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 פתיחה

  מביאה מחלוקת אמוראים בדין הילך:  )ד.(  הגמ' בב"מ

מר אין לך בידי אלא  בידך והלה אוחייא מנה לי  "אלא כי איתמר ותנא תונא אאידך דר"ח איתמר דאמר ר'  

דמי ותנא תונא שנים אוחזין בטלית והא    חמישים זוז והילך חייב מאי טעמא הילך נמי כמודה מקצת הטענה 

הילך הוא וקתני ישבע ורב ששת אמר הילך פטור מאי טעמא כיון    הכא כיון דתפיס אנן סהדי דמאי דתפיס האי

ט להו מלוה דמי באינך חמשים הא לא מודי הלכך ליכא  הו כמאן דנקיא מודי בגויידאמר ליה הילך הני זוזי דק

 הודאת מקצת הטענה".

ת של הילך יש פטור משבועת מודה במקצת )להלן: מוב"ק(, ומבארת הגמ' שהסברה היא  שבמציאו  ר"ש סובר 

קים יש  אשונים והפוסשאינו נחשב כמוב"ק, ור"ח סובר שגם במקרה זה נחשב כמוב"ק וחייב שבועה. בדברי הר 

 שיטות בהגדרת הילך. מספר  

 

 שיטת רש"י
מפשטות דברי רש"י נראה שדין  והן שלך בכל מקום שהם".    כתוב: "והילך. לא הוצאתים)ד. ד"ה והילך(  ברש"י  

הילך הוא דווקא במציאות שהכסף שניתן לנתבע ע"י התובע עדיין קיים, והנתבע מודה בו ואומר לתובע שהוא 

ברשותו במציאונשאר  אבל  שנית.  שהכסף  חדש ע"מ  ת  כסף  מביא עכשיו  והנתבע  קיים,  אינו  כבר  לנתבע  ן 

 , וכך ביארו בדבריו הרמב"ן, הרשב"א, הר"ן, האו"ז והגהת אשרי. 1לפרוע אינו נחשב כהילך 

דברי רש"י הינם בין    )סי' ח וכן מובא בשמו בהגהת אשרי על סי' ה( הראשונים נחלקו בהבנת שיטת רש"י, לפי האו"ז  

א והר"ן מקשים שמלוה ניתנה להוצאה ולא ניתן לומר שהמעות נשארו  בין בפקדון, אך הרמב"ן הרשב"במלוה ו

 שיש שעבוד קרקעות.  ברשות המלווה, ולכן כתבו שדברי רש"י שייכים רק בפקדון או במקום

מון אע"פ שהתובע טוען גם לגבי המבביאור הסברה בדעת רש"י נראה לומר שלדעתו יסודו של דין הילך הוא ש

גביו כפר לגבי ממון זה נחשבת כתביעה, וממילא הדיון הוא רק לגבי הממון שלשנשאר ברשותו אין טענתו  

 ונמצא שהנתבע כופר הכל. 

זו נראה להביא מדברי התוס' בהמשך הסוגיה. הגמ'   מביאה ראיה שהילך פטור מדין שטר )ד:(  ראיה להבנה 

ה שהמלוה אומר חמש והלווה ווה למלוה כמה היו, לגבי מקר ו "דינרים" ויש ויכוח בין הלשכתוב בו "סלעים" א

א מדייקת שבמקרה שהלוה אומר שתיים אינו חייב שבועה, ומבינה  שלוש נאמר בברייתא שחייב שבועה, הגמר 

והרי יש לו  הקשו מדוע אם הודה בשלוש חייב שבועה,  )ד. ד"ה וש"מ(  אורה הפטור הוא מדין הילך. התוס'  שלכ

 לך פטור, אם יאמר שתיים הו"ל כופר הכל ואין אדם מעיז". ומר שתיים, ותירצו "כיון דהימיגו שהיה יכול ל

 
מן שלווה ותירץ  המעות עצעי' באו"ז שהקשה מכך שהגמ' אומרת שמלוה בשטר מוגדר הילך והרי אינו מחזיר בהכרח את    1

  יי"ש.הקרקע משתעבדת בשעת ההלוואה מתיחסים כאילו לוה ממנו את הקרקע ועשכיוון ש
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הפטור מהשבועה גורם לחזקה שאין אדם מעיז, שנגרמת מכך שהנתבע מרגיש לא נעים    קשה למהלכאורה  

תוס' סברה זו )כפי שמוכח מדברי ה  לטעון טענה זו, הרי במציאויות אחרות של פטור משבועה איננו אומרים

ילך א"כ אם היה אומר על תירוץ הגמ' שהפטור אינו מדין הילך, שהקשו כיוון שהפטור אינו מדין ה)ד: ד"ה לעולם(  

נ  אינו  שלוש  יכול לומר שתיים. שתיים לא היה ככופר הכל, ומדוע כשאמר  פטר מהשבועה ע"י מיגו שהיה 

מוגדרת   שאינו מדין הילך אין טענה זויים היה פטור משבועה, כיוון  ומוכח מתוס' שאע"פ שכשהיה אומר שת

בעת מכך שמעכשיו בית הדין אינו דן בחלק  כהעזת פנים(. ולא מסתבר שההגדרה ההלכתית ככופר הכל שנו

הרגשתו של הנתבע, כיוון שלכאורה ההעזה נובעת מצורת ההתיחסות שלו לטענתו זה של התביעה תשפיע על  

 של התובע. 

ההתיחסות לממון שאמר עליו הילך    רה שהתבארה לדעת רש"י, שלר"שנראה לבאר שתוס' סוברים כסב  לכן

אלא    , ומחדשים התוס' שהתיחסות זו אינה רק התיחסות של הגדרה למדנית,היא כממון שאין עליו כלל תביעה

ביטוי של    גם התיחסות מציאותית שמשפיעה על הרגשותיו של הנתבע )ההתייחסות ההלכתית להילך היא 

משפיעה גם על הבנת הרגשותיו של הנתבע כשטוען    כללית, וממילא המחלוקת לגביה הסתכלות מציאותית  

 .טענה זו(

שהצד השווה בין ע"א ומוב"ק שממנו למדנו )ד. ד"ה הצד השווה(  ' נצרכת גם לביאור דברי התוס'  ו בתוסהבנה ז

א שבעד אחד אה כמשקר, ובפשטות כוונתם היחיוב שבועה בהעדאת עדים במקצת, הוא שבשניהם הנתבע נר 

נתבע נראה כמשקר  יש ראיה לטענתו של התובע לגבי הממון שהנתבע כופר בו, וממילא ה  וכן בהודאה במקצת

לכאורה גם בהילך יש ראיה לטענת התובע והיא טענה  וצריך להישבע. הגיליון בשטמ"ק מקשה על התוס' ש

וון  הופכת את הטענה לחשובה. מכי  מוגדר ככופר הכל אין ההודאה  חשובה ואעפ"כ פטור, ותירץ שכיוון שהוא

לנכונותה, אם ההגדרה ככופר הכל היא  שבפשטות כוונת התוס' היא שהטענה נעשית חשובה ע"י שיש ראיה  

סתכלות מציאותית לא מובן מדוע היא משפיעה על רמת הראיה לטענתו של  הלכתית בלבד ואינה נובעת מה

ההסתכלות ההלכתית    א שדין הילך אינו משנה רק אתכרחים לבאר שכוונת השטמ"ק היהתובע. לכן נראה שמו

 אלא גם את ההסתכלות המציאותית בדיני הראיות. 

מודה להבנה הבסיסית של הראשונים שהוזכרו לעיל בדעת רש"י,    )בהגהותיו לרא"ש סי' ה וכן בחו"מ עה, ה( הב"ח  

ות בעולם, אך מבאר  הוא כשאותן מעות בעצמם נמצא  שהמקרה שבו יותר פשוט לפטור בהילך לדעת רש"י 

לכה רש"י מודה לגאונים  מקרה זה רק כרבותא בדעת ר"ח, שאפילו במקרה זה חייב שבועה, ולה  שרש"י כתב

י"ד פטור משבועת מוב"ק לדעת ר"ש. גם בדבריו נראה לבאר  שגם כשמזומנים בידו מעות אחרים ליתנם בב

שנתב כפי  היא  בהילך  הסברה  מציאושעיקר  שגם  שחידש  אלא  לעיל  ליתנו אר  מזומן  התביעה  שתשלום   ת 

 מגדירה שאין לגביו תביעה מעיקרא. 

שמבארים שלדעת רש"י  )שם, ד"ה בד"ה הילך(  ובפנ"י  )ד. ד"ה הילך(  נמצא במאירי  כיוון שונה בהבנת שיטת רש"י  

ת בעין "בכל מקום המקרה שבו פחות מסתבר לפטור משבועה מדין הילך הוא כשהמעות הראשונות נמצאו

ו מעות אחרות יותר מסתבר לפטור משבועה. אמנם למעשה הם  ו כשיש מעות בפני בי"ד ואפילשהן", ואיל

 את רש"י בצורה שונה. מסבירים 

הפנ"י מבאר שלדעת רש"י במקרה שפורע את המעות בבי"ד ר"ח מודה לר"ש שאינו חייב שבועה כיון שלבי"ד  

ש היא  ופר הכל. מחלוקתם של ר"ח ור"לא אינה חלק מהדיון ונחשב ככאין שום התייחסות להודאתו, וממי

ר"ח חייב כיוון שעכ"פ ביה"ד צריך להתייחס  במקרה שהנתבע אינו פורע את המעות בבי"ד והם בביתו, ולפי  

הגביה אם לא ישלם. הפנ"י אינו מבאר את דעת ר"ש שפוטר גם במקרה זה, ונראה   להודאתו ע"מ לכפות על

 אינם נחשבות כמחוסרות גבייה.  בעין והוא מזמנם ליתנם לתובער"ש כיוון שיש מעות מסוימות  לבאר שלדעת  
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ו לא הוצאתים והן שלך בכל מקום אינו נותנם לו עכשיו אלא שאומר להמאירי כותב שלדעת רש"י "אעפ"י ש 

יותר פשוט שפטור הוא כשנותן מעו ת מיד  שהן" פטור משבועה מדין הילך. משמע מדבריו שהמקרה שבו 

לו שהמעות שנמצאות בביתי עומדות ברשותך פטור   נותנן מיד בבי"ד אלא רק אומר בבי"ד, אבל גם כשאינו  

הילך מדין  המובמשבועה  החולקים  בדעת  ובין  רש"י  בדעת  )בין  הילך  של  הסברה  בהסברת  במאירי  .  את 

יד המלוה ואינם בכלל )ראב"ד(( כותב המאירי שני הסברים, א. החמישים שאומר בהם הילך הם כמי שבאו ל

ק מהכסף לא שייך לומר שמה שהוא כופר בו זה בשביל להשתמט שהרי  ב. כיוון שהוא נותן לתובע חלהטענה.  

 כסף. ם אם יודה אין לחשוש שחברו לא ייתן לו הארכת זמן לשלם את שאר הג

 

 שיטת הגאונים 
הרמב"ן ד. ד"ה   "כוכמביאים הסבר אחר בדין הילך בשם הגאונים )  )הרשב"א ד. ד"ה הילך והר"ן שם ד"ה והילך( הראשונים  

ועה  מעות מזומנות ליתנם פטור משבשגם במלוה וגם בפיקדון אם ה  והילך בשם רבותיו והריטב"א ד"ה אלא כי איתמר( 

דאיתיה   היכא  ש"כל  כיוון  כהילך,  נחשב  באגם  נמצא  אלא  ליתנו  מזומן  שאינו  אע"פ  ובפיקדון  הילך,  מדין 

)א. בדפי הרי"ף ד"ה הילך ובעה"מ    )ד"ה הא דאמרי'( הרשב"א    א( )ד"ה והא הכתיה דמריה איתיה". מדברי הרמב"ן  ברשו

יא שכיוון שהממון מזומן ליתנו הוא נחשב  משנתנו מבואר שסיבת הפטור הבביאורם לראיה לדין הילך מ  נמי( 

  כנתון. 

יום אחד בשאלה וליום אחד בשכירות ומתה,  אומרת שכאשר אדם נתן לחבירו פרה ל)צז:(  המשנה בפרק השואל  

ה אחת מהם, והמשכיר אומר שמתה בזמן שהיתה נתן לו שתי פרות אחת בשאלה ואחת בשכירות ומתאו ש

)צח:( ישבע השוכר ששכורה מתה ויפטר. הגמ'   או זאת שהיתה שאולה, והשוכר אומר שהשכורה מתה, שאולה

דין מוב"ק,    הודה לו ומה שהודה לו לא טענו" וא"כ אין לו  שואלת מפני מה חייב שבועה הרי "מה שטענו לא

ב גלגול.  ע"י  שנשבע  הגמ'  השטמ"ק  ומתרצת  הראשונים,  נחלקו  הגמ'  קושיית  באורך(  עיי  )צח: ביאור  מביא  "ש 

שהרשב"א והר"ן פירשו שאת הפרה השנייה אינו תובע ולכן אינו מוב"ק, וגם אם היינו מעמידים את המשנה  

יוסבר חיוב השבועה כיוון שזה הילך.    תובע גם את הפרה השנייה והיא נמצאת באגם, לאשמדובר שהמפקיד  

, ואם  היא ששאלה ושכירות הם דברים נפרדים  הסביר שהסיבה שאין כאן הודאה במקצת  )בשטמ"ק שם( הראב"ד  

ות  דוחה את דברי הראב"ד בכמה ראי  )שם(מודה באחד וכופר באחד אינם מצטרפים לחייבו שבועה. הרז"ה  

שא  לכך  שהסיבה  מבואר  הראב"ד  בדברי  סובעיי"ש.  שהוא  מכיוון  היא  כראשונים  לתרץ  יכול  שפרה ינו  ר 

 בר בפיקדון. שנמצאת באגם אינה נחשבת כהילך אע"פ שמדו

מביאה את דברי רבה שגזלן שנשבע שהוא ש"ח חייב אשם גזלות מכיוון שפטר את עצמו   )קה:( הגמרא בב"ק  

ומרת שאם הודה בעיקר  גניבה. רב עמרם הקשה על דברי רבה מברייתא שאבשבועתו מהחיוב במקרה של  

א ענה לקושייתו "כי תניא ההיא  שאינו גזלן אלא שומר חינם פטור מאשם גזלות. רב  החיוב בממון, אע"פ שטען

י קאמינא דקיימא באגם", ומוכיח מכאן הראב"ד שקיימא באגם אינו הילך. הרז"ה דוחה דקאמר ליה הילך כ

ל  שחילוק רק בהקשר  נכון  בין הילך לקיימא באגם  שכפר בחיוב ממון כלשהו  הגמ'  זה  שעצם  שם  דין הגמ' 

ת  ר עצמו מחיוב זה הרי כופר בממון, אבל לגבי שבועמחייבו אשם גזלות, וכל עוד יש אפשרות שיגנב ופט

וממילא גם   מוב"ק הגדרת הילך אינה שסולק החיוב כלפי התובע אלא שהממון מוגדר כנמצא ברשות התובע,

תיה ברשות דמריה  כנמצא ברשות התובע שהרי פיקדון "כל היכא דאיאם הפיקדון נמצא באגם הוא מוגדר  

 איתיה". 

שך הדיון בינו לראב"ד. כפי שהובא לעיל, הראשונים ביארו הרז"ה מבוארת יותר בהמהסברה בדין הילך לדעת  

ב משתמשת  ואינה  במשנה  השבועה  בהסברת  מתקשה  שהגמ'  לחייב  שהסיבה  השכירות  של  בפרה  הודאה 

מקשה עליהם למה הגמ' לא העמידה את  א שכל פיקדון שקיים בעולם הוא הילך. הראב"ד  שבועת מוב"ק הי
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שהמשנה לא התייחסה לטענות על    ת שהפרה השכורה מתה בפשיעה, ומתרץ הרז"ה שכיווןהמשנה במציאו

א שמדובר במקרה שבו התובע לא תובע כלל הפרה הקיימת משמע שאין עליה דין ודברים, ולכן משמע לגמר 

שהפרה קיימת ונחשב כאומר הילך. הראב"ד תמה רה הקיימת והוא מסכים להשאירה אצל השומר או  את הפ

ה איןעל  השכורה  הפרה  שעל  מוכח  שמהמשנה  שבדבריו  הקודמים    רז"ה  מדבריו  בו  חוזר  הוא  ודברים  דין 

ונפ בבי"ד  ואינה  קיימת  שהפרה  במקרה  גם  מ שמדובר  והרז"ה  תובעה(,  שהתובע  )אע"פ  הילך  מדין  שיב  טר 

א שאין עליו  היא שכיוון שהממון מוגדר כתפוס ביד התובע, נמצ  לתמיהתו של הראב"ד, שכל הבנתו בדין הילך 

שטעם הפטור בדין הילך הוא שכיוון שהממון נחשב כתפוס ביד הנתבע    שום דין ודברים. מבואר בדברי הרז"ה

 מילא לא מתיחסים אליו לגבי חיוב השבועה. אין עליו דיון כלל, ומ

ן על  ברתו של הרז"ה שע"י המציאות של הילך, שהממון מוגדר כתפוס ביד התובע, איננו מתיחסים לדיור סעיק

ם שבין במלוה ממון זה וממילא לא שייך לחייב מחמתו שבועה, יכולה להיות ההסבר גם לשיטתם של הגאוני

ן מכיוון שעצם הגדרתו היא  יתנם הם מוגדרים כנמצאים ביד התובע, ובפיקדוובין בפיקדון אם מזומנים בידו ל

גם מציאות זו יכולה להיחשב כגמר נחשב כהילך אע"פ שהוא פחות מזומן ליתנו, שהרי  כנמצא ברשות התובע 

זה. אמנם מכך שעיקר הדין של הילך לדעתם הוא כשהמעות מזומנות ממש ליתנם, ולא כשיטת  הדיון על ממון 

שמע שלדעתם הגדרת הילך אינה שלא היתה תביעה  י, שהוא בממון שנחשב שלא יצא מרשות התובע, מ רש"

לגבי    ד אינו מתיחס לטענות שהיו בממון שאמר עליו הילך כלל, אלא שלאחר שאמר הילך נגמר הדיון, ולכן בי"

ם, שהרי הרז"ה חיוב השבועה שבא לאחר הטענות. ע"פ הבנה זו קשה להלום את דבריו של הרז"ה עם שיטת

לל לטענות על הפרה במקרה שאמר הילך מכיוון שהמשנה לא התיחסה כ  הסביר שהיה ברור לגמרא שמדובר 

שלא רק שלגבי הנפקא    ילך הוא כמי שלא היה עליו דין ודברים. א"כ משמעהשכורה, וממון שנאמר לגביו ה 

כיוון שנגמר הדיון עליה, אלא אף  מינות ההלכתיות שלאחר הטענות לא מתיחסים לטענה שנאמר עליה הילך מ

חס לטענה שנאמר עליה הילך. לפי זה משמע  אור המציאות שבה עוסקת המשנה אין מקום להתיילגבי עצם תי

ילך היא כאילו לא היתה תביעה כלל )כך סובר כשיטת רש"י שההתייחסות לטענה שנאמר עליה השהרז"ה  

 הוא כשממונו של התובע מעולם לא יצא מרשותו(. משמע ברש"י ע"פ ההבנה הפשוטה בו שעיקר דין הילך 

 

 שיטת הראב"ד 
אם הוא מזומן ליתנו,  בדברי הראב"ד בפרק השואל שהובאו לעיל מבואר שלדעתו גם פיקדון נחשב כהילך רק  

ר  הביא  הראב"ד  הילך. כאמור,  נחשב  אינו  באגם  נמצא  אם  גזלות אבל  אשם  לגבי  בב"ק  מהגמ'  איה לדבריו 

רז"ה שכיון שהגמרא באגם", ודחה ה  שאומרת בפירוש "כי תניא ההיא דקאמר ליה הילך כי קאמינא דקיימא

נפטר מחיוב ממון, אין זה קשור לסוגייתנו שם עוסקת בדין אשם גזלות ונושא הדיון שם הוא האם בכפירתו  

הממו הגדרת  שענינו  הילך  בדין  לכך  שעוסקת  מינה  נפקא  אין  זה  דין  לגבי  שהרי  התובע.  ברשות  כנמצא  ן 

)ד"ה שות התובע אין עליו דיון. בהמשך הדיון  יוון שהממון בר שהנתבע עדיין מוגדר כמחויב לגבי הממון, שכ

 זו כך:  א את הראיה מגמראהראב"ד חוזר ומביעוד אתה מחזיק( 
"דהא רב ששת דאמר הילך פטור מפרש טעמיה כיון דאמר ליה הילך כמאן דתפיס ליה דמי ומאי  

אע"פ שמודה  ת באגם  ואיני רואה בענין התרדא שכל זמן שהיא עומד  לא קמודה ביהדקטעין ליה  

ככפירה  לענ  נחשבת  הכא  וגם  דמיא  ליה  כתפיס  ולא  מהתם  דמיגנבא  דאיפשר  מודה  הואיל  ין 

מהתם או מת ביד השומר עד דלא אתי במקצת אמאי חשבינן ליה כתפיס ליה והא אפשר דמיגניב 

 ". זו היא ראיתנו לעיני כל רואהלידיה. 
שיסוד דין הילך הוא שההודאה אינה נחשבת  זו היא  משמע מדברי הראב"ד שההבנה שעליה מתבססת ראיה  

שה אע"פ  גזלות  אשם  שלגבי  כפי  וממילא,  כיוון  הודאה,  הממון,  בעיקר  להתחייב ודה  באפשרותו    שכפר 
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בתשלום על    יוצרת אפשרות שיתחייב בתשלום הוא מוגדר כופר וחייב אשם, כך בסוגייתנו כיוון שהודאתו  

נפטר משבועה מדין הילך. נראה להסביר את דברי הראב"ד    ן הנתבע הפיקדון אם יגנב, נחשבת כהודאה ואי

דין הילך הוא שהודאה שאינה מחייבת ממון אינה מחייבת שבועה, ובהילך  ד של  שהיסו)פז, ה(  ע"פ דברי הקצה"ח  

ההודאה אינה מחייבת את נתינת הממון שהרי כיון שהוא כבר נותן את הממון בבי"ד אין צורך בהודאתו. ע"פ  

מקום שיש עדיין חיוב שנגרם ע"י ההודאה )כגון החיוב בגניבה שמוגדר בגמרא בב"ק כחיוב וט שכל  זה פש

 בממון( היא הודאה המחייבת וממילא אינה כלולה בגדר הילך. 

שמי שהודה )מב:(  הראב"ד מביא ראיה לכך שפקדון שאינו נמצא בבי"ד אינו נחשב הילך מדין המשנה בשבועות  

ה, כגון שתבעו בית מלא פירות מסרתי לך ואמר לו מה שהנחת אתה נוטל,  ר משבועבדבר שאינו במידה פטו

שבמידה חייב שבועה. בפשטות אבל במקרה דומה ל וההודאה היו בדבר  של המשנה אלא שהטענה  מקרה 

זה היא בפיקדון שעדיין קיים אלא שאינו בבי"ד, ואנו מוכרחים לומר שאינו נחשב הילך כיוון    ההודאה במקרה

. הרז"ה מתרץ שמדובר שהפירות הרקיבו והמעות נחסרו, ומקשה על דבריו של הראב"ד שלפי  ב שבועהשחיי

זה לא מסתבר בריו יהיה צריך להעמיד שהבית באגם והכיס בקרקעית הים, כלומר שאינם מזומנים ליתנם, וד

את  להעמיד  התכוון  לא  שהראב"ד  פשוט  לכאורה  מצוי.  בלתי  כך  כל  מקרה  על  מדברת  המשנה    שהמשנה 

ים כהילך. גם את  במקרים אלו, אלא שלדעתו גם אם הבית בעיר כיוון שהפירות אינם ניתנים בבי"ד אינם נחשב

ון שההודאה אינה מחייבת, וכל הסברה בכך נראה להסביר ע"פ אותה הבנה יסודית שהפטור בהילך הוא מכיו

ודאה לגבי חיוב התשלום וא"א  מעות להעוד שהממון אינו נמצא בבי"ד אף אם הוא מזומן ליתנו, עדיין יש מש 

 לומר שכבר שילם. 

ישנה הבנה נוספת בדינו של הראב"ד. המאירי מביא את דעת  "ה הילך(  )ד. ד"ה מנה ודבדברי המאירי בסוגייתנו  

הראב"ד שע"מ שיהיה דין הילך יש צורך שייתן את הממון עכשיו, ואת דעת רש"י )ע"פ הבנתו( שמספיק שיהיה  

בתחילת דבריו הוא מבאר את יסודו של דין הילך בשני אופנים כפי שהוזכר לעיל א. אין  ביתו, ומזומן ליתנו ב

ליתנו.   מון שנאמר עליו הילך נחשב בכלל הטענה ב. לא שייכת השתמטות כשהממון שהודה עליו מזומןהמ

ור "ד הביאהמאירי אינו משייך את דעת הראב"ד לאחת הסברות בדווקא, וא"כ נראה שלדעתו גם בדעת הראב

תייחסים אליהם לגבי חיוב  הוא שכיוון שנותן את הממון בבי"ד אין דיון על ממון זה, ואינו בכלל הטענות שאנו מ

דה, ואם הממון רק מזומן ליתנו אך אינו  השבועה. אמנם, לדעת הראב"ד יש צורך שהממון ימסר בבי"ד כשמו

ש"כ אע"פ  בפיקדון,  ואפילו  כהילך  מוגדר  אינו  בבי"ד  היכא  נמצא  ולא ל  איתיה",  דמריה  ברשותא  דאיתיה 

מצי בכל  כהילך  נחשב  שפיקדון  שסוברים  וסיעתו  במחלוקת  כרמב"ן  שהביאור  נראה  קיים.  שהוא  אות 

הראשונים יסודו של דין הילך הוא שנחשב שנגמר   הראשונים עם הראב"ד ע"פ הבנת המאירי הוא שלדעת 

קדון נחשב תמיד שנמצא ברשות בעליו הוא הילך  וון שפיוממילא כי  כנתון לתובע,הדיון ע"י שהממון מוגדר  

את הממון לתובע, וממילא צריך שייעשה    שהנתבע נותןהוא בכך    בכל מקום שנמצא, ולדעת הראב"ד גמר הדיון

הפיקדון   היות  זה  לעניין  מועיל  ולא  בבי"ד,  מסירה עכשיו  כגון  לתובע  מהנתבע  מוחלטת  נתינה  של  מעשה 

 ברשות בעליו. 

לפסקו שממון שאינו מזומן ממש ליתנו לתובע )כגון שנמצא באגם( אינו מוגדר כהילך,    יא ראיההמאירי מב 

בדין אשם גזלות, כמו שהובא לעיל בדברי הראב"ד בשטמ"ק. לכאורה קשה על ראייתו כפי    )קה:( מ' בב"ק  מהג

ך עוסקת  גית הילשדחה הרז"ה שהובא לעיל, שגמרא זו עוסקת בהגדרת הכפירה ככפירה בחיוב ממון ואילו סו

וב הממון אלא בנתינת  בהגדרה אצל מי הממון נמצא, ואף לדברי המאירי לכאורה דין הילך אינו עוסק בחי

הילך אינו נובע מהימצאות הממון אצל  הממון מהתובע לנתבע. נראה שניתן לבאר שכיוון שלדעת המאירי דין  

מעשה נתינה מהנתבע יש צורך   ר שנעשה התובע אלא מההגדרה שהנתבע נותן את הממון לתובע, ע"מ להגדי
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ש מוכח  בב"ק  ומהגמ'  בממון,  כמחויב  מוגדר  יהיה  לא  פגיעות שהנתבע  על  לחיוב  אפשרות  נשאר  עוד  כל 

 שיגרמו לממון האדם מוגדר כמחויב בממון. 

ען  מביא את דין הילך כך: "הטו)טו"נ א, ג(  גם מדברי הרמב"ם נראה בפשטות שהוא סובר כדברי הראב"ד, הרמב"ם  

פטור משבועת   לין על חברו... או שהודה במקצת ונתנו מיד ואמר אין לך בידי אלא זה והילך... בכל אלומטלט

שהממון יהיה מזומן ליתנו   התורה". מכך שהרמב"ם כתב ונתנו מיד משמע שסובר כשיטת הראב"ד ולא מועיל 

 ן בכ"מ טו"נ ג, טו(., ב, וכ)חו"מ פז כל עוד אינו נותנו בצורה מיידית, וכך הוכיח מהלכה זו הב"י 

 

 סיכום 

מצאנו כמה שיטות בראשונים. רש"י מפרש    בביאור דברי רב ששת שהאומר הילך פטור משבועת מודה במקצת 

מר לתובע שמעולם לא הוציא את הממון מרשותו, ובפשטות שיטתו היא שיסוד דין הילך שמדובר שהנתבע או

)וכן נראה לבאר בדברי   ניתן להוצאה,  ר ההוא שאין תביעה כלל  זו שייכת בעיקר בפיקדון שלא  ז"ה(. טענה 

מלווה כאשר לא הוציא את המעות, ופשטות לשון רש"י היא שגם ונחלקו הראשונים אם ניתן לאומרה גם ב

רש"י שגם כאשר הוציא את המעות אלא שהוא מזומן ליתנם בבי"ד נחשב    במלוה אומרים כך. הב"ח ביאר בדעת

יקרא. אמנם המאירי והפנ"י מפרשים להיפך, שעיקר דין הילך לדעת רש"י הוא ע מכאילו לא היתה תביעה  

זו בוטלה הטענה על הממון שהודה ואין הודאה   רההמאירי מפרש שהסברה היא שע"י החז  כשמחזיר מיד בבי"ד. 

במקצת הטענה, והפנ"י מפרש שהסברה היא שמכיוון שלבי"ד אין צורך להתיחס להודאתו ולפעול על פיה  

יבר הוא נותן את הממון מעצמו, אף לגבי דין השבועה איננו מתיחסים להודאתו. לשיטת המאירי רש"י ד  ישהר 

חלוקת  על המקרה שהמעות בביתו לרבותא שעצם זימונם להנתן עוקר את הטענה והפנ"י מבאר ברש"י שהמ

 היא רק במקרה שהמעות בבית. 

ונים שעיקר דין הילך הוא כשנותן את המעות אגשיטה שניה בהבנת דין הילך מצינו במספר ראשונים בשם ה

שבכל מקום שהוא נחשב ברשות התובע קיים דין הילך כל  בבי"ד אך בפיקדון גם אם אינו ניתן מיידית, כיון  

שלאחר שאמר הילך נגמר הדיון ולכן בי"ד אינו  זו נראה לבאר,    עוד הפיקדון קיים. בטעם דין הילך לשיטה

 . ר עליו הילך לגבי חיוב השבועה שבא לאחר הטענותמאמתיחס לטענות שהיו בממון ש

ז ילך. בדברי  ה שהפיקדון קיים בעולם אינו מגדיר אותו כההראב"ד חולק על שיטת הגאונים וסובר שעצם 

מיידית.   בצורה  בבי"ד  הודאתו  ע"פ  משלם  כשהנתבע  דווקא  קיים  הילך  דין  שלשיטתו  משמע  הראב"ד 

ה  דין  יסוד  שלדעתו  נראה  שם  לגביו  לימהסברתו  ממון  חיוב  יוצרת  אינה  ההודאה  ששילם  שמכיוון  הוא  ך 

(, ומהסברתו של המאירי שמביא  )פז, ה( ה מחיבת שבועה )כדברי הקצה"ח והודאה שאינה יוצרת חיוב ממון אינ

את דבריו נראה שיסוד דין הילך הוא שכיוון שנעשה מעשה של נתינת הממון לתובע אין טענה כלל לגבי הממון 

ין במקרה זה הודאה במקצת הטענה שעליה חייבה התורה שבועה. בפשטות, גם הרמב"ם סובר אושהודה בו  

 כראב"ד. 


