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מהדף  – חכ דף בתראבבא מסכת .  התשע"ז בטש גכ ס"ד,ב

 פרק חזקת הבתים
 דף כח ע"א

דבפרקין, לאו בחזקות קנין הריטב״א, כתב מתני׳, חזקת הבתים וכו׳.  )א
איירי, שפועלות על ידי תיקון בגוף הקרקע. אלא בחזקת ראיה במקום שטר 

(לו:) ״כל לקמן ועדים איירינן, ובאלו, אדרבה תיקון לא מהני, וכדאמרינן 
שיבא דכרבא לעייל ביה״. ומועיל דווקא על ידי אכילת פירות בשופי כדרך 

 אכילת בעלים.
הרשב״א, כתב מתני׳, והעבדים וכל שהוא עושה פירות תדיר וכו׳.  )ב

דמשמע ממתניתין דעבדים חזקתן ג׳ שנים, משום שעושים פירות תדיר. 
לתר, (לו.) דעבדים הוו כגודרות דלית להו חזקה לאלקמן וקשה מדאיתא 

ומשום הכי בעינן ג׳ שנים. [ואין לומר דאתי לאשמועינן דבעינן ג׳ שנים 
בהמשך הרשב״א מיום ליום, דהא בעבדים לא בעינן מיום ליום, וכדכתב 

דבריו]. ותירץ, דמאי דאמרינן דהגודרות לית להו חזקה לאלתר, לאו 
למימרא דבעינן בהו ג׳ שנים, אלא למימר דלאחר שנה ושנתיים דדרך 

עלים להקפיד, הוי חזקה. ועבדים כיון דעושים פירות תדיר, לא מהני הב
אלא בג׳ שנים מיום ליום. עוד כתב, דמשום גודרות נמי בעינן ג׳ שנים, 
ומתניתין לא אתי לאפוקי דאי לאו דעשוין פירות תדיר לא בעינן ג׳ שנים, 
אלא למימר דבעבדים תרווייהו אית בהו, ומשום דהוקשו לקרקעות תנו 

ד״ה ומשני הא דאמר ריש לקיש. (לו.) הרשב״ם לקמן הו בהדדי. וכן דעת ל

(פ״י מטוען ונטען ה״ד), דדווקא בעבדים איכא חזקת הרמב״ם אמנם דעת 
 במגיד משנה.ג׳ שנים. אבל בשאר גודרות לעולם לית להו חזקה. ועיין שם 

בעל העיטור, בשם הרשב״א כתב מתני׳, חזקתן שלש שנים מיום ליום.  )ג

ו דווקא מיום ליום, דהא אין דרך לאכול פירות שבכו בכל יום, וכן אין דלא
דרך להשתמש בעבדו ביום ובלילה. אלא בעינן דישתמש בהן תדיר כדרך 

 שבעלים משתמשים בשלהם.

רש״י בד״ה שדה בית הבעל מדברי מתני׳, ר׳ ישמעאל אומר ג׳ חדשים.  )ד

ישמעאל ור׳ עקיבא  שכתב, ומהי חזקתה ר׳ ישמעאל אומר וכו׳. נראה, דר׳
לאו לאפלוגי אתנא קמא אתו, אלא אתו לפרש מאי דקאמר דלא בעינן 

וכתב ד״ה רבי יהודה. (מח.) התוס׳ בעירובין מיום ליום. וכן כתבו 
(לו:) ״זו דברי ר׳ ישמעאל ור׳ לקמן דלדבריהם, הא דאמרינן הרשב״א, 

מים עקיבא אבל חכמים אומרים חזקתה ג׳ שנים מיום ליום״, לאו חכ
לקמן דמתניתין היא, אלא רבנן אחריתי. ותמה, דאי הכי, הא דמקשינן 

(עמוד ב) לרבנן ״מאי טעמא חזקתן ג׳ שנים״, לאו ארבנן דמתניתין קיימי, 
דהא רבנן דמתניתין כר׳ ישמעאל ור׳ עקיבא סבירא להו, ואכתי לא 

, אשמועינן בשום דוכתא דרבנן פליגי. ועיין שם שהאריך. ומשום הכי הסיק

דתנא קמא דמתניתין ודאי פליג, וסבר דאף בשדה בעל בעינן ג׳ שנים. 
ומאי דקאמר דלא בעינן מיום ליום, היינו לאשמועינן דבשדה בעל 
העומדת לחיטין ושעורין, לא בעינן אכילת פירות כל הג׳ שנים, אבל ודאי 

 דבעינן שינכש ויעבד את השדה כדרך בעלים.
דהיינו יין של גפנים. ״י בד״ה כנס, רשפירש מתני׳, כנס את תבואתו.  )ה

דהא דלענין גפנים נקט ״כנס״, ולענין זיתים נקט ״מסק״ ולא הרש״ש, וביאר 
״כנס״. משום דדרך הגיתות להיות בכרם ושם היו דורכים, ולאחר הדריכה 
מכניסים היין לעיר. אבל דרך הבדין להיות בעיר, ומיד אחר המסיק מכניסן 

 ט גבייהו מסק.כדי לדרכן. ומשום הכי נק
שרוב העולם דורכין אז בזמן לקיטה, אבל יש תוס׳ ד״ה חזקת, בסוה״ד,  )ו

(אות צט), למאן דאמר בקובץ שיעורים בני אדם שמצניעין וכו׳. הקשה 
הולכין בממון אחר הרוב, אמאי לא יוכל המחזיק לטעון דהוא מרוב העולם 

ועיין באות  שיש להם זמן קבוע, ושפיר הוי חזקתו אף בפחות מג׳ שנים.
 הבאה.

כתב, דרוב מסיקתן היה בזמן ידוע, אבל ודאי והרשב״א שם. בא״ד,  )ז
שהיו מוסקין אף בשאר השנה פעמים לזיתים ופעמים לשומשמין. ומאי 
דאמרו ״עברו הגיתות והבדים אינם נאמנים״, היינו דלאחר שעבר הזמן 

יקנו דעושים בו רוב המסיקות, שפיר אפשר להזהר מעמי הארצות, ולא ת
שהובאה באות הקובץ שיעורים שיהיה נאמן. [ולדבריו, לא קשיא קושית 

 הקודמת].
והא אמרינן בגמ׳ דאספסתא בחדש אחד תוס׳ ד״ה שלשה, בתוה״ד,  )ח

 דהתם בשדה העומדת לאספסתא איירי.הרשב״א, הויא חזקה. תירץ 

תימה וכי מניינא אתא לאשמועינן. תירץ תוס׳ ד״ה שהן י״ח חודש,  )ט
י״ח חודש שלמים בעינן ולא מקוטעין, דהווה אמינא דכשם דהרשב״א, 

 דשנים סגי במקוטעין, הוא הדין חדשים.
דהיינו רש״י בד״ה מהולכי אושא, ביאר גמ׳, שמעתי מהולכי אושא.  )י

דהולכי אושא דיש מפרשים, כתב, והריטב״א הסנהדרין שגלו לאושא. 
(ה, יב) א בעזרהיינו היורדין ליסודה של הלכה, והוא מלשון הכתוב 

 ״ואושיא יחיטו״.
דקשיא ליה, דאי תפיסת הריטב״א, ביאר גמ׳, מנין לחזקה ג׳ שנים.  )יא

קרקעות הוי ראיה וכבמטלטלין, להוי חזקה לאלתר כמטלטלין. ואי נימא 
דכיון דיכול כל אדם להכנס לקרקע, אין תפיסתו ראיה. אף לאחר ג׳ שנים 

המועד, דלאחר ג׳ שנים לא להוי חזקה. ועלה משנינן דילפינן לה משור 
 נפקא מרשות הבעלים וקאי ברשות המחזיק.

מה ענין שור המועד לחזקת הרמב״ן, הקשה גמ׳, מה שור המועד וכו׳.  )יב
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ג׳ שנים. [ולכאורה כוונתו, דבשלמא בשור המועד, איכא למימר דאחר 
דנגח ג׳ נגיחות הוברר דמועד הוא, או דהורגל לנגוח ומעתה דינו כשור 

ה שייך הוא לחזקת ג׳ שנים]. וביאר, דכשם דבשור המועד המועד. אבל מ
יצא מחזקת תמות, הכי נמי על ידי חזקת ג׳ שנים יצאה הקרקע מחזקת 

הוסיף, דאכילת ג׳ שנים מבטלת חזקת  ובעליות דרבינו יונההמוכר. 
הבעלים הראשונים, ועומדת היא בחזקת המחזיק, והמרא קמא חשיב 

כתבו, דעל ידי ג׳ ד״ה עד נגיחה רביעית והתוס׳ במוציא דעליו הראיה. 
 שנים הוחזק שתקן. ועיין באות הבאה.

(בהוספות הנדפסות בסוף הספר באות ב), הקובץ הערות כתב גמ׳, שם.  )יג
דמהא דהשוו חזקת ג׳ שנים לשור המועד, נראה, דאין הוכחה בשור 
המועד דלאחר ג׳ נגיחות השתנה טבעו להיות מועד, דאם כן, מאי שייך 

ת ג׳ שנים, הא מה שמועיל חזקת ג׳ שנים הויא הוכחה למפרע לחזק
שקנאה. אלא דאף בשור המועד הוי גילוי למפרע על טבעו דשור נגח הוא. 

(באות להרמב״ן אבל התוס׳ ד״ה עד. [ולכאורה דבריו אזלי לשיטת 
 הקודמת), מאי נפקא מינה אם מברר למפרע או מכאן ולהבא].

 
 דף כח ע"ב

התוס׳ בד״ה אלא, הקשו קה שאין עמה טענה וכו׳. גמ׳, אלא מעתה חז )יד

מאי סלקא דעתיך שתועיל חזקה בלא טענה. הא אדרבה, אמתניתין 
(מא.) דכל חזקה שאין עמה טענה לאו חזקה, מקשינן פשיטא. דלקמן 
, דכיון דמשור המועד גמרינן, אית לן למימר דבכל ענין הרשב״אותירץ 

ניטען ליה אנן דשטרא הוי ליה נפיק מרשות הבעלים, ואף אי לא טען, 
 ואירכס.

דאית לן למימר שמחל לו. הקשה תוס׳ ד״ה אלא מעתה, בתוה״ד,  )טו
הא אפילו במחילה מפורשת אין הקרקע נקנית, אלא דווקא הרשב״א, 

כתב, דהוי כמאן דאמר ליה לך חזק ובעליות דרבינו יונה במכירה ומתנה. 
י אדם דבר מעולם, וקנה במתנה. אמנם דחה, דכיון דאמר שלא אמר ל

(סימן ובברכת שמואל מהיכי תיתי למילף משור המועד דנחזיקנה ברשותו. 
 שמכר לו.התוס׳ דכוונת הגר״י סלנטר כה אות ד) כתב בשם 

הרמב״ן, ביאר גמ׳, אלא מעתה מחאה שלא בפניו לא תהוי מחאה.  )טז

דבשלמא אי לא ילפינן משור המועד, איכא למימר דמאי דבעינן ג׳ שנים 
ו משום דטפי מג׳ שנים ודאי קפיד, ומדלא קפיד מוכח שמכרה לו, היינ

ושפיר מהני אף מחאה שלא בפניו מאחר דחזינן דקפיד. אבל השתא 
דילפינן משור המועד, ולא בקפידתו תליא מילתא, איכא למימר דכי היכי 
דבשור המועד כל שלא העידו בפניו, יכול לומר אילו העדתם בפני הוי 

דין דבחזקת ג׳ שנים בלא שימחה בפניו יכול לומר דלא מיזדהרנא. הוא ה
ידענא להזהר בשטרי. ואף דאכתי לא מסקינן לטעמא דעד תלת שנין 
מיזדהר איניש בשטרא, היינו דווקא לענין דבג׳ שנים תהוי חזקה. אבל 
לענין לבטל חזקתו שפיר סברינן להאי טעמא, דמדלית ליה שטרא, על 

כתבו, דאף בלאו בד״ה אלא מעתה מחאה התוס׳ כרחך דלא קנאה. אמנם 
 שור המועד איכא לאקשויי.

דמחאה דומיא דהעדאה היא. רש״י ד״ה דומיא דשור המועד, בתוה״ד,  )יז
התוס׳ בד״ה אלא מעתה מחאה, ליישב קושית  דכוונתוהרמב״ן, כתב 

אמאי נקט מחאה ולא נקט חזקה. והיינו משום דהמחאה היא דומיא 
אף  דמהנישטרו. אבל חזקה גופה, פשיטא דהעדאה דהוי אזהרה לשמור 

שלא בפניו משום דעבידא לאגלויי, כיון דשואל לעוברים ושבים מי מחזיק 
 בשלו.

בשיטה ולא תהא חזקה. ביאר תוס׳ ד״ה אלא מעתה מחאה, בתוה״ד,  )יח

דכיון דנמצא במקום שמחאתו אינה נשמעת, התוס׳ הרא״ש, בשם מקובצת 
ר דכיון דידע דהמחאה אינה ליכא ראיה משתיקתו, משום דיש לומ

 מהרש״א.ועיין  נשמעת, לא חשש למחות.

גמ׳, ולר׳ מאיר דאמר ריחק נגיחותיו חייב קירב לא כל שכן וכו׳.  )יט

(או״ח סימן קיד אות ג), אמאי מקשינן דוקא לר׳ מאיר. הא הדרישה הקשה 
(כד.) דר׳ יהודה ור׳ יוסי דפליגי אר׳ מאיר, היינו דווקא בבבא קמא מבואר 

נין שור המועד דסברי דאיכא גזירת הכתוב דבעינן ריחק, אבל בעלמא לע
שפיר מודו לר׳ מאיר דאם ריחק חייב, כל שכן קירב. [ומהאי טעמא נמי 

(שם), כסברת ר׳ מאיר דמהני לומר בשמיני עצרת צ׳ פעמים הטור פסק 
ברכת ״אתה גיבור״ עד ״מוריד הגשם״, ויועיל לו לענין ספק אם אמר 

כמו שהתפלל ל׳ יום]. ותירץ, דלאו לאפוקי שאר תנאי  מוריד הגשם
קאמרינן הכא ״ולר׳ מאיר״, אלא כיון דהוא חידש סברא זו, נקטו לה 

 משמיה. 

הדרישה כלומר לר׳ יהודה וכו׳. ביאר  רש״י ד״ה ולר׳ מאיר דאמר, )כ

לבאר דהכא לא תליא בפלוגתת ר׳ רש״י (או״ח סימן קיד אות ג), דכוונת 
דהא דווקא לענין שור המועד פליגי. אלא דלר׳ יהודה  יהודה ור׳ מאיר,

מעולם לא שמעינן להאי סברא, ואיכא למימר דג׳ ימים הוו כג׳ שנים. אבל 
 לר׳ מאיר דשמעינן להאי סברא, יהני אכילת תלת פירי בחד יומא.

הרש״ש, הקשה גמ׳, מה שור המועד בעידנא דאיתא להאי נגיחה וכו׳.  )כא

נא דאיתא להאי אכילה ליתא להאי אכילה, הא לענין אכילה נמי בעיד
ומה לי בהא דהפירות הוי כולהו בהדי הדדי. וכתב, דעל כרחך דאף לר׳ 
מאיר דקירב נגיחותיו חייב, היינו דווקא דהשוורים המנוגחים לא היו בהדי 

 הדדי, דאי הוו בהדי הדדי, ודאי דחשיבא חד נגיחה ולא נעשה מועד בכך.
דהאי ר״ח, בשם הרשב״א כתב א יומי. גמ׳, אכלה תלתא פרי בתלת )כב

קושיא קשיא בין לר׳ מאיר ובין לר׳ יהודה, דכל שאינו ביום אחד, לא דמי 
כתב, דדוקא לר׳ מאיר התוס׳ רי״ד לקירב נגיחותיו דר׳ מאיר. אמנם 

 מקשינן, דאילו לר׳ יהודה דאמר בעינן ג׳ ימים, לענין חזקה בעינן ג׳ שנים.
דאף דכנס תבואתו הרשב״א, כתב וכו׳. גמ׳, התם פירא מיהא איתיה  )כג

ומסק זיתיו וכנס קייצו, מהני לר׳ ישמעאל אף דהוו בחדא זימנא, מכל 
 מקום שאני התם דהוי פירות מחולקין, ולא דמי לצלף דכולהו כחד נינהו.

דאין רש״י בד״ה משמט, פירש גמ׳, התם משמט הוא קא שמיט ואכיל.  )כד
ביאר, דהוי כדרך הגזלנים שאינו נה ובעליות דרבינו יוזו אכילת כל הפרי. 

 מניח לפרי שיגדל.
הגליון בשיטה הקשה גמ׳, מאן הולכי אושא ר׳ ישמעאל וכו׳.  )כה

דאי סגי בג׳ גידולין אפילו בשנה אחת, אמאי בעינן בשדה בית מקובצת, 
בד״ה בית (עמוד א) רש״י לעיל השלחין ג׳ שנים מיום ליום, הא כתב 

ומשום הכי ביאר, דאין מגדלים  רות תדיר.דבית השלחין עושה פיהשלחין, 
בה פירות כמה פעמים בשנה. אלא מתוך דמשתמשין בה תדיר, חשיב 

 עושה פירות תדיר.

דמהאי קרא חזינן דבתרי הרמב״ן, הקשה גמ׳, אמר רב יוסף קרא כתיב.  )כו
לא הוי חזקה, אבל אכתי מנלן דבתלת הוי חזקה. ותירץ, דהא מילתא 

, ומהאי קרא לא ילפינן אלא דלא מהני ג׳ שפיר ילפינן משור המועד
דכיון דעמד הנביא בעשירית  תירץ, ובעליות דרבינו יונהאכילות בג׳ ימים. 

והזהירם על השטרות, מסתמא לאשמועינן דינא אתא, דדוקא בב׳ שנים 
 לא הוי חזקה, אבל בתלת שפיר הוי חזקה. 

, רש״י ד״ה עצה טובהכתב גמ׳, דלמא עצה טובה קא משמע לן.  )כז

דלעולם איכא  כתב,ובעליות דרבינו יונה  דלעולם חזקה הויא בשנה אחת.
למימר דהוי חזקה אף בפחות מתלת, כגון אכלה אספסתא בתלתא ירחי, 
ומכל מקום עצה טובה קאמר להו שיכתבו השטר, ולא יטרחו לחפש אחר 

דאיכא למימר דאף בג׳ בעליות דרבינו יונה, עדיהם. ובאופן נוסף כתב 
הוי חזקה, [והיינו לאופן שהתבאר באות הקודמת דאף ג׳ שנים  שנים לא

ילפינן מהאי קרא, ולאו משור המועד ילפינן לה], והנביא לא אתא להורות 
דין, אלא עצה טובה שלא ימנעו מלקנות שדות קודם החורבן, משום 

 דלאחר שבעים שנה יגאלו.
 

 דף כט ע"א
ף דמחילתו הוי ואגמ׳, אלא אמר רבא שתא קמייתא מחיל איניש.  )א

(ח״ב חו״מ סימן מה), דסלקא דעתיה דרבא המהרי״ט דברים שבלב, כתב 
דהוא בליבו ובלב כל אדם דמוכח דמחל. אבל למאי דמסיק רבא דלאו 
מחילה היא, אף אם בליבו ידע דמחל, מכל מקום לא מהני מחילתו ויכול 

ר משפט בשעלחזור בו, משום דהוי דברים שבלב ולא הוי דברים. ועיין עוד 

 (סימן צח סק״א), דתלה להא מילתא בפלוגתת הראשונים.
אבל לרבנן דתלוי בשיהוי זמן וכו׳. תוס׳ ד״ה שתא קמייתא, בסוה״ד,  )ב

(כח: אות כו) מבואר, דשפיר שייך ללמוד אף לעיל  הרמב״ןאמנם מדברי 
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שיהוי זמן משור המועד. אלא דאי ילפינן משור המועד מנלן לתלות 
 תליא בג׳ אכילות. בשיהוי זמן, דלמא

הרשב״א, הקשה גמ׳, וכי תימא הכי נמי אם כן נתת דבריך לשיעורין.  )ג

אמאי לא נימא דחכמים תיקנו ג׳ שנים, כיון דאזלינן בתר רובא דקפדי רק 
כתב, דלאו משום והריטב״א בג׳ שנים, וככל מידות רבנן דאזלו בתר הרוב. 

לאו רובא דעלמא  הני דבי בר אלישיב הדרינן בן, דהא בי בר אלישיב
נינהו, אלא דכיון דתליא בדעתא דאינשי, אדרבה רובא קפדי בבציר 

 מתלת, אלא שאין להם פנאי למחות.
הקשה גמ׳, אלא אמר רבא שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטרא וכו׳.  )ד

מה אכפת לן דאינו נזהר בשטרו, וכי משום הא נפסיד בעל הריטב״א, 
ראיה מדשתק ג׳ שנים. ותירץ,  הקרקע בלא ראיה, דהא מסקינן דליכא

דשורת הדין הוא דמאחר דאוכל לשדה בשופי והבעלים ידע ולא מיחה, 
באכילה אחת הוי חזקה כעין שהתפיסה הוי ראיה במטלטלין. אלא דכיון 
דסתם קרקע שטרא אית לה, הכא דלית ליה שטרא איכא ריעותא. אבל 

מת אכילתו. לאחר ג׳ שנים דליכא ריעותא בהא, שפיר הויא חזקה מח
לג: ומב.), אמנם, לא דימהו לתפיסה לקמן (הרמב״ן וכעין זה כתב 

. אלא כתב, דמהא דישב בה המחזיק והבעלים לא כהריטב״אדמטלטלין 
כתב, דכיון דטפי ובעליות דרבינו יונה עירער, מיד איכא רגלים לדבר. 

מתלת שנין לא מיזדהר איניש בשטרא, הטילו חכמים על הבעלים למחות, 
(סימן קמ סק״א) כתב, והקצות החושן מדלא מיחה אמרינן דודאי זבנה. ו

דחזקת ג׳ שנים תקנת חכמים היא. ומהות התקנה היתה שכל שלא ימחה 
(סימן קמ סק״ג) כתב, דאחר שכך תיקנו חכמים, שוב ובשער משפט יפסיד. 

בעליות איכא ראיה, דמדלא מיחה על כרחך מכרה לו. ודבריו מבוארים 

 שהוזכרו.נה דרבינו יו
הקשה גמ׳, אמר ליה אביי אלא מעתה מחאה שלא בפניו וכו׳.  )ה

הא כבר אקשי הכי להולכי אושא, ופרקי דשאני מחאה משום הריטב״א, 
דחברך חברא אית ליה, ומאי תו קשיא ליה לאביי. ותירץ, דלהולכי אושא 
דילפי משור המועד, ולדידהו ענין המחאה היא לסתור הראיה משתיקת 

שפיר איכא למימר דסגי בהא דחברך חברא אית ליה. אבל  המערער,
לרבא דענין הג׳ שנים הוא דעד ג׳ שנים מיזדהר איניש בשטרא, לדידיה 
ענין המחאה הוא להזהירו לשמור שטרו אף טפי מג׳ שנים, וסלקא דעתין 
דלא מהני חברך חברא אית ליה, משום דיכול לומר דכל שלא מחה בפניו 

עלמא עבד, ולא חשש להזהר בשמירת שטרו. [אמנם סבור הוא דלצעורי ב
(כח:) אות טז, אף להולכי אושא אקשי משום דלא הרמב״ן לעיל לדברי 

 והדרא קשיא].כהרמב״ן. (כח:) פירש והריטב״א לעיל מיזדהר בשטרא, 

דאף בעליות דרבינו יונה, כתב גמ׳, דאמר ליה חברך חברא אית ליה.  )ו
ום אדם הוי מחאה. משום דיכול אם אמרו העדי מחאה שלא הגידו לש

הבעלים לומר דסמך אהא דדרך בני אדם להגיד זה לזה, ואף המחזיק 
(סימן קמו סק״ג), דלמה שמבואר השער משפט ישמע מחאתו. וכתב 

לג:), דאכילה אחת בקרקע נמי הוי ראיה דשלו היא, דהא לקמן (ברמב״ן 
ליה שטרא הוי  לא חציף איניש דישב בקרקע דלאו דיליה, ורק כיון דלית

ריעותא. ולהכי אחר ג׳ שנים דלא מיזדהר איניש בשטרא, ליכא ריעותא 
בחסרון השטר, ושפיר הוי בחזקתו. כל היכא דהמחזיק לא שמע מהמחאה 

 ולא נזהר בשטרו, שפיר תועיל חזקתו.
(סימן קמא ס״ד) הטור כתב גמ׳, ומודי רב הונא באתרא דמוברי באגא.  )ז

שלש שנים רצופות, כל שכן דהוי חזקה,  דאם אכלהה״ר ישעיה, בשם 
כתב, דכיון דלא נהג בה והטור דהא הוי ליה למחויי כיון דמקלקל לארעא. 

(שם), דאף הב״ח כבעלים אלא כגזלן דשומט ואוכל, לא הוי חזקה. וכתב 
לא איירי אלא היכא דאיכא דמוברי ואיכא דלא מוברי. אבל ה״ר ישעיה 

 קה. באתרא דכולהו מוברי, לא הוי חז
השיטה הייתי עושה בה ניר. כתב רשב״ם ד״ה באתרא דמוברי, בתוה״ד,  )ח

דלעולם בעי ניר, ואפילו היכא דלא הרשב״ם דמשמע מדברי מקובצת, 
נהיגי בני באגא לעשות ניר בשנה דמובירים אותה. ותמה, דמהיכי תיתי 

 למימר הכי. ומשום הכי כתב, דרק היכא דנהיגי בניר בעינן ניר.

מע לן דאמר ליה חדא ארעא וכו׳, ואי נמי בהכי ניחא לי. גמ׳, קא מש )ט

דלאו תרי טעמי נינהו. אלא דאי רובא דבאגי מוברי, מצי הריטב״א, כתב 

למימר דחדא ארעא בכולה באגא לא מצי למינטר. ואי רובא דבאגא זרעי, 
מצי למימר דבהכי ניחא ליה דעבדה טפי. אבל אי כולהו זרעי, לא מצי 

(יד: מדפי הרי״ף) כתב רק והרי״ף א לי, דבטלה דעתו. למימר דבהכי ניח
(סימן קמא התומים לטעמא בתרא, דמצי למימר בהכי ניחא לי. וכתב 

דאף באתרא דכולהו זרעי יכול לטעון כן, ומשום הכי נקט , סק״א), דסבר
 דוקא להאי טעמא. 

הא אף בלאו רב בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, תנן חזקת הבתים וכו׳.  )י
נא קשיא, דכיון דליכא עדות על הלילות, הוי מקוטעין ולכולי עלמא לא הו

מהני. ותירץ, דאי לאו רב הונא איכא למימר דאיכא עדות על ו׳ שנים 
דימים, דהוי ג׳ שנים שלימות. אבל השתא דאמר רב הונא דבעינן רצופין, 

 קשיא.
דרבא  בעליות דרבינו יונה,כתב גמ׳, רבא אמר כגון דאתו בי תרי וכו׳.  )יא

לא פליג אשנויא דאביי, אלא אתא למימר דמשכחת לחזקת ג׳ שנים אף 
דאיכא נפקא מינה יש מפרשים, כתב בשם והרשב״א בלא עדות שכנים. 

בגוונא דטען המערער בברי דהמחזיק לא דר בה בלילות [וכההיא דמר 
], דלאביי סגי בעדות שכנים, דאי איתא דלא דר בה בלילות להלןזוטרא 

בה. ולרבא לא סגי אלא עד שיעידו השוכרים שדרו בה ביום  הוי ידעי
 ובלילה.

דדוקא שכרו בשטר דקלא אית הראב״ד, בשם הרשב״א כתב גמ׳, שם.  )יב
ליה, אבל שלא בשטר, כיון דלית ליה קלא לאו חזקה היא, וכדאמרינן 

הרשב״א (מא:) גבי שלשה לקוחות דמהני חזקתן רק בשטר. אבל לקמן 

וחות כיון דלא מפקי לקלא דאתו מכח הראשון, בעינן הסיק, דדוקא גבי לק
לשטרא. אבל שוכרים דמפקא לקלא דמחמת הראשון אתו, שפיר הוי 

 חזקה אף בלא שטר.
דאי אכתי הרשב״א, הקשה גמ׳, מי לא עסקינן כגון דנקיטי אגר ביתיה.  )יג

לא פרעו דמי השכירות, אמאי עלתה לו חזקה, הרי עיקר החזקה היא 
בית, והכא שלא קיבל שכרו, הוי כלא הכניס הפירות הכנסת הפירות ל

והרשב״א דאיירי בכתבו שטר חוב על השכר. הראב״ד, לבית. ותירץ בשם 

תירץ, דעצם הדירה בבית היא הפירות, וכיון דדרו בשליחותו שפיר חשיב 
 חזקה.

דמילתא הרשב״ם בד״ה אמר מר זוטרא, כתב גמ׳, אמר מר זוטרא.  )יד
הרמב״ם, (פי״ב מטוען ה״ב) כתב בדעת משנה  והמגידבאנפי נפשה היא. 

דמר זוטרא אדברי רבא קאי, דאם טען המערער ליתו תרי סהדי דדר בה 
(שם), דכיון דבעינן האור שמח ביום ובלילה, אין השוכרים נאמנים. וביאר 

לעדות השוכרים, הרי אינו יכול ליטול מהן שכר, דהא אם יטול מהן שכר 
ות, וכיון דאינו יכול ליטול מהן שכר, לא חשיב הוו נוגעים ואין עדותן עד

 דאחזיק כדמחזקי אינשי, ואין על המערער למחות. 

דמילתא באנפי נפשה ב הרשב״ם בד״ה אמר מר זוטרא, כתגמ׳, שם.  )טו
היא, ואתא לאשמועינן דבסתמא לא בעינן עדות מפורשת על לילות. 

מימר ״אי לא דאפ כן, הוי ליה למר זוטרא לבעליות דרבינו יונה, ותמה 
טעין לא טענינן ליה״. ומשום הכי ביאר, דאתא למימר דאי טען דברי לו 
שלא דרו שם בלילות ואין לסמוך בזה על עדות השכנים, טענתו טענה, 

 וחייב להביא עדים דדרו בה ביום ובלילה.
(עמוד ב), ור״ח פירש דמר זוטרא תוס׳ ד״ה אמר מר זוטרא, בתוה״ד  )טז

אם התוס׳ הרא״ש, בשם בשיטה מקובצת הקשה קאי אפירכא דרב יימר. 
מר זוטרא לפרוקי קושיא דרב יימר אתא, אמאי לא נקט ליה כלישניה 

 דרבא ״מי לא עסקינן דאמר ליתו לי תרי וכו׳״.

(שם) דהטור (סימן קמ), הב״ח והוי ליה למימר עדותן עדות. כתב בא״ד,  )יז
יודעים  דאם העדים אינם רוצים להעיד מחמת שאינםר״ת, כתב בדעת 

בבירור שדר בה ג׳ שנים יום ולילה, והמחזיק טוען שיעידו לו שדר בה 
סתם בחזקת יום ולילה, טענתו טענה ואמרינן לעדים שיעידו כדבריו. 

 ולדבריו אתי שפיר לישנא ״דטענתו טענה״.
 

 דף כט ע"ב
(בעמוד גמ׳, ומודי מר זוטרא ברוכלין וכו׳. בתוס׳ ד״ה אמר מר זוטרא  )יח

דקאי אהנך עדים דדרו בה, דאם היו רוכלין לא בעינן ר״ח, ם א) פירשו בש
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(סימן ב׳) ביאר, וברא״ש עדות ימים ולילות, אלא סגי שדרו בה ג׳ שנים. 
דכיון דכשחוזרים לעיר תמיד דרו בהאי ביתא, שפיר הוי חזקה משום דכך 
הוא מנהגו של עולם. ולא דמי לאתרא דמוברי באגא דבעינן ו׳ שנים, 

זמן ביטול השימוש ידוע, אבל דירה אין זמן הביטול ידוע, משום דהתם 
 ופעמים שאין לו עסק ואינו מתבטל כלל.

דאתי מר זוטרא לאשמועינן, מורו הרב, בשם הרשב״א ביאר גמ׳, שם.  )יט
דפעמים אף דהשוכרין לא נקטי השכר בידיהם נאמנים ולא חשיבי נוגעין, 

ק בפני בית דין דקנה והיינו בגוונא שקודם שיטען המערער, אמר המחזי
קרקעות ואבד שטרו וירא שמא יטען עליו המוכר, ומביא שוכרים שדרו בה 
ג׳ שנים להעיד על חזקתו, דכיון דלא תבען המערער לא חשיבי נוגעים, 

 הב״חוביאר רבינו יונה. (סימן קמ) בשם הטור ומקבלים עדותן. וכן כתב 
שלא יתבעם, מכל  דאף דאם יבא המערער ניחא להו בעדותן כדי, (שם)

 מקום, כל שבשעת עדותן אכתי לית להו הנאה מעדותן, לא חשיבי נוגעין.
כתבו, גמ׳, ומודי רב הונא בחנותא דמחוזא. ובתוס׳ ד״ה ומודה רב הונא  )כ

דיש כתב, והרשב״א דבעינן ו׳ שנים כי היכי דתהוי חזקת ג׳ שנים. 

ולא בעינן ו׳ דהוי דומיא דמרחצאות ושובכות דסגי בג׳ שנים, מפרשים, 
 שנים. והיינו דאמרינן ״לליליא לא עבידא״.

וקשיא לר״י דאם כן אותו תוס׳ ד״ה דלא תחזקו אהדדי, בתוה״ד,  )כא
הרשב״ם (סימן קמ סק״א), דלדעת הקצות החושן שהחזיק שנה וכו׳. כתב 

דלאחר ג׳ שנים ליכא שבועה על כפירתו, שפיר ד״ה מהימננא,  (לג.)לקמן 
נה לא חששו, דהא בעי שבועה, ורק משום חזקת איכא למימר, דמשום ש

(אות קח) כתב, דודאי דלא חשדו זה את ובקובץ שיעורים ג׳ שנים חששו. 
זה אגזל, ומאי דקפדי הכי היינו כדין המלוה את חבירו בלא עדים דעובר 

 בעשה, ולהכי החזיקו באופן שלא יהיה שייך כפירה.
ם בד״ה אלא מעתה, הרשב״ביאר גמ׳, אלא מעתה צונמא במה יקנה.  )כב

(פ״א ממכירה הט״ו) נקט האי דינא הרמב״ם דקאי אחזקת ג׳ שנים. אמנם 
(שם) השיג, דהאי חזקה מהני דווקא נגד והראב״ד אף לענין חזקת קנין. 

(חו״מ סימן קצב ס״י), בביאור הגר״א טענה, אבל לא מהני לקנין. וכתב 
״, אחזקת קנין פירש דמאי דאמרו ״אלא מעתה צונמא במה יקנהדהרמב״ם 

דכל דמהני לחזקת ג׳ שנים, מהני לרמב״ם, איירי. ובלאו הכי סבירא ליה 
 אף לקנין.

הרשב״ם בד״ה אנא ביאר גמ׳, אמר ליה אנא בשכוני גוואי הואי.  )כג

דטוען המערער דעיקר דירתו היתה בחדרים הפנימים, וכיון דהיה בשכוני, 
ה איכא בהא דעבר מאי ראיהרמב״ן, עובר דרכו לא חשש למחות. והקשה 

דרך עליו, הא שפיר איכא למימר דמכר הבית החיצון ושייר לו דרך. ועוד, 
דאי בכהאי גוונא איירי, מאי טעמא דרבא דהוי חזקה, הא כל שלא הביא 
ראיה שדר בה לבדו, לא הוי חזקה. ועוד, דלשון ״אנא בשכוני גוואי הוואי״ 

אר, דטוען המערער משמע דתמיד היה שם ולא יצא משם. ומשום הכי בי
שהיה במקום רחוק בדרום, ולא שמע החזקה. או דטעין, דלא יכל למחות 
משום דהיה במקום חירום. ורב נחמן סבר דטענתיה טענה, דהא טוען שלא 
החזיק בפניו. ורבא סבר דכיון שהחזיק, הויא בחזקת המחזיק ואדרבה על 

 המערער להוכיח דלא הוי חזקה. ועיין באות הבאה.
הרשב״ם, (סימן ז), דיש להסתפק בכוונת בתשובות הב״ח כתב  ם.גמ׳ ש )כד

האם ״עובר דרך״ ו״משתמש״ הוו תרי מילי, או דעצם העברת דרך היא 
בדברי הרשב״ם, דמאי דהקשה  הרמב״ןהשימוש. וכתב דכן נמי הסתפק 

אמאי העברת דרך חשיב מחאה, ועוד מאי טעמא הרשב״ם, על הרמב״ן 
שך הקשה. דאי נימא דעצם העברת דרך היא דרבא דפליג, בדרך ממה נפ

השימוש, קשיא ליה אמאי הוי מחאה. ואי נימא דחוץ מהעברת דרך היה 
אף משתמש עמו, אתי שפיר טעמא דרב נחמן, אבל מאידך קשיא מאי 

 טעמא דרבא.
(טז. מדפי הרי״ף) פירש, דהמערער הרשב״א, דהרי״ף כתב גמ׳, שם.  )כה

שטוען שמכרה לו, ומעולם לא  טוען שהיה בארץ מרחקים באותה שעה
מכר לו. ותמה עליו, דהא לא שמעינן דאמר המחזיק אימתי קנאה, שיוכל 
המערער לומר דבאותה שעה בשכוני גוואי הוי. ועוד, דאי הכי, לעולם 
יהיה צריך המחזיק לברר שהמוכר היה בעירו ולא היה חולה, ולא מסתבר 

 שיצטרך ראיה על כך.

 
 דף ל ע"א

-(אותיות כגהרי״ף והרמב״ן לעיל לפירוש בא אדרבא. גמ׳, קשיא דר )א
כה), דנחלקו רבא ורב נחמן על מי מוטלת חובת הראיה, ניחא בפשיטות 

(סימן קמ סק״ז), הקצות החושן מאי דמקשינן מההיא דבר סיסין. וכתב 
דסבר רב נחמן ד״ה אנא בשכוני גוואי, (כט:) הרשב״ם לעיל דאף לפירוש 

לא חשיב חזקה, צריך לומר דבעיקר דינו מודה דכיון דהיה משתמש עמו 
רבא, אלא דסבר דעל המערער להוכיח דהיה דר עמו. והיינו דמקשינן 

 דרבא אדרבא, דגבי בר סיסין קאמר דאדרבה על המחזיק להוכיח חזקתו.
החזון איש כתב גמ׳, עליה דידיה רמי לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא.  )ב

סתמא היא דמקריא דבי בר סיסין משום (אה״ע סימן סז סק״ז), דכיון דה
דקנאה מבר סיסין, חשיב כעומדת ברשות הלוקח, ועל המחדש להביא 

 ראיה דלא קנאה מבי בר סיסין.
בעליות דרבינו הקשה גמ׳, אבל הכא לא יהיה אלא דנקיט שטרא וכו׳.  )ג

הא הכא החזיק בה ג׳ שנים ועומדת ברשותו, ובמאי דמי להיכא דלא יונה, 
נים ואית ליה שטר שאינו מקוים. ותירץ, דכיון דמדאורייתא החזיק ג׳ ש

עדים החתומין על השטר כנחקרה עדותן בבית דין דמי, ולא בעינן כלל 
קיום, ועדיף טפי מחזקת ג׳ שנים בלא שטרא. וכיון דבשטר חשו רבנן דאף 
על פי דהיורד לשדה בשטר הוי מוחזק מכל מקום בעי קיום, הוא הדין 

אף דהוי מוחזק מכל מקום הצריכו רבנן ראיה דחזקתו  בחזקת ג׳ שנים,
 חזקה.

הריטב״א, כתב גמ׳, אית לי סהדי דכל שתא הוה אתית תלתין יומי.  )ד

דלא בעינן דבכל שנה יהיה עמו תלתין יומי. אלא קושטא דמילתא נקט. 
ועוד יש לומר, דאתי למימר דאף דהיה עמו בשנה ראשונה ושניה, לא 

 מו אף בשנה השלישית.מהני אלא אם כן יהיה ע
(פי״א מטוען ונטען ה״ג), דאף בפחות מתלתין הרמב״ם כתב גמ׳, שם.  )ה

 סגי.
בעליות כתב גמ׳, אמר רבא עביד איניש דכל תלתין יומי טריד בשוקא.  )ו

כט: ד״ה אמר רבא), דמוכח מהכא, דאם טען המערער לעיל (דרבינו יונה 
ם סגי בהא דיביא שלא היה עמו במדינה, נאמן ואין חזקתו חזקה. אמנ

המחזיק עדים שהיה במדינה אפילו חודש אחד בסוף השנה השלישית. 
(סימן ו׳) כתב, דליכא ראיה מסוגיין, משום דאיכא למימר שהיה והרא״ש 

ידוע דהמערער היה בשוקי בראי. אבל בלאו הכי נאמן המחזיק, הואיל 
והחזיק בה בשופי, ואדרבה על המערער לברר אמאי לא מחה. וכתב 

כט:) (לעיל (סימן קמג סק״ג), דאף דלענין שכוני גוואי הקצות החושן 
אמרינן דעל המחזיק לברר אכילתו, שאני התם דאיכא עירעור בעצם 
חזקתו, דהא אם המערער דרס עמו לא הוי חזקה כלל, ומשום הכי עליו 

 (כט:)הרשב״ם לעיל להביא ראיה שהחזיק כדבעי. [והיינו דווקא לפירוש 

 ].כוני גוואיד״ה אנא בש
ויש מפרשים בשוקאי הוי רשב״ם ד״ה בשוקאי הוי טרידנא, בסוה״ד,  )ז

(סימן הטור טרידנא ולא היה לי פנאי למחות ואינו נראה בעיני. וכן כתב 
קמג), דכיון דבקל הוא למחות אינו יכול לטעון דמחמת טירדה לא מחה. 

ד״ה .) (לחהתוס׳ לקמן (סימן קמג סק״א), לשיטת הקצות החושן והקשה 

דחזקה נשמעת אפילו במקום רחוק כיון דחוקר על נכסיו, ומאי מחאה, 
דחזקה שלא בפניו לא מהני, היינו משום דהמחאה אינה נשמעת. הא כיון 
דהחזקה נשמעת, מיד בבואו לעיר היה לו למחות, ומאי טענה דבשוקאי 
הוי טרידנא. וביאר, דמחמת טירדת השוק, שכח למאי דידע דהלה מחזיק 

 רקעותיו ומשום הכי לא מיחה.בק
בעליות דרבינו יונה, דמקצת כתב גמ׳, אמר ליה את לאו קא מודית.  )ח

דמהא דאמר ליה המחזיק ״מפלוני זבינתה דזבנה מינך״,  פירשו, מרבותיו
משמע דהדבר ידוע לו דמעיקרא היה של המערער. וכתב, דליכא למימר 

מוחזק בה מעיקרא, הכי, דהא האי מחזיק לא הודה להדיא דהמערער היה 
אלא אומר דאמר ליה המוכר שקנאה מהמערער. וכיון דהאי מוכר היה 
נאמן לומר דקנאה במיגו דהיה טוען ששלו היתה מעולם, הלוקח הבא 
מכוחו וטוען בשמו נמי יזכה בשדה. ומשום הכי ביאר, דאיירי שהמחזיק 
הודה להדיא דהאי ארעא מעיקרא של המערער היתה. עוד פירש, 
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מר לו המערער ״ואת לאו קא מודית וכו׳״, שתק המחזיק, ושתיקתו דכשא
 כהודאה דאכן מעיקרא של המערער היתה. ועיין באות הבאה.

דאם המחזיק מודה רבינו יונה, עיין באות הקודמת בדברי גמ׳, שם.  )ט
(סימן ז) והרא״ש מכח המוכרה לו, שפיר מהני ליה המיגו דאית למוכר. 

למחזיק, משום דעדיף ליה טפי למימר מפלוני כתב, דהאי מיגו לא מהני 
זבינתה, דסבור למצוא עדים שמכרה זה המערער למוכר, מאשר לטעון 
דשלו היה מעיקרא, ושמא יביא המערער עדים דמעיקרא שלו היתה. 

(פי״ד מטוען הי״ד), מה לי דהמחזיק ירא לומר לא המשנה למלך ותמה 
 לי דזבנה מינך, ולו יש מיגו.היה שלך מעולם, הא יכול לומר דהמוכר אמר 

אבל החזיק , בסוה״ד, (בעמוד ב)רשב״ם ד״ה אמר ליה מפלניא זבינתה  )י
 (סימן קמו), דדעתוהטור זה שלש שנים וטעין מפלניא זבינתה וכו׳. כתב 

דכל שלא החזיק ג׳ שנים, אף דאין למערער עדי מרא קמא, אין המחזיק 
אמאי בעינן הדרישה, . ותמה נאמן בטענת קמי דידי, ואף לא בעדי חד יומא

לחזקת ג׳ שנים, הא כיון דטוען בודאי דהמוכר זבנה מהמערער, ואית ליה 
מיגו דלא היה מודה לו דשלו היתה, אמאי לא יהיה נאמן. וביאר, דכיון 
דלית ליה ג׳ שנים, הוי מיגו במקום עדים, דהא תוך ג׳ שנים מיזדהר איניש 

שלו, מכל מקום היה לו להזהר בשטרא, ואף דלית למערער עדים שהיא 
(סימן קמו סקי״ג) כתב, דמדכתב הש״ך בשטרו שמא ימצא עדים. אמנם 

דאינו נאמן במיגו משום דלא ידוע לו אלא מפי המוכר, משמע הרשב״ם, 
דבאית ליה מיגו, ודאי נאמן אף דלא החזיק בה ג׳ שנים. ודווקא לענין דר 

׳ שנים. ומה דכתב בה חד יומא סבירא ליה דלא מהני בלא חזקת ג
הרשב״ם ״אבל החזיק זה שלש שנים וכו׳״, היינו בגוונא דיש למערער 

 עדים, אבל בלאו הכי שפיר נאמן אף בלא חזקת ג׳ שנים.
אבל בעובדא דהכא משמע שלא היה תוס׳ ד״ה לאו קמודית, בתוה״ד,  )יא

למערער עדים וכו׳, אי הוה טעין קמי דידי זבנה מינך או דר בה חד יומא 
דכתבו להלן, דאי רשב״א דדבריהם לשיטת המהרש״א, נאמן. כתב היה 

הוי מייתי המחזיק סהדי דדר בה המוכר חד יומא הוי טענינן ללוקח במיגו 
דפליג, הוא ר״י שהיה המוכר יכול לומר לא היה שלך מעולם. אבל לשיטת 

 הדין היכא דטוען איהו דדר בה המוכר חד יומא לא טענינן ליה.
השתא דאמר מפלניא זבינתה דזבנה מינך. כתב  אבל ודאיבא״ד,  )יב

דזבנה מינך,  דאמר לי(סימן ז), דדוקא אם אמר זבינתה מפלוני הרא״ש 
אינו נאמן לומר בפני זבנה [דהא אמר דאינו יודע מן המכירה אלא על 

דנקטו בלשונם ״מפלניא דהתוס׳ (סימן קמו סקל״ד), הסמ״ע פיו]. וכתב 
אף בגוונא שלא אמר ״דאמר לי״, אינו יכול זבינתה דזבנה מינך״, משמע, ד

מודים התוס׳ (שם סק״י) כתב, דאף הש״ך לתרץ דבריו דבפני זבנה. אמנם 
דאם לא אמר ״דאמר לי״ נאמן לפרש דבפני זבנה, ומאי דכתבו ״מפלניא 

דזבנה מינך, ורק קיצרו בלשונם. דאמר לי זבינתה דזבנה מינך״, היינו, 
דאי כהש״ך, אמאי הוצרכו  ר כהסמ״ע,דהעיקבחידושי הגרע״א, וכתב 
 להא דהוי מיגו למפרע, תיפוק ליה דאינו חוזר וטוען. התוס׳

הקצות מיגו דאי בעי אמר בתחילה לא היתה שלך מעולם. כתב בא״ד,  )יג

(סימן קמו סקי״ב), דמבואר מדבריהם, דמאי דטעין קמי דידי זבנה, החושן 
הרשב״ם אמנם מדברי אינה טענה מחמת עצמה, ובלאו מיגו אינו נאמן. 

מבואר, דהוי טענה מחמת עצמה, ואף בלא ד״ה ומודו נהרדעי (לא.) לקמן 
 (לא.) אות ח.לקמן מיגו נאמן. ועיין 

נראה לרשב״א דהוה ליה לאוקמי לארעא בידיה אף על גב בא״ד,  )יד
(סימן קמו סקי״א), הקצות החושן דליכא מיגו מכל מקום טענינן וכו׳. ביאר 

(קלה.) דהאומר יש לי בנים כדי הרמב״ן לקמן טת דסברת הרשב״א כשי
לפוטרה מיבום, נאמן להתירה אף לכהן, ואפילו דנאמנותו במיגו דגרשתיה 

והיינו משום דכיון דהותרה הותרה ולא איכפת ליה , וכהן אסור בגרושה
דפליג וסבר דאי לית ליה מיגו לא טענינן, ר״י אי שראי לכהן אי לאו. אבל 

דלכהן אסירה משום ד״ה האמר ר׳ חייא, (שם)  הרשב״םסבר כסברת 
דלגבי כהן לית ליה מיגו. [ולכאורה יש לחלק, דשאני כהן דמדינא לית ליה 
מיגו. אבל הכא אף דהלוקח יודע דמעולם לא היתה של המוכר, מכל 

ובשיעורי מקום מדינא ודאי יכול לטעון כן, ואמאי לית ליה מיגו. (ח.ו.)]. 

בביאור הדין הרשב״א והר״י ) ביאר, דנחלקו (אות ט רבינו אבי עזרי
דטענינן, דהרשב״א סבר דחשבינן כאילו המוכר לפנינו וטוען לזכותו, וכל 

טענה שהמוכר היה זוכה בה, אף הלוקח זוכה בה מכוחו. והר״י סבר, דיש 
ללוקח זכות לטעון את כל הטענות שהיה המוכר יכול לטעון. ומשום הכי, 

 ינו יכול לטעון, אנן לא טענינן ליה.כל טענה שהלוקח גופיה א
 

 דף ל ע"ב
(טו: מדפי הרי״ף), דכל הנמוקי יוסף כתב גמ׳, מאי בעית בהאי ארעא.  )טו

הני דאמרינן ״מאי בעית בהאי ארעא״, איירי שהביא המערער עדים 
 אות כ׳.לקמן שהקרקע שלו היתה או של אבותיו. ועיין 

ם בד״ה מפלניא הרשב״מדברי גמ׳, אמר ליה פלניא גזלנא הוא.  )טז

מבואר, דהמערער לא הביא עדים שהמוכר גזלה ממנו, אלא כיון זבינתה 
דאין ללוקח עדים דדר בה המוכר חד יומא, לא טענינן ליה, ושפיר מצי 

דלישנא בעליות דרבינו יונה, המערער לטעון דגזלוה ממנו. והקשה 
ר. ד״פלניא גזלנא הוא״, משמע דדבר ידוע הוא ולא על פי טענתו קאמ

דאיירי שהמערער הביא עדים כתוס׳ ד״ה מפלניא, ומשום הכי ביאר 
 שהמוכר גזלה ממנו.

בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, והא אית לי סהדי דאתאי ואימלכי בך.  )יז

דאיירי הכא דהביא המערער עדים דהמוכר התוס׳ בד״ה מפלניא לשיטת 
הא אמרינן  גזלה ממנו, מה יהני הא דהמחזיק הביא עדים דנמלך במערער,

(מז.) דליכא חזקה לגזלן אף בגוונא שהמרא קמא הודה לו. ותירץ, לקמן 
דהני מילי הודאה דאי לאו דמודי ליה הוי ממטי ליה ולחמריה לשחוור, 
וכדאיתא התם. אבל מהא דהשיא לו עיצה לקנות השדה, אי לאו טעמא 

ני מילי (סימן ז) כתב, דהוהרא״ש דהשני נוח לי, שפיר איכא ראיה דמכרה. 
בהודה בפני הגזלן, אבל הודאה בפני המחזיק שפיר הוי הודאה, דמשום 

 פחד הגזלן לא היה לו להודות בפני המחזיק. 
דלאו למימרא דמחמת הריטב״א, כתב גמ׳, התם עביד ליה מעשה.  )יח

החתימה חשיב מעשה, אלא הא דנגמר הדבר על ידה חשיב מעשה. והוא 
 מעשה, והפסיד.הדין עדות בעל פה חשיב עביד ליה 

הרשב״א, כתב גמ׳, אמר ליה והא אית לי סהדי דאתית באורתא וכו׳.  )יט

דלגירסא דידן דגרסינן אף הכא דאמר ליה המערער פלוני גזלנא הוא, 
אייתינן האי מעשה לרבותא דאף מצי למיטען איזבן דינאי. אבל אית 

ית ספרים דלא גרסי דאמר לו המערער פלוני גזלנא הוא, אלא אמר ליה דא
ליה סהדי דאתי המחזיק לאורתא וזבן ממנו, ומסקינן דאינה ראיה משום 

 דעביד איניש דזבין דיניה.
גמ׳, ההוא דאמר לחבריה וכו׳, אמר ליה מפלניא זבינה ואכלתיה שני  )כ

לעיל דהאי מערער לא בא בטענת מרא קמא, [ועיין הרשב״א, כתב חזקה. 

מא אתא, ומשום הכי אות טו], אלא המחזיק סבר דמסתמא בטענת מרא ק
אמר לו דזבינתה מפלוני ואית ליה סהדי דהחזקתי בה שני חזקה. ואין הכי 
נמי, דאף היה יכול לומר לו לאו בעל דברים דידי את, דהא לא הביא עדים 
שהיה מרא קמא, אלא האמת השיב לו. ואי הוי טוען לו מעיקרא דאף הוא 

 ׳ שנים כדטען לבסוף.קנאה מהמרא קמא, היה אומר לו דכבר החזיק בה ז
גמ׳, אמר ליה והא נקיטה שטרא דזבני ליה מיניה הא ארבעי שני.  )כא

אמאי לא אמרינן, דשמא המוכר חזר וקנאה לאחר ד׳ הרמב״ן, הקשה 
שנים, וחזר ומכרה למחזיק בה. ותירץ, דכיון דמכרה לראשון, בעינן עדים 

יר בה ז׳ דדר בה חד יומא לאחר שקנאה, והאי מחזיק הא קאמר דאיהו די
 שני, ולא שייך למימר דהמוכר דר בה חד יומא.

ויש מפרשים דאין צריך עדי חזקת ז׳ רשב״ם ד״ה והני מילי, בתוה״ד,  )כב
כתב, דכיון דאית ליה עדי חזקת ג׳ והרמב״ן שנים וכו׳, ולא מילתא היא. 

שנים, שפיר נאמן דהחזיק בה ז׳ שנים במיגו דיכול לטעון לקחתיה ממך. 
 (לא.) אות ג].לקמן ועיין ד״ה אבל אכלה. (לא.) ׳ לקמן התוס[וכדהקשו 

 

 דף לא ע"א
(לט:), הא התוס׳ לקמן הקשו  גמ׳, אבל שית אין לך מחאה גדולה מזו. )א

אמר ריש לקיש משום בר קפרא דבעינן למחות בסוף כל ג׳ וג׳, והיכי 
אמרינן דאכלה שית אין לך מחאה גדולה מזו. ותירצו, דסוגיין פליגא אבר 

הרא״ש , והלכתא כסוגיין משום דסתמא דגמרא קאמר לה. אמנם קפרא

(בסימן ח) כתב, דדוקא גבי מחאה אמרינן דצריך למחות בסוף כל ג׳, דאי 
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לאו הכי איכא למימר דמדשתק ג׳ שנים נראה דהודה לו. אבל הכא 
 שמכרה לאחר, לאו כל כמיניה להודות ולחוב ללוקח, ושפיר חשיב מחאה.

ד״ה (ל:) הרשב״ם לעיל שהביא ״א, דליש מפרשים הרשבכתב גמ׳, שם.  )ב

דסגי בעדות ג׳ שנים, צריך לומר דהיכי דמייתי עדות על ו׳ והני מילי, 
שנים גריע טפי, דכיון דהיתה בידו קודם שקנאה זה, היאך יוכל לומר מינך 
זבינתה. אמנם כתב, דלאו מילתא היא, דהא שפיר יכול לומר דמעיקרא 

 הכי זבינתה מינך.לפירות נחת בה, ובתר 
הקשה ר״י בר מרדכי וכו׳. כתב תוס׳ ד״ה אבל אכלה שית שנין,  )ג

ד״ה והני מילי, (ל:) הרשב״ם לעיל דהאי קושיא היא לפירוש המהרש״א, 

שהביא  היש מפרשיםדאיירי הכא דהביא עדים מז׳ שנים. אבל לפירוש 
דאין דאיירי הכא דאית ליה עדים רק מג׳ שנים, לא קשיא מידי, הרשב״ם, 

(סימן הש״ך הכי נמי, משום דאית ליה מיגו סגי בעדות רק מג׳ שנים. אמנם 
[והיינו, דכיון דהחזיק  נמי ליש מפרשים.התוס׳ קמו סקכ״א) כתב, דקושית 

בה ג׳ שנים, נאמן לומר דקודם שמכרה לך מכרה לי במיגו דמינך זבינתה, 
 ואמאי הוצרך לטעון שהחזיק בה ז׳ שנים].

דהמחזיק בעליות דרבינו יונה, י דאין זה מיגו וכו׳. ביאר ואומר ר״בא״ד,  )ד
ירא לטעון דזבן מהמערער, דשמא יכבוש המערער את שטרו, ויבא המרא 

 קמא ויוציאנו ממנו כדי להעמידו לפני הלוקח. 
הא כיון דאמרי עדים הרמב״ן, הקשה גמ׳, אמר רבה מה לו לשקר.  )ה

זיק, מה לי בהא דאית דהיה של אבותיו של מערער ולא של אבותיו דמח
ליה מה לשקר, הא התורה האמינה לעדים ולאו כל כמיניה לומר 
דמשקרים הם. ועוד, דאי אמרינן מה לי לשקר נגד עדים, אמאי גבי מנה לי 

לעיל בידך ואמר ליה הן, ולמחר תבעו ואמר לו אין לך בידי כלום, מסקינן 

הא אית ליה מיגו דהיה (ו.), דהוי כאומר לא היו דברים מעולם ואינו נאמן, 
יכול לומר פרעתיך לאחר זמני. ומשום הכי ביאר, דאיירי שהמערער הביא 
עדים שאבותיו עמדו בה כמה שנים בחזקת שהוא שלהם. ורבה סבר דכיון 
דטען המחזיק בברי דשל אבותיו היה [ואית ליה מיגו], אמרינן דמסתמא 

מר בסתמא של קנאוה אבותיו מאבות המערער. ואביי סבר, דכיון דא
אבותי ולא של אבותיך, והוי נגד עדים ואינו נאמן.  דשלאבותי, משמע 

 ועיין באות הבאה.
ואומר רבינו יצחק דשל אבותי משמע תוס׳ ד״ה מה לי לשקר, בתוה״ד,  )ו

הוסיף, דכשטענו המערער של בחידושי הר״ן שהיתה מעולם של אבותי. 
ותיך. ומשום הכי, אבותי, על כרחך דטען דשל אבותי היה ולא של אב

כשאמר לו המחזיק של אבותי, מסתמא כוונתו להכחישו בעיקר דבריו, 
דאדרבה של אבותי היה ומעולם לא היה של אבותיך, ואיכא הודאת בעל 

 דין שלא קנאוה אבותיו מאבות המערער, ומשום הכי לא טענינן ליה.
גמ׳, ומודו נהרדעי היכא דאמר של אבותי שלקחוה מאבותיך דחוזר  )ז

(לעיל ל. בתוס׳ ד״ה לאו קמודית), לדעת בחידושי הגרע״א הקשה וטוען. 
ד״ה לאו קמודית, (ל.) התוס׳ לעיל (סימן קמו סקל״ד) בביאור דברי הסמ״ע 

דאף לפרש דבריו אינו נאמן משום דהוי מיגו למפרע, אמאי הכא נאמן 
לפרש דבריו דשל אבותי שלקחו מאבותיך. ותירץ, דדוקא התם גבי מפלוני 
זבינתה דזבנה מינך, דאיכא למימר דדבריו הראשונים אמת, ומה דמפרש 
עכשיו הוא שקר, אמרינן דכיון דעתה לית ליה מיגו, מיגו למפרע לא 
אמרינן. אבל הכא דמעיקרא היה לו מיגו, אלא דלא האמינוהו משום דהוי 
במקום עדים, כל שמפרש דבריו באופן שמקיים דבריו הראשונים, שפיר 

 מיגו דהיה לו מעיקרא ונאמן.סמכינן א
דחזקה שיש עמה טענה היא דמה רשב״ם ד״ה ומודו נהרדעי, בתוה״ד,  )ח

בהא הרשב״ם סקי״ב), דמדפתח  (סימן קמוהקצות החושן לו לשקר. כתב 
דהוי חזקה שיש עמה טענה, וכן בסוף דבריו כתב ״שהרי זה טען טענה 

ידי זבנה״ הוי גמורה וחזקה שיש עמה טענה היא״, משמע דטענת ״קמי ד
טענה מחמת עצמה ואי טעין לה נאמן אף בלאו מיגו. ומאי דכתב בתוך 

(סימן כא) והקהילות יעקב דבריו ״דמה לו לשקר״, לרווחא דמילתא כתב. 
כתב, דאף דהוי טענה מחמת עצמה, אכתי בעינן אף למיגו. משום דכיון 

וכר דלא שמעינן דהמוכר דר בה חד יומא, איכא ריעותא לטענתו שהמ
קנאה מן המערער. אבל בדאית ליה מיגו, שפיר מהימנינן ליה, ושוב הוי 

 חזקה שיש עמה טענה.

הרשב״ם בד״ה  כתבגמ׳, עביד איניש דלא מגלי טענתיה אלא בבית דין.  )ט

 דאף אם טען טענות שעוקרות לגמרי הראשונות נאמן. וכתבומודו נמי, 

חוץ לבית דין להדיא  דמשמע מדבריו, דאף אם יטעןבעליות דרבינו יונה, 
של אבותי ולא של אבותיך, יכול לטעון בבית דין של אבותי שלקחו 
מאבותיך. אמנם כתב, דכיון דטען של אבותי ולא של אבותיך, הוי כמודה 
דמעולם לא לקחתיה ממך, דומיא דהאומר לא לויתי דהוי כאומר לא 

(פ״ו רי האבי עז פרעתי, והודאה הא אפילו חוץ לבית דין מהני. וביאר
בשו״ת נחלקו בהא דמספקא ליה דהרשב״ם ורבינו יונה  מטוען ה״ג אות ב),

(ח״א סימן קמט) בביאור הדין דהאומר לא לויתי כאומר לא הגרע״א 
דלא השווה להודאה, משום דלמד דבאומר לא לויתי, דהרשב״ם  פרעתי.

לא חשיב הודאה מפורשת שלא פרע, אלא הוי ראיה שלא פרע, משום 
דהשווה להודאה, סבר, ורבינו יונה  היה לו לטעון שפרע. דאם פרע

 דהאומר לא לויתי הוי כהודאה מפורשת שלא פרע.

וללישנא דהוי טעמא דרבא משום תוס׳ ד״ה אמר ליה רבא, בתוה״ד,  )י
דאי נימא בחידושי הר״ן, חידוש ואין לך בו אלא חידושו ניחא. כתב 

חידוש הוא, צריך לומר דסוגיין כמאן דאמר טעמא דרבא משום דעד זומם 
דשורת הדין דתרווייהו מפסלי וכדפסלינן הכא בהכחישו זה את זה. ומה 
דהכשירה התורה העד זומם חידוש הוא, ואחר דמצינו דחלוקה הזמה 
מהכחשה, איכא למימר דאף המוזם דנפסל אינו למפרע כבהכחשה, אלא 

לא אמר (עמוד ב), דאף רבא לקמן רק מכאן ולהבא. אבל למאי דמסקינן 
דנפסלו אלא לאותה עדות, איכא למימר דאדרבה, מה דהמוזם נפסל הוא 

 החידוש, ואין לך בו אלא חידושו ונפסל דוקא מכאן ולהבא.
המהרש״א, דנאמן לומר היתה של אבותי יום אחד וכו׳. הקשה בא״ד,  )יא

כתבו, דכיון דאמר של אבותי לא התוס׳ לעיל בד״ה מה לי לשקר הא 
ותי דלקחו מאבותיך. ותירץ, אף דלא  טענינן ליה, אם טענינן ליה דשל אב

 יטען כן להדיא, שפיר נאמן לפרש דבריו.

דמשמע הריטב״א, הקשה גמ׳, אמר ליה נהי דאיתכחש באכילתה וכו׳.  )יב
דהלכתא כרב נחמן משום דבאותה שעה היה רבא תלמיד יושב לפני רבו, 

א נפסל, וקשיא הלכתא אהלכתא, דהא קיימא לן דעד זומם למפרע הו
ואינו נאמן אף בעדות הגניבה, והיכי פסקינן הכא דבעדות אבהתא נאמן. 
ותירץ, דעד זומם הוי פסול וודאי. אבל הכחשה דהוי רק פסול מחמת 

 הספק, למאי דאיתכחש איתכחש ולמאי דלא איתכחש לא איתכחש.
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הרשב״ם ביאר גמ׳, אמר רב הונא זו באה בפני עצמה ומעידה וכו׳.  )יג

דהיינו טעמא דרב הונא, משום דאוקי גברא אחזקתיה. בד״ה וזו באה, 
(אות קיז), דודאי דאף רב הונא מודה דאזלינן בתר בקובץ שיעורים וביאר 

חזקת ממון ואין מוציאין מספק, אלא דסבר דמוקמינן לעדים בחזקת 
 כשרות, ושוב מוציאין ממון על ידי העדות.

הרשב״ם בד״ה רב כתב י למה לי. גמ׳, ורב חסדא אמר בהדי סהדי שקר )יד

דאוקי ממונא בחזקת מריה ולא תוציאנו מספק שמא הם חסדא אמר, 
מז:) ביאר, דכיון דאיכא הכא תרתי דסתרי, שבועות (והר״י מיגאש פסולים. 

(סימן לד סק״ו) ביאר, דהא דפסלם רב והקצות החושן  לא מוקמינן אחזקה.
א מוקמינן אחזקתייהו, דהא חסדא אינו משום דהוי ספיקא דתרי ותרי ול

(מה.) מקשינן ארב חסדא מאחד אומר גבוה ב׳ מרדעות ואחד בשבועות 
גבוה ג׳ מרדעות, והתם הא לא הוי תרי ותרי. אלא פסלם משום  אומר

דכת אחת ודאי פסולה, ואיכא הכא תערובת כשרים בפסולים ופסלינן 
 לכולהו.

ן כו), מאי שנא סימכתובות (בחידושי הגר״ש שקאפ הקשה גמ׳, שם.  )טו
משני שבילין דלכולי עלמא מוקמינן כל חד אחזקתו. ותירץ, דבשני שבילין 
נולד ספק על כל שביל ושביל בפני עצמו, וכשדנים על שביל אחד אין כלל 
נפקא מינה בדינו של השני. אבל בתרי כיתי עדים המכחישות זו את זו, כל 

נן לדון אתרווייהו הספק נולד מהא דאיכא הכא עוד כת, ועל כרחך בעי
 בהדי הדדי, ומשום הכי לא מוקמינן אחזקה.

תימה בין לרב הונא ובין לרב חסדא נהמנינהו תוס׳ ד״ה וזו באה,  )טז
דלא אמרינן מיגו בעדים להאמינם טפי ממה הרמב״ן, לבתראי וכו׳. תירץ 
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שהאמינה תורה משום מיגו. ורק היכא דיש חשש נוגע, אמרינן דמהני מיגו 
סימן יט), דמיגו לא הוי אלא כח כתובות (הקהילות יעקב יאר להאמינו. וב

טענה שניתן לבעל דבר, אבל לא מצינו שמיגו יהיה בתורת נאמנות 
 להאמין לעד.

 שאומרים קרובים היו ועכשיו נתרחקו.תוס׳ ד״ה ורב נחמן, בסוה״ד,  )יז

מבואר מדבריהם, דאילו יאמרו דאף עתה קרובים הם, לא חשיב תרי ותרי. 
(סימן מו סקט״ו), דבכל תרי ותרי, אף דכת אחת בשער משפט וביאר 

משקרת, מכל מקום אכתי לא נפסלה ושפיר חשיבי עדים. אבל בשניים 
מעידים עליהם דקרובים הם, הרי מעידים דהני לאו עדים נינהו, ומשום 

(אות קכה), דאי הכי, הקובץ שיעורים הכי לא חשיב כתרי ותרי. והקשה 
ם דעתה כבר נתרחקו, הא כיון דתחילת הגדתן מאי יהני הא דאומרי

בפסול היתה, כל עדותן נפסלת. וביאר, דאם אומרים דאף עתה הם 
קרובים, כיון דעדותן על עצם העדים, האם אינם יכולים להכשיר עצמם. 
אבל כשמעידים שהיו קרובים, כיון דאין עתה נפקא מינה על גופן של 

 ה שפיר הוי תרי ותרי.העדים, כל עדותן היא רק על השטר, ובז
הא אכתי תיקשי אמאי לא מוקמינן להו הרש״ש, שם. הקשה בא״ד,  )יח

(ש״ג פי״ז) שכתב, בשב שמעתתא אחזקה דהשתא דכשרים הם. ועיין 
דאף בדליכא חזקה דמעיקרא, לא אזלינן בתר חזקה  דהתוס׳ סברי,

 דהשתא אלא בגוונא דאיכא רוב נוטה.
הרשב״ם בד״ה אנן מסקינן כתב  גמ׳, אנן אחתיניה אנן מסקינן ליה. )יט

כתב, דאמרינן וברשב״ם ד״ה דאבהתיה דלא נחזיק את זה יותר מזה. ליה, 
כתב, דלדינא דכל דאלים גבר לא מזדקקינן הרמב״ן כל דאלים גבר. אמנם 

להוציא מידו, אלא איירי שהיה אחד מוחזק בה, וכשהביא הלה עדים דשל 
שחזר המחזיק והביא אף הוא אבותיו היה, הוציאו מזה המחזיק, ועתה כ

עדים דשל אבותיו היה, מוציאין מיד המערער ומחזירין אותה לידו 
 כדמעיקרא.

בהגהות הגרא״מ הורוויץ, ביאר גמ׳, לזילותא דבי דינא לא חיישינן.  )כ

ליכא זילותא בהא דלא , דכיון דעתה אתו סהדי, שפיר סותרים דבריהם
רד איהו בלא פסק בית דין לא אלא, דכיון דאילו י ידעו דאיכא תרי נגדם.

מפקינן ליה, דהא תרי ותרי נינהו, לא יתכן דהיכא דעל ידי פסק בית דין 
 נחת לה, יגרע כוחו ויוציאו מידו.

ביאר גמ׳, אבל במקום שאין עוררין מעלין לכהונה על פי עד אחד.  )כא
י: מדפי הרי״ף), דהיינו טעמא משום דעד אחד נאמן כתובות (הר״ן 

(פ״כ מאיסורי ביאה ה״ב) דכתב, דלתרומה הרמב״ם ה על באיסורים. ותמ
דאורייתא בעינן תרי. ולדבריו, מאי דאמרינן דסגי בעד אחד, היינו דווקא 

 לתרומה דרבנן.
בשם בשיטה מקובצת ביאר גמ׳, וכי תימא ערער חד איכא בינייהו.  )כב

דלהאי סלקא דעתיך דנחלקו בערער חד, איירי בגוונא דליכא הריצב״א, 
כשרות, דמאן דאמר מעלינן, היינו משום דכל מקום שהאמינה חזקה ד

(עד.) דנאמנת חיה לומר דקידושין תורה עד אחד הרי הוא כשנים, וכההיא 
זה כהן. ומאן דפליג סבר, דכיון דלית ליה חזקת כשרות, סגי בערער חד 
כדי לא להעלותו וכאידך לישנא דהתם. ועלה מקשינן דהאמר ר׳ יוחנן, 

 א חזקה אין ערער פחות משנים.דאפילו בדליכ
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כתב גמ׳, ונפק עליה קלא דבן גרושה ובן חלוצה הוא ואחתיניה.  )א

דאף בלא דנפק עליה קלא מצי לאוקמיה הרשב״ם בד״ה ואחתיניה, 
לפלוגתייהו, אלא דאי לא נפיק עלה מעיקרא קול לפסולו, אמאי יבוא עד 

יבא ויעיד לאו כלום  כתב, דאף אםוהרשב״א אחד להעיד על כשרותו. 
הוא, דכיון דהוחזק לן בכשרות, עד אחד לא מעלה ולא מוריד ולא 

 משגחינן ביה כלל.
הקשה גמ׳, ודכולי עלמא מצטרפין עדות והכא במיחש לזילותא וכו׳.  )ב

אמאי אוקמוה בכהאי גוונא דאסקיניה על פי חד בעליות דרבינו יונה, 
פי חד, נוקמיה בגוונא  ואחתיניה על פי תרי ושוב חזרו והעלוהו על

דאחתיניה על פי תרי, ובתר הכי אסקוהו על פי תרי שבאו בזה אחר זה. 
ותירץ, דכהאי גוונא לא מקרי ״על פי עד אחד״, דהא סוף סוף עלה על פי 

תרי, ודווקא היכא דמעיקרא העיד חד, ובתר הכי התבטלה עדותו מחמת 
פי חד. והקשה  עדות התרי, ושוב העלוהו על פי חד, חשיב שעלה על

דאכתי תקשי אמאי מתניתין נקטה האי לישנא דמעלין לכהונה הרשב״א, 
על פי עד אחד. וביאר, דהוא גופא מאי דמתקיף לה רב אשי ״אי הכי מאי 

כתב, דאם לא העלוהו מעיקרא על פי עד אחד, לא רש״י אריא חד״. ובשם 
תיה לא הוי מוקמינן ליה אחזקתיה, משום דהוא לא הוחזק, וחזקת אבה

 מהני.
ביאר גמ׳, ורבן שמעון בן גמליאל סבר אנן אחתיניה ואנן מסקינן ליה.  )ג

דאף דאיכא תרי ותרי, מכל מקום מוקמינן הרשב״ם בד״ה ואנן מסקינן, 
ד״ה (כו:) רש״י בכתובות ליה בחזקתו שהוחזק על פי הראשון. [וכן כתב 

וד, דאי הא בטלה אותה חזקה מחמת התרי. ועהריטב״א, והקשה ואנן]. 
לא מסקינן ליה אלא משום דמעיקרא הוחזק על פי עד אחד, מאי מתקיף 
לה רב אשי דלתני בתרי, הא דווקא בכהאי גוונא דאתא עד אחד מעיקרא 

כתוס׳ ד״ה אנן, קודם שבא ערער, מוקמינן ליה אחזקתו. ומשום הכי ביאר 

 דמוקמינן ליה בחזקת אבהתיה דמוחזק לן שהיה כהן.
ואוקי גברא אחזקיה דמוחזק לן דאביו כהן. סקינן, תוס׳ ד״ה אנן מ )ד

(אות קלב), מדוע תיהני חזקת האב לבן, הא מה הקובץ שיעורים הקשה 
דהאב גופיה כשר אינו מכריח דאף הבן כשר, דשמא נפסל מחמת אמו, 
כגון שהיתה גרושה דאין פוסלת אלא לזרעה ולא לבעלה. ותירץ, דדין 

דפסלינן את הבן הוי השתנות באב האב הוא שבנו יהיה כמוהו, וכל 
גופיה, ושפיר איכא לאוקמיה לאב אחזקתו שלא השתנה דינו ובנו כמוהו. 

דמוקמינן ליה אחזקתו ולא הרשב״ם ד״ה ואנן, ומשום הכי לא ביאר 
 אחזקת אביו.

אמאי נקטה הריטב״א, הקשה גמ׳, והכא בלצרף עדות קא מיפליגי.  )ה
ודם הפוסלים ואחד אחר מתניתין בגוונא דבאו המכשירים אחד ק

הפוסלים, הא שפיר איכא לאשמועינן בגוונא שבאו המכשירים אחד אחר 
השני. ותירץ, דאתי לאשמועינן דאפילו בגוונא שנתבטלה עדות העד 
מחמת תרי, וסלקא דעתין דאינו חוזר וניעור להצטרף עם האחר המכשיר, 

ין איכא קמשמע לן דאפילו הכי מצטרפין. ואף למאן דאמר אין מצטרפ
רבותא, דאף דכבר נעשה מעשה על פי המכשיר, כיון דאתו בי תרי 

 להכחישו, שוב אין המכשירים מצטרפים זה לזה.
הקובץ שיעורים ביאר גמ׳, דתניא לעולם אין עדותן מצטרפת וכו׳.  )ו

אות עד), דנחלקו רבנן ור׳ יהושע בן קרחה, האם נאמנות העדים כתובות (
תברר המעשה לבית דין שפיר פסקינן על היא על עצם המעשה, ואחר דה

פיו, או דנאמנות העדים היא על הדין דנפיק מעדותן אף בלא ידיעת 
המעשה. דרבנן דסברי דאין מצטרפין אם לא ראו כהדדי, היינו משום 
דבעינן נאמנות על עצם המעשה. אבל ר׳ יהושע בן קרחה דסגי בהא 

 פין אפילו בזה אחר זה.דאיכא עדות על הדין דנפיק מעדותן, ושפיר מצטר
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דלאו הרשב״ם בד״ה שטרא זייפא הוא, כתב גמ׳, אין שטרא זייפא הוא.  )ז

דווקא שטרא זייפא, אלא שטר דלא נכתב על מכירה זו, אלא לאמנה 
כתבו. עוד כתב, דאיכא לפרושי דהוי זייפא ממש, ואף העדים טעו בו 

, דליכא לפרושי דהוי זייפא (טז: מדפי הרי״ף) כתבוהרי״ף וסברו דחתמוהו. 
ממש, דאי הכי, אמאי קאמר רבה דמה לי לשקר ונאמן, הא האי שטרא 

מה לי שטר אמנה ומה לי שטרא זייפא, הרשב״א, חספא בעלמא. ותמה 
הא תרווייהו פסולים, וכי היכי דבשטר אמנה אית ליה מיגו, הוא הדין 

ר דאיירינן הכא סב (סימן קמו סמ״ד), דהרי״ףהב״ח בשטרא זייפא. וכתב 
בשטר שאינו מקוים, ומשום הכי בשטרא זייפא לית ליה מיגו, דירא שמא 
יבואו העדים ויכחישוהו, ואף אם העדים כבר מתו, ירא שמא העדים 
שיבואו לקיימו יכירו בו דמזויף הוא. אבל בשטר אמנה דחתמו עליו עדים 

 כדין, שפיר אית ליה מיגו.
דרבה הר״י מיגאש, בשם הרמב״ן כתב גמ׳, אמר רבה מה לו לשקר.  )ח

סבר דאמרינן מיגו אפילו להוציא, ומשום הכי מהני מיגו דידיה להאמין לו 
דקנאה מן המערער. ובהא גופא פליג ר׳ יוסף וסבר דלא אמרינן מיגו 

כתב, דאף רבה מודה דלא אמרינן מיגו להוציא, אלא והרשב״א להוציא. 
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בהאי ארעא. ואף בההיא סבר דהכא לא חשיב להוציא כיון דכבר קאי 
דהב לי מאה זוזי דמסקינא בך דקאמר רבה דנאמן במיגו לומר דשטרא 
זייפא הוא, לא חשיב מיגו להוציא, כיון דכבר קודם המיגו טען ״והא 

 שטרא״ ויכול להוציא על ידי טענתו. ועיין באות הבאה.
ברשב״ם ד״ה עיין גמ׳, אמר ליה רב יוסף אמאי סמכת אהאי שטרא וכו׳.  )ט

ביאר, דהאי והרמב״ן מה שביארו. אמאי קא סמכת, ובתוס׳ ד״ה אמאי 
סוגיא איירי כשהוציא שטר שאינו מקוים. דרבה סבר דאם יכול לקיימו 
נאמן במיגו דהיה אומר שטרא מעליא הוא. ורב יוסף סבר דכיון דהודה 
דשטרא זייפא הוא וחספא בעלמא, היאך בית דין נזקקין להאי חספא 

 היה למחזיק מיגו.לקיימו כדי שי
אבל הכא דמי למה לי לשקר רשב״ם ד״ה אמאי קא סמכת, בתוה״ד,  )י

(סימן יב), הא לא בא לזכות בשדה על ידי הרא״ש במקום עדים. הקשה 
השטר, דאיכא למימר דאחר שהודה דשטרא זייפא הוא, תו אינו נאמן 
במיגו. אלא בא בטענה דמינך זבינתה, והאי שטרא דהוציא לראיה בעלמא 
היה לקיים דבריו על ידי מיגו, ואמאי דמי למיגו במקום עדים. וביאר 

דענין המיגו אינו  סבר,דהרשב״ם (ח״ב סימן ג אות יב), הקובץ שיעורים 
משום אנן סהדי דדובר אמת הוא, אלא דכל שיכול לטעון ולזכות בטענתו, 
נאמן הוא אף על שאר הטענות שטוען. והכא כיון דהודה דאין לו נאמנות 

 בטענתו הראשונה, תו לית ליה מיגו ואינו נאמן בטענה האחרת. 

ואין נראה לר״י מדלא מפרש תוס׳ ד״ה אמאי קא סמכת, בתוה״ד,  )יא
(סימן יג), דהכי קאמר רב יוסף, דבמאי הרא״ש טעמא הכי בהדיא. תירץ 

סמכת להיות מוחזק בהאי קרקע ולהיות נאמן במיגו, על ידי האי שטרא, 
בעלמא ואינך מוחזק בקרקע, וקרקע בחזקת בעליה הא האי שטרא חספא 

 עומדת ולא אמרינן מיגו להוציא.
וצריך לדחוק ולפרש ולחלק בין ספיקא דתרי ותרי תוס׳ ד״ה והלכתא,  )יב

(פ״ב מטומאת צרעת ה״א), דדוקא בספיקא המשנה למלך וכו׳. כתב 
דמציאות איכא לאוקמיה אחזקה דמעיקרא. אבל לא היכא דהספק בדין, 

(אות קלו), דליכא הקובץ שיעורים שום החזקה ישתנה דינו. וכתב וכי מ
דהא חזקת מרא קמא בקרקעות הוי כמוחזק  למימר דלכך כוונו התוס׳,

דמטלטלין, וכי היכי דמהני מוחזק דמטלטלין גבי ספיקא דדינא, אמאי 
חזקת מרא קמא דקרקעות לא תהני. ומשום הכי ביאר, דבספיקא דדינא, 

ים יודעים היאך לפסוק, אין בכוחם לפסוק הדין דמוחזק, כיון דאין הדיינ
ד״ה תיקו, (קסו:) הרשב״ם לקמן אלא מסתלקין וכל דאלים גבר, וכדכתב 

 לבאר אמאי בספיקא דדינא לא אמר סומכוס דיחלוקו.
(סימן פג סק״ה) הביא ובקצות החושן שאני התם דאיכא שטרא. בא״ד,  )יג

מן ק), דכיון דאית ביה אחריות (סימתשובות [הרשב״א המיוחסות ל]רמב״ן 
נכסים, חשיב כגבוי ולא הוי מיגו להוציא. ואף לבית הלל דסברי דשטר 
העומד להגבות לאו כגבוי דמי, מכל מקום לענין מיגו, שפיר חשיב כגבוי 

 והוי מיגו להחזיק.
דהרי אתה הרשב״ם בד״ה והא שטרא, כתב גמ׳, ההוא ערבא וכו׳.  )יד

(סימן יד), הרא״ש ית משועבד לו. וכתב משועבד לי בשטר זה כמו שהי
דאיירי שהערבות מפורשת להדיא בשטר, דאי לאו הכי מנלן שהוא ערב. 
או דאיירי שהמלוה מודה דהוא ערב. או שיש לו שטר ערבות עליו. ומהא 

כתב, דה״ר יונה דשטר ההלוואה ביד הערב מוכח דפרעו למלוה. והוסיף, 
דאי לאו הכי ליכא ראיה מהא  דבעינן שיכתוב המלוה לערב התקבלתי,

דהשטר בידו, דשמא לפקדון מסר לו, או דמכר לו ואין אותיות נקנות 
 במסירה. ועיין באות הבאה.

דאיירי שכתב לו המלוה התקבלתי ונתן לו הרשב״א, כתב גמ׳, שם.  )טו
זכותו, דאי לאו הכי, אף דהשטר יוצא מתחת יד הערב, אינו גובה בו מן 

נשתעבד בשטר זה אלא למלוה ולא לערב,  הלווה, משום דהלווה לא
(סימן קל סק״ח), דנתן לו זכותו הש״ך וכלפי הערב הוי מלוה על פה. וכתב 
דכתב דאיירי בכתב לו רבינו יונה היינו דווקא בכתיב ומסירה. ואף 

הרא״ש התקבלתי, בכתיבה ומסירה איירי. ביאר הש״ך, דהיינו מה שכתב 

דכוונתו דלפירושו דאיירי בכתב וכו׳״,  וה״ר יונה פירש(באות הקודמת), ״
 הקבלתי ובכתיבה ומסירה, אין צריך לומר דנזכר הערבות בשטר.

דהכא מבעיא הרשב״ם בד״ה כהאי גוונא, ביאר גמ׳, כהאי גוונא מאי.  )טז

כתב, דכיון דשטר פרוע הוא ואינו והריטב״א  ליה משום דאינו כל כך שקר.
א דשטרא זייפא. ומאי דשלחה יכול לגבות מלקוחות, נמי הוי שקר כההי

רב אידי בר אבין לאביי כהאי גוונא מאי, היינו לידע האם יאמר כדבריו 
 דהלכתא כרב יוסף.

נפק עליה קול של עדות אמת  ד,״רשב״ם ד״ה רבא בר שרשום, בתוה )יז
 , דנפק עליה קול הברה בעלמא.הריטב״אכו׳. וכתב 

כתב  ריטב״אה, במשכנתא דסורא כו׳. ד״רשב״ם ד״ה משכנתא, בתוה )יח
שריא דדווקא בכהאי גוונא  א.ב׳ ראיות דאיירי דוקא במשכנתא דסורא. 

דבגופא דעובדא מוכח  ב.(סז:).  בבבא מציעאלצורבא מדרבנן, כדאיתא 
 הכי, דכי אכלה שני משכנתא לא הוה ליה למיגבי מיניה כלום.

אבל אין לפרש דיצא הקול  ד,״תוס׳ ד״ה נפק עליה קלא, בתוה )יט
הרמב״ן של אביהם אבל עכשיו לא היו יודעין כו׳. אבל דמתחלה היה 

(לג.) פירש הטעם דלא מצי לומר לקוחה היה בידי, כיון דחזקת אבות  לקמן
עדיפא על חזקתו, והוא צריך להביא עדים, ואין מקבלין עדים שלא בפני 

כתבו ד״ה אבל, (קיב:) ובתוס׳ שם (קיב.).  בבבא קמאבעל דין, וכדאמרינן 
(לשולחן ערוך חושן משפט סימן ק״י בש״ך אמרי ברוך  בהגהותו כהרמב״ן,

 סקט״ו), ציין מחלוקת בעלי התוס׳. 

 
 דף לג ע"א

הקשה גמ׳, אלא אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור זוזי. ) א
למה ליה לרבא דאכיל לה והדר אמר, יבא לבית דין ויאמר כן הרשב״א, 

יש בידי. ותירץ בשם מעתה, ויהא נאמן, מיגו דאי בעי אמר לקוחה היא 

דאילו אמר כן מעיקרא, לא היה נאמן ליטול בלא שבועה, דכיון מפרשים, 
שאינו תובע דבר בגוף הקרקע, אלא שבא ליטול מעות, אין לך תופס נוטל 

בטוען על הגאונים ז״ל, בלא שבועה שכל הנוטלין נשבעין. וכן הורו 
ים קטנים, לא היה עוד תירץ, דכיון שהם יתומהראב״ד. המשכון, וכן כתב 

בשיטה  . ועייןהרמב״ןיכול ליפרע עכשיו, ואפילו על ידי מיגו. וכן כתב 

ובנתיבות המשפט  השיטה לא נודע למי.מה שהקשה עליו, בשם מקובצת, 

(סימן קי סק״ב) תמה, דיש לחלק טובא, בין עדים למיגו, דבעדים רחמנא 
יש לו הוכחה  לא הימנה לעדות, שלא בפני בעל דין, אבל במיגו, הרי

 שאומר אמת, מדלא טען טענה אחרת, ומה לי בפניו מה לי שלא בפניו.

בחידושי  כתב גמ׳, דאי בעינא אמינא לקוחה היא בידי מהימנא.) ב

שאם היתה קרקע משל (קיב.) דיש מי שהוכיח מכאן, הרשב״א בבא קמא 
וטוען לקוחה היא בידי ויש לו עדים של מקח  ,אביהן של יתומים ביד אחר

ו של חזקה, אין אומרים אין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין ונוציא את א
. דאי לאו הכי אמאי לא אלא יביא עדיו ,שיגדלו היתומיםיו עד הקרקע מיד

אמר אביי לרבא בר שרשום דלא מצית אמרת לקוחה היא בידי, מטעם 
שאין מקבלין עדים שלא בפני בעל דין. והרשב״א הסכים, והוכיח מעובדא 

חמוה דר׳ ירמיה (שם), דטעמא דטרק גלי, הא בלאו הכי, לא מפקינן  דבר
לר׳ ירמיה מחזקתיה. ועוד דאי לא נימא הכי, לא שבקת חיי לכל לקוח 
במקום יתומים, אלא שדחה הראיה מכאן, משום דאביי עדיפא מיניה 

 קאמר ליה, דאפילו גדלי יתמי, ויביא עדים, לא עלתה לו חזקה.

דנראה שהיו להם עדי אבות, דאי לאו הכי ״א, הריטבכתב  גמ׳, שם.) ג
למה תפס, במיגו דלקוחה היא בידי, ולא אמר, דאי בעינא אמינא דידי 

 הוא.

דמשמע דיתמי לא תבעו הרשב״א, הקשה גמ׳, זיל אהדרה ניהלייהו. ) ד
ליה, דאי תבעו, הוה ליה למימר, אתו יתמי ותבעי ליה, אי נמי אתא 

ליה זיל אהדרה, ישבקיה לאכול ויאמן אפוטרופא, וכיון שכן מאי קאמר 
בלא מיגו, דהא יתמי לית להו עליה טענת ברי כלל. ותירץ, דיתומים 
בטענת ברי אתו עליה, דפירי דארעא דידן קא אכלת, דאי לא תימא הכי, 
לא שבקת חיי לכל יורש, דכל אחד יטול מתוך ביתו, ויאמר אביך מכרו לי, 

 דעי.או זוזי הוו לי עליה, ואינהו לא י

(סימן שפב), דמכאן מוכח, המרדכי בגיטין כתב  גמ׳, וכי גדלי יתמי.) ה
 דאין מעמידים אפוטרופוס ליתומים לחובתן אלא לזכותן.

דלא בחידושי הרמב״ן, כתב  גמ׳, וכי גדלי יתמי אשתעי דינא בהדייהו.) ו
(סימן ק״י סוף סק״ב) דלא יהני בקצות החושן יהני מיגו לכשיגדלו. וכן כתב 
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שם (סק״ב) כתב, דיהני, בנתיבות המשפט יון שכבר הודה. אבל המיגו כ
 שהרי הדיינים עצמם עדים, שהיה לו מיגו טוב.

ואף על פי שיש בידי שטר חוב. רשב״ם ד״ה זוזי אחריני, בסוה״ד, ) ז
(דף טז: מדפי הרי״ף), הנמוקי יוסף. ההכרח לומר שיש שטר חוב פירש 

לי אשתעי דינא בהדייהו, הרי דאם אין שטר, היכי קאמר ליה אביי לכי גד
אפילו הלוה לו בעדים טענינן להו ליתמי פרוע. ואין לומר דהיה תוך הזמן, 
דאם כן היכי קאמר רבא בר שרשום דלא יפרע אלא בשבועה, הרי בתוך 

(ה:). וכן פירש  לעילהזמן נפרעים בלא שבועה, ואפילו מיתמי כדאיתא 
כתב דאפשר ליפרע  ״ד,ברשב״ם בד״ה אמר ליה, בסוהאבל הריטב״א. 

 בשבועה אפילו באין לו שטר אלא עדים.

כתב, שאין צריך ובמאירי אעלים אותה. רשב״ם ד״ה אכבשה, ) ח
להעלימה, והכונה היא להעביר את הטענה ללקוח, או שיעלימה להסיר 

 תלונת ההמון.

דהא אכלתיה שני חזקה בחיי אבוהון. רשב״ם ד״ה לקוחה היא בידי, ) ט
(דף טז: מדפי הרי״ף), דאם לא החזיק בחיי אבוהון לא, הנמוקי יוסף ביאר 

 דאין מחזיקין בנכסי קטן.

משמע בלא שבועה דאין נשבעין על הקרקעות. רשב״ם ד״ה מהימננא, ) י
(קכח.)  לרשב״ם לקמן הגרע״א בגליון הש״ס,וציין  .שבועת היסת לואפי

י , שדייק נמי הכברש״שדכתב נמי כהאי גוונא. ועיין (שם)  ד״ה רצונך
הוכיחו לא כן, ד״ה מיגו  (כאן)התוס׳ . אבל ד״ה אינו יכול (שם)רש״י מ

דהקשו, דמכל מקום שבועת היסת מיהא, איכא נמי בקרקעות. ובספר 
ד״ה  (קטז:)בפסחים לשיטתו  (פ״ה אות פ״ח) ביאר, דהרשב״םפרחי ציון 

, דכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון, גם לקולא. כעין דאורייתא
כט. אות ד), ביאר, דפליגי אם חזקת ג׳  לעיל( רבי מאיר שמחה ובחידושי

שנים ראיה ופוטר משבועה, או שהוא תקנת חכמים ובעי שבועה, דכל 
אות  ולקמן (סימן ז).  בקהילות יעקבמקום שאפשר לברר צריך לברר. ועיין 

 טז.

הנמוקי יוסף ועוד דחזקת שלש שנים במקום שטר קיימא. וכתב בא״ד, ) יא

לגאון דשדרו דפי הרי״ף), דפטור משבועה, כדאיתא בתשובה דף יז. מ(

ואף  ממתיבתא, לכך נקראת חזקה שהיא כשמה, ולא מיחייב שבועה,
כתבו, דנשבעין היסת על הקרקעות, הא יתמי לא מצו שהרי״ף והגאונים 

(על השולחן ערוך החידושי הרי״ם וביאר התוס׳]. למטען ברי. [וכתירוץ 
ו בגדר חזקת ג׳ שנים, אם מוכיח דודאי שלו, או סימן ק״מ סק״ח), דנחלק

 דרק מעמידו ברשותו.

ואי נמי מלוה על פה היא כי גדלי רשב״ם ד״ה אמר ליה, בסוה״ד, ) יב
דחה, כיון שאין מלוה הרמב״ן לישתעי דינא בהדייהו וישבע ויטול. אבל 

על פה גובה מן היורשין, אלא כשחייב מודה, או שמתודה ומית, או בתוך 
אם היה באחד מאלו, לא הוו אמרי רבנן ליפרע בשבועה, ועל כרחך זמנו, ו

כתב, והרש״ש דלא איירי בהו, ואם כן על כרחך דאיירי בשיש לו שטר. 
הרמב״ם בפירוש המשניות תמוהים, אך מצאתי לו חברים  שדברי הרשב״ם

(שם). התוס׳ יו״ט אחריו. וכבר תמה עליהם והרע״ב (ריש פרק ו׳ דערכין) 
ביאר שיטת הרשב״ם, דמיתומים קטנים, אף בתוך הזמן אין סף והפורת יו

(אות ו׳) כתב בשיטת ובהגהות הב״ח גובים, אלא לכי גדלי ובשבועה. 
דביתומים קטנים חיישינן טפי לצררי, ואף בתוך זמנו צריך  הרשב״ם,

כתבו  שבועה, אך אין צריך להמתין לכי גדלי. והרש״ש והפורת יוסף
 דדבריו אינם ברורים.

לא היה מקפיד על ההמתנה אלא על תוס׳ ד״ה אמור רבנן, בתוה״ד, ) יג
(בראשית ל״א סוף והפרדס יוסף (ח״א סימן ק״צ), השערי דעה השבועה.  

(לה.) בגיטין נג.) הוכיחו מכאן, שראוי להימנע אפילו משבועת אמת. אכן 
המהר״ץ חיות, משמע, דאין עונשין על שבועת אמת. והקשה שם 

(ריש פרשת מטות) איתא, ובשמו תשבע, אמר  רבהדבתנחומא ומדרש 
הקב״ה לא תהיו סבורים שהותר לכם לישבע בשמי, אלא אם יהיו בך כל 
המדות הללו אז בשמי תשבע, ואמרו, מעשה בינאי המלך, שהיו לו הרבה 

מויקרא שם) הרש״ש (עיירות, וכולם נחרבו על שבועת אמת. וכן הביא 

 (פרק ו׳). רבה

דלא היה ידוע דבתורת לשטר משכנתא, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה אכבשיה ) יד

הפלפולא (סימן טז). וביאר הרא״ש משכנתא אתא לידיה כו׳. וכן כתב 

(אות ש׳), דהא דאמרינן נפק עליה קלא, היינו קול בעלמא, ואינה חריפתא 
 ידיעה ברורה.

דנהי דאין נשבעין על הקרקעות תוס׳ ד״ה מיגו דאי בעי, בתוה״ד, ) טו
וברא״ש אות י.  לעילנשבעים כמו שדקדק כו׳. עיין  מדאורייתא מדרבנן

(סימן טז) הוסיף, דכמו שתקנו היסת לכופר הכל שיש לו חזקת מטלטלין, 
אף שמן התורה פטור, כך תקנו לחזקת קרקעות, דלא מסתבר לחלק, 
דשאני מטלטלין דשייך בהן שבועה דאורייתא במודה במקצת. ונהי דחזקה 

נין שאין מוציאין מידו, דלא מצי לאיזדהורי במקום שטר עומדת, היינו לע
 לעולם בשטרו, אבל לעולם שבועה בעי.

ויש לומר דאין נשבעין שבועת היסת אלא היכא דטעין ברי כו׳. בא״ד, ) טז
(סוף סימן יז) הוסיף לתרץ, דלעולם גם בשמא היו משביעים את וברא״ש 

ן, והכי רבא בר שרשום, כיון דכל דמצי אבוהון למיטען, טענינן להו אנ
קאמר רבא בר שרשום, אם אחזיר ואמתין עד שיגדלו, לא יועיל לי ליפטר 
משבועה, הלכך טוב לכבוש השטר ואגבה ממוני עכשיו ובשבועה, אבל אי 
לאו דאמור רבנן הבא ליפרע מנכסי יתומים לא יפרע אלא בשבועה, היה 

ות ובקהלמחזיר להם ונפרע לכי גדלי בלא שבועה. והכריע כהאי תירוץ. 

סברי דלא טענינן  (סימן ז׳) ביאר מחלוקת התוס׳ והרא״ש, דתוס׳יעקב 
ליתמי אלא להחזיק אבל לא להוציא, וכיון שהחזיק זה בקרקע לא נוכל 

אף , לחייבו שבועת היסת, כי אין זה להחזיק את מה שבידם. ודעת הרא״ש
שהוא עצמו כתב, דלא טענינן ליתמי להוציא, מכל מקום סבירא ליה, 

יב שבועת היסת לא חשיב להוציא, ואף שאינו להחזיק, מכל מקום דלחי
 כל שאינו להוציא ממש טענינן להו.

אע״ג דאי הוה אמר לקוחה היא בידי הוה תוס׳ ד״ה לקוחה היא בידי, ) יז
דודאי אי טעין מהימן, דלא הראב״ד, בשם הרשב״א נאמן. וכן פירש 

סיפא לך מבטלינן חזקה משום קלא, אלא לא מצית אמרת משום דכ
(סימן קמ״ט סעיף כ״ו) דן, אם היה נאמן גם ביצא הקול  ובדרישהמילתא. 

בתוך שני החזקה, או דוקא ביצא לאחר מכן. וכתב דהראשונים פליגי 
 בהא. 

רבינו חננאל ובעליות דרבינו יונה, דר׳ האי גאון כתב  שם.בא״ד, ) יח

תם, דלא היה נאמן לומר לקוחה היא בידי. וביאר שיטכרשב״ם, פירשו 
דיצא הקול בחיי האב, הלכך החזקה שהחזיק לא היתה חזקה, דכיון שיש 
קול, לא חשש האב למחות, דאין לך מחאה גדולה מזו, והוה ליה לרבא בר 
שרשום לאיזדהורי בשטריה. דהרי כל מחאה, אינה אלא הוצאת קול, 
דחברך חברא אית ליה, ואין יודע המחזיק אם אמת שהוא מיחה בו. 

(סימן יח), דמלבד מה דנפק קלא בחיי האב, נפק נמי קלא א״ש הר וביארוֹ 
 אחר מיתתו דאכיל ארעא דיתמי.

(אות קמ״א) בקובץ שיעורים לא היית יכול להעיז פניך כו׳. בא״ד, ) יט
דאמרינן מיגו דהעזה ד״ה דברים, (נב:)  התוס׳ לקמןביאר, דאף שכתבו 

ך הקשה דלענין לענין ממון, מכל מקום לא אמרינן ליה לפטור משבועה. א
רבינו יונה קרבן אמאי לא מהני, דמאי שנא מממון. ותירץ, דלפי מה שכתב 

(קכח:), דהטעם בממון משום דאדם מעיז ומעיז כדי לפטור מממון,  לקמן
 יש לומר, דלענין קרבן לא אמרינן כן.

דהיינו מה הפורת יוסף, כתב גמ׳, זהו שאומרים עליו אדם גדול הוא. ) כ
, שנתבשרו יולדיו על ידי ר׳ הונא, תרי גברי רברבי נפקי (כג:)בשבת דאיתא 
 מהכא.

ולשון אודי דחוק הוא וכן תוס׳ ד״ה ה״ג לסוף אודי ליה, בתוה״ד, ) כא
דכיון שלא נתן לו הדקל מחמת שר׳ המהרש״א, סברת אביי ורבא. ביאר 

אידי קרוב יותר אלא בחנם, לא שייך ביה לשון אודי, ומשום הכי סברת 
קה דמהיכי תיתי לומר שמודה שהוא קרוב טפי, הא נתן אביי ורבא דחו

 בחנם.

בחידושי וסבירא ליה דאמרינן מיגו במקום עדים כדבסמוך כו׳. בא״ד, ) כב

דחה להאי פירוש, כיון דודאי מיגו במקום עדים לגמרי, אפילו ר׳ הר״ן, 
חסדא מודה דלא אמרינן, דמי איכא למימר דמשום מיגו דידיה נכחיש 

 העדים.

א מהימן במיגו הואיל והקרקע יוצאת מתחת ידו. ביאר ול בא״ד,) כג
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דכיון שיש לנו להעמיד הדקל בחזקת ר׳ אידי, אף  בעליות דרבינו יונה,
הפירות לבעל הדקל הם, ולא יהני מיגו, כיון דההוא גברא, אינו בא לזכות 

כתב דהטעם, משום דהוי מיגו  והפני שלמהבפירות אלא מכח הדקל. 
 להוציא.

(עמוד ב׳) בשיטה מקובצת לקמן והא לקמן אמרינן כו׳.  וא״תבא״ד,  ) כד
דהיכא דהדרא על ידי עדים, אי אפשר  שיטה לא נודע למי,חילק בשם 

להאמינו במיגו על הפירות, אבל היכא דהדרא משום ריעותא דאחוי 
שטרך, אפשר להאמינו על הפירות על ידי מיגו. עוד כתב, דיש שעקרו 

 שיה.מכח האי קו רבינו חננאלגרסת 

  

 דף לג ע"ב
הג״ה לא היא שהודה כו׳. וכן גרס רשב״ם ד״ה אודי, בתוה״ד, ) כה

זו,  מה כונת הגהההמהרש״א, למחוק תיבת ״אלא״. והקשה המהרש״ל, 
וגירסתו, מאי הקשה  ולקיים פירוש רשב״ם אם בא לדחות פירוש הר״ח

גם לא  שלא הוזכר הודאה על הפירות אלא על הקרקע, הא לפירוש ר״ח
הרי אין זה מצד הודאה  הודאה על הקרקע. וגם לפירוש רשב״ם הוזכר

אלא דהוה כנותן הדקל במתנה. ועוד, מה נתקשה בעל ההגהה בסברת רב 
ותירץ,  חסדא, הא אדרבה סברת אביי ורבא קשה וכמו שכתבו התוס׳.

ולקיים גירסת הספרים שלנו דלבסוף אודי , בא לדחות פר״ח דבעל ההגהה
 עיין שם  פירושו. דר׳ אידי קריב טפי,

בעליות דרבינו יונה, כתב גמ׳, אמר ר׳ נחמן הדרא ארעא והדרא פירי. ) כו

דקא משמע לן, דאף שהניחו לו לירד בקרקע ולא מיחה בו, לא אמרינן 
(כט.),  לעילשמחל על הפירות, ולאפוקי מההיא סברא דסלקא דעתין 

טעון דשתא קמייתא מחיל איניש כו׳. ותו קא משמע לן, דאף שנאמן ל
לפירות ירדתי, מכל מקום, כשטוען לקוחה היא בידי אינו נאמן אפילו לגבי 

 פירות שאכל, וכדמוכח לקמן.

(טו:), בבבא מציעא (המיוחסים) בחידושי הריטב״א כתב גמ׳, שם. ) כז
דמאי דאמר ר׳ נחמן הדרא פירי, היינו פירות האילן דגדלי ממילא, אבל 

ת אלא על ידו, לא משלם בשדה תבואה שזרע בעצמו, ולא באו הפירו
 פירות שאכל, אלא כחשא דארעא בלבד.

כיון דיש חזקה  הריטב״א,ביאר גמ׳, ארעא אמרינן ליה אחוי שטרך. ) כח
כתב, דכיון דריע טענתיה הדרי נמי ובעליות דרבינו יונה אחריתי נגדו. 

לטעון,  פירי, דאף דלא חציף איניש, מכל מקום חזקה זו רעה היא. והקשה,
ר משום שאכלה ג׳ שנים, וטפי מתלת שנין לא מזדהר איניש דאין לו שט

בשטריה. ותירץ, דאמרינן ליה כיון דלית לך עדי חזקה הוה לך לאיזדהורי 
 בשטרך.

המהרש״א, ומעולם לא מכרו כו׳. כתב רשב״ם ד״ה האי אייתי סהדי, ) כט

דקדק לפרש כן, דלא תיקשי אמאי הוי מיגו במקום עדים, נימא של אבותי 
אחד ולקחוה מאבותיך, ולכך פירש דמעידים שלא מכרוה  היתה יום

(לא.) לא שייך לפרש כן, דאם כן מאי קאמר  ולעיללאבותיו של שני. 
 (שם)התוס׳ ״ומודו נהרדעי כו׳״, והתם על כרחך צריך לפרש כמו שפירשו 

ד״ה אמר רבא, שם) התוס׳ (וכתב, דבכך אתי שפיר קושית בד״ה מה לי. 

רבא, דהרי רבא סובר מיגו במקום עדים לא דהקשו לגירסא דאיתא 
אתי שפיר, דדוקא הכא חשיב ליה רבא  אמרינן, והשתא לפירוש רשב״ם

 מיגו במקום עדים, כיון דהעידו דמעולם לא מכרו אבותיו.

דמיגו דמצי אמר לא אכלתי פירות כי אם מעט. רשב״ם ד״ה והדרי פירי, ) ל
פירות הוי מיגו לגרוע, דלולי שאכל מעט בחידושי הר״ן והרמב״ן, ביארו 

שאם היה טוען שלא אכל פירות כלל לא הוה מצי למיטען דקרקע דידיה 
אבל הביאו התוס׳ בד״ה ואי. היא. ומיגו לגרוע לא אמרינן, וכמו שכתבו 

בשם יש אומרים, דלא בעי למיגו, דכיון דליכא סהדי, אי בעי שתיק 
, דהפה שאסר הוא ומפטר, וכשטוען אכלי ודידי אכלי ודאי מהימנינן ליה

 הפה שהתיר.

הטור וטען להד״מ אחר שליקט כו׳. כתב  רשב״ם ד״ה מהימן, בתוה״ד,) לא

(סימן קל״ז סעיף ג׳), דאפילו קודם שהוליכם לביתו אינו נאמן, כיון שכבר 
 ליקט.

וא״ת מאי איריא משום דלא חציף תוס׳ ד״ה ואי טעין ואמר, בתוה״ד, ) לב

רי״ף), והשער העשירי, אם ראוהו (כח. מדפי ההרי״ף בשבועות  כו׳. כתב
שנטלן מרשות חבירו שלא בפניו, ואמר לקוחין הן בידי אינו נאמן. 
ומסתייע נמי האי סברא מההיא שמעתא אחריתי דר׳ יהודה, דאמר האי 
מאן דנקיט מגלא כו׳, ודוקא הכא דלא חציף איניש, אבל מידי אחרינא 

טתא ולית בה דלית ביה כי האי טעמא לא מהימן, והא מילתא פשי
ספיקתא כו׳. [ולפי זה מיושב קושית התוס׳ דלא נאמן לומר לקוחין הן בידי 

 היכא דראינו שנטלן].

בשיטה צריך לפרש אפילו ארעא כו׳. כתב  תוס׳ ד״ה אי הכי, בתוה״ד,) לג

הולמו.  ארעא, דפירוש זה אינו מחוור, דאין הלשון הרשב״אבשם מקובצת 
ה כפירות שאכל כבר, כיון דנחית והביא, דיש מפרשים ארעא ממש, דהו

 לה וקאי בגוה, ויאמן להחזיקה אצלו. 
דלכאורה שייך לאוקמי הפורת יוסף, כתב גמ׳, היינו נסכא דרבי אבא. ) לד

בגוונא דהמערער מודה שאכלה הלה ג׳ שנים, אלא כיון שלא היה לו 
למחזיק עדים על כך, נאמן המערער לומר דבגזילה היא אצלו, מיגו שלא 

ה כלל. ודחה זאת, כיון שהמערער יהיה צריך לישבע להכחיש היה מוד
העד, שאומר דאכלה ג׳ שנים, וכיון דמודי לעד אינו יכול לישבע ומתוך כך 

(חושן משפט  בשולחן ערוךמשלם, דהיינו להשאיר הקרקע ביד המחזיק. ו
סימן נח) נחלקו הפוסקים, אי אמרינן בהאי גוונא מתוך שאינו יכול לישבע 

 משלם.

ולא ללמוד מדר׳ אבא היו שב״ם ד״ה היינו נסכא דר׳ אבא, בתוה״ד, ר) לה
לפרש דקאי אקרקע  דמה שדחקו להרשב״םהרשב״א, צריכים כו׳. כתב 

ומילתא בעלמא הוא דקאמרי. משום, דאמרינן במסקנא אלא אי דמיא וכו׳ 
אלא  ולפירי, ומדקאמר ״לפירי״ שמע מינה דעד השתא לא בפירי עסקינן

דהיכי אפשר דשקלו וטרו במאי דלא צריך כלל ולא  הקשה,. וקרקעף הבגו
דמיא ולא מידי, אלא השתא נמי בפירי איירינן ולבסוף הוא דמפרש דכל 

 .לפירי נןמאי דאמרי
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בעליות דרבינו יונה, הקשה גמ׳, היכי נידיינוה דייני להאי דינא כו׳. ) א

איכא עדי חטיפה ליהמניה במיגו דאי בעי אמר החזרתי. ותירץ, דכיון ד
אינו נאמן לומר החזרתי, דבהלואה הוא דאמרינן המלוה את חבירו בעדים 
אין צריך לפורעו בעדים, דכיון דלפורעו קאי, נאמן לומר שפרעו, אבל גזלן 
הרי אינו גוזל על מנת לשלם, לפיכך אינו נאמן לומר החזרתי וצריך לשלם 

עומד ברשותו, ואין  בעדים. וכתב, דיש אומרים, שרואים הנסכא כאילו
 צריך לזאת שהעיקר כמו שכתבנו.

(אות הקובץ שעורים וכתב  גמ׳, לישתבע הא אמר מיחטף חטפה כו׳.) ב
קמ״ט), דאם היה אומר שלא חטף היה נשבע להכחיש העד. והקשה בשם 

דהא העד ובעל הנסכא מצטרפין לפוסלו בגזלנותא. ותירץ לפי מה הגר״ח, 
שצריך להעיד עליו ומכאן ואילך נפסל. (כלל יא), בשו״ת הרא״ש שכתב 

דמאז והלאה נפסל למפרע,  אלא דהקשה, שהרי על כרחך כונת הרא״ש,
(עג.), ואם כן איך משבעינין ליה, ניחוש שמא יבואו בבבא קמא כמבואר 

עדים ויפסלוהו למפרע. וכתב, דאולי יש לומר, כיון דאיכא ספיקא שמא 
(במיוחסות הרשב״א לפי מה שכתב לא יבואו, אין מונעין אותו מלישבע. ו

סימן ק״ט), שאם קדם לישבע, שוב לא יפסל שהתורה האמינתו, אתי 
 שפיר.

גרס, גמ׳, וכיון דאמר דחטפה הוה ליה כגזלן. בעליות דרבינו יונה ) ג
דאילו היה טוען לא חטפתי היה נשבע, אך עכשיו  ״לשתבע הא קא מודה״,

דבנוסחאות הגאונים ביא שאמר חטפתי הרי מודה שחטף. ובסוף דבריו ה

ז״ל גרסו, ״לישתבע הוה ליה כגזלן״, ופירש דאין הכונה דכיון שמודה 
לשבועה, דהרי ודאי אם אין שם עד אחד  שפסולשחטף, הרי הוא כגזלן 

שגזל, והוא אומר גזלתי והחזרתי, אינו חשוד על השבועה כלל, שהרי 
לומר לא גזלתי, מעיד על עצמו שעשה תשובה, ונאמן על כך, מתוך שיכול 

כל שכן כשטוען שלא גזל אלא את שלו חטף, דאין נפסל לשבועה, ועל פי 
דהוה כגזלן בפני  עד אחד נמי אין אדם נפסל. אלא הפירוש לפי הגאונים,

ב׳ עדים, שאינו יכול לטעון דידי חטפי, וכדרך שפירש על פי גירסת 
 הספרים.
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היכי סבור בינו יונה, העליות דרהקשה גמ׳, אמר ליה אביי מי דמי כו׳. ) ד
רבנן למימר הכי, והלא אם נאמין לעד, נמצא שזכה המחזיק בקרקע, 
שאילו ב׳ מעידין כן ודאי זכה בחזקה, ואף דאביי מהדר כן, מכל מקום 
צריך לפרש טעמא דרבנן. ותירץ, דאינהו סברי, דכיון דהדרא ארעא בעדי 

חייבין אותו על אבות, ואי אפשר למחזיק לזכות בה בעד אחד, הרי אנו מ
הפירות בעדותו, ואמרינן דאכל בגזלנותא תלת שני, ומכח חזקת הקרקע 

 דנים כך בעדות העד, אף שאם היו שנים היה זוכה בקרקע והפירות.

דכיון רשב״ם ד״ה הכא, פירש  גמ׳, מי דמי התם סהדא לאורעי כו׳.) ה
ה שהעד בא לסייעו, ולהעיד דאית ליה חזקה, ואי איכא אחרינא היה זוכ

בקרקע, היאך תאמר שעל ידי אותו עד יתחייב שבועה ונימא מתוך, והרי 
(יח. מדפי הרי״ף), דחשיב כמאן דליתא הרי״ף  לא בא להריע כחו. וכתב

דהיינו משום, דדיו שלא יועילנו דיו שלא יזיקנו. המאירי לעד כלל. וביאר 
נין, ביאר, דכיון שאם נאמין לעד דאכלה תלת שבעליות דרבינו יונה אבל 

על כרחך דאית ליה חזקה, נמצא דהוה תרתי דסתרי לחייבו על אכילת 
(עמוד א׳ גבי מעשה דקריביה דר׳ אידי) הוסיף לבאר, דכיון  לעילהפירות. ו

שלא האמנו דאכל שני חזקה, אין לנו לומר, דנאמין שאכל ב׳ שנים. 
 סברי כדבריו]. דתוס׳ ד״ה היינו נסכא[ונראה 

(חושן משפט, החזון איש ביאר שני ולפירי, גמ׳, לחד סהדא ולתרתי ) ו
ליקוטים מסכת בבא בתרא לפרק ג׳ סק״א), דאף שאין נשבעין על 
הקרקעות, מכל מקום אם אכל כבר הפירות, שוב הוו להו מטלטלין 

 ונשבעין עליהן.

וגבי הך שבועה פסול כו׳. הקשה רשב״ם ד״ה לישתבע, בתוה״ד, ) ז
, תיפוק ליה שהודה שחטפה מה לי לטעמא דגזלנותאהמהדורא בתרא, 

נראה לפרש הגמ׳,  והיאך ישבע להיפך. וכתב, דלולי פירוש רשב״ם
דלישתבע שלא חטפה אינו יכול, דהוה ליה טוען וחוזר וטוען, ישבע 
דחטפה ודידיה חטפה הוה ליה כגזלן, דכל מה שיש ביד אדם שלו, ואילו 

ואינו נאמן  הוו ב׳ עדים הוה גזלן, הכא נמי כיון שהודה הוי כגזלן,
 בשבועה.

שירא שלא יפסלוהו לעדות העד תוס׳ ד״ה הוי מחויב שבועה, בתוה״ד, ) ח
דלדבריהם בעינן שבעל הנסכא יהיה הפורת יוסף, ובעל הנסכא. הקשה 

 דוקא כשר לעדות, ואינו במשמע.

דקשיא להו,  הרש״ש,והא דקאמר התם כוותיה דר׳ אבא. ביאר בא״ד, ) ט
דהלא יש לפרש דעיקר דין  ה לי. והקשה,דכיון דאית ליה סברא, קרא למ

מתוך שאין יכול לישבע משלם בעיא קרא, ודוקא בעובדא דנסכא יכול 
לישבע דדידיה חטף משום מיגו, בזה סבירא ליה לר׳ אבא מסברא דלא 
אמרינן מיגו משבועה לשבועה בשבועת עד אחד, וכיון דאין יכול לישבע, 

י לא פליגי אלא על דרשת ר׳ משלם מקרא דתני ר׳ אמי, ורב ושמואל נמ
אמי, ולכן לא מחייבינן ליה לשלם, ומכל מקום לא פטרינן ליה בכדי, 

 וישבע דדידיה חטף.

וקשה דאמר בפרק כל הנשבעין כו׳. וכן תוס׳ ד״ה הוה יתיב, בתוה״ד, ) י
דיש לתרץ הרש״ש, וכתב שם ד״ה הוה יתיב. (מז.) תוס׳ בשבועות הקשו 

תוס׳ אמי, ורב אמי גדול יותר, וכמו שכתבו  יאמי וחד רב רבדתרי הוו, חד 

ובעובדא דנסכא איירי ברב אמי, והקורא לר׳ ד״ה בעא מיניה, (יא:) לעיל 
אבא רבותינו, הוא רבי אמי. ואפילו אם היה לתוס׳ גירסא אחרת, הוה להו 
לשבש הגירסא, כמו שעשו בכמה דוכתי, וכתב עוד דלפלא יותר, שגם כאן 

 ה שכתבו לעיל.כתבו כן, ולא זכרו מ

ולפי שחבירו היה, בא ר׳ אמי ה הוה יתיב רבי אבא, בסוה״ד, ״ד ׳תוס) יא
תירצו עוד, ד״ה הוה, (מז.) ובתוס׳ שבועות לפניו ליטול עצה ממנו כו׳. 

 דלאחר זמן היה ר׳ אמי ראש, והיו באים הדיינים לפניו.

וכגון שמעיד שלא אכל כי אם ב׳ [רשב״ם ד״ה אלא אי דמיא, בתוה״ד, ) יב
ים. משמע, דאם מעיד בסתמא, יחשב דלסיועי קאתי ויהא פטור, וטעמא שנ

בד״ה לשיטתו  והרשב״םדמילתא, כיון דלסיועי קאתי היאך נאמר שיחייבו, 

המובא באות ה׳ נראה, דאף אם בא לסייעו רבינו יונה אבל לפירוש הכא. 
(סימן קמ״ה סעיף ג׳) דבשולחן ערוך יהא חייב. והדברים מוכחים מהא 

כרבינו יונה, ופסק דאף שהמחזיק הביא העד לסייעו, והעד אינו יודע  פסק,
  על שנה שלישית דלא אכל, מכל מקום חייב. (א.ב.)].

ורבי אבא סבר כיון בתוה״ד, (בננשך לעמוד ב׳), תוס׳ ד״ה וכל המחוייב ) יג
דאין כונת התוס׳ לר׳ אבא, אלא לרבי המהרש״א, דעיקר שבועה כו׳. ביאר 

 אבא, אבל ר׳ אבא, כר׳ נחמן סבירא ליה.מאיר דפירשו ר׳ 
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ר׳ (יח. מדפי הרי״ף) בשם הנמוקי יוסף, כתב גמ׳, ר׳ הונא אמר תפסינן. ) יד

 דזמן העכבה עד חודש ימים.יהונתן, 

העליות דרבינו ביאר  גמ׳, והלכתא לא תפסינן ואי תפסינן לא מפקינן.) טו

ייתא, וכאותה דכיון שבא הדבר לידינו התחייבנו בהשבה מעליונה, 
(כה:) ספק הינוח לא יטול ואם נטל לא יחזיר. וכתב בבבא מציעא שאמרו 

(יח. מדפי הרי״ף), דבין שתפסו ברשות כגון שאמרו להם הנמוקי יוסף, 
שניהם לתופסה ובין שתפסו שלא ברשות, אין מוציאין, דכיון שבא לרשות 

מטוען ונטען (פ״י הרמב״ם בית דין בעינן השבה מעלייא. וכן נקט בדעת 
(הלכה א׳  בפסקי ריא״זבחידושיו. וכתב הר״ן ה״ו), כיון שסתם, וכן דעת 

סנ״ט), דלא מפקינן עד שיבואו עדים, או שיודו זה לזה, או שיחלקו 
(פ״י מטוען ונטען ה״ו), אלא שהוסיף, או יחלקו  הרמב״םברצונם. וכן כתב 

״ט ה״ז), כיון (פוהאבן האזל (שם), האור שמח  ותמהוובשבועה. ברצונם 
 שחולקים מרצונם אמאי בעינן שבועה.

(סימן כב), ד״כל הרא״ש ביאר  גמ׳, אמר ר׳ נחמן כל דאלים גבר.) טז
דאלים גבר״ דינא הוא, דמי שגבר בפעם הראשונה היא שלו, עד שיביא 
חבירו ראיה, דלא מסתבר שיתקנו חכמים שיהו כל חייהם במריבה 

מכו חכמים דמי שהדין עמו קרוב ומחלוקת, דהיום יגבר זה ומחר זה, וס
להביא ראיות, ועוד מי שהדין עמו ימסור נפשו להעמידנה בידו, ועוד יאמר 
מה בצע שאמסור נפשי והיום או למחר יביא ראיה ויוציאנה מידי. וביאר 

(אות ט׳), דכל דאלים היינו בין בכח ובין בראיות, וכמו הפלפולא חריפתא 
(ו.) התוס׳ בבבא מציעא מן א׳). אבל (פ״א סיהרא״ש בבבא מציעא שכתב 

הקובץ כתבו, דדינא ד״כל דאלים גבר״ לעולם. וכן דייק ד״ה והא הכא 

דכתב, שאין בית בד״ה התם, (לה.)  מהרשב״ם לקמן(אות קנ״ב), שיעורים 
דין נזקקין להם, אלא מניחים אותם, ״וכל דאלים גבר עד שיבאו עדים 

לשיטת הרא״ש דבית דין לא  ויבררו הדבר״. והקשה הקובץ שיעורים,
מסלקין עצמן אלא שסומכין על אומדנא דמי שהוא שלו יגבר, אם כן אף 
היכא דליכא למיקם עלה דמילתא נסמוך על האומדנא, אבל לפירוש 

 רשב״ם ניחא. 

מדלא רמי עלה ממתניתין כו׳. רשב״ם ד״ה האי אמר דידי, בתוה״ד, ) יז
ובקונטרסי (ז.).  דאינו במתניתין אלא בברייתא שםהרש״ש,  כתב

הרשב״ם (בבא מציעא סימן א׳ אות ד׳), ביאר מדוע נקט השיעורים 

 הברייתא, ולא הקשה מהמשנה שם.

בפסקי הרי״ד, פן ימכרנה אבל בחזקה כו׳. אבל רשב״ם ד״ה תיפסוה, ) יח

נ״ט) כתבו, תיפסוה פן יחזיק בה, ואם לא אמצא  (ה״א סימןופסקי ריא״ז, 
 אלא בראיה.עדים לא אוכל להוציאה ממנו 

וא״ת מאי שנא משנים אוחזין בטלית כו׳. תוס׳ ד״ה ההוא ארבא, ) יט
ז.), דנימא אין הכי נמי דהדין שם כל בבא מציעא (החידושי הרי״ם הקשה 

 דאלים גבר, אלא כיון דתפסו שניהם חולקין.

כאילו שניהם מוחזקים בו כיון דמכח שניהם נפקד. הקשה בא״ד, ) כ
בכך דמכח שניהם נפקד וכאילו שניהם  (אות קנג), מההקובץ שיעורים 

מוחזקים, הא הכא ליכא טעמא דכאילו ידוע שיש לשניהם חלק, דהא 
אדרבה ידוע שאינו שייך אלא לאחד מהם. ותירץ, דמוכח מדבריהם, 
דהחזקה דמה שתחת ידו של אדם שלו, אינו מטעם אומדנא ובירור, אלא 

שה, ומכל מקום הוא דין תורה, וכעין חזקה דאיסורין דאינה מבררת המע
דין ודאי. אך העיר, דבאיסורין ילפינן לה מקרא דבית המנוגע, אבל בממון, 
אם אינה בירור אלא דין, מהכי תיתי שתועיל חזקה זו. וכתב, דאפשר 
דהיינו משום, דאם לא כן לא שבקת חיי לכל בריה שכל אחד יחטוף ויאמר 

ם״, ועל כרחך שדין שלי הוא, ומלאה הארץ חמס וכתיב ״דרכיה דרכי נוע
 .לומר שלי הוא תורה הוא דלא מהניא חטיפה

ובעליות מדלא פליגי הנהו אמוראי כו׳. תוס׳ ד״ה רב הונא, בתוה״ד, ) כא

כתב, דר׳ יהודה דאמר לא תפסינן, לשיטתו דאמר לא מפקינן, דרבינו יונה 
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אבל ר׳ הונא דאמר תפסינן, אין מוכרע דסובר כר׳ פפא דאמר מפקינן, 
יה לש״ס להזכיר גם גבי אי מפקינן או לא, לר׳ הונא ור׳ יהודה, דאם כן, ה

 ולא לר׳ פפא, שהיה מהאמוראים האחרונים.

כל הקודם באותו יום כו׳. תוס׳ ד״ה ומ״ש משני שטרות, בסוה״ד, ) כב
(חלק ג׳), הרי שודא הוא אפילו אם השני קדם בשיח השדה הקשה 

  י שנא.  הרשב״ם ד״ה ומאכדמוכח מעובדא דמר עוקבא, שהביא 
 

 דף לה ע"א
ביאר  עיין דף לד אות טז][ם להאי אית ליה דררא דממונא כו׳. גמ׳, הת) א

(בבא בתרא אות ט׳), דאי פירוש דינא דכל דאלים גבר, הקובץ שיעורים 
שבית דין מסתלקים ואין פוסקים דין, יש לשאול הא אף בספק ממון קבעה 

ם מצינו חילוק בין ספק תורה איך לפסוק. אלא צריך לומר, דכמו שבאיסורי
לחסרון ידיעה, הכי נמי גבי ממון, נהי דבספק יש דין יחלוקו או שודא, 
בחסרון ידיעה אין בית דין פוסקים כלל, ומשום הכי בדליכא דררא 

 דממונא הוי כחסרון ידיעה, וכל דאלים גבר.

תוס׳ לאותו שיהא נוטה לב הדיינים כו׳. עיין רשב״ם ד״ה שודא דדייני, ) ב

ודייק נמי מלשון כתוס׳, פירש ובחידושי הרמב״ן  דפליגי.ודא ד״ה ש
(פ״י ה״ד), שוחדא לדייני, כלומר שהדיינין עושין כל מה הירושלמי כתובות 

שירצו, ואם אוהבין זה יותר מזה מפני שהוא עמית בתורה ומצות יתנו לו, 
 (צד:) נמיובכתובות נמצא שצריך ליתן שוחד לדיינין, והוא כלשון גוזמא. 
(ל.), עולא ובשבועות אמרינן, דיהבי בי דינא, למאן דעמית בתורה ומצות. 

חבירנו עמית בתורה ומצות, נפקא מיניה לשודא דדייני. [ונראה, שרש״י 
יפרשו, דמאן דעמית בתורה ומצות, מסמא הנותן רצה ליתן לו,  והרשב״ם

 ד״ה אי נמי].(ל:) ברש״י שבועות ומסתמא הדין עמו, וכן נראה 

ואפילו אם יבואו עדים ויעידו כו׳. אמנם ם ד״ה התם, בתוה״ד, רשב״) ג
כתב, דאין דבריו נכונים אליבא דשמואל, אלא הכי בחידושי הריטב״א 

פירושו, דסתמא דמילתא לא דכירי עדים למי נמסר תחילה, וכל שכן אם 
כבר שאלו להם ולא ידעו עד עתה, וכל שכן אם מתו, אבל הכא בעדות 

חן עד הכא, קרוב הוא דמשכח מכאן ולהבא. אבות, אף דלא אשכ
הקשה עוד, דאליבא דשמואל דסבירא ליה עדי מסירה ובחידושי הרמב״ן 

ועוד, אפילו  (צד:). בכתובותכרתי, ודאי יש הקדמה בשעות כמתבאר שם 
לרב היאך אפשר לומר, שאם כתב ומסר לראשון, ואחר כך כתב ומסר 

תנה ומסר, יכול לחזור בו כל לשני, לא יקנה ראשון, וכי הכותב שטר מ
אותו היום, ואם כתב בו חודש או שנה יכול לחזור בו כל זמנו. וביאר 
הרמב״ן להא דאיתא בכתובות, דלמאן דאמר עדי חתימה כרתי, אם כתב, 
וכתב ומסר, בין בו ביום בין ביום אחר, כיון דתרווייהו קני מזמן חתימה 

מסר, ואחר כך כתב ומסר, אמרינן שיחלוקו, ולא חיישינן לשמא כתב ו
ובהאי גוונא הוא דאמר רב, אין הקדמה בשעות וחולקים, כיון ששניהם 

 שותפים בו.

בתרומת וכל דאלים גבר עד שיבואו עדים ויבררו הדבר. בא״ד, בסוה״ד, ) ד

(ס:) מבואר, דבפלוגתא דרבוותא דלא דבגיטין (סימן שנב) הביא, הדשן 
דאלים גבר, והקשה, דמדברי איתמר הלכתא כחד מיניהו, אמרינן כל 

בסוגיין, משמע דלא אמרינן כל דאלים גבר, אלא היכא שיוכל  הרשב״ם
לבא לידי בירור, מה שאין כן בפלוגתא דרבותא דמי יעיד או יכריע הלכה 
כמאן. ותירץ, דלעולם חלוקה עדיפא נמי בגוונא דפלוגתא דרבוותא, והא 

דהתם אי אפשר לחלוק. [עיין כל דאלים גבר, היינו משום  דאמרינן בגיטין,
(חושן משפט סימן קל״ט סעיף ד׳), דדבר הרמ״א שם הטעם]. וכן פסק 

שהפוסקים חולקים בו, ולא תפס חד מיניהו, אם הוא דבר דשייך בו חלוקה 
ובחידושי הר״ן חולקין, ואם לא שייך ביה חלוקה, אמרינן כל דאלים גבר. 

ולא שודא, משום שהוא דבר  שם) פירש, דאמרינן כל דאלים גבר,בגיטין (
 שצריכין לו תמיד, ואי זימנין עבדינן שודא להאי מיחזי כי חוכא].

כיון דמתוך החתימה אין ניכר מי תוס׳ ד״ה רב אמר יחלוקו, בתוה״ד, ) ה
ביאר, דכיון דלא ד״ה כרבי מאיר (צד.) ברש״י כתובות קודם כו׳. אבל 

לחבירו, וכן משמע כתבו שעות גלו דעתייהו, דאין מקפידין על הקודם 
 בד״ה ומ״ש משני שטרות.(בסוגיין) הרשב״ם לשון 

ואי כפירוש הקונטרס אכתי ניהדר תוס׳ ד״ה שודא דדייני, בתוה״ד, ) ו

(סימן כ״ג) הוסיף, דלפירוש הקונטרס, שהדבר תלוי וברא״ש לאמוד כו׳. 
בסברות וראיות, ניהדר ונדון. [ואפשר, דרשב״ם ורש״י יפרשו, כיון שאין 

פועל על פי ראיות, אלא לפי נטיית הלב, יש לומר, דחיישינן דלבו  הדיין
 יאמר לו, להיפך ממה שאמר לו קודם. (א.ב.)].

(יח. ובנמוקי יוסף וא״ת אם כן יתן למי שיתן לו שכר. בא״ד, בתוה״ד, ) ז
(שהובא לעיל אות ב), דצריך ליתן הירושלמי מדפי הרי״ף) כתב על פי 

(סימן ר״מ), דלדבריו אפשר ליתן שוחד הדרכי משה שוחד לדיין. וכתב 
 (שם סק״ד) כתב, דהנמוקי יוסף נמי סבר הש״ך לדיין, בגוונא דשודא. אבל 

בדרך גוזמא.  (שהובאו לעיל אות ב) דפירשו בירושלמיכהרמב״ן והר״ן 
 דאסור ליתן שוחד.

עוד פירש דדוקא דיין מומחה עושה שודא דהא ר׳ בא״ד, בסוה״ד, ) ח
הוכיחו מהא דצריך דיין  ד״ה שודא דדייני,(עד.) ושין בתוס׳ קידששת כו׳. 

דשודא היינו שיעשה מה שרוצה, ומדין הפקר רבינו תם, מומחה, וכשיטת 
ד״ה בשודא, (שם) רש״י קידושין בית דין, ולכך צריך דיין קבוע. דלפירוש 

דבסברא תליא מילתא, הא פשיטא דסברת ר׳ נחמן לא עדיפא מדר׳ ששת. 
(נד. מדפי הרי״ף) כתב להיפך, דר׳ ששת נמי היה ת הר״ן בכתובואבל 

מומחה ודינו דין, אלא כיון שהיה ענין של שיקול הדעת, במקום דאיכא 
 גדול לאו כלום הוא.

גמ׳, ומאי שנא מהא דתנן המחליף פרה בחמור. בתוס׳ ד״ה ומאי שנא, ) ט

האריכו אם יש להוכיח מכאן דהלכה כסמוכוס, כיון דמשנה זו אינה אלא 
(סימן קל״ח), אמאי לא מייתי הש״ס באולם המשפט כוס. והקשה לסומ

כג:), גבי ניפול הנמצא, מחצה על מחצה יחלוקו, דהתם ( ממתניתין דלעיל
נמי אינם מוחזקים, וגם איכא למיקם עלה דמילתא, ואפילו הכי אמרינן 
יחלוקו, כיון דאיכא דררא דממונא. ותירץ, דיש לדחות, דהתם כיון שנמצא 

 שים אמה, חשיבי כמוחזקים ולכך יחלוקו.בתוך חמ

הקובץ הא לאו הכי מודו דיחלוקו. כתב תוס׳ ד״ה ומאי שנא, בתוה״ד, ) י

(אות קנ״ו), דכן נראה מ״משפט שלמה״, דאמר גזורו את התינוק שיעורים 
החי, ואף דהכונה היתה כדי לבודקן, מכל מקום משמע דבטלית כך היה 

 הדין.

דא דדייני ליכא למימר הכי. ביאר ושורשב״ם ד״ה התם, בתוה״ד, ) יא
דליכא למימר דטעמא משום דהכא איכא למיקם עלה המהרש״א, 

דמילתא, ולכך לא שייך לומר שודא כדלעיל, דמשום דאיכא למיקם עלה 
דמילתא, לית לן למימר יחלוקו כמו בזה אומר של אבותי. עוד כתב, דלמה 

שירצה ליתן, צריך דשודא דדייני היינו למי התוס׳ בד״ה שודא,  שפירשו
(יח. מדפי הריף) תירץ, דתנאי היא ובנמוקי יוסף לחלק בענין אחר. 

(צד:), איכא למאן דאמר שודא עדיפא, ואיכא למאן דאמר בכתובות 
 חלוקה עדיפא, ותנא דפרה סבר חלוקה עדיפא.

ועוד קאמרינן התם אי נמי זה כלל גדול תוס׳ ד״ה ומאי שנא, בתוה״ד, ) יב
דללישנא קמא דהתם דאיצטריך לניזק אומר ברי כו׳, , המהרש״אכו׳. ביאר 

אין ראיה, משום דאיכא למימר, דהא נמי לדבריהם דחכמים קאמר. אבל 
הך דהמוכר שור כו׳, מלתא דאמרה שמואל בדוכתא אחריתא הוא, 

 ומשמע דאליבא דהלכתא אמרה.

המהר״ם בבבא אבל הכא דפליג רב נחמן לא. ביאר בא״ד, בסוה״ד, ) יג

:), דכונתם דר׳ נחמן לא פליג אמתניתין, אלא פסק כרבנן (קבמציעא 
 דפליגי אסומכוס.

רשב״ם פירוש דדל טענתייהו מהכא כו׳. עיין תוס׳ ד״ה דררא דממונא, ) יד

שפירש דהשפחה והפרה היתה ודאי של ד״ה התם, (עמוד א׳) לעיל 
מה שביאר בחידושי חתם סופר שניהם, ודלא כפירוש התוס׳. ועיין 

פירש, חסרון ד״ה דררא דממונא (ב:) רש״י בבבא מציעא ל בפלוגתתם. אב
(שם), מסוגיין דהרי בארבא נמי הרשב״א והריטב״א ממון. והקשו עליו 

איכא חסרון ממון, והיכי אמרינן דליכא דררא דממונא. ותירץ הריטב״א, 
דבארבא כיון שאין לאחד מהם בו זכות ודאי, ואולי אין לאחד מהם כלום 

סרון כיס. אך  הקשה על רש״י, דלשון ״דררא״, אינו בדבר, לא חשיב ח
 נמצא בשום מקום בתלמוד מענין חסרון, אלא לענין שייכות וזיקה.
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הקובץ כתב גמ׳, אמרי נהרדעי אם בא כו׳ גזלן דרבים לאו שמיה גזלן. ) טו

(אות קנ״ח), דדוקא גזלן דרבים, כיון ששניהם מכחישים זה את שיעורים 
יכא הכחשה אלא אחד אומר של אבותי ואין לו עדים, ובא זה. אבל אי ל

אחר ומחזיק בלא טענה, מוציאין מידו, והטעם דמהניא טענת ברי, כיון 
 דאינה להוציא ממוחזק, ולכך מוציאין לכולי עלמא אף בברי גרוע.

הרשב״ם עיין מה שפירש  גמ׳ ומאי לא שמיה גזלן שלא ניתן להישבון.) טז

כתב, דלא אמרו דלא מפקינן אלא בבית דין  הרמב״ןאבל ד״ה ומאי לא. 
שאין ראוי להוציא מידם עד שיבררו הדבר, אבל אחד שתפס מהם בגזילה 

שפירש, תוס׳ ד״ה דתני, על מהרש״א אם רצה מוציאה מרשותו. ועיין 
דתוס׳ לא פירשו דקאי אזה אומר של אבותי, אלא על גזל אחד מחמשה 

 משום דסברי כהרמב״ן.

השיטה כתב דלי ליה איהו גופיה צנא דפירי כו׳.  גמ׳, א״ר אבא אי) יז

דאף דלית הלכתא כר׳ יהודה, דאמר כל בפניו הראב״ד, בשם מקובצת 
לאלתר הויא חזקה. מכל מקום התם בפניו, הכא דעבד איהו בידים 

 ומוליכו לתוך ביתו.

(סימן קלה סק״ב), דאף הקצות החושן ביאר גמ׳, לאלתר הוי חזקה. ) יח
כא ריעותא דאחוי שטרך, מכל מקום במקום הוכחה דבתוך ג׳ שנים, אי

(סימן קמב השער משפט גדולה כזו, לא מהני הריעותא דאחוי שטרך. וכתב 
(פי״א ברמב״ם סק״ב), דאפילו אם טוען, קניתי השדה היום, נאמן, כמבואר 

מטוען ונטען ה״ט). ואף דאיכא אנן סהדי, דאין אדם מאבד השטר, ביום 
הוויא הודאה גמורה, והודאת בעל דין כמאה עדים, שקנה. הכא דדלי ליה, 

(נ:) כתב טעם אחר, הרשב״א לקמן ועדים לא מרעינן מכח סברא זו. אבל 
דהכא ליכא טענת אחווי שטרך דכיון דדלי ליה צנא, בוטח הלוקח שלא 

 יערער, ואינו נזהר בשטר. 

 (סימןהקצות החושן  הוכיחגמ׳, ואם טען ואמר לפירות הורדתיו נאמן. ) יט
) שכתב (מב:כהרמב״ן לקמן  קמ סק״ב ד״ה ולכן נראה), מסוגיין, דלא

דטעמא דחזקה, משום דאיכא ראיה מדשתק. שהרי גבי חזקת ג׳ שנים 
אפילו טען לפירות הורדתיך אינו נאמן, דאמרינן דהוה ליה למחויי שירד 

דטעמא דחזקה משום השתיקה, אמאי אין נאמן כהרמב״ן,  לפירות, ואי
הורדתיו, הרי אפילו בשעה דדלי ליה, נאמן בכך, וכל שכן  לומר לפירות

בשתק דלא עביד מעשה. אלא ודאי טעמא דחזקה מתקנת חכמים, שראו 
שהעולם לא נזהרו בשטרות טפי מג׳ שנים ותיקנו שיהא נאמן המחזיק, אם 

(סימן יח ובקהילות יעקב  לא ימחה המערער, וכיון שלא מיחה הפסיד.
דול איכא מהוכחה דדלי ליה להוכחה דחזקת ג׳ סק״ד) תירץ, דחילוק ג

שנים, דפשיטא דדלי ליה אינה הוכחה על קנין הקרקע, שהרי גם אם אין 
לו אלא פירות הוה ליה לדלויי, אלא דהיכא שטוען המערער שבגזלנותא 
ירד, אינו נאמן שהרי דלי ליה, ולכך כשטוען לפירות הורדתיו שפיר נאמן 

ל בחזקת ג׳ שנים, בשתיקתו איכא ראיה, גם דליכא ראיה כלל כנגדו, אב
על הגוף וגם על הפירות, ולכך לא נאמן לומר לפירות הורדתיו דעדיין 
אמרינן ליה אמאי לא מחית על הקרקע. [עיין שם עוד דרך לתרץ]. ועיין 

 לקמן אות כז.

דטען מתחילה לפירות הורדתיו, אבל אם הריטב״א, ביאר גמ׳, שם. ) כ
א קא יתיב, אינו חוזר וטוען, שהרי כבר הוכחש מן בתחילה טען דבגזלנות

 הראשונה בעדים.

דהיה הריטב״א, ביאר  גמ׳, מתקני רבנן מידי דאתי ביה לידי פסידא.) כא
להם לחכמים לומר שלא יעשו כן אלא כשנוטל ממנו שטר הודאה, וכיוצא 

 בה.

ואף על גב דלא טעין מידי רשב״ם ד״ה אין מוציאין אותה, בתוה״ד, ) כב
דמוכח כן מלשון אחד מן השוק, דאפילו בלא טענה. הריטב״א,  כו׳. כתב

והטעם, דכיון שגם לאחד מהם אין ראיה הרי הוא כזוכה מן ההפקר. עוד 
בשם מורו, דאף שהם אינם יכולים להוציא בבית דין, מכל הריטב״א כתב 

בעליות מקום הוא אינו משתמש, דאפשר דיש לו בעלים אחרים. וכן כתב 

והוסיף עוד, דמוכח מהא דמייתי עלה גזלן של רבים, דמיירי דרבינו יונה, 
 שבא שלא בטענה, מדקרי ליה גזלן.

יהיב לי ההוא עכו״ם שטר זביני. וכן רשב״ם ד״ה ישראל הבא, בתוה״ד, ) כג
ופירש, דדוקא כשהוא מכיר חתימתן של רבינו חננאל, בשם הרשב״א כתב 

 עדים, או בשטר מקויים.

הקובץ הואיל ורשעים הם. הקשה וה״ד, תוס׳ ד״ה אין מוציאין, בת) כד

משמע, דודאי הוא של אחד מהם,  (אות קנ״ט), דמקושיית תוס׳שיעורים 
הרשב״ם ואם כן מה תירצו, הא אחד מהם אינו רשע. וכתב, דלמאי דפירש 

דשמא גם לב׳ הראשונים אין חלק בה, לא קשה קושית בד״ה אין מוציאין, 
 התוס׳ שיכתבו הרשאה. 

הפורת יוסף, וא״ת וליהמניה במיגו. העיר דלי ליה,  תוס׳ ד״ה ואי) כה

דלכאורה הוי מיגו להוציא דהוא מוחזק בקרקע. ותירץ, דאפשר שכל דלא 
 החזיק שני חזקה לא מקרי מוחזק. 

בבא מציעא אין לפרש דר׳ אשי סבר כו׳. תוס׳ ד״ה ואי לפירא אחתיה, ) כו

לא מהימן, , היאך סבר המקשה דהתוס׳ ד״ה אמר ליה רבינא(קי.) הקשו 
הא איכא חזקת ג׳ שנים. ותירצו בשם ר״י, דכשטוען המערער דבגזלנותא 
קא יתיב, איכא ראיה מדלא מיחה, אבל כשבמשכנתא אתא לידו, סבר 
המקשן שלא תקנו חכמים חזקה, כיון דאין לחוש שישקר, ולכך לא היה לו 

 מהרש״אלמחות, ובהמשך דבריהם הכריחו כפירוש תוס׳ בסוגיין. ועיין 

שם, דביאר, דעל המשנה דחזקת ג׳ שנים לא קשיא, אלא לטעמא דר׳ פפא 
 דעד תלת שנין וכו׳.

בקצות החושן דהא לדידיה ליכא למימר כדמפרש רבא. הקשה בא״ד, ) כז

(סימן קמ סק״ב), וכי הטעם דלא מיזדהר טפי משלש שנים, הוא משום 
דדרך  דסומכים על דין חזקת ג׳ שנים, אדרבה הטעם דמהני החזקה, משום

בני אדם שאינם נזהרים יותר מג׳ שנים כיון שלא בא המערער, וסבורים 
טעמא דחזקה משום תקנת חכמים דדתוס׳ סברי ששוב לא יבא. לכך כתב, 

שלא יפסיד המחזיק כיון דאינו נזהר בשטרו טפי משלש, וכיון דאכתי מצי 
לעולם צריך שמירת ד ,הועילו חכמים בתקנתם לאאמר לפירות הורדתיך 

וכיון דלא הועילו בתקנתן למה מהני  ,השטר שלא יאמר לפירות הורדתיך
אבל לפי שיטת הרמב״ן לא הוי מקשי תוס׳ וכדהובא לעיל אות יט. חזקה. 
 )סימן קנ״ד סק״ה( ועיין עוד בקצות החושןמידי. 

 

 דף לו ע"א
דהוא הריטב״א, כתב גמ׳, אלא אי אמר קמאי דידי זבנה גוי ממך נאמן. ) א

באותה שעה, דאי בתר כן, אזדא מיגו מיניה ושוב לא יכול שהשיבו כן 
לאו (סימן קכז) כתב, וקמאי דידי ובשו״ת הריטב״א לומר מינך זבינתיה. 

בבית אלא כל שטוען שברי לו, והוא שטוען כן מתחילתו, והובא  דוקא

 (סימן קמ״ט סקי״ט).יוסף 

חושן בקצות הכתב  גמ׳, מיגו דאי בעי אמר ליה אנא זבינתה מינך.) ב

(סימן קמ״ו סק״ב), דמיגו דהכא, לאו בתורת מה לי לשקר אתינן עליה. 
אלא פירושו, כי היכי דאי הוה טען מינך זבינתה הוה מהימן, הכא נמי 
מהימן בטוען בפני זבנה, דהוה ליה חזקה שיש עמה טענה שטוען ברי. 

 (שם סקכ״ב) פליג, וכתב, דבעינן למיגו, כיון שאין באובנתיבות המשפט 
בטענת עצמו, אלא מכח המוכר, ומשום הכי אין חזקתו מועלת לו. 

(סימן כא) ביאר, דבעי מיגו, משום דכשאין לו עדות שדר ובקהילות יעקב 
(מא:), דאין לקמן בה המוכר חד יומא, מיחזי טענתיה כשיקרא, כדמבואר 

אדם עשוי ליקח ולמכור לאלתר, ומשום הכי אינו נאמן לטעון בלא מיגו 
 ידי.קמאי ד

דיש לגרוס הרש״ש והיעב״ץ, כתבו  רה לדקלא.זגמ׳, ואמר איזיל איג) ג
 ד״ה איזיל.(שם)  בתוס׳(לג:), ועיין כדלעיל ריה״ ד״איג

הריטב״א כתב  גמ׳, מאי טעמא מימר אמר כל דזרע נמי ערודי אכל ליה.) ד

״, משמע, דאפילו היו דזרענא״ ולא ״כל דזרעבשם מורו, דמדנקיט ״כל 
ו ואוכלין אותו, אין לזה חזקה. עוד כתב, דמדנקט הבעלים זורעים ב

דהחזיק מגודא דארודי ולבר, שמעינן דאי אחזיק מלגאו ומלבר, עלתה לו 
 חזקה בשתיהן.

הרשב״ם ד״ה פירש  גמ׳, אכלה ערלה שביעית וכלאים אינה חזקה.) ה

גרס, הויא ורבינו חננאל דלא איכפת ליה לבעל השדה. אכלה ערלה, 
דאיירי באכלה זמורות, דהוה ליה ד״ה הכי גרס,  התוס׳חזקה. וביארו 

למחויי, כיון שהזמורות מותרים בהנאה. והוכיחו כגירסת הר״ח כתובות 
דאם אכלה בעבירה רב האי גאון, הביא בשם בחידושי הרמב״ן אבל . (פ.)
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הויא חזקה. והקשה עליו, היאך מוכיח בכתובות, דאכילת זמורות הויא 
רות, ובכל זאת הויא חזקה. ותירץ, אכילה, והא אפשר דאכלה פי

דבשביעית וערלה מודה רב האי, דכיון שאינו מפסיד אינו צריך למחות, 
ורק בכלאים סבירא ליה דהוי חזקה, דהוה ליה למחויי, שהרי יכול להוציא 
הקרקע מידו ולזרוע בהיתר, מה שאין כן בשביעית וערלה, דהשנה גופא 

 לא חזיא לאכילה.

בהגהות מים כתב  בצוואר מחוזא קיימא הוי חזקה.גמ׳, אמר רבא ואי ) ו

(קיט:), דאמרינן בבא קמא דהוא הדין מתא מחסיא, כמבואר בסוף חיים, 
כשות וחזיז אין בהן משום גזל, ובאתרא דקפדי יש בהן, אמר רבינא ומתא 

 מחסיא אתרי דקפדי הוא.

, דמורו פירשהריטב״א, כתב  גמ׳, אפיק כורא ועייל כורא לא הוי חזקה.) ז
כשלא היתה מוציאה לבעלים יותר. אבל לו נראה, שאפילו היתה מוציאה 
לבעלים יותר, יכול לומר, כיון שראיתי שאינו נהנה לא חשתי למחות. 

 שכתב ״שאין מוציאה״.רבינו גרשום, ועיין 

פירש גמ׳, אין להן חזקה לאלתר אבל יש להן חזקה לאחר ג׳ שנים. ) ח
פרש לדברי ריש לקיש, דמה שאמר דרבא מרשב״ם ד״ה הני מילי לאלתר, 

גודרות אין להן חזקה, היינו עד ג׳ שנים, אבל אחר ג׳ שנים הוה חזקה, 
(פ״י מטוען ונטען ה״א) כתב, בהמה או הרמב״ם . אבל בגודרות ובעבדים

חיה שאינה שמורה כו׳, אינה בחזקת זה שתפסה. ומאידך בהלכה ד׳ כתב, 
ם החזיק בו ג׳ שנים הוה חזקה. דעבדים אינן בחזקת זה שהן תחת ידו, וא

דלא הזכיר חזקת ג׳ שנים גבי בהמה וחיה אלא גבי  ביאר,והמגיד משנה 
עבדים, משום דהכי מוכח מהא דתנן במתניתין עבדים, ולא בהמה וחיה. 

מה הקשו בגמ׳ מגודרות לעבדים, נימא דאידי ואידי הלחם משנה, והקשה 
חזקה. ותירץ, דמשמע לגמ׳, הוי לאחר שלש שנים, ודוקא בעבדים יש להם 

(סימן ובשולחן ערוך דעבדים בכלל גודרות, כיון שהם מהלכים בדרכים. 
הטור שיטת  הרמ״אדשאני עבדים מבהמות. והביא  קלה), פסק כהרמב״ם

ד״ה (כ:) והתוס׳ בגיטין  רשב״ם ד״ה הני מילי לאלתר,בשם והמגיד (שם) 

(סק״ג), הסמ״ע תב , דלבהמות נמי איכא חזקה בשלש שנים. וכתא שמע
דאף שהמחבר (בסימן עב סוף סעיף כא), השוה עבדים ובהמות, מכל מקום 
צריך לומר, דהעיקר כמו שכתב כאן, דכאן מקומו, ודקדק יותר. וכתב 

וקהלות הטעם, דגודרות אין להן חזקה לאלתר, כיון דלאו בני שטרא נינהו. 

שים שהביא (סימן יח אות ו׳) ביאר דשיטת הרמב״ם כהיש מפריעקב 
(מב:), דהטעם שצריך למחות, כדי שידע ליזהר בשטרו, וכיון הרמב״ן לקמן 

(סק״ג) הש״ך דבגודרות אין שטר ליכא חזקה, דלא הוה ליה למחויי. אבל 
כתב, דלא פליגי, וכולי עלמא סברי, דבהמה כעבד שאיכא חזקה בשלש 

שונים, שנים, וכדמוכח בגמ׳, וכן הרמב״ם. והאריך, דכן נראה מכל הרא
הרשב״א, עיין בדבריו שהאריך). ושיטת ( וממילא כך פסק השולחן ערוך

(כח.), דדוקא עבדים חזקתן ג׳ שנים, כיון דהם עושים פירות במתני׳ לעיל 
תדיר, אבל גודרות, אין צריך ג׳ שנים, אלא חזקתן לאחר שנה או שנתיים, 

 כפי שדרך הבעלים להקפיד.

בקצות החושן הקשה עריסה כו׳. גמ׳, אמר רבא אם היה קטן מוטל ב) ט

(סימן קלה סק״ב), הא עבדים בני שטרא נינהו, ואמאי יש לו חזקה לאלתר, 
הא איכא ריעותא דאחוי שטרך. ותירץ, דבמקום דאיכא ראיה גדולה, לא 

ובקובץ שיעורים (לה:). לעיל אמרינן אחוי שטרך, וכדלי ליה צנא דפירי 

ה ראיה גמורה, אלא קיימא כנגד (אות קס) תירץ, דטענת אחוי שטרך, אינ
הראיה של החזקה, ולכך בקרקע אזלינן בתר מרא קמא, ובמטלטלין אין 

 מוציאין מהמוחזק.

דהיינו דוקא בחידושי הר״ן, כתב  גמ׳, יכול לטעון עד כדי דמיהן.) י
כשטוען דמים מן הבעלים, אבל אם רוצה לתפוס העיזי עצמן, עד שיפרעו 

ו יותר מכדי דמיהן, ואין הבעלים יכול לו הבעלים, יכול לתבוע אפיל
(סימן המרדכי בבבא מציעא להוציא מידו, שהרי יש לו מיגו. וכן הביא 

דאינו יכול הראבי״ה, תג), בשם הרבה ראשונים. אמנם כתב דשיטת 
 לתבוע, אלא עד כדי דמיהן, ואפילו אם יתפוס העיזי.

אי קא משמע אם כן מד״ה תא שמע, (כ:) התוס׳ בגיטין . הקשו גמ׳, שם) יא
לן ריש לקיש, הא מתני׳ היא דלא הוי חזקה בעבדים עד ג׳ שנים. ותירצו, 
דממתניתין לא שמעינן אלא עבדים שהם בני דעת ועיילי מנפשייהו, אבל 

גודרות, הווה אמינא דאין דרכם לילך לבית איש נכרי, והוה חזקה, קא 
ירץ, דהווה (יח: מדפי הרי״ף) תובנמוקי יוסף משמע לן ריש לקיש דלא. 

אמינא דוקא עבדים שהם בני דעת לא הוי חזקה, דאיכא למיחש שמא 
 הקניטו רבו, קא משמע לן דגם גודרות.

צאן וכל דבר המהלך ּגֹוְדרֹות רשב״ם ד״ה הגודרות אין להן חזקה, ) יב
(אות ס׳), דסברא הוא דכל דבר המהלך הפלפולא חריפתא בדרכים. ביאר 

 ).פד:(בכתובות בקרא  בדרכים, וכן מוכח בסוגיא דההוא

וקיימא לן האי מהימן בשבועה. וכן רשב״ם ד״ה יכול לטעון, בתוה״ד, ) יג
(יט. מדפי הרי״ף). וביאר, דאף דאיכא מיגו דאי בעי אמר הנמוקי יוסף כתב 

לקוחין הם בידי, מכל מקום לאו מיגו גמור הוא, דהוי מיגו דהעזה, ולא 
 בועה.מהני אלא לאיפטורי מממון, ולא לאיפטורי מש

ומיירי הכא שזמורות לא הוסיפו תוס׳ ד״ה הכי גרס ר״ח, בסוה״ד, ) יד
(יח: מדפי הרי״ף), בהגהות חות יאיר מאתיים כו׳ ואין זה דוחק כו׳. הקשה 

(פי״ב מטוען והמגיד משנה  איך אפשר שבשלש שנים לא הוסיף מאתיים.
 סבירא ליה, דדוחק לומר דהוסיפו הפירות דהרמב״םונטען הי״ב) כתב,  

 ולא הזמורות, ולכך פירשה שאכל באיסור.

 

 דף לו ע"ב
דלאו דוקא יום אחד, שהרי הריטב״א, כתב גמ׳, אפילו יום אחד נמי. ) טו

ודאי יש לומר, דחשיב ניר דחודש מניר דיום אחד. אלא הכי פירושו, דאי 
משום ניר, מאן פסקא דליתני חודש אחד, טפי מיום אחד, הא אין זמן קצוב 

פי מה שהוא, ולכולי עלמא אין הניר חזקה אלא בשנר לניר, אלא הכל כ
משמע, דכיון שיכול לעשות ברשב״ם ד״ה אפילו יום אחד, כל הצורך. אבל 

 ניר ביום אחד מהני לחזקה נמי בכך.

הריטב״א, פירש  גמ׳, לא עביד איניש דכריבו ליה לארעיה ושתיק.) טז

 יר נמי.דהיינו כרבי והדר זרעי, דאי רק כרבי אפילו כל שלש שנים נ

הרשב״ם ד״ה פירא פירש גמ׳, פירא רבא ופירא זוטא איכא דיניהו. ) יז

דלר׳ ישמעאל בעינן תבואה הגדילה בשלושה חדשים, ולרבי עקיבא רבא, 
הקשו, הא ד״ה שלשה חדשים (כח.) ובתוס׳ לעיל סגי בגדלה בחודש אחד. 

אמרינן בגמ׳ לעיל (כח:), דאספסתא בתלתא ירחי הויא חזקה לרבי 
. ולכך פירשו, דנחלקו כמה זמן צריך שיגדל הפרי ברשותו. ישמעאל
תירץ, דהתם איירי במשרא דאספסתא, דקא אכל כדאכלי אינשי, והרמב״ן 

 אבל מתניתין איירי בשדה תבואה.

הרשב״ם ד״ה אפילו שיטת גמ׳, ת״ר ניר אינו חזקה וי״א הרי זה חזקה. ) יח

היינו ביום אחד  דלמאן דאמר ניר הוה חזקה,יום, וד״ה ילמדנו רבינו. 
, מהא דאמרינן בסמוך, בחידושי הרמב״ן ובחידשי הר״ןשעושה ניר. והקשו 

בשיטת רב מאי לאו למעוטי ניר, דמשמע דניר נתמעט מכללא, והרי 
להדיא אמרו חכמים, דלא סגי ביום אחד, אלא בשלש שנים שלימות. 

ואינו כתב, דצריך לגרוס, מיום ליום למעוטי ניר, דהוא מפורש והרשב״א 
מכללא. עוד הקשה הרמב״ן, איך הויא חזקה ביום אחד, דלמא לא שמע 

דכיון שיש שנה אחת של זריעה, כבר  ולא ידע מי נרה. ותירץ הרשב״א,
הרמב״ן שמע והוה ליה למחויי, כיון דניר חשיב לאכילה אחת. אבל שיטת 

 דהצד דניר הוה חזקה, היינו שעולה לחשבון השנים, ואיירי בירדוהר״ן, 
בתחילת השנה, ונר אותה, ונטרה כל השנה, דעלתה לו שנה. וכן שיטת 

 התוס׳ ד״ה למעוטי מאי.

הריטב״א, כתב  גמ׳, מימר אמר כל שיבא ושיבא דכרבו לעייל בה.) יט

דאינה חזקה היינו, שיהא נחשב לכל השנה, אבל אם נר וזרע באותה שנה 
שהחרישה אזי כשמונים לו שלש שנים, מונין לו מתחילת הניר, כיון 

(כח.) מיום אל יום, לאו דוקא,  לעילנצרכת לתיקון הזריעה. והא דתנן 
שהרי אי אפשר שתהא האכילה מיום ליום, כיון דשדה הבעל הוא. אבל 

פליג, וכתב, דאין מונין לו משעת הניר, משום דאין אדם בחידושי הרמב״ן 
 מקפיד בהאי חרישה ולא הוה ליה לבעלים למחויי.

הרשב״ם ד״ה זו דברי, כתב הודה אמר רב זו דברי כו׳. גמ׳, דאמר רב י) כ

דלרב בעינן ג׳ שנים מיום ליום, ולא אזיל בתר לקיטת ג׳ פירות של ג׳ 
(כט.) טעמא דרבנן משום דתלת שנין  לעילשנים. והא דביארה הגמ׳ 

מיזדהר איניש בשטריה, היינו אליבא דרב, אבל לשמואל אין זה טעם 
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(כח.), אם כן מאי והרשב״א לעיל כאן ב״ן בחידושי הרמהחזקה. והקשה 
בעי בגמ׳ מאי ביניהו, הא טובא איכא ביניהו, דלרב בעינן ג׳ שנים, 
ולשמואל סגי בג׳ אכילות. ועוד, אי לא תליא לרב אלא במשך זמן של ג׳ 
שנים אמאי לא מהני אפיק כורא ועייל כורא, או בתפתיחא. והרשב״א 

ינהו, אבל קשה מגודא דערודי. ולכך כתב, דבשלמא הנך מימרא דר׳ נחמן נ
פירשו, דלכולי עלמא טעמא דחזקה, משום דתלת שנין מיזדהר איניש. 
ומכל מקום אין זה תלוי בשנים גרידא, אלא באכילת פירות של ג׳ שנים, 
דכיון שאכל פירות של ג׳ שנים, ולא מיחו בו, אינו שומר השטר, וגם לרב 

מקוטעות, אבל לעולם אין צריך  דאמר מיום ליום, לא אתי אלא לאפוקי
 ממש מיום ליום, ולכך מקשינן מאי בינייהו.

בעליות דרבינו יונה כתב גמ׳, אמר אביי דקל נערה איכא בינייהו. ) כא

כח. ד״ה ולענין), דלשמואל נמי ג׳ שנים שלמות בעינן, ולא הוי  לעיל(
חזקה במקוטעות אף שגדר ג׳ גדירות, והראיה מדלא קאמר מקוטעות 

בינייהו. והא דפשיטא ליה לתלמודא, דלא מהני מקוטעות לשמואל, איכא 
היינו משום דאם למד משור המועד, הוה ליה למימר, דאסף תבואתו ומסק 
זיתיו וכנס קייצו הוה חזקה, ומדקאמר ג׳ גדירות וכו׳ מוכח דסבירא ליה 
דטעמא דג׳ שנים משום דעד תלת שנין מיזדהר איניש וטפי לא, ואם כן 

 עינן ג׳ שנים מיום ליום כרב ולא פליג אלא בדקל נערה.ודאי דב

(כח.), דשמואל סבירא בעליות דרבינו יונה לעיל ביאר  גמ׳, דקל נערה.) כב
ליה, כיון שדקל זה עושה בשנה ומחצה, פירות ששאר דקלים עושים בג׳ 

 שנים, סגי בכך, דהוה כג׳ אכילות של ג׳ שנים.

י״ב חודש ושני ימים. בסוה״ד,  רשב״ם ד״ה ילמדנו רבינו ניר הוי חזקה,) כג
הא אפילו נימא דניר הוי חזקה, לא מהני שני ימים המרומי שדה, הקשה 

אלא לר׳ ישמעאל ואנן כרבנן קיימא לן. ותירץ, דהרשב״ם אתי לתרץ 
ומשום הכי פירש דהשאלה היא, אי מהני ב׳ תוס׳ ד״ה למעוטי, קושיית 

 ל ור׳ עקיבא.ימים, ולא ידע כלל דחכמים פליגי על ר׳ ישמעא

היפה עינים, דקל ילדה ובחורה כו׳. כתב רשב״ם ד״ה דקל נערה, ) כד

הירושלמי בפרקין דנראה לפרש, שלא עברו עליה שני ערלה, וזה על פי 

 (הלכה ב׳), דשני ערלה ביניהון.

במסורת הש״ס ונראה דדוקא כו׳. תוס׳ ד״ה היו לו שלשים אילנות, ) כה

׳ לבית סאה, וכן הביא מהמהרש״ל. הגיה, אבל אילנות גדולות, ממטע ט׳, ג
כמו דאיתא לפנינו מהרש״ל, דההג״ה טעות, כי גירסת הרש״ש, וכתב 

בשמו, ובמהרש״ל טעות סופר. וכתב  במהרש״אבתוס׳, וכן הוא 
דאף שהדין דין אמת, דתשעה אילנות גדולות, ממטע שלשה המהרש״א, 

ין כאן מקום לבית סאה, אינה חזקה, מכל מקום, דברי התוס׳ מוכיחין, שא
להגיה, שכתבו בסוף דבריהם, והני אילנות לא בגדולים איירי וכו׳, ולפי 
הגהת המהרש״ל, הרי כבר כתבו כן בריש דבריהם. והלכך גרס כנוסחאות 
הישנות, דקשיא לתוס׳, אמאי איירי בשלושים אילנות ממטע י׳ כו׳, ולא 

ה, דהוה ליה בשלשה אילנות, כדנקט גבי מכר, לפי ערך ממטע י׳ לבית סא
תש״ן אמות לשלשה אילנות, ואכל כל אחת בשנה, ותירצו, דלא הוי חזקה 

 משום דלא הוי בזי בזו.

במרומי אלא ג׳ בכל שנה. כתב ה ממטע י׳ לבית סאה, בתוה״ד, ״ד ׳תוס) כו

 צריך לומר שליש במקום ג׳.שדה, 

בעליות ושמא יש לחלק בין מכר לחזקה. ה ממטע, בתוה״ד, ״ד ׳תוס) כז

הביא להאי חילוק בשם רבותינו ז״ל, וכתב, שלא עמד על נה, דרבינו יו
דבריהם, כי מה טעם לחלק ביניהם הרי שניהם תלויים בדרך נטיעה, 

 ובשניהם אין קניית קרקע במפוזרין.

דחה, בעליות דרבינו יונה אבל גבי הקדש ביניקה תליא מילתא. בא״ד, ) כח
ן מכר מלדין דסתמא דמילתא אדרבה, דין הקדש איכא לדמויי טפי לדי

 חזקה.

כוונתם, דלענין המהרש״א ולפי זה נמי ליכא למימר כו׳. ביאר בא״ד, ) כט
חזקה ליכא למימר דתליא בפלוגתא דתנאי כמו במכר והקדש, דמכל מקום 

 תקשי מאביי דהתם דסבר כר׳ נחמן, אאביי דהכא.

 

 דף לז ע"א
ו העליות דרבינכתב גמ׳, לאו מי אמר ר׳ ישמעאל חד פירא הויא כו׳. ) א

דהא דתנן אסף את תבואתו ומסק זיתיו וכו׳, היינו בנטועין מטע יונה, 
עשרה לבית סאה, וטעמא דמילתא, דכיון שבשיעור זה נקנית הקרקע 
בקניית האילנות, ולא בעי להחזיק בקרקע בפני עצמה, לכך סגי באכילת 
הפירות הצומחין באילנות, אף דמקצתן לא אפיק. ובזה ביאר (בד״ה והוא 

(כט:) איתא, ״אכלה כולה חוץ מבית רובע קנה כולה דלעיל ), דאף דבזעי
חוץ מבית רובע״, שאני הכא, דכיון שכל הקרקע נצרכת לאילנות, ומחזיק 
בקרקע על ידי חזקת האילנות, לכך הויא חזקה באכילת פירות הצומחין, 
אבל כשמחזיק על ידי חזקת קרקע, הרי בידו להחזיק בכולה בזריעה 

 , הלכך לא קנה אותו הבית רובע דלא אחזיק ביה.ובמשטח פירי

דקאי על לא הרשב״ם ד״ה והוא דבזאי, פירש  גמ׳, והוא דבאזי באזוזי.) ב
הרשב״א, אפיק, דדוקא אכלן על ידי פיזור, שאכל ג׳ בכל בית סאה. וכתב 

דלפי פירוש זה, שלשים אילנות דוקא, ולאו דוקא שלשים, אלא שיש שם 
לך, אבל שלשה הנטועים ממטע עשרה לבית הרבה שמפוזרין אילך ואי
לפירוש זה, אמאי לא הויא חזקה, אטו הראב״ד סאה לא. והביא, דהקשה 

בדידיה תליא מילתא, הא אכל כל מאי דאפיק, ומאי הוה ליה למיעבד. 
ולכך פירש הראב״ד, דקאי אסיפא, דאם אפיק ולא אכיל לא הויא חזקה, 

דשמיט ואכיל, אבל אכלן רצופין דדוקא היכא דאכלה בפיזור, דדמי כמאן 
הויא חזקה. ולפי פירושו אתיא מתניתין בכל ענין, ואפילו בנטועין אלו 
שורה לעצמן ואלו שורה לעצמן, וגם שלשים לאו דוקא. אך הקשה 
הרשב״א לפירושו, היאך אפשר דאפיק ולא אכיל דתיהוי חזקה, ואף שאכל 

 קצה אחד רצוף.

דאיירי הריטב״א, ביאר יק בקרקע כו׳. גמ׳, זה החזיק באילנות וזה החז) ג
שנתן או מכר לשניהם יחד, דאילו קדם אחד בזכייתו, ודאי שקנה הכל, 
דכל שהוא ממטע עשרה לבית סאה, זה טפל לזה, דאם קנה אילנות קנה 

 קרקע, ואם קנה קרקע קנה אילנות.

דקאמר הריטב״א, ביאר  גמ׳, פשיטא מכר קרקע ושייר אילנות לפניו כו׳.) ד
א, דהא חזינן דאפילו משייר שני אילנות לבדם קנה קרקע, כל שכן פשיט

 אם משייר שלשה מטעמא דאמרינן הכא.

(פכ״ד ממכירה ה״ח), דמוכר קרקע הרמב״ם כתב  גמ׳, יש לו קרקע.) ה
הראב״ד, ושייר את האילנות, הרי זה יש לו חצי הקרקע כולה. והקשה 

ילנות, אין לו חצי דאין לזה שורש מהגמ׳. ומסיק, דאפילו שייר כל הא
הקרקע, אלא תחתיהן וביניהן וחוצה להם כמלא אורה וסלו. וכן כתב 

שם) במגיד משנה (ועיין ד״ה דקא מכחשי. (עמוד ב׳) הרשב״ם לקמן 
 שפירש שיטת הרמב״ם.

הרמב״ם לשון בזיעה כלומר כו׳. אבל  רשב״ם ד״ה והוא דבזאי בזויי,) ו

דהרמב״ם הראב״ד, ושלל. וכתב (פי״ב מטוען ונטען ה״כ), פירש לשון ביזה 
 המגיד משנהטעה, והפירוש מלשון בזעיה בזועי, דהיינו פיזור. וביאר 

דהרמב״ם פירש הגמ׳, דאביי אתא למימר, דמפוזרין דוקא  (בהלכה יט),
הויא חזקה, ונשמע מדברי רבי ישמעאל. ובודאי התבואה מפוזרת בכל 

הדין באילנות אלו  השדה, וכן הזיתים והקיץ, שכן דרך בני אדם, וכן
דדוקא מפוזרין, והוא הדין דלא אפיקי השאר, אבל אי אפיקי לא הויא הנך 
שאכל חזקה, ובדאפיקו נמי, הא דלא הויא חזקה, היינו דוקא שהעם בזזו 
שאר אילנות, אבל אם הניח פירותיהן עליהן, הואיל ואכל אילן מכאן 

 סף כל הפירות. ואילן מכאן מכל השדה, עלתה לו חזקה לכל, אף שלא א

הקובץ ושדה שלם לא הוי חזקה לשדה אחר. כתב בא״ד, בתוה״ד, ) ז

(אות קסב), דלהאי טעמא לא בעינן פיזור באותה שדה עצמה, שיעורים 
ד״ה היו לו, (לו:) תוס׳ לעיל אלא העיקר שיהא בכל שדה, ודלא כשיטת 

 שפירשו, דבעינן שיהו מפוזרין גם באותה שדה עצמה.

וקשה לר״י דלא הוה ליה כו׳. יק באילנות, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה זה החז) ח
תירץ קושייתם, דנקיט ליה הכא, משום דמינה שמעינן בחידושי הריטב״א 

לחזקת ראיה, דכל מה שהוא קונה בחזקת קנין, הוא זוכה בחזקת ראיה 
 כשבא בטענה.

הריטב״א, ועוד דאמאי נקט חזקה טפי משטר וכסף כו׳. תירץ בא״ד, ) ט

משום דשייכא אף בזוכין מן ההפקר ביחד. עוד תירץ, דגבי דאיירי בחזקה, 
מכר ומתנה, שכיח שמכר או נתן לזה אחר זה, ואפילו הכי בשעת זכייה 
זכו ביחד, דהחזיקו באותו זמן, אבל בכסף או קנין אחר, אילו נתן בזה אחר 
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 זה, האחד קדם וזכה הכל.

 

 דף לז ע"ב
דאין לו הריטב״א, פירש . גמ׳, אמרי נהרדעי אכלן רצופין אין לו חזקה) י

חזקה בקרקע, דכיון שהקונה אילנות רצופים לא קנה קרקע, הא נמי אין לו 
 חזקה לקרקע דלעקור הם עומדים, וכחזקה שאין עמה טענה היא.

דשיטת רבא לגבי הריטב״א, כתב גמ׳, אלא אמר רבא מכרן רצופין כו׳. ) יא
קרקע, הוי חזקת ראיה ברצופין, כך היא, דאם טוען אחר שלש שקנה 

חזקה, אבל כשהוא מודה, שלא קנה אלא אילנות סתם, בעינן נמי לרבא, 
ד״ה ממטע (לו:) תוס׳ לעיל שלא יהו רצופין או מפוזרין. ותירץ בכך קושית 

מדקיימא לן הכא, רשב״ם ד״ה ממטע עשרה, (הראשון) שהקשו לפירוש 
טענת אכלן רצופין הויא חזקה, ולפי דבריו תירץ, דהתם איירי, שבא ב

אילנות בלבד, מה שאין כן הכא. עוד תירץ דמי יימר, דאביי דלעיל, סבירא 
 ליה כרבא, ולא כנהרדעי.

ביאר שיטתו, בחידושי הרמב״ן כשייבש האילן.  רשב״ם ד״ה לימא ליה,) יב
דהרי בקנה שני אילנות, נהי דאין לו קרקע, היינו כשמתו, אבל מחיים, לא 

ש מפרשים, שיאמר לו שקול אילנך מצי למימר עקור אילנך. אמנם כתב די
מחיים, דשאני התם, שמכר לו אילנות, ואי הוה מצי למימר ליה שקול 
מחיים, לא מכר לו אילנות, אלא עצים. אבל הכא, כיון דלרבי עקיבא מוכר 
בעין יפה מוכר, אי לא שייר קרקע לפניו, אמרינן דהאילנות דשייר לעצים 

 ד״ה לימא.(עא:) תוס׳ לקמן שיירינהו, ויטלם מחיים. וכן פירשו 

דמילתא דרבא רשב״ם ד״ה האמצעים, פירש גמ׳, אמר ר׳ זירא כתנאי. ) יג
דיש מפרשים, דר׳ זירא אתא הריטב״א, כרבי שמעון ולא כרבנן. וכתב 

לאפלוגי ארבא, ולמימר, דההיא דרבא יחידאה היא. ואף על פי כן הלכה 
 כרבא, שמכריע כרבי שמעון.

או בשדה גדולה ואומר שייר קרקע, בתוה״ד, תוס׳ ד״ה מכר אילנות ו) יד
כתב, דאפילו אי לא אמר שמשייר כל ובעליות דרבינו יונה בפירוש כו׳. 

הקרקע, אלא שאמר סתם שמשייר קרקע, ודאי כוונתו לשייר נמי הקרקע 
הצריך לאילנות, דאילו שאר הקרקע לא הוצרך לשיירו, שהרי ידוע שאם 

 אלא הקרקע הצריכה להם.מכר אילנות, אין כל השדה מכורה 

ובשני אילנות מיירי כו׳. רשב״ם ד״ה פלוגתא דרבי עקיבא, בתוה״ד, ) טו
דהקשה, ממה נפשך הרב אב בי״ד. בשם בחידושי הרשב״א וכן הוכיח 

במאי עסקינן, אי בשלשה אילנות אפילו רבנן מודו, ואם בשנים אפילו רבי 
ן דלא שייר מידי, עקיבא מודה. ותירץ, דעסקינן במוכר שני אילנות, וכגו

דאין לו עוד אילנות, ולכך קנה קרקע לרבי עקיבא, והא דתנן בשני אילנות 
לא קנה קרקע, איירי בששייר אילנות אחרים בתוך שדהו, ולכך שייר כל 
הקרקע לעצמו. והרשב״א דחה דבריו, כיון דאין האילנות ששייר, צריכין 

 לקרקע, שהאילנות שמכר נטועין בה.

כגון שנטועין יותר מעשרה בבית סאה. ן רצופין, רשב״ם ד״ה מכר) טז
(פג.), דלקמן דדברי הרשב״ם אינם מתאימים עם הסוגיא הרש״ש, הקשה 

 (השני). והביא,ד״ה ממטע (לו:) תוס׳ לעיל שהביאו התוספתא וגם לא עם 

 (יט: מדפיו) פירש, שאין ביניהן ד׳ אמות.שהרי״ף 

לזרוע מקום האילן. ביאר ועוד שרוצה תוס׳ ד״ה דאי לא מצי, בסוה״ד, ) יז
דבאילנות משמע להו לתוס׳, דאם אין לו קרקע, אם מתו נמי המהרש״א, 

לא יטע אחרים במקומן, כההיא דקנה ב׳ אילנות, דאין לו קרקע. מה שאין 
 כן בבור ודות, ודאי דאף אם נפלו בונה אחרים במקומן.

 ואין צריך להרחיק זרע ד׳ אמות אלא שלשהתוס׳ ד״ה אינו כרם, ) יח
(פ״ז מכלאים ה״ב בביאור ההלכה ד״ה ומרחיק), בדרך אמונה טפחים. כתב 

משמע, דאין הרשב״ם ד״ה על פחות, דשיטת תוס׳ כהרמב״ם, אבל מדברי 
צריך להרחיק כלל מהם, והיינו כמאן דאמר בירושלמי, שמותר להדלותן 

, דמותר רבינו גרשום על גבי זרעים, דכמאן דליתנהו כלל דמי. וכן כתב
 א זרע לכרם.להבי

 

 דף לח ע"א
וקשיא לר״י דבהדיא קתני וכו׳. תוס׳ ד״ה קני ליה משיפוליה, בתוה״ד, ) א

, עוד הקשה, דרבא הוה ליה להקשות בחידושי הרמב״ןוכן הקשה 

הרמב״ן הר״ן והריטב״א, ממתניתין, ולא מכורכמא דרישקא. ולכך פירשו 

חתיהן וביניהן דנהרדעי אתו למימר, דהא דתנן אין לו קרקע, הני מילי ת
וחוצה להן, ושאם מתו לא יטע אחרים תחתיהן, שלא יהו שרשיו וענפיו 
מכחישין את של חבירו, אבל מקום האילן עצמו, קנה לעולם, ואם מת 
הדקל, מצי למיחפר בה בור שיח ומערה, או לאוקמי בה חיותא ומשטח 

ונטען  (פי״ב מטוען והמגיד משנהפירי, (והריטב״א הוסיף, אף למזרע בה). 
הי״ח) כתב, דעיקר הפירוש בדברי נהרדעי, דקנוי לו לשטוח פירות או 

 ובלחם משנה. הרמב״םלחפור בו, וכמו שהסכימו הראשונים וכן דעת 
כתב, דאפשר שכוונת המגיד משנה לפירוש הרשב״ם, כיון דקצת קשה 

 לפירוש הראשונים, מאי שנא שטיחת פירות מנטיעת אילן אחר במקומו.

הרשב״ם, ד״ה דאי פירש לא תימא הכי הני משכנתא דסורא.  [גמ׳, דאי) ב

דסלקא דעתך דלא הויא מחאה, אלא בטוען פלניא גזלנא הוא, אבל לא, 
מחאה כי האי גוונא, שאומר דאין לו אלא אילן, או במשכנתא וכדומה, 

 .אינה מחאה. וצריך ביאור, בטעמא דמילתא]

יהודה לא משום  וטעמא דר׳רשב״ם ד״ה אמר רבי יהודה, בתוה״ד, ) ג
ביד רמ״ה אבל ד״ה אלא כדי. (לט.) רשב״ם לקמן דתלת שנין כו. וכן כתב 

כתב, דר׳ יהודה לא פליג אטעמא דתלת שנין מיזדהר כו׳, דאי פליג, אמאי 
בעינן ג׳ שנים לחזקה, כיון דמחאה שלא בפניו, למסקנה הויא מחאה, יהני 

מע הבעלים, אלא על בתרי שנין מדלא מיחה, כיון דאחר שנתיים, כבר ש
כרחך, דר׳ יהודה נמי אית ליה לטעמא דתלת זבין מיזדהר, והא דקאמר 
דבפניו לאלתר הויא חזקה, היינו משום, דמחזיק גופיה מכי ידע דחזי ליה 

 מרי ארעא ושתיק, סמכה דעתיה דתו לא תבע ליה, ולא מזדהר בשטריה.

עותיו של שאדם המחזיק בקרקתוס׳ ד״ה מחאה שלא בפניו, בתוה״ד, ) ד
, ד״ה אלא מעתה(כח:) התוס׳ לעיל חבירו אית ליה קלא כו׳. וכן כתבו 

(פי״א מטוען הרמב״ם אבל שיטת  דהחזקה תמיד נשמעת, ורק המחאה לא.
ונטען ה״ב), דטענת הבעלים, שלא שמע מהחזקה, כיון שאין השיירות 

ב״ם ברש(סימן קמ״ג סעיף א׳). וכן נראה בשולחן ערוך מצויות. וכן מבואר 

לקמן וכן ד״ה א״ל אנא בשוקי בראי, וד״ה בשוקאי הוה טרידנא. (ל.) לעיל 

דבשעת בחידושי הרשב״א  וכן כתבד״ה מחזיקין בנכסי בורח. (עמוד ב׳) 
חירום, לא אזיל מאן דאית ליה קרקע לבי דינא לחקור, וכן המחזיק אינו 

שהמחאה לא  ד״ה היה, רשב״םחוקר. [אמנם צריך עיון אמאי פירש 
 .נשמעת ולא פירש שהחזקה לא נשמעת (א.ב.)]

כתב להאי בעליות דרבינו יונה שהוא חוקר ושואל על נכסיו. בא״ד, ) ה
בשיטה טעמא, והוסיף, ועוד שאין המחאה מפורסם כמו החזקה. וכן כתב 

דמחזיק בקרקעות חבירו, מילתא דתמיהא תוס׳ הרא״ש, בשם מקובצת 
 היא, ואית לה קלא.

דר׳ הרשב״א, ביאר דה לא אמרו שלש שנים כו׳. מתני׳, אמר רבי יהו) ו
יהודה סבר, דאפילו בשעת חירום, אי אפשר שלא שמע שהחזיק, והיה לו 
למחות, דאף המחאה אי אפשר שלא תשמע במשך שנה. [לכאורה מלשונו 
ש״אי אפשר שלא שמע המחזיק״, משמע שאם היה ספק, לא אמרינן דהוה 

) כתב, דהוה ליה למחויי, כיון (אות ג׳ביד רמ״ה ליה למחויי. אמנם 
 .דמטיא ליה למחזיק. (א.ב.)] דאפשר

בעיר אחרת נמי לא תיהוי מחאה כו׳. רשב״ם ד״ה אפילו היה ביהודה ) ז
דמשמע מדבריו, דבאותה העיר, הפני שלמה, ובחידושי החתם סופר, כתבו 

דגם בעיר  לעיל ד״ה אי קסבר,פשיטא דהוה מחאה, והקשו ממה שכתב 
מחאה שלא בפניו הויא מחאה או לא. ותירץ הפני שלמה,  אחת, תליא אי

דכונת הרשב״ם הכא לומר, דבאותה העיר, אפילו אי מחאה שלא בפניו 
לא הויא מחאה, מכל מקום הוי חזקה, דצריך לבא לפניו ולמחות, וכמו 

 ד״ה אלא מעתה.(כט.) תוס׳ לעיל שכתבו 

לכל המלכיות  הוא הדיןרשב״ם ד״ה ומאי שנא יהודה וגליל, בתוה״ד, ) ח
לפירוש הרשב״ם, דנמצא תוס׳ הרא״ש, בשם השיטה מקובצת כו׳, הקשה 

בגיטין שסתם יהודה וגליל כשעת חירום דמי, אבל שאר מדינות לא. והא 

(ד:) איתא להיפך, דשכיחי שיירתא טפי מיהודה לגליל משאר מלכיות. 
 ולכך פירש כפירוש השני שהביא הרשב״ם, ומה שהקשה הרשב״ם לפירוש

זה, לא קשיא, דכן דרך התלמוד דמעיקרא מפרש, ומשני, והדר פריך אכתי 
תקשי מאי שנא, ולא הדר מפרש כדפריש מעיקרא. וכתב, דאדרבה 
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לפירוש רשב״ם גופיה, קשה טפי, דהא לעיל לא פריך משאר מלכיות, וטפי 
 הוה ליה לפרושי השתא.
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והנמוקי ילה לחזר כו׳. לפי שהאשה רגתוס׳ ד״ה דסתם יהודה בתוה״ד, ) ט

(יט: מדפי הרי״ף) כתב, דגבי גט, כיון דאיכא בתי דינין דקביעי, כל יוסף 
מאן דאית לה גיטא, לבי דינא קא אזלא, ואינהו דקו במילתא, עד דמשכחו 
קצת שיירות, אבל גבי חזקה אינו כן, דמי שיש לו קרקע במקום אחד, לא 

מי עומד בקרקעו, וגם המחזיק  אזיל לבי דינא לחקור אם בא אדם, להודיע
תירץ, דיש זמנים שאין חירום בין יהודה ובעליות דרבינו יונה אינו חוקר. 

וגליל, וכגון שאין בתי דינין קבועין, ודייק כן מלשון הגמ׳ ״סתם יהודה 
וגליל״, וכן הלשון ״משנתינו בשעת חירום שנו״, דמשמע שיש זמנים 

תירוץ, כיון דמשנת גיטין ומשנתינו דחה להאי והרשב״א, דשכיחי שיירתא. 
 בזמן אחד נשנו, והיאך שנאן רבי כל אחת לגבי זמן אחר.

ד״ה כיון דאיכא, (ד:) בתוס׳ גיטין ואם תאמר והא דאמרינן וכו׳. בא״ד, ) י

ביארו קושיתם טפי, דגבי מחוזא משמע איפכא. [ואפשר, שקושיתם אינה 
י מחוזא הולכים, ולא דבנד״ה והא רבא, (ו.) בתוס׳ גיטין אלא לשיטתם 

שאין מכירין בד״ה דניידי, דפירש שם לרש״י מספיקים לקיים אבל 
 החתימות, לא קשיא. (א.ב.)]

דכשחותמין על הגט במחוזא והולכין להן אין דרך בא״ד, בסוה״ד, ) יא
משמע דאילו היו צועקין (אות קסד), דהקובץ שיעורים שיצעקו כו׳. כתב 

ויעידו  ,עדים אחריםמיכן אחר לואו בעיר, היה אפשר לקיים השטר, שיב
, דמהני עד מפי עד שום, דסברי התוס׳ומ .שמענו אומרים אנחנו חתמנו
כתב, ולא מיפסל משום מפי  על ידי קיוםבקיום שטרות, כמו דמהני ב

משמע, דלא מהני ד״ה כיון דאיכא, (ד:) תוס׳ בגיטין וכתב, דמלשון  .כתבם
ן דניידי לא ימצא קיום כשיצטרך עד מפי עד, שכתבו, דלענין קיום, כיו

להם. והיינו, דאין הטעם משום דלא צועקים, אלא כיון שהלכו, ואף אם 
 היו צועקים לא מהני, דבעינן דהם עצמם יקיימו.

והאי דנקט בורח לאו דוקא. רשב״ם ד״ה מחזיקין בנכסי בורח, בסוה״ד, ) יב
נא הוי דבאיניש אחריכתוס׳ ד״ה אין מחזיקין, דסבר הפני שלמה, ביאר 

חזקה, ומשום הכי בלישנא קמא דאין מחזיקין, לא פירש דבורח לאו דוקא, 
 אלא דוקא באיכא דאמרי מחזיקין.

אמר ר׳ נחמן קרא מסייע ליה רשב״ם ד״ה אמר ליה פשיטא, בתוה״ד, ) יג
ד״מר״ היינו שמואל, שהיה רבו של ר׳ נחמן, וכן המהרש״א, למר. ביאר 

לשמואל. וכתב, דיש לפרש, דהכי , דמסייע הוא בירושלמיאיתא בהדיא 
קאמר, דמשמע, דעל פי המלך השיבו לה, אבל מדינא לא היו משיבין לה, 

 דמחזיקין בנכסי בורח כשמואל.

בחידושי היכי מוכח לעיל דלרבנן כו׳. תוס׳ ד״ה אין מחזיקין, בתוה״ד, ) יד

כתב, דהראיה מרבנן, מדקתני יהודה וגליל דלא הויא חזקה, ולא הרמב״ן 
רח, דדוקא יהודה וגליל, דליכא איניש דאזיל, ולא תשמע המחאה, קתני בו

 אבל בבורח שתשמע, שפיר הויא חזקה, דיכול למחות שלא בפניו.

גמ׳, מיחה בפני שני בני אדם שאין יכולין לומר לו לא הויא מחאה. ) טו

מב.), דאמרינן רגלים לדבר שמכרה לו, ובוש  לקמן(בחידושי הרמב״ן  ביאר
ה בפניהם דוקא, ומשום הכי ליכא ראיה משתיקתו. הימנו, ולכך מיח

[והוצרך לכך לשיטתו דטעמא דחזקה, משום דמוכח משתיקתו, אמנם 
שהביא שם לא קשיא מידי, שהרי המחאה היא, כדי היש מפרשים, לשיטת 

 שידע ליזהר בשטרו].

נימא חברך חברא אית ליה, ואפילו שאין הריטב״א, הקשה גמ׳, שם. ) טז
מקום תשמע המחאה. ותירץ, דכיון דחזו הנך זקנים  יכולין להלך, מכל

וחולים, דלא מיחה אלא בפניהם, סבורים דקפיד הוא לגמרי, וכאילו אמר 
ביארו, דזקן ד״ה רב פפא (לט.) ובתוס׳ לקמן להם לא תפיקו לכו שותא. 

 וחולה אין יכולים לילך לעיר שהמחזיק שם.

(סימן  הרא״שכתב . גמ׳, פלניא גזלנא דקאכיל לארעאי בגזלנותא כו׳) יז
כח), הוא הדין אי לא אמר פלניא גזלנא הוא אלא אמר ״פלניא קאכיל 

 לארעאי בגזלנותא״.

 אלא אורחא דמילתא נקט. ביאר תוס׳ ד״ה ולמחר נקיטנא, בתוה״ד,) יח

(סימן כח), דאורחא דאינשי למימר הכי, דכאומר להם, אל תתמהו הרא״ש 
אין העת נותן עתה, אבל היום  אם הוא כדברי, למה איני תובעו לדין. דרק

 או למחר תבענא ליה.
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גמ׳, אמר לא תימרו ליה כו׳ רב פפא אמר לדידיה לא תימרו ליה ) א

החפץ (סימן קמו סעיף ג׳). וכתב בשולחן ערוך וכן נפסק לאחריני אימרו. 

(חלק א׳ כלל ב׳ בהג״ה לסעיף ח׳), דלכאורה יש ללמוד מכאן, להתיר חיים 
בגוונא שסיפר באפי תלתא, וציוה שלא יגלו לאותו פלוני,  לשון הרע,

(אות י״ח) כתב, דשמא יש ובבאר מים חיים דמותר לגלות במקרה לאחר. 
 לחלק בין לשון הרע למחאה.

(סימן כח) הרא״ש  נראה לר״י דר׳ פפא אית ליה כו׳.תוס׳ ד״ה רב פפא, ) ב
ק, אלא פליג, וכתב, דאף שאפשר לחלק כתוס׳, יותר מסתבר שלא לחל

כיון דחברך חברא אית ליה, יעבור הקול, אפילו במיחה בפני זקן וחולה, 
שאין יכולין להלך. וכתב הרא״ש, דמשום דר׳ פפא פליג אשמואל, פסקינן 
כוותיה דרב, דמיחה בפני שנים שאין יכולין להלך, הויא מחאה, אף 

 דבעלמא הלכתא כשמואל בדיני.

(סימן קמו סק״ג), הש״ך תב כגמ׳, אמר להו לא תיפוק לכו שותא. ) ג
דאפילו אם אמרו למחזיק שהבעלים מיחה, כיון שאמרו לו שאמר להם 

(שם סק״א), הקצות החושן שלא יצא הדבר מפיהם, לא הוי מחאה. וכתב 
לא יצא ״נראה מדבריו דאם אמרו לו שמיחה ולא סיימו קמיה שאמר ד

רו לו שמיחה ליזהר בשטרו כיון שאמ יהלי דהוי מחאה, דהו ״הדבר מפיכם
כי היכי דאם לא היה מחאה כלל ובאו שנים  ותמה, דהאמחאה גמורה. 

 ,דהוי חזקה ,ונתברר הדבר שלא מיחה ,ואמרו לו למחזיק שמיחה המערער
באמר לא יצא  וא הדיןחה, המדהמחזיק סבור ש ףכיון שלא היה מחאה, א

ה אם לא סיימו קמי ןכם כאילו לא מחה כלל, א י ליההדבר מפיכם דהו
נתברר שאמר להם לא יצא הדבר, דהוי חזקה מעליא כיון דסוף  ךכר ואח

 .סוף המערער לא מיחה כראוי
 לקמן(העליות דרבינו יונה, ביאר גמ׳, הא קאמר לא תיפוק לכו שותא. ) ד

לט: ד״ה עלה בידינו), דטעמא דמילתא, כיון דהוה כמסר להם סוד, ואין 
 להם לגלות את סודו.

תימה אדפריך מר׳ יהודה לסייעיה מרבנן. יה, תוס׳ ד״ה ליתיב אדוכת) ה
דלפום הך סברא דלסייעיה מרבנן, על כרחך דאמרינן המהרש״א, כתב 

ד״ה אין (לח:) תוס׳ לעיל שהחזקה נשמעת טפי מהמחאה, וכמו שכתבו 

ואם כן יש לתמוה נמי, מאי פריך ליתיב אדוכתיה, נימא דהחזקה מחזיקין, 
ולכך צריך לבא למדינה שהמחזיק  נשמעת עד אספמיא, אבל המחאה לא,

בה. ומתוך קושיה זו נמי, הוצרך ר״י לפרש, דרבא היה טועה גם בדברי רבי 
 יהודה, וסבר דהמחאה נשמעת עד לאספמיא.

ורבנן סברי אפילו מיהודה לגליל אין החזקה נשמעת. וכן תירץ בא״ד, ) ו
 , והוסיף, דהטעם דאין צריך לבא למחות מיהודה לגליל, משוםהרשב״א

 דיש חרום ביניהם, ודלא כתוס׳ שפירשו, דגם החזקה אינה נשמעת.

גמ׳, כל מילתא דמתאמרא באפי תלתא לית בה משום לישנא בישא. ) ז

(כלל ב׳ באר מים החפץ חיים וביאר  ברשב״ם ד״ה דמתאמרא באפי.עיין 
שאם אחד סיפר על חבירו, דברי גנות באפי , ד), דלדעתו-חיים אותיות א

כך לילך לאותו פלוני, ולומר לו, פלוני דיבר עליך כך תלתא, מותר אחר 
שהראשון המספר  וכך, משום דחברך חברא אית ליה. ומודה הרשב״ם

ד״ה לית בה, (בעמוד ב׳) התוס׳ עובר על איסור רכילות. אבל שיטת 

שההיתר הוא לראשון שמספר, דכיון שסיפר באפי תלתא, הוה כאומר 
תוס׳, שהרי מפורש בכמה דוכתי, בפניו, דמותר כרבי יוסי. והקשה א

דאסור לגנות חבירו, בין בפניו ובין שלא בפניו, ואפילו בפני בית דין דהוו 
ד״ה כל (טו:) בערכין תלתא. ועל כרחך צריך לומר, דשיטת תוס׳ כשיטתם 

דאיירי באמירה המשתמעת לתרי אנפי, כגון נורא בי פלניא, אבל מילתא, 
יו אית ביה משום לישנא בישא. וכן אם אומר דבר קינטור, אפילו בפנ

(בסימן קנ״ו במוסריו שם). ואם כן ההיתר של רבה בר במגן אברהם משמע 
רב הונא, משום דמסתמא שומר את עצמו לומר באופן שאפילו אם יגיע 

 לאזניו, לא יהא לו מה לתפוס עליו. ועיין באות הבאה.
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באר מים חיים (כלל ב׳ החפץ חיים עיין באות הקודמת. וכתב  שם.גמ׳, ) ח
(פ״ז מדעות ה״ה), דאם נאמרו דברי הגנות הרמב״ם ד), דשיטת -אותיות א

בפני שלשה, כבר נשמע ונודע, ואם סיפר אחד מן השלשה, אין בו משום 
הכסף לשון הרע, והוא שלא יתכוין להעביר הקול, ולגלותו יותר. וביאר 

״ם גם אין דכל ההיתר, בגוונא שיבא במקרה לדבר בענין. ולהרמבמשנה, 
(בביאוריו על המהרש״ל היתר לספר לאותו פלוני, אלא לאחרים. וכן כתב 

הסמ״ג במצוה ט׳), ודלא כשיטת הרשב״ם שהובאה באות הקודמת. עוד 
(רכח), דאיירי בדבר שעל פי דין רבינו יונה בשערי תשובה הביא שיטת 

ולא תורה, לית ביה משום לישנא בישא, כגון בדברים שבין אדם לחבירו, 
עשה תשובה. ולית ביה אלא חשש שיחשדו אותו לחונף, על שלא אמרו 

עליות דרבינו יונה בשם בשיטה מקובצת מתחלה בפניו. וכעין זה, פירש 

, ביארד״ה דמיתאמרא באפי (טז.) בערכין  רש״יבפירוש השני. ובשיטת 

אמרוה בפני ג׳. ונסתפק, אם כונתו הבעלים הראשונים  שהבעלים
דיבה, וכפירוש רשב״ם. או כונתו, שאם אחד סיפר לחבירו, המביאים את ה

ענין עסקו ומסחרו באפי תלתא, הוי כאילו הרשהו בפירוש לגלות. וכתב, 
 דיותר נראה כפירוש האחרון. 
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הרשב״ם ד״ה ומאן כתב גמ׳, לימא בדרבה בר רב הונא קא מפלגי כו׳. ) ט

שון הרע איכא, דקאמר דכל רבותינו מפרשים, דגבי מחאה נמי לדאמר, 
פלניא גזלנא וכו׳, ולאו מילתא היא, דהא מצוה היא לומר לו, כדי שיזהר 

פירש, דהטעם משום לשון הרע, וביאר, דמאן הר״י מיגא״ש בשטרו. אבל 
דאמר בפני שלשה, אית ליה דרבה, ומשום הכי קאמר בפני שלשה, כי 

אמר בפני שנים היכי דלימרו ליה, ולא חייש משום לישנא בישא. ומאן ד
דאית ליה רשות לאפוקה, לית ליה דרבה, אלא קסבר מילתא דמתאמריה 
בפני שנים, אית רשות לאפוקה, דכיון דאמרה בפני שנים, גלי דעתיה 

(אות הרמ״ה דמינח ניחא ליה לגלויי לעלמא, ולא קפיד עליה. וכן ביארו 
 הראב״ד.בשם ובשיטה מקובצת קא) 

הר״י מיגש, בשם השיטה מקובצת ביאר ן. גמ׳, קסבר גלויי מילתא בעינ) י

דאף דבתרי נמי מגליא מילתא, דאמרינן חברך חברא אית ליה, מכל מקום 
התם לא מגלי עד דאמרי ליה הנך תרי לאחריני, דבזמן המחאה אכתי 
ליכא לגלויי מילתא, דהא תרי נינהו, ולא הויא גלויי מילתא אלא באפי 

 איכא גלויי מילתא.תלתא, אבל באפי תלת, כבר בשעת מחאה 

(כלל ב׳ סוף החפץ חיים כתב גמ׳, אשכחינהו לרב הונא ולחייא בר רב. ) יא
ס״ק יב), דאין להוכיח מכאן, דהיתרא דאפי תלתא הוא גם כשנאמר בפני 
יראי אלוקים. דשאני הכא, שבמחאה ליכא משום לשון הרע כמו שכתב 

כרבותיו ודלא בתוס׳ ד״ה סהדותא, וכדמשמע הרשב״ם ד״ה ומאן דאמר, 
 של הרשב״ם.

הגה״ה תמוה לי, כתב רשב״ם ד״ה ומאן דאמר בפני ג׳, בתוה״ד, ) יב
 (עמוד א׳) דאין קשיתו מובנת. הרש״ש לעיל 

(כלל ב׳ סק״ו), החפץ חיים וכל רבותינו מפרשים כו׳. כתב בא״ד, ) יג
ד״ה (עמוד א׳) ברשב״ם לעיל דלכאורה נראה, דסברי רבותיו כשיטתו, 

ספר לאותו פלוני, ולכך כשמחה באפי תלתא שמתיר לדמתאמרא באפי, 
הויא מחאה. אבל באמת אינו מוכרח, דיש לומר דסברי שאסור, ומכל 
מקום יגיע לאזני המחזיק, דחברך חברא אית ליה, ואחרים יספרו לאחרים 

ובהלכות  (סוף פרשת וישב),בהגה״ה, דבשאילתות וישמע. והביא שם 

תו פלוני. עוד כתב שם לצדד, משמע כהרשב״ם, דמותר לספר לאוגדולות, 
 דגם לשיטת הרשב״ם, אסור כשמתכוין לעורר בזה מדנים על חבירו.

וכל שכן זו שניה רשב״ם ד״ה אם מחמת טענה ראשונה, בסוה״ד, ) יד
(סימן כט) פליג וכתב, לא הרא״ש דהוחזק כפרן וכמי שלא מיחה כו׳. 

ען לפני בית נהירא לי, דאין אדם מוחזק כפרן אלא על פי עדים, אבל אם טו
דין, שתי טענות המכחישות זו את זו, לא נתבטלו אותן טענות, אלא בוחר 

(סימן קמו ס״ק והב״ח איזה שירצה, ויכול לומר טעיתי במחאה הראשונה. 
יא) תירץ, דכונת הרשב״ם, דכיון דדבריו מוכחשין, יכול המחזיק לטעון לא 

 שמרתי השטר.חששתי למחאותיו, ותליתי אותם בדברי הבאי, ולכך לא 

הרש״ש, תימה להאי לישנא. העיר תוס׳ ד״ה מאן דאמר בפני ב׳, ) טו

דיותר הוה להו לאקשויי מדר׳ נחמן אדר׳ נחמן, דעל רבא יש לומר, 
דמשמיה דרביה קאמר, וליה לא סבירא ליה, והא דקאמר עלייהו, אי 

(מ.), יש לפרש, דלית ליה קושיא על הא דמחאה בפני  לקמןקשיא לי כו׳ 
 ומכל מקום לא סבירא ליה.  שנים,

הרא״ש פליגא אהך דהכא. אבל תוס׳ ד״ה וצריך למחות, בתוה״ד, ) טז

(סימן ח׳) כתב, דאין כאן מחלוקת, והתם היינו טעמא, כיון שמכרה לעיל 
לאחר, אינו יכול לחזור מן המחאה, דאפילו אם יודה שהיתה מחאתו שלא 

שעושה מעשה ומכרו כדין, אין בדבריו כלום לחוב ללוקח. עוד תירץ, דכ
לאחר, אין יכול המחזיק לתלות המכירה בדברי הבאי, דדווקא גבי מחאה, 

ברשב״ם לקמן  יכול לומר תליתי בדברי הבאי, כיון שלא חזר למחות. (ועיין

 .ד״ה אין לך מחאה.)(מב.) 
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גמ׳, אמר רבא אמר רב נחמן מחאה בפני שנים ואין צריך לומר כתובו. ) א

, היכא דמיחה רק בפני אחד ובפני המחזיק, )׳(בעמוד א ןהרמב״הסתפק 
, מאחר שלא מחית בי אלא דשמא מצי המחזיק למימרהאם הוה מחאה. 

 לא אי ,אמינא, כיון דלא איזדהרי בשטרי ,והייתי יכול לכפור ,בפני חד
. ועוד, שהייתי סבור שלא במחאתו לכפור אני יכול שטרי משכחנא
והסיק, מאחר שלא מחית בפני שניים.  אף שאמרת כן,, בדין תתבעני

 לקוחה לומר נאמן ,בי מחית לא לומר שנאמן מתוך, כלום אינה מחאהדה
, אבא דרבי נסכאלא קשיא מו .בשטרי נזהרתי לא שמחית ףוא ,בידי היא

 בפירות טענתן אם אבל, הוא כלום לאו בקרקע אחד ועד הוא קרקע הכאד
 .מחאה מחאתו שאין נוטה הדעת כן ף על פיוא, מגולהאי  לומר אין

(סימן צה סק״ז) מדבריו, דהיכא דתובע קרקע שיושב הקצות החושן הוכיח ו
הפירות שאכל, ומביא עד אחד כדבריו. תובע נמי בה המחזיק כמה שנים, ו

על הפירות, יכול להשביעו על הפירות  אףוהעד מעיד  דכיוןלא אמרינן, 
נכסים שאין בהם אחריות. והקרקע, דזוקקין נכסים שיש בהם אחריות עם 

טוען ד אלאאלא, דכיון דאין הכחשה בפירות, דמודה המחזיק דאכלם, 
ואינו אלא מכחיש בקרקע, ודינו  ,שמכחישו בפירות חשיבדבדין אכלם, לא 

 דאין נשבע, ככל שבועה דאינו נשבע על הקרקעות.
והא לא חשיב שטר אם לא נעשה מדעת מי בתוה״ד,  ,תוס׳ ד״ה מחאה) ב

בקצות ובתו, וכו׳, ועדות נמי לא חשיב מפיהם ולא מפי כתבם. שהוא ח

(סימן כח סק״ו), הביא ד׳ שיטות בהא שחותכים דיני ממונות החושן 
כאן, דכיון דנעשה מדעת המתחייב, לא הוה מפי  התוס׳שיטת  ,אבשטר. 

לא:), דכל שנכתב בנוסח  יבמות(הרמב״ן שיטת  ב,. תבוכתבם, אלא מפי כ
שיטת  ,גנחקרה עדותן בבית דין, ולא שייך מפי כתבם. שטר, הוה כמי ש

דאין פסול של ״מפי כתבם״ אלא במי שאינו ראוי  ,(בתוס׳ דידן) ר״ת
דעדות שבשטר אינו אלא , (פ״ג מעדות ה״ד) הרמב״םשיטת  ד,להעיד. 

(אות בקובץ שיעורים ומדרבנן, ומן התורה אינו מועיל דהוה מפי כתבם. 
(פרק ד׳ אחין) דפסול דמפי כתבם אינו אלא  המרדכיהביא דעת , קסז)

 בדיני נפשות, ותמה על דבריו.
דהא אפילו יתברר לנו שלא שמע המחזיק מחאה מהני לבטל בא״ד, ) ג

דכיון שאמרו חכמים מחאה  ,(סימן א) הרא״שהחזקה. ובטעם הדבר, כתב 
לאחרים, המחאה דמסתמא יאמרו  היינו משוםשלא בפניו הויא מחאה, ו

כיון שמיחה כמאמר חכמים, ולא  ,אמרוהו הוה מחאה אפילו אם לא
 הזקיקוהו לילך אצל המחזיק למחות לפניו.

 לכתוב דצריךמדפי הרי״ף) תירץ,  .(כבנמוקי יוסף וי״ל וכו׳. בא״ד, ) ד
 כתבו אבל, שמיחה עליו לכתוב עצמו על דנויהע פלוני ,שליחות בלשון
 אמר כתבם ימפ לאו ומפיהם ,הוא עדות לאו, שמיחה מפלוני שמענו
 דספר דומיא מקנה צוואת בעינן שטר דבכל ףוא .):לא יבמות( רחמנא

 תלוי הדבר אין ,ומודעא במחאה אבל, לחבירו שבינו בדבר היינו, מקנה
כתב,  (סימן קמו סק״ג)ובקצות החושן . שליחות בלשון שיכתבו דיו, בו אלא

 ׳התוס עתוכד )ף״הרי בדפי .ט יבמות( המאור בעלהו י״רש כשיטת דהיינו

 או מוכר מדעת דנעשה משום ,מהני דשטר דטעמא שהובא לעיל אות ב,
 לכךו, דמוכר או דלוה כתבו מפי אלא כתבם מפי הוי לא ותו הלוה

 יהו, שליחות בלשון עצמו על והעדנו כשכותבין נמי ומחאה במודעא
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 לשיטתאבל . כתבו מפי יהלי והו שמוחה מחאתו המערער כותב כאילו
 שנעשה בעדים דשטר טעמאד) הונא רב אמר ה״ד .כ ותכתוב( ן״הרמב
 שנחקרה כמו נעשה ובשטר ,שטר תורת ידהו משום, מהני המתחייב מדעת
 אפילו ,שטר תורת כלל שייך לאד ומודעא מחאהגבי , ית דיןבב עדותן
 במודעא׳ לתוס קשיאולכך , כתבם מפי הוה נמי המוחה מדעת נעשה

 מחמת לומר והוצרכו, כתבם מפי יהו שטר תורתביה  דליכא דכיון ,ומחאה
עיין  .הנאנס להציל מודעא וגבי חזקתו להפקיע מחאה גבי בעלמא תקנה
 שם (סקט״ז)]. ביאור הגר״אב עיין[ו שם.

 ועוד שמא עד אחד בכתב אין חשוב עדות שאין שטר אלא בב׳.בא״ד, ) ה

מועיל אחד בכתב בתורת  אינו(אות קסו), דאפילו  קובץ שעוריםהקשה ה
 בתורת עדות. ותירץ, דאין כוונת תוס׳ םתבינו , מכל מקום יועיל לרשטר

להקשות מהגמ׳ שם אליבא דרבינו תם, אלא למה לא יהני עדותו שכתב 
ד״ה (כ.)  תוס׳ בכתובות ווכמו שהקש ,זוכר העדות אינוד אףמתורת שטר, 

(סימן ל) בדברות משה דלא מהני אלא בשניים. ועיין  צו. ותירורבי יוחנן
 ריך.שהא

ודוקא קודם כתיבת השטר אבל אחרי בתוה״ד,  ,רשב״ם ד״ה וכן מודעא) ו
ע״ב רשב״ם ד״ה גלוי מילתא)  לקמן(המהרש״א כן אין המודעא שוה כלום. 

. וכן מוכיחין מסירהנה קודם ולאו דווקא, אלא הכו כתיבהכתב, דקודם 
 דבריו כאן, דכתב בסוף דבריו, אחר שנעשו ונמסרו בכשרות.

צ לפרעו ״לחבירו בעדים א המלוה י״לידקבתוה״ד,  ,ודאהרשב״ם ד״ה ה) ז
בהודאה בפני שנים לכולי עלמא לא בעינן הא הפני שלמה, בעדים. הקשה 

, דדוקא כשהלוהו ד״ה ובא) :(ה לעיל תוס׳ ולפורעו בעדים, וכדביאר
צריך לפורעו בעדים. אבל שייך לומר דבעדים, דלא הימניה אלא בעדים, 

ולי הודה הלוה בפני עדים, לכ ר מיכןם, ורק אחהיכא דהלוהו בלא עדי
 לא צריך לפורעו בעדים. למאע
והרשב״א ועכשיו כשיש בו שטר אין הלוה נאמן לומר פרעתי.  ,בא״ד) ח

הוסיף, שאינו רוצה הלוה שישתעבדו נכסיו לטרוף מן הלקוחות. ועוד, 
 שפעמים שלא ידע שכתבו שטר, וישכח לתבוע שטרו בשעת פרעון.

 ו הוציא המלוה כתב ידו של לוה שהוא חייב לו גובהאפילא״ד, ב) ט

) :קעה(דף הרמב״ן לקמן  אבל , ואינו נאמן לומר פרעתי.״חב מנכסים
נגד שטר  ודוקא, דנאמן לומר פרעתי, כתבו (פרק י סימן מט) והרא״ש

(ח״ב סימן קי) ובשו״ת הגרע״א החתום בעדים, לא נאמן בטענת פרעתי. 
דאינו נאמן לומר פרעתי מהא דהוציא  יחלהוכהקשה, למה ליה לרשב״ם 

דבשטר אין נאמן לומר פרעתי. ותירץ, הוא דין פשוט  האעליו כתב ידו, 
אין בשטר שאינו גובה ממשועבדים,  פרשו, דאפילו אם יאתי לאשמועינןד

דגם בשטר כזה לא יוכל הלוה לטעון פרעתי, משום , כותבים בלא דעתו
 מהוציא עליו כתב ידו.  וכדמוכח 

למעוטי שלא יהא חשוב קנין  אתאאומר ר״ת דלא וס׳ ד״ה קנין, ת) י
הא דאמרינן בפני  לדבריו,דהרשב״א, כשנעשה שלא בפני שנים. וכתב 

למעוטי היכא דנעשה בפני חד, אלא, דאם לא נעשה בפני  לא אתישנים, 
(ח״ב ס׳ רלז) הרשב״א ובשו״ת יכולים לכותבו שלא מדעתו.  איןשנים, 

, כתב הראב״דד אבפני שנים, אגב הודאה הוא. והבי כתב, דהא דאמרינן
איירי בקנין סודר שחל דווקא בפני שניים. דבעינן בפני שנים משום ד

דכיון דמחזיר הסודר לאחר הקנין אם לא נעשה בפני שניים נראה  ,וטעמא
 צו, כבר תיר(מו.) הגמ׳ בבבא מציעאמדברי  תוס׳ה וכחוכא. והא דהקש

לא עדים בה הגמ׳ להעמיד תדלא רצצריכה,  ד״ה (ו.) תוס׳ בסנהדרין
 סתם גורן שכיחי אנשים. בדמשום 

הרמב״ן תימה מודעא דמאי וכו׳. תוס׳ ד״ה אמאן דלא ציית דינא, ) יא

מוכרח  הדלכאור ףדיש אומרים דבמודעא דגיטא ומתנתא פליגי, וא ,הביא
תוס׳,  ודאנוס הוא, דבלאו הכי לא היה כותב הגט או המתנה, וכדכתב

ום אם כתב אמאי דציית דינא, מוכרח דלא היה אנוס. ובשם מכל מק
בזביני, ודידעינן אונסיה, ואפילו הכי כיון דלא  נמיפירש, דאיירי אחרים 

קאי בהדיה בדיניה, הוה ליה כמאן דיכל לאשתמוטיה מהאי אונס, ואינו 
דרבה ורב  ,׳תירץ קושית תוסמדפי הרי״ף)  :(דף כובבעל המאור אונס. 

דמי שאמר לעדים כתבו לי מודעא על פלוני שאונסני, אין  ,יוסף קאמרי
דלא ציית  הוא מאיעד שידעו שאותו פלוני גברא אל ,להם להאמין ולכתוב

אלא  ,דבזביני לא כתבינן מודעא ,דינא. ואביי ורבא סברי כנהרדעי בסמוך
אין  ,קאמרי דכיון דבלאו הכי צריכין להכיר האונס ךאם הכירו האונס, ולכ

הרמב״ן  הקשהוינא בין גברא דציית דינא לגברא דלא ציית דינא. נפקא מ

 אתומשמע דרבה ורב יוסף עלי ועליך״  ׳״אפי(שם), דלשון הגמ׳ במלחמות 
להחמיר ואביי ורב יוסף להקל, ולפי פירוש הבעל המאור רבה ורב יוסף 

ואביי  ,דאפילו כשאין מכירין האונס כותבים בגברא דלא ציית דינא ,הקילו
 .סא מחמירים דאין כותבים עד שיכירו האונורב
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 דמדקא אמרינן ,הרשב״אכתב גמ׳, באונסא דפלניא לאו מודעא הוא. ) יב

דאפשר לכתוב  ,מודעא, שמעינן כתבינןלאו מודעא היא, ולא קאמרינן לא 
דהיכא דירצה לבטל המכירה יצטרך להביא עדים  אלא,אם לא ידעינן,  אף

דאם כל ר, (סימן רה סק״ד) הוכיח מדבריו, דסבן והקצות החושעל אונסו. 
 .כת משתי כיתי עדים ראו כל מה שיכולים לראות, אין חסרון של חצי דבר

דהיכא דנשלם הדבר על ידי  ,)כח. מדפי הרי״ף לקמן(הרי״ף אבל דעת 
לדבריו, הא י כיתות אין דנים, אפילו אם ראו כל מה שיכולים לראות, ותש

ד״ה (רבינו יונה בועיין היכא דלא ידעינן אונסיה.  היינודלא כתבינן כלל 
 הרשב״א. על דברי פליג נמי ד )אי
ודוקא מודעא שיש בה אונס אבל  ,רשב״ם ד״ה גלוי מילתא, בתוה״ד) יג

בלא אונס אי טעין ואמר גט שאעשה לא יהיה גט אין זה ביטול דכיון דלא 
 רא״שהו נאנס כלל, אנן סהדי דגמר בלבו בשעת מעשה לעשותו גט גמור.

(סימן לב) חלק, וכתב ואפילו אם ידוע שאותה מודעא שמסר בפני העדים 
הויא מודעא לבטל המתנה ולא דמיא לזביני, כיון דמקבל זוזי  היאשקר 

כדי שיוכל לבטל המכר כשיהיו לו מעות.  ,גמר ומקנה, ומה שמסר מודעא
ה (סימן רובקצות החושן (פ״י מהלכות מכירה ה״ג).  הרמב״םוכן כתב 

 סוף כל סוףמהני ביטול המודעא,  אמאי ,סק״ח), הקשה לשיטת הרשב״ם
אנוס הוא, והמתנה בטלה, דקיימא לן דתליוהו ויהיב לא הוה מתנה. 

 (שם סק״ז) יישב.ובנתיבות המשפט 
ומיהו רב הונא דאמר בתוה״ד, , זביניארשב״ם ד״ה לא כתבינן מודעא ) יד

 ,התם אמרינן הכיד ,״אהמהרש כתבזביניה. אחזינן דאכשר מודעא  ׳וכו
 אשקלתאא דחתם ומאן חתם שפיר אמודעא דחתם מאן ,הונא רב אמר

בשדה סתם הוי זביני זביני, היינו אם דלרבא דאמר נמי ימא נהקשה, . ו׳כו
ובקרני ראם לא מסר מודעא, אבל אם מסר מודעא מהני כמו לרב הונא. 

נן מודעא רבא לא כתביאיתא דאמר דהא ד ,רשב״ם נראההדמדברי  ,כתב
(כ: במלחמות הרמב״ן היא מימרא בפני עצמה ששמעו ממנו. ו ,אזביניה

אי דאפילו  להקשות, הוסיףהקשה כשאלת המהרש״א, וכבר  מדפי הרי״ף)
המכירה בטלה, מכל מקום, צריך לכתוב מודעא, האי גוונא רבא דב סבר

רבינו יונה בעליות דוהאונס. את עדים שראו  ושמא למחר לא יהי

ליה  אדברי הגמ׳ באופן אחר, דסלקא דעתך, דרבא דסביר ביארו והרשב״א
אגב אונסיה גמר ומקנה, אפילו מסר משום דדתליוהו וזבין זביניה זביניה, 

 מודעא לא מבטלינן זביניה. 
דמתוך פחד שמפחידין אותו בתוה״ד, , ד״ה ומשני הא דרבא רשב״ם) טו

, דמודה י מילתאד״ה גילובלשיטתו אונס גמור הוא. והיינו  ׳להפסיד וכו
 .רבא במעשה דפרדיסא, כיון שמפחד להפסיד הפרדס לגמרי בלא דמים

 נקטשנא מכל שדה זו ד דמכל מקום, מאי, והרשב״א הרמב״ן ווהקש

(סימן רה) והבית יוסף ה. עלא כתבינן מודדרשב״ם בד״ה גילוי מילתא 
 האשלא יכתבו מודעא, ד טעם טפי י, דהאי דהוה אונס גדול, הועוד הקשה

 ,לכך פירשויביא עדים על האונס, כמו כל היכא דאיכא אונס על שדה זו. 
, מודה רבא היכא דמסר מודעא המקח בטל אפילו בשדה לעולםד דמשנינן,

א משמע דאגב אורחיה ק זו. והא דנקט וכמעשה דפרדסא, כתב הרשב״א,
דלרבותא  ,כתברבינו יונה בעליות דו .הוה אונס י האידאונס ממון כ לן,

 יה, דהתם נמי חשיב כמאן דידעי באונסיה.נקט
בד״ה לא  הרשב״םביאר האי מתנתא תמירתא לא מגבינן בה.  גמ׳,) טז

, דשמא נתנה לאחר כבר, או לעשותה מודעא לחברתא נתכוין מגבינן בה
, דרוצה הנותן למוכרה לאחר, איכא למיחשד ,הוסיףוהיד רמה כדלקמן. 

היכי דליזיל מקבל מתנה וקדים כתיב להו במתנה לאיניש אחרינא, כי 
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(פ״ה מזכיה הרמב״ם וליפוק מלוקח, וליהדר וליפלוג בהדי נותן. וכן ביאר 
 ה״א).

(אבן העזר סימן צט החזון איש כתב  גמ׳, לא מר קנה ולא מר קנה.) יז
משום דלא תלתה  ,המתנה לא חלהף שחלים הקדושין אדסק״ה), דהטעם 

דגליא דעתה  ,פסדה אנפשהא בכךהאשה הקדושין בקיום התנאי. ו
 אמאי, ביארדהקדושין יהיו חלים אף אם לא יתן לה כל נכסיו. ולפי זה 

 כתובותבקיימא לן (ד אףחשבינן הא דהתחייב הבעל למתנה ולא למכר, 
דברים הניקנים באמירה,  וקב:) דהא דמתחייב הבעל בשעת קדושין הו

דלא , הכאואם הויה מכירה קיימא לן דתליוהו וזבין זביניה זביניה. ד
 תלתה חלות הקדושין בקיום התנאי, דין ההתחייבות כמתנה ולא כמכר.

ד״ה בשב״ם הרופירש גמ׳, התם מוכחא מילתא דמחמת אונסא הוא. ) יח

חברתא. ומשמע, דלולי בטל מודעא ל דטמירתא הויא לה, ולא מר קנה
(אות הקובץ שעורים מתנה תמירתא, היה מתנה שנייה קיימת. והקשה 

, דהיכא דהמתנה קיימת לולי ד״ה גילוי מילתא לעיל רשב״םקע), לשיטת 
הריב״ש . ותירץ, דכבר כתב אמהני אמאי הכאהמודעא, לא מהני מודעא, 

שאינו אונס גמור מצד  אףדקצת אונס מועיל להחשיב מודעא,  ,(סימן רלב)
 עצמו. והאריך לדון בדבריו, ועיין באות הבאה. 

אם לא  ,דלהר״י מיגש ,א(חושן משפט סימן רמב), הביבטור  , שם.׳גמ) יט
הקובץ כתב מתנה טמירתא הויה מתנתו לאשה מתנה. [וכמו שכתב 

כיון דהוה אונס מחמת נפשיה, , ד]. וטעמא דמילתאבאות הקודמת שעורים
ניתנה באונס, דלא חלה אף אם לא יכתוב מודעא. הככל מתנה  יאלא הו
ה חול המתנתדגם אם לא יכתוב מתנה טמירתא, לא  סבר,הר״ח אבל 

 שנתן לאשה. 
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לטמירתא ולא מגבינן בה ואי מגבינן לא מהדרינן רשב״ם ד״ה חיישינן, ) א

עובדא, והיינו דלא קאמר רב אשי דלא מגבינן אלא חיישינן דספק הוא 
 יןדהני מילי דאוהוסיף, (כא. מדפי הרי״ף), נמוקי יוסף הוכן כתב ׳. וכו

בפני הנותן ולא מיחה בו, מוציאים מיד המקבל, אלא אם החזיק בנכסים 
וכן  .אבל אם תפס מפקינן מיניה דהא קיימא לן אוקי ממונא בחזקת מריה

ין אם תפס לא לבמטלטדווקא , דכתבוביד רמה . )סימן לג( הרא״שכתב 
מגיד ב עייןמפקינן. ו ,בקרקע דקיימא בחזקת מריהאבל מפקינן מיניה, 

  .(פ״ה מזכייה ומתנה ה״ב)משנה 
 ,הריטב״אהקשה וכו׳.  שאין עמה טענה אינה חזקה ׳, כל חזקהימתנ) ב

טוען שלא אמר לי דבר מעולם, אבל שדמרישא נראה דאינה חזקה, משום 
בסיפא אילו חזקה. ו יאאם שותק או שאמר שלי היא וזכיתי בה בדין, הו

ן אתה מכרתו לי, אתה נתתו לי. ותירץ, יטע יא דוקאתנא דאית ליה חזקה 
ן שלא אמר לי אדם מעולם, חזר וטען אתה דהכי קאמר, דאם אחר שטע

דהא דאמר מתחילה שלא מיחה בי  מצי למימרדבריו קיימין, ד ,מכרתו לי
אדם, הוה טעם למה לא נזהרתי בשטרי, אבל עצם חזקתי משום שמכרת 

דשמעינן מהגמ׳  ,הרשב״ם לקמן ד״ה קא משמע לןלי. וכדבריו כתב 
(כא: מדפי הרי״ף) כתב, קי יוסף והנמואינו קרוי חוזר וטוען.  אי גוונאדכה

 .דטוען וחוזר וטוען ),לא:(לעיל משום דקיימא לן כמאן דסבר  דהיינו
 .דפליגי בהא הביא והתוס׳ רי״ד 

דקא סלקא , הריטב״א ביארגמ׳, מהו דתימא האי גברא מיזבן זבנה ליה. ) ג
 מוכחא ,בשופי שנים שלש בקרקע שהחזיק דכל משום, כן למימר דעתא

והקשה . ה״דבתו וס׳ ד״ה שלאהת ו. וכן כתבלה וקני אכלה דבדין מילתא
 דטעמא מב.) לקמן( הרמב״ןלשיטת  ,(סימן יח אות ז)הקהילות יעקב 

יש נמי בלי טענה הא משתיקת הבעלים,  משום דמוכח כןדחזקת ג׳ שנים, 
דצריך לומר דגם להרמב״ן אינה הוכחה  ,בירור דהוה של המחזיק. וכתב

(סימן קמ הקצות החושן לסייע טענתו. [ולשיטת גמורה, אלא מהני רק 
דטעמא דחזקת ג׳ שנים משום תקנת חכמים, אתי שפיר, דהיכא  ,סק״ב)

 .המחזיק טוען לא תיקנו חכמים] דאין
דרב ענן טען, דלבתר דחזא דפש  ,הרשב״אביאר והא אחזקי לי.  ,גמ׳) ד

נן ליה מארעא דחבריה, זבנא מחבריה לההוא טופינא. והיינו, דגם רב ע
הודה דבתחילה לא נכנס בתוך חבירו מדעתו, ורק אחרי שבטעות נכנס 

טען, דמכל מקום יהיה  ,ה ממנו. ואחרי שאמר לו דאין חזקתו חזקהאקנ
דמחל לו. והקשה, דאפילו אם לפי  ,סייע לו בבנית הכותלשראיה ממה 

רב ענן ד כיוןשסייעו, מכל מקום,  כדחזינןטענתו בנאו בתוך חלקו מדעתו, ו
 האידע בעת בנין הכותל שנכנס בתוך של חבירו, איך יכול להחזיק,  לא
. )נב.( ביבמותשלו, דלא קנה, כמבואר  שהואכעודר בנכסי הגר וסבור  יהו

והקצות דשאני הכא דאיכא דעת אחרת מקנה. הראב״ד, ותירץ בשם 

הטור שכתב  ממה נסתרו דדברי הראב״ד ,(סימן רעה סק״ד) הקשההחושן 

 )שם סק״ד( בנתיבות המשפטועיין מו, והניח בקושיא. סימן ר) בשב(
 ישבו הקושיא.ש )סימן לז( הגרע״אבשו״ת ו

משמע דלא בעי מחאה בפניו והיינו דלא תוס׳ ד״ה כמאן כר״י, בתוה״ד, ) ה
מצי  בי יהודהדר(לט.),  לעיל אמרינןמהא ד, הגרע״א כרבי יהודה. הקשה

 .קא משמע לן סבר דמחאה שלא בפניו הוה מחאה, אלא דעצה טובה
הא רב נחמן אמר כן לעיל, ושפיר אמר כאן לרב ענן כמאן כרבי  ,וביותר

תירץ, דרבי יהודה לא אמר כן לעיל אלא לדברי ובמהדורא בתרא יהודה. 
 . ד״ה ליתיב אדוכתאלט.) לעיל ( התוס׳ו רבא כמו שכתב

וקשה דבאיזהו נשך וכו׳ דהתם תוס׳ ד״ה אמר ליה מחילה בטעות הויא, ) ו
דהתם  ,הריטב״א׳. ותירץ וכו דבכל מקום לרב נחמן מחילה בטעות משמע

אבל  ,מחילה אדידע מאי דשקיל חבריה, אלא שסבור שבדין נטליה, הוי
והקצות מחילה.  אהכא דלא ידע דחבריה שקיל מדיליה כלום, לא הוי

הראב״ד, בשם הרשב״א (סימן קמב סק״א) תירץ, דלפי מה שכתב החושן 

רב ענן לקנות אפילו שלא ידע דנכנס בתוך  הא דמציד (הובא לעיל אות ד),
דהוה  הכאאיכא דעת אחרת מקנה, שפיר, דדמשום  היינושל חבירו, 

חשיב דעת אחרת, אפילו אם נימא דמחילה בטעות  לאמחילה בטעות, 
 מחילה. אהוי

מחילה.  אמ לרב נחמן מחילה בטעות הוי״דהתם משמע דבבא״ד, ) ז
ד״ה  (סו.)בבא מציעא  רש״יא), לשיטת (אות קעהקובץ שעורים והקשה 

מאי שנא מחילה מכל הקנינים שאינם חלים בטעות, ואפילו , הכא הלואה
ות אשר״י ההגדהצריכים קנין לא חלים בטעות. והביא  איןהקדש והפקר ד

אפילו  אמהני ךכיאוש, ולכ יאדמחילה הו ,, ביאר)בפרק איזהו נשך(
בעלים, ומאי טעמא יהיה אבוד מה אינו הכאד ,בטעות. והקשה עליו

 להכי, דשאני מחילה דאין הוצאה מרשות בעלים, וך ביארכיאוש. ולכ
דלא ככל הקנינים המוציאים מרשות בעלים. ולפי זה ומהני אפילו בטעות, 

רב ענן להוציא  בעי׳, דיש לחלק בין עובדא דידן דקושיית התוסתירץ 
מחילת חוב הוצאה מרשות בעלים, לכל  יאקרקע מרשות בעליו, דהו

 הוצאה מרשות הלוה.  דליכא
ביד כתב בארעא, אזל אהדר גודא בארעא.  בידקא שקל גמ׳, רב כהנא) ח

 דשלא בכוונה הוה. ,רמה
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התוס׳ כתב גמ׳, לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים. ) ט

דאף רב חסדא דאמר בשתי כיתי עדים המכחישות זו את זו, בהדי  ,רי״ד
דאימת לא מהמניה כשמעידות זו בפני  ,למה לי, מודה בהא ירסהדי שק

עצמה וזו בפני עצמה, אבל אם העידו שתי הכתות על אדם אחד, כגון 
נו הלוה לו מנה באחד בניסן ואחת אומרת בפננו ישכת אחת אמרה בפנ

הלוה מנה בב׳ בניסן, מוציאים מנה על פיהם, דממה נפשך כת אחת 
 כשירה היא.

רי״ד  וב״ה אומרים יש בכלל מאתיים מנה. התוס׳ ׳וכות גמ׳, על כת אח) י

, איך לבית הלל מצרפים עדותם, הרי אחד מהם רבינו יצחקהקשה בשם 
ודאי פסול, והוה ליה כב׳ כיתי עדים שהכחישו זה את זה, דלכולי עלמא 

, ר״ילא.), אם באה אחד מכת זה ואחד מכת זה אין מצטרפין. ותירץ  לעיל(
כשם שאין תורת הזמה בעד אחד, כמו כן לא חשיבא דהטעם הוה משום ד
בבירור  יםובית הדין רוא הא כיון, דהתוס׳ רי״ד תמההכחשה בעד אחד. ו

 יןשאחד מהם שיקר, הוה כאילו באו ב׳ על אחד מהם שגזלן הוא, דא
, דלא תהא שמיעה גדולה הכאיכולים לקבלו לעדות אחרת. וכמו כן 

קבלו אותם לעדות אחרת ביחד, דוודאי תירץ, דאפילו דלא י ךמראייה. ולכ
והקובץ שעורים אחד מהם פסול, מכל מקום לאותה עדות מקבלים אותם. 
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דעד זומם  ,(עג:)בבבא קמא על פי דברי הגמ׳  ,(אות קעג), ביאר כונתו
מכאן ולהבא הוא נפסל, דפוסלים אותו רק אחרי כדי דבור מהגדתו. 

כא לאו שיקרא הוא דעבידי (כב. מדפי הרי״ף) תירץ, דהוהנמוקי יוסף 
 אינשיה למיטעי בין תרתי לתלת. 

(לא.) דאפילו אם לעיל , לרבא דאמר התוס׳ רי״דהקשה גמ׳, שם. ) יא
כשרים עדים המכחישים זה את זה לעדות אחרת, מכל מקום פסולים 

ובמנה אחד מוכחשים, לא  כיוןלדידיה ד אמאי לא נימא לאותה עדות,
שאני הכא דהעד המכחישו מסייע לו נקבלם גם למנה השני. ותירץ, ד

שלא מכחישים  ףם, איהעדים המכחיש התםבמנה השני, מה שאין כן 
 אותו במה שמוסיפים בעדותם, מכל מקום לא מסייעים להם. 

ריב״ם, לב״ש דאמרי בכת אחת נחלקה  הקשהתוס׳ ד״ה נחלקה עדותן, ) יב
(סימן פ שקא רבי שמעוןבחידושי . וכו׳עדותן, דחשיבי לה עדות מוכחשת, 

דאין  ,(עג:)בבבא קמא דקיימא לן הא אכתי אינם פסולים וככג) הקשה, 
 עדים שהעידו שקר נפסלים אלא לאחר כדי דיבור. עיין שם מה שתירץ. 

(ח״א ס׳ המוהרי״ט (סימן נב סק״א) הביא דבקצות החושן שם. בא״ד, ) יג
דעדים שעברו עבירה נפסלים מיד, ולא רק  ,הוכיח מדברי התוס׳ קלח)

עדי שקר נפסלים מכאן ולהבא משום חשש הא , דותמהחר כדי דיבור. לא
, מה שאין דאיכא למיחש דמשקרידיש מקום לפוסלו בשעה  וודאימשקר, 

 כן בשאר עבירות דאין פסולם משום חשש משקר. 
 ,תירצו ד״ה בית שמאי (לא:)התוס׳ בסנהדרין ו ואומר ר״י וכו׳.בא״ד, ) יד

ו פסול עדותן בטלה, אלא בבאו בבת דלא אמרינן נמצא אחד מהם קרוב א
חשיבי עדות אחת, והכא מיירי שבאו בכהאי גוונא אחת בתוך כדי דיבור, ד

דמדלא  (סימן לו סק״א)הנתיבות המשפט וכתב שני הכיתות בזה אחר זה. 
תוס׳ דידן, בהכרח סבירא ליה דפוסלים העדות גם אם לא תירצו כך 

״ד) כתב, דכל מה ששייך (שם סקהקצות החושן העידו בבת אחת. אבל 
דב׳ הכתות ודאי  הכאלחלוק אינו אלא אם יצטרפו בשעת הראייה, אבל 

לא הצטרפו בשעת הראייה, לכולי עלמא יצטרכו להעיד בבת אחת בכדי 
 )שם(ובמשובב נתיבות לפוסלם מטעם דנמצא אחד מהם קרוב או פסול. 

לא משום כתב, דלפי זה צריך לומר דהא דלא תירצו כן התוס׳, אינו א
 דרצו להעמיד דברי בית שמאי גם היכא דהעידו בבת אחת.

גמ׳, אי אית לך סהדי דדר ביה ההוא מקמך אפילו חד יומא מוקמינן ) טו

דהא  ,(דף כב. מדפי הרי״ף)הנמוקי יוסף  ביארליה בידך ואי לא לא. 
ינן ליה נלאו משום דלא מהמ ,דבעינן ראיה שדר בו המוכר יום אחד

כיון שהחזיק שני חזקה, אלא טעמא  ,אי נאמן הואכשטוען שלקחה, דוד
והביא . הריטב״אמשום דאי לא מייתי סהדי מיחזי כשיקרא. וכן כתב 

דהא דצריך להביא עדים  ,המוהרי״ט(סימן קמו סק״ט) בשם הקצות החושן 
איכא זה,  אשדר בו המוכר יום אחד, הוא בכדי שיוכיח שהוא לוקח, דבל

הוא משום שלא רצה להעיז פניו דקנאו הא דטען שקנה מאחר, ד למיחש
כשהביא עדים שדר בו המוכר יום אחד, רגליים לדבר שאומר  ךממנו. ולכ

לא  ,דלפי זה, אם יביא שטר שקנאה מהראשון ,אמת. והוסיף המוהרי״ט
 כאן. התוס׳ רי״דבהדיא כתב וכן  .יצטרך להביא עדים שדר בו יום אחד

ד״ה א״ל מפלניא  (ל:)לעיל רשב״ם , דמדברי הקצות החושן כתב מיהו

היכא דהביא שטר  אףמוכרח דבעינן עדים שדר המוכר יום אחד  ,זבנתיה
 שקנאה מהראשון.

דווקא  אמאי בעינן ,ד״ה לאו קמודית (ל.)תוס׳ לעיל  והקשגמ׳, שם. ) טז
למחזיק אם יטען קמי  נהימניה ,עדים שיעידו שדר ביה המוכר חד יומא

 ,בעי טעין מינך זבנתיה. והוכיח מכאן דידי דר ביה חד יומא, במיגו דאי
דף יז. מדפי הרי״ף) לעיל (הבעל המאור ודחה דלא אמרינן מיגו למפרע. 

ראית התוס׳, דהכא שאני, דאם איתא כדבריו, אמרינן ליה, כי היכי דאתה 
ראית, מסתמא כמו כן ראו הרבה, ואם לא מביא עדים מיחזיה כשיקרא. 

ריו, דאדרבא, קשה למצוא עדים על דחה דב )שם(והרמב״ן במלחמות ה׳ 
הא תקופה קצרה כזו, ואין לאחזוקיה בשיקרא אם לא ימצאם. ועוד, ד

והרמב״ן לא אמרינן מיגו.  , כללהיכא דאין לו עדים להוכיח טענתו

הא דמצריכינן להביא ד כיון, כתב לתרץ שאלת התוס׳, דבחדושיו לסוגיין
, הנמוקי יוסףו שכתב משום דבלאו הכי מיחזי כשיקרא, וכמ אעדים הו

טען ד השתאדאם היה טוען קמאי דידי זבנא מינך היה נאמן,  ףא ךולכ

צריך להביא עדים שראו דר ביה חד יומא  ,שלקחה בחזקת שקנה ממנו
 ועיין באות הבאה. שלא יהיה מיחזיה כשיקרא.

גמ׳, אי אמר ליה קמאי דידי זבנא מינך מהימן, מיגו דאי בעי אמר ליה ) יז

אך תלוי הי(אות כב), ד הגרע״א בתוס׳ למשניותותמה ינך. אנא זבנתא מ
זה במה דאמר מעיקרא ואמרינן ליה וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור 

, נראה שנשמר מקושיא זו, דכתב הרשב״ם ד״ה וחזיתיהבלילה. [ומדברי 
דרבי חייא, ומשמע דאינו המשך לדבריו לעיל, אלא עוד דין דשמע רב 

ד״ה לאו קמודית,  (ל.)תוס׳ לעיל יא בפלוגתת כתב, דתלמרבי חייא.] ו

דלפי מה דהקשה רב, וכי אין אדם [שהובא באות הקודמת], והרמב״ן, 
עשוי למכור בלילה, היה סבירא ליה דטעמא דבעי חד יומא משום דאין 

ובזה ודאי עותא דניכר שאינו שלו, ויאדם עשוי למכור בלילה, והוי כמו ר
 מהימןמיד דדר ביה המוכר יום אחד בפניו,  דהיכי דיטען היה הדין כהתוס׳

דטעמא דצריכים  ,עותא. וכל דברי הרמב״ןיבמיגו, דיסלק על ידי המיגו הר
לא  ךעדות דדר ביה חד יומא הוה בכדי שיש רגליים לדבר שקנאה, ולכ

ן ליה על ידי מיגו, אינם אלא לפי המסקנא דבעינן דווקא חד יומא, ינמנהימ
נינו ויהיה רגליים לדבר, ולכן לא יועיל מיגו, וכמו והיינו בכדי שיתחזק בפ

המשך דברי הגמ׳, דמה שאמר דנאמן  ביארשכתב הרמב״ן. ולפי זה, 
 השתא, נמיכשאומר קמי דידי זבין מיגו דאי בעי אמר זבינתיה מינך, היינו 

אחרי שטען מינך זבינתיה ולא הוה מיגו למפרע, ודלא כשיטת התוס׳, אלא 
יך רב חייא סהדי דדר ביה חד יומא היינו משום דאם על כרחך דמה שהצר

צריך דווקא עדים על יום  ךלא מיחזי טענתו כשיקרא, וכדברי הרמב״ן, ולכ
 שלם, ולא סגי בטענתו גרידא על סמך שקנאה ומכרה בלילה.

המהדורא הקשה גמ׳, אמר רבא כוותיה דרב חייא מסתברא, וכו׳. ) יח

והוה  ,ראיה דדר ביה חד יומא, היאך סלקא דעתך למימר דלא בעי בתרא
חזקה כאומר מפלניא זבינתיה דזבנה מינך, והא דייקינן ליה ממתניתין 

ד״ה שלא אמר  (בעמוד א׳) לעיל התוס׳בפשיטות דאינה חזקה, כמו שכתב 

 , עיין שם מה שתירץ.לי
, דכל מי שבא מחמת ירושה הראב״דהביא שיטת גמ׳, שם. הרשב״א ) יט

שהוא יורש או לוקח, וכן עדות שדר ביה צריך להביא ראיה  ,או לוקח
מורישו או המוכר יום אחד. והקשה, דאם כן מאי ראיית רבא ממתניתין 
לרב חסדא, דילמא ראייה דמתניתין היינו שהוא לקחו או קרובו של 

 כיוןהראשון, אבל לא שצריך להביא ראייה שדר בו חד יומא. ותירץ, ד
 ,כתב הרמב״ן אבלודאי.  קתני הבא משום ירושה, משמע שהוא יורשוד

דהמחזיק במטלטלין יוכיח, שאף על פי שיש עדים שהיו שלו, מכל מקום 
בלי ראיה שלקחו ממנו,  ,נאמן התופס במה שטוען שלקחה מאחר

 כדמבואר בהגוזל ומאכיל.
 הרא״שמיהו  וקבל עליו אחריותו. רשב״ם ד״ה המוכר שדהו בפני עדים,) כ

יירי דמסהדי סהדי שלא חתמו על שום דא ,רבינו יונה(סימן לח) כתב בשם 
ואפילו לא פירש לו בפני  .שטר, וגם לא היו שם עדים אחרים כי אם הם

ואדעתא  ,עדים את האחריות, דלא עביד איניש דזבנא ארעא ליומיה
דלא שדי איניש זוזיה בכדי, ואפילו  ,דמקבל עליו אחריות הוא דזבין מיניה

י מילי כשנזקק לשטר ולא פירש למאן דאמר אחריות לאו טעות סופר, הנ
 ניהם. ילו אחריות, דאימור כך היה תנאי ב
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וכגון שמודה שלא פרעו דהא קי״ל  רשב״ם ד״ה מנכסים בני חורין,) א
המלוה חבירו בעדים אין צריך לפרעו בעדים אבל ממשועבדין לא יגבה 

 .דעדים בלא שטר לית להו קלא ולא אמרינן לקוחות אפסידו אנפשייהו
דהרי גבי מוכר שדהו בעדים עדיין יקשה שאף אם , המהרש״א הקשהו

מודה המוכר שמכר לו, בית דין יטענו ללקוחות שפרעו ולא נאמין למוכר. 
הוסיף להקשות  והרש״ש .מא: ד״ה המוכר שדהו), לעיל(הרמב״ן וכדכתב 

על רשב״ם, דמנין לו למימר דגבי נכסים משועבדים אינו גובה משום שאין 
ולא היה על הלקוחות לברר, שמא אינו גובה ממשועבדים, משום קול 

הוסיף עוד, דלרשב״ם  ובפני שלמהשטוענים ללקוחות שפרע לו המלוה. 
מה הקשתה הגמ׳ על רב, דילמא התם הטעם משום דטענינן ללקוחות 

ותירץ, שמסתימת דברי  שפרע הלוה, ולא משום דעדים לית ליה קלא.
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אופן אף היכן שברור לנו שלא פרע, כגון  המקשן משמע שהוקשה לו בכל
 שיש עדים שלא זזה ידו מידם. 

וקסבר שעבודא לאו דאוריתא. והקשו תוס׳ ד״ה מלוה על פה, בתוה״ד, ) ב
, דאם כן מאי קושיא לרב, הרי התם לאו טעמא משום הרשב״א והרמב״ן

יתא. ותירצו, ידעדים לית ליה קלא, אלא משום דשעבודא לאו דאור
, דאם איתא דעדים אית ליה קלא, כמו שתיקנו דמלוה דהקושיא היא

בשטר גובה מן הלקוחות, הכא נמי היה להם לתקן במלוה על פה שיגבו 
 מהלקוחות.

דיש  ,הרמב״ן כתבגמ׳, אכלה האב שנה והבן שתים וכו׳, הרי זו חזקה. ) ג
מפרשים, דדוקא אם אכל בנו גדול, אבל היכא דנפל לפני בנו קטן אינו 

אם הייתי מוחה לא היה המחזיק  כיון ואףלטעון המרא קמא, חזקה, דיכול 
לא חששתי למחות, וכי היכי דהיכא דאכלה בפני  בר אזדהורי בשטרא,

, דחזקת ג׳ שנים אבל הרמב״ן כתבגדול, כמו כן הכא.  בבנו הבן, היינו
רק משום דתוך ג׳ צריך לשמור שטרו, אלא גם משום דמשתיקותא  אינה

דבתוך שלש אמרינן ליה  אלאם לדבר דקנאו, דמרא קמא איכא רגליי
 ,רעותא דאחוי שטרך כיון דליכאקטן נמי,  ךלמחזיק אחוי שטרך, ולכ

אמרינן לא לחנם שתק. ומיהו בתוך שלש אמרינן גם לקטן אחוי שטרך, 
(סימן קמ סק״ב), קצות החושן בעיין דאם לא כן, מי שאין לו דעת ירויח. ו

דחזקת ג׳ שנים תקנת ד״ה ואי לפירא  ):לה( לעיל התוס׳הוכיח מדברי ש
 חכמים היא, להחזיק הקרקע ביד מי שדר בה ג׳ שנים, עיין שם.

 הלכך אלימא ליה טפי למיפרך ממאי דדמי ליה. רשב״ם ד״ה ורמינהי,) ד

דלרבי לח.) (לעיל  סבר , רבהאד, הרשב״ם קושייתתירץ באותיות הגרע״א 
. ולרב אפשר פליג ןחמנב ור ,מחאה שלא בפניו לא הוה מחאה יהודה

הא דמכרה לא מהוי מחאה, דמכל  ךדברייתא זו רבי יהודה היא, ולכ ומרל
על רב, מקשינן שפיר  פלגינןמקום לא היתה בפני המחזיק. אבל לדידן ד

שם,  הרשב״א[וצריך עיון מדברי דמבואר שם דהמכירה לא מהויה מחאה. 
ה, הכא דאפילו למאן דאמר מחאה שלא בפניו לא הויה מחאדכתב, 

מודה, דטעמא התם משום דמימר אמר מחזיק כל שאינו מוחה בפני בוש 
 ,הוא לשקר בפני, אבל מוכר ודאי מחאה גדולה היא לכולי עלמא. ואם כן

דהכא  למאן דאמר מחאה שלא בפניו הויה מחאה, איכא לאקשויי נמי
 ].כולי עלמא מודו

אן בשטר כאן אומר ר״י דהוי מצי לשנויי כתוס׳ ד״ה ואי סלקא דעתך, ) ה
, מאי קושיא, דאי נמי איירי הכא בעדים, מכל המהרש״אבלא שטר. הקשה 

 דודאי מחאה בעדים מאן דידע ,ותירץ .מקום תיהוי מחאה דלא בעי שטר
יאמר למחזיק, אבל מוכר שדהו בעדים כיון דלית ליה קלא לא  המחאה

דתירץ בהדיא כתירוץ רמב״ן ב ועייןמקרי מחאה דלא יגיע למחזיק. 
דהני תרתי מתניתא בהדי הדדי תניא,  ,מרוהמהרש״א. ועוד הביא, דיש ל

וכי היכי דבלוקח שנה, בשטר קמיירי, דאי לאו הכי לא הויה חזקה, 
 וכדאמר רב לעיל, סיפא נמי בשטר.

, דנותן התוס׳ יו״ט כתב׳, נעל וגדר ופרץ כל שהוא, הרי זו חזקה. ימתנ) ו
(פ״א מ״ה). בקדושין תא מתנה לאו דווקא, והוא הדין מוכר, וכדאי

, הוא יתין(אות מ) הוסיף, דהא דלא תני מכר במתנ והתפארת ישראל
 ממתנה.   קל וחומרמשום דנלמד מ

(פ״ב משכנים הי״א) האחין הרמב״ם  כתב׳, והאחין שחלקו וכו׳. ימתנ) ז
שחלקו ועשו בניהם גורל כיון שעלה הגורל לאחד מהם קנו כולם. 

ותמה  .דלא נתחוורו דבריו ,הראב״ד(שם) והשיג   .(קו:)לקמן כדאיתא ו
דברי הלחם משנה הביא ומפורשין בגמ׳. הרמב״ם דדברי  ,המגיד משנה

(סימן קע״ג ס״ב), דלא מהני גורל בלי חזקה, בטור הובא הרא״ש  שו״ת
דאחין שחלקו קונים דווקא בחזקה. ועל כרחך, דגורל  יתיןוכדמבואר במתנ

חזק וקני, וכן שיספיק שיקנה אחד מר לך ואלא שלא יצטרכו ל אלא מהני
במתניתין, , לפי זהדזה גם כוונת הראב״ד בהשגתו. ו ביארמהם. ו

אבל הרמב״ם והרא״ש אינו צריך חזקה אלא אם לא חלקו בגורל, ל
 בכל גוונא. איירי הרא״ש והראב״ד, משנתנו ל
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. וביאר וכו׳ ויש לחלקתוס׳ ד״ה אבל שותף יש לו חזקה, בתוה״ד, ) ח

לוק יש בין אריס ובין שותף, דבשלמא אריס דקתני, משום י, שחהמהר״ם
דמצינו בו ענין שלם דאין לו חזקה כמו אריס בתי אבות, ולכן תני לה 

אף על גב דיש בו ענין דיש לו חזקה, כגון שאר אריסים. אבל  יתיןבמתנ
הוא הכל ענין אחד, ופעמים שאין לו חזקה, ופעמים שאין לו חזקה,  ,שותף

 יש בו חילוק בין היכי דנחית לכולה לבין היכא דנחית לפלגא.ד
אמות לזה וארבע אמות לזה. העיר  ארבערשב״ם ד״ה הכי גרסינן, ) ט

יא:) אלא בחצר, אבל בשדה הוזכר (לעיל דחילוק זה לא הוזכר  ,הרש״ש
 שיעור אחר, וכן דיש חילוק בין בבל לארץ ישראל.

ובדא דרמי בר חמא ורב והך ערשב״ם ד״ה דלית בה דין, בתוה״ד, ) י
(כט:)  התוס׳ לעיל. וכן הביא עוקבא בר חמא דזבון אמהתא בשותפות, וכו׳

. דהאי כללא דשותפין לא קפדי אהדדי ואין רש״יבשם  ד״ה דלא תחזקו
להם חזקה זה על זה הוא דווקא במילתא דידיעא לשותפותיה. ואהא 

הוא שלו דהקשו תוס׳ שם שאם כן אותו שהחזיק שנה ראשונה יאמר ש
שם,  בעליות דרבינו יונהכיון שאין עדים לחבירו שיש לו בזה חלק. תירץ 

שהשותף שהחזיק בה ראשון יהיה מוכרח להודות לבסוף שגם לחבירו יש 
בזה חלק, דאם לא כן יוכל הבעלים הראשונים להוציא מידו, שהרי לא 

ה החזיק שלוש שנים, ולבעלים הראשונים יש חזקת מרא קמא. אבל כשיוד
הרי יוכל לטעון שהחזקת שותפין חזקה טובה היא אף שנעשית במפוזרין. 

דכל ג׳ שנים עדיין הוא ברשות המוכר הראשון  ,תירץ (שם) חתם סופרוה
 ,והמוכר נאמן למי מכר כל זמן שמקחו בידו וג׳ שנים הוה כמקחו בידו

. דהוה חזקה נגד המוכר בירא ליהשש שנים מפוזרות הוה ס ל ידיאבל ע
(כט:) תירץ, דשמא סברו  והרשב״א לעילין מה שכתבנו שם באות כא. ועי

 כמי שסובר דכל שהחזיק בכולה יש לו חזקה אף אם אין בו דין חלוקה. 
ברשב״ם ד״ה  ועיין. וכו׳וא״ת מנא ליה דילמא  ,תוס׳ ד״ה שותף כיורד) יא

נשמר מקושיא זו, וביאר דממה דאמר שמואל כיורד ש לאו למימרא
אין לו חזקה, דהוי ככל מי שיורד ברשות דלא שייך  ברשות, על כרחך

בדעת רשב״ם, דשותף הוי כאילו נתן לו הריטב״א חזקה גביה. וכן ביאר 
חבירו רשות וצוהו להיות במקומו. ולשיטתו ביאר לקמן דכל שותף ידו על 

, דאינו כיורד ברשות גמור, דהיינו שאמר הרא״ההעליונה. אבל הביא בשם 
דאם לקמן ביאר  משום הכיו .אלא דיש לו רשות לירדלו הבעלים לירד, 

היציאה יתירה על השבח אינו נוטל אלא שיעור שבח, דרק ביורד ברשות 
 גמור נוטל כל ההוצאה, משום דשליחותיה קעביד.

כדין אריס שיורד ברשות אפ׳ בשבח המגיע רשב״ם ד״ה לומר שנוטל, ) יב
רוש רשב״ם, למה הקשו לפי ,ובתוס׳ ד״ה שבח לכתפים גמר פירי וכו׳.

אלא  לומר הוצרך להאריך ולומר בשבח המגיע לכתפים, לא היה לו
שנוטל בשדה שאינה עשויה ליטע כשדה העשויה ליטע, דהיינו כדין אריס. 

דמיירי בפירות שהגיעו לכתפים בשעה  ,תירץ, דכונת הרשב״םוהרמב״ן 
ל שירד לשדה, וביורד שלא ברשות אפילו בשדה העשויה ליטע, היה יכו

 ,נוטל ,לומר איני צריך לאריסותך, שהרי עומדים ליתלש, אבל יורד ברשות
כיון דמכל מקום צריך לקרקע. והשמיענו דעדיף מיורד שלא ברשות בשדה 

 העשויה ליטע.
 אלא כל דבר שסופו ליתלש.תוס׳ ד״ה שבח המגיע לכתפים, בתוה״ד, ) יג

דקאמר דכוונתם רק לענין גביית בעל חוב, אבל הכא  ,המהר״םביאר 
דשותף נוטל בשבח המגיע לכתפים, פשוט הוא שנוטל כדין אריס אפילו 

, דכתב הר״ןהביא בשם והמהרש״ל בפירות גמורים העומדים ליבצר. 
דגם שותף אין נוטל אלא ממה שלא נגמר עדיין ונוטל בשיטת רשב״ם, 

מאותם שכבר בשעה שנכנס היו ראויים להגיע לכתפיים שנחשב יורד 
ורד שלא ברשות אין נוטל מהם לפי שיכול לומר איני צריך ברשות, אבל הי

 .בשיטת רשב״ם רמב״ןה ביאר. וכן לאריסותך דעומדים ליגמר מאיליהם
כתבו, דהא הריטב״א והתוס׳ רי״ד  שלא יסלקו אותו כקבלן.בא״ד, ) יד

דקאמר דנוטל שותף בשבח המגיע לכתפים היינו, דנוטל חלקו בגוף 
ות דאין נוטל גוף הפירות אלא מסלקו הקרקע, ולא ככל יורד שלא ברש

 בדמים, ואפילו בשדה העשויה ליטע.
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הכא בעל דבר ממש הוא ומעיד לעצמו, ואינו נוגע בעדות. ותירץ, דאורחא 
סתלק רוץ שיכול לתרץ המתרץ, דהיינו שמידתלמודא הוא, דמרגיש בת

ממנה ונותנה לחבירו, ולפיכך מקשה ואזיל בלשון נוגע בעדות, וכדמקשה 
(אות לט) ובשעורי רבי שמואל לבסוף והלא מעמידה בפני בעל חובו. 

 האריך לתרץ באופן אחר.
דכל זמן שלא חלקו לגמרי אם יטול שום רשב״ם ד״ה נוגעים בעדותן הן, ) ב

 לז סימן משפט חושן( ז״טהכתב  מערער כלום מן השדה יפסידו שניהם.
 בא והמערער ,חלקו דאם ,משמע )ה״סק(שם  ע״הסמ מדברי), דאסק״

 עליו יחזור דשמא, לו מעיד דאינו, גזילה שהוא לחוד השותף חלק להוציא
 השותף אותו דהא, בטעות היתה חלוקתם ויאמר השני השותף ר כךאח

 והחלוקה ממני טרפו כדין לומר יכול ממילא, המערער עדי פוסל אינו השני
 לא ,בחלקו אפילו ליה תיפוקד, ם״ארשב קשהולפי זה ה. למפרע בטלה

 היה הפוסקים וכן. לחוד חלקו על לערער כשבאין לחבירו השותף יעיד
 דהיינו נוגעים שהם בשותפים דוקא כותבין ולמה, זה דין לכתוב להם

 בטלה לומר דאין והאריך להוכיח,׳. הב החלק לטרוף רוצה שהמערער
 חלוקה משום הטעם ואין, כיורשין שהם מטעם ,דוקא באחין אלא חלוקה
 יכול שחלקו דכל, כפשוטן ם״הרשב דברי הווייןהכי  םומשו, היתה בטעות

 חלק על בין השדה כל על טוען המערער אם בין לחבירו להעיד אחד כל
 .חלקו בשלא אלא מיפסיל ולא, חבירו על אחריות לאחד דאין, מהן אחד

 דכל, בהדיא )דגרסינן ה״ד ף״הרי מדפי .כג( יוסף נמוקיהכן הביא בשם ו
 מאחד מלקיחה כלל הזכיר ולא, שניהם יפסידו הם המערער שיקח מה

אלו  (שם סק״ג),הקצות החושן כתב ו .מהשני לגבות הלוקח יחזור ר כךואח
 ונטלהאחר החלוקה  ל חובבע כשבאואלו דברי אלוקים חיים דהט״ז איירי 

, .מזה כמו מזה ליטולעל חוב ב יכול והיה ,היתה יןכד חלוקה בשעת דבזה
 חלוקה בטלה ודאי מהם מאחד חלק והוציא נגזל בבאמה שאין כן 

 בשנים אפילו דהא, בטעות חלוקה והוי מזה יותר טעות לך ואין מעיקרא
 ,ע״הסמולכך,  ,חלוקה דבטלה(קז.)  לקמן ימא לןקי שלישי אח ובא שחלקו
עיין שם שדקדק כן . בטעות חלוקה דהוי קאמר שפיר ,מגזולה דמיירי

 בדבריו.
אך הי, רבינו יונהבעליות  והקשהגמ׳, הכא במאי עסקינן כשקנו מידו. ) ג

יכול להקנות, והרי כל שאין יכול להוציאו בדיינין הקדישו אינו מוקדש 
והוא הדין שאין בידו להקנות, ואפילו במקרקעי. ותירץ, דכיון שאחרי 

תו כשרה, ויכול להוציאו בדיינים, שפיר יכול שמקנה לחבירו נעשית עדו
 (סימן לז סק״י), והביא להוכיח כדברי הקצות החושןלהקנות. וכן כתב 

יכולים דגבי גנב וגזלן  ,(נה: ד״ה ואי) הרשב״א בגיטיןרבינו יונה, מדברי 
לא קנה אין לו  היכא דאכתיד ףנוי השם, דאילהקדיש משום דהוי יאוש וש

ו נם כיון דיקנה מיד אחרי הקדשו, הקדשו וקנייכח להקדיש, מכל מקו
איכא עדים ויכול להוציאו  ,אחרי שיסתלק ,באים כאחד, וכמו כן הכא

דהני מילי בשותפים  ,לוקו ורשותו באים כאחד. מיהו כתביבדיינים, ס
, דיכול להסתלק ראדנגנב להם קרקע, אבל גבי מטלטלין דמבואר לקמן בגמ

דאפילו אחרי שיסתלקו  ,גנב מהם, קשהאחד מבני העיר מספר תורה שנ
עדיין אינו ברשותם, דגם היכא דיכול להוציאו בדיינים, עדיין אינו יכול 

הגרע״א וכן הקשה (אם כן היאך יכולים להסתלק,  ,להקדישו ולהקנותו

כוונת הגמ׳ דיתנו חלקם לגנבים ד אפשרד ,. ותירץשם)בגליון הש״ס 
גב דלאחר אינו יכול ליתן. ומיהו עצמם, ולגנב ודאי מהני נתינה אף על 

א משמע כן, ל ׳מידם ויקנו׳ שכתב ד״ה ליסתלקו הרשב״םדמפירוש  ,קשהה
 לא דהגנב ועוד, ידו תחת שהוא כיון בדיבור דזוכה קנין בעי לא לגנב ואי

 . עליה סהדי ליהוי דלא היכי כי זו במתנה ירצה
א ישלם ולא יהיה לוה רשע ולרשב״ם ד״ה וכי קנו מידו, בתוה״ד, ) ד

 ליה חיישינן היכי .), ה(מר״י מיגש לקמן הכדלקמן בשמעתין. והקשה 
 שקר דעד רשע והא, ישלם ולא רשע לוה ליהוי דלא היכי כי שקר בעדות

דהא דלא ניחא ליה  ,ותירץ. ישלם ולא רשע דלוה מרשע ואלים חמיר טפי
 דלא ניחא ליה דקרו ליההוי לוה רשע אין הכוונה כלפי שמיא, אלא ילמ

שמשקר, אלא  דחיישינןאינו משום  רשע. עוד תירץ, דפסול נוגע אינשי
הוי ליה כמאן דמסהיד לנפשיה ולא מיקריה  מהעדות, דכיון שיש לו הנאה
שם שהביאו בהרמב״ן והרשב״א  ועיין .)שם(במהר״ם עד כלל. וכן כתב 

קושיית הר״י מיגאש ולא הביאו אלא את תירוצו הראשון. והוכיח מכך 
ימן לז, א) שסברו שפסול נוגע אינו אלא משום חשש משקר ולא (ס הש״ך

 משום שהוא בעל דבר. עיין שם.
הביא הרשב״א וא״ת והא בעינן וכו׳. , תוס׳ ד״ה וליסלקו בי תרי מנייהו) ה

, דנוגע אין לו שם עדות כלל, דאין אדם מעיד לעצמו, הראב״דלתרץ בשם 
ה תחילתו בכשרות. ורק אחרי שמסתלק חל עליו שם עד, ואם כן הוי לי

קעט)  (אותהקובץ שיעורים האריך להשיג על דבריו. עוד הביא והרשב״א 
משום  ,ולא מיקרי תחילתו בפסול ,, דמהני סילוקהמרדכילתרץ בשם 

הרשב״ם כונתו לפי מה שכתב  ביארדמתחילתו היה בידו לסלק עצמו. ו

דכתיב בטעמא דבעינן תחילתו בכשרות, משום ד״ה בפסלות,  .)קכח( לקמן
בעינן שיהיה ראוי להגדה בשעת ראיה, וכיון דבידו להסתלק ד, ״או ראה״

 (אות קל). היד רמהועיין במקרי ראוי להגדה. 
 שייך תחילתו בפסלות הכא כיון שאין ואומר ר״י דלאבתוה״ד, בא״ד, ) ו

דדין תחילתו בפסול הוא  ,הרמב״ן וביאר. פסלות תלוי בגוף אלא בממון
אינו פסול  הכאשהיה פסול לו בשעת ראיה, אבל דאין יכול להעיד למי 

כיון שהוא נוגע לו, ואחר בלבד, לשאר בני אדם אלא פסול לגבי ממון זה 
 שנסתלק מממון זה יכול להעיד עליו. 

(אות קפ), הקובץ שעורים וכתב גמ׳, שאני ספר תורה דלשמיעה קאי. ) ז
מכל מקום  .הנות ניתנו, וקיום המצוה לא חשיבי הנאהידאף דמצוות לאו ל

מגמ׳ דידן  ,לענין עדות מיקרי נוגע, כיון שרוצה לצאת ידי חובתו. והקשה
(סימן לז סק״ד) דדוקא בנגיעת בקצות החושן המובא המוהרי״ט על שיטת 

מהיד רמה כיון שנסתלק תו ליכא נגיעת ממון, והביא  הכאממון מיפסיל, ד

ידושי רבי בחועיין  (סימן קנט) דכתב בהדיא דלא בעינן הנאת ממון.

 (מח.).אברהם מן ההר נדרים 
, דליסלקו על ידי שיתנו מכיסם כנגד המנה וליסלקו בי תרי רשב״ם ד״ה) ח

אי אפשר להסתלק בספר תורה,  אמאי, אם כן המהר״םשל ציבור. הקשה 
לא שייך להסתלק מההנאה, מכל מקום, למה לא יועיל שיתנו ף דדא

ר צרכי רבים לספר תורה, דיש לחלק בין שא ,מכיסם כנגד הנאתם. ותירץ
דבספר תורה כיון דבאותו חלק שנותן מכיסו אינו מספיק לקנות בעד אותן 

על כרחך יהני עדיין בעת הקריאה, דהקריאה עצמה אין  ,פר תורהמעות ס
 ,לה ערך. אבל בשאר צרכי ציבור כגון חומה ודומיהם, כשנותן מנה מכיסו

חו״מ (הפוסקים מדברי משלם עבור אותה הנאה שיש לו מהדבר. ומביא 
, דחלקו על הרשב״ם, וסבירא להו דלאו דווקא מספר תורה, אלא )סימן לז

אף משאר צרכי ציבור לא שייך להסתלק, והוא גופא משום דכמו דמבואר 
 שלא שייך ליתן מנה כנגד הנאתו, הוא הדין לשאר הנאות. פר תורהבס
, לפי זה, נהרבינו יו בעליות והקשהגמ׳, שהכל עניים הם אצל ס״ת. ) ט

למה לא תני תנו שקל לבני עירי. ותירץ, שבא ללמד דדוקא היכי דלית להו 
ספר תורה אחריתי, ומשום הכי לא מצי לאיסתלוקיה מיניה כיון דלשמיעה 

אחריתי, כיון שמסתלק  פר תורהקאי וצריכים לצאת בה, אבל אית להו ס
ה כיון שאין מזו ואין להם חלק בה, שוב אינם נוגעים בדבר מחמת השמיע

 צריכים לה.
 

 דף מג ע"ב
שהיה ראובן משמר מחלק שמעון רשב״ם ד״ה שמירה בבעלים, בתוה״ד, ) י

 בבא מציעא, דהרי מפורש החתם סופרבחידושי  קשההבשעה שנגנבה. ו
דהיה עושה עמו בשעת שאלה אין צריך להיות עמו בשעת  ,(דף צו.)

ת עמו בעת שבורה ומתה, והיה עמו בשעת שבורה ומתה צריך להיו
 אקדוו. ותירץ, דשיטת רשב״ם, דתוס׳ ד״ה אמאישאלה, וכמו שכתב 

בשומר דעלמא שנעשה שומר על זמן מסויים, סגי אם היה עמו בשעת 
משיכה, דמתחילת המשיכה נעשה שמירה בבעלים על כל ימי משך 

ניהם כלום אלא רק הוא דרך ישמירתו. אבל בשותפים שלא התנו ב
וזה משמר מחצה, אם כן כל רגע ורגע הוי ליה  שותפין שזה משמר מחצה

 פנים חדשות, דמשיכה הראשונה כבר בטלה ולא הוה תו שמירה בבעלים
כגון שהתנו ביניהן כך שמור לי היום כל רשב״ם ד״ה אמר רב פפא, ) יא

קיימא לן, דאין הא ד ,הרש״שהשדה חלקי וחלקך ואשמור לך למחר. העיר 
. ותירץ, דצריך (נז:) בבא מציעאבקרקע, כדאיתא במחובר לדין שומרים 
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לומר דכוונת הרשב״ם, על עומרי השדה התלושים, או על קמה העומדת 
דנעשו שומרי שכר  ,הקשה על המשך דברי רשב״ם, דכתבאך ליקצר מיד. 

זה על זה להתחייב באונסים, הרי קיימא לן דשומר שכר אינו חייב אלא 
 בה ואבידה.יבגנ
הנמוקי כתב י הוא היכי מצי מפיק מיניה. גמ׳, וכיון דאסהיד דלאו דלו) יב

דבעינן למימר שאם היה מעיד  הא, דמהר״ן(כג: מדפי הרי״ף) בשם יוסף 
דפסול  ,שהיא של לוי היה יכול להעיד עליה, כיון דלא מצי הדרא, שמעינן

נוגע בעדות אינו כפסול קורבה, דאילו קרוב אינו מעיד כלל בין לזכותו בין 
ליה צד נגיעת עדות, כל שהוא מעיד בענין דלא לחובת, אבל מאן דאית 

מטי ליה שום הנאה מקבלין עדותו וכשר, דהא הכא נמי נהי דאילו מעיד 
דלאו דיהודה היא הויה נוגע בעדות ואי אסהיד דלוי היא מקבלין מיניה. 

(כלל ו סימן שו״ת מהרא״ש מ(סימן לז סק״ט), הביא הקצות החושן אבל 
לד  לפי מה שכתב בסימן ,כדעתו הקצות החושן כא), דלא כתב כן, והכריע

, דנוגע אינו פסול משום משקר אלא משום קרוב, ואם כן הוא פסול )סק״ד(
עצמו, הוא משום דהתורה נתנה  לחייב דנאמן בין לזכות בין לחוב, והא

נאמנות על כל אדם לחייב עצמו. והא דמבואר בסוגייתנו דנאמן להעיד 
עדותו הוא כמסלק עצמו משדה זו, ואפילו דהוה של ראובן, הוא משום דב

אם יהיה עדים ששדה זו שלו יהיה נאמן, דנאמן על עצמו יותר ממאה 
עדים, אלא דכל זמן דאסהיד דלאו דיהודה אמרינן דהוי נוגע, כיון דיש לו 
עדים שהוא שלו ויכול להוציאו, וכשמעיד דלוי הוא אמרינן דלא שייך ביה 

ן דנאמן על עצמו יותר ממאה עדים. ועיין עוד כיו ,כלל ועדיו עדים פסולים
האריך להוכיח כדברי הנמוקי יוסף, אפילו אם נימא ש(שם סק״א), בש״ך 

 דפסול נוגע הוה משום אדם קרוב אצל עצמו.
, הרשב״אהקשה גמ׳, ובההיא זכותא דמפיק ליה מלוי ליפקיה מיהודה. ) יג

וי ולא מצי היכי מקשה הכי בהדיא, והא איכא אנפי טובא דמפיק לה מל
ועיין ( .מפיק לה מיהודה, כגון דעידי שמעון קרובים ליהודה ורחוקים ללוי

(סימן לז סק״כ), שהקשה, דמה ירויח שמעון אם תהיה ביד לוי בתומים 
 שלודויוכל להוציאה ממנו, והרי אחר כך ישוב יהודה ויביא עידי אבות 

מעון, והרי , דמה שלא קיבלו עדותם מתחילה הוא משום עדותו של שהוא
ושמעון לא יוכל להביא עדיו שהרי הם קרובים , עכשיו הוברר שהיה נוגע

כגון ששמעון מצטרף  אי נמי כתב הרשב״א,. )ליהודה, עיין שם מה שתירץ
אי נמי שיש עידי אבות ליהודה ולא  ,עם אחד לפסול עדיו של יהודה

למא לשמעון, אלא שיש לו עדים שראובן גזלה ממנו. ותירץ, דבעיא בע
 היא דקא בעי, כי היכי דלפרשה.

ומשום הכי פסלינן להאי עדות דאיכא רשב״ם ד״ה ומקשינן, בתוה״ד, ) יד
, דלאו הרשב״א. וכן כתב וכו׳למימר שזהו מחשבתו של שמעון ואין לנו 

דווקא דידעינן באלומתיה דיהודה, אלא דמיחש הוא דחיישינן דילמא האי 
מא ישיהודה גברא אל ,פירש״ח רדה ביאאבל ה נייח ליה והאי קשה ממנו.
והעליות דרבינו יונה (כג: מדפי הרי״ף). הרי״ף ולוי אדם נוח, וכן כתב 

 ראבגמ שינויא בתראאוקימתא, אבל להאי כתב, דחשש זה אינו אלא לפי 
חשיב נוגע, אין  יקא דדינא אילא חיישינן להא חששא, וכיון דהוה ספ

פסולים כשרים, היינו דלא מקבלים העדות לכתחילה, ואפילו דספק עדים 
 ,מפקינן ליה מחזקתם מספקא, אבל הכא לא בעינן למיפסל לשאר עדויות

אלא דחיישינן שמא נוגע בדבר הוא. ומכל מקום, אם כבר קיבלו עדותם 
 דשמא הוה עדות. ,מוציאים הקרקע מידו דיהודה אין
העליות הקשה גמ׳, כגון דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר. ) טו

, בשעה שבא שמעון לתבוע מלוי, יחזור יהודה ויטעון ללוי ינו יונהרבד
ממה נפשך אינה שלך אלא או שלי או של שמעון, ואם כן עליך להוציא 

 בר. גהקרקע ויהא הדין בינינו כל דאלים 
וגבי נכסי דבי בר שטיא אמר רשב״ם ד״ה ואי בעית אימא, בתוה״ד, ) טז

קובץ שעורים ה קת מריה. הקשהנמי אוקי תרי בהדי תרי ואוקי ממונא בחז

(אות קפב), דאינו שייך לכאן, דהתם אדרבא לא מוקמינן בחזקת המוחזק, 
אלא בחזקת מרא קמא, ואף על גב דאין קושיא משם, דהכא ליכא מרא 

 קמא, על כל פנים אין ראיה משם. 
 

 דף מד ע"א

פ״ה וכגון שמכר ראובן ללוי שלא באחריות, תוס׳ ד״ה דוקא מכר, ) א
(דף כג: מדפי הרי״ף), ביאר  והנמוקי יוסף. וכו׳שפירש כן משום ונראה 

דכתב רשב״ם שמכרה בלא אחריות,  טעםדה ר׳ יהודה בן הרא״שבשם 
נוי רשות, וכאילו היא ברשות ימשום דאי מכרו שלא באחריות, לא הוה ש

תוס׳ בבבא  וכן כתב. ולא היה יכול להעיד עליו דהדרא ליה ךולכ ,גזלן

(סימן לז סקכ״ט) הקשה על דברי הש״ך הקשה . וש״מ ד״ה )סו.( קמא
התוס׳, וכי בשביל שאין הפסד ללוי יוציאנו מידו, הלא כבר קנאו ביאוש 

נוי רשות, ודילמא לוי רוצה בגוף החפץ ולא בדמיו. ועוד, דדלמא לא יוש
ניחא ליה ללוי למיקם בדינא ודיינא עם ראובן, או שמא לא יהיה לו 

נוי ירי הנמוקי יוסף תמה, דמה ענין אחריות לשלראובן לשלם. ועל דב
דלולי דבריהם היה נראה לומר דמה שכתב רשב״ם  ,כתב ךולכ .רשות

שלא באחריות. אפילו דמכרה שלא באחריות, לרבותא קאמר, דמיירי 
דאף על גב  ,(סימן כח) יישב, דכוונת התוס׳ שקאפ רבי שמעוןובחדושי 

מדינן לדעתו של לוקח שאם היה מכל מקום א ,נוי רשותידקנה ביאוש וש
יודע שגזולה הפרה ביד ראובן, לא היה לוקחה, דלא ניחא ליה שיהיה הוא 

נוי רשות, ימסייע לידי עבירה. וממילא בטל המקח למפרע ואין כאן ש
דווקא אם לקח באחריות דאם  היינוומשום הכי מפיק לה שמעון מלוי. ו

אם לקחה שלא  יתבטל המקח למפרע לא יהיה הפסד ללוקח. אבל
באחריות דאם יתבטל המקח למפרע יהיה לו הפסד לגמרי, בכהאי גוונא 

מכל מקום  ,ליכא אומדנא, דאף שאם היה יודע מתחילה לא היה לוקחה
 באופן הזה שנעשה שלא מדעתו רוצה שיתקיים המקח.

. ובתוס׳ וכו׳וקשה לר״י דבירושלמי אמר דיאוש מועיל בקרקע בא״ד, ) ב

ביאר, רבינו יונה בעליות ודחה הראייה מהירושלמי.  רקעד״ה וק(ל:) סוכה 
דהא דלא מהני יאוש בקרקע, שאין אדם מתייאש בלבו מן הקרקע אף על 
פי שאומר שאומר בפיו שנתייאש, שהרי מצפה שהוא או בניו יוציאו 

דלא  ,, כתבד״ה וקרקע אינה )שם(ורש״י בסוכה הקרקע בדין מיד הגזלן. 
ובפני יהושע  .).(קיז בבא קמאבדנלמד מקרא  מהני יאוש בקרקע, משום

דלא נלמד שם אלא דקרקע אינה נגזלת, ולא מיירי התם כלל  ,תמה )שם(
 (סימן שעא סק״א). הנתיבות המשפטלענין יאוש. ועיין מה שכתב 

וגבי עבד אמרינן בהשולח דמהני ביה יאוש אע״ג דאיתקש בא״ד, ) ג
לפי מה שכתב, דכיון דכל  ,דחה הוכחת התוס׳רבינו יונה בעליות  לקרקע.

הטעם דלא מהני יאוש בקרקע הוא משום דלא מתייאש בלבו, אם כן 
 מהני יאוש. בעבדים דלא שייך טעם זה דאפשר להבריחם,

מהא  ,לה ה״א) הקשהי(פ״ט מגז רבנו חיים הלויבחדושי שם.  בא״ד,) ד
נוי. ינוי בעבדים, ומאי שנא יאוש משי(צו.) דאין ש בבא קמאבדמבואר 

דשינוי עיקר קנינו הוא קנין של גזילה, ומדינים האמורים בגזילה,  ,רץותי
בא קמא יאוש עיקר קנינו אינו דין קנין של גזילה, וכמבואר בב מה שאין כן

 ראדקנינא דיאוש בגזילה ילפינן ליה מאבידה, ושם הוא עיקר ק :)סו(
, ורק דיאוש, ואם גם ילפינן גזילה לדין יאוש אבל אין עיקרו מדין גזילה

כאבידה לחשבה אינה ברשות בעלים שיהא  ם כןדאמרינן דגזילה היא ג
דבעבדים דאינן  ופרקינן, ב״ם ד״הרשיישב שיטת בזה ו .נוהג בה דין יאוש

לענין דינים המסויימים בגזילה, ולא חיילי בהו קנינים  היינו דווקאנגזלים, 
יאוש, . אבל גזילהמדיני  נמישל גזילה, וממילא דלית בהו קנין שינוי, דהוא 

דדינו נוהג גם באבידה, ולא מתחשב מדיני גזילה, ורק מעשה גזילה בלבד 
הוא דבעינן כדי שיהא נוהג ביה דין יאוש, מזה לא אימעוט עבדים, ושפיר 

 .נקנין ביאוש
ונראה דמיירי שלא נתייאש וכו׳. ומבואר דאם התייאש יכול בא״ד, ) ה

דמכל , (סימן שעא סק״א) שפטהנתיבות המוהקשה להעיד דבין כך קנאו, 
(צו.), ואם כן הוה  בבבא קמאקונה בקרקע, וכדמבואר  ינונוי אימקום ש

דבקרקע מהני יאוש גרידא, דטעמא  ,ליה יאוש גרידא ולא קני לוקח. וביאר
סורא אתי יבבבא קמא (סו.) דהוא משום דבא ינןאמר ,דלא קני יאוש

ה נגזלת לא מתחייב וכבר נתחייב בהשבה, ולכן בקרקע דאינ ,לידיה
(קיז:) דנטלוה מסיקין או שטפה  בבבא קמאבהשבה, ומהאי טעמא אמרינן 
 נהר פטור, מהני יאוש לחודיה.

בעליות ביאר גמ׳, וסיפא נמי נהי דמייאש מגופיה מדמיה מי מייאש. ) ו

עדי יהודה קא סמיכנא, א, דאפילו שיוכל לוי לדחותו ולומר אנא יונה רבינו
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 איכא למיחשמכל מקום  .עון בעדותו כלוםוממילא לא מרויח שמ
שיתפשר לוי עם יהודה. ועוד, דאפשר שאיירי דעדי יהודה אין מעידים 
אלא שגזלה ראובן מיהודה, וכשמעיד שמעון ידענא ביה בהאי פרה דלאו 

א מסהיד קדיהודה היא, נמצא שאינו מכחיש עדים שהביא יהודה, אלא ד
, ונמצא שישתלם שמעון דמיה אף על פי שהיתה בידו ידלאו דידיה הו

 מראובן בעדי גזילה ולא יוכל לדחותו כלל.
ואגב שיטפא דמקשי ליה לרב רשב״ם ד״ה והניח לפניהם, בתוה״ד, ) ז

ששת דמפרש ומוקי לה בגזלן קאמר ולוקמיה ביורש, ומיהו ביורש לא מצי 
לעיל, דגם הרמב״ן הביא כאן מדברי  המהרש״אלאוקומיה דהא קתני מכר. 

הגמ׳ להעמיד בגזלן לאו דווקא, דבגזלן לחוד לא מצי לאוקמה כשרצתה 
 דהא קתני מכר, אלא כוונת הגמ׳ היה להקשות וליתני גזלן.
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 העיררשב״ם ד״ה לא מישתעבדא, דלית ליה קלא ולא יזהרו לקוחות. ) ח

דהִמלוה גופא יש לה קול כיון דבשטר נעשה, ולכן קרקעי  דאף, הרש״ש
עבד בפירוש מטלטלין בשטר, מכל ידאף שש ,רשב״םכוונת  .מישתעבדי

מקום לא מישתעבדי, דעל השעבוד של מטלטלין אין קול, וכמו דאמרינן 
בסמוך לענין מטלטלי. ועיקר הטעם דמטלטלי לא משתעבדי דלית ליה 

בשם  האות הבאב(סימן קיג). ועיין הטור קלא להשעבוד, כמו שכתב 
 .הרשב״א

, הרשב״אביאר ין בעל חוב גובה הימנו. גמ׳, שורו אפותיקי ומכרו א) ט
גובים ממטלטלי הוא משום דלא סמכא דעתיה  איןדאפילו דטעמא ד

סמך על השור דעשאו אפותיקי, מכל מקום אינו  הכאדמלוה עלייהו, ו
שיהיה קול לשיעבוד, ובמטלטלי בעינן מלקוחות  מיגביגובה מהלקוחות, דל

ן דכל הטעם משום קלא הוא, ו אפותיקי בשטר. וכיואקול אפילו דעש ליכא
גובה מן היורשים, דביורשים לא שייך טעמא דָקלא, וכל מה שלא 

סומך המלוה  יןמשתעבדי מטלטלי דיתמי אינו אלא משום דבדרך כלל א
 בלא דאפילו ,סמך עליו, דעשאו אפותיקי. והוסיף הכאמטלטלי, וא

בשם ן הר״אבל גובה מהיורשים.  ,אם שעבד בפירוש המטלטלין ,אפותיקי
, דכיון דיודע המלוה דאין קול, לא סומך דעתו עליה, דסבור כתב הרא״ה

גובה  אינו ךשיברחו וימכרו, דהא לא ידעינן שעבודא דאית עליה, ולכ
 בריטב״א. ועייןאפילו מיתמי. 

הא דלא חשיב מכר בהדי הקדש תוס׳ ד״ה שורו אפותיקי ומכרו, ) י
 הות קצ) הקשה, דלכאור(א ׳. ובקובץ שעוריםדמפקיע מידי שיעבוד וכו

אינו דומה מכר להקדש, ושני דינין חלוקים הם ולא שייך למיחשבינהו 
דבמכר אין השיעבוד נפקע, אלא דאי אפשר לגבות מלוקח, והיכא , אהדדי

דיחזור הלוקח וימכרנו למוכר יוכל הבעל חוב לגבות ממנו. מה שאין כן 
ר כך נעשה בעל בהקדש, השיעבוד נפקע על ידי ההקדש, דאפילו אם אח

דשמא דעת  ,ומסיק .מום ופדהו המקדיש, אינו חוזר לשיעבודו הקודם
שאי אפשר ליגבות מהקדש  אלאדגם בהקדש אינו מפקיע השיעבוד,  ,תוס׳

 וכמו במכירה. 
 דכל׳ כו גרידא מטלטלי ליה אקני אבל ה״ד,בסו, ומקשינן ה״ד ב״םרש) יא

 ,אסמכתא הוה עימקרק אגב דגם ,הרש״שהקשה ׳. כו דאסמכתא ק״ל דאי
 ליה אקני לואפי ם כןוא ,כאסמכתא דלא תב ליהדכ והוא ח״אר ולכן

 הטעםעל כרחך כתב, ד אלא. יועיל לכתוב דלא כאסמכתא גרידי מטלטלי
 כמו שהובא לעיל אות ז.ו ,קלא ית ליהל גרידא דמטלטלי

 ופירשגמ׳, והוא דכתב ליה דלא כאסמכתא ודלא כטופסא דשטרי. ) יב
, דכיון דאינו אלא שעבוד ולא מכירה, דמי אסמכתאד״ה דלא כ רשב״ם

לאסמכתא, הלכך צריך לכתוב בו דלא כאסמכתא כדי לאלומיה לשטרא. 
, דטעמא דמהני לכתוב דלא כאסמכתא, הוא משום דאינו הרמב״ןוכתב 

משום דעיקר שעבודו  ,אסמכתא ממש, אלא אינו אלא דומה לאסמכתא
רק אם לא ימצא קרקעות יגבה דלא הלוהו אלא ליפרע מהם, ו ,על הקרקע

על  אףדעתו דעיקר שעבודו ב גלימטלטלין, וכשכותב דלא כאסמכתא 
(כלל עב משו״ת הרא״ש (אות קצא) הביא והקובץ שעורים  המטלטלין.

דמהני לכתוב דלא כאסמכתא אינו אלא כששיעבד אגב  מאידכל  ,סימן ז)
גם אם  ,מטלטלי אגב מקרקעי, אבל אם שעבד רק מטלטלי לא ישתעבד

דטעמא דלא  משמע מדבריו,הוה אסמכתא. ו האיכתוב דלא כאסמכתא, ד
 הרא״שבשו״ת ד ,מישתעבדי מטלטלי היינו משום דהוה אסמכתא. והקשה

דטעמא דלא גבינן ממטלטלי משום דלית ליה  , כתב,(כלל עט סימן יב)
 תירץ.שקלא, עיין שם מה 

טלטלי אגב מספקא לן אי במתוס׳ ד״ה והוא דכתב דלא כאסמכתא, ) יג
, דכל מה שיש המהר״םוביאר  מקרקעי דוקא או אפילו במקרקעי לחודיה.

אינו אלא אם לא היה לו קרקעות  ,מקום לכתוב גם בקרקעות לחודיה
דאקנה, אבל בכל שעבודא דמקרקעי  ל ידיבשעת ההלואה, ומשעבד לו ע

 ודאי מישתעבד גם לולי שכותב דלא כאסמכתא.
מכאן תשובה לאומרים דמה מעולם,  ד״ה דלא הוה ליה ארעא תוס׳) יד

משום דאין לך אדם שאין לו ד׳ אמות בא״י וכו׳ שנהגו לכתוב בהרשאות 
ותירץ שאלת תוס׳, דבגמ׳ דידן  .ר״תהביא שהוא דעת . הרמב״ן א״נ וכו׳

תוס׳ דאין לך אדם שאין לו ד׳  ואיירי דווקא בגר וכדמסיק תוס׳. והא דכתב
 וכה בקבורה מחיים. דאין אדם ז היינו, אמות לקבורה,

בקובץ הקשה . וקרקע אינה נגזלת רץ ישראלקרקע בא לו ישבא״ד, ) טו

(לז.), דבכיבוש מלחמה אפילו  בגיטיןקיימא לן  הא(אות קצב), שעורים 
 .עכו״ם קונה קרקע מישראל, ואם כן אין לנו כבר ד׳ אמות בארץ ישראל

תוס׳, דשאני דדעת  ,(פ״ו מבית הבחירה הט״ז). ותירץברמב״ם וכן מבואר 
ארץ ישראל שאנו מובטחים שתחזור לנו בביאת הגואל אשר נחכה לו בכל 

 יום שיבוא. 
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הוה מצי לשנויי כגון שעשאו אפותיקי דאז לא תוס׳ ד״ה אי דאית ליה, ) א

 אינודאם עשה שדהו אפותיקי והיינו, ההדר אארעא אחריתי דאית ליה. 
, פליג )מד: לעיל(הרמב״ן ל . אבגובה מהמלוה אפילו איכא בני חרי

המלוה לגבות משדה אחר,  מצידאם איירי שעשאו אפותיקי, לא  והקשה,
ירויח במה שתישאר ביד  לאדהוה כמכר לו שדהו שלא באחריות, וממילא 

דכל היכא דאיכא  ,כתב הריטב״או בעליות דרבנו יונה.. וכן כתב הלוקח
שה אחת משדותיו גובה המלוה ממשועבדים, אפילו אם ע איןבני חרי 

האם דעת התוס׳  ,(אות קצג), הסתפקובקובץ שעורים  אפותיקי מפורש.
איכא בני בדכל היכא דעשה אחד משדותיו אפותיקי גובה ממנו אפילו 

(סימן קיז והרמ״א חרי, או דכוונתו דווקא היכא דעשאו אפותיקי מפורש. 
 .א)״(סימן קיז סקסמ״ע ועיין ב .׳ס״א) פסק כתוס

תימה דנ״מ שיפטרו אותו אם יתעשר ושמא אי נפקא מיניה, תוס׳ ד״ה מ) ב
(מג.) אמרינן דלא דלעיל (אות קצד), בקובץ שעורים הקשה וכו׳. בשביל כן 

מהני דישלמו ב׳ מבני העיר מה שחייבים לשלם משום דחיישינן דכיון 
דחיישינן שיעידו בשקר אפילו דאינו אלא חשש  ,דרווח רווח, ומבואר
. ותירץ, דהכא קיל טפי דאינו (אות ד) המהר״םשם דלהבא, וכדהסביר 

 אלא ספק, שמא אין לו בעל חוב כלל. אבל התם, ודאי איכא רווח להבא.
 לעיל (מג. עייןגמ׳, דאמר לא ניחא ליה דלהויה לוה רשע ולא משלם. ) ג

דאם יעיד בשקר ויעבור על עדות שקר יהיה  ף, דאהר״י מיגש) דברי אות ד
רשע בעיני הבריות,  לא בעי למיחזים חיישינן דרשע דאורייתא, מכל מקו

להנצל מלעז הבריות. וכן כתב , יעיד עדות שקר שלא ידעו הבריות ךולכ
דאפילו אילו נימא (אות קפז),  הקובץ שעוריםבסוגיין. והקשה  הריטב״א

לא שייך כלל לומר שישקר כדי שלא  כל מקוםה רשע חמור יותר, מודל
והשדה היא של מערער, אין כאן פירעון יהא לוה רשע, דאם הוא משקר 

 .כלל, ואכתי הוה לוה רשע, שהטעה את בעל חובו ופרע לו בשדה גזולה
דמיירי שהשדה באמת היא שלו, אלא שאין לו  כתב, דשמא יש לומר,ו

, ת דין, והוא מעיד עדות שקר כדי לזכות בבית דיןעדים לברר כן לפני בי
שהדבר אמת, אין  ףד שקר דאאיכא איסורא להעי אי גוונאואפילו כה
 ).ח״ג סימן פ״א( בשו״ת הרשב״אבעדות כשרה, כמבואר  אלעשות אל

, דכיון ד״ה ואניס ליה רשב״םוביאר גמ׳, דינא הוא דמפצי ליה מיניה. ) ד
דלא אנס אלא החמור בלי האוכף וכדלקמן, דמוכח מילתיה דדידיה הוא, 

מידו. וכתב  דינא הוא דצריך המוכר לדון עם העכו״ם ולהוציא ךלכ
 וגזל דאונסין, בדין ממנו כשיטרפנו אלא אחריות חיוב אין דודאי, הריטב״א

, אלא רק חיוב ד״ה דינא תוס׳ דכתבווכ, אחריות בלשון עליה מקביל לא
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דמכל מקום קיימא הלכה כאמימר וגם ללכת  ,ון עם האנס. ומסיקדעליו ל
 כיון דסתם עכו״ם אנס הוא., לדון אתו אינו מחוייב

וי״ל דמיירי כגון דבדיני עכו״ם  בתוה״ד,׳ ד״ה דינא הוא דמפצי ליה, תוס) ה
דאם כן למה קיימא  ,(פי״ט ממכירה ה״ד) ף משנהסהכ. הקשה וכו׳ דן עמו

 האור שמחלן כאמימר בהא, הרי קיימא לן דדינא דמלכותא דינא. ותירץ 
(שם), דדינא דמלכותא דינא היינו דיש כח ביד המלכות להוציא ממון מזה 

עדיין אינו בירור שטרפה בדין  ךעל פסקם, ולכ לזה, אבל אין כח של פסק
כתב (אות קצה), דקובץ שעורים ב עייןלחייב משום כך המוכר. ו מצינןולא 

דאפשר לסמוך על פסקי  ,לדברי תוס׳, סבירא ליה להאי מאן דאמרנמי ד
 בית דין של עכו״ם. 

דעבידי לגלויי לא דמילתא רשב״ם ד״ה אלא שמסר לו בעדים, בתוה״ד, ) ו
דאפילו  ,(סימן מו) הוסיף והרא״ש. וכו׳ משקר איניש פן יעשה בדאי היום

 ,דיכול לטעון שפרע בפני פלוני ופלוני שמתו, מכל מקום אין זה מיגו טוב
והרש״ש לכך הוא מזכיר עדים שמתו כבר.  ,כי יאמרו ניכר שהוא משקר

, הרשב״אבשם ״ן הרדנראה מדברי רשב״ם דסבירא ליה כמו שכתב  ,כתב
 ,מייחד עדיודדדווקא היכא  משום,דאפילו אם יטעון כך לא יהיה נאמן, ו

 הוא דנאמן משום דמירתת ולא משקר. ,והם עתידין לחזור
אבל אחר מסרו לי  רשב״ם ד״ה אבל מסר לו שלא בעדים, בתוה״ד,) ז

שמכרתו לו והוא מכרו לי כי אמר ליה נמי אתה מסרתו לי ומכרתו לי 
, מדוע כשטוען אתה מכרתו לי נאמן התוס׳ רי״דמיגו. והקשה  נאמן בהאי

בלא מיגו.  מהימןרק על ידי מיגו, וכשטוען אתה מכרתו לאחר שמכרה לי 
, ״מתוך שיכול לומר לא היו דברים מעולם״כתב דלא גרסינן בגמ׳  ךולכ

 דבאמת נאמן בלי מיגו.
לא היו אלא ה״פ מתוך שיכול לומר תוס׳ ד״ה אבל מסר לו, בתוה״ד, ) ח

כתב, דהא דאיצטריך רבה לומר רבינו יונה בעליות ו. וכו׳דברים מעולם 
דהיה יכול לומר להד״ם, היינו היכא שטען לקוח הוא בידי אחר שמסרתו 
לי בתורת אומנות, דסתמא בהכי עסקינן, דומיא דמסר לו בעדים שהוא 

אמן, טוען אחר כך לקחתיו, ובכהאי גוונא ודאי אלמלא טעם מיגו לא היה נ
 כיון דריע תפיסתו, דבתורת אומנות בא לידו.
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ור״ת דחק לפרש ואין , בסוה״ד, [נמשך מעמוד א׳]ד״ה אי הכי,  תוס׳) ט
דר״ת רצה לפרש כתב, (דף כה: מדפי הרי״ף) במלחמות ה׳ נראה כלל לר״י. 

סבירא ליה דאינו נאמן במיגו, ואפילו  גופאבסוגיין, דאביי הרי״ף כביאור 

שהפקידו בעדים. והיכא  זמן נאמן לומר החזרתיו כל איןאה בידו, בלא ר
דבכהאי גוונא גם  ,הבעל המאורכתב  עדים שהפקידו בידו, ליכא אףד

האריך להוכיח דאפילו  והרמב״ן במלחמות .הרי״ף מודה דנאמן במיגו
מיגו, ב כללדאין אומן נאמן  ,הרי״ף דסברומשום, בכהאי גוונא לא נאמן, 

זיק בדבר שיכולים לחשוש שמסרו לו כדי לתקנו, אינו יכול וכשרוצה להח
 להחזיק אלא על ידי ראיה.

דאיירי  ,רשב״ם ד״ה ראהופירש  .גמ׳, מיתיבי אביי ראה עבדו ביד אומן) י
בעליות דבלאו הכי גם אחר לית ליה חזקה. וכתב  ,דהחזיק האומן ג׳ שנים

דהחזיק במטלטלין דאומן אין לו חזקה אפילו  ,דמהא שמעינן ,רבינו יונהד
ג׳ שנים. ואפילו דיש מקום לדחות ולחלק, דשאני עבד, דאדם עשוי 
למוסרו לאומן ללמדו אומנת ג׳ וד׳ שנים, אפילו הכי מסתברא דראה 
טליתו דסיפא דומיא דרישא הוא דמיירי לאחר ג׳ שנים. ומסיק, דיש 

ה חזק ליכאבחזקת ג׳ שנים, דלאומן  השתאדאיירי עד  יתיןלהוכיח ממתנ
 אבל הביא (סימן קלג) בשמו,הטור לאחר ג׳ שנים. וכן הביא  ואפיל

 .פליג העיטורד
הוה מצי אביי למיפרך ליה אי הכי בעדים תוס׳ ד״ה המפקיד, בתוה״ד, ) יא

נמי ליהמניה במגו דאי בעי אמר נאנסו אלא דלא אסיק אדעתיה וכו׳. 
ה בסוף הדיבור, דמה דפריך לי , דלפי מה שכתב תוס׳המהרש״אהקשה 

אביי נמי מראה עבדו אף על גב דאיכא תנא דאית ליה המלוה בעדים 
דצריך לפרעו בעדים, הוא משום דאיכא כאן מיגו דנאנסו, ולכולי עלמא 

מניה ידהוה ליה לאביי למיפרך בפשיטות, דלה ,אמרינן האי מיגו, קשה
 במיגו דאי בעי אמר נאנסו. 

נשבע ונוטל וכו׳ לך  גמ׳, אומן אומר ב׳ קצבת לי והלה אומר לא קצבתי) יב

מטוען ונטען ה״ח) כתב, שהאומן נשבע  (פי״ט. הרמב״ם וכו׳עבר זמנו 
(דף הנמוקי יוסף בנקיטת חפץ ונוטל כדרך כל הנשבעין ונוטלין. והקשה 

כה. מדפי הרי״ף), דמדקתני סיפא נתנה לו בזמנו נשבע ונוטל, משמע 
 דברישא שהטלית ביד אומן נוטל בלא שבועה. 

ואין להקשות במאי דמשני אביי אי דאיכא עדים, בסוה״ד, תוס׳ ד״ה ) יג
אמאי נקט בסיפא נתנה לו הוה ליה למיתני ראהו בידו אע״פ שהטלית ביד 

יישב, דלרבותא נקט נתנה לו, אף על פי שיכול לומר לא והמהרש״א אומן. 
, והך מילתא לא לקמןשכרתיך מעולם, הכא נשבע ונוטל, כמו שכתב תוס׳ 

שכרתיך מעולם כיון שהוא  אוהו בידו דלא שייך לומר לאהוה שמעינן מר
 ביד האומן ותקנו. 

 
 


