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 בינתיים   המחליף פרה בחמור וילדה 

 כג ר  מתוך חושן משפט

מציעא    משנה "בבא  וכן  ק.  וילדה,  בחמור  פרה  המחליף 

שלא מכרתי, וזה אומר  המוכר שפחתו וילדה, זה אומר עד  

"  ."יחלוקו  ,משלקחתי הגמרא  יחלוקו מקשה  וליחזי  ,  אמאי 

קיימא דמאן  ללא  "ברשות  ממנו  להוציא  יוכל  לא  ושכנגדו   ,

משנתנו   הגמרא,  עונה  - בסימטא  ו באגם  שנמצא  כראיה? 

שאינם   ומקשה,  ל  שייכיםמקומות  הגמרא  מוסיפה  איש. 

בחזקת   קמא  נעמיד  ו  -מרא  הקודמים,  שבא  הבעליו  לוקח 

לזכות   יזדקקלהוציא   משנתנו    ?בולד  לראיה  הגמרא,  עונה 

 . חולקין בלא שבועה  - ממון המוטל בספק    כסומכוס שאמר

תוספות ועוד ראשונים פירשו שהשאלה היא היכן מצוי הולד.  

חזקה אין  שלגודרות  דפרה  דאיכ הכא  "  , ואף  ודאי  מכר  א 

 ."; ריטב"אושפחה גופייהו מהניא חזקה לגבי הולדות לענין זה

בגמרא  כאשר  לרבא    ,נחלקו  רק  שחולקים  אמר  סומכוס 

אין הצדדים טוענים    ה, ובמשנבשמא ושמאהצדדים טוענים  

אלא אומר  ברי  שמא    זה  אומר  וזה  מכרתי,  שלא  עד  שמא 

ס  .משלקחתי גם  סובר ש  סומכוולרבה בר רב הונא  חולקים 

 . בבריומשנתנו כפשוטה שטוענים ברי בכשהצדדים טוענים 

היו  המשנה מציגה מקרה נוסף בארבעה מצבי דין ודברים: "

אחת   שדות  שתי  וכן  קטן,  ואחד  גדול  אחד  עבדים,  שני  לו 

והלה אומר    :גדולה ואחת קטנה  גדול לקחתי,  הלוקח אומר 

זכה בגדול. המוכר אומר קטן מכרתי, והלה אומר    ,איני יודע 

יודע  וזה אומר קטן   ,איני  גדול,  זה אומר  לו אלא קטן.    , אין 

ישבע המוכר שהקטן מכר. זה אומר איני יודע וזה אומר איני  

איני  זה אומר איני יודע וזה אומר    מסוף המשנה   ."יחלוקו  ,יודע 

הגמרא  יחלוקו   , יודע  בשמא   יחלוקוש  מוכיחה  הוא  במשנה 

ושמא בלבד וכרבא. שאם כרבה בר רב הונא המשנה כבר  

לומר    יחלוקואמרה   צריכה  ומה  וברי  בשמא   יחלוקובברי 

עונה הגמרא, המשנה אומרת   ושמא    יחלוקוושמא?  בשמא 

ש דעת  בשמא    יחלוקולמען  שהרי  וברי,  בברי  הוא  ברישא 

ממשיכה הגמרא ומקשה מהמצב    בסיפא.  חלוקוי ושמא נשנה  

זה אומר גדול וזה אומר  " השלישי במשנה שטוענים ברי וברי

מכר,  קטן שקטן  המוכר  חולקים  ישבע  שלא  כרבא  הרי   ,"

וברי. נתן    בבברי  רב  בר  רבה  שיטת  את  הגמרא  מיישבת 

וברי: בברי  אף  לסומכוס  היכא  "  שחולקים  סומכוס  מודה 

דאורייתא   דאיכא  כדרבא  , שבועה  לידה  רבא   ".ודקטעה 

 מפרש את המשנה שהנתבע מודה במקצת וחייב שבועה. 

שחולקים משנתנו  את  פוסק  השפחה    רי"ף  או  כשהפרה 

וברי או  , "כרבא  שמא ושמא וב,  בסימטא ובאגם אבל בברי 

מוקמינן לה   ,אף על גב דקיימא באגם ובסימטא  ,בברי ושמא 

 ". אידך המוציא מחבירו עליו הראיה  והוי  ,אחזקה דמרה קמא 

בספק   המוטל  שממון  סומכוס  של  ככללו  פוסק  שרי"ף  לא 

זה  שהרי בבבא קמא פסק כחכמים החולקים שאמרו "חולקין,  

הראיה עליו  מחבירו  המוציא  בדין  גדול  רקכלל  במחליף   ". 

  כלשון הגמרא בבא בתרא   דררא דממונא  ישש  פרה בחמור 

)יעויין    .פוסק יחלוקו כסומכוס   לה, וכשאין אחד מהם מוחזק 

היכן מצוי    הנידון אינויושם לב שלרי"ף    בביאור הגר"א רכג(

 הפרה והשפחה שילדו.  מקום הימצאות הולד כי אם 

ב בעמוד  הגמרא  שמביאה  מהברייתא  לפסקו  מסייע  :  רי"ף 

ו " וכן המוכר שפחתו  וילדה,  זה  המחליף פרה בחמור  ילדה, 

זכה. זה אומר איני יודע וזה אומר    , אומר ברשותי וזה שותק 

ישבע    ,יחלוקו. זה אומר ברשותי וזה אומר ברשותי   ,איני יודע 

המוכר שברשותו ילדה, לפי שכל הנשבעין שבתורה נשבעין  

ולא משלמין, דברי רבי מאיר. וחכמים אומרים אין נשבעין לא  

כיצד באה    פרש בגמ'לא נת".  על העבדים ולא על הקרקעות

 שבועת התורה הנה. 
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המחליף  : "יא-מכירה כ ירמב"ם הולך בעקבי רי"ף, זה לשונו  

עד   אומר  זה  וילדה,  שפחתו  המוכר  וכן  וילדה  בחמור  פרה 

אמר   אפילו  ילדה,  משלקחתי  אומר  וזה  ילדה  מכרתי  שלא 

המוכר איני יודע, על הלוקח להביא ראיה, אף על פי שהפרה  

בסימטא עומדת  והשפחה  באגם  בחזקת    ,עומדת  הן  הרי 

ישבע המוכר    ,לא הביא ראיה   .המוכר עד שיביא הלוקח ראיה 

נקיטת חפץ על ולד הפרה, אבל על ולד השפחה אינו נשבע  ב 

אלא היסת, שאין נשבעין בנקיטת חפץ על העבדים ולא על  

זה אומר איני    .הקרקעות, כמו שיתבאר בהלכות טוען ונטען 

זה    .יחלוקו   ,ואינם ברשות אחד מהן   , יודע וזה אומר איני יודע

 . "זכה הטוען בולד  ,אומר ברשותי ילדה והאחר שותק 

כצורתו בברייתא זו  בתחילתה   הדין האחרון הוא  , ששתיקה 

הדין שלפניו שכששניהם אומרים איני  כהודאה וזוכה הטוען.  

אינם  ש  הגמרא  ברייתא, בסיוגהמשנה והמיודע יחלוקו הוא  

מהם אחד  הפרה  ברשות  חזקת  על  מדבר  כרי"ף  ורמב"ם   ,

נראה שרמב"ם פסק יחלוקו מחמת  והשפחה ולא על הולד.  

במשנה, הבר הרישא  את  שמפרשת  הגמרא  וסוגיית    ייתא 

גם  כשעומדת בא ס במחליף פרה בחמור  סומכומקבלים את  ו

אבל    ה ובולדה. כמוחזקים בפררואים את המוכר והלוקח  שאז  

ספק בדררא  כל  בשה  בפירוש המשנ  כדבריו  סומכוסכהמשנה  

בסיפא שמידיינים ביניהם אם מכר את  ואף  ,  חולקין  דממונא

, מוציאים את שתיהן מהמרא קמא  השדה הגדולה או הקטנה

ביניהם.  יב  וחולקים  בהלכות  שם  יחלוקו  -ואכן  אומר  לא  יג 

עבדים קטן וגדול, או שתי שדות  מי שהיו לו שני  ב"  כמשנה

אחת גדולה ואחת קטנה, הלוקח אומר גדולה לקחתי והמוכר  

על הלוקח להביא ראיה, או  ", אלא " אומר קטנה היא שלקחת

 . " ישבע המוכר היסת שלא מכר אלא קטן

וכן   וברי,  שבברי  הראשון  הדין  הוא  ביאור  שטעון  מה 

להביא ראיה,  כשהתובע הלוקח ברי והמוכר שמא על הלוקח  

להבין ויש  המוכר.  ישבע  ראיה,  הביא  לא  שתמה    ואם  כפי 

משנה, שמא    בכסף  ושנגדו  ברי  כשטוען  הלוקח  יגרע  למה 

שמא   ושכנגדו  שמא  שטוען  מלוקח  ראיה  ללא  נוטל  שלא 

,  על אתר  ומשנה למלך  )יעויין במגיד משנה  שחולקים ביניהם?

 . חושן משפט רכג(   וסמ"ע פרישה ב"ח וב

עצמו  נראה   הוציא  בברי  הלוקח  שמשטען  רמב"ם  שסובר 

לעינינו   שקיים  ספק  שהוא  דממונא  דררא  הדין    טרםמכלל 

ודברים שעבורו באו לבית הדין, וכיוון שתבע הלוקח הרי הוא  

שתביעה שמחייבת  ככל טוען שעליו להביא ראיה לזכות בדין,  

כאשר הנתבע    שמחייבת שבועה פעמים  ו  את הנתבע להשיב

לתביעתו מסייע  או כשעד  במקצת  כדי  מודה  ראיה  צריכה   ,

, ועד שלא נתקבלה משאירים את הנידונים בחזקת  להתקבל

אבל כשהתובע אינו ברי אזי הספק מזדקר,  .  מי שהם אצלו 

שפרה או פרה שנמכרו לנגד עינינו, ואין ידוע אם נולד הולד  

ביניהם מספק. ואם הפרה    חולקיםו  לפני או אחרי המכירה,

או השפחה ברשות אחד מהם, לרי"ף ולרמב"ם איננו רואים  

ספק נגד עינינו, משום שהולד נגרר אחר אמו ובחזקה עימה.  

מובן מאיליו שכשהתובע שמא והנתבע ברי שנולד בחזקתו  

לא מתעורר שום ספק, שאין ספק מוציא מידי ודאי מרא קמא,  

 בו שום עילה לתובע.   ולא הזכיר רמב"ם מקרה זה שאין

וכשתובע הלוקח בברי אומר רמב"ם על פי הברייתא שנשבע  

אין כאן  בנקיטת חפץ על ולד הפרה, והיסת על ולד השפחה.  

לשבועת התורה, אלא כדברי אור שמח כעין השבועה    עילה

וני ולוקח שמתווכחים אם  ושבהלכות הקודמות ברמב"ם בחנ 

ירות ברשות  הסחורה שולמה כבר ששם נשבע המוכר כשהפ

כאן   ליטול,  השבועה  את  תיקנו  שבעוד ששם  אלא  הרבים. 

נולד,   מתי  הפרה  ולד  על  אם  כי  תשלום  על  אינו  שהנידון 

השבועה היא כהיסת שנדרש נתבע לישבע, ומחמת הדררא  

חפץ.  ובנקיטת  הברייתא  מדין  היא  כאן  השבועה    דממונא 

 סמ"ע ונתיבות המשפט פירשו שהוא כמודה במקצת יעויי"ש.

ור מביא את דברי רמב"ם והשיג עליו שאין הלכה כסומכוס  ט

ו מעמידים  כלל,  אלא  חולקים  אין  יודעים,  אינם  בשניהם  גם 

שתי   את  מביא  ב  בסעיף  ערוך  שולחן  קמא.  מרא  בחזקת 

 ערוה"ש.  ;"ולא הכריעו רבותינו בעלי השולחן ערוך ". הדעות


