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במילים אחרות ,השאלה היא האם במקרה שנתבע טוען שהוא פטור ,או כשתובע טוען
שהנתבע חייב לו ,הטענה משפרת את מצבו של הטוען מעבר למה שהיה נפסק על פי
הראיותוהחזקות .
ניתן ליישם שאלה זו בביאור הדין הבא :כאשר אדם תובע את חברו ומביא עדים על
ההלוואה,והנתבעטועןשפרע–הנתבעפטור 3.
אםההנחההיאשלטענתהנתבעשהואפטוראיןמשמעות,הרישהואנפטרמפנישהתובע
כלללאהביאראיהעלחיובנוכחי,אלאעלכךשהיהחיובבעבר.לעומתזאת,ניתןלהבין
שמולראיהחלשהכעדיהלוואהצריךהנתבעלטעוןטענתפטור,והטענההיאזושפוטרת
אותו .
נפקא מינה בין שני ההסברים תהיה ביורש שאינו יודע האם המוריש פרע .לפי ההסבר
הראשוןהיורשייפטרכיווןשבעצםאיןראיהשהואירשרכוששחלעליוחוב;לפיההסבר
השני,לכאורה,היורשחייב,כיווןשלאטעןשוםטענהכנגדהראיהשהוצגהבביתהדין.יש
לצייןשלהלכהאיןחולקשבמקרהזההיורשיםפטורים,אולם,ישנםהסבוריםשזוהיתקנת
חכמים,נושאזהיתבררתוךכדיהעיוןבסוגייתטענינןליתמי .
ככלל ,נבקש להוכיח שקיימות שתי שיטות מרכזיות בהלכה בעניין זה .שיטת הרמב"ם,
הסובר שלטענת אדם לטובת עצמו אין שום משמעות במקום שבו יש ראיות או חזקות;
ולעומתה שיטת בעלי &התוספות ,והרמב"ן &ותלמידיו &הסוברים שיש משמעות לטענה
במקריםמסוימים .
בסיומושלהמאמר,לאחרהבהרתהשיטותהשונות,נבקשלעמודעלפסיקתההלכה,כפי
שהיאבאהלידיביטויבשולחן&ערוך,בנושאיכליוובדבריהאחרונים .

ב.שיטתבעליהתוספות–כוחראייתילטענה 
בעלי &התוספות &סוברים שטענת 'פטור אני' או 'אתה חייב לי' משפרת את מצבו המשפטי
של הטוען ,לעומת המצב שבו היה מצוי ,אילולי טען מה שטען .רוצה לומר ,ישנן ראיות
מסוימות שעל פיהן ניתן לחייב אדם – בממון או בנפשות – אולם ,אם האדם יטען שהוא
פטור ,הוא ייפטר .נראה שהתוספות סוברים שבמקרים מסוימים יש להאמין לאדם הטוען
טענה לטובת עצמו .להלן ,נבקש להדגים שיטה זו ,כפי שהיא עולה מדבריהם של בעלי
התוספות,במספרסוגיות .
סוגייתגמלאפרחא 

סוגייתגמלאפרחאעוסקתבהפללתםשלעדיםזוממים.וכךנאמרבה– 
אמררבא:באושניםואמרו:בסורא,בצפרא)=בבוקר(,בחדבשבתא,הרגפלוניאת
הנפש ,ובאו שנים ואמרו :בפניא )=בערב( ,בחד בשבתא ,עמנו הייתם בנהרדעא.
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שולחןערוךחו"מע,א .
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חזינן,אימצפראלפניאמציאזילמסוראלנהרדעא– לאהווזוממין,ואילאו– הוו
זוממין.פשיטא!מהודתימאליחושלגמלאפרחא,קאמשמעלן 4.
מדובראםכןבעדיםשהעידועלרצחשהתרחשבעירסורא,בבוקר.כנגדם,באושניעדים
שהעידו שהעדים המעידים על הרצח היו עמם בערבו של אותו יום בעיר נהרדעא .ואין
אפשרות להגיע מסורא לנהרדעא בפרק הזמן האמור – הרי שהעדים הראשונים מוזמים,
וביתהדיןאינוחושששמאהגיעולסוראבעזרתגמלפורח .
עלכךנכתבבתוספות– 
וה"רמנחםפירשדהתםאםאיתאדאזלובגמלאפרחאהיהלהןלטעוןכן,ומדלא
אמרוהכי–שמעמינהדשקרהםמעידים 5.
כלומר ,אילו היו העדים טוענים שהגיעו לסורא בגמל פורח – היו ניצלים ממוות ,אולם,
כיווןשלאאמרו–יהרגו .
במקרה זה ,מדובר בדיני נפשות ,שבהם אדם אינו נענש על פי הודאתו ,ובכל זאת ,כיוון
שלאטענוהעדיםשהגיעובגמלפורח–הםודאיזוממים,ונהרגים .
לאניתןלהסבירדיןזהבכך,ששתיקתהעדיםכמוהכהודאה,כיווןשבדינינפשותהודאה
אינה מחייבת .הדרך היחידה להסביר דין זה היא ,שדי בעדות המזימים בכדי לחייב את
העדים המוזמים בעונש מוות ,אולם ,המוזמים יכולים להציל את עצמם בכך שיטענו
שהגיעו בעזרת גמל פורח ממקום למקום .כלומר ,טענת המוזמים בנוגע לדרך שבה הגיעו
מסוראלנהרדעאישבהכדילפטוראותםממוות,שהיהנגזרעליהםאילוהיושותקים .
זהומקרהמובהקשבולדעתהתוספותאדםנפטרבטענהשאיןלהכלראיה.כמוכן,עולה
מדבריהתוספותשאפילובדינינפשותדיבראיהשניתןלדחותבטענהבכדילחייבמיתה! 
באעלידישם 

במקרה קיצוני נוסף הולכים התוספות בדרך זו .תוספות דנים באישה שהתעברה בשעה
שבעלההיהבמדינתהים,שדינוכממזר– 
ועוד קשה דמאי קאמר ומיעוט שהלכו בעליהם למדינת הים דהאי נמי יש לנו
להכשירו ,דשמא בא על ידי שם ושימש כי ההוא עובדא דאבוה דשמואל שהלך
למדינתהיםובאעלידישםושימשוהולידאתשמואל? 
…אינמיישלומרדלאתלינןשבאעליהעלידישםאלאדוקאכשאומרתכן,אבל
האיאסופיכיוןדאיןאמומעידהעליואיןלתלותבהכי 6.
כלומר ,תוספות התקשו ,הרי ידוע שאמו של שמואל התעברה בתקופה שבעלה היה
במדינת הים ,וזאת ,כיוון שהוא הגיע על ידי אמירת שם המפורש .מדוע ,אם כן ,כל ילד

.4

מכותה,א .

.5

תוספותיבמותקטז,אד"ההכא .

.6

תוספותקידושיןעג,אד"המאי .
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שנולד לאישה שבעלה במדינת הים הוא בחזקת ממזר ,הרי יש סיכוי שאביו הגיע על ידי
שםועיבראתאמו?התוספותמשיביםשאמנם,אילוהייתההאםטוענתשבעלההגיעעל
ידישםועיבראותה–הייתהנאמנת,אולם,כיווןששתקה–התינוקבחזקתממזר .
כלומר ,על פי תירוץ זה ,ללא טענת האישה ,הרי היא בחזקת אישה שזינתה תחת בעלה,
ובנה– ממזר.אולם,אםהאישהתטעןשבעלההגיעעלידישם,וממנוהתעברה– הוולד
כשר.גםכאן,טענההמסבירהאתהאירועים,גםאםבאופןמשונה– מתקבלתומשנהאת
הדיןמכפישהיהנקבעללאהטענה .
.1בריושמא 

בגמרא 7נחלקואמוראיםמהוהדיןבמקרהשאדםתובעבטענהודאית)ברי(והנתבעמשיב
שאינויודעאםהואחייב)שמא(.לדעתרביהודהורבהונאהתובעזוכה,לעומתזאת,רב
נחמןורבייוחנןסובריםשהנתבעפטור .
לכאורה,מחלוקתזוסובבתסביבהשאלההאםישמשמעותלטענות.לדעתרביהודהורב
הונא לטענות יש משמעות ,ולכן מי שתובע בברי גובר על נתבע שטוען שמא ,למרות
שהנתבעמוחזק.לעומתזאת,רבנחמןורבייוחנןסובריםשאיןמשמעותלטענות,אלארק
לראיותולחזקות,ולכן,הנתבעפטור,כיווןשהואמוחזק .
להלכה נפסק 8,שלא מוציאים מהנתבע ממון .אולם ,בעלי התוספות הציעו שבמקרים
מסוימיםתהיהמשמעותלטענותהצדדים .
ברימולשמאגרוע 

בתוספותנדונהשיטתרביהודה,שסוברבריושמא–בריעדיף– 
תימה דרב יהודה גופיה אית ליה בריש הפרה )בבא קמא מו,א( אפילו ניזק אומר ברי
ומזיקאומרשמאהמוציאמחברועליוהראיה… 
ויש לומר ,דהתם ברי גרוע ושמא טוב ,דלפי שהמזיק לא היה שם טוען זה ברי,
ושמאדמזיקטוב,דלאהוהליהלמידע;אבלמנהליבידך,הבריטובוהשמאגרוע,
דהוהליהלידעאםחייבאםלאו… 9
מסקנתהתוספותשגםלשיטהשבריושמא– בריעדיף,אםהנתבעטועןשמא,וישהוכחה
שהואאינויודע– הואפטור.כאשרמסתברשהנתבעהיהצריךלדעת,והואטועןשמא–
בריעדיף .

.7

בבאקמאקיח,א .

.8

שולחןערוךחו"מעה,ט .

.9

תוספותכתובותיב,בד"הרב;וכןב"קלה,בד"הוסיפא;ב"מצז,בד"הרב;ב"בקלה,בד"האביי .
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בריוחזקהאומיגומולשמאוחזקה 

בתוספותמובא– 
לכאורה היה נראה לרבינו יצחק לפרש… ואע"ג דקי"ל דברי ושמא לאו ברי עדיף
הכאאיכאבריוחזקה.וחזרבורבינויצחק… 10
כלומר,ר"יחשבבתחילהשבבריוחזקהמולשמאוחזקה–בריעדיף,כפישנאמרבגמרא11,
אולם,חזרבו .
בענייןזהכתבהרא"ש– 
…אמרינןלקמן)כתובותיג,א(דקי"לכרבנחמן,דלאאמרינןבריושמאבריעדיף,אפילו
היכאדהבריהואטובוהשמאהואגרוע,כ"שהכאדהבריגרועשיודעתשאינויכול
להכחישה .
והאדקי"ללקמן )כתובות יב,ב( כרבןגמליאל,דאמרבריושמאבריעדיף,היינודווקא
היכאדאיכאמיגוכדמפרשלקמןוהכאליכאמיגו,אינמיהיכאדאיכאחזקה…
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כלומר ,ברי עדיף על שמא כשיש מיגו שתומך בו או חזקה .פסיקת הרא"ש מבוססת על
ההנחה שלטענות יש משמעות ,ולכן כאשר גם לתובע יש חזקה )למשל ,חזקה שהנתבע
חייבלו(,הואגוברעלחזקתממוןשלהנתבע,וכלזאתרקמשוםשישהבדלביןהטענות
שלהם–התובעטעןבריוהנתבעטעןשמא .
גםההלכהשמיגווטענתבריגובריםעלנתבעשטעןשמאמבוססתעלאותההנחתיסוד,
הן מיגו והן ברי הם טענות של התובע ,והן התשתית הראייתית היחידה שעליה הוא
מתבססבכדילהוציאממוןמהנתבע .
.2טענינןליתמי 

המבחן הברור ביותר לשיטת התוספות הוא בדינם של יורשים שאינם יודעים מה אירע,
ולכן אינם יכולים לטעון דבר .לכאורה ,לשיטת תוספות ,בלא טענה יורשים אמורים
להתחייב.אמנם,תוספותפסקושיורשיםנפטריםבטענהשהיההמורישיכוללטעון,אולם,
נראהשלדעתםזותקנתחכמים 13.

 .10תוספות כתובות עו,א ד"ה רישא.
.11

כתובות יב,א.

.12

רא"ש כתובות א ,יח.

.13

חשוב להעיר שקצותהחושן )עה ,טז; קלג ,ז( הבין את התוספות בדיוק להיפך :לדבריו היורש פטור משום
שלא היה אמור לדעת ,כפי שהמוריש פטור כשלא היה אמור לדעת .אולם ,לענ"ד מהראיות המובאות
לקמן ניתן להבין גם אחרת.
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טענינן 

עצם המונח 'טענינן ליתמי' או ללקוחות ,המופיע בתוספות במקומות רבים 14מרמז על כך
שיש צורך לטעון עבור היתומים ,ולא ,היתומים יפסידו .את טענת היתומים מחליפה תקנת
חכמים .
טענהשאינהשכיחה 

התוספותסובריםשלאכלטענה'טענינןליתמי',אלארקטענותשכיחות .
הגמרא15עוסקתבמוצאשטרחוב,שדינולהחזירולמלווה.בסוףהדיוןמעמידההגמראאת
הדין במקרה שבשטר אין אחריות ,ולדעת שמואל ,לא ניתן לגבות משטר כזה לא מהלווה
ולא ממשועבדים ,והשטר הוחזר למלווה כדי שיוכל להשתמש בנייר .הסיבה שהלווה לא
מקבלאתהניירהיא,שהואטועןלהד"מ .
עלכךכותביםהתוספות– 
משמעשהלוהטועןשהואמזויף… וקשה,דאפילוישבואחריות– אמאילאיחזיר?
אםלאיקיימנולאיגבהכלום,ואםיקיימנובדיןיגבה? 
ואיןלומרדחיישינןשמאיוציאנושלאבפניואועלהלקוחותויתומיםולאנטעוןלהם
מזויףמשוםדלאשכיח,כמושאיןטועניןליתמינאנסומשוםדלאשכיח…וכיוןדאין
טועניןלהומזויףגםאיןטועניןלהםפרוע… 
האליתאדאפילולאנטעוןלהםמזויףהוא,נטעוןלהםפרוע…

16



כלומר ,התוספות מבארים שהלווה טוען שהשטר מזויף ,ולכן לדבריו הנייר לא שייך לו.
בעקבותזאתשואליםהתוספותמדועלאניתןלהחזירשטרשישבואחריות,הריהמלווה
יצטרךלקייםאתהשטר,ואםאכןהלווהצודקשהשטרמזויף,הזיוףיתגלה .
התוספות מעלים אפשרות שיש חשש שהמלווה יתבע את היתומים ,ובית הדין לא יטען
ליתומים טענת מזויף ,כיוון שזיוף אינו שכיח .וכיוון שטענת 'פרוע' מועילה רק במיגו
שהנתבעיכולהיהלטעוןשהשטרמזויף,הרישלאטועניםליתומיםגםטענתפרוע.ממילא,
יוכלהתובעלגבותבעזרתהשטרללאקיומו .
התוספות דוחים אפשרות זאת ,בטענה שאף שלא טוענים ליתומים 'מזויף' טוענים להם
'פרוע' .אם כן ,כאשר ינסה המלווה לגבות מהיורשים ,בית הדין יטען עבורם 'פרוע',
והתובעיאלץלקייםאתהשטר,וניסיונולרמותיתגלה .

 .14תוספות שבת עח,ב ד"ה ת"ק; כתובות פה,ב ד"ה חדא; צב,ב ד"ה דינא; קט,ב ד"ה אם; גטין ב,א ד"ה ואם;
ב,בד"הואם;בבאקמאח,בד"הדינא;בבאמציעאיג,בד"ההא;ע,אד"האתא;בבאבתראל,אד"הלאו;
לא,אד"המה;מז,אד"הפעמים;נב,אד"הומודה;ע,בד"המ"ד;קסא,בד"הומתכשר;סנהדריןכט,בד"ה
כך;שבועותמא,אד"הוכי;מא,בד"הכל .
 .15בבא מציעא ג,א–ג,ב .
 .16תוספות ב"מיג,בד"ההא;דבריםדומיםמובאיםבתוספות כתובותפה,בד"החדא;בבאמציעאיג,בד"ה
הא;בבאמציעאע,אד"האתא;בבאבתראמז,אד"הפעמים;בבאבתראע,בד"המ"ד;שבועותמא,ב
ד"הכל .
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ניתןלסכםאתדבריהתוספותכך :
.1

לאטועניםליורשים'מזויף'כיווןשזוהי טענהשאינהשכיחה.ישלהעירשאםהנתבע
עצמוהיהטוען'מזויף'טענתוהייתהמתקבלת .

.2

טועניםליתומים'פרוע',אףשנאמנותהנתבעעצמולטעון'פרוע'מוסברתבכךשישלו
מיגושהיהיכוללטעון'מזויף',טענהשלאטועניםעבורהיורשים .

עיוןבדבריהתוספותמוכיחשלאניתןלהסביראתכלהמקריםשבהםהנתבענפטרבטענה
ללא ראיה ,בכך שלתובע אין ראיה מספקת .שהרי יורשים שאינם טוענים ,אינם נפטרים
בכל הטענות שיכול היה המוריש לטעון .אילו סיבת הפטור בטענה הייתה שלתובע אין
ראיה מספקת ,לא היה צורך שהטענה תיטען ,בית הדין היה אמור לדחות את התביעה
בעצמו .
לכאורה,ניתןלהסביראתדבריהתוספותבכמהדרכים :
הדרך הראשונה :יש להבדיל בין מקרה שבו אין לתובע ראיות מספיקות ,שאז אין צורך
בטענת הנתבע כדי לפטור עצמו ,ורק אז 'טענינן ליתמי' ,למקרה שבו יש לתובע ראיות
מספיקות,והנתבעאינונפטרללאטענה.עלפיהסברזה',טענינן'פירושושישלביתהדין
ספקלגביראיותהתובע,גםללאטענהשלהיורשים .
עלפיההסברהמוצע,ההבדלביןטענת'פרוע'לטענת'מזויף'הואשביתהדיןמסופקשמא
החובנפרעגםללאטענהשלהנתבע,בניגודלכך,ביתהדיןאינוחושדששטרהואמזויף
עדשהנתבעיטעןכך .
עלהסברזהקשהמהקביעההשנייהשלהתוספות,שטענינןליתמי'פרוע'אףשלאטענינן
להם'מזויף',בשעהשתוספותמצייניםשהנתבעעצמונאמןלטעון'פרוע'רקבמיגושהיה
טוען 'מזויף' 17.כלומר ,טענת 'פרוע' בפני עצמה אינה מתקבלת כאשר לא ניתן לטעון
'מזויף'.אםכך,כיצדניתןלומרשביתהדיןמסופקשמאשטרנפרע,אףשאיןלוחשדשמא
השטרזויף,הריללאהאפשרותלטעון'מזויף'לאניתןלטעון'פרוע'! 
הדרך השנייה' :טענינן' היא תקנה לטובת היתומים ,תקנה זו חלה על טענות שכיחות .כך
יובןכיצדטועניםעבורהיתומים'פרוע'אףשאיןטועניםעבורם'מזויף'– כיווןשכךתקנו
חכמים .
ראיה נוספת להסבר זה נעוצה במושג עצמו – 'טענינן' – כלומר ,חכמים טוענים עבור
היתומים.דהיינו,ישצורךבטענהוהיאאכןנשמעהכביכולמפיהםשלחכמים .
דבריםדומיםכותביםהתוספות18בענייןטענתאונסוהחזרהשלפיקדון,ליורשישומר .

 .17נתיבות המשפט )פב ,קיצור כללי המיגו יד( כותב שהשומר נאמן לא בשל מיגו ,אלא מכיוון שלא חשש
להשאירשטרפיקדוןשהוחזרבידהמפקיד,שכןיכולהיהלטעוןשהפיקדוןנאנסולהיפטר.גםלגביטענת
'פרעתי'כנגדשטרלאמקוים,כותבנתיבותהמשפט )סט,ז(שנאמנותהנתבעאינהמפנימיגושהיהטוען
מזויף;אלאמפנישלאחששלהניחשטרלאמקויםשנפרעבידהמלווה,כיווןשידעשיוכללטעוןשהשטר
מזויף,אםיתבענוהמלווהפעםנוספת .
 .18תוספותב"בע,בד"המ"דנשבע;כתובותצב,בד"הדינא .
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טענתפרועבתוךהזמן 

הנתבע עצמו נאמן לומר ביום הפירעון שפרע בתוך הזמן ,בנמוקי יוסף הובאה דעת
הראב"דבענייןיורשיו– 
דדוקאהיכאדטעיןאיהו,אבלליתמידידיהלאטענינןלהו.

19



דהיינו ,לא טוענים ליורשים טענה זו .הגר"א 20מסביר זאת כחלק משיטת התוספות שלא
טועניםליורשיםטענהשאינהשכיחה .
כאשרהנתבעטועןשפרעבתוךהזמן,כתבהרא"ש שהתובענשבעונוטל,אףשאםהיה
21

תובעאתיורשיהלווה,והיהמוכיחשלאפרעלאחרהזמן–היהגובהבלאשבועה .
טענתמזויףכנגדשטרלאמקוים 

רבנואביגדורכותב– 
ורבנן הוא דאצריך קיום בשאר שטרות בתרי אפילו היכא דליכא הכחשה ,כדריש
לקיש,כגוןבבאליפרעשלאבפניואומיתומיםולקוחות,אובאבהרשאהדטענינן
מזויף ,ולא גבי עד דמקיים ליה בתרי… אבל היכא דאיכא הכחשה קמן ,אפילו
מדאורייתאבעיקיוםגמור,ואילאמקיימיחספאבעלמאהוא.

22



כלומר ,כאשר הנתבע או העדים טוענים שהשטר מזויף – יש לקיימו מדאורייתא .כאשר
יורשים או לקוחות נתבעים והם אינם יודעים אם השטר מזויף או לא – השטר כשר
מדאורייתאבלאקיום.במקרהזה,קיוםהשטרנדרשמדרבנן,כלומר,חכמיםתיקנותקנה
לטובתהיורשיםשדינםיהיהכאילוהמורישטעןשהשטרמזויף .
.3מיגו 

הבנתמושגהמיגומחייבתדיוןארוךומפורט,שאיןכאןמקומו23.הגר"ששקאפ24הציגשתי
אפשרויותלהבנתמיגו– 

 .19נמוקייוסףעלהרי"ףבבאמציעאנט,בד"הבעי .
 .20ביאורהגר"אחו"מעח,כא .
 .21רא"שבבאבתראא,ט .
 .22הגהותמרדכיקידושיןתקסט .
 .23ראה מאמרו של הרב יהודה יפרח" ,מיגו בתפר שבין ראיה וטענה" ,בקובץ זה ,עמ'  ,349שהרחיב את
היריעהבעניין.ככלל,דבריועוליםבקנהאחדעםהנטעןכאן .
 .24שערייושרב"מה .
דבריםדומיםכותבהגר"אוסרמןהי"ד)קובץשיעוריםב,ג(– 
דדין מגו יש לפרשו בשני אופנים :א .דהוא אנן סהדי שאומר אמת דמ"ל לשקר דהיה יכול לטעון
טענה טובה מזו… ב .י"ל דאינו מטעם אנן סהדי אלא שהוא דין נאמנות ,דבכח הנאמנות שיש לו
לטעוןטענהאחרתנאמןגםעלטענהזאתשהואטוען .
דבריו של הגר"א וסרמן בביאור השיטה השנייה ,הם בעצם הכלאה של שתי שיטות .מחד ,המיגו הוא
אובייקטיבי,מאידך,עדייןנעשהשימושבביטוי'נאמן',כאילוביתהדיןמאמיןלטוען .
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ולענ"דנראהעלפימהשבארנובמקוםאחרבענינאדמיגודמשמשלשניעניינים :
א.

פשוט לברר טענתהטוען דלא משקר ,דאי בעי לשקר הוה טעין באופן אחר,
הטובלויותר .

ב.

לחזק את חזקת הטוען ,כיון שהיה בכחו לזכות באופן אחר ,הוה הדבר
בחזקתויותר .

כלומר ,על פי האפשרות הראשונה המיגו הוא ראיה שהטוען דובר אמת .על פי ההבנה
השנייההמיגוהואסימןלכךשלתובעאיןראיה,והמוציאמחברועליוהראיה .
ניתןלדלותמשיטתהתוספותבמיגומספרפרטיםהמוכיחיםאתהטענה,שלדעתהתוספות
המיגוהואראיהעבורהטוען,כיווןשהיהיכוללשקרונמנעמכך.כלומר,העובדהשהטוען
לאשיקריוצרתראיהעבורו,ראיההבנויהכולהעלהימנעותומלטעוןטענתשקר .
כיווןשכך,במקריםשבהםלטועןלאהייתהאפשרותלשקר,איןלומיגו.ובמקריםשבהם
יש לו מיגו הוא יכול להוות ראיה לטובת הטוען ,ראיה שעשויה להגיע עד כדי הוצאת
ממון .
גישה זו הולמת את שיטת התוספות שטענת אדם לטובת עצמו משפרת את מצבו ,ובית
הדיןמאמיןלה.כיווןשכך,כאשרהטועןיכולהיהלטעוןטענהטובהיותר,ובמקומה טען
טענהגרועה–מצבונשארטוב.כיווןשבחרשלאלשקר,ביתהדיןמאמיןלוכאילוטעןאת
הטענה הטובה .וזאת ,בתנאי שאכן היה יכול ,אובייקטיבית וסובייקטיבית ,לטעון את
הטענההטובה .
מיגודהעזה 

התוספותמסביריםמדועמודהבמקצתאינונאמןבמיגושהיהכופרהכול– 
קאמר הכא שפיר חזקה דאין אדם מעיז לכפור הכל כל כך ,ולא הוי מגו ,דיותר
ברצוןהואמודהבמקצתהטענהדאינומעיזכלכך.

25



דהיינו ,מודה במקצת חייב שבועה ,ואינו נפטר במיגו שהיה כופר הכול ,כיוון שבהודאה
במקצתישפחותעזותפניםמאשרבכפירתהכול.הנתבעהעדיףטענהנוחהיותרמבחינה
נפשית,ולכן,אינונאמןשהיהיכוללהעזפניםולכפורהכול,ואיןלומיגו.

26



התוספותמניחיםשמיגוהואראיהשהטועןאינומשקר,שהריאילוהיהרוצהלשקרהיה
טוען טענה טובה יותר .ניתן לומר זאת ,רק כאשר אין לטוען מעצורים נפשיים המונעים
ממנולטעוןאתהטענההעדיפה.גישהזומיושמתעלידיתוספותבעשרותמקומות 27.

 .25תוספותכתובותיח,אד"המפני .
 .26תוספותבבאבתראנג,בד"הדברים)"ואיןלומר…"( .
 .27תוספותיבמותקיד,בד"המי;כתובותט,בד"הלא;יג,בד"ההשבתנו;יח,אד"האי,ד"המפני,ד"החזקה;
יט,א ד"ה מודה; כב,ב ד"ה תרווייהו; גטין נא,ב ד"ה מפני ,ד"ה אין; בבא קמא קו,ב ד"ה אבל; קז,א ד"ה
עירוב;בבאמציעאג,אד"המפני;ג,בד"הבכוליה;יג,בד"ההא;בבאבתראכט,אד"ההני;לא,בד"הוזו;
לד,אד"ההוי;מו,אד"האלא,ד"השפיר;קכח,בד"האבל;שבועותלב,בד"ההוה;מה,בד"המתוך,ד"ה
בעדים;כריתותיב,אד"האו .
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מהתוספות" 28מוכח"שמיגו"דהעזה"כלל"אינו"מיגו",ולכן"אינו"פוטר"את"הנתבע"מחיוב"שבועה"
ומחיוב "ממון" ,כך "טוען "גם "קצות החושן 29בפירוש התוספות .הרמב"ן קובע שמיגו דהעזה
פוטרמממון,אבלאינופוטרמחיובשבועה.שיטתותעלהלדיוןבסיכוםהמאמר .
לשיטת התוספות הימנעות הטוען מלשקר מעלה את קרנו בעיני בית הדין ,ולכן טענתו
הגרועה מתקבלת כאילו טען את הטענה הטובה .הנחת היסוד של התוספות היא שבית
הדיןמאמיןלטוען,וכשהואנמנעמלשקר–מצבומשתפרעוד .
טענהחלופיתשאינהידועהלטוען 

בענייןאישהשמכרהכתובתהכותבהרא"ש– 
…אם אמרה שנפרעה )=כתובתה( קודם המכר לא מהימנא במיגו דאי בעי מחלה
)=כתובתה לבעלה( דאין זהמיגו טוב… ואף לדברי המפרשים דכל מוחל שטר חוב
אינו חייב לשלם אלא דמי המכר ,מכל מקום ,כולי עלמא לאו דינא גמירי ,והיא
יראהלמחולשמאתתחייבלשלםכלהשטר…

30



כלומר,אישהשמכרהכתובתה ,וכשבאוהקוניםלגבותאתהכתובהמבעלהטענהשבעלה
פרעלהכתובתהקודםשמכרה–אינהנאמנת,אףשישלהמיגושיכלהלמחוללבעלהעל
החובכעת,ולגרוםהפסדלקוניהכתובה .
אמנם  ,כמה ראשונים סוברים שמוחל שטר חוב שמכר חייב לשלם לקונה רק את מה
ששילם ,ולא את השווי הנקוב .אולם ,כיוון שרוב האנשים סבורים שעל מחילה משלמים
את מלוא שווי השטר ,האישה מן הסתם חשבה שלא תרוויח כלום מטענה זו ,ולכן אינה
נאמנתלומרשמכרהכתובתהלאחרהפירעון,במיגושהייתהטוענתשמחלהעלהכתובה .
במילים אחרות ,הרא"ש פוסל מיגו משום שרוב בני האדם אינם בקיאים בדין ,ולא היו
טוענים טענה חלופית מסוימת .בכך צועד הרא"ש בדרכם של בעלי התוספות ,שהבינו
שהמיגו מבוסס על יכולתו הממשית של האדם לטעון טענה חלופית .כשם שמיגו דהעזה
אינו מיגו ,כיוון שמעצורים נפשיים מונעים מהאדם לטעון טענה שיש בה עזות פנים ,כך
טענהשאינהידועהלרביםאינהמסייעתלאדםשאינובקיבדין .
מיגולפטורמשבועה 

כאמור לעיל ,התוספות כותבים שמודה במקצת אינו פטור משבועה במיגו שהיה כופר
הכול,כיווןשזהומיגודהעזה.מכאן,שכאשרזהומיגוטוב,הואפוטרמשבועה.כךכותבים
תוספותבמפורש– 
אבל במקום שיכול להעיז ,כגון בבנו ואמר מנה לאביך בידי והאכלתיו פרס ,נאמן
במגודאיבעיכפרהכל…
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 .28תוספותבבאבתראה,א–ה,בד"הובא)בסופו( .
 .29קצות!החושן!עח,ה;וראהעודקצות!החושןפב,יד,בשםאחיו .
 .30רא"שכתובותט,כח .
 .31תוספותב"מג,אד"המפני;דבריםדומיםהובאובתוספותב"קקז,אד"העירוב,בשםריב"א .
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הנחת היסוד המסתתרת מאחורי קביעת תוספות שמיגו פוטר משבועה היא שטענה
מחוזקת במיגו היא ראיה לטובת הטוען ,ראיה המספיקה כדי לפטור משבועה .ובמילים
אחרות ,מיגו מחזק את הטענה של בעל הדין במידה כזו עד שרואים אותו כאילו הוא נשבע.
מיגולהוציאממון 

בתוספות כתוב –
ותירץ ר"י בר' מרדכי דלא אמרינן מיגו להוציא ממון…

32

כלומר ,ריב"םסובר שאי אפשר להוציא ממון על סמך מיגו ,זו גם דעת ר"י.

33

הרמב"ן סובר שבכל מקרה מיגו מספיק בכדי להוציא ממון –
ולענין הדין בגמרא עצמה תמה הוא ,למה לא יהא אדם נאמן לטעון על פה במגו
דיכול לתבוע בשטר…

34

הרמב"ן כותב שאדם שהציג שטר בבית דין והודה שהוא מזויף ,נאמן לטעון שהנתבע חייב
לו ,במיגו שהיה תובע בשטר .מדברי הרמב"ן משמע שמיגו הוא ראיה ,ולא רק סימן לחוסר
ראיה של הצד השני .לפיכך ,ניתן להסתמך עליו כראיה על מנת להוציא ממון.
נראה שהרמב"ן סובר שאדם יכול לשכנע את בית הדין בטענות בלבד ,עד כדי כך שבית דין
יוציא ממון על סמך האמון שהוא נותן בדברי הטוען .גם לדעת התוספות ,שמיגו לבדו אינו
מספיק בכדי להוציא ממון ,צריך לומר שמיגו מהווה ראיה ,שהרי הוא פוטר משבועה ,אלא
שאין די בכוחו כדי להוציא ממון.
מיגולהוציאנגדשמא 

ריצב"אכתב –
ובמקום שיש חזקה או ברי במקום )=נגד( שמא עם המיגו – אמרינן מיגו להוציא.

35

כלומר ,די במיגו כנגד טענת שמא בכדי להוציא ממון ,וזאת ,למרות שהתובע לא הציג שום
ראיה בפני בית הדין .בית הדין מאמין לתובע בשל המיגו ,ומשום שהנתבע אינו מציג גרסה
נגדית.
סיכום 

שיטת בעלי התוספות במיגו מבוססת על ההנחה שלטענת אדם עבור עצמו יש עוצמה ,כיוון
שבית הדין מאמין לה ,והיא משנה את הדין מכפי שהיה ללא טענה .לפיכך ,כאשר אדם
יכול היה לטעון טענה שהייתה פוטרת אותו ,הוא נאמן כאילו טען.

 .32תוספותב"בדףלב,בד"האמאי .
 .33תוספותב"בלב,בד"הוהלכתא .
 .34רמב"ןב"בלב,בד"האמאי .
 .35הגהות(מרדכיבבאמציעאתטז .
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נאמנות זו קיימת רק כאשר הייתה לאדם יכולת ממשית לטעון את הטענה .אבל אם לא
היהיכוללטעוןאתהטענההחלופיתכיווןשלאידעשהיאתועיל,אוכיווןשלאהיהמעז
פניו–איןלומיגו .
עוצמתהנאמנות,לדעתתוספות,מספיקהכדילפטוראדםמשבועה .אולם,איןבהדיכדי
להוציאממון.לעומתם,הרמב"ןסוברשמיגוכשלעצמומספיקבכדילהוציאממון .

ג.שיטתהרמב"ם–איןלטענהכוח 
הרמב"ם סוברשאיןמשמעותלטענותאדםעבורעצמו 36במקוםשבוישראיותוחזקות.רק
במצבשלריקראייתימוחלטאדםנאמןבטענהשטעןעבורעצמו,כשאיןטענהנגדית .
לדעתהרמב"םכאשראדםנפטרבטענהללאראיה,בעצםאיןלתובעראיותמספיקות,וגם
ללא טענת הנתבע הוא היה נפטר .בית הדין שואל את הנתבע לגרסתו ,אף שלתובע אין
ראיה,שמאהנתבעיודהשהואחייב .
שיטתהרמב"םבולטתעלרקעדבריהתוספותשהובאולעיל.במספררבשלמקריםקבעו
התוספות ,שיש הבדל גדול בין נתבע שטען שהוא פטור לנתבע שלא טען זאת ,גם כאשר
לאניתןלראותבשתיקההודאה.כךבדינינפשות)גמלאפרחא(,וכךביורשים .
כפי שנראה מיד ,בכל המקרים שבהם קבעו התוספות שהנתבע הפסיד כאשר לא טען
שהואפטור,הרמב"םסברשהנתבעאינומפסיד,והדיןנשארכפישהיהאילוהיהטוען.כל
זאת,פרטלמקריםשבהםשתיקתהנתבעמתפרשתכהודאה .
גמלאפרחא 

הרמב"םכותב– 
וכן אם העידו שנים ואמרו :בבקר הרג זה את הנפש בירושלים ,ובאו שנים ואמרו
להן :ביום זה בערב הייתם עמנו בלוד ,אם יכול אדם להלך אפילו על הסוס
מירושלים ללוד מבקר עד ערב – אינן זוממין ,ואם לאו – הרי אלו זוממין ,ואין
אומריןשמאכרקלביותרנזדמןלהןוקפלואתהדרך,אלאבדברהמצויהידועלכל
משעריןלעולםומזימיןאותן.
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כלומר,הרמב"םפוסקשביתהדיןבודקהאםייתכןשהעדיםהמוזמיםהגיעוממקוםשבוראו
אתהרצחלמקוםשבונראועלידיהמוזמים.אםהדבראינוסביר–העדיםהמוזמיםיהרגו .
הרמב"םלאהזכירשהעדיםהמוזמיםייפטרואםיטענושנזדמןלהם"כרקלביותר".נראה
שהסיבה היא שלא ייתכן ,לדעת הרמב"ם ,לפטור אדם מעונש ,לאחר שהובאו ראיות
מספיקותכנגדו,רקמשוםשהואטועןשהואחףמפשע .

 .36בעניין יוחסין ,מצינו שני מקרים שבהם פוסק הרמב"ם )איסורי ביאה טו ,יז יט( שמעמדו של היילוד
משתנהלאחרשאמוטוענתשלאזינתה,אושהתעברהמנכרי.ואיןזההמקוםלהאריך .
 .37רמב"םעדותיט,א .
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.1מיגו 

כפישנכתבלעיל,עיוןבסוגייתמיגודורשאריכותדבריםשאיןזהמקומם,אולם,דיבעיון
במספרהלכות,בכדילקבועשהרמב"םחלקעלהתוספותבהבנתדיןמיגו.לדעתהרמב"ם
העובדה שהנתבע יכול היה להיפטר בטענה חלופית היא סימן לכך שלתובע אין ראיה.
דבריםדומיםהובאולעילבשמושלהגר"ש שקאפ38,שהסבירשתפקידושלהמיגוהוא– 
לחזק 39את חזקת הטוען ,כיון שהיה בכחו לזכות באופן אחר ,הוה הדבר בחזקתו
יותר .
מיגודהעזה 

כאמור לעיל ,התוספות קובעים שמיגו דהעזה אינו מיגו .הנחת היסוד של התוספות היא
שמיגוהואראיהלטובתהנתבע,ולכןרקכאשרישלנתבעאפשרותלטעוןטענהחלופית,
הואנאמןשלאשיקר .
הרמב"ם אינו מזכיר בשום מקום שמיגו פסול כאשר לנתבע היו מעצורים נפשיים שהיו
מונעים ממנו לטעון את הטענה החלופית .מכאן שהרמב"ם מבין שמיגו הוא סימן לכך
שלתובע אין ראיה ,ולכן הנתבע נאמן אפילו כאשר הוא טוען טענות לא-סבירות .רוצה
לומר ,מיגו אינו ראיה לכך שהנתבע דובר אמת ,אלא סימן לכך שלתובע אין ראיות
מספיקות .
לפיכך,בכלמקרהשבויכולהיההנתבעלהיפטרבטענהללאראיה,הרישלתובעלאהיו
ראיותמספיקותוכלהחיובמתבססעלהודאתהנתבע.כיווןשהנתבעכופרבתביעהמטעם
אחר–הנתבעפטור .
מיגולפטורמשבועה 

מכאןברורמדועהרמב"םסוברשמיגואינופוטרמשבועה .
המפקיד או המשאיל או המשכיר את חבירו בעדים או שלא בעדים – דין אחד יש
להן ,כיון שהודה זה מפי עצמו ששמר לו או ששאל ממנו ,הרי זה נשבע שבועת
השומרין.שאיןאומריםמיגולפוטרומשבועה,אלאלפוטרומלשלם.
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הדבר מסתבר ,שהרי מיגו אינו ראיה לטובת הנתבע ,אלא העדר ראיה לתובע .לפיכך,
במקוםשבוהנתבעחויבלהביאראיה–כלומר,להישבע–מיגו,שאינוראיה,אינומועיל .
מיגולהוציא 

כמובן ,שלשיטת הרמב"ם מיגו אינו ראיה מספקת להוציא ממון ,כיוון שהוא כלל אינו
ראיה.ואכןהרמב"םכתב– 
 .38שערייושרב"מה .
 .39הגר"ששקאפכתב":לחזקאת…",אולם,איןכוונתולדבריהטוען,אלאלמצבהאובייקטיבישלהראיות,
שמאפשרלהיפטרבטענהחלופית .
 .40רמב"םשכירותב,ח .
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…שאין לנו לומר מגו אלא לפטור את האדם מחוב ,לא שיגבה מהאחרים
בטענתו… 41
אולם,במקוםשבוישלתובעראיה,אלאשהנתבעמערערעליה,מיגושלהתובעהואסימן
לכךשלנתבעאיןראיהנגדית.כפישפוסקהרמב"ם– 
הוציאעליושטרמקוייםשישלועליומנהואמרלוהלוה :הלאפרעתיךבפניפלוני
ופלוני,ובאואלווהעידושפרעואבללאהזכירלואתהשטר ,ואמרלוהמלוה :כן
הואשפרעת,אבלחובאחרפרעתשהיהליאצלך–הריבטלהשטר .
במה דברים אמורים – כשהעידו שנתן לו בתורת פרעון .אבל אם ראוהו נותן לו
מעותולאידעואםהואבתורתפרעוןאובתורתפקדוןאובתורתמתנה ,אםאמר
בעלהשטרלאהיודבריםמעולם– הריהוחזק כפרןובטלהשטר ,ואםאמרפרעון
שלחובאחרהוא– הריזהנאמןונשבעונוטלמהשבשטר ,שהרילאפרעובעדים,
מתוךשיכוללומרמתנהנתנםלינאמןלומרפרעוןשלחובאחרהן.
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כלומר,בחלקהראשוןכתבהרמב"םשהתובעבשטראינונאמןלומרשקיבלכסףעבורחוב
אחר ,כאשר יש לנתבע עדים שפרע .בחלק השני הוא כתב שאם העדים יודעים שהנתבע
נתןלתובעכסף,אבלאינםיודעיםשכוונתוהייתהלפרועאתהחוב– התובענאמן,במיגו
שהיהאומרשקיבלאתהכסףכמתנהולאכפירעון .
במקרה זה ,המיגו מועיל לתובע להוציא ממון ,כיוון שלתובע יש ראיה כשרה – שטר,
והמיגו הוא סימן שלנתבע אין ראיה נגדית ,כיוון שהעדים לא יודעים לומר בוודאות
שנתינתהכסףהייתהעבורהחובשבשטר .
.2חוששיםליורשים,ללקוחותולערב 

שיטתהרמב"םהיאשבכל מקרהשהמורישהיהיכוללהיפטרבטענה,גםיורשיו פטורים.
כפישנטעןלעיל,טעםהדברהוא,שגםהמורישלאנפטרבשל טענתו,אלאמפנישלתובע
לא היו ראיות מספיקות ,ומכאן שהיורשים פטורים מאותה הסיבה .כך כותב הגר"ש
שקאפ – 
ודוגמאאחתנביאבזה,דמצינודטענינןליורשיםטענהשהיהאביהםיכוללזכותעל
ידי מיגו ,כמו החזרתי )=את הפיקדון( מיגו דנאנסה… דכיון שהיה בכח אביהם
לזכות בדבר על ידי אמירה גרידא בלא ראיה ועדים מן החוץ ,חשבינן הדבר כבר
בחזקתו ,ואין הדבר צריך בירור וסגיא כטענה בלא בירור ,דהכלל הוא ,שהמוציא
מחברועליוהראיה,ומשוםהכיטענינןליורשיםבלישוםראיהוהוכחה,ואכמ"ל.

 .41פירושהמשניותלהרמב"םשביעיתי,ה .
 .42רמב"םמלוהיד,ט,וכןשמיטהט,כו .
 .43שערייושרב"מסימןה .
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כלומר ,כיוון שהממון בחזקת היורשים והתובע לא הביא ראיה מספיקה ,היורשים אינם
צריכיםלהוכיחאתזכותם,והםנפטריםבלאטענה 44.
שמאולאטענינן 

יש לציין ,שכאשר הרמב"ם כותב שהיורשים פטורים ,הוא מנמק זאת בכך שיש חשש
"שמא"אירעכךוכך,ולאבכךש"טועניםליורש".השימושבנימוק"ישחשששמא",מעיד
על כך שהרמב"ם לא רואה צורך בתקנה כדי לפטור את היורשים מתשלום ,אלא סובר
שישנוספקלביתהדיןגםללאתקנה .
שמאפרוע 

הרמב"םכותבשאיןגוביםמיורשילווהכאשרישחשששמאהלווהפרעבחייו– 
…אםבאועדיםשהיהחייבלזהמנהאובפנינוהלוהו,אינוגובהמןהיורשכלום,שמא
פרעו,שהמלוהאתחבירובעדיםאיןצריךלפרעובעדים…
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הרמב"ם 46מתנסחבאותואופןגםכאשרערבשלהלווהתובעאתיורשיהלווה.כךכותב
הרמב"ם47גםבענייןטריפהמלקוחות 48.
שמאמזויף 

בניגוד לתוספות ,שכותבים שלא טוענים עבור יתומים 'מזויף' ,כותב הרמב"ם שחוששים
שמאהשטרשהוצאכנגדהיורשיםמזויף– 
יורש קטן שהיה שט"ח לאביו ויצא עליו שובר אחר מיתת אביו – אין קורעין את
השטר ואין מגבין בו עד שיגדלו היתומים ,שמא שובר זה מזוייף הוא ולפיכך לא
הוציאוהלוהבחייאביו.
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כלומר,גםבענייןטענתמזויף,איןהבדלביןנתבעשטעןכך,ליורשיושלאטענוכך,ובית
הדיןחששלכךעבורם .
שמאנמחל 

בענייןאלמנההתובעתמזונותללאכתובה,כותבהרמב"ם– 
אלמנהשאיןשטרכתובהיוצאמתחתידהאיןלהמזונות ,שמא מחלהכתובתהאו
מכרהאומשכנהאותה,ואע"פשלאטעןיורש–אנו"טוענין"לו",ואומריםלה:הביאי
כתובתיךוהשבעיוטלימזונות,אלאאםאיןדרכםלכתובכתובה.
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 .44חשובלהעירשקצותהחושן )עה,טז;קלג,ז(הביןאתהרמב"םבדיוקלהיפך,ולדבריו,היורשפטורמפני
תקנתחכמים.אולם,לענ"דמהראיותהמובאותלקמןניתןלהביןגםאחרת .
 .45רמב"םמלוהיא,ו .
 .46רמב"םמלוהכו,ו .
 .47רמב"םמלוהטו,ו .
 .48ברוחזוטעןהש"ך)חו"מלט,כד(שלדעתהרמב"ם,אםנתבענאמןלטעון'פרוע'כנגדפסקדין,גםיורשיו
פטורים .
 .49רמב"םמלוהיז,ח .
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כאן מדובר ביורש הנתבע ,ולכן מובן מדוע הרמב"ם השתמש בנימוק "שמא מחלה" ,כיוון
שבית הדיןעצמומסופקבעניין.הרמב"םהוסיףש"אנוטועניןלו",ומבהיריםלאלמנהאת
התנאיםלקבלתהמזונות .
שמאמכר 

בענייןהתובעאתחברובטענהשקנהרכוששנגנבמהתובעכותבהרמב"ם– 
היה בעלהביתעשוילמכוראתכליוולאהיומדבריםהעשוייןלהשאילולהשכיר
אע"פ שיצא לו שם גניבה בעיר והוכרו כליו אינו מחזירן מיד הלקוחות שמא הוא
מכרןלאחרים.

51



כלומר,ישצורךשהתובעיביאראיהשהרכושהמדוברנגנבמהתובע,ולא,ישחשששמא
התובעמכראתהרכוש,למישמכרלנתבע .
טענתשלי 

הרמב"םכותב– 
היה )=החפץ שנמצא( בתוך הכותל מעות או לשונות של זהב שאין שם מוכיח,
מחציוולחוץשלמוצא,מחציוולפניםשלבעלהבית .
ויראה לי שאין הדברים אמורים אלא בשטען בעל הבית שהמטמון שלו או שהיה
יורש ,שאנו טוענין לו שמא של אביו הן ,אבל אם הודה שהן מציאה הרי הן של
מוצאן…
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כלומר ,אין הבדל בין התובע את המוצא ,ליורשו .התובע זוכה בטענה שהחפץ שלו ,וגם
היורש זוכה ,כיוון שהאבדה נמצאה בכותל היורשים ,אי אפשר להוציא מהם ממון ללא
ראיה .
טענתמציאהאומתנה 

במקרהאחדבלבדנראהשהרמב"םמחייביורשיםכאשרהמורישהיהנפטרבטענה,אולם
מקרהזהשונהבאופןמהותימהדיניםהרגילים .
בגמרא 53נאמר שכאשר התובע טוען שהוא הפקיד אצל אדם שנפטר חפץ ונתן סימנים,
והנפטר אינו אמוד להיות בעלים על חפץ כזה – מוציאים אותו מיד היורשים .התוספות
קובעיםשאילוהמורישהיהחיוהיהטועןשקיבלאתהחפץבמתנה–הואהיהנאמן.
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 .50רמב"םאישותיח,כג .
 .51רמב"םגניבהה,יא .
 .52רמב"םגזלהטז,י-יא .
 .53כתובותפה,ב .
 .54בענייןזהכתבהרי"ף)בבאמציעאכה,ב(– 
ושמעינןמיניהדאיאפקידאינישגביחבריהמידיואיתליהסהדידהאימידיבעיניהאפקדיהגביה
– שקילליהואפילומיתמי ,וליתלהוליתמילמיטען :דילמאבתרהכיזבניהאבונןמינך; ואיןהכי
נמידכיאיתיהבחייםולאיכיללמיטעןדהדריתזבינתיהמינך .
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הרמב"םפוסקאתהדיןכך– 
הפקיד אצל חבירו בעדים ובאו עדים שזה החפץ בפנינו הפקידו אצלו ,אין השומר
יכול לטעון ולומר חזרתי ולקחתיו ממנו או נתנו לי במתנה ,לפיכך אם מת השומר
מוציאיןהפקדוןעצמומןהיתומיםבלאשבועה .
ולא עוד אלא מי שבא ואמר :כך וכך הפקדתי אצל אביכם ,ונתן סימנין מובהקין
ונמצאהפקדוןכמושאמר ,והיהיודעהדייןשלאהיההמתאמודשזההפקדוןשלו
– יש לו לדיין הזה לתת הפקדון לזה שנתן סימניו ,והוא שלא יהיה המפקיד רגיל
להכנסאצלזהשמת .אבלאםהיהרגילליכנסאצלו – שמאשלאחרהואוהכיר
הסימניןשלו…
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מדבריהרמב"ם,שמפרידביןמקרהשבוישעדים,לתביעתיורשים,שבהלאמזכירעדים,
עולה שהוא מבין שלמרות שאין עדים על ההפקדה ,היתומים מפסידים .למרות שאם
המורישהיהחיוהיהטועןשהחזיר–הואהיהנאמן .
כךמבארהמגידמשנהאתהמקרההשניהמובאברמב"ם– 
ובאורם לדעת רבנו שלא היו שם עדי פקדון כלל אלא שנתן סימנין מובהקין ,והאב
ידוע לדיין שלא היה אמוד ,וזה התובע לא היה רגיל להכנס בבית המת ,ובהתחבר
שלשת ענינים אלו אמר שינתנו לו .ואפשר לדעתו שאלו היה האב קיים והיה טוען
לקחתי,כיוןשאיןשםעדיפקדוןוראהאיןמוציאיםמידו,אבלאיןטועניןליתומים… 
כלומר ,לדעת המגיד משנה ,במקרה השני מדובר שלא היו עדים ,ואילו היה המוריש חי
היהנפטרבטענת'לקחתי',בניגודליורשיו .
עלמנתלהביןמדועדווקאבמקרהזהישהבדלביןנתבעליורשיו,יש לעייןבהלכהאחרת
שבהעוסקהרמב"םבמקרהזה– 
…וכןמישבאוטעןשישלופקדוןאצלפלונישמתבלאצואה,ונתןסימניןמובהקין,
ולאהיהזההטועןרגיללהכנסבביתזההאיששמת–אםידעהדייןשזההמתאינו
אמודלהיותלוחפץזהוסמכהדעתושאיןזההחפץשלמת – מוציאומןהיורשין
ונותנולזההאמודבוונתןסימנים .וכןכלכיוצאבזה ,שאיןהדברמסוראלאללבו
שלדייןלפימהשיראהלושהואדיןהאמת .אםכןלמההצריכהתורהשניעדים?
שבזמןשיבואולפניהדייןשניעדיםידוןעלפיעדותן ,אע"פשאינויודעאםבאמת
העידואובשקר.
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כלומר,הרי"ףהסיקמדבריהגמראשבמקרהשבוישלתובעעדיםשהואהפקידאתהחפץהמדובראצל
המוריש,הואמוציאאותםמידיהיורשים.במקרהכזה,גםהמורישעצמוהיהחייבלהחזיראתהחפץ,
ולא היה יכול להיפטר בטענה כל שהיא .במילים אחרות ,לדעת הרי"ף ,גם במקרה זה אין הבדל בין
היורשיםלמוריש–שניהםאינםנפטריםללאהבאתראיה.כךהביןהרמב"ן)כתובותפה,בד"החדא(את
דבריהרי"ף .
 .55רמב"םשאלהו,ד .
 .56רמב"םסנהדריןכד,א-ב .
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כלומר ,במקרה זה הדין נפסק למרות שאין לתובע ראיה ,על פי אומדן דעתו של הדיין.
בהמשךכותבהרמב"םשבימינואיןדייןרשאילדוןעלפיאומדןדעתו.במיליםאחרות,גם
במקרה היחיד שבו מבחין הרמב"ם בין מוריש ליורשיו ,הדבר אינו מהווה חלק מדיני
הראיותהרגילים,אלאדיןהמבוססעלאומדןדעת .
.3טועניםליורשים 

במספר מקרים נוקט הרמב"ם לשון "טוענים ליורשים" .במקרים אלו יש צורך בתקנה
שתפטוראתהיורשיםמתביעה,כיווןשללאתביעהאיןביתהדיןנזקקלדוןבעניין .
תביעתשבועתהיסת 

בענייןאדםאשרהוציאמביתחברוכליםבאופןחשוד,ומת,כותבהרמב"ם– 
אפילומתזהשהכליתחתידו– מוציאיןאותומידהיורשבלאשבועה ,שכיוןשאין
לאביו לטעון שלקחו או שהוא משכון כך אין זה יכול להשביעו ,ואם טען היורש
טענתודאי ,ואמר :בפנינתנולאביאומכרולו ,הריבעלהביתנשבעהיסתכשאר
כלהנשבעין .
וכבר בארנו )טוען ונטען ח ,ג( שיש מי שהורה שישבע בעל הבית היסת ואחר כך יחזיר
כליומידהיורש,ואיןדעתינוטהלזה.
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כלומר ,לדעת הגאונים בית הדין תובע עבור היורש מבעל הבית להישבע היסת ,אולם,
הרמב"םחולקעלכך.דעתהגאוניםבטענתודאימבוססתעלתקנה,שהריאיןחיובשבועת
היסתללאטענתודאי.לעומתזאת,הרמב"ם,לשיטתועדכה,סוברשיורשאינוזכאיליותר
ממה שאביו היה זכאי ,ולכן כאשר היורש אינו תובע בטענת ודאי – הוא אינו יכול לדרוש
מבעלהביתלהישבע.
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בשני מקרים ,העוסקים בחיוב מזונות לאלמנה ,כותב הרמב"ם שיש הבדל בין יורשים
למוריש,לטובתהיורשים.כלומר,במקוםשבוהמורישהיהחייבלשלם,היורשיםפטורים.
גםדיןזההואבוודאיתוצאהשלתקנהלטובתהיורשים .
מזונותלאישהשבעלההלךלמדינתהים 

כותבהרמב"ם– 
ישמןהגאוניםשהורהשאיןפוסקיןמזונותלאישהשהלךבעלהאושמתבעלהעד
 .57רמב"םטועןונטעןט,ה .
 .58לגבי חנווני שהצטווה על ידי מעסיק להאכיל את הפועלים ,וטען החנווני שכך עשה ,והפועלים טוענים
שלא קיבלו ,נפסק )רמב"ם מלוה טז ,ה; שולחן $ערוך חו"מ צא ,א( ששניהם נשבעים ונוטלים .הרמב"ם
)שם(הוסיף,שאםהחנווניאוהפועליםמתו,השנינוטלבלאשבועה.הש"ך)$חו"מצא,י(התקשהכיצד
ייתכןשחנוונייטולבלאשבועה,הרייורשיהפועליםיכוליםלתבועאתהמעסיק,ותירץ,שמדוברבפועל
גרשאיןלויורשים.לאורהאמורלמעלהניתןלתרץ,שלדעתהרמב"םיורשיפועלאינםגוביםמהמעסיק,
כיוון שאינם תובעים בטענת ברי ,וכשם שפועל אינו גובה בטענת שמא ,כך גם יורשיו .במילים אחרות,
מעמדם של היורשים הוא כשל המוריש ,ולעניין תביעה ,בוודאי שיש צורך בטענת ברי של התובע ,או
בראיה,ולכןיורשיתובעללאראיה–מפסידים .
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שיהא שטר כתובה יוצא מתחת ידה ,ואם לא תוציא שטר כתובה אין לה מזונות,
שמאנטלהכתובתהמבעלהאומחלהלוכתובתהשאיןלהמזונות,כמושיתבאר .
ויש מי שהורה שפוסקין לה מזונות בחזקת שלא נטלה ולא מחלה ,ואין מצריכין
אותהלהביאכתובה,ודעתינוטהלזהבמישהלךבעלה,הואילוישלהמזונותמן
התורה .
אבל אם מת בעלה – אין לה מזונות עד שתביא כתובה ,מפני שהיא אוכלת בתקנת
חכמים,ועודשניזונתמנכסייורשים,ולעולם59טוענין$ליורש.
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כלומר,כאשראישהתובעתשביתהדיןיפסוקלהמזונותמנכסיבעלהשהלךלמדינתהים
–פוסקיםלה,כיווןשחזקתהשלאמחלהולאנטלה.לעומתזאת,אםמתבעלהשלהאישה
איןפוסקיםלהמזונותמשתיסיבות :
.1

מזונותלאלמנההםדרבנן .

.2

טועניםליורשים .

במקרה זה ,ברור שלדעת הרמב"ם יש תקנה לטובת יורשים ,תקנה שאינה קיימת לטובת
אדםשאינוכאן.ומכאןההבדלשביןגבייהמנכסימישהלךלמדינתהים,לגבייהמיורשיו .
מזונותלאישהשספקהתגרשה 

בעניין מזונות לאישה שספק התגרשה יש עדיפות ליורשים על פני המוריש ,כפי שפוסק
הרמב"ם– 
האשהשהיהלהספקגירושיןומתבעלה – אינהניזונתמנכסיו,שאיןמוציאיןמיד
היורשמספק,אבלבחייבעלהישלהמזונות,עדשתתגרשגירושיןגמורין.
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נראהשגםבמקרהזהישתקנהלטובתהיורשים,תקנהשלאקיימתביחסלמוריש .
.4בריושמא 

הרמב"ם סובר שבברי ושמא – הולכים אחר ראיות וחזקות ,ולא אחר טענות הצדדים .רק
במקרהשבואיןראיותואיןחזקותישמשמעותלטענות .
ספקלמיהתקדשה 

בעקבותהמשנה62פוסקהרמב"ם– 
אמרהאב :אינייודעלמיקידשתיה ,ובאאחדואמר :אניהואשקידשתיה ,נאמןאף
לכנוס,ואינוצריךקידושיןאחרים.
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 .59במקוםאחדנוסףבלבדהתנסחהרמב"ם)שלוחיןז,א(באופןזה–"ולעולםטועניןליורש" .
 .60רמב"םאישותיב,יח .
 .61רמב"םאישותיח,כה .
 .62קידושיןסג,ב .
 .63רמב"םאישותט,יב .
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במקרה זה ,האישה היא בחזקת מקודשת ,אלא שלא ידוע למי .ולכן ,נאמן כל אדם לומר
שהואקידשאתהאישה,כיווןשבדבריוהואאינוסותרחזקה .
לוויתיואינייודעאםפרעתי 

הרמב"םפוסקכך– 
מנהישליבידךבודאי ,והנתבעאומרכןהיהלךבידיאבלאינייודעאםהחזרתי
לך או עדיין לא החזרתי לך – חייב לשלם .ולא ישבע התובע כלל אפילו שבועת
היסת,מפנישהואיודעבודאישהואחייב ,והריזהטועןאותוטענתודאיונסתפק
אםנפטראולאנפטר,וכןכלכיוצאבזה .
אבל אם אין לו תובע והודה מעצמו ואמר גזלתיך או הלויתני מנה ,אביך הפקיד
אצלימנהואינייודעאםהחזרתיואולאהחזרתיו,אינוחייבלשלם,ואםבאלצאת
ידישמיםחייבלשלם.
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הרמב"ם מסביר שב'לוויתי ואיני יודע אם פרעתי' הנתבע חייב משום שמתקיימים שני
תנאים :
.1

החיובודאי,והפירעוןמסופק–עלפיהודאתהנתבע .

.2

ישתובע .

לכאורה משמע ,שגם לשיטת הרמב"ם יש לטענת התובע משמעות .אולם נראהשההסבר
הואשאילולאהייתהתביעההיההנתבעבגדרמשיבאבדה,שפטור 65.

ד.סיכוםופסיקתההלכה 
התוספותסוברים שביתהדיןמאמיןלטענתאדםעבורעצמו,ולכןבמקרים מסוימיםאדם
שהיהבחזקתחיובעלפיהראיותשהוצגוכנגדו,יכוללהיפטרבטענה .
הרמב"ם סובר שטענה של אדם לטובת עצמו אינה פוטרת אותו ,כיוון שבית הדין אינו
מאמיןלטענתאדםעבורעצמו.במקריםשבהםאדםנפטרבטענההסיבההיאשלתובעאין
דיראיות,ולכןכשהנתבעאינומודה–הואפטור .
גמלאפרחא 

הדוגמה המובהקת ביותר היא עדים שהעידו על רצח שהתרחש במקום א' בבוקר ,ובאו
שנייםואמרושאותםעדיםהיועמםבערבו שלאותויוםבמקוםב',ואיןאפשרותלהגיע
ממקוםא'למקוםב'בפרקהזמןהאמור– הרישהעדיםהראשוניםמוזמים,וביתהדין אינו
חושששמאהגיעולמקוםב'בעזרתגמלפורח .
על כך כותבים התוספות שאםהעדים טוענים שהגיעו למקום ב' בגמל פורח – הם יינצלו
ממוות,ואםישתקו–ייהרגו .

 .64רמב"םטועןונטעןה,ט .
 .65רמב"ם טועןונטעןד,ה .
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במקרה זה ,מדובר בדיני נפשות ,שבהם אדם אינו נענש על פי הודאתו ,ובכל זאת ,כיוון
שהעדיםלאטענושהגיעובגמלפורח–הםודאיזוממים,ונהרגים,ואםיטענושהםפטורים
– ייפטרו .בניגוד לכך ,הרמב"ם מביא את הגמרא כפשוטה ,שעל פיה במקרה כזה העדים
לאייפטרובטענה .
נראהשהתוספותסובריםשביתהדיןמאמיןלטענתהעדים,ולדעתהרמב"ם,ביתהדיןאינו
מאמיןלטענתהעדים,וכיווןשישראיותכנגדם–הםחייבים .
.1מיגו 

נחלקו הראשונים האם מיגו הוא ראיה לטובת הטוען ,או שהוא סימן שלבעל דינו אין די
ראיות.התוספותסוברים,לשיטתם,שביתהדיןמאמיןלכלטוען,ומאמיןעודיותרלאדם
שנמנע מלומר בשקר טענה טובה ,ובמקום זאת אומר טענה גרועה .לעומת זאת ,הרמב"ם
סובר שהעובדה שהטוען יכול היה להיפטר בטענה חלופית מוכיחה שלתובע אין ראיות
מספיקות .
פסילתמיגומטעמיםסובייקטיבים 

התוספותמניחיםשמיגוהואראיהשהטועןאינומשקר,שהריאילוהיהרוצהלשקרהיה
טוען טענה טובה יותר .ניתן לומר זאת ,רק כאשר אין לטוען מעצורים נפשיים המונעים
ממנולטעוןאתהטענההעדיפה.גישהזויושמהעלידיהתוספותפעמיםרבות .
ברוחזופוסלהרא"שמיגומפנישרובבניהאדםאינםבקיאיםבדין,ולאהיוטועניםטענה
חלופיתמסוימת .השולחןערוך 66פסקכדעתהרא"שאךלאמטעמו,ואילוהש"ך 67חלקעל
הרא"ש .
בניגוד לכך ,הרמב"ם אינו מזכיר בשום מקום שמיגו נפסל בשל מעצורים סובייקטיביים של
הטוען.מיגוהואסימןלכךשלתובעאיןראיות,ולפיכך,הנתבעייפטרבכלמקרהשלאיודה .
מיגוכראיה 

התוספות כותבים שמיגו ,שאינו מיגו דהעזה ,פוטר משבועה .לשיטתם מיגו ,מהווה ראיה
לטובתהטוען,הפוטרתאותומלהישבע.הרמב"םחולקעלכך,וכךנפסקבשולחןערוך.
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הרמב"םכותבשמיגואינומספיקבכדילהוציאממון,שהרילשיטתומיגוכללאינוראיה.
בתוספות מובאת דעה זו ,ונראה שלדעת התוספות מיגו הוא אמנם ראיה ,אך לא ראיה
מספיקהבכדילהוציאממון .

 .66שולחן ערוך אה"ע קה ,ב .כיוון שלדעת השולחן ערוך )סו ,לה( מוחל שטר חוב מכור משלם את שוויו
כשעת המחילה ,לפיכך ,האישה אינה נאמנת לומר שמכרה שטר פרוע במיגו שהייתה מוחלת ,כיוון
שאילו הייתה מוחלת הייתה משלמת את שוויו בשעת המחילה ,הגבוה ממה שקיבלה כשמכרה את
השטר .
 .67ש"ךחו"מסו,נו .
 .68שולחןערוךחו"מעב,יז;צג,ב;רצו,א)במפורש( .
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הרמב"ן !חולק!על!כך!,וסובר!שמיגו!הוא!ראיה!מספיקה!בכדי!להוציא!ממון!.הרמ"א! 69מביא!
את!שתי!הדעות!,והש"ך!70פוסק!שניתן!לומר!"קים!לי"!כדעת!הרמב"ן!,לאחר!תפיסה! !.
ריצב"א !כותב !שמיגו !כנגד !טענת !שמא !מספיק !בכדי !להוציא !ממון! ,וזאת! ,למרות !שהתובע!
לא!מציג!שום!ראיה!בפני!בית!הדין!.כך!פוסקים!גם!הש"ך!71ונתיבות'המשפט.
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שיטתהרמב"ן 

לאחר !שהוצגו !שיטות !הרמב"ם !והתוספות !ניתן !להבין !את !שיטת !הרמב"ן! .הרמב"ן !כותב!
73

שמיגו!דהעזה!אינו!פוטר!משבועה!,אבל!הוא!פוטר!מממון!– !
דכי !אמרינן !התם !ההוא !מגו !)=דהעזה( !לאיפטורי !ממונא! ,אבל !לא !אלים !לאיפטורי!
משבועה… !
ההיגיון!שמאחורי!קביעה!זו!הוא!שכאשר!התובע!אינו!מציג!ראיות!משכנעות!–!הנתבע!פטור!
בכל!מיגו!.במקרה!כזה!המיגו!הוא!סימן!להעדר!הראיות!המספיקות!,והוא!אינו!ראיה!,ולכן!
גם !מיגו !דהעזה !מועיל! .לעומת !זאת! ,כאשר !נטל !הראיה !מוטל !על !הנתבע! ,למשל! ,כאשר!
התחייב!שבועה!,הוא!ייפטר!במיגו!שיהווה!ראיה!,ולא!במיגו!דהעזה! !.
במילים !אחרות! ,הרמב"ן !מקבל !גם !את !שיטת !הרמב"ם !וגם !את !שיטת !התוספות! .לדבריו!
במקרים !מסוימים !אין !צורך !בטענה !כדי !להיפטר! ,די !בכך !שבעל !הדין !לא !הביא !די !ראיות!
לזכותו!.בחלק!מהמקרים!שבהם!צריך!אדם!להביא!ראיה!לטובת!עצמו!,הוא!יוכל!להסתפק!
במיגו!,כך!למשל!,במיגו!להוציא!.הש"ך!74פוסק!כדעת!הרמב"ן! .
.2טועניםליורשים 

נחלקו!הראשונים!מדוע!פטורים!היורשים!במקרה!שבו!המוריש!היה!נפטר!בטענה?!הרמב"ם!
סובר !שלא !טענת !המוריש !הייתה !פוטרת !אותו! ,אלא !העדר !הראיות !של !בעל !הדין! ,ומכאן!
שדין!היורשים!כדין!המוריש!– !גם!הם!נפטרים!מאותה!סיבה!.לעומת!זאת!התוספות !סוברים!
שטענת !המוריש !הייתה !פוטרת !אותו! ,וללא !טענה !היה !מתחייב! ,ומכאן !שיש !צורך !בתקנה!
שתגן!על!היורשים!שאינם!טוענים!דבר! !.
טענינן 

עצם !המונח !'טענינן !ליתמי' !או !ללקוחות! ,המופיע !בתוספות !עשרות !פעמים !מרמז !על !כך!
שיש!צורך!לטעון!עבור!היתומים!,ולא!,היתומים!יפסידו!.את!טענת !היתומים!מחליפה!תקנת!
חכמים! !.

 .69רמ"אחו"מפב,יב .
 .70ש"ךחו"מצט,ט .
 .71ש"ךחו"מפב,כללימיגוטז .
 .72נתיבות#המשפט#פט,י .
 .73חידושי#הרמב"ן#ב"מג,בד"החזקה,וכןשבועותמב,ב.
 .74ש"ךחו"מנח,יא;סב,ו;סד,ו;עב,נג;פא,עו;פב,לט;פט,ו;צג,ד .
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בניגודלכךמשתמשהרמב"םבנימוק"שמא…",כלומר,הראיותשלהתובעאינןמספיקות .
טענהשאינהשכיחה 

תוספות סוברים שלא כל טענה 'טענינן ליתמי' ,אלא רק טענות שכיחות .טענות שאינן
שכיחות,כטענתמזויףבשטרוטענתנאנסבפיקדון–לאטועניםליורשים .
הרמב"ם ,לשיטתו ,מבין שהיורשים פטורים בכל מקום שאביהם היה נפטר בטענה ,משום
שלתובעאיןראיותמוצקות,ולביתהדיןישחשש"שמא…".אמנם,גםהרמב"םסוברשיש
מקריםשבהםמתקניםתקנהלטובתהיורשים,המשפרתאתמצבםביחסלמוריש .
בשולחןערוךהובאושתיהדעותלגביטענתנאנס75,ודעתהרמב"םלגביטענתמזויף 76.
לגבי שטר שעדיין לא הגיע זמנו להיפרע ,הרמ"א 77פוסק שדין לווה כדין יורשיו ,ובשני
המקריםגובההתובעבלאשבועה .
רבנו אביגדור כותב שרק כאשר הנתבע טוען ששטרו של התובע מזויף יש לקיימו
מדאורייתא ,אולם ,כאשר הנתבע הלך לעולמו ,התובע אינו חייב מדאורייתא לקיים את
השטר בכדי לגבות מהיורשים ,אלא רק מדרבנן .הסמ"ע 78מביא את דברי רבנו אביגדור
להלכה .
הש"ך 79חולק על רבנו אביגדור .כמו כן ,הש"ך פוסק כדעת הרמב"ם פעמים רבות 80,פרט
למקריםחריגיםשבהםהטענה"אינהשכיחאכלל" 81.אתהעובדהשישמקריםשבהםדין
היורש אינו כדין המוריש ניתן להסביר שהיורש פטור מתקנה ולא מעיקר הדין ,ובטענה
נדירהמאדחכמיםלאתיקנו .
קצות החושן 82כותב שטוענים ליורש וקונה ,אבל לא לקטן על ממון שלא ירש .משמע
מדבריושטענינןליורשהיאתקנהלטובתיורשממוןמאחר אוקונהממנו.אם היורשהיה
פטור משום שאין צורך בטענה כדי להיפטר ,הרי שדין קטן כדין יורש ,שהרי שניהם אינם
יכוליםלטעון.העובדהשקצותהחושןמבחיןביניהםמוכיחהשיורשפטורמתקנתחכמים .
נתיבותהמשפט83כותבשטענינןלקטןכשםשטועניןליורש,כמוכן,כותבנתיבותהמשפט84
שטענה שכיחה טוענים כברי ,וטענה שאינה שכיחה כטענת שמא .משמע מכאן שכדי
להיפטרצריךלטעוןטענה,וחכמיםתיקנושדינושליורשיהיהכאילוטען .

 .75שולחןערוךחו"מקח,ד .
 .76שולחןערוךחו"מקח,טז .
 .77רמ"אחו"מעח,ב .
 .78סמ"עמו,ט .
 .79ש"ךחו"ממו,ט .
 .80ש"ךחו"מלט,ו;סב,טו;סה,יד;סט,כו;עח,יז;פב,לט;קו,ו;קח,ז-ח;קמז,ג;רצז,א;שסא,ד .
 .81ש"ךחו"מסב,טו;פא,ז;פא,סא .
 .82קצותהחושןקמט,ה .
 .83נתיבותהמשפטקלג,א .
 .84נתיבותהמשפטסט,יא .
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טענתמציאהאומתנה 

במקרהאחדבלבדנראהשהרמב"םמחייביורשיםכאשרהמורישהיהנפטרבטענה,אולם
מקרהזהשונהבאופןמהותימהדיניםהרגילים .
בגמרא נאמר שכאשר התובע טוען שהוא הפקיד אצל אדם שנפטר חפץ ונתן סימנים,
והנפטר אינו אמוד להיות בעלים על חפץ כזה – מוציאים אותו מיד היורשים .התוספות
קובעיםשאילוהיההמורישחיוהיהטועןשקיבלאתהחפץבמתנה–הואהיהנאמן .
מהרמב"ם עולה שהוא מבין שלמרות שאין עדים על ההפקדה ,היתומים מפסידים .וזאת,
בשעהשאםהמורישהיהחיוטועןשהחזיר–הואהיהנאמן.נראהשהסיבההיאשבמקרה
זה הדין נפסק למרות שאין לתובע ראיה ,על פי אומדן דעתו של הדיין ,ולא על פי דיני
הראיותהרגילים,ובמקריםכאלהישמשמעותלטענתהנתבע .
.3בריושמא 

במקרהאחדבלבדפוסקהרמב"םשברינגדשמא– בריעדיף,וזאתבאדםשטועןשקידש
את בתו ואינו יודע למי ,ובא אדם וטען שהוא אשר קידש את הבת – נאמן .במקרה זה
הטועןאינומשנהאתמעמדהשלהאישה; היאבחזקתנשואהבעקבותדבריאביה.הטוען
רקקובעשהואהבעל .
ברימולשמאגרוע 

בתוספות נדונה שיטת רב יהודה ,שסובר שברי ושמא – ברי עדיף ,מסקנת התוספות היא
שגםלשיטהשבריושמא–בריעדיף,אםהנתבעטועןשמא,וישהוכחהשהואאינויודע–
הואפטור.כאשרמסתברשהנתבעהיהצריךלדעת,והואטועןשמא– בריעדיף.נתיבות
המשפט 85מיישם את הבחנתם של התוספות במספר מקומות שבהם יש לטוען ברי וגם
חזקה .כך למשל ביאר נתיבות המשפט 86מדוע כאשר הנתבע מודה שלווה ואינו יודע אם
פרעהואחייב–כיווןשטענתהשמאשלוגרועה,והואבחזקתחייב .
בריוחזקהאומיגומולשמאוחזקה 

ר"י סבר בתחילה שבברי וחזקה מול שמא וחזקה – ברי עדיף ,כפי שנאמר בגמרא ,אולם,
חזרבו.הרא"שפסקזאתלהלכה,וכךפסקוגםהש"ך87וקצותהחושן.
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 .85נתיבותהמשפטעח,א;נט,א;נה,ה .
 .86נתיבותהמשפטעה,ז .
 .87ש"ך )חו"מעה,כז(בביאורלוויתיואינייודעאםפרעתי;ש"ך )חו"מצא,יב(,כנימוקלטענהשחנווניעל
פנקסוגובהמדאורייתא,כיווןשטועןבריוישלוחזקתשליחעושהשליחותומולטענתשמאשלהמעסיק
וחזקתממון.כמוכן,הש"ך )חו"מפב,לט(כתבשמיגווברישלהתובעגובריםעלשמאשלהנתבע.כך
נראהגםמדבריהש"ך )חו"מרלב,טו(בענייןמלווהשטעןשקבלכסףמזויףכפירעון,והלווהטועןשאינו
יודעאיזהכסףנתן .
 .88קצותהחושן)נט,א(פוסקשתובעבבריעםחזקהגוברעלנתבעשטועןשמא.הואכותבגם)עח,א(כותב
שנתבעהטועןשמאפרעתיתוךהזמןחייבלשלם,כיווןשחזקת'איןאדםפורעתוךזמנו',וטענתברישל
תובעגוברותעלשמאשלנתבע.קצותהחושן)קלג,ז(פוסקשמיגוובריגובריםעלטענתשמאשלנתבע .



