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אימתי אומרים הממע"ה
...ע"ד קו' במתני' דכריתות ד כ"ב דקאמר ר' טרפו
דבספק מעילה מביא מעילה וחומשה ומתנה ,והקשה כ"ת
לפי מה שמתבאר מתוס' כתובות ד ל' דקר וחומש של
הקדש אינו משו כפרה רק תשלומי ממו משו גזל,
וממילא בספק שיי לומר המוציא מחבירו עליו הראיה,
והא דמחוייב בקר הוא משו דהביא אשמו עד שלא הביא
מעילתו לא יצא ,אבל החומש למה הוא מחויב לית לר'
טרפו ,הלא החומש אינו מעכב כמבואר בש"ס ב"ק ]קיא,
ב[ ע"כ קו' הנעימה.
והנ"ל בישוב קושיתו ,דהנה כנודע דברי הנתיבות המשפט
בחו"מ סי' כ"ה דמעילה בקדושת דמי הוא גזילת הקדש
כמבואר בתוס' כתובות הנ"ל ,וממילא א ההקדש אסור
בהנאה אי בו מעילה ,משא"כ בקדושת הגו דמעילה דידה
אפילו דאינו בת דמי ,ממילא הקר והחומש הוא משו
כפרה כמו בתרומה .וכנודע כבר קדמוהו בתוס' ישני
כריתות ד י"ג ,ובספרי ח"א סי' קל"ד כתבתי מזה
וברשב"א חולי ד קל"ט דמשו"ה ס"ל לרב דבקדשי בדק
הבית שמרדו פקעה קדושתייהו ,מטע יאוש הגזבר,
דקדושת דמי אינו אלא כשעבוד ממו.
ובירושלמי תרומות פ' י"א ה"ד לעני הרכנה ומיצה דמחלק
בי לעני תרומה בי לעני מכר דשיי למוכר ,דהת לעני
מכר שאינו משו יאוש ,ופרי א בקדש כ ,ומסיי לא
שנו בקדשי שיש לה מתירי ,אבל בקדשי שאי לה
מתירי אפילו כ"ש צרי להחזיר .ובפני משה ש פי' משו
דקילי קדשי שיש לה מתירי דיש לה פדיו ,משא"כ
קדשי שאי לה מתירי.
אול מאז ראיתי שפירשו דבדבר שיש לה פדיו מהני
יאוש הגזבר כדברי הירושלמי לעני מכר ,ועפי"ז הי' אפשר
לתר דמשו"ה נקיט ר' טרפו מביא מעילה וחומשה ומתנה
משו דמעילת קדשי מזבח הלא החומש אינו משו גזל רק
משו כפרה ,על כ ג משו ספק מחויב לית כדי שיצא
מידי ספק עבירה ,כדברי התוס' בשבת ]עא ,א[ דר' טרפו
לאו עצה טובה קאמר אלא שיצא מידי עבירה ,אול לא נוח
לי דהא ר' טרפו סתמא קאמר ומיירי ג בספק מעילה של
קדשי דמי ולכ תהדר קושית כ"ת לדוכתה.
וחשבתי שי"ל ע"פ מה שנודע דברי מהר"י באסא,
דמשו"ה בספק ממו לא אזלינ להחמיר להוציא משו
איסור דספק איסור גזל ,ותי' דהכא אי אפשר לצאת מידי
ספק איסור במאי שהוציא מתחת ידו ,משו שישנו ספק
איסור למי שמכניס לידו ,והדברי עתיקי ,וא"כ בהא דר'
טרפו דס"ל שמביא ומתנה שא לא חייב יהי' נדבה ,א"כ
לגבי ההקדש המקבל ליכא שו חשש וספק של איסור גזל,
ממילא מחויב לתת ג החומש אפילו במעילת קדושת דמי
משו ספק.
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הרה"ג ירחמיאל קראם

'מי בעל דברים יגש אליהם'
כאשר משה רבנו עומד לעלות אל הר האלוקי לקבל תורה ,הוא לא משאיר את ע ישראל
לבדו .הוא קורא לזקני ומורה לה 'שבו לנו בזה עד אשר נשוב אליכ' חכו כא עד
שאשוב יחד ע יהושע ובינתיי 'והנה אהרו וחור עמכ מי בעל דברי יגש אליה' .אל
תדאגו ,לא יישאר חלל ריק ,מי שתהיה לו שאלה ,מי שיש לו די ,יגש אליה.
ע ישראל צרי שיהיה לו תמיד מי שיורה לו את המעשה אשר יעשה .אחת ממצוות
התורה הקד' היא מצוות 'מינוי שופטי ושוטרי בכל קהל מישראל' וכתב החינו בגדר
המצווה 'למנות שופטי ושוטרי שיכריחו לעשות מצוות התורה ויחזירו הנוטי מדר
האמת אליה בעל כרח'.
אי אפשר לסמו על הרצו הטוב של הע לקיי את מצוות התורה וחוקיה .אי אפשר
להשאיר את זה להבנתו של כל אחד .צרי מי שיכוו לדר הישר ,שימנע ויתק סטייה
ממנה .זה תפקיד וסמכות של ה'שופטי' הדייני .לרשות צריכי לעמוד ג
'שוטרי' .כדי להעמיד הדת על תילה נדרשת מערכת אכיפה .צרי שיהיה כוח מרתיע
שיחייב את הע לשמור ולעשות את משפטי ד' ,ג א הוא לא מבי אות ואינו מסכי
אית.
תחילת העשייה והקיו ,צריכה להיות מתו יראה והכרח .ואז 'מתו הרגל בטוב וביושר
מחמת יראה ,ילמדו הע טבע לעשות משפט וצדק מאהבה ,בהכרת דר האמת'' .נעשה
ונשמע' קוד כל צרי לעשות ולקיי ,בי א אני מבי ומסכי ובי א לא .אי אפשר
לחנ ילד רק לדברי שהוא מבי .כמה שתנסה להסביר לילד שאסור לו לאכול כל היו
שוקולד וממתקי ,לא תצליח לעשות זאת.
הגמ' בסנהדרי לומדת שיש שני חלקי במצווה זו של מינוי שופטי ושוטרי .חלק אחד,
'שופטי לכל עיר ועיר' .כמו שכתב הרמב" 'מצוות עשה של תורה למנות שופטי בכל
מדינה ומדינה ובכל פל ופל' 'שופטי אלו הדייני הקבועי בבית די ובעלי דיני באי
לפניה' .לרשות של השופטי עומדי 'השוטרי ,אלו בעלי מקל ורצועה' 'וכל מעשיה
על פי הדייני וכל שיראו בו ערוות דבר מביאי אותו לבית די ודני אותו כפי רשעו'.
החובה להקי בתי די כאלו בכל עיר ועיר היא רק באר ישראל .וצרי תנאי מסוימי
שיתקיימו בעיר כדי שיוכלו להקי בה בית די.
חלק נוס של המצווה היא למנות 'בית די לכל ישראל' ,בית די גדול שיהיה אחראי על כל
בתי הדיני שבאר ישראל' .אחד ממונה על כול' וכתב רש"י ש 'זו סנהדרי גדולה'.
וזהו הציווי שנאמר למשה רבנו 'אספה לי שבעי איש מזקני ישראל' .וכמו שכתב החינו
'שהיא מצווה נצחית ואינה לפי שעה אבל יהיה זה עוד כל ימי האר' .חיוב לדורות כל עוד
העול קיי.
במשנה הראשונה בסנהדרי נחלקו חכמי ורב יהודה ,במניי הדייני שבבית די הגדול.
חכמי אומרי שבעי ואחד ,שבעי זקני ומשה על גביה .ורב יהודה סובר שבעי
ומשה עימה .לתפקיד החשוב והאחראי הזה של 'שופטי' צריכי להיות ממוני רק
אנשי מיוחדי' .חכמי ונבוני בחכמת התורה' 'ואי מעמידי בסנהדרי אלא כהני,
לווי וישראלי מיוחסי הראויי להשיא בנות לכהונה'' .ואי מעמידי סנהדרי לעול,
אלא סמוכי' ומשה רבינו סמ לתלמידו יהושע בידיו וכמו כ סמ לשבעי הזקני שאס
אליו .ואות הזקני סמכו לאחרי .ואחרי לאחרי ,עד סו כל הסמוכי' .כתב
הרמב"' :בתחילה כשנבנה המקדש היו בית די הגדול יושבי בלשכת הגזית שהיתה
בעזרת ישראל' 'וכשנתקלקלה השורה גלו ממקו למקו .ולעשרה מקומות גלו וסופ
לטבריה ,ומש לא עמד בית די הגדול עד עתה .וקבלה היא שבטבריה עתידי לחזור
תחילה ומש נעתקי למקדש'.
בזמ הזה שבטלה הסמיכה .נחלקו הראשוני אי נקיי דרישה זו שדייני הסנהדרי יהיו
'סמוכי' .הרמב" בפירוש המשניות כתב' :ויראה לי כי כשתהיה הסכמה מכל החכמי
והתלמידי להקדי עליה איש מ הישיבה וישימו אותו לראש ,ובלבד שיהיה זה באר
ישראל ,הנה האיש ההוא תתקיי לו הישיבה ויהיה סמו ויסמו הוא אחר כ מי שירצה.
שא לא תאמר כ ,אי אפשר שתמצא בית די הגדול לעול .לפי שנצטר שיהיה כל אחד
מה סמו על כל פני .והקב"ה יעד שישובו כמו שנאמר 'ואשיבה שופטי כבראשונה
ויועצי כבתחילה אחרי כ יקרא ל עיר הצדק' וזה יהיה בלא ספק כשיכו הבורא יתבר
לבות בני אד ותרבה זכות ותשוקת לש יתבר ולתורה ותגדל חכמת לפני בא
המשיח'.
א יש הסובר ,המהרלב"ח בהשגותיו לקונטרס הסמיכה של מהר"י בי רב ,כי כל כוחו של
בית די הגדול ,הינו רק כשבית המקדש קיי וה יושבי בלשכת הגזית .ולכ באמת,
לסנהדרי שהייתה אחר החורב ,שגלתה עשר גלויות ,לא היה די של 'בית די גדול' .ולכ
משבטלה הסמיכה של איש מפי איש עד משה רבנו ,אי רשות יותר לסמו .והפסוק
'ואשיבה שופטי' שהביא הרמב" מדבר לשיטתו על התקופה שאחר ביאת המשיח .בה
אליהו או המשיח יהיו אלו שיסמכו את הסנהדרי.
כאשר אנו מתפללי בתפילת 'שמונה עשרה' על הגאולה ,אנחנו מבקשי על קיבו גלויות,
ומייד אחר כ אנו מבקשי 'השיבה שופטינו כבראשונה' שתחודש מצוות 'מינוי שופטי
ושוטרי' שתהיה לנו סנהדרי .שתוכל לקדש את החודש ולקבוע את המועדות .שתוכל
לעשות פרה אדומה ותטהר את הטמאי .לזה אנחנו צריכי את אליהו הנביא ,שהיה
מוסמ .לאלו שסוברי שפינחס זה אליהו הוא הוסמ על ידי משה רבנו ,ולאלו הסוברי
שאינו פינחס ,הוא הוסמ על ידי רבו אחיה השילוני.
נתפלל כולנו לימי יבואו ''ואשיבה שופטי כבראשונה ויועצי כבתחילה אחרי כ יקרא
ל עיר הצדק' .שנזכה לראות בגאולה השלימה במהרה ב"א.
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הכל בידי שמים חוץ מיר"ש
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רבי יצחק בן ר' אליהו
ואסתר זר

המוציא מחבירו עליו הראיה
מי בעל דברים יגש

אליהם )כד' יד'( )ב"ק מו(
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בענין המוציא מחבירו עליו הראיה
בגמ' בב"ק מ"ו ע"ב ,מבואר דדי הממע"ה הוא סברא דמא דכאיב ליה
כאיבא אזיל לבי אסיא ,ובפשוטו די זה הוא דכל שספק הוא א"א להוציא מיד
המוחזק בו בלא ראיה ,וזהו סברא במשפטי הממו דא"א להוציא ממו מרשותו
של אד כל זמ שאי ראיה.
אכ הנה בשמ"ק ספ"ק דכתובות הובא בש הרשב"א ועוד ראשוני ,דא
דקי"ל אי הולכי בממו אחר הרוב ,מ"מ עכו" שאני ומוציאי ממנו ע"י רוב,
משו דעכו" לית ליה חזקת ממו .ולכאו' תמוה כיו דמבואר בגמ' בב"ק דדי
הממע"ה הוא סברא דמא דכאיב וכו' ,א"כ מאי נפ"מ בי עכו" לישראל בזה.
ועוד שהרי מבואר ג"כ מדברי הראשוני ש ,דרק ע"י רובא הוא דמהני לאפוקי
ממונא מיד העכו" ,אבל בספק השקול הדר דינא דאי מוציאי ממנו ,ואי נימא
דאי די חזקת ממו בעכו" ,א"כ אמאי בספק השקול אי מוציאי ממנו ,נימא
יחלוקו ככל ספק ממו שאי אחר דמוחזק בו.
ואשר מבואר מזה ,דבדי הממע"ה יש בזה שני עניני ,וצ"ל דזה פשוט דדי
הממע"ה שהוא מסברא שיי א בעכו" ,ועני זה בתפיסה תליא מילתא ,וכל
שהוא תפוס בה והחפ ברשותו א"א להוציא ממנו .אול לעני דינא דאי
הולכי בממו אחר הרוב ,י"ל דלא מהני מכח ה סברא דהממע"ה גרידא ,דכיו
דבעיקר דיני ממונות מהני רוב כשאי אחד מוחזק) ,וכמש"כ התוס' בכמה
דוכתי בש"ס ,עי' ב"מ כ"ג א' ובב"ב כ"ג ב' וכ בספ"ק דכתובות ש ואכמ"ל(,
ומעתה י"ל דא מצד הסברא גרידא ,הרי כיו דרוב הוא בירור בספק ממו ,שוב
היה אפשר להוציא מידו ג"כ מחמת הרוב ,ומה לי שהוא תפוס בו.
ואשר ע"כ ביארו הראשוני הנ"ל דמלבד הסברא ,נאמר בדי חזקת ממו
הלכה מיוחדת דהעמד ממו על חזקתו ,ודי זה אינו מסברא ,וצ"ל שנאמר
הלכה בזה )ועי' בב"ק ש דס"ד דדי הממע"ה ילי לה מקראי ,א במסקנא
ש דריש לה לעני אחר ,וצ"ל דמ"מ נאמרה הלכה בזה( דצרי לפסוק די ספק
ממו ע"י שנעמידו ביד המוחזק ,וכח מוחזק עדי הוא בממו .ומכח די זה הוא
דנאמר ג"כ דברובא וחזקת ממו חזקת ממו עדיפא ,ולא מהני לאפוקי ממו
ע"י רובא .ומעתה הרי בזה הוא שכתבו הראשוני דבעכו" לא נאמרה הלכה
זו ,ואי לעכו" די חזקת ממו ,וממילא שוב הדר דינא דהולכי אחר הרוב
להוציא מידו .אכ כ"ז הוא כשיש רוב ,אבל בספק השקול הרי איכא לסברא
דהממע"ה ,וזה שיי ג בעכו" ,ולהכי בספק השקול אי מוציאי מיד עכו".
והנה בתוס' ספ"ק דכתובות כתבו באופ שמצא בעיר תינוק מושל ,ויש
ספק א התינוק הוא ישראל או עכו" ,הרי דבמקו שיש רוב ישראל
מחזירי לו אבידתו .ואע"ג דאי הולכי בממו אחר הרוב ,שאני הת שלא
בא ליד המוצא בהיתר ומדעת בעלי ,עכ"ד התוס' )ועי' במרדכי ובשמ"ק
ש( .והנה הרי באופ שהוא ספק השקול כגו בעיר של מחצה על מחצה,
אינו מחזיר לו אבידתו משו דספק ממו לקולא ,והמוצא מוחזק הוא .וא"כ
היא מהני בזה רוב .ומבואר בזה דדי מוחזק לעני שאי מוציאי ממנו ע"י
רוב ,ודי מוחזק לעני שאי מוציאי ממנו מספק חלוק הוא בעצ שמו
ובעיקר דינו.
וביאור הדבר הוא כנ"ל ,דלדי מוחזק לגבי לא ליל אחר הרוב בעינ
חזקה מעליא ,כיו שיסוד דינו הוא מתורת הלכה מיוחדת בספק ממו דהעמד
דבר על חזקתו ,וכח המוחזק עדי .אכ למוחזק זה בעינ שיהא בידו בהיתר
קוד ,ואז כשנולד הספק על ממונו יש לו כח של חזקת ממו ,ולהכי לגבי
אבידה שלא היה בידו בהיתר קוד לידת הספק ,ובשעה שבא לידו היה כבר
ספק א יכול לזכות בה ,באופ זה אי לו את המעלה של חזקת ממו .אבל
מ"מ כיו דסוכ"ס תפוס הוא בזה ,הרי כל זמ שספק הוא א"א להוציא ממנו,
ולעני הסברא דהממע"ה סגי בזה ,אלא דע"ז מהני רובא להכריע את הספק
ולהוציא מידי התפוס.
ובתרומת הדש סי' שי"ד כתב לגבי שני אוחזי בטלית ,דא דחשיבי
מוחזקי לעני לדחות די כדא"ג ,וכ לעני דל"מ מיגו להוציא ממו ,מ"מ
יועיל בכה"ג רוב לברר של מי מה הממו ,והביא לזה דברי המרדכי והגליו
בספ"ק דכתובות ,יעו"ש .ודברי התרה"ד מבוארי היטב על פי דברי הרמב"
בב"ב ל"ד ע"א ,שכתב דבכל הני דתנ יחלוקו )והוא א גבי שני אוחזי
וכו' יעו"ש( ,אי איכא לחד מינייהו ברי ואיד שמא הרי ברי עדי ,דהא ליכא
לחד מינייהו חזקה דממונא .הרי דס"ל דבשני אוחזי תפיסת כל אחד מה
מבטלת תורת מוחזק כלל מממו זה ,ושוב מהני בזה ברי ושמא .וכתב
התרה"ד דא דחשיבי מוחזקי לעני מיגו להוציא ,מ"מ מהני בזה רובא )א
שאי הולכי בממו אחר הרוב(.
ויסוד הדברי הוא כנ"ל ,דלעני רוב בעינ שיהא תורת מוחזק ,שהוא
מעלה מיוחדת בממונות שחזקת ממו עדיפא ,ובזה ס"ל לתרה"ד דבשני
אוחזי לא שיי לדו תורת מוחזק ,דחזקת הא' מבטלת את חבירו ,אול
עדיי י"ל דתורת תפוס יש ג בשני אוחזי .ולהכי לעני דינא דלא אמרינ
מיגו להוציא סגי בזה ,וזהו מכללי מיגו דלא מהני מיגו אלא להחזיק הממו
שבידו ,ולא להוציא א מתפיסת חבירו גרידא ,אבל לעני רוב יהני בזה רוב
כיו דבשני אוחזי ליכא תורת מוחזק.
)בד קודש ב"מ סי' י"ד ,עיי"ש בהרחבה(

הרה"ג מרדכי קרליבך

בסתירת הסוגיות האם דין
הממע"ה קובע דין ודאי
האחרוני תמהו בסתירת הסוגיות במה שמצינו בדינא דהממע"ה.
דבב"ב ]ד פא [.איתא ,דהמוכר לחבירו ב' אילנות בשדיהו ,הלוקח
מביא ביכורי ואינו קורא ,שכל הקונה ב' אילנות ספק הוא א קנה
קרקע ,וכל שאי לו קרקע אינו מביא ביכורי ,דכתיב אשר תביא
'מארצ' ,וכתיב ראשית ביכורי 'אדמת' ,ע"כ ,ומבואר דא
דבמשפטי הבעלות אשר בתורת הממונות קי"ל דהמוצא מחבירו עליו
הראיה ,מ"מ עדיי ספק הוא בא הקרקע שלו ,ולכ מספק מביא
ביכורי ואינו קורא.
ותמוה מסוגיא בב"מ ]ד ו [:בהלכות מעשר בהמה ,דאי הבכורות
נכנסות לדיר להתעשר ,דכתיב והעשירי יהיה קודש ולא שכבר קודש,
ואיתא ש בדי ספיקות של מעשר בהמה ,דלמ"ד דתקפו כה בספק
מתנות כהונה אי מוציאי מידו אי נכנסי לדיר להתעשר ,דכיו שיש
לו לכה זכיה בגווייהו נמצא זה פוטר ממונו בממונו של כה ,א
למ"ד דתקפו כה מוציאי מידו של כה אינו נחשב כממו כה ,ונכנס
לדיר להתעשר.
והוכיחו מזה האחרוני דדי מוחזק הוא די ודאי ,ואשר מה"ט א
דביסודו ספק הוא א הוא של ישראל או של כה ,מ"מ כל שהוכרע
שהוא של ישראל מדי מוחזק ,ואי כא עשירי ספק ,ונכנס לדיר
להתעשר.
ובפרשת כי תבא הארכתי מדברי גדולי הדורות בישוב הקושיא,
בחמדת שלמה ]סי' א'[ ,וש ]סי' ב'[ תשובה מבעל הנתיה"מ,
ובהמאיר לעול ח"א סי' י"ד ד"ה ונראה ,ובדברי חיי דיני חמ סי'
ב' ד"ה והנה ,ובאבני נזר ]או"ח סי' שמ"ג סק"ט[ ובזכר יצחק ]סי'
נ"ד[ ולאריכות הדברי לא שניתי להביא דבריה הנפלאי ,ולא
הבאתי כא אלא במה שנוגע לדברינו.
בעל הנתיה"מ במכתבו ש ]סי' ב'[ יישב ,דיסוד ה דינא דמי
שמוחזק בממו הוא נחשב לודאי בעלי ,אי זה מחמת דינא
דהממע"ה ,אלא הוא מחמת לתא דיאוש בעלי ,שמאחר שנקבע הדי
שא"א להוציא מ המוחזק ,הרי מעתה השני מתייאש הימנו ,ומעתה
יש לחלק בי מטלטלי לקרקע ,דדווקא לעני מטלטלי מועיל בו
יאוש ,וכההיא דספק מעשר בהמה ,לא כ בקרקע ]בסוגיא דביכורי[
שאי יאוש מועיל בה ,וכמבואר בסוכה ]ד ל [:דקרקע אינה נגזלת,
ופרש"י דמקראי נפקא ל בהגוזל בתרא ]ב"ק קיז ,[:ולכ לעני קרקע
נשאר הדבר בספק.
ובשע"י ]ש"ה פ"א ד"ה נקטינ[ עמד בקושית האחרוני בעיקר דינא
דספק ממו הממע"ה ,ולמה אי די ספק גזל ככל ספק דאורייתא
לחומרא ,ויעוי בקונטרס הספיקות ]כלל א' סק"ו[ ,וביאר הגרש"ש
דאיסור גזל תלוי במשפטי הממו ,וכל שבדי הממו הוא שלו מותר,
וכתב ]ש פ"ו ד"ה והנה[ שכ הדי א בהמצוות דתליי במשפטי
הממו ,אלא שהקשה דא"כ ה"נ לני ביכורי נימא דכיו שהקרקע
של המוכר בודאי.
וביאר הגרש"ש ,דא דבמשפטי הממו נקבע המוכר להיות שליט
בפועל על הקרקע ,מ"מ עני בעלות בביכורי אי תלוי במי שהוא
בעלי ושליט בפועל ,אלא מי שהוא בעלי בעצ ,וגדולה מזו מצינו
בגיטי ]ד מז [:דהמוכר שדיהו לנכרי חייב לקנות פירות הביכורי
מ הנכרי ולהביא למקדש ,וכבר נתבאר לעיל בארוכה דהוא חלות
די קני בקרקע א"י לעני מצוותיה א שאינו בעלי במשפטי הממו
כלל ,עכ"ד.
אשר לפי דבריו ע"כ לומר דחלוקי המה בזה הלכות בעלות לעני
מעשר בהמה דתליא במי שהוא בעלי בפועל ושליט ,לבי בעלות
לעני ביכורי דתליא במי שהוא בעלי בעצ ,ומיושבת בזה קושית
האחרוני.
והנראה בזה למש"נ לחדש דכל שיש ספק בבעלות ונקבע הדי מ
התורה דהמוציא מחבירו עליו הראיה ,הרי שחלוקי המה בזה
מטלטלי וקרקע זה מזה ,שכ במטלטלי דעיקר ש בעלות תלוי במי
שהוא שליט ותופס בפועל ,הרי שבזה שפיר נחשב כבעלי גמורי לכל
דבר ,משא"כ בקרקע שבזה תורת הבעלות נקבע לפי מי שהקרקע מצד
עצמה מוחזקת לה ,הרי שבזה נקבע די הבעלות לפי מי שהוא בעלי
בעצ הקרקע.
ומעתה ניחא היטב סתירת הסוגיות ,שכ בסוגיא דביכורי דמיירי
לעני ביכורי ,בזה שפיר אמרו דא שלא קנה הלוקח קרקע ,מ"מ
ספק הוא א הקרקע שלו ,משא"כ במעשר בהמה זכה הבעלי מדי
ודאי.
ויש להוסי ולפלפל ,דהנה בשע"י הנ"ל הכריח דדי בעלות לעני
ביכורי לא תליא במשפטי הממו בפועל ,שהרי א בגוונא שאי
הפירות שלו חייב להביא ביכורי כ"ז שהקרקע שלו לעני מצוות
התלויות באר ,וכמש"נ לעיל ,הרי לפי"ז ודאי נכונו דברינו דבדי
בעלות לעני ביכורי תלוי בעצ הקרקע מצד עצמה ,שהרי אי כא
שליטת בעלות כי א שהנידו הוא בעצמה של קרקע ,והדברי
מכווני.
משא"כ לעני מעשר בהמה ,דעיקר בעלות הממו נקבע לפי שהוא
בעלי בפועל ,ויש להוסי בזה להמבואר בכתבי הגרי"ז תמורה ]ד
ג [.דעיקר חובתו אינו חובת חפצא ,דעיקרא חובת הגו וחיובא
דבעלי הוא ,ומכח חיובא דבעלי חייל הצירו בעצ הצא ,ולכ א
דמצד עצ הצא הרי שאינו בעלי ,מ"מ מאחר דחובת הבעלי היא
המצרפת ,שפיר תליא זה במי שהוא בעלי בפועל ,כמש"נ עפי"ד
הגרש"ש לעיל.

פרשת משפטי היא מיפת הכניסה לעול
החוקי והדיני העבריי ,שכל כול אמת
חד משמעית רצופה בהיגיו חד וברור .רש"ר
הירש מארי בתחילת פרשתינו להסביר את
החוק המחנ" :חוק העבדי" ,את ההגיו
הצרו שמאחורי חוק זה ואת האמת
המדהימה שמאחורי כל ציווי ה' בפרשה זו.
וכנגד כל זה את האבסורד שבהתייחסות
מערכת החוקי המקובלת לעבירות הגניבה
והמרמה.
כאשר לימד אד את תלמידו מקצוע מסוי,
אכ לא מסתבר שיוכל אותו תלמיד לדעת
מקצוע אחר .א כאשר מלמדי ילד קט
ללכת ,אי הבדל מהו מקו הליכתו ,פעולת
ההליכה אחת היא ואי צור ללמד ללכת בכל
מקו .כאשר הובנה הפעולה ,יוכל הילד
להתמודד עמה בכל מקו ,לאט לאט יוכל
הוא לעשות זאת ג בתנאי שטח קשי
ומכשוליי ביותר.
כאשר מבי התלמיד לחלוטי ,כי דר התורה
חלקה וישרה ללא עיקולי כלשה
באמיתותה ,והוא יודע שכדי להבי את עומק
ישרותה יש להתאמ לעיתי ולהתייגע.
במצב כזה ,ג א לא ימצא תשובה לפרט
מסוי ,לא יהווה הדבר הפרעה כלשהי
באמונתו התמימה כי זו הדר ,הוא יבי וידע
ששיכלנו ויכולת תפיסתנו ה אלו
המפריעי היחידי בגילוי אותה אמת
שבוודאי קיימת .
מיליוני סברות נאמרו ונכתבו על הגיונה של
התורה ,בהיכלי הישיבות אנו מוצאי
צעירי ובוגרי עמלי למע מטרה אחת
"להבי" את עומק האמת ,ליישב את
הסברה ולבחו כיצד הגיע התנא או האמורא
במחשבתו לאמת האמורה.
למע האמת ,החינו כיו בישיבות בנוי
ומושתת על יסוד זה .כי העיו והעמקות
בלימוד התורה ,בירור הסוגיות והוויכוח
להשגת ההבנה הנכונה של הדברי ,ה
יסוד וראש ,לחינו התלמיד כי התורה
חייבת להיות אמיתית ,הגיונית ,והיא אכ
כ ,אלא ששומה עלינו לחקור ולהתאמ,
להתייגע ולעמול ,כדי להשיג את ההבנה
הנכונה ואת האמת הקיימת .כ מבי
התלמיד היטב ,כי את התורה אי אפשרות
להבי תמיד במבט חטו .ולעיתי ישנ
דברי שנראי אמנ בתחילה שאינ
תואמי לדברי אחרי שלמד בעבר ,ורק
העיו וההתעמקות בתורה יכולה לגלות בפניו
את האמת .א חובה עליו תמיד לנסות
ולחפש לדרוש ולחקור אחר אותה אמת כי
האמת בוודאי מצויה בתורה ואי הבנה תלויה
א ורק בחוסר עיו ועמקות של הלומד.
דר הלימוד וההתעכבות על דר הלימוד,
היא למעשה המפתח לקיו חיי של
אמונה ,חיי יהודיי על פי התורה !!!
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לעילוי נשמת
מרת שפרה בת ר'
ישראל אפרים פישל ע"ה

ת.נ.צ.ב.ה

הרב נחום זאב רוזנשטיין
הרה"ג אליקום דבורקס

בדין המוציא מחבירו עליו הראיה
האם נחשב לבעלים גמור
בתורת ודאי?

כתבו גדולי האחרוני להסתפק אחרי שאמרה תורה
המוציא מחבירו עליו הראיה וצרי התובע להביא ראיה
בעדי שהדבר הוא שלו וכל זמ שלא מביא ראיה הנתבע
הוא מוחזק בחפ הא יש בכח די זה לגרו בעלות על
החפ להאיש המוחזק בו ,כלומר דכל זמ שאי לנו ראיה
להוציאו ממנו נחשב בממונו והוא בעליו של החפ
מעיקר הדי ומדיני קניני וא א קמי שמיא גליא דהדי
ע התובע מ"מ כל זמ שלא הוברר הדבר בפנינו שיי
לנתבע בודאות ,או אפ"ל דהכלל המוציא מחבירו עליו
הראיה אינו אלא די בנוגע להוצאה מרשות המוחזק
דא"א להוציא מיד המוחזק אלא בראיה ברורה אבל בנוגע
לבעלות עדיי נשאר הספק למי שיי החפ ,ומה שאי
מוציאי מידו לא משו שיש לו קני ודאי בחפ אלא
שהמציאות היא שהחפ מונח ברשותו וע"ז גזרה תורה
דא"א להוציא ממנו החפ אלא בראיה ברורה אבל אי זה
נחשב לקנינו וממונו באופ ודאי.
והנה מדברי הרמ"ע מפאנו בתשובותיו סימ פ' משמע
כצד הראשו שהיות והוא מוחזק בחפ כל זמ שהתובע
לא מביא ראיה ברורה וקנינו מעיקר הדי ,וכ משמע בס'
גבורת ארי ביומא ד"ח דכל שזכה מספק מדי המע"ה
יכול להקדיש את זה )עי' בחזו"א אב העזר קידושי סימ
כ"ז( .בס' אמרי בינה )אויערבא( דיני יו"ט סימ כ"א
אות ד' הארי בעני אתרוג שזוכה בו מדי המוציא
מחבירו עליו הראיה הא זה נחש "לכ" דהיות ועדיי
יש אפשרות לנתבע להביא ראיה שהחפ שיי לו א"כ לא
נקרא בעלי גמור על האתרוג ולא נחשב כשלו ,וכתב ע"ז
דאפילו בציור שא יתפוס התובע מהנתבע מועיל מ"מ
כל זמ שהאתרוג בחזקת הנתבע ולא תפס ממנו הוי
הנתבע בעלי לכל דיני התורה ושפיר נקרא "לכ" ,וכ
נקט הגרש"ש בשערי יושר שער ה' פרק ח' דאפילו א
מועיל תפיסה לא מגרע בבעלות המוחזק.
בקהילות יעקב ביומא סימ ג' מציי שמדברי הגרעק"א
בפירושו למשניות דמאי פ"א אות ו' משמע דבכה"ג
נחשב לכ ,ומוסי דג א נאמר דעני המע"ה הוא
שמספק א"א להוציא מידו אבל עכ"פ אינו נחשב בעלי
י"ל דשפיר נחשב לכ לעני אתרוג) .עי' בקהילות יעקב
בבא מציעא סימ י"א( .אול מדברי החת"ס בסוכה ד
ל"א משמע אחרת דכתב "משכחת לה לולב שאינו שלו
ואי בו עבירה כגו כל הספיקות שאי מוציאי מידו וא
תקפו חבירו אי מוציאי מידו וכ"ז שהוא תפוס בדי א
תפסו חבירו ג הוא כדי עביד ואי בו איסור גזילה לא
מיקרי שלו" ,משמע שאי לו בעלות גמורה על הלולב.
בשו"ת חמדת שלמה חו"מ סימ י' סעי ו' ד לעני
אתרוג שקנה מחבירו ויש ספיקא דדינא א חל הקני
הא בכה"ג נחשב "לכ" ,וכתב לתלות נידו זה בדי
תפיסה מספק דלהשיטות דמועיל תפיסה לא נחשב
"לכ" ,וכ משמע בקונטרס הספיקות כלל א' סעי ח'.
והנה בקונטרס הספיקות הנ"ל חוקר בכל ספק ממו
דקי"ל קולא לנתבע והמוציא מחבירו עליו הראיה א
קידש הנתבע אשה באותו ספק ממו או כשתפס התובע
וקידש בו מהו די קידושי הללו ,ודעתו דלהסוברי שלא
מועיל תפיסה בספיקא קידושי של הבעלי המה קידושי
ודאי כיו דהתורה לא חייבתו להחזירו ˘ÓÓ ‡Â‰ ÂÏ˘Î
והשני שתפס אי בקידושיו חשש קידושי כלל דא
שהספק במקומו עומד ואולי זה שלו מה בכ כיו
שמוציאי ממנו נמצא שלא נת כלו לה מתקדשת,
ולסוברי שמועיל תפיסה בספק ˜È˘Â„È˜ Ì‰È˘ È˘Â„È
.˜ÙÒ
בס' ונת לכה הגהות על ספר תקפו כה סימ א' מוכיח
מדברי הש" בחו"מ סימ ס"ו ס"ק ע"ו לגבי מה שנפסק
בשו"ע חו"מ ס"ו סכ"ג גבי מוכר שטר לחבירו וחזר
ומחלו דנחלקו הפוסקי א הלוקח מחויב להחזיר גו
השטר כתב ע"ז הש" וז"ל "הרי זה ספק א הלוקח
מחויב להחזיר את השטר ללוה ואי כופי אותו מספק
שהמע"ה לפיכ לוקח זה שקידש אשה בשט"ח הרי זו
ספק מקודשת אבל אינה מקודשת קידושי ודאי אעפ"י
שהוא שווה פרוטה שמא מחויב להחזיר השטר ללוה",
ומשמע דא הוא מוחזק בדבר מספק אע"ג דאי מוציאי
מידו מחמת המוציא מחבירו עליו הראיה מ"מ אינה
מקודשת ודאי ,וצ"ל דהש" לשיטתו שהכריע דבמחלוקת
מועיל תפיסה וכיו שמועיל תפיסה הוי המוחזק רק ספק
בעלי ולכ הוי ספק קידושי וכמו שכתב בעל קונטרס
הספיקות) .עי' תקפו כה סימ ע"ח וצ"ב ובשו"ת חלקת
יואב יור"ד סי' כ"ב(.
בחזו"א אב העזר סימ ל"ט ס"ג כתב שקידושי È˘‰
˘˙ ˜ÙÒ È˘Â„È˜ ÈÂ‰ ÒÙוז"ל "נהי דמי שהוא המוחזק חשיב
כממונו ודאי לכל דיני התורה מ"מ ג התופס שאנו עתידי
להוציא ממנו חשוב ספק ממונו" .אול בשערי יושר ש"פ
פ"ח כתב „· È‡„Â È˘Â„È˜ Ì‰È˘ È˘Â„È˜ ‚"‰Îדכיו
דבשעה שהחפ תחת ידו בי אצל התובע בי אצל הנתבע
רשאי להחזיק בו ממילא חשוב עי"ז לבעלי גמור ויכול
לקדש בו אשה ,ומה דמבואר בסוגיא דתקפו כה דאי מועיל
תפיסה לא חשיב המוחזק בעלי זהו דווקא לגבי מעשר
בהמה שנאמרה בו גזה"כ דבעי "צאנ המיוחד ל" משא"כ
לעני קידושי דלא צרי "מיוחד ל" ממילא הוי קידושי
קידושי גמורי) ,עי' שו"ת חמדת שלמה או"ח סימ א'
ובתשובת הגאו מליסא )ש( סימ ב'(.
והנה בקונטרס הספיקות כלל א' אות ו' הביא להקשות
בש מהר"י באסא מדוע בכל הספיקות דממו אומרי
המע"ה ומניחי הממו אצל המוחזק הרי מלבד ספק
הממו שיש בזה יש ג"כ ספק איסור גזל וספיקא

הרה"ג אלחנן פרץ

מיהו המוחזק ומיהו המוציא בנישואין אזרחיים
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"...íéñëð ë"â åì ùé á"áå ñéøàäù øîåìå ë"â ÷ôñì ùé àäã á"äòá ú÷æçá
.úåáéúðä ã"ëò
î"î ,íäì øùà íéñëðä ìëá åôúúùäù óà ã"ðá åéøáã éôì
íééçøæà ïéàåùéðáå ,àðã úîã÷î äìù 'éä äãéá øùà äæ õôçù øîåì äìåëé
...àéðåãð úøåúá úñðëî äùàì ùéù äî ìëù åæ ä÷æç åðì ïéà
)(ãî÷ 'éñ á"ç úåáåùú õáå÷ êåúî

דאורייתא לחומרא? ותיר ע"ז וז"ל "דבשלמא גבי איסורי א הולכי לחומרא יצאנו
מידי איסור אבל כשני חולקי על ממו אפילו א לא נאמר קולא לנתבע אי אנו יוצאי
מידי איסור גזל שהרי א הדי הוא כדברי האומרי להחזיק הוה לי' גזל ביד המוציא ולכ
היכא דקימא ממונא תיקו" .וכוונת דבריו כתבו להסביר האחרוני דבאמת יש כא ספק
איסור גזל ורק דכיו דג א נוציא ממנו את הממו עדיי יהא ספק איסור אצל המוציא אז
אומרי שב ואל תעשה ומשאירי ביד המוחזק.
אול באורי ותומי קיצור תקפו כה סעי כ"ג כתב ליישב באופ אחר דבדי המע"ה
נאמר דבכל ספק ממו התירה  ˜ÊÁÂÓ‰Ï ÏÊ‚ ¯ÂÒÈ‡‰ ˙‡ ‰¯Â˙‰והיינו אפילו א באמת זה
לא שלו בצורה מוחלטת מ"מ אינו עובר באיסור גזל ויוצא דאפילו ספק איסור גזל אי אצל
המוחזק .וכתב בס' חק המל )מסכת בבא מציעא( סימ ט' דמבואר מהר"י באסא והאו"ת
דבאמת בכל ספק ממו אי די המע"ה מכריע עצ הספק או קובע די הנהגת בעלות .אלא
זהו די מסוי דאי יכולי להוציא ממנו וא משו איסור גזל אי מוציאי ממנו או משו
דלא נוכל להמלט מספק איסור או משו שיש היתר מיוחד על איסור הגזל ,א בעצ
הבעלות על הממו לא נקבעה ע"י די המע"ה ואי המוחזק נחשב לבעלי ודאי ,וכ
משמע בקונטרס הספיקות כלל א' אות ו' .וכ"כ בס' ונת לכה על ס' תקפו כה סימ א'
דלפמש"כ בנתיבות המשפט סימ שמ"ח לבאר דברי היראי המובא במג"א )סימ תרל"ז
סק"ג( דא למ"ד גזל עכו" מותר מ"מ לא הוי לכ ,והיינו דנהי דהתורה התירה גזילתו
מ"מ לא קנאו דבכל קני צרי דעת מקנה ובעכו" אי הואיל ולא הקנה לו ,וא"כ י"ל דא
א נאמר דבכל ספק ממו אי גזל מ"מ לא קנאו בודאות דאולי הממו הוא של חבירו ולא
קנאו ממנו ואע"ג דמותר לו להשתמש בממו זה כיו דמספק אי בו גזל )עי' שו"ת חידושי
הרי" או"ח סימ ה'( .אול יעוי בחת סופר בסוכה ד ל' שתמה על שיטת היראי הנ"ל
וכתב דאי לה שחר דכיו דגזילתו מותרת מ"ט לא נקרא לכ הרי התורה הפקירה ממונו
ומסיק דטעות סופר יש בדברי היראי ,ומשמע מדבריו דכיו דהתורה התירה גזילתו ממונו
הוא הפקר וקנאו ישראל מהפקר.

טענת קים לי

ראוב שהיה לו די ודברי ע חבירו על האתרוג שבידו ואחר שבאו לבית הדי והציגו
טענותיה לפניה מצאו חברי ביה"ד שהדבר תלוי במחלוקת הפוסקי וזיכו את ראוב
בטענת קי לי מפני שאי להוציא מ המוחזק לכתחילה טוב שיקח אתרוג אחר למצוה
ובדיעבד יצא יד"ח באתרוג שזכה בו בטענת קי לי ,עי' בכל זה בשו"ת סמיכה לחיי
מהגר"ח פלאג'י אב העזר סימ ט' ובס' חזו עובדיה הלכות ארבעת המיני עמוד תי"א
שהארי בזה )עי' שו"ת בית לוי ח"ב סימ א' ובשו"ת מנחת יחיאל ח"ג סימ קל"א(.

ספק בפדיון הבן

כל ספק שיש בפדיו הב בי שהוא ספק א חייב בפדיו הב בי שהוא ספק א נפדה
כראוי פטור מפדיו הב ,והטע מפני שהמוציא מחבירו עליו הראיה ,וכ נפסק ביור"ד
סימ ש"ה סי"ג ,והמקור לזה הוא מדברי הגמ' בחולי קל"ד ע"ב דספק פדה"ב לקולא
משו דספק ממונא לקולא ,וכתב רש"י )ש( לפרש דכיו שאי על הבכור שו איסור ]דלא
כבכור בהמה שחלה עליו קדושת הגו[ ורק חייב לתת לכה ממו לכ בספק הולכי
לקולא ,והיינו דמצות פדיו הב הוא חיוב נתינת ממו לכה וכיו שיש ספק אומרי
המוציא מחבירו עליו הראיה.
אמנ כתבו האחרוני להעיר דאה"נ פטור מלפדות בנו משו ספק ממו ,אבל יש הרי ספק
מצוה והספק הוא במצוה דאורייתא א חייב לפדות או לא וא"כ למה לא נחוש לחומרא
בזה? עי' בש" יור"ד סימ קע"ז ס"ק סי"ח דבגלל קושיא זו מוכח דכל דפטור משו
המע"ה א דהוא מ"ע שבתורה הולכי לקולא ופטור מלקיימה ,ומביא כ בש תשובת הר'
ששו סימ קס"ב שחלק בזה על המהשד" .וכ כתבו בשו"ת מהרי"א אסאד יור"ד סימ
רפ"ד ובשו"ת מהר" שיק יור"ד סימ רח"צ) .עי' שו"ת מהרש"ל סימ ז' ובמהרי"ט
אלגאזי בכורות פרק ח' אות ע"ה(.
בשערי יושר שער ה' פ"א כתב דספק ממונא לקולא הוא דמדי תורה הוא שיהיה בחזקת
המוחזק .ובשער ה' פ"ו הגדיר בזה די ספק במתנות כהונה שהרי במתנות כהונה שיי לשבט
הכהני ונחשב לממונ וזה דווקא במתנות כהונה ודאי אבל בזמ שיש ספק במתנות אלו
כדי דיהא מונח בחזקתו  ÏÏÎ ‰Â‰Î ˙Â˙Ó Ì˘ ‰Ê ÏÚ ÔÈ‡Âואי לכה שו זכות תביעת ממו
ולכ בפדיו הב ספק ממונא לקולא שוב אי כא עני וקיו של מצות עשה.
א שספק פדיו הב לקולא ולא נחשב כספק מצוה שספק דאורייתא הולכי לחומרא .אעפי"כ
הרוצה להדר ולצאת מידי כל ספק קדוש יאמר לו ולא נחשב בכלל זה מה שאמרו כל הפטור מדבר
ועשיהו נקרא הדיוט דכמה פעמי מצינו שמחמירי בדבר שאנו פוטרי בו ,א שמעיקר הדי
פטור ,עכ"ז נכו לאד להחמיר על עצמו ולפדות הב וכמוב שאי ע"ז חיוב ברכה ,וכ"כ בחת
סופר יור"ד סימ רצ"ט) .עי' שו"ת לב אברה )וינפלד( סימ פ"ח(.

חומרה
ùé íàä à"èéìù âøáðééù áøä éáøå éøåî úà éúìàù
åéìò åøéáçî àéöåîä ìù äæ ïéãá øéîçäì íå÷î
úà ùøôàå àøîåçì íå÷î ùéù áøä éì øîà .äéàøä
íà òãåé éðéà øîåàäù èåùô äæ .äæá åúçéù
.áééç êéúòøô íà òãåé éðéà øîåàäå øåèô éúáééçúä
éî éáâì á"ñù èôùî ïùåçá à"îø áúëù äî äàøå
íééîù éãé úàöìî åìéôà øåèôù ìæâ íà òãåé àìù
.:áé úåáåúë 'ñåú äàøå

הר"י באסן
òåãî ,íéãîåìä ïéá ïñàá é"øä ìù äìàùä äîñøôúð
ìëá àøîåçì äøåú ìù ÷ôñ àìäå àìå÷ì ïåîî ÷ôñ
äæ äøåú ìù ÷ôñù øáåñä í"áîøäìå .äìåë äøåúä
øáåñä à"áùøì ìáà ,úàæ øàáì øùôà ïðáøãî àøîåç
øéîçð àì òåãî äøåúä ïî àøîåçì äøåú ìù ÷ôñù
.ïåîî ÷ôñá

חזקה
ä÷æç ùé ïåîî úñéôú ìëá éë øîåì äéä øùôà ,äðäå
÷"éøäî ú"åùá ïë áúëù äàøå ,íéøåñéàá ä÷æç ïéòë
øàùé ïåîîá ÷éæçîäù øîåì ùé äúòîå .áò ùøåùá
÷"éøäîä ïåùìëå ,ä÷æç éðéã ìëë åãé úçú ïåîîä
.úåðúùää úåãáì åðì ïéàù
÷æçåî
ïéà íéîòô äáøäù íåùî íéèåùô íéøáãä ïéàù àìà
åà äàéöî ìò çåëéå ùé øùàë ìùîìå ïåîîä ìò ä÷æç
.íéøåñéà ìù ä÷æç ïéòë íù ïéà éàãååáù øëî ìò
íöò åðééäå ÷æçåî ùé ïåîî ìëá î"îù äàøðäå
àáéàë äéì áéàëã ïî øîåì äøáñ äá ùé äñéôúä
àéáäì êéøö äéòáä ìòá øîåìë àéñà äéáì ìéæà
÷æçåîù øåáòá ú÷ôñî àì åæ äáåùú íâ ,íøá .úåéàø
.úåàãååá øøáî àì

ציצית
íéùì àì òåãî ÷ñéøáî ç"øâä úà åìàùù òåãé ,äðäå
.êëá äî íéòáöá ÷ôñ ùéù äîå .åððîæá úéöéöá úìëú
ïéãù ç"øâä íäì øîà .àøîåçì äøåú ìù ÷ôñ éøäå
àøîåçä éãé ìò íà ÷ø àøîåçì äøåú ìù ÷ôñ
ùé ïééãò àøîåçä éøçà íâ íà ìáà ÷ôñä øøáúî
ùé ïëå .àøîåçì äøåú ìù ÷ôñ íéøîåà àì ,÷ôñ
ïë øîåì ùé äúòîå ( à"÷òø ú"åù éøáãî çéëåäì
ïåîîä ÷ôñ úà íãàä ïúé íà àìä ,ïåîî ÷ôñá
åøéáçù øùôà éë äæá ÷ôñä øøáúé àì éøä ,åøéáçì
ïåîîá àøîåçù àöîð ,åéìà øåáòé ÷ôñäå ÷ãåö àì
äúååéö àì êë íåùîå ÷ôñä úà úøøáî àì íìåòì
.äæë ÷ôñá àøîåçì äøåúä

דברי הגרח"פ שיינברג
íñøåôîå íéñåîìå÷ äáøä åøáúùð åæ äìàù áåùééá
ô"çøâä éøåî øùà éðøåëæå) øùåé éøòùä ìù åöøéú
ù"øâä ìù åéøáã ìò àáåè äù÷ä à"èéìù âøáðééù
ìãééæ áøä ïåàâä ù"øâä ìù åãéîìúå ì"öæ ôà÷ù
úà áùééì äñéðå ãîòî åúåàá äéä ì"öæ ïééèùôà
øåòéùáù àåä øëåæù êë øçà éì øîàå åáø éøáã
àéùå÷ ïéòë åîöò ìò ôà÷ù ù"øâä äù÷ä àðãåøâá
âøáðééù áøä éì øàéáå (.êéà øëåæ åðéàå äöøéúå ,åæ
äìæâ øãâù ïéøãäðñá é"ùø áúëù äî éô ìò äæ ïééðò
"ìåæâì äìîä ùåøéôù øîàå "éøöîä ãéî úéðçä ìåæâéå
éî êë íåùîå ÷ãöá àìùå úåæòá ïåîî úç÷ì åðééä
ïéàå úåæò äæá ïéà éøä åìöà ÷ôñ ìù ïåîî ÷éæçîù
.åæ ä÷æçä ìò "ìæâ" íù

הידור
àøîåç ãéâäì êééù àìù õøéú åîöò ïñàá é"øä äðäå
êøèöé àåä íâ ìá÷îä éøäù äæá úìòåú ïéàù íåùî
íòèä äæ íàù øîåì íå÷î äéä êë íåùîå øéîçäì
êë íåùîå åì ìåçîéå åøéáçì ÷ôåñîä ïúéù àåä éåàø
.äìéçúëì äæá øãäì âøáðééù áøä ìù åúàøåä äúééä

נאמר במשנה בבא קמא פ"ג מ"י לה ע"א שור שהיה רוד אחר שור אחר והוזק זה
אומר שור הזיק וזה אומר לא כי אלא בסלע לקה ,המוציא מחבירו עליו הראיה.
כלומר בעל השור שהוזק יקבל תשלו מבעל השור שרד אחרי שורו שהוזק ,רק
א הוא יביא ראיה שהשור שרד אחריו אכ הזיק לו ,והנזק לא נגר ע"י דבר אחר
דעת חכמי וראה לקמ שסומכוס חולק כלל זה שהרוצה להוציא חפ המוחזק ביד חבירו
עליו להביא הראיה שהחפ שלו הובא במשניות רבות נוספות ובמקומות רבי
בש"ס ראה משנה ביכורי פ"ב מ"י בש רבי אליעזר ,ב"ב פ"ט מ"ו ]קנג ע"א[ ,חולי פ"י מ"ד ]קלד ע"א[,
בכורות פ"ב מ"ו מ"ז ומ"ח ]יז ע"ב ויח ע"ב[ בש רבי עקיבא ,טהרות פ"ד מי"ב.

מצינו בגמרא בבא קמא מו ע"א 'אמר רב יהודה אמר שמואל וכו' זה כלל גדול בדי
המוציא מחבירו עליו הראיה כ נאמר ש בדעת חכמי בברייתא ש ,עיי לקמ .ובגמרא ש
מבואר דלכ אמרו 'זה כלל גדול בדי' –שא כשהרוצה להוציא מחבירו טוע
'שמא' אני צודק ,והמחזיק את החפ טוע טענת 'ברי' כלומר שברור לו שהוא
צודק ,אי מוציאי מהמוחזק בלי ראיה ש'המוציא מחבירו עליו הראיה' .וא א
'רוב' מסייע לטענת ה'מוציא' ,וטענת ה'מוחזק' נסמכת רק על 'מיעוט' ,אי
מוציאי מהמחוזק בלא ראיה ש'המוציא מחבירו עליו הראיה' ,עי"ש וברש"י.
בספרי דברי פיסקא טז מצינו תנאי שלמדו די זה מפסוקי ,וז"ל' :ושפטת צדק
דברי א טז ,צדיק בצדקו תובע ומביא ראיות ,משל זה עוט בטליתו וזה אומר שלי
היא ,זה חורש בפרתו וזה אומר שלי היא ,זה מחזיק בתו שדהו וזה אומר שלי
הוא ,זה יושב בתו ביתו וזה אומר שלי הוא ,לכ נאמר ושפטת צדק צדיק בצדקו
תובע ומביא ראיות' .ובמדרש תנאי ש הובאו הדברי ,וסיו ש נאמר 'על כול הוא אומר התובע יביא
ראיה'  .כלומר מי שמצדיק את עצמו ותובע ואומר לחבירו 'טלית שעלי שלי היא',
צרי לשפוט אותו ולומר לו שיביא ראיה שהטלית היא אכ שלו רבנו הלל לספרי ש.
ובפירוש זרע אברה לספרי ש כתב שאפילו א הוא צדיק בצדקתו אל תאמי לו בתביעתו
בלא ראיה ,ותפסקו לו שהדי 'המוציא מחברו עליו הראיה' .ועיי בספרי דבי רב לר' דוד

פארדו ש שרצה לומר שהלימוד הוא שא יביא ראיה יטול ,אבל במדרש תנאי לעיל מפורש שהלימוד הוא

שצרי להביא ראיה .בגמרא ב"ק מו ע"ב מצינו אמוראי שלמדו די זה מפסוק אחר וז"ל:
אמר רבי שמואל בר נחמני מני להמוציא מחברו עליו הראיה ,שנאמר בפרשת
משפטי שמות כד יד 'מי בעל דברי יגש אלה' ,יגיש ראיה אליה לימוד זה הובא ג
בבירושלמי סנהדרי פ"ג ה"ח ר' קריספא בש ר"ח ב גמליאל ,כלומר שבעל דברי שהוא התובע,
שיש לו די ודברי על חברו ,עליו להביא עדי לברר את הספק ראה רש"י ב"ק ש
ובגיטי מח ע"ב ופני משה לירושלמי ש .וראה ג באמרי בינה )גרמיזא( דדי זה נלמד מהתיבה 'יגש' ,אמנ
בפני יהושע בב"ק ש כתב שדי זה נלמד מהתיבה 'דברי' .ויש מפרשי את הלימוד שמשה

רבנו נת כלל גדול לשבעי זקני ואהר וחור שלא ידונו שו הוצאת ממו בדעה
מכרעת ורוב אלא בראיה ,שמ"ק ב"ק ש בש ה"ר יהונת ,ועי' רמב" סנהדרי פכ"ד ה"א וב שמעיקר

הדי יש לדיי לדו ע"פ מה שדעתו נוטה בלא ראיה כו'.

לדעת רב אשי בגמרא ב"ק ש אי צורי ללמוד את הכלל ש'המוציא מחבירו עליו
הריאה' מפסוקי ,שכ כלל זה מוב בסברא ,ולצור הבנת העני הביא רב אשי
משל ,שכש שמי שכואב לו כאב הול לבית הרופא ,ולא הרופא בא אליו ,כ מי
שטוע שחבירו חייב לו כס או חפ שנמצא אצל החבר ,עליו להביא ראיה
שהחפ שלו ב"ק ש ע"פ רש"י ,ויש שפירשו שכש שהחולה מדבר ומפרט את עני
מכאוביו לרופא ועל פי זה הוא מרפאהו כ התובע צרי להראות שתביעתו חזקה
וברורה ע"י עדי ,שיטה מקובצת ש ד"ה שנאמר בש רבינו יהונת ,והוא לשיטתו הנ"ל שהובאה

בלימוד מהפסוק .וראה ביאור הגר"א חו"מ סי' יד סקי"ח שהוכיח ממשל זה שהתובע צרי ללכת אחר הנתבע
א הוא גר בעיר אחרת ועיי באגרות משה ח"א סי' ה ד"ה וצרי וראה אב האזל הל' גניבה פ"ה ה"י ד"ה אכ
והל' טוע ונטע פ"ח ה"ז ד"ה ולכ ,שכתב שכיו שדי מוחזק נלמד מסברא ,די זה הוא די בעצ ולא רק
שהמוחזקות מהווה ראיה שהחפ שלו ולעומת זאת חזקה שכל מה שתחת יד אד הוא שלו היא חזקת בירור,
כלומר ראיה שהחפ שלו .וראה ספר המפתח בבא קמא ד מו ע"|א שדורה  18שרבי מהאחרוני תמהו על די
'המוציא מחבירו עליו הראיה' ,הרי יש לחיב את התובע לשל חמת ספק איסור גזל ,דהא ספיקא דאורייתא
לחומרא ,עי"ש מה שיישבו.

כאשר הספק בא על פי טענות בעלי הדי ,ומבלי טענותיה לא היה שו ספק לבית
די ,והחפ עליו נסוב הויכוח עומד בחזקתו של הנתבע ,אי מחלוקת בדבר ,והכל
מודי שאומרי המוציא מחברו עליו הראיה ,ואפילו סומכוס ,שאומר ממו
המוטל בספק חולקי ראה לקמ ,מודה בזה .שהרי לא יתכ לומר א יאמר אד
לחברו טלית זו שאתה לבוש שלי היא שנאמר שחולקי תוספות )ב"ק לה ע"ב ד"ה זאת,

ותוס' ש ד"ה היכא וצז ע"ב ד"ה לימא וד"ה רב הונא ,ועיי תוס' ב"ב לה ע"ב ד"ה דררא( ,ובמרדכי ב"ק סי' נ
הוסי שא נאמר שחולקי א כ הרי לא הנחת חיי לכל בריה ,שכל אחד יתבע לחברו אל זוז ויוציא ממנו
חמש מאות .ולא צרי פסוק לדי זה לכל הדעות תורת חיי ב"ק מו ע"ב גתב שבמקו

שהספק בא על פי בעלי הדי בלבד ,הדבר פשוט מסברא שהמוציא מחברו עליו
הראיה ,ולדברי הכל אי צרי ללימוד ממקרא על כ ,שא לא כ לא הנחת חיי לכל בריה,

וכל אחד יאמר לחברו אתה חייב לי כל אשר ל ,ואי אנו צריכי להמקרא אלא במקו שבלא טענותיה יש ספק
לבית די .וראה בפני יהושע ש ובגיטי מח ע"ב שהפסוק בא ללמד שאפילו התובע אומר ברי והנתבע אומר
שמא ,או כשיש רוב מסייע להתובע אומרי המוציא מחברו עליו הראיה .ולכ שני שבאו לבית די,

ואחד מה אוחז בטלית ואומר 'אני מצאתיה' ,ולעומתו זאת טוע חבירו שלא אוחז
בטלית 'אני מצאתיה' ,לכל הדעות 'המוציא מחברו עליו הראיה' ,ומשאירי את
הטלית ביד מי שאוחז בה ,ורק א חבירו יביא ראיה שהוא מצא את הטלית יעבירו
את הטלית עליו תוספתא בבא מציעא ריש פ"א ,ע"פ המבואר בגמרא ש ו ע"א .וכ נפסק ברמב" הל'
טוע ונטע פ"ט הי"א ,טור ושו"ע חו"מ קלח ה .ואפילו א השני שאינו אוחז בה סרו בה
מתאבק ע האוחז בטלית ונתלה בה ,ישאירו את הטלית ביד האוחז בה שסירכא זו
אינה כלו ,שאי זה נחשב כממו המוטל בספק ואי 'שור שחוט' לפני ,שבלי טענת התובע אי מקו לבית

די להסתפק בדבר ,כמבואר ברש"י ש ,ועיי ה בכתובות טז ע"א ורש"י ש ד"ה הכא .וראה בתוס' ב"ק לה ע"ב
ד"ה זאת .והוא הדי במי שטע לחברו מכרת לי חפ זה ,והוא טוע לא מכרתי ל,
או שטוע מכרתי ל א לא נתת לי דמי ,או שטע הלוקח ואמר שנת הדמי ועדיי לא מש ,או
משכתי ולא ראיתי מו זה ,והמוכר אומר לו הודעתיו ל ,או שאחד מה טוע שהיה ביניה תנאי

לקיו המכירה ו והשני טוע שלא היה ביניה תנאי כלל ,המוציא מחברו עליו
הראיה רמב" מכירה פ"כ ה"ה ,וראה במגיד משנה ש שדי זה פשוט שהמוציא מחבירו עליו הראיה ,וכ
נפסק בטור ובשו"ע סי' רכב סעי ד.

כאשר יש ספק לבית די למי שיי החפ עליו מתווכחי בעלי הדי א בלא
טענות בעלי הדיני ,נחלקו סומכוס וחכמי ,וכמו שמצינו במשנה ב"ק מו ע"א 'שור

שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה ,ואי ידוע א עד שלא נגחה ילדה ,ולא מת
הולד מחמת הנגיחה ,א משנגחה ילדה ,ומחמת הנגיחה הפילתו ,משל רבע נזק
לולד ע"פ רש"י ש שהת בדר כלל משל חצי נזק ,וכיו שבמקרה זה יש ספק ישל
רבע נזק ,ואמרו בגמרא ש 'זו דברי סומכוס האומר ממו המוטל בספק חולקי,
אבל חכמי אומרי זה כלל גדול בדי המוציא מחברו עליו הראיה' .וכ פרה
שנגחה את השור ,ונמצא עוברה בצדה ,ואי ידוע א ילדה לפני שנגחה ,והולד לא
נגח ,או שאחרי שנגחה ילדה ,ונמצא שג הולד נגח ,א הפרה שייכת לאד אחד
והולד שיי לאד אחר כגו שמכר הפרה לאחר חו מעוברה ,בעל הולד משל
שמינית של הנזק שהרי א היתה ודאות שהולד נגח ע הפרה ,היה משל רביע נזק ,ששור ת אינו משל

אלא חצי נזק ,ועכשיו שיש לו שות במעשה הנזק משל רבע נזק ,ועכשיו שיש ספק א נגח ,משל חצי מרבע
נזק ,דהיינו שמינית נזק  ,כ ביאר אביי בגמרא ש מו ע"ב ]ע"פ רש"י[ את דברי המשנה ש .וא היו

הפרה והולד שייכי לאד אחד ,והפרה איננה לפנינו ואי אפשר לגבות את
התשלו ממנה ,ישל אותו אד מהולד רבע נזק ,ששור ת אינו משתל אלא
מגופו ,וכיו שהוא ספק א נגח ,משתל ממנו רביע ,כ ביאר רבא בגמרא ש מו ע"ב ומז

ע"א ]ע"פ רש"י[ את דברי המשנה ש.

וכל זה האמר רק לדעת סומכוס ,אבל לדעת חכמי אי בעל הולד משל כלו,
שהמוציא מחברו עליו הראיה עיי תוס' ש ד"ה מידע ושטמ"ק ש ד"ה ואי בקדי בש הראב"ד.
א השואל מחברו פרה אחת ושכר ממנו פרה אחת ,ומתה פרה אחת ,ולא ידוע א
השאולה מתה וחייב לשל ,או השכורה מתה ,ופטור ,ושניה טועני שמא,
יחלוקו משנה צז ע"ב ,לדעת סומכוס ,אבל לדעת חכמי המוציא מחברו עליו הראיה
גמרא ש צח ע"ב .וכ המחלי פרה בחמור וילדה ,והמוכר שפחתו וילדה ,המוכר אומר
שהפרה ]או השפחה[ ילדה לפני המכירה ,והולד שלי ,והקונה אומר שהפרה ]או
השפחה[ ילדה לאחר המכירה ,והולד שלי ,יחלוקו משנה ב"ק ק ע"א לדעת סומכוס,
אבל לדברי חכמי המוציא מחברו עליו הראיה ,ומכיו שהמוכר היה מוחזק קוד
לכ בחמור או בשפחה ,הולד שלו ,אפילו כשעכשיו אינה עומדי ברשותו ,אלא
באג גמרא ש .וכ שור שרד אחר שור אחר והוזק השור נרד ,הניזק אומר שור
הזיק ובעל השור הרוד אומר שהשור הנרד לא ניזוק משורו אלא מסלע ,או שהיו
שני שוורי רודפי אחר שור ,והוזק השור ע"י אחד מה ,אחד גדול ואחד קט,
הניזק אומר שהשור הגדול הזיק ויש בגופו שווי של חצי מהנזק ,והמזיק אומר
שהשור הקט הזיק ,ותקח את דמי הקט ,או שהיו שני השוורי הרודפי אחר
השור אחד ת ואחד מועד ,והניזק אומר שהשור המועד הזיק והמזיק אומר
שהשור הת הזיק ,בכול לדעת חכמי המוציא מחברו עליו הראיה משנה ב"ק לה
ע"א וע"ב ורש"י ,ואמרו בגמרא ש 'זאת אומרת חלוקי עליו חבריו על סומכוס
שאומר ממו המוטל בספק חולקי' ועיי עור בב"מ צח ע"ב וב"ב קמא ע"א ותוס' ש ד"ה איד.
,

נחלקו אמוראי בדעת סומכוס ר' חייא בר אבא ב"ק לה ע"ב ורבה בר רב הונא ב"מ ק
ע"א סוברי שאפילו בברי וברי ,שא הנתבע טוע ברי לי שאיני חייב ל כלו,
אומר סומכוס שחולקי ,כיו שלבית די יש ספק א הוא אומר אמת רש"י ב"ק ש ד"ה
אמר ,ורב פפא ב"ק ש ורבא ב"מ ש סוברי שלא אמר סומכוס שחולקי אלא בברי

ושמא או בשמא ושמא שהורע כחו של נתבע כשאומר שמא אבל בברי וברי א

הוא מודה שהמוציא מחברו עליו הראיה ש ע"פ רש"י ב"ק ש ד"ה רישא .ונחלקו הראשוני
לדעת רבינו חננאל )ב"ק ש ואסקינ כו'( מסקנת הגמרא היא שבברי וברי מודה סומכוס ]וכ"כ
בבאור הגר"א לחו"מ סי' רכג ס"ק א בדעת הרי" והרמב"[ ,ובשיטה מקובצת )ב"מ ש ד"ה הא מני( כתב בש
הרשב"א וריטב"א ור"י .שהמסקנא היא שאפילו בברי וברי סובר סומכוס חולקי .ומ"מ כשהתובע אומר

שמא והנתבע ברי ,כגו שטוע הניזק שמא שור הזיק והמזיק אומר ברי לי שבסלע
לקה ,לדברי הכל א סומכוס מודה שהמוציא מחברו עליו הראיה ב"ק לה ע"ב ורש"י ד"ה
רישא נמי.

כשהמוחזק יש לו חזקה נוספת ,כתבו ראשוני שא סומכוס מודה שהמוציא
מחברו עליו הראיה ,ולכ פרה מעוברת שנגחה את השור ,ואי ידוע א בשעת
הנגיחה כבר ילדה ,או לא ,והפרה של אחד והולד של אחר ,בעל הפרה אינו משל
אלא רביע מהנזק ,שהוא אומר יש לי שות במעשה הנזק ,היינו הולד ,ואי אומרי
לסומכוס ממו המוטל בספק חולקי ,וישל שלש שמיניות ,שהרי הספק הוא בי
רביע נזק לחצי נזק ,לפי שלבעל הפרה יש עוד חזקה ,שיש לנו להעמיד הפרה
בחזקת מעוברת ולומר עכשיו הוא שילדה ,ובשתי חזקות מודה סומכוס שהמוציא
מחברו עליו הראיה תוס' ב"ק מו ע"ב ד"ה מידע וב"מ ק ע"א ד"ה הא מני ושטמ"ק ב"ק ש בש הראב"ד
ועוד.

להלכה רוב הראשוני סוברי הלכה כחכמי שהמוציא מחברו עליו הראיה רבינו
חננאל ב"ק לה ע"ב ,תוס' ב"ק מו ע"א ד"ה המוציא וב"ב לה ע"א ד"ה ומאי שנא ,רי" ב"ק ריש פ"ה ורא"ש ש,
או"ז ב"ק ש בש ר"י ב"ר שמואל ,ריטב"א ב"ב לה א ד"ה ומאי שנא ,רמב" נזקי ממו פ"ט ה"ב וג וה"ו
]ובמגיד משנה הל' מכירה פ"כ ה"י וי"א מצדד בדעתו שבחזקת מרא קמא ג חכמי מודי שיחלוקו[ ,טור חו"מ
רכג ודעה ראשונה בשו"ע ש סעי ב ,וטור שו"ע חו"מ סי' שצט סעיפי ב וג וסי' ת סעי א .ויש שסברו
שהלכה כסומכוס שחולקי רשב" ב"ב סג ע"א ד"ה תנו חלק וצב ע"א ד"ה לשחיטה וקסו ב ד"ה
תיקו ,באור הגר"א סי' רכג ס"ק א בדעת הרמב" מכירה ש ,א כתב שבמוחזק ממש א סומכוס מודה ,עוד
כתב הביאור הגר"א ש בס"ק ז בדעת יש מי שאומר בשו"ע ש ,שזו היא דעת הרמב" שהלכה כחכמי אלא
שבחזקת מרא קמא א חכמי מודי שיחלוקו ,עי"ש .ויש מחלקי שכנגד חזקת ממו של עכשיו

כלומר כשחברו הוא מוחזק ממש בדבר שדני עליו ]והוא הנקרא חזקת ממו[
הלכה כחכמי שהמוציא מחברו עליו הראיה ,אפילו שהנתבע טוע שמא ,ונגד
חזקה קודמת ,כלומר כשחברו א הוא אינו מוחזק עכשיו ,אלא שקוד שנולד
הספק היה הדבר שלו] ,והוא הנקרא חזקת מרא קמא[ כשטוע הנתבע שמא ,אפילו
שג התובע טוע שמא ,הלכה כסומכוס שחולקי ט"ז רכג ש בדעת הרמב" ,וסובר
שחכמי וסומכוס עצמ נחלקו בשני האופני וההבדל הוא בפסק הלכה .ועיי בנתיבות המשפט ש שאפשר
דוקא כשחזקת מעוברת מסייעה לתובע נגד חזקת מרא קמא אומרי יחלוקו] .וראה תוס' ב"מ ק ע"א ד"ה הא מני
בש רשב" שסובר שלא נחלקו אלא במקו שבא להוציא מחזקת מרא קמא ,שבזה

הוא שאומר סומכוס יחלוקו ,אבל כשבא להוציא מחזקת ממו ממש ,כגו
שהשפחה עומדת עכשיו ברשות אחד מה ,א סומכוס מודה שהמוציא מחברו
עליו הראיה וכ סברו הריטב"א ש ,נמוק"י ש ,או"ז ב"ק סי' ריד ,הג"א ש פ"ח סי' יח ,שמ"ק ב"מ ש

בש הריטב"א והר"י ,ובאור הגר"א רכג א בד' הרי" והרמב" ,ועי"ש בב"ח ופרישה וסמ"ע ס"ק ב .ובקונטרס
הספקות כלל א .ויש חולקי על דעת התוספות הנ"ל – ראה שטמ"ק ב"מ ש בש הרשב"א מ"מ מכירה פ"כ
הי"א בד' הרמב" ,ואולי שהוא סובר וכו' ,וכ"כ בט"ז חו"מ רכג א בדעתו ,אלא שכתב שלהלכה מחלק הרמב"
ביניה[.
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הרה"ג ישראל וינברג

'מאן דכאיב וכו'' ו'העמד
ממון על חזקתו'
ב"ק )מ"ו (:מניי להמע"ה שנאמר "מי בעל
דברי יגש אליה" יגיש ראיה אליה וכו'
למ"ל קרא סברא הוא ,דכאיב ליה כאיבא
אזיל לבי אסיא ,ע"כ .משמע דאי שו
הכרעה בעיקר הספק של מי הממו ,אלא שעל
המוציא להביא ראיה.
וכ דייק בקוב הערות )סי' ע' אות ב' וג'(
ותמה על זה ממימרא דרב חנניה )ב"מ ו (:דעל
ידי פסק המע"ה מהני א לעני הפרשת מעשר
בהמה ,דנעשה "עשירי ודאי" ומהאי טעמא אי
תקפו כה מוציאי מידו משו שנפסק בודאי
שהוא של המוחזק ,ומשמע דאיכא הכרעה
בעיקר הספק כמו ב'חזקה דמעיקרא'
דאיסורי )דילפינ בחולי י ,(:ודלא
כמשמעות הגמ' בב"ק הנז'.
והנה בכתובות )ע"ה :ע"ו (.מצינו לשו "חזקה
דממונא"" ,העמד ממו על חזקתו" .משמע
שא המע"ה הוא חזקה והכרעה בספק.
ועיי"ש בפירש"י שהקשה ע"מ שאמרו )ש(
שא יש חדא חזקה במקו תרתי ,אזלינ
בתר תרתי ,שנצר "העמד ממו על חזקתו"
ולהוי "תרתי" ,עיי"ש .ומבואר דהעמד ממו
על חזקתו הוא "חזקה" גמורה.
וכ"ה בשו"ת מהרי"ק )שורש ע"ב( שכש
שאנו הולכי אחר חזקה דמעיקרא ,כדילפינ
מבית המנוגע ,משו "שאי לנו לבדות הנולד
וההשתנות" כמו כ אי מוציאי ממו מהאי
טעמא .הרי דכעי חזקה דאיסורי הוא
וכ כתב בתרומת הדש )תשו' שי"ד(
שהמוציא מחברו עליו הראיה הוא "חזקת
ממו והוי כמו אנ סהדי".
והנה רש"י בגיטי )מ"ח (:כתב דהמע"ה הוא
מה"ת דכתיב מי בעל דברי וכו' .וכ הוכיח
פנ"י מדברי הרמב" ועמד בזה דהוא דלא
כמבואר בב"ק דסברה הוא .ותיר שהסברה
היא רק כשאי מסייע לתובע "רוב" או "ברי
ושמא" .אבל למאי דקיי"ל כשמואל דאי
מוציאי ממו ברוב ,וכ וכר"נ ור"י דאי
מוציאי בברי ושמא ,ילפינ לה מקרא ,עכ"ד.
וי"ל דהיינו מטע "חזקה דממונא" הנז'.
וכ הוא לשו הגמ' בכתובות )י"ב (:דלא מהני
בו"ש להוציא משו ד"אוקי ממונא בחזקת
מריה" .וכ מהרי"ק הנז' כתב סברתו כדי
לבאר אמאי אי מועלת חזקה דמעיקרא
להוציא ממו ,עיי"ש .וכ בתרוה"ד הנז'
שכתב דגדר המוציא מחברו עליו הראיה הוא
"חזקת ממו וכמו אנ סהדי" ,עיי"ש שכתב
כ כדי לבאר אמאי אי מועיל "רוב" להוציא
ממו ,עיי"ש.
וע"ע בקצה"ח )ר"פ סק"ב( ,שהק' אמאי אי
הולכי בממו אחר הרוב והרי "רובא וחזקה
רובא עדי" ותיר דחזקה דממונא עדיפא
מחזקה דמעיקרא משו שהיא מחמת השתא
ולא מחמת מעיקרא .ומבואר מקושיתו
ותירוצו דהא דלא מהני רוב הוא מטע
"העמד ממו על חזקתו' ולא מחמת "מא
דכאיב וכו'".
וכ"כ עוד )בסי' פ"ז סקי"ד( דדווקא להוציא
מ"מוחזק" בממו מתחיל לא מהני רוב ,אבל
להוציא מה"תופס" מהני רוב ]וכ "ספק
ספיקא"[ .וביאור הדברי משו דב'תפיסה'
ליכא העמד ממו על חזקתו רק סברת 'מא
דכאיב וכו' בלבד.
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