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  אם נאמן לוקח לטעון שהיה מום במקח

עליו להביא  ,מי שנולד הספק ברשותו"ביאור ובו יבואר: א. 

והרי אפילו על פי רוב  ,ממון בחזקה זו. ב. מדוע מוציאין "ראיה

וטוען הלוקח בודאי שהיתה  ,אין מוציאין ממון. ג. לקח בהמה

מתי חל המקח, והאם  ,האם נאמן. ג. קנה בהמה לבשרה ,טרפה

יכול לחזור בו לאחר משיכה. ד. האם נאמן השוחט להעיד 

השוחט להעיד ללוקח שהבהמה ם נאמן הא ה. שהיתה טרפה.

  היתה טרפה.

  הנידון

"אנו כמה משפחות באחד המושבות בדרום, המעונינות לאכול רק 

ריות כשר למהדרין. מצאנו שוחט ירא ה', שנטל על עצמו את כל אח

הכשרות, שחיטה בדיקה וכו'. סיכמנו עם אחד מתושבי המושב 

שנקנה ממנו מפעם לפעם בהמה לשחיטה עבורנו, וסיכמנו עם 

המוכר, שאנו משלמים רק על בשר שיצא כשר למהדרין לגמרי, ואם 

איזה שאלה, או שאינו מהודר, איננו משלמים. המוכר הסכים  תהיה

וכלים גם בשר שאינו חלק לאחר שעשה הסכם עם אנשים אחרים, שא

למהדרין. אבל אם יהיה הבשר טרפה, נטל המוכר על עצמו את 

ההפסד, והיה זורק את הבשר, כיון שאינו רוצה משא ומתן עם הגויים, 

וכך עשינו כמה פעמים, על בהמה שהבשר היה חלק שילמנו, ומה 

, ואת הטרפה לאחרים שלא חלק החזרנו. את הכשר הוא היה מוכר

  היה זורק.

צורך להחזירה  ראינולקחנו שתי בהמה שנמצאו טרפה, ולא  לימים

למה שנטריח את המוכר וזורקה לאשפה,  הואלמוכר, כי בלאו הכי 

  בחינם, וזרקנו את הבהמה בעצמנו. כך נשנה הדבר פעמיים.

תי לאחר זמן פנה אלינו המוכר, ושאל מדוע אתם לא משלמים על ש

הבהמות שקינתם, אמרנו לו שהם היו טרפות, ולא החזרנו לך כדי 

שלא להטריחך, לכן זרקנו לאשפה. אמר לנו המוכר, שאינו מאמין 

לנו, ותובע מאתנו את תשלום שתי הבהמות. השוחט מעיד על שתי 

הבהמות שהיו טרפות לחלוטין. האם נאמן השוחט, והאם יש ביד 

  ם הבהמות".המוכר כח לתבוע מאתנו את תשלו

  תשובה

וחייב  ,שהבהמה היתה טרפה מעיקר הדין אין הלוקח נאמן

אלא  ,שהיתה טרפהוכן אין השוחט נאמן להעיד  ,דמיה לשלם

ואז יחייב שאין לשוחט כלל תועלת מעדות זו, אם כן ברור לדיין 

אבל ראוי לירא ה' לירחק מזה, ולא ליטול  שבועה.את המוכר 

הדעת נוטה שהלוקח ד ,קח, אם היה ביניהם קשר טובממון מהלו

  לא האמין שהמוכר יחשוד אותו בזה.

  שובהביאור הת

  להביא ראיה יומי שנמצא הספק ברשותו על

 ן, איכשרהוהנה לכאורה היה מקום לומר, דכיון שאין ידוע אם היתה 

, אפילו שרוב בהמות כשרות, דאין דמיה מהלוקחלתבוע המוכר יכול 

הולכין בממון אחר הרוב (חושן משפט רלב, כג). אבל מצד שני יש 

לוקח להביא לומר, דכיון שנולד הספק ברשותו של הלוקח, על ה

לד הספק ראיה דהיתה טרפה, דאמרו בכתובות (עו, ב) כל שנו

ונחלקו הראשונים מה הוא גדר "נולד  .ברשותו, עליו להביא ראיה

וסיעתו סוברים רשותו ממש, וכן  )ידמכירה כ, ( ברשותו", דהרמב"ם

 )שם ,בותוכת( פסק המחבר (חושן משפט רכד, א), אבל הרא"ש

רמ"א (שם) וסיעתו סוברים, דרשותו היינו מי שנקנה לו, והביא ה

  שיטתם.

מחליף פרה בחמור, ומשך בעל החמור את הפרה, ולא ונפקא מינא ב

ולא ידוע מתי מת הספיק בעל הפרה למשוך החמור עד שמת החמור, 

אם מת לפני שמשך בעל החמור את הפרה, והפסיד בעל החמור, 

החמור, או שמת החמור לאחר שמשך בעל החמור את הפרה וכבר 

רה, והפסיד בעל הפרה, דלפי הרמב"ם שסובר נקנה החמור לבעל הפ

שמי שברשותו ממש נולד הספק עליו להביא ראיה, על בעל החמור 

, כי החמור ברשותו שמת החמור לאחר שמשך את הפרה להביא ראיה

 .הפסיד בעל החמור ,מת, וברשותו נולד הספק. וכיון שאין לו ראיה

על בעל הפרה להביא ראיה, דכיון שמשך בעל החמור  ,ולפי הרא"ש

החמור לבעל הפרה, וכיון שנודע שמת החמור את הפרה, מיד נקנה 

לאחר שבעל החמור משך את הפרה, הרי שנולד הספק בשעה רק 

  שהיה ידוע לנו שהחמור בבעלות בעל הפרה, ובבעלותו נולד הספק.

ולפי זה בנידון דידן, שגם משך וקנה, וגם נולד הספק ברשותו, לכל 

  השיטות על הלוקח להביא ראיה שהיתה טריפה.

מזה: מי שנולד הספק ברשותו עליו להביא ראיה. העולה 

ולרא"ש בעלותו, ואם משך  ,ינו רשותו ממשיה ,לרמב"ם

ולפ"ז בנידון דידן על  ,לכל הדעות עליו להביא ראיה ,לרשותו

  הלוקח להביא ראיה שהיתה טריפה.
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מדוע מוציאין ממון בחזקת שברשותו נולד הספק, והרי 

  רוב עדיף מחזקה

נוציא ממון בחזקה שנולד הספק ברשותו, והרי ואם תאמר, איך 

אפילו על ידי רוב אין מוציאין ממון, ורובא עדיפא מחזקה (חולין יא, 

דמי שנולד הספק ברשותו  וקושיא זו היא על יסוד דברי חז"לב). 

ועליו להביא ראיה, ובחזקה זו מוציאין  חזקתו ששם איתרע הרעותא,

  וכל שכן בחזקה. ,הא אין מוציאין ממון ברוב ,ומה בכך ממון,

שמעתתא, ודבריו יסוד גדול בזה. וזה  באמת כבר עמד בזה השב

דבחזקה  ,נראה עתידיות אמנם לענ" )פרק ד ,שמעתתא בלשונו (

ילו על פי רוב אין לחוד בלא טענת ברי אין מוציאין ממון, דכיון דאפ

אלא לטעמא דכל מי שנולד הספק ברשותו עליו  .הולכין בממונא

טעמא דהך  וכמו גבי מחט, נראה ,ומפקא ממון אפילו בשמא ,הראיה

ודאי  ,ואין מקום להסתפק ,היכא דליכא ריעותא ,והוא, דודאי ,מלתא

ותובע  ,טבח שלקח בהמה ונאבדהלא נחתינן לספיקא, וכגון 

 ,ודאי לא מצי לוקח טעין אימר טריפה היתה ,המוכר הדמים

ואין הולכין בממון אחר הרוב, דכיון דליכא  והיה מקחי מקח טעות

לא נחתינן לספיקא, והא דאין הולכין  ודאי ,מקום ריעותא לספק

ויש במה להסתפק, ואם  ,היינו היכא דהספק לפנינו ,בממון אחר הרוב

שגורם הספק  ,כן במחט (כתובות עו, ב) שנמצא הריעותא לפנינו

כל מי שנולד  ,ובזה אמרו הך כללא ,לומר אימר טריפה היתה מקודם

תא מרשות הספק ברשותו עליו הראיה, ומשום דאין מחזיקין ריעו

הוי ליה  ,לא מרע לרשות אחרת לרשות, וכיון דריעותא דרשות זה

הוי ליה  ,וכל שלא נולד ריעותא ,רשות הקודם כאלו אין בו ריעותא

דלוקח לא מצי טעין אימר טריפה היתה, ומשום הכי  כנאבדה הבהמה

ומוכיח יסוד דבריו מדברי  ,כו'" עכ"ל חייב הלוקח לשלם למוכר

  הרשב"א.

  דברי השב שמעתתאביאור 

תוכן דבריו, דבאמת אין מוציאין ממון מחמת חזקה, שאפילו ברוב 

אין מוציאין, והא דאמרו שכל שנולד הספק ברשותו עליו הראיה, אין 

מוציאין ממון מכח חזקה, אלא שלעולם אין לדון היכן נולד הספק, 

אלא כאשר ודאי לנו שיש רעותא, אבל אם אין ידוע שיש רעותא, לא 

ין לומר שיש רעותא כלל, ולכן אין לדון היכן נולד הספק, כי אין תול

תולין כלל שיש רעותא, וכיון שאין מחזיקין רעותא מרשות לרשות, 

נמצא שברשות הקודמת אין רעותא, לכן מוציאין ממון, ולא מחמת 

חזקה שאין מחזיקין רעותא מרשות לרשות, אלא מחמת החזקה אין 

רעותא אין על מה לדון, לכן בנאבדה  תולין שהיה רעותא, וכשאין

בהמה ולא יודעים אם היתה טריפה, חייב הלוקח לשלם למוכר, לא 

שאין דנין על  מפנישהולכין אחר הרוב שהן כשרות, אלא  מפני

  רעותא אם אין יודעין שיש רעותא, לכן חייב לשלם.

אין יכול לא ידוע אם היתה רעותא, כיון שגם בנידון דידן,  ,ולפי זה

פטור עצמו בטענה שהיה טריפה, אם לא ידוע לנו שהיתה הלוקח ל

  טריפה.

אלא היכא דידוע  ,העולה מזה: אין לדון על מקח טעות מחמת מום

אין נאמן הלוקח  ,אבל אם אין ידוע שהיה מום ,ודאי שהיה מום

לכן מוציאין ממון כשאין ראיה למי  ,לעולם לטעון שהיה מום

 ,ן רעותא מרשות לרשותכי אין מחזיקי ,שנפל הרעותא ברשותו

  אם כן אין רעותא ברשות האחרת.

אפילו בטענת ברי חייב לשלם כשאין ידוע שהיה 

  רעותא

ואין לדקדק מלשון השב שמעתתא, שכתב, שאין הלוקח יכול לומר 

", דדוקא בטענת שמא אין יכול לפטור את אימר טריפה היתה"

ם, ולפי עצמו, אבל אם טוען טענת ודאי שהיתה טריפה פטור מלשל

זה בנידון דידן שטוען הלוקח ברי שהיתה טריפה יהיה פטור מלשלם. 

דכיון דליכא מקום ריעותא זה אינו נכון, דזיל בתר טעמא, שכתב "

", הנה מבואר, דכיון שלא נולד לנו ודאי לא נחתינן לספיקא ,לספק

ספק, מהיכי תיתי דיהיה הלוקח נאמן לטעון טענת ברי ללא ראיה 

, דכיון שמשך את הבהמה ונתחייב בדמיה, ואין לנו שנולד בה ספק

שום ראיה שנולד בה רעותא, אין הלוקח יכול לטעון שנולד בה 

  רעותא.

ולפי זה לכאורה בנידון דידן שהלוקח משך את הבהמה לרשותו, 

והתחייב בדמיה, וטוען שטרפה היתה, עליו להביא ראיה כדי להפטר 

  מחוב התשלום, זה הנראה לכאורה.

אינו נאמן  ,ה מזה: אפילו אם הלקוח טוען ברי שהיה טריפההעול

  כיון שאין ידוע שהיה רעותא. ,לפטור עצמו מתשלום

  רוב בהמות כשרות

, כיון דתנאי היה ביניהם, שלא לשלם ואם תאמר דהכא יש ללוקח רוב

דאפילו אם לא יהיה טריפה, אלא רק שאלה בלבד שאינו מהדרין אינם 

האם באמת רוב בהמות כשרות  ,ןמשלמים, ולפי זה יש לשאול מומחי

מהדרין מן המהדרין, דאולי רק מיעוט כשרות למהדרין מן המהדרין, 

ובאופן זה יש לנו רוב נגד החזקה דנמצא ברשותו, ועל המוכר להביא 

ראיה שחל המקח, דכיון שרוב אינם כשרות למהדרין, ותנאי היה 

ום על ביניהם שאין משלמים אלא אם יהיו מהמעט, לא חל חיוב תשל

  הלוקח.



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ג

אבל זה אינו נכון, דהרי הלוקח התחייב להביא למוכר כל בהמה 

ין שיהיו רק שאינה טריפה, כדי שימכור אותה לאלו שאינם מהדר

אם זורק בהמה זו, חייב הלוקח לשלם, דהרי לא פטרו מלשלם חלק, ו

 אלא בטריפה, ולא בבהמה שאינה חלק, ואם כן אין הלוקח פטור אלא

  בבהמה שהיא טריפה ממש בלבד, וזה בודאי מיעוט הן.

כשרה העולה מזה: אף על פי שהלוקח אינו משלם אלא על בהמה 

כי  ,םלשרוב שלא לאין ללוקח  ,מכל מקום ,למהדרין לגמרי

  .הבהמות שאינם מהדרין בודאי חייב

  יש צד לפטור שלא חל המקח

אלא שיש צד לברר, איך היה המקח בנידון דידן. דיש לומר, שבשעה 

הבהמה, התחייב ממון למוכר, וקנה אותה, אלא את שהלוקח משך 

שהתנה עם המוכר שאם תהיה שאלה על הבשר, ואין צורך לומר 

חל המקח מיד בשעה שמשך הבהמה,  ,טריפה, יבטל המקח. ולפי זה

יון שאין לו ראיה חייב ולכן על הלוקח להביא ראיה שהיה מום, וכ

 לשלם. או דלמא, לא חל המקח על הבהמה כלל וכלל, אלא מכר לו

יחול הקנין אלא לא פי זה, ל .המוכר בשר הבהמה אם יהיה מהדרין

כשיהיה למוכר בשר כשר מהדרין מן המהדרין למכור ללוקח, ולפי 

א חל המקח, ולא התחייב הלוקח בדמיה, אלא לאחר שיתברר זה ל

  שבשרה כשר למהדרין.

ונפקא מינא, אם אכלו זאבים את הבהמה באונס, ואין ידוע אם כשרה 

דאם עוד לא חל המקח, פטור הלוקח מדמיה אפילו אם רוב  .היתה

חייב הלוקח בדמיה מהטעם המבואר בשב  ,כשרות, ואם חל המקח

ות. וכן נפקא מינא, אם לאחר שמשך הלוקח שמעתתא אם רוב כשר

את הבהמה, האם יכול לחזור בו מהמקח, דאם חל המקח במשיכה 

  אינו יכול לחזור בו, ואם לא חל יכול לחזור בו.

  ולכאורה על הצד שלא חל המקח על המוכר להביא ראיה.

בשר  אין מוכר לו בהמה, אלאאבל באמת זה אינו נכון, דאפילו אם 

אינו פטור הלוקח  ,מכל מקום ויכול לחזור בו לאחר משיכה, מהדרין,

אלא כשיחזיר את בשרה אפילו היא טרפה,  ,מתשלום הבהמה שנטל

 התחייב להביא לו בשרה או תשלום ,ומיד שמשך את הבהמה לרשותו

  ולא יוכל להפטר בטענה שהיא היתה טרפה. ,דמיה

ולגוף השאלה איך חל המקח, נראה שיש לברר אצל מערכות כשרות, 

  מהו מנהג שנוהגים.

או רק לאחר  ,אם חל המקח מידה ,העולה מזה: יש להסתפק

ונפקא מינא אם יכול לחזור  ,שיהיה ללוקח בשר כשר למהדרין

 ,או אם נאנסה הבהמה. ומכל מקום ,בו לאחר שמשך הבהמה

אין נאמן הלוקח לטעון טרפה  ,אפילו אם חל המקח רק על הבשר

  היתה.

  נאמנות השוחט

גע בעדות עוד יש לברר, אם נאמן השוחט להעיד שהיו טרפות, האם נו

חושן משפט לז, הוא. ונראה בזה, דהנה כתב המחבר והרמ"א וז"ל (

העורר על השדה, אם יש בה פירות אין האריס מעיד לו עליה, " )ב

ירות. שהרי רוצה האריס להעמידה ביד בעליה, כדי שיטול חלקו בפ

" עכ"ל אם אין לו הנאה אחרת מזה) (טור).ואם אין בו פירות, מעיד. (

אורה יכול להעיד דהוי כאריס, שהרי אין לו פירות, ואינו ולפי זה לכ

  נהנה אם ישלם הלוקח או לא ישלם.

מכל מקום לאחר העיון נראה, דיש לו דין נוגע, דהנה כתב הסמ"ע 

(שם, ס"ק י) דהטעם שאם אין לו פירות לא הוי נוגע, אף על פי 

שיגדלו הפירות, כיון שימצא להיות אריס במקום אחר, וכן הוא 

בואר בערוך השולחן (שם, ו). והנה דבר פשוט, שבמושב בדרום מ

אין לשוחט הרבה פרנסה במקום אחר, לכן יש לחשוש שרוצה להטיב 

עם בעליו, שלא ישכרו שוחט אחר. אבל אם נראה לדיין שאין 

  באפשרות למצוא שוחט אחר, אינו נוגע בעדות. 

 ,כיון שרוצה שיתנו לו לעבוד ,ע בעדותהשוחט נוג העולה מזה:

אלא אם כן נראה לדיין שבאמת  ,ואינו נאמן להעיד שהיתה טרפה

  ויש לו מקום אחר לשחוט. ,אינו נוגע בעדות

  פסק דין בנידון דידן

מעיקר הדין אין הלוקח נאמן לטעון שהיתה טרפה, כיון שאין ידוע 

 שהיתה טרפה, ואין נאמן לטעון שיש רעותא כשאין ידוע שהיה

רעותא, דמי שנולד הספק ברשותו, עליו להביא ראיה, והשוחט אינו 

  נאמן להעיד אלא אם כן הדיין יודע שאינו נוגע.

וכל זה מעיקר הדין. אבל ראוי למוכר לתת אל ליבו את הדברים 

דלהלן: דהנה, אם באמת היה ביניהן אימון הדדי ויחס חברות 

את הטריפות, ולא ואמינות, הרי שיש באמת לתלות שבתמימות זרקו 

האמינו שהמוכר יחשוד בהם חשד כזה, דמי שנזהר כל כך לאכול 

מהדרין מן המהדרין, בדרך כלל הוא גם נזהר בממון חברו, ולא יטול 

גזל מהדרין לפיו, בפרט שהשוחט מעיד שהיתה טריפה. שאפילו אם 

נוגע בעדות הוא, אבל רגלים לדבר יש כאן. לכן ירא ה' ירחק מזה, 

הלוקח ממון בנידון. ואין ספק, שאם היה ביניהם אמינות, על ליטול מ

אמר רבי יוחנן: לא חרבה ) "בבא מציעא ל, בכגון זה אמרו חז"ל (

ירושלים אלא על שהעמידו דיניהם על דין תורה, ולא עבדו לפנים 

  ."משורת הדין



  בינת המשפט
  עניני ממונות אקטואליים

 

  ד

  העוליםדינים 

 ,מי שנולד הספק ברשותו עליו להביא ראיה. לרמב"ם  .א

 ,ולרא"ש בעלותו, ואם משך לרשותו ,ינו רשותו ממשיה

  .לכל הדעות עליו להביא ראיה

אלא היכא דידוע  ,אין לדון על מקח טעות מחמת מום  .ב

אין נאמן  ,אבל אם אין ידוע שהיה מום ,ודאי שהיה מום

לכן מוציאין ממון  ,הלוקח לעולם לטעון שהיה מום

כי אין  ,כשאין ראיה למי שנפל הרעותא ברשותו

אם כן אין רעותא  ,ן רעותא מרשות לרשותמחזיקי

  ברשות האחרת.

אינו נאמן  ,אפילו אם הלקוח טוען ברי שהיה טריפה  .ג

  כיון שאין ידוע שהיה רעותא. ,לפטור עצמו מתשלום

כשרה אף על פי שהלוקח אינו משלם אלא על בהמה   .ד

 ,םלשרוב שלא לאין ללוקח  ,מכל מקום ,למהדרין לגמרי

  .כי הבהמות שאינם מהדרין בודאי חייב

או רק לאחר שיהיה  ,אם חל המקח מידה ,יש להסתפק  .ה

ונפקא מינא אם יכול לחזור  ,ללוקח בשר כשר למהדרין

או אם נאנסה הבהמה. ומכל  ,בו לאחר שמשך הבהמה

אין נאמן  ,אפילו אם חל המקח רק על הבשר ,מקום

  הלוקח לטעון טרפה היתה.

ואינו  ,כיון שרוצה שיתנו לו לעבוד ,ע בעדותהשוחט נוג  .ו

אלא אם כן נראה לדיין  ,נאמן להעיד שהיתה טרפה

  ויש לו מקום אחר לשחוט. ,שבאמת אינו נוגע בעדות

  
  

  

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

ביאור על המשך חכמה, וכן גליון עם סיפורים מדהימים של 

  איש החסד.
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