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 1א. פתיחה

 אומרת: )ח:(הגמרא בבבא קמא 

דינא הוא דאזיל   ,ראובן שמכר שדה לשמעון באחריות ואתא ב''ח דראובן וטרף משמעון :אמר אביי"

  . דאמר ליה אי מפקת מיניה עלי הדר   , ולא מצי א''ל לאו בעל דברים דידי את  ,ראובן ומשתעי דינא בהדיה 

 ." דא''ל לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת עלי  ,אפילו שלא באחריות נמי  :ואיכא דאמרי

וה כסף מלוי, ולאחר מכן מכר שדה לשמעון באחריות. המלווה, לוי, פנה לשמעון על מנת לגבות  ראובן לו

את חובו מהשדה שראובן מכר לו. אביי אומר שראובן יכול להתערב בדין, ולוי לא יכול לטעון כלפיו 

לקח שהדיון הוא מול שמעון ולא מול ראובן, משום שראובן קשור לדיון; ראובן יטען שאם הקרקע תי

משמעון, הוא יפנה אליו כדי לקבל החזר על הקרקע, ולכן יש לו זכות להשתתף בדיון. לפי ה'איכא דאמרי', 

גם במקרה שבו המכר נעשה שלא באחריות, ראובן יכול להשתתף בדיון, כך שלא יוציאו משמעון את 

 תהיה לו תרעומת על ראובן. -הקרקע, כי אם יוציאו ממנו 

 בבירור המקרה עצמו: במאמר זה נדון תחילה 

 א. מדוע המלווה פנה ישירות לשמעון, ולא פנה לראובן, הלווה, לצורך גביית החוב? 

 ב. מהו החידוש בדברי אביי, הרי ברור שראובן יכול להתערב בדיון על החוב שלו? 

נביא להלן שלושה הסברים בסוגייה המתרצים את השאלות הנ"ל. לאחר מכן נדון מה המעמד של ראובן 

 .2יון, וכתוצאה מכך מהי התועלת שתצא לו מהתערבותו בדיןבד

 

 עשאה אפותיקי - 1ב. הסבר 

במקרה שמביאה הגמ', המלווה פונה לשמעון על מנת לגבות את חובו מהקרקע שבידו, ואינו פונה לראובן: 

"ואתא בעל חוב דראובן וטרף משמעון". הגמ' מדברת בסתמא, ולכאורה מתייחסת הן למקרה שיש 

 
 על שיעוריו של הרב יהודה וינגוט שליט"א. ותמאמר מבוססנקודות מרכזיות ב  1
הראשונים )למשל: תוס' ח: ד"ה דינא, תוס' ב"מ יד. ד"ה דינא, רמב"ן בכתובות צב: ד"ה דינא( מביאים נפק"מ רבות   2

הן לעניין עצם החיוב, סוג התשלום וכמות התשלום והן לרווחים צדדיים של ראובן. אולם במאמר זה נביא רק את  
 הנפק"מ הנצרכות למהלך המאמר.  
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 .לראובן נכסים והן למקרה שאין לו נכסים

נכסים, מובן מדוע המלווה פונה לשמעון ולא לראובן, שהרי הקרקע של שמעון השתעבדה    ראובןאם אין ל

עלי   -לתשלום החוב ולראובן עצמו אין קרקעות )ולמרות שלראובן אין נכסים, הוא טוען 'אי מפקת מיניה  

 .3הוא יתחייב לשלם לו בעתיד(  הדר', שהרי אילו יגבו משמעון את החוב

אולם, אם לראובן יש נכסים לא מובן מדוע הוא פונה לשמעון, ולא תובע קודם את ראובן, הרי 'אין גובים 

 ר ד"ה אי מפקת(פה" )ג: מדמנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין', ויש לדון קודם עם ראובן? הנימוקי יוסף  

 .סים לראובן, לא מצי טריף ממשעבדי" שואל שאלה זו: "ואם תאמר, אם יש נכ

שהיא דינו של בעל חוב(, ברור שגובים מנכסיו של ראובן, כי הם בני -גם אם ראובן מכר את הבינונית )

חורין )ולא דומה למקרה של רבא המופיע בגמ' בדף ח: לפני דברי אביי, שהרי שם מדובר על שני לקוחות 

 ולכן 'רצה מזה גובה רצה מזה גובה'(. 

מוק"י מעמיד את המקרה: "יש לומר דמיירי באפותיקי דכתב ראובן לבע"ח לא יהיה לך פרעון אלא הני

מזה". ראובן כתב ללוי אפותיקי מפורש, שגביית החוב תיעשה דווקא מהקרקע הזו, ולכן כאשר הוא מכר 

מרה אותה לשמעון, גביית החוב תיעשה ממנה, ולא דרך ראובן. הדוחק בהסבר זה הוא שהגמרא לא א 

 בפירוש שעשאה אפותיקי.

)יד. ד"ה 'דינא'(   לכאורה, הרשב"א לא סובר שזו הסיבה שלוי יכול לגבות משמעון. הרשב"א בבבא מציעא 

תולה את הנפק"מ בכך שראובן יתערב בדיון, במקרה שראובן עשה אפותיקי מפורש, שאז שמעון לא יכול 

 לסלק את בעל החוב במעות, וראובן יכול:

דאלו היה  להיכא דעשאו אפותיקי מפורש,  דאזיל ראובן ומשתעי דינא בהדיה. ונפקא מינה דינא הוא "

 " שמעון דן עם בעל חוב לא היה יכול לסלקו במעות, וראובן יכול לסלקו אפילו במעות.

עולה מדבריו שללא הצורך במציאת העדיפות של ראובן על פני שמעון, לא היה צורך אחר להעמיד  

 אפותיקי. כלומר גם ללא העמדה זו ברור )מסיבה כלשהי אחרת( שלוי יכול לגבות משמעון. בשעשאו 

ניתן לומר בשיטת הרשב"א שהגמרא הרי מדברת על מקרה שיש בו נפק"מ, כלומר על מקרה שכתבו  

כתבה בתחילה שלוי פונה ישירות לשמעון. אבל באמת במקרה שבו לא  מאותה הסיבהאפותיקי, ולכן 

 קי, לוי לא יכול לפנות ישירות לשמעון, ועל כך לא דיברה הגמרא. כתבו אפותי

)כתובות צב:  אולם, בשיטת הרמב"ן לא ניתן לומר שהסיבה שהולך לשמעון היא כי עשאו אפותיקי. הרמב"ן 

דן מה העדיפות של ראובן על פני שמעון )ובין השאר מביא את הנפק"מ במקרה שעשה אפותיקי(,   ד"ה דינא(

ם הוא אומר: "...וזה אמת אע"פ שאין צורך לכל זה. אלא נפקא מינה דאיהו ידע למיטען טפי". ובסוף הדברי

כלומר, הוא לא משאיר את הנפק"מ כאשר יש אפותיקי, אלא אומר נפק"מ אחרת, ואם כן לא ניתן לומר 

וד' יובאו   שלוי פנה לשמעון בגלל עשיית האפותיקי, ויש להבין מדוע לוי הולך ישירות לשמעון )בסעיף ג'

 הסברים נוספים מדוע לוי הולך לשמעון(. 

 
רי ר' דוד'( הבין שמדובר דווקא במקרה שאין לו נכסים, כי אם יש לו נכסים ברור שילך  ר' דוד פוברסקי )ב'שיעו 3

לראובן. לפי הנחה זו אכן לא קשה כלל מדוע הוא הולך לשמעון )שאלה א' בראש המאמר(, אך קשה מהו החידוש  
ו איך לשלם, ואם כן  בדברי אביי )שאלה ב'(; ראובן הוא הלווה והוא קשור למקרה, אלא שבאופן טכני כרגע אין ל

ברור שהוא יכול להתערב בדין. אולי זהו עצם החידוש, שלמרות שכרגע אין לו נכסים, הוא יכול להתערב מדין 'אי  
הסברים   2מפקת... עלי הדר' שיקרה בעתיד )שהרי כרגע אין לו ממה לשלם לשמעון(. להלן )בהמשך הסעיף( יובאו 

 נוספים לכך. 
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על פי ההסבר שעשאו אפותיקי, מובן מדוע לוי פונה לשמעון ולא לראובן, אך אין בהסבר זה כדי להפקיע 

את זכותו של ראובן להשתתף בדיון על החוב שלו עצמו. כפי שהלווה יכול לטעון במקרה שבו גובים 

ות להתערב בדיון על החוב שלו, למרות שהתביעה היא כלפי שמעון. מהערב, כך גם כאן לראובן יש זכ

הסובר שהלוקח משלם מדין ערב, התשלום הוא   ד"ה ואומר( ה"ר )גיטין כד: מדפ בפרט על פי שיטת הראב"ד 

לטובתו של ראובן )קשור אליו ולא נפרד ממנו( ואם כן ברור שהלווה יכול לטעון טענות כאשר תובעים  

 , שהרי 'אין נפרעין מן הערב תחילה'. את הלוקח )=הערב(

  לא ניחא לי דתהוי לשמעון תרעומת מפקת מיניה עלי הדר' או 'אי  הטענה 'אולם, מדברי אביי משמע שללא  

וקשה על כך, שהרי כפי  עסק עם שמעון בלבד. , לראובן לא הייתה זכות להתערב בדיון, וללוי היה עלי'

 טענות ולהתערב בדיון? הנאמר לעיל ברור שלראובן יש זכות לטעון 

 נביא כאן שני הסברים שהובאו באחרונים:

ביאר בשם אביו ר' משה: הגמרא דנה מדין ערב, אך  )רשימות שיעורים עמ' סז(בחידושי הגרי"ד סולביצ'יק 

מחפשת השלכה לקשר בין המלווה והלוקח, כדי שיוכל להתערב בדין. אם הייתה רק הטענה של 'לא תהא 

 .4י', לא הייתה זו סיבה מספקת כדי להקנות לראובן את היכולת להתערב בדיוןלשמעון תרעומת על

בסוגיה שלנו לראובן יש 'שם בעל דין' בגלל ששמעון הוא לוקח שלו, המוגדר כערב שמשלם בעבורו, 

ועקב כך ראובן יכול להתערב בדין של שמעון. אולם הגמרא מבינה שכדי להיות 'בעל דין' שיכול להתערב  

השייכות שלו   בדין לא מספיק שיהיה לו 'שם בעל דין' אלא גם צריך שתהיה נפק"מ למעשה שמוכיחה את

למקרה, כדי שיוכל להתערב כדין 'בעל דין'. על כך מביא אביי את הסברות של 'אי מפקת מיניה עלי הדר' 

 ו'שלא תהא לשמעון תרעומת עלי', המוכיחות שראובן נוגע בדין, ולכן יכול להיחשב לבעל דין ולהתערב. 

 סף: מביא הסבר נו )ח: ד"ה אמר אביי(הגרש"ז אוירבך ב'מנחת שלמה' 

"לכאורה צ"ע, דהלא כיון שאין נפרעין מן הערב תחילה ודאי שראובן הוא הבעל דין קודם שילך המלווה  

אל הלוקח... אמנם נראה לחלק באופן אחר, שהערב הוא עצמו חייב ואנו באים לגבות ממנו מכוח מה  

לוקח אינה מחמת  שהוא חייב, ולפיכך יש לו את הזכות שאין נפרעין מן הערב תחילה, אבל הגבייה מה

החובה שלו ולפיכך גם לא הזכות שלו, וגובין מהנכסים עצמם כאילו הם ביד הלווה, אבל אין צריך את  

 דעת הלווה כיוון שאינם שלו". 

לא ניתן לדמות בין סוגייתנו לדין ערב. בדין ערב, הערב עצמו חייב לשלם )אם לא יהיה ללווה מה לשלם(, 

דם עם הלווה והלווה יטען עבורו טענות. אולם, בסוגייתנו הלוקח לא קיבל ולכן יש לו גם זכות שידונו קו

על עצמו את החובה לשלם, אלא הוא רק קנה חפץ משועבד, ולכן גם לא קיבל את הזכות שידונו עם הלווה 

קודם, וגובים מהנכסים שאצלו )כאילו הם אצל ראובן( אך לא צריך את דעתו של ראובן )כי הנכסים באמת  

לו(. לכן לעניין התערבות הלווה לא ניתן לדמות בין לווה לערב, ויש צורך בסברות שהביא אביי אינם ש

 . 5כדי להקנות לראובן את הזכות להתערב בדיון לטובתו של שמעון

 
עץ לחברו לקנות שדה ואח"כ התעורר עליה דין, האם המייעץ נחשב לבעל דין משום  הוא מביא מקרה בו אדם יי 4

שאומר 'לא ניחא לי שתהא לו תרעומת עלי', ואומר שנראה לו שלא אומרים זאת )כי אין כאן את הגדר של ערב,  
 הקיים בלווה ולוקח(. 

 גוביםהבין שכוונתו להסביר מדוע מכך שכותב "יש לו את הזכות שאין נפרעין מן הערב תחילה", ניתן אולי ל  5
משמעון ולא מראובן, שבניגוד לדין של לווה וערב שגובים מהלווה לפני שפונים לערב, בלווה ולוקח גובים ישירות  
מהלוקח )שמעון(, כפי שנאמר בסוגיה שלנו, משום שהנכסים שאצל שמעון משועבדים לפירעון החוב ומוגדרים  

ם מהם, ושמעון לא קיבל עליו חובה לשלם )לעומת ערב(, לכן אין לו זכות שיגבו  כאילו הם ביד הלווה, ולכן גובי 
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 גבו בטעות - 2ג. הסבר 

 פנו לשמעון וגבו ממנו את השדה. הגמרא לא אומרת: "ראובן  שבטעותניתן לומר שהגמרא עוסקת במקרה  

הוא דאתא בעל חוב דראובן וטרף משמעון, ואזיל ראובן...", אלא  דינא -שמכר שדה לשמעון באחריות 

הוא דאזיל ראובן". כלומר: מדובר על מקרה של  דינא -"ראובן שמכר... ואתא בעל חוב... וטרף משמעון 

דיעבד, שכבר גבו בטעות את השדה משמעון, אע"פ שאינה אפותיקי, וכעת לאחר הגבייה ראובן יכול 

הפוסק את דברי אביי: "ראובן שמכר שדה   )מכירה יט, ט(לטעון לטובת שמעון. כך גם משמע מלשון הרמב"ם  

 . 6מיד שמעון...", כלומר מדובר לאחר הגבייה הוהוציאלשמעון שלא באחריות, ובא לוי 

הראשונים הביאו נפק"מ שונות לכך שראובן יתערב בדיון: גבייה ממעות ולא מקרקע )כשעשה אפותיקי(, 

הוספת עדות או ראיות, פיקחות שיש לראובן, חיוב המלווה להישבע, גלגול שבועות נוספות על המלווה 

בדיון לפני גביית החוב בפועל, כשראובן רוצה להשפיע על הדין  ועוד. במבט ראשון הן נראות כנפק"מ

העתידי; אולם ממבט נוסף ניתן להעמיד את הנפק"מ הללו גם לאחר הגבייה, והכוונה היא שראובן רוצה 

 להחזיר את המצב לקדמותו ולערער על עצם הגבייה או על אופן ביצועה. 

יוון שבית הדין עשו מעשה וגבו משמעון, יש למעשה לפי הסבר זה, מובן גם מהו החידוש בדברי אביי: כ

זה תוקף שאמור למנוע מראובן להתערב בדיון. על כך בא ומחדש אביי שכיוון שלראובן יש תועלות 

אישיות הנוגעות אליו, הוא נהיה 'בעל דין' שיכול להתערב בדיון ולדרוש מבית הדין לשנות את פסק הדין. 

היה לערער לאחר פסק הדין על עצם הגבייה משמעון ולדרוש שיגבו  ללא תועלות אלו, ראובן לא יכול

ממנו, כיוון שהוא לא קשור לעצם הגבייה, ואין בכוחו לטעון טענות לאחר שבית הדין פסק אלא אם יש 

 לו תועלות אישיות מכך )אותן מביא אביי(.

ב( יש זכות להתערב בדיון אם נאמר שבאופן עקרוני, לראובן )בתור לווה מול לוקח הדומה ללווה מול ער

למרות שבית הדין פסק אחרת, ואין בכוחו של בית הדין להפקיע את זכות ההתערבות של ראובן, אזי 

תחזור השאלה מהו החידוש בדברי אביי. כדי להסביר את החידוש יש לחזור להסברים שהובאו לעיל 

צריך נגיעה נוספת כדי להתערב בדין )בסעיף ב( על פי האחרונים; למרות שיש לו זכות כמו לערב, ראובן 

)הגרי"ד( או שראובן מעולם לא היה יכול להתערב בדין, שהרי לשמעון אין זכות שראובן יתערב בדינו 

 כיוון שהוא עצמו לא חייב, בניגוד לערב שחייב בעצמו )הגרשז"א(.

 

 אביי הולך לשיטתו שניתן לגבות מהלוקח - 3ד. הסבר 

תמיהה מדוע לוי פונה ישירות לשמעון )ולא לראובן( והן מהו החידוש בדברי ביאור נוסף שיישב הן את ה

 . )מכירה יט, ט(אביי )שראובן יכול להתערב בדיון( הוא על פי דברי ה'אבן האזל' 

 
מהנכסים של ראובן. אבל אם כך לא מובן, שהרי תמיד גובים מנכסים בני חורין )אם קיימים( ואם כן אמורים לגבות  

נו חושבים שלא  מדוע היי - מראובן בכל אופן. לכן כתבתי את הסברא של הגרשז"א לעניין ההתערבות של ראובן 
 יכול להתערב, ולא לעניין עצם הגבייה משמעון ולא מראובן. 

 אמנם דחוק קצת להעמיד שבית הדין גבו בטעות משמעון שלא כפי הדין.  6



 231  משתעי דינא / ח: 

 
 

אביי ורבא נחלקים האם בעל חוב 'למפרע הוא גובה' או 'מכאן ולהבא הוא גובה'. לאביי,  )ל.(בגמ' בפסחים  

ומר בשעת הגבייה התגלה שמשעת ההלוואה הנכסים הללו בחזקת המלווה. ולרבא, למפרע הוא גובה, כל

 מכאן ולהבא הוא גובה, כלומר הוא גובה כרגע נכסים בשביל חובו. 

, שם מדובר על מקרה שיש שני אנשים בשם יוסף בן שמעון שלקחו שדה  )מח.(רבא הולך לשיטתו בבכורות  

לאדם אחר. ר' ירמיה אומר שהמלווה יכול לקחת חצי מהשדה  בשותפות, ואחד מהם חייב לפרוע חוב 

אני לוקח את החלק שלו'. מקשה    -אני לוקח את החלק שלך, ואם השני חייב לי  -'אם אתה הלווה  ולומר:

על כך רבא, שהנכסים הם ערבים של האדם לפירעון החוב, וכפי שבערב לא היה יכול לדון עם הערב לפני 

ה לא הייתה לא זכות לדון עם הערב בדברים שלא יכול היה לדון עם הלווה, כך  שדן עם הלווה, ובכלל ז 

גם כאן, הוא לא יכול לגבות מהקרקע המשותפת כי אילו היא הייתה שייכת ללווה בלבד הוא לא היה יכול  

לתבוע אותו )כי בעל השדה היה אומר שהוא לא חייב(, ולא ייתכן שכעת יתבע מהקרקע דבר שלא היה 

בוע מהלווה. אם כן רבא מדמה מציאות של לווה וערב למציאות של שעבוד נכסים, ונלמד מכך יכול לת

 שגם בשעבוד נכסים לא יכול לדון עם הלוקח ללא פנייה ללווה. 

וכתב אולם אביי סובר שבניגוד לערב, בשעבוד נכסים לא צריך לפנות ללווה, ואם ברור שהחוב לא נפרע,  

 לא צריך לדון עם הלווה אלא יכול לפנות ללוקח שיש אצלו נכסים. - שטר עם שעבוד נכסים מפורש

 להלן עיקרי הדברים שהוסברו לעיל, בלשונו:

אבל לאביי דאמר למפרע הוא גובה דהוי כמו שהקנה לו נכסיו למפרע אם לא יפרע ויצטרך לגבות מהם,  "

החוב הוא חוב דלא הקנה  א"כ לא דמי לערב דהכא כבר הקנה לו נכסיו, ולכן אף דעכ"פ צריך לברר אם 

לו נכסיו אלא אם לא יפרע לו, מ"מ אינו מחוייב לדון עם הלוה אלא עם בעל הנכסים דכיון שמביא ראיה  

...  בב"ד שהלוה לא פרע לו חובו וממילא נקנו לו הנכסים למפרע יכול לגבות מהנכסים איברא

נראה דעכ"פ אינו על סתם  להמפרשים שפירשו דאינו דוקא באפותיקי נוכל לומר כדברינו, אלא ד

שעבוד אי שעבודא דאורייתא דבזה ודאי לא אמרה תורה שיקנה בעל החוב מעכשיו, אלא היכי שכתב  

לו שטר ושעבד לו נכסיו מפורש, וזהו שכתב רש"י המלוה את חבירו ושעבד לו נכסיו, ולכן עכ"פ לדידן  

ן למפרע הוא גובה, ונמצא דאביי  במלוה בשטר דבסתמא כתוב בו שעבוד נכסים נוכל לדון לאביי בדי

 .7" ....לשיטתו שפיר אמר דינו בבע"ח

נמצא שדברי אביי שאומר את הדין של 'משתעי דינא בהדיה', הם לשיטתו ש'בעל חוב למפרע הוא גובה',  

ולפי שיטה זו, בעל החוב רשאי ללכת ישירות ללוקח ולגבות ממנו את הנכס שהשתעבד לו בשעת 

  הקרקע ה היינו חושבים שזכותו של ראובן להתערב פקעה, משום שללוי יש עסק עם  ההלוואה. ואכן לפי ז

של שמעון ששייכת לו כבר משעת ההלוואה. על כך בא אביי ומחדש שראובן יכול להתעסק עם לוי למרות 

  .8שהוא 'מנותק' מהמקרה, משום שבעתיד יהיו השלכות לגביו 

 
הוא ממשיך ומבאר שהרמב"ם מביא את הדין של הגמ', ומסיק מלשון הרמב"ם שהוא לא פוסק את הדין במקרה   7

לא במקרה של מערער על השדה. הסיבה לכך היא שהרמב"ם פוסק כרבא,  של מלווה שדורש לקבל את השדה, א
שבעל החוב הולך קודם ללווה, שהרי 'מכאן ולהבא הוא גובה', ולא ללוקח, ולכן לא פסק את הדין של אביי, והביא  

ה',  את אותו הדין במקרה של מערער על השדה שהוא יפנה ישירות לשמעון )ועל זה לא נאמר 'מכאן ולהבא הוא גוב
 אלא פונה ישירות ללוקח כי השדה הזו הייתה שלו כבר לפני כן(. 

אם נאמר שאביי הולך לשיטתו 'למפרע הוא גובה', אכן ראובן מנותק מהמקרה ולכן היינו חושבים שלא יוכל   8
להתערב, ואביי חידש שיכול. לעומת זאת, על פי התירוץ שמדובר באפותיקי, ראובן לא מנותק מהמקרה לחלוטין.  

בעל החוב יגבה ממנה רק    -הרמב"ם )מלוה ולוה יח, ד( פוסק שאם עשה את השדה אפותיקי לבעל החוב ומכר אותה  
אם לא ימצא נכסים בני חורין אצל המוכר. רוב המפרשים אמנם סוברים שכשעשה אפותיקי גובה ממנה גם אם יש  
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אין נפרעין מנכסים משועבדים  האומרת: "  )מח:(בהסבר זה יש לברר כיצד יסתדר אביי עם המשנה בגיטין 

", הרי לשיטתו 'למפרע הוא גובה' ולכן פונה לנכס מפני תיקון העולם ...בני חורין םבמקום שיש נכסי

שעבוד שאצל הלוקח? ניתן לומר שלשיטת אביי, התקנה של המשנה נאמרה במקרה שלא כתב שטר 

נכסים מפורש, שבזה גם אביי מודה שגובים קודם מנכסים בני חורין הנמצאים בידי הלווה, ורק אם אין 

 כאלו הולך לנכסים המשועבדים הנמצאים אצל שמעון. 

 

 ה. המעמד של ראובן בדיון

 ניתן לחקור ולומר מספר אפשרויות: מהו המעמד של ראובן לאחר שיתערב בדיון? 

  לטובת שמעון. טוען טענותהוא בעל דין שע היחיד, וראובן שמעון הוא הנתב. 1

 אפשרויות:  2, ובזה ניתן לומר נתבע נוסףראובן הוא . 2

 עם שמעון. ביחדראובן הוא נתבע א. 

 ש'פותח תיק' בפני עצמו. ראובן הוא נתבע ב. 

 :ודוחים אותןמעלים מספר אפשרויות לתועלת של ראובן על פני שמעון  )ח: ד"ה דינא(תוס' 

כיון    ,דהא לשמעון נמי אין יכולין להעיד   , וכן אין לומר דנ''מ שעדיו של ב''ח קרובים לראובן ורחוקים לשמעון"

פסולין להעיד    , וכן אם יהיה לשמעון עדים שמעידין זכותו והם קרובים  . דאי טריף ליה משמעון אזל בתר ראובן

רקע בידו כדמוכח סוף פרק קמא דמכות )דף ז.( גבי אילעא  אפילו לראובן כיון דיש ריוח לשמעון שמעמיד הק

 . ..."וטוביה קרובים דערב הוו פסיל להו אפילו לגבי לוה ומלוה משום דכי לית ליה ללוה אזל מלוה בתר ערבא 

כנגד ראובן הם פסולים, וכנגד שמעון הם ש -אם למלווה יש עדים שקרובים לראובן ופסולים עבורו . 1

יש למלווה עדים טובים נגדו. תוס' דוחים זאת בכך שגם לשמעון העדים הללו פסולים, כי כשרים ואם כן 

ראובן ירוויח מכך שהחוב יתבטל ושמעון לא יפנה אליו, ולראובן הרי הם קרובים, ולכן פסולים גם 

 לשמעון, ונמצא שאין עדיפות לראובן.

שיכולים להעיד לטובת ראובן ולא יכולים להעיד לטובת    -לשמעון יש עדים לטובתו שקרובים אליו    אם.  2

שמעון. תוס' דוחים זאת ואומרים שגם לראובן העדים הללו פסולים, כי שמעון ירוויח מכך שהחוב יתבטל 

ובן, ונמצא שאין והקרקע תישאר אצלו )ולא תלך למלווה(, ולשמעון הרי הם קרובים, ולכן פסולים גם לרא 

 עדיפות לראובן.

שיושפע נתייחס לדוגמאות שתוס' מביאים ללא הדחייה שלהם )שהעדים פסולים אם יש קרוב שלהם 

 עדותם(. אם נתבונן נראה שישנה סתירה בדוגמאות הללו: בעתיד מ

 ראובן יכול להתערב ולפסול את עדי המלווה. ראובן הוא חלק מהתביעה של שמעון, ולכן ברגע. 1

הם היו נפסלים רק לו,  -הם נפסלו גם לשמעון. אילו ראובן היה תיק נפרד  -שהעדים נפסלו לראובן 

שראובן הוא חלק מהטענה של שמעון, שמעון הוא מוכח  מכאן  ולשמעון כשרים, והיו מחייבים את שמעון.  

 הנתבע העיקרי וראובן בטל אליו.  

 
ללמוד מדעת הרמב"ם שלראובן יש עדיין   נכסים בני חורין )כמופיע ברמ"א קיז, א(, אבל מכל מקום אנו יכולים

שייכות למקרה והוא לא מנותק ממנו, ולכן ברור שיכול לטעון טענות, ולא מובן החידוש בדברי אביי. לכן הבאנו את  
שני ההסברים לעיל של הגרי"ד והגרשז"א )המופיעים בסעיף ב'(. אך אם אנו אומרים שאביי סובר 'למפרע הוא גובה',  

ק מהמקרה )הדיון הוא רק מול הקרקע ולא מול ראובן(, ויש חידוש בדברי אביי שלמרות זאת ראובן  ראובן אכן התנת
 יכול להתערב בדיון. 



 233  משתעי דינא / ח: 

 
 

נפסלו לשמעון. ראובן הוא דיון נפרד משמעון, ולכן ראובן יכול להתערב ולהביא לטובתו את העדים ש. 2

יכול להביא לטובתו עדים שפסולים לשמעון, ולאחר מכן כשתביעת המלווה תתבטל ממילא לא תהיה 

הוא לא יכול היה להביא את העדים, שהרי הם  -תביעה גם כלפי שמעון. אילו ראובן היה חלק משמעון 

שראובן הוא תיק נפרד, נתבע נוסף שיכול מוכח מכאן  אותם.פסולים לשמעון, וראובן לא יכול להביא 

 להביא עדים הכשרים לו.

 חלק משמעון או שהוא נתבע נוסף?   כ, מהו המעמד של ראובן? האם כאשר הוא מתערב בדין הוא נעשה" א 

 ניתן לומר שני מהלכים:

 

 'מהלך א

ראובן פותח דין בפני עצמו, ולכן במקרה השני יכול להביא עדים כשרים. אם כן, מדוע במקרה הראשון 

אך הדיון ראובן פוסל את העדים גם כלפי שמעון? על כך יש לומר שאמנם ראובן הוא נידון נפרד משמעון,  

הם לא יכולים להעיד וכיוון שכלפי ראובן העדים של המלווה פסולים,  של שמעון תלוי בדיון של ראובן,

 נגד שמעון. 

עיקרון זה מביא ר' שמעון שקופ, כתירוץ לקושיה על תירוצם של התוס': התוס' מביאים נפק"מ לכך  

שראובן יכול להתערב בדיון, במקרה ששמעון אמר "אין לי ראיה", ואחר כך נמצאה ראיה נוספת, שראובן 

ל דין כמאה עדים דמי', שמעון אמר שאין לו עדים הרי 'הודאת בע: יכול להביא ראיה זו. שואל ר' שמעון

 נוספים או ראיות, וכיצד ראובן יכול להביא הוכחות ולשנות את הדין לטובת שמעון?

"דלטעמא דהודאת בע"ד קשה, דמאי מהני מה שראובן מביאם כיון דמ"מ לשמעון פסולים הם, כמו  

 .הם אף לראובן..."שכתבו בתוס' מתחילה דהיכא שהעדים קרובים לשמעון פסולים 

 ומתרץ:

כיון דנפטר ראובן "...אבל באמת יש לומר דע"כ לא שייך הכא לחייב את שמעון וליטול ממנו את הקרקע  

... הכא גם שמעון מודה  בבי"ד ע"י עדים כשרים, וכל עיקר תביעת ב"ח על שמעון הוא מחמת ראובן 

שאינו מודה דראובן מחוייב באמת אלא שנפטר  דראובן פטור, אלא דאמר אין לי עדים וראיה, ונמצא 

 בעדים פסולים, וזה לא מיקרי הודאה לענין זה...". 

עדים   שלו בדיוןאמר שאין לו עדים בדיון שלו, ראובן יכול להביא ששמעון  ירוץ זה עולה שאע"פ מת

ראיה זו תועיל  -, וכיוון שלראובן יש ראיה נוספת ן מול ראובןיוהדיון של שמעון תלוי בד ,נוספים. ואמנם

 גם לשמעון. 

ב( שראובן הוא בעל דין נוסף, שפותח תיק  2לפי מהלך זה, נוקטים בצד השני של החקירה, בחלקו השני )

 בפני עצמו.

 

 

 מהלך ב'

ראובן הוא חלק מהטענה של שמעון, ולכן במקרה הראשון העדים של בעל החוב הפסולים לראובן פסולים 

גם לשמעון. אם כן, במקרה השני מדוע ראובן יכול להשתמש בעדים הקרובים לשמעון, והרי הם קרובים 

עון, אך שבהו"א של תוס', ההבנה היא שאמנם ראובן הוא חלק משמלשמעון? ועל כך יש לתרץ ולומר 
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לכן ראובן יכול להשתמש באותם   פסול העדים הוא רק כלפי טוען הטענה, שבמקרה שלנו הוא שמעון.

 9. העדים שאינם קרובים אליו שיעידו לטובתו

אם ראובן הוא חלק משמעון, מדוע התוס' אומרים נפק"מ שראובן יכול  ;קושיית ר"ש שקופ שבהכעת 

ר שאין לו ראיות נוספות, הרי 'הודאת בעל דין כמאה עדים להעיד או להביא ראיה לאחר ששמעון אמ

ודרך הדיון הזה יושפע הדיון  ,שכלפיו יש ראיות נוספות פרדלא ניתן לומר שראובן הוא דיון נ עת דמי'? כ

ען שאין לו עוד ראיות ול שמעון, שהרי במהלך זה אמרנו שראובן בטל לשמעון, ואם כן כאשר שמעון טמו

 להביא ראיות?  כיצד ראובן יכול -

 תירוצים:  2ניתן לתרץ 

קושיית ר"ש שקופ אינה קשה מעיקרה; שמעון לא הודה שהוא חייב, אלא רק אמר שאין לו ראיות . 1

נוספות. לכן אם לראובן יש ראיות כאלו, הוא יכול להביא אותן ואין בזה סתירה לדבריו של שמעון. למרות 

ון הרי לא הודה שהוא חייב ולכן ראובן יכול לטעון טענות הוא העיקרי וראובן בטל אליו, שמע ששמעון

 נוספות.

'אין לי ראיות  שמעון ניתן לומר גם כאן, שלמרות שראובן הוא חלק משמעון ובטל אליו, האמירה של. 2

העדים הפסולים אליו כשרים במקרה ששהוא טוען הטענה. כפי שמשום נוספות' תקיפה לגביו בלבד, 

  - ראובן יכול להיעזר בהם כי הפסול הוא רק לגבי מביא הטענה ולא לגבי אדם אחר, כך גם כאן  -לראובן 

 ראובן יכול לטעון טענות נוספות למרות ששמעון אמר שאין לו ראיות. 

אובן יש יכולת  לפי מהלך זה, ראובן בטל לגבי שמעון, ויש להסתפק האם שמעון הוא הנתבע היחיד ולר

בחקירה הנ"ל(, או שגם ראובן וגם שמעון הם בעלי דינים, אלא שראובן הוא נתבע  1ן טענות )צד ולטע

 א בחקירה הנ"ל(.  2ביחד עם שמעון )צד 

 

 ו. האם ראובן יכול לטעון שישלם מעות ולא קרקע?

ול לשלם רק מהקרקע  נפק"מ שראובן יתערב בדיון, בכך ששמעון יכ הבא והברמב"ן ובנימוק"י  ברשב"א,

בעל החוב ייקח גם את השבח שהשביחה   -(  קעמעות, וכן אם שמעון ישלם )ע"י קרגם  וראובן יכול לשלם  

, ראובן הוא בעל דין נוסף, ולכן שיטה זוהקרקע, ואם ראובן ישלם הוא ישלם רק את החוב עצמו. על פי 

ה, וניתן לומר שהוא נתבע נפרד משמעון יכול להשפיע על הדיון ולגרום שישלמו ממנו באופן מסוים שרוצ

 ב בחקירה לעיל(. 2שפותח דיון בפני עצמו )צד 

 :לא קרקעוהמאירי מוסיף על כך שראובן יכול גם לגרום ששמעון ישלם מעות 

"שהלווה שעשה שדהו אפותיקי מפורש למלווה יכול הוא לסלקו במעות, אבל אם מכרו הרי המלווה בא  

וטורפו ואין הלוקח יכול לסלקו במעות. ופירשו בכאן שאם מכרו ובא המלוה לטורפה, רשאי הלווה לומר  

יכול   ח , ולא נאמר שאין הלוקהלוקח  מן ומקבלם אני אפרעך ואע"פ שהדבר ידוע שאין לו מעות בא 

 .לסלקו אלא בשאין הלווה בכאן או שאינו רוצה לסלקו..."

 
דבר זה הוא מאוד מחודש, אך ניתן לאומרו, משום שבלאו הכי התוס' הרי דוחים את הנפק"מ הללו ואומרים שבכל   9

שהם קרובים לשמעון, ולכן למעשה ראובן לא יכול  מקרה העדים שפסולים לשמעון פסולים גם לראובן, כיוון 
 להיעזר בהם. 
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מוכיח מהמאירי ששמעון הוא נתבע נוסף, מכך שיש לו יותר   קעג(-)עמ' קעבבספר שיעורי הגר"א שפירא 

אפשרויות תשלום על פני שמעון )מעות וקרקע לעומת מעות(. כלומר אנו רואים ששמעון הוא נתבע נוסף 

א  2, ולכן יכול לשנות את אופן התשלום של שמעון עצמו )צד ביחד איתו שמעון העומד במקומו של

 . בחקירה לעיל(

שהתוס' סוברים שראובן הוא לא בעל דין לכאורה הביאו את הנפק"מ הללו. לכן נראה  אולם התוס' לא 

בחקירה הנ"ל(, ולכן אין לו השפעה על אופי התשלום אלא רק  1חדש אלא בעל זכות לטעון טענות )צד 

 על עצם החיוב. 

להיות בעל  , ואם כן הוא אמורונפרד אולם על פי מהלך א' שהובא לעיל, ראובן מוגדר כבעל דין חדש

ששמעון ישלם את החוב מעות במקום שהוא ישלם את החוב באמצעות יכולת לטעון לגבי סוג התשלום, 

 . מדוע תוס' לא הביאו נפק"מ זו? ששמעון ישלם באמצעות מעות( -)ולמאירי  קרקעבאמצעות 

. ממה משלם ולא לעניין  האם משלםעל כך ניתן לתרץ ולומר שגם לפי מהלך א' ראובן הוא בעל דין לעניין  

לראובן יש זכות לדון בעצם החוב, אך לא מעבר לכך. לאחר שיתברר שיש חובת תשלום על שמעון, אופן 

לכן, אע"פ שראובן הוא בעל דין חדש, הוא לא יכול לטעון לגבי סוג התשלום הוא עסק של שמעון בלבד. 

 .10התשלום, ומובן מדוע תוס' לא הביאו נפק"מ זו

לומר שהתוס' סוברים שראובן הוא נתבע נוסף, והם לא הביאו את הנפק"מ שראובן יכול  אולם אפשר

 : לטעון שישלם מעות, מסיבות אחרות

ייתכן שתוס' הבינו שבכל אופן אין נפק"מ, כי גם אם המלווה הלך לשמעון )שיכול לשלם רק קרקע(, גם .  1

 11יח' את המלווה לפנות לראובן.  שמעון עצמו יכול לשלם מעות ע"י שיביא מעות לראובן ו'יכר

התוס' לא באו לפרט את כל הנפק"מ, שהרי יש עוד הרבה נפק"מ שמובאות בתוס' בכתובות )צב:(, . 2

 והתוס' לא מביאים אותן, ולכאורה אין זה אומר שהתוס' לא סוברים אותן.

 

 ז. סיכום

 ברי אביי שראובן יכול להתערב.  תחילה שאלנו מדוע המלווה פונה לשמעון ולא לראובן, ומהו החידוש בד

לפי הנימוקי יוסף )וניתן לומר גם בשיטת הרשב"א(, מדובר על מקרה שעשאה אפותיקי, ולכן גובים 

משמעון. למרות שלשיטת הראב"ד ללוקח יש דין ערב, ואם כן ברור שראובן יכול לטעון טענות, יש לומר 

ן אין לראובן דין 'בעל דין' ממש ואינו יכול שאביי סובר שבלי השלכה מעשית לקשר בין ראובן לשמעו

לטעון טענות )הגרי"ד(. וכן ניתן לומר שבאמת לשמעון לא הייתה את הזכות שראובן יתערב בדין )כי 

בניגוד לערב, הוא לא קיבל על עצמו את החובה לשלם(, ואביי חידש שראובן יכול להתערב בדין 

 )הגרשז"א(.

 
 סברא זו שמעתי מחברי לשיעור רפאל קלוטניק.  10
ייתכן שלשיטתם הולכים לשמעון רק אם אין לראובן כסף, גם כאשר עשה אפותיקי מפורש, ולכן כאשר יש לראובן    11

של אפותיקי מפורש הולך לשמעון גם אם   כסף המלווה מוכרח ללכת אליו. זאת בניגוד לרשב"א הסובר שבמקרה 
לראובן יש כסף, ורק אם ראובן יתערב הוא יוכל לשלם מעות )וזוהי הנפק"מ עפ"י הרשב"א, שגם אם לשמעון יהיו  

ועי' ברשב"א בבא מציעא יד, א   מעות הוא לא יוכל לשלם אותן כי הוא לא יוכל להכריח את המלווה לפנות לראובן(.
 . בשם הריטב"א ב"מ יד ע"א 810הערה  קוק שם  ובהערות של מוסד הרב
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ת את השדה משמעון. ראובן לא יכול היה להתערב ללא תועלות  הסבר נוסף בסוגיה הוא שגבו בטעו 

אישיות, וזהו החידוש של אביי. אפשרות נוספת היא שראובן יכול היה להתערב והחידוש הוא שצריך 

 נגיעה נוספת כדי להתערב, או שבאמת הוא לא היה יכול להתערב כי הוא לא דומה לערב.  

ר שעבוד נכסים מפורש, ואביי סובר שבעל חוב 'למפרע ה'אבן האזל' מבאר שמדובר במקרה שכתב שט

הוא גובה' ולכן הנכסים השתעבדו אליו והוא יכול לגבות ישירות מהלוקח. החידוש בדברי אביי הוא 

 שלמרות שראובן כבר לא קשור למקרה, הוא יכול להתערב בדיון. 

ראינו כי ישנן שתי אפשרויות להבין את הנפק"מ שתוס' מעלים, האחת שראובן פותח דיון בפני עצמו אלא 

שהדיון של שמעון תלוי בדיון מול ראובן, והשנייה שראובן הוא חלק מהדיון מול שמעון אלא שהפסול 

 של העדים הוא רק כלפי שמעון ולא כלפי ראובן. 

ישלם מעות בניגוד לשמעון שישלם קרקע. לכן נראה שהם סוברים תוס' לא הביאו את הנפק"מ שראובן 

שמעמדו של ראובן הוא טוען טענות שלא יכול להתערב בדין עצמו. לעומתם, הרשב"א שהביא את 

הנפק"מ הזו סובר שהוא נתבע נוסף, והמאירי שסובר שיכול לגרום ללוקח לשלם מעות, סובר שהוא נתבע  

 נוסף העומד ביחד עם שמעון. 

נם נראה שאין הוכחה לכך שהתוס' סוברים שראובן הוא טוען טענות ולכן מסתמא יסבור כשאר אמ

 הראשונים שראובן הוא נתבע נוסף.


