
 
 
 
 
 
 

# 79  
 
 

 התשפ"א  אב ו                                                                                                                                                              בס"ד 

 

 נאמן בעל מקח לומר לזה מכרתי 

 כבר  מתוך חושן משפט

  נאמן בעל מקח לומר לזה מכרתי ולזה ברייתא קידושין עג: "

  בזמן שמקחו בידו, אבל   -אין מכרתי; במה דברים אמורים  

  וניחזי זוזי ממאן ". מקשה הגמרא: "אינו נאמן  - אין מקחו בידו  

  קא סלקא דעתיה שלא קיבל מעות אלא מאחד "? רש"י: "נקט

עונה הגמרא:    ".הא ודאי מדכיר דכיר זוזי דמאן קביל  , מהם 

בעל " וחד  מדעתאי  חד  ואמר  מתרוייהו,  דנקט  צריכא    לא 

והי לא מדעתו הי מדעתו  ידיע  ולא   :". מפרש רש"יכורחי, 

  אברייתא מביה  ". רש"י כבר בפירוש אין ידוע לנו  -ולא ידיע  "

לו דמים כל אחד ואחד את מסקנת הגמרא "   ששניהם נתנו 

  ", ומפרש שנאמן דמים שלמים, אחד מדעתו ואחד בעל כרחו

  דרמיא עליה למידק שלא לחזור לו בעל מקח כשמקחו בידו "

  דקם ליה   , ויתן המקח למי שלא נמכר לו   ,מזה ולהחזיר לו דמיו 

 - במי שפרע, הילכך מידק דייק. אבל בזמן שאין מקחו בידו 

  , דכיון דלאו עליה רמיא תו לא ושניהם אוחזין בו אינו נאמן 

 ". דייק לזכור למי הוא

  לכאו' נאמנות בעל מקח היא לומר שמכר בקניין לאחד מהם

וכיצד מנמק רש"י את נאמנות   ולא רק שקיבל ממנו מעות, 

  רש"י פירש על בעל המקח ב'מי שפרע' המונף עליו? נראה ש 

" הגמרא  קושיית  נקטוניחזי  פי  ממאן  בעל זוזי  שנאמנות   "  

  המקח היא מחמת המעות שקיבל מן הקונה שמשעבדים אותו

ונקנתה שדוברה  התמורה  את  הקונה  בידי  ,  להעמיד 

ונאמנות   תוקף  נותנת  לקונה  להעיד  .  לדבריוומחויבותו 

קודם     , הקניןנתקשה רש"י, כשקיבל המוכר מעות משניהם 

  ה מטיל עליוהמוכר מחוייב אלא להשיב את הדמים, ומאין  

לו את המקח? אומר  ולהשלים  ברצון  נטל מעות    לזכור ממי 

  רש"י, כבר בנטילת המוכר ברצון מעות מן הקונה מוטל עליו 

  להשלים לו את המקח, ואם ישיב את הדמים ויתן את המקח 

  לזה שנתן לו מעות בעל כרחו, הריהו במי שפרע. לפיכך זוכר 

  ם לקנין, וכל שכן ונאמן המוכר לומר ממי קיבל מעות גם קוד 

 שקיבל. אחריו שמשועבד לקיים את הקנין תמורת המעות 

  גמרא לפרש את כפילות המשנה בבא מציעא נדרשת ה   ובריש

  שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה, וזה אומר אני "

 ", ומציעהמצאתיה. זה אומר כולה שלי, וזה אומר כולה שלי

וכל ומתן  כולה שלי הוא במשא  אני   שזה אומר  טוען:    אוחז 

כאן    באותו לשון שמקשה . מקשה הגמרא  קניתיה מיד פלוני

תשובה:    "? ועונה את אותה ולחזי זוזי ממאן נקטבקידושין: "

כרחיה" ומחד בעל  רש"י:  ".  דנקט מתרוייהו, מחד מדעתיה 

להיות נזהר    , לא דק כולי האידכיון דלא עליה רמיא לאסהודי "

מדעת  הי  מלפניו,  כורחיה משהלכו  בעל  והי  היכא  ,  יה  אבל 

אף    , אומר רש"י ".הדלא קיבל דמים אלא מחד מידכר דכיר לי 

כשמקחו בידו ואילו    שבקידושין אמרו שנאמן בעל מקח רק 

קושיית בידי המתגוששים,  על    כאן המקח  הגמרא מבוססת 

נאמן אף כשיצא המקח    הסבר הגמרא שכשקיבל דמים מאחד

עונה הגמרא, משנתינו בבבא מציעא כששניהם    מן המוכר. 

המקח מתחת ידו. רש"י    נתנו דמים, ולכך אינו זוכר משיצא

יציאת המקח מתחת ידו.    המוכר היא  הליכתם מעםמפרש ש

כשיצא מתחת ידו היא    ובקידושין פירש שנאמנות בעל מקח

מקח נאמן כשהמקח בידי   . אבל אין בעלשניהם אוחזין בוכש

כשקיבל מעות מאחד,    לאחר, גםאחד להוציא ממנו ולתיתו  

 . משום שאז אין נידון וספק לפנינו

  שיגים על רש"י, למה נאמין לבעל המקח תוספות בקידושין מ 

אלא הוא    מפרש: "כיון שאין שםרשב"א  )יותר מכל עד יחיד.  

נאמן הדיין    מהימנינן ליה כבי תרי, ותקנת חכמים הוא כעין

בידו לא    ין מקחו וכעין נאמנותה של חיה ואם, אבל בזמן שא

אנפשיה" ובר"ןרמי  בדבריו  יעויין  רבינו  (.,  פירש  תם    לכך 

ואת  .  שיכל לומר לא מכרתי כלל  'מיגו' שכשמקחו בידו נאמן  
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" הגמרא  נקטשאלת  ממאן  זוזי  נאמיןוליחזי  כיצד  פירשו   "  

נתן שלא  לזה  שמכר  כשאומר  בידו  כשמקחו  המקח    לבעל 

אכן פירוש זה  .  ן סהדי שמכר לזה שנתן מעותמעות, הלא אנ

מבקשת הגמרא לקבל  ש  אינו עולה יפה בסוגיא בבבא מציעא

ידו. מחמת קושיא זו    את דברי המוכר כשיצא המקח מתחת 

שבועה פוטרו משבועה, וזו    פירש רבינו תם שעד מסייע לחייב 

הגמרא נשבעיםשאלת  מדוע  נפטר    ,  ולא  בטלית  האוחזים 

לו. עונה הגמרא לפירוש    המוכר מעיד שמכרמשבועה זה ש

קיבל מעות  וזוכר    רבנו תם שהמוכר  ידע  לא  ולכך  משניהם 

 . ממי קיבל מרצון וממי בעל כרחו 

וריטב"א מפרשים ששאלת הגמרא   זוזירמב"ן    נשאל  וליחזי 

  את העדים מי קנה ומי לא קנה. ואין לומר שלא היו עדים שאם

לומר לז ולזה לא כך מה חידוש שנאמן בעל מקח    ה מכרתי 

לומר   ממנו  ימנע  ומי  בידו  הלא  המכר  לזה.  מכרתי,  שמכר 

  תירצה הגמרא שקיבל מעות משניהם, מאחד ברצון ומאחד

בעל ונאמן  בסוף,  מכר  למי  יודעים  אינם  והעדים  כרחו,    על 

בעל  מעות  לזה שנתן  אפילו  מהם  לאחד  לומר שמכר    מקח 

  מקח לומר   ם לפירוש רש"י לא נאמן בעל כרחו של מוכר. אול 

  שמכר לזה שנתן מעות בעל כרחו, ששאלת הגמרא היא ליחזי 

 ר, זוזי ממאן נקט אינה שנראה על פי עדים אלא על פי המוכ

  הרי שדבריו ממי קיבל מעות די בהם להעמיד את המקח בידי

יתכן     שרש"י בבבא מציעא שפירש שכל עוד הם  גםהנותן. 

שאלת  את  ליישב  בא  ידו  תחת  נחשב  המוכר    רמב"ן   לפני 

 . פשיטא שמוכר נאמן כשהמקח בידו לגמרי

  היכא דאין המקח יוצא מתחת רי"ף ריש בבא מציעא פוסק: "

  ידו של מוכר אינו נאמן לומר מהאי נקיטנא מדעתאי ומהאי 

רי"ף מדוע העמידה הגמרא א בעל כרחאינקיטנ    ". מתקשה 

  את המשנה כשקיבל מעות משניהם ולא ידע המוכר ממי קיבל 

וממי נקבל   מרצון  לא  המוכר  יודע  אם  גם  הלא  כרחו,    על 

  היא גם כשהמקח בידי   שנים אוחזיםדבריו? ומיישב שמשנת  

היינו המוכר  ידע  אם  ואז  בקידושין  בברייתא  כמו    המוכר 

  מקבלים דבריו. רי"ף גרס ולא ידע אבל רש"י גורס ולא ידיע

,  שאנו איננו יודעים, ואכן לידיעת ודברי המוכר אין חשיבות 

 . תו לא קשה קושיית רי"ףולגירס 

  נאמן בעל רמב"ם פוסק את סוגייתנו בהלכות מכירה כ ד: "

  המקח לומר לזה מכרתי ולזה לא מכרתי, אימתי בזמן שהמקח 

  יוצא מתחת ידו, אבל אם אין המקח יוצא מתחת ידו הרי הוא 

  עד אחד בלבד, ודינו בעדות זו כדין כל אדם שהרי אינו נוגע 

רכב.    ".בעדותו משפט  בחושן  שכוכן  פוסק  שיצא  רמב"ם 

קיבל מעות    ביןאינו נאמן, ולא מחלק    המקח מתחת ידי המוכר

ולשיטתו   לקיבל מאחד   זוזי    משניהם.  וליחזי  הגמרא  שאלת 

רז"ה למה לא נקבל את דברי המוכר    ט היא כפירושן נקממא

כתב  כפי ששנגדו שבועה דאורייתא, ו  כעד אחד שמחייב את 

בבא  למשנה  "  בפירושו  א:  א  המוכ י וא מציעא  ידע  למי  לו  ר 

, ויהיה דינו כדין  היה נאמן בעדותו וכו'   מכר ואמר לזה מכרתי 

תא מחמת העד  י ותהיה השבועה אז דאורי  בעלמא,עד אחד  

". ראב"ד ומגיד משנה הבינו  כמו שביארנו  לא בתקנת חכמים

שעדות  לו    ברמב"ם  מסייע  שהמוכר  זה  את  תפטור  המוכר 

ב"ם לא  רמרבינו תם. כסף משנה אומר ש  משבועה וכפירוש

 . יעויין בדבריו ובאבן האזל , ומפרש אחרת סובר כרבינו תם

ם,  עונה הגמרא לפירוש רמב"ם שהמוכר קיבל מעות משניה

  םחד על כרחו, וכיוון שקיבל מעות משניהאברצון ומ  מאחד

  נכנס לדין ודברים שבין האוחזים למי שייך הטלית ולמי אמור 

  שוב אינו יכול להעיד. נראה שזהו המשך דברי להשיב דמים ו 

ונטל מא רמב"ם "   חד מדעתו לפיכך אם נטל הדמים משנים 

ידע ממי נטל מדעתו וממי נטל בעל  ולא    ומאחד בעל כרחו 

  ו אין כרחו, בין שהיה המקח בידו בין שהיו שניהן תופסין ב 

  כאן עדות כלל, וכל אחד מהן נשבע בתקנת חכמים בנקיטת 

  . יש שהבינו שהמוכר אינו" חפץ ונוטל חצי המקח וחצי דמים

היה  ,  אך קשה להלום כך את אריכות לשון רמב"ם  .מעיד דבר

מעיד   שכשאינו  לומר  חצי.לו  ונוטלים  נראה    אלא   נשבעים 

  אינו נאמן אף לא כעד אחד משום  , אומר לזה מכרתיאף שש

שביניהם במחלוקת  דין  בעל  גם  מקח  שהוא  בעל  ונאמנות   ,

   . מי נתן על כרחואו כשיודע  ,היא כשקיבל מאחד מהם


