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 פתח דבר
 

, ’ש והתמימים שי”א שבט הננו מגישים לפני קהל אנ”י–ד”לכבוד יום הגדול והקדוש יו
, מפרי עמלם של תלמידי התמימים 2גליון העשירי 1קובץ הערות וביאורים "כמים לים מכסים"

 דישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש שבהרי הפאקאנא, פענסעלוועניא. 

ש ”ק אד”כ והחשיבות של הדפסת חידושי תורה בכלל, ומפורסם הוראותידוע גודל הערך 
 ובספרים המיוחדים לזה. לכתוב חדושי תורה ולהדפיסם בקובצים 3כ הזדמנויות”מ בכו”מה

שההוראה למעשה בפועל שהזמן גרמא היא בהכנה )מעין ": 4א”תנש’פ נשא ה”בש’ וכלשונו הק
התחדשות  –ובפשטות ”. תורה חדשה מאתי תצא“ודוגמא ומביאה בפועל ממש( לקיום היעוד 

והוספה בלימוד התורה מתוך חיות ותענוג עד שמתחדשים חידושים בתורה, הן בנוגע לעצמו, 
כל איש ישראל יכול לגלות "ידוע שכ, 5"העמידו תלמידים הרבה"והן בנוגע לפעולה על הזולת, 

תעלומות חכמה ולחדש שכל חדש בתורה, הן באגדות הן בנגלה הן בנסתר, כפי בחינת שורש 
התחדשות והוספה בלימוד והפצת פנימיות התורה   -כולל ובמיוחד   ,”6נשמתו ומחוייב בדבר

”(, חיים זכו’ טועמי“)מתורתו של משיח ’ טעימה’שנתגלתה בתורת החסידות, מעין ודוגמא ו
 .”ז מזרזים וממהרים ופועלים ביאת דוד מלכא משיחא”שלכן עי

השייך לסוגיית "חשוד אממונא" הנלמד משיחה קדושה הנחה  בראש הקובץ הבאנו
בישיבות בזמן זה, ההנחה שבכאן מיוסדת על ההנחה שע"י מערכת שיחה היומית )והתודה נתונה 

 .שנערכו ע"י המערכת, כדי לעורר לב המעיינים הערות ומ"מקצת עם  להם(

* * * 

שמרי'  הרבשליט"א,  סילמאן מנחם מענדל הרבלהנהלת ישבתינו הק',  כאן המקום להודות
 הרבשליט"א,  מנחם מענדל גורעוויטש הרבשליט"א,  ניומאן שמואל הרבשליט"א, מטוסוב 

שליט"א, ולמנהל חיים הלוי סגל  שמואל הרבשליט"א,  דוד קונין הרבשליט"א, מנחם אייזנמן 
’ תלמידי התמימים שיתודתינו נתונה לכל . שליט"א מנחם מענדל הכהן הענדל הרבהכללי 

________________ 
 הלכות מלכים. יא,ט, וראה סוף משנה תורה להרמב"ם’ ישעי1 
  "העשירי יהי' קודש" 2
 תנש"א. לך לך ה'תשנ"ב. ועוד.’דחה"ש ה’ ש"פ במדבר, ערחה"ש, ויום בראה שיחות  3
 .197סה"ש ה'תנש"א ח"ב ע'  4
 אבות פ"א מ"א. 5
 .תניא אגה"ק סי' כו. וראה הל' תלמוד תורה לאדה"ז פ"ב ה"ב 6
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משכורתם שלימה להם מן השמים בכל ’ ל קובץ זה, ויהי”רב בהו שנתנו מזמנם והשקיעו מרץ
 .עניניהם

 באופן ה ובץ זשבזכותו י"ל ק קדנרשי'  זאב מאיר לידידינו הרבוגם תודתינו נתונה 
 לי ואנוהו" ברוב הדר ופאר וזכות הרבים תלוי בו.-ד"זה א

י החידוש "ונחתום בתקוה ובבטחון שבזכות ההתעסקות וההוספה בלימוד התורה ובפרט ע
, וישמיענו נוראות מתורתו 7"ולא יכנף עוד מוריך"לקיום היעוד  "יום הגדול"בה, נזכה עוד לפני 

בהגלות מלכנו משיחנו לעין כל, בגאולה האמיתית והשלימה , 8"תורה חדשה מאתי תצא" –
", "ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים 9תיכף ומי"ד ממ"ש, "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך

 ".10מכסים

 יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד
 

 מערכת "כמים לים מכסים"
 
 

 

  

________________ 
 ל,כ.’ ישעי 7
 נא,ד.’ ישעי 8
 פרק תהלים המתאים לשנותיו של כ"ק אד"ש מה"מ. –תהלים קיט, יח  9

 ישעי' יא,ט. 10
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 השיעור של יום זה מתחיל בהלכות טוען ונטען מתחילתן, שלשת פרקים הראשונים.

, ואח"כ הוא מביא את פרטי הענינים בפרקים 1ומתחיל, שזוהי "מצות עשה אחת"

 שלאחרי זה.

בתורה,  הלכהוכמדובר כמה פעמים, כפי שפוסק הרמב"ם עצמו, שכל ענין בתורה, כל 

 הלכהמובן עאכו"כ בנוגע ל –וכו'  2, הוא "ליישר הלבבות ולתקן הדעות"כלליעאכו"כ ענין 

שלה, ובפרט שבכמה ענינים בג'  ראשוניםכהלכות טוען ונטען, ומיד בג' פרקים ה שלימה

 .3רקים שלאחרי זהפרקים אלו "חודרים" בכל הפ

ל בנכסיו ש –של אדם, ובכללות  ממונושהענין של "טוען ונטען" בפשטות קשור ב

הם עומדים במעמד ומצב של "טוען ונטען".  –, ובאיזה מעמד ומצב עומדים הם? 4אדם

שישנם שני צדדים, ואחד אומר ההיפך מהשני, )"אז ס'איז דא צוויי צדדים און איינער זאגט 

 .5ם צווייטען"(קאפויר פון דע

עד שישנו גם ענין כופר וענין מודה במקצת, עד כמו שמובא שם, שנעשית מציאות כזו 

 .7, שאז לא ניתן להשביעו6שהוא חשוד על השבועה

________________ 
 וזה לשונו "מצות עשה אחת היא, והיא דין טוען ומודה או כופר. וביאור מצוה זו בפרקים אלו". 1
זה לשון הרמב"ם בסוף הלכות תמורה "ורוב דיני תורה אינן אלא עצות מרחוק מגדול העצה, לתקן   2

 הדעות וליישר כל המעשים".
 אולי הכוונה גם לענין דלהלן שבפרק ב' בנוגע לחשוד על השבועה שהוא ענין כללי. ויל"ע.  3
 יל"ע הכוונה בחילוק בין "ממונו" ו"נכסיו" שמחלק כך גם להלן. 4
 לכאורה יש כאן חידוש ש"טוען ונטען" גדר במצב הממון. 5
אולי הכוונה שנעשה חשוד על השבועה ע"י כפירתו כי נשבע על כפירתו ובאו עדים שנשבע לשקר,   6

 עי' רמב"ם טו"נ ב, ב.
 הלכה א שם. 7

  דבר מלכות
חשוד על השבועה
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, מאיזה טעם שיהי', ואעפ"כ, כיון 8להשביעו רוצה –התובע  –אפילו כשהצד שכנגד 

על השבועה, אין משביעין אותו שבועה דאורייתא, לא שבועת היסת, ולא  חשודשהוא 

שבועה בנקיטת חפץ וכו' וכו' עם כל הפרטים. בפשטות, מדוע רוצה זאת הצד שכנגד, 

ואם ישבע, , כלוםכיון שסבור שבאם לאו, לא יהי' לו  –על השבועה  חשודאע"פ שאותו אחד 

 .9יתכן שמיראת השבועה יחזיר לו

 נשאלת השאלה: אם כן, מדוע אין משביעין אותו? על פי זה

אחד הטעמים בזה, שכיון שהוא חשוד על השבועה, ורואים שהוא עומד במעמד ומצב 

 –של כופר, כאשר אותו אחד טוען ודאי ש"לקחת" או "לוית" וכיוצא בזה עם הפרטים שם 

ו ממונו, ]אע"פ , הוא "עור" ע"י השוחד של נכסיו א10אזי זהו "לפני עור לא תתן מכשול"

אזי אסור  –הוא נטל זאת מהשני[, אזי "יעור", שעיוור וסילף אותו וכו'  –שזהו כלל לא שלו 

 .נוסף, וזהו טעם 11להכשיל אותו

 .12אבל הטעם הפשוט הוא, שכיון שהוא אינו נאמן, א"כ מה יצא מזה שישביעו אותו

אולם על טעם זה עדיין נשארת השאלה: למה לא נשביעו, להציל ממונם של ישראל. 

על השבועה, אין זה ודאי, אלא חשוד  חשודהרי יתכן, שכשיגיע לידי שבועה, אע"פ שהוא 

 בלבד, ואעפ"כ אומרים "אין משביעים אותו".

שהוא ובזה הטעם הפשוט הוא, כי אז עוברים על "ולפני עור לא תתן מכשול" כיון 

 חשוד בזה.

 וכאן רואים, שזו נעשית הלכה כללית:

________________ 
 שם. 8
יל"ע באיזה אופן הכוונה, דהרי באופן שחייב שבועה מה"ת, כתב הרמב"ם )שם ה"ד( שהתובע נשבע   9

ירצה להשביעו. ובשבועת הנפטרין דרבנן )שם ה"ו( הרי ונוטל. ובשבועת הנוטלים מדרבנן הרי לא שייך ש
לכמה דיעות )קצה"ח צב, י( משלם הנתבע החשוד ולמה ירצה להשביעו. ואולי הכוונה רק לשבועת היסת, 
שאם לא ישביעו יפטר. אבל מסגנון השיחה משמע שהכוונה לא רק לשבועת היסת. וי"ל שהכוונה לשבועת 

ת הרמ"ה הובא בנ"כ( שאין החשוד משלם )שם ה"ד(. רק שעדיין צ"ע השומרים שדעת הרמב"ם )דלא כדע
אם הכוונה שיש איזה אופן שירצה התובע להשביע החשוד בשבועת נקיטת חפץ דרבנן, ואם נאמר שלדעת 
הרמב"ם החשוד נפטר בלא שבועה אתי שפיר, או אולי הכוונה שרוצה להשביעו כדי לגלגל עליו עוד 

 שבועות )שם פ"א הי"ב(.
 קדושים יט, יד. 10
ראה שטמ"ק )ב"מ ה, ב( וכן הוא בריטב"א )החדשים( ""ונימא מיגו דחשיד אממונא חשיד  11

 אשבועתא, ולא נרמי עליה שבועה דהא איכא משום ולפני עור".
לכאורה אף אם נאמר שזה שאינו נאמן הוא מגזה"כ )ילפינן שבועה מעדות מ"אל תשת ידך עם  12

משביעים אותו הוא כי אינו נאמן בשבועתו. אבל יותר נראה שהכוונה כאן שאם רשע"( מ"מ הטעם שאין 
 הוא חשוד לשקר אינו נאמן מצד החשד עצמו. ויל"ע.
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זה ממון", כיון שהממון מעמיד את  –, "היקום אשר ברגליו 13ממון, אומרת הגמרא

האדם על רגליו. וכפי שרואים בנוגע לכמה הלכות, עד להלכות המובאות ברמב"ם, ובפרט 

 , שאצלו הממון נעשה יקר יותר מנפשו.14בהנוגע ל"בא במחתרת"

ובממון כזה שהוא יודע מה זה, הוא הגיע למעמד ומצב כזה, שנעשה פה ענין שהיהודי 

השני מכחיש אותו, ואומר שביכלתו להביא עדות, ואומר בודאות, ובי"ד אומרים, שלולא 

, ששבועה "נזדעזעה כל ארץ ישראל ת' להשבעזה שהוא חשוד על השבועה הוא צריך 

 שבועה, ואעפ"כ הוא הגיע למעמד ומצב כזה.כאשר הי' ענין ה 15פרסה על ת' פרסה"

 רפואהאומרים שנעשה מכך שקלא וטריא שלמה בתורה, שהתורה הרי "מביאה 

היא מחפשת גם רפואה ותיקון, כיצד ניתן לסייע ליהודי זה, אע"פ שהוא נמצא  – 16לעולם"

כפי שהרמב"ם  –במעמד ומצב הזה, ויתכן אף שהתובע שלו צודק לגמרי, אעפ"כ התורה 

 מתעסקת עמו. –מביא זאת 

אחד מישראל כפי -זה נעשה "לתקן הדעות ולתקן הלבבות וליישר הלבבות", שכל

שהוא כופר בענינים כאלו שדבר  –לו  ברורשאו  –שרואים אותו, אפילו כשרואים ונדמה 

נעשה  –ברור שהוא אכן חייב לו, אלא מאי? שאין עדות מפני איזו סיבה שתהי', וכיוצא בזה 

 ין התורה.זה לענ

מוכרח הדבר שסו"ס יגיע אליו, או כשהוא  –ואזי, כיון שהתורה היא "ליישר הלבבות" 

פרטים, -לומד את הלכה ורואה מהי שבועה, וכיצד התורה מתעסקת בו בכל הפרטים ופרטי

 אזי זה גופא מעורר בו את חלק התורה שבו.

ותיות לתורה" ]כך כולל ובמיוחד שהרי ישראל הוא ראשי תיבות "יש שישים רבוא א

 –כתוב בספרים, שזהו הענין שכתוב "לתורה"[, הרי שיש לו אות בתורה, ואות זו בתורה 

מכך נעשית הנפש שלו, ותורה עצמה אומרת, שישנו "נטען" וישנו "טוען", והתורה עצמה 

 אומרת שיכולים להיות כמה וכמה אופנים.

 רפואה עם זה היא "מביאה ואז, כשהוא "תופס" שהיא "הלא כה דברי כאש", וביחד

 .תשובהלעולם", והתורה קשורה עם 

________________ 
 סנהדרין קי, א. 13
 שמות כב, א. 14
 שבועות לח, ב "ת"ר שבועת הדיינין... אומרים לו הוי יודע שכל העולם כולו נזדעזע בשעה שאמר 15

ראה סוטה מט,  –ארץ ישראל ת' פרסה" נזדעזע יך לשוא". הביטוי "קשם ה' אלהקב"ה בסיני לא תשא את 
 ב. ב"ק פב, ב. מנחות סד, ב.

 לגבי תורה ראה עירובין נד, א. 16
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]בפרט, שהתורה כעת היא דוקא מהלוחות אחרונות, שהן נתנו דוקא ע"י התשובה, 

בתורה, כיון שהיא הגיע לאחרי "תושי'", לאחרי עבודת  ריבוי –לתושי'"  כפלייםולכן היא "

התשובה של כאו"א מישראל ושל כלל ישראל עד סוף כל הדורות, כפי שרואים בפשטות 

 בעבודה של אלול ור"ה ועשי"ת ויוהכ"פ, מעבודת כאו"א שבישראל[.

ורה אזי זה פועל עליו, שהוא יחשוב פעם נוספת על כל הענינים ומעמדו ומצבו, ואזי הת

 מסייעת לו.

שבתורה", כנאמר  מאורהתורה, הנקראת " פנימיותעאכו"כ שהוא מקשר זאת ל

למוטב", התורה עצמה אומרת  מחזירואזי "המאור שבה  –בירושלמי ומפרשי הירושלמי 

 למקום שני. להחזירוצריכים  –שצריך להחזיר אותו, ממקום אחד ששם הוא נמצא 

עבורו, מחזירים אותו למקום שממנו הוא  חדשוביחד עם זה אומרים, שזה לא מקום 

בא, כיון ש"נשמה שנתתי בי" "טהורה היא", "ואתה בראתה" "ואתה יצרתה" "ואתה 

 .בוכפי שהיא נמצאת  –נפחתה" "ואתה משמרה בקרבי" 

 למקומו. לחזור בלבד, לעוררוצריכים 

ו, רוצה הוא כפס"ד הרמב"ם, שכל אחד מישראל, איך שלא יהי' מעמדו ומצבמקומו ש

הוא לקיים רצונו של הקב"ה, אפי' כשזה עולה לו קרבנות, במילא זה עולה לו כסף וכיו"ב, 

כיון שיהודי אינו יכול ואינו רוצה להיות נפרד מאלקות, כמאמר בעל הגאולה שסופר ע"י 

 נשיא דורנו.

 

 

 

 

  





  שער
גאולה ומשיח



 16  ·  יו"ד - י"א שבט ה'תשפ"א

 דוד עבדי מלך עליהם לעולם
 מנחם מענדל היידינגספעלדהת' 

 אחר דור ראית אם לוי ר"א" 2)ששייך לשנה זו( מבאר המארז"ל 1בד"ה באתי לגני תשכ"א
 עקבות חרפו אשר' ה אויביך חרפוך אשר טעמיה ומה המשיח מלך של רגליו צפה מחרף דור

". שבכדי שיוכל להיות "ברוך ה' אמן ואמן" ואמן אמן לעולם' ה ברוך בתריה כתב ומה 3משיחך
 בלי שינויים, הוא ע"י ההקדמה של "דור אחר דור מחרף וכו' חרפו עקבות משיחך". –

 למלחמת היוצא כל" 5שזהו מה שאמרו רז"ל 4ומבאר שענין זה הוא מה שאמר הרבי רש"ב
"דישנם  6"ב במ"א. וכמו שמבאר הרבי רשבן דוד". ששם כתוב לאשתו כריתות גט כותב דוד בית

ויש  7מאמרי רז"ל שמשיח נקרא בהם בשם דוד וכמ"ש במה שנאמר "ועבדי דוד מלך עליהם"
 "דור שבן דוד בא". 8כמה מאמרי רז"ל בהם נקרא בן דוד

ומבאר שם שכמשיח אינו בגלוי ועאכו"כ אינו בתוקף ועוצם עדיין הרי הוא נקרא בשם "בן 
דוד" משא"כ כשמשיח הוא בתוקף ובגלוי נק' בשם "דוד". ולכן נק' מלחמת בית דוד, שאינה 

שזה מצב ששייך ע"ז מלחמה וצריכים עצות והכנות איך לנצח את  –ענין של דוד עצמו 
 המלחמה.

: 10שונה קצת מלשון הפסוק וז"ל )ע"פ סרט ההקלטה( 9אד"ש מלך המשיחוהנה לשון כ"ק 
 מלך דוד ועבדיכתוב " 11"ביז אין דעם לשון הפסוק דוד עבדי מלך עליהם לעולם". ובפסוק

 ".לעולם להם נשיא עבדי ודוד" ..." ובפסוק הבאהעליהם

________________ 
 הא' )ס"ז( והב' )ס"י( 1
 פסיקתא רבתי פט"ו,טו. שה"ש פ"ב,יג )בסופו(.2
 תהלים פ"ט נ"ב 3
 שיחת שמח"ת תרס"א 4
 שבת נו,א. כתובות ט,ב 5
 אדמו"ר מהורש"ב ח"א ע' שי"ב אג"ק 6
 יחזקאל לז,כד 7
 סנהדרין צז,א ועוד 8
 בהמאמר דמוצאי שבת קודש 9

 ואילך 43:00 10
 כה-יחזקאל לז,כד 11
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"פ החילוק מבאר כ"ק אד"ש מלך המשיח טעם חילוק הלשון בין הפסוקים ע 12והנה בלקו"ש
 ותהיה" 13שמלך ענינו הוא כמ"ש הרמב"ם –מלך ורב )נשיא(  –בין שני הענינים של משיח 

 ולהלחם הרשעים זרוע ולשבור צדק העולם ולמלאות האמת דת להרים ומחשבתו מגמתו
ללמד  –". ונשיא ענינו ומלחמות משפט לעשות אלא תחלה מלך ממליכין שאין' ה מלחמות

 משלמה יתר יהיה חכמה בעל דוד מזרע שיעמוד המלך אותו" 14תורה את העם כמ"ש הרמב"ם
 הגוים כל ויבואו' ה דרך אותם ויורה העם כל ילמד ולפיכך רבינו למשה קרוב הוא גדול ונביא

 ".'ה את דעה הארץ מלאה כי שנאמר והאמת והחכמה הדעה תרבהכו'" " לשומעו

שענינו להלחם וכו' )כנ"ל(  –שכשמדבר בענין מלך  –ועפ"ז מבאר השינוי בין הפסוקים 
 שנאמר האדם כח כפי אם" 15"ביחד' ה את לעבוד כולו העולם את לתקןמובן שלאחרי שפועל "

. מלך. הרי אין צורך כל כך בפעולת משיח בתור 16"מכסים לים כמים' ה את דעה הארץ מלאה כי
ך המשיח יהי' ללמד את העם ולהורותם דרך ה'. ולכן אינו משתמש ועיקר תפקידו של מל

שעיקר ענין הנצחיות של מלכות משיח  –בהלשון "לעולם". משא"כ אצל נשיא נאמר "לעולם" 
 אינו בפעולת המלכות שלו אלא בהשפעתו בתור נשיא...

 ועפ"ז צריך להבין לשון כ"ק אד"ש מה"מ בהמאמר שמדבר על "מלך עליהם" ובהלשון
 "לעולם".

ואולי יש לומר בדרך אפשר שיש חילוק בין מה שמדובר בהמקור )בנביא( למה שמדובר 
וע"ז מבואר  –כאן במאמר. שבנביא מסופר שם סדר הדברים ופעולת מלך המשיח שיעשה 

 בהשיחה שפעולתו בתור מלך הוא בעיקר רק בתחילה, ורק הפעולה ד"נשיא" הוא לעולם.

ש"בן דוד" הוא לפני הגאולה  –החילוק בין "דוד" ל"בן דוד"  משא"כ בהמאמר הרי מבארים
וכשמשיח אינו בגלוי ובתוקף, ו"דוד" הוא כשמשיח הוא בגלוי ובתוקף, ולכן נאמר כאן גם  –

עד ש"יתקן  –שהוא רק לזמן  –שהענין כאן של מלך הוא לא פעולתו  –"לעולם"  –בענין המלך 
"בן דוד" אלא שהוא בתוקף ובגלוי  –שאינו כמו שהי' מקודם  –העולם", אלא מדובר במהותו 

ואפשר י"ל שזה ג"כ  – פעולתושמהות זה יהי' "לעולם". )אע"פ שלא יהי' עיקר  –"דוד"  –
 בפעולת משיח אפי' בתור מלך"(. כל כךהדיוק בשיחת פ' ויגש הנ"ל "שאין צורך 

י ענינים ותקופות בימות בשיחת ויגש מבאר הפסוקים כמדברים על שנ -ובסגנון אחר
הראשון כמו שהוא בעיקר בבחי' מלך, ואח"כ כשהוא בבחי' נשיא )בעיקר(.  –המשיח גופא 

________________ 
 ואילך( 206חל"ה פרשת ויגש שיחה ג' )ע'  12
 הל' מלכים ומלחמותיהם ומה"מ ספ"ד 13
 הל' תשובה ט,ב 14
 הל' מלכים ומלחמותיהם ומלך המשיח ספי"א 15
 ספי"בשם  16
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ששני הפסוקים המדברים בענין דוד שניהם מדברים  –משא"כ בהמאמר מבאר בכללות יותר 
ן בזמן הגאולה האמיתית והשלימה משא"כ מה שנאמר "בן דוד" מדבר לפני זמן הגאולה. והעני

 של "דוד" בגאולה הוא נצחי.

שבפסוק הראשון אומר הלשון "ועבדי דוד" ובפסוק  –והנה בנוגע להחילוק בהפסוקים 
 –שזה תלוי על מה מדברים  17שלאחרי' "ודוד עבדי" מבאר כ"ק אד"ש מה"מ שם בהשיחה

 18ורק שנק' "דוד" )ובלשון הגמרא –עיקר ההדגשה הוא על "עבדי"  – המלךשכשמדברים על 
 נשיאתיד הקב"ה להעמיד להם דוד אחר"( משא"כ כשמדברים על מעלת מלך המשיח בתור "ע
 עבדי נשיא להם לעולם"."ודוד מסייחסת לדוד המלך ולכן נאמר  –

 מלך עליהם לעולם"."דוד עבדי אמנם לשון כ"ק אד"ש מה"מ כאן בהמאמר הוא 

הוא מפני שהוא מתאים שהשינוי בלשון כאן  -ע"פ השיחה הנ"ל  -ויש לבאר בדרך אפשר  
 – נקרא דוד ולפעמים שמבארים הענין שמשיח נקרא לפעמים בן דוד -יותר עם תוכן המאמר 

ולכן באמת מודגש כאן בעיקר הענין של דוד )משא"כ בהשיחה ששם מדבר בפשטות הכתובים 
 שהעיקר הוא עבדי(. –

ן מתאים אם שעפ"ז הי' הלשו –)וזה שבהמאמר אומר הפסוק של מלך )ולא של נשיא 
"ודוד עבדי נשיא להם לעולם"(. אפשר י"ל שמפני שמדבר כאן בענין של  –הלשון במקור 

 הנצחון שבא אח"כ הוא דוקא ענין של מלך. –מלחמת בית דוד 

וכמובן שכל זה הוא רק בדרך אפשר. ויהי רצון שכבר יתגלה בנו הענין של "אזנים לשמוע" 
  המשיח תיכף ומי"ד ממ"ש.וישמעו תורה חדשה מפי כ"ק אד"ש מלך 

 

  

________________ 
 סעיף ב' 17
 סנהדרין צח, סע"ב 18
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 ע' לשונות לע"ל
 הת' יהושע שנ"ז סערעבריאנסקי

שונות הבירור של לכ"ק אד"ש בנוגע ל מבאר 19בשיחת ש"פ וישב, א' דחנוכה ה'תש"נ
ויש לומר אז דערפאר וועלן די לשונות ניט בטל ווערן אוה"ע ע"י לשון הקודש לע"ל וזלה"ק: 

ייל דעמולט וועט זיין "והיתה לה' המלוכה" אין אלע עניני ופרטי העולם, כולל וו –לעתיד לבא 
אויך אין די לשונות האומות, כמ"ש "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' 

כל לעבוד שכם אחד". וכפס"ד הרמב"ם בסוף ובחותם ספרו: ובאותו הזמן כו' לא יהי' עסק 
. ה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסיםו' שנאמר כי מלאאלא לדעת את ה' בלבד כהעולם 

בשפה ברורה ש שמבאר ט. רמב"ם הל' מלכים ספי"א. וראה רד"ק שם שם "צפני' ג, 60"ובהערה 
אמר ראו בשם ה' זהו שפה ברורה, כמו ששלא יוציאו בשפתם אלקים אחרים אלא כולם יקהיינו 

חלק אחד, ר"ל בלב אחד  –בנבואת זכרי' ביום ההוא יהי' ה' אחד ושמו אחד. לעבדו שכם אחד 
ובדעה אחת. ומזה משמע שלא יתבטל לשון האומות. אבל לדעת הראב"ע )הובא ברד"ק( שם, 

וכ"ה מפורש במצו"ד שם:  ,"בשפה ברורה הוא לשון הקודש שבה לבדה נקרא השם הנכבד"
עכשיו". וראה זהר ס"פ נח. אוה"ת נ"ך ע'  קום הלשון שמדבריםש במ"שידברו בלשון הקוד

 תתקד ואילך."

השפות של אוה"ע רק  ולע"ל לא יבטללהדיעה שמה"מ נוטה כ"ק אד"ש והנה מזה רואים ש
 שיהיו מבוררים ע"י לשון הקודש.

שזוהי  .ק אדמו"ר מה"מ שליט"א וזלה"ק: . אומר כ" 20והנה בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב
נה לקיום היעוד "אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד". ההכ

 פרשתנו סוף ז'( כרך) ת"אוה וראה (.פ"עה מפרשים) הקודש בלשון :שם כתוב 53ובהערה 
 אצל' שיהי ברורה שפה עמים אל אהפוך אז ש"מ שזהו ל"ואפ" (:דלבנים הענין ביאור בסיום)

 ".שמים בידי בריאה אבנים שהוא ק"לה הכל' יהי ללע" . . לבינה' לבחי יצטרך ולא ק"לה כולם

 יהי' לשון הקודש. ל אוה"עלע"ל השפה שלהדיעה שמה"מ נוטה כ"ק אד"ש שמזה משמע ש

, ובשניהם מבואר שלע"ל השפה ברורה לכל העמים ת"אוהל מציין ל"הנ השיחות שניב והנה
 היא לה"ק.

________________ 
 .190ע'  19
 .368ע'  20
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 ל"יוז"ל שם: "' מצפני ל"הנ הפסוק על 21ך"נ ת"אוהל הציון הוא נ"תש וישב פ"ש בשיחת
 אהפוך אז ל"שלע וזהו . . הקדש לשון כ"ג בהם שיאיר ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי ענין
 מעיר כולם יקבלו א". כ .נ "ק' מבחי ולא' דאצי' מל ק"מלה השפעה ברורה שפה עמים אל

 ויהי'' כו דקדושה עליונים מאותיות שיקבלו זהו' א שפה שיהו מה המכוון נמצא . . אלקינו
 בהם שיאיר ברורה שפה עמים אל אהפוך אז . שיומשך.  'ה בשם כולם לקרוא בכולם הביטול

 ברורה" עכ"ל, עיי''ש בארוכה. ושפה הקדש לשון שהם ל"הנ אותיות כ"ג

 ש"מ שזהו ל"ואפ" ל"וז 22משפטים' פר סוףלאוה"ת  מציין ב"תשנ משפטים פ"ש שיחתוב
' יהי ל"לע. .  לבינה' לבחי יצטרך ולא ק"לה כולם אצל' שיהי ברורה שפה עמים אל אהפוך אז

 ." . שמים בידי בריאה אבנים שהוא ק"לה הכל

וזה כעין חידוש מה שנקט כ"ק אד"ש מה"מ שלא יתבטלו הלשונות אוה"ע לע"ל לגבי 
 המבואר באוה"ת.

גדרו דלשונות תרגום ואידיש  וצריך עיון להשיטה שלע"ל יתבטלו לשונות אוה"ע, מהו
((, שהרי מחד גיסא ה"ה א' מלשונות אוה"ע, אבל לאידך גיסא 24)ולה"ק 23)שהוא ע"ד תרגום

שהלכות של תורה שבע"פ אינן בטלין  26. ועוד שע"פ הפס"ד25הרי תרגום ניתן למשה מסיני
"פ הכלל . ועוד שעתרגוםשבכל עש"ק צריך לקרות שנים מקרא וא'  27לעולם, וה"ז פס"ד בשו"ע
, אא"ל שיתבטל 29והרי הוא באר את התורה הזאת בשבעים לשון 28שמעשה ידי משה נצחיים

ע"פ הוראות כ"ק  מהשבעים לשונות בכו"כ תרגומו )וכן הוא בנוגע לכל חלקי התורה המתורגם
מהשבעים  בכו"כ מלכתחילהרבותינו נשיאנו, מלבד כל המכתבים שכתב כ"ק אד"ש מה"מ 

 ואין הזמ"ג עתה להאריך בזה, ועוד חזון למועד.(. ועצ"ע, לשונות

 

________________ 
 כרך ב' ע' תתקד ואילך. 21
 כרך ז' ע' ב'תשלט. 22
ואילך, ושם שיש כמה שפות מהע' לשונות שיש להם מעלה לגבי שאר שפות,  446לקו"ש חכ"א ע'  23

 ובנוגע לאידיש שישנה מעלה מיוחדת )גם לגבי תרגום(, שנק' ע"ש 'אידען', עיי''ש. 
ראה ההשמטה לשיחת כ"א כסלו תשמ"ח, ושם מביא כ"ק אד"ש מה"מ את המארז"ל בנוגע ללה"ק  24

 ם' בנוגע ללשון אידיש, עיי"ש.'ולא שינו את לשונ
מגילה ג, א. ובפרש"י קידושין מט, א. ד"ה הרי זה, ובתוס' שם ד"ה המתרגם, וראה ג"כ רמ"א אה"ע  25

 רסקכ"ו.
 רמב"ם סוף הל' מגילה. 26
 סרפ"ה סעי' א' וב'. 27
סוטה ט, א. ולהעיר שבסוטה שם מדובר בנוגע לשליטת הרשעים, אמנם השימוש בל' זה בתורת  28

תינו נשיאנו הוא בתור ענין כללי )ראה אוה"ת דברים כרך ב' ע' סה, ד"ה באתי לגני תשמ"ה, ויהי בעצם רבו
 היום הזה תשמ"ו ועוד(, ואכ"מ.

 דברים א, ה, ופרש"י שם. 29



  שער
חסידות
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 מקור המשכת עצם הבן מהאב או האם
 הרה"ח שמרי' מטוסוב

 בתניא פ"ב: 

כביכול כמשל הבן הנמשך ממוח האב שאפי' צפרני רגליו נתהוו מטפה זו ממש ע''י 
למדרגה להשתנות ולהתהוו' ממנה שהייתה תשעה חדשים בבטן האם וירדה ממדרגה 

צפרנים ועם כל זה עודנה קשורה ומיוחדת ביחוד נפלא ועצום במהותה ועצמותה 
הראשון שהיתה טפת מוח האב". משמע מכאן שהתהוות עצם הבן הוא מעצם האב, 

ל ולכן הבן בכל פרטיו מקושר להאב באופן עצמי ותמידי. מכך מובן בהנמשל שהעצם ש
יחס להקב''ה כיחס עצם הבן לאביו, וכמבואר ריבוי פעמים כל אחד מישראל מתי

 בדא''ח.

 1אחד המקומות שמפורש שזהו הפירוש בפרק ב' בתניא הוא באג''ק כ''ק אדמו''ר מהוריי''ץ
 וז''ל:

 ב("פ )תחלת ע"נ הגדול רבינו כמאמר העצמי ומהותו מעצמותו דויליל מנחיל האב כי
 דמוח העצמי ומהותו מעצמותו ע,"נ רבותינו אבותינו וביארו האב, ממוח נמשך שהבן
 למעלה שגבוה שלו מהעצמות לילידו נותן שהאב והיינו הגלוים מכחות שלמעלה האב

 לבע' יהי שהבן האב מכח הבן כח יפה להיות יכול ולכן האב של הגלוים מהכחות מעלה
 העצמי ומהותו מעצמותו לו נותן שהאב לפי האב מן יותר למעלה נפלאים כחות

 יכ האב כח דזהו הגם היינו הבן כח נקרא זה גילוי הנה מ"מ הגלוים מכחותיו שלמעלה
 מהותו'. מעצמות לבנו נותן האב

ויש שלמדו מזה בקשר למ''ש אדה''ז כאן שהצפרניים של הבן נתהוו ע"י שהייתה תשעה 
חדשים בבטן האם וירדה ממדריגה למדריגה, דהיינו שכל ענין האם הוא ההורדה בגשם 

 ובפרטים, אבל ההתהוות עצמה היא מטיפת האב הנמשכת מעצם האב.

אמנם יש לעיין, מכמה מקומות בדא"ח שלכאורה אינם מתאימים לביאור זה שעצם הבן 
הוא מהאב )או בעיקר מהאב(, ואדרבה לפעמים מבואר שעצם התהוות הבן הוא דוקא מהאם. 

 ומהם:

________________ 
 ח''ב ע' תפד. 1
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עומד על הסתירה האם כח ההולדה הוא מהאב או מהאם,  2א( בהמשך שמח תשמח תרנ"ז
ובספי' ג"כ יש סתירה האם לידת הנשמות הם ממלכות או מז"א, ומתווך שקשור בנשמות כי 
נשמות הגבוהות דאצי' נולדים מאו"א וזו"נ בחי' הדכר, ונשמות הנמוכות שהם יש ממש עיקרם 

 הוא ממלכות בחי' נוק'.

ב דתניא שכל הנשמות נתהוו ומיוחדות בחכמה עילאה מוח וזה לכאורה דלא כהמבואר בפ"
 האב? 

מבואר אשר טיפת המ"ד יש בו כח גילוי העצם ולכן הוא ממשיך את  3ב( בד"ה יחיינו תרנ"ט
הכח להולדה, וגם הוא מברר את הטוב שבטיפת המ"ן, אמנם גוף התהוות מציאות הולד הוא 

שם אשר כן הוא בלידת הנשמות שעיקר  מכח העצמי שהוא נמצא דוקא בטיפת המ"ן. ומסיק
 התהוותם הוא מבחי' מל'. 

 במאמר זה רואים אדרבה ששולל שההתהוות הוא מטיפת האב אלא מטיפת האם? 

נחית לפרש למה היחס דעצם וכללות ישראל תלוי דוקא בהאם )גם  4ג( בלקוטי שיחות
ן לוי ישראל( תלויים בהאב. כשהאב אינו יהודי(, ובה תלוי קדושת ישראל, ורק פרטי היחס )דכה

ומבאר שם כי זה נובע כי אצל הנשים שייך יותר הכלל דישראל ודתומ"צ שלכן מאירה בהן 
 האמונה ביותר, משא"כ אצל האנשים הם שייכים יותר לפרטים בדרגות דישראל ודתומ"צ.

 אמנם אינו נכנס בשיחה זו ישירות לענין אם הבן מתהווה מעצם האב או מעצם האם, אבל
הביאור של השיחה מובן לכאורה אם נניח אשר העצם של הבן הוא מהאם ולא מהאב, ובמיוחד 
אשר ענין האמונה וההתקשרות להקב"ה שהוא ההתקשרות העצמי של יהודי לעצמותו ית' בא 

 מעצם הנפש, וזה הוא מקבל בעיקר מאמו לכאורה לפי המבואר בשיחה זו?

אפשר לפרש שיש שני ענינים בהעצם הנמשך אלא אולי היא הנותנת, שעל פי שיחה זו 
להבן. עצם הנפש )והגוף( כפי שהוא כללי, ועצם הנפש כפי שהוא נמשך בפרטי כחות הנפש 

 ואברי הגוף. 

ועפ"ז יוצא אשר העצם שהוא כללי נמשך מהאם, והעצם שהוא נמשך בפרטיות הוא נמשך 
ה ממעל ממש"( תלוי בהאם -אלו מהאב. שעפ"ז יובן יותר למה בענין עצם מציאות יהודי )"חלק

ולא בהאב )שהוא נכרי או עבד(, משא"כ היחוס בתוככי בני ישראל )דכהן לוי וישראל(, שזה כבר 
 של יהודי זה מתייחס להאב ולא להאם. בעבודה פרטית תפקיד

________________ 
 סה"מ תרנ"ז ע' קעו ואילך. 2
 סה"מ תרנ"ט ע' י"ב, הוצאת תשל"ז. 3
 .97חל"א ע'  4
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: "שגם עצם הנשמה 5ויש להביא סימוכין לזה מהמאמר ד"ה ואתה תצוה תשמ"א אות יו"ד
, והגדר שלה היא למעלה מהציור דהכחות. אבל מצד עצם הנשמה כמו שהיא היא מוגדרת בגדר

 מושרשת בהעצמות, הפשיטות דהנשמה והציור דהכחות שלה הם כולא חד".

ואולי י"ל עד"ז גם בעניננו, דמהאב נמשך )בעיקר( ע"ד "עצם הנשמה שהיא מוגדרת בגדר", 
 בהעצמות". ומהאם נמשך )בעיקר( ע"ד "עצם הנשמה כמו שהיא מושרשת 

ובד"ה יחיינו  6לפי זה אולי אפשר לתווך כל הנ"ל. ובהקדם אשר בד"ה שמח תשמח הנ"ל
מבואר שכדי שמיחוד דכר ונוקבא יהי' הולדה הוא מאור עליון הנמשך מלמעלה משניהם  7הנ"ל

והוא כח הא''ס. דהיינו בעצם כל מה שנמשך מהאב והאם הוא למעלה מעלה משניהם גם יחד. 
 ובן יותר איך אפשר לאמר שהעצם מתחלק לשניים, עצם כללי ועצם פרטי.ולפי זה י

והנה בתניא כאן בא לבאר שכל פרטי הנשמות מהכי גבוה עד הכי נמוך וגם כאשר נשמה 
מישראל היא בבחינת צפרניים הן כולן קשורות ומיוחדת ביחוד נפלא ועצום במקורן ושרשן, 

לפרטי הדרגות שירדו ממדריגה למדריגה ולכן מתאים ליחסם להאב שממנו נמשך העצם 
 בהשתלשלות העולמות. )וכן בריבוי המאמרים המיוסדים ע"ז(. 

משא"כ בד"ה שמח תשמח וד"ה יחיינו הנ"ל בא לבאר את המעלה שדוקא בגלל בחינת 
 -נוקבא המקבל נמשך העצם משרשו, ובנוגע לבנ"י שנמשך אליהם ממהותו ועצמותו ית' 

 כת העצם וההתקשרות להעצם לפי שהוא נמשך מהאם.מתאים יותר לייחס המש

ולהעיר שבפ''ב בתניא עצמו בסופו כאשר מדובר על לבוש הנפש הנמשך להבן הוא אומר 
 שלבוש זה נמשך מנפש דעצמות אביו ואמו, לא רק עצם האב.

ואפשר לפרש אשר עפ''ז, המבואר בתניא פרק זה שהצפרניים נתהוו ע"י שהיית הטיפה 
ורא לזה ירידה, כי זה ירידה מן העצם שהוא כלל לעצם שהוא פרט, אבל לא נחית בבטן האם שק

 פה לומר שהעצם הוא דוקא מהאב ולא מן האם, כי כנ''ל העצם שנמשך מן האם הוא יותר גבוה.

ועיין היטב באגרת הקודש סימן כ"ט בענין תושב"כ ותושבע"פ שהם אב ואם, ומבאר שם 
א דוקא בריבוי הלכות התורה ששרשם מכתר שלמעלה שאדרבה שמעלת האם ותושבע"פ הי

 מהאב שהיא בחי' חכמה.

________________ 
סה"מ מלוקט ח''ו ע' קלו, ומציין שם לסה"מ מלוקט ח''ד ע' שעח, ושם  -תשנ"ב קונטרס פורים קטן  5

 .101מציין שעד"ז הוא בקונטרס ענינה של תורת החסידות סעי' י"ז והערה 
 ע' קעז ואילך. 6
 ע' יו"ד. 7
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על תחילת פ"ב דתניא  8אלא שיש לעיין בכל ענין זה בהמבואר בד"ה זה היום תשמ"א ס''ד
", ש ישראל נמשכה ממחשבתו וחכמתו ית'"כמו שהבן נמשך ממוח האב כך כביכול נשמת כל אי

מחשבתו וחכמתו ית' הוא כמו שהיא באה בהמשכה, ומבאר שם "הנה זה שהנשמה היא בבחי' 
אבל שרשה )האמיתי( הוא בעצמותו ית'". ולהלן שם מקשר הענין דשרש הבן הוא מעצמות 

 האב להענין ששרש בנ"י הוא בעצמותו ית' שלמעלה מבחי' הגילויים.

חלק וכן עמדו בביאורים והערות על התניא על הסתירה בתחילת פרק ב' שנפש השנית היא 
מחשבתו וחכמתו  שישראל נמשכו ממוח האב שהיאומיד ממשיך לבאר , ממעל ממש אלוקה

 . 9ית'

בפועל בענין שלאחרי ירידת הנשמות ועבודתם  10כן יש לעיין בד"ה מים רבים תשל"ח ס"ה
למטה מתעלים למעלה משרשם בהעצמות כפי שהיא קודם ירידתם למטה, דהיינו שיש דרגות 

 בשרש הנשמה בעצמות גופא.

 ואין הזמ"ג עתה להאריך בזה.

 

 

  

________________ 
 סה"מ מלוקט ח"ב ע' קב. 8
ג' )בעריכת הרב -פ''אנעתק בשלימות בספר אוצר פירושים על התניא  –ראה ביאור הר"י מקיידאן  9

 אלי' מטוסוב( ע' רנה, וכן עמדו ע"ז שם בהערות שנלקטו בספר אוצר פירושים ע' רסא ואילך.
 ז.-סה"מ מלוקט ח"א ע' רעו 10
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 ביאור בתניא פרק ל'
  דניאל אליהו נמדרהת' 

בפרק ל' מספר התניא כתב אדה"ז הדרך איך להיות שפל רוח בפני כל האדם באמת.  והרי 
כל א' "שפל" יותר: א( אל תדין את חבירך עד שתגיע למקומו  –הפרק נחלק בכללות לג' שלבים 

הבינוני שאינו טוב יותר מאדם אחר שהרי אפשר שלאדם האחר יש שבהתבוננות זו ימצא –
מלחמה גדולה לשבור את יצרו מפני שהוא יושב קרנות ועיניו רואות כל התאוות והעין רואה.. 
משא"כ מי שיושב בביתו או אינו כ"כ מחומם בטבעו. ב( לא רק שאין הבינוני יותר טוב מאדם 

ני שיש לבינוני ג"כ נסיונות קשות וצריך לבחון בעצמו אחר, אלא יותר מזה הרי הוא שוה לו מפ
אם הוא  -אם הוא עובד ה' בבחי' נסיון כזה. בבחינת ועשה טוב כגון בתפלה או תלמוד תורה 

לומד הרבה בטבעו או ע"י מלחמה עצומה עם גופו, ואפי' בבחי' סור מרע להפסיק באמצע שיחה 
ני נמצא, לא רק שהוא שוה לקל שבקלים אלא נאה או לקדש עצמו במותר לו. ג'( במצב שהבינו

שאשמתו גדולה בכפלי כפליים מאשמת קל שבקלים שיש לו  -אדרבה הוא אפילו גרוע ממנו 
 ידיעה יותר.

וצריך להבין, למה צריך אדה"ז לכתוב כל הג' שלבים בכדי לבאר איך לקיים הענין של "הוי 
ר מכל האדם, וזהו לכאורה תוכנו רק שפל רוח". שהפירוש של שפל רוח הוא שמרגיש שפל יות

שהרי בשלב א' וב' אינו גרוע, אלא שהוא באותו דרגא ואינו טוב ממנו(, ולמה  –)של שלב ג' 
תורה שבכתב של תורת  –צריכים, ומה זה מוסיף שמביאים גם שלבים א' וב'? וכידוע שבתניא 

 כל הענינים הם בתכלית הדיוק? –החסידות 

ודוקא אלא האחד מיוסד על השני  ,רק בסדר מן הקל אל הכבד וי"ל שהג' שלבים הם לא
 ..."הוי שפל רוח"ולקיים יוכל שלבים בסדר הזה  ע"י ההתבוננות בהג'

שיש לו נסיונות קשות ולכן אל תדין...  -המצב של הזולת והיינו ששלב א' בא להודיע 
מלחמות  ינונילבשלא רק שיש להאחר מלחמות, אלא יש גם  -ובהמשך לזה כותב שלב ב' 

ונסיונות )רק שהם בציורים שונים, והכל מצות המלך...( והוא באותו מדריגה של האדם האחר. 
)עכ"פ( מלחמות ונסיונות  לזולתשהודיע שיש  -ואי אפשר לבא למסקנא זו בלא שלב הא'  

קשות. ובשלב ג' כתב אדמור הזקן, שבהמצב של הבינוני הנ"ל, הוא גרוע יותר מקל שבקלים. 
 למצבוומסביר שבניגוד  הבינוני והקל שבקלים  - המצבים של שניהםעכשיו אדה"ז מדגיש ש

הוא גרוע מאד ואשמתו גדולה בכפלי כפליים. ואי אפשר לבוא למסקנא הזה, שהוא מדמה המצב 
 של אחד על השני, בלא שלב הב' שמודיע שיש לבינוני נסיונות ג"כ.
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יושב קרנות כל היום אין לו שום התנצלות על  שבתחילת הפרק כתב שגםועפ"ז יובן גם זה 
חטא ומקרי רשע גמור על אשר אין פחד אלקים לנגד עיניו. ובסוף הפרק הביא מאמר רז"ל על 

 עם הארץ שזדונות נעשה להם כשגגות. 

שבשלב הא' שאנו מדברים במצבו של הקל שבקלים, אין לו שום התנצלות. אבל, בשלב ג', 
 ת נעשו לו כזכיות.בניגוד להבינוני הזדונו
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  שכל ומדות
 הת' מנחם מענדל הכהן בראנשטיין

 של המשכת המדות מהשכל יובן בהקדים שההמשכה הוא באופן דעו"ע.                   11הסדר

כדי להבין החילוק בין המשכה באופן דעו"ע להמשכה באופן דיש מאין צריך להקדים הצד 
 השוה שבהם. 

בריאה בדרך עילה ועלול המקור הוא דבר מוכרח לקיום בין ל ;בריאה יש מאיןין דהנה ב
הנברא )ואין להקשות מצורף המצרף כלי וכיוצא בזה שאז מה שנברא יכול להיות מציאות גם 

מה שאין כן בנוגע  ,של הדבר שצורף משנה את הצורהצורף רק המפני ש –כשנסתלק מקורו 
דיש ערך  -בבריאה באופן דעילה ועלול  ממקורו מוכרח שאפילונמשך  עצמונברא הלעניננו ש

שהעילה  תלוי בהתקשרותו להבורא. וזה שאפשרעדיין מציאות הנברא  -בין הבורא לנברא  
בהעלול  שנתלבש שחלק העילהוישאר העלול לבד הוא  לפי שהם בערך זו לזו ורק צריך  יפרד

 .(ישאר בהעלול )במציאות

אלא שאינם  –לה ועלול  הם מהותים נפרדים יש מאין לעילה ועלול הוא שעי ןוהחילוק בי
שכל ומדות הם מהותים עם תפקידים שונים מובדלים לגמרי לפי שזה אי אפשרי כנ"ל, כמו 

תפקידו הוא להשכיל ענינים ואין צורך כלל שהענין יהיה נוגע לעצמו כיון  -לגמרי. שכל 
 וכל מהותםשל הנרגש, ו דות. שענינם הרגשת עצמשהעיקר הוא להשכיל ענינים. מה שאין כן מ

ואם כן נמצא ששכל ומדות הם ענינים שונים  הוא להרגיש באופן דענין זה יהיה נוגע לעצמו.
 לגמרי והשכל פועל על המדות באופן דעו"ע, לכן כשיסתלק השכל עדיין ישאר המדות במהותן.

לגמרי כיון דמצד האין אין היש  שונה לול משא"כ ביש מאין הענין הואוכל זה הוא בעילה וע
סתלק האין יפסיד היש מציאותו ילדבר מה )כיון שאינה בערך זל"ז כלל( לכן כש כללנחשב 

)ומצד זה יוצא לאידך גיסא, שהקשר . האין פועל היש לגמרי, וא"כ נמצא שצריך להיות תמיד
 בין היש להאין היא יותר חזק.(

 מדות.לאחרי הקדמה זו יובן סדר ההמשכה משכל ל

מדות שהם ענין של הרגשת עצמם את הלהוות  את המדות. אין כוונת השכלשכל מחייב הרי 
 אבל טבע השכל הוא שבמילא ימצא ממנו מדות. ,כנ"ל

________________ 
 הערה כללית  11

 מיוסד בעיקרו על ד"ה  ואל מי תדמיוני תרס"ה 
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יש ג' דרגות במוחין, חכמה בינה ודעת. חכמה היא נקודת ההשכלה דהיינו עצם נקודת 
ין נקודת השכל לארכו, לרחבו א עיקר פעולת השכל להבהמשכיל. בינה, היההשכלה של השכל 

ודעת, הוא ההכרה והרגשה  ולעומקו בהרחבת הדעת וכל פרטי הענין עד שיבינו על בוריו.
 בהענין.

עדיין לא פעל )בל"א אויסגעפירט( מה שכיוון בהשכלת חכמה הוא ממש פנימיות השכל כש
כדלקמן(  12המדות הנקודה ואין צריך לומר שאינו שייך למדות  )אבל מוכרח שבהעלם יהיה ענין

מדות הפועלים את ההכח לזה, ובינה ודעת הם שהיא אינו שייך באותה שעה רק  ואפילו לבינה
בינה ענינה הוא להשכיל נקודת  -של בינה אופן בהמדות ב תכל אחד לפי ענינו. בינה פועל

מדות הנולדים מבינה הם מדות שכליים. דהיינו ה, ועד שיבין כל פרטיוההשכלה על בוריו 
ר )מהורש"ב( נ"ע נוגע לפועל. ובלשון כ"ק אדמו"ינו אהיא בענין השכל אבל הרגשה שה

 "התפעלות שכלי".

דהיינו  -בכל דבר בעולם יש פנימיות  . שהריפנימיות וחיצוניותדענין הויובן בהקדם ביאור 
ת הוא נכלל בהכלל. בסגנון אחר קצת: פנימיושדהיינו איך  -; וחיצוניות הדברעצם מהותו של 

הוא איך הנברא הוא לעצמו וחיצוניות הוא איך הנברא שייך לאחרים. ובנוגע לענינינו: פנימיות 
מהו  לפרש ההשכלה הוא עצם הענין )שהשכל הוא להשכיל ענינים( וחיצוניות ההשכלה הוא 

זהו פנימיות נקודת ההשכלה  -חיים  מהוהתוכן דענין זה. למשל יכול א' לחשוב בענין החיים 
זה פירוש נקודת ההשכלה של  -של חיים; לפרש מהו חיים, האם זה ענין טוב, געשמאק וכו' 

 חיים דהיינו חיצוניות השכל.

 ,בהמאמר יש כמה דוגמאותכמה דרגות. וזה מובן מזה ששיש והנה בהתפעלות השכל י"ל 
ומזה שמביא בהמאמר כמה  ה שייך יותר לשכל.משינוי הלשונות י"ל מה שייך יותר למדות ומו

 דוגמאות, יש להוכיח שיש כמה דרגות בענין זה.

כלולים ה: מציאות מדה הנמצא בדקות בשכל, ומדות מביא שתי לשונות בנוגע הלשונות
 בשכל.

 מביא ג' דוגמאות והם: הטיי' שכלית, התפעלות שכלי, קפידא שבמוח. בנוגע הדוגמאות

נכלל בשכל. דהיינו הוא פירוש נקודת ההשכלה )חיצוניות הרא מדה ' שכלית נקיי( הט1
ההשכלה(. אלא הוא המדה שבדבר דהיינו ההרגש מפירוש שכל זו. וההרגש הוא זה שמצד 

מהסברות ומהמסקנות )פירוש דבר( לזכות ו ,למשל אם איש זו זכאי או חייב -סברות אלו 
להרגיש ענין שהוא  ,ענין של מדותהעושה  שכלש דהיינוולחייב נוטה השכל לזכות או לחיוב. 

 שמשכיל )נטיית השכל(.

________________ 
 ראה ד"ה כל הנקרא תשכ"ב )תורת מנחם ספר המאמרים תשכ"ב ע' שה( 12
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הן כמציאות מדה הנמצא  ,( התפעלות שכלי. כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע מזכיר זה2
כל ענינו הוא להרגיש. ו ,כמדה נכלל בשכל. התפעלות הוא אכן ענין במדות הןבדקות בשכל ו

בדקות "מדה" אבל הוא בכלל  דהיינו שהוא, שכלאלא שהרגשה זו אינו נוגע למעשה ונשאר רק ב
 שכל.

ח נקרא מציאות מדה בדקות. הוא מציאות מדה כיון שהוא הרגשה ולא וקפידה שבמ 13(3
. אבל עדיין הוא ענין שכלי כיון דההרגשת עצמו אינו באופן עצמוסתם הרגשה אלא הרגשת 

 לו.דהאדם המרגיש נתפעל ממנו בלב. אלא במוחו יש ענין שאינו נוח 

. נותוכ ומהיכיר כיר הענין, מולאחרי כל זה יובן המדות הנולדים מדעת. דעת הוא הכרה. וכש
הוא שחלק השכל השייך דעת אלא  ,טוב וגעשמאק וכו' שמבין האם זהבפירוש ההשכלה  כמולא 

להרגיש את הענין בלבו. ובחלק שכלו הנקרא דעת יכיר הבכן של ל וכוי ,יכיר את הענין לחושיו
על ענין בלבו אז יהיה לו הרגש ו ,באופן מוחשי ויכיר איך זה נוגע למציאותשההשכלה. פירוש 

 זה.

ע"ד ענין  ענין המביא למדות שכליים( ישיש להעיר על פי זה שלכאורה בבינה )השכלת ה]
נקודת ההשכלה  דמה שמפרש - שכלהחיצוניות דו ענין הדעת שמזה נולדים המדות שכליים. וזה

באופן שיהיה נוטה לו בפועל ממש אבל בכלל היכולת  ו הואז הכרההוא הכרה בענין )אלא שהרי 
להכיר את הענין באיזה אופן שיהיה(. ולכן י"ל שצריך הקדמת התפעלות בשכלו להוות מדות 

וזהו לפי  מיות שכל יש ענין של מדות.ומבאר כ"ק אדמו"ר )מהורש"ב( נ"ע שגם בפני [שבלב.
שכל האכן אין זה תפקיד ו רק שכל,שייך להמשיך ששכל מחייב מדות. והגם שבפנימיות שכל 

וזהו  -שיש נקודה בשכל שהוא ענין המדות אבל מזה ששכל מחייב מדות מובן  (,להוות מדות)
נוגע  כמו שכל שאין זההוא בעצמו נתפעל מהענין ולא כי דביקות הוא צורה דמדות שדביקות. 

 כיוןשבדביקות אין ענין של הרגשת עצמו כלל.  כיוןמדה החומר למציאותו כלל. אבל אין לו 
 יש שתי דרגות:בזה שהוא בתכלית הביטול. ו

 ההשגה וזה שייך רק בהשגה באופן דראייה.עם ( דביקות הבאה 1

 .אז הדביקות באה ההשגהניכר )בל"א דערהערט( כש אההשגה והולאחרי ( דביקות הבאה 2

 ? נמשכים המדות מהשכלאיך  פועלבנוגע ל

שמחשבה נמשך דוקא כשיש תאווה  14יובן ממה שכתוב בתו"א ד"ה ואלה שמות בני ישראל
כך  ,דשכל נמשך רק כשיש רצון לזה 15מ"ש בד"ה וכל העם רואים תרס"הובן ממ וכמו כןלדבר. 

________________ 
 ספה"מ דהצ"צ מצות האמנת אלוקות פ' זראה  13
 דף נ,א 14
 ע' רמג 15
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ול על המדות. ולכן נוגע להקדים הכנה השכל נמשך למדות רק כשהנפש מתכוון שהשכל יפע
 ,דבר עד שמכיר הבכןבהבכן שיקח מהשכל ואז משכיל יהי'  שמחליט מההחלטה והוא הבנפשו. 

כיון שעשיית המדה תלוי על השכל  שואהרי זה דמיונות בלי הכנה זו ואז נרגש המדה שבלב. ו
אינו אמיתי. ובכדי  פעלות זוכשהלב נתפעל הרי הוא נתפעל מענין חיצוני ולכן התובמילא לגמרי 

 .ולא רק מצד המוח עצמו לביבוא מצד ההתפעלות שתהיה אמיתי צריך שה
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ביאור בסעי' ה' במאמר ד"ה באתי לגני 
  הדירהבעשיית  -הכוונה  תשי"א

 הת' יהושע שניאור זלמן סערעבריאנסקי

 יסוד לכללות הביאור ע"פ וה' | שתי שאלות |  'סיכום על סעי' ד

 תירוץ השאלותבין בירור הכלים להבירור דעוה"ז |  ההפרש|  ול"ז בתניא פל"ו

 . א
 עיקר היתה מה 'מפנימה"מ במאמר ד"ה באתי לגני תשי"א סעי' ד', מבאר כ"ק אד"ש 

 העולמות, והשתלשלות בבריאת הכוונה שהוא מפני ש'תכלית -דוקא'  בתחתונים שכינה
בתחתונים'. ומבאר את הטעם לשלילת עולמות  העליונים  דירה' ית לו להיות ה"הקב דנתאוה

הם ירידה מאור פניו ית', ולמה בשלילה זו אינו נכלל עוה"ז התחתון, שהוא מפני ש'הואיל ול
עולמות העליונים כל ענינם שהדבר חדש. וגם שהיות  ווה"ז הוא נברא יש מאין, והיינמשא"כ ע

 ים.הוא גילויים, אא"ל שהעצמות הוא בשביל גילוי

 עולמות בין ההפרש בענין( בשלח' פ) זו' בפ האמצעי ר"אדמו ש"וממשיך בזה: ''וכמ
מעצמותו'', שלכאורה הכוונה בזה )ובפרט כמו  שמציאותו נרגש ז"דבעוה ז,"לעוה העליונים

שמבאר מיד אח"כ( הוא בכדי לבאר את התכונה המיוחדת בעוה"ז שבתכונה זו הוא מובדל משאר 
 -וה"ז 'נרגש שמציאותו מעצמותו' דהיינו הרגשת עצמו בתכלית הישות העולמות. והוא שבע

לומר שאני מעצמי נברא. וממשיך לבאר שם, שדמיון זה בא לו משום ששרשו הוא מהיש 
עולמות העליונים שהתהוותם הוא בעצומ"ה, משא"כ  –האמיתי שמציאותו הוא מעצמותו 

בדרך עו"ע, הרי אי אפשר להיות רגש זו אצלם משום שמרגישים את מקורם, ובמילא מופרך 
 הרגשת מציאותו מעצמותו?דלהם ענין זה 

ומסיים ש"נמצא מובן שהכוונה בהבריאה וההשתלשלות אינה בשביל עולמות העליונים 
תון, שנדמה לו שאינו גילוי כ"א עצמי, היינו שענינם גילויים, כ"א הכוונה הוא עוה"ז התח

מציאותו מעצמותו, וע"י העבודה בו, ע"י אתכפיא ואתהפכא, נתגלה העצמות, בשבילו הי' 
 בריאת והשתלשלות העולמות.

 ע"כ התוכן דסעיף ד'.

והנה בתחילת סעיף ה' מקשה כ"ק אד"ש מה"מ מהשיטה שהכלים דאצי' הם נברא יש מאין, 
יש בהם הנרגש שעוה"ז בלהם גם כן ענין זה שיש נוגע להכלים דאצי' בגם שא"כ נמצא ש
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הואיל "יש מאין )וגם אינו שייך את טעמי השלילה הנ"ל ד יםנברא םהיותב, שמציאותו מעצמותו
שההתהוות אינה מהגילויים כו' ואא"ל שהעצמות הוא בשביל הגילויים( וא"כ,  "ולהם ירידה כו'

. ומבאר שם, שהתואר דוקאין לומר שהתכלית הוא בעוה"ז הדרא קושיא לדוכתא, היאך יכול
שם המושאל לבד, משום שלגבי שהוא ד'יש מאין' בנוגע להכלים, אינו יש מאין ממש, אלא 

לגבי הרשימה, הם גילוי ההעלם )ונמצא שהם רק  -שרשם  גביהאור נראה כיש מאין, אבל ל
מציאותו מעצמותו', היות שהם רגש ד'ה וא"א להיות להםגילוי ההעלם, ואינו דבר חדש, 

"א"כ מובן דאין הכוונה עולמות העליונים כ"א העבודה  :מרגישים את מקורם(. ומסיים ענין זה
 בעוה"ז דאתכפיא ואתהפכא".

 כ"וא' באצי אורות מוסיפים המצוות עשיית י"ע הנה שעכשיו ובהמשך לזה, מבהיר "ואף
 ש"מהר ר"אדמו מבאר ז"ע דוקא, הנה ז"העוה הכוונה עיקר עכשיו שגם אומרים אנו איך

 התחתון, עולם לצורך אם כי' אצי בשביל אינם כי בקופסא כמונחים שם הם' באצי אלו שאורות
 הוא שהכוונה ל"שאא מה בענין ע"נ ר"אדמו שמבאר מה ש"וזהו " ומסיים'באצי מתגלים ואינם

 עליונים דעולמות הוא בזה' שהפי' ית פניו מאור ירידה ולהם הואיל העליונים עולמות בשביל
 התחתון ז"עוה הוא התכלית אלא הגילוים מענין מובדל שהעצמות וגם ירידה שזהו גילוים ענינם
 חשוכא לנהורא". ואתהפכא א"סט אתכפיא כד' ית לפניו ר"נח להיות' ית ברצונו עלה שכך

 .ב
 ויש לדייק:

נברא יש מאין, איך זה מכריח ש'א"כ מובן הם כלים דאצי' הו"א שהכאשר שוללים את ה (א
 היינו:דבעוה"ז דאתכפיא ואתהפכא'?  העבודהדאין הכוונה עולמות העליונים, כ"א 

 ע"יהעבודה בו,  וע"יבסוף סעיף ד' דשם מסיק "כ"א הכוונה הוא עוה"ז התחתון וכו' ש -
שפי' הוא הי' בריאת והשתלשלות העולמות"  בשבילו, נתגלה העצמותאתכפיא ואתהפכא, 

שעוה"ז הוא נברא יש מאין שלא כעולמות העליונים שענינם גילויים, וכתוצאה מזה, נמצא 
שרשה מהיש האמיתי, ש', היינו הרגשת הישות, היות ושהרגשתו הוא ש'מציאותו מעצמות

שהרי שם דוקא 'דריקט זיך אויס' את ענין  - ובמילא בו דוקא יכול להיות גילוי העצמות
הדירה, ואיך  עושיםשאיך  קלהיות בו דירה לו ית' בתחתונים. ואחרי כ"ז מסיהעצמות, ויכול 

אתכפיא ואתהפכא' שע"י 'נתגלה העצמות, בשבילו הי' בריאת  ע"ימגלים העצמות, הוא '
 – 16והשתלשלות העולמות'.

________________ 
הערת המערכת: לענ"ד רוצה להסביר למה אא"פ לומר שגם בכלים מגלים כח מעצמו כי הרי נבראו 16

 יש מאין, ואז יש להם כן ההרגש דמציאותו מעצמותו, ואז יש גם בכלים העבודה דאתכפיא ואתהפכא
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עצמה אבל הכא אינו משמע בהל' שהעבודה הוא בכדי להגיע להתכלית, אלא שהעבודה 
מה נתחדש  -ריך ביאור בעוה"ז' ולא על ידה. וצ העבודהן הכוונה כו' כ"א היא התכלית, 'דאי

עתה כשמתרץ איך שהכלים אינו בריאה יש מאין, לגבי המבואר לעיל בס' ד' בכללות הענין, 
 שמזה דוקא מובן שהכוונה הוא בהעבודה עצמה?

סע' כ"ק אדמו"ר נ"ע על מה שהוסבר בבזה שמביא דברי מה מוסיף גם יש לעיין  ב(
הקודמת? וממ"נ, אם בא לסכם את הענין, הי' יכול להביא סיכום זו בשם אדה"ז, ובפרט שרוב 
לשונו הוא כמעט אותו הל' ממה שהובא מאדה"ז לפנ"ז? ]וח"ו לומר שזה שהובא כאן מהרבי 
נ"ע הוא בכדי להביא מאמר מכל הנשיאים על הסדר, שהרי מובן בפשטות דזה שכ"ק אד"ש 

מהנשיא חידש כל הנשיאים, אינו בדרך מליצה ח"ו! כ"א שכל נשיא מ עקטמביא מה"מ 
 שלפניו,[ וא"כ צריך להבין, מה חידש מהרבי נ"ע?

 . ג
 עולם בריאת פל"ו "שתכליתתניא ובהקדם מה שאדה"ז מבאר ב 17ואולי י"ל הביאור בזה

בתחתונים", והיינו שבעוה"ז הגשמי, שהוא התחתון  דירה לו להיות ה"הקב שנתאוה הוא הזה
במדריגה בענין הסתר אורו ית', עד שהוא מלא קליפות וס"א, שמהו ענינם דהקליפות הוא שהן 

לוי גי –להיות לו ית' דירה בתחתונים נתאווה נגד ה' ממש לומר אני ואפסי עוד, ושם דוקא 
, שענין זה נעשה ע"י קיום התו"מ, עצמותו ית'. ובהמשך לזה בפל"ז מבאר באריכות גדולה

שענינם הוא לברר את הגשמיות שהוא תחת ממשלת הקליפות, ולהעלותם לקדושה, שכל הנ"ל 
יכול להיות רק בדבר הנברא יש מאין, כמבואר באגה"ק וכמובא ומבואר בהמאמר ולעיל. והיינו 

מאין, כנ"ל[ תלויים  שענין הבירורים, והרגשה זו דמציאותו מעצמותו ]הבא מזה שהוא נברא יש
 .א' בשני

 . ד
והנה: כשכ"ק אד"ש מה"מ מביא את הביאור מהרבי נ"ע, בההערה שם מציין )בזה"ל( ל''ד"ה 

, תרנ"ח''. ושם בתרע"ח מבאר הרבי נ"ע 19, תרע"ח. ועייג"כ ד"ה ארדה נא18מצותה משתשקע
, להיות גילוי 20קאבאריכות את כללות ההכרח שהתכלית אינו העולמות העליונים כ"א בעוה"ז דו

אלוקות למטה, שהשלימות בזה תהי' לע"ל, וזה נעשה ע"י הבטול אליו ית' בבחי' יחו"ע, שעי"ז 

________________ 
 ם חיים, נותן ביאור באו"א, עיי"ש.בספר מאמר הערוך ע' סא בתוס' מי 17
 תחילת הדרוש נמצא בע' קיב 18
 תחילת הדרוש נמצא בע' כו 19
 ד-עיי"ש ע' קיב 20
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ז(, שכ"ז הוא ע"ד התוכן שבסע' ד' בהמאמר. ולפי"ז כפי' דהנה"ב )עיי"ש ע' קטפועלים את ה
הענינים  מביא את דברי הרבי נ"ע כאן, הוא בכדי לסכם אתשכ"ק הרבי נמצא  שהסיבה הפשוטה 

 המובאים מסע' ד' עד הכא.

,  הנה לאחר כללות ביאור הענין דנתאווה 21אמנם כש'מעיינים ג"כ' בהדרוש ד'ארדה נא'
כוונה יכולה להיות בעולמות העליונים הואיל שאין להם איזה ענין של ההקב"ה כו', ושאין 

' כלים דאצי' בחי כאן בהמאמר בתחילת סעי' ה', ש"וגםשהקשה מה מקשה ע"ד ושם בירורים, 
ש." והיינו שלהם ג"כ יש ענין הבירורים "ובמב ח"בע ש"כמ דתהו כ"דשבה מהבירורים שנתהוו

)שענין זה שייך רק בדבר הנברא יש מאין כנ"ל(, וא"כ איך יכולין לומר שהכוונה הוא )רק( 
כלים בעוה"ז? ושם מתרץ שאמנם יש חילוק בין בירור הכלים דאצי' להבירור דעוה"ז. והוא שה

, שהבירור נעשה מעצמו בדרך ממילא ע"י 'א"ס המאציל', "טדאצי' בירורו הוא באופן דמלמעלמ
 ע"י עבודת האדם. מ"עמשא"כ עוה"ז בירורו הוא מלמטל

' בחי כ"ג הם' דאצי ומבאר את החילוק בין הבירור דהכלים להבירור בעוה"ז: "ובד"כ הכלים
 שירד מה ירידה' בבחי שהוא ל"הכלים[ י]כולל ' האצי עולם כללות .. ולכןממש אלקות

רר ונתתקן מלמעלה למטה הראשונה. ומה שהי' צ"ל בהם בירור היינו מצד הכלים נתב ממדריגתו
כמו בהכלים דאצי'( כ"א  אושהלמעלה למטה )משאין הכוונה בהבירור באופן דהיינו ו "כו' כנ"ל.

 להיות' ית ברצונו עלה "כך", שהרי ע"מלמטלמ שיתתקן התיקון "בשביל שממשיך בהמאמר
דוקא שייך  הורא" שענין זה דאתכפיא ס"א,לנ חשוכא ואתהפכא א"ס' אתכפי כד' ית לפניו ר"נח

[ ענין היש, 22רק בו נתחדש ]אמיתיתו שנברא בדרך יש מאין,מלא קליפות וס"א, שהוא בעוה"ז 
 ושם בלבד יכול להיות הבירור שנעשה ע"י האדם, מלמטה למע'.

תרע"ח מבאר את כללות הענין בשלילת עולמות העליונים ושהכוונה המאמר מונמצא שב
הוא להיות לו ית' דירה בעוה"ז התחתון דוקא, שגילוי זה נעשה ע"י עבודת הבירורים. ובתרנ"ח 

ירור הנעשה ע"י עבודת האדם, ולא פועל את הגילוי הוא דוקא הבשהוא שהבירור  -מוסיף ע"ז 
 הבירור הנעשה ע"י הקב"ה.

 . ה
 שהובאו לעיל: יםקדיוה נישאפשר להסביר יותר ולפי כהנ"ל 

'כאשר שוללים את הכלים דאצי' כנברא יש מאין, איך זה מכריח ש'א"כ מובן דאין הכוונה : א
מה בא להוסיף כ"ק אד"ש  :בעוה"ז דאתכפיא ואתהפכא'?' וב העבודהעולמות העליונים, כ"א 

 ד?"ה"ז בסמה"מ מהרבי נ"ע ממה שהובא לעיל מכ"ק אד

________________ 
 ע' ל' ואילך 21
 שהרי גם עולמות בי"ע יש להם הרגשת היש, אמנם עיקר הרגשת היש הוא בעוה"ז. 22
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נברא יש מאין הוא בהמאדמו"ר האמצעי, שהתכונה  בס"דוהביאור בזה: לאח"ז שביארנו 
 אאת הרגשת הישות שז"ס כל ענין הקליפות שאומרים 'אני ואפסי עוד', נמצא, שבשלמ לו שיש

היותם בטל לאלקות ואין מפני האורות דאצי' שאינו נברא יש מאין, אאפ"ל שהכוונה הוא בהם 
נין הבירורים. משא"כ להשיטה שהכלים דאצי' הם נברא יש מאין, ה"ז מכריח שגם להם כל ע

 להם יש ענין הישות, ובמילא גם ענין הבירורים, וא"כ אי"מ למה הכוונה הוא בעוה"ז דוקא?

שהכלים אינם יש מאין ממש ]שתואר זה אצלם הוא רק כשם שמבארים אבל מאחר 
דמציאותו מעצמותו, וזה שיש להם ענין של בירורים, הרגש ההמושאל[, במילא אין להם את 

הוא רק מלמע' למטה ע"י 'א"ס המאציל', שיש כוונה לא רק בעצם הענין שיתברר היש, אלא 
שכך עלה באתכפיא ואתהפכא "האדם ה בהמאמר דתרנ"ח שם, עבודת ככמו שמבאר בארו

מובן ו"א"כ ", א לנהוראברצונו ית' להיות נח"ר לפניו ית' כד אתכפיא סט"א ואתהפכא חשוכ
רק ]מלמטה למעלה, שהוא העבודה דאין הכוונה ]אפי' לא בהבירור ד[עולמות העליונים, כ"א 

 דאתכפיא ואתהפכא".  בעוה"זב[

וזהו מה שממשיך לשאול שלכאורה ע"י עשיית המצוות מוסיפים אורות באצי', וא"כ איך 
 העבודהת האדם ש[התכלית הוא ב]ולא רק שלע"ל יתגלה ע"י עבוד עכשיואנו אומרים שגם 

בשביל אצי', אלא בשביל עולם הזה התחתון המלא  אינםשאורות אלו  בארבעוה"ז דוקא? וע"ז מ
הרגשת הישות בתכלית ]ואפי' לא כהכלים דאצי' שהם ג"כ אלקות ממש[,  –קליפות וס"א 

 מה "בענין ע" במאמר ד"ה מצותה משתשקע החמה"נ ר"מה שמבאר אדמו וזהוומסיים ש"
 בזה' שהפי "'ית פניו מאור ירידה ולהם הואיל העליונים עולמות בשביל הוא שהכוונה ל"שאא
 ואלא הגילוים, מענין מובדל שהעצמות וגם ירידה שזהו גילוים ענינם עליונים דעולמות הוא

 הוא התהוותו כוונת א"ארדה נא "כד"ה ועייג"כ מה שמוסיף ב התחתון". ז"בעוה הוא שהתכלית
 שיתתקן התיקון בשביל היינו ]עכשיו, ולא רק הכוונה הנשלמת לע"ל[, עצמו בשביל

' ית לפניו ר"נח להיות 'ית ברצונו עלה דכך בתחתונים דירה' בחי ממשיכים ז"ועי ע"מלמטלמ
, שהתכלית הוא בעבודת האדם עתה. ודבר זה לא הי' לנהורא חשוכא ואתהפכא א"ס' אתכפי כד

 .תניאשם ב 23במפורש

ומתק החילוק שבין אות ד' לאות ה'. שהנקודה דאות ד' הוא לבאר למה בכלל יולפי"ז 
מגיעים להתכלית  שהדרך שבוו –התחתון''  ז"עוה הוא התכלית הוא בעוה"ז התחתון, ש"הכוונה

בו". ובאות ה' מבאר איך שהתכלית הוא לא רק  העבודה י"דהתגלותו ית' כאן למטה הוא "ע

________________ 
ז, הוא בכדי לתרץ את ואולי י"ל שבאמת דבר זה הוא ג"כ התוכן שם, שהרי כל הביאור בפל"ו ול" 23

קושיית הבינוני בפל"ה "וכי מאחר שלא יוכלו לשלחה כל ימיהם וכו' וא"כ למה זה ירדו נשמותיהם לעוה"ז 
ליגע לריק ח"ו" וכבר שם נותן את נקודת הביאור ש"ותהא זאת נחמתם וכו' ולשמח לבם" ע"י "בה' השוכן 

ודה בתו"מ מבררים הקליפות, שענין זה אתם בתוך תורתם ועבודתם", וכמו שמבאר אח"כ, שע"י העב
 פועלים עתה, כבר לפני הגאולה.
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 לא התכלית הוא העבודה, והעבודה בזמה"ז דוקא, "שכך עלהלע"ל כשענין זה תהי' בגלוי, א
 שמבאר וכמו "לנהורא חשוכא ואתהפכא א"סט אתכפיא כד' ית לפניו ר"נח להיות' ית ברצונו

 שאמרתי לפני ר"נח ז"ועי דקדושה לשטות ז"דלעו השטות להפוך הוא העבודה שכל בהמאמר
 !וכ"ז בקרוב ממש, אמן כי"ר -בתחתונים" ממשיכים שיהי' לו ית' דירה  ז"ועי רצוני ונעשה
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 במאמר באתי לגני תשי"א הערה
 יהושע שניאור זלמן סערעבריאנסקיהת' 

 . א
'באתי לגני'.  פ"הכ"ק אד"ש דברי המדרש ע ביאמבתחלתו במאמר ד"ה באתי לגני תשי"א 

ובהמדרש שם מפרט את הז' חטאים שגרם לסילוק השכינה בזה"ל "באתי לגני אמר ר' מנחם 
חתני' כו' חטאו המצריים בימי אברהם נסתלק לרקיע הז' כנגדן עמדו ז' צדיקים כו' זכה אברהם 

על  בימי אברהם קאישהי' חטא המצריים דהורידה מז' לו' כו'" עכ"ל. ובפי' עץ יוסף שם מפרש 
וז"ל: וא"ת וכיון דאברהם הספיק להורידה למה עלתה שרה. ומקשה  שלקח אתחטא פרעה 

י"ל דאברהם לא נשלם להיות כדאי לעכב השכינה נגד החטאים עד ו בשיל מצרים שהיו בימיו . .
  .עכ"ל" . . זקנתו שנוסה בעשר נסיונות

ם( ע"פ מה שמבאר ואפשר יש לבאר זה )שעד זקנתו לא נשלם לעכב השכינה נגד החטאי
בנוגע להמעלה דהמס"נ של נסיון העקידה. ומקדים לבאר  24כ"ק אד"ש מה"מ בלקו"ש ח"כ

איבער'  אינגאנצן זיך גיט'אמיתית הענין דמס"נ שהוא שהאדם מוסר את נפשו, היינו מציאותו 'מ
פן להקב"ה, מסירה ונתינה שלמע' מגדרי השכל, רגש וחשבון, בטול במציאות לגמרי. ומס"נ באו

כזה נתגלה אצל אברהם אבינו בנסיון העקידה דוקא, שהרי בנסיון העקידה לא היתה איזה תועלת 
משום זה מסר אברהם אבינו את נפשו, שהרי )בנוסף רק ע"י, כ"א בזה ש'ירא אלוקים אתה' ו

לזה שלא הי' איזה ענין של פירסום אלקות, אלא אדרבה( ענין זה היתה בניגוד לפירסום אלקות 
יצחק הי' ההמשך היחידי לאברהם אבינו בעבודתו לפרסם אלקות, ועוד שזה הי' בניגוד שהרי 

, ונמצא שכל מס"נ העקידה 26של הקב"ה לאברהם אבינו 'כי ביצחק יקרא לך זרע' 25להבטחתו
היתה בביטול במציאות ממש, למע' מכל טעם ושכל. ועפ"ז מבאר שעד הנסיון בעקידת יצחק 

זקנותו שנוסה" )כבר( "בעשר נסיונות"( לא הי' אמיתית הענין דמס"נ, )ובלשון העץ יוסף: "עד 
 ורק אח"כ נשלם להיות כדאי לעכב השכינה נגד החטאים.

ולכאורה י"ל שזהו מה שמבאר בסעי' גימ"ל בהמאמר שהסיבה שאברהם 'זכה להוריד את 
שלא חיפש  השכינה' הוא 'מפני עבודתו ושהיתה במס"נ', ומה היתה אופן מסירת נפשו, 'הוא

שטות מסירת נפש', שענין זה )בנוגע לאופן המס"נשלו(, לא הי' אפי' בטעם ושכל דקדושה ורק 

________________ 
 ואילך. 73ע'  24
 בראשית כא, יב. 25
וגם להעי שא' מאופני הע"ז היא למסור את בנו בתור קרבן כגון במולך, אבל צ"ע אם עבודה כזו  26

 היתה בימי אברהם כבר, ואכ"מ.
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, עי"ז דוקא ממשיכים עיקר שכינה )שאולי יל"פ הקשר ביניהם, דכמו שדרגת השכינה שהי' גמור
וכמו שמכריח כ"ק אד"ש בסוס"א,  –למטה, הוא דוקא הדרגא כמו שהוא למע' מהשתלשלות 

העבודה שלמע' מטעם ודעת(. נמצא מובן למה רק  כמו"כ בכדי להמשיכה למטה ה"ה ע"יהנה 
לאחרי שענין זה בא בגלוי אצל אברהם אבינו לאחר כל העשר נסיונות, הי' יכול להיות ה)תחלת 

 .27ה(משכת השכינה בעולם

 . ב
ו ויש לקשר ענין זה לס' וא"ו בהמאמר, ששם כשמביא דוגמאות איך שרבותינו נשיאינ

הראה לנו את הדרך להעבודה באופן כזו, 'האט ער אנגעכאפט' לסיפורים אודות אהבת ישראל. 
הוא לאהוב כאו"א מישראל, שאהבתו לישראל צריכה להיות אהבה  28דהנה מצות אהבת ישראל

כמותו ממש. ושיהי' עניני חבירו נוגע לו יותר )לא רק( מחייו ו)אלא  -מהטעם  שלמעלהעצמית 
ו. וגם בנוגע להאהבה עצמה שצ"ל באופן בלתי מוגבל. ודבר זה אינו בגדר טעם גם( מחיי בני

ודעת כלל וכלל, דבשלמא בשארי מצות התורה )וגם בנוגע להחוקים(, מובן, שאם האדם רוצה 
ל ב"ה צריך לשמוע אליו ולפקודיו, שהרי הוא בלתי מוגבל ואין הוא בעצמו יכול -לידבק בהא

יו בתורה, וגם יכול לעורר אהבה אליו עד כדי מס"נ מצד רצונו )וכמו לידבק אליו כ"א ע"י הוראת
שהובא בהמאמר בנוגע להמס"נ דר"ע(. משא"כ לאהוב את השני צריך לצאת מהגבלותיו, וא"א 
לקיים מצות אהבת ישראל כדבעי רק באופן הנ"ל ]וגם נקודה זו ד'אהבת ישראל' באופן ד'שטות' 

[. ונמצא שבמצות אהבת 29ו שהשתחוו לאבק שברגליהםרואים באאע"ה שעשה חסד גם אם אל
 .30ישראל מודגשת את העבודה באופן דשטות, שמשו"ז הביא דוגמא מענין זה דוקא

________________ 
שנסין האחרון היתה קבורת שרה והעקידה היתה הנסיון התשיעי, הרי  27ואף שלשיטת רבינו יונה 27

עקידת יצחק בנו שכתוב בו עתה ידעתי כי ירא אלוקים  –א( על נסיון העקידה הוא כתב בזה"ל "התשיעי 
אתה.. שבכל הנסיונות לא אמר לו 'כי ירא אלוקים אתה' חוץ מזו מפני שהי' הנסיון הגדול ]שבכולם[" וב( 

קטע מספר הנק' 'שם דרך' )על ס' בראשית פ' ח"ש מאמר כ' שם(, ששם מבאר ע"פ הרמב"ן  הראני ח"א
מתחילת סדרת חיי שרה, שהנסיונות שבהם ניסא אאע"ה היתה שהוא עמד בהם מול ציוויים סותרים, 
והעקידה היתה הנסיון העיקרי בהנוגע לענין זה. אמנם יש נסיון שאינו אם יעמוד בהאמונה כ"א שהאדם 

צא במצב קושי אז הוא נבחן כיצד יראה את המאורואת שלו אם רק יקבל באהבה או אם הוא יכיר הטוב נמ
מנסין ההכי  –שבזה, וענין זה הי' במודגש בנסיון זו שלאחר שעמד בכל הנסיונות שלפנ"ז, ובפרטיות יותר 

ו'לא מצא מקום  קשי, נסיון העקידה, ואברה בא בכדי להודות לה' על חסדו ובחזרתו נמצא אשתו מת,
לקברה עד שקנאו בדמים יקרים ולא הרהר בדבר זה להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו הי' מנסהו 
להודיע לבריות  כי ירא אלוקים כו'' )ל' הרבינו יונה שם(. שלפיכ"ז מובן ג"כ את השטות בדבר, ויתירה מזו 

 פרסום אלקות והיינו המשכת השכינה. שענין זה היתה בכדי להודיע לכל )משא"כ בהעקידה דלעיל(, ענין
 ספר הערכים, ערך אהבת ישראל, ע' תרט"ז ואילך 28
 ראה שיחת יום ב' דחה"ס תשכ"ג 29
ולהעיר שכללות ענין הדירה בתחתונים, כוונתה הוא בשביל ובבנ"י, וכמבואר בלקו"ש חט"ז פקודי  30

 ג', וחכ"ג בלק שיחה ג', וביום השבת עת"ר, ובכ"מ
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 . ג
ה'סטייטמענט' דדור  - 31וכן יש להעיר מהשיחה שנאמרה מיד לפני אמירת המאמר

ל סוף סוף השביעי, דשם מבאר כ"ק אד"ש מה"מ בנוגע להג' אהבות שאם יש לא' אהבת ישרא
יבוא לאהבת ה' ואהבת התורה, משא"כ להיפך, שלפי הנ"ל מובן, שאהבה להקב"ה או לתורתו 

משא"כ באהבת ישראל דהיות שענין זה דורש יציאה ממציאותו,  ;יכול להיות ע"פ טעם ודעת
 במילא יבוא ג"כ לשאר האהבות )בשלימותם(.

 ר"אדמו ק"כ עליו שהעמיס שליחות בענין ]ש[שאל שהי' שם "אחד –והנה לאח"ז בהשיחה 
ע" וענה בהסיפור אודות פעם א' שאדמו"ר מהוריי"ץ הי' בגיל חמש עשרה "זי מ"נבג ה"זצוקללה

 מיט, טאקע אים נסע בשליחות אביו ונסע עמו הרשב"ץ והרבי נ"ע אמר לו "אז הגם ער שיקט
 גלייכער. וסיים אלץ זיין עטוו מישן זיך וועט ער ווייניקער וואס אז וויסן ער זאל פונדעסטוועגן

 ענינים רבינ'ס דעם אין מישן זיך מען דארף וואס דעמאלט פון שכן ובמכל א"שליט ר"אדמו ק"כ
 וואס ענין דעם אויספירן דארף מען דעות קיין זאגן ניט און עצות קיין געבן ניט אים דארף מען
 אלץ זיין וועט פירושים אייגענע מיט מישן זיך וועט מען ווייניקער וואס און געוואלט האט ער

המשיח  -גלייכער" דהיינו התקשרות שלמע' מטעם ודעת. שע"י ההתקשרות לנשיא הדור 
שע"י  33דוקא, יכול להגיע לאהבת ישראל אמיתית. וכמבואר בהמאמר 'ואתה תצוה', - 32שבדור

ראל מצד התגלות העצם )שהוא למע' מכחות הגלויים( הבא ע"י נשיא הדור ניתוסף בהאהבת יש
 זה שמגלה את השרש האמיתי דבנ"י כפי שמושרשת בהעצמות.

 

 

 

  

________________ 
 ואילך 497ח"ב ע'  נדפס בלקו"ש 31
להעיר משיחת מטו"מ תנש"א )נדפס ג"כ בבשורת הגאולה אות ל"ב( שעתה "ההדגשה דאהבת  32

ישראל היא בתור טעימה ועד להתחלה דהגאולה האמיתית והשלימה הקשורה עם נקודת האחדות שלמעלה 
בשווה שהיא מהתחלקות שמודגשת באחדותם של ישראל מצד בחי' היחידה דרגה החמישית שבכל ישראל 

 ניצוץ מנשמתו של משיח יחידה הכללית
 ע' קלז 33
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 סילוק השכינה בחטא העגל
 ברוך שלמה יהודה סיימאןהת' 

בהתחלתו מביא את הענין דז' הדורות שהמשיכו את השכינה  בד"ה באתי לגני )הא'( תשכ"א
מרקיע הז' עד למטה בארץ לאחרי שנסתלקה מהתחתונים עד רקיע הז' ע"י החטאים דז' הדורות 

כפי המבואר בד"ה באתי לגני תש"י וכל מאמרי כ"ק אד"ש מה"מ ד"ה באתי לגני יו"ד  –שקדמו 
 כמבואר בכל המאמרים הנ"ל. –שבט. ומבאר שהשראת השכינה למטה היתה במשכן 

והנה בענין האם המשכת עיקר השכינה למטה בארץ ע"י משה היתה במ"ת או בעשיית 
המשכן מבואר בכמה מאמרים, אלא שבמאמר זה מבאר באופן אחר מכל שאר המאמרים, וז"ל 

 ד( ממאמר זה:וגה( )בסה"מ באתי לגני ח"א ע' קלההנחה )בלתי מ

השביעין חביבין והורידה למטה בארץ, וזהו באתי לגני  עד שבא משה שהוא השביעי וכל
לגנוני. והנה מצד חטא העגל נעשה עוה"פ סילוק השכינה, וע"ז בא הציווי ועשו לי 
מקדש ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מישראל... ועי"ז נעשה ההמשכה גם במשכן 

 כפשוטו ובכללות העולם". עכ"ל. 

חטא העגל, אשר  לפנייד את עיקר השכינה למטה משמעות הביאור הוא אשר משה הור
 מחדשהשכינה ע"י חטא העגל, לכן נמשך  סילוקבפשטות קאי על מ"ת, אלא בגלל שהי' עוה"פ 

עוה"פ השראת השכינה בתוך כל אחד ואחד, שזה פעל המשכת עיקר השכינה במשכן ומשם 
 –לכאורה  'נמשך גם בעולם. ולפי זה יוצא גם שאם לא הי' סילוק השכינה ע"י חטא העגל הי

 מספיק המשכת עיקר השכינה במ"ת.

בשיחות במאמר זה נכון, לכאורה זה מתאים להמבואר בכו"כ מקומות בדא"ח ו אם דיוק זה
עבודת התשובה שבאה  –לאחרי לוחות האחרונות  אבביאור הענין שהציווי על המשכן בא דוק

לאחרי חטא העגל. ולפי זה יובן יותר המשך הענינים בהמאמר: המשכת עיקר שכינה ע"י משה 
בתוך כל אחד ואחד )עבודת התשובה  בתוכםסילוק השכינה ע"י חטא העגל, ושכנתי  ,)במ"ת(

 עגל(, השראת השכינה בהמשכן.לאחרי חטא ה

והנה בביאור החילוק בהמשכת השכינה בין מ"ת להמשכן מבואר בכו"כ ממאמרי ד"ה באתי 
 לגני, ולכאורה יש שינויים קצת בביאורים אלו.

"דאף שכבר : 5"ל קונטרס יו"ד שבט תשמ"ח( בהע' י –בד"ה באתי לגני תשכ"ח )מוגה 
הענין ד"הורידה למטה בארץ" הי' )בעיקר( במשכן,  במ"ת הי' "וירד ה' על הר סיני" אעפ"כ,

 .כ. ע""ראה סה"מ תרמ"ג ע' רכב –לאחרי מ"ת 
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וז"ל בסה"מ תרמ"ג )ד"ה באתי לגני תרמ"ד הגהות על ד"ה באתי לגני תרל"ג, והעתקתי 
 :מהערת המו"ל בסה"מ תרל"ג ע' קא(

וי"ל דהגילוי דמ"ת  ומה שלא חשיב מה שהי' מ"ת ע"י משה דכתי' וירד הוי' על הר סיני. 
הי' רק לפי שעה. ועוד י"ל ע"פ מ"ש בד"ה וירד הוי' )מ"ג( אות ח' יעו"ש ]וז"ל שם: דהנה 
ידוע ההפרש בין מתן תורה להגילוי דלעתיד לבא שהגילוי שבמתן תורה הנקרא 
מלמעלה למטה והגילוי דלעתיד לבא נקרא מלמטה למעלה, דבמתן תורה הגם שהי' 

מכל מקום המטה הי' במקומו שלא נזדכך כלל אלא הוא מטה כמו גילוי אלקות למטה, 
שהי' מקודם. ולעתיד לבא יהי' מלמטה למעלה פירוש שהמטה יזדכך ויהי' במקום 
המעלה והיינו שהמטה יהי' כלי לגילוי אוא"ס וכידוע דלעתיד לבא יהי' הגוף הגשמי כלי 

קות למטה מכל מקום לאוא"ס הסובב כל עלמין, משא"כ במ"ת שהגם שהי' גילוי אל
לא הי' המטה כלי לזה כלל לקבל בפנימיות[. וידוע מה שמבואר בכמה מקומות 
שהמקדש הי' מעין לע"ל שהמטה נזדכך והי' כלי לגילוי אור הסובב כל עלמין. והגם 
שבדרוש זה מבואר לקמן המשל על השראת אלקות שבבית המקדש כמו שעיקר 

בית המקדש גילוי בחי' ממלא כל עלמין לבד. השראת הנפש במוח שבראש, וא"כ הי' ב
אך הרי ברוב דרושי' מבואר שבביהמ"ק הי' גילוי בחינת אין סוף הסובב כל עלמין, וגם 
בדרוש זה לקמן מבואר שבביהמ"ק האיר פנימיות שם הוי', וי"ל שהכוונה ג"כ בחי' אין 

אה עד"ז בספר סוף הסובב כל עלמין, יעו"ש לקמן היטב ונ"ל ברור שהכוונה כן. ]ור
 המאמרים מלוקט ח"ג ע' נז. ח"ו ע' צ'. ועוד.[.

 מ"ת להמשכן:בין בהג"ה זו כ"ק אדמו"ר הרש"ב מבאר שני ביאורים בהחילוק 

, שמזה אפשר להבין שהמשכן פעל המשכת רק לפי שעה: שבמ"ת הי' הראשון ביאור
 .)ההיפך מלפי שעה( בקביעותהשכינה 

, משא"כ המטה לא נזדכךאז  מלמעלמ"טה הי' רק שהמשכת השכינ ביאור השני: שבמ"ת
 6ט הע' ]להעיר מסה"מ מלוקט ח"ו ע' פ המטה נזדכךולכן  מלמטלמ"עהוא כעין לע"ל  במקדש

 שגם במשכן הי' דירת עראי ועיקר השראת השכינה היתה בבית המקדש. יעו"ש, ואכ"מ[. 

ובד"ה באתי  תשנ"ב( אות ב'והנה בד"ה באתי לגני תשל"ב )מוגה וי"ל בקונטרס יו"ד שבט 
משלב שני  התשל"ח )מוגה וי"ל בקונטרס כ"ב שבט תשמ"ט( בהתחל –ט"ו בשבט  –לגני 

 הגילוי הי' רק לפי שעה.  לכןהביאורים שמכיון שבמ"ת ההמשכה היתה רק מצד למעלה 

 בכמה מהמאמרים מחלק בין מתן תורה למשכן באופנים שונים:

)ד"ה באתי לגני תשל"ז )מוגה, וי"ל  עיקר ובגילויב –ההתחלה, במשכן  –במתן תורה 
ד"ה באתי לגני  ובגילוי( בקביעותהוספה ב', ועד"ז ) –בשעתו )ספר המאמרים מלוקט א'(( 
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שם. ראה גם ד"ה באתי לגני  7)מוגה, וי"ל בשעתו )ספר מאמרים מלוקט הנ"ל(( ובהערה  מתש"
 בלתי מוגה(. –א( משנים תשמ"א, תשמ"ו, וד"ה ויהי בעצם תשמ"ו )פרשת ב

 .)ד"ה באתי לגני תשל"ח )בלתי מוגה(( בכל העולם כולו –במתן תורה ההתחלה, במשכן 

תשל"ט )בלתי  –ט"ו בשבט  –)ד"ה באתי לגני  בעשי' –משכן  ,ההתחלה –במתן תורה 
 .מוגה((

)ההמשכה במתן תורה לפי המאמרים המבארים  "לפי שעה"והנה כאשר מדייקים בלשון 
ולא נשאר קבוע למטה. ובפרט אם מצרפים לזה שבמתן  סילוקאפשר גם להבין שהי'  באופן זה(

ועפ"ז אולי אפשר לבאר הנאמר . מטההתורה הי' הגילוי רק מצד למעלה ולא נמשך בפנימיות ב
מתן לאחרי בחטא העגל ) שהי' סילוק השכינה עוד הפעם)א( במאמר שלנו )דשנת תשכ"א 

 י שעה, משא"כ במשכן )ומקדש( שנמשך בקביעות ובגלוי.תורה( כי במתן תורה הי' רק לפ

אלא שלפי זה לכאורה אינו מתאים להביאורים בריבוי המאמרים הנ"ל שבמ"ת היתה 
 ?חדשההמשכה  אינההמשכה במשכן , דהיינו שההתחלה

והי' גלות  –שיבנה במהרה בימינו  –וגם בפשטות הי' גם חורבן בית המקדש הא' והב' 
 היא לא מאירה בגלוי? נה, שהשכינההשכי

ענין תחיית המתים )אג"ק מסתבר לבאר ע"פ מ"ש כ"ק אד"ש מה"מ בביאורו ב רואולי יות
הולכת ומתבררת ומשתלמת... אף  כללות הבריאה בעיקרה )ההדגשה במקור(ח(: "כי ח"ב ע' ס

 שחלקים ממנה יש שנופלים הם ממדריגתם לפי שעה".

של כל המשכת האלקות עד סוף הדורות.  תחלההההיתה  במ"תלפי זה יובן ביותר אשר ו
חורבן בית המקדש, סילוקן של  ומה שיש לכאורה סילוק השכינה לאחרי מ"ת )חטא העגל,

נפילת וראה גם שיחת ש"פ תשא תשנ"ב( הוא רק " ,ח-צדיקים )ראה ד"ה באתי לגני תשי"א ס"ז
 לפי שעה". חלק

בין מ"ת  –וגם ההמשך והקשר  –לוק אולי לפי זה יש לתווך בין כל הביאורים הנ"ל בהחי
יכולה  השאינ ןשהשכינה נמשכה למטה בעת מ"ת באופהיא למשכן ומקדש, כי הנקודה התיכונה 

אלא הדורות עד אברהם אבינו, וכמו בז' החטאים מחטא עץ הדעת להסתלק עוד הפעם לגמרי 
. וראה בארוכה ולא יפול אפי' חלקסתלק שכלל לא י המשכת השכינהאת  שצריך העבודה לגלות

ביאור ענין החידוש בעבודת המשכן על ההמשכה תשל"ט הנ"ל(  –ט"ו בשבט  –)ד"ה באתי לגני 
שהיתה במתן תורה שזה מצד העבודה והעשי' שהי' במשכן, ובמיוחד בהעבודה דאתכפיא 

 ההמשכה והנתינת כח במתן תורה. בכח, ואעפ"כ כל המשכות אלו במשכן הוא ואתהפכא

לגבי המשכת הז' של ז' הדורות של רבותינו נשיאינו )ר בזה גם החידוש באואולי אפשר ל
ישי שיהי' נצחי באופן גלוי בלי לדורות שמאברהם עד משה( הממשיכים את בית המקדש הש
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רבותינו  נצחיות חייבענין  מי הדגשת כ"ק אד"ש מה"לשמזה גם מובן או .שום הפסק כלל
 כה ובפרטיות שיחת ש"פ בא תשנ"ב.ראה בארו –נשיאינו, ובמיוחד דור התשיעי 
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 ביאור במאמר באתי לגני ה'תשכ"א
 חיים יהושע רייצעסהת' 

כ"ק אד"ש מלך המשיח החילוק בדרגות  35תשכ"א כשמבאר 34במאמר ד"ה באתי לגני )הא'(
: "שהוי' צבאות הוא בחי' אלקות שנמשך בבי"ע 36דשם צבאות מביא מה שמבאר אדמור הצ"צ

שהוא אלקות, ושם צבאות  -היינו שישנו מנגד, וצבאות ה' הוא בבחי' אצי'   -שנלחם ברשעים 
הוא הממוצע והוא ענין המשכת אצי' בבי"ע )עד שמגיעים לבחי' צבאות ה'(", ומבאר "שההפרש 

הוא ע"ד ההפרש שבין ב' האופנים שבמלחמה...  -צבאות ה' וה' צבאות –בין ב' ענינים אלו 
דיין בחי' הלעו"ז ואין מנצחים אותו, אלא שמבררים ניצוצות בחי' ה' צבאות הוא שישנו ע

שהוא ענין השלל והבז. אך תכלית העבודה הוא שינצחו לגמרי,  –הקדושה שישנם בלעומת זה 
 אלקות לבד(". -שהוא ענין צבאות ה' ) –והוא שתתבטל לגמרי מציאות הלעו"ז 

יא ואתהפכא, דעבודה שהוא "ההפרש דאתכפ 37והענין בעבודה, מביא מאדמו"ר מהר"ש
והוא עבודת  -דאתכפיא הרי ישנו מציאות הלעו"ז ואינו מנצח אותו אלא שעי"ז מברר בירורים )

הוי' צבאות(. משא"כ העבודה דאתהפכא הוא -) השלל והבז( שהוא ענין 38הבינונים "עובד"
והוא עבודת הצדיקים "עבד"( שהוא -שמהפך את הרע לטוב ונתבטל לגמרי כל מציאות הרע )

"והוא )בפרטיות(  –שכל הענינים המשכתם מהתורה  41. וממשיך40צבאות ה'(-) 39הנצחוןענין 
חלוקת כו', משא"כ פנימיות ההפרש בין גליא לפנימיות התורה, דגליא דתורה הרי יש קושיא ומ

 התורה לית תמן לא קושיא ולא מחלוקת".

ולכאורה אינו מובן הרי מוסבר בפרק י"א )שעלי' מיוסד המאמר( שמדת הנצח מתגלה דוקא 
כשיש מנגד, משא"כ בהמאמר מבאר שמדת הנצחון ענינו בעבודה הוא הענין דאתהפכא, אבל 

ת שהוא( אלקות שבבי"ע שלוחם בלעו"ז, וכן עבודת הבירורים שהוא )הוי' צבאו –באתכפיא 

________________ 
 באתי לגני ע' קלד ואילך. –נדפס בסה"מ  34
 סעיף ה' 35
 אוה"ת בא ס"ע שכז ואילך. 36
 המשך מים רבים תרל"ו פרק צ'. 37
 תניא פרק ט"ו. 38
 ראה לקמן בפנים. -מהו שם צבאות בעבודה  39
יהושע שפני יהושע כפני לבנה שיש בה שינויים צע"ק במה שאומר אח"כ "שזוהי מעלת משה על  40

צבאות הוי'", דהרי לפנ"ז ]תחילת סעיף ה'[  –הוי' צבאות, משא"כ פני משה כפני חמה שאין בה שינויים  –
אמר )וכן משמע בהדיא במאמר הב' סעיף ח'( שביהושע היתה הענין דשם צבאות )עתה באתי...( רק לאחרי 

 ת.זה גילו הנביאים שם הוי' צבאו
 סעיף ו' 41
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ענין גלי' דתורה, זהו רק ענין השלל והבז, הרי אדרבה כאן דוקא נתגלה ענין הנצחון יותר מענין 
 האתהפכא שהוא )צבאות ה' שהוא( אלקות שבאצי' שאין שם מנגד, וכן מענין פנימיות התורה?

א"כ אתכפיא הוא ענין השלל ואפשר לתרץ, דזה שאומר שאתהפכא הוא ענין הנצחון מש
מלחמתו( עצמה[ דאתכפיא כיון דכל -והבז, הוא ]לא שכך הוא מעמדו ומצבו, אלא בעבודתו )

-להפוך הרע לטוב( מחשיבים עבודתו )-מלחמתו הוא רק לברר בירורים ולא כדי לנצח לגמרי )
"ע(, משא"כ לנצח המנגד אלא( כענין דשלל ובז )וכן בענין המלחמה בבי –לא כענין דנצחון 

בעבודה דאתהפכא ]הוא לא שנמצא במעמד ומצב בלי מנגד אלא עדיין הוא באמצע המלחמה 
לנצח את המנגד, לכן מחשיבים  –הוא כדי להפוך הרע לטוב  –המטרה שלו  –אבל[ מלחמתו 

. ולפי זה בשני אופני המלחמה יש מנגד שצריכים להילחם עמו, רק יש 42עבודתו כענין דנצחון
 צחון מתבטא יותר בהעבודה דאתהפכא.חילוק שהנ

אבל דחוק הוא, שלבד זאת דאיך נבאר הענין דנצחון בבחי' האלקות שבאצי' )ששם הרי אין  
מנגד(, וכן הענין דגליא דתורה ופנימיות התורה )שהרי בגליא דתורה המטרה הוא כן לבוא 

דך בפנימיות התורה המלחמה ולא רק שלל ובז, ולאי 43למסקנא, והרי המסקנא היא כעין נצחון
: "החילוק בין אתכפיא 44הרי לפי מה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ במאמר הב' -הרי אין מנגד כלל( 
הוא שישנו מנגד עדיין אלא שמנצחו ע"י שהקב"ה עוזרו שזהו"ע  האתכפיאלאתהפכא, דענין 

יך שצריך לנהל מלחמה ועד לאופן שמבזבז את האוצרות...אבל לא זוהי התכלית כ"א צר הנצח
שהו"ע דצבאות הוי' שאין שום מנגד לגמרי", שרואים מפה שגם  –לבוא להענין דאתהפכא 

באתכפיא יש ענין דנצחון? ויתירה מזו אח"כ, אחרי שכ"ק אד"ש מה"מ מבאר שני הענינים 
, שאין צריכים 46פרזות תשב ירושלים –פרזונו שכדי שתהי' צדקת  45"פזרונו\פרזונוב"צדקת 

שפיזרן לבין  – פזרונובטל מציאותם של האויב ומתנגד, הוא ע"י צדקת לחומה כיון שכבר נת
)שהוא  לשלול שלל ולבוז בז, מבאר "וזהו כללות הענין ד47לברר הניצוצות דקדושה –האומות 

דבזבוז ענין בירור ניצוצות הקדושה(, ואיך מגיעים לזה, זהו בשעת שיש מלחמה עד באופן 
אפי' למעלה מטעם ודעת דקדושה", ולפי זה הרי אא"ל ו האוצרות באופן דלמעלה מטעם ודעת

אשר עבודת הבירורים הו"ע דשלל ובז ולא ענין הנצח, אדרבה, פה מפורש אשר עבודה זו 
 ושלל ובז הוא מלחמה בבזבוז האוצרות לגמרי, שזה הרי ענין הנצח. –דבירורים 

________________ 
שם בנוגע ליחידה,  16עיין ד"ה פדה בשלום תשכ"ב )סה"מ מלוקט ח"ו ע' לד סעיף ג' ואילך ובהערה  42

 שאפשר לומר עד"ז גם בנוגע האתהפכא כאן.
להעיר מלשון הגמ' )ב"מ נט,ב( בנוגע להלכה "..אמר להם אם תלמידי חכמים מנצחים זה את זה  43

 .בהלכה" וכן "נצחוני בני נצחוני"
 סעיף ט' 44
 ובכ"מ. 782פסחים פז,ב. וראה לקו"ש ח"ג ע'  45
 זכרי' ב,ח 46
 תו"א לך יב,א 47
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ם כ"ק ולכן נראה לפרש דבהתאם למה שמביא כ"ק אד"ש מה"מ בתחילת המאמר בש
 אדמו"ר האמצעי בענין המלחמה, עפ"ז יש לבאר את החילוקים הנ"ל )בין אתכפיא לאתהפכא(.

ע"פ טעם הוא  לשלול שלל ולבוז בז "שההפרש ביניהם הוא, שהמלחמה  :48במאמר א'
דהנה למעלה ממדידה... הוא  הנצחון... אמנם ענין המלחמה בשביל במדידה והגבלה. היינו ודעת

ד ענין הנצחון אזי מבזבז המלך אוצרותיו... והנה בדרך כלל הרי אוצרות כשהמלחמה היא מצ
 ".49אלו הם כמוסים וחתומים תמיד

אינו שייך דוקא במלך... דמלחמה כזו  לשלול שלל ולבוז בז: :ענין הא' במלחמה 50מאמר ב'
ע הוא באופן שנמדד אצלו לפי הכח והגבורה שלו... ומעריך כמה הוצאות וענינים כדאי להשקי

את המנגד,  לבטלענין הנצח, הוא  אמיתיתבשביל נצוח המלחמה, והנה ענין הב' במלחמה שזהו 
 ולכן כשישנם אוצרות שאצר...שמבזבז אותם". ולנצח...

)ומחדש( כ"ק אד"ש מה"מ שבזבוז האוצרות  51ויש להוסיף ולהבהיר שבמאמר ב' מוסיף
 הוא בכל השלבים דהעבודות דאתכפיא.

העבודה דאתכפיא )עבודת  דבכללותמדבר יותר בכללות העבודה,  א'ועפ"ז במאמר 
הבירורים( הוא ענין דטעם ודעת ובמדידה והגבלה כנראה במוחש שצריך להתחשב עם מה 

שהוא ענין ע"פ טעם ודעת במדידה והגבלה כנ"ל(, -) השלל והבזשמברר וכו' ולכן הוא ענין 
תחשב עם הרע אלא מבטלו ומהפכו משא"כ אתהפכא הוא למעלה ממדידה והגבלה שאינו מ

 לטוב שזהו ענין הנצחון )שהוא למעלה ממדידה כנ"ל(.

אע"ג דכללות ענינו הנצח מדבר יותר בפרטיות, שגם באתכפיא גופא יש ענין  ב'ובמאמר 
בזבוז האוצרות, ולכן מבהיר על זה  –הוא ענין דשלל ובז, ויש מנגד, וזהו ע"י שהקב"ה עוזרו 

ענין הנצחון אבל בודאי שגם בהעבודה דאתכפיא יש  אמיתיתכי אין זה  "שאין זה התכלית",
 .52מדת הנצח עד כדי כך שיש בזבוז האוצרות

 –מביא בסוף דברי אדמו"ר מהר"ש את דברי התניא מפרק ט"ו  א'וזהו ג"כ מה שבמאמר 
ענין "עובד", משא"כ אתהפכא הוא עבודת הצדיקים "עבד –שאתכפיא הוא עבודת הבינונים 

________________ 
 סעיף ד' 48
כמאמר המוסגר: מהו החילוק בין חתום לכמוס? דער חילוק פון די ביידע לשונות איז: א אוצר  49

מיינט, אז וואו  ליגט אין א מקום משומר, אבער דער מענש אליין געהט אוועק פון דעם )חתום(, כמוס עמדי
 אות ל'(. 188תשי"א ע' -מען געהט און וואו מען געפינט זיך איז דאס כמוס עמדי. )סה"מ תש"י

 סעיף ז' 50
 סעיף ח' ותחילת סעיף ט' 51
"שנצח  –ועפ"ז יומתק המשך הענינים מה שהביא כ"ק אד"ש מה"מ לפנ"ז דברי אדמו"ר מהר"ש  52

חשבונות ומבזבזים כל האוצרות דלמעלה", כלומר דכשיש מנגד דלמעלה הוא נצח דישראל... ולכן אין בזה 
 לישראל מיד מעורר מדת הנצח למעלה ולכן אפי' אתכפיא מעורר מדת הנצחון למעלה כיון דיש מנגד.
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אלא עובד )עבודת בירורים(, משא"כ  שמנצח" כי בזה מראה שבאתכפיא )בינוני( לאו דוקא ה'
 צדיק נצח כבר וכבר אין לו מנגד )שזהו בכללות(.

מביא דברי התניא מפרק כ"ז שבינוני יכול להיות שכל ימיו יהיו במלחמה,  ב'ובמאמר 
 –צחון שלו(, משא"כ צדיק ומוסבר שם שכל דחי' ודחי'... אתכפיא סט"א לתתא... )שזהו הנ

 עבד ה' כנ"ל.

מבאר החילוק שבין הוי' צבאות לצבאות ה' )בעולמות  א' ובאופן אחר קצת י"ל: במאמר 
. ויש להוכיח זאת מלשון 53לצבאות ה' צבאותמבאר החילוק שבין שם  ב'ובעבודה(. ובמאמר 

ודה מצד עולמות )כשמביא ביאור אדמו"ר הצ"צ בשם צבאות( "שהוי' צבאות הוא עב 54המאמר
בי"ע שאז ישנם מיצרים וגבולים... ולכן אי אפשר לבוא לביטול אמיתי... אלא מצד הענין דאיהו 
וחיוהי חד איהו וגרמוהי חד שנמשך... בעולמות בי"ע אז הוא נלחם ברשעים ופועל נצחון כי 

ם הי' דמקוד ומנצח המלחמה ונעשה הענין דצבאותשזהו ענין דהוי' צבאות  –הקב"ה עוזרו 
ובבחי' זו אינו נקרא עדיין בשם צבאות ה' מציאות ואח"כ הנה מציאות זו נעשה צבאות דילי' 

דאות הוא  –( "...דישנו אופן הממוצע בעבודה 55ובהמשך שם אומר)", אף שניצח את המלחמה
בצבא דילי'... דבצבאות ממשיכים המשכה מלמעלה... וכמבואר במקום אחר דאפי' בעבודה 

אפי' כמו שהיא בעולמות בי"ע, כי דוקא אז הנה עבודתו  להיות המשכה ויחו"ע צריךדיחו"ת 
 היא כדבעי".

כלומר דמדת הנצחון דדרגת ה' צבאות )בי"ע( הוא שהוי' צבאות מתעלה לדרגת צבאות, 
שבמדרגת צבאות )הממוצע( יש ענין הנצחון, אבל עדיין לא בשלימות שתהי' במדריגת צבאות 

אבל לא זו היא התכלית אלא  ומנצחואח"כ בנוגע אתכפיא שישנו מנגד ה', וזהו מה שממשיך 
 התכלית הוא אתהפכא כמ"ש שם בפירוש שזהו צבאות ה', שזהו הנצחון הגמור.

.56ענ"דפוכל זה ל

________________ 
ולהעיר שבפי"א )בהמאמר דתש"י( אינו מזכיר כלום מה' צבאות אלא בזה שישראל נקראים צבאות  53

 המאמר.כיון שזהו התכלית כמבואר ב –ה' 
 מאמר הב' סעיף ח' 54
 סוף סעיף ח' 55
 .561ראה סה"ש תנש"א ח"ב ס"ע  56
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 ש בהודאת א"שיטת הר
 )ו, א( תקפה אחד בפנינו

 1קוניןדוד ב הר

 א.
 דברי הגמרא

 : איתאבגמרא בב"מ ו' ע"א 

ליה! ואי דקא  אודויי אודי -אחד בפנינו מהו? היכי דמי? אי דשתיק  בעי ר' זירא, תקפה
למעבד? לא צריכא דשתיק מעיקרא והדר צווח. מאי מדאשתיק  מאי הוה ליה -צווח 

יקרא דהאי דשתיק מעאודויי אודי ליה, או דלמא, כיון דקא צווח השתא, איגלאי מילתא 
ן סבר הא קא חזו ליה רבנן. אמר רב נחמן, ת"ש: במה דברים אמורים? ששניהם אדוקי

רו עליו הראיה. המוציא מחבי -בה. אבל, היתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן 
תקפה אחד בפנינו! לא! הכא במאי שפשיטא? אלא  -היכי דמי? אי נימא כדקתני 

ו, והדר כדתפיסו לה תרוייהו, ואמרינן להו, זילו פלוגו. ונפק עסקינן: כגון דאתו לקמן
יהליה, אתו כי תפיס לה חד מינייהו, האי אמר אודויי אודי לי, והאי אמר בדמי אגרתי נ

דאמרינן ליה, עד השתא חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא סהדי!

שני מחזיקים בהטלית ביאור דברי הגמרא: שאל רב זירא, מה יהיה הדין במקרה שאחד מה
טפס אותו מחבירו, ובתחילה שתק השני, אבל אחרי גמר התפיסה התחיל לצעוק על זה שחבירו 
פרץ ותקף הטלית ממנו, על מה תולים שתיקתו? האם זה בגלל שהודה, וממילא אין לו לחזור 
, מהודאתו, או אולי סיבת שתיקתו היא, בגלל שהוא חשב שבית דין יעצור את תקיפת חבירו

ציאין את הטלית מיד ואבל אחרי הרגשתו שהם לא יעשו כלום הוא התחיל לצווח! וממילא, מ
 השני וחולקים אותו.

ורב נחמן הביא ברייתא לפשוט שאלתו, שאומר: אם הטלית "יוצאת מתחת יד האחד מהן 
בירו? שאין לאדם להחזיק מה שביד ח אעליו הראי'". לכאורה דין זה פשיטהמוציא מחבירו  -
לת ר' זירא במקרה של "תקפה אחד בפנינו", ודינו הוא אין לא שמדובר כאן ממש כמו שאא

 מוציאין אותו מידו, אלא המוציא מחבירו עליו הראי'. 

 והגמרא ממשיך לדחות אותו, ע"ש.

________________ 
 נרשם ע"י אחד מהתלמידים ועל אחריותו בלבד. 1
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 .ב
 דברי הטור והרא"ש

 הטור כתב דין זה סימן קל"ח וז"ל:

הרי  -צווח, לא אבד זכותו. שתק ו -היו שניהם אדוקין בה, ותקפה האחד מחבירו בפנינו 
חילה ואח"כ צווח, הויא כהודאה! כיון תואפילו שתק  ואבד זכותו. -הודה לו שהיה שלו 

ששתק תחילה. והיה אומר א"א הרא"ש ז"ל: שאפילו אם יביא עדים אח"כ שהיא שלו, 
הודאת בעל דין כק' עדים דמי.לא מהני ליה! ד

 ביאור דברי הטור: 

 :בדין זהיש ג' כללים 

 א. אם צווח, לא אבד זכותו בהטלית שהרי לא הודה לתקיפת חבירו שהיה כדין.

 ב. אם שתק, אבד זכותו בהטלית, מדין שתיקה כהודאה.

 ג. אם שתק בתחילה ובסוף צווח, גם זה נחשב כהודאה, ואבד זכותו.

שלו,  ועל זה הוא מביא פסק דין הרא"ש, שכששתק, אינו יכול להביא עדים שהטלית היא
בגלל שכבר הודה לו מעכשיו שהטלית היא של חבירו, וממילא, הבאת עדים שהטלית היה שלו, 

 "נתינת הטלית לחברו" של אחר כך.  -אינו מועיל להפך הודאתו 

 .ג
 הרא"ששאלות על דברי 

 יש להבין:דברי הרא"ש ולכאורה ב

, אץ שאילת ר' זירא. לכאורה דבריו הם להיפך מדברי הגמרא, שהרי, רב נחמן ניסה לתר
אבל, היתה טלית יוצאת שדין הוא שאין מוציאין הטלית מיד התוקף, מזה שכתוב בהברייתא "

ה משמע, שלפי הבנתו של רב המוציא מחבירו עליו הראיה". ומז -מתחת ידו של אחד מהן 
זה שתפיסתו מועיל, היא רק כשאין להשני עדים שהטלית שלו. אבל אם יש עדים בודאי נחמן, 

 דין יהיה כמו העדת העדים.  ה
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אבל מדברי הרא"ש נראה, שאפילו אם יש עדים, אין העדתם כלום, שהרי כבר הודה לו 
  2?יובשתיקתו. וממילא קשה דברי הגמרא על דבר

ב. לכאורה דברי הרא"ש הם נגד הסברא, שהרי, מטרת צווחתו הוא להראות לבית דין 
שאע"פ שחבירו טוען שהטלית שלו וגם תקפו ממנו, שעם כל זה, אינו מודה לתקיפת חבירו, 
להחזיק את הטלית בידו. אבל במקרה שיש לו עדים שהטלית שלו, אין לו לצווח, שהרי יש לו 

טענת חבירו, הוא, הבאת עדים שהטלית שלו, לומר \גדול על מחאת עדים. ואדרבה, המחאה הכי
 שתקיפת חבירו היה שלא ע"פ דין! 

]לכאורה משל למה הדבר דומה, הוא הסיפור של נסכא דרב אבא. מעשה שהיה באדם 
שחטף מחבירו גוש מתכת של כסף בנוכחות עד אחד. אותו החוטף נתבע לבית דין, וכאשר העיד 

 ען החוטף כי אכן חטף את אותה חתיכת הכסף, אך שלו היא, ובצדק חטפה.העד על החטיפה, ט
והוא הכלל: "שכל המחויב שבועה שאינו יכול  לפסוק דין במחלוקתם,רבי אבא מציע מוצא 

להישבע, משלם", ומשום שאין הנתבע רשאי להישבע את השבועה המוטלת עליו, הדין הוא 
  שישלם.

לחקור את העד, לראות אם צעק הנתקף בשעת  ולכאורה תמוה, שהרי יש לבית דין
התקיפה, או לא. ואם אכן לא צווח, אין לנו לחזור את הכסף לו, שהרי כבר הודה, וההעדת עדים 

 על התקיפה אינו עוזר להפוך הודאתו?

 אלא שבודאי אין סברה לומר שהוא צריך לצווח כשיש עדים שהדין איתו.[ 

"ש, למה הנתקף אינו יכול להביא עדים שהטלית שלו ואם כן, צריך ביאור בסברת דברי הרא
 אחרי התקיפת חבירו ממנו?

 .ד
 ביאור ענין "הודאת בעל דין"

בכדי להבין גדר ההודאה שיש כאן ע"י שתיקתו של הנתקף, שלפי זה פוסק  הרא"ש שהבאת 
דין  עדים אח"כ היא לאין תועלת, צריך להקדים בביאור הגדר וחלוקי דיעות בהדין "הודאת בעל

 כמאה עדים דמי". 

שהרי מצינו שיש מקרים שונים בהדין של "הודאת בעל דין". שלפעמים מצינו שיש להבעל 
 דין לחזור על הודאתו לומר "משתה הייתי".

________________ 
עיין בב"ח ששואל שאלה זו על דברי הרמ"א. ותרץ שהרא"ש אמר דין זה רק בזמן ששתק מתחילה   2

 ם כמו בברייתא. ועד סוף. אבל מקרה של שתק ובסוף צווח בוודאי יועיל להביא עדי
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 וז"ל: 3כמו שמצינו בפרק זה בורר

לא עוד, מנה לי בידך, אמר לו הן. למחר אמר לו תנהו לי, אמר לו משטה אני בך, פטור, ו
ך שתודה ילו הכמין לו עדים אחורי גדר, ואמר לו מנה לי בידך, אמר לו הן, רצונאלא, אפ

הו לי, בפני פלוני ופלוני, אמר לו, מתיירא אני, שמא תכפיני לדין. למחר, אמר לו תני
אמר לו משטה אני בך, פטור.

 ולפעמים אומרים שאחרי שהודה, שוב אינו יכול לחזור בו.  

וז"ל: הודאת בעל דין כמאה עדים, אימתי בזמן שטענו והודה,  ,4כמו שמצינו כאן בתוספתא
אבל אם הודה מפי עצמו, יכול לחזור בו, שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. ע"כ. וכאן נראה, שאם 
טענו אינו יכול לחזור מהודאתו, ורק אם בא מעצמו יכול לחזור בו. ולא כהנ"ל, שנראה שיש 

 לומר משתה הייתי אפילו כשטענו.

לחלק דיני הודאת בעל דין לשני חלוקי דינים. א. כשהודה לפני עדים. ב. כשהודה  אלא יש
 לפני בית דין.

בגדר דין הודאת בעל דין לפני עדים, מצינו, שאין הודאתו מועלת אא"כ אמר המודה 
לומר משטה הייתי. וכמ"ש  לאתם עדים אין הודאתו כלום, ויכו להעדים אתם עדים. אם לא אמר

 וז"ל: 5הרא"ש בפרק זה בורר

. שכן משמע לישנא מסייע ליה לרב דאמר רב יהודה אמר רב צריך שיאמר אתם עדים
לנו  דמתני' דקתני בפנינו הודה לו, ולא קתני שמענו שהודה לו, דבפנינו משמע, שיחד

י ר המלוה אתם עדדו עלי לו. או שאמלעדים. שאמר הלוה מודה אני בפניכם ואתם תעי
ואמר הלוה כן תהיו עדים או ששתק הלוה. אבל בענין אחר לא!

טה הייתי בך, , ואינו יכול לטעון משהעו והודה בפני בית דין, הרי זו הודאה גמורטאבל כש
לומר טעיתי, אלא בתוך כדי דיבור. אבל לאחרי כדי  לעדי, וכן אינו יכו ואין צריך לומר אתם

 ר, והודאתו גמורה היא.דיבור אינו יכול לחז

  

________________ 
 . כ"ט, א.3
 . פרק א' הלכה ו'.4
 . סימן כ"ד. 5
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 .ה
 גדר הודאה בפני בית דין

 וז"ל: 6בגדר עוצמת הודאת בעל דין בפני בית דין, מצינו בפרק זה בורר

ידו רב הודה בפני שנים וקנו מידו כותבין, ואם לאו אין כותבין, בפני שלשה ולא קנו מ
כתבינן.  וזימנין לא )אמי( אמר כותבין... אמר רב אדא בר אהבה הא אודיתא זימנין כתבינן

א כתבינן, כניפי ויתבי לא כתבינן. כנפינהו איהו כתבינן. רבא אמר אפילו כנפינהו איהו ל
תבינן, כעד דאמר להו הוו עלי דייני. מר בר רב אשי אמר אפילו אמר הוו עלי דייני, לא 

עד דקבעי דוכתא ושלחי ומזמני ליה לבי דינא.

ים, הודאה גמורה, עד כדי כך שיכתוב אותו, צריך לעשות והיינו, כדי שיהיה הודאתו בפני שנ
קנין על הודאתו . אבל בפני שלשה, היינו בית דין ואין צריך קנין. ואדא בר אהבה הגדיר דין זה, 
ואמר: שזה רק אם הנטען הביא את השלשה אנשים לשמוע הודאתו, אבל אם הטוען הביא אותם, 

אומר: שכותבין רק אם הנטען אמר אתם דייני. ומר בר אין כותבין הודאתו. ורבא חולק עליו, ו
 רב אשי חולק עוד, ואומר: שכותבין רק אם הטוען הזמן הנטען לדין.

ויש מחלוקת ראשונים עם מי ההלכה. שהרי יש כלל שהלכה כמר בר רב אשי בכל הש"ס, 
מביא  7"שהודאה בפני ב"ד. אבל הרא -חוץ ממיפך שבועה, ואודיתא. כוונת אודיתא היא לכאן 

 הגירסא של רבינו חננאל, שגרס "בר ממיך שבועה וחוורי" גבי צומת הגידין וסימנך הפך לבן. 

והיינו שלפי סברת הרא"ש, ההלכה כאן היא כמו מר בר רב אשי, דאין כותבין ההודאה בשטר 
 עד שיש לו הזמנה לדין רק אח"כ הודה.

ם עדי אין הודאתו כלום. אם ולסיכום שיטת הרא"ש: אם הודה בפני עדים ולא אמר את
הודה לפני ב"ד אינו צריך אתם עדי. אבל אם לא היה לו הזמנה לב"ד אלא שהודה לפני שלשה 

 בלי הזמנה, אין זה נחשב להודאה בפני ב"ד.

 .ו
 דברי הרא"ש בתקפהביאור 

ועפ"ז יש להבין דברי הרא"ש כאן, למה אם שתק בשעת התקיפה אינו יכול להביא עדות 
 לית שלו. אח"כ שהט

________________ 
 . כט, ב.6
 . פרק זה בורר סימן כ"ז.7
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מפני שמדובר כאן ששניהם הרימו את הטלית, והלכו לב"ד. ובגלל ששניהם הגיעו לב"ד 
ביחד להחזיק את הטלית, זה כמו שכל אחד הזמין את השני להדין תורה. והמטרתם להגיע היא 
להקים את הטלית בידו, וממילא במקרה כזו, אין לך לשתוק כשחברך תופס את הטלית מידך, 

ת לומר בשעת ולב"ד להקים את הטלית בידך, וממילא היה לך לצווח, או לפחבגלל שהגעת 
התקיפה שיש לך עדים שהטלית שלך. אבל אם שתק מסתבר לומר שבאמת הודה לו שהטלית 

 שהטלית היה שלו לפני ההודאה. שלו, וא"כ אינו יכול להביא עדים

 

 

 

 

  



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  57

 )ב, א( שנים אוחזין בטלית
 סערעבריאנסקי יהושע שניאור זלמןהת' 

 .א
 בריש מכילתין: 

 שלי כולה אומר זה מצאתיה אני אומר וזה מצאתיה אני אומר זה בטלית אוחזין שנים
 פחות בה לו שאין ישבע וזה מחציה פחות בה לו שאין ישבע זה שלי כולה אומר וזה

 ויחלוקו. מחציה

 ומפרש רש"י: 

 מזה יותר בה כח לזה ואין בה מוחזקים דשניהם אוחזין דוקא -בטלית  אוחזין שנים
 שהיא בעדים ראיה להביא ועליו מחבירו המוציא אידך הוי לבדו אחד ביד היתה שאילו

 בשבועה. ליטול זה נאמן ואינו שלו

 והנה ברש"י זה רבו הפירושים, ומהדקדוקים שהעירו המפרשים ברש"י הם )עי' שטמ"ק(:

 לשלול.מה הדיוק שנתכוון רש"י במ"ש "דוקא אוחזין", ומה בא  (א

וממשיך רש"י "דשניהם מוחזקין בה ואין לזה כח יותר מזה" משמע שכוונת רש"י הוא  (ב
 לבדו אחד ביד היתה לשלול מקרה שיש לזה כח בה יותר מזה", אמנם מסוף דבריו "שאילו

מחבירו", משמע שבא לשלול אוחז יחידי, אבל אם שניהם אוחזין בה,  המוציא אידך הוי
 זה בכלל דין המשנה, והרי זה סתירה מרישא לסיפא!  רק שיש לזה כח יותר, גם

 ובלשון השטמ"ק:

ומהיכא תיתי לן למימר דלאו דוקא. ותו  ,והא אוחזין קתני ,איכא למידק דמאי חדושא
שאלו 'וסיים בחדא  ',ואין לזה כח בה יותר מזה ,שניהם מוחזקים בה'דפתח בתרתי ד

'...היתה ביד אחד לבדו

אוחז יחידי, הי' צריך לקצר ולומר "דשניהם מוחזקין בה" ולא הי' אם באמת כוונתו לשלול  (ג
 צריך "ואין לזה כח כו'".

 הפנ"י הקשה:  (ד

ולכאורה יש לתמוה דמאי קמ"ל בפירושו, וכי עד השתא לא ידעינן דהמוציא מחבירו 
 עליו הראי' בכל דוכתי
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 ותא?והיינו דפשיטא דאם הוה רק אחד האוחז בה הוה אידך המוציא כו' ומאי רב

 בספר נחלת ישראל העיר: (ה

ולכאורה הי' לו לרש"י לומר "דוקא שניהם אוחזין", דהוי קאי לישנא ד"דוקא" על מה 
 ששניהם אוחזין לאפוקי אם הוא ביד אחד לבדו". 

 היינו שאם בא רש"י לשלול אוחז יחידי הי' צריך לכתוב "דוקא שניהם אוחזין".

 כתב:  הגהות נוספות תמאבמרדכי ב (ו

 ונטרס דוקא אוחזין, אבל אי מנח אארעא... אין דין חלוקה...פירש הק

היינו, שפירש "דוקא אוחזין" לשלול אם שניהם היו טוענין ד"כולה שלי", אבל הטלית לא 
הי' בידם, אלא הי' מונח בקרקע, שבזה אין כאן דין חלוקה. אבל לפי זה צריך ביאור ההמשך 

 ועליו מחבירו המוציא אידך הוי לבדו אחד ביד היתה שאילו מזה, יותר בה כח לזה ברש"י "ואין
בשבועה" מה שייך כל האריכות הזה לענין  ליטול זה נאמן ואינו שלו שהיא בעדים ראיה להביא

 הראשון שאם הטלית מונחת בקרקע לא אומרים יחלוקו, וצ"ע.

 ב.

 והנה בשטמ"ק מביא תירוץ מהרשב"ץ וז"ל: 

וכגון דתפסי  ,יותר מזה בההיא דאמרינן יחלוקושאין לזה כח בה ... פירוש לפירושו
זה נוטל עד מקום שידו  ,אבל אם האחד מחזיק יותר מחברוכדאיתא בגמ', בכרכשתא 

ולא בא ללמדנו שאם האחד אינו מחזיק בה שלא יטול ... מגעת וזה נוטל עד מקום וכו'
היתה  שאלו'ומה שכתב רש"י ז"ל אחר כך ... בשבועה דהא פשיטא כדאקשינן בגמרא

אינו אלא לתת טעם למה בעינן שיהו שניהם  ',ביד האחד לבדו הוי אידך מוציא מחברו
ואף על פי שהוא ... שוין בה, שאלו היה האחד יותר מחזיק מחברו לא היו חולקין בשוה

 ,ודינו באותו חלק שמחזיק חברו ,כיון שאינו מחזיק בה בשוה כחברו ,מחזיק בה גם כן
כאלו אינו מחזיק בה כלל, וכיון שאלו היתה ביד חברו לבדו  ,אכדין מוציא מחברו דעלמ

הכא נמי אין להוציא מידו מה שהוא מחזיק יותר מחברו אלא בעדים,  ,הוי מוציא מחברו
אם היתה וכו'. כן  'אבל'היתה ביד האחד ולא אמר  'שאלו'והכי דייק לישניה דקאמר 

וא דוקא במקרה דאוחזין ולא והיינו שרש"י בא לפרש שמשנתינו הנראה לי. עד כאן.
 באדוקן וכדלהלן.

 דהיינו, שפירש הרשב"ץ בכוונת רש"י:
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במ"ש "ואין לזה כח בה יותר מחבירו" בא לשלול "שנים אדוקים בטלית", שהדין הוא "זה  (א
 נוטל מקום שידו מגעת" ואין הדין "יחלוקו" בשוה. 

לבאר מדוע כשאחד אדוק " בא שאלו היתה ביד האחד לבדו הוי אידך מוציא מחברובמ"ש " (ב
, בחלק מהטלית מדוע אינו נוטל האחר כלל במה שבידו, והרי האחר תפוס ג"כ בטלית זו

ולזה ביאר שהוא כמו מוחזק יחידי, שעל זה הדין "המוציא מחבירו עליו הראי'". ומוכיח 
שכוונת רש"י במ"ש "שאלו היתה כו'" אינו לפרש את דבריו שלפני זה, מה שולל באמרו 

והכי דייק לישניה וכן הוא לשון הרשב"ץ " –זין דוקא", אלא להביא טעם והסברה "אוח
 ".אם היתה וכו' 'אבל'היתה ביד האחד ולא אמר  'שאלו'דקאמר 

 ג.

 ולבאר זה בביאור יותר, ובהקדם:

 רמב"ם טוען ונטען ט, ט: ב

ום שידו היו שנים אדוקין בטלית, זה אומר כלה שלי וזה אומר כלה שלי, זה נוטל עד מק
 מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר חולקין בשוה אחר שנשבעין.

 ומקור דין זה להלן בגמ' )ז, א(: 

 מקום עד נוטל זה בטלית אדוקים שנים אבהו דרבי קמיה מערבא בר תחליפא רב תני
 אבהו רבי ליה מחוי בשוה חולקין והשאר מגעת שידו מקום עד נוטל וזה מגעת שידו

 מגעת שידו מקום עד נוטל זה קתני ולא בהדדי דפלגי דקתני מתניתין אלא ובשבועה
 אמר רב פפא דתפיסי בכרכשתא.לה,  משכחת היכי

 ותוס' שם פירש וז"ל: 

 יהא שלא השבועה דנתקנה כיון ישבע מגעת שידו במה דאף ווההששאארר' גרסי דלא נראה
 .תתוופפסס  ששההוואא  בבממהה  אאףף  ייששבבעע זה מטעם ותוקף הולך אדם

שהרמב"ם חולק על התוס', וצריך ביאור בדברי הרמב"ם שהרי סברת התוס' הוא נמצא 
, ליתו של חבירובטיהא כל אחד הולך ותוקף טעם השבועה הוא שלא שאם  ,סברא פשוטה ביותר

מדוע יטול מי שאדוק בטלית את מה שבידו ללא שבועה, וא"כ מה הועילו חכמים בתקנתם, הרי 
 ו ויטול את מה שבידו ללא שבועה.כל אחד יתקוף בטליתו של חביר

 . הוא ששבועת המשנה הוא כעין שבועת הנוטליםויש לבאר דשיטת הרמב"ם 

 שבועות מד, ב: במיוסד על המשנה 
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כל הנשבעין שבתורה, נשבעין ולא משלמין. ואלו נשבעין ונוטלין, השכיר, והנגזל, 
 והנחבל, ושכנגדו חשוד על השבועה, והחנוני על פנקסו.

, שיש שבועת הנוטלין ישמדרבנן ושכל שבועות מדאורייתא הם שבועת הנפטרין  והיינו
 לאדם להוציא ממון מחזקת חבירו באופנים מסויימים בשבועה בלא ראי'.

 ד.

יש לחקור במשנתינו במקרה ד"שנים אוחזין" אם הוא שבועת הנפטרים או שבועת הנוטלין ו
ה רק כדי לפטור עוצריך שבו ה גמורה,בחזקהטלית  חצי יש "אכלומר של אפשרמצד אחד  –

 חזקהאף שאינה  אותו מטענת חבירו, ולאידך גיסא יש לומר שלשניהם יש חזקה על כל הטלית,
ובמילא צריכים שבועת הנוטלין בכדי  גמורה אלא כאילו יש לכל אחד חצי חזקה בכל הטלית,

 בטלית.מחזקת האחר  להוציא החצי

כמ"ש  בר באוחזין בכרכשתאומשנתנו מדב הרי –ועפ"ז יש לבאר מחלוקת התוס' והרמב"ם 
הטלית. אמנם  כליותר מלחבירו, והיינו שלשניהם יש חזקה על  הזל, שבמקרה זו אין כח בגמ'

אם  אבל ולכן צריכים שבועה. היות חזקותיהם סותרות זו את זו נמצא שיש גרעון בחזקותיהן
באופן שחלק זה הוא בידו יותר ממה שחבירו תפוס הטלית מאחד חלק כל ד ביו "אדוקין", שהי

הרי על זה לכתחילה לא תקנו תקנת השבועה,  מהאחר,הוא יותר מוחזק  בזה הרי בו מבחוץ,
, שאף שתקנו תקנת השבועה שלא יהא כל אחד ונמצא .המוציא מחבירו עליו הראי' והדין הוא

, ולכן רק במה ששניהם תפוסים בשוה יש לו עת הנוטליןהוא שבותוקף וכו', אבל גדר השבועה 
 להשבע וליטול.

שיש  כי ממ"נ אושניהם מוחזקין בכל הדבר, ש לפרשא"א י"ל שמשא"כ לפי שיטת התוס' 
ולכן אנו רואים טלית זו שחצי' בחזקה גמורה של זה להן חזקה גמורה, או שאין לו חזקה כלל. 

 .דוקיןלמה שאאוחזין מה ש ביןנפקא מינה אין  בדין השבועה ובמילאוחצי' לזה. 

כי כתב "דשניהם מוחזקין בה",  הרמב"םע"ד הוא כאן לפרש ששיטת רש"י  נראהולכאורה 
דהאי ומשמע מפשטות לשונו ששניהם מוחזקים בכל הטלית. וכן כתב להלן ב, ב ד"ה בשבועה "

 ".תפיס בכולה והאי תפיס בכולה
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 ה.
 רש"י:ועפ"ז אולי יש לבאר בכוונת 

הי' קשה לרש"י איך אמרה המשנה "שנים אוחזין בטלית... יחלוקו", הרי יש אופן שבו יהי' 
הדין באופן אחר כמ"ש בברייתא שבדף ז' "שנים אדוקין בטלית... זה נוטל עד מקום שידו 
מגעת", והמשנה הרי מדברת רק באופן מסויים מאוד שאוחזין בכרכשתא, ולכאורה הדין 

 עיקרי ואיך השמיטה המשנה.  דאדוקין הוא דין

", דהיינו שבתיבת "אוחזין" רמזה המשנה דוקא אוחזין -שנים אוחזין בטלית ועל זה תירץ "
שאין זה תפיסה גמורה בחלק מסויים בטלית והוא תפיסה מבחוץ בכרכשתא, אבל ב"אדוקין" 

 יהי' הדין באופן אחר. 

", דאוחזין פירוש בה יותר מזהדשניהם מוחזקים בה ואין לזה כח וזהו שממשיך רש"י "
 אחיזה מבחוץ, ששניהם מוחזקים "בה", היינו בכל הטלית בשוה.

ועל זה המשיך לבאר רש"י מדוע ישתנה הדין כשהם אדוקין ואינם אוחזין ומוחזקין בה בשוה 
שאילו היתה ביד אחד לבדו הוי אידך המוציא מחבירו ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו " -

", דהיינו שלהוציא מחזקת אדוקין א"א בשבועה כמו שא"א מאוחז ן זה ליטול בשבועהואינו נאמ
 יחידי.  

ביאור, דסוף סוף דין עיקרי כזה של "אדוקין"  ואולי בא לומר עוד ענין, שלכאורה עדיין צריך
איך בא ברמז, אדרבה הי' להמשנה ללמד דין אדוקין ולהשמיענו הדין דאוחזין ברמז, ועל זה 

שאם לאחד יש כח בה יותר מזה, הרי זהו דין פשוט כמו שאילו היתה ביד אחד לבדו,  ממשיך,
 שא"א להוציא מחזקתו ללא ראי', וזה אין צריך המשנה להשמיענו כ"כ.

 ו.

 עיין בתוספתא ריש ב"מ: –ואולי יש להוסיף עוד 

  .וזה נוטל עד מקום שתפוס ,זה נוטל עד מקום שתפוס ,שנים אוחזין בטלית

ו, שהתוספתא מדבר בדין אדוקין אבל נוקט לשון אוחזין, נמצא שבתוספתא "לאו והיינ
 דוקא אוחזין", אלא הכוונה "אדוקין", אבל במשנה אומר רש"י "דוקא אוחזין" דלא כהתוספתא.

 : לפ"ז כל הדקדוקיםמובן ו

ושהמשנה  ,מאי חידושא "והא אוחזין קתני"? מובן בפשטות שהוא לאפוקי מ"אדוקין" (א
 . מסויים של הטלית שדינו חלוק מאם היתה ביד חבירו חלק ,באחיזת כרכשתא דוקאעוסק 
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לשלול אדוקים, ובסיפא בא לדמות דין אדוקים התחיל בשתים וסיים בא'? בהרישא בא   (ב
 לדין אוחז יחיד.

וכי עד השתא לא ידעינן שהמוציא מחבירו עליו הראי' בכל דוכתי?  ומאי קמ"ל בפירוש (ג
מדוע אין במשנה דין אדוקין כי הוא מדין המוציא מחבירו שאינו חידוש אדרבה בא לבאר 

 משנתנו.

שלכאורה הי' לו לרש"י לומר דוקא שניהם אוחזין דהוי קאי לישנא ד"דוקא" על מה  (ד
כשאחד מחזיק  לשלולששניהם אוחזין לאפוקי אם הוא ביד אחד לבדו? אבל אין רש"י בא 

 . אדוקיןרק בא להוציא 

נה )טו"נ ט, ז( שהרמב"ם נקט "כלי" בדין משנתנו ולא טלית, שיהי' הדין ]ראה במגיד מש
שלכאורה אינו מדבר " טלית"שרש"י מעתיק את המילה ואולי יומתק לפ"ז  יחלוקו בכל אופן,

אוחזין הוא רק בטלית, אבל בכלי לא שנא כמה דבזה בפירושו. אמנם לפי הנ"ל מובן שכל הדיוק 
 .משנה שם ומרומז בגמ' )ז, א([, כמ"ש במגיד הוא תפוס בכלי
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 )ב, א( אוחזין
 הת' מנחם מענדל בראנער

 ציון הכהן ראדאל-הת' יעקב בן

 : (שו"ע קלח, אבו)טוען ונטען ט, ז הלכות רמב"ם כתב ה א.

שנים שהיו אוחזין בכלי אחד... או יושבין בצד ערמה של חטים המונחת בסמטא או 
וזה אומר הכל שלי, כל אחד משניהן נשבע בנקיטת בחצר של שניהם, זה אומר הכל שלי 

 חפץ שאין לו בזה הדבר פחות מחציו ויחלקו.

היינו, הרמב"ם סובר שדין יחלוקו אינו רק בשנים שאוחזין כלי, אלא אפילו אם רק יושבים 
 בצד ערימה של חיטים, גם בזה שייך דין יחלוקו בשבועה המבואר במשנה דריש בבא מציעא.

 בהגהות מיימוני שם: וכתב לבאר זה

 מתוך לשונו נראה דעתו... דלאו דוקא אוחזין...

דהיינו, שלדעת הרמב"ם יחלוקו בשבועה אינו דין השייך רק כששני בעלי הדין אוחזין 
 הממון, ומה שמשנה נאמר "שנים אוחזין" הוא לאו דוקא. 

 רשב"ץ בשטמ"ק ג, א: וכן כתב ה

 תפס ללא תפס...הרי שאינו מסכים לשיטת ר"ח שחילק בין 

דהיינו, ידוע קושיית הראשונים מדוע מצינו שב"שנים אוחזים בטלית" הדין הוא יחלוקו 
בשבועה כמ"ש במשנה, ובב"ב דף לד, ב מצינו ב"ההוא ארבא דהוו מינצו עלה בי תרי" שהדין 
 הוא "כל דאלים גבר". ותירצו בשם רבינו חננאל )או כמ"ש בתוס' ב"ב "רבינו תם"( ש"אוחזין

 שאני", ובלשון התוס' )תוד"ה ויחלוקו ב"מ ב, א(:

וי"ל דאוחזין . תימה דמאי שנא מההיא דארבא דאמר כל דאלים גבר פרק חזקת הבתים
 ...שאני

דהיינו, שדין המשנה "שנים אוחזין...יחלוקו" הוא משום ש"אוחזין", אבל באם לא היו 
לקו על זה כמ"ש בתוד"ה ההוא בבא אוחזין בטלית, הי' הדין כל דאלים גבר. ויש ראשונים שח

 בתרא לד, ב:

בארבא כיון דאיכא רמאי  ...ואדשמעתין איכא לשנויי... ולריב"א נראה דלאו דוקא אוחזין
  ...לא יחלוקו אלא הוי דינא כל דאלים גבר
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 נמצא ב' אופנים בביאור דין המשנה:

 אוחזין דוקא ולכן יחלוקו. –ר"ח ור"ת  (א

ואפילו בלא אוחזין יחלוקו, אא"כ אנו יודעים שאחד מהם  אוחזין לאו דוקא, –ריב"א  (ב
 משקר במזיד )"ודאי רמאי"(.

והגהות מיימוני והרשב"ץ שניהם סבורים שהרמב"ם סובר כדעת ריב"א, כי מזה שפסק שגם 
 בשנים שיושבים בצד ערימה ג"כ נאמר דין יחלוקו, מוכח ש"אוחזין לאו דוקא".

 חו"מ קלט, ו: ב כתב טורב. אבל ה

אפשר שרצונו לומר כיון שמונחת בסימטא שהוא מקום הראוי לקנות, ושניהם יושבים 
 בצדה, חשוב כאילו שניהם מוחזקים בו:

דהיינו, דיתכן דגם הרמב"ם מודה לחילוק של רבינו חננאל שיחלוקו הוא מצד שאוחזין, ומה 
נחשב ל"אוחזין", שכתב שגם ביושבים בצד ערימה יהי' הדין יחלוקו הוא מטעם פשוט כי גם זה 

 כי מוחזקים הם בערימה על ידי ישיבתם שם בסמוך.

", ב' בצד ערמה של חטיםא' " רמב"םולכאורה פירוש הטור מוכח בדברי הרמב"ם כי כתב 
", ומזה שהצריך שיישבו שם בצדה, וגם שתהי' או בחצר של שניהםג' " ",המונחת בסמטא"

ים כמוחזקים בו. אבל אם הי' הרמב"ם סבור מונחת שם נראה ברור שכוונתו שעל ידי זה נחשב
שגם בלא אוחזין הדין יחלוקו כריב"א למה הצריך שיהיו בצד הערימה ותהי' מונחת במקום 

 מסויים.

אלא שצריך ביאור מהו הסברא שע"י שהם יושבים בצד הערימה והיא מונחת בסמטא או 
 בחצר של שניהם נחשבים הם כמוחזקים בו.

 כי' ומתנה ד, ט: ז והנה הרמב"ם בהלכות

ארבע אמות של אדם שהוא עומד בצדן קונין לו בסמטא או בצדי רשות הרבים או בחצר 
 שאין לה בעלים, אבל ברשות הרבים או בשדה חברו אינו זוכה עד שיגיע מתנה לידו.

דהיינו שמי שרוצה לעשות קנין בסמטא יכול לקנות ע"י שיהי' החפץ בד' אמותיו, אבל זהו 
רק בסמטא ולא ברשות הרבים. ולפ"ז יש לומר שלזה נתכוון הרמב"ם במה שכתב שהערימה 
היא בסמטא והם בצדה, היינו שכל אחד יכל לקנותה שם ע"י שהגיעו בסמוך אל הערימה בד' 

 אמות. 

 יהם, כתב הרמב"ם בהלכות גזילה ואבידה יז, ח: וכן בחצר של שנ
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חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. ואם נפלה בה מציאה הרי היא של בעל החצר. 
במה דברים אמורים בחצר המשתמרת. אבל בשדה וגנה וכיוצא בהן אם היה עומד בצד 

 שדהו ואמר זכתה לי שדי זכה בה.

 ם לזכות מדין "חצר המשתמרת" לכאורה. דהיינו, שעל ידי שהם עומדים שם בחצר יכולי

 וכן משמע בס' נתיבות המשפט )קלח, א( על דין זה:

 ...ועכצ"ל כיון דמיירי בסימטא דד' אמות של אדם קונין לו והווין שפיר מוחזקין...

ומכל זה לכאורה נראה שכוונת הרמב"ם שע"י ישיבתם שם הם מוחזקים בערימה זו. וא"כ 
 צריך ביאור:

 הגהות מיימוני והרשב"ץ לסברת הטור שכוונת הרמב"ם ל"אוחזין".מה יענו ה (א

"אפשר שרצונו לומר", הרי לכאורה  –מדוע כתב הטור סברתו רק שלא באופן מוחלט  (ב
 מוכח כדבריו.

 ג. ונראה לבאר בזה:

דהנה לבאר החילוק מדוע באוחזין אמרו חכמים "יחלוקו" משא"כ כשאין אוחזין "כל דאלים 
 ביאורים:גבר", מצינו ב' 

 תד"ה ויחלוקו: ב

דאוחזין שאני, דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החצי, דאנן סהדי דמאי דתפיס 
 האי דידיה הוא.

דהיינו, שהאחיזה והחזקה של כל אחד בטלית מוכיח שעל כל פנים חצי הטלית שלו, 
 ס"א: ב כתב רא"שוממילא הדין הוא יחלוקו. אבל ה

דם חשבינן ליה שהוא שלו אע"פ שאחר מערער ואומר שלי דכל דבר שאנו רואין ביד א
הוא... הלכך אי אפשר לפסוק כאן דין כל דאלים גבר... דהתם שאני, שאין אחד מהן 
מוחזק בדבר שמערערין עליו, ואין ב"ד מחוייבין למחות למי שבא ליקח דבר שאין אנו 

הן דין חלוקה שמא יודעין של מי הוא והוא אומר שלו הוא, הלכך אין ראוי לפסוק ל
 נפסיד לאחד מהן שלא כדין.

ויותר ראוי לומר להם שכל מי שתגבר ידו בכח או בראיות שיזכה, וסומכין על זה שמי 
שהדין עמו קרוב להביא ראיות, ועוד שמי שהדין עמו מוסר נפשו להעמיד את שלו בידו 

הטלית אנו יותר ממה שמוסר האחר נפשו לגזול... אבל הכא דשניהם מוחזקין בגוף 
 מחוייבין למחות שלא יגזול האחד את חבירו.
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דהיינו, שמה שהדין הוא יחלוקו ב"אוחזין" הוא משום שב"אוחזין" אי אפשר לפסוק "כל 
שאין אחד מהן ", משא"כ כ"אנו מחוייבין למחות שלא יגזול האחד את חבירודאלים גבר" כי "

חות למי שבא ליקח דבר שאין אנו יודעין אין ב"ד מחוייבין למ" –" מוחזק בדבר שמערערין עליו
 ."של מי הוא

 נמצא ב' ביאורים במה שדין יחלוקו תלוי ב"אוחזין" דוקא:

שע"י האחיזה יש לנו ראי' שעל כל פנים חצי הטלית שלו, ולכן דינו שיטול  –ביאור התוס'  (א
 חצי הטלית.

אנו נמצא מי שמוציא ממנו נחשב כגוזל, ולכן  ,טליתבמוחזק שע"י ש –ביאור הרא"ש  (ב
. ומכיון שא"א לפסוק "כל דאלים גבר" לכן מחוייבין למחות שלא יגזול האחד את חבירו

 פוסקים יחלוקו.

 ד. ולפ"ז אולי יש לבאר את דעת ההגהות מיימוני והרשב"ץ:

אבל  לדעת התוס' מה ש"אוחזין שאני" הוא משום שיש ראי' והוכחה שהטלית של האוחז,
בשנים שיושבים בצד ערימה של חיטים איזה ראי' יש שהערימה שייך להם. אדרבה, בסמטא 
ובחצר של שניהם יש להם רשות לשבת בצד הערימה ואין האחר יכול לסלקם משם, א"כ איזה 
ראי' יש כאן שהערימה שלהם. בשלמא בשנים אוחזין בטלית, ההוכחה היא שהטלית היא של 

' שלו איך הוא תופס בו, ואין אנו אומרים שסתם אדם הוא אוחז בגזילה האוחז מזה שאם לא הי
כשלא ראינו שגזל, ומזה הראי' שהוא שלו. אבל בערימה, יש רשות לשניהם לשבת בצדה אף 

 אם הערימה שייך להאחר, ומה הראי' שהוא של שניהם.

קא". ומה ולכן הוכרחו ההגה"מ והרשב"ץ לחדש שהרמב"ם סובר כריב"א ש"אוחזין לאו דו
ששאלנו לעיל, דאם "אוחזין לאו דוקא" א"כ למה כתב הרמב"ם שהם יושבים "בצד" הערימה, 

 והיא מונחת "בסמטא", הרי גם בלאו הכי צריך להיות הדין יחלוקו לפי שיטה זו.

יש לומר, שהם יסבירו שדעת הרמב"ם הוא שאף שא"צ שיהיו אוחזין כדי שנפסוק יחלוקו, 
ודאי רמאי", מ"מ לא נפסוק להם כן אלא אם כן הם יכולים לקנות ממון זה, ורק צריך שלא יהי' "

דבלאו הכי, למה לבי"ד לפסוק דין יחלוקו לבעלי הדין שאין להם שום תביעה על הממון. אבל 
כשיכולים לקנותו כי הוא בחצרם או בד' אמות שלהם, א"כ יש לכל אחד מהם תביעה ע"ז, 

 וממילא צריכים לפסוק יחלוקו. 

ויתכן שההוא ארבא היינו ג"כ באופן שכל אחד הי' לו יכולת לזכות בארבא, ולכן הוצרך ]
ריב"א לחלק ששם הי' "ודאי רמאי". או יתכן שלהרמב"ם החילוק הוא באופן אחר, ששם לא 
יכלו לזכות בו ולכן הדין "כל דאלים גבר", משא"כ כשיש יכולת לכל אחד לזכות בה הדין יהי' 

 אפשר לומר כן[.יחלוקו, וצ"ע אם 
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אבל הטור יתכן שסבר כדעת אביו הרא"ש ש"אוחזין שאני" כי "אנו מחוייבים למחות" וא"א 
לפסוק "כל דאלים גבר", וא"כ יתכן שטעם זה מספיק שמוחזקין בזה שיושבים בצדה ויכולים 
לקנותה, אף שאין שום הוכחה מזה שהוא שלהם, מ"מ אולי גם כאן זב מספיק ש"אנו מחוייבים 

 האחד את חבירו, וא"א לפסוק "כל דאלים גבר".  למחות" שלא יגזול

דכל דבר שאנו רואין ביד אדם חשבינן ליה שהוא שלו אלא שתחילת דברי הרא"ש הוא ש"
", ולכן מי שיגזול ממנו "אנו מחוייבים למחות", ובפשטות אע"פ שאחר מערער ואומר שלי הוא

ודשת כי מנין לנו שבלא חזקה אי אפשר לומר כן על מי שיושב בצד ערימה. ועוד שסברא זו מח
 מוכחת, יש כאן גדר חזקה שמספיקה לזה שא"א לפסוק כל דאלים גבר. 

אלא, שיתכן שיסבור הרמב"ם שאין צריך שיהי' בידו ממש, ומספיק שיהי' יכול לקנות כדי 
 שנזדקק להכריע ביניהם את הדין, ויחלוקו. ואולי מטעם זה כתב הטור "אפשר שרצונו לומר".
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 )ב, ב( נאמנות בעל המקח
 הת' חיים יהושע רייצעס

 הת' שלום דובער בוימגארטען

  א.

 א: טושו"ע סי' רכב,הובא ברמב"ם הלכות מכירה פ"כ ה"ד ו

נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי, אימתי בזמן שהמקח יוצא מתחת 
ודינו בעדות זו כדין כל ידו, אבל אם אין המקח יוצא מתחת ידו הרי הוא עד אחד בלבד 

אדם שהרי אינו נוגע בעדותו. לפיכך אם נטל הדמים משנים ונטל מאחד מדעתו ומאחד 
בע"כ ולא ידע ממי נטל מדעתו וממי נטל בע"כ, בין שהי' המקח בידו בין שהיו שניהן 
תופסין בו, אין כאן עדות כלל וכל אחד משניהן נשבע בתקנת חכמים בנקיטת חפץ 

 קח וחצי הדמים.ונוטל חצי המ

 ואינו מובן: 

נטל "שכסיבה לזה וכו' כ למה בגלל שנאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי ",לפיכך"א( מהו 
. , לכאורה הם שני הלכות נפרדות, ומהו ההמשך"אין כאן עדות כלל ..ולא ידע.. ..הדמים משנים

 (אבן האזלס' כן הקשה ב)

הרי  החילוק בדין אם לקח מאחד או משנים,ב( למה אמר דוקא כשנטל משנים, לכאורה מה 
 העיקר הוא שאין כאן עדות כי לא ידע למי מכר.

 לשיטת שמקשה )ב"מ ב, ב בתוד"ה ולחזי(אפשר לתרץ כביאור המהר"ם שי"ף  וחקבד
אם  ,נפ"מ אם לקח משנים או מאחדאי למ ,שהמוכר לא זוכר", דהיינו, ולא ידע"שגורסין  התוס'

שאין הכי נמי אין נפ"מ, אבל הגמ' נקטה שלקח משנים כי  ומתרץ ו.חלוקהדין יהי' י, לא זוכר
 כשלוקח מאחד בדרך כלל זוכר, ולכן נקטו כשלקח מתרוייהו. 

ומשמע בתור הלכה, זה כי הרמב"ם כותב  ,רמב"ם, אבל זה דוחקבוהי' אפשר לומר כן 
 מפשטות דבריו שאם לא לקח משנים הדין ישתנה.

בידו המקח אם הי'  הלמאי נפקא מינ, מכרוינו זוכר למי נתרצה כלומר שא ,ג( אם לא ידע
 .הרי בפועל אינו זוכר, ששניהם תפוסין בומבידו  מקחכשה איזה סברא יש לחלק בין או לא,

ומה אומר  ,הרי פשוט אם אינו יודע אין כאן עדות "אין כאן עדות כלל"וגם מהו אמרו ד( 
 הרדב"ז(. ריו )כן הקשהבזה, והרמב"ם דרכו לקצר בדב



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  69

 ב. 

 דברי הגמ' ג, א: בהקדםהנראה לומר בזה, ו

לימא מתניתין דלא כרבי יוסי דאי כרבי יוסי הא אמר א"כ מה הפסיד רמאי אלא הכל 
אלא מאי רבנן כיון דאמרי רבנן השאר יהא מונח עד שיבא , יהא מונח עד שיבא אליהו

א רבנן התם דודאי האי מאי אי אמרת בשלמ, אליהו הא נמי כשאר דמי דספיקא היא
אמרי רבנן יהא מונח עד שיבא אליהו הכא דאיכא למימר  ,האי מנה דחד מינייהו הוא

 ...דתרוייהו הוא אמרי רבנן פלגי בשבועה

 : ד"ה ויחלוקו מסיכתיןובביאור דברי הגמ' כתבו התוס' בריש 

אבל  ולכך יהא מונח ,דהתם ודאי דחד מינייהו הוא ואין החלוקה יכולה להיות אמת...
וכן שנים אדוקים בשטר דמדמי לקמן )בבא  ,טלית דאיכא למימר דתרוייהו הוא יחלוקו

דאפשר  ,מציעא דף ז.( למתני' משום דשניהם אדוקים בו דהחלוקה יכולה להיות אמת
 ...ובמנה אין דרך שיקנה לו החצי אחרי שהוא ביד חבירו ,שפרע לו החצי

 אמנם הרא"ש כתב: 

כל היכא דאיכא למימר  יחלוקו דאיכא למימר דתרווייהו הוא... שנים אוחזין בטלית...
דתרווייהו הוא אע"ג דודאי איכא רמאי פלגי בשבועה, ובכל מידי דאיכא למימר 
דתרווייהו הוא קודם שנודע מחלוקתן, בר ממנה שלישי דקודם שנודע מחלוקתן ידוע 

 ..לנפקד שהוא של אחד מהן.

 ור כדברי אביו הרא"ש.וכן כתב הט

 שלא אומרים יחלוקו ב"מנה שלישי":בטעם ב' אופנים בביאור דברי הגמ' ואים שיש ר

 .יכולה להיות אמת כיון דאין הדרך להקנותאינה החלוקה  :להתוס' (א

 דהוא של אחד מהם. כיון דקודם חלוקתן ידוע :הרא"של (ב

 ג.
 הרא"ש: טעם על סימן קלח  והקשה בתומים

השו"ע והטור במקח בישנו ביד מוכר וקבל לטעם זה קשה דלקמן בסימן רכב הביא 
המוכר משניהם חד מדעתי' וחד בע"כ ואינו יודע לאיזה נתרצה יחלוקו, והא הוה ידוע 
. למוכר קודם מחלוקתן שאינו של שניהם כי לא קבל רק אחד מדעתי' והיינו הך דנפקד

ואם דעת הרא"ש לחלק דשם במקח וממכר יכול להיות החלוקה אמת משא"כ התם 
ין דרך שיקנה אחרי שהוא ביד אחר והוא דעת התוס', לא הי' צריך הרא"ש לחלק בהך דא
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חלוקה דקודם מחלוקתן הי' ידוע לנפקד, שהוא חלוקה וסברא חדשה מה שלא נזכר 

 בתוס' ולהשמיט עיקר סברת התוס' דשם יכול להיות החלוקה אמת משא"כ בפקדון

הרא"ש דברי התוס', ובאמת אינו  והפלפולא חריפתא נראה דבקש להכניס בתוך דברי
נראה ולא מורים דברי הרא"ש ע"ז, וצע"ג כי בדברי הרא"ש באמת בכללא דכייל גבי 

 מקח לא נזכר דין זה כשהמוכר מוחזק ולא ידע ממי קיבל ברצון וממי קיבל בע"כ.

היינו, שקשה מדוע אם המקח ביד מוכר ויודע שמכר לא' ואינו יודע למי, מדוע יחלוקו ולא 
 יהא מונח כמו במנה שלישי. 

ה כי י"ל שאין זה ממש כמו אבל לדברי תוס' אין זו קש ,ק על דברי הרא"שאבל הקשה כן ר
 מנה שלישי שיתכן שבמקח הדרך שיקנה א' חצי לחבירו, אף שהוא ביד המוכר.

 לדברי התוס', ובלשונו:  לא קיבל תירוץ זהאבל הקצות 

היכא דגבי מנה שלישי אמרינן דאין החלוקה אמת וקושיא זו תקשי נמי לדברי תוס' דכי 
ואחרי  ,כיון שידוע לנפקד שא' הפקיד כולו תו לא אמרינן שמא זה הפקיד ק"ן וזה ק"ן

וה"נ במוכר שאומר שלא נתרצה  ,כן נמי אין דרך שיקנה לחבירו החצי שהוא ביד חבירו
וא"כ  ,ד המוכרוגם אין דרך להקנות א' לחבירו את המחצית אחר שהוא בי ,אלא לאחד

 .ה"ל ממש דין נפקד

 ומתרץ: 

ומיהו לפמ"ש הש"ך דהיכא דליכא רמאי אפילו בהך דמנה שלישי נמי חולקין ע"ש א"כ 
ניחא גבי מכר בהך דסי' רכ"ב דיחלוקו דליכא רמאי דכל חד סבור לדידיה הוא דנתרצה 

 ולא קשה בין לפי' תוס' בין לפי' הרא"ש

צריך שני תנאים א( ודאי רמאי, ב( ואין  "יהא מונח"' כדי שהדין יהילפי הש"ך כלומר 
יכולה  אינה שחלוקה ,החלוקה יכולה להיות אמת, ומתי שחסר אחד מהם כגון במקח וממכר

 .הדין הוא יחלוקו ,דכל אחד סובר שלו נתרצה המוכר , אבל יתכן שאין רמאילהיות אמת

 : הקשו אחרונים()וכן  הטור שכתב בסי' ש'את שיטת אין מתרץ תי' זה אמנם 

...אבל אם אינם תובעים אותו אלא הוא אומר להם שניכם הפקדתם אצלי אחד מנה 
ואחד מאתים ואיני יודע של מי, נותן לכל אחד מנה, והמנה השלישי יהא מונח עד 

 שיתברר של מי הוא

שמביא יהי' הדין יהא מונח, וא"כ זה  אם אין ודאי רמאי, כי אין הם תובעים אותו,כלומר גם 
גם כשהמוכר מקחו בידו ויודע שמכר לא' ואינו יודע  יחלוקו הוא בסי' רכב בשם הרמב"ם שהדין

 למי, שוב צ"ע.
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 .ד
 : הביאור בדברי הגמ' "האי מנה ודאי דחד מינייהו" ובהקדים ,בכ"ז והנראה לומר

אבל , אפשרות להסתפק אולי הממון של שניהםמתי אומרים שהדין יהי' יחלוקו, כשיש לנו 
ולכן  אזי אין אומרים יחלוקו. ,דודאי דחד מינייהו הוא, כשיש לנו עדות שהחלוקה אינו אמת

, בזה שהממון שייך לא' מהם אבל לא לשניהםשמעיד  , או מי שנאמן כשני עדים,עדיםכשיש 
 יהא מונח. יהי' הדין 

יד מי לגמרי, ואנו מעמידים את הממון בנאמנים  כשהממון בידם והנה שומר ובעל מקח
ודין זה נמצא בתופסתא כאן בריש בב"מ ובקידושין דף עג, ב. ובב"מ דף ג , שהם מעידים לו

כששניהם )דלעיל( חידשה הגמ' דמשום נאמנות זו מאמינים לשומר גם כשאינו יודע. דהיינו, 
נאמן הוא בזה שהמנה השלישי הוא של א' מהם ואינו יודע למי,  מעידשומר וה ,תובעים מאתים

אנו יכולים להסתפק שמא הוא של שניהם מאחר שיש כאן כי אין  ,ואין אומרים יחלוקולגמרי 
 עדות שאינו כן.

י"ל שגם עד אחד מספיק למנוע דין חלוקה, כמ"ש הרמב"ם כאן בפיה"מ )ועיין ועד"ז 
בקצה"ח רכב, ב שביאר מדוע מונע החלוקה, הרי רק מחייב שבועה לכאורה, ולהלן יבואר אופן 

 נוסף(.

עם שעד אחד מונע חלוקה, הוא כי מכיון שיש דין נאמנות לעד אחד, אף שהוא רק והט
לחייבו שבועה, אבל נאמנות כלשהו יש כאן, וזה יספיק שלא נוכל להסתפק שמא של שניהם 
הוא. )אבל גם א"א להשביע את מי שהעד מכחיש, ומטעם פשוט, כי אם ישבע שכל הממון שלו 

רו, ואין שבועת ע"א מספקת להוציא ממוחזק, וממילא י"ל שהדין יטול כולו, וזהו נגד חזקת חבי
 יהי' יהא מונח, כי חלוקה א"א לעשות נגד העד, וגם שבועה א"א לחייב, כי הוא נגד חזקת האחר(.

, )וכמ"ש הרמב"ם בפיה"מ שאין שמכר לשנים, לא' מדעתו ולא' בע"כהמוכר  כשאומרוהנה 
ויודע  לא שנטל הדמים ממנו על מנת להחזיר לו אח"כ(,הכוונה בעל כרחו שא' זרק לו הדמים, א

  .אלא כעד אחד ,נאמינו עכ"פ שלא נעשה יחלוקו, אבל לא מדין בעל המקח ,למי מכר מדעתו

מכיון שקיבל הדמים ממנו אינו יכול לומר  ,"לזה לא מכרתי" יכול לומר והטעם הוא כי אינו
האמינוהו כי לא , ו נאמנות מדין בעל המקחשלא נתרצה לו, ולכן אין לאומר "לא מכרתי", אלא 

 כעד אחד. וא"כ כל נאמנתו, לומר לזה נתרציתי ולזה לא נתרציתי

מדין בעל המקח אינו נאמן כי אם יאמר שנטל הדמים משניהם ואינו זוכר ממי,  וממילא,
 כעד אחד אינו נאמן, כי עד אחד אינואומר שנטל משניהם, ועל מכירה כזו לא האמינוהו, וגם 

 .ה, כי אינו מכחיש אף א' מהםנאמן אלא לחייב שבועה, וכאן אינו מחייב שבוע



 72  ·  יו"ד - י"א שבט ה'תשפ"א

 ה. 

 הרמב"ם: דברי הטור את  יבארכך לכאורה ו

כשאין ו .לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי –בתחילה מבאר מהו נאמנותו של בעל המקח 
 .יהי' כעד אחד ,כל זמן שיודע למי מכר ,מקחו בידו

 .מכרתילא כיון דכל הנאמנות דבעל המקח הוא כשיכול לומר לזה  – "לפיכך"

 המקחכלומר שמכר אותו  – "שנטל הדמים משנים אחד מדעתו ואחד בע"כ"לכן במקרה 
שבזה נופל נאמנותו כבעל המקח כיון דאינו יכול לומר לזה לא  , רק שנתרצה לא' מהם,לשנים

 דנטל ממנו דמים.מכרתי כיון 

ולא ידע דייקא כי אם ידע הי' הדין שיהי'  – "ל מדעתו וממי נטל בע"כולא ידע ממי נט"
 ונאמן למנוע החלוקה.כעד אחד 

היינו, אפילו כשהמקח בידו, שאם הי'  – "בין שהי' המקח בידו בין שהיו שניהם תפוסין בו"
מוכר לא' ולא ידע למי הי' נאמן למנוע חלוקה מדין בעל המקח שנאמן לגמרי, אבל כאן שנטל 

 דמים משניהם גם כשהמקח בידו הרי הוא כעד אחד.

כי מה שאומר שאינו שייך  ,לא כעד אחדאפילו לא כבעל המקח ו – "אין כאן עדות כלל"
לשניהם אינו מכחיש בזה אף אחד מהם, ולעדות שאינה מחייבת שבועה לא האמינה התורה לעד 

 אחד כלל.

 –" ונוטל חצי המקח וחצי הדמיםוכל אחד משניהן נשבע בתקנת חכמים בנקיטת חפץ "
מכיון שאין עדות המונעת את החלוקה יש לנו לדון להם דין יחלוקו כבמתני' דשנים אוחזין 

 בטלית.

 ו.

 : ריש ב"מ בזה יומתק הלשון שכתוב בתוספתאו

השליש נאמן, אימתי  ,זה אומר כך וזה אומר כך והשליש אומר כך, והשליש נאמן משניהן
הרי הוא כאחד מכל  דויחת , אין השלישות יוצא מתחת ידומת בזמן שהשלישות יוצא

חת אדם. נאמן בעל המקח לומר לזה מכרתי את מקחי, אימתי בזמן שהמקח יוצא מת
 .הרי הוא כאחד מכל האדם ,, אין המקח יוצא מתחת ידוידו

ולכאו' הול"ל "זה השליש  ואינו מפרש מה אומר "והשליש אומר כך" איתאאצל שליש 
". והטעם י"ל שבא להשמיענו לזה מכרתי את מקחי", משא"כ במוכר כותב ו כיו"באצלי" א
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"לזה נתרציתי", אלא נאמנותו רק לומר שלאחד מכר את לומר  נאמןאינו שאצל בעל המקח 
 המקח, ורק לזה האמינוהו.

 :מכל זה הלסיכום הנפקא מינ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

מכר לאחד  מכר לשנים לאחד מדעתו ולאחד בע"כ

אין מקחו 
אין מקחו  מקח בידו  מקח בידו בידו

  בידו

 יודע למי יהא מונח יהא מונח יודע למי נאמן יהא מונח

 אינו יודע למי יחלוקו יחלוקו אינו יודע למי יהא מונח יחלוקו
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 דררא דממונא לדעת רש"י )ב, ב(
 ישראל שפיראהת' 

 בגמ' )ב, ב(: א.

... האמר ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועהלימא מתני' דלא כסומכוס דאי כסומכוס 
ולרבה בר רב הונא , אפי' תימא סומכוס כי אמר סומכוס שמא ושמא אבל ברי וברי לא אמר

אפי' תימא סומכוס כי אמר סומכוס היכא , דאמר אמר סומכוס אפילו ברי וברי מאי איכא למימר
קל וחומר הוא ומה התם דאיכא ולאו . דאיכא דררא דממונא אבל היכא דליכא דררא דממונא לא

 ,ואיכא למימר כולה למר ואיכא למימר כולה למר, דררא דממונא למר ואיכא דררא דממונא למר
הכא דליכא דררא דממונא דאיכא למימר  ,אמר סומכוס ממון המוטל בספק חולקין בלא שבועה

 .דתרוייהו היא לא כ"ש

 ומפרש רש"י: 

זה שלא כדין הוי חסרון ממון ואם נפטרנו שלא חסרון ממון שאם יפרע  -דררא דממונא 
 כדין נמצא זה חסר ולד פרתו: 

 וכוונתו מבוארת ברשב"א:

פירש רש"י ז"ל דררא, חסרון כיס, שאם תחייבנו שלא כדין הרי חסר ממון, ואם תפטרנו 
שלא כדין נמצא זה חסר ולד פרתו, כלומר לאפוקי מציאה דלאו מידי חסר, ולאפוקי 

 מהדר ליה דמי, כדאמרינן לעיל. מקח וממכר דקא

 והמהר"ם כתב:

דלפירוש רש"י יש לתמוה מה עלה על דעת התרצן דמשני התם כי אמר סומכוס היכא ...
דאיכא דררא ממונא. וכי בשביל שיש שם חסרון ממון יש להקל ליטול בלא שבועה יותר 

הוא. ולפירוש וכי לא ידע התרצן דליקשי ליה ולאו ק"ו  ,מהיכא דאין כאן חסרון ממון
רש"י יש לישב קצת דסברת התרצן היא דהיכא דאיכא חסרון ממון לא שייך מורי היתרא 

 ויש סברא לומר דיטול בלא שבועה כדאמר לעיל בהצריכותא:

ב. אלא שאחרי תירוץ המהר"ם צריך ביאור שוב, א"כ מה סבר המקשן, וכי לא ידע שבדליכא 
תאמר שסברת התרצן פשוטה יותר, עדיין צ"ב דררא דממונא איכא הוראת היתר טפי. ואם 

 מעיקרא מאי קסבר ולבסוף מאי קסבר.

 ואולי י"ל הביאור בזה בהקדים דקדוק בדברי רש"י, בדברי התרצן אמר רש"י:
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חסרון ממון שאם יפרע זה שלא כדין הוי חסרון ממון ואם נפטרנו שלא  -דררא דממונא 
 כדין נמצא זה חסר ולד פרתו: 

 שמשמע שמי שיפסיד יפסיד את כל ממונו. אבל בדברי המקשן כתב רש"י:דהיינו, 

איזה מהן שמפסיד החצי שלא כדין אתה מחסרו  -ומה התם דאיכא דררא דממונא כו' 
 ממון:

שמי שיפסיד מפסיד רק חצי ממונו, וכפשוט שהחצי האחר זוכה מדין יחלוקו. וצ"ב למה 
פרתו" או כיו"ב. או לאידך גיסא שבדברי המקשן לא אמר גם בדברי התרצן "...חסר חצי ולד 

 יאמר "איזה מהן שמפסיד, שלא כדין..." או כיו"ב. אבל השינוי מהכא להתם אומר דרשני.

ג. ואולי יש לומר בזה, שלדעת רש"י התרצן סבר דהשבועה הוא לרווחא דמילתא, דמעיקר 
"כ יש לנו להמנע מלהשביע הדין יחלוקו, ורק דהיכא דאפשר לברורי ע"י שבועה מבררינן. וא

היכא שאין צורך גמור בזה, כי אף שיש מעלה שיתכן שיפרוש הגזלן, אבל יתכן גם שיגרום 
שיפרוש הבעלים האמיתיים מחמת יראת השבועה, ולכן שאין כ"כ צורך בזה אין לנו להשביע 

 הבעלי דין.

חסרון ממון, עדיף  ולכן סבר ששבועה כזו מסתבר יותר לחייב כשאין חסרון ממון, כי אם יש
שלא נפסיד לאחד לגמרי ע"י שיפרוש מחמת יראת השבועה בדבר שיש בו חסרון, וא"צ שבועה. 
משא"כ בדבר שאין בו חסרון ממון א"כ עדיף לברר האמת יותר ע"י שבועה כי אפילו אם יפרוש 

 האמיתי אי"ז חסרון ממון אצלו.

א שיטול כל אחד חציו בלא שבועה, והמקשן סבר שאדרבה, דשבועה זו היא מעיקר הדין דא"
כי ע"י שנוטל חציו שמא מפסיד האחר, וא"כ מסתבר יותר שכשההפסד הוא חסרון ממון אצלו, 

 יותר יש לנו לעכב החלוקה לפני שישבע כל אחד מהם. 

בסגנון אחר: שבועת הנפטרין הוא כדי שיפרוש השקרן, שבועת הנוטלים אינו רק כדי 
אם אין חשש כל כך לשקרן עדיין צריך שבועה כדי להוציא מחזקת שיפרוש השקרן אלא אפילו 

 האחר. 

המקשן סבר שמעיקר הדין יחלוקו בלא שבועה, והשבועה הוא רק על מנת לברר יותר אולי 
יפרוש הגזלן, ולכן החשש הוא שמא יפרוש הבעלים ויפסיד הכל. והתרצן סבר שהשבועה הוא 

אין לנו לחלוק ממון בלא שבועה כעין שבועת כדי לעשות יחלוקו שא"א בלא שבועה, כי 
הנוטלים, ולכן החשש הוא שאם נפסוק יחלוקו בלא שבועה, אנו מפסידים את הבעלים בטענה 

 בעלמא. 
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ולכן בדעת התרצן כתב רש"י שיפסיד הכל, דהיינו שמא יפרוש הבעלים, משא"כ בדעת 
לו אם לא יפרוש, א"א המקשן כתב יפסיד חצי, כי אין החשש שמא יפרוש דוקא, אלא אפי

 להפסידו חצי בלא שבועה.

 ד. ולפ"ז יש לבאר גם מ"ש בשטמ"ק:

וזה לשון הגליון היכא דאיכא דררא דממונא לפירוש רש"י ז"ל יש לומר דהכי פירושו 
שאחד מהן מתחסר שלא כדין לא רצו לתקן שבועה דדי לו בחסרון ממונו ולא יטילו 

בשביל שמתחסר שלא כדין ניחא לו לישבע עליו גם שבועה ופריך ומה התם אדרבה 
וגם בלא סברא זו כיון שודאי  ,כדין כדי שהאחר שכנגדו יהיה עליו עונש נשבע לשקר

 .האחד נוטל שלא כדין אין לנו כח לחלוק בלא שבועה

היינו שמה שצריך לישבע  –" די לו בחסרון ממונו ולא יטילו עליו גם שבועהואולי כוונתו "ד
ו חומרא יתירה, ועדיף שיטול בלא שבועה, דהיינו, שהשבועה היא לרווחא על מה שנוטל, זה

דמילתא. אבל המקשן סבר שאדרבה הבעלים רוצים יותר שיהי' שבועה עליהם כדי שמא יפרוש 
הגזלן מחמת חומרת השבועה. היינו, שלדברי הגליון גם המקשן יבאר שהשבועה לרווחא 

 ין לנו כח לחלוק בלא שבועה. דמילתא. אבל לבסוף כתב הגליון כנ"ל, שא
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 חזקה אין אדם מעיז פניו 
 בפני בעל חובו )ג, א(

 מוריסוןהת' אהרן מאיר 

 הת' יוסף צבי קריגער

 : בגמ' ג, א א.

חזקה אין אדם מעיז פניו  ,דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע
והאי , והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז פניו ,והאי בכוליה בעי דנכפריה ,בפני בע"ח

סבר עד  ,אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה ,והאי דלא אודי ,בכוליה בעי דלודי ליה
 .ואמר רחמנא רמי שבועה עליה כי היכי דלודי ליה בכוליה ,דהוו לי זוזי ופרענא ליה

על חזקה, ובלי  דהיינו, שרבה ביאר שדין מודה במקצת שחייב שבועה מן התורה מיוסד
חזקה זו לא יתכן שבועת מודה במקצת, והוא "חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו", ולבאר 

 ענין זה יש להקדים:

 : (ח-משפטים כב, והנה בפרשת שומר חנם )

ן י־ִית ֵּ ִּֽ עֵּ  יש  ִ֨א  ֩כ ִ ִלים ֶסף֤כ ֶ  הו  ֶ֜אל־רֵּ ֹו־כֵּ מֹ  ֙אִּֽ ְׁ ֻגנ    ֔רִלש  צֵּ ִאם־יִ  יש  ָ֑הִא  יתִ֣מב ֵּ  ב֖וְׁ נ ָ  א֥מ ָ ג   ל ֵּ  ב֖ה  ש    ֥םיְׁ

ָנִִּֽים׃ ְׁ א אִ֤אם־לֹ ש  צֵּ נ ָ  ִ֙ימ ָ ג   ר   ב֔ה  ִנקְׁ ב    ב֥וְׁ ל־ה  ע  ִּֽ ֱאלִֹק  ִית֖ב   ל   אִ֥אם־לֹ יםֶ֑אל־ָהִּֽ ָ לֶ  וֹ ָ֖יד ח֛ש  מְׁ  אֶכת֥ב ִ

׃ הו  ִּֽ עֵּ ֶ  רֵּ ר־פ  ב  ל־ד ְׁ ל־כ ָ ִּֽ ע֡ע  ל־ש   ש   ל־ח   ֹור֡ע  ל־ש ֶ  מֹור֠ע  ָמ  ה֨ע  לְׁ ל־ש   ָד  ה֜ע  בֵּ ל־א  ל־כ ָ ֶ  ה֗ע  ש  ר ֤רא   ֹ֙יאמ 
י־ה ֱאלִֹק  ֚דע   ה֔זֶ  ו א֣כ ִ נֵּ  אָ֖יבֹ  יםָ֔הִּֽ ְׁ ר־ש  ב  ֶ  ֑םיֶה ד ְׁ ש  יֻען ֤רא  ִ ש  רְׁ ל ֵּ  יםֱ֔אלִֹק ֙ י  ש   נ   ֥םיְׁ ְׁ ׃ ִים֖ש  הו  ִּֽ עֵּ רֵּ  לְׁ

 : שם הביא ב' פירושים רש"יוכתב 

אשר יאמר כי הוא זה. לפי פשוטו אשר יאמר העד, כי הוא זה שנשבעת עליו, הרי הוא 
אצלך, עד הדינין יבא דבר שניהם, ויחקרו את העדים, אם כשרים הם וירשיעוהו לשומר 

 זה, ישלם שנים, ואם ירשיעו את העדים, שנמצאו זוממין, ישלמו הם שנים לשומר. 

, שאין מחיבין אותו שבועה אלא אם כן הודה במקצת, ורבותינו ז"ל דרשו כי הוא זה ללמד
 לומר כך וכך אני חיב לך, והמותר נגנב ממני:

דהיינו, שבפשוטו אין כאן דין מודה במקצת, אלא שהשומר טוען שנגנבה, והעדים מעידים 
 "כי הוא זה", ונמצא השומר כופר בפקדון.
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להיות בלשון רבים "אשר יאמרו" ויתכן שהדוחק שבפירוש זה הוא שלפי פירוש זה הי' צריך 
 כי מדובר בשני עדים. או י"ל שדוחק לומר ש"יאמר" מתיחס לעד כי אין מוזכר עדים בפסוק.

 ולכן הביא הדרש שהשומר אומר "כי הוא זה", היינו שמודה במקצת.

אבל רש"י לא כתב שמדובר במודה במקצת וכופר במקצת, אלא שמודה במקצת וטוען נגנב 
 י דרש זה משמע שרק אם יודה במקצת יתחייב שבועה על טענת נגנב.על השאר, ולפ

 רמב"ן שם: ב. ועל זה הקשה ה

וזה הענין שכתבו הרב דברי יחידים הוא ואינו כהלכה, שהשומרים אינן צריכין כפירה 
במקצת והודאה במקצת, ואפילו כשטוען טענת גנב בכל הפקדון חייב הוא לישבע 

וען טענת גנב בכל הפקדון חייב הוא לישבע שבועת שבועת השומרים. ואפילו כשט
השומרים. ועוד מתבאר בגמרא בראיות גמורות כי כשהוא כופר בעיקר הפקדון ואומר 
לא הפקדת אצלי, אם כופר בכל פטור, ואם מודה מקצת חייב שבועה, וזה לדברי הכל, 

הזה לפי מדרש  ואם כן נאמר כי הכתוב. ואף על פי שהרב אינו אומר כן בפירושיו בגמרא
חכמים הוא בטוען לא הפקיד אצלי מעולם, שאם כפר בכל פטור ואם הודה במקצת 

 וכפר במקצת חייב שבועה

וכוונת הרמב"ן שבטענת נגנבה לפי ההלכה אין צריך הודאה במקצת, וגם אם טוען שהכל 
שבועה נגנב חייב שבועת השומרים. אף שיש דיעה בגמ' )יובא להלן( שגם שטענת נגנב פטור מ

 אם לא מודה במקצת, עדיף לפרש את הכתוב לפי כל הדיעות.

ולכן מפרש הרמב"ן שהשומר מודה במקצת ואומר על השאר לא הפקיד אצלי מעולם, שאז 
חייב שבועה על השאר מחמת שהודה במקצת, אבל אילו הי' אומר על הכל מעולם לא הפקיד 

 אצלי, הי' פטור משבועה.

ש כך כי כתב בפירושו בגמ' )יובא להלן( שבטענת לא הפקיד ומסיים, שרש"י לא יכל לפר
 אצלי מעולם, יהי' חייב שבועה גם בלא הודאה במקצת, לפי ההלכה. 

ומה שפירש את הכתוב דוקא שלא לפי ההלכה, דלכאורה הי' יכול רש"י לפרש לפי ההלכה 
דה במקצת החוב, ש"כי הוא זה" מדבר בלוה, שאילו כפר בכל הי' פטור משבועה, ורק מחמת שהו

חייב שבועה על השאר, י"ל בפשטות שלפי מה שיתבאר הפי' הזה, אף שהוא להלכה, הוא רחוק 
 יותר מפשט הכתוב.

 ב"ק קו, ב: ג. דהנה איתא ב
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ואמר ר' חייא בר אבא א"ר יוחנן הטוען טענת גנב בפקדון אינו חייב עד שיכפור במקצת 
ופליגא דר' חייא בר יוסף, דאמר ר'  ה".ויודה במקצת, מאי טעמא דאמר קרא "כי הוא ז

 חייא בר יוסף עירוב פרשיות כתוב כאן, וכי כתיב "כי הוא זה" אמלוה הוא דכתיב.

 רש"י שם: וכתב 

פסוק שהוא מפרשה אחרת נתערב בזו שאינו מקומו דהאי כי הוא זה  -עירוב פרשיות 
דון בלא הודאה באם כסף תלוה הוה ליה למכתביה דהתם קאי דאילו בהך פרשתא דפק

 במקצת מחייב:

 :(פטים שם, כדדהיינו ש"כי הוא זה" שייך למה שנאמר להלן בענין הלואה )מש

ףִ֣אם־כ    ְלו   ׀ ס  ִ  ה֣ת ַּ מ  ת־עַּ ָעִני ֗יא  ֶֽ ת־ה  ָ ֙ א  ֹנש    וֹ ֖ל ה֥לֹא־ִתְהי   ךְ ִ֔עמ  ימ ה֑כ ְ א־ְתש ִ ן֥לֶֹֽ ְך׃ יוָ֖עלָ  ו  ֶֽש    נ 

במקצת, משא"כ בפקדון, אין חיוב השבועה ודוקא בהלואה חיוב השבועה תלוי בהודאה 
 תלוי בהודאה במקצת דוקא. והטעם לזה מבארת שם הגמ':

ומאי שנא מלוה, כדרבה דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה במקצת הטענה ישבע, 
חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, והאי בכולי בעי דנכפריה והאי דלא כפריה 

... וגבי מלוה הוא דאיכא למימר הכי אבל גבי פקדון מעיז משום דאין אדם מעיז פניו
 ומעיז.

 רש"י שם: וב

 -דעקרינן לקרא מדוכתיה, ומוקמינן ליה עלה: כדרבה דאמר רבה  -ומאי שנא מלוה 
אין אדם מעיז פניו בפני זה שעושה לו טובה, הלכך היכא דכפר הכל פטור משבועה, דאי 

יה, והיכא דמודה מקצת בכולה בעי למכפריה, לאו קושטא בהדיה לא הוה מצי למכפר ב
 -דאין כאן טובה: מעיז ומעיז  -והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיז: אבל בפקדון 

 הלכך אפי' כפר בכוליה, רמיא רחמנא שבועה עליה:

והיינו, מכיון שהתורה מחייבת השבועה רק כשהודה במקצת, על כרחך צריך להיות חילוק 
רה במקצת, שבכפירה בכל יש פחות חשש שקר וסיבה לחייב שבועה, בין כפירה בהכל וכפי

ובכפירה במקצת יש יותר חשש שקר וסיבה לחייב שבועה, וזה לא שייך אלא בהלוואה, אבל לא 
בפקדון. ולכן הכתוב שמתנה את חיוב השבועה בהודאה במקצת, על כרחך מדבר בהלוואה ולא 

 הלוואה. בפקדון, ועוקרים הכתוב מפרשת פקדון לפרשת

ומבאר, דהחילוק בין כפירה בהכל לכפירה במקצת הוא רק כשכופר במי שעשה לו טובה, 
ואזי אם כופר הכל ניכר שאומר אמת שאין אדם מעיז לכפור במי שעשה לו טובה, אבל כשכפר 
במקצת יש לחשוש שמשקר. אבל בפקדון אין חילוק בין מי שכופר הכל למי שמודה במקצת, 
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יכרת יותר לאמיתית מהאחרת, כי במי שהפקיד אצלו ולא עשה לו טובה, אדם ואין טענה אחת נ
 מעיז לכפור הכל כמו שמעיז לכפור במקצת.

ד. ולפ"ז נמצא שלדעה זו בשומר אין חיוב שבועה תלוי בהודאה במקצת, כאילו לא נכתב 
 "כי הוא זה" בפרשה זו כלל, וחיוב השבועה הוא גם בכופר הכל. וכן כתב רש"י שם:

 לכך אפי' כפר בכוליה, רמיא רחמנא שבועה עליהה

וזהו כוונת הרמב"ן לעיל שרש"י דעתו שלהלכה שומר חייב שבועה בכופר הכל אף בטענת 
 מעולם לא הפקדת אצלי.

 בשם רש"י: (סימן פזוכן הביא הטור )חו"מ 

פירש"י שאין כופר הכל פטור מן התורה אלא בהלואה, שתבעו מנה הלויתיך, אבל תבעו 
קדון שהפקיד בידו אפילו כפר בכוליה חייב לישבע מן התורה. אבל אין דעת הרמב"ם בפ

כן... וכן פירש רבי יצחק שאף בפקדון אם כופר בכל ואומר אין לך בידי כלום פטור מן 
התורה, ולזה הסכים א"א הרא"ש ז"ל:

 : חלקו על רש"י רא"ש ב"ק שם סימן כחוהנה התוס' שם וה

...עירוב פרשיות כתוב כאן... וקרא ד"כי הוא זה" האמור בשומר חנם קאי נמי אפרשה 
דאם כסף תלוה את עמי, וכי כתיב כי הוא זה בטענה דלא שייכא אלא במלוה, דהיינו 
כפירה והודאה הוא דכתיב, ובין במלוה ובין בפקדון, אבל בטענה דלא שייכא אלא 

ם שנגנבה, שומר שכר ושוכר שנאנסה, ושואל בפקדון, כגון שבועת שומרין, שומר חנ
 שמתה מחמת מלאכה, אפי' כופר הכל חייב. 

ומ"ש מלוה כרבה, דאמר רבה מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע יהא 
נאמן בלא שבועה במיגו דאי בעי כופר הכל או נילף מהכא דלא אמרי' מיגו בשום דוכתי, 

שיודע שהוא משקר, והוא הדין נמי בפני המפקיד חזקה אין אדם מעיז פניו בפני ב"ח, 
לכפור הכל... אבל מודה מקצת ליכא העזה דעביד לאשתמוטי, הלכך לא אמרינן מיגו. 
ובמלוה פי' טענה דלא שייכא אלא במלוה דהיינו כפירה והודאה, הוא דאינו מעיז לפי 

יז הלכך אפי' שכנגדו יודע שהוא משקר, אבל בטענה דלא שייכא אלא בפקדון, מעיז ומע
כופר בכל חייב, דאי הוה כופר בכל פטור מודה מקצת פטור במיגו דכופר בכל כיון דליכא 

 העזה, וקי"ל כרבי חייא בר יוסף...

היינו, שהרא"ש מבאר את הגמ' באופן אחר מרש"י, שבטענה שהמלוה מכיר בשקרו שייך 
ומכיר בשקרו וממילא חייב  "חזקה אין אדם מעיז פניו", אבל בטענת נגנבה אין המפקיד יודע

בלא הודאה במקצת. אבל בטענת לא היו דברים מעולם, אין חילוק בין מפקיד למלוה ששניהם 
 מכירים בשקרו, וא"כ כופר הכל עדיף ממודה במקצת, ולכן פטור משבועה. 
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 נמצא שיש ב' ביאורים ב"חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו":

 רש"י. –שה לו טובה א( שאינו מעיז פניו במי שע

 תוס' והרא"ש. –ב( שאינו מעיז פניו להפסיד ממון תובעו כשמכיר בשקרו 

והנפק"מ הוא בכופר הכל בפקדון, לפי רש"י אין כאן חזקה כי לא עשה לו טובה, משא"כ 
 לדעת התוס' והרא"ש יש כאן חזקה.

יבות "כי הוא זה" ה. לכאורה פירוש תוס' והרא"ש עולה יפה בכתוב, כי אין צריך לעקור הת
", היינו שמיירי בטענת כפירה ולא קאי נמי אפרשה דאם כסף תלוה את עמימפרשת שומר, רק "

 טענת נגנב.

וכי כתיב "כי הוא זה"  אבל הדוחק שבפירושם הוא בלשון הגמ' "עירוב פרשיות יש כאן,
הוא בין טענת  א... אבל גבי פקדון מעיז ומעיז", דלפי פירושם עיקר החילוקאמלוה הוא דכתיב

נגנב לטענת לא היו דברים מעולם, ולא בין מלוה לפקדון. ועוד שלכאורה הי' אפשר לומר 

ר־פ   בפשטות שהכתוב " בַּ ל־ד ְ ל־כ ָ ֶֽ ע... ֡עַּ ַּ ר רֲ֤אש   ש  י־ה ֹ֙יאמַּ ה" מיירי בטענת לא היו דברים ֔ז   ו א֣כ ִ

א   ֚דעַּ מעולם, ואין צורך לומר שמדבר במלוה דוקא. ומה שכתוב " ֵניה   אָ֖יבֹ  ים֔לִֹק ָהֶֽ ְ ר־ש  בַּ  ֤רֲאש    ֑םד ְ

יֻען ִ ְרש  לִֹק ֙ יַּ ל ֵ  ים֔א  ַּ נַּ  ֥םְיש  ְ " מדבר בטוען טענת גנב.  ִים֖ש  הו   ְלֵרֵעֶֽ

אבל על פירש"י קשה כמו שהוכיחו התוס' שם מכמה מקומות ששומר פטור בכופר הכל. 
כפר בכולי'", היינו ולכאורה יש לעיין בכוונת רש"י, דהי' אפשר לומר שכוונת רש"י "אפילו 

ר' חייא בטענת נגנב הכל, שבזה הרי חולקים ר' חייא בר אבא ור' חייא בר יוסף. ולכאורה דעת 
שבטענת נגנב אין צריך הודאה במקצת, אבל בטענת לא היו דברים מעולם )או החזרתי(  בר יוסף

 יתכן שיודה שגם בזה צריך הודאה במקצת.

ת לכפירה בכל לפוטרו בשבועה כשמדובר בפקדון, ואף שלכאורה נתבאר שאין שום עדיפו
מ"מ עדיין הי' אפשר לומר שאין גם מקור לחייבו שבועה, כי השבועה האמורה בפרשת שומר 

ל ֵ ...יש  ָ֑הִא  יתִ֣מב ֵ  בְ֖וֻגנ ַּ הוא על טענת נגנב כמ"ש שם " ַּ נַּ  םְ֥יש  ְ הו   ִים֖ש  ", אבל מנין שיתחייב ְלֵרֵעֶֽ
מעולם. ואם חייב שבועה בטענת כפירה גמורה הוא משום שבועה על טענת לא היו דברים 

שנלמד מפרשת מודה במקצת בהלוואה, ואם נלמד משם, יתחייב רק במודה במקצת כמו 
 בהלוואה.

אלא שהרמב"ן והטור מיאנו בזה והבינו את פשטות דברי רש"י שכוונתו לומר שחייב שבועה 
 בכל כופר בפקדון.
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 )ד, א( הילך בפקדון
 דובער פלברמןהת' שלום 

 הת' דניאל אליהו נמדר

 בגמ' )ד, א(:

ורב ... איתמר דאמר ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ' זוז והילך חייב
ששת אמר הילך פטור מ"ט כיון דאמר ליה הילך הני זוזי דקא מודי בגוייהו כמאן דנקיט 

 את מקצת הטענהלהו מלוה דמי באינך חמשים הא לא מודי הלכך ליכא הוד

 :רש"יוכתב 

לישבע על השאר ולא אמרינן הני  -חייב  לא הוצאתים והן שלך בכ"מ שהם: -והילך 
דקמודי ליה בגוייהו הואיל ואיתנהו בעינייהו כמאן דנקיט להו דמי אלא כשאר מודה 

 במקצת הוא וחייב:

 וכתב על זה הר"ן:

משמע דאי אמר הילך מעות  והילך פירש"י ז"ל לא הוצאתי' והם שלך בכל מקום שהם.
אחרי' תחתיהם אע"ג דנקט להו בבי דינא ובעי למיתבינהו לאו הילך הוא וא"כ הילך לא 
משכחת לי' אלא בפקדון לפי שהפקדון ברשות בעליו הוא בכל מקום שהוא ואותן מעות 
בעצמם של מפקיד הן אבל במלוה לא משכחת לה שאפילו ישנן לאותם מעות שהלוה 

צי למימר לו הרי שלך לפניך בכל מקום שהן דהא מסקי' בפ"ב דקדושין לו בעין לא מ
גבי הא דמקדש במלוה אינה מקודשת דמלוה אעפ"י שהוא בעינא ברשות לוה הוא לא 
ברשות מלוה כלל לא לחזרה ולא לאונסי' וכיון שכן היאך יאמר לו שהן שלו בכל מקום 

לא בפקדון אבל לא במלוה ואין שהן אלא וודאי לדברי רש"י ז"ל הילך לא משכחת לה א
כן דעת הגאונים ז"ל שהם הסכימו דהילך איתא בין במלוה ובין בפקדון דבמלוה כל זמן 
שהן בידו והוא מזומן לתת לתובע ה"ל הילך ופטור בין שהם אותם המעות בעצמם או 
מעות אחרי' דכמי שנתנם לו כבר דמי ובפקדון כל היכא דמודה לי' אעפ"י שאינו מזומן 

 ידו אלא עומד באגם ה"ל הילך משום דפקדון כל היכא דאיתא ברשותא דמארי' איתאב

היינו, שלשיטת רש"י הילך שייך רק בפקדון, ועד"ז כתבו שאר הראשונים, אבל הגאונים 
כתבו שבפקדון כל היכא דאיתי' הוא כהילך, אבל במעות מלוה יש הילך אבל צריכים להיות 

 מעות בידו מזומנים לפרוע.

 בהגהות אשרי כאן כתב בדעת רש"י: אבל
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לא הוי הילך אלא כשמחזיר לו אותן מעות עצמו שהלוהו או אותו פקדון עצמו אבל אם ו
אומר לו אין לך בידי אלא חמשים והילך והם מעות אחרים אין זה הילך וחייב שבועה 

 אפי' לרב ששת וכן משמע מתוך פירוש רש"י. מא"ז:

ת חשיב הילך. ולגבי מה ששאל הר"ן הרי מלוה להוצאה היינו, שכל זמן שהם אותם המעו
 ניתנה, כתב בחי' הרי"מ:

די"ל דרש"י ז"ל סבירא ליה דגם במלוה דקי"ל להוצאה ניתנה היינו רק שאין המלוה ...
יכול לחזור בו דהא נתן שיהיה הרשות ביד לוה להוציאן. אבל הלוה יכול לחזור בו קודם 

רה דלוה שנעשה פקדון ואין צריך מלוה לקנין אחר אבל עכ"פ מהני החז... שהוציאם 
במעות. וכשאמר למלוה שאינו רוצה להוציאן וחוזר בו הן דמלוה בכל מקום שהן, ואין 
יכול אח"כ הלוה לחזור בו ולהוציא שלא מדעת מלוה. ואפשר דכשקידש מלוה אח"כ 

ר למתני' בהמעות מקודשת. א"כ שפיר פירש"י כאן דכהאי גוונא הילך הוא ודמי שפי
 ...דעל ידי ההודאה הוי הילך מכבר

 היינו, שכשלא הוציאם הם ברשות מלוה לרש"י.

 :ג, הלכות טוען ונטען אאבל הרמב"ם כתב 

הטוען מטלטלין על חברו וכפר בכל ואמר לא היו דברים מעולם. או שהודה במקצת 
 בכל אלו פטור משבועת התורה. .. ונתנו מיד ואמר אין לך בידי אלא זה והילך.

היינו, משמע שאינו מחלק בין מלוה לפקדון ולעולם צריך להיות מזומן לפרוע שיכול ליתן 
 לו מיד. וכן סובר הראב"ד:

 פ״ז: משפט חושן, יוסף כתב בית

 באגמא קאי אפילו נקרא דהילך ה"הרז שדעת הנזכר בשער התרומות בעל עוד וכתב
 .לידו מידו כשנותנו אלא הילך מיקרי אדל וסבור עליו חלוק א"והר

 אבל הכסף משנה כותב בהל' טו"נ פ"ג הט"ו וז"ל: 

ואני אומר שאין מכאן הכרע דאיכא למימר דהילך שכתב כאן רבינו לאו למימרא שמביא 
הכלי בידו אלא היינו לומר שהכלי בעין שלא נאבד ולא נשרף אלא שבפ"א מהל' טו"נ 

חבירו והודה במקצת ונתנו מיד ואמר לו אין לך בידי אלא  )ה"ג( כתב הטוען מטלטלין על
 זה והילך פטור משבועת התורה.

האם דעתו שמפ"א יש ראי' שדעת הרמב"ם שגם בפקדון צריך כוונת הכסף משנה בזה  בוצ"
 .להביאו בידו

 ה ע"א איתא:ף בב"מ דהנה ו
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קצת שומר ת"ש דתני רמי בר חמא ארבעה שומרין צריכין כפירה במקצת והודאה במ
חנם והשואל נושא שכר והשוכר היכידמי לאו דאמר לי' הילך לא דאמר לי' ג' פרות 
נתתי לך ומתוכולו בפשיעה ואמר לי' איהו חדא לא היו דברים מעןלם וחדא מתה באונס 

 וחדא מתה בפשיעה דבעינא שלומי לך דלאו הילך הוא.

 וכתב רש"י:

מן ואמר ליה קחנה בכל מקום שהיא דקיימא ק -פרה של הודאה. לאו  –דמי  היכי 
ועלי' הוא נשבע שבועת שומרין. וחדש מתה לה  -דהיינו הילך. אידך מתה לא באונס

 היא של הודעה ולאו הילך הוא. -בפשיעה 

 ומקשה הריטב"א:

והיינו דאמר לקמן בשמעתין ברמי ב"ח דא"ל הילך ואם איתיה דבפקדון לאו הילך הוא 
בידו הוא דקאמר בפשיטות לאו דא"ל הילך אלא משום דכל אלא אם כן הוא בידו מנ"ל ד

פקדון הילך הוא. הוא דקאמר הכי דרך פשיטות וכדכתיבנא ועוד דאמר עלה לאו כגון 
דמתו להו כלהו בפשיעה אלמא דלא משכחת מידי דקא מפיק ליה מהילך אלא בדמתו 

 להו כלהו וזה ברור אע"פ שאין כן דעת הראב"ד

 בב"ק קה, ב: ומקורו של הראב"ד הוא

מילתא דאיבעיא ליה לרבא פשיטא ליה לרבה דאמר רבה שורי גנבת והוא אומר לא 
א"ל  מה טיבו אצלך שומר חנם אני עליו חייב שהרי פטר עצמו מגניבה ואבידה גנבתי

וליכא למימר  -הילך . תדורא כי תניא ההיא דקאמר ליה הילך כי קאמינא דקיימא באגם
 : )רש"י( י ושקיל ליהאילו מיגניב דהא קמיה קא

 :חושן משפט סימן מחובאבני נזר 

הנה הפוסקים ]עי' מ"מ ספ"ג מטו"נ וש"ך סי' פ"ז סק"ג[ הוכיחו מהא דמקשה הש"ס 
)ב"מ ה' ע"א( למ"ד הילך פטור מברייתא דרמב"ח ארבעה שומרים צריכים כפירה 

שיעה וכו' במקצת והודאה במקצת לאו דאמר לי' הילך ומשני דמודה לי' חדא מתה בפ
מוכח דבקיימא בבית הנפקד או באגם חשיב הילך. והראב"ד ]עי' שטמ"ק ב"מ צח ע"ב[ 
הוכיח דלא חשיב הילך מב"ק )ק"ה ע"ב( אמר רבה שורי גנבת שומר אני עליו ונשבע 
חייב שהרי פטר עצמו מאונסין איתיבי' שורי גנבת כו' שומר אני עליו ונשבע והודה יכול 

ה פרט למודה בעיקר א"ל כי תניא ההיא דא"ל הילך כי קאמינא יהא חייב ת"ל וכחש ב
אנא דקיימא באגם. הרי דקיימא באגם לא הוי הילך. והבעה"מ ]הו"ד שם[ השיב דמה 

 ענין הילך דהתם להילך דמודה במקצת:
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שדוקא באגם אינו  –ע"פ הנ"ל מחלק הראב"ד בין כשהוא נמצא באגם לכשנמצא בביתו 
שהו מקום שמור  –מור ויכול להיות גנוב אוא אבוד משם משא"כ בביתו כיון שאינו ש –"הילך" 

 והוה כאילו המפקיד כבר תופס בה.

 ועפ"ז יש לתרץ קושיית הריטב"א:

א( בההוה אמינא שהגמרא סובר שהוא הילך, שם סובר שהוא בביתו. ב( בהמסקנא הי' יכול 
עה", מפני שדומה לטענת לומר באגם )שהרי אינה הילך(, אבל רצה לומר דוקא "מתה בפשי

 המפקיד ש"שלש פרות מסרתי לך... מתה בפשיעה".

עפ"ז אולי י"ל שהרמב"ם סובר כהראב"ד שהחילוק בין אגם לביתו הוא שבביתו תפוס, היינו 
וגם כשהוא בביתו. נמצא שהדין כשהוא  –שזהו דוקא בבית דין  –שסובר שצריך להיות תפוס 

 בביתו הוא נכלל ופרט בזה שצריך להביאו לבית דין. ולכן אינו צריך לכתבו בפירוש.

ועפ"ז אוי"ל שזהו כוונת הכסף משנה, שהרמב"ם סובר שהילך היינו שבודאי לא נאבד ולא 
רמב"ם אינו נשרף היינו שהוא שמור ובמילא הוא תפוס. וממשיך שדוחק קצת שבאמת לשון ה

 מתאים כל כך עם זה.

כשאחד טוען 'הילך' במעות מלוה, יכול להיות אף בביתו. לדעת הראב"ד ע"פ כהנ"ל נמצא 
 ועדיין צ"ע.
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 )ד, א( הילך
 הת' ברוך אליהו סיימאן

 סערעבריאנסקי יהושע שניאור זלמןהת' 

 א(: ד,ן )איתא במכילתי א.

אומר אין לך בידי אלא חמישים זוז והילך  איתמר דאמר רבי חייא מנה לי בידך והלה
חייב מאי טעמא הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי ותנא תונא שנים אוחזין בטלית 
והא הכא כיון דתפיס אנן סהדי דמאי דתפיס הילך הוא וקתני ישבע ורב ששת אמר הילך 

מלוה דמי  מ"ט כיון דאמר ליה הילך הני זוזי דקא מודי בגוייהו כמאן דנקיט להו, פטור
באינך חמשים הא לא מודי הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה

. ולבאר , מהו סברות פלוגתתםוצריך ביאור במאי פליגי ר"ח ור"ש אם הילך חייב או פטור
 זה יש להקדים המשך הגמ' שם )ד, ב(:

מיתיבי סלעים דינרין מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש, רשב"א אומר הואיל והודה 
ישבע, ר"ע אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור. קתני מיהת רשב"א  במקצת הטענה

אומר הואיל והודה במקצת הטענה ישבע, טעמא דסובר שלש הא שתים פטור והאי 
שטר דקא מודי בי' הילך הוא וש"מ פטור" ומסיק הגמ' ש"לעולם שתים פטור והילך 

טר שעבוד קרקעות, חייב ושאני הכא דקא מסייע לי' שטרא אי נמי משום דהוה לי' ש
 .ואין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות

 טעמא דאמר שלש: ב וכתב רש"י ז"ל

קא סלקא דעתך השתא דמייתי תיובתא מדנקט פלוגתייהו בשלש וחמש ולא נקט ולוה 
אמר שתים שמע מינה בשתים לא מחייב ליה ר' שמעון בן אלעזר וכדמפרש ואזיל דכיון 

נמי שתים משמע וכל משמעות השטר הילך הוא דכל הודאתו בשטר כתובה דשטר 
שהרי הקרקעות משועבדים על כך אבל כי אמר שלש סלעים שלישי מלוה על פה הוא 

א.דלאו בשטר כתובה ואין הקרקעות משועבדים ולאו הילך הו

דבר המשעבד לקרקע, כהילך נחשב. ובמילא בהא דטען הודאה בנמצא מובן מדבריו שכל 
 .ן לשתים לחוד, לא הוה שייך שבועת הודאה במקצתהמלוה חמש והודה הנטע

 :וכן הרי"ף מוסיף ע"ז בזה
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אבל היכא דאמר לוה שתים, אפי' רשב"א מודה דפטור משום דהוה שטר שעבוד 
קרקעות, ואין נשבעין על כפירת שעבוד קרקעות" ומוסיף ש"ושמעינן מינה דהיכא 

שין על פה, ואמר לי' אידך דאמר לי' מנה לי בידך חמשין מינייהו בהדין שטרא וחמ
חמשין דבשטרא אית לך גבאי וחמשין דעל פה לית לך גבאי, דמשלם חמשין ונשבע 
שבועת היסת ומיפטר )והיינו משום דהוה פטור מדאורייתא( משום דהוה לי' שטר 

.שעבוד קרקעות

והנה הנמוקי יוסף מבאר דמהא דמסיק טעמא משום דהוה לי' שטר שעבוד קרקעות ב. 
 שבועה מדאורייתא, ואפי' בדבר שאי אפשר לכפור בו. דבלא האי טעמא הוה חייבמשמע 

מנה לי בידך חמשים אית לי עלייהו ]ב[חתם ידך וחמשים ע"פ, שטען שלפי"ז נמצא שבמקרה 
שבשטר א"א לו לכפור בו[,  'והלה מודה בחתם ידו שבשטר שהוא שטר נאמנות ]ובמילא הנ

 שבועה דאורייתא, משום שאינו שייך כאן שעבוד קרקעות. והוא שכופר בחמשים אחריני חייב 

 :ולאח"ז מקשה על דברי הרמב"ם ז"ל שכתב הרמב"ם בהל' טוען ונטען פ"ד הל"ב בזה"ל

אין מודה במקצת חייב שבועה עד שיודה בדבר שאפשר לו לכפור בו. כיצד? מי שטען 
אין לך בידי אלא  חברו ואמר דינרין יש לי אצלך חמשים שבשטר זה וחמשים בלא שטר

חמשים שבשטר, אין זה מודה במקצת שהשטר לא תועיל בו כפירתו והרי כל  נכסיו 
.משעובדים בו, ואפי' כפר בו הי' חייב לשלם ולפיכך נשבע היסת על החמשים

הוה הודאה. וא"כ אינו מובן לא ה בדבר שא"א לכפור בו אשהוד ס"להרמב"ם שנמצא מובן 
אם הי' יכול לתרץ בפשיטות  פטור, שעבוד קרקעות דוקאמצד רוצא דתי אי, ומבגמ'כל השקו"ט 

 ?שהודאה בדבר שא"א לכפור בו לא הוה הודאה, ובמילא מובן למה הילך חייב ושתים פטור

 :ומתרץ הנמוק"י בזה"ל

בי חייא דאמר הילך  רדהא דאיצטריך הכא טעמא דשעבוד קרקעות ]הוא[ ל]שיטת[ 
דבר שאינו יכול לכפור בו כהילך הוא וחייב, אבל  י'ולדידחייב הוא ]במצטרכינן להכי[, 

לרב ששת דק"ל כוותי' דאמר הילך פטור הי' לכל דבר שאינו יכול לכפור בו דכהילך דמי 
ופטור ולא צריכי לטעמא דשעבוד קרקעות" ומסיים ש"ואין זה מחייב בעיני האחרונים 

.ז"ל

בר שא"א לכפור בו, ובמילא אליבא היינו שס"ל להרמב"ם שדין דהילך הרי הוא דומה לד
. היחידי שפטור מן השבועה בשתים שבשטר הוא אך ורק משום שעבוד קרקע ח הטעםדר"

מצד הדמיון שבין הילך לדבר  ,משא"כ לר"ש שהלכה כמותו בדבר שא"א לכפור בו הוה פטור
 .שא"א לכפור בו
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הך, ואולי בדין הילך " היינו דבר שא"א לכפור בוו" "הילךשל "וצ"ב מהו ההכרח שדינם 
 חולק ר"ח ומחייב, אבל בדין א"א לכפור בו פוטר.

ור"ש בהדין  חפלוגתת ר" המביא ראוהנה ההכרח בפשטות הוא מהסוגיא שלפנ"ז כשהגמג. 
והרי הטלית במשנתינו הרי הוא דבר שא"א לכפור בו! מכיון שאנן סהדי להאי , וכנ"ל. דהילך

י' שדבר שא"א לכפור בו פטור משבועת מודה במקצת, ואם הדין השמוחזקין בה. ע"י ולהאי 
א"כ השבועה במשנתנו אינו שבועה דמודה במקצת )ולא כעין מודה במקצת(. וזה יסבור ר' 

 ששת. אבל לר"ח על כרחך מה שא"א לכפור בו אינו פוטרו משבועת מודה במקצת.

 .דינים אלובין ב' הדמיון והשוואה  אסברבאבל עדיין צ"ב 

"ע"י ושבועה  צד השוה מעד אחד ומודה במקצת שמחייביםפני זה מסיק בגמ' והנה מיד ל
שהצד השוה שבהם הוא כשיש טענה " :שע"יד"ה ומבאר תוס' שם   -טענה וכפירה הם באים" 

והיינו . ולכך יש שבועה" ,דכשמודה במקצת או עד אחד מכחישו נראה דמשקר ,חשובה
נתינת חשיבות שבזה יש  ,מהנתבע הודאה שלהתובע אין טענתו מועלת לו כלום אא"כ יש

אינו נשבע שהרי אין להטענה שום חשיבות לחודה בכדי יחשיב טענתו הנתבע ש לטענתו. ובלי
 .שבי"ד יחייב שבועה

סברת מחלקותם הוא שכשהנטען אומר ד ,ור"ש חועפ"ז יש לפרש את הפלוגתא שבין ר"
, או הוא מכחיש את הטענה מעיקרההודאה זו "אין לך בידי אלא חמשים זוז והילך" האם ב

 . ועדיין נותן חשיבות לטענתו שעדיין אי"ז מספיק

 בהקדים: ד. בביאור יותר ו

עדיין  ממון, היינו שההמעות שבהם אני מודה הגדר דהילך הוא לפירוש רש"י שלא הוצאתי
י . או כמו שפסק הרמב"ם טו"נ פ"א ה"ג "שהודה במקצת ונתנו מיד ואמר אין לך בידברשותך

לפי משום שה . ובמילא סבר ר' ששת שבמקרה כז]ופורע[ עומוכן ומזומן לפר, שאלא זה והילך"
ויתירה מזו לפי הרמב"ם נותן לו את הכסף כאשר  עדיין ברשות התובע,הממון טענת הנתבע 

, שהרי על חלק ההודאה הוא עקר את כל חשיבות הטענהשה"ז כאילו נתנום ונמצא  ,הוא שם
הרי הכסף כבר נתן לפניו, ועתה כשבית  "מודה במקצת" והחשש שמשתמט,שיחול דין קודם 

 ונמצא שעל טענה זו הרי הוא כופר בכל.  ,דין דנין על שאר החמשים הרי זה דיון חדש

 והרי זה ומודה הוא במקצת, משא"כ לפי רבי חייא זה גופא ששניהם עומדים לפני בית דין
שהרי מן  ,ין אדם תובע מחבירו אא"כ יש לו עליושהרי רגלים לדבר שא ,חשיבות לטענת הטוען

קודם בואם לבית דין הרי כבר בא לפניו וביקש לכספו, ואם אמת הי' שהממון הוא מוכן  הסתם
באופן שמודה לו, אף שמוכן לפרוע, מ"מ בבואם לבי"ד שונמצא , לבית דין הגיעולחזור אז למה 

 !נותן חשיבות להטענהכבר יש כאן טענה ו
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אמר הילך ששהרי לר' ששת  ,מובן השייכות בין דין הילך לדבר שא"א לכפור בוועפכהנ"ל 
 .שהממון כבר נתון לפניו ,הילךממאי שנא דבר שא"א לכפור בו  ,הממון כבר נתון לפניו כי ,פטור

 ויהי'בדיוק כמו בהילך,  ,וכאילו כבר נתון ,דבר שא"א לכפור בו זובמילא השתים שבשטר ה"
 . כמ"ש הנמוק"י ן לפי הרמב"ם בחתימת ידיודיה יהי'וכן  .פטור

ההודאה ש במה לא איכפת לי' ,משא"כ לרבי חייא שכבר בבואם לבי"ד נתן חשיבות להטענה
סוף סוף יש כאן טענה חשובה, ומה שא"א לכפור בו אי"ז שהרי  ,הוא בדבר שאי אפשר לכפור בו

צריך התירוץ שפטור ר שתים שבשטב. ונמצא שמגרע החשיבות של הטענה, אדרבה זה מחזקו
שהרי אם כן הרי הוא  ,שהרי אינו יכול לתרץ שהוא דבר שאי אפשר לכפור בו ,דשעבוד קרקעות

 .מחייב שבועה

 ,הרי"ף )ועפ"ז גם יוסיף ביאור להנ"ל( דפי הבעל המאור בתחילתמ"ש עפכהנ"ל יומתק 
בי"ד(, ע"י ) שהרי מזומנים הם לחלוק את הטלית, הוא מקרה דהילך ששנים אוחזיןמבאר ש
, ם הזמנת חלוקה הוה כן בפועל בעיני בית דיןש אר"ח ור" תקוכאילו כבר נחלק. ומחלממילא ו

. ולפהנ"ל יתפרש כך, שלר"ש הרי זה כאילו נחלק כבר כי לדעתו כל שכאילו עתה כבר נחלק
 שמזומן להפרע כאילו לא החשיב טענתו על חלק ההודאה כלל, אלא עקר טענתו, משא"כ לר"ח.
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 סלעים דינרים )ד, ב(
 צבי הלוי לויטיןהת' 

 בברייתא בגמרא )ב"מ ד, ב(: א.

סלעים דינרין מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש ר"ש בן אלעזר אומר הואיל והודה 
 אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור  קיבאעבי ר ,מקצת הטענה ישבע

"דינרין", והמלוה טוען שהלוה חמש היינו, כשיש שטר שכתוב בו שהלוה לוה "סלעים" או 
והלוה טוען שלוה רק שלש, ר' שמעון בן אלעזר אומר שמפני שהוא מודה במקצת חייב שבועה, 

 ור"ע אומר שהוא פטור "מפני שהוא כמשיב אבידה".

 והנה בגמ' יש ג' אופנים בביאור דיעות רשב"א ור"ע בדין "טען שתים":

כי הודאה במה שכתוב בשטר הוא כאומר "הילך", אם טען הלוה שתים לכל הדעות פטור,  (א
 ו"הילך"פטור משבועה ככופר הכל.

אם טען הלוה שתים לכל הדעות פטור, כי הודאה במה שכתוב בשטר פטור מצד טעמים  (ב
 אחרים )מסייע לי' שטרא או כפירת שעבוד קרקעות(.

אומר אם טען הלוה שתים לכל הדעות חייב, כי אף שהודאה במה שכתוב בשטר הוא כ (ג
 "הילך", אבל "הילך" חייב ככל מודה במקצת.

 והמסקנא שבטען שתים לכל הדעות הי' פטור, אם מטעם "הילך" או מטעמים אחרים.

והנה אם נאמר שבטען שתים הדין שפטור, מובן היטב שיטת ר"ע שלדעתו באומר שלש 
תים ומדוע לא הרי הוא כמשיב אבידה. אבל לפ"ז שיטת רשב"א צריכה ביאור, הרי יכל לומר ש

 יחשב כמשיב אבידה בשטוען שלש.

לאידך, אם נאמר שבשטען שתים חייב, מובן היטב שיטת רשב"א שגם בטען שלש יהי' 
 נאמן. אבל לפ"ז שיטת ר"ע צריכה ביאור מדוע יחשב כמשיב אבידה ליפטר כשטען שלש.

 והנה בדעת רבי עקיבא מפרש רש"י:

דכיון דלא פירש  ,והשטר מסייעו ,מר שתיםמדהוה ליה למי -אינו אלא כמשיב אבידה 
וכיון דאמר ג'  ,לכך לא הוצרך לפרש דמיעוט סלעים ב' ,ניכרים הדברים ששנים היו

דתנן המוצא את  ,וחכמים פטרו את משיב אבידה מן השבועה ,משיב אבידה הוא
 המציאה לא ישבע וכו' )גיטין דף מח:(:



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  91

"י כלום. ולכאורה צריך ביאור מה יענה אבל בדעת ר"ש בן אלעזר לא בתחלה לא ביאר רש
 לסברת ר"ע. 

 אבל בהמשך הסוגיא כתב רש"י בדעת רשב"א:

 ואינו משיב אבידה דאיערומי קמערים דלחזקיה בנאמן: -מודה מקצת הוי 

דהיינו, שטעמו של רשב"א שאינו משיב אבידה הוא משום שיש לומר שטוען שלש רק כדי 
 שנחזיקו כאדם נאמן.

"ע פירש רש"י בתחלת הסוגיא כנ"ל שהשטר מסייעו לטעון שתים א"כ והנה בסברת ר
כשטוען שלש ה"ה משיב אבידה. אבל בהמשך הסוגיא אחרי שביאר את טעמו של רשב"א כתב 

 בדעת ר"ע:

  אלא משיב אבידה הוי:  ,ליכא למימר איערומי מערים ,כיון דבשתים נמי פטור

בועה, דהיינו שהי' נאמן, א"א לומר שטוען דהיינו, לפי הסברא שבטענת שתים הי' נפטר מש
שלש שנחזיקו כנאמן. ולפ"ז צריך ביאור במאי פליגי רשב"א ור"ע, דלכאורה אי"מ מדוע ירצה 

 לטעון שלש שנחזיקו כנאמן, אם בלאו הכי הוא נאמן.

 ב. אבל התוס' את פירשו בדעת רשב"א בב' אופנים:

, והילך ככופר הכל, א"כ אין אדם מעיז לפי הסברא בגמ' שבטען שתים פטור כי הילך פטור (א
 לכפור הכל ואין כאן מיגו, ובלשון התוס' בד"ה וש"מ:

אם יאמר שתים  ,וי"ל כיון דהילך פטור ,וא"ת יהא נאמן בשלש דמיגו דבעי אמר שתים
 .ואין אדם מעיז ,הו"ל כופר הכל

ירת לפי הסברא בגמ' שבטען שתים פטור מצד טעמים אחרים )מסייע לי' שטרא וכפ (ב
שעבוד קרקעות(, והילך חייב, והילך אינו ככופר הכל, עדיין אין כאן מיגו לפי שבטען שתים 
נראה שאם לא הי' השטר לא הי' מודה בכלום, ואפילו אם משקר הוא אינו רוצה להראות 

 שאינו מודה כלל, ובלשון התוס' בד"ה לעולם )הב'(:

וכי אמר שלש יהא נאמן במיגו  ,הכל כי אמר נמי שתים אינו כופר וא"ת כיון דהילך חייב
וי"ל דס"ל דמה שהשטר מסייעו אינו טוען , ומאי טעמא דרשב"א ,דאי בעי אמר שתים

 ואם לא היה השטר היה כופר הכל: ,לפי שנראה שמחמת השטר מודה ,ברצון

ולפי הסברא שבשטען שתים חייב, מובן בפשטות ואין צורך לבאר את דעת רשב"א, שגם 
 ' חייב.בטען שלש יהי

 והנה בדעת ר"ע התוס' פירשו בב' אופנים:
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לפי הסברא בגמ' שבטען שתים פטור כי הילך פטור, והילך ככופר הכל, א"כ אין אדם מעיז  (א
 לכפור הכל ואין כאן מיגו, ומה יענה ר"ע, וכתבו התוס' בד"ה וש"מ:

ולר"ע לא הוי עזות דמסייע ליה שטרא:

הילך חייב, א"כ מה יענה ר"ע, איזה מיגו יש כאן לפי הסברא בגמ' שבטען שתים חייב כי  (ב
 לפוטרו, וכתבו התוס' בד"ה לעולם:

דכשאמר שתים נראה יותר  ,ואע"ג דשתים חייב חשיב ליה רבי עקיבא משיב אבידה
נאמן לפי שהשטר מסייעו:

ולפי הסברא שבשטען שתים פטור מטעמים אחרים, מובן בפשטות ואין צורך לבאר את 
יון שאין הודאה בשטר נחשב ככופר הכל, מדוע אין לו מיגו במה שיכל לפטור דעת ר"ע, כי מכ

 עצמו בטענת שתים.

 ג. וצריך ביאור בזה:

 מדוע המתין רש"י מלפרש טעמו של רשב"א עד סוף הסוגיא. (א

רש"י כתב כתב בסברת רשב"א שהלוה מערים לטעון שלש כדי שנחזיקו כנאמן, ולכאורה  (ב
שאומר שתים כמו שמשמע מהשטר נראה נאמן יותר. זהו היפך ממש סברת התוס' שכ

 והאם חולקים רש"י ותוס' בסברות הפוכות.

ועוד, הרי בסברת הגמ' ששתים חייב ואעפ"כ שלש פטור לר"ע כי הוא כמשיב אבידה, אינו  (ג
איערומי קמערים מובן סברת ר"ע לדעת רש"י. )הרי כל מה שביאר שאף שיש סברת "

כיון דבשתים נמי פטור ליכא למימר איערומי יב אבידה כי "" מ"מ הוא כמשדלחזקיה בנאמן
", אבל לפ"ז אם בשתים חייב יודה ר"ע לרשב"א(. וכשהגמ' סברה שבשתים חייב מערים

 לא ביאר רש"י מהי סברת ר"ע.

 ד. ולבאר כ"ז צריך להקדים דברי הגמ':

דקתני והאי  ,לא לעולם אימא לך שתים חייב... טעמא דאמר שלש הא שתים פטור...
שלש לאפוקי מדר' עקיבא דאמר משיב אבידה הוי ופטור קמ"ל דמודה מקצת הטענה 

איכא דמותיב מסיפא ר"ע אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור טעמא דאמר ... הוי וחייב
והאי דקתני שלש לאפוקי  ,לא לעולם אימא לך שתים נמי פטור ...שלש הא שתים חייב

 ...הוי וחייב קמ"ל דמשיב אבידה הוי ופטורמדרשב"א דאמר מודה מקצת הטענה 

וצריך ביאור לפי ב' הלשונות בגמ' מאי ס"ד לדייק ממה שנחלקו רשב"א ור"ע בשלש א"כ 
קמ"ל בשתים הדין יהי' באופן אחר, הרי זה פשוט שיש סברא מסויימת לפטור דוקא בשלש 

ול, ולאידך יש סברא מצד שהוא כמשיב אבידה, שהי' לו לומר שתים, ואת זה צריך רשב"א לשל
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מסויימת לחייב דוקא בשלש, כי הוא מודה במקצת, ואת זה צריך ר"ע לשלול. וממילא איך 
סלקא דעתך מעיקרא שיש משמעות ממה שנחלקו בשלש דוקא, שבשתים יהי' הדין באופן 

 אחר.

 כאן:תורת חיים והנה על קושיא זו כתב בס' 

דהוה רבותא דאע"ג  ,בשתים דחייב טעמא דאמר שלש הא שתים פטור. פי' מדלא קתני
דקמ"ל  ,ומשני דאדרבא שלש הוי רבותא טפי .ש"מ דהילך פטור ,חייב ,דהילך הוא

וכ"ש  ,קמ"ל דאפילו בשלש חייב ,לאפוקי מדרבי עקיבא דאמר משיב אבידה הוא ופטור
 ,ועוד דלכאורה נראה דרבי שמעון בן אלעזר ורבי עקיבא לאו גבי הדדי הוו יתבי... בשתים

אלא כל חד  ,דלא יתכן שיחלוק רשב"א על רבי עקיבא רבו בפניו ,ואיפליגו בהך מילתא
וכן משמע קצת  ,והמסדר סידר דבריהם להדדי ,אמר סברתו בבית מדרשו בפני עצמו

מדקתני רשב"א אומר כו' רבי עקיבא אומר כו' ולא קתני דברי רשב"א ר' עקיבא אומר 
כו' משמע דכל חד אמר מילתיה באפי נפשיה וא"כ לא שייך למימר דרשב"א לא נקט 
שתים אלא כי היכי דליפלוג עליה רבי עקיבא. וניחא השתא דלא תקשי מאי ס"ד דפריך 

אלא  ,איכא לשנויי דאי תני שתים לא הוה פליג רבי עקיבאפשיטא ד ,הא שתים פטור
 .אמר מלתיה באפי נפשיה צריך לומר כדפי' דרשב"א

 דהיינו, שתירץ:

הגמ' מדייקת מזה שלא דיברו בחידוש היותר גדול וממילא נשמע בדרך כ"ש על מה שאינו  (א
ול הוא בדין חידוש כל כך. דהיינו, בלשון הראשון סלקא דעתך מעיקרא שהחידוש היותר גד

"שתים חייב", ומזה שלא דיבר רשב"א בשתים על כרחך שלא סבירא להו "שתים חייב", 
ודוחים שאדרבה יש חידוש יותר גדול להוציא מדעת ר"ע. ועד"ז בלשון השני, שהסלקא 
דעתך הוא  שהחידוש היותר גדול הוא בדין "שתים פטור", ומזה שלא דיבר ר"ע בשתים 

ודוחים שאדרבה יש חידוש יותר גדול להוציא  ו "שתים פטור",על כרחך שלא סבירא לה
 מדעת רשב"א. 

יתירה מזו, דברי רשב"א לא נאמרו בפני ר"ע רבו, אלא כל אחד אמר דינו בפנ"ע. וא"כ מזה  (ב
שכל אחד אמר דינו דווקא על שלש משמע שדעתם שבשתים יהי' הדין באופן אחר, וע"ד 

 הנ"ל א'. 

ין רש"י מלפרש סברת רשב"א עד הלשון השני בגמ'. כי בלשון ה. ולפ"ז יבואר מדוע המת
הראשון המקשן סבר שדינו של רשב"א "שלש חייב" הוא פשוט כבכל מודה במקצת, ודעת ר"ע 
אינו פשוט כל כך, ולכן רבותא יותר שרשב"א יחדש שב"שתים חייב" אף שיש סברא ש"הילך 

 פטור".
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הדין כאן כבכל מודה במקצת שאין הוא כמשיב  ולפ"ז סברת ר"ע צריכה ביאור מדוע לא יהי'
אבידה, ופי' רש"י שמשום שניכרים הדברים מהשטר ששתים לוה, לכן הוא כמשיב אבידה, אבל 
א"צ לבאר את דברי רשב"א כי הוא יסבור שכמו שלא אומרים כן על כל מודה במקצת שהי' יכל 

שאדרבה חידוש גדול יותר לומר  לכפור הכל משום שאין אדם מעיז וכו', כן הוא כאן. ודוחים,
 שאינו כמשיב אבידה כי סברת "ניכרים הדברים" הוא סברא טובה.

אבל בלשון השני, סבר המקשן שדין "שלש פטור" הוא סברא פשוטה, כי פשוט שצריך 
להיות פטור מהסברא של "ניכרים הדברים", והיק חידוש יותר גדול אם יהי' "שתים פטור" כי 

ייב". ודוחים שאדרבה, החידוש היותר גדול הוא שב"שלש פטור" כי יש יש סברא ש"הילך ח
סברא חזקה ש"שלש חייב". ולכן רש"י צריך לבאר, הרי בתחילה סבר שהסברא פשוטה היא 
שאין זה כמודה במקצת, ומה נשתנה. ולכן חידש שיש סברא של "איערומי קא מערים דלחזקי' 

 בנאמן", ואת זה צריך לשלול.

תנו הב', איך חלקו רש"י ותוס' בסברות הפוכות, האם טען שנים נראה יותר ובנוגע לשאל
נאמן או טען שלש, י"ל בפשטות שאין כאן סברות הפוכות וסותרות, אלא סברות שונות. שהרי 

 ".יותר נאמן לפי שהשטר מסייעו נראהבנאמן", ולשון התוס' " לחזקי'לשון רש"י שטען שלש "

סובר שמה שנוגע תוס' הנאמן וזה מה שנוגע, משא"כ  כאדםלרש"י כשאמר שלש נראה 
 . והטענה היותר נראית כטענה טובה הוא כשטוען שתים.הטענההוא נאמנות 

והטעם לזה י"ל בפשטות, שהרי בדין משיב אבידה נחלקו רש"י ותוס' כאן ובכ"מ אם הוא 
שהפירוש הוא מיגו. פטור מיוחד שחכמים פטרו מי שבא להשיב אבידה שלא יצטרך לישבע, או 

והנה לרש"י שהוא פטור מיוחד למי שבא להשיב אבידה, ואדרבה שיטת רש"י נראה שס"ל 
כהראשונים שמיגו לא יפטור משבועה, י"ל שהעיקר הוא מה שניכר שהוא אדם נאמן וצריך 
לפוטרו, ולכן פירש שרשב"א סובר שאיערומי קא מערים להראות אדם נאמן יותר שיפטרוהו 

בל לתוס' שהוא מדין מיגו, שהוא דין שמאמינים לו בטענתו ע"י שיכל לטעון טענה חכמים. א
טובה יותר, לכן פי' שהטענה היותר טובה היא טענת שתים שהיא נראית יותר מפני שהשטר 

 מסייע לטענה זו.

ובנוגע להשאלתנו הג', הרי בסברת הגמ' ששתים חייב ואעפ"כ שלש פטור לר"ע כי הוא 
ינו מובן סברת ר"ע לדעת רש"י, י"ל לפהנ"ל שרש"י הרי ס"ל שמשיב אבידה כמשיב אבידה, א

אינו מיגו מפני שאין אומרים מיגו ליפטר משבועה, אלא משיב אבידה הוא פטור מיוחד למי 
שבא להשיב אבידה, ולכן אע"פ ששתים חייב, אבל ע"י טענת שלש הרי הוא נותן דינר יותר 

שלא ליתנו ונתנו, )אף שיש מקום לומר שעי"ז הי' נראה יותר למלוה, ומפני זה עצמו שהי' יכול 
 נאמן וכו' כסברת רשב"א(, עדיין נקרא משיב אבידה ויפטר.
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 )ד, ב( המודה בשטר פטור
 הת' שמעי' הכהן טייטלבוים

 )ד, א(:בגמרא ב"מ  א.

מאי , איתמר דאמר ר' חייא מנה לי בידך והלה אומר אין לך בידי אלא נ' זוז והילך חייב
מ"ט כיון דאמר  ,ורב ששת אמר הילך פטור... טעמא הילך נמי כמודה מקצת הטענה דמי

באינך חמשים הא לא  ,ליה הילך הני זוזי דקא מודי בגוייהו כמאן דנקיט להו מלוה דמי
 .מודי הלכך ליכא הודאת מקצת הטענה

מודה  שגם אם אומר הנתבעשר' חייא סובר  מודה במקצתמחלוקת בענין היינו, שיש 
ורב בלא שיאמר "הילך", חייב שבועה דאורייתא כמו מודה במקצת במקצת ואומר "הילך", 

, מה שהודהכי בזה שאמר "הילך" על כל  הוא טעםוה משבועת מודה במקצת, ששת ס"ל שפטור
 , וממילא נחשב הנתבע לכופר הכל על מה שנשאר מן התביעה.מלוהה בידיכבר  כאילו הרי זה

 :ה הגמ' על ר' חייאמקש הגמ' ובהמשך

סלעים דינרין מלוה אומר חמש ולוה אומר שלש ר"ש בן אלעזר אומר הואיל  מיתיבי
קתני מיהת  והודה מקצת הטענה ישבע ר"ע אומר אינו אלא כמשיב אבידה ופטור

רשב"א אומר הואיל והודה מקצת הטענה ישבע טעמא דאמר שלש הא שתים פטור 
  "מ הילך פטורוהאי שטר דקמודי ביה הילך הוא וש

אבל  מהברייתא שאם יש שטר שמשמעותו הוא שחייב הלוה שני דינרים, משמעוהיינו, ש
המלוה טוען שכוונת השטר לחמש והלוה טוען שחייב כפי משמעות השטר שני דינרים ולא 

 כדין "הילך", ומכאן ה"הילך" פטור. ,שבועת מודה במקצתיותר, הלוה פטור מ

 שמוכח מתוך השטר הוא כדין "הילך" כתב רש"י:שהודאה במה והטעם בפשטות 

 וכל משמעות השטר הילך הוא שהרי הקרקעות משועבדים על כך 

 צת את דעת ר' חייא: והגמרא מתר

אי נמי משום , אלא לעולם שתים פטור והילך חייב ושאני הכא דקא מסייע ליה שטרא
 קרקעותדהוה ליה שטר שעבוד קרקעות ואין נשבעין על כפירת שעבוד 

 "מסייע לי' שטרא, כי "פטורבטען שתים ואעפ"כ  ,חייב "הילך"ש יתכןלמסקנא היינו, ש
 :ופירש רש"י
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העדים החתומים על השטר מעידין כדבריו שלא היו אלא שתים ולכך לא פירשו מניינן 
 הלכך א"צ שבועה:

ין קרקע שאשהודה בנחשב כמו  ,שמודה מהוא"כ  ,שבשטר יש שיעבוד קרקעות או משום
 נשבעים עליו.

)שר' חייא  "הילך": א( משום טען שתיםנמצא למסקנת הגמ' ישנם שלשה סברות לפטור ב
 שעבוד קרקעות.הודה ב חולק על זה(. ב( מסייע שטרא. ג(

 (:ד ה"ד)הל' טו"נ פ" פסק הרמב"םב. והנה 

אין מודה במקצת חיב שבועה עד שיודה בדבר שאפשר לו לכפר בו. כיצד. מי שטען 
ואמר מאה דינרין יש לי אצלך חמשים שבשטר זה וחמשים בלא שטר. אין לך בידי  חברו

אלא חמשים שבשטר אין זה מודה במקצת שהשטר לא תועיל בו כפירתו והרי כל נכסיו 
 משעבדין בו ואפלו כפר בו היה חיב לשלם. לפיכך נשבע הסת על החמשים: 

 ב"ם:הרמ את דברי )ב, ב בדפי הרי"ף( מבארובנמוקי יוסף 

שמעינן דמודה מקצת כי  ,ומדאצטריך להך טעמא דשעבוד קרקעות למפטריה משבועה
הלכך היכא דטעין איניש מנה לי  ,חייב שבועה ,האי דא"א לכפור עליו כשתים דהכא

וחמשים על פה והלה מודה בחתם ידו וכופר , בידך חמשים אית לי עלייהו חתם ידך
כגון  ,ואע"ג דלא מצי כפר באותן נ' שבשטר ,חייב שבועה דאורייתא ,בחמשים אחריני

מיחייב  ,ולא מסייע ליה שטרא ,כיון דלאו שעבוד קרקעות הוא ,שכתוב בו נאמנות
 ...שבועה דאוריי'

אבל הרמב"ם ז"ל כתב בפ"ד מהלכות טוען ונטען שאין מודה מקצת חייב עד שיודה 
טעמא דשעבוד קרקעות ולפי דבריו ז"ל הא דאיצטריך הכא ל ,בדבר שאפשר לו לכפור בו

ולדידיה דבר שאינו יכול לכפור בו  ,לר' חייא דאמר הילך חייב הוא דמצטרכינן להכי
ה"ה לכל דבר שאינו  ,אבל לרב ששת דקי"ל כוותיה דאמר הילך פטור .כהילך הוא וחייב

ואין זה מחוור  ,ולא צריכי לטעמא דשעבוד קרקעות ,יכול לכפור בו דכהילך דמי ופטור
  חרונים ז"ל:בעיני הא

שטר הוי שעבוד קרקעות הוא שהודאה בשטר פטור כי שבגמרא  שהטעםמסביר היינו, ש
א"כ כל דבר  ,פטור "הילך"ש ,אבל לר"ש שההלכה כמותו ,רק לדעת ר' חייא שס"ל הילך חייב

 .ופטור "הילך"ג"כ נחשב כ, דהיינו שטר והדומה לזה, שא"א לכפור בו

על מנת ליפטר, אלא די בזה שאינו יכול לכפור  שעבוד נכסיםשיהי' בשטר צריך ולפ"ז אין 
". וזהו לכאורה לא כרש"י שהובא לעיל, שגם אם טעם הפטור במה שהודה הילךכ" זה עצמו, בו

 ".שהרי הקרקעות משועבדים על כךבשטר הוא כי "הילך" פטור, זהו רק משום "
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 :הנימוקי יוסףביאור ע"פ  פקא מינה לפי דעת הרמב"םונ

, לפי נאמנותבו שיש  ב ידוכמו כת ,שעבוד קרקעותבו ואין  ,א"א לכפור בוש שטר שיכש
טעם שפטור הכל כי  ,שחייב יסבורור' חייא  כי א"א לכפור בו, פטורש דעת הרמב"ם הדין יהי'

 .שעבוד קרקעאינו ובכתב ידו  ,קרקעותהמודה בשטר הוא משום שעבוד כש

 תב:כשם  המגיד משנההנה וג. 

פירוש דברי רבינו, דדוקא כשהם בשטר שא''א לו לומר פרעתי, אבל אם היו ...ונראה 
החמשים בעדים... שהוא נאמן לומר פרעתי, אם הודה בהן, הודאתו הודאה, לחייבו 
שבועת התורה, וזה נראה ממה שהזכיר שטר בדוקא, וממה שכתב שהשטר לא תועיל 

 .בו כפירתו והרי כל נכסיו משועבדים

ביאר שדין זה שהודה במה שאי אפשר לכפור פטור הוא רק בשטר ולא  והנה המגיד משנה
שהשטר לא תועיל בו כפירתו והרי כל נכסיו בעדים, וסיים עם ראי' מלשון הרמב"ם "

 ."משועבדים

 כסף משנה: ועל זה כתב ה

ר''ן ונמוק"י... לא ירדו לסוף דעת רבינו, ולא דקדקו בדבר, ולפיכך השיאו דעתו לדעת 
 ב המגיד כיון יפה לדעתו, ודקדק יפה בלשונו, ושפתים ישק:אחרת, והר

דהיינו שלדעת הנמוק"י אינו צריך דוקא שטר שיש בו שעבוד נכסים, אלא העיקר שפוטרו 
הוא מה שאינו יכול לכפור בו, והכס"מ משבח את הרב המגיד שדייק בלשון הרמב"ם בסוף 

 ההלכה שהוסיף הרמב"ם "והרי כל נכסיו משועבדים בו".

 כט: -שו"ע חו"מ פח, כחועפ"ז כתב המחבר ב

אין הודאה בשטר חשובה הודאה להתחייב שבועה מן התורה... דשטר הוי כמו קרקע, 
כיון שהוא על שעבוד קרקעות... אבל כתב ידו, אפי' יש בו נאמנות, כיון שאינו טורף בו 

 ממשועבדים, דינו שחייב שבועה דאורייתא, כמו במלוה על פה:

 : כתב על זהסקנ"א שם ך והש"

...ולפע"ד דין זה צ"ע... שדעת הרא"ש והרמב"ם דכל שאינו יכול לכפור, ואפי' אינו שטר, 
 לא הוי מודה מקצת...

דהיינו, שהבין הש"ך שענין "אי אפשר לכפור בו" הוא כפשוטו, דבכל אופן שאי אפשר 
י שהודה בכתב ידו שיש לכפור בו אין זה הודאה המחייבת, ולכן דעתו לפטור בשבועה אפילו במ

 בו נאמנות.
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 : הקשה עליו תומים סקי"ט שםאבל ה

...ואני תמה א"כ למה כתב הרמב"ם "הרי כל נכסיו משעובדים לו", מה צורך לזה, הל"ל 
 סתם, דאינו יכול לכפור...

דעת הרמב"ם אם שו"ע והתומים ה, רב המגידמצא שיש מחלוקת בין הנמוק"י והש"ך עם הנ
 .שעבוד קרקעותשפטור רק אם הודה במה שיש בו 

מתחיל הרמב"ם "אין מודה כי מסתבר יותר כשיטת הנמוק"י והש"ך לכאורה ובאמת ד. 
בזה, ולא כתב ואינו מביא תנאי אחר ", במקצת חייב שבועה עד שיודה בדבר שא"א לכפור בו

 ולא כתב "שעבוד נכסים".  "שטר"

כל נכסיו הודה בשטר, ומביא הפרט שצד", שם מקרה מסויים "כי רק שכשנחית לפרט
 בו, אבל אם היו ענינים אלו עיקר בדין זה הי' צריך הרמב"ם להזכירם בתחלה. משועבדים 

רק "א"א לכפור בו" למה מביא הרמב"ם ש פטור בכל מקרהאבל לאידך קשה לשיטתם אם 
 ביאור. כיםולכך דברי הרמב"ם צרי ,כל נכסיו משועבדין"אח"כ ש"

אין זה מודה כי הסברא שכתב הרמב"ם " ,מסתבר יותר כשיטת הנמוק"י והש"ךסברא וגם מ
", דהיינו שגדר "הודאה" פירוש ואפלו כפר בו היה חיב לשלם... לא תועיל בו כפירתו... במקצת

שלולא הודאתו לא הי' חייב. ואם בלאו הכי הי' חייב, א"כ איזה "הודאה" יש כאן, ואין זה מודה 
ברא זו, מה שנא אם יש שעבוד קרקעות בשטר שהודה בו או מאיזה טעם אחר במקצת. ולפי ס

 אינו יכול לכפור בו.

דבר שאפשר לכפור "עד שיודה בשכתב הרמב"ם  שבאמת במהואולי י"ל בדרך אפשר ה. 
הודאה  בגדר ה"ז ,נכסים להלואה זו שעבוד שאם אין ",כל נכסיו משועבדיןזה ש" כלול ענין ",בו

א"א אף שאנו מאמינים למלוה מ"מ יש מצבים ש הודאתולפי שלולא פור בו, בדבר שאפשר לכ
 , ולכן נחשב הודאתו הודאה. לגבות חובו בודאות

בתחלה אע"פ ו .ת הלוה אינו שוה כלוםאבמקרה שיש שעבוד קרקעות הודרק ונמצא ש
 "והרי כל נכסיו משועבדין". סתם ואח"כ פירש

ולכך ס"ל כפשטות הרמב"ם  לאו בדוקא, פרט זה רמב"םה והש"ך הבינו שכתבנמוק"י אבל ה
 ,בתחילת ההלכה דטעם הפטור משבועה במקרה במודה בשטר הוא רק משום שא"א לכפור בו

 צ"ל טעם דשעבוד הקרקע.אין ו

 בדעת הרמב"ם:ועוד י"ל 

, אין הפירוש שהתביעה היא ע"י טענתו והשטר שמביא הוא מלוה בשטרכשהתובע מביא 
שטר מקויים הוא יותר מטענה ותביעה עם ראי' בלבד, אלא אין צורך  כראי' לטענתו, אלא
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בטענה, כי השטר הוא תובע התביעה, והסברא בזה הוא כי "עדים החתומים על השטר כמי 
, ולכן מה שמודה בו נחשב "א"א לכפור בו" כי כבר נחקרה כתובות יח, ב(שנחקרה עדותן בבי"ד" )

 החוב שבשטר. העדות ואין שום דבר למנוע את פרעון

, אי"ז אלא כראי' לטענתו, נמצא אפילו אם לבסוף יוכח שחייב ע"י עדיםבאו  דויב כתאבל ב
העדים וכו' ונתברר למפרע שמעולם לא יכל לכפר, אבל עדיין יחשב כ"אפשר לכפור בו", כי 
מצד התביעה עצמה הנתבע יכל לכפור, רק שנתגבר עליו התבוע ע"י ראיות. ]וזה יתכן בכל 

ה במקצת, שבתחלה הודה במקצת ולבסוף יתכן שיביא התובע ראי' על מה שהודה, וכי נאמר מוד
 שיפטר מחיוב שבועתו כי עתה נתברר שמה שהודה לא יכל לכפור בו[.

ש"א"א לכפור בו" הוא רק בשטר שיש בו  הרמב"םשו"ע בדעת שיטת המובן יותר ועפ"ז 
  שעבוד נכסים.
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 )ה, א( משלםמתוך שאינו יכול לישבע 
 הת' שלום דובער ברוך

 ז:-אהל'  כותב הרמב"ם בהל' טו"נ  פרק ב א.

כל חשוד על השבועה אין משביעין אותו לא שבועת התורה ולא שבועה מדבריהם ולא 
 שבועת היסת...

תקנת חכמים היא שכל המחוייב שבועה מן התורה על טענת ודאי, אם היה חשוד הרי 
התובע נשבע מדבריהם ונוטל מה שטען, היו שניהם חשודין חזרה שבועה למחוייב לה 

 שהוא הנתבע ומתוך שאינו יכול לישבע משלם, 

שהרי היה החשוד שומר וטען שאבד הפקדון או נגנב שכנגדו אינו יכול להשבע וליטול 
אינו טוענו ודאי שאכלו, לפיכך אם טען בעל הפקדון ואמר בפני שלח יד בפקדוני או 

 פשע בו הרי התובע נשבע בתקנת חכמים ונוטל.

 נשבע אינו ספק בטענת הנשבעין מן החשוד היה מדבריהם... שבועה החשוד נתחייב
 טענת טוענו עהתוב שאין ולפי התורה מן שבועה זה נתחייב שלא לפי נשבע שכנגדו ואין
   טענתו. על שישבע כדי ודאי

 היא תקנה עצמה היסת ששבועת ונוטל נשבע שכנגדו אין היסת שבועת החשוד נתחייב
  שבועה. בלא נפטר הנתבע הרי אלא התובע שישבע אחרת תקנה לה עשו ולא

, שיש כאן ה' דינים: א' חשוד אינו נשבע, ב' אם החשוד נתחייב שבועה מה"ת ע"י היינו
טענת ודאי תקנו שישבע שכנגדו ויטול, ג' אם הי' טענת ספק נפטר החשוד, ד' אם הי' שבועה 

 דרבנן אין שכנגדו נשבע, ה' אם הי' שבועת היסת אין שכנגדו נשבע.

 היסת שבועת החשוד נתחייבב. ולכאורה צריך ביאור מה שחזר הרמב"ם וביאר באריכות "
 שישבע אחרת תקנה לה עשו ולא היא תקנה מהעצ היסת ששבועת ,ונוטל נשבע שכנגדו אין

". ולכאורה כבר ביאר כן בקיצור לעיל בסמוך שבועה בלא נפטר הנתבע הרי אלא התובע
 שבשבועות דרבנן אין שכנגדו נשבע ולמה האריך כ"כ שוב.

 וקושיא זאת הקשה בס' יד המלך )מבנו של הנודע ביהודה(:

ובאמת היה הלכה זו אך למותר דהלא ק"ו הוא מההלכה הראשונה אשר לפניה, דאף 
בנתחייב הנתבע שבועת המשנה וכמו בהני הנשבעין על טענת ספק והוא חשוד ואינו 
יכול לישבע דהוא פטור מכלום, וכתב רבינו שם בפירוש ]ה"ו[ ואין שכנגדו נשבע לפי 
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עת המשנה דהוא אלים טובא משבועת שלא נתחייב זה שבועה מן התורה, ואם בשבו
היסת, ובכל זאת כיון דאינה רק תקנת חכמים לא עבדו בה בחשוד תקנת תשלומין, 

 . ומכ"ש דלא עבדי בשבועת היסת בחשוד תקנת תשלומין

 ובס' יד המלך שם נדחק ליישב, ע"ש.

 גדושכנ ואין נשבע אינו ספק בטענת הנשבעין מן החשוד היהג. עוד צריך ביאור בדין "
 שישבע כדי ודאי טענת טוענו התובע שאין ולפי ,התורה מן שבועה זה נתחייב שלא לפי ,נשבע

 מן שבועה זה נתחייב שלא לפי", אי"מ למה לא קיצר הרמב"ם ואמר רק טעם אחד "טענתו על
 ", ומה מוסיף הטעם הב'.התורה

 שם:כסף משנה ועל זה הקושיא כתב ה

ותדע  ,וכו' לפי שלא נתחייב זה שבועה מן התורההיה החשוד מן הנשבעין בטענת ספק 
 לפי שאין התובע טוענו טענת ודאי: ,למה לא נתחייב שבועה מן התורה

היינו שפירש כאילו הכל טעם אחד, והטעם הוא מפני שהוא טענת ספק. וכן כתב בטור 
 רק טעם אחד בקיצור: ושו"ע כשהעתיקו דין זה מהרמב"ם, כתבו

ענת ספק אינו נשבע ואין שכנגדו נשבע לפי שלא נתחייב היה החשוד מהנשבעים בט
 זה שבועה שהרי לא טענו טענת ודאי:

אבל זה צ"ב, הרי א' זהו דוחק בלשון הרמב"ם ואולי הי' לכס"מ גירסא אחרת ברמב"ם, וב' 
ועיקר, איזה נתינת טעם יש כאן שהוא שבועה דרבנן מפני שהוא טענת ספק, הרי גם אם הי' 

 שם:לחם משנה הי' חייב שבועה מה"ת. וכל זה הקשה הטענת ודאי לא 

והרב בכ"מ ז"ל נראה שגורס בטעם שני בלא וי"ו ומפרש דהכי קאמר הטעם שלא 
נתחייב שבועת התורה מפני שאין זה טוען ודאי וקשה לפירושו דאע"פ שהיה טוען ודאי 

  ...לא היה מחוייב שבועת התורה כיון שאינו מודה מקצת

", דהיינו שיש כאן ב' לכך נ"ל עיקר מה שכתבתילו כתב הלחם משנה "ומחמת קושיות א
 :טעמים חלוקים, ופירש דברי הרמב"ם כך

ולפי נוסחא זאת משמע דהם שני דברים וה"ק הטעם שאין שכנגדו נשבע מפני שאין זו 
שבועת התורה דאם היה שבועת התורה היה נשבע ועוד טעם אחר דאפילו היה שבועת 

כנגדו נשבע מפני שאינו טוען ודאי כדאמרינן גבי שומר דאע"פ שחייב התורה לא היה ש
 שבועת התורה אין שכנגדו נשבע מפני שאין טוען ודאי. 
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אבל עדיין קשה, מדוע יאמר הרמב"ם את הטעם השני ללא צורך וללא נפק"מ, רק משום 
וגם "בלשון שאילו יצוייר הי' זה שבועה מן התורה, והרי ספר הרמב"ם הוא "הלכות הלכות" 
 קצרה", ולכאורה הי' מספיק לומר רק הטעם הראשון שאין כאן שבועה מן התורה.

 : ( ביאר באופן אחרצב, יד)ב"ח חו"מ ד. אבל ה

מיהו היפוך ... חדא דאפילו טוענו ודאי אין שכנגדו נשבע ונוטל ,נראה דתרתי קאמר
מכל מקום אם  ,ודאיומהפכין אם טענו ... ברצון הנתבע ודאי לאו תקנתא לתקנתא הוא

ועל זה קאמר הרמב"ם ולפי שאין  ,טענו ספק אפילו היפוך ברצון הנתבע נמי לא מפכינן
 התובע טוענו ודאי וכו' ודוק. 

דהיינו, שהטעם הראשון אינו מספיק, כי עדיין הנתבע יוכל להפוך מרצונו את השבועה על 
רמב"ם להפוך השבועה, וכמ"ש השכנגדו, כמ"ש בגמ' )שבועות מא, א( שבשבועות דרבנן יכול 

 : (א, ד טו"נ)

ואם לא רצה להשבע יורדין לנכסיו וגובין מהם כל ... כל מי שנתחייב שבועה מן התורה
ל ... כמה שתבע חבירו עליו, שהרי התובע אומר לו איני זז מדין תורה או השבע או תן לי

נשבע היסת המחוייב שבועת היסת אם רצה להפוך השבועה על התובע הרי התובע 
 ...ונוטל מחבירו

ולפ"ז צ"ב מדוע בחשוד שנתחייב שבועה דרבנן לא ישבע שכנגדו, הרי אף שחכמים לא 
תקנו שישבע שכנגדו אלא בשבועה מה"ת, אבל הנתבע החשוד עצמו יוכל להפוך את שבועותו 

י כלל ", כודאי טענת טוענו התובע שאין ולפיעל התובע, ולזה תירץ הרמב"ם בהביאו טעם שני "
הוא שאי אפשר להפוך השבועה על שכנגדו אם שכנגדו אינו יכול לישבע, כמ"ש הרמב"ם )שם 

 ב, ח(:

מי שנתחיב שבועת הסת והיה התובע חשוד. אין הנתבע יכול להפך עליו השבועה שהרי 
אין יכול להשבע. אלא ישלם או ישבע הסת. ואין שומעין לזה לתלות בדבר שאי אפשר. 

 ך שבועתו על הקטן שאין שומעין לו אלא או ישבע הסת או ישלם:והרי זה כמי שהפ

דהיינו, שאי אפשר להפוך שבועה כשהתובע אינו יכול לישבע, וכאן בשבועה שהחשוד 
נתחייב לישבע מחמת טענת ספק, אין התובע יודע אם גזל ממנו ואינו יכול לישבע כנגדו, ולכן 

 ב"ם ברורים.אין הנתבע יכול להפוך שבועה עליו. ודברי הרמ

ואולי לפ"ז, אפשר לבאר גם מה שהשמיטו השו"ע )והטור( את הטעם הראשון שאינה 
שבועה מן התורה, כי טעם זה בלא"ה מבואר לגבי חשוד שנתחייב שבועת היסת, אבל כאן עיקר 
 החידוש הוא שאין שכנגדו נשבע ע"י היפוך שבועה, והטעם הוא משום שאינו טוענו טענת ודאי.
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ז צ"ב לאידך גיסא, א"כ נמצא שבשבועת היסת שהוא ע"י טענת ודאי, יוכל אלא, שלפ"
 החשוד להפוך השבועה על שכנגדו, ומדוע הדין הוא שאין התובע נשבע. 

נפטר אלא שהביאור בזה פשוט, כי בשבועת היסת לא ירצה הנתבע להשביעו, כי החשוד "
  " כמ"ש הרמב"ם, ולמה ירצה להפוך השבועה ולשלם.בלא שבועה

אלא שלפ"ז צריך ביאור לאידך גיסא, הרי גם בהלכה שלפני זה לכאורה לא ירצה הנתבע 
להפוך השבועה על שכנגדו, וא"כ שוב קשה למה טרח הרמב"ם לבאר טעם נוסף, כדי לבאר 

 שאינו יכול להפוך השבועה כי נשבע על טענת ספק, הרי בלא"ה לא ירצה לעשות כן.

"ם שמה שהחשוד שאינו נשבע "נפטר" מלשלם הוא אלא שמכאן יש להוכיח שדעת הרמב
רק בשבועת היסת, אבל בשבועת המשנה "מתוך שאינו יכול לישבע משלם". ובאמת, שדבר זה 
מדוייק היטב בלשון הרמב"ם, שבהלכה אודות שבועת המשנה לא כתב "נפטר בלא שבועה" 

", אבל לגבי תשלומין ענשב שכנגדו ואין נשבע אינוכמ"ש אח"כ לגבי שבועת היסת, אלא כתב "
ומתוך שאינו יכול לא הזכיר מאומה. והטעם בפשטות כי סמך על מה שכתב בהלכה ד שם "

 ". לשבע משלם

" שייך מתוך שאינו יכול לשבע משלםדהנה המדייק ברמב"ם שם יראה שלא אמר שדין "
ך מתורק לשבועה מה"ת, וממילא מובן שאם החשוד מתחייב שבועה דרבנן על טענת ספק "

 מן שבועה זה נתחייב שלא לפיא' " –", ולזה כתב הרמב"ם ב' טעמים שאינו יכול לשבע משלם
 שישבע כדי ודאי טענת טוענו התובע שאין לפי" ולכן לא תקנו חכמים שכנגדו ישבע, וב' "התורה

 ", לכן גם הוא לא יוכל להפוך השבועה על התובע.טענתו על

המלך, מדוע חזר על עצמו והאריך הרמב"ם כל כך ה. ומעתה יתורץ בפשטות קושיית היד 
 בביאור הטעם שבשבועת היסת אין שכנגדו נשבע, דזה לשון הרמב"ם:

נתחייב החשוד שבועת היסת אין שכנגדו נשבע ונוטל ששבועת היסת עצמה תקנה היא 
 ולא עשו לה תקנה אחרת שישבע התובע אלא הרי הנתבע נפטר בלא שבועה.

שטות, כי מה שבשבועת המשנה לא תקנו חכמים תקנה שישבע ומעתה, אפשר לומר בפ
שכנגדו אי"ז דומה למה שלא תקנו כן בשבועת היסת. כי בשבועת המשנה אף שלא תקנו שכנגדו 
ישבע, מ"מ החשוד משלם, אבל בשבועת היסת צריך לחדש עוד, שאף אם לא נשביע את התובע 

 ע, והנתבע "נפטר בלא שבועה".לא ישלם הנתבע כלל, מ"מ לא תקנו תקנה שישבע התוב

נמצא מכל הנ"ל שלפי ביאור הב"ח בדברי הרמב"ם )ויתכן זהו גם דעת הטושו"ע( הדין 
"מתוך שאינו יכול לישבע משלם" חל בכל שבועה מדרבנן שאינה היסת, דהיינו שבועת המשנה 

ק כמו שבועת השותפין ושאר השבועות הנמנים במשנה שבועות )מד, ב( וברמב"ם שם, ור
 בשבועת היסת אינו משלם.
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וזהו שלא כדעת התוס', דהתוס' כתבו בכ"מ ככלל )תוד"ה ב"מ ג, ב ד"ה ובכולי'. וראה 
 (:תוד"ה ה"נ ב"מ צז, בב

דבשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם כדמשמע לעיל פרק קמא ...
 ...גבי ההוא רעיא

נן אמרינן "מתוך שאינו יכול לישבע נמצא שחולקים הרמב"ם והתוס' אם בשבועה דרב
 משלם".

והנה גם בקצה"ח )בסימן צב ס"ק י( הביא ראיות לחלוק על דעת התוס' אבל פלא קצת עליו 
ועל שאר האחרונים שראיתי שלא הביאו ראי' מהב"ח הנ"ל בביאורו בדעת הרמב"ם שאמרינן 

 "מתוך שאינו יכול לישבע משלם" בשבועה דרבנן.
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 לתקנתא לא עבדינן )ה, ב(תקנתא 
 וועלער הכהןהת' שת 

 בגמ' ה, א:  א.

לסוף  ,יומא חד מסרו ליה בלא סהדי, ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי
א"ר זירא  ,אסהידו ביה דאכל תרתי מינייהואתו סהדי  ,אמר להו לא היו דברים מעולם

והא  ,אביי אם איתא משתבע אמר ליה, אם איתא לדר' חייא קמייתא משתבע אשארא
דתנן ן השתא נמי דליתא לדר' חייא נחייביה מדרב נחמ, א"ל שכנגדו קאמינא ,גזלן הוא

השתא נמי ) מנה לי בידך אין לך בידי פטור ואמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסת
שבועת היסת מדרב נחמן  -נחייביה . כי ליתא לדר' חייא ואין כאן הודאה במקצת -

ותקנתא לתקנתא לא עבדינן, דרב נחמן תקנתא היא. רש"י(. שכנגדו ויטול וישבע

 וכתבו התוס':

ומתוך שאינו יכול לישבע משלם לא שייך הכא כדפרישית: -ותקנתא לתקנתא 

 וכתב על זה המהר"ם:

יש לומר דכונת התוס' בזה כדפירש לעיל בסמוך דגבי חשוד לא אמרינן מתוך שאינו 
וי"ל ג"כ דרצו התוס' בזה מה  ,מא דכתבו התוס' לעיל בזה בסמוךיכול לישבע וכו' מטע

שכתבו לעיל בדף ג' בד"ה ובכולי בעי דלודי דבשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו 
 יכול לישבע וכו':

 היינו, שהמהר"ם פירש בב' דרכים את דברי התוס':

ע משלם", כי דין החשוד שנתחייב שבועת היסת אינו משלם מדין "מתוך שאינו יכול לישב (א
 , כמ"ש התוס' בעמוד שלפנ"ז, ויובא להלן. בחשודזה לא שייך 

החשוד שנתחייב שבועת היסת אינו משלם מדין "מתוך שאינו יכול לישבע משלם", כי דין  (ב
 , כמ"ש התוס' בדף ג', ויובא להלן. דרבנןזה לא שייך בשבועה 

 ”וך שאינו יכול לישבע משלםמת“הדוחק בפירוש הא' הוא ששיטת התוס' בכ"מ שאין דין 
 בשבועה דרבנן, וא"כ מה הוקשה להם, ולמה הוצרכו לבאר שכאן לא שייך מתוך כי איירי בחשוד.

" וזהו לשון המורה על איזה פירוש כדפרישיתהדוחק בפירוש הב' הוא שהתוס' כתבו "
 שהוזכר בסמוך, ודוחק לומר שנתכוון התוס' לדף ג.
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 כתבו:שכנגדו קאמינא ה ב. והנה התוס' בעמוד א' בד"

וא"ת מאי שנא דבחשוד על השבועה שכנגדו נשבע ונוטל אמאי לא אמרינן מתוך שא"י 
וי"ל הכא אי אמרי' משלם לא שבקת ליה חיי דכל העולם יביאוהו לידי ... לישבע משלם

ועוד דהתם אמר ליה שבועה דאורייתא אית לי עליך או תשבע  ,שבועה ויטלו כל אשר לו
בל הכא הוא ברצון ישבע אם נניחנו ולכך לא ישלם: או תשלם א

היינו שתוס' הקשו מדוע בחשוד תקנו חכמים שישבע שכנגדו, ולא אמרו שישלם כמו בכל 
 מי שאינו יכול לישבע, ותירצו בב' אופנים:

שאם תמיד ישלם החשוד כל העולם יביאוהו לידי שבועה ותשלומים, ולכן לתקנת החשוד  (א
 חלה ויטול.תקנו שישבע התובע ת

החשוד אינו בגדר "אינו יכול לישבע", כי "אינו יכול" היינו כשיש חסרון בטענתו כמו "איני  (ב
יודע", אבל בחשוד, אין זה חסרון בטענתו, אלא שאנו לא מניחים לו לישבע מחמת שאנו 

 חושדים בו, ולכן לא חל כאן הדין שמשלם.

מלשלם אפילו אם אין תקנה  והנה המהר"ם הבין שהטעמים שבתוס' יפטרו את החשוד
שכנגדו ישבע, ולכן גם בשבועת היסת שאין מתקנים תקנת שכנגדו, עדיין לא שייך לחייב 

 החשוד לשלם מחמת טעמים אלו.

 ג. אבל לפ"ז צ"ע מה שכתבו התוס' להלן דף צז, ב ד"ה ה"נ:

א דבשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם כדמשמע לעיל פרק קמ...
 ...)בבא מציעא דף ה.( גבי ההוא רעיא

היינו, שהתוס' הוכיחו מסוגיין שבשבועה דרבנן אין דין "מתוך שאינו יכול לישבע משלם". 
 ויש לעיין איך מוכח כן מסוגייתנו. 

על כל פנים קשה מתוס' זה על פירוש המהר"ם בתוס' דידן, כי אם הטעם שאין דין "מתוך 
מחמת שהוא חשוד, א"כ איך מוכח מסוגיין שאיירי בחשוד,  הוא שאינו יכול לישבע משלם"

 ".מתוך שאינו יכול לישבע משלםלכל שבועה דרבנן שאין בו דין "

 והנה בתוס' גיטין נא, ב ד"ה ובכולי':

דשבועה דרבנן לא אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע משלם דתקנתא לתקנתא לא 
 "ק )דף ה.(עבדינן כדאמרינן גבי ההוא רעיא בבבא מציעא בפ

ומשמע שכוונת התוס' ללמוד ממה שנאמר בסוגיין "תקנתא לתקנתא לא עבדינן" בנוגע 
לזה שאין תקנת שכנגדו ישבע, שכמו"כ אין דין "מתוך שאינו יכול לישבע משלם". אבל זה צריך 

 ביאור, מנין להתוס' שגם על זה נאמר "תקנתא לתקנתא לא עבדינן".
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דברי התוס' בגיטין עם תוס' דידן, כי אם אין דין "מתוך שאינו  ועוד צריך ביאור, איך יתאימו
יכול לישבע משלם" בשבועה דרבנן מחמת ש"תקנתא לתקנתא לא עבדינן", א"כ מהו כוונת 

ומתוך שאינו יכול לישבע משלם " –התוס' להוסיף על לשון הגמ' "תקנתא לתקנתא לא עבדינן" 
 ”מתוך שאינו יכול לישבע משלם“שאין דין  ", משמע שיש טעם אחרלא שייך הכא כדפרישית

 כאן.

 ד. ואולי יש לפרש, ובהקדים:

והנה נת"ל המהר"ם הבין שהטעמים שבתוס' לפטור את החשוד מלשלם, יפטרוהו לא רק 
בשבועה דאורייתא, שיש לנו לחייב את התובע שבועה, אלא גם בשבועה דרבנן שאין תקנה 

ין מתקנים תקנת שכנגדו, עדיין לא שייך לחייב שכנגדו ישבע, ולכן גם בשבועת היסת שא
 החשוד לשלם מחמת טעמים אלו.

מתוך שאינו יכול “אבל אולי אפ"ל באופן אחר, שכל מה שאמרו התוס' לבאר מדוע אין דין 
בחשוד, הוא רק בשבועה דאורייתא, שיש לחכמים לתקן שכנגדו ישבע  ”לישבע משלם

ביארו טעמים לתקנת חכמים. אבל בשבועה דרבנן שאין וקושייתם הי' מדוע תקנו תקנה זו, ועל 
תנינא "י נוב"תקנתא לתקנתא", יש מקום לחייב החשוד לשלם כעיקר דינו )זה יתאים עם הבנת 

 .(ט"חו"מ ס

 ולכן הוקשה להתוס' ב' דברים:

", משמע שאם אין דינו של ר' א"ר זירא אם איתא לדר' חייא קמייתא משתבע אשארא" (א
ן שבועה, וכ"ש שאין תשלומין על השאר. אבל אם יש דין "מתוך שאינו חייא קמייתא, אי

יכול לישבע" גם בשבועת היסת, א"כ הגם שהרועה חשוד, אבל מכיון שאין תקנת שכנגדו 
ישבע כי "תקנתא לתקנתא לא עבדינן", ממילא שוב יחול עליו הדין "מתוך שאינו יכול 

חייא קמייתא ישלם, הי' ר' זירא צריך  לישבע משלם". ואם נאמר שאכן לולא דינו של ר'
לומר אם ישנו לדין ר' חייא ישבע, ואם אינו לדין ר' חייא ישלם. ומזה שלא אמר כן, מוכח 

 שלא ישלם.

 הגמ' בשבועות מא, א: (ב

בדאורייתא  ,איכא בינייהו מיפך שבועה ,מאי איכא בין שבועה דאורייתא לשבועה דרבנן
 . לא מפכינן שבועה בדרבנן מפכינן

 רמב"ם טו"נ א, ד: ונפסק להלכה 

כל מי שנתחייב שבועה מן התורה... ואם לא רצה להשבע יורדין לנכסיו וגובין מהם כל 
מה שתבע חבירו עליו, שהרי התובע אומר לו איני זז מדין תורה או השבע או תן לי... כל 
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המחוייב שבועת היסת אם רצה להפוך השבועה על התובע הרי התובע נשבע היסת 
 ונוטל מחבירו...

לפ"ז קשה, אף אם "תקנתא לתקנתא לא עבדינן", מ"מ החשוד עצמו יוכל להפוך השבועה 
 לשכנגדו, ומדוע אמר ר' זירא שאין שבועה אם אין לדין ר' חייא קמייתא. 

 ”מתוך שאינו יכול לישבע משלם“ה. ומחמת ב' קושיות אלו הוכיחו התוס' שאין דין 
ר ר' זירא שאם אין לדינו של ר' חייא קמייתא ישלם, כי באמת פטור בשבועה דרבנן, ולכן לא אמ

גם מתשלומין, וגם בודאי הרועה לא יהפוך השבועה על שכנגדו, כי גם לולא שיהפוך השבועה 
 הוא נפטר מלשלם, ומדוע ירצה להפוך השבועה.

אפשר לומר כמ"ש המהר"ם שכוונתם למ"ש בדף ג'. אבל לא  –" כדפרישיתומה שכתבו "
נראה כן, מלבד שאי"ז סוגיא סמוכה, וזה דוחק קצת, עוד זאת, הרי מ"ש שם מקורו מסוגיא 

 דידן, כמ"ש התוס' בדף צז ובגיטין נא, ולמה יציינו לתוס' שם שלא ביאר מקורו וטעמו.

מתוך “לכן נראה לפרש שכוונתם לתוס' ד"ה שכנגדו, אבל לא כמ"ש ששם נתבאר שאין דין 
מתוך שאינו יכול “בחשוד, אלא למה שביארו שם הגדר של דין  ”םשאינו יכול לישבע משל

 :”לישבע משלם

 ...אמר ליה שבועה דאורייתא אית לי עליך או תשבע או תשלם...

היינו, שהתוס' מייסדים כאן )כבדרך אגב( שכל דין "מתוך" שייך רק בשבועה דאורייתא 
ואולי לזה התכוונו התוס' כאן בד"ה תקנתא, דמוכרחים  שיש בו גדר "או תשבע או תשלם".

לומר מתוך סוגיא זו שאין כאן דין מתוך, והטעם כמ"ש התוס' לעיל שרק בשבועה דאורייתא 
 יש חומרא זו "או תשבע או תשלם" לענין היפוך שבועה, וכן הוא לענין "אינו יכול לישבע". 

 :]והנה דברי התוס' דומים ממש לדברי הרמב"ם הנ"ל

 ...שהרי התובע אומר לו איני זז מדין תורה או השבע או תן לי...

ויש לומר שמקור דברי הרמב"ם שעוסק בדין היפוך השבועה הוא מקור דברי התוס', דהיינו 
 ששניהם מקורם מהגמ' בשבועות הנ"ל שאין להפוך שבועה דרבנן. 

דרק בשבועה  ומזה למדו התוס' שגדר שבועה דאורייתא חלוק מגדר שבועה דרבנן,
", אבל בשבועה דרבנן, יכול הנתבע לומר לו איני או תשבע או תשלםדאורייתא יכול לומר "

י"ל  ”רוצה לישבע ויהפוך השבועה לשכנגדו, א"כ גם בדין "מתוך שאינו יכול לישבע משלם
 שבשבועה דרבנן אין חומרא זו[. 
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מתוך שאינו יכול “ן אין דין ולכאורה זהו כוונת התוס' בדף צז שמשמע מתוך סוגיין שבדרבנ
", וי"ל דתקנתא לתקנתא לא עבדינןוכן י"ל בכוונת תוס' בגיטין, רק שהוסיפו ". ”לישבע משלם

 בכוונתם בהוספה זו בב' אופנים:

מתוך שאינו יכול לישבע “שזהו הסברה נוספת מדוע חלוק שבועה דרבנן מדאורייתא לענין  (א
 .”משלם

בשבועה  ”מתוך שאינו יכול לישבע משלם“רינן שמוכח מפיסקא זו בהסוגיא שלא אמ (ב
אין נפק"מ ממה ש"תקנתא , ”מתוך שאינו יכול לישבע משלם“דרבנן, כי אם נאמר שיש דין 

לתקנתא לא עבדינן", הרי הנתבע עצמו יהפוך השבועה, ואין אנו צריכים לתקן לו דין 
 שבועה וכנ"ל(.שכנגדו. )דרק בשבועה מה"ת אנו צריכים לתקן כי א"א לנתבע להפוך ה
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 רועה פסול לעדות )ה, ב(
  היידינגספעלד מנחם מענדלהת' 

 )ה, ב(: איתא במסכתין

לסוף  ,יומא חד מסרו ליה בלא סהדי ,ההוא רעיא דהוו מסרי ליה כל יומא חיותא בסהדי
א"ר זירא  ,אתו סהדי אסהידו ביה דאכל תרתי מינייהו ,אמר להו לא היו דברים מעולם

אמר ליה אביי אם איתא משתבע והא , אם איתא לדר' חייא קמייתא משתבע אשארא
הא  ,לא קשיא, ואמר רב יהודה סתם רועה פסול ,ותיפוק ליה דהוה ליה רועה ...גזלן הוא

 ...דידיה הא דעלמא

 ,"והא גזלן הוא" אבייושאל  ה,הוצרך לשבוע שיש עדות שגזל רועהשמעשה דהיינו שהי' 
", דהיינו ואמר רב יהודה סתם רועה פסול -על זה הגמרא "ותיפוק ליה דהוה ליה רועה  תאלושו

 ".לא קשיא, הא דידיה הא דעלמא" שבלא גזילתו הי' פסול, ומתרצת

  :ומפרש רש"י

אבל רועה  ,רועה בהמות שלו פסול דבשביל הנאתו רועה אותן בשדות אחרות -דידיה 
אינו חוטא להרעות עד שיגיע למרעה  ,ריםבשביל הנאת אח ,בהמות העיר בשכר

 המופקר לכל.

ההנאה מזה שאינו צריך לילך לשדה המופקר לכל הוא הרי  כל כך, ולכאורה אינו מובן
 שלו או של אחרים? םה שמרעהומה החילוק אם הבהמות  ,לכאורה של הרועה

 והנה השיטה מקובצת מביא מהרדב"ז וז"ל: 

רושי הא דידיה שמרעה אותם בשדות שלו שמקבל הוי מצי לפ -הא דידיה הא דעלמא 
אותם לרעותם בשדותיו ולפיכך פסול שמרעה אותם בשדות של אחרים כדי להרויח 

והא והא  ,הא דעלמא שקבל עליו לרעותם בשדות של הפקר לפיכך כשר ,תבואת שדהו
דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרועה היכי מסרינן , בבהמות של אחרים באורחא דמילתא

 .אלא חזקה אין אדם חוטא ולא לו "לפני עור לא תתן מכשול"והא כתיב 

דהיינו שפירש הגמ' באופן מחודש ששני סוגי הרועה נשכרים לרעות בהמות של אחרים, 
רק החילוק הוא בין מי שקיבל הבהמות על תנאי שירעו בשדות שלו, ולבין מי שלא קיבלם 

לם לרעות בשדות שלו נהנה שירעו בשדות לרעות בשדות שלו אלא בשדות הפקר, דמי שקיב
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אחרים וירוויח שלא יאכלו שדהו, משא"כ מי שבלאו הכי לא קיבלם לרעות בשדות שלו, אינו 
 ולפי פירוש זה אין הנ"ל קשה.מרוויח כלום כשרועים בשדות אחרים. 

 השיטה מקובצת ממשיך: 

הכי וכו' הכי הוה לן ורש"י ז"ל לא רצה בזה הפירוש משום דכי אמרינן דאי לא תימא 
אבל  ,למימר דאי לא תימא הכי אנן חיותא לרועה לרעות בשדות שלו היכי מסרינן

 מורנו הרב נר"ו.. לפירוש רש"י ז"ל אתי שפיר

דהיינו, שלפירוש זה אינו מובן המשך הגמ' שרצה הגמ' להוכיח מזה שאנו מוסרים בהמותינו 
ותינו לרועה שירעם בשדה שלו, אבל לפי פירוש לרועה, ולפ"ז הי' צריך לומר שאנו מוסרים בהמ

רש"י לשון הגמ' בהמשך מובן. אבל אינו מובן כנ"ל הסברא מדוע אין זה הנאה לרועה במה שאינו 
ואם אי"ז חשוב הנאה לו, א"כ גם  ."עד שיגיע למרעה המופקר לכלצריך להמתין ולטרוח "

 ום המופקר לכל.בהמות שלו, איזה הנאה יש לו אם מרעם אצל אחרים או במק

 בשני אופנים: לבאר הסברא בזהיש ואולי 

זה שאינו צריך לילך למרעה ת, אבל א( ההנאה שמקבל ע"י החטא הוא זה שהבהמה אוכל
, ועבור זה לא יחטא כי עיקר ההנאה הוא הנאת המופקר לכל הוא רק דבר צדדי היוצא מזה

 א בעל הבהמות. לזה שהולעולם . ועפ"ז ההנאה הוא האכילה וזה מגיע לא לו

כי באמת אפילו אם  ,הרועה בזה שאינו צריך לילך עד למרעה המופקר לכלה לב( אין הנא
"ויאמר  (ז ,טבראשית כ)וכמפורש בקרא , כבר הרעה הבהמות עדיין צריך לרעותם עד סוף היום

הן עוד היום גדול לא עת האסף המקנה השקו הצאן ולכו רעו". אלא צ"ל שההנאה בזה שמרעה 
ובמילא לבעל הבהמה. לדוגמא י"ל , יתרון להבהמה עצמה שדות של אחרים הוא בזה שיבש

שהעשב בשדה פרטי הוא יותר טוב מהעשב בשדה המופקר לכל )וכמו שרואים במוחש )וכן 
מוכח מהמעשה הידוע של דוד המלך((. או שהבהמה נהנה מזה שאינה חסום כל זמן שלא הגיע 

 או כיו"ב. ,למרעה המופקר לכל

בעל  תהנאעבור  י' חוטא ומרעה בשדותיו של אחריםהרועה לא הרש"י ש מ"שועפ"ז מובן 
 הבהמות.
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 )ה, ב( שבועה זו למה
 זילבערשטיין ישראל הת'

 בגמ' )ה, ב(:

אמר ר' יוחנן אמר רבי  ?וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה זו למה
יוחנן  שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של 

 חבירו ואומר שלי הוא. 

וכי לא ידענו שאנו חוששים שמא אחד אין לו בה אפילו  ,וצריך ביאור: מה חידש של ר' יוחנן
 חצי' ותקף בטליתו של חבירו, ולכן משביעים אותו.

 שם )ה, ב(: כבר מפרש לעילוכמו שרש"י 

 .שמא אין לו בה כלום

 : והביאור בזה בפשטות

 שהקושיא הוא לא", דהיינו, מה שבועה זו"א "שבועה זו למה" ולא יהקושיא של הגמ' ה
 .לחשוש לחשש הזה שבועה חכמים מחייביםשבועה זאת, אלא למה מועיל  לאיזה חשש

נחשוש , אלא הטעם למה ל "תוקף"החשש ש לאהוא של ר' יוחנן העיקרי א"כ החידוש 
  לכתחילה. ל"תוקף"

 :יוחנן ועל זה אמר ר'

חשוש ולהשבע, ואפשר ך לורצ אין דהיינו שבעצם מן התורה –א( זהו רק תקנת חכמים 
שלא יהא כל א' הולך ותוקף בטליתו של  – הוא מדרבנן חוששים לזה הטעםוב(  לחלוק מיד,

 ""הולך ותוקף בטליתו של חבירוהיות אדם לכל מאד ל אזי זה קל ,צריך לישבענחבירו, אם לא 
 הטעם שיחלוקו בשבועה. ווזה, ואומר שלי הוא"" כמוחזק ובא לבי"ד

החידוש הא' כנ"ל של ר' יוחנן שהוא רק תקנת חכמים דהיינו שבעצם הוא פטור, לכאו' והנה 
 ושאומר שהטעם של המשנה שנים אוחזין הוא כי זה לעיל בגמ' )ג, א( ר' חייאאת דברי שולל 

 .כמודה במקצת

ר' יוחנן הולך כר' ששת שאומר שהשבועה הוא מדרבנן, ולא כר' חייא, צריך לומר שולכאו' 
כעין "לא כר' חייא שאומר ששבועה זו הוא ש ", דהיינותקנת חכמיםכוונת ר' יוחנן "וזהו 

ן בטלית הר"ז כאילו לכל אחד יש עדים על חצי , כי ע"י שמוחזקיכמודה במקצת". דאורייתא
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, אלא כעין מודה יש עדים כמו"כ לזה יש עדיםזה י כשם שלכ ממש מודה במקצתכולא טענתו, 
וא"כ לר' חייא מובן היטב מדוע תקנו חכמים שבועה במשנה של שנים אוחזין, כי יש  במקצת.

 דמיון למצב של שנים אוחזין למצב של מודה במקצת.

 מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס, דהיינו "גם לר' חייא ששאלת הגמ' היאי"ל י ולאאבל 
, וא"כ אי"ז מודה במקצת, כי במודה במקצת יש יתרון לתובע שיש לו עדות על חצי "ועומד

 טענתו, והנתבע אין לו עדות על כפירתו, ולכן על הנתבע להשבע, אבל כאן הם שוים. 

זו שבועה מן התורה של מודה במקצת, ורק מחמת "שלא  ועל זה אמר ר' יוחנן שאין שבועה
יהא כל אחד הולך ותוקף" חידשו חכמים שבועה זו, אבל לר' חייא גם שבועה זו שחידשו הוא 

 צריך להיות "כעין דאורייתא", ולכן הוא "כעין מודה במקצת".

 תוספת ביאור במה ששאלה הגמ' בדף ב, ב: אפשר לומר לפי"ז

דאי כסומכוס האמר ממון המוטל בספק חולקין בלא , כסומכוסלימא מתני' דלא 
 ...שבועה

ולכאורה יש לשאול למה לא תירצה הגמ' ששבועה זו כעין מודה במקצת, שהרי מה שמצינו 
שלסומכוס יחלוקו בלא שבועה הוא בממון המוטל בספק באופן שאי"ז דומה למודה במקצת, 

 דומה למודה במקצת. אבל בשנים אוחזין יש טעם לשבועה זו משום ש

ואולי יש לומר, שמה ששבועה זו דומה למודה במקצת אי"ז מספיק, כי מה שהוא "כעין 
מודה במקצת" מבאר רק מה שאפשר לתקן שבועה כזו, אבל עדיין אי"מ מדוע צריכים חכמים 
לתקן שבועה כזו, ורק אחרי שידענו שיש טעם לשבועה זו "שלא יהא כל אחד הולך ותוקף", 

 תאים לומר שתקנו באופן שהוא "כעין דאורייתא" של מודה במקצת.ע"ז מ
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 )ו, א( חשיד אממונא חשיד אשבועתא
 מנחם מענדל הכהן בראנשטייןהת' 

 ו, א(: –בגמ' )ה, ב א. 

אמר ר' יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו 
לא אמרינן  מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתאונימא  של חבירו ואומר שלי הוא

 ואביי אמר חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עלי ...מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא

 וכתב שם רש"י ד"ה אביי אמר:

טעמא דמתניתין לאו כדר' יוחנן, דאי הוה חשיד לן אהולך ותוקף בטלית  -אביי אמר 
א חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו על זה, הוה לן חשוד אשבועה, אל ,חבירו חנם

ומכיר בו ששכחה, ויכפור בו, והולך ותוקף בטליתו, ונשבע שיש לו בה דמי חציה, וטלית 
 דהא אפילו גלימא דעל כתפיה שעביד ליה. זו שלו

נמצא שישנה מחלוקת בין ר' יוחנן לאביי, לר' יוחנן מי ש"חשיד אממונא", דהיינו מי שאנו 
תו שגוזל, "לא חשיד אשבועתא", ואנו יכולים להשביעו ולהאמינו בשבועה, כי חושדים או

" )לשון רש"י ה, ב ד"ה לא(. משא"כ לאביי חמיר הוא לאינשי איסור שבועה מאיסור גזילה"
"חשיד אממונא", דהיינו מי שאנו חושדים אותו שגוזל, "חשיד אשבועתא", אי אפשר להאמינו 

 " )לשון רש"י ה, ב ד"ה ונימא(.חשוד הוא נמי לישבע אם חשוד הוא בכךבשבועה כי "

והנה הראשונים שקו"ט אם יש איזה נפק"מ לדינא ממחלוקת זו, כי אפשר לומר שרק 
חולקים בטעם תקנת השבועה ב"שנים אוחזין בטלית", ובכל שאר שבועות שאנו משביעים על 

ישנה יש לו עליו", וא"כ  חשש גזילה יוכל אביי לתרץ שאין החשש על גזילה אלא "שמא מלוה
 יתכן שאין כל נפק"מ בין השיטות.

 וכן משמע מדברי הרא"ש בסימן ט: 

 דחשיד אממונא בלא עדים. ומיהו אין נפקותא בזה, דלא אשכחן לאביי מאן

 : כתב שיש נפק"מ נמוק"יאבל ה

נן וי"ל דאיכא בינייהו היכא דמחל לו על כל מלוה ישנה דלאביי חשיד משום מגו ולר' יוח
 כשר...

 : כתב ג סעיף צבבסימן קצה"ח ועפ"ז ה
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ולפי"ז צריך הדיין לדקדק היכא שנתנו פטורים זה לזה עד היום... דלא שייך מלוה ישנה 
 נזהר בזה והוא מלתא דשכיחי טובא וצריך ליזהר בזה. ביום או יומים... ולא ראיתי

 (:צב, ב) אבל הנתיבות הקשה על הנפק"מ המובא בנמוק"י הנ"ל

מחילה לא שייך סברא זו מטעם שכתבתי ולכן  ולפי מאי דקיי"ל דמחילה בטעות לא הוי
בזה כלל כנ"ל.  אין צריך ליזהר

דהיינו שאפילו אם ימחול לו כל מלוה ישנה, עדיין נוכל לחשוש שמא תקף מחבירו ממון 
בטעות  משום מלוה ישנה שנזכר בה עתה, ומה שמחל אינו חל, כי אז לא זכר מזה והי' מחילה

 ודינה שאינה מחילה.

אלא שראיתי שבס' נחל יצחק שם מתרץ שם בארוכה קושיית הנתיבות, ולפי דבריו יש 
 נפק"מ בין אביי לר' יוחנן. 

והנה בטוש"ע )צב, ג( פסקו כאביי ש"חשיד אממונא חשיד אשבועתא", ומה שבחשוד על 
 מלוה ישנה יש לו עליו".ממון משביעים אותו הוא משום שאינו חשוד על גזילה אלא "שמא 

והנה מצינו שבהלכות שחיטה משמע מדברי כ"ק רבינו הזקן נ"ע מיוסד על תשובות  ב.
הרשב"א יש נפק"מ עיקרי שנוגע להרבה דינים בין אביי לר' יוחנן. אלא שלבאר הדבר צריך 

 להקדים:

 :טור יורה דעה הלכות שחיטה סימן בב 

 ...סכין ונותן לו ואז מותר לאכול משחיטתו ישראל בודק, מומר אוכל נבילות לתיאבון

 ה(:-והטעם בזה ביאר אדה"ז בזה )סק"ד

כשאינו מוצא בשר כשר או שאינו מוצא בזול כל  ,לתאבון. פירוש למלאות תאותומומר 
ולא חיישינן שמא לא יזהר ... לאפוקי מי שאינו חושש בשחיטה... כך כמו נבלות וטרפות

כיון שבידו  ,שום דלא שביק התירא ואכל איסוראלשחוט יפה שלא ישהה וידרוס מ
שזו חזקה היא אפילו בפושעי ישראל כשיש איסור והיתר לפניו שאינו  ,לשחוט יפה

טרח לא טרח לבדוק הסכין ולתקנה אם יאלא דמ... מניח את ההיתר ואוכל את האיסור
 ...משום הכי בודק הסכין ונותן לו... היא פגומה

 שם:בית יוסף והביא ב

אפילו נשבע  ,לתיאבון ששחט ומרב בספר אוהל מועד )ספר ב שער א דרך ב( מכתו
מפני שהוא  ,שהרי הוא חשוד על השבועה לגבי אותו דבר ,אינו נאמן ,ששחט בסכין יפה

 .וכן כתב הרשב"א )ח"א סימן ס"ד( עכ"ל ,מושבע ועומד מהר סיני
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 והובא בשו"ע )יו"ד ב, ג(:

 שחט בסכין יפה אינו נאמן:מומר לתיאבון ששחט אפילו נשבע ש

 ובט"ז סק"ו הקשה:

 ,"מ סימן ל"ד דאין פסול לעדות אלא בעובר עבירה שיש בה מלקותולי ממ"ש בח הותימ
ולפי מ"ש הכא דבכל  ,ובעובר על השבועה אמרינן שם דפסול ואפילו בעובר על החרם

 ההיה לנו לפסול כל העובר עביר ,עבירה אמרינן דעובר על מה שמושבע מהר סיני
 כיון דכאן לא מהני ליה מה שנשבע: ,ואפילו אין בה מלקות

דהיינו, שאם מה ש"מושבע ועומד מהר סיני" נחשד שעבר על השבועה, כל עבירה אפילו 
אין בה מלקות הוא עבירה על השבועה, וא"כ יהי' פסול לעדות מדין מי שעבר על השבועה 

ן בה מלקות )כמו עובר על החרם(. ומדוע הדין הוא שרק מי שעבר על שפסול לעדות אפילו אי
 עבירה שיש בה מלקות פסול לעדות, הרי אין לך עבירה שאינו גם עבירה על השבועה.

 ב' תירוצים: נקודות הכסף והש"ך תירץ על זה

 ...לא קשה מידי דכיון שהוא חשוד לאותו דבר טפי. ועוד דממונא מאיסורא לא ילפינן

נו, א' הב"י כתב שהוא חשוד על השבועה לאותו הדבר שהוא מומר לו בלבד, וא"כ לגבי דהיי
עדות ושבועה של שאר דברים אין זה נחשב שעבר על השבועה, ולכן אינו פסול לעדות. ב' זהו 
חומרא מיוחדת באיסורים שמי שעבר על איסור הרי זה כאילו עבר על שבועה, כי הוא מושבע 

ל לענין עדות ממון מקילים יותר, ומי שעבר על שאר עבירות שאין בהם ועומד מהר סיני, אב
 מלקות אינו נחשב שעבר על השבועה רק משום שמושבע ועומד מהר סיני.

)שהובא בב"י( הקשה בתבואות  "מפני שהוא מושבע ועומד מהר סיניוהנה על טעם דין זה "
 שור )סקי"ב(:

׳ ל״ד וצ״ב דאוכל נבילות פסול לעדות בח״מ סי טפשו הא ,עםטקשה מה צריך  ולכאורה
 ועה בוש

 ותירץ שם התבואות שור:

דכי היכא דפסלה תורה לעדות  ,ינן מעדותפעות ממון ילבודדוקא גבי ש מק״לונ״ל ד
 נאמנותן,אכל באיסורי׳ דקולי לענין  ,עהבועבירה ה״נ לש םממון אפי׳ בעובר על שו

ר שוד על דבחל דבר א׳ אינו עשוד ואשה ועבד נאמנים הדרן לכללן דח 'אד ע שאפילו
 שודח אינו ילהבהחשוד אנ כןת״ל ול 'שובה סיתא ב"חלק הרשבמ זה וכחילוק, אחר

 'ושבע ועומד כומא דגופעה בואש דעם דחשוטה אם לא מעאשבו
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והיינו, שכמו עד אחד נאמן באיסורין, כמו"כ רשע שעבר עבירה נאמן באיסורין כמ"ש 
 בשו"ע שם )ב, ו(:

 ...שהוא פסול לעדות בעבירה מעבירות של תורה א"צ לבדוק לו סכין אבל מי...

 וביאר בזה אדה"ז שם )סקי"ד(:

אבל מי שהוא פסול לעדות היינו שלא עבר אלא פעם אחת אף על פי שנפסל לעדות 
ממון נאמן הוא באיסורין בדבר שלא נחשד עליו דהיינו שלא עבר עליו אפילו פעם אחת. 

ב אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס וכל מי שעבר עבירה דשאני עדות ממון דכתי
אפילו פעם אחת נקרא רשע אבל באיסורין אין הרשע פסול אלא בדבר שנחשד עליו 

 )רמב"ם פי"א מהלכות עדות. רשב"א סי' ת"ל(:

ועפ"ז מבאר התבו"ש שרשע שעבר עבירה יהי' נאמן בשבועה לגבי איסורים, ואף אם מומר 
שוד לגבי איסורים לישבע לשקר, ולכן ביאר הב"י )מס' אהל מועד לאיסור אחד אינו ח

ומתשובות הרשב"א( שהטעם שמומר אוכל נבילות אינו נאמן בשבועה שבדק הסכין יפה, זהו 
  רק משום שלגבי איסור נבילה הוא חשוד לישבע לשקר, כי הוא מושבע ועומד מהר סיני.

הר סיני" הוא טעם לחושדו שיעבור על אלא שעדיין צריך ביאור, אם "מושבע ועומד מ ג.
השבועה, מדוע לא יהי' חשוד לישבע על שאר דברים, ומדוע רק חשוד על אותו דבר, וצ"ב התי' 

 הא' דהש"ך.

 וביאר התבו"ש בב' אופנים, האופן הא':

בעינייהו  חמיראולא , דלאו כל אדם משים לב לזה ,פי׳ וודאי מושבע ועומד קולא היא
ים שתא רובליה לעא דחמיר ,ואין לפסלו לשבועת ממון ע״י זה ,כגזרה שגזרו הקהל

 ,ולעדות... כתבו התוספות "גוכה ,עהבוואיסור ש ,איסור גזילה דלא נחשד עליה עדיין
שוד חשוד אדבר אינו חדלא מיפסל משבועה לעדות ד אע״ג דחדא איסורא איכא י״ל

ע בכ עובר אמוש"משא'... וגשת ידך ותעם הכתוב אל טכ״א היכא דמקרי רשע ומ תאאחר
ותו אע״ג דמקלינן ביה היכא דאינו חשוד לא ידןדדון אבל לשבועה דנ. כו׳ ולא מקרי רשע

 ,ודחו לתכי אם אשבוע ךואין לנו לסמובר, דותו שוד לאחמ״מ היכא ד ,כמ״ש לעיל ברד
 ...מושבע ועומדת ירובינן לה אפי׳ ע״י עחד

ושבע ועומד מהר סיני" אינו גורם לפוסלו היינו שבאמת, מה שעבר על שאר עבירות ש"מ
לעדות כי אינו נקרא "רשע" אלא אם עבר על עבירה שיש בה מלקות או עבר על שבועה ממש, 
אבל לענין שבועה מחמירים יותר, שעל מה שכבר נחשד כי הוא מומר לזה, ורק שרוצים להוציאו 

 מושבע ועומד מהר סיני".מחשד ע"י שבועה, ע"ז מספיק אפילו מה שעבר על עבירה שעלי' "

 באופן ב' תי' התבו"ש:
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יון דהסכים לאכול נבילות כדט מה״ פיט גרעבר דאותו ל שודחדכ ו בנה״תכוונ עי״ל
אפי׳ יתלווה אליו איסור  ,רך אליו קצתטכ״מ שיצבר אאיסור זה בולעבו מר בלגלתאוותו 

יפה חשדינן  דאהדורי אסכין אירחטולכן אפילו בשביל  ,עה וכיוצא בובומור כשחאחר 
 םעמא משוטב״א סימן ת״ל ומ״ש רשכזה משמע בתשובת ה ,בשבועה מןהימולא  ,ליה

אשבועה ולאו  רראינו קצת דעבר ר דכבמלסיוע בעלמא למי ןכתב דמושבע עומד כ
 ...דחשוד ממש

היינו, שבאמת הסברא לחושדו שישבע לשקר שבדק הסכין יפה אינו משום שכבר עבר על 
עה דמושבע ועומד כו' אלא הסברא בזה דמי שמומר לאכול נבילות, יעבור איסור חמור, השבו

כמו שבועה, בשביל איסור נבילות שכבר גמר בלבו לעבור. ולכן על אותו דבר א"א להאמינו ע"י 
 שבועה.

רק צריך ביאור בתי' זה, הרי אין הכוונה שמומר אוכל נבילות לתיאבון ונעשה לו כהיתר, 
הוכיח אדה"ז )בס"ק ד( שמיירי במי שאוכל נבילות כשאין בשר כשר או כי מוצא אלא כמו ש

 בזול, וא"כ מנין לנו שיעבור על השבועה לישבע לנו שבדק יפה כדי להאכילנו איסור.

 והנה התבו"ש הסיק מב' ביאורים אלו נפק"מ:

א׳׳כ למאי דמחמירים  ותו דבר,לא חשוד םמשו םעטתי׳ אלו דעיקר ההנה לפי ו
אמן דנכמ״ש לקמן סעי׳ י״ב  ותו דברסכין לחשוד שלא לא תלהצריך בדיק םרמב״כה

  ותו דבר.שוד לאחכיון דאינו  בשבועה

 והיינו, כי להלן שם בסעיף ו כתב השו"ע:

 להרמב"ם צריךומומר לאחד משאר עבירות א"צ לבדוק לו סכין 

 וסברת הרמב"ם ביאר אדה"ז שם )סקי"ג(:

עובר על אחת מן העבירות שבתורה חיישינן דפקר )טפי(  דכיון דחזינן שלתאותו הוא
 ונראה מדבריו דהכי נקטינן ...שלא לקיים שום מצוה כהלכתה

ולפ"ז יש לחקור, האם הדין דסעיף ג דאינו נאמן אפילו בשבועה הוא רק במומר אוכל נבילות 
א מומר לדבר שהוא חשוד על אותו דבר, או אפילו במי שאינו נאמן על בדיקת הסכין מחמת שהו

 אחר.

וחידש התבו"ש שאפילו אם נקטינן כדעת הרמב"ם שאינו נאמן מי שמומר לשאר עבירות, 
אבל אם ישבע שבדק יפה נאמינו, כי אינו מומר לאותו דבר דאיסור נבילה, וזהו רק שאנו חושדים 

 שלא יבדוק יפה, א"כ לשני הביאורים דלעיל יהי' נאמן בשבועתו:
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מועיל עבירה ש"מושבע ועמוד מהר סיני" לחושדו בשבועה, הוא כל מה ש –לביאור הא'  (א
יהי' נאמן כאן כי  רק כשהשבועה באה להאמינו על אותו דבר שהוא מומר ממש, וממילא

 אינו מומר לאיסור נבילה.

כל מה שאינו נאמן בשבועה הוא כיון שגמר בלבו לעבור עבירו זו אפילו  –לביאור הב  (ב
כאן שאינו מומר על נבילה יהי' נאמן בשבועה, כי מנין לנו יתלווה איסור חמור, וממילא 

 שגמר בלבו שיעבור על זה אפילו בשבועה.

 וכן הסכים בפמ"ג )שפ"ד שם(:

לפי זה במומר לשאר עבירות דבעינן בדיקת סכין להר"מ ז"ל וכן הלכה לכאורה נראה ...
 ...דמהימן בשבועה

על שאר עבירות לענין שבועת יפה אבל לבסוף כתב התבו"ש להחמיר שלא להאמין מומר 
 בדקתי מב' טעמים אחרים.

ד. והנה המדקדק בלשון רבינו הזקן נ"ע בקונטרס אחרון יראה שביאר דין זה דהרשב"א 
 באופן חדש:

שהחשוד לדבר אחד אף שאינו חשוד לכל התורה כולה, מכל מקום לאותו דבר שהוא 
חשוד עליו הוא חשוד לכל אותו דבר אפילו לישבע עליו, שאנו רואין אותו כמומר גמור 
לאותו דבר אפילו לעבור על השבועה, שהרי כבר מושבע ועומד הוא מהר סיני. ומהאי 

ועתא, לפי שמכיון שנחשד על ממון זה טעמא קיימא לן דחשוד אממונא חשוד אשב
 נחשד לשבע עליו. כן כתב הרשב"א בתשובה סי' ת"ל וס"ד. 

דהיינו, סברת הרשב"א היא שמי שחשוד לעבור על איסור אחד אינו חשוד לעבור על איסור 
אחר. רק שלהאמין להחשוד בשבועה שלא עבר על מה שנחשד, זה אי אפשר. כי אין זה שאנו 

איסור שבועה, אלא שאנו חושדים אותו במה שנחשד כבר ואפילו בשבועה.  חושדים אותו על
והטעם לזה, דלכאורה הרי איסור שבועה חמור יותר, ואולי לא נחשד על אותו דבר באופן כזה 
שגם יעבור על איסור חמור יותר, ולזה ביאר הרשב"א שהאיסור שעלי' נחשד יש בו גם חומרת 

ר מושבע ועומד מהר סיני", א"כ איך נאמר שעל ידי חומרת איסור שבועה, כי בכל איסור "כב
איסור שבועה כבר נסתלק החשד ממנו, וכאילו אינו חשוד על זה. אבל כל זה לאותו דבר שנחשד 

 עליו, אבל לדבר אחר שלא נחשד עליו כלל, אין אנו חושדים אותו כלל.

", דהיינו שאף עתאחשוד אממונא חשוד אשבווהוסיף רבינו הזקן שמטעם זה קיימא לן "
שחומרת השבועה היא יותר מחומרת הגזילה שאנו חושדים אותו, מ"מ אי אפשר להאמינו 

 בשבועה משום חומרא זו, כי יש בגזילה גם חומרת שבועה וכנ"ל.

 ולפ"ז כתב רבינו הזקן נ"ע נפק"מ לדינא:
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סכין ולפי זה הוא הדין במומר לעבירה אחת משאר עבירות של תורה שצריך לבדוק לו 
להרמב"ם כדלקמן סעיף ו' אם לא בדקו לו אינו נאמן אפילו בשבועה לומר שבדקה יפה 
ותקנה, שכיון שחשוד הוא על בדיקת הסכין ותיקונה חשוד הוא לשבע עליו, כמו בחשוד 
אממונא שהוא חשוד לשבע עליו אף על פי שאין אנו יודעים אם הוא טוען שקר אלא 

 ת שור מטעמא אחרינא:שחושדים אותו. וכן פסק בתבואו

דהיינו, דלפי ב' ביאורי התבו"ש מה שלא נאמין המומר לנבילות בשבועת בדקתי יפה, הוא 
רק כי הוא כבר מומר על זה, אבל בחשוד שאינו מומר לנבילות מי יימר. אבל לפי סברת רבינו 

ע"י שבועה. הזקן אין הדבר כן, אלא היסוד הוא שבחשד בעלמא אין אנו יוצאים מידי חשד אפילו 
 וזהו דלא כהבנת התבו"ש והפמ"ג. 

חשיד אממונא ”ולפי דברי רבינו הזקן יצא לכאורה שכל זה הוא לדעת אביי דקיי"ל כוותי' ש
א"כ כמו שלענין  ”חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא”אבל לדעת ר"י ש ”חשיד אשבועתא

באיסורים נאמינו  שבועת ממון לא נחשוד שישקר אף שחשוד הוא על אותו הממון, כמו כן
 בשבועה אף שהוא חשוד על נבילות וחשוד שלא יבדוק הסכין יפה.

חשיד אממונא לא “ויותר נ"ל שאף אם הוא מומר לאכילת נבילות לתיאבון לפי ר' יוחנן 
יהי' נאמן בשבועה. כי מה שהוא מומר לאיסור נבילה אינו פוסלו לשבועה  ”חשיד אשבועתא

וסלו לגבי איסור נבילות כי על זה הוא מומר כבר, אבל עדיין יש באיסורים, ורק שאנו באנו לפ
 להאמינו בשבועה כי שבועה חמורה.

וכל זה הוציא רבינו הזקן מב' תשבות הרשב"א, ואדה"ז ציינם בסדר הזה, סימן תל ואח"כ 
 סימן סד, כי הדין המבואר בסימן סד מיוסד על הביאור שבסימן תל. דזה לשונו בסימן סד:

ת החשוד על דבר קל אם חשוד על החמור. אפילו על הקל ממנו אינו חשוד. ה שאמרמ
דמומר לערלות החמור אינו מומר אצל שחיטה. ולא אמרו מומר לדבר אחר מומר לכל 
התורה כולה אלא במומר לנסך את היין וחלל שבתות בפרהסיא וכדאיתא בפרק קמא 

אותו כמומר גמור לאותו דבר. דחולין )דף ה(. ומכל מקום במה שנחשד הרי אנו רואין 
ואפילו בשבועה אינו נאמן שכבר הוא חשוד לעבור על השבועה על אותו דבר שהרי 
מושבע ועומד מהר סיני. ותדע לך שאם אין אתה אומר כן מומר אוכל נבלות לתאבון 
ישבע שלא יאכיל לנו שום נבלה ולא יצטרך לבדוק סכין אחריו בכל שעה. ואם לא בדק 

אלא שלאותו , ישבע ששחט כראוי בסכין יפה ונאמן ,אחריו למה אסרוה סכין אפילו
 דבר אינו נאמן לעולם.

 ודין זה לפי רבינו הזקן מיוסד על מה שכתב הרשב"א בסימן תל, וזה לשונו:

וחשוד אממונא .. לדבר אחד אינו מומר לכל התורה ונאמן הוא לכל איסורין. דמומר
 ,לכל התורה כולה מומרומר לדבר אחד אינו למאן דאמר דחשוד אשבועתא ואע"ג דמ
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דכיון דעובר משום ממון אף הוא ישבע לשקר  ,שאני התם דהוה כחשוד על אותו דבר
 לכל אותו דבר. ומשומד לדבר אחד מומר ,מחמדת ממון

דהיינו, הגם שר' יוחנן יסכים שמומר לדבר א' חשוד לאותו איסור, אבל כל זה כשאינו נשבע, 
זה, השבועה נחשבת כ"איסור אחר", ומחמת חומרת איסור זה יפרוש גם ממה אבל כשנשבע על 

 שחשדנוהו.

ומכל זה יוצא נפקא מינה בין אביי לר' יוחנן לענין כל איסורים שבתורה, האם נאמן אם 
 ישבע שלא עבר. 

]ומ"ש הרא"ש שאין נפקותא אפ"ל בפשטות שנתכוון לנפקותא לענין ממון, ובממון אכן 
מ"מ תמיד , ”חשיד אממונא חשיד אשבועתא“דעתו כי אף לאביי, אין אף אם אין נפקותא ל

 אפשר לומר שאינו חשוד אגזילה רק שחשוד משום מלוה ישנה[.
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 גזלן פסול לשבועה )ו, א(
 הת' ישראל שפירא

 , א:איתא בגמרא מסכת בבא מציעא דף ו א.

אביי אמר חיישינן שמא מלוה  ,אלא לא אמרינן מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא
 ישנה יש לו עליו... חישינן שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו.

 :ברש"י שםו

 נמי חשיד פריש דלא ומאן ,פרשי דממונא מודאי אבל - ממונא מספק פרשי ולא
 אשבועתא

 :ואיתא בתוס שם

שמא  אבל בגזלן ודאי וכופר בפקדון אין להכשיר מטעם ספק מלוה ישנה יש לו עליו...
 ספק מלוה ישנה יש לו עליו.

והנה זה פשוט שמי שתקף ממון חבירו לפנינו לא יועיל לו בלא ראי', דהמוציא מחבירו עליו 
הראי', ולא לזה נתכוונו התוס'. כוונת התוס' כאן אינו בנוגע הממון שתקף, אלא האם יש לו דין 

ו שלקח ממון חבירו, אף חשוד על השבועה, ותוס' אומרים שאין להכשיר לשבועה מי שראינ
 שיתכן שלקח משום מלוה ישנה.

, הרי בשניהם יש לומר שאינו ד לגזלן ודאיולחלק בין חש אסברהמהו אבל לא ביארו התוס' 
 חשוד לישבע לשקר, כי שמא מלוה ישנה הי' לו עליו.

 :הרמב"ן ומבאר

 לו יש שנהי מלוה שמא בכולם ת"וא עליו... לו יש ישנה מלוה שמא חיישינן אמר אביי
 ,לעדות פסול טעם מה בפקדון הכופר כ"א ,כופר או זה ממון תובע הוא ולפיכך ,עליו

 חוששין לאביי דבכולם לומר ואפשר .בו כפר ולפיכך ,עליו לו יש ישנה מלוה שמא נימא
 ,לפנינו בא כשהוא לפיכך ,וחששא ספק שהוא אלא ,עליו לו יש ישנה מלוה ספק שמא

 מלוה ספק משום כופר הוא עכשו שמא חוששים אנו פסול ואינו ,עדיין כפרן הוחזק ולא
 עדים לנו יש שכבר ודאי שפסולו בפקדון הכופר אבל ,יודה שבועה עליו נרמי וכי ,ישנה

 ממון מוציאין ואין ,כפר ישנה מלוה דמשום ראיה להביא עליו ,בידיה ליה ונקיט שכפר
 ודאי. מידי מוציא ספק שאין ,השבועה על אותו מאמינים לא ואף ,בעדותו
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היינו, שרק כשיש ספק אם פסול הוא, אנו אומרים תולים לומר שמא אינו פסול כי שמא 
מלוה ישנה יש לו עליו, אבל כשפסול בודאי, לא יועיל הסברא שמא מלוה ישנה יש לו, כי אין 

 ספק מוציא מידי ודאי.

 אבל עדיין צריך ביאור:

התלי' במלוה ישנה רק יועיל אם לא ראינו תקיפה בהשקפה ראשונה נראה שכוונתו לומר ש
וגזילה לפנינו, מכיון שאנו מסופקים בכלל תקף, ובנוסף לזה שמא תקף על מלוה ישנה, ממילא 
אפשר להכשירו לשבועה. אבל במי שתקף לפנינו, אין אנו תולים שמא אינו גזלן ואינו חשוד 

וממילא אין ספק שמא משום מלוה  להשבע, כי מן הסתם זהו גזילה ונחשב סתמא זו כודאי,
ישנה תקף, מוציא מידי ודאי גזילה. דהיינו, שתלי' זו היא תלי' רחוקה וא"א לתלות כך אלא 

 מספק.

 אבל אם זהו פירוש דבריו אינו מובן: 

אף שאין אנו יודעים כלל שגזל ממון  הטעם שחשיד אממונא חשיד אשבועה לכאורה כל
לנו השבועה לברר את החשד הזה עצמו, שמא גזלן הוא. דאם  הוא כי לא תועיל ,לא ישבע ולמה

, הרי עתה ע"י השבועה גזלאכן אם הוא לא גזל אין טעם שישבע, אלא מטרת השבועה לפעול ש
 ".הדמה מרויחין בשבוע" (, בה)רעק"א  שוןבליפרוש. ו

אין תועלת , הוא גוזלשצד העל לפי מ"ד חשיד אממונא חשיד אשבועתא,  בסגנון אחר:
כי ישבע לשקר, ואם לא גוזל, מה מוסיף השבועה, ואין לחייבו שבועה ממ"נ, אלא  בשבועה

, ולזה יועל השבועה. דהיינו, שאפילו חוששים לספק מלוה ישנה משביעים אותו כי אנו אנוש
כי אפשר הוא תוקף מצד אף על פי כן שמא אינו גזלן,  ,שתקף ולקח ממון חבירו כשאנו מניחים

  מלוה ישנה.

לפ"ז נמצא שאין אנו מצרפים את הספק שמא לא תקף כלל לחייבו שבועה, כי על הצד 
שלא תקף כלל אין זה סיבה לחייבו שבועה. נמצא א"כ שהתלי' שמא מלוה ישנה יש לו עליו 
היא תלי' טובה ומועיל להוציא מודאי תקף גם כן. כי אם נאמר שאינו יכול להוציא מודאי תקף, 

, כי על הצד שלא תקף אין להשביעו, ועל הצד שתקף אין לנו לתלות שוב אין טעם להשביעו
 שמא מלוה ישנה יש לו עליו, כי כאילו ראינו תקיפה לפנינו.

"אל תשת  –ואין לומר שהטעם הוא כי גזלן פסול מגזירת הכתוב "אל תשת ידך עם רשע" 
האריכות, והי' צריך רשע עד", ומעדות ילפינן לשבועה, כי אם זוהי כוונת הרמב"ן למה לו כל 

לומר בפשטות שגזלן, שלפי ראות עינינו גזל, הרי הוא רשע ופסול מגזה"כ. ויתירה מזו הרמב"ן 
כתב "אין מוציאין ממון בעדותו" משמע שיש סברא להכשירו רק שא"א להוציא ממון ע"פ 

מר שזהו סברא זו, ולא שהוא גזה"כ שאינו בר עדות לגמרי כמו עבד או אשה. וגם בתוס' קשה לו
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כוונתם כי הי' להם להזכיר מזה, ועוד שכתבו "אין להכשיר" משמע שיש סברא להכשיר אף 
 שידענו שרשע פסול, רק שאין זה מספיק להכשיר. 

אולי  –והטעם בפשטות שלא יועיל כל מה שגזה"כ שרשע פסול, כי על זה גופא אנו דנים 
מחמת מלוה ישנה. והדרא קושיא  אינו רשע כלל, ואולי מה שראינו שתקף ממון חבירו הוא

לדוכתא, ממה נפשך, אם סברא זו מספיקה כדי לחייב שבועה על החשד שתקף, למה לא יספיק 
 להכשיר את מי שתקף לפנינו.

ואם תלי' זו של מלוה ישנה היא חשש רחוק וקלוש, איך יועיל לחייב שבועה, כשאין שום 
 תועלת בשבועתו.

 .א"חשיד אממונא חשיד אשבועת"ענין בביאור ומכח שאלה זו נראה שצריך יותר 

 א מצינו ב' ביאורים כלליים:בנוגע להטעם שחשוד אממונא חשוד אשבועת. ב

"...אבל הכא דהוא בחזקת כשרות אלא דבאנו לומר דמה , ב( דף ה בליקוטכתב רעק"א ) א(
  צב, א.חשיד אשבועתא", ועד"ז כתב בקצה"ח סימן  דמיגו דחשיד אממונא ,מרויחין בשבועה

 משמע שני ענינים מדבריו: 

ו לגבי בחזקת כשרות עדיין, מ"מ הוא שחייב שבועה מחמת חשש ממוןשאע"פ  .א
" הוא לא אממונא . ובמילא פירוש "חשודשבועה ועדות, ורעק"א כתב כן בפירוש שם

, ולזה קוראים "חשוד אם הוא תוקף או לאשאנו באנו לברר , אלא "חשודממש "שהוא 
 :לא. ובמיאממונא"

מא ששאם באנו לברר , אלא על השבועה לא שהוא חשוד ,"מה מרויחין בשבועה" .ב
גם  תוקף הוא ישבע לשקרההוא  אם כי , זה אי אפשר,יודה וע"י השבועה תוקףההוא 

 .כן

בביאור דעת הרשב"א, שהשווה בין מומר שחשוד אדה"ז  ד ביאור שעולה מדברי כ"קועוב( 
 :קו"א ו(ג  )הלכות שחיטה ב,שלא יבוד שכין השחיטה לבין חשוד אממונא 

שאנו רואין אותו כמומר  ד לישבע...ו...מכל מקום לאותו דבר שהוא חשוד עליו הוא חש
יי  ווממההאאגמור לאותו דבר אפילו לעבור על השבועה, שהרי כבר מושבע ועומד מהר סיני. 

לפי שמכיון שנחשד על ממון זה  טטעעממאא  קקייייממאא  ללןן  דדחחששוודד  אאממממווננאא  חחששוודד  אאששבבוועעתתאא
 נחשד לישבע עליו...

 נמצא שני ענינים מדבריו:  

על אותו  "חזקת כשרות"" באותו ממון, ואין לו חשוד" כבר הואאם חייב שבועה ש .א
  :ובמילא ממון,
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)ולא רק  .שבועהה כי על ממון זה הוא "חשוד" לשקר אף בעושבא"א להאמין לו ב .ב
 ש"מה מרויחין"(.

פירושו שהוא ממש "חשוד", ע"ד מומר אדה"ז שחשוד אממונא  ולפי העולה מדברי
 לנבילות שחשוד על בדיקת הסכין יפה, ולפ"ז י"ל בביאור דברי הרמב"ן:

שראינו שתקף ודאי, הרי חשוד הוא על הגזילה וממילא גם על השבועה, ולא נכשירו מי 
 שעדיין אינואבל מי  חזקת כשרותו במה שתקף שמן הסתם גזילה הוא.מחמת שכבר הפסיד 

, ויש לו חזקת כשרות, ורק אנו חוששים אולי חשוד הוא, בודאי בזה תולים אפילו בשמא חשוד
  .מלוה ישנה יש לו, ולכן נאמר שאפילו אם תקף, אינו חשוד על השבועה

שכל ישראל מצד חזקת כשרות, ש שו"ת הריב"ש סימן תמז]וכעין ראי' לסברא זו מצינו ב
שאין תולין לעולם " –)רמב"ם קדוש החודש ב, ב(  בחזקת כשרות עד שיודע לך שזה פסול

 . "[שאין חושדין בכשרות ,אפי' על צד הרחוקבזנות, כל שאפשר לתלות בבעלה 
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 מלוה ישנה יש לו עליו )ו, א( שמא
 שילג מענדלהת' מנחם 

 ז:  הלכה טפרק טו"נ הלכות רמב"ם כתב ה א.

שנים שהיו אוחזין בכלי אחד... זה אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי, כל אחד משניהן 
נשבע בנקיטת חפץ שאין לו בזה הדבר פחות מחציו ויחלקו, ושבועה זו תקנת חכמים 

 :היא, כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטליתו של חברו ונוטל בלא שבועה

" מקורו אחד תופס בטליתו של חברו ונוטל בלא שבועהכדי שלא יהיה כל ולכאורה מ"ש "
 ב: עמוד  הדף ב"מ בגמ' 

וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה זו למה, אמר ר' יוחנן שבועה זו 
תקנת חכמים היא, שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי 

 הוא

 ":ונוטל בלא שבועה" אלא שצריך ביאור בלשון הרמב"ם שכתב

 אי"ז כלשון הגמ' "ואומר שלי היא". (א

כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטליתו של הרי זה אריכות ללא צרוך, כי גם אם הי' כותב " (ב
 ", הי' מובן הענין, ומה הוסיף במה שסיים "ונוטל בלא שבועה".חברו

יטול בלא איזה נתינת טעם יש כאן לתקנת השבועה, וכי טעם השבועה הוא כדי שלא  (ג
 שבועה.

" שהתקנת חכמים היא שלא נוטל בלא שבועה... כדי שלא יהיה כל אחדמשמע מלשונו " (ד
טליתו של חבירו בלא שבועה, אלא שיטול טליתו של חבירו עם שבועה. וזה תמוה,  יטול

ללא שבועה, או למנוע את  וכי השבועה באה למנוע רק את הנטילה בטליתו של חבירו
ועילו חכמים בתקנתם אם אחרי תקנתם גם יטלו, רק שיטלו עם הנטילה בכלל. ומה ה

 שבועה.

]בדוחק הי' אפשר לתרץ, שכוונתו לומר שתפיסה בטליתו של חבירו הוא דבר קל, שכל 
אחד יכול לעשות, ואם יזכו בחצי' על ידי תפיסה ללא שבועה, כל אחד יעשה כן. אבל מאחר 

ל אחד רוצה לישבע בשקר. אבל זהו דוחק כי שיש חיוב שבועה לא יעשה כן כל אחד, כי לא כ
", ולפי פירוש זה מיותר לומר בלשון ברורה ודרך קצרהלשון הרמב"ם הוא כמ"ש בהקדמתו "

 "ונוטל בלא שבועה", ואדרבה רק מבלבל, ואינו לשון הגמ'[.
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ב. ולבאר זה יש לברר תחילה כדעת מי פסק הרמב"ם, דלכאורה משמע שפסק הרמב"ם כר' 
 ' שהובא לעיל. אבל באמת יש בגמ' להלן )ו, א( עוד דיעה:יוחנן בגמ

 ואביי אמר חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עלי

 וכתב שם רש"י:

 ,טעמא דמתניתין לאו כדר' יוחנן, דאי הוה חשיד לן אהולך ותוקף בטלית חבירו חנם
 הוה לן חשוד אשבועה, אלא חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו על זה, ומכיר בו
 ששכחה, ויכפור בו, והולך ותוקף בטליתו, ונשבע שיש לו בה דמי חציה, וטלית זו שלו

 דהא אפילו גלימא דעל כתפיה שעביד ליה.

א( בטעם השבועה בשנים אוחזין בטלית, דלר' יוחנן  –נמצא מחלוקת ר' יוחנן ואביי בשנים 
", ולאביי הטעם לי הואשלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שהטעם "

ו", ב( בדין מי ש"חשיד אממונא", דלר' יוחנן "לא חשיד שמא מלוה ישנה יש לו עלי"
 אשבועתא", ולאביי "חשיד אשבועתא".

 ומלשון הרמב"ם הנ"ל משמע שפסק כר' יוחנן ולא כאביי. וכן כתב בהגהות מיימוניות שם:

 ו.ודלא כאביי דאמר חיישינן שמא ספק מלוה ישנה יש עלי

 אבל הטור ושו"ע כתבו בסימן צב סעיף ג: 

ודוקא שיש עדים שלקח ממון  ,השבועה חשוד על ,וכל מי שחשוד ליקח ממון חבירו
ששבבששבביילל  ככךך    ,,דדששממאא  ))סספפקק((  ממללווהה  ייששננהה  יישש  ללוו  עעללייוו ,אינו חשוד אבל בלא עדים ,חבירו
 :אאוותתוו  תתפפסס

הביא כלל שהרמב"ם היינו, שהטור והמחבר פסקו כאביי. ולכאורה יש לתמוה שהטור לא 
 פסק כר' יוחנן, ואפילו הב"י שדרכו לפרט יותר אינו מביא שדעת הרמב"ם אינה כן.

ג. והי' מקום לתרץ שלא טרחו להביא את דעת הרמב"ם כי אין מזה נפק"מ לדינא, וכמ"ש 
 הרא"ש בסימן ט: 

 דחשיד אממונא בלא עדים. ומיהו אין נפקותא בזה, דלא אשכחן לאביי מאן

 ורה אין זה מספיק:אבל לכא

 : כתב שיש נפק"מ נמוק"יה (א

וי"ל דאיכא בינייהו היכא דמחל לו על כל מלוה ישנה דלאביי חשיד משום מגו ולר' יוחנן 
 כשר...

 : כתב ג סעיף צבבסימן קצה"ח עפ"ז ה (ב
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ולפי"ז צריך הדיין לדקדק היכא שנתנו פטורים זה לזה עד היום... דלא שייך מלוה ישנה 
 נזהר בזה והוא מלתא דשכיחי טובא וצריך ליזהר בזה. .. ולא ראיתיביום או יומים.

הב"י הביא ביו"ד סימן ב סעיף ג דין מתשובת הרשב"א שמיוסד על שיטת אביי שמיגו  (ג
דחשיד אממונא חשיד אשבועתא כמ"ש שם הרשב"א בעצמו, ופסק גם בשו"ע שם 

הת' מנחם מענדל  כהרשב"א. ועי' בענין "מיגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא" מאת
 בראנשטיין. 

נמצא מכל זה שיש נפקא מינה בין ר' יוחנן לאביי, ולפ"ז איך לא הביא הב"י בסימן צב 
 שהרמב"ם חולק בזה.

 ד. ואולי יש לומר בזה, ובהקדים לשון הרי"ף:

...אמר ר׳ יוחנן שבועה זו תקנת חכמים היא שלא יהא כל אחד הולך ותוקף בטליתו של 
מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא, אמר אביי חיישינן  שלי הוא, ולימאחבירו ויאמר 

 שמא ספק מלוה ישנה יש לו עליו...

והיינו, שהרי"ף הביא דברי ר' יוחנן, וקושיית הגמ' שעליהם "ולימא מיגו דחשיד כו'", ולא 
דבריו הביא את תירוץ הגמ' "לא אמרינן מיגו דחשיד כו'", ואח"כ הביא את דביר אביי. משמע מ

 שאביי לא בא לחלוק על ר' יוחנן אלא לתרץ דבריו ולפרשם.

 וכן כתב בשיטה שבשיטה מקובצת:

כלומר שלא יהא כל אחד  ,נראה לי דאביי לא פליג ארבי יוחנן אלא לפרושי דבריו אתא
אבל פליג אסוגיין דאסקינא  ,שיש לו ספק מלוה ישנה על חברו הולך ותוקף בטליתו

דודאי אלו היינו חוששים שהולך ותוקף  ,בועתא לא אמרינןחשוד אממונא חשוד אש
דאביי לא פליג אדרבי יוחנן  ווככןן  ממטטייןן  דדבברריי  ההררייאא""ףף  זז""לל ...משבועה נמי לא פריש, חנם

 פליג אחשוד וכו' כדפרישנא.

ה. ולפ"ז הי' מקום לומר שזהו כוונת הרמב"ם ג"כ. דהנה לפי פשטות דברי ר' יוחנן בטעם 
האוחז בטלית נשבע "שאין לו בה פחות מחצי'" שוב אין אנו חוששים השבועה, נמצא שאחרי ש

שתקף הטלית ואומר שלי היא, אלא נאמן בשבעותו שהי' עכ"פ חצי' שלו מאז. משא"כ לפי 
אביי י"ל, גם אחרי שנשבע, אנו חוששים שמא תקף הטלית, אבל אנו מאמינים לו שאם תקף 

 כדין תקף, כי היתה עליו מלוה ישנה. 

ונוטל כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטליתו של חברו י"ל שלאביי טעם השבועה הוא "ולפ"ז 
", דהיינו שחכמים חששו שתפס מחמת מלוה ישנה, ולא רצו שיטול ללא שבועה, בלא שבועה

כמו כל הנוטלים ללא עדים שצריכים שבועה כדי לברר דבריהם, כי אולי יש איזה ספק בטענתם, 
 טול מחמת ספק מלוה ישנה. כמו"כ כאן יתכן שרוצה לי
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אבל אם הי' הרמב"ם נוקט לשון ר' יוחנן "ואומר שלי היא", הי' משמע שחששו חכמים 
שתוקף טלית שאינה שלו ואומר ששלו היא, ולכן שינה מלשון ר' יוחנן כדי שיכלול פירושו של 

 אביי, שהחשש שיטול הטלית מחמת מלוה ישנה, ולא רצו שיטול כך ללא שבועה.

יש לבאר מדוע לא הביאו הטור והב"י בסימן צב שפסק הרמב"ם כר' יוחנן, כי אם  ולפ"ז
 כנים הדברים, אדרבה הם פסקו כהרמב"ם שהלכה כאביי.

 ולפ"ז יש לתרץ מה שהרמב"ם כתב שם בהלכה ח שם:

בין שבועה קלה בין שבועה חמורה שאינו נשבע  ללככלל  ההננששבבעעייןן  ללייטטווללמכאן אתה למד 
 על מה שטוען אלא על מה שנוטל אע"פ שטוען יותר:

ומשמע מדבריו ששבועת שנים אוחזין הוא כשבועת הנוטלים, ולכן מדמם זה לזה. וזהו 
וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד לכאורה לא כמסקנת סוגיית הגמ' בדף ה עמוד ב ש"

", והיינו מאחר שכל אחד מוחזק בחצי' כמ"ש בגמ' דף ג עמוד א "אנן סהדי דמאי השבועה זו למ
 דתפיס האי דידי' הוא", וממילא שבועה זו למה, וא"כ השבועה היא כשבועת הנפטרים.

אבל לפי הנ"ל, לדעת אביי אפילו אחרי השבועה אנו רואים אותו כנוטל, ולכן צריך שבועה, 
 וכנ"ל. 

 " מאת הת' מנחם מענדל היידינגספלד.בטלית אדוקין םשניועי' עוד בענין "
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 )ו, א( המוציא מחבירו עליו הראי'
 נמדר דניאל אליהוהת' 

 בגמ' ו, א:  א.

 ,אבל היתה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן ,ת"ש בד"א ששניהם אדוקין בה
אחד היכי דמי אי נימא כדקתני פשיטא אלא שתקפה  ,המוציא מחבירו עליו הראיה

ואמרינן להו זילו  ,לא הכא במאי עסקינן כגון דאתו לקמן כדתפיסו לה תרוייהו, בפנינו
והאי אמר בדמי  ,האי אמר אודויי אודי לי ,ונפקו והדר אתו כי תפיס לה חד מינייהו ,פלוגו

 .דאמרינן ליה עד השתא חשדת ליה בגזלן והשתא מוגרת ליה בלא סהדי ,אגרתי ניהליה

 וכתבו התוס':

ואינו נאמן במיגו דאי בעי אמר תקפה ממני דמיגו במקום עדים  -אגרת ליה בלא סהדי 
 הוא: 

היינו, דהתוס' סבורים שאם היו שנים אוחזין בטלית ונפסק להם שיחלוקו, ויצאו מבי"ד 
לחלוק הטלית, וחזרו כשאחד מוחזק בה לבדו וטוען השני שתקפה ממנו, שחוזרים לדין יחלוקו. 

 הרא"ש סי"א כאן: והטעם בזה פי'

 כיון דעד הנה היו נידונים עליה.

היינו, אף שבדרך כלל הדין שאם לא ראינו שא' תקף מהשני, אף אם ידענו שהשני הי' מוחזק 
לפני הא', אם טוען האחד שניתן לו מהשני, אין אנו חוששים שתקף האחד מהשני, והדין המוציא 

עתה היו נדונים על דבר זה, אין אנו אומרים מחבירו עליו הראי'. מ"מ כאן שאנו יודעים שעד 
 "המוציא מחבירו עליו הראי'", וחוזרין לדין יחלוקו.

ולפ"ז הוקשה לתוס' מדוע אינו נאמן בטענת "השכרתי' לו", ואף שאין לו נאמנות בטענה 
זו מצד עצמה כמ"ש בגמ', אבל למה לא יהי' נאמן במיגו. ועל זה תירצו שהוא כמו מיגו במקום 

 . וכתב על זה המהר"ם:עדים

 דאנן סהדי דלא אוגיר ליה כיון דעד השתא חשיד ליה בגזלן:  ומרלצונם ר

דהיינו, שכל כך ברור לנו שלא הי' משכירו לו בלא עדים שאנן סהדי שלא הי' כן, ואפילו 
 במיגו לא יהי' נאמן בטענה זו. 

אבל היתה רייתא "ב. אבל לפ"ז צריך ביאור, איך אמרה הגמ' שדין זה הוא משמעות הב
", הרי מה שמעמידים הטלית המוציא מחבירו עליו הראיה ,טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהן
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בידו של המוחזק אינו מחמת חזקתו, דהרי הי' נאמן התובע לטעון "תקפה ממני" בלא ראי', 
 והדין מיוסד על האנן סהדי שלא השכירו.

ור לדין יחלוקו. והטעם הוא, כי מה ויש לבאר שבאמת אין האנן סהדי מספיק שלא לחז
שנאמן התובע לטעון תקפה ממני משום שעד עתה היו נדונים עלי' הוא משום שלגבי חצי 
הטלית התובע עדיין מוחזק בה כדין מרא קמא, ואין תפיסת האחר מוציא מחזקת מרא קמא 

', הרי אם חצי' מחמת שעד השתא היו נדונים עלי', וא"כ יש לעיין מדוע אין נאמן לומר השכרתי
בחזקת התובע, לא נוכל להוציא ממנו בלא ראי', והאנן סהדי שלא השכירה אינו ראי' גמורה 

 שאינו שלו.

ולכן צריך לומר, שע"י טענת תקפה ממני אנו רואים אותו כמוחזק, שלגבי טענה זו, מעולם 
לא המוציא לא יצא מחזקתו, אבל כשהודה שלא תקפה ממנו, שוב אין הוא המוחזק כלל, וממי

מחבירו עליו הראי'. וקושיית התוס' היא שלא יפסיד חזקתו ע"י מיגו, וע"ז אומרים שאנן סהדי 
 גובר על מיגו, וממילא הפסיד חזקתו. 

אבל בלא שנחשיב התופס למוחזק לא יועיל מה שאנן סהדי שלא השכירה, כי אין זה ראי'. 
הטלית וכל אחד כאילו יש בידו נמצא שחידוש הברייתא לשיטת התוס', שאף שכבר נחלקה 

החצי שלו, ומ"מ לענין טענת תקפה ממני עדיין אנו רואים אותם כמוחזקים בטלית אחת ונדונים 
עלי', ולא ישתנה הדין דיחלוקו בלא ראי' שהודה האחד לחבירו, אעפ"כ יש מצב שע"י שהוא 

פה, וגם לא טען תחת ידו של אחד מהם יהי' הוא המוחזק לבדו, וזהו היכא שלא ראינו תקי
 שתקף, ואז יועיל חזקת האחד.

ג. ]ולכאורה אפשר להביא הוכחה לסברא זו, שחזקת הממון תלוי' בטענת הבעל דין, מס' 
 קצה"ח סימן פב, ט:

וקשה לי בהא דכתב הרמ"א בסי' קל"ח סעיף ח' דאם אמר שכרתיהו בפני פ' ופ' והלכו 
וע"ש שדין זה כתבן הה"מ בשם  ,ציאלמד"ה דנאמן במגו דחטפה ממנו והוא הוי מגו להו

אבל על הרמ"א דכתב ... ואינהו לשטתייהו דסברי דאמרי' מגו להוציא ,רמב"ן והרשב"א
ואמאי הא הוי מגו להוציא ולא ראיתי מי שירגיש  ...שם להלכה דנאמן במגו דחטפה

 בזה. 

 מהניא מגו להוציא היינו משום דחזקת ממון אלים טובא ול הנימא דהא דל ראהני ול
מים דוהתם בסי' קל"ח דכבר היה לפני ב"ד ואמרו להם צאו וחלקו ה ,מגו נגד חזקת ממון

א אע"ג דזה הוא עכשיו מוחזק ל... ועכשיו היא ביד א' מהם וטוען הודה לי ונסתלק ע"ש
 ו...ומהני מג ,קמייתא שהוא של שניהם הומוקמי' לה בחזק ,חזקתו מהני

ח( אם יטעון השכרתי' לו בפני פלוני ופלוני והלכו להם והיינו, שלדעת הרמ"א )חו"מ קלח, 
למדינת הים יהי' נאמן במיגו דטענת תקפה ממני, ולכאורה איך יתאים עם פסק הרמ"א בכללי 
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מיגו שלא מוציאין ממון במיגו, אלא שלפי ביאור הקצה"ח עדיין נחשב מי שאינו תפוס למוחזק. 
הוא למוציא, ועליו הראי', וזה צ"ב, ולכאורה  ואם הי' טוען השכרתי' שלא בפני עדים, נחשב

 מוכרח לומר ע"ד הנ"ל[.

 ד. וכל זה לשיטת התוס', אבל הרמב"ם פסק הלכות טו"נ ט, יג:

והרי היא  ,יצאו וחזרו ,ואמרנו להם צאו וחלקו את דמיה ,באו שניהם אדוקין בטלית
לו או נתגבר  השכרתיו[ש]וזה טוען  ,זה טוען הודה ונסתלק ממנה ,תחת יד אחד מהן

המוציא מחברו עליו הראיה. ואם לא הביא ראיה ישבע זה שהיא שלו ויפטר.  ,עלי וחטפה
 וכן כל כיוצא בזה:

היינו, שהרמב"ם פסק שאינו נאמן לטעון ש"נתגבר עלי וחטפה". ולפ"ז מובן היטב למה 
התפוס, ושכנגדו  כי הכל תלוי במה שמוחזק –אמרה הברייתא "המוציא מחבירו עליו הראי'" 

 לא יוכל להוציא בלא ראי'. 

אבל עדיין צריך ביאור איך יפרש את דברי הגמ' שהטעם שאינו נאמן הוא משום סברא שעד 
השתא כו' מוגרת לי' בלא סהדי. ולפי הרמב"ם אי"ז הטעם כלל, אלא אינו נאמן ללא ראי' 

 להוציא מיד המוחזק.

 ה. ובחידושי הריטב"א )הישנים( תי':

אמר בדמי אוגרתא ניהליה דאמר ליה עד השתא שויתיה גזלנא והשתא מוגרת ליה וחד 
בלא סהדי פירש והא קמ"ל דאפילו בדברים העשוין להשאיל ולהשכיר אינו נאמן משום 
האי טעמא דכיון דעד השתא חשיד ליה בגזלנא לא מיגר ניהליה אותו דבר עצמו וכ"ש 

חברו אע"פ שהוא ידוע לו אינו נאמן לומר שאינו נאמן לומר תקפה מידו דמה שהיא ביד 
דבתקיפה בא לידו דלא חשדינן לאינשי כגזלני אלא אמרינן בדין בא לידו במקח אם אינו 
דבר העשוי להשאילו ולהשכירו ואם הוא דבר העשוי להשאיל ולהשכיר אמרי' דבשאלה 

יהליה ובשכירות בא לידו אבל הכא משום דחשדינן ליה בגזלנא אמר דלא מיגר ליה נ
ואפילו בדברים העשויים להשכיר ולהשאיל אינו נאמן כך כתב מורי נר"ו ונכון הוא.

היינו, שאפילו שאם טלית זו שנדונים עלי' היא מדברים העשויים להשכיר, וממילא ס"ד 
שיהי' נאמן בטענת השכרתי', קמ"ל שאפילו בטענה זו אינו נאמן מחמת סברת עד השתא כו', 

 מר גזלה ממני כמו כל מרא קמא שאינו נאמן לטעון כן.וכ"ש שאינו נאמן לו

ו. אבל לכאורה אין תירוץ זה עולה לגמרי יפה לדעת הרמב"ם, כי לדעתו סתם טלית אינו 
מדברים העשויים להשכיר, וא"כ קצת קשה למה הוצרכה הגמ' לומר סברת עד השתא כו' הרי 

 הלכות טו"נ ח, ט: גם בלא"ה לא הי' נאמן לומר השכרתי'. דהנה הרמב"ם כתב 
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אל תטעה בין דברים העשויין להשאיל ולהשכיר לדברים שדרכן להשאיל ולהשכיר כמו 
שטעו רבים וגדולים. שכל הדברים ראויין להשאיל ודרכן להשאיל אפלו חלוקו של אדם 
ומצעו ומטתו ראויין להשאיל. אבל דברים העשויין להשאיל ולהשכיר הם הכלים שבני 

אותן מתחלת עשיתן כדי להשאילן ולהשכירן ולטל שכרן והרי הן  אותה מדינה עושין
לבעליהן. כמו קרקע שאוכל פרותיה והגוף קים כך אלו הכלים עקר עשיתן כדי להנות 
בשכרן. כגון היורות הגדולות של נחשת שמבשלין בהן בבית המשתאות. וכגון כלי 

הכלים אינן למכירת נחשת הטוח בזהב ששוכרין אותו לכלה להתקשט בו. שעשית אלו 
עצמן ולא להשתמש בהן בעל הבית בביתו אלא להשאילן לאחרים כדי להנות כנגדן או 
להשכירן ולטל שכרן. וכן אם היה לאדם משאר הכלים ויש לו עדים שהוא משכירו תמיד 
 ומשאילו והחזק לו שהוא להשאיל ולהשכיר הרי הן ככלים העשויין להשאיל ולהשכיר:
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 )ו, א( כהודאהשתיקה 
 הת' יעקב שילג

 הלכה יב:ברמב"ם הלכות טו"נ פרק ט  א.

באו שניהם אדוקין בה ושמטה האחד מיד חברו בפנינו ושתק השני אף על פי שחזר 
חחזזרר  ההששנניי  וותתקקפפהה  וצוח אין מוציאין אותה מידו כיון ששתק בתחלה הרי זה כמודה לו. 

 ייןןממרראאששווןן  אאףף  עעלל  פפיי  ששההרראאששווןן  צצווחח  ממתתחחללהה  וועעדד  ססווףף  חחווללקק

 תב:ז. והרמ"א שם כ-נפסק בשו"ע חו"מ סימן קלח סעיפים ו וכן

ויש אומרים דכיון שזכה הראשון משום הודאתו של זה, אין האחר יכול לתקוף ממנו 

 בלא ראיה )ראב"ד וטור ומרדכי פ"ק דמציעא(

, מה יענה הרמב"ם לטענת החולקים עליו, הרי גם הרמב"ם מודה שע"י שתיקת וצריך ביאור
כבר הודה לראשון כמ"ש הרמב"ם "כיון ששתק בתחלה הרי זה כמודה לו", וא"כ מה יועיל  השני

 תקיפת השני.

 מגיד משנה: והנה בדעת הרמב"ם ביאר ה

...ולא איפשיטא בעיא זו, ולזה פסק רבינו שאין מוציאין אותה מיד זה שתפסה כיון 
ין מוציאין אותה שהדבר ספק... ועוד שאמר שם אם תמצא לומר תקפה אחד בפנינו א

וכתב רבינו חזר השני ותקפה מן הראשון  מידו, ודרך רבינו לפסוק כאם תמצא לומר

חולקין, והטעם לפי... דאם לא חזר ותקפה השני, דאין מוציאין אותה מן הראשון, אלא 
 משום ספק, והמוציא מחבירו עליו הראיה, אבל עכשיו שחזר זה ותקפה ודאי חולקין

כשתקף הראשון והשני שתק ואח"כ צוח, אין זה כמודה לו בודאי, אלא הוא דהיינו, באמת 
ספק בגמ' )דף ו עמוד א( אם נחשב כהודאה או לא, ומה שפסק הרמב"ם ש"אין מוצאין אותה 
מידו", אינו אלא כי מספק אין אנו יכולים להוציא מיד המוחזק. אבל "כשחזר השני ותקפה", 

 , כי אולי לא הודה לו.אין אנו יכולים להוציא מיד השני

הוא כי דין "שתק ולבסוף  "חזר השני ותקפהשל "נמצא, שהמגיד משנה מבאר, שדין זה 
 צוח" הוא רק ספק בגמרא. 

 ועל זה כתב הלחם משנה:
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מכל מקום עיקר הדבר בעיא ... ואע"ג דסובר רבינו דכל אם תמצא לומר פשיטותא הוא
 היא:

המגיד משנה שהדין ב"שתק ולבסוף צוח" הוא דהיינו, שהוקשה להלחם משנה איך אמר 
ספק, הרי הוא עצמו כתב שדרך הרמב"ם הוא, שכשהגמרא אומרת "אם תמצי לומר" אחרי 
הספק, בזה פושטת הגמרא את הספק, ובגמרא שם יש "אם תמצי לומר תקפה אין מוציאין 

"חזר השני אותה מידו". וא"כ הדין ב"שתק ולבסוף צוח" הוא כהודאה ודאי, וא"כ גם אם 
 לראשון.  כי כבר הודה השניותקפה", צריך הי' הרמב"ם לומר שלא יועיל, 

ועל זה תירץ הלחם משנה שבגמרא זו אין הספק נפשט במה שאמרה "אם תמצי לומר", 
כאן כבכל מקום שנאמר "אם תמצי  ונשאר הדבר ספק. וצריך ביאור למה אין ה"אם תמצי לומר"

 לומר".

ן זה מתאים עם דברי המגיד משנה שכתב שמה שפסק הרמב"ם ועוד צריך ביאור, שאי
 ".דרך רבינו לפסוק כאם תמצא לומרשב"שתק ולבסוף צוח" שהוא כהודאה, הוא משום ש"

 ג:  סעיף קלחב. ולתרץ זה בקצות החושן סימן 

ונראה סותר למ"ש בתחלה שדרכו של הרמב"ם לפסוק כאת"ל... ולכן נראה דשטת 
רה בשטה מקובצת שם בסוגיא דבעין דשתק ולבסוף צווח... הרמב"ם בזה כשטה שנאמ

מידי ספיקא לא נפקא לעולם... וכשאמרו 'את"ל אין מוציאין' ופשיט ליה דהוי ספק 
הודאה, ומשום הכי אין מוציאין מידו, וא"כ כשחזר ותקפה הראשון, נמי אין מוציאין 

 ה, וזה ברורמידו ויחלוקו כבתחלה, כיון דאינו ודאי הודאה אלא ספק הודא

דהיינו, שהקצה"ח מתרץ שגם לפי הצד באיבעית בגמ' ש"שתק ולבסוף צוח" הוא כהודאה, 
אין הכוונה כפשוטו, אלא הכוונה שהוא רק ספק הודאה. וממילא, גם אחרי שפשטו האיבעיא 
במה שאמרו "אם תמצי לומר", עדיין ההודאה הוא רק "ספק הודאה", ולכן אם "חזר השני 

 ל, כי אולי לא הודה במה ששתק בתחלה, ואין אנו יכולים להוציא מידו את חציו.ותקפה" יועי

 ושיטה זו בפירוש הגמרא הוא שיטת הר"ן, והובא בשיטה מקובצת שציין הקצה"ח.

 אלא שעדיין צריך ביאור:

לשון הרמב"ם "הרי זה כמודה לו", אינו משמע שיש ספק בדבר. ויותר נראה שהרמב"ם  (א
 כשפשוטם, ופסק כ"אם תמצי לומר" כמ"ש המגיד משנה. פירש את דברי הגמ'

לפי הביאורים הנ"ל הדין "חזר השני ותקפה" מועיל רק מספק, כי שמא לא הודה לו  (ב
בשתקיתו הראשונה. נמצא, שאם שתק ולא צוח כלל, שבזה אין ספק בגמ' שהוא כמודה 
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בין "שתק" ל"שתק לו, אם יחזור השני ויתקוף, בודאי שלא יועיל. וא"כ יש חילוק בדין 
 ולבסוף צוח", אבל עיין בלשון הרמב"ם:

אאףף  עעלל  פפיי  ששחחזזרר  , באו שניהם אדוקין בה ושמטה האחד מיד חברו בפנינו ושתק השני
...חזר השני ותקפה. ככייווןן  ששששתתקק  בבתתחחללהה  ההרריי  זזהה  ככממוודדהה  ללוו ,אין מוציאין אותה מידו ,ווצצווחח

מועיל כלום, והוא כאילו  משמע שמה שצוח לבסוף אינומלשונו "אף על פי שחזר וצוח" 
 לא צוח. ולפי ביאורים הנ"ל, מה שצוח מועיל לו אם יחזור ויתקוף.

לפי הביאורים הנ"ל נמצא שהרמב"ם בהלכה זו מדבר רק ב"שתק ולבסוף צוח", ומדוע לא  (ג
כתב הדין של שתק ולא צוח, הרי זה דין ברור בגמרא, ולמה השמיט הלכה זו, שיש ממנה 

 ר השני ותקפה". נפקא מינה בדין "חז

 ואף שלמי שמעיין בגמ' אפשר להבין שיש כאן שני דינים חלוקים כמ"ש המפרשים, אבל
 ,ובינותי בכל אלו הספריםבאופן ברור, כמ"ש בהקדמה למשנה תורה "הכל  דרכו לכתוב הרמב"ם

וראיתי לחבר דברים המתבררים מכל אלו החיבורין, בעניין האסור והמותר והטמא והטהור עם 
 , ומדוע כאן דין "שתק" אינו ברור כלל."כולן בלשון ברורה, ר דיני תורהשא

תשובת כ"ק אדמו"ר הצ"צ נ"ע ג. ולכאורה אפשר לבאר באופן חדש ע"פ מה שמצינו ב
וראה י.  סעיף קבסימן מהומיל )שו"ת צ"צ אה"ע עפשטיין ע"ה הלוי רי"א המפורסם  להגה"ח

 ט(:-חסימנים דברי נחמי' אה"ע גם 

וגם הא חזינא דאיכפת ואיכפת לה ודחקה להוציא "אבא על סדר דברי כת"ר מ"ש ועתה 
ואעפ"כ אחר שגבר עליה ונתן הטבעת באצבעה שתקה ולא  ,ידה מתחת ידו בתחלה

דסברה הא קא חזו העדים  ,שתקהום הכי ואין לומר דמש... צווחה הודאה גמורה היא
  ".דמציעא תקפה אחד כו'היינו בעיין דפ"ק  ,דלא בעינא דכיון דאח"כ צווחה

הנה כ' הריטב"א בחי' שם וז"ל כ' הרמב"ן במחילת כבוד תורתו אין הנדון דומה לראיה... 
ז"ל דמדקאמר תקפה אחד בפנינו כו' פשיטא לן דכל אחד שתוקף לחבירו מה שבידו 
דאי אשתיק לאו הודאה הוא אלא הכא דמעיקרא תרווייהו תפסי בה וכל א' אומר כולה 

א תקפה מיני' ואישתיק בה מספקא לן אי הויא הודאה או לאו עכ"ל והובא שלי והשת
 ג"כ בתומים סי' קל"ח סק"ה. 

וכ"כ ג"כ בחי' הר"ן כיון דודאי טלית זו מתחלה בספק היתה עומדת כו' אף בספק הודאה 
סגיא ליה אבל אילו היינו תופסים אותה בתחלה כאילו היא של שניהם בודאי הדבר 

  ,מעמידתה בחזקת התופס עכ"לברור שאין זו 
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וגדולה מזו דקדק בקצה"ח סי' קל"ח סק"ב דאפילו בדתפסי תרווייהו לא מהני תקיפה 
אחר שנשבעו דאז כבר זכה בחציו תו לא אמרינן אודויי אודי ליה ואפילו שתק מתחלה 

 ועד סוף לא אמרינן שתיקה כהודאה. 

ה אא"כ הוא בענין כשגם נשמע דלא מספקינן דשתק ולבסוף צווח שמא הויא הודא
 . מבלעדי השתיקה הי' לנו ספק גמור שמא הוא של זה שתקף כו'

משא"כ כשהיא בחזקת א' מהם וכמו בנסכא דר' אבא משמע דאין השתיקה שום ספק 
כמ"ש הקצה"ח וכ"מ מהרמב"ן )ולהר"ן י"ל דהוי ספק רק דאין מוציאין מחזקתו. וי"ל 

תרווייהו ועי' בפנ"י שם )דף ו'( שהאריך ג"כ  דגם הר"ן לא ס"ל דהוי ספק רק בדתפסי
 .האו"ת סי' קל"ח כמש"ל(ן דעת בזה ועולה כמ"ש הרמב"ן וכ

, א"כ את"ל ההרריי  ההייאא  פפננווייהה  גגממווררהה,,  וובבחחזזקקתת  עעצצממהה  ההייאאוא"כ בנדון דידן דקודם השתיקה 

  אאייןן  זזהה  פפוועעלל  ששווםם  סספפקקדהאחיזה וההשלכה שאח"כ הוי כמו שתק ולבסוף צווח, 

מבלעדי  ,שמא הוא של זה שתקף ספק גמור סוגייתנו מועיל רק א( כשישנמצא ששתיקה ב
 , ב( אינו מוציא מידי חזקה. השתיקה

שהרי מתחילה א( ספק אם הטלית של התוקף, ב( עדיין לא זכה השני בחלקו כי לא נשבעו, 
והתוקף הי' תפוס בטלית מתחילה, ולכן מה שמוחזק ע"י התקיפה בכל הטלית אין זה כמוציא 

ד המוחזק. ולכן מועיל השתיקה בנדון דידן, משא"כ להוציא מחזקה, כמו בנדון שם באשה מי
 שבחזקת פנוי', לא יועיל השתיקה.

 ד. והוסיף הצ"צ להוכיח כן ממה שהקשו בתוס' בחולין, ולהבין דבריו יש להקדים:

 חולין לט, ב: וכן בגמ'  ב"ב קלח, אבגמ' 

עבדים, ואמר הלה אי אפשי בהן, אם היה רבן שני ...דתניא הכותב נכסיו לאחר והיו בהן 
כהן, הרי אלו אוכלין בתרומה, רבן שמעון בן גמליאל אומר כיון שאמר הלה אי אפשי 
בהן כבר זכו בהן יורשין... כי פליגי שזיכה לו על ידי אחר, ושתק ולבסוף צווח, דתנא קמא 

ורבן שמעון בן גמליאל  סבר מדשתיק קנינהו, והאי דקא צווח מהדר הוא דקא הדר ביה,

 סבר הוכיח סופו על תחלתו, והאי דלא צווח עד השתא דסבר כי לא מטו לידי מאי אצווח

 תוד"ה כי חולין שם: וב

הא דבעי בפ"ק דב"מ )דף ו.( תקפה אחד בפנינו מהו, ומוקי בשתק ולבסוף צווח, שפיר 
וח, לא שייך התם, בעי בין לר"ש בין לרבנן, דהאי טעמא כי לא אתי לידיה אמאי אצו

 ואיכא טעמא אחרינא התם דקסבר אמאי אצווח הא קא חזו ליה רבנן
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דהיינו, שהקשו התוס' איך הסתפק ר' זירא בסוגייתנו בשאלת "שתק ולבסוף צוח" 
כששאלה זו עצמה היא מחלוקת תנאים. וביארו שיש חילוק, כי בשתיקה שבב"ב וחולין שם יש 

 לא. טעם אחר להסתפק אם הודה לו אם 

שם מדובר שזיכה אחד לחבירו מתנה ע"י אחר, והמקבל שתק בתחילה וצוח בסוף, וטעמו 
של רשב"ג שמתנה זו אינה מתנה "דסבר כי לא מטו לידי מאי אצווח", היינו שמה שצוח בסוף 
מוכיח ששתיקתו הוא רק כי לא הגיע המתנה לידי המקבל עדיין. אבל כאן ספיקו של ר' זירא 

קה הוא מטעם אחר "סבר הא קא חזו לי רבנן". ולכן לא שייך ספק ר' זירא שלא יועיל השתי
 למחלוקת תנאים הנ"ל, ור' זירא מסתפק מה הדין ב"תקפה א' בפנינו" בין לת"ק ובין לרשב"ג.

 וע"ז הקשה הצ"צ: 

ולכאורה אין זה מספיק דהא גם שם ]בב"מ[ איכא אמתלא על השתיקה משום הא חזו 
עכצ"ל דאמתלא זו עדיפא לרבנן דרשב"ג מאמתלא דברשב"ג כמ"ש לי' רבנן, ואדרבה 

 .התוס' שם, וא"כ איך נאמר דלרשב"ג היא גריעא טפי, והוי פלוגתא רחוקה

עדיפה  "כי לא מטו לידי מאי אצווח"של דהיינו, אי אפשר לומר שר' זירא סבר שהאמתלא 
, כי א"כ הי' יכול ר' זירא לפשוט ספיקתו מדעת תנא קמא ""קא חזו לי רבנןיותר מהאמתלא 

בקל וחומר, אם שם שיש אמתלא טובה, אמרו תנא קמא ש"שתק ולבסוף צוח" דינה כשתיקה, 
 קל וחומר באמתלא שאינה טובה. 

גרועה  "כי לא מטו לידי מאי אצווח"של ולאידך, אי אפשר לומר שר' זירא סבר שהאמתלא 
, כי א"כ הי' יכול ר' זירא לפשוט ספיקתו מדעת רשב"ג בקל "לי רבנן "קא חזויותר מהאמתלא 

וחומר, אם שם שיש רק אמתלא גרועה, אמר רשב"ג ש"שתק ולבסוף צוח" אין דינה כשתיקה, 
 קל וחומר באמתלא טובה.

ולומר שסבר ר' זירא שיש להסתפק אולי לרשב"ג האמתלא ב"תקף אחד בפנינו" הוא 
י לת"ק הוא אמתלא טובה יותר, כזה מחלוקת בסברות הפוכות הוא אמתלא גרועה יותר, ואול

 "פלוגתא רחוקה", ומנין לר' זירא להסתפק בזה.

 ה. ולכן ביאר הצ"צ:

ולכן נראה לומר, דלרשב"ג החילוק כמו שנתבאר לעיל, דבנדון דרשב"ג בלא השתיקה 
הכא היינו טעמא הרי אין שום ספק שאינה של זה שזיכה לו... ולרבנן דרשב"ג י"ל להפך ד

דס"ל דאמתלא זו דכי לא מטא לידיה אמאי אצווח גריעא טובא משום דהכל יודעין דזכין 
לאדם, ומתנה זכות הוא מהסתם... אלא אם כן מוחה בפירוש, ולכך אמתלא זו גרועא 
היא ביותר. ועוד דע"י השתיקה נעשה כמו קנין גמור מאחר דמהסתם זכות הוא, והרי 

פניו ושתק... משא"כ התם פ"ק דב"מ דיש אמתלא על השתיקה, וגם זיכה לו ע"י אחר ב



 קובץ הערות - כמים לים מכסים  ·  139

לא שייך לומר שע"י השתיקה נעשה קנין גמור, משום הכי י"ל דס"ל לרבנן, התם דלאו 

 הודאה היא

ומעתה בנדון שלנו הנה... בלא השתיקה לא הי' שום ספק קדושין, וגם לא שייך לומר 
א דזכין כו', א"כ י"ל דלכולא עלמא הך שע"י השתיקה נעשה ודאי קנין גמור כמו בה

 .שתיקה ולבסוף צווח לאו כלום הוא

דהיינו, לפי היסוד שיסד הצ"צ ששתיקה כהודאה בנדו"ד הוא רק א( כשיש ספק שמא הוא 
 ולזה מועיל השתיקה להכריע, א"כ יש לבאר: של התוקף, וגם ב( כשאינו מוציא מידי חזקה,

שמא אינו של המזכה, אבל ב"תקפה א' בפנינו" אנו ב"זיכה ע"י אחר" אין אנו מסתפקים 
מסתפקים שמא הוא של התוקף, ולכן יש להסתפק אולי כאן גם רשב"ג יודה ש"שתק ולבסוף 

 צוח" מועיל. 

לאידך, ב"זיכה ע"י אחר" נעשה מעשה קנין המועיל, וזכין לאדם אא"כ מוחה בפירוש, והרי 
אבל ב"תקפה א' בפנינו", אינו זכות לנתקף,  לא מיחה מיד, א"כ יותר י"ל ששתיקתו כהודאה,

אדרבה הוא מוותר על זכותו, וגם אין כאן קנין הנעשה ע"י השתיקה, א"כ יש להסתפק אולי גם 
 לת"ק יודו שכאן שתיקתו אינו מועיל.

 ו. ולפ"ז יש לבאר את דברי הרמב"ם:

אין אותה מידו אף על פי שחזר וצוח אין מוציהרמב"ם פסק כ"אם תמצי לומר", ולכן כתב "
", דהיינו שאין זה ספק, אלא כפי שנפשט הספק, ש"ספק הרי זה כמודה לוכיון ששתק בתחלה 

 ולבסוף צוח" כשתיקה גמורה.

אבל לא כתב הרמב"ם "הרי הודה לו", אלא "הרי זה כמודה לו", דהיינו שאנו דנים את 
אין לשון הרמב"ם "שתיקתו כאילו היתה הודאה. אבל זהו רק להעמיד את חזקת התוקף, וכ

", ולא כתב "הרי הטלית שלו", כי מה שמועיל שתיקתו הוא רק לענין זה מוציאין אותה מידו
 שבי"ד "אין מוציאין". 

". חזר השני ותקפה מראשון אף על פי שהראשון צוח מתחלה ועד סוף חולקיןולכן ממשיך: "
לא נוציא מהראשון, אבל אם  דהיינו, מה שאנו דנים שתיקת השני להודאה, הוא רק לענין שאנו

השני הוציא מיד הראשון, שוב אין בכח השתיקה, אפילו שתיקה מתחילה ועד סוף )כמו שהביא 
 הצ"צ מדקדוק הקצה"ח וביארו לפי סגנונו(, להוציא את חלק השני מחזקתו.

 ז. ונראה להביא מקור לדברי הרמב"ם מלשון הברייתא והגמ':

המוציא מחבירו  ,ה טלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהןאבל היתמלשון הברייתא )ו, א( " (א
". והנה ר' נחמן ברייתא זו מדברת ב"שתק ולבסוף צוח", כמ"ש רש"י שם, ורצה עליו הראיה
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ר' נחמן להוכיח ש"שתק ולבסוף צוח" כהודאה, א"כ צריך ביאור מדוע פשט לשון הברייתא 
המוציא ", ורק משום ש"הןטלית יוצאת מתחת ידו של אחד מהוא שדין זה תלוי במה "

טלית יוצאת ", לכאורה אם שתיקתו כהודאה, אין זה שייך כלל לדין "מחבירו עליו הראיה
 ה".המוציא מחבירו עליו הראי ,מתחת ידו של אחד מהן

מזה מוכח, שגם אם שתיקתו כהודאה, זה יועיל רק אם הטלית בידו של התוקף, ורק משום 
 שהשתיקה אינה מוציאה מחזקה.

מלשון הגמ' "אם תמצי לומר תקפה א' בפנינו אין מוציאין אותה מידו". לכאורה אם יש  (ב
לשתיקתו דין הודאה, הי' להגמ' לומר "הודה לו", או "הטלית שלו", ומהו לשון "אין 
מוציאין". ומזה ג"כ מוכח, שגם אם שתיקה כהודאה, אין זה אלא לענין ש"אין מוציאין". 

 וזהו ממש לשון הרמב"ם.

ין לחלק ולומר שכל זה הוא רק ב"שתק ולבסוף צוח", אבל ב"שתק מתחילה ועד סוף" וא
אי"ז כך, כי לפי פשטות סוגיית הגמ' אם ב"שתק ולבסוף צוח" הוא כהודאה, אין לחלק בין זה 

שאח"כ אנו נוקטים  ל"שתק מתחילה ועד סוף", ובברייתא לדעת ר' נחמן, וב"אם תמצי לומר"
 י הוא כשתיקה גמורה.ש"שתק ולבסוף צוח" הר

ובזה יומתק שלא כתב הרמב"ם "יראה לי" על דין "חזר השני ותקפה", כי לדעתו י"ל שזהו 
פשט דברי הגמ'. משא"כ לפי פירושים הנ"ל בדברי הרמב"ם מה שאין מוציאין מיד השני הוא 

 ה לי".רק מספק, וא"כ זהו חידוש שלא נמצא לזה מקור בגמ' ולכאורה הי' צריך לומר ע"ז "ירא
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 )ז, א( בטליתשנים אדוקין 
  היידינגספעלד מנחם מענדלהת' 

 : (, גקלחשו"ע )הובא ב הלכה ט כתב הרמב"ם בהלכות טוען ונטען פרק טא. 

זה נוטל עד מקום שידו  ,זה אומר כלה שלי וזה אומר כלה שלי ,היו שנים אדוקין בטלית
 והשאר חולקין בשוה אחר שנשבעין. ,מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת

 מגיד משנה שם: וה

אבל הראב''ד  ,וכן כתוב בהלכות גדולות ,והשאר חולקין בשבועה... רבינו האיי כתב
 .וכן הסכימו הרמב''ן והרשב''א ז''ל ,פירש שאפילו מה שהן תפוסין נוטלין בשבועה

בידם או רק על שאר דהיינו שנחלקו הראשונים אם חייבים בשבועה גם על מה שיש להם 
 הטלית שביניהם שאין אף אחד מהם מוחזק בו יותר מחבירו.

 ברייתא ז, א: והנה המקור לדין זה הוא ב

 ,וזה נוטל עד מקום שידו מגעת ,שנים אדוקים בטלית זה נוטל עד מקום שידו מגעת
 .והשאר חולקין בשוה

 שם: ובגמ' 

ולא קתני זה  ,דקתני דפלגי בהדדי אלא מתניתין. בשבועה]השאר[ מחוי ליה רבי אבהו ו
.אמר רב פפא דתפיסי בכרכשתא .היכי משכחת לה ,נוטל עד מקום שידו מגעת

 תוד"ה מחוי שם: וב

כיון דנתקנה השבועה שלא יהא  ,דאף במה שידו מגעת ישבע ',והשאר'נראה דלא גרסי' 
 .מטעם זה ישבע אף במה שהוא תופס ,אדם הולך ותוקף

חו מסברא שצריך לגרוס בגמ' "ובשבועה", דהיינו שהשבועה הוא אף דהיינו שהתוס' הוכי
על מה שתפוס בידו. והסברא בזה פשוטה, דמכיון שלעיל בגמ' הסיקו )ה, ב( שטעם השבועה 
שלא יהא כל אדם הולך ותוקף בטליתו של חבירו, שהכוונה בפשטות הוא שחוששים שא' משני 

ו, ולכן מצריכים שבועה שיפרוש התוקף. ולפ"ז הבעלי דין האדוקין בטלית תקף הטלית מחביר
איך שייך לחלק בין חובת השבועה על חלק הטלית שביניהם וחלק הטלית שביד כל אחד, ממ"נ 
אם חוששים על מה שביניהם נחשוש על מה שבידו שתקפו, ואם איננו חוששים שתקף את מה 
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ה שלא כדין כלפי שאר הטלית שבידו כי הוא מוחזק בו, איך נחשוש שאחיזתו זו עצמה היא תקיפ
 שאינו אדוק בו.

 וצ"ב מה יענה הרמב"ם לסברת התוס'.

 שבועות מד, ב: במשנה והביאור בזה בהקדים ה

כל הנשבעין שבתורה, נשבעין ולא משלמין. ואלו נשבעין ונוטלין, השכיר, והנגזל, 
 והנחבל, ושכנגדו חשוד על השבועה, והחנוני על פנקסו.

 שבועות מ, ב: סוג שבועה, והיא נקראת שבועת היסת, כמ"ש בגמ' בנוסף לזה יש עוד 

 .אמר רב נחמן משביעין אותו שבועת היסת .פטור ,אין לך בידי ,מנה לי בידך

שבועת הנפטרין הוא  .שבועת הנפטרין ושבועת הנוטליןדהיינו שיש ב' סוגי שבועות 
ה הם מסוג זה; שבועת שבועה לסלק חשש על ממון שכבר מוחזק בו, וכל הנשבעין שבתור

הנוטלין הוא שבועה מדרבנן שע"י שמחזק ומברר דבריו בשבועה, עי"ז נתנו לו חכמים הכח 
; שבועת היסת הוא ג"כ מדרבנן אבל )במקרים מסויימים( טול בלא עדים דבר שבחזקת חבירויל

 .השבועה הוא שבועת הנפטרין

שבועת היסת הוא, ת רב נחמן בתקנת חכמים של שבועות הנוטלין ותקננמצא שהחילוק בין 
שבשבועת היסת מן התורה הדבר בחזקתו ורק שחכמים חייבו שבועה, משא"כ בשבועת 

 .הנוטלין, מן התורה לא הי' יכול לטול דבר זה בלא עדים

והנה יש לעיין אם תקנת חכמים ששנים אוחזין בטלית יחלוקו בשבועה הוא שבועת 
, או שבועת הנפטרין שכל אחד נחשב למוחזק על חציו הנוטלים כי כל אחד מוציא מחזקת חבירו

 והשבועה רק לסלק החשש על מה שמוחזק בו כבר.

 הלכות טו"נ פרק ט, הלכה ז: כתב הרמב"םוהנה 

שנים שהיו אוחזין בכלי אחד... זה אומר הכל שלי וזה אומר הכל שלי כל אחד משניהן 
ויחלוקו ושבועה זו תקנת חכמים נשבע בנקיטת חפץ שאין לו בזה הדבר פחות מחציו 

 ל בלא שבועה. היא כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטליתו של חבירו ונוט

 מ' ה, ב:ם שונה מלשון הג"והנה לשון הרמב

וכי מאחר שזה תפוס ועומד וזה תפוס ועומד שבועה זו למה, אמר ר' יוחנן שבועה זו 
יתו של חבירו ואומר שלי תקנת חכמים היא, שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף בטל

הוא.

 :רואים שהרמב"ם מוסיף הלשון "ונוטל בלא שבועה". וצ"ב
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אמר , שהרי נראה מיותרב( לשון זה מה מוסיף, וו ,הדיוק בזה שמשנה מלשון הגמראמהו  א(
לכאורה ג( כבר "שבועה זו תקנת חכמים", ומה המשמעות בזה שמוסיף "ונוטל בלא שבועה". 

אבל העיקר  ,חכמים הוא רק כדי שלא יטול בלא שבועהת שהתקנקצת שמע לשון הרמב"ם ממ
 ., וזה תמוהחסר מן ספר לכאורה שרצו למנוע חשש גזילה

 כאן:והנה בקרית ספר להמבי"ט . ב

 שנים מוחזקים בדבר א' מה"ת חולקין ושבועה מתקנת חכמים

כמו שבועת שבא לפרש שלהרמב"ם אין שבועה זו . ואולי כוונתו כוונת המבי"טוצ"ב ב
הנוטלין, שבלא השבועה אינו יכול ליטול, אלא שהוא שבועת הנפטרים כי מן התורה חולקים, 

הוא  ת שנים אוחזיןהרמב"ם ששבועה. אבל זה צ"ע, שהרי משמע מאלא שרבנן תקנו שבוע
 )טו"נ ט, ח(: שבועת הנוטלין

 ...לוטימכאן אתה למד לכל הנשבעין ל...שנים שהיו אוחזין

מה הצורך לכל האריכות "וכי מאחר שזה תפוס  )ה, ב(והנה צריכים להבין בלשון הגמ' 
הל"ל רק השאלה לכאו' ו שבועה זו תקנת חכמים היא"."ועומד, וזה תפוס ועומד", וגם בתשובה 

 כו'". "שבועה זו למה" והתירוץ "שלא יהא כל אחד

בטלית כל אחד מוחזק בכל  לכאורה צריך לומר שהגמ' באה לשלול הסברא ששנים אוחזיןו
הטלית, ואזי השבועה הוא כשבועת הנוטלין, ולכן מקדימה הגמ' לומר שכל אחד תפוס בשלו, 
והיינו שהוא מוחזק גמור, וא"כ מדוע לא יהי' הדין יחלוקו בלא שבועה. )רק שעדיין צריך ביאור 

 אור בדרך אפשר(. מנין להגמ' שאין כל אחד מוחזק ותפוס בכל הטלית, וראה להלן במוסגר בי

דהיינו, לא רק שהשבועה עצמה תקנת  ",תקנת חכמים היאשבועה זו "וע"ז מתרץ ר' יוחנן 
חכמים, אלא כל הצורך בשבועה זו תק"ח, כי מה"ת כל אחד מוחזק בחציו. משא"כ אם הי' 
שבועת הנוטלין הי' צורך בשבועה זו מן התורה, כי מה"ת א"א להוציא מחזקה בלי ראי'. והטעם 

שלא יהא כל אחד הולך "שתקנו חכמים שבועה כאן אם כבר מוחזק כל אחד מהם בשלו, הוא 
 . "ותוקף בטליתו של חבירו

]ואולי יש לומר )ע"ד מ"ש בשטמ"ק בשם המהר"י אבוהב( שהגמ' מייסדת את זה שכל 
לפנ"ז אודות דיוק לשון השבועה. בסמוך ע"פ השקו"ט בהסוגיא אחד מוחזק לגמרי בחצי' 

 ריך כל אחד מהבעלי דין לומר:נן שם שצשמסקי

 '.כולה שלי, ולדבריכם שבועה שיש לי בה ואין לי בה פחות מחצי
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זכותו שאין לכאו' רואים שיש ב' דברים א' טענה שכולה שלי ב' שבועה על חצי', מזה 
שיש לו זכות  ריך לומר. אלא צלכאו' שבע על כולההשאם כן הי' לו ל, השבועהבהטלית מחמת 

 הוא רק בנוסף לחזקתו בחצי'., והשבועה "כולה שלי" וטענה מפני שיש לו בה חזקה תבהטלי

על  לכל אחד יש חזקהכבר יש שמוכרח ש כו'", וכי מאחר"הגמ'  תזהו מה ששואלאולי ו
חזקתם וליטול בלא שבועה. וע"ז  לשבועה זו למה. דהיינו למה אינם יכולים לסמוך ע ,חצי'

דהיינו, לא רק שהשבועה עצמה תקנת חכמים,  ",קנת חכמים היאתשבועה זו "מתרץ ר' יוחנן 
משא"כ אם הי' שבועת )אלא כל הצורך בשבועה זו תק"ח, כי מה"ת כל אחד מוחזק בחציו. 

. והטעם שתקנו (הנוטלין הי' צורך בשבועה זו מן התורה, כי מה"ת א"א להוציא מחזקה בלי ראי'
שלא יהא כל אחד הולך ותוקף "חכמים שבועה כאן אם כבר מוחזק כל אחד מהם בשלו, הוא 

 . "בטליתו של חבירו

 .""ונימא מיגו דחשיד אממונא חשיד נמי אשבועתא תהגמ' ושואל כהועל זה ממשי
היא זהו קושיא רק אם נאמר שהשבועה היא שבועת הנפטרין, אבל אם היינו למדים שלכאורה ו

אין שאלה של "חשיד אממונא", כי אפילו אם אינו חשוד, עדיין צריך לכאורה שבועת הנוטלים, 
על דרך משל שהמוציא מחבירו עליו הראי',  שבועה לחזק טענתו על מנת ליטול מחזקת חבירו.

 אף שהמוציא אינו חשוב בעיני בי"ד כלל[.

צינו דין שבועת היסת שחייב הנתבע , הרי ממהי בכלל שאלת הגמ' ,צריך להבין . אבל עדייןג
בשנים אוחזין לומר בפשטות שהשבועה  א"אלמה להשבע אף שהוא כבר מוחזק בממון שלו, ו

 ?הוא שבועת היסת

 :וע"ז מפרש הפנ"י

פירוש דכיון שעדיין לא נתקנה שבועת היסת בימי המשנה אלא כל  ,שבועה זו למה
ו על החזקה שכל מה שביד אדם המוחזק בדבר פטור לגמרי והיינו ע"כ משום שסמכ

הוא שלו ואחזוקי אינשי בגזלנא לא מחזקינן וא"כ ה"נ כיון ששניהם מוחזקים יש לנו 
לומר ג"כ חזקה שהיא של שניהם... אלא דבכמה דוכתי משמע מלשון רש"י ז"ל דשבועת 

 היסת נתקנה בזמן המשנה

בועת היסת בזמן היינו, שא"א לומר שכוונת המשנה לשבועת היסת כי לא נתקנה שו
המשנה, אבל דחה שא"א לומר כן לפי רש"י שלדעתו הי' שבועת היסת גם בזמן המשנה, והדרא 

 הקושיא מדוע קשה להגמ' על שבועת שנים אוחזין בטלית. 

 משנה שבועות מה, א: בכוונת הפנ"י הוא לרש"י והנה 

ר לו נתתיו לך ונתתו אמר לחנוני תן לי בדינר פירות ונתן לו אמר לו תן לי אותו דינר אמ
 באונפלי ישבע בעל הבית שנתן לו את הדינר. 
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 :רש"ירש ומפ

 שבועת היסת -ישבע בעל הבית 

 :תוס' ד"ה נשבע שםהקשו הוהנה 

וכולה מתני' איירי ... תימה דשבועת היסת לא ניתקנה אלא בימי רב נחמן כדמוכח לעיל
 ...בנשבעין ונוטלין

 המשנה שם הוא שבועת היסת שעדיין לא נתקנה אז.והיינו שהקשו איך אפ"ל ששבועת 
 ששבועת היסת נתקנה רק בימי רב נחמן, כמו שמצויין שם בגליון הש"סוגם ברש"י עצמו רואים 

 רש"י שבועות מח, ב ד"ה הא: ל

 וכשנשנית זו בימי התנאים, עדיין לא תיקנו שבועת היסת כי בימי רב נחמן תיקנוה:

 ושים רמז, א(: )חיד מבאר בזה צמח צדקוהנה 

 ,דלק״מ נלע״ד ג״כ ,במשנה היסת מצינו דא״כ והנה הקושיא שהקשה בתוס׳ על פרש״י,
לית, זה אומר אני בט אוחזין בשנים מ"דב ק"רפ במשנה היסת כעין מצינו ודאי דהא

והנה ע"ז מצאתי' כו' זה ישבע וזה ישבע כו', והרי אנן סהדי דמאי דתפיס האי דידי' הוא...
הצ"צ "והנה הקושיא שהקשה בתוס' על פרש"י, דא"כ מצינו שבועת היסת מבאר 

במשנה, ג"כ נלע"ד דלק"מ, דהא ודאי מצינו כעין היסת במשנה רפ"ק דב"מ בשנים 
אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתי' כו' זה ישבע וזה ישבע כו', והרי אנן סהדי דמאי 

 דתפיס האי דידי' הוא

סת. ומ"ש "כעין משנתינו הוא שבועה הנפטרין כעין שבועת הינמצא שלהצ"צ שבועת 
היסת" נראה לבאר ש"היסת" לשיטת רש"י הוא שם כללי לשבועת הנפטרין דרבנן שבאים רק 
מחמת טענת )ודאי( של התובע. רק שיש בזה חילוקים, כמו שהצ"צ מאריך לבאר שם שיש 

ת הנתבע, משא"כ בכופר הכל שבועות שהנתבע חייב להשבע מחמת שיש איזה ריעותא בחזק
שהנתבע מוחזק בממונו לגמרי, וזהו כוונת רש"י בדף מח ששבועת היסת נתקנה בימי רב נחמן, 
דהיינו שבועת הנפטרין במי שכופר הכל, אבל גם בזמן המשנה תקנו שבועות כעין היסת כשיש 

 איזה ריעותא וחשש יותר מבכופר הכל בעלמא.

, ואנן סהדי לכל אחד כאורה מאחר ששניהם מוחזקיםל ,שאלת הגמ' ומעתה מובן היטב
וע"ז מתרץ  לחשוש כלל שמא א' מהם משקר, ושבועה זו למה. למה לנו מהם ששלו הוא,

חכמים הצריכו  שמעיקר הדין יש להם לחלוק ללא שבועה מחמת החזקה לחוד, אבלשאע"פ 
 .שוש לזהתקף הטלית, ומכיון שבקל כל אחד יכול לתקוף יש לחחשש ש שבועה מחמת
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 )ב, ב( טעם ה הגמ'לכאורה כבר ביאר", שבועה זו למה" הקושיא ביאורצריך  . אבל עדייןד
 :השבועה

אפילו תימא סומכוס שבועה ... פלגי לה בשבועה ,הכא דתרוייהו תפסי... רבנןבשלמא 
 ...כדרבי יוחנן ,זו מדרבנן היא

 :ומפרש רש"י

בירו תופס דהאי תפיס בכולה והאי כיון דמחסר גוביינא במה שח -בשבועה פלגי לה 
תפיס בכולה לא קים להו לרבנן להוציא ממון מחזקתו בכדי כדאמרינן התם לרבנן דבעי 

 ראיה הצריכום שבועה

ולכאורה דברי רש"י ברורים, שטעם השבועה הוא כעין שבועת הנוטלים, על מנת להוציא 
מצריך שבועה כשהממון מוטל כל אחד מחזקת חבירו ותפיסו בכל הטלית. ורק לסומכוס שלא 

בספק הוצרכה הגמ' לבאר ששבועה זו מדרבנן ותק"ח היא, דהיינו שלא רק השבועה עצמה 
דרבנן, אלא כל צורך השבועה היא מדרבנן, משא"כ לרבנן דסומכוס צורך השבועה הוא מה"ת כי 

שלרבנן  מה"ת מנין שיוכל להוציא כל אחד חצי מתפיסת חבירו בלא ראי'. וא"כ נמצא לכאורה
אין שאלה "שבועה זו למה", וא"כ מדוע מקשה הגמ' בסתמא, לכאורה קושיא זו היא רק אליבא 

 דסומכוס.

אלא שמוכרחים לומר שסוגיא זו סוברת שלא כסוגיא שם, דשם ס"ל להגמ' שכל אחד תפוס 
בכול הטלית, וכאן ס"ל להגמ' שכל אחד תפוס בחצי' בחזקה גמורה, ורק שצריך ביאור מהו 

רח להגמ' כאן לסבור כן, ולמה לא ביארה בפשטות שאנו רואים את כל אחד מהם מוחזק ההכ
 בכל הטלית וממילא צריך שבועה כשבועת הנוטלים. 

]ואי אפשר לומר שהמיאנה הגמ' לומר שהוא שבועת הנוטלים דלפ"ז יצא מחלוקת בין 
ין אין זה מסביר מדוע סומכוס לרבנן בגדר שבועת המשנה, ולאפושי מחלוקת לא מפשינן, כי עדי

 הוקשה להגמ' "שבועה זו למה" בסתם. 

בדף ב' עדיין לא הוכיחה הגמ' מנוסח ש במוסגר ע"פ הנ"ל ואולי יש לומר הביאור בזה
השבועה שאנו רואים כל אחד מוחזק בחציו ע"י טענתו בלבד, אבל מאחר שהוכח שחזקתו הוא 
ע"י טענתו בלבד, נמצא שגם לחכמים אין אנו רואים את כל אחד מוחזק ותפוס בכל הטלית, וגם 

 לדידהו ישנה הקושיא "שבועה זו למה"[. 

אופנים בשבועת המשנה, בדף ב' סברה הגמ' ששבועת שנים  . אלא שלפ"ז נמצא רק ב'ה
אוחזין הוא "כעין שבועת הנוטלין" להוציא, ועתה סברה הגמ' שהוא "כעין היסת" על ממון שכל 

 )ג, א(:הנה לעיל אחד מוחזק בו לגמרי. אבל מצינו עוד אופן לבאר את שבועת המשנה ד
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זה אומר אני מצאתיה וכו' והא הכא כיון תני רבי חייא... ותנא תונא שנים אוחזין בטלית 
דתפיס אנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא ומאי דתפיס האי דידיה הוא וקתני 

 .ישבע

 :ומפרש רש"י

 ..אנן סהדי דמה דתפס האי: היינו פלגא. דידיה הוא: שהרי מוחזק הוא בפנינו

ודה במקצת מה"ת ששבועת שנים אוחזין הוא שבועת מר' חייא דהיינו שבתחלה ס"ל ל
שבועה כעין דאורייתא של  ר' חייא ס"ל שהוא )עדים במקצת(. ולמסקנת הסוגיא שם )ד, א(

  .מודה במקצת

ולכאורה מ"ש הצ"צ שהוא שבועה כעין היסת נצטרך לפרש לכאורה שנתכוון אליבא דר' 
 ששת שחלק שם )ד, א( על ר' חייא. 

רש גדר שבועת משנתינו: א( שהוא לפ כלליים מכל הנ"ל מצינו שלשה אופנים הנה. ו
ג( שהוא שבועה  ,ב( שהוא שבועת הנוטלין מדרבנן ,שבועה כעין דאורייתא )מודה במקצת(

א"א לומר שהשבועה הוא שבועת הנוטלין אלא  ת הסוגיאלמסקנמשמע שו .מדרבנן כעין היסת
 .צריך להיות שבועת הנפטרים

, הוא שבועת הנוטלין ת שנים אוחזיןששבוע)טו"נ ט, ח( הרמב"ם מה שמשמע מועפ"ז קשה 
 ".לוטימכאן אתה למד לכל הנשבעין לכמ"ש שם "...

נתכוון לתרץ זאת במה ששינה מלשון הגמ', וכנ"ל, דהנה זה לשון שהרמב"ם אולי יש לומר ו
 הרמב"ם:

ל ושבועה זו תקנת חכמים היא כדי שלא יהיה כל אחד תופס בטליתו של חבירו ונוט
 בלא שבועה.

ביאור בזה, אכן מעיקר הדין לא הי' צורך בשבועה זו, כי באמת אנו רואים את שניהם ואולי ה
כמוחזקים כל אחד בחציו, אבל מחמת שבקל יוכל כל אחד לתפוס טלית עם חבירו ולהיות 
למוחזק, לכן חכמים תקנו לראותם כתפוסים כל אחד בכל הטלית, ולראות כל אחד כמוציא 

 תקנת השבועה יש ב' פרטים:ונוטל מחזקת חבירו. וממילא ב

ומשום זה תקנו חכמים שאין אנו רואים  –"כדי שלא יהי' כל אחד תופס בטליתו של חבירו"  (א
 אותם כמוחזקים כל אחד בחציו, וממילא אנו רואים אותם כנוטלים, ולכן:

 "ונוטל בלא שבועה", דהיינו, מאחר שאנו רואים אותם כנוטלים, א"א שיטול בלא שבועה. (ב
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אולי יש לומר שבזה תירץ הרמב"ם את סברת התוס' )ז, א( שהובא לעיל שלא יתכן  ז. ולפ"ז
לחייב שבועה על מה שביניהם ולא על מה שאדוקים בידם, דממ"נ אם חוששים שתקף, הרי 
תקף גם מה שבידו, ואם לא חוששים על מה שבידו, כמו"כ השאר שמוחזק בו מחמת מה שיש 

רמב"ם הרי פסק כגירסת הגאונים שהשבועה על שאר הטלית לו בידו אין לחשוש ולמה ישבע. וה
 שביניהם ולא על מה שבידם, ומה יענה על סברת התוס'.

ולפהנ"ל מבואר לכאורה, שאין השבועה מחמת החשש שתקף, אלא השבועה היא שבועת 
הנוטלים, כי אנו רואים שכל אחד כאילו תפוס בכל הטלית, וזה שייך רק במה שהם מוחזקים בו 

ה, והיינו שאר הטלית שביניהם, ועל מה שבידם ממש הרי כל אחד מוחזק בו לבדו, ולא שייך בשו
היינו כטעם למה אנו רואים  –על זה שבועה. ומה שאמרה הגמ' "שלא יהי' כל אחד הולך תוקף" 

 אותם כנוטלים, ולא רואים אותם כמוחזקים כל אחד בחציו. 

לחשוש לתקיפה, אלא גדר התקנה הוא בסגנון אחר: לדעת הרמב"ם גדר התקנה אינה 
לראותם כנוטלים זה מזה, רק שטעם התקנה הוא מחמת חשש תקיפה. לדעת התוס' גם גדר 
התקנה עצמה הוא שאנו חוששים שא' תקף מחבירו ועל חשש זה אנו משביעים כל אחד מהם 

 שבועה כעין היסת.

ת רש"י אינו מתאים ולפ"ז לכאורה מ"ש הצ"צ ששבועת שנים אוחזין "כעין היסת" בדע
לשיטת הרמב"ם. אבל זה אינו, כי י"ל ששבועה זו עדיין כעין היסת, כי מעיקר הדין הי' לנו 

 לראות כל אחד כמוחזק גמור בחציו, וא"כ השבועה היא עדיין כעין היסת.

מלוה ישנה יש לו עליו"   שמא)ראה ביאור באופן אחר בלשון הרמב"ם בקובץ זה בענין "
 מענדל שילג, ואולי אפשר לתווך הביאורים, המערכת(. מאת הת' מנחם 

 

 

 

 

  



  שער
תורתו של משיח
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 מיד שנזכר לקדשצריך 
 מאיר שמעון מאסקאוויץהת' 

שעל ידו ניצל יהודי מענין  –מסביר כ"ק אד"ש מלך המשיח ענין הזכרון  1בלקוטי שיחות
החטאים הבא בסיבת שכחה. וזלה''ק: "כללות ענין החטא.. נעמט זיך פון "שכחה" )ובכלל איז 

 "שכחה" נעמט זיך פון קליפה, משא"כ אין קדושה, איז "אין שכחה לפני כסא כבודך"( 

 ברא בראשית" באמת אז גלויבט איד יעדער ם,מאמיני בני מאמינים דאך זיינען אידן
 מעשה תמיד יום בכל בטובו מחדש איז אויבערשטער דער און צבאיהם וכל וארץ שמים "אלקים

 מאין בריאה גאנצע די ניי-דאס – פון מחדש ת"השי איז רגע יעדער און טאג יעדער בראשית
 בראשית ימי ששת לפני כמו תניא אין ךממשי איז רבי אלטער דער ווי און ממש המוחלט ואפס
 ממש

 געווארן באשאפן ערשט ער איז רגע דער אין אז דערהערט איד א ווען שאלה, די זיך שטעלט
 צו' ה דבר צום אנקומען ווייטער ער דארף ארום רגע א אין אז און אויבערשטן, דעם פון מחדש

 דער ו"ח אפילו זייענדיקאיד  דער אז מעגלעך דאס איז ווי ליש, מאין מציאות זיין מחדש זיין
 זיין, תאוה ממלא צו ניט אויבערשטן פון רצון דעם אויספאלגן ניט זאל תאוה בעל גרעסטער

 ממש. רגע דער אין תאוה זיין מיט צוזאמען מציאות גאנצע זיין אפ הענגט ה"ב אים פון וואס

 אים שטערן וועלכע ועיכובים מניעות סך א זייער האט ער אז זיך דוכט אים ווען אפילו און
 גאנצער דער מיט מאמין בן מאמין א אלס דאן ער ווייס אויבערשטן דעם דינען זיין אין

 דעם דורך געווארן באשאפן ערשט אט זיינען שטערן וואם זאכן די אויך אז זיכערקייט
 ניט גאר קען ובכן ממש בראשית ימי ששת לפני כמו ממש המוחלט ואפס מאין אויבערשטן

 אידישקייט צו שטער א זיין באמת זיי קענען ווי השם רצון היפך באמת זיינען זיי אז זיין דעמאלט
 דעם פון געווארן באשאפן ערשט אט זיינען זיי וויל, בשעת אויבערשטער דער וואס דעם צו

 אויף זיר פירט וואס איד א געפינען זיך זאל עס אז עס קומט ווי כן ואם אליין אויבערשטן
 ווייס ער דעם אויף ענטפער דער איז מחייב אים איז ברורה ידיעה זיין וואס דאס ווי אנדערש

 אידן ביים איז הזכירה ענין דער בשעת פארגעסן דעם אויף ער האט מעשה בעת אבער טאקע
 בשלימות צ"תומ מקיים מ'איז און זה לעומת פון ענינים אלע בטל ממילא בדרך ווערן כדבעי

 קיין איין ניט גאר אים פאלט עס און דעהו דרכיך בכל און שמים לשם יהיו מעשיך כל צו ביז
 חוץ. עכ"ל. מחשבת

________________ 
 235חכ"א ע'  1

ועפ"ז אולי יש לבאר דיוק לשונו הזהב של אדמו"ר הזקן בשולחנו, סימן רע"א סעי' ט"ו, 
וז"ל "אע"פ שאסור לטעום קודם קידוש, אם שכח או עבר וטעם, אפילו אכל סעודה גמורה, 

ור לו לטעום כלום משנזכר עד שיקדש...." ולכאורה אינו מובן כ"כ, ואס שנזכר מידצריך לקדש 
לזה שייך שפיר הלשון שנזכר, אבל אם עבר מאי איכא למימר? ולהאיר,  -דבשלמא אם שכח 

שבטור איתא " אם שכח וטעם שום דבר קודם שקידש יכול לקדש אח"כ" הרי שאינו מזכיר 
 המקרה ש"עבר".

ים שגם כשעבר שייך לומר שנזכר, היינו שנזכר שיש בורא ואולי י"ל ע"פ פנימיות הענינ
 עולם והקב"ה "מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" וצריך לציית לרצון ה'.
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ועפ"ז אולי יש לבאר דיוק לשונו הזהב של אדמו"ר הזקן בשולחנו, סימן רע"א סעי' ט"ו, 
וז"ל "אע"פ שאסור לטעום קודם קידוש, אם שכח או עבר וטעם, אפילו אכל סעודה גמורה, 

ור לו לטעום כלום משנזכר עד שיקדש...." ולכאורה אינו מובן כ"כ, ואס שנזכר מידצריך לקדש 
לזה שייך שפיר הלשון שנזכר, אבל אם עבר מאי איכא למימר? ולהאיר,  -דבשלמא אם שכח 

שבטור איתא " אם שכח וטעם שום דבר קודם שקידש יכול לקדש אח"כ" הרי שאינו מזכיר 
 המקרה ש"עבר".

ים שגם כשעבר שייך לומר שנזכר, היינו שנזכר שיש בורא ואולי י"ל ע"פ פנימיות הענינ
 עולם והקב"ה "מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית" וצריך לציית לרצון ה'.
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 הערה בד''ה זאת חוקת התורה תשכ''ט
 

"והענין הוא, דאיתא בלקו"ת,  כותב הרבי: במאמר ד"ה וידבר גו' זאת חוקת התורה, תשכ"ט
 כללות היא אדומה פרה שמצות הוא, לפי התורה, חוקת זאת נאמר הדהטעם על זה שבפרה אדומ

 פרה גם כן עבדי, משה תורת זכרו ש"כמ משה של שמו על נקראת שהתורה כמו ולכן, התורה.
 ת"בלקו ש"דמ להוסיף, יש ולכאורה משה. של שמו על נקראת התורה, כללות שהיא אדומה,
 כללות ז"התורה...ועפ למצוות בעיקר היא הכוונה התורה, כללות היא אדומה פרה שמצות
 למשה." שייכות התורה מצוות

 ]שלכן התורה כל כללות היא אדומה פרה שמצות בזה דמהביאורים ולהוסיף," וממשיך 
 הם שהמצוות היינו חוקה. שם הוא המצוות דכל היסוד כי הוא, התורה[, חוקת זאת בה נאמר
 גזירה חקקתי חוקה עול, קבלת בדרך להיות צריך קיומם גם ולכן, מהשכל, שלמעלה העליון רצון

 כל שקיום בכדי כי משה, של שמו על נקראת אדומה שפרה זה יותר עוד יובן ז"ועפ גזרתי.
 (,')ומצותי שהתורה י"ע הוא התורה חוקת דזאת באופן' יהי עליהם טעם( שיש )הגם המצוות

 משה תורת ,ביטול הוא שענינו משה, של שמו על נקראת ושכל, בחכמה שנתלבשה לאחרי גם
 שלו המצוות שקיום שבו( משה בחינת י")ע מישראל אחד לכל כח הנתינת ישנה ז"ועי ,עבדי

 התורה." חוקת זאת אדומה, פרה מצות כקיום עול, דקבלת בביטול' יהי

שאדם יקיים מצוות מתוך ביטול  לא שייךומובן מדבריו הק' שבלי הנתינת כח דמשה, 
דקב"ע, מכיון שהוא מציאות, וא"א בכח עצמו לצאת ממציאתו )ארויסגיין פון זיך( וע"ד "אין 

 2חבוש מתיר עצמו כו'." כמבואר בכמה מקומות בדא"ח, ובפרט בתורת רבינו נשיאנו.

 למשה, ה"הקב ל"א אדומה, פרה אליך ויקחו פ"עה במדרש איתא "והנה' וממשיך בסעיף ג
 המצוות, דכל הטעם השיג שמשה דכיון להבין וצריך חוקה. לאחר אבל פרה טעם מגלה אני לך
 חקקתי דחוקה באופן המצוות לקיום כח הנתינת ידו על נמשך איך אדומה, פרה דמצות הטעם גם

 הענינים שני ישנם מצוה שבכל א,"במק ש"מ פ"ע לבאר אפשר' הי ולכאורה גזרתי. גזירה
 רצונו הם טעם( עליהם שיש ומשפטים דעדות המצוות )גם המצוות כל כי ומשפטים. דחוקים

 דמצוות שהרצון ולאחרי ,'ית שבחכמתו מהטעמים גם למעלה מטעם, למעלה הוא ורצון ,'ית
 בהם ניתוסף )דתורה(, בחכמה ונתלבש נמשך אדומה( פרה מצות ואפילו המצוות דחוקים, )גם

 כל - דמצוות הרצון שמצד ומשפטים, דחוקים הענינים שני ישנם המצוות שבכל טעם....וזהו
 הענין ומצד גזרתי. גזירה חקקתי חוקה עול, קבלת בדרך להיות צריך וקיומם חוקים, הם המצוות
 שמשה י"הטעם. וע מצד )גם( להיות צריך וקיומם משפטים, הם המצוות כל - המצוות דטעמי

________________ 
 ואילך וש"נ. ועוד. 300ואילך. חח"י ע'  73ראה בארוכה לקו"ש ח"כ ע'  2
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 לא משה אצל שגם בפשטות יובן ז"ועפ הטעם... מצד זו מצוה גם קיים פרה, דמצות הטעם ידע
 הוא המצוות שבקיום זה ענין כי גזרתי, גזירה חקקתי דחוקה באופן המצוות קיום ו"ח חסר' הי

 דמצוות." הרצון מצד

ומובן בפשטות שהשאלה היא שאם משה השיג טעמי המצוות, איך נמשך על ידו הנתינת 
ה הרי כבר אמרנו בסוס"ב, שמכיון שענינו הוא ביטול, כח לקיום המצוות באופן דחוקה. ולכאור

 גם לאחרי שנתלבשה בשכל.הוא ממשיך הביטול לישראל, 

וא"ת שהשאלה היא שהא גופה קשיא: איך שייך שענינו של משה הוא ביטול, מאחר 
 שהשיג הטעם דכל המצוות, 

 קיים פרה דמצות הטעם ידע שמשה י"]ובאמת ביאור זה מבאר גם את הל' בהתירוץ: "וע
 המצוות קיום ו"ח חסר' הי לא משה אצל שגם בפשטות יובן ז"ועפ הטעם... מצד זו מצוה גם

דמצוות" כי  הרצון מצד הוא המצוות שבקיום זה ענין כי גזרתי גזירה חקקתי דחוקה באופן
לכאורה השאלה היא על ההמשכה, ולא על הביטול דמשה עצמו. אבל לפי ביאור הנ"ל יומתק 

 יותר[.הל' 

 כח הנתינת ידו על נמשך איךאבל ביאור זה אינו מספיק. כי: א(א"כ למה כותב בהשאלה ",
באופן..." )כמו הל'  מקיים מצוותחקקתי..." הול"ל "איך  דחוקה באופן המצוות לקיום

 בהתירוץ(?

 פרה אליך ויקחו פ"עה במדרש איתאב( א"כ למה ההדגשה היא על מצות פרה אדומה, ש"
 שמשה דכיון להבין וצריך .חוקה לאחר אבל פרה טעם מגלה אני לך למשה, ה"הקב ל"א אדומה,

לכאורה אם השאלה היא על הביטול דמשה, למה  אדומה" פרה דמצות הטעם הטעם...גם השיג
לכאורה ההדגשה בהשאלה צ''ל דוקא על שאר המצוות, ואדרבה נוגע מצות פרה אדומה דוקא, 
המצוות, מ"מ משה מקיימם מתוך ביטול, משא"כ מצוות פרה שאע"פ שכולם יודעים טעמי 

 אדומה רק משה משיג את טעמו?

 

 

 

 

 

 





  שער
הלכה ומנהג
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 סדר השפשוף בנטילת ידים לסעודה 
 דובער פלדמןהת' 

כתוב וז"ל: "די וואסער גיסונג אין נטילת ידים לסעודה איז אויך  1בספר המאמרים אידיש
דריי מאל, אבער ניט בסירוגין נאר כסדרן, מען נעמט די כלי מיט וואסער אין דער רעכטער האנט 
און מען גיט איבער אין דער לינקער און מען וואשט אפ די רעכטע האנט דריי מאל נאכאנאנד, 

לינקע האנט, און דאן באדארף מען נאסערהייט אפרייבען א האנט  און נאכדעם דעם דריי מאל די
 מיט א האנט און אויפהויבען ביידע הענט און מאכן די ברכה על נטילת ידים".

משמע שהסדר הוא א( נטילת ידים, ב( שפשוף הידים זו בזו, ג( הגבהת שתי הידים, ד( 
 ברכת על נטילת ידים, ה( ניגוב הידים.

 ר זה הוא לא לפי מנהגנו וכדלהלן.ולכאורה תמוה שסד

ונציע סדר הדברים לפי: א( שו"ע אדה"ז, ב( סידור אדה"ז, ג( ספר המנהגים בשילוב עם 
 המובא בלקוטי דיבורים ובספר המאמרים קונטריסים.

הניגוב ]ושם, אשר ראוי לברך  לפנימסיק אשר הראוי הוא לברך לאחרי הנטילה  2בשו"ע
אשר דין זה נאמר  3אבל ראה תורת מנחם –לאחר שטיפה הראשונה לפני שיתן המים השניים 

לפי השו"ע אשר נוטל ידיו בסירוגין ולא כאשר נוטל ידו האחת שני פעמים רצופים וידו השני' 
 שני פעמים רצופים[.

בשו"ע לא נזכר שיברך לפני שישפשף מביא הדין שישפשף ידיו זו בזו. והנה  4ובסי' קס"ב
"וע"פ סברא זו נהגו  5ידיו. וכן לא נזכר ענין הגבהת הידים בכל מקרה, ורק מסיק בסימן קס"ב

 עכשיו להקל בהגבהת הידים".

מביא הסדר כזה: א( נטילת ידים שני פעמים על יד זו  6בסידור בסדר נטילת ידים לסעודה
על פי קבלה, ד(  -ילת ידים, ג( מגביה ידיו בשעת הברכה ושני פעמים על יד זו, ב( מברך על נט

________________ 
 (158ד"ה המזבח עץ אות ב' )ע'  1
 סי' קנח סט"ז 2
אלאשווילי על סדר נטילת ידים לסעודה בסידור סעיף ד'  שנעתק בהערות וציונים של הרב אברהם 3

 הערה מ"ח
 ס"ח 4
 ס"ו בסופו 5
 ה-סעיף ד 6



"ולכן הנוטל ידיו צריך  7משפשף ידיו זו בזו, ה( ניגוב הידים. וראה ספר המאמרים קונטריסים
 להגביהם קודם השפשוף, היינו דבעוד המים בכפיו מגביהן ואח"כ ישפשף ידיו זו בזו".

מכתב כ"ק אדמו"ר מהורש"ב "נטילת   8כ' שבט והנה במנהגינו למעשה מובא בהיום יום
ומניח משפיכה הג'  –מהר"ש נ"ע  –ג' פעמים רצופות, כן הי' עושה אאמו"ר  –ידים לסעודה 

מעט מים בכף יד השמאלית ובזה משפשף שתי ידיו". ומהיום יום זה אין רואים אם הסדר הוא 
וא כהסידור, כידוע כמו שנפסק בסידור או כפי המבואר בסה"מ אידיש, ויש להניח שהפסק ה

שבדא"ח מובאים דעות שלא כהלכה. ובספר המנהגים שם מעיר ממאמר הנ"ל מסה"מ אידיש 
 מבלי לפרט. –

מובא עוד שינוי בהסדר, מביא שם הנהגת הרבי רש"ב "בברכת נט"י  9אמנם בלקו"ד ח"ג
בהה איז לסעודה: א( ער זאגט נטילת ידים בשעת השפשוף, אחר הנטילה קודם הניגוב. ב( די הג

 נאר כנגד הלב, ניט העכער. ג( ביידע הענט שלובות ניט פאנאנדערגעשפרייט".

לפני השפשוף והברכה או ביחד עם השפשוף והברכה  –והנה אינו מפרט מתי הגביה הידים 
או לאחרי השפשוף והברכה. אבל ברור שלא שפשף ידיו זו בזו לא לאחרי הברכה )כבסידור( ולא 

 מאמרים אידיש(. והרי זה מעשה רב.לפני הברכה )כבספר ה

והנה, אם יטען הטוען אשר אין לנו אלא הפסק דין, ואין לנו ללמוד מהנהגה פרטית של 
חב"ד, ובלקו"ש  –אז בנוסף שיש לעיין בהמבואר בהקדמה לספר המנהגים  –רבותינו נשיאינו 

הגת הרבי מהר"ש, הנה בענייננו, המובא בהיום יום הנ"ל זה הנ –, ואכ"מ 10חכ"ט שיחת סוכות
וזו הוראה לכולנו, ולמה לחלק זאת מהנהגת הרבי רש"ב ]ואין להקשות למה לא הביא הנהגת 
הרבי רש"ב, כי הרי שיחה זו בלקוטי דיבורים נאמרה ליל אחרון של פסח תש"ג, וה"היום יום" 

ינ'ס הוא מכ' שבט תש"ג[. וגם שיחה זו נאמרה בקשר לתנועות הרביים: "יעדער תנועה דעם רב
איז מסודר און מכוון על פי קבלה. אט דאס וואס דער טאטע זאגט אויף דעם רבי'ן האב איך 
געזעהן ביים טאטען. לבד זאת וואס יעדער תנועה איז געווען א מסודרת איז זי געווען א מכוונת 

 , שאולי זה נותן מקום יותר להתנהג כן.11על פי קבלה"

________________ 
 596ע'  7
  21חב"ד ע'  –ונעתק בספר המנהגים 8
 896ע'  9

 ואילך.וראה גם שיחת ליל ה' דחג הסוכות תשמ"ח 211ע'  10
 895בלקו"ד שם ע'  11
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דוש של כ"ק אד"ש מלך המשיח בסיום הנטילה מובא הנהגתו הק 12והנה בספר מעשה מלך
דומה למנהג  –. ומתחיל לשפשפם באמצע אמירת הברכהשמרים ידיו הק' מעט,  –לסעודה 

 אדמו"ר מהורש"ב.

 ולא באתי אלא להעיר.

 שמביא מנהגים שונים וגם מפלפל בפסק אדה"ז בסידור הנ"ל. 13וראה גם פסקי תשובות

 

  

________________ 
 ח"א ס"י סי"ז  12
 ד-סי' קס"ב על ס"ב 13
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 חצרות יערוב
 היידינגספעלדהת' מנחם מענדל 

 .14שיערבו" עד לחצר מבתיהם לטלטל אסרו לתוכה... חכמים פתוחים בתים שהרבה "חצר

. 15והנה שיעור העירוב ]אם יש פחות מי"ח דיורין בחצר[ הוא כגרוגרת לכל אחד ואחד
והנה לכאורה יש לומר שבית דירה לא מיירי על המקום שבו אדם לן )דהיינו לכל בית דירה ]

 – 16הוא" מזונותיו במקום ודירתו אדם של שדעתו "לפי – המקום שהוא אוכלאלא מדבר על 
)לדוגמא אם יש עשר בתים בחצר, שבמקרה רגיל הי' חייב ליתן שיעור עשר גרוגרות, אבל בחצר 
זו חמש מהשפחות אוכלין ביחד בחדר אוכל אחד, לכאורה חמש משפחות זו צריכים רק גרוגרת 

הוא רק שש.(, וראי' לזה ממ"ש לקמן  –צריך לחצר זו בסה"כ ושיעור העירוב ש –אחת לערוב 
 שעל הפת היום עליהם וקידש מהם אחד בבית לאכול מסובים שהיו החצר בני" 17בסוף הסימן

 משלו שהמערב פ"ואע לבדו הבית בעל של פת הוא אפילו עירוב משום עליו סומכין השלחן
 על ואף הכל את להם זיכה הרי השלחן על לאכול שזימן שכל כפירושו סתמו בכאן לזכות צריך

 [(."כלום בכך אין עירוב לשם השלחן על הפת הונח שלא פי

 כאלו שנחשבים אלא אינו העירוב שהרי פת ליתן צריך אין העירוב בו שמניח אבל "הבית
  .18שם" דר זה הבית בעל והרי שם דרים כולם

אמור  –שהבעל הבית שבו מונח הערוב אינו צריך לתן פת  –דין זה אין ש לכאורה פשוט)ו
איפה שמונח בבית שבו אוכל הרי זה אלא )=מקום עיקר דירתו( מונח בחדר אוכל  פתרק אם ה

נחשב כמונח בבית דירתו ]אבל לפי הנ"ל פשוט שאם יש שני "חדרי אוכל" באותו הבית )כמו 
לפטור חדר  –עיל זה שהפת ניתן בא' מהם "אפארטמענט בילדינג" או "האטעל"( בודאי אינו מו
 (.אוכל האחר, ואדרבה מצד זה גופא הוא חיוב ערובו.[

 להם שיזכנו ובלבד בפניהם שלא אפילו כולם בשביל פת ליתן יכול החצר מבני והנה "אחד
 חוץ מבעל הבית שבו מונח הפת(. –)ובפשטות גם כאן השיעור יהי' כזית לכל א'  .19אחר" י"ע

________________ 
 אדה"ז או"ח שסו,אשו"ע  14
 שם שסח,ג 15
 שם שסו,א 16
 סעיף טז 17
 שם שסו,ד 18
 שם שסו,יב 19
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 לדירה ראוי אינו הכנסת שבית פי על אף הכנסת בבית העירוב להניח הזה בזמן "והמנהג
 הכנסת בבית לאכול ואסור האכילה מקום הוא הדירה שהרי גמור בית שהוא אף קדושתו מפני

 .20א""קנ' בסי שנתבאר כמו שם הלומדים לא אם

וכל  ,דר גם ההנהלה וגם תלמידי הישיבה בוש –יש לעיין בחצר של ישיבה ע"פ כהנ"ל והנה 
הוא גם שבו לומדים הם, ו –שהוא בבית אחד אם ה'זאל' התלמידים אוכלים בחדר אוכל אחד 

 ההנהלה ושאר אנ"ש שבאזור. הם, ביהכנ"ס שבו מתפללים

מה  - כדלעיל( –'זאל'/ביהכנ"ס זה )שזה אכן המנהג אם נותנים העירוב בבמקרה כזה, ש
 ע חיוב תלמידי הישיבה לתן גרוגרת לשיעור העירוב.יהי' הדין בנוג

 תן סברא לשני הצדדים:יויש ל

שביארנו לעיל הביהכנ"ס נחשב כבית אחד עם החדר אוכל של הישיבה )כמו  מצד א' לכאורה
 ובמילא אין צריכים ליתן שיעור גרוגרת פת בשבילם. בנוגע כל בית( –

תלמידי הישיבה הם דושתו..." הרי ק מפני לדירה ראוי אינו הכנסת בית)ואע"פ ש"
 .(וכמו שנתבאר לעיל שמותרין לאכול שם והרי הוא כבית דירתם שם" "הלומדים

הרי הוא מכיון שהביהכנ"ס הוא שייך לכל בני החצר )ועוד אחרים(  -יש לומר או לאידך 
ואינו חשוב כמקומם הפרטי של הבחורים )ובמילא יצטרך כגרוגרת גם נחשב כדיור נפרד, 
 לתלמידי הישיבה(.

שרק התלמידים הלומדים שם מותרים  –)ואולי יש לדחוק ולומר שע"פ מה שנתבאר לעיל 
שהרי )כנ"ל( דעתו של  –לאכול שם, במילא אי אפשר שיהי' נקרא 'דיור אחר' לגבי התלמידים 

 אדם ודירתו במקום מזונותיו...(.

דהיינו שאם  –על זמני התפלות  'בעה"ב'קייט'גם על מי יש להם האפשר יש לומר שתלוי ו
יש לומר לאחרים דעה בזה,  ואין ,לשנות זמן התפלות כפי רצונם יםהנהלת הישיבה יכול

שבודאי אינם  – בפשטות שאין הביהכנ"ס שייך להאנ"ש )והם רק כמו אורחים שבבית של אחר
 –ורים בלבד מ"מ עדיין אינו ברשות של רק הבח -אפי' עכ"ז (. אבל כמו דיורין אחרים בביתו

האם צריך לעיין ו ,ההנהלה הם הם שמשנים את הזמנים דהתפלות ולא הבחורים -שהרי אדרבה 
נפרד  )'דיור'( עושה הביהכנ"ס כמקום שההנהלה עושה הסדר להתפלות וכדומה )כפי רצונם(, זה

 לערוב, או לא? רועתן שייויהי' התלמידים מחוייבים ל – מהחדר אוכל

________________ 
 שם שסו,ה 20
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)שאינם ינו דר באותו חצר והוא רק תלמידי הישיבה ואחרים )ואפשר שאם ההנהלה א
 אז יהי' נחשב לגמרי כביתם של הבחורים(.שייכים, ואין להם דעה כלל בסדר הביהכנ"ס( 

 .21ויש לעיין בזה, ותן לחכם ויחכם עוד

 

  

________________ 
ומענין לענין באותו ענין, הרי כתוב שם בסי' שס"ו סעי' ז' "אם רגילין ליתן תמיד את העירוב בבית  21

ביתו לאחר...  ידוע אין להם לשנותו וליתנו בבית אחר מפני דרכי שלום... ואם מת בעל הבית זה או שמכר
משום חשד שלא יסברו שחושדין בעל הבית זה שגונב פת מן העירוב ולכך מוציאין אותו ממנו לבית אחר 

 ושמא מתוך כך..."
הם ולכאורה תמוה, שהרי מיד בסעיף הבא )סעיף ח'( כותב כ"ק אדה"ז "צריך שלא יקפיד שום אחד מ

מרוצים ומה שמו עירוב שמו שיהיו כולם מעורבים  על עירובו אם יאכלנו חבירו ואם מקפיד אינו עירוב כי
ך בו שלא ימחה אחד בחבירו אלא שותפות נוחה ועריבה ולכן צריך ליזהר שלא לערב בדבר שתיקן לצור

 השבת שהרי אם יבקשנו חבירו ממנו לא יתננו לו"
הרי אינו  ם זה ערוב, הרי אינם מקפידים; ואם מקפידיםא –ממה נפשך ו –ועפ"ז מה החשש שיגנוב פת 

 ערוב בכלל.
ואפשר יש לבאר שזה שאינם מקפידים הוא דוקא על אכילה, משא"כ הגניבה שחושדים אותו אינו 

 על זה מקפידים. ועדיין צ"ע.ו –ענין של אכילה אלא שנוטל הפת והולך 
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 בתים יוצאים משני ראשי העיר
 הנ"ל

 וז"ל:  22בשולחנובדיני ריבוע העיר לענין עירוב תחומין כותב כ"ק אדה"ז 

 אמה' בע' לב קרוב' ג ובית אמה' בע לראשון קרוב שני ובית אמה' ע לעיר קרוב בית היה"
 .האחרון מבית אמה' לע מחוץ מודדים וכשמודדים אחת כעיר הכל הרי ימים כמה מהלך עד וכן

 האחרון מבית ויש חלק הוא אמצעה ומכנגד בלבד העיר ראשי' ב כנגד כאלו בתים היו ואם
 אמה מאלפים יותר לעיר ומהם אמה אלפים' ד זה ראש שכנגד האחרון בית עד זה ראש שכנגד

 משם ולמדוד העיר כל פני על לזה מזה חוט ולמתוח אחת עיר להיות זה עם זה מצטרפין אינן
 .כקשת העשויה בעיר ש"כמ העיר מכל אלפים

 יותר העיר מן רחוק האחרון ובית בלבד אחד ראש כנגד אלא יוצאים כאלו בתים אין ואם
 מה שאז מאלפים יותר בארכה יש אם העיר כל אורך פני על כנגדו חוט מותחים אין מאלפים

 בתים תחום בתוך מובלע אינו שכנגדו החלק שמקום כיון העיר באורך לאלפים חוץ שהוא
 מכלל נחשב שאינו לפי שבת תחום של אלפים מכלל לו עולה היא הרי העיר ראש כנגד היוצאים

 והדרים העיר מכלל נחשב הוא העיר ראש שכנגד לבתים אלפים שבתוך החלק מקום אבל העיר
". העיר ראש כנגד היוצאים מבתים האחרון בית כנגד דהיינו ממנו חוץ אלפים מודדים כנגדו
 עכ"ל.

שיש לה כנגדם אלפים אמה  -וצ"ל מהו החילוק בין עיר שיש לה בתים יוצאים מראש א' 
שאינו כותב שיש לה אלפים אמה מכנגד הבתים של  -ע"פ העיר, לבין עיר שיש לה שני ראשים 

שגם שם אינו כותב אלא שעדיין  –שני הראשים, אלא כותב שדינה הוא כעיר העשוי' כקשת 
ים אמה מהיתר, )או עד שנעשה האויר שבין שני הראשים יותר מד' נחשב חלק מהעיר עד אלפ

 אלפים אמה,( )ולא שגם אח"כ יש לה אלפים על צד כל ראש(.

שמה גרוע עיר שיש לה שני ראשים, )וכמו כן עיר העשוי' כקשת( מעיר  –ולכאורה תמוה 
 שמפני שיש לה ראש נוסף נפסד? –שיש לה ראש אחד. 

מת יש לה האלפים אמות כנ"ל אלא שאדה"ז אינו כותב זה מפני ויש לומר בדרך אפשר שבא
אבל מזה  שק"ו עם יש לה שני ראשים. –שהוא פשוט, שיכולים ללמוד דין זה מעיר עם ראש א' 
 שאינו אמרו בפירוש, דוחק הוא לומר שזה הי' כוונתו.

 ועדיין צ"ע.

________________ 
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 קובץ זה נדפס 
 ע"י ולזכות

 דבורה חי' רייזלוזוגתו מרת  זאב מאירהרה"ח הרה"ת ר' 

 שיחיו
 המוסרים נפשם בפשטות למען טובת ישיבתינו הק'

 וזכות הרבים תלוי בם ותהא משכרתם נתונה מן השמים
 

 
 לע"נ

 ע"ה מרדכי מענדלע"ה בן  משה נחוםאביו הרה"ח הרה"ת 

 קדנר
 

 
 

 לזכות
 שי' אהרןבנו הת' 

 

 שערהלוי שי'  אברהם מאירובעלה הרה"ח ר'  שיינדלבתו 
 שיחיו לאה, משה נחום, מושקא ושרה רוזהוילדיהם 

 

 ברוקעסשי'  יוסף יצחקובעלה הרה"ח ר'  טובה מושקאבתו 
 

 שי' שלום דובערהת' , שי' יהודה קלמןהת' , שי' מרדכי מענדלובנו הת' 
 שתחי' מינא ביילאובתו , שי' שמואל בצלאל

  



 

 
 
 
 
 
 

 לזכות הנהלת ישיבותינו הק'
 

 המשקיעים את כוחם ומרצם
 למען תלמידי התמימים שי'

 
  סילמאןשי'  מנחם מענדל הרב

  אייזנמןשי' מנחם  הרב
  מטוסובשי'  שמרי' הרב
  ניומאןשי'  שמואל הרב

 גורעוויטש שי'  מנחם מענדל הרב
  קוניןשי'  דודהרה"ת 

  הלוי סג"לשי' שמואל חיים הרה"ת 
 סילמאןשי'  יהודה ליבהרה"ת 

 יענקעלעוויטששי' חיים דוד הרה"ת 
 קארפשי'  יוסף שמחההרה"ת 

  

 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים



 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים

גרשון חיים באראדקין

 שלום דובער בוימגארטען

יהושע הכהן בלעסאפסקי

אהרן דוב הלוי בראד

מנחם מענדל בראנער

שלום דובער ברוך

זיידא משה גאלדבערג

לוי יצחק גרין

שניאור זלמן דיין

אליעזר יעקב דלפין

מנחם מענדל הלל

שת הכהן וועלער

ישראל זילבערשטיין

שמעי' הכהן טייטלבוים

מנחם מענדל ליבעראוו

שמואל ליפסקער

 צבי הלוי לעוויטין

אהרון מאיר מוריסון

פסח חיים ניומאן

דניאל אליהו נמדר

 אליעזר שמאי הלוי סאלעק

ברוך אליהו סיימאן

פייבל סעלווין

יהושע שנ"ז סערעבריאנסקי

שלום דובער פורסטר

שלום דובער פלברמן

ישראל פרלמן

יוסף צבי קריגער

ארי' ליב הלוי קרעמער

יעקב בן-ציון הכהן ראדאל

חיים יהושע רייצעס

מנחם מענדל שטיין

יעקב שילג

נפתלי שפילמאן

ישראל ארי' לייב שפירא

מנחם מענדל בליזינסקי

לוי הכהן בריסקי

לוי יצחק וויינבאום

מאיר לוי וויינשטיין

ראובן קלמן טורין

 יוסף יצחק הלוי

לאבקאווסקי

לוי מיר

יוסף נאטיק

ברוך שלמה יהודה סיימאן

מ"מ שילג

ישראל אברהם אוחנה

מ"מ אליאב

מ"מ הכהן בראנשטיין

מ"מ היידינגספעלד

מנחם מענדל העכט

שמואל הכהן הענדל

חיים נודל

דוד סעמיועלס

מנחם מענדל פורסטר

דובער פלדמן

שיחיו

 'מוקדש לתלמידי ישיבתינו הק
 תומכי תמימים ליובאוויטש פאקאנאס

 

התמימים



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 לזכות התלמידים השלוחים לישיבתינו הק'
 

 המשקיעים את כוחם ומרצם
 למען תלמידי התמימים שי'

 
 אנדרוסיער שי'ניסן אייזיק  ’הת

 בריסקי שי'שמואל הכהן  ’הת
 גאלדשטיין שי'יעקב יוסף  ’הת

 גרין שי'לוי יצחק  ’הת
 גרין שי'מנחם מענדל  ’הת

 וויינבאום שי'מנחם מענדל  ’הת
 הלוי לויאן שי'יוסף יצחק  ’הת

 לויפער שי'לוי יצחק  ’הת
 מאסקאוויטש שי'מאיר שמעון  ’הת
 הכהן ראדאל שי'מנחם מענדל  ’הת

 
 

 
 

 

 

 

 

 





לזכות

  כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א
 מהרה יגלה אכי"ר

·
יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד


