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ואינו זוכר  ,שאל ספר מאחת משתי ספריות
  מאיזה ספריה

ואינו יודע  ,מאחד מנה ומאחד מאתים ,ובו יבואר: א. לוה משנים

ואינו ידוע ממי. ג.  ,ממי מנה וממי מאתים. ב. לוה מאחד משנים

שאינך חייב לי. ד. האם מנהלי הספריה יש  נתבע שאומר ברי לי

  בידם למחול ולומר אינך חייב.

  הנידון

בשכונתינו  ,ריה. לאחר זמן שכחתי מאיזה ספריה"שאלתי ספר מספ

יש שני ספריות, פניתי לאחת מהן, ואמרו לי שיש להם כבר ספר כזה, 

לכן בודאי לא נטלתי מהם. פניתי לספריה השניה, וגם הם אמרו לי 

הם כזה ספר. ברור לי שנטלתי מאחת הספריות, והם אומרים שיש ל

  מה עלי לעשות". ,שלא

  תשובה

קנו , שמא פריה ספרכל סללהחזיר ו ,לצאת ידי שמיםראוי 

ם שתי ספרים פר לאחר שלא החזיר, או שהיה להאת הס

  כאלה.

   התשובהביאור 

הסתירה בדין לוה מאחד או משנים, ואינו יודע ממי, או 

  שיטת הגר"א  -כמה לוה 

שלוה מלוה על פה משני אנשים, מאחד מאה ומאחד  ,והנה בדין לוה

תו, אבל אינם תובעים אומאתים, ואינו זוכר ממי מאה וממי מאתים, ו

הוא אומר להם שחייב לאחד מאתים ולאחד מאה, ואינו זוכר, פסק 

חושן . וז"ל (ולתת לכל אחד מאתים המחבר דחייב לצאת ידי שמים

כו'  משנים בבת אחת, מזה מנה ומזה ר'אחד שלוה " , א)עו ,משפט

ויש מי שאומר כו'  והוא אינו יודע איזהו בעל המנה ואיזהו בעל הר'

. כ"ע "תבעי ליה חייב בבא לצאת ידי שמיםאי לא  ה,פל דבמלוה ע

מבואר שיש אומרים שצריך לצאת ידי שמים ולשלם לכל אחד 

  מאתים.

היו שנים תובעים אותו, כל ג כתב וז"ל " [א] -ולהלן (שם) בסעיף ב

לויתיך מנה, והוא אומר: לויתי מנה מאחד מכם ואיני אחד אומר: ה

ואי לא תבעי ליה,  :[ב] יודע מאיזה מכם, צריך ליתן לכל אחד מאה 

אלא הוא מעצמו אומר: אחד מכם הלוה לי מנה ואיני יודע איזהו, 

פטור אף מלצאת  ידי שמים. וי"א שלצאת ידי שמים צריך לתת לכל 

" פקיד דף ל"ז ע"א ע"ש ודו"ק)אחד (וכן נראה מדברי התוס' פ' המ

  ע"כ.

הנה בסעיף א' פסק בדין לוה מנה ומאתים משני בני אדם, ואינו יודע, 

אפילו שהמלוים אינם תובעים אותו, חייב לצאת ידי שמים, ובסעיף 

ג פסק דאם אינו יודע ממי לוה, נחלקו האם חייב לצאת ידי שמים, 

  והוא סתירה מיניה וביה.

(שם, ס"ק ג) כתב דמעיקרא לא קשיא כלל, ובאמת בביאור הגר"א 

דבאמת הן בסעיף א' והן בסעיף ג, זו אותה מחלוקת, אלא שבסעיף 

א הביא המחבר רק את השיטה השניה, ולכן כתב בלשון "ויש מי 

  שאומר", ובסעיף ג הביא את מחלוקתם.

מאחד מנה ומאחד  ,לוה משנים ,העולה מזה: לשיטת הגר"א

אחד או שלוה מנה  .ואינו יודע ממי מאה וממי מאתים ,מאתים

נחלקו  ,והם אינם יודעים ,ואינו יודע ממי ,משני אנשים

  הראשונים אם חייב לשלם לצאת ידי שמים.

  שיטת הסמ"ע בדין הנ"ל

פטור אף מידי שמים. אבל הסמ"ע (שם, ס"ק ה) כתב לתרץ, וז"ל: "

מו לא דקדק, ואין שמע מינה דהמלוה עצ ,הטעם, כיון דלא תבעי

כשרואה שהמלוה עצמו אינו מדקדק. ולא דמי להלווהו  הלוה מדקדק

שניהן ולא תבעו, דכתב המחבר לפני זה [סעיף א'] דחייב בבא לצאת 

שמענו  ,ידי שמים. דשאני התם, דיכולין כל אחד מהמלוים לומר

מהלוה שיודע שכל אחד הלוה, וסברנו שיחזיר לכל אחד את אשר 

בהלוה לו אחד מהן, דכיון דהאמת שאינו יודע  ןכין שא ההלוהו, מ

  ." עכ"לכולין לומר שמענו ממנו שיודע כו'איזה הלוה, אינן י

תוכן דבריו, דבאמת הכל תלוי אם פשע בזה שאינו זוכר. לפיכך, אם 

, לשיטה הראשונה אינו פושע בזה לוה לוה רק מאחד, ואינו זוכר ממי

וראה שהמלוים אינם  שאינו זוכר, שכיון שלוה מאחד משנים,

לכן לא תבעו אותו כדי שידע מי הוא המלוה, ו מדקדקים בדבר

, לכן הבין שהם ביניהם יודעים מי המלוה, ואינם מקפידין בהתחלה

מי יקבל את המנה, לכן לא דקדק לזכור, אבל בסעיף א', ששניהם 

הלוו לו, אינו יכול לומר ראיתי שאינם מדקדקין, שהרי שניהם הלוו, 

 ולאחר שאמר להם היה לו לזכור מי הלוה לו מנה ומי מאתים, ופשע,ו

ושיטה ב' סוברת שאפילו כשלא פשע בסעיף ג',  הם תובעים אותו.

  מכל מקום ידי שמים צריך לשלם.
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והוא דחוק. (שם, ס"ק טז) הקשה על דברי הסמ"ע, וז"ל "ש"ך וה

ועוד, דהא תבעי ליה ולא תבעי ליה, פירושו ברי ושמא, וכמו 

" לחלק בזה, אלא ודאי כדפירשתיאין  ם כןשכתבתי לעיל ס"ק ב', וא

עכ"ל. רצונו לומר, דקשה, שחילוקו של הסמ"ע דחוק, ומלבד זאת, 

לדברי הסמ"ע צריך לומר שהתובעים הם ברי, שטוענין כל אחד נגד 

. ולפי דברי הסמ"ע רנו שיחזיר לכל אחד את אשר הלוהוסבהנתבע, ש

א צריך לומר, דמה שכתב המחבר דלא תבעי ליה, הכונה שהוא ב

אליהם מעצמו, והם לא תבעוהו, אבל לאחר מכן, הם תבעו אותו 

 ,בברי, ועל זה הקשה הש"ך, דכבר הוכיח לעיל דלא תבעו בכל הסימן

(שם, ס"ק  לעיל ש"ךולא מי תבע ראשון. וז"ל ה ,הכונה שהם שמא

דכל היכא דאמרינן תבעי ליה ולא תבעי ליה, היינו כשטוען  ,ודעב) "

לא תבעי ליה,  יהלה ה, ואם טוענים שמא, הוהתובע ברי, זהו תבעי לי

, והכי מוכח בש"ס ןכרי אבל אין חילוק בין תבעי ליה בתחילה או אח

בעל התרומות שער ל"ט ושאר פרק המפקיד [ב"מ ל"ז ע"א] וב

  " עכ"ל.פוסקים

מאחד משנים, יש  הלואה אחת, העולה מזה: לסמ"ע בלוה

לא אומרים שאינו פושע שאינו זוכר ממי לוה, כיון שסבר שהם 

אינו צריך לצאת ידי שמים, אבל יש אומרים שמקפידין, לכן 

בלוה משנים, ואינו זוכר ממי לוה מנה וממי מאתים, ודאי פשע 

  .  לכל הדעות לכולי עלמא, וחייב לצאת ידי שמים

  שיטת גידולי תרומה מעדני יום טוב והש"ך בדין הנ"ל

אף (שם, ס"ק טז) מתרץ בדרך אחרת את הקושיא. וז"ל "ש"ך אבל ה

הוה  ,כיון שלוה משנים ,דמי לדלעיל סעיף א', דהתםמידי שמים. ולא 

ליה לכתוב בפנקסו שלא יבוא להחליף זה בזה, ונמצא פשע קצת, 

אבל הכא לא אסיק אדעתיה שישכח את המלוה ויעלה על דעתו מלוה 

 מןפתא סיפלפולא חרי(בספר מעדני מלך פרק המפקיד  תבכן אחר, וכ

  " עכ"ל.)געיף סב,  ,טשער ל(ר גדולי תרומה ובספ ,)ח ,ח

תוכן דבריו על פי הגדולי תרומה ומעדני יום טוב, דאם לווה משני 

אנשים סכומים אחרים, על הלווה יש אחריות לכתוב בפנקס את 

הסכום שלוה מכל אחד, ואם לא כתב, פושע הוא. לכן, בסעיף א' 

, אבל בסעיף ג' שלוה רק מאחד, לכל השיטות חייב לצאת ידי שמים

אינו פושע לפיכך יש אומרים שממי לוה, שבדרך כלל אין אדם שוכח 

  אם שכח, והוא חילוק פשוט ונפלא.

כיון  ,יש אומרים שלא פשע ,בלוה מאחדלש"ך, העולה מזה: 

, ויש אומרים לכן אינו חייב לצאת ידי שמים ,שהיה בטוח שיזכור

בלוה משנים, שאף בזה פושע הוא וחייב לצאת ידי שמים. אבל 

פושע הוא אם אינו זוכר  לכולי עלמא ,מאתים דחמאחד מנה ומא

   וחייב לצאת ידי שמים ולשלם לשניהם מאתים.

  שיטת נתיבות המשפט בדין הנ"ל

פטור אף ) כתב וז"ל "יס"ק ביאורים (שם, נתיבות המשפט אבל ב

שכתבו טעמים  )זט ק"ס(וש"ך  )ה ק"ס(ע לצאת ידי שמים. עיין סמ"

הטעם  י עניות דעתידחוקים לחלק בין הך דהכא להך דסעיף א'. ולפ

דמי שאמר שדה מכרתי ואיני  ,בהג"ה ד ,בפשוט, דמבואר בסימן רכ

יודע למי, ובא אחד ואמר אני הלוקח, נאמן. והוא מטעם דלא חציף 

ה אם קטנה, אינש וכו'. אבל ודאי אם מכר שדה ואינו יודע אם גדול

ועל  ה ,גכמבואר בסימן רכ ,ובא אחד ואמר גדולה לקחתי דאינו נאמן

שוב חציף לומר גדולה.  ,לקח אצלו ל כל פניםכרחך הטעם, כיון דע

לא פשע כל כך,  ,הטעם פשוט בכאן, דכשלא לוה רק מאחד זה ולפי

דלא חציף אינש,  ,דלא היה ירא משום אדם שיאמר אני הוא המלוה

, ויכול לומר לכל אחד, ד ,ביוכל ליתן כמו בסימן רכ ,ולמי שיטעון ברי

 ,שכחתך גרמה לך הפסד, דאילו היית טוען ברי ,אף אם האמת אתך

אף שהאחר היה טוען שמא היית נוטל ומטעם הנ"ל, ועוד דברי ושמא 

פשיעת המפקיד או  ןכם ברי עדיף וכמו שכתבתי לעיל [סק"ט], וא

 יןשאה מ ,פטור כיהם יעת הנפקד, משוהמלוה גרמה יותר ההיזק מפש

בסעיף א' שלוה משנים, דשם פשע הנפקד הרבה, דהיה לו לירא  ןכ

שמא יטעון האחד צרור גדול הפקדתי או הלויתי דבזה חציף אינש 

בשניהם טוענין ברי, כיון דהמפקיד  ןכ יןשאה חייב. מ כיהם כו', משו

אף שלא פשע  ,חייב הנפקד על פשיעתו כיהם משו ,לא פשע מאומה

  ." עכ"ל'כו ךכל כ

, יש לו שניםדהיכא דלוה מלנתיבות המשפט, העולה מזה: 

, ויתבע יותר, לכן היה ללוה לדקדק בדבר האחד לחשוש שיתחצף

אבל כאשר לא לוה אלא מאחד,  וחייב לצאת ידי שמים. כמה לוה,

פטור יש אומרים ששלו, לכן  ולא היה לו לחשוש שיתבע מה שאינ

  ידי שמים.אפילו לצאת 

ובעלי הספריה שאל ספר מספריה, ואינו זוכר מהיכן 

  שמא

ואינו זוכר מאיזה ספריה,  ,לאור המבואר, אם שאל ספר מספריה

ובעלי הספריה אינם יודעים, לפי ביאור הגר"א, בכל אופן, היכא 

שהנתבע אינו זוכר ממי לוה, או כמה לוה, והתובע שמא, יש מחלוקת 

ראשונים, וחייב לצאת ידי שמים. ומספק יש להורות לו לצאת ידי 

לא הכריע המחבר בזה. ואף על פי שבסימן ש' הכריע  שמים, כי

  להקל, כתב בביאור הגר"א, שגם שם מובא שתי הדעות.
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אבל לפי הסמ"ע יש להסתפק, אם באופן זה הוי פושע, ובאנו 

למחלוקת הראשונים, או שאינו פושע. ונראה שאינו פושע, כיון 

מוטל שבדרך כלל יש רישום בספריה, והדבר יכול להתברר, לכן לא 

, אבל זאת, והוא פשיעת התנהלות הספריה אחריות על השואל לזכור

, ע יש אומרים שחייב לצאת ידי שמיםשאינו פושמכל מקום גם כ

  ובאנו למחלוקת הראשונים.

גם לפי הש"ך באנו למחלוקת הראשונים, שיש אומרים שבודאי אינו 

וה פושע, שלא עלתה על דעתו שישכח מאיזה ספריה נטל כמו של

אומרים  ישהמאחד. ויש אומרים שהוי פשיעה. גם לפי הנתיבות לפי 

  עתו שיתבעוהו מה שאינו שלהם.אינו פושע, כי לא יעלה על ד

לאור זה, כיון שיש מחלוקת ראשונים אם הוי פושע, יש להורות 

צריך לצאת ידי שמים, ולשלם לשני הספריות, אבל מעיקר הדין ש

  פטור לגמרי להחזיר הספר.

העולה מזה: כיון שנחלקו הראשונים אם חייב לצאת ידי שמים 

אם הם גם  –לכל אחת  ולשלם לכל ספריה, ראוי להורות שישלם

  שמא כדלהלן.

  נתבע שטוען ברי שאינו חייב

ובאמת כל מה שכתבנו הוא אינו בנידון דידן, אלא באופן שבעלי 

הספריה מסופקים בדבר. אבל באמת בנידון דידן לכאורה לית מאן 

ואינו שייך כלל לכל מה שביארנו כאן, דבנידון דידן  ,דפליג דפטור

  אל מהם.כל ספריה אומרת ברי שלא ש

ולא נחלקו הראשונים אלא בנתבע אומר איני יודע, והתובע שמא, 

כמבואר לעיל בדברינו, אבל היכא דהתובע אומר ברי שלא חייב לי, 

בודאי פטור אפילו לצאת ידי שמים, כמבואר בחושן משפט (עה, יא) 

אמר ליה: חייב אני לך מנה, והלה אומר: ודאי לי דז"ל המחבר "

י שהוא חייב, דהוי ום, פטור, אף על פי שיודע בודאשאינך חייב לי כל

" ע"כ, ומבואר בש"ך (שם, ס"ק לב) דפטור אף לצאת כאילו מחל לו

ידי שמים, דהוי כמחל לו. [ונחלקו הסמ"ע והש"ך האם צריך דוקא 

והתומים (שם, ס"ק כט) כתב שאינו תלוי בלשון. וז"ל  ,לומר ודאי

החלט דאין אצלו ב ית דיןאם נראה מדבריו דמודה בב ,והעיקר"

מחילה גמורה, ולא מצי למימר דהוה מחילה בטעות  ה ליהכלום, הו

לשום אל לבו ולדקדק, ומדלא  וה ליההטור (סעיף י) דה ו שכתבכמ

, אבל אם לא אמרו ל כל פניםגמר בלבו למחול ע מע מינאעשה כן ש

לומר ויכול  ,בלשון מוחלט רק בלשון מסופק, לא הוי מחילה גמורה

  כ"ל."] עאחר כך נזכרתי שחייב אתה לי

כיון שכל ספריה אומרת בפירוש שלא  ,לכאורה בנידון דידן ,לאור זה

  לכאורה בודאי פטור אפילו לצאת ידי שמים.  ,שאל מהם

לכל תת ול ,אבל באמת נראה, דגם בנידון דידן ראוי לצאת ידי שמים

, כיון שמנהלי הספריה אינם בעלי הספרים, ואין בידם ספר ספריה

לחן ערוך (שם), דהטעם שאם למחול, וכיון שמבואר במפרשי השו

דפטור לצאת ידי שמים הוא רק  ,הנתבע טוען ברי שאינך חייב לי

מטעם מחילה, אם כן מי שאין בידו למחול, אינו פוטרו לצאת ידי 

  שמים. זה הנראה לעניות דעתי.

פטור  ,שאל מהם שבודאי לא ,אם בעלי הספריה אומרים לו ,זהפי ל

  אפילו לצאת ידי שמים.

 ,פטור לכל הדעות ,העולה מזה: נתבע שטוען ברי שאינך חייב לי

מנהלי הספריה אין בידם  ,אפילו לצאת ידי שמים. מכל מקום

, אבל אם בעלי ה לצאת ידי שמיםיפרוראוי לשלם לכל ס ,למחול

  הוי מחילה ופטור לשלם. ,הספריה אומרים שלא נטל מהם

  דינים העולים

לשיטת הגר"א, לוה משנים, מאחד מנה ומאחד    .א

מאתים, ואינו יודע ממי מאה וממי מאתים. או שלוה 

מנה מאחד משני אנשים, ואינו יודע ממי, והם אינם 

 יודעים, נחלקו הראשונים אם חייב לשלם לצאת ידי

 .שמים

מאחד משנים, יש אומרים  הלואה אחת, בלוה לסמ"ע  .ב

לא שאינו פושע שאינו זוכר ממי לוה, כיון שסבר שהם 

אינו צריך לצאת ידי שמים, יש אומרים שמקפידין, לכן 

אבל בלוה משנים, ואינו זוכר ממי לוה מנה וממי 

 מאתים, ודאי פשע לכולי עלמא, וחייב לצאת ידי שמים

 .לכל הדעות

כיון שהיה  ,יש אומרים שלא פשע ,בלוה מאחדלש"ך,   .ג

, ויש לכן אינו חייב לצאת ידי שמים ,בטוח שיזכור

אומרים שאף בזה פושע הוא וחייב לצאת ידי שמים. 

לכולי  ,מאתים דחבלוה משנים, מאחד מנה ומאאבל 

פושע הוא אם אינו זוכר וחייב לצאת ידי שמים  עלמא

 .ולשלם לשניהם מאתים

, יש לו לחשוש שניםדהיכא דלוה מלנתיבות המשפט,   .ד

שיתחצף, ויתבע יותר, לכן היה ללוה לדקדק בדבר כמה 

אבל כאשר לא לוה אלא וחייב לצאת ידי שמים. לוה, 



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

שלו, לכן  ומאחד, לא היה לו לחשוש שיתבע מה שאינ

 .ידי שמיםאפילו לצאת פטור יש אומרים ש

כיון שנחלקו הראשונים אם חייב לצאת ידי שמים   .ה

 –ולשלם לכל ספריה, ראוי להורות שישלם לכל אחת 

 אם הם גם שמא כדלהלן.

 ,פטור לכל הדעות ,נתבע שטוען ברי שאינך חייב לי  .ו

מנהלי הספריה אין  ,אפילו לצאת ידי שמים. מכל מקום

 .ה לצאת ידי שמיםיפרוראוי לשלם לכל ס ,בידם למחול

 ,שאל מהם שבודאי לא ,אם בעלי הספריה אומרים לוו

 .פטור אפילו לצאת ידי שמים

  

  

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

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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