעיל ל"ד ע"ב ד"ה ההוא 
ארבא, ע"ש שכתבו דלמ"ד מפקינן אתי שפיר, וזה 

 מתאים לשיטתם.
תב דבגזלן בסוגיין צריך לשלם לכל והנה הרא"ש כ

אחד ואחד, והרשב"ם לא הזכיר ד"ז, אלא דלכאורה 
ס בשט"מ בשם תוס' הרא"ש זו היא כונתו, וכן תפ

וע"ש עוד בשט"מ הנ"ל שכתב דמאי דחייב בדבריו.  
להחזיר לכל אחד מהם זהו דווקא פירות, אבל 

 הקרקע עצמה לא כיון דאינה נגזלת.
(     רשב"ם ד"ה אי דלי לי' צנא דפירי לאלתר גקס

 -ומדסייע לו הפסיד וכמודה שמכר לו דמי -הוי חזקה
דמהני דלה לי' צנא דהא לכאורה היה משמע מדבריו 

דפירי הוא משום דהוי הודאת בעל דין.  אכן לכאורה 
ליכא למימר הכי, דהא לישנא דהש"ס הוא דאי דלי 

ר"ל, דמצד חזקה לי' צנה דפירא לאלתר הוי חזקה, 
הוא דאתינן עלה, רק דהוי חזקה מיד.  וע"כ דכונת 
הרשב"ם במש"כ דהוי כמודה שמכר אין ר"ל דהוי 

דין דכמאה עדים דמי, אלא דמהניא הא הודאת בעל 
דהוי כמודה דליחשב חזקה לאלתר.  ולכאורה 

דבעלמא הרי חשיבא הקרקע בחזקת הביאור בזה, 
כדי שיחשב מרא קמא, ובעינן למעשה חזקה  ב

המחזיק כמוחזק, אכן היכא דדלי לי' צנא דפירי 

מהניא הא דהוי כמודה שיחשב המחזיק מיד כמוחזק 
   42ת חובת הבאת ראיה על המ"ק.בקרקע, ושוב מוטל

ועי' קצוה"ח סי' קל"ה סק"ב שהקשה על דברי 
הרמב"ן דלעולם הוי חזקה לאלתר אלא דאיכא 

דדלה לי'  ריעותא דאחוי שטרך, דנימא הכי גם בהך
צנא דפירי, דלא תהני משום דאיכא ריעותא דאחוי 
שטרך.  ובשער המשפט סי' קמ"ב סק"א כתב ליישב 

רי הרשב"ם דהוי הודאת בעל דין, ע"פ מה שהבין בדב
ובהודאת בעל דין לא איכפת לן במאי דאיכא ריעותא 
דאחוי שטרך.  אכן נתבאר לעיל דע"כ דאין כונת 

ן, דהא בגמ' איתא הרשב"ם לדין הודאת בעל די
דלאלתר הוי חזקה, ולא דזוכה משום הודאת בעל דין 

ובקצוה"ח כתב דה"ט דליכא הכא ריעותא דהמ"ק.  
טרך משום דאלימא חזקה דדלי לי' צנא דאחוי ש

איכפת לן במאי דאיכא  אמחזקה דעלמא ולדפירי 
ריעותא דאחוי שטרך.  ולמשנ"ת לעיל דף כ"ט 

אלא ריעותא  דלשיטת הרמב"ן אין אחוי שטרך
הדברים מבוארים היטב,  דאין זה כי אם בהטענה, 

היכא דבעינן שיזכה ויעשה מוחזק על ידי דתומך 
זקה בטענתו, אבל הכא נעשה מוחזק הרגלים לדבר דח

ולא על פי טענתו, אשר ממילא  על ידי הודאת המ"ק
ליכא נפ"מ כלל במאי דאיכא ריעותא דאחוי שטרך 

   בטענתו, ודוק.
פק הגרע"א בחו"מ סי' קמ"ב אי בדלי לי' והנה נסת

צנא דפירי מהניא חזקה שאין עמה טענה, ע"ש 
.  ולפי שדקדק מלשון הרמב"ם והטור דבעינן טענה

מה שביארנו בדברי הרמב"ן היה מקום לומר דבאמת 
די"ל דאף דאינו לא בעינן טענה, אלא דאין זה מוכרח, 

הוי זוכה מצד טענתו, מ"מ באין עמה טענה גריעותא 
 ולא מהניא.

והנה כתב הרמב"ם בפ"א מהל' מכירה הי"ז דדלי לי' 
צנא דפירי מהני לקנין חזקה, וע"ש במ"מ דמקורו 

יין דמבואר דדלי לי' צנא דפירי לאלתר הוי הוא מסוג
מבואר מדבריו החזקה.  ודברי הרמב"ם מבוססים על 

אף לחזקת ראיה בעינן מעשה דשם בהט"ו ובהל' ט"ז 
דמהניא לחזקת קנין, ע' לעיל אות מ"ג חזקה 

שהארכנו בזה.  ואיך שיהיה, מדברי הרמב"ם מוכח 
מפאת דמאי דמהני בסוגיין דלי לי' צנא דפירי אינו 

הודאת בעל דין אלא כפשטות לישנא דהש"ס דלאלתר 
 הוי חזקה, וכמשנ"ת.

ומתוך דברי הרשב"א לקמן דף נ' ע"ב מתבארת הבנה 
התם דבחפר בורות שיחין אחרת בזה, דאמאי דאיתא 

ומערות בשדה חבירו לאלתר הוי חזקה כתב הרמב"ן 
דאין זה אלא באשר נוגע לחזקת נזיקין אבל לא לענין 

ף הקרקע, אמנם הרשב"א כתב דמאחר חזקת גו
על היזק הקרקע בטוח  השראה את המחזיק ולא מיח

המחזיק שלא יערער עוד ואינו נזהר בשטרו "וכאידך 
לי לי' צנא דפירי לאלתר הוי דרבא דאמר ואי ד

חזקה".  ולדבריו נמצא דמאי דהוי חזקה לאלתר הוא 
משום דבכה"ג אינו נזהר בשטרו.  וע"פ דבריו אין 

וכן מבואר מדבריו   לה לקושיית הקצוה"ח.התח
דמצד חזקה אתינן עלה בסוגיין ולא מצד הודאת בעל 

 דין.
והנה הרשב"א לעיל דף כ"ט כתב בטעמא דחזקת 

דזה יודע דטפי לא מיזדהר כי לא  ז"ל בא"ד:ג"ש, ו
מיחה תוך שלש מיחזי כמערים לשתוק עד שיאבד זה 

דבדלי לי ראיותיו, עכ"ל.  ועפ"ז מובן היטב מש"כ 
צנא דפירי מאחר דיודע שאינו נזהר בשטרו מיד הוי 

ולדברי הרמב"ן נתבאר לעיל אי מחאתו מיד חזקה.   
דאחוי שטרך דף כ"ט דבאמת היה צריך להיות חסרון 

בטענה אף אחר ג"ש, אלא דתקנת חכמים היא דליהוי 
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הודאה לענין ששלל מעצמו הכח למחות ולומר שלא מכרה 
חה עד עכשיו, דמאי ושוב ממילא הוי חזקה ממה שלא מ

נן דעד אז היה לו למחות דבעלמא בעינן ג' שנים הוא דאמרי
ורק אחר ג' שנים יש לו להמחזיק טענה אמאי לא מחית, אך 
בנ"ד דשוב אינו יכול לומר שלא מכרה, שהפסיד מעצמו 

 האפשרות למחות שוב הוי חזקה מיד.
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החזקה במקום השטר אחר ג"ש, ולדידי' אף דבחפר 
רו וכמש"כ הרשב"א, מ"מ בו בורות אינו נזהר בשט

לא הוי חזקה בכך, דעד ג' שנים לא הויא טענת לקוח 
ולדידי' מאי דדלי לי' צנא דפירי הוי   דידי' טענה.

ר הוא, דהודאת המ"ק משוי חזקה לאלתר מטעם אח
 לי' מוחזק, וכמשנ"ת, ודוק.

לבעל השדה  -(     רשב"ם ד"ה מאי הוה לי'דקס
ו לפירות של שלש למעבד נמצא שכל המוריד את חביר

שנים או יותר יפסיד קרקע שלו הואיל ולא יהא נאמן 
מבואר מדבריו   -לאחר שלש לטעון לפירות הורדתיו

תיחשב מחאת דיסוד קושיית הש"ס היתה דלא 
המ"ק מחאה ולעולם תהא חזקת המחזיק חזקה, וכן 
פירשו התוס' בד"ה ואי לפירות אחתי' וכו'.  והדברים 

דלס"ד דהש"ס לא חשיבא לכאורה צ"ב, דמאחר 
מחאתו דלפירות הורידו למחאה לשבור החזקה, 

האיך הויא חזקה כלל, הרי אינו יכול למחות.  
ת דקושיית ובחידושי הרשב"א בסוגיין פירש באמ

הש"ס היא דכיון דלא הו"ל למחויי אין כאן סיבה 
לחזקה, ע"ש, ועי' פירוש רבינו גרשום לקמן דף ל"ח.  

יטת התוס' דחזקה הויא והנה למה שנתבאר בש
ביסודה תקנת חכמים, ומצד אחד תיקנו דעל ידי ג"ש 
הויא בחזקתו, ומצד השני תיקנו דמחאה שוברת 

ס"ד תקנת החזקה חזקה, שפיר איכא למימר דלהך 
במקומה עומדת, ומאחר דלא הויא מחאה דלפירות 
הורידו מחאה אין המחאה שוברת החזקה.  אכן 

הכי, דהא כתב לקמן דף בדברי הרשב"ם ליכא למימר 
ל"ח ע"א ביסוד דין החזקה דהוא  דמצי אמר 
המחזיק אמאי לא מחית תוך שלש, ע"ש ד"ה לעולם 

איך ס"ד דהוי ולדידי' יקשה  כנ"ל, הקסבר וכו', 
חזקה, הרי כיון שאינו יכול למחות שוב אין המחזיק 

וכן ממש"כ   יכול לומר לו אמאי לא מחית, וצ"ב.
וך ג' לא הוי חזקה הוא משום בסוגיין דטעמא דבת

דהו"ל לאזדהורי בשטרא מבואר דלא כדברי התוס', 
דאילו לדברי התוס' פשוט דמאי דבתוך ג' לא הוי 

קנו אלא ג' שנים, על כן צ"ב חזקה הוא משום דלא תי
 כנ"ל.

וחידש בזה מו"ר זצ"ל, דכל הטעמים שנאמרו בחזקת 
ג"ש אינן אלא היכא דאיכא למיחש שמא נחית 

ע בגזילה, בזה הוא דבעינן טעם לחזקה נגד לקרק
חזקת המ"ק, אבל בכגון נ"ד דהא מיהא ודאי  

ה זהפירות שלו ואין תפיסתו בהך קרקע בגזילה, בד
בינן לי' למוחזק, דשפיר נעשה מוחזק שפיר הוה חש

על ידי תפיסתו כמו בחזקת מטלטלין כיון דליכא 
ולכך מאי דלא הוי חזקה   למיחש דבגזילה נחית.

פחות מג"ש אינו אלא משום שהיה לו ליזהר בשטרו, ב
דאל"ה שפיר הוה חשבינן לי' מוחזק.  ושפיר ס"ד 
דהיכא דלפירות הורידו אין מחאתו מחאה ושפיר הוי 
חזקה.  והנה בהא דהיכא דאמר לפירות הורדתיך לא 

א דדלי לי' צנא דפירי חזקה תוך ג"ש כתב ההוי 
חזיק אחוי הרשב"ם דהיינו משום דאמרינן לי' למ

שטרך, ולכאורה צ"ב, דבלא"ה מאחר דלפירות 
הורידו שוב אין מאי דדלי לי' צנא דפירי ראיה ושוב 

בפחות מג"ש.  הוי ככל חזקת קרקעות דל"ה חזקה 
ולהנ"ל אתי שפיר היטב, דמאחר דאינו שם בגזילה 
לא הוה בעינן בזה ג"ש כלל ושפיר הו"ל ליחשב 

 ך, ודוק.מוחזק אי לאו הך טענה דאחוי שטר
(     תוד"ה ואי לפירא אחתי' מאי הוה לי' הקס

דא"כ קשה לרב אשי מ"ט דרבנן דבעו שלש  -למעבד
מפרש רבא בר"פ שנים מיום ליום דהא לדידי' ל"ל כד

עד שלש שנים מיזדהר איניש בשטרי' טפי לא מזדהר ד
עי' קצוה"ח סי' ק"מ   -דהא לעולם צריך לשמרו וכו'

ס', דמבואר מדבריהם סק"ב שהקשה על דברי התו
הר בשטרו הוא משום דאית לי' חזקה, זדמאי דאינו נ

ואילו מסוגי' דלעיל כ"ט מבואר דאדרבה, משום 
בטוח שלא יערער עוד הוא דהוי רו כי טהר בשזדאינו נ

חזקה, ע"ש שפירש בדבריהם דלעולם אין חזקה אלא 
תקנת חכמים, ויסוד קושיית התוס', דכיון דלמעשה 

המ"ק נאמן לומר לפירות הורדתיו,  אחר ג"ש יהיה
 מה הועילו חכמים בתקנתם שתיקנו חזקה.

(     רשב"ם ד"ה ישראל הבא מחמת עכו"ם הרי וקס
ם עכו"ם גזלנים הם וישראל ירא דסת -הוא כעכו"ם

ר"ל  -למחות והלכך לא תקנו בהם חזקה וכו'
לכאורה, דהוי חסרון בעצם החפצא דחזקה דלא 

גבי' מושג דחזקת ג"ש.   תיקנוה גבי עכו"ם ולית
ובמאי דישראל הבא מכחו לא מהניא חזקתו כתב 
ד"אין חזקתו כלום וחזקה שאין עמה טענה היא", 

דעיקר החסרון גבי ישראל  אשר מבואר מזה לכאורה
הבא מחמת עכו"ם הוא במאי דהוי חזקה שאין עמה 
טענה ולא בעצם החזקה כמו בעכו"ם עצמו, וצ"ב 

מה עכו"ם לית לי' חזקה אף לכאורה לישנא דהש"ס ד
ישראל הבא מחמת עכו"ם אין לו חזקה, דהרי אין 
חסרונם שוה ובישראל אינו אלא משום דהוי חזקה 

)גם צ"ב לכאורה לישנא דהש"ס שאין עמה טענה.  
דעכו"ם אין לו חזקה אלא בשטר, דמשמע כאילו אף 

ועוד יש   היכא דאית לי' שטר מדין חזקה אתינן עלה.(
שנא דהש"ס דישראל הבא מחמת עכו"ם אין לעיין בלי

לו חזקה אלא בשטר, והרי שפיר אית לי' חזקה באופן 
 דטוען קמי' דידי זבנה כדמבואר בסוגיין.

ביאור דברי הרשב"ם, ע"פ דבריו הנ"ל לקמן ונראה 
דף ל"ח דיסוד החזקה הוא דמצי אמר לי' המחזיק 
אמאי לא מחית, דבאמת טענת לקוח בקרקע לא 

א שטר, אלא שתיקנו דעל ידי שיכול לטעון מהניא בל
אמאי לא מחית שפיר תהני טענתו דנראנו כמוחזק 
בקרקע.  אשר לפ"ז מבואר דמאי דבעכו"ם כיון דרוב 
גזלנים הם ירא למחות, יסוד החסרון הוא דלית לי' 
טענה זו דאמאי לא מחית, אשר הוא יסוד החסרון 

מהניא  דחזקה שאין עמה טענה.  וחסרון טענה זו דלא
טענת העכו"ם שלקחה איתא נמי גבי ישראל הבא 
מחמתו, דלעולם אינו נעשה מוחזק על ידי טענה זו.  

אמר לי עכו"ם  והנה כל זהו הוא היכא דלא אמר אלא
וכדומה, דבזה הרי הוא בא על ידי טענת העכו"ם, 
אשר טענה זו לא מהניא כיון דלא מונח בה "אמאי לא 

אמרו דאף ישראל הבא מחית", וכנ"ל, וע"ז הוא ד
מחמת עכו"ם אין לו חזקה אלא בשטר, אבל היכא 
דטעין קמי' דידי זבנה, הרי אינו בא מחמת טענת 

ידי' דקמי דידי' זבן העכו"ם אלא מחמת טענה ד
העכו"ם, אשר בזה שפיר מהניא חזקתו שהחזיק הוא 
ג"ש שיהא נאמן במיגו ויהא הכח ד"אמאי לא מחית" 

' מהני לטענה זו על ידי מיגו, המונח בחזקת ג"ש דידי
ובכה"ג לא חשיב שבא מחמת עכו"ם אלא כבא מחמת 

 עצמו חשבינן לי'.
"ז, י-והנה כתב הרמב"ם בפ"א מהל' מכירה הט"ו

וז"ל: היתה הקרקע צחית סלע שאין בה לא גדר ולא 
פרצה ואינה בת זריעה הרי החזקה שקונה אותה 

ר שטיחת פירות או העמדת בהמה שם וכיו"ב משא
נס בה הלוקח כתשמיש וכו' המוכר שדה לחבירו ונ

וזרעה או נרה או שאסף פירות האילן וכו' הרי"ז קנה 
וכן אם אסף  שהרי החזיק ואין אחד מהן יכול לחזור

המוכר סל של פירות ונתן ללוקח קנה לוקח מיד 
בחזקה שהרי גילה דעתו שהקנה לו שדה זו קנין גמור 

ם אינו קונה בחזקה ונעשו פירותיה שלו וכו' העכו"
וכו' וישראל הבא מחמת העכו"ם הרי הוא כעכו"ם 
ואינו קונה אלא בשטר, עכ"ל.  וכבר הארכנו בדבריו 

בכל הני סוגיות דה"ה בחזקת  לעיל אות מ"ג, שפירש
, וכן מבואר במ"מ שם.  וכבר הבאנו לעיל דמקור קנין

השיטות בזה הוא מסוגי' דלקמן דף נ"ז ע"א, ע"ש.  
ה שייך לענין חזקת קנין הך דינא דסוגיין אך צ"ב מ

דמה דישראל הבא מחמת עכו"ם אינו קונה בחזקה, 
ענין חזקת קנין בזה לחזקת ראיה, הרי מאי דליכא 
חזקת ראיה הוא משום דליכא ראיה מחזקת העכו"ם 
מאחר דירא הבעלים למחות, ועד כמה שבא הישראל 
מחמת העכו"ם הוי כאינו יודע שקנה העכו"ם ולא 
מהני, דהוי חזקה שאין עמה טענה, אבל בעצם 
החזקה דהישראל לא גריעא, והאיך קשור דבר זה 
לחזקת קנין דנימא דאינו קונה בחזקה מעכו"ם, 

אם לא דנימא דהחסרון בזה הוא לא מצד ב.  וצ"
הישראל הקונה אלא מצד העכו"ם המקנה, דכמו 
דאמרינן דלית לי' חזקת ראיה ואין חזקתו מראה 

כך כשמקנה לישראל על ידי קנין חזקה בעלות, 
דהישראל לא מהניא הקנאתו מאחר דאינו נחשב 

 כבעלים, וצ"ע בזה.
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 ל"ו  ע"א
(     רשב"ם ד"ה האי מאן דאחזיק מגודא דערודי זקס

דכיון דכל מה דזרע בההוא קרקע  -ולבר לא הוי חזקה
ערודי אכלי לי' לא איכפת לי' למחות דלא אחזיק 

לכאורה צ"ב  -יכך לא הויא חזקהכדמחזקי אינשי לפ
אמאי הוצרך לזה ולא כתב בפשיטות דמאחר 

ולכך לא  דבלא"ה ערודי אכלי לה הרי אין המ"ק נפסד
חשש למחות, וכן פירש באמת בנ"י, ע"ש.  והרשב"ם 

 גבי אכלה שביעית, ע"ש.עצמו פירש עד"ז 
וי"ל דנפ"מ בטעם זה שכתב הרשב"ם דלא מחזיק 

דבאמת הוי הפסד למ"ק, כדמחזקי אינשי, היכא 
וכגון שהוא היה זורע שם לעצמו, דאפ"ה לא הוי 

וכדעת חזקה מאחר דלא החזיק כדמחזקי אינשי, 
הריטב"א בשם מורי נר"ו שכתב, וז"ל: דמדנקיט כל 
דזרע ולא נקט כל דזרענא שמעינן דאפילו היו הבעלים 
זורעים בו ואוכלין אותו אין לזה חזקה, עכ"ל.  )ועי' 

לרב האי גאון שער מ' אות כ"ג שגרס  ספר המקח
 באמת "דזרענא".

אינה חזקה דלא  -(     רשב"ם ד"ה אכלה ערלהחקס
לי' לבעל השדה בשנת ערלה ולכך לא מיחה איכפת 

מבואר מדבריו  -וכו' שביעית הפקר לכל לכך לא מיחה
דאכילת דבר האסור או דבר הפקר לא הוי חזקה 

ר דלא חשיב משום דלא איכפת לי' לבעל השדה מאח
לדידי' הפסד.  וכן מבואר גם מדברי התוס' דבאכילת 

ם א הוי חזקה, עי' בדבריהם שפירשו לפואיסור ל
גירסת הר"ח דמיירי שאכל זמורות דלא אסירי, אבל 

והטעם  באכל פירות דאסירי לעולם לא הוי חזקה.
בזה, דעד כמה דמ"מ לא היה לו להמ"ק הנאה 

 "ל.מהפירות לא היה לו למחות, וכנ
אולם הרמב"ם בפי"ב מהל' טו"נ הי"ב כתב, וז"ל: 
אכלה ערלה שביעית וכלאים אף על פי שנהנה בעבירה 

ו חזקה, עכ"ל, הרי דגרס כגירסת הר"ח דהוי הרי ז
חזקה, ופירש דמיירי שאכלה אכילת איסור, דמ"מ 
חשיב חזקה דהיה לו למחות, וכ"פ המחבר בסי' 

ב"ם דאף )ומשמע מדברי הרמ  קמ"א סי"א, ע"ש.
באכלה שביעית מפאת אכילת איסור נגעו בה ולא 

 מצד אכילת הפקר.(
בבתים דלא ועי' שער המשפט סי' ק"מ סק"ה שדן 

וכתב קיימי לאגרא אי מהני בו חזקת ג' שנים, 
דלשיטת הרמב"ם דאפילו אכילת דבר אסור חשיבא 
חזקה דהיה לו למחות, ודאי דבבתים דלא קיימי 

דאף החולקים אינו אלא  לאגרא הדבר כן.  )וכתב
משום דהוי באיסור, אבל בלא"ה אף לדידהו הוי 
חזקה.(  אך לדברי הרשב"ם, והרמב"ן דכתב כוותי' 

ה לא הוי דמאי דבשביעית וערלבשיטת רב האי גאון, 
חזקה הוא משום דלא הוה נהנה בזה בעל השדה, 
וכיון דהוי אסור או הפקר לא איכפת לי', ה"ה בבתים 

גרא מאחר שבכל מקרה לא היה נהנה דלא קיימי לא
המ"ק ואינו חסר לא היה לו למחות ולא הוי חזקה.  
וע"ש בשעה"מ שה"ר דבכה"ג לא הוי חזקה מסוגי' 

 דלעיל דף כ"ט ע"א.
מה שכתב דלשיטת הרשב"ם לא הוי חזקה ולכאורה 

בבתים דלא קיימי לאגרא יש לדחות, דנהי דלא 
היכא "מ איכפת לי' היכא דהוי אסור או הפקר, מ

דהוא מותר ושלו הוא ואם רצה היה יכול יהנות, והיה 
יכול למנוע אחר מליכנס לביתו, בזה שפיר אמרינן 
דהיה לו למחות ואם לא מיחה הוי חזקה.  וראיית 

שעה"מ מסוגי' דלעיל דף כ"ט, עי' נתיה"מ שם ה
סקי"א שהקשה אף הוא כן וכתב דה"ה דהוי מצי שם 

 לא כדברי השעה"מ.לתרץ הכי, ומבואר מדבריו ד
(     תוד"ה ה"ג ר"ח אכלה ערלה שביעית טקס

וי"ל דהתם איירי בזרוע מעיקרן  -וכלאים הויא חזקה
ת שנזרעו הזרעים עם נטיעות הכרם  שגדלו הזמורו

באיסור אבל הכא איירי בזמורות שהיו כבר גדולים 
עי'  -קודם שנזרעו כלאים שאותן אינן נאסרים וכו'

רש דבכלאי הכרם מיירי אפי' חידושי הרמב"ן שפי
בזרועין מעיקרן ובזמורות אסורין, ומ"מ הוי חזקה 
דהו"ל למחויי לאפוקי ארעא מידי' וליזרעא אינהו 

ביעית דשתא היתירא ומיכלא, משא"כ בערלה וש
גופא לא חזיא.  ועי' חידושי הריטב"א, דדזה אינו 
אלא היכא דהמחזיק הוא שזרען, דבכה"ג הבעלים 

היכא דהבעלים זרען מקודם באופן חסרים, אבל 
דאסירי משום כלאים, לא חשיב מה שאכל המחזיק 

.  חסרון לבעלים כיון שהם עצמם זרעו הכלאים
סרון זו לעולם ומדברי התוס' ודעמי' מבואר דמפאת ח

לא הוה חשיבא חזקה, וצ"ב לכאורה מהו יסוד 
ואפשר דתליא הך מילתא ביסוד המחלוקת בזה.  

נים, דיש להגדיר הך מילתא דאכילת דינא דחזקת ג' ש
כלאים דאיסורא, דמצד המחזיק חסר בעצם החפצא 
דאכילה, ומ"מ מצד החסרון דהמ"ק היה לו למחות, 

דין החזקה הוא  אשר לפ"ז, לדעת הרמב"ן דתחילת
שפיר אית בזה חזקה, דעד מפאת ה"מדלא מיחה", 

כמה שחסר לו שפיר היה לו למחות ומדלא מיחה 
הוא של המחזיק.  אכן אי נימא רגלים לדבר ש

דתחילת דין החזקה היא תקנת חכמים, הרי זה 
מבוסס על עצם האכילת המחזיק, ומדהוי אכילה 

אף דלדעת דאיסורא לא חשיבא אכילה לענין חזקה.  ו
הרשב"ם יסוד תקנת החזקה הוא דיכול על ידי 
החזקה לומר לא אמאי לא מחית, יסודו הוא שאומר 

ל אכילה שלי בשדה שלך, ולא לו אמאי לא מחית ע
 אמאי לא מחית על הפסד שלך, ועדיין צ"ע בזה.

ור"ח פירש תפתיחא  -(     רשב"ם ד"ה תפתיחאעק
רוח שדה שלא חרש אותה אלא הוגשמה ונשבה ה

וזרחה השמש ונתבקעה כגון פתחי חרישה וזרה בה 
וטעמא דלא הויא חזקה בכה"ג,  -כגון זה אינה חזקה
א "שאין זה כדרך שעושה אדם עי' חידושי הריטב"

ועי' פירוש אחר   בשלו ומשמיט שמיט ואכיל".
 בשם רב האי גאון. אבתפתיחה בחידושי הרשב"

כור  וליקט בו -רשב"ם ד"ה ועייל כורא(     עאק
והכניס לביתו דכיון דליכא הרווחה לא הוי חזקה דלא 

לכאורה יש לפרש דבריו בב' אופנים,  -חשש זה למחות
ליכא רווח בכה"ג לא חשיב הפסד או דמשום ד

להבעלים, דהא אף לדידהו לא היה מוציא יותר, או 
י"ל דאף שהיה מוציא אצל הבעלים יותר, מ"מ מאחר 

א היה צריכים דלא חשיב לגבי המחזיק הנאה ל
הבעלים למחות, ונחלקו בזה הריטב"א ומורו, ע"ש 
דמורו ס"ל דה"ט משום דמיירי דאף להבעלים לא 

ותר, ואילו הריטב"א פליג וס"ל דאף היה מוציא י
היכא דלהבעלים היה מוציא יותר ל"ה חזקה משום 

דהא לעיל גבי החזיק  ,שאין זה נהנה.  ולכאורה צ"ב
מגודא דערודי ולבר הביא הריטב"א בשם מורו דאף 
אם היו הבעלים זורעים ואוכלים ממנו ל"ה חזקה, 
הרי דאף דחסר על ידי המחזיק מ"מ ל"ה חזקה. 

ר דה"ט התם משום דלא החזיק כדמחזקי ואפש
אינשי, וכמש"כ הרשב"ם שם, וכבר דקדקנו לעיל 

ל הריטב"א, אבל מדבריו דר"ל בזה כדעת מורו ש
הכא אפשר דשפיר חשיב מחזיק כדמחזקי אינשי, 
אלא דלמעשה לא הוציאה השדה אלא כורא כמו 
דעייל בה, ואין הטעם אלא משום דלמעשה לא היה 

ק לא היה לו למחות, אשר בזה רווח בזה להמחזי
שפיר ס"ל דאילו היה לו הפסד, כלומר דהוא היה יודע 

היה לו למחות איך להוציא מהשדה יותר, שפיר 
מפאת הפסד דידי' מאחר דסו"ס החזיק המחזיק 

 כדמחזקי אינשי, וצ"ע בזה.
והנה לב' הני דיעות הוי יסוד החסרון משום דבכה"ג 

שב"א לעיל כ"ט ומדברי הרליכא "מדלא מיחה".  
ע"א מבואר טעם אחר בכל הני דיני דסוגיין, ע"ש 
במאי דאמר רבא דטעמא דחזקה הוא משום דתלת 

ביסוד  בשטרא טפי מתלת לא מזדהר, שכתב מזדהר
החזקה דמאחר דטפי מתלת לא מזדהר, זה שלא 
מיחה אלא אחר ג' מיחזי  כרמאי )אשר ביאורו 

המחזיק  לכאורה דמהאי טעמא תיקנו חכמים דליהוי
מוחזק, וכמש"כ לעיל דף כ"ט, ע"ש(.  וכתב הרשב"א, 
וז"ל בא"ד: ואלא מיהו האי טעמא מיגד אגיד נמי 

לת פירות דהא ניר לא הוי חזקה וכן אפיק כורא באכי
ועייל כורא וטעמא דמילתא משום דהאי טעמא דתלת 
מזדהר טפי לא מזדהר לאו כהלכתא בלא טעמא 

הוא משום דכיון נקטינן לי' אלא בטעמא תליא ו
דרובן של הני אדם מקפידין באכילת פירות של ג"ש 

זהר וכו' ופחות מכאן לא קפדי אף לוקח זה חושש וננ
בראיותיו כל שלש וכו' אבל לאחר שראה זה שותק כל 
ג' בוטח שלא יערער עוד ושוב אינו נזהר בשטרו 
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והילכך כל שאכל אותו שלא כדרך הבעלים בתפתיחא 
ירות שלש אלא בניר ואי נמי לא ואי נמי לא אכל פ

נשכר באכילתן כגון אפיק ועייל כורא עדיין הלוקחין 
הבעלים לערער כיון  נזהרין דחוששין שמא לא חששו

שלא אכללו שלש פירות או שלא נשכרו באכילתן וכו', 
עכ"ל.  והעולה לכאורה מדבריו, דטעמא דלא הוי 

או חזקה בכל הני דינים כגון אכל שלא כדרך הבעלים 
לא נשכר באכילתן וכו', דמאחר דבנוהג שבעולם עדיין 
נזהר בכה"ג השטרו, שוב אין המערער נראה כרמאי 

חה אחר ג"ש, ובכה"ג ליתא ליסוד הטעם במאי דמו
       דתקנת חזקה.

ועי'  -(     והני דבי ריש גלותא לא מחזקי בן וכו'עבק
רשב"ם דהיינו משום דמחמת יראתן לא מיחו בהן.  

חידושי הריטב"א דה"ה באלו האנשים שהם בעלי ועי' 
זרוע וקרובים למלכות, וכתב דכן הסכים הרא"ה.  

לל י"ח אות י"ז פליג וס"ל אמנם בשו"ת הרא"ש כ
, "שאין לדמותם לחלק, ע"ש ובטור סי' קמ"ט סקי"ג

להם שהם מזרע המלוכה והיו נוהגין כעין מלוכה על 
ניהם ישראל בהרמנא דמלכא ומורישין הממשלה לב

כמו שדרשו חז"ל לא יסור שבט מיהודה אלו ראשי 
גליות שבבל שרודין את העם במקל הילכך אימת 

ם החזיקו בקרקע של אחר אין מלכות עליהם וא
הבעלים רשאין למחות אבל בדורות הללו אם ישראל 
מצא חן בעיני המלך אין טבעו יוצא כל כך שלא יהא 

בפני  רשאי בעל הקרקע למחות ויכול לעשות מחאה
וע"ש שנים כי אין אימתו מוטלת כל כך על הבריות".  

בב"י שהביא טעם אחר בשם ספר האגודה במאי דלא 
ן בהו, דהרשב"ם כתב דהיינו או משום שאינם מחזקינ

רוצים למחות, או משום שאינם צריכים למחות 
משום שיכולים ליטלו בכח, או משום דלא ידעי 

דהיינו משום שמחזיק בקרקע, ובספר האגודה איתא 
דדבר שהוא של הקהל לא מחזקינן ולא מחזקינן בהו 
 כי הם מוחזקים.  וביאור דבריו, דפעולת החזקה הרי

אינה אלא שנחשב המחזיק כמוחזק, ולא דהוי ראיה 
לם חשיבי ולהוציא ממוחזק, ובדבר של ציבור לע

הציבור כמוחזקים, אשר על כן לא מהניא חזקה 
נת ספר האגודה לתת בזה )ויש לעיין אי כו  להוציא.

טעם גם במאי דלא מחזקי בן, דזה לכאורה צ"ב  מה 
מר דאין מהני הא דהוא של ציבור והם מוחזקים לו

 מחזיקין בנו.(
לכאורה  -(     והאמר ר"ל גודרות אין להן חזקהעגק

צ"ב מאי קשיא לי' להש"ס, הא מאי דגודרות אין להן 
תן מראה חזקה זהו בדין חזקת מטלטלין, דאין תפיס

על בעלות מאחר דיכולים ללכת לבדם, ומה ענין זה 
לחזקת ג"ש הנבנית על ה"מדלא מיחה".  )ולהני 

דחזקת ג"ש תקנת חכמים היא מצד עצם ראשונים 
אכילתו, אלא דנתקן נמי זכות מחאה, כדס"ל 
להתוס', לא קשיא, די"ל דעצם יסוד החזקה הוא 

קרקע תפיסת הקרקע, וכעין תפיסת מטלטלין, רק דב
לא חשיב תפיסה אלא על ידי חזקת ג"ש, אשר ממילא 
בגודרות דלא שייך בהו תפיסת מטלטלין כלל, כלומר, 

יך בהו שיהא מוחזק על ידי תפיסתו, לא יהני דלא שי
בזה גם חזקת ג"ש.(  והמבואר מזה לכאורה, 
דה"מדלא מיחה" לא מהני אלא לאפקועי הא דקרקע 

המ"ק, אבל  בחזקת בעליה עומדת, כלומר, חזקת
לעולם מאי דחשיב המחזיק מוחזק הוא על ידי 
שתפיסתו מוכחת, ובזה שפיר ס"ד דהש"ס דעצם 

זו הוא כתפיסת מטלטלין, וממילא הגדר בתפיסה 
בגודרות דלא שייך בהו תפיסה אינו נעשה מוחזק.  
ותירוץ הגמ' הוא דלעולם לא בעינן לענין תפיסת 

ך חזקת ג"ש קרקע גדר דתפיסת מטלטלין, ושפיר שיי
 בגודרות.

ולכאורה יש עוד מקום עיון בסוגיין, אמאי  הוקשה 
דהגודרות אין להן להו דווקא מחמת הא דאמר ר"ל 

חזקה, הרי מעצם המשנה מבואר דלית להו חזקה 
מהא דאין חזקת עבדים מיד, וא"כ הו"ל להקשות 
מיני' ובי', דכיון דאין לעבדים חזקה מיד, אשר הוא 

ון דגודרות, אף לאחר ג' שנים לא לכאורה משום חסר
 יהא בהו חזקה, ויקשה מתני' מיני' ובי', וצ"ב.

י דברי ר"ל דהגודרות אין להן ולכאורה י"ל דאילול
חזקה, ממתני' לא הוה קשיא להו, דהיה אפשר לומר 

ומאי דלא הוי  דלעולם שפיר שייך תפיסה בעבדים, 
חזקה אלא לאחר ג"ש משום אחוי שטרך הוא, דכיון 

כתבינן שטר אעבדים שפיר אית בזה משום אחוי ד
שטרך ולכך לא הוי חזקה אלא לאחר ג"ש משום דטפי 

מיזדהר.  ודווקא מדר"ל דס"ל דהגודרות  מתלת לא
אין להן חזקה ולא שייך בהו תפיסה מוכחת כלל הוא 

 דהוקשה להו דא"כ האיך הוי חזקה לאחר ג"ש.
א דיהא מבואר לפ"ז דאף היכא דשייך חזקת לא

מטלטלין )כמו דהוה אמרינן בעבדים אי לאו הא 
דגודרות אין להן חזקה(, אכתי שייך בזה חסרון 

רך.  וצ"ב לכאורה מדברי הקצוה"ח סי' דאחוי שט
קל"ה סק"ב שהקשה אמאי אמרינן דבקטן המוטל 
בעריסה הוי חזקה מיד, הרי אית בזה משום אחוי 

גד נשטרך, ותי' דכיון דאית בזה חזקת מטלטלין,
יה דחזקת מטלטלין לא מהניא ריעותא דאחוי רא

שטרך, הרי מבואר דבמטלטלין אף היכא דכתבינן 
ליכא חסרון דאחוי שטרך, וצ"ב, עלייהו שטרא 

         וכה"ק מו"ר זצ"ל.  
והנה יעויין חידושי הרשב"א לעיל ריש פירקין 
וחידושי הריטב"א בסוגיין, ובמש"כ בזה לעיל אות ב', 

הרשב"א דמאי דבעינן בעבדים ג"ש דעולה מתוך דברי 
אינו מאותו הטעם דבעינן ג"ש בקרקעות, וגם אינו 

צו הא' ובגודרות ג"ש )ולפום תירמאותו הטעם דבעינן 
דהרשב"א בגודרות באמת סגי בפחות מג"ש, ע"ש(, 
אלא בעבדים טעמא דבעינן בהו ג"ש הוא משום 
דעושין פירות תדיר ואולי ישהה המ"ק ברשותו זמן 

מצד זה אין תפיסתו מוכחת, משא"כ בגודרות רב, ו
דליכא חסרון זה אלא יסוד החסרון משום דמנפשייהו 

ה לפום ביאורו של הריטב"א בסוגיין אזלי )כ"
בדבריו(. ומשום חסרון דאזלי מנפשייהו דאיכא 
בגודרות לעולם לא הוה בעינן ג"ש אלא סגי בשנה 
ושנתיים, ולתירוצו הב' של הרשב"א עבדים תרתי 

סרונות איתנהו בהם, ומצד ב' הטעמים בעינן בהו ח
דלעולם אילולי הא דר"ל ג"ש.  אשר לפ"ז אתי שפיר, 

גודרות אין להן חזקה משום דמנפשייהו אזלי, דה
ממתני' גופה לא הוה קשיא לן, דמאי דאין להו חזקה 
מיד לאו משום חסרון דגודרות הוא, דלעולם שפיר 

תפיסתו מוכחת  שייך בהו חזקת מטלטלין, אלא דאין
עד אחר ג"ש מאחר דעושה פירות תדיר, וכביאור 

כא הריטב"א בדברי הרשב"א, רק מהך דר"ל דהי
דמנפשייהו אזלי לא שייך בהו חפצא דתפיסה כלל 
הוא דהוה קשיא להש"ס דא"כ אף לאחר ג"ש לא 
תהני תפיסתו, דעצם החפצא דתפיסת הני דמנפשייהו 

רינן דהיכא אינה מוכחת, ולעולם שפיר אמ אזלי 
דשייך תפיסת מטלטלין לית בזה משום אחוי שטרך, 

 וכדברי הקצוה"ח, ודוק.
מקום עיון, דיעויין רשב"ם לקמן  אלא דאכתי יש בזה

דף מ"ב שכתב דמאי דבמטלטלין לאלתר הוי חזקה 
הוא משום דלאו בני שטרא נינהו, ומבואר מדבריו 
דאילו הוה כתבינן עלייהו שטר לא היה חזקתן 

והיה בזה חסרון דאחוי שטרך, וצ"ע מ"ש  לאלתר
מעבד קטן דאמרינן בי' חזקתו מיד אף דכתיבנן עלי' 

ריש ע.  וכן יקשה על דברי הריטב"א שטרא, וצ"
דמבואר מדבריו דמאי דשייך לומר דבגודרות  פירקין

ליהוי חזקה בפחות מג"ש הוא משום דלא כתבינן 
טרא עלייהו שטרא, הרי דאילו הוה כתבינן עלייהו ש

שפיר היה בזה משום אחוי שטרך, ומ"ש מעבד קטן 
 דחזקתו מיד אף דכתבינן עלי' שטרא, וצ"ע.

צ"ל כתב בזה לחלק בין היכא דטוען המ"ק ומו"ר ז
דגזולה היא ביד המחזיק לבין היכא דטוען דשאולה 
או שכורה היא ביד המחזיק )אף דהוי מדברים שאינם 

דגזולה היא  עשויים להשאיל ולהשכיר(, דהיכא דטוען
בידו, מיחשב עצם המצאו ביד המחזיק לראיה דלא 

דטוען מהני נגדה ריעותא דאחוי שטרך, אבל היכא 
דשאולה או שכורה הוא בידו, דאף דהויין מדברים 
שאינם עשויים להשאיל ולהשכיר מ"מ גם בהם יתכן 
שהשאילם או השכירם, בזה אמרינן דשפיר מהניא 

ימר דכיון דאיכא הריעותא דאחוי שטרך דנימא למ
הוכחה דאחוי שטרך נגד מהחזיק הרי זה מגרע 

אות ר"מ(  ההוכחה דתפיסתו.  וע"ש )חידושי ר' נחום
שכתב ליישב בזה קושיית התוס' בגיטין דף כ' 
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והראשונים בסוגיין, מאי קמ"ל ר"ל, הא מתני' היא, 
דלולא דברי ר"ל הוי מפרשינן דמתני' דעבדים איירי 

המ"ק שהשאילם או השכירם, רק בעבדים וכשטוען 
דמהני בזה ריעותא דאחוי שטרך לגרע ראיית 

 חר ג"ש., ולכך לא הוי חזקה אלא אהתפיסת
אכן מדהקשו הראשונים כן מוכח לכאורה דלא ס"ל 

, וצ"ע.  אלא לחלק בכך, והדרא קושיין לדוכתה
דהריטב"א לא מצאתי שיקשה כן, ושפיר י"ל בדבריו 

 ובדברי הרשב"ם כנ"ל.
ר דינא דגודרות, יש לדון היכא דאמר במ"ק ובעיק

שהשאילם לו )בדברים שאינם עשויים להשאיל או 
להשכיר( אי מוקמינן להו ביד המחזיק, דהרי בנידון 
זה אין דנין כלל שנכנסו מאליהן, עי' קוב"ש ח"ב סי' 

י' דריש ב"מ בהיו שניהם נה והוכיח ממתזט' שדן ב
ה דלית רוכבים ע"ג בהמה דכל אחד מוחזק בחצי

, דהא בכה"ג חסרון דגודרות.  ומו"ר זצ"ל דחה ראיתו
היכא דאיכא מ"ק, לא נאמר חסרון דגודרות אלא 

משא"כ התם.  והוכיח מו"ר זצ"ל מדברי הרמב"ם 
פ"י מהל' טו"נ ה"ג דאף בכה"ג איכא חסרון דגודרות, 
ע"ש דמדוייק דהיכא דאין הבהמה שמורה לא מהניא 

 חזקה.מוחזקתו, דגודרות אין להן 
ואף היכא דטען המ"ק שגנבם המחזיק, כתבו התוס' 

קת המחזיק, בשבועות דף מ"ו ע"ב דלא מהניא חז
ע"ש.  וטעמא בעי לכאורה אמאי לא תהני בזה 
חזקתו, הרי לא שייך בזה החסרון דגודרות כלל כיון 
שמודה המ"ק שלקחם המחזיק ממנו.  וביאר מו"ר 

חזוקי זצ"ל, דהנה חזקת המחזיק נבנית אהא דא
אינשי בגנבי לא מחזקינן, וגדר דבר זה אינו דחשיב 

מהניא הך סברא ציא מהמ"ק, אלא דוד"ז ראיה לה
דנשוהו למוחזק, ולו יצוייר שהיה עדיין המ"ק נחשב 

לא הוה מהני בזה סברא דאחזוקי בגנבי לא מוחזק, 
מחזקינן.  אשר ממילא, בגודרות דמאחר דמאליהן 

ועדיין נחשב המ"ק אזלי לא חשיב המחזיק מוחזק 
מוחזק, לא מהני הך סברא דאחזוקי איניש בגנבא לא 

 בחזקת המ"ק. מחזקינן ועדיין הוא
והתוס' שם בשבועות בד"ה שלאח"כ כתבו דבכלים 
העשוים להשאיל ולהשכיר לא מהימנינן לי' לטעון 
אתה גנבתם דאחזוקי אינשי בגנבי לא מחזקינן, והוא 

מינה, עי' שם  לכאורה דלא כדבריהם בד"ה דלעיל
במהרש"א, ועי' נתיה"מ קל"ה סק"ב.  ומו"ר זצ"ל 

 43נ"ל, ואכמ"ל.יישב דבריהם ע"פ היסוד ה
(     רשב"ם ד"ה ומשני הא דאמר ר"ל אין להן דקע

אבל יש להן לעבדים ולגודרות  -חזקה ה"מ לאלתר
חזקה לאחר ג' שנים שהיה לו לזה המערער למחות 

דרות מהניא מבואר מדבריו דאף בגו -ולא מיחה
חזקת ג"ש.  וצ"ב לכאורה, דהא יסוד דינא דג"ש נבנה 

ר בשטרא, וגודרות הרי אמאי דטפי מתלת לא מזדה
לא כתבי עלייהו שטרא, ומה שייך בזה מושג דג"ש, 
ואם אך אמרינן דלאלתר לא הוי חזקה משום 
דתפיסתן לאו תפיסה מוכחת היא מאחר דמנפשייהו 

וי חזקה.  והרמ"ה אזלי, מה נשתנה לאחר ג"ש דליה
בסוגיין אות ע"ה כ"כ להדיא דלא מהניא חזקת ג"ש 

ו בני שטרא נינהו, ודווקא גבי גודרות משום דלא
וכן מבואר מדברי הרמב"ם בעבדים הוא שאמרו כן.  

פ"י טו"נ דלא מהניא חזקת ג"ש בגודרות, דבה"א שם 
הביא דינא דהגודרות אין להם חזקה, ובה"ד שם 

מהניא חזקת ג"ש, דמשמע  הביא דבעבדים שפיר
להדיא דבגודרות לא מהניא.  וכ"כ שם במ"מ ה"ד 

שם בעל העיטור דלא מהניא בהו בבדברי הרמב"ם ו
)והב"ח בחו"מ סי' קל"ה לא פירש דברי חזקת ג"ש.  

וביאור שיטתם, דמאי דהוא הרמב"ם כן, ע"ש.(  
הגודרות ביד המחזיק אינו מהווה ראיה שלקחם בכדי 

, 44זק ונטיל חובת הראיה על המ"קדנחשיבהו כמוח
ואף דאיכא משום מדלא מיחה, מ"מ אין זה מהוה 

קה בפני עצמה אלא כל פועלתו שנחשיבהו ראיה מספי

                                                           
 עי' חדושי ר' נחום אות רמ"א בארוכה. 43
א מדברי הרמ"ה דאף חזקת מטלטלין דכן מבואר להדי 44

ועל חבירו להביא ראיה, ע"ש לשונו,  יסודה דהוא המוחזק
 וכן משמע להדיא מדברי הרמב"ם.  

כמוחזק דעל חבירו להביא ראיה, ולעולם חובת 
הראיה מוטלת עליו, ומאחר שהדבר כן, ליכא נפ"מ 
בזה בין פחות מג"ש ליותר על ג"ש, דאין בזה נפ"מ 

דלא מזדהר בשטרא אשר משו"ה תיקנו  אלא משום
 חזקה, ודברי הרשב"ם צ"ב.  

הביא בשם הרשב"ם לגבי חזקת  קנ"גוהטור בסי' 
תשמישין דבתשמיש קטן הוי חזקה מיד ואילו 
בתשמיש גדול ל"ה חזקה אלא בג"ש, דתשמיש גדול 

כותבין עליו שטר ותשמיש קטן אין כותבין עליו שטר.  
ת איכא משום מדלא ומבואר מדברי הרשב"ם דבאמ

מיחה מיד, אשר על כן בתשמיש קטן הוי חזקה, רק 
חוי שטרך הוא דל"ה חזקה עד ג"ש.  משום ריעותא דא

וכן מבואר מדברי הרשב"ם לקמן דף מ"ב )הובאו 
דבריו לעיל( שכתב דמאי דבמטלטלין הוי חזקה מיד 
ואילו בקרקע בעינן ג"ש הוא משום דקרקע כותבין 

טלין, הרי דלולא טעם זה היה עליו שטר משא"כ מטל
אף בקרקע חזקה מיד.  אשר לפ"ז צ"ב דברי הרשב"ם 

ניא חזקת ג"ש גבי גודרות, דהרי חזקת מטלטלין דמה
לא שייך בהו כיון דמנפשייהו אזלי, ואילו חזקת ג"ש 
דמהני בקרקע אינו אלא משום המדלא מיחה, וג"ש 

 דבעינן אינו אלא משום ריעותא דאחוי שטרך.
מו"ר עד"ז אמר לכאורה בדברי הרשב"ם, ו והמוכרח

הוא מדין  זצ"ל, דיסוד דינא דג"ש דגבי גודרות חלוק
ג"ש דגבי קרקעות, דגבי קרקעות הוא משום אחוי 
שטרך, וכנ"ל, ואילו בגודרות יסודו הוא דאף דלא סגי 
במה שהוא בידו משום דמנפשייהו אזלי, מ"מ אחר 

מספקת ג"ש שפיר חשיב מה שהיה בידו ג"ש ראיה 
דנשוהו על ידי כך למוחזק.  וחלוק הוא דין גודרות 

מצד עצם היותו בקרקע מדין קרקע בזה, דבקרקע 
היה לנו לחשבו כמוחזק מיד  מדלא מיחה המ"ק, 
ומאי דבעינן ג"ש אינו אלא משום אחוי שטרך, אבל 
בגודרות דמנפשייהו אזלי לא הוי תפיסתו תפיסה 

כחת אלא אחר המוכיחה כלל מיד, ואין תפסיתו מו
ג"ש.  וכעי"ז מבואר בחידושי הרשב"א ריש מכילתין 

לא הוי תפיסתן דמנפשייהו אזלי משום ד גודרותגבי 
ראיה מיד, וכתב שם ב' לשונות אי לא הוי ראיה עד 
אחר ג"ש או דהוי ראיה בפחות מג"ש, אבל הא מיהא 

 .ברירא לי' דלא הוי תפיסתן ראיה מיד
הש"ס, דהקשו האיך ולדברי הרשב"ם פירוש שו"ט ד

הוי חזקה בעבדים הא מאחר דמנפשייהו אזלי אין 
ושוב לא שייך בהו חזקה כלל,  תפיסתן ראיה כלל

דחזקת ג"ש הרי לא שייך בהו משום דאף חזקת ג"ש 
נבנה על תפיסתו ומוחזקתו, אשר ליתא לדבר זה גבי 
גודרות, וא"כ כמו דגבי גודרות לא הוי חזקה כלל כך 

יהוי חזקה כלל.  ותירצו דנהי לגבי עבדים לא ל
דגודרות אין להם חזקה מיד, כלומר, דאין תפיסתן 

כחת ולא שייך לחשבו כמוחזק, מ"מ בג"ש שפיר מו
הויא תפיסתו ראיה וחשבינן לי' כמוחזק.  ובהכי ניחא 
מאי דצ"ב לכאורה מאי ס"ד דקושיית הש"ס 
להקשות מגודרות לעבדים, נהי דאמרינן דאין 

ום דמנפשייהו אזלי, הא אין מבואר תפיסתן ראיה מש
 ממתני' אלא דאית בעבדים תקנת חזקת ג"ש מה דלא

שייך כלל גבי גודרות.  ולהנ"ל אתי שפיר, דמאחר 
דאף חזקת ג"ש נבנה בעצם על המדלא מיחה, כלומר 
דעל ידי כך חשבינן לי כתפוס ומוחזק בו, וזה הרי לא 

אף שייך היכא דמנשפייהו אזלי, שוב לא תהני בזה 
תקנת חכמים דחזקת ג"ש, וכמשנ"ת דנבנית החזקה 

מיד, ורק משום על ה"אמאי לא מחית" דאית בעצם 
, ושפיר ס"ד אחוי שטרך הוא דל"ה חזקה אלא בג"ש

דמהאי טעמא לא תהני אף חזקת ג"ש גבי גודרות, 
 ודוק.

מהו מקור ד"ז דאחר ג"ש חשיב אלא דצ"ב לכאורה 
וצידד מוחזק. שפיר ראיה מספיקה לשוותו על ידי 

מו"ר זצ"ל שמא מקור ד"ז הוא ממאי דאמרו לעיל 
תרי לא קפיד תלת קפיד, ואף כ"ט ע"א חד לא קפיד 

דפרכינן התם מדבי בר אלישיב לומר דאיכא אינשי 
דהוי ראיה אפי' בפחות מג"ש, מ"מ לענין גודרות 
דבעצם אין תפיסתן כלום י"ל דבעינן בזה ראיה 

ובהכי לא יקשה על מה  אלימתא ולכו"ע בעינן ג"ש. 
שכתבנו דה"ט דבעינן ג"ש בגודרות משום דלא הוי 
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"ש מדבי בר אלישיב, דהכא בעינן ראיה הוכחה עד ג
 אלימתא, וכנ"ל.

והנה כתב הטור בחו"מ סי' קל"ג, גבי דברים העשויים 
להשאיל ולהשכיר דאינו נעשה מוחזק על ידי תפיסתו,  

די המחזיק יבוז"ל: וכתב בעל העיטור אפילו אם היה 
שלש שנים לא תועיל לו חזקתו דכיון דמטלטלי לאו 

שייכא בהו חזקה וכן כתב ה"ר בני שטרא נינהו לא 
שאין להם חזקה )והוא לקמן דף מ"ה ע"ב(  יונה 

אפילו אחר שלש שנים כי שמא שכח למי השאילאו 
השכיר ועוד פעמים שמשאילים ליותר מג' שנים, 

ת כתב, וז"ל: אף על פי עכ"ל.  ובסי' קל"ה גבי גודרו
שהמחזיק בדבר המטלטל נאמן לומר שהוא שלו על 

ינו נאמן דכיון שהיא מהלכת יש לחוש בהמה וחיה א
שמא מעצמה נכנסה לרשותו או שמא לקחה בדרך 
והחזיק בה אלא אם כן החזיק בה שלש שנים וכו', 

וכבר עמד הב"ח שם על סתירת דברי הטור,   45עכ"ל.
שאיל ולהשכיר הביא עכ"פ דבדברים העשויים לה

דעת בעל העיטור דלית בהו חזקה אפי' בג' שנים 
בני שטרא נינהו, ואילו גבי גודרות כתב  מאחר דלאו

כדבר פשוט דיש להם חזקה אחר ג' כדעת הרשב"ם 
        ודעמי' בסוגיין, ע"ש בב"ח מה שנדחק בזה. 

והנראה בזה, דיעויין בדברי הרמב"ם פ"ח מהל' טו"נ 
דברים העשויין להשאיל ולהשכיר שכתב,  ה"ג גבי

וז"ל: בד"א דבדברים שאין עשויין להשאיל ולהשכיר 
כגון בגדים ופירות וכלי תשמיש הבית ודברים של 
סחורה וכיוצא בהן אבל דברים העשויין להשאיל 

ואע"פ שלא  ולהשכיר אף על פי שהן תחת ידו של זה
זקת השאיל לו כלי זה ולא שכרו לו בעדים הרי הן בח

בעליהן וכו', עכ"ל.  וגבי גודרות כתב בפ"י שם ה"א, 
וז"ל: בהמה או חיה שאינה שמורה אלא מהלכת בכל 
מקום ורועה אינה בחזקת זה שתפסה מאחר שהיא 
ידועה לבעלים וכו' לפיכך אם לא הביא ראיה תחזור 

היסת על טענה זו, עכ"ל.   הבהמה לבעליה וישבע
החסרון בדברים  ומבואר מדקדוק לשונו דחלוק הוא

העשויין להשאיל ולהשכיר מהחסרון בגודרות, 
דבדברים העשויין להשאיל ולהשכיר שפיר שייך בהו 
תפיסה, כלומר דתפיסתן מצד עצמה היתה שפיר 
מוכחת, רק מאחר דעשויין להשאיל ולהשכיר הרי הן 

ת בעליהן אשר על כן לא נעשה עדיין קיימין בחזק
מוחזק.  לא כן  מוחזק והוי כאילו המ"ק עדיין

התם אין החסרון משום דעדיין קיים בגודרות, 
בחזקת הבעלים, אלא יסוד החסרון הוא בתפיסה 
עצמה, כלומר, דאין תפיסתן מוכחת על היותן של 
המחזיק אשר ממילא אינו נעשה מוחזק, וכיון שאינו 

מחזירו למ"ק.  והנה הרמב"ם  נעשה מוחזק ממילא
השכיר סיים "אינו גבי דברים העשויין להשאיל ול

נאמן אלא ראובן נוטל כליו ונשבע היסת על טענת 
שמעון", מה שלא כתב כן גבי גודרות דהמ"ק נוטל 
גודרות דידי'.  והוא פשוט לפי הנ"ל, דבדברים 
העשויין להשאיל ולהשכיר הרי זהו עיקר הדין דעדיין 

בחזקת המ"ק, ובזה הוא שכתב הרמב"ם קיימי 
ות יסוד החסרון הוא בהוכחה שנוטל כליו, אבל בגודר

המונחת בתפיסת המחזיק, ומדלא מהניא תפיסתו 
ממילא הוא של המ"ק, אבל אין יסוד ושורש הדין 

 דהמ"ק נוטל גודרותיו, וז"פ.
והנה במאי דלא מהניא חזקה בדברים העשויין 

נ"ל בסי' קל"ג "וצריך להשאיל ולהשכיר כתב בטור ה
ל"ה כתב סתם להחזירו", ואילו בדין גדרות בסי' ק

דאין המחזיק נאמן לומר שלקחם מהמ"ק ולא כתיב 
"וצריך להחזירו".  ונראה מרומז בזה החילוק הנ"ל 
בין דברים העשויין להשאיל ולהשכיר לבין גודרות, 
דיסוד דברים העשויין להשאיל ולהשכיר הוא דעדיין 

המ"ק ומעולם לא היתה תפיסתו תפיסה, הם בחזקת 
יך להחזירם, אבל גודרות אשר בזה הגדר הוא דצר

חסרון אחר אית בהו, דאין תפיסתו מוכחת כטענתו, 
ולא נעשה מוחזק על ידי כך, אבל אין יסוד מאי דאינו 
נאמן משום דהם ברשות המ"ק, רק מה שהם של 
המ"ק אינו אלא כתוצאה ממאי דאינו נאמן, 

 וכמשנ"ת.
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אשר לפ"ז יש ליישב קושיית הב"ח על דברי הטור, 
דמאי דלהרשב"ם ודעמי' מהניא ג"ש גבי  דהא נתבאר

גודרות אינו מתקנת חזקת ג' שנים דגבי קרקע, אלא 
מדאחר ג' שנים חשיבא תפסיתו כתפיסה מוכחת.  
ונראה דאף דחשיבא תפיסה מוכחת, מ"מ לא מהני 

קמא, דבר זה אלא היכא דלא קיימא בחזקת מרא 
אבל היכא דאיכא דינא דברשות מ"ק קיימא כמו 

עשויים להשאיל ולהשכיר לא מהניא בדברים ה
הוכחה זו דג"ש להשוותו למוחזק נגד חזקת  מחזקת 
המ"ק,  ודווקא בתקנת חזקת ג"ש הוא דנתחזק דבר 
זה, וחזקת ג"ש לא נתקנה אלא משום דטפי מתלת לא 

בדבר מזדהר בשטרא, אשר אין דבר זה שייך אלא 
שכותבין עליו שטר, אשר ממילא בדברים העשויין 

ולהשכיר ס"ל להטור דאף בג"ש לית בהו  להשאיל
 חזקה, וכמשנ"ת.

והנה הטור הנ"ל הביא דעת רבינו יונה דמאי דליכא 
בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר חזקה אפי' בג"ש 
הוא משום דשמא שכח למי השאילאו השכיר ועוד 

ר מג' שנים.  ולכאורה יש פעמים שמשאילים ליות
דהשאילו לו מ"מ מקום עיון בדבריו, דהא אף היכא 

היה לו למחות, כדמבואר כדמבואר לעיל דאף היכא 
דלפירות הורידו היה לו למחות, וא"כ מה איכפת לן 
במה דפעמים שמשאילים ליותר מג' שנים , הרי מ"מ 
שפיר איתא לראיה דמדלא מיחה.  ולמשנ"ת אתי 

דהנה מדברי רבינו יונה מבואר דאילולי שפיר היטב, 
ש להשאיל ליותר מג"ש שפיר הך טעמא דעביד איני

הוה מהניין ג"ש גם לענין דברים העשויין להשאיל 
ולהשכיר, ולית לי' הך טעמא שכתב בעל העיטור 

ש, ור"ל, דמאחר דלא כתבינן שטר ליכא דין חזקת ג"
דמצד המדלא מיחה שפיר הוה מהניא ג"ש אף דליכא 
בזה  הך מילתא דטפי מתלת לא מזדהר בשטרו, אלא 

הא דלא מיחה היכא דמצד עצם תפיסתו דלא מהניא 
אינו ראוי להיות מוחזק, דבשלמא גבי קרקע כבר 
ביארנו לעיל דבעצם היה ראוי להיות מוחזק, ולולא 
טעמא דאחוי שטרך שפיר היה לנו לחשבו כמוחזק, 

כמה אבל בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר עד 
שמשאילם ליותר מג"ש הרי הויין כביד המ"ק ואינו 

תפוס כלל, וכמשנ"ת, אשר בזה לא מהני הך חשוב 
הוכחה דמדלא מיחה, דמאחר דבעצם אינו מוחזק 
והויין כאילו ביד המ"ק, אין להשוותו מוחזק מצד 
תפיסתו אלא בעינן להוציא מחזקת מ"ק, אשר לזה 

ר זצ"ל ובפרט זה אמר מו"  לא מהניא הך ראיה.
דברים הדומים לזה, אבל קושיית הב"ח על הטור 

   באופן אחר.יישב 
והנה כתב הש"ך בסי' ע"ב סקק"ה דמאי דגודרות אין 
בהן חזקה זהו דווקא בדאיכא עידי ראיה אבל היכא 
דליכא עדי ראיה נאמן לטעון לקוח או משכון הוא 
בידי במיגו דלהד"ם או החזרתי.  ובתומים שם 

ה"ג הו מיגו להוציא.  ואף דבקרקע סקל"ח כתב דבכ
גו להוציא, נראה דס"ל בכה"ג ודאי דלא חשיב מי

להתומים לחלק בין קרקע לבין גודרות, והוא ע"פ 
משנ"ת, דבקרקע בעצם הוי חזקתו חזקה, ומאי 
דבעינן ג"ש אינו אלא משום ריעתא דאחוי שטרך, 
בזה שפיר אמרינן דהיכא דאית לי' למיגו לא חשיב 

לא בל בגודרות דאין תפיסתו מוכחת כלום להוציא, א
י' מיגו להחזיק.  ומדברי חשיבא מיגו דאית ל

הראשונים מבואר כדברי הש"ך, עי' רשב"ם לקמן דף 
קכ"ח ע"א ד"ה אתה נתתו, ורמ"ה בסוגיין אות ע"ה 

ברתם מבוארת לפי משנ"ת, דנהי סד"ה ברם. ואף 
להם חזקה משום דאין תפיסתן מוכחת, דגודרות אין 

כן גדר הדברים הוא דבעצם הוי תפיסה ואין הדבר א
כמו דברים העשויין להשאיל ולהשכיר,  בחזקת המ"ק

רק מאחר דאין התפיסה מוכחת אינו נעשה מוחזק על 
ידי התפיסה, אבל היכא דאית לי' מיגו דתפיסתו 
משום בעלות הוא, שפיר חשיב על ידי כך מוחזק מצד 

 התפיסה ולא חשיב מיגו להוציא.
מילתא שכתבו רבינו יונה ובעל העיטור  ובהך

שאיל ולהשכיר ליכא חזקה אפי' דבדברים העשויין לה
אחר ג"ש, עי' חידושי הריטב"א בסוגיין שהביא דיעה 
כזו, וכתב, וז"ל בא"ד: ויש אומרים דהנהו אין להם 
חזקה לעולם כל היכא דראה דכיון דעשויין להשאיל 
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הם עידי ולהשכיר לעולם הם חשובים כאילו יש עמ
פקדון, עכ"ל.  וסברתו לכאורה סברא אחרת היא 

ת רבינו יונה, וכונתו, דאם אך ידעינן דבתורת מסבר
שאלה אתי לידי', אף דאח"כ איכא הוכחה דמדלא 
מיחה, לעולם לא מהני, דמאחר דבתורת שאלה אתי 
לידי' שוב אין היות הדבר אצלו מוכיח על מכירתו לו 

מוחזק.  וע"ש המשך ולא שייך שיחשב על ידי כך ל
ל דשפיר דברי הריטב"א, דאף דפליג אהך דיעה וס"

איכא בדברים העשויין להשאיל ולהשכיר חזקה אחר 
ג"ש, מ"מ היכא דאיכא עדי שאלה לעולם לית לי' 
חזקה, והוא מטעם הנ"ל, דמאחר דבתורת שאלה אתי 
לידי' שוב אין תפיסתו מוכחת על המכירה, ושוב לא 

דכל פעולת הא דלא מיחה הוא מהני המדלא מיחה, 
והכא אי אפשר לחשבו על ידי תפיסתו למוחזק, 

חסר בדין עצם תפיסתו, לחשבו כמוחזק כיון ד
)עי' לעיל דף ל"ג ע"א אות קי"ב דנתבאר   וכמשנ"ת.

דנחלקו הראשונים ביסוד זה  גבי חזקת קרקעות אי 
אבל בעינן שתוכיח עצם התפיסה על זה שהוא שלו, 

  מטלטלין לכו"ע כן הוא יסוד החזקה.(בחזקת 
 -י דאכלו חושלארשב"ם ד"ה הני עיז     ה(קע

שעורים קלופים שנכנסו בשדה וראו אותה תבואה 
השוחה שם לשמש וקיימא לן שן מועדת היא לעולם 
וכי הויא ברשות הניזק נזק שלם משלמת ואין עדים  
מעידין מה אכלו מעט או הרבה וטוען בעל השדה כי 

מבואר  -אכלו יותר מכדי דמיהן של עזים הללו הרבה
טענת המחזיק בעיזי אכלו הם מדבריו דמיירי שלפי 

יותר על כדי דמיהן, ולכאורה, מאחר דאיכא עדים 
דעכ"פ אכלו חושלי הוי כחמשין ידענא וחמשין לא 
ידענא, ואמאי לא נימא בזה מתוך שאינו יכול לישבע 

אות קס"א, משלם.  וראיתי שכבר הקשה כן בקוב"ש 
ע"ש דלא יקשה אלא להני שיטות הסוברות דאף 

ה לי' למידע אמרינן בזה מתוך שאינו היכא דלא הו
  יכול לישבע משלם.

והנה כתבו הראשונים דלא אמרינן מיגו לחצי טענה, 
עי' תוס' לעיל ל"ה ע"ב ד"ה ואי ור"ן קידושין דף כ"ז 
ע"ב בדפי הרי"ף, ולכאורה יקשה דלפום פירושו של 
הרמב"ן בסוגיין הוי מיגו לחצי טענה, דהא הוא תובע 

ן, והמיגו דהיה יכול לומר דהעיזי יתר על כדי דמיה
לקוחין הן בידו  לא היה מזכהו אלא בכדי דמיהן.  
וי"ל בפשטות דהכא לא הוי לחצי טענה, דהא אף אי 

לקוחין הן בידו מ"מ היה יכול לטעון  היה טוען דהעיזי
י קודם שלקחו.  אלא להחוש דחייב לו יותר, דאכלו

דאף דדעת המהרי"ט בשו"ת מהרי"ט ח"א סי' ל"ג 
בכה"ג לא מהניא מיגו, דלא היה רוצה לשקר בב' 
דברים, כלומר, דנימא דבאמת משקר הוא, והא דלא 
טען הטענה האחרת הוא משום דאית בזה ב' שקרים, 
משא"כ מה שטוען עכשיו.  עי' שער משפט כללי מיגו 

 ח מכאן דלא כדעת המהרי"ט.אות ג' שהוכי
עי' רבינו  והא דלא חשיב הך מיגו מיגו מממון לממון,

יונה לעיל דף ל"ג ע"א דהכא "עיזי גופייהו היה תופס 
בדין והיה נאמן בהם לעכבן בתורת משכון מתוך 

 שהיה יכול לעכבם ולטעון שלי הם".
ואף דבדברי רבינו יונה מבואר להדיא דהא דנאמן 

ם מיגו הוא, דהא הוקשה לו דהוי ליטול העיזי מטע
לומר דס"ל  מיגו מממון לממון, לכאורה היה אפשר

לראשונים אחרים, ולהמהרי"ט, דלעולם לאו מדין 
מיגו הוא, וכן ראיתי שכתב בדברות משה סי' ל"ז ענף 

אלא דכן הוא זכותו בהעיזי להחזיק ה' ד"ה ונשאר, 
 לחוב החושלי, ומאי דהוצרכו לומר דהיה יכול לומר

לקוחות הן בידי היינו משום דבלא"ה לא היה לו זכות 
ולא היה יכול להחזיקם עבור החוב,  בעצם העיזי כלל

טות שאלא דבפ אך אין נאמנותו מצד הבירור דמיגו.
מבואר מתוך דברי הראשונים דמשום מיגו הוא, עי' 

ובנוסח אחר י"ל  לשון הריטב"א בסוגיין ובעו"ר.  
לא למה לו וענה דמיגו דלא בעינן לזה אלא לכח הט

צי לשקר דמיגו, אשר ממילא לית בזה משום מיגו לח
מיגו לחצי טענה אין החסרון משום כח דטענה, 

הטענה, דהא שפיר אית בזה כח הטענה על החצי, רק 
דליתא למה לו לשקר למיגו, וסברת המהרי"ט דב' 
שקרים ודאי דחסרון הוא במה לו לשקר ולא בכח 

הכא ממיגו  תשייך להקשו הטענה, אשר ממילא לא

ן דהכא לחצי טענה, ואף בדעת רבינו יונה יש לומר כ
, ומ"מ הוקשה לו אתינן עלה משום כח הטענה דמיגו

ממאי דהוי לכאורה מיגו מממון לממון משום 
דמממון לממון שפיר הוי חסרון בכח הטענה דמיגו, 
 דעל ממון זה שטוען עליו עכשיו הרי לית לי' כח, ודוק.

(     אמר אבוה דשמואל יכול לטעון עד כדי דמיהן וקע
הנה מבואר בפשטות  -ן בידידאי בעי אמר לקוחות ה

מדברי הרשב"ם בסוגיין דאף שטוען יותר מכדי 
דמיהן, אינו נאמן אלא בכדי דמיהן ותו לא.  אכן עי' 

שכתב, וז"ל: פי' מורי חידושי הריטב"א  )וכ"ה בר"ן(  
גבות מהבעלים אבל אם נר"ו עד כדי דמיהם אם בא ל

רצה לתפוס בהם ביותר מכדי דמיהם שאומר שהזיקו 
אין הבעלים מוציאין מידו דהא אית לי' מיגו שיכול  ול

לטעון שהם שלו לגמרי והכא אורחא דמילתא נקיט 
דמסתמא לא טעין יותר מכדי דמיהם, עכ"ל, ודלא 

ועי' שיטות הראשונים בזה בספר כדברי הרשב"ם.  
 מ"ט חלק ט"ו.  התרומות שער 

ועי' טור חו"מ סי' ע"ב סט"ז שהכריע כהסוברים 
ובב"י שם תמה דכיון דלפי מה שטוען עכשיו דנאמן.  

אין זה אלא משכון בידו האיך יכול לעכבנו אחר שפרע 
, וז"ל:דכי אמרינן מיגו היינו לומר דנהמני' לו

בהאיטענה מגו דאי הוה בעי הוה טעין טענה אחריתי 
תא נמי נאמן והכא הא מהימנינן לי' והוה מהימן הש

ום מגו אבל ליטול מה שטוען עד כדי דמי החפץ מש
ל החפץ עצמו היאך אפשר שנאמר שיטול 7לענין ליטו

החפץ עצמו במגו דאי בעי אמר לקוח הוא בידי והרי 
כיון דלפי דבריו דהשתא אינו יכול ליטלו בעל כרחו 
 של בעל החפץ היאך נזכה אותו ביותר ממה שהוא

טוען במגו דאי בעי אמר לקוח זה דבר דאין לו שחר 
קושייתו, דאין בכח הך מיגו לתת ויסוד וכו', עכ"ל.  

לו יותר משיווי החפץ, ואין בזה כלל כח להחזיק 
בחפץ על יתר מדמיו, דלהחזיק החפץ כמשכון על יותר 
שיוויו, לדבר זה לא היה לו נאמנות אף אילו היה טוען 

קוחה היא בידי הרי טוען שעצם , דבללקוחה היא בידי
ב אינו החפץ שלו, ובנ"ד שאומר שנוטלו במקום החו

נוטלו אלא לדמי החוב ואינו טוען שעצם החפצא שלו, 
וכיון דאינו טוען שהוא שלו אינו יכול לטעון על יתר 
מדמיו, דאין זה שייך אלא אם כן אומר שהחפץ לו 
ולכך אינו צריך להחזירו עד שיקבל כמה שטוען 

חייבים לו, וזה הרי הוא נגד מה שטוען שבאמת אינו ש
יש לבאר בב' אופנים, דהב"ח  ודעת החולקים,  .שלו

כתב דאף הכא אינו טונן שהפץ שלו ולא יחזירו 
לבעלים, ואין נוטלו בעל כרחו אלא אם לא ירצה 
הלוה לשלם לו, ובכה"ג אין זה מתנגד למה שטוען 

יכול לטעון כן שבאמת אינו שלו.  )ודעת הב"י דאינו 
על יתר מדמיו אא"כ אומר שהוא שלו(.  או היה 

איפכא, דאף היכא דאינו טוען אלא כד'י אפשר לומר 
דמיו, אין זה נחשב טענה רק על שיווי החפץ אלא 
לוקח החפץ נגד החוב, ואף זה כמין קנין בגוף החפץ 
הוא, וליכא נפ"מ לענין זה בין טוען נגד דמיו לטוען על 

 יתר מדמיו.
 -(     רשב"ם ד"ה יכול לטעון עד כדי דמיהןזקע

ובגדר הך שבועה  -בועהוקיימא לן האי מהימן בש
דדעת הרמב"ם בפי"ג מהל' מלוה נחלקו הראשונים, 

ולוה ה"ג דהיא שבועת הנוטלין ונשבע בנקיטת חפץ, 
וכ"כ הרי"ף בשו"ת סי' ע"ד, וכ"ה בר"י מגאש 

גיין שכתב שבועות דף מ"ה.  אכן יעויין ביד רמה בסו
, דלא הוי שבועת הנוטלין מאחר דהמשכון בידו

ויש לכאורה  עה זו אלא שבועת היסת.ולדידי' אין שבו
מקום עיון בדבריו, דתחילה אמר דמאחר דאית לי' 
מיגו דאי בעי אמר לקוחה היא בידי ולא היה נשבע 
אלא היסת לכך נשבע הכא היסת.  ושוב כתב דלא 

ם דאינו בא להוציא חשיב הכא שבועת הנוטלין משו
כלום אלא להשאיר את העיזי אצלו, ולהאי טעמא 

לא הוה בעינן למיגו דאי בעי אמר לקוחה  לכאורה
היא בידי בכדי לומר דלא הוי שבועת הנוטלין.  אם 
לא דנימא דאה"נ לא חשיב שבועת הנוטלין, עדיין 
היה אפשר לומר דיתחייב שבועה דרבנן ולא סתם 

דמאחר דאית לןי' מיגו אינו שבועת היסת, לכך כתב 
ואילו  נשבע אלא היסת כמו בטענת לקוחה היא בידי. 

הוה חשיב להוציא, לא הוה מהני מיגו למימר דלא 
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ישבע דהא סו"ס עכשיו הוא מוציא ואילו הוה אמר 
 לקוחה היא בידי לא הוה חשיב מוציא.

ועי' חידושי הריטב"א שכתב דאין לומר דתהני המיגו 
חמורה דאילו היה טוען לקוחה היא לפוטרו משבועה 

ו דהעזה דלא בידו לא היה נשבע אלא היסת, דהוי מיג
היה מעיז לומר לקוחה היא בידי, אלא דכתב 
הריטב"א דבמלוה על המשכון שאומר כך וכך יש לי 
עליו ואית לי' מיגו דלקוח הוא בידו כיון דמעיז ומעיז 
הוא אין לו עליו אלא היסת, ושלא כדברי הרמב"ם 

הנ"ל שכתב דאף בכה"ג נשבע שבועה בנקיטת חפץ.  
שכתב דס"ל דמיגו וסברת הרמב"ם, עי' מ"מ 

לאפטורי משבועה לא אמרינן.  והריטב"א ס"ל דמיגו 
דמיגו דהעזה לא אלא לאפטורי משבועה אמרינן, 

ולכאורה י"ל בביאורא דהך   מהני לאפטורי משבועה.
מילתא, דמהני מיגו דהעזה לממון ולא ולאפטורי 
משבועה, ומיגו גמור מהני אפי' לאפטורי משבועה, 

אמנות, דבעינן ראיה דשבועה, דשבועה הרי יסודה נ
ואי מהני מיגו לאפטורי משבועה ע"כ דאינו אלא מה 

אשר לפ"ז,   לו לשקר דמיגו ולא שייך בזה כח הטענה.
ו בעלמא שפיר מהני לפטור משבועה מצד מה לו מיג

לשקר שבו, אף מיגו דהעזה דלית בי' אלא כח הטענה 
דמיגו, אף דמהני כח הטענה לענין ממון, מ"מ לא 

הני לפטור משבועה.  ודעת הרמב"ם ודעמי' דלא מ
, וכ"כ בדעתם אמרינן מיגו לאפטורי משבועה כלל

פשר רמב"ן בשבועות מ"ה ע"ב, ע"ש.  ואהרא"ש טה
היה לומר דס"ל דמאחר דחשיב שבועת הנוטלין, לא 

 מהני בזה מיגו כלל, וכמשנ"ת.
מאי ד מעדמשאך יעויין רבנו יונה לקמן דקכ"ח ע"ב 

יגו דהעזה לענין שבועה ומ"מ מהני לענין דלא מהני מ
דענין להרויח ממון מעיז ומעיז,   ממון, הוא משום

 אבל לאפטורי משבועה אינו מעיז.
הרמב"ם מבואר דחשיב שבועת הנוטלין,  והנה מדברי

ואילו מדברי הרמ"ה מבואר להדיא דלא הוי שבועת 
הנוטלין, וכנ"ל.  ויש לומר דתליא הך מילתא בגדר 

ס העיזי עבור החושלי שאכלו, דאי נימא מה שתופ
דאינו אלא להבטיח שישלם לו שפיר חשיב שבועת 

הנוטלין, דבעצם בא להוציא תשלום עבור החושלי.  
כן אי נימא דגדר הדבר הוא שתופס העיזי בתורת א

פרעון על החושלי )רק שיכול הלה לשלם וכאילו 
דלא חשיב שבועת  לפדותו( פשיטא כדברי הרמ"ה

 ן כיון דהרי העיזי אצלו בתורת פרעון.הנוטלי
קעח(     רשב"ם ד"ה ר' ישמעאל סבר ניר לא הוי 

ה אלא גמר פירי הלכך צריך ג' חדשים בראשונ -חזקה
 -וג' באחרונה וכו' וי"ב חדשים באמצע דבעינן רצופין

עי' ריש פירקין דלדעת התוס' היינו טעמא דבעינן י"ב 
בה, ודלא חודש באמצע משום דבעינן אכילה חשו

כדברי הרשב"ם.  ועי' מה שכתבנו בזה לעיל אות ו' 
 ואות ח'.

  
 
 
 

 ל"ו  ע"ב
 -קעט(  והכא פירא רבא ופירא זוטא איכא בינייהו

י' רשב"ם, ועי' תוס' לעיל ריש פירקין מה שהקשו ע
עליו ומה שפירשו בזה, ובראשונים שם מה שכתבו 

 ליישב דעת הרשב"ם.
אבל נרה  -שתים כו' קפ(     תוד"ה נרה שנה וזרע

בזה אחר זה אפי' רבי אחא מודה דאינה חזקה דמה 
 -מועיל חרישה כל כך שחורשה ב' שנים בלא זריעה

כתב הרמב"ם פי"ב טו"נ ה"ט, וז"ל: נרה שנה אחר 
שנה אפילו כמה שנים הואיל ולא נהנה בה אינה 
חזקה, עכ"ל.  כך הביא דינא דניר לא הוי חזקה.  

וה אמרינן דניר הוי ריו דאילו הומדוייק לכאורה מדב
חזקה שפיר הוה מהני אפי' בניר זנה אחר זנה, ודלא 
כדברי התוס'.  ועוד יש לדקדק בדבריו, דלכאורה, 
למאי דפסק דניר לא הוי חזקה, הוה  לי' לאשמעינן 
חידוש גדול יותר, דלא מהני אפי' היכא דזרע שנה נרה 

דינא שנה וזרע שנה שלישית, וממאי דלא הביא הך 
א הוי חזקה אלא בכי האי גוונא שנראה שנה דניר ל

אחר שנה כמה שנים משמע כאילו פלוגתא דניר אי 

, והיכא דנרה וזרע אח"כ הוי חזקה אינו אלא בכה"ג
.  וצ"ב, דהרי מדברי הברייתא דנרה שפיר הוי חזקה

 שנה וזרע ב' וכו'  מבואר דשפיר נחלקו אף בכה"ג.
יו לקמן )הובאו דבר דהנה דעת הרשב"אוי"ל בזה, 
( דמאי דניר לא הוי חזקה אינו אלא ניר אות קפ"א

בפני עצמו, אבל אם נרה וזרעה וקצרה מצטרף אף 
הניר לחזקה.  ויעויין דברי הרא"ש בפירקין סי' כ"ו 
שכתב גבי בנות שוח שגודל פרי פעם בג' שנים, אם 
עשה כל העבודות במשך ג' השנים ואכל פירות בסוף 

לה אחת שפיר חשיבא יכא אלא אכישלוש, אף דל
 חזקה.

דכשנרה שנה אחת ואח"כ זרע,שפיר נחשב ועפז"נ 
ברשותו משעת הניר ושפיר מצטרף הניר לחזקה, ורק 
כשנרה ב' שנים ברציפות דאין זה כדרך הבעלים ס"ל 
לחד מ"ד דניר אינו חזקה, כלומר, אין לניר חשיבות 

צרה, מצד עצמו.  ובאופן שעשה אח"כ כל העבודות וק
שעם הניר וכל העבודות ליכא אלא אכילה אחת, אף 

לא איכפת לן בזה ושפיר הוי חזקה, כעין בנות שוח 
 להרא"ש.

וזהו דווקא למאי דק"ל כרבנן דחזקתן ג' שנים מהאי 
טעמא דטפי מתלת לא מזדהר בשטרי', ובזה אין הדין 
ג' אכילות אלא חזקה אכילה כדמחזקי אינשי 

מרינן דבנות שוח ה שפיר אבתקופה של ג' שנים, בז
הוי חזקה וכמו כן נרה שנה וזרעה שנה, וכנ"ל, אכן 
לר' ישמעאל ור"ע הרי אין הדבר תלוי בג' שנים אלא 

, ולדידהו היכא דהוי אכילה אכחת במשך בג' אכילות
ג' שנים ודאי דלא הויא חזקה, אשר זהו דאיתא 
בברייתא דלמ"ד ניר לא הוי חזקה, דלא חשיבא חזקה 

רה שנה וזרעאה שנה לא הוי חזקה, אך עצמה, נ בפני
לדידן דק"ל כרבנן דתליא מילתא בג' שנים ולא בג' 

שפיר הויא חזקה אם לא נרה ב' שנים אכילות, 
 רצופין, וכמשנ"ת.

תמהו התוס' בד"ה למעוטי מאי מה הראיה דניר והנה 
לא הוי חזקה, דילמא לא אתי למימר אלא דבעינן ג' 

הר "ואפי' לא עשה ת לו מזדשנים משום דטפי מתל
באותן שלש אלא ניר הוי חזקה", הרי דאף לדידהו 
מהניין שנים רצופות של ניר לחזקה, ודלא כדבריהם 
בד"ה הקודם.  וחזינן מהכא דאף מה שאמרו התוס' 
דלא מהני ב' שנים רצופין של ניר אינו אלא לר' 
ישמעאל ור' עקיבא, אבל לחכמים שפיר מהני, והיינו 

י ור"ע יסוד החזקה הוא אכילות, שום דלר"טעמא מ
ולא חשיב אכילה היכא דלא מוסיף לשדה כלום, אכן 
לחכמים הדבר תלוי בג' שנים, רק דלא מהני אלא 

 כשהוא עובד בשדה, אשר לזה שפיר יתכן דמהני ניר.
 -רשב"ם ד"ה ר' ישמעאל ור' עקיבא דמתני'(     אקפ

 ה שנר בודכ"ע ניר לא הוי חזקה כלומר יום א' בשנ
שדהו אינה חזקה להחשב כשנה שלמה לחשבון ג' 

אלא ניר לא חשיב  -ד"ה לאו למעוטי נירוב -שנים
חזקת יום אחד דידי' כשנה שלמה דאם כן די בי"ב 

 -חודש ושני ימים ואנן שלש שנים מיום ליום בעינן
מבואר מדבריו דמאי דאילו היה ניר חזקה הוה סגי 

וכפשטות קושיית ל, בשנה וב' ימים, כאשר כתב לעי
זהו משום הש"ס לעיל אי הכי אפילו יום אחד נמי.  ו

חשוב כשנה, דאף לר' ישמעאל איכא דניר יום אחד 
, וכבר כתבנו בזה בדברי רש"י ריש מושג דשנה

.  ועי' חידושי הרמב"ן שהעיר לדברי הרשב"ם פירקין
דמיירי בניר יום אחד יקשה מאי דאמר טעמא דמאן 

זקה משום דלא עביד איניש דכריבו דס"ל דניר הוי ח
י' לי' לארעי' וכו', והרי ביום אחד יתכן שלא שמע, וע

 גם רשב"א וריטב"א.
לא  ולדברי הרשב"ם דחשיב יום אחד דניר לשנה 

יקשה קושיית התוס' ד"ה למעוטי מאי שהקשו, וז"ל: 
תימה לרשב"א דהיכי מוכח מהכא דלמעוטי נירא 

וי חזקה והא דצריך קאתי דילמא קסברי רבנן נירא ה
גק' שנים מטים ליום משום דעד תלת שנין מיזדהר 

רי הרשב"ם סו"ס מוכח ממאי בשטרא וכו', דלדב
דבעינן ג"ש, יהיה מאיזה טעם שיהיה, דלא סגי בניר 
דיום אחד )ועל ניר כל השנה לא דנו(, וכ"כ בחידושי 
הרשב"א דלפי' הרשב"ם לא יקשה קושיית התוס', 

לכאורה לדברי הרשב"ם דהא ע"ש.  )אלא דצ"ב 
מבואר להדיא מסוגיין דאף ניר דכל השנה מיתלא 
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זו אי ניר הוי חזקה או לא, דהא אמרו תליא בשאלה 
די"א דניר הוי חזקה הוי ר' אחא שאמר דנרה שנה 
וזרעה ב' נרה ב' וזרעה שנה הוי חזקה, אם לא שנימא 
דאי ניר הוי חזקה הוי חזקה אפי' ביום אחד, ואי לא 

חזקה לא הוי חזקה אפי' בנרה כל השנה, ומאי  הוי
לא הוי  דנקיט שנה בברייתא משום ת"ק דס"ל דניר

אלא דלפי זה הדר יקשה קושיית חזקה קתני לה, 
התוס', דדילמא ניר הוי חזקה, והא דלא מהני ניר 
דיום אחד משום דג"ש מיום ליום בעינן מהאי טעמא 

"ל דעד תלת מיזדהר בשטרא, אך ניר כל השנה י
 וצ"ב.(דשפיר מהני, 

ודעת הרמב"ן בסוגיין, הובאו דבריו גם בחידושי 
ד ניר לא הוי חזקה ר"ל דאפי' אותן הרשב"א, דלמ"

הימים שנר בה אינן עולין לו לחשבון ימי שלש שנים 
של חזקה שאין מונין לו אלא משעת זריעה ואילך, 
כלומר, דניר בעצם לא הוי מעשה חזקה ולא חשיב על 

.  ודעת כיון דהוא מהנה ולא הנה תחילת חזקהידי ניר 
לו ימי  הרשב"א שם דלא כדבריו, דודאי בכה"ג עלו

דאי מטעם דמהנה ואינו נהנה לא יחשב לחזקה הניר, 
אלא הכנסת פירות לביתו, אע"כ דמאחר דהביא 
אח"כ להנאה שפיר חשיב חלק מן החזקה, וה"ה ניר, 

נה ואין ר"ל ניר לא הוי חזקה אלא דאם נראה ש
  46, ועי' גם חידושי הריטב"א.שלימה לא הוי חזקה

ו ודאי דשפיר ואי נימא דס"ל להתוס' כדיעות אל
יקשה קושייתם האיך מוכח מדברי החכמים דניר לא 

  הוי חזקה.
 -זו דברי רבי ישמעאל ור"עקפא(     רשב"ם ד"ה 

ירקין טעמא 0ואליבייהו דהני רבנן פירשנן בריש פ
שנים מיזדהר איניש  דחזקת ג' שנים דעד שלש

בשטרי' טפי לא מיזדהר וככתייהו דהני רבנן אליבא 
' דלא אזיל בתר ליקטת ג' פירות של ג' דרב קיימי וכו

שנים אלא ג' שנים שלמות בעינן בכל דבר ומשום 
מבואר לכאורה  -דאין אדם נזהר בשטרו יותר מג"ש

מדבריו דלשמאול אף לחכמים תליא מילתא באכיות 
רק לרב הוא דתליא בשנים, עי' רמב"ן ולא בשנים, ו

ורשב"א ועו"ר שהקשו עליו דא"כ מה שאלו מאי 
ייהו.  ועוד הקשו דלפ"ז דלרב אינו תלוי אלא בינ

בשנים אמאי לא מהני תפתיחא וכדומה, הרי שפיר 
איכא ג"ש.  ולקושי' זו י"ל דודאי גם לרב בעינן 
אכילה, דיסוד החזקה הוא אמאי לא מחית אשר הוא 

באכילה, רק מאי דבעינן ג"ש אינו מהאי טעמא  תלוי
שוט דלא אלא משום אזדהורי בשטרא, אשר לפ"ז   פ

 מהני תפיתיחא אף לרב.
עי' ג'  -קפב(     רשב"ם ד"ה דקל נערה איכא בינייהו

הפירושים שהביא רש"י.  ועל הפשט הא' והפשט הג' 
יקשה לכאורה דנמצא דלחכמים אף דטעמא דחזקת 

טפי מתלת לא מזדהר בשטרא, מ"מ ג' שנים משום ד
איכא אופנים דהויא חזקה בפחות מג"ש, כגון בדקל 
נערה.  ובחידושי הרמב"ן נתקשה בזה, ע"ש שכתב, 
וז"ל: ואיכא למידק אשמעתין הא טעמא דחזקה 
לרבנן משום דתלת שנין מזדהר איניש בשטרי' וכו' 
וכיון שכן בפחות משלש שנים מיום ליום האיך 

קה וכו' אלא כך הוא הטעם לחזקה תתקיים לו חז
שכיון שהחזיק אדם בבית או בשדה שלש שנים כדרך 
שאדם מחזיק בשלו ורואה שאין מערער עליו שוב 
אינו נזהר בשטר לפיכך הצריכו חכמים לכל דבר ודבר 
מעין תשמישו שהוא עשוי לו אבל כשלא החזיק בו 
כדרך שאדם מחזיק בשלו היה צריך ליזהר בשטרו  

 ועד"ז כתב גם הרשב"א ורבנו יונה, ע"ש. כ"ל.וכו', ע
ינא דדקל והנה הרמב"ם והרי"ף לט הביאו הך ד

נערה, וכבר עמדו על דבריהם.  ונראה דלא יקשה ד"ז 
אלא לפי הפי' הא' והפי' הג' שהביא הרשב"ם, 
דלדידהו ממאי דכתבו דאין חזקה עד שיגדור ג' גדרות 

פרי, דהא אין מוכח דמהני אף בדקל הממהרת או בדיו
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שה אף שפיר חשיבא תחילת תהליך הוצאת ההנאה, אך חרי
ת הקרקע דמעילה לזריעה, מ"מ דבר בפני עצמו הוא ועבוד

הוא, מאש"כ מזריעה ואילך דהויין אופן הוצאת הפירות מן 
 השדה.  וצ"ב מהו עומק פלוגתת הרמב"ן והרשב"א בזה.

האי לישנא דג' גדרות ע"כ דלא מיירי בכל, דהא 
אכן נראה דפי' הרמב"ם באספסתא לא הוי חזקה.  

כביאור שהביא רש"י בשם הר"ח דדקל נערה פירושו 
א דקל המשיר פירות קודם גמרן, ונמצא דאף שהוא ל

גדרן אלא נפלו לבד חשיבא לרב אכילה ושפיר הויא 
ת דווקא ומעצם לשון חזקה, אכן לשמואל בעינן גדרו

זה מבואר דלא הויא חזקה בדקל נערה, ועפ"ז לא 
ין דקל נערה, דמאחר שכתבו דבעינן יקשה השמטת ד

שיגדור ג' גדירות, הרי מבואר בזה דלא מהני דקל 
 נערה.

אבל  -(     רשב"ם ד"ה ממטע עשרה לבית סאהגקפ
אם פחות מבית סאה לי' אילנות הרי סמוכין ביות 

לא הוי חזקה דלא אחזיק כדמחזקי והוי כיערא ו
ע וממטעי' רשבא דפליג עלי', וכתב, וז"ל:  -אינשי

עשרה לאו למעוטי מקורבין יותר שאפי' היו שם מאה 
בבית סאה שעומדין ליעקר עלהה לו חזקה מידי דהוי 
אמישרא דאספסתא, עכ"ל.  וי"ל בביאור פלוגתייהו, 
דודאי מצד למערער הרואה חשיב שאין המחזיק 

זיק כדמחזקי אינשי, אך מצד המחזיק, כיון מח
ה מעלייתא.  שעומד לעקור האילנות חשוב בעיניו חזק

אשר לפ"ז אזלי הרשב"ם והרשב"א לשיטתייהו, 
הרשב"ם דיסוד חזקת ג' שנים הוא משום טענת לד

אמאי לא מחית, הרי זה תלוי במרא קמא אי היתה 
חזקה המצריכה מחאה או לא, ןמאחר דכפי ראות 

טענה עליו קי אינשי ליכא זו אינו מחזיק כדמחעיני
ו דיסוד אמאי לא מיחה.  אכן להרשב"א לשיטת

חזקת ג"ש הוא משום דמיחזי המערער כמערים כיון 
שחיכה עד שזרק המחזיק שטרו למחות, ומה שזורק 
המחזיק את השטר הוא משום שכיון שאכל ג"ש 
מרגיש בטוח, בזה איכא למימר דכיון דבאמת אכל 

ג"ש, והאילנותו הרי עומדים ליעקר, חשיב  פירות
ויש להניח בעיניו אכילה רגילה ולא ישמור שטרו, 

שיודע אף המערער שלא ישמור המחזיק את שטרו, 
עי'   אשר ממילא שפיר הוי חזקה, ועדיין צ"ע בזה.

 לקמן אות קפ"ה.
מידי דהוי אשלשים  -קפד(     תוד"ה היו לו ל' אילנות

מבואר מדבריהם דאף באותה  -היכא דלא באזי בזויי
שדה צריך שיהיו מפוזרין, ודלא כמש"כ ברשב"ם 

"ז ע"א ד"ה וההוא דהחסרון במאי דלא הוי לקמן ל
באזי בזויי הוא דשדה שלם לא הוי חזקה לשדה אחר, 
דמשמע דוקא לשדה אחר אבל באותה השדה שפיר 

 מהני )קוב"ש אות קס"ב(.
 ומהרש"א.ובביאור עצם דברי התוס', עי' מהרש"ל 

ולרשב"א נראה  -י' לבית סאה עקפה(     תוד"ה ממט
ה דלקמן איירי שאוכל כל האילנות אע"פ ליישב פי

שהן רצופין הויא חזקה שהרי אכל העומדים ליעקר 
עי' ברכ"ש  -ואותם העומדים להתקיים אבל הכא וכו'

 סל"ט אות א' מש"כ בביאור דברי הרשב"א שבתוס'.
ן היכא כבא"ד: וכל ש ז"לאות פ"ב כתב, ווביד רמה 

 פידמקרבי טפי ממטע יתר מעשרה לבית סאה דמצטר
והוא שאין נטועין על פחות פחות מארבע אמות דאם 
כן הוו להו רצופין וכעקורין דמו ונהי דאי אכלינהו 
שלש שנים הויא חזקה מידי דהוה אמישרא 
דאספסתא כדאסקה רבא לקמן אלא השתא דלא אכל 

שנה לא הוו הני חזקה להני  אלא עשרה מינייהו בכל
כולהו  אלא היכא דהוו בני קיימא דמצטרפי למהוי

עי' ברכ"ש הנ"ל מש"כ בביאור     כשדה אחת, עכ"ל.
להרא"ה ולדבריו יוצא בביאור מחלקותם, ד  דבריו.

על ידי דלא מיקרי שדה אילן לא שייך לומר שיהיה כל 
הקרקע שלו, ולא מקרי שדה אילן משום דאיכא 

העומדים ליעקר, אך לשיטת התוס' מאחר אילנות 
מצד אלו הנשארים דעומדים ליעקר שפיר הוה חשיב 

שדה אילן, רק דלא ידעינן אי הני מקצת שאכל הם 
מאלו העומדים להתקיים או מאלה העומדים ליעקר.  
)ומדברי הברכ"ש משמע שביאר פלוגתתם באופן 

 אחר.(
 דהוכיחו דהוי חזקהובהאי ענינא דאכלן רצופין 

מאספסתא, יש מקום עיון בדברי הרשב"ם שכתב 
שרא, וז"ל בא"ד: ומיהו לא לקמן ל"ז ע"ב ד"ה האי מ

אתקפתא מעלייתא היא דהאי אורחי' והאי לאו 
אורחי' האי מכחיש ארעא טפי והאי לא מכחיש טפי 
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אלא רבא הוא דלית לי' הך סברא ובמילתא בעלמא 
לא הוי  הוא דמוקי לי' לנהרדעי וכו', עכ"ל, דלכאורה

דלאו אתקפתא , וגם צ"ב מש"כ אפי' מילתא בעלמא
והא ליכא איכא משמע דקצת אתקפתא מעליא היא, ד

אף רמז קושי'.  ועו' צ"ב מ"ט הקשה רבא דווקא 
מאספסתא ולא מכל שדה לבן, וכבר הקשה כ"ז 

 בדברות משה סכ"ט ענף א', ע"ש.
ופי'  -קפו(     תוד"ה ממטע עשרה לבית סאה

ף המוכר את הבית דהתם בדעת מוכר הקונטרס בסו
ביניקה תליא מילתא תליא מילתא אבל גבי הקדש 

ובהמוכר את הספינה פירש גבי מכר והוא הדין 
למקדיש אילנות דהוי נמי האי שיעורא וברייתא 
דהמוכר את הבית דקתני בהקדיש עשרה לבית סאה 

יש להעיר על פירושו הראשון של רש"י  -פליגא וכו'
ר לבין הקדש, דאיזה חסרון וקלקול דמחלק בין מכ

לן של הקדש משל הדיוט, להקדש יהיה ממה שיינק אי
דמשום זה נימא דמקדיש גם בקרקע כל שיעור 
היניקה.  ועוד, בנטועין מד' ומח' אמאי אמרינן דלא 
הקידש הקרקע, הרי נטויען שם הרבה יותר אילנות 
בבית הסאה, ואמאי יגרע במאי דהוי דרך העולם 

 כן.  כן העיר בדברות משה סי' כ"ט ענף ב'.לעשות 
בזה, ועד"ז כתב שם בדברות משה, והביאור לכאורה 

דגבי מכר דתליא בדעת המוכר והקונה, הוי מה 
שקונה הקרקע הוא משום שמקנה לו הקרקע, והיכן 
מקנה או לא מקנה הקרקע מיתלא תליא בדרך 

דאף היכא דמוכר אילנות, הנווג הוא שעושים , 
אשר מסויים מקנה הקרקע עם האילנות.   שבשיעור

עד ח' או ח' עד ט"ז.  לא כן זהו דשיעורא הוא ד' 
אין זה תלוי בדעת המקדיש לומר דכשמקדיש הקדש, 

אילנות מקדיש גם קרקע, אלא מאי דקנה הקדש 
קרקע הוא זה משום דעד כמה שהאילנות נטועין 
בצורה שאין האחד נכנס תוך יניקת חבירו, הרי 

יונקת האילן ממנו בטל להאילן אשר על כן הקרקע ש
שר זהו שיעורא די' בבית סאה, חייל עלי' הקדש, א

אכן בפחות מכאן, הרי אין האילנות נטועין באופן 
שלכל אחד יש לו יניקה משלו, אלא הא' בתוך יניקת 
חבירו, אשר מוכח מזה דאין שיעור יניקתו בטל 

, להאילן, דהא הוא גם מקום יניקת האילן האחר
אשר בזה אין קרקע יניקתו בטל להאילן ואין ההקדש 

 על האילן ולא על הקרקע.חל אלא 
ובהמוכר  -קפז(     תוד"ה ממטע עשרה לבית סאה

את הספינה פירש גבי מכר והוא הדין למקדיש 
אילנות דהוי נמי האי שיעורא וברייתא דהמוכר את 

 -הבית דקתני בהקדיש עשרה לבית סאה פליגא וכו'
, דס"ל אחר החזרה דאין מאי דהקרקע הקדש והיינו

בטל להאילן, אלא הוא משום  משום שמקום היניקה
דחל על השדה שם שדה האילן, ובזה שוין מכר 
והקדש, דאף דהקדש אינו תלוי בדעת שניהם כמו 
מכר, מ"מ כשהקדיש אילנות לא מיחשב שהקדיש 
הקרקע אלא על ידי מה שחשוב שדה אילן, ולפום 

כר את הספינה אין זה אלא כמו שעושים סוגי'  דהמו
 בני אדם.

מאי דנקרא שדה אילן כר את הבית ס"ל דוסוגי' דהמו
אינו תלוי דווקא במאי דנהגו בני אדם, אלא דמה 
שמועיל ליניקה נחשב חלק משדה האילן אשר ממילא 
היכא דהם י' לבית סאה, חשיב שדה האילן כל הבית 

ביותר מבית  סאה כיון דאיכא יניקה, והיכא דזרען
 חשוב סאה עד כמה שהוא בכלל מה שעושים בני אדם

שפיר שדה אילן, דלא בעינן שתתבטל הקרקע 
 להאילנות כדס"ל לרשב"ם קודם חזרה.

 
 
 
 

 ל"ז  ע"א
עי' חידושי  -קפח(     והנ"מ היכא דלא אפי'

הריטב"א שהביא דעת הראב"ד דמאי דבעינן דלא 
אה כשמיט אפיק אינו אלא היכא דבאזי בזויי דנר

ואוכל, אבל היכא דאכלן רצופין במקום אחד שפיר 
מהני חזקתו לכל אף היכא דאפיק, ע"ש שתמה 
הריטב"א דזה אינו במשמע כלל דליפוק ולא ליכול 

מי כיון דכל וליהוי חזקה ואפי' בדלא אפיק אידך נ
 סאה אכל באנפי נפשי' האיך הוי האי חזקה להאי.

"ל דאף דאיכא והמוכרח לכאורה בדעת הראב"ד, דס
ג' סאין, מאחר דבכל א' מהם איכא י' לבית סאה הרי 
זה והם סמוכות זה לזה הרי הכל נחשב שדה אילן. 
ולא בעינן להא דבאזי באזויי כדי לאחדן.  וס"ל דמאי 
דנקרא כמשמט היכא דאפיק ולא אכל היינו דווקא 

וכל, אבל אם היכא דאפיק במקום שקוצר ואינו א
ד אף דאפיק נמי שאר השדה ולא אכלן רצופין בצד אח

אכל, לא חסר בעצם אכילתו כלום ואינו נראה 
באכילתו כמשמט, אשר ממילא שפיר הוי חזקה לכל 

ואוכל כל פני כל השדה.  רק היכא דבאזי באזויי 
השדה, בזה הוא דאיכא חסרון היכא דאפיק דשפיר 

 נראה כמשמט.
 וי"ל כיון שעדיין -יכא דלא אפיק(     תוד"ה הטקפ

יש שנה עד גמר שלהן הוי שפיר בעידנא דאיתי' להאי 
ביאור הדברים דמאי דבעינן  -פירא ליתא להאי פירא

כד איתא להאי ליתא להאי היינו בכדי שיחשבו ב' 
אכילות נפרדות, והכא דאיכא שנה בין האי להאי 

  שפיר חשיב ב' אכילות.
נן דהיכא דאיתא להאי ומעצם קושיית התוס' דבעי

הנאמר בדברי ר' ישמעאל ורבי עקיבא,  ליתא להאי,
אף דהכא מיירי להלכה כרבנן דטפי מתלת לא 
מזדהר, מבואר דאף לרבנן בעינן ג' אכילות, רק 

 דבעינן נמי ג' שנים, וכמו שנתבאר לעיל.
עי'  -(     זה החזיק באילנות וזה החזיק בקרקעצק

נין ולא בחזקת ראיה, ירי בחזקת קירשב"ם שפי' דמ
שהקשו עליו דאי מיירי בחזקת קנין אין ועי' תוס' 

מקומו כאן אלא גבי חזקת קנין, ועוד, דאי בחזקת 
קנין מיירי אמאי נקט זה החזיק בקרקע וזה החזיק 
באילנות, הרי כמו כן יש לומר דמיירי בכסף או שטר, 
ואל הוה לי למימר אלא מכר לזה אילנות ולזה קרקע.  

הכא בהאי דהא דנקיט לה דושי הריטב"א כתב ובחי
פרקא משום דמינה אשמועינן לחזקת ראיה דכל מה 
שהוא קונה בחזקת קנין הוא זוכה בחזקת ראייה 
כשבא בטענה והכא כשמכר או נתן לשנים ביחד לזה 
אילנות ולזה קרקע ואילו קדם אחד בזכייתו הא ודאי 

ו קנה הכל וכו' הלכך כשמוכר לשנים יחד והחזיק
ה יהא דינם.    ונראה ביחד פליגי רב זביד ורב פפא מ

לכאורה דאין הכונה דמאי דקני בחזקרת קנין ודאי 
דה"ה דמהני עלה חזקת ראיה בבא בטענה.  אך יתכן 
דמהני חזקת ראיה במאי דלא מהני חזקת קנין, 
כמבואר מדברי התוס' לעיל ל"ו ע"ב ד"ה ממטע 

קונה קרקע  עשרה לבית סאה דאף דלענין מכר אינו
זקה מהני לקנות קרקע עד כדי אלא עד י"ו, לענין ח

שיעור יניקה, דהיינו עשרה לבית סאה.   והיינו משום 
דאף דאין הדרך למכור כן, מ"מ שפיר מאחר דאיכא 

 יניקה עד ר"נ שפיר חשיב שהתשמש בכל השדה.
ובבעה"מ יישב קושי' זו באופן אחר, וז"ל: אלא אומר 

ן כאן בבעין אותן משניות אני שאין אנו עסוקי
ת האמורות להלן בהמוכר את הספינה ובפרק ושמועו

המוכר את הבית אלא הכא אברייתא דלעיל קיימי 
דהיא במטע עשרה לבית סאה ועליה הולכות כל 
השמועות שלפניה שכיון שהוא נקרא שדה אילן 
והקרקע נקנה באכילת האילנות למחזיק שלש שנים 

אכילת י' אילנות והוא ואפילו שלש סאים נקנית ב
י נמצא שהקרקע טפלה לאילנות שהרי הוא דבזי בזוי

נקרא שדה האילנות אי נמי פרדיסא או בוסתנא על 
שם האילנות הילכך בב' לקוחות שהחזיק זה בקרקע 
וזה באילנות סבירא לרב זביד דמיגרע גרע בעל 
האילנות אחר שהופרשה הקרקע מן האילנות שהיתה 

ת לי' בארעא ולא מידי ולמעקר טפלה להם הילכך לי
ימי ורב פפא ס"ל דאכתי לא גרע כחו אלא יפה כחו קי

מקונה ג' אילנות וקנה חצי קרקע כיון שהקרקע טפלה 
לאילנות וחצי קרקע דווקא וכו', עכ"ל.  ויסוד דבריו, 
דאף דהכא מיירי בחזקת קנין ואילו לעיל מיירי 

א בחזקת ראיה מ"מ שייך דין זה לכאן מאחר דתלי
ובטל הקרקע ביסוד סוגיין דנקרא שדה אילן 

 לאילנות.
ובמאי דהקשו התוס' אמאי נקט דווקא חזקה, כתב 
הריטב"א, וז"ל: וי"ל משום דחזקת קנין משכחת 
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אפילו בזוכין מן ההפקר היחד א"נ דגבי מכר ומתנה 
משכחת שמכר או נתן והם בזה אחר זה ואפ"ה בשעת 

ו קנין אחר אילו זכייה זכו ביחד ואילו היה בכסף א
 האחד קדם וזכה בכל, עכ"ל. נתן בזה אחר זה

 ,ליישב פי' הרשב"םובקצוה"ח סי' רט"ז סק"ב כתב 
ברשב"ם )כלומר, פירוש הרשב"ם בגמ', אבל אין 

עצמו מבואר דלא כדבריו, דלהרשב"א מאי דאמר 
לימא לי' עקור אילנך איינו אחר שמת ואילו לפי פי' 
הקצוה"ח הוי אפי' כשהוא חי(, ע"פ מה שכתב במל"מ 

חכמי הדור באחד שהשכיר ביתו לאחר זמן שנסתפקו 
קצוב ואח"כ רצה להשכירה או למוכרה לאחר שיכלה 

ן חזקה דנעל גדר ופרץ הזמן האחד אי מהני לשני קני
כיון דהבהית וכל תשמישו שייך להראשון עד הזמן 

ואי מהני נתינת רשות דראשון לקני לקנות בחזקה.  
רי )וכבר הביאו האחרונים לתמוה על המל"מ מדב

התוס' בקידושין דס"ג ע"א ד"ה כגון וביבמות צ"ג 
ע"א ד"ה שדה מבואר דלר"מ דאדם מקנה דבר שלא 

ומר שדה זו לכשאקחנה תהיה קנוי בא לעולם ויכול ל
לך, דיכול להקנותה בקנין חזקה  גם כן, הרי להדיא 
דיכול להקנות בקנין חזקה אף דהשדה וכל תשמישה 

ס"ה סק"ז(.  וכתב שייך לאחר, עי' פרי יצחק ח"ב ס
אי נימא דאינו יכול לקנות בחזקה,  דבקצוה"ח 

מבואר מאי דאיתא בסוגיין דאין לו לבעל האילנות 
רקע כלום, דאילו היה לו , א"כ היכי קנה זה בק

שהחזיק  בקרקע את הקרקע שתחת האילן, הרי 
עכשיו הוא של בעל האילן ולא מהני חזקה עכשיו 

ין לו לבעל האילן לאחר שלא יהיה אילן, וע"כ דא
ויכול לומר לו עקור  כלום בקרקע אף בחיי האילן

 אילנך, זהו ביאור טענת רב פפא.  ולפ"ז מובן מאי
דהוי דווקא גבי חזקה דבכסף ושטר מהני קנין אף אי 
אין הקרקע עתה שלו אלא לאחר זמן ולא הוה מקשה 

 רב פפא מידי.
 ולכאורה אין הנידון בסוגיין דומה למאי דלא מהני

חזקה היכא דאין הדבר שלו, דהתם מיירי דעושה 
מעשה הקנין דחזקה באותו הדבר שעכשיו הוא של 

דלא מהני, אכן בנ"ד הרי אחר, בזה הוא דאמרינן 
עושה החזקה בשאר הקרקע ולא בקרקע תחת האילן, 
רק דבעינן למימר דמאחר דהחזיק בקרקע כל הקרקע 

ברי שלו, וזה שפיר יתכן דמהני.  ולמדים אנו מד
הקצוה"ח שהבין דמאי דמהני חזקה במקום זה 
לקרקע במקום אחר הוא משום דחשיב כאילו נעשה 

אשר זהו דס"ל דלא הוה החזקה גם באותו קרקע, 
מהני לקנות הקרקע שתחת האילן מאחר דלא שייך 

 לעשות בו קנין חזקה.
והנה זה פשוט לכאורה דפשטות סוגיין משמע דמיירי 

ו התוס', ומאי דנאיד בחזקת ראיה, וכמו שכתב
רשב"ם ופי' דמיירי בחזקת קנין טעמא בעי.   

ולכאורה צ"ל דס"ל דבחזקת ראיה לא הוה פליגי רב 
ואף רב זביד היה מודה שיש לו קרקע זביד ורב פפא, 

על כל פנים כמו מי שקנה ג' 'אילנות.  וביאר הטעם 
"ח, דמן הסתם מבדברות משה סי' נ"ח הערה 

החזיק גם בקרקע אם לא  כשהחזיק בג' אילנות
שהתנה זה שמוכר לו אחרת, והשני שהחזיק בקרקע 
הרי אינו אומר אלא שאמר לו המוכר שהתנה עם 
לוקח האילנות שלא יהיה לו קרקע, ועל זה הרי הוי 
חזקה שאין עמה טענה דהא אין דבר זה ידוע ואף הוא 
אינו יודע לא משום שאמר לו כן המוכר, והוי לכאורה 

  ניא זבינתה שאמר דזבנה מינך.כאומר מפל
והתוס' ס"ל דבכה"ג ששניהם החזיקו זה באילנות 

הקנה  וזה בקרקע תלינן דב' החזקות אמת שכך
לשניהם בבת אחת לזה אילנות ולזה קרקע, ופליגי רב 
זביד ורב פפא כדפליגי בסמוך בידוע שהקנה לשניהם, 

 עי' שם בדברות משה כל דבריו.
ק"צ דמאי דהביאו הכא אולם בריטב"א הנ"ל אות 

הך פלוגתא אף דהוא לענין חזקת קנין הוא משום 
 , מבוארדמאי דקני בחזקת קנין מהני לחזקת ראיה

דאף למאי דמפרשינן דמיירי בחזקת קנין, אף לענין 
 חזקת ראיה הדין כן.

 -אמר רב זביד זה קנה אילנות זה קנה קרקע(     אצק
יירי הכא עי' חידושי הרשב"א שהקשה )לפי הפי' דמ

בקנין ולא בחזקת ראיה( דהא במכר בעלמא מכר 

קרקע מכר אילנות שבתוכו כדאיתא בהמוכר את 
טא מילתא בין לרב יע"ב( ואילו הכא פשהבית )ס"ט 

זביד בין לרב פפא דלית לי' לבעל הקרקע אלא קרקע 
ולא אילנות.  ותי' דמאי דאית לי' אילנות היינו במוכר 

ות, דכיון דאינן חשובים את השדה סתם והיו בו אילנ
ליחלק שם לעצמן אמרינן דמכר עם השדה דאם 

רי מכרן איתא דשייר היה מפרש, אבל הכא שיירן, שה
  , וכן איתא בשט"מ בשם הראב"ד.לשני

מתקיף לה רב פפא לימא לי' בעל קרקע (     בקצ
ביאור  -לבעל אילנות עקור אילנך שקול וזיל וכו'

הנ"ל אות קפ"ט, שו"ט דהש"ס ע"פ דברי בעה"מ 
דיסוד מאי דכשמוכר לו אילנות יש לו קרקע הוא 
משום דבטל הקרקע לאילנות דמיקרי שדה אילן, 

ס"ל לרב זביד דכד מכר לאחר קרקע הרי הוא מפריד ו
הקרקע מן האילנות, ומאחר דאינו בטל לאילנות, לית 
לי' לבעל האילנות זכות בזה כלל.  ורב פפא ס"ל דאף 

עדיין איתא להא דמיקרי שדה   שמכר הקרקע לאחר,
, בעל עאילנות, ונמצא דיש לתרוייהו תביעה על הקרק

ן והקרקע בטל האילנות משום דהוי שדה איל
לאילנות, והוא בכלל עצם מכירת האילנות, ובעל 
הקרקע משום שמכר לו הקרקע, ובכה"ג דאית 
לתרוייהו תביעה על הקרקע אמרינן דזה נוטל חצי 

קרקע, ולעולם מאי דאיתא בגמ' קרקע וזה נוטל חצי 
 דנוטל בעל האילנות חצי קרקע דווקא הוא.

 -חצי קרקעזה קנה אילנות וקצג(     רשב"ם ד"ה 
לאו דוקא חצי קרקע אלא הצריך לאילנות תחתיהן 

וכן דעת  -וביניהן וחוצה להן כמלא אורה וסלו וכו'
ובתוס' כתבו בדברי הרמב"ם פי"ב מהל' טו"נ הי"ז.  

לא  שיקנה בגוף הקרקע כלום שהרי זה רב פפא, "
החזיק בכל הקרקע אלא לענין שאם יתייבשו יטע 

מכר ן לקמן בסמוך דאחרים במקומן ומינה שמעינ
לזה אילנות ולזה קרקע וכו' ", הרי דלדעת התוס' אף 

זרוע אחר במקומו לרב פפא אינו קונה אלא זכות ל
 ותו לא.  וסברת התוס' בזה, כמבואר לקמן דכי היכי

דמכר לבעל הקרקע בעין יפה כך מכר לבעל האילנות 
בעין יפה, וס"ל דמאחר דנתן זה הקרקע יש לו בעין 

מר כל הקרקע, ומה שמכר האילן בעין יפה יפה, כלו
ש העין יפה בזה שמכר לו באופן שהאילן יהיה לו פירו

קיום, כלומר, שיוכל ליטע אחר במקומו, )ופשיטא 
האילן אך אין זה  דיש לו זכות לקצירה ועובודות

בעלות בקרקע( אבל שיהא לו קנין בקרקע הסמוך 
דהאילן לעשות בו כרצונו, זה אינו נכלל ב"עין יפה" 

ומבואר בין מדברי   אלא הוא בכלל עין יפה דהקרקע.
הרשב"ם בין מדברי התוס' דפליגי בין בג' אילנות בין 

 בב' אילנות.
 וסברת הרשב"ם והרמב"ם, דמצד המוכר בעין יפה

דהקרקע היה צריך להיות כל הקרקע שלו ואפי' מה 
שתחת האילן, ומדחזינן דעל כל פנים יכול לקיים את 

ע"כ הוא כן משום דמכר גם האילנות בעין האילן, ד
יפה, הרי זה מוציא מידי ה"עין יפה" דהקרקע במדה 
מסויימת, ושוב אמרינן דמסתבר דמה שהוצא מכלל 

ן יפה דהאילן הוא העין יפה  דהקרקע והוא בכלל העי
 הקרקע הצריך להאילן.

ואפשר די"ל באופן אחר קצת, דלא כתבו התוס' דאין 
שתחת האילן ליטע אחר במקומו אלא לו אלא קרקע 

אחר שפירשו דעקור אילנך ר"ל עכשיו ולא כשייבש, 
ולפום פירוש זה יסוד טענת רב פפא הוא הכרח שיש 

נך מיד, לו קרקע, דאל"ה היה יוכל לומר לו עקור איל
ואי מצד ההכרח אתינן עלה, אין מוכרח אלא דקרקע 

רי שתחת האילן שלו, וכמש"כ התוס'.  אך הרשב"פ ה
פירש דמאי דקאמר עקור אילנך היינו לאחר 

, ובזה אין בדברי רב פפא הכרח דלא כרב שיתייבש
זביד, דהא רב זביד ס"ל למעשה הכי דיכול לומר לו 

על דרך שכתבו אחר שייבש האילן לעקרו, ועכצ"ל 
התוס' ריש דבריהם דלא אתי עלה רב פפא אלא 
מסברא דס"ל דמסתבר שמשייר קרקע ולא יוכל 

עו מליטע אילן אחר, ואי מסברא אתינן עלה שפיר למנ
איכא למימר דס"ל מסברא דמשייר גם כמלא אורה 

 וסלו כי הוא הנצרך לאילן, ועדיין צ"ע בזה.
שיתייבש אף  זכות להחזיק האילן עד י'ל תומאי דאי

לרב זביד שאין בו בקרקע קנין אפילו לענין מקום 
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אין לו אינו מצד קנין בהקרקע, דהא אותו האילן, 
קנין, אלא מאחר שמכר לו אילן משועבד בעל הקרקע 
לבעל האילן, והוא שעבוד בעל הקרקע ולא קנין בעל 

עי' ברכת שמואל סנ"ד מה שהביא   האילן בקרקע.
 ם הר"י מגאש.שם בש

דעת הראשונים דמאי דקאמר רב פפא דקנה חצי וב
בפירושו  םקרקע דווקא הוא, וכמו שפירש הרשב"

דיעות בראשונים אי הוא מטעם ודאי  הב', מצאנו ב'
או מטעם ספק, דמדברי הרשב"ם מבואר דהוי מטעם 

י"מ  :ודאי,  ובריטב"א הביא ב' דיעות בזה,  וז"ל
א הזכיר דמספקא לי' אם נתן לו בקרקע כלום כיון של

לו אלא אילנות ולזה נתן קרקע בפירוש או אם אולי 
לחבירו  נתן לו קרקע גמור כיון שצריכין לכך ולא נתן

אלא מה שיוכל לזרוע שם שיהא שלו וכו' וכשימות כל 
אילן ואילן חולקין קרקעו וכשימותו כולם חולקין כל 

פיקא אלא הקרקע  וי"ל לפי פירוש זה שאינו מטעם ס
ון שצריכין האילנות לקרקע לא סלקו דאנן סהדי כי

לגמרי מן הקרקע וכיון שלזה הקנה הקרקע קרקע 
עת נותנן כי חצי קרקע יקנה גמור נתן לו הילכך הד

 לבעל האילנות וחצי לחבירו.
ועי' רשב"א וריטב"א בסוף דבריו שפירוש לשון חצי 
להני דאמרי דאין מקבל בעל אילנות אלא קרקע 

 שתחתיהם.
   

 
 

 ל"ז  ע"ב
והוא  -כשייבש האילן -רשב"ם ד"ה לימא לי'קצד(     

כמו שפירש לעיל בע"א דאין ר"ל דלימא לי' עכשיו 
עקוןר אילנך, רק שלא יקנה קרקע ליטע אחר 
במקומו.  אכן יעויין תוס' לקמן דע"א ע"ב ד"ה לימא 
לי' שכתבו, וז"ל: על כן נראה לר"י לפרש דאי איתא 

קור אילנך לאלתר דלא שייר כלל קרקע לימא לי' ע
לשייר הקרקע ליניקת האילן ומיגו ולכך זקוק הוא 

דנחת לשיורא משייר נמי קרקע לזרוע סביב האילן 
וליטע אחר במקומו לכשייבש כדמסיק אבל גבי לוקח 
כו', עכ"ל.  ואף דבסוגיין הביאו התוס' ב' פירושים 
ולפום פי' הא' פירושא דעקור אילנך וכו' הוא אחר 

בני משום דבסוגיין מיירי במכר לב'  שיישב, היינו
אדם אחד קרקע ואחד אילנות, אשר בזה לא שייך 
לומר שיאמר לו בעל הקרקע לעקור מיד, דיאמר לןו 
כי היכי דלך מכר קרקע בעין יפה כך לדידי מכר אילן, 

רק שיכול לומר לו כלומר, הזכות לקיים האילן, 
כשייבש עקור אילנך, ועי' רמב"ן, רשב"א ושט"מ 

 בשם הרא"ש.
ה, דאי לאו הך סברא דהוה וביאור הדברים לכאור

מצי אמר לי' עקור אילנך וכו', הוה אמרינן דמצד דכל 
הקרקע הוא בכלל  מכירת הקרקע וממילא מצד הא 
דבעין יפה מכר לו יכול לומר עקור אילנך, דהא כל 

כד מכר ע"כ דהקרקע דידי והקרקע נמכר בעין יפה.  ו
לנות שייר מן הקרקע לעצמו,  את הקרקע ושייר האי

חר ששייר שייר אף קרקע שמסביב, עי' רשב"א ומא
ועו"ר.  ואין זה סותר למאי דאמרינן דמוכר בעין יפה 
מוכר, דאין פירושו אלא דמה שמוכר מוכר בעין יפה, 
אבל מה שמשייר הרי אינו בכלל מה שמוכר ולא שייך 
ע"ז לומר דבעין יפה מוכר.  ובלאו סברא דמשייר 

ל המכר ושוב לעצמו הוה אמרינן דכל הקרקע בכל
    שייך על הכל בעין יפה ואין לו כלום, וכמשנ"ת.  

ומדברי הקצוה"ח סי' רט"ז סק"א מבואר שהבין 
ע"ש שהבין בדברי הרמב"ן דיסוד באופן אחר, 

החילוק במה שכשמוכר אילנות משייר קרקע אי בעין 
ין יפה יפה מוכר ובמכר קרקע ושייר אילנות מכר בע

משום דכד מכר אילנות  ולא שייר לעצמו קרקע הוא
הזכיר אילנות, ומובן דמכר אילנות ולא עצים בעלמא 
אשר על כן אית לי' נמי קרקע, אבל כאשר מכר קרקע 
ושייר אילנות לא הדכיר אילנות ולא אמר בפירוש 
שהוא משייר אילנות, דאין השייר אלא ממילר על ידי 

זה אילנות, ולכך אם נאמר שמכר קרקע, דלא נכלל ב
עינן יפה לא שייר לעצמו אלא עצים.  וכבר דמכר ב

הקשו עליו דלקמן דף ס"ט מבואר דבמכר שדה קנה 
גם האילנות חוץ מחרוב המורכב וסדן השקמה, והרי 

.   לא הזכיר שם אילנות ולמה יהיו האילנות בכלל
ועוד הקשו, דלפי דבריו כיון שלא הזכיר לשון אילנות 

באמת דלאו  שלא שייר אלא עצים, מנא ידעינן ואפשר
הכי הוא ומאי קאמר לימא לי' עקור אילנך.  אלא 
מוכח מדברי הרמב"ן ודעימי' כמו שנתבאר, דמאחר 
דאמרינן מוכר בעין יפה הוא מוכר אי אפשר לומר 
ששייר המוכר זכות במה שמכר, וכיון דהא מיהא 
פשיטא שלא רצה לשייר לעצמו עצים ע"כ ששייר 

ין יפה מוכר, דהא קרקע ובזה לא איכפת לן דמוכר בע
אין זה אלא במה שמוכר, ואמרינן מסברא ששייר 

  לעצמו הקרקע הצריך לאילנות, וכנ"ל.
א"כ ע"כ  -מכר אילנות ושייר קרקעקצה(     תוד"ה 

לרבי עקיבא בשנים לא קנה קרקע לכך יש לפרש הא 
ין יפה מאי דאף דהמוכר בע -דשמעתין בג' אילנות וכו'

מוכר מ"מ אם מכר שנים לא מכר קרקע, עי' חידושי 
הרשב"א ועו"ר דה"ט משום דאינו נקרא שדה אילן 

והסברא לכאורה, דמאחר דאין דגה בפחות משלשה.  
ו אלא אילנות ולא קרקע אילן פחות מג', לא מכר ל

דהא לא חשיב שדה אילן, ועד כמה שלא מכר אלא 
 וכר על הקרקעאילנות לא שייך מוכר בעין יפה מ
  לומר שמכר מה שאינו בכלל המכירה.

כתב הרמב"ם בפי"ב מהל'   -שיטת הרמב"םקצו(     
טו"נ הי"ז, וז"ל: החזיק אחד באילנות ואכל 

ואכל פירותיה  פירותיהן ואחד החזיק בקרקע וזרעה
וכל אחד משניהם טוען שהכל שלי ואני לקחתיו זה 

האילנות שהחזיק באילנות ואכלן שלש שנים יש לו 
וקרקע שצריכין לו והוא כמלא האורה וסלו חוצה 
לכל אילן ואילן וזה שהחזיק בקרקע יא לו שאר 

הקרקע, עכ"ל.  ומקורו לכאורה מסוגיין, וכ"כ במ"מ.  
יין דמאי דאית לי' לרב פפא ויוצא מזה שפירש דסוג

בסוגיין דזה קנה אילנות וחצי קרקע חצי לאו דווקא, 
 לו לכל אילן ואילן.אלא ר"ל כמלא אורה וס

המוכר קרקע ט כתב, וז"ל: -ובפכ"ד מהל' מכירה ה"ח
את האילנות הרי זה יש לו חצי הקרקע כולה ושייר 

שאילו לא שייר בקרקע היה אומר לו הלוקח עקור 
אם שייר שני אילנות לבד יש לו קרקע  אילנך וכן

הראוי להם שאילו לא שייר קרקע היה אומר לו 
לך.  המוכר את האילנות ושייר הלוקח עקור אילנך ו

את הקרקע יש לבעל האילנות קרקע הראויה להם 
כמו שביארנו מכר את הקרקע לאחד ואת האילנות 
לאחר והחזיק זה באילנות והחזיק זה בקרקע זה קנה 

ות עם חצי הקרקע וזה שהחזיק בקרקע קנה האילנ
 חצי הקרקע בלבד, עכ"ל.

אילנות והנה על מה שכתב דאם מכר קרקע ושייר 
דיש לו חצי הקרקע כולה השיג הראב"ד דאינו יודע 
מאין זה לו, דבגמ' לא נאמר דאית לי' לבעל האילנות 
חצי קרקע אלא היכא דמכר תרוייהו, האילנות לאחד 

ד תמה במ"מ על דבריו האיך והקרקע לאחר.  ועו
מוכח מהא דאילו לא היה קונה קרקע היה השני 

לו חצי הקרקע, הרי ולך שיהא  אומר לו עקור אילנך
קונה ג' אילנות אע"פ שאין לו חצי הקרקע אין יכול ב

ועוד מוכח הדבר מיני' ובי' בדברי   לומר לו המוכר כן.
הרמב"ם, דהרי כתב דבשייר ב' אילנות אין לו אלא 
מלא אורה וסלו, דהיינו "קרקע הראוי לה", ומאי 
דאית לי' ד"ז הוא מחמת האי טענה דאל"ה יאמר לו 

אילנך ולך, הרי להדיא דמפאת האי טענה סגי לן עקור 
שיהא לו מלא אורה וסלו, ואם מוכר בעין יפה מוכר 
ומכר את כל הקרקע, אמאי נימא בשייר יותר מב' 

וצ"ב.  )ועצם הך  אילנות שיהא לו חצי הקרקע כולה,
הוא  מילתא לחלק בין שייר ב' אילנות לבין שייר יותר

"מבפרט זה בין ב' דלא כמבואר בראשונים דליכא נפ
 אילנות לבין ג'.(

ועל מה שכתב במוכר קרקע לזה ואילנות לזה והחזיק 
זה בקרקע וזה אילנות דבעל האילנות קנה האילנות 

ד, וחצי קרקע ובעל הקרקע קנה חצי קרקע בלב
מקורו פשוט דהוא מדברי רב פפא בסוגיין שאמר דזה 

, וביאר דחצי דווקא בפשטא קה אילנות וחצי קרקע
לא דצ"ב אלישנא דר"פ, וס"ל דמיירי בחזקת קנין.  ד

מדבריו בהל' טו"נ שהביא דינא דרב פפא לענין חזקת 
ראיה.  ומהא גרידא לא קשיא, דהא פירשו הראשונים 

קנין יש ללמוד ממנו דין דאף דנימא דמיירי בחזקת 
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חזקת ראיה, עי' תוס', ריטב"א ועו"ר.  אלא דהא 
האילנות דווקא  מיהא צ"ב, דשם ביאר דקנה בעל

קרקע הצריך להם, ז"א, דחציו לאו דווקא, ואילו 
 הכא כתב דר"ל חצי ממש, וכה"ק במ"מ ונשאר בצ"ע.

ונקדים בעזהשי"ת בביאור דברי הרמב"ם בהל' 
הך מילתא דכשמוכר אילנות, אף , דהנה גופא דמכירה

דמוכר בעין יפה הוא מוכר, אינו נותן בקרקע כמו 
קע ומשייר אילנות, הא שמשאיר עצמו כשמוכר קר

לא קשיא כלל, דכן מבואר מדברי התוס' בסוגיין 
דהיכא דמשייר אילנות לעצמו משייר גם מלא אורה 
וסלו סביבם, ואילו במכר אילנות אף דמוכר בעין יפה 

שתחת האילן שיוכל א מכר לו אלא הקרקע מוכר ל
הרי דיתכן אחר שם אחר שייבש ותו לא,  ןליטע איל

יותר ממה שנותן לחבירו אף דמוכר שמשייר לעצמו 
דברי הרמב"ם הוא ברק מה דצ"ב בעין יפה מוכר, 

מנין לן מהך דעקור אילנך ולך שיהא לו חצי הקרקע 
 הקרקע.כולה, ובכלל, מהו יסוד זכותו בחצי כל 

וביאר הגר"ח בשיעורי רבנו חיים הלוי ע"פ דברי 
התוס' שכתבו לעיל ל"ו ע"ב בדברי הרשב"ם דחלוק 

ממכר, דקרקע לגבי הקדש נמדד בי' לבית סאה הקדש 
וקונה הקדש כל הקרקע, אך במכר אינו מוכר אלא 
כמו שמוכרים אנשים, דהיינו מלא אורה וסלו ושיור 

הרמב"ם, עי' פ"ד ערכין  , וכ"ה בדבריעד ח' או עד ט"ז
.  ויסוד החילוק, וחרמין הי"ז ובפכ"ד מכירה ה"ג'
דשם השדה נקבע  דאיכא ב' מושגים בשדה אילן, הא',

על פי יניקתו, אשר הוא שיעורא די' לבית סאה, והב', 
דשם השדה נקבע על מי הקרקע הנצרך לו לעבדה, 

חשבינן שדה מצד וגבי מכירה דתלוי בדעת המוכר 
, אשר הוא עד ח' או עד ט"ז, כך צריך לההקרקע ה

לענין הקדש מאחר דשדה אילן כולל גם כל היניקה 
לבית סאה, נעשה זה הקדש.  אשר הוא שיעורא די' 

וס"ל להרמב"ם דעד משייר אדם לעצמו אילנות  הרי 
חייל עלייהו שם שדה אילן ודעתו להשאיר את כל 
השדה, כלומר, כל מקום היניקה, אשר זהו שכתב 

רמב"ם דמצד שדה אילן שמשאיר לעצמו צריך ה
להיות כל הקרקע שלו, ומאידך גיסא, הרי נתן קרקע 

אשר ממילא דינא הוא דחצי שלו בעין יפה לקונה, 
 וחצי של חבירו.

ובאשר לקושיית המ"מ האיך מחייב הא דעקור אילנך 
ולך שיהיה חצי כל הקרקע שלו, י"ל על דרך שביארנו 

דלולא הך סברא הוה אמרינן לעיל בדברי הראשונים, 
דאינו משייר כלום, ושוב מאחר דבעין יפה מוכר לית 

כול לומר לו עקור לי' הקרקע כלום, והיה הקונה י
אילנך מיד, וזה מכריח דע"כ משייר הוא בקרקע, 
ומאחר דנחתינן להא דאף דבעין יפה מוכר מ"מ 
משייר, מסברא אמרינן דכד משייר האילנות משייר 

ילן עם כל יניקתו אשר ע"כ דינא הוא לעצמו שדה א
דיחלוקו )וי"ל דהוא מטעם ודאי דשניהם יש להם 

 זכות בכל הקרקע(.
ק שבין שייר לעצמו ג' ומעלה אילנות ומשייר והחילו

ב' אילנות, דמג' ומעלה מאחר דחשיב שדה אילן שפיר 
אמרינן דמשייר לעצמו זכות בכל קרקע השדה, אש/ר 

י לחבירו, וכנ"ל, אבל בב' זה מחייב דין חצי לו וחצ
אילנות מאחר דאין עלה שם שדה אילן ליכא למימר 

לי' שדה כלל  קרקע השדה, דהא ליתדשמייר לעצמו 
רק אילנות שייר לעצמו, ובזה אין הסברא אלא 
דהשאיר לעצמו הקרקע הנצרכת לעבודת האילנות, 
אשר הוא מלא אורה וסלו.  אך ב' הדינים אינם אלא 

נחית לשיורא ולא מכר כל הקרקע, משום דידעינן ד
אשר זה משום דאי לא שייר היה השני יכול לומר לו 

 עקור אילנך ולך, וכמשנ"ת.
ויש להטעים הדברים יותר על פי מש"כ בחידושי רבנו 

, ע"ש שכתב הי"ג חיים הלוי פ"ב מהל' ביכורים
הרמב"ם, וז"ל: הקןנה אילן בתוך שדה חבירו אינו 

שלשה יש לו קרקע ואע"פ  מביא לפי שאין לו קרקע
שאין לו אלא אילנות בלבד הרי הוא כמי שקנה 

עם אלא ובראב"ד השיג דאין זה הטקרקע, עכ"ל.  
מפני שבסתם קנה עמהם קרקע ואם יפריש בלא 

דבאמת בקנה ג' קרקע אנו מביא.  וכתב הגר"ח 
עצם הקרקע אינה קנויה לו בגופה, דגוף אילנות 

, רק זכות זריעה הקרקע אינו בטל לגבי אילנות

ונטיעה הוא שיש לו בקרקע לעולם, וזהו מה שבטל 
א אגב אילנות, אשר זהו שכתב דבקנה ג' אין אל

אילנות, ע"ש כל דבריו.  וע"פ אף בקנה ג' אילנות אין 
לו גוף הקרקע כלום, אך יש לו זכות זריעה ונטיעה 
בקרקע, אך בב' אילנות אין לו אפי' זכות זריעה 

לא קנה אילנות גרידא,  אלא דהיכא ונטיעה בקרקע א
דמשאיר לעצמו ב' אילנות אמרינן דסברא היא 

ילן, אבל אין בזה שהשעיר לעצמו אפשרות עבודת הא
שיור בגוף הקרקע מאחר דאין לו מצד האילן שום 

  זכות בקרקע רק באילן, משא"כ בג' אילנות.
ומעתה כך היא הצעת דברי הרמב"ם בהל' מכירה, 

לנות לעצמו, כלומר כל אילנות דהיכא דשייר אי
השדה, מוכרח מהא דעקור אילנך ולך שמשייר, 

ומר, כולל וסברא הוא דמשייר שדה במליאוה, כל
יניקה, אשר ממילא כיון דגם הקנה אותו הקרקע 
לקונה הקרקע, דינא הוא דיחלוקו שע"כ לא הקנה לו 
אלא חצי הקרקע.  וכן בלא השאיר אלא ב' סברא היא 

קור וכו' דשייר לעצמו באילנות זכות מחמת  טענת ע
עבודתם, וכמשנ"ת.  והיכא דמכר את האילנות ושייר 

ומר שמשאיר כל הקרקע קרקע, בעצם היה לנו ל
לעצמו, אלא דאמרינן   דמכר בעין יפה ונתן גם מקום 
עבודה לאילנות. והיכא דמכר הקרקע לאחד 

אמרינן דכד מכר האילנות מכר לו  והאילנות לשני,  
אילן, כלומר גם קנין הקרקע, וכן למי שמכר שדה 

הקרקע מכר כל הקרקע, וע"כ דהקנה לכל א' חצי 
מהיכא דהשעיר לעצמו הקרקע חלוק הוא הקרקע.  ו

דאמרינן דלית לי' לבעל האילנות כלכ מקום הצריך 
לו, דהתם היינו משום שהשעיר לעצמו הקרקע וסברא 
 דרוצה הקרקע,  ומהני מאי דמכר בעינן יפה רק

למימר שיהא לו קרקע הצריך לו, אבל במכר לא' 
האילנות ולב' הקרקע, הרי לא השאיר קרקע לעצמו 

וא שמשכר לזה כל האילנות פירושא וממילא סברא ה
דמילתא הוא דמכר לו שדה אילן, דהקרקע בטל 

 לאילנות, וכמו היכא דמשאיר האילנות לעצמו.
דזה ומה שבהלכות טוען ונטען הביא הרמב"ם דינא 

החזיק באילנות וזה בקרקע לענין חזקת ראיה וכתב 
דאין לו למחזיק באילנות אלא מלא אורה וסלו ואילו 

ת קנין כתב דיש לו חצי מכל הקרקע, נראה לגבי חזק
דחלוק בזה חזקת קנין מחזקת ראיה, דבחזקת קנין 
הרי מיירי שמכר לזה אילנות ולזה קרקע, אשר בזה 

שמכר לו שדה אילן, מצד מכירת האילונת אמרינן 
כלומר, עם הקרקע.  אכן בחזקת ראיה, הרי מיירי 

ד שכל אחד אומר שהכל שלו, ולא מהני חזקת כל אח
אלא עד כמה שהשתמש בשדה, אשר בזה, מאחר דלא 
השמתש המחזיק באילנות אלא במלא אורה וסלו, לא 

 מהניא חזקת אלא לענין זה.
שביאר ובאשר לביאור סוגיין לשיטת הרמב"ם, פשוט 

דמיירי בחזקת קנין, דהא איתא דלרב פפא קנה בעל 
האילנות חצי קרקע, וכמו שכתב הרמב"ם לגבי חזקת 

.  וע"כ דדין יינו משום דס"ל דחצי דווקאקנין, וה
מדין חזקת קנין.  ואף חזקת ראיה לא ידעינן אלא 

דדינם חלוק, דבחזקת קנין איתא לי' לבעל האילנות 
ה אין לו אלא כמלא חצי כל הקרקע ובחזקת ראי

אורה וסלו, מ"מ שפיר איכא למילף חד מחברי', 
, דיסוד דברי רב זביד הוא דאין לו אלא עצם האילן

ואי נימא הכי, כמו דבחזקת קנין לא קנה אלא האילן 
חשיבא עצמו, כך בחזקת ראיה שהחזיק באילנות לא 

אילן עצמו.  ולרב פפא יסוד הדין הוא באלא  חזקה
ר אילנך אמרינן דכלול באילנות דמחמת טענת עקו

זכות מסויים בקרקע,  אשר ממילא גם בחזקת קנין 
אלא אילנות  גם בחזקת ראיה לא אמרינן דלא קנה

גרידא, אך בכמות הקרקע שקנה יש לחלק בין 
כומשנ"ת, דגבי חזקת קנין אמרינן    הנושאים, 

שהקנה לו שדה אילן, אשר ממילא קנה חצי הקרקע, 
וען כל אחד שהכל שלו, לא קנה ובחזקת ראיה שט

אלא עד כמה דמוכחא חזקתו, ומדלא החזיק אלא 
 .האילנותבאילנות לא קנה אלא מה שנצרך לעבודת 

ומקור למש"כ הרמב"ם דכששייר אילנות יש לו גם 
חצי כל הקרקע, הביא בביאור הגר"א סרט"ז דהוא 
דמדס"ל לרב פפא דאית לי' לבעל האילנות חצי 

, מאי דאמרינן אח"כ פשיטא קרקע, דחצי דווקא
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דבשייר אילנות יש לו קרקע היינו נמי בכה"ג, שיש לו 
אין לו חצי רק ומה שבחזקת ראיה  חצי כל הקרקע.

מלא אורה וסלו, זה מוכרח לדעת הרמב"ם מאחר 
דס"ל דהיכא דאין לו אלא אילנות  אפי' בג' אילנות 
אין לו קנין בגוף הקרקע רק זכות נטיעה, וע"כ דאין 

חצי כל הקרקע, וע"כ דאין לו אלא מה שהשתמש,  לו
 דהיינו מלא אורה וסלו.

לשים להני ש -(      רשב"ם ד"ה אכלן רצופיןזקצ
אילנות כגון שנטועין ט"ו בבית סאה  ארינה חזקה 

וביד רמה אות פ"ז כתב דמייר    -ואפי' כלו כולן וכו'
, ותליא בסוגי' כגון שאין בין זה לזה ארבע אמות

ל"ו ע"ב, דלהרשב"ם אף ביותר ממטע י' לבית דלעיל ד
סאה לא הוי חזקה, והכא דמסיק רבא דאכלן רצופין 

שאכל כולם.  ולשא"ר שפיר  הוי חזקה היינו משום
ביותר מי' לבית סאה אם אך איכא ד'  הוי חזקה אפי' 

אמות בין כל אילן ואילן, ואם אך איכא ד' אמות לית 
  בזה חסרון דרצופין.

ואפי' אכלן כולן  -אכלן רצופין  ד"ה ם"ברש(     חקצ
כדמחזקי אינשי דאין  כל שלש שנים דלא אחזיק 
ובד"ה האי  -ר ולשרשראויין לקיים כן אלא ליעק

מישרא, אחר שכתב דדאין אתקפתא דאספסתא 
אתקפתא מעלי', הביא פירוש אחר דאכלן רצופין 
אינה חזקה שסופן לשרש אותן ולפזר ניעתתן שכן 
דרך אילנות לנטוע הרבה תחלה ביחד ואחר שגדלו 

הואיל ולשרש מפזרים אותן הלכך לא הוי חזקה 
יש לעיין אי אף  קיימי ואין זו עיקר גידולן וכו',

לפירוש זה יסוד החסרון הוא דלא אחזיק כדמחזקי 
אינשי, דכיון דלשרש קיימי ואין זו עיקר אכילתן לא 
הוי כדמחזקי אינשי, או י"ל, וכן נראה מפשטות 
לשונו, דמאי דאין זה עיקר אכילתו זה הוא החסרון 

זה עיקר אכילתו של השדה חסר  דמאחר דאיןעצמו, 
 , דלא חשיבא אכילה זו אכילה.בעצם מעשה החזקה

סברת רבא  -קצט(     מתקיף לה רבא אלא מעתה וכו'
במאי דמהני אכלן רצופין, עי' יד רמה אות פ"ז שכתב 
דהוא "דכל היכא דאכיל לה לארעא דרך הנאתה לפום 
מאי דחזיא לי' השתא באנפא דמשתרשי לי' למחזיק 

יא חזקה ואע"פ שאין דרך רוב שדות בכך והוא הו
א מתפקר דומיא דמגוד דערודי ולבר מאי דדמי דל

ליה".  וע"ש דטעמא דנהרדעי דלא הוי חזקה הוא 
משום דכיון דלמעשה למעקר קיימי ואינו דרך רוב 

 שדות, לא הוי חזקה אף שנהנה.
ר(     א"ר זירא כתנאי כרם שהוא נטוע על פחות מד' 

היינו, דרבא כר"ש דאמר  -מעון אומר וכו'אמות ר' ש
כרם, וחכמים הם דלא כרבא.  עי' רשב"ם לקמן  דאינו

ע"א ד"ה  רואין את האמצעיים שכתב, וז"ל:  גדפ"
דכל העומד ליעקר כעקור וחומרא היא גבי כלאים, 
עכ"ל.  ודבריו לכאורה צ"ב, דהא מוכח מסוגיין 

וי דלחכמים מכרן רצופין הוי מכירה, הרי דלא ה
ד"ה ומדברי התוס'     חומרא מסויים גבי כלאים.

אינו כרם מבואר דלא כדברי הרשב"ם, דאי חשיב 
 כרם היינו גם לענין לחזור מן המלחמה.

וראיתי זה דבר נפלא בדברות משה כלאים פ"ה מ"ב 
אשר יצא לאור זה עתה, דהנה ביאר הרשב"ם לעיל 
 דהך דרצופין מיירי בנטועין יותר מי' לבית סאה,
  וראשונים אחרים כתבו דמיירי בפחות מד' אמות.

והנה נפ"מ ביניהם, דביותר מי' לבית סאה, אף דלא 
נימא דהעומד ליעקר כעקור דמי מסתבר דשפיר יש 
עלה שם דשה אילן, דהא מוכרים כאלו שדות אם אך 
אינם קרובים פחות מד' אמות, רק דהחסרון הוא דלא 

הב' שהביא החזיק כדמחזקי אינשי, או כפירושו 
זה הוא דס"ל הרשב"ם דאין זה עיקר גידולן, אשר ב

לחכמים דאמרינן דהויין כעקורין ומצד השאר שפיר 
יש לו קרקע, אכן בפחות מד' אמות לא הוה מהני אפי' 
לחכמים, דבפחות מד' אין זה כלום, דהא אין זורעין 
במצד שיזיק אילן אחד את השני בצורה כזאת, ובזה 

י מאי דהויין כעקורין, דעד כמה אף לחכמים לא מהנ
ים אחד את השני אין זה כלום. שהוא כך שמזיק

ומהאי טעמא הוא דכתב הרשב"ם דגבי כלאים,  
דמיירי בפחות מד"א אין מאי דאמרינן דהויין 
כעקורין אלא חומרא, משא"כ בסוגיין דמיירי במטע 

יותר מי' בבית סאה, בזה שפיר מהני הא דחשובין 
 דין.כעקורין מעיקר ה

דאם  לא ום היינו משומאי דהשוו בסוגיין ב' הדינים, 
אמרינן באיזשהו מקום דכיון דעומדים ליעקר הרי 
הםא כעקורים  לא היה מקום לומר דהחמירו לומר 
כן גבי כלאים תוך ד"א, דמאחר דלא מצינו בשום 
מקום שהדין כן לא ימציאו חומרא סתם. אשר כל כן 

אלא אליבא דחכמים  מאי דמחמרינן גבי כלאים אינו
קורין דמו, דלר"ש דלאו דס"ל במטע י' לבית סרה דכע

כעקורין אין מקום לחומרא זו, ומבוארים דברי 
ועי' לקמן אות ר"ב ביאור הגר"א בדברי   הרשב"ם.
 הרשב"ם.

עי' רע"ב  -כרם שהוא נטוע על פחות מד' אמותרא(     
כלאים פ"ה מ"ב דהיינו טעמא דאינו כרם בכה"ג 
"דכיון שאין יכול לחרוש בשוורים ביניהם אין שם 

והא ב ד"ה עליו", וכ"ה ברש"י עירובין ד"ג ע" כרם
והרמב"ם בפיה"מ פי' באופן   , ע"ש.איכא רצופין

אחר, "כשיהיה בין שתי השורות פחות מד' אמות יהיו 
דוחקות זו את זו ומפסידות אלו את אלו".  ובתוס' 

ר פירות דאמרינן אנשי שם כתב דמסוגי' סוף המוכ
ודשפר שפר  דטעמייהו דרבנן דנטעי אינשי בכה"ג

ודלא שפר ליהוי לציבי משמע דטעמא דבעינן 
 להרחקה הוא משום שופרא, וכדברי הרמב"ם.

רבי שמעון אומר אינו כרם וחכמים אומרים רב(     
עי' רמב"ם   -כרם ורואין את האמצעית כאלו אינן
אדעתא למעקר בפיה"מ בכלאים שכתב, וז"ל: ר"ש 

גפן יחידית לא נטעי אינשי ואינו כרם אבל הוא כמו 
וחכ"א שיש מי שנוטע כרם כך ויעקר ממנו מה שנפסד 
ויניח השאר וכן אמרו הי מינייהו דשפר שפר ודלא 

כאילו שפר ליהוי ציבי וכו' וענין רואין את האמצעיות 
אינן כבר פירשו בגמ' שהוא מותר להדלותן ע"ג זרעים 

כשאר העצים וזה ענין מה שאמר כאילו  מפני שהן
הדלותן להמשכין ולהטותן על גבי אינן ופירוש ל

הזרעים ואין הלכה כר"ש, עכ"ל.  משמע מדבריו דאין 
יסוד המח' דר"ש חכמים בין רואים אלא דר"ש ס"ל 
דמאחר דעל הרוב אדעתא למעיקר לא נטעי אינשי 
אינו כרם, ואילו חכמים ס"ל דמאחר דיש מי שנוטע 
כרם כך ויעקר ממנו מה שנפסד וכו' שפיר חשיב כרם.  
ולפ"ז לכאורה לא בעינן לחכמים מאי דרואין את 
האמצעיות כאילו אינן, אשר זהו שכתב הרמב"ם 
דעינן רואין את האמצעיות נאמר לענין אחר, שמותר 
להדלותן על גבי הזרעים כיון דלאו כרם נינהו ולא 

ומאחר    חשיבי.  והלכה פסק הרמב"ם כחכמים.
וקי דפסק כחכמים לכאורה אין הלכה כרבא, דהא מ

ר' זירא דרבא כר"ש, והרמב"ם עצמו הביא דינא 
 דרבא בפכ"ד מהל' מכירה ה"ג, ע"ש.

ופסק   :בא"ד כתב, וז"לשברא"ש סכ"ז אלא דיעויין 
הלכתא כרבא ואע"ג דר' זירא מוקי מלתא רב אלפס 

רבנן דרבא כר"ש רבא הוא דאמר אנא דאמרי אפילו ל
י דעד כאן לא קאמרי רבנן אלא לענין כלאים דעביד

אינשי דנטעי הכי דמימר אמר הי מינייהו דשפר לי 
שפר ודלא שפר להוי לציבי אבל לענין קניית קרקע 
כיון דאין עומדים להתקיים אין לו קרקע וה"נ מפליג 
לקמן בשילהי המוכר פירות וכו', עכ"ל.   וסברתו, 

א אי חייל על הגפנים דין ושם דלענין כלאים הנידון הו
רינן דמאחר דעבידי למיעבד כרם, אשר בזה שפיר אמ

מכירת  הכי  שפיר חייל שם כרם, משא"כ לענין
, כיון דמאלו נימא שמכר לו גם הקרקעדאילנות 

האילנות שמכר לו יש ביניהם כאלה שיעקרו ולא 
ידעינן איזה, ואין נוטעים בצורה כזאת, לאו שדה 

זה.  ולדבריו נמצא דנחלקו רבא ור'  אילן הוא במצב
רבא תליא בפלוגתא דר"ש וחכמים או זירא אי דינא ד

דשייכא אפי' לחכמים.  ואפשר דתליא הך מילתא 
ביסוד טעמא דחכמים, דלדברי הרמב"ם שכתב 
בפיה"מ דפליגי אי הדרך לעשות כן וטעמא דחכמים 
הוא משום שיש מי שנוטע כך וכו', שפיר תתכן סברת 

דאין זה אלא לענין כלאים אבל לענין שדה הרא"ש 
שאין הדבר כן עכ"פ בפחות מד"א.  אכן אי אילן יתכן 

נימא דטעמא דחכמים הוא דחשיבן כעקורים, גם 
בדינא דרבא נימא כי דחשובין כאינן ושוב שפיר הוי 

 שדה אילן ושפיר יש לו קרקע, ועדיין צ"ע בזה.
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רנקל ועי' ביאור הגר"א, הובאו ברמב"ם מהדורת פ
פ"ז מהל' כלאים, שכתב דעל פי דברי הרא"ש לא 

קשה הקושי' הנ"ל באות ר' על דברי הרשב"ם לקמן י
דפ"ג.  וע"כ דאין כונתו לומר דס"ל לרשב"ם ממש 

מאי דלרבא ס"ל לחכמים כהרא"ש, דהא להרא"ש 
דהוי כרם אינו משום חומרא דכלאים אלא מעיקר 

דנחלקו  הדין, וע"כ דכונתו דלפום מהלך זה דהרא"ש
רבא, יש רב ור' זירא אי שייכי דברי החכמים לדינא ד

ליישב דברי הרשב"ם, דלדידי' נימא דבהכי נחלקו, 
דלר' זירא טעמא דחכמים דרואים כאילו אינם הוא 
מעיקר הדין, אשר זהו דס"ל דשייך גם בדינא דרבא 
וע"כ דדברי רבא אינן אלא אליבא דר"ש.  אכן רבא 

אלא חומרא בכלאים אשר ס"ל דינא דחכמים אינו 
 ן רצופים.אמר ממלאלא שייכי לדינא דמכר

ג, וז"ל בא"ד:  -פ"ז מהל' כלאים ה"בוהרמב"ם כתב ב
וכן אם היה ביניהן פחות מארבע אמות הרי אלו כגפן 
אחת ומרחיק ששה טפחים לכל רוח. היו שלש שורות 
אף על פי שיש ביניהן פחות מארבע הרי אלו כרם 

המצעית כאילו אינה, עכ"ל.  הרי דמחלק ורואין את 
לג' שורות, דמאי דלא חשיב  הרמב"ם בין ב' שורות

כרם אינו אלא בב' שורות אבל בג' שורות שפיר חשיב 
כרם מחמת הך סברא דרואין את האמצעית כאילו 
אינה.  ודבריו הם דלא כדבריו בפיה"מ שכתב דהך 

ת דרואין את האמצעית דבר צדדי הוא ולא יסוד סבר
זהו השינוי היה אפשר לומר ד החכמים.  וע"פ הנ"ל

י הרמב"ם בפיה"מ לבין דבריו בהלכה, שבין דבר
דבפיה"מ ביאר דטעמא דחכמים הוא משום שיש 
שעושים כן וכו', אשר בזה יש לחלק בין ההיא 
דכלאים לנידון דידן, והוא כדברי רבא, ולהלכה פסק 
כדברי ר' זירא דטעמא דחכמים משום דהו"ל 

קורין, אשר זה לא שייך אלא בג' שורות, דכד נימא כע
עקור הויין בד החיצונות כרם, משא"כ דהאמצעי כ

בב' שורות, עד כמה דנימא דאחד מהם כעקור הרי 
ליכא כרם, וע"כ דמאי דאמרי חכמים דהוי כרם אינו 

וכ"כ   אלא בג' שורות, ופסק הרמב"ם כחכמים.
לר"ש  מים ומודים חכמיםכבביאור הגר"א דק"ל כח

 בב' שורות מטעם הנ"ל.
הרמב"ם באופן אחר, אכן יעויין בכס"מ שביאר דברי 

ע"ש שהביא דברי הירושלמי, אמר ר' חנניה הדא 
אמרה כשהיו שש כנגד שש אבל אם היו חמש כנגד 
חמש כל עמאט מודו שאם רואים האמצעיות כאילו 
אינם, וכתב דהרמב"ם גורס בזה הדא אמרה כשהיו 

ו שלש כל עמא מודו שהם רואים שתים אבל אם הי
ר"ש, ע"ש בכס"מ האמצעיות כאילו אינם, ופסק כ

שהעיר אמאי פסק הרמב"ם כר"ש.  ולדבריו דברי 
הרמב"ם בהלכה הם דלא כדבריו בפיה"מ גם לענין 
כמי קיימא לן, דבפיה"מ כתב דהלכה כחכמים ואילו 
הכא לדברי הכס"מ פסק כר"ש.  )ובר"י קורקוס 

 מים, ע"ש.(ם כחכמשמע שפסק הרמב"
א דהוביאור דברי הרמב"ם לפום פירוש הכס"מ, 

מיהא פשיטא דהיכא דאיכא ג' שורות דאיכא למימר 
דהאמצעי כמאן דליתנה דמי ונשאר כרם, כו"ע מודו 
דהוי כרם, ולא נחלקו ר"ש וחכמים אלא בב' שורות, 
דליכא למימר בהו דכמאן דליתנה, דעד כמה דנימא 

א כרם, בזה הוא דס"ל לר"ש דכמאן דליתנה הרי ליכ
דמי לא הוי  דמאחר דליכא למימר דכמאן דליתנה

כרם, וחכמים ס"ל דאף דליכא למימר דכמאן דליתנה 
כיון דאיכא דעבדי הכי דמי דא"ה לא יהיה כרם, מ"מ 

שפיר חשיב כרם הגם דעומד ליעקר.  וקיימא לן כר"ש 
דדווקא בג' הוא דהוי כרם, ומטעם דהוי כנעקר, מה 

 שייך בב'.דלא 
פין ועי' חידושי הר"ן שכתב, וז"ל: אמר רבא מכרן רצו

אין לו קרקע וק"ל כותי' וכיון דאוקימנא למילתי' 
בתנאי וקם לי' רבא כר"ש ק"ל כר"ש דאינו כרם ואינו 

רחיק ירק ממנה אלא ו"ט כדין גפן יחידית צריך לה
אא"כ היו שלש שורות של גפנים וכן כתב הרמב"ם 

 אים, עכ"ל, והוא כדברי הכס"מ.בפ"ז מהלכות כל
בא ור' זירא ואף והם פירשו דלעולם לא נחלקו ר

לרבא מיתלא תליא דינו בפלוגתא דר"ש וחכמים 
 ומדק"ל כרב ע"כ דק"ל כר"ש.

והנה לפי מה פירשו הר"ן והכס"מ בדברי הרמב"ם 
נמצא דברי הרמב"ם בפיה"מ דלא כדבריו בהלכה 

מים.  ולמה בפסק, דבהלכה פסק כר"ש ובפיה"מ כחכ
שביארנו לעיל כדברי הגר"א, ליכא סתירה בפסק, 

א מיהא פשיטא דק"ל חכמים, רק דנפ"מ ביניהם דה
 בטעמא דחכמים, וכמשנ"ת.

בביאור שיטת הרמב"ם ודעמי' והנה לדברי הגר"א 
בג' שורות ומודו חכמים בב' קו ר"ש ורבנן דנחל

דלא שייך התם הא דרואין כמאן דליתא,  שורות
רבא זירא דינא דהו אתיא שפיר סוגיין דתלה ר' לדיד

במכרן רצופין בתנאי, דהא ס"ל דטעמא דחכמים הוא 
משום דרואים כמי שאינו אשר זה מועיל אף במכרן 

פסק הרמב"ם בפכ"ד פין, וכמשנ"ת.  ומאי דרצו
' אמות רובים מדמכרן רצופין בהיו קין ד מכירה ה"ג

, לכאורה והוא לכאורה דינא דרבאדאין לו קרקע, 
"ל כרבנן  ומטעם דרואים כמי חר דקצ"ב, דהא מא

א כר"ש.  רבשאינו הוה לי' לפסוק דלא כרבא דהא 
וי"ל בזה, דמאי דפסק הרמב"ם בפחות מד' אמות 

כמו ם דאין לו קרקע אין זה דינא דרבא, והוא הניבי
ל ע"פ מש"כ בדברות משה, דדינא דרבא שביארנו לעי

מי' לבית סאה, דאף בריבוי יות התלוי בתנאי הוא ב
צים ין העדיין שם שדה אילן עלה אלא דמהום עהעצי
, אך אשר בזה אמרינן דכמי שאינןותרים חסרון, המי

שדה עלה דהא מזיקין זה את בפחות מד' דלאו שם 
אינו לעשותו לשדה.  מי שאמרינן דהויין כזה, לא 

ועפ"זי"ל דלעולם פי' כן הרמב"ם דבזה הוא דאמר 
רק רבא דאין לו קרקע, ודין זה לא הביאה הרמב"ם 

קרובין מד' אמות אשר הביא דאין לו קרקע היכא ד
זה מאי דבויין כמי הני באין זה שדה כלל ולא מ

דביותר מעשרה, לבית סאה, אשר הוא נא שאינן, ומי
ע, יש לו קרקא ו,  נקטינן באמת דלא כרבדינא דרבא

בפירושו של  ם שפיר.  כל זהואתיין דברי הרמב"
ושו של הר"ן ירפהגר"א בדברי הרמב"ם, אך ל

ר"ש ורבנן בב' שורות ובג'  ו דנחלקווהכס"מ בדברי
ו נן, לדידהרואין אותן כמי שאיש ד שורות מודה ר"

א דרבא דאמר ר' זירא דתליא דינסוגיין צ"ב 
כו"ע מודו דאמרינן דהויין בנן, והא בפלוגתא דר"ש ור

זה בב' שורות ובב' שורות , רק דלא שייך כמי שאינו
אחר על דרך הרמב"ם בפיה"מ, וזה לא  בדבר פליגי

אין לומר דיש לו קרקע צופין, דשייך להא דמכרן ר
 מא דרואין כמי שאינו, והוא לכו"ע, וצ"ב.אא"כ ני

כן דלענין מכרן רצופין דיתבהקדם מאי ראה בזה, והנ
והוא פשוטו, לא היה מועיל הא דהוי כמי שאינו כ

שיו כסברת הרא"ש הנ"ל דלגבי מכירה כיון דעכ
תלוי דשדה אילן, למעשה עומדים ליעקר אין זה 

יש לבאר ונראה עוד, ד  .עכשיונמצא במה שהדבר 
לפום דברי הר"ן והכס"מ,  וחכמים פלוגתת ר"ש

אינם ין כמי שוידכו"ע מודו דהיכא דאיכא למימר דה
רות, דמודה ר"ש בג' שוטעמא הוא י ומהאדאמרינן, 

מימר דהוי כמי ולא נחלקו אלא בב' שורות דליכא ל
ליכא אלא שורה אחת וליכא  שאינו כפשוטו,דא"כ

דאף , וחכמים ס"ל כרם, והוא טעם ר"ש דאינו כרם
אמרינן ודאי ו דלןיכא למימר דהוי כמי שאינו ממש,

מתחשבים שישנו, מ"מ מאחר דעומדים ליעקר אין 
על כן שפיר חשיב ורים לעשות אשר אמבהיזק שהם 

דנים ששניהם כרח כרם אף בב' שורות, דהף דבה
קר אין יימים, מ"מ מהאי טעמא דעומדים ליעק

שוב ו מתחשבים בהיזק שעלול אחד להזיק לחבירו
אית איתא להך טעמא, מהניא גם ממילא הוי כרם.  ו

דעכשיו  במציאותכלן רצופות, דאף דתלוי אלענין 
אין מתחשבים בהיזק מי כל האילנות, מ"מ ידקי

אף עתה אחר ושפיר חשיב ההזיק את הא' ל שעלול
דדינא דרבא  .  אשר זהו דאמר ר' זיראשדה אילן

 ר"ש וחכמים, ועדיין צ"ע בזה.לוגתא דתליא בפ
שאע"פ  -רג(      רשב"ם ד"ה משיפולא עד תהומא

שדקל יחידי הוא ותנן דאפי' ב' אין לו קרקע ה"מ 
 סביבות האילן הוא דאין לו כלום כמו שיש לג' ביניהן

וחוצה להן וכו' אבל תחליו דאילן מיהא אית לי' דכיון 
לפירותיו קונה למהתקיים מקרקע זו גם אם  דאילן

במשה"ק התוס'  -ימות האילן יטע אחר במקומו וכו'
ל"ח ע"א על דבריו מהמבואר לקמן דפ"א גבי ב' 
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עי'   ,אילנות דאם מתו אינו יכול ליטע אחר במקומן
"ל: ורבינו מאיר , וזשט"מ בשם תוס' הרא"ש כתב

רש ז"ל הקשה מ"ט נקט דיקלא לימא אילן סתם ופי
דוקא בדקל הוא דקאמר דקני לי' ליטע אחר במקומו 
דלא שדי איניש זוזי בכדי דכיון דאין גזעו מחליף א"כ 
מיש כשמתחיל להתייבש למעלה אינו קרוי אלא 
להסקה דבשלמא שאר אילנות מתקיימים מאה שנה 

עלה קוצץ קצת מן הענפים או יותר דכשמתייבש מלמ
לגמרי אין לו וחוזר וצומח כבתחילה ולהכי אם מתו 

אבל בדקל שאין  קרקע ולא קנה אלא כל ימי עמידתו 
גזעו מחליף אנן סהדי דלא שדי איניש זוזי בכדי וזיל 
בתר דעתי' דלוקח ומדלא פירש המוכר שאינו רצה 

ליתן קרקע ודאי יש לו קרקע לעולם וכו', עכ"ל.  
 מיושבת קושיית התוס'.  וריולדב

כ "שאע"פ במש" ויש מקום עיון בדברי הרשב"ם
שדקל יחידי הוא ותנן דאפי' ב' אין לו קרקע ה"מ 
סביבות האילן הוא דאין לו כלום", והא כתב לעיל 
ל"ז ע"ב דבמכ אילנות ושייר קרקע לר"ע דמוכר בעין 
יפה מוכר יש לו קרקע, ולדידי' רישא דהך מתני' 

, דבשתים אין לו קרקע הוא דלא כר"ע אלא כרבנן
פ"ב כתב דאפי' לר"מ דס"ל ן דף ובשט"מ לקמ  וצ"ב. 

התם דמכר ב' יש לו קרקע היינו דווקא בב' אבל 
באילן אחד אין לו קרקע, והוא מאי דמסקינן בסוגיין 
דאין לו קרקע, ואף לר"ע במכר אילן אחד אין לו 
קרקע, אלא דלא יעלה דבר זה ארוכה בדברי הרשב"ם 
שהוקשה לו כאן ממתני' דדף פ"ב ולא ממאי דאפי' 

ד אין לו קרקע, והא לדידי' הך רישא הוא ע באחלר"
 דלא כר"ע.

עוד העירו, למאי דס"ל לנהרדעי דיש לו קרקע שתחת 
האילן עד' תהום, אמאי תנן בביכורים פ"ה מ"ו 
דהקונה ב' אילנות מביא ואינו קורא.  ובברכת שמואל 
סי' נ"ד אות ג' כתב דאף דיש לו קרקע שמתחת 

האילן לא  שתחת לאילן, מאחר דאין לו אלא מה
חשיב דבר זה קנין הגוף בהקרקע אלא קנין פירות 
דהאילן, דהא כל קניניו הוא לאילן והוי כמו דקל 
 לפיורתיו, ולא חשיב קנין בקרקע לענין ביכורים, ע"ש.

הרדעי ס"ל נשהביא דיעה דויעויין חידושי הרשב"א 
קרקע, וס"ל דאית לי' נמי מלא אורה  כר"מ דאית לי

ף באילן אחד ס"ל דאית לי' הרדעי דאנוחידש וסלו, 
דממתני' דביכורים קרקע.  והקשה עליו הרשב"א 

די' כיון דאית נהרדעי, דלדיר דלא כו קורא מבואדאינ
צריך להיות מביא וקורא, והיה לי' קרקע שפיר היה 

פי' הרשב"א כורים.  ובילו לרבא להקשות ממתני' ד
היינו ' קרקע צמו, דמאי דאיתא במתני' דבב' ליבע

 מסביב, אבל תחת האילן כל זמן שהאילן שם שפיר יש
תני' דביכורים מבואר דאף לו, ומדלא הוקשה לו ממ

אינו קורא, והוא מביא והקרקע שתחתיו מ"מ דיש לו 
 כ"ש.בברכמש"כ 

 
 
 
 

 ל"ח  ע"א
ואכתי  -מאני לי' משיפולי' ועד תהורד(     תוד"ה ק

קשיא לרשב"א מהא דתניא בהמוכר את הבית וכו' 
ש כלל היה לו לפדות לפי ואם היה מקום האילן קדו

 יש לעיין לפי מה -שבון בית זרע חומר שעורים וכו'ח
שמואל הנ"ל באות ר"ג דאף דיש לו  ברכתשכתב ב
אילן מאחר דיאן לו אלא מה שתחת שמתחת לקרקעכ 

נין הגוף בקרקע אלא קנין האילן לא חשיב דבר זה ק
, דמאחר שב"אקשה קושיית הרתדהאילן, אי ת פירו

בגוף דאינו אלא קנין פירות דמצד האילן ולא קנין 
חפצא דהקרקע עצמה י"ל דלא חייל על הקרקע 

 , ועדיין צ"ע.דותוושה ואין צריך לפקד
  

 
   


