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ויש לו שני שכנים , ח להלוואת כספים" מנהל גמראובן
. שמעון כהן ושמואל כרמי, הנוהגים ללוות ממנו, בבניין

וערב . כ.יום אחד מגלה ראובן שיש לו שטר עליו חתום ש
הוא  ו,והכתובת של שניהם היא בבניין שלו, .כ.עליו ש

שכן כל אחד מהם , אינו יודע מיהו הלווה ומיהו הערב
האם יוכל ". לא אני לוויתי" אומר –וא פונה אליו שה

  ?ראובן לגבות את כספו ובאיזה אופן
   

  א.................................................................................................הקדמה ומהלך השיעור. א

  ב............................................................................................המוציא מחברו עליו הראיה. ב

  ג..........................................................................המוציא מחברו כשיש אחד מתוך שניים. ג

  ה.......................................................................... שניהם חייבים–ספק מי הזיק מחרשה . ד

  ז.................................................................................שותפים במעשה המזיק: חזון איש. ה

  ח..........................................................................ערבות הצדדים זה לזה: א"הארת גרעק. ו

  ט.....................................................................................והאין לתבוע את הערב לפני הלו. ז

  יא................................................................................ הערב חייב–לווה כופר וערב מודה . ח

  יב......................................................................הדין משתנה לפי רמת הוודאות של הערב. ט

  יד.....................................................................מעגל אינסופי ביכולת הגביה: אילת השחר. י

  טו.........................................................................................................סיכום ומסקנות. יא

  

  ובשום אופן לא להלכה, הדברים נכתבו לצורך לימוד: הערה

  

  הקדמה ומהלך השיעור. א

וככל שמעמיקים , רכב מאדאבל באמת הוא מו, נראה פשוטהשיעור שלפנינו 

והן לגבי , הן לגבי מקרה זה,  נוספות נקודות מחשבה–במקרה שבענייננו 

  .מקרים דומים רעיונית

  גליון מספר

 578  

  לווה וערב בשם זהה
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,  מיהו הלווה ומיהו הערבאין אפשרות לבררהמתוארת כאן היא שהמציאות 

 ניתן לגילוי את זהוהו איןבאופן ש,  בראשי תיבות של שמםשכן שניהם חתמו

כגון בדיקת כתב , מניחים שאי אפשר לגלות זאת גם בדרכים יותר מקצועיותואנו ( של הכותב

ואין כאן , וזה עצמו שאלה אם אפשר להוציא ממון על סמך מסקנתו של גרפולוג (י גרפולוג"היד ע

  .)...)מקומו

  

ושניהם , .כ.ששבבניין זה ישנם בדיוק שני אנשים בעלי ראשי התיבות ומאחר 

 נשאר על הספק המציאותיכ " א–הן לערוב לאחרים הן ללוות ו, רגילים אצלו

  מהן האפשרויות לגבות בשטר הלוואה זהמבחינה הלכתיתויש לברר , עומדו

וכוונה אחת , "שני יוסף בן שמעון בעיר אחת"בגמרות ובמפרשים מתוארת מציאות זו בשם (

  .)עולה לכאן ולכאן

  

ל המקרים שיובאו ואת כ( את המקרה שבענייננוהנקודה העיקרית המאפיינת 

המוציא מחברו עליו מחמת דין הגבלה ביכולת התביעה הוא  )בשיעור זה

ויש לבדוק את , קוף הגבלה זותלשמנסים נתונים נוספים לעומת , הראיה

ואינך יכול להוציא , אינני הלווה כל אחד מהנתבעים טוען –ולמשל במקרה שבענייננו ( הצלחתם

כ "א, אתה הערב אזי –אם אינך הלווה : למלווה טענה נגדיתויש , עד שתביא ראיה הפוכה, ממני

ד "ובהמשך השיעור נתמודד בס... בין בתפקידך כלווה ובין בתפקידך כערב, שלם לי ממה נפשך

  .)עם טענות אלו

  

ונתחיל ,  נלך מהקל אל הכבד–את הנקודות הצריכות עיון וכדי לפשט 

 ומשם ניכנס ונלך אט אט ,פשוטים יותר להבנה, במקרים בעלי תכונות דומות

  ...לתוך הסבך

  

  המוציא מחברו עליו הראיה. ב

 שור שנגח את הפרההמקרה המאפיין את דין המוציא מחברו נמצא בסוגיית 

שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה : לגבי דברי המשנה, ).ו"במסכת בבא קמא דף מ(

משלם חצי נזק  –ילדה  ּהָחָג אם משְנ, ילדהּהָחָג ואין ידוע אם עד שלא ְנ,הָדיִצְּב

מחמת הספק אם נוגח הפרה נגח גם את העובר או שהעובר יצא ( לדולפרה ורביע נזק לו

 ,זו דברי סומכוס :אמר רב יהודה אמר שמואל: אומרת הגמרא, )מעצמו ומת
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 זה כלל גדול : אומריםחכמים אבל ,םחולקי –ממון המוטל בספק  :דאמר

 – "זה כלל גדול בדין"ה לי למימר  למ.רו עליו הראיהמוציא מחבה – בדין

רו מוציא מחבה – "שמא" ומזיק אומר "ברי" דאפילו ניזק אומר ,אצטריך

, שכתובים בו דברים ברורים ומוחלטים, או שטר חד משמעי, שני עדים: דהיינו( עליו הראיה

א "סימן י, יןלמסכת סנהדראוצר העיון  יעויין בספרנו –בעניין ראיות ו',  וכווחתומים עליו שני עדים

  .)"זיהוי מכונית פוגעת" –ז "וסימן ט, "י בדיקות די אן איי"ראיה ע" –

  

שבכל התורה אומרים  )ב-ט"כבשולחן ערוך סימן שצ( ההלכה נפסקה כחכמים

 גם מפסוקקור הוא מויעויין שם בסוגיה שה, "המוציא מחברו עליו הראיה"

יה כאבא אזיל לבי מאן דכאיב ל "וגם מסברא" מי בעל דברים יגש אליהם"

 עליו להביא –מי שרוצה להוציא מחברו : כלומר,  הולך לרופא–מי שכואב לו הראש ( "אסיא

  .)ראיה

  

לא יוכל המלווה  –לכאורה ללא ראיה ברורה מיהו הלווה  –כ בענייננו "א

  . מאף אחד מהם את הכסףלהוציא

  

  המוציא מחברו כשיש אחד מתוך שניים. ג

אין לנו שום שמדובר ש, "וציא מחברו עליו הראיההמ" בעניין ועד עתה למדנו

 עדיין הכלל –" שמא"והנתבע טוען " ברי"ואפילו שהתובע טוען , נתון קודם

, הוא שללא ראיה אי אפשר להוציא )כפי שלמדנו בסוגיה דלעיל( הגדול בדין

לא ברור שיש וההבנה הראשונית בדין זה הוא שלא מתחילים לדון כאשר 

  . מלבד טענתו של התובע, איזשהו ספק ממוני

  

   :)שדומה יותר למקרה שבענייננו( ואנו מתקדמים לשלב שני

 ם רודפים אחר אחד שווריהיו שני: אומרת ):ה"במסכת בבא קמא דף ל( המשנה

  . פטורים שניהם – שורך הזיק וזה אומר שורך הזיק זה אומר ,)שור שלישי(

  

וברור שאין ( א בספק חיובכל אחד מהנתבעים מודה שהוש,  במקרה זההחידוש

, ורק אינו יודע אם המזיק הוא שורו שנגח או שורו של השני, )כאן מישהו שלישי

מוציא "שייקרא , כדי לדחות לגמרי את התובעוהתחדש שספק זה מספיק 
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שניהם יהיו  –ובהיעדר ראיה . עד שיביא ראיה גמורה לזהות המזיק" מחברו

  .פטורים

  

,  לכאורה הוא וודאי גזלן– הנתבע יצא פטור לגמרי אם שרווח צדדי למדנו כאן[

אלא שכבר האריכו , רק לא ידוע מיהו, שהרי לאחד מהם הוא כן צריך להשיב

שאלה כאשר לפנינו  ש)א-שער ה,  חלק בשערי יושר ויעויין בספר(האחרונים 

 קודם דנים על –דין מוציא מחברו וגם שאלה ממונית של  ,איסור גזלהשייכת ל

  . ]כ התוצאה נדונה בדיני איסור והיתר"רק אחהממון ו

  

 והרי ,היו שנים רודפים אחר אחד: )ב-סימן ת(בשולחן ערוך  נפסק להלכה ןוכ

 זה אמר שורך הזיק וזה ,עדים שאחד מהם הזיק ואינם יודעים איזה משניהם

  .שניהם פטורים –אמר שורך הזיק 

  

 בכל זאת לא – חייב שהגם שברור שאחד משניהם, נאמר כךכ גם בענייננו "א

שהרי כל אחד מהם הוא בבחינת , יוכל המלווה להוציא מאף אחד מהם

  .ופטור" המוציא מחברו עליו הראיה"

  

רוב צדדים לצד  אלא גם ב–שלא רק בספק אי אפשר להוציא ויש להוסיף עוד 

 מביא ואותש, י המקרה הבא"ויודגם ע,  גם כן אי אפשר להוציא–אחד 

  :)ח"סימן רכ( ת חוות יאיר"שוה

 לא היה אלא שור מעון במרעה מאה שוורים ולשראובן ישל
, לויאחד מהם רץ ונגח את שורו של הנה  ו.אחד בכל המרעה

  ?מה הדין

  

  : כדלקמן,ויש בזה מחלוקת הפוסקים

 ואין אומרים ,שניהם פטוריםכתב שגם במקרה זה החוות יאיר  •

ולכים בממון אחר אין הכיוון ש, נוגח הוא אחד משוורי ראובןשהשור ה

  .הרוב

, שאולי אין הנדון כאן על הוצאת ממון בעצם, העירס "ובגליוני הש •

  .ובזה ייתכן שהולכים אחר הרוב גם בממון, זהות המזיקאלא רק על 
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   .אי אפשר להוציא ממון גם באופן זה –למעשה ו

  

   שניהם חייבים– הזיק מחרשהספק מי . ד

 שניהם –שכאשר לא ידוע מי הזיק נו ועתה נראה שמסקנת, ויש להתקדם עוד

  .כדלקמן, "הקנקן" מסוגיית תנסתרלכאורה  מסקנה זו –פטורים 

  

בקנקן  שהשתמשו פועליםחיוב שני עוסקת ב ).במסכת בבא מציעא דף פ( הגמרא

והשני מכביד , האחד מנהיג מלפנים, שיש לה שני מפעילים, הקנקן הוא המחרשה( בגונדרי

וקלקלו את , במקום מלא אבנים וטרשים, "גונדרי"רשה בוהשתמשו במח, בקרקע מאחור

למרות שכל פועל טוען שלא הוא השובר אלא , שניהם חייבים – )המחרשה

  .חברו

  

  : י והתוספות בסוגיה" נחלקו רש– מדוע משלמים שניהם – בהבנת הפשטו

 שהמקום בו הם חורשים מלא, היה ידוע להםכיוון ש: י"לפי רש •

יש חשש בדבר מועט לכן  ו,זהר מאדים לההיה לה, טרשיםאבנים ו

  .ולכן שניהם משלמים,  דבר המוטל בספקוזה, שהמחרשה תישבר

שידעו את ן ו כיו,שניהם פשעונראה לומר ש: )ה ואי"ד( לפי התוספות •

ליתן לב  היה מוטל על כל אחד –המציאות השברירית בו הם נמצאים 

 .גם הוא פשע –  ואחרי שלא הזהירו. ולהזהירועל חברו כמו על עצמו

  

דהיינו חיוב ( לא ברור מי אשם למד ששניהם משלמים כיוון שי"רש :ובקצרה

דהיינו ( שניהם פשעוששניהם משלמים כי ,  פירשוהתוספותואילו , )מחמת הספק

  .)חיוב מחמת הוודאי

  

  :כדלקמן, מאד על הגילויים החדשים שנוספו כאן ואנו תמהים

המשנה דין את לבאר , ייםנראים בעינינו הכרחדברי התוספות  •

ולומר שהמאורע המתואר כאן אינו בדיני ספק ,  את שניהםהמחייבת

 –שני מזיקים וודאיים שקל להבין שכאשר יש כאן , דיני וודאיאלא ב

  .פשוט שהנזק מתחלק בין שניהם

 – כוח הספקהלומד שהחיוב הוא לשניהם מ –י "אלא שדברי רש •

שמכוח ( שני שוורים שנגחומסוגיית , גם מהגמרא יםלכאורה נסתר
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שפוסקים , שלמדנו לעיל( מההלכהוגם , )הספק אומרים המוציא מחברו עליו הראיה

 –שאמר שממון המוטל בספק , ולא כסומכוס,  שהמוציא מחברו עליו הראיה–כרבנן 

  .י"וכן הקשו התוספות על דברי רש, )חולקין

את הפרה השוכר : )ד-ט"בסימן ש( שולחן ערוךנפסק ב –וגם להלכה  •

ואם ... והוא הכלי שחורש בו, וחרש בבקעה ונשבר הקנקן, לחרוש בהר

המנהיג , שניהם חייבים בדמי הקנקן – היתה השדה מעלות מעלות

 םשניה: כתב )ז"ט-ט"בסימן ש( ע"והסמ. אותה במלמד והאוחז את הכלי

יזהר הכ ל" לבעל הדרבן גה והי,חייבים מפני שדבר זה בקלות נשבר

ע "ומוסיף הסמ( םח שניהונשברה מכש נן ואמרי... הבהמהמאד בהליכות

 ולכן, ח מי נשברהוספק מכשמדובר ב, י"כתב כרש) לבעל הלבושים" (עיר שושן"שבספר 

שכן איננו , םהיו חייבישבספק לא  זה וכתבו רושתוספת דחו פיוה, םמשלמישניהם 

 .)םממון המוטל בספק חולקי"אמר שסומכוס פוסקים כ

 )ד-ג"שנפסק להלכה בסימן שפ, ד"י-בהלכות חובל ומזיק ו( ם"באלא שיש גם רמ •

במסכת ( "מרבה בחבילה"וכך למד את סוגיית , י"לומד כרששנראה ש

 חבילות על חמש שהניחו העוסק בחמישה אנשים, ).בבא קמא דף י

 :ובא זה האחרון והניח חבילתו עליה ומתה, ולא מתה, כאחדהבהמה 

 ומשהוסיף זה חבילתו עמדה ולא ,אם היתה מהלכת באותם החבילות

 האחרון – לתה לא היתה מהלכתי ואם מתח, האחרון חייב– הלכה

  .הו בשוםלם משלמיוכ – ואם אין ידוע. פטור

  

שאין פוסקים כסומכוס ( צודקים דברי התוספותלכאורה  –ולפי הבנתנו עד כה 

, יר שושןע, ם"רמב, י"רשוקשים דברי , )ע"כפי שמכריע הסמ, בממון המוטל בספק

 אין אומרים –ספק מיהו המזיק שבמציאות של , )דלעיל( ההלכה גם –ועתה 

  ! מחלקים את הנזק ביניהםאלא , "המוציא מחברו עליו הראיה"

  

 של השולחן נודימקור  ששנראה )א-ג"סימן שפ( קצות החושןכבר הקשה כן הו

וכתב , )ים מספקהמחייב את שני הצדד, בסוגיית הקנקן, ל"הנ( י"מדברי רשערוך הוא 

י מי "כל אימת שיש ספק עש, י אלו אם דעתו באופן כללי"לדון בדברי רש

כיוון שיש סתירה בין סוגיה זו לדין המוציא (או , מעשה הנזק משלמים בין שניהם

 שיש במחרשה דין מיוחד השייך רק )כפי שמקשים התוספות, מחברו עליו הראיה

  .למקרה המחרשה
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 כבר איבדנו את –' ם וכו"י והרמב"ודברי רש, ות אלולאחר סוגי – ובענייננו

,  לא יוציאו מאף אחד מהם–הביטחון שכאשר אין ידיעה ברורה מיהו החייב 

וצריך ליישב את , יש מקרים שכן מחייבים את שניהםשכן נוכחנו לדעת ש

סוגיית הקנקן וסוגיית , סוגיית שני שוורים( הן את הסתירה בין הסוגיות, הסתירות

   .)ל"בסוגיות הנ( והן את הסתירה בין ההלכות, ) בחבילהמרבה

  

  שותפים במעשה המזיק: חזון איש. ה

שבהם , שני השוורים( התקשה בסתירה בין הסוגיות )יא-בבא קמא ג(ובחזון איש 

, )י שניהם חייבים מספק"שלפי רש, לעומת שני החורשים בקנקן, המוציא מחברו עליו הראיה

אלא שאין , אינו מדין ספקקרה המרבה בחבילה  במ"אין ידוע"וכתב לחלק ש

וכגון שהלכה גם לאחר שהאחרון , כאן מעשה המעיד על אחד מהם שהרגה

וכאילו ,  במקרה זה כולם חייבים–כ רבצה "ואח, נתן את חבילתו על הבהמה

  . משלמים בשווה– אלא כולם שווים הורג ידועואם אין : אמר

  

  :כן ש, יש חילוק בין המקרים:ביאור דבריו

רק שור אחד הזיק והשני סתם  המאורע הוא ש– שווריםמקרה הב •

המוציא מחברו עליו כ יש בזה דין "א, ספק ממון והרי זה ככל ,רץ

   .הראיה

אלא ,  אין חילוק ברור שהאחד עשה והשני לא– לעומת זאת בחבילות •

 לכן .כל אחד עשה מעשה המזיקכלפי מה שנראה מבחוץ נדמה ש

כל אחד מהם לא ייפטר עד שיוכיח ו, ה הנדרשתמשתנה כיוון ההוכח

 . שלא מעשהו גרם

  

 מבחינת קרובים זה לזה ככל שהצדדים במאורע –לפי החזון איש : ובקצרה

באופן שאם ,  שכל צד אכן עשה את הנזקיש יותר חשד במציאות –המציאות 

המציאות נשארת וכל עוד ,  עליו להביא לכך ראיה–רוצה כל צד להיפטר 

  . חייב כל צד בתשלום–מסופקת 

  

שכן לפי , הצטמצם מאדי לתוספות "יוצא שהמרחק בין רש –לפי החזון איש 

י מחייבים "ולפי רש, שניהם פושעיםהתוספות מחייבים את שניהם כאשר 
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שידוע שרק , למעט שני שוורים( קרוב לוודאי ששניהם עשו יחדאת שניהם כאשר 

 לפי התוספות הוא –" תשלום חצי נזק לכל אחד"ד לבאר ש"ולפי זה נלענ[ )אחד מהם נגח

  .]י בגלל שכל אחד מהם עשה נזק חלקי"ולפי רש, בגלל שיש שני מזיקים בנזק שלם

  

 כאשר באים לחייב את אחד הלווים לשלם –  לפי החזון איש–כ בענייננו "א

אחד מהם הוא  קרשיודו כולם וודאי  כאן – )מחמת הספק, או את שניהם יחד(

ולכן הדימוי המתאים יותר הוא לשני שוורים ( ואין שום מצב שיש שני לווים, הלווה

אלא רק אחד , אי אפשר לחייב את שניהםכ "א, )שאחד מהם נגח ואין ידוע מיהו

המוציא מחברו עליו "חוזר הדין של לכאורה  – אין ידוע מיהומאחר שו, מהם

  ."הראיה

  

  ים זה לזהצדדערבות ה: א"גרעקת האר. ו

 ק איגר"הגרע קושייתי "עפ, והנה אנו הולכים ומתקרבים למקרה שבענייננו

ולהלן תוכן ,  על התוספות בסוגיית הקנקן). למסכת בבא מציעא דף פדרוש וחידושב(

  :קושייתו

אשר יש רק כ, שנראה שמחייב מספק, י"הקשו על רשהתוספות  •

, בים מחמת וודאיולכן למדו שכאן מחיי, אחראי אחד ואין ידוע מיהו

  .שניהם שותפים בנזקדהיינו ש

כמו שלמד ( שאמנם רק אחד מהם הזיק, אלא שיש גם מצב ביניים •

 הרי הם –כיוון ששניהם קיבלו לחרוש ביחד לומר שייתכן אבל , )י"רש

או : ממה נפשךולכן אפשר לגבות מכל אחד , כמו ערבים זה לזה

מצא שכל אחד מהם נ,  לתשלומי המזיקהערבאו שהוא , המזיקשהוא 

ולכן , )ערב או בתור מזיקאו בתור , ותאפשריסיבות שתי מ( בוודאי חייבהוא 

  .חצי מכל אחדגובים 

 או שלקחו מקח אחד ,ם שלוו כאחדישני: )א-ז"בסימן ע( בהלכהוכן הוא  •

 אף על שניהם ערבים זה לזה – )קדון ביחד בין בשטר בין בעל פהיאו שקבלו פ(

 .גובה מחברו הכל –ין נכסים לאחד מהם  ואם א,פי שלא פירשו

מדוע עברו התוספות ממצב של ספק למצב של כ הקושיה היא "וא •

חיוב וודאי אלא שיש כאן ,  הרי אפשר לומר שנשארים בספק–וודאי 

  .מחמת הספק
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כאשר כל אחד ש ,א"קושיית הגרעקמכדי ללמוד , עצירת ביניים, נעצור לרגע

שרק הוא לחוד או השני לחוד יכולים ( מהצד השני מנותק לגמרינמצא מהצדדים אינו 

 )קשר של ערבותכגון ( השניהחיוב של לצד  כלשהוקשר אלא שיש לו , )להיות חייבים

חיוב  הגדרה מחודשת של אלא יש כאן, חיוב מחמת הספקכ אין כאן רק " א–

 לאחר שנלמד כמה, א יילמד בהמשך השיעור"ותירוצו של הגרעק(  במצב של ספקוודאי

  .)כללים נוספים להבנת הסוגיות

  

ובוודאי שאם הוא , לווה אחדשאמנם יש כאן רק , נאמר כןכ גם בענייננו "וא

שאם הוא , קשר של ערבות יש כאן –אבל מצד שני ,  השני אינו לווה–לווה 

באופן שאם אי אפשר להוציא ממון , ערב לאותה הלוואהכ השני " א–הלווה 

  . ממון מהערב עדיין אפשר להוציא–מהלווה 

  

שראובן המלווה יוכל לפנות למי שירצה  בענייננו יוצאלכאורה  –כ "או

  .או שהוא הלווה או שהוא הערב –וידרוש ממנו לשלם ממה נפשך , מהלווים

  

  אין לתבוע את הערב לפני הלווה. ז

סדר התביעה דרך הבנה ב "ממה נפשך"נגיע לשאלת הגביה בשיטת  –עתה ו

  . מהלווה ומהערב

  

המלווה את : ).ג"במסכת בבא בתרא דף קע( במשנה העוסקת בכך נמצאת ההסוגי

עד , תחילהלא יפרע מן הערב : ם"ומבאר הרשב(  לא יפרע מן הערב–י ערב "חברו ע

וזו גם , ) אז יפרע מן הערב–ואם אין לו מה לשלם , ד"ויחייבוהו בי, שיתבע את הלווה לדין

 הם –נכסיו של האדם יש כלל שש ).ד"במסכת בבא בתרא דף קע( מסקנת הגמרא

 גבות תחילה מנכסי הערבאין נכון לם שכמו ש"ומבאר הרשב, הערבים שלו

ולא יצטרכו לזלזל בערב ולגבות , שאולי הלווה עצמו ישלם,  לחינםוהטריחול

גם הם שועבדו מאחר ש" ערבים שלו"נחשבים ש, נכסי הלווה כך גם – מנכסיו

ואולי הוא , בואו לדין עם הלווה עצמועד שי אין גובים מהם – להלוואה זו

  .ללא צורך בגביה, ישלם להם בממון

  

פ שהערב " אע– רו על ידי ערבוה את חבוהמל :)ח-ט"בסימן קכ( וכן נפסק להלכה

ואפילו . והוהלאת אלא יתבע , להילא יתבע את הערב תח – והומשתעבד למל



     ע  י  ו  ן – ד  פ  י   
  

י

, וה נכסים ידועיםו ואפילו אין לל, לא יפרע מהערב– וה אלא זיבוריתואין לל

 לחזור )צריך(אלא , לא יגבה מהערב – ויש נכסים ידועים לערב, כגון קרקעות

  .אולי יש לו מטלטלין, הואחר הלו

  

תאומים בשאלת , ).ח"במסכת בכורות דף מ(גמרא דנה ה –ועל סמך סוגיה זו 
והאב נפטר עוד , ואין ידוע מיהו הבכור, זכרים שנולדו כאחד

 , את דמי פדיון הבכורלגבותמהם לה ממי והשא, לפני פדיונם
לגבות  הרי ניתן –והגמרא מציעה שאם עדיין לא חילקו ביניהם את נכסי האב 

שהכהן יקח מנכסים אלו או בתור דמי הפדיון , מהנכס המשותף ממה נפשך

   .אלופדיון י דמשעבוד נכסי האב לבתור או , ל הבן המתאיםש

  

   :)...זאת אומרת: אמר רבי ירמיה( באמקרה הל הראות דמיוןוהגמרא מנסה ל
שאחד , "יוסף בן שמעון"ישנם בעיר שני אנשים הנקראים 

, עתה יצא על אחד מהם שטר חוב. מהם קנה שדה מחברו
  ?מה יעשה בעל השטר. ואין ידוע מיהו מהם

  

 החייבאו שהוא : אפשר לגבות מהקונה ממה נפשךש,  מוצע חידושבגמרא

 .)שהרי כל נכסי הלווה משועבדים להלוואה זו( משועבדת שדה קנה או שהוא ,עצמו

  

 )ודחיה זו טובה הן לגביית חוב בשטר והן לגביית הכהן מנכסי הירושה(  דוחה הגמרא–אלא 

ממה "לא שייך לגבות באופן של  – יש סדר לאופן הגביהש, לפי דברינו לעיל –

 כך – )דע בוודאות מיהושהרי אינו יו( מהלווה עצמואינו יכול לגבות מאחר ש ,"נפשך

  .)הבלתי ידוע( אינו יכול לגבות מהנכס המשועבד של הלווהבוודאי ש

 

וה אחד ו שלשני יוסף בן שמעון: כדלקמן )י-ט"בסימן מ( נפסק להלכהוכך גם 

אין  – ...שדה שקנה מיוסף בן שמעון השניונמצא לאחד מהם , מהם מאחר

ואם לחברך ,  מוטב– יתיואם לך הלו : ולומר,וה יכול לטרוף השדהוהמל

 וכן כשהם ...הרי לקחת שעבודי –ון שאין לחברך בני חורין ו כי– יתיוהלו

לפי שאין נכסי בעל חוב , לא יוכל לגבות החצי ממה נפשך –שותפים 

והערב אינו משתעבד אלא במקום שיוכל לתבוע , משועבדים אלא מטעם ערב

אינו יכול לגבות  – צמווה עווכיון שאינו יכול לתבוע מהל, ה עצמוומהלו
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וה ובין למלווים ובין לשני מל,  נמצא שהערב לשני יוסף בן שמעון,מנכסיו

 . כך אינו יכול לתבוע מהערב, כשם שאינו יכול לתבוע מהן – אחד

  

הזהה למקרה ( לומד מהלכה זו לגבי המקרה הבא )כ,ט"י-ט"בסימן מ( ך"הש

  :כדלקמן )שבענייננו

שאחד מהם ערב על , "בן שמעוןיוסף "שני אנשים הנקראים 
ממה "האם המלווה יכול לגבות מאחד מהם . הלוואת חברו

  ?)או שהוא הלווה או שהוא הערב: כלומר(" נפשך

  

כשם שאינו יכול ש, ומסתמך על הכלל דעיל, אי אפשר לגבותכותב שך "והש

שהרי סדר הגביה הוא לפנות , כך אינו יכול לתבוע הערב –ה ולתבוע את הלו

רק אז שייך לפנות  –ורק אחרי שיזוהה הלווה ויוכרע שאין לו , ללווהקודם 

  .אין ערבאזי גם  – אין לווה וכל עוד, ללווה

  

מאחר שאין , לא יוכל ראובן לגבות מאף אחד משכניו – בענייננו –ך "ולפי הש

  . אין ערב–כשאין לווה  –וממילא , כאן לווה מוגדר

  

  חייב הערב  –לווה כופר וערב מודה . ח

ך "חולקים על הש )א"כ-ט"בסימן מ( והתומים )ט-ט"בסימן מ( הקצות החושן

  . מאחד מהםאפשר לגבות שיםוכותב

  

יש הסכמה מצד אחד והכחשה  במקרה ש,כלל נוסףדבריהם מבוססים על 

  : לגבי המקרה הבאכפי המתואר , מצד שני

ולוי הוא הערב על , ראובן טוען שהלווה לשמעון סכום כסף
מעולם לא לוויתי מראובן : ון מכחיש ואומרשמע, סכום זה
 מה –ואילו לוי מודה שהיתה הלוואה ושהוא ערב , סכום זה

  ?הדין
  

חייב הערב  – יתי מעולםולא לו: הואם אמר הלו: )ח-ט"בסימן קכ( א"רמכותב ה

  .)בית יוסף בשם התרומות( לפרוע
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שאם אין (  לכלל הקודםקצת סתירהשלכאורה יש בו , מחודש בנקודה, דין זה

, הלווה מכחיש את חיובושכן , שהרי בכלל זה באמת אין לווה, ) אין ערב–לווה 

ממילא כל  –שיש לווה ויש ערב הערב מודה מאחר שובכל זאת התחדש כאן ש

  .החיוב עובר עליו

  

שהוא גם ( לווה וערב באותו שםשבמקרה של  כותבים הקצות החושן והתומים

לווה כופר וערב ("ל "י הכלל הנ"עפ, מאחד מהםאפשר לגבות  – )המקרה שבענייננו

או שהוא הלווה או שהוא ( אפשר לחייב כל אחד מהם ממה נפשךולכן , ") חייב–מודה 

  .)הערב

  

ראובן יכול לגבות ממי ש – לפי הקצות החושן והתומים –יוצא בענייננו 

  .שירצה

  

 יוצא שבענייננו יש מחלוקת – את התוצאה הזמנית שקיבלנואם נסכם ו

  :כדלקמן, האחרונים

   . מאחד מהםאי אפשר לגבות שך"השדעת  •

  .  מאחד מהםאפשר לגבותש התומיםדעת הקצות החושן ו •

  

 הדין משתנה לפי רמת הוודאות של הערב. ט

שהקשה על התוספות , דלעיל( א"ועתה נוכל לחזור ולדון ביישוב קושיית הגרעק

, י"הרי אפשר להעמיד כרש,  פשעועליםשני הפוהעמיד את הסוגיה באופן שמדוע ל, בסוגיית קנקן

וכתב , ) אפשר לגבות מכל אחד מהם–אם יש ערב ו, פשע והשני ערבשרק אחד מהם 

  : י הנקודות הבאות"א ליישב עפ"הגרעק

או פושע או בגלל שהוא , כל אחד מהפועלים יש מקום לחייב –אכן  •

  .ערב

בגלל הכלל הראשון ,  את כל אחד מהם יש מקום לפטור–אמנם  •

 שאם אין –ך "כהש –וגם כאן נאמר ,  אין ערב–אין לווה שאם , לעילד

  . אין ערב–פושע 

, ני דלעילשהבגלל הכלל , כל אחד מהם  יש מקום לחייב–ואמנם  •

 –וגם כאן נאמר ,  הערב חייב–לווה כופר וערב מודה שכאשר 
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אבל מודה לערבותו ,  שכל מזיק כופר בנזקו,כהקצות החושן והתומים

  .שר לחייב כל אחד מהם ולכן אפ–

 ל"שהכלל השני הנ, א"שעליו מסתמך הגרעק, אלא שיש עוד חילוק •

 הערב רק כאשר שייך לשימוש ) מתחייב הערב–שלווה כופר וערב מודה (

השני לווה ולא ומכאן נובע גם שהוא בטוח ש, הוא ערבאכן בטוח ש

רק ו, ולכן הוא מתחייב בעצמו בתור ערב, ועתה השני משקר ,שילם

 עצמו אינו ערבהאבל אם ,  יש אפשרות לחייב את הערבאופן זהב

  . כבר אי אפשר לחייבו–בטוח אם הוא הערב או הוא הלווה 

 )גם אצל שני הפועלים( ספק אמיתימאחר שיש  –ולכן בסוגיית הקנקן  •

מכוון את ומוליך ה(פועל הראשון י ה"האם ע, היכן נעשתה הפשיעה

ומעיקר הדין כל אחד , )יתדוקע את ההת( פועל השניי ה"או ע, )המחרשה

גם הערב אינו ולכן , פטור מלשלם מכוח המוציא מחברו עליו הראיה

חברו פטור מכוח שהרי הערב בעצמו טוען ש, מודה שחברו חייב

מאחר , מאף אחד מהם" ממה נפשך"ולכן אי אפשר לגבות , הספק

ברו שהרי ח, ואינו מתחייב מדין ערב, "שמא לא פשעתי"שיכול לומר 

 גם –וכיוון שהוא פטור , באופן סימטרי גם פטור מחמת אותו ספק

 .הערב פטור

שחיוב מדין ( העמיד בספק פשיעה ספק ערבות אי אפשר לומאחר שכבר •

לכן נזקקים התוספות להעמיד  – )לא מספיק כאן לחייב ממון" ממה נפשך"

 .שמדובר בפשיעה וודאית

  

  :א"בדברי הגרעקולמדנו כאן דין חדש 

 הרי דינו – ובוודאי אינו לווה בוודאי רק ערבהערב טוען שהוא אם  •

  .לשלם מדין ערב

 –ואולי הוא הלווה בעצמו , איננו בטוח שהוא ערבואם הערב טוען ש •

  .להיפטר מתשלוםהרי דינו 

  

 –אם כשהערב בטוח שאינו הלווה : שהרי לכאורה קשה( ויש לבאר את ההיגיון בדין זה

  :כדלקמן, )!? יהיה פטור לגמרי–וא חושב שיש צד שהוא הלווה כ מדוע כשה"א, עליו לשלם

והרי אי אפשר להוציא  – )י הודאת הערב"עפ( י דין"אם הלווה חייב עפ •

  .לחייב את הערבכ פשוט שיש "א, מהלווה
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 – )מאחר שהערב אינו בטוח שהשני הוא הלווה( י דין"ואם הלווה אינו חייב עפ •

  .כ גם אי אפשר לחייב את הערב"וא, כ אי אפשר לחייב את הלווה"א

  

העונים ( לא התברר מה רמת טענת השכנים –בענייננו א "לפי הגרעקכ "וא

  :כדלקמן, ויש לבדוק נקודה זו, ).כ.לשם ש

אפשר כ "א – )אינני הלווה אלא השני הוא הלווה ואני רק ערב( טענת וודאיאם  •

  . הערב חייב–לווה כופר וערב מודה  מדין לחייב כל אחד מהם

אי אפשר כ "א – )אינני יודע אם אני הלווה או שאני הערב( טענת ספקואם  •

 ואם אין לווה, שכן צריך לגבות מהלווה תחילה, לחייב אף אחד מהם

  .גם ערבן  אי– )וודאי(

  

   מכל צד ביכולת הגביהגלגל החוזר: אילת השחר. י

 שהעלו הקצות החושן( את האפשרותדחה  ).למסכת בבא מציעא דף פ( ילת השחראוב

מהטעם  ) הערב חייב–מדין לווה כופר וערב מודה ( לגבות מאחד הערבים )והתומים

  :דלקמן

לווה כופר וערב "אל אחד מהם לחייבו מדין נניח שהמלווה יבוא  •

  .ובזה כתבו הקצות החושן והתומים שיכול לחייבו, "מודה

? )בעל אותו שם(  אלי ולא אל חבריאתה בא מדוע :ל"יענה לו הלווה הנ •

 – )ואני אוחז שהוא הלווה האמיתי ואני רק הערב(  אליוילו היית באהלא א

  שרצונך עתהמאותה סיבהדיוק אופן סימטרי בב,  לחייבו יכולהיית

, חייב לשלם לךכבר  )הלווה מבחינתי(  שהוא- נמצא כ "וא, לחייב אותי

,  לגבות ממני כבר אינך יכול–כאשר אפשר לגבות מן הלווה כ "א

  ...הערב

  .השני ידחהו מפני טענה זו בדיוקוגם , ך המלווה אל השניועתה יל •

 כיוון ,ת את התובע אל השנילדחומהם יכול כל אחד ומכוח טענה זו  •

כ במה עדיף החיוב שלי מהחיוב "א, שגם לשני יש אותה סיבה לחייב

  .המוציא מחברו עליו הראיה וחוזרים לטענת ...של חברי

  

מאחר שכל אחד : ולומר,  זהאמנם יש מקום להמשיך ולפלפל במעגל[

לווה "כ באמת יש כאן " א–יכול לדחות את המלווה " לווה"מהמועמדים להיות 

  ".הערב צריך לשלם"וממילא " כופר
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 האם זה נחשב שכלפי הצד השני – אם הוא מתחייב לשלם בתורת ערב –ואמנם 

מידו  הרי סוף סוף הכסף הגיע –ומה אכפת לי ששילם בתורת ערב ( שילם" הלווה"

 זה אומר –או שערב שמשלם בתור לווה , ולכן הוא יהיה פטור )"לווה"של ה

  שהשני כבר אינו ערב להלוואה זו

ויעויין , "גלגל החוזר"ונקרא שמו בספרים בשם , ( והפוך בה והפוך בה וכולא בה

 "הודאה אמיתית בגניבה" –ז "לסימן , למסכת בבא קמאאוצר העיון ספרנו ב

  .] אי אפשר להוציא כסף מאף אחד מהם–ולמעשה , ) זההמאריך בעניין

  

 ראובן אינו יכול להוציא ממון מאף אחד – לפי האילת השחר –ובענייננו 

 .מהלווים

  

 מאף אחד  אפשר לגבותאי –ך והאילת השחר "הש לפי – ובשורה תחתונה

 –ולכן למעשה , לגבותאפשר  –קצות החושן והתומים ולפי ה, ל"מהשכנים הנ

  .גובים מאף אחד מהםלא 

  

  קנותסיכום ומס. אי

 –וה ומיהו הערב לוואינו יודע מיהו ה, בעלי אותו שם וערב לווהשטר ובו 

ונאמרו בזה הנושאים  ?יוכל המלווה לגבות ממישהו מהם את כספוהאם 

  :הבאים

הוצאת ממון  :ותפרטוב. המוציא מחברו עליו הראיה :שם הנושא •

  .אלא שצריך להביא ראיה על משמעות תוכן השטר, י שטר"מחברו ע

את מאפיין  – "שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה"סוגיית  •

, והלכה כרבנן,  ממון המוטל בספקלגבימחלוקת סומכוס ורבנן 

  .המוציא מחברו עליו הראיהש

והחידוש , פטורים שניהם – "שני שוורים רודפים אחר אחד"סוגיית  •

 המוציא :מקום מכל –ניים בוודאי חייב הוא שאפילו שאחד מתוך הש

ודין זה יהיה נכון גם כאשר רוב הנוגחים שייך , מחברו עליו הראיה

  .אין הולכים בממון אחר הרובשכן , לצד אחד

, חייביםשניהם  –וניזוקה , שהשתמשו יחד במחרשהשני פועלים  •

 מחמת הספק או מחמת הוודאיי ותוספות אם החיוב הוא "ונחלקו רש
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יעויין  ו? שהרי אין הלכה כסומכוס ומדוע משלמים שניהם, קשה–ואם מחמת הספק (

  .)בפנים מה שתירצו

רק אחד מהם ש, מצב בינייםמקשה מדוע שלא יעמידו בא "והגרעק •

ולכן אפשר לגבות ,  ערבים זה לזהשניהם  אבל,)י"כמו שלמד רש( הזיק

 לתשלומי הערבאו שהוא , המזיקאו שהוא : ממה נפשךמכל אחד 

או , ותאפשריסיבות שתי מ( בוודאי חייבמצא שכל אחד מהם הוא נ, המזיק

  .חצי מכל אחדולכן גובים , )ערב או בתור מזיקבתור 

ז "ועפי, יפרע מן הערב תחילהלא –י ערב "המלווה את חברו עהכלל  •

ומי משלם , תאומים בכורים  פדיון הבן במקרה שלדנים מי משלם

, והשני הוא בעל חוב, בן שמעון שאחד מכר שדה לחברושני יוסף ב

  .אפשר לגבות מהערב אי –שאין ידוע מיהו הלווה 

שדעת , שם זההעלי לגבי אחד לוה ואחד ערב ב ומכאן נחלקו הפוסקים •

החושן הקצות ודעת , כי אין ידוע מי הלווה, שאינו גובהך "הש

  .לווה מכחיש וערב מאשרמדין , שגובהוהתומים 

אבל  ,של הערבבטענת וודאי שחיוב הערב הוא רק א חידש "והגרעק •

ויעויין בפנים ( הוא פטורהרי  –אם הוא מסתפק אם הוא ערב או לווה 

  .)שעל פניו נראה לגד הכיוון, ההיגיון של חילוק זה

הצלחה לגבות שכן , גלגל החוזרהראה שיש כאן ובאילת השחר  •

 ואם הלווה שילם ,ילםשהלווה ש )מבחינת הצד השני( פירושה מהערב

  . וחוזר חלילה,שר לגבות מהערבאי אפאזי 

 מאף  אפשר לגבותאי –ך והאילת השחר "הש לפי – ובשורה תחתונה •

, לגבותאפשר  –קצות החושן והתומים ולפי ה, ל"אחד מהשכנים הנ

  .גובים מאף אחד מהםלא  –ולכן למעשה 
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