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  [א]

ח) ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר א, ( 

ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם 

                                                 
ְרֵאה ָנַתִּתי ִלְפֵניֶכם ֶאת ָהָאֶרץ ֹּבאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ "ח) א, (על הפסוק ] א[ 1

ֶהם ּוְלַזְרָעם ת לָ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ה' ַלֲאֹבֵתיֶכם ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ָלתֵ 

. לתת ב שלושה פעמים נתינת הארץ: אודוע כת" יש לדקדק, מַאֲחֵריֶהם

) וז"ל דברים פיסקא ח ,דברים( ומבאר הספרי להם. ב. לזרעם. ג. אחריהם.

אחריהם, אלו שכבשו דוד  .ולזרעם, אלו בניהם .לתת להם, אלו באי הארץ"

ב את גבול ישראל הוא השי )כה ,ב יד-לכיםמ(וכן הוא אומר  ,וירבעם

לתת להם, אלו עולי בבל, ולזרעם, אלו בניהם,  דבר אחר, .מלבוא חמת וגו'

  " ע"כ.חריהם, אלו ימות המשיחא

לושה מתנות, לכן כתיב נתינה שנתינת ארץ ישראל לישראל נתנה בש פירוש,

ונחלקו התנאים מה הן השלוש מתנות.  .שהם שלוש מתנות ,פעמים שלוש

מתנה ראשונה לבאי הארץ ממצרים. ב. מתנה שניה  שיטה קמא מפרשת: א.

מכח ירושה, כדכתיב בתורה  אביהןחלק שזוכים ב של באי הארץ, לבניהם

). ג. מתנה שלישית מה שנתן ה' כח יא-, זבמדבר פרק כזפרשת נחלות (

ליחיד להוסיף בקדושת הארץ, כגון דוד שכבש בכיבוש יחיד שלא היו כל 

שנתן ה' כח ליחיד לכבוש ולקדש את  ,תישראל עמו, והיא נתינה אחר

המקום בקדושת ארץ ישראל, שכיבוש הארץ בהתחלה היה על ידי כל 

ישראל כשבאו ממצרים. והשיטה האחרת סוברת שהשלוש מתנות הן: א. 

מתנה ראשונה לבאי הארץ ממצרים. ב. מתנה שניה לבאי הארץ מבבל, 

לעתיד לבוא, בכיבוש ץ לאחר גלות בית ראשון. ג. מתנה שלישית לבאי האר

אבל יש לדקדק בדברי הספרי במאי פליגי הני תרי לישני,  מלך המשיח.

  מדוע שיטה ראשונה מפרשת מתנות אלו, ושיטה שניה מפרשת מתנות אלו. 

הראשונה סוברת שקדושה ראשונה שבאו ומבאר המשך חכמה, דהשיטה 

ממצרים קדשה לשעתה וקדשה לעולם ועד, ולא פקעה קדושת הארץ 

ואין לאחר מתנה ראשונה כשיצאו לגלות בבל, ולא כשיצאו בגלות בית שני, 

לפיכך על כורחו פירשו שמתנה שניה היא על ירושת שום מתנה אחרת, 

  .הבנים, ומתנה שלישית היא על כיבוש יחיד

שקדושה ראשונה, והיא ביאת ישראל ממצרים, אבל הדבר אחר סובר, 

ולא קדשה לעתיד לבוא,  ,היינו כל זמן שישראל שם קדשה לשעתה

  ַאֲחֵריֶהם:

  מדוע כתוב כפל לשון: "לתת להם", "לזרעם", "אחריהם"

 ,ולזרעם .הארץ באי אלו ,להם לתת' ח פסקא 1ספרי. להם לתת

וכשיצאו מארץ ישראל בגלות בית ראשון בטלה קדושת הארץ, וכשחזרו 

ובאו מבבל על ידי עזרא קדשה שוב ארץ ישראל קדושה שניה, וגם קדושה 

שניה קדשה רק לשעתה כשהיו בארץ ישראל בבית שני ולא קדשה לעתיד 

זרה ונתקדשה. לבוא, דהיינו שכשגלו בבית שני בטלה קדושת הארץ ולא ח

ולשיטה זו אין לארץ ישראל קדושה בזמן הזה עד שיקדשנה מלך המשיח 

עתיד לבוא, לפיכך דרשו בביאה שלישית, כי גם קדושה שניה לא קדשה ל

כפשוטו, שנתינת הארץ היא כשבאו ממצרים, וכשבאו  השיטה השניה

מבבל, וכשיבוא מלך המשיח. וכיון שסובר שקדושה ראשונה ושניה לא 

דאחריהם היינו  מפרש לשון השניה לעתיד לבוא, מיושב מדוע לא קדש

לפרש על קדושה שניה, מלפרש על הבנים מדין ירושה,  עדיףביניהם, כיון ש

  שאינה מתנה חדשה, אלא הבן יורש מכח אביו. 

לא מפרש מתנה שלישית על כיבוש יחיד שהיא מתנה  הדבר אחרוהטעם ש

שכיבוש יחיד כיון שסובר, שיח, חשובה בזמן הזה, ומפרש על ביאת המ

 כיבוש, ומקדש המקום בקדושת הארץ, לפיכך אינה בכלל מתנהשמיה 

 .אלא לכל יחיד יש כח לכבוש , מה שנשבע ה' להם,שניתנה על ידי האבות

לאו שמיה כיבוש, ומה שכבשו אבל לישנא קמא סובר שכיבוש יחיד 

בכלל אשר נשבע לכן היא  מחמת האבות,רק היחידים יש לה קדושת הארץ 

ארץ ישראל ): "תרומות פרק א הלכה בוכמו שפסק הרמב"ם ( ה' לתת,

האמורה בכל מקום היא בארצות שכיבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב 

ישראל וזהו הנקרא כיבוש רבים, אבל יחיד מישראל או משפחה או שבט 

שהלכו וכבשו לעצמן מקום אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם אינו נקרא 

א"י כדי שינהגו בו כל המצות, ומפני זה חלק יהושע ובית דינו כל א"י 

לשבטים אף על פי שלא נכבשה כדי שלא יהיה כיבוש יחיד כשיעלה כל 

לכן מה שכבש דוד וירבעם אינו נחשב  ". עכ"ל.שבט ושבט ויכבוש חלקו

כי קדושתה היא רק  ,אלא למתנה שנתנה לאבותינו ,לכיבוש דוד וירבעם

 ד לאו שמיה כיבוש.יכי כיבוש יח ,מחמת זה
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 לתת ,בר אחרד .וירבעם דוד וששכב אלו ,אחריהם .בניהם אלו

 ימות אלו ,אחריהם .בבל עולי אלו ,ולזרעם .הארץ באי אלו ,להם

 לשעתה קדשה ראשונה קדושה אם דפליגי פשוט. המשיח

ל ע, כלום ראשונה ינהתנ לאחר אין ןכם א, לבוא לעתיד וקדשה

 דקדושה בהשיטה קאי חראבר הד אבל, ראשון כבוש על דריש ןכ

 חדא כל להוא חשיב ולכך ,לבוא לעתיד קדשו לא ושניה ראשונה

 שמיה לאו יחיד כבוש סבר קמא ולישנא, צמועני בפ לנתינה

 חשיב לא ולכן], ש"עיי ב', ח בגיטין תנאי בזה דפליגי כמו, [כבוש

  .2ק"ודו. ופשוט. וירבעם דוד כבוש

  

  [ב]

א אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת  -יב) -(א, ט (ט) ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר 

ֵהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיוֹם ְּככוְֹכֵבי ַהָּׁשַמִים  ֶאְתֶכם: (י) ה' ֱא

ֵהי ֲאבוֵֹתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵר  ָלֹרב: (יא) ה' ֱא

                                                 
הטעם שכתוב בתורה כפל לשון "לתת להם", תמצית דבריו:  2

היינו  ,למאן דאמר דקדושה ראשונה ."לזרעם", "אחריהם"

היינו  ,קדשה לעתיד לבוא ,כשבאו ממצרים וקדשו את הארץ

היינו לבאי הארץ  ",להם"ד ,על כורחך נפרש ,לעולם ועד

 ",אחריהם"ו .בניהם שיורשין אותןלנו היי ",לזרעם"ו .ממצרים

 ,אלא לאחר מכן ,הם המקומות שלא כבשו בתחלה כשבאו לארץ

 .שכיבוש יחיד לאו שמיה כיבוש ,וקדושתן מכח מתנת האבות

אבל למאן דאמר דקדושה ראשונה לא קדשה אלא כאשר ישראל 

"לתת להם" היינו ליוצאי מצרים, ו"לזרעם" אלו עולי  ,עליהם

  הם", הוא כיבוש שלישי על ידי מלך המשיח.בבל, ו"אחרי

   

 [ב]
א אּוַכל " –יב) -(א, ט[ב] על הפסוקים  3 (ט) ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר 

ֵהיֶכם ִהְרָּבה ֶאְתֶכם ְוִהְּנֶכם ַהּיֹום ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם:  (י) ה' ֱא

ֵהי ֲאבֹוֵתֶכם ֹיֵסף ֲעֵליֶכם ָּכֶכם ֶאֶלף ְּפָעִמים ִויָבֵר ֶאְתֶכם ַּכֲאֶׁשר  ָלֹרב: (יא) ה' ֱא

", יש לדקדק: א. ֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם ְוִריְבֶכם(יב) ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְר  ִּדֶּבר ָלֶכם:

ט) (מהו לשון לאמור בפסוק ט. ב. מהו אריכות הלשון, היה אפשר לומר: 

א אּוַכל ְלַבִּדי ְׂשֵאת ֶאְתֶכם: (יג) ָהבּו ָלֶכם  ָוֹאַמר ֲאֵלֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר 

יב -, ופסוקים יֲאָנִׁשים ֲחָכִמים ּוְנֹבִנים ִויֻדִעים ְלִׁשְבֵטיֶכם ַוֲאִׂשיֵמם ְּבָראֵׁשיֶכם

צריכים ביאור מה כונתם. ג. איך יתכן שמשה רבינו ע"ה רועה נאמן יתלונן 

(יב) ֵאיָכה ֶאָּׂשא ְלַבִּדי ָטְרֲחֶכם ּוַמַּׂשֲאֶכם  ֶכם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָלֶכם:ֶאְת 

  ְוִריְבֶכם:

  יא, וכביכול התלונן שהם רבים-האריך משה בפסוק יוע מד

 שאת לבדי אוכל לא לאמר ההיא בעת אליכם ואמר) בי-טא, (

 ברכה לאדם יש כאשר, 3לדמיון. לבדי אשא איכה' כו אתכם

 ממניקות, בניו מגידול הרבה טורח לו ויש ,ובנים בעושר מופלגת

, מכם הטורח עלי גדלה מה יאמר אז, ספוקן די צא בווכיו ושפחות

 וטורד כאלה טרחות בניכם ובני מבניכם לכם יהיה כן כי' ד יתן

 אתכם הרבה ה' ,אמר נאמן רועה משה כן, מכם יופסק לא כזה

 אמר, נסיי רךדל ע גתמופל ובמעלה בריבוי השמים ככוכבי והנכם

 עליכם תמיד ונביאיהם ומנהיגיהם ישראל רועי יאמרו שכן

, לאמר ההיא בעת אליכם ואמר שאמר וזה, כאלה תלונות ויתלוננו

 רועי ,הזה העת במצב אתם אשר כפי עליכם תמיד יאמרו שכן

  .4צא בהםוכיו וירמיה ישעיהו ,ישראל

זה שה' הרבה את ישראל חלילה. ד. משה רבינו אומר שאינו סובל  על

  הריבוי, ובתוך כדי דיבור מוסיף שה' יברך אתכם כו'. 

 בעושר מופלגת ברכהשדרך עולם שמי שיש לו ומבאר המשך חכמה, 

 די צא בווכיו ושפחות ממניקות, בניו מגידול הרבה טורח לו ויש ,ובנים

 מבניכם לכם יהיה כן כי' ד יתן, מכם הטורח עלי גדלה מה יאמר אז, ספוקן

משה רבינו ע"ה . כך מכם יופסק לא כזה וטורד כאלה טרחות בניכם ובני

בא לברך את רועי ישראל, שתמיד יהיה להם טורח מישראל, שה' ירבה 

אותם. וזהו הלשון לאמר, שגם הרועים הבאים יאמרו כן. ולכן האריך לברך 

ן על הטורח, אלא מברך אותם שה' יברך את ישראל, לומר, שאינו מתלונ

ומיושב כל הדקדוקים  אותם עוד, אבל מבקש שיתנו לו אנשים לעזר וסיוע.

  בס"ד.

 לו ויש ,ובנים בעושר מופלגת ברכהמי שיש לו  תמצית דבריו: 4

 יתן, מכם הטורח עלי גדלה מה ,יאמר, בניו מגידול הרבה טורח

 כזה וטורד כאלה רחותט בניכם ובני מבניכם לכם יהיה כן כי' ד

. כך משה רבינו ע"ה בא לברך את רועי ישראל, מכם יופסק לא

  שתמיד יהיה להם טורח מישראל, שה' ירבה אותם.
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  [ג]

ם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָׁשֹמַע ֵּבין ֲאֵחיֶכם טז) ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹׁשְפֵטיכֶ א, (

  ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרוֹ:

  מה הכונה "ואצוה את שופיכם בעת ההיא"

 יוחנן ביר 5אמר. לאמר ההיא בעת שופטכם את ואצוה(א, טז) 

 הדיינין כלי חשיב (שם) 'בגמ). ב, ז סנהדרין( ורצועה מקל כנגד

 משום, שופרא חשיב לא כאן אמנם, לנדוי זה ,ושופר ורצועה מקל

 כדאמר, דחמיר (יבמות עב, א), לשמים מנודין היו ההיא דבעת

                                                 

  

   

 ]ג[
טז) ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹׁשְפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָׁשֹמַע ֵּבין א, ([ג] על הפסוק " 5

מהו  : א.יש לדקדק ,"יׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרוֹ ם ֶצֶדק ֵּבין אִ ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטּתֶ 

ב. מדוע . "ואמר שמע כו'" ,ולא אמר ,"ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹׁשְפֵטיֶכם אריכות הלשון "

תירץ רבי יוחנן " כו' דקדק לומר "בעת ההיא".  והנה על הלשון "ואצוה

דיינים שיהיה להם בסנהדרין (ז, ב) דבא הכתוב לומר, שזירז משה את ה

מקל ורצועה לרדות בהם את בעלי הדין שאינם מצייתין לדבריהם. אבל יש 

לדקדק בדברי רבי יוחנן, מדוע אמר רק מקל ורצועה, והרי מבואר בגמרא 

(שם) דכלי הדיינים הם גם שופר לנדות מי שאינו מציית לדין, דרב הונא 

מקל ורצועה, ר שהם אמר כשהיה יוצא לדין שיביאו לו כלי הדיינין, ואמ

  לחליצה].  וסנדל[ושופרא 

שבמדבר לאחר מעשה העגל, לא היו בית דין מנדין,  ,ומבאר המשך חכמה

חמור נידוי לשמים ויתכן ד כמבואר להלן, כי כבר היו מנודים לשמים,

 )טו, בבמועד קטן (מנידוי בית דין (מועד קטן (טו, א) [ואף על פי שלהלן 

כיון  ,ל מקוםכמ ,דדלמא מנודה לשמים קל יותר ,ואומר ,מסתפק הש"ס בזה

אלא לרווחא דמלתא אמר שמנודה  ,לא היו מנדין במדבר ,שהיו כבר מנודין

פי הצד  לערק כונת המשך חכמה לפרש הפסוק  ,. או דלמאלשמים חמיר

אבל אם היה קל יותר יש מקום לנדות,  ,בגמ' שמנודה לשמים חמור יותר

  .]וצ"ע

כיון שהיו  ,רוח צפונית במדברלהם דלא נשב  ,איתא )אעב, (והנה ביבמות 

אבל התוס' (שם,  .ופירש רש"י דהיו נזופים ממעשה העגל ,נזופים למקום

 ,דלאחר מעשה העגל ה' סלח להם ,וסוברים ,ד"ה נזופין) חולקים על רש"י

 מעת מנודין היו י"ולרש, (מועד קטן טו, א) מגלחין אלו פרק

 בעת לכן, יבמות, שם)( צפוני רוח להן נשב ולא, העגל, שעשו

  :6ק"ודו. ורצועה מקל רק אינו ,ההיא

  

  ד][

טז) ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹׁשְפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָׁשֹמַע ֵּבין ֲאֵחיֶכם א, (

  ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין ִאיׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרוֹ:

  מדוע כתוב "בין איש"

 דנין אין אמרו מכאן ,הקטן את להוציא ,איש בין. 7בספרי(א, טז) 

מאז היו נזופים. והנה מה ש ,ולא נשב רוח צפונית רק ממעשה המרגלים

היינו בשעה שהעמיד שופטים, והיה זה  ,עת ההיא"שאמר משה רבינו "ב

משה לשים שרי אלפים, כיון שפרשת יתרו שייעץ ל ,מיד לאחר מתן תורה

היה אחר מעשה העגל כמבואר ברש"י על חומש (שמות יח, יג), שלאחר 

לא היו  התוס' לשיטת אבל ,יום כיפור אמר יתרו למשה שיעמיד שרי אלפים

רק  הוא לפיכך כל האמור לאחר מכן,היה , דמעשה המרגלים אז מנודין

  ומיושב דקדוק א'. .לשיטת רש"י

לפי המבואר ד ,מדוע אמר משה "בעת ההיא" ה יתישב דקדוק ב'ועל פי ז

היינו דדוקא בעת ההיא ציוה  ",בעת ההיא"ד ,לכל זה כיון רבי יוחנן ליישב

ל אב ,כיון דהיו מנודין ,ולא שופר ,את השופטים על מקל ורצועה בלבד

 צריכים גם שופר. ,לתמיד
היינו  ,יכםטאמר רבי יוחנן, דאצוה את שופ תמצית דבריו: 6

לתמיד צריך גם שופר  ,. ובאמתלרדות בבעלי הדין במקל ורצועה

לא  ,שהיו כבר מנודין מחמת חטא העגל , אבל בעת ההיא,לנידוי

לכן  .לכן לא היה צריך שופר לכלי הדיינין ,היו מנדין במדבר

דדוקא בעת ההיא לא היה צריך אלא  ,"בעת ההיא" דקדק לומר

  ולא שופר. -מקל ורצועה 

   

  ]ד[

טז) ָוֲאַצֶּוה ֶאת ֹׁשְפֵטיֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר ָׁשֹמַע ֵּבין א, ([ד] על הפסוק " 7

ך ייש לדקדק, מדוע צר ,"יׁש ּוֵבין ָאִחיו ּוֵבין ֵּגרוֹ ֲאֵחיֶכם ּוְׁשַפְטֶּתם ֶצֶדק ֵּבין אִ 

לכתוב "בין איש לאחיו" והא כל משפט הוא בין איש לאחיו. ומיישב 

 ,אבל אם קטן הוא ,יש לדון אותו "איש"דדוקא אם הוא  ,דבא ללמד ,הספרי



  משך חכמה
 עם ביאור בינת החכמה

 ד

 תינק הא, אבהתא חזקת להו יתדא במה דדוקא, הפירוש. יתומים

 מיד מידו מוציאין אלא' כו הוא שלי ואמר' וכו בעבדיו שתקף

 על דקאי משום ,יתומים דוקא מסיק ולכך). , בביק ,קמא באב(

. ש"יעו. הוא שלי ואומר בשדהו מחזיק זה ,מיניה דסליק מה

  :8ודוק

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

וכן גליון עם סיפורים המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, 

 מדהימים של איש החסד.
   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 

בין איש, להוציא את " )דברים פיסקא טזוז"ל הספרי ( ,נמתין עד שיגדיל

 ,צריך עיון הספרילשון אבל  " ע"כ.הקטן, מכאן אמרו אין דנים יתומים

ומסיים דמכאן  ,ומשמע דאפילו יש לו אב ,דפתח ואמר "להוציא את הקטן"

  , והא כל קטן אין דנין."אין דנין יתומים"אמרו 

אמר רב יוסף בר " )קיב, ב(בבא קמא  איתאדהנה ומבאר המשך חכמה, 

חמא אמר רבי אושעיא: תינוק שתקף בעבדיו, וירד לתוך שדה של חבירו 

ואמר שלי הוא, אין אומרים נמתין עד שיגדיל, אלא מוציאין מידו מיד, 

יתיישב היטב דברי הספרי, כ ועל פי זה "ע "ולכשיגדיל יביא עדים ונראה

, , ומה שאמרו איש למעט קטן יתום איירי באופן אחרדנין קטןבאמת ד

יתום שמחזיק בקרקע שהיה לאביו חזקה בה, ובא אחד להוציאה מידו ב

בטענה שקנאה מאביו או נתנה לו, ויש לו טענת חזקה, בזה בלבד אמרינן 

שאין דנין ליתום, כיון שיש ליתום חזקת אביו בקרקע, אין דנין ליתום, כיון 

ן הוא, הרי זה כשלא בפניו ואין דנין אדם שלא בפניו, אלא ממתינין שקט

  עד שיגדיל, לפיכך ממעט הספרי דוקא יתומין ולא קטנים. 

מה דברי הספרי הם המשך לד ,ואין זה דוחק להעמיד הספרי באופן זה

ושפטתם צדק, צדיק ) "סקא טזפי ,דברים(דז"ל הספרי  לפני כן,שכתב 

וזה אומר  זה אומר בשלי הוא ,זה עוטף בטליתו .תובע ומביא ראיות ,בצדקו

וזה  ,זה מחזיק בתוך שדהו .וזה אומר שלי היא ,זה חורש בפרתוו .שלי היא

לכך נאמר ושפטתם  .וזה אומר שלי הוא ,זה יושב בתוך ביתו .אומר שלי הוא

את הקטן, מכאן  תובע ומביא ראיות. בין איש, להוציא ,צדיק בצדקו ,צדק

  ". ע"כ.אמרו אין דנים יתומים

וכי משפט  ,מה בא הכתוב ללמד שישפטו צדק ,[פירוש, הספרי בא ליישב

כשיבוא  ,בהשקפה ראשונהש ,אלא בא ללמד .משפט הוא ,שלא בצדק

 ,תצדיק את המוחזק ,והאחר בא להוציא ממנו ,רבדלפניך מי שמוחזק ב

 ,בצדקוצדיק  ,שווהכי פירו ,והמוציא עליו להביא ראיה ,שבצדק הוא מוחזק

  .איה]והמוציא עליו הר ,תצדיק אותו ,זה שטוען שמוחזק בצדקהיינו 

, אמרושבא להוציא ממוחזק, ועל זה בתובע בספרי דאיירי  מבואר הנה

 ,שאם בא להוציא ממנו בראיהבחזקת אביו, דאיש ממעט יתום שמוחזק 

 ,רש קרקע של אביוישייך רק ביתום שוזה  .אין להוציא ממנו עד שיגדיל

אבל קטן שיש לו אב  ,אין דנין עד שיגדיל ,שאם בא אחד להוציא ממנו

ובמחבר  )יג, בטוען ונטען ( ם"כמבואר ברמב ,אינה חזקה חזק בקרקעוומ

והטעם  ,דקטן שמוחזק בקרקע ג' שנים אינה חזקה ,)קמט, יחחושן משפט (

דאין טענת קטן  )כהשם, (א "ובביאור הגר )השם, (קצות החושן מבואר ב

בא  "איש"ועל כורחך  ,והוי חזקה שאין עמה טענה ,)שבועות לח, ב(טענה 

אין למעט אלא אם בא הקטן ותפס קרקע או שיש לו אב דקטן  ,למעט יתום

, )שם(ובזה דנין אף בקטן כמבואר בבא קמא  ,מטלטלין השייכים לאחר

  ד."יושב הכל בסומ

 ,ט קטן יתוםבא למע "איש"ד ,אמרו בספרי תמצית דבריו: 8

 ,כיון דקטן ,והטעם דאמרו יתום .שאין דנין אותו עד שיגדיל

ולא  ,דומוציאין מי ,שחטף קרקע או מטלטלין של אחר אפילו

והמוציא  ,ממעט יתום אלא שמוחזק בקרקע מכח חזקת אביו

אבל  .ין עד שיגדילואם הוא יתום קטן אין דנ ,מחברו עליו הראיה

 ,כמבואר בחושן משפט ,אין לו חזקת ג' שנים ,שיש לו אב קטן

  ובזה דנין אף בקטן. ,ועל כורחך איירי בחוטף מאחר

  


