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 פתיחה

 : )ד.( אומרת הגמרא 

הילך    -חייב. מאי טעמא    -דאמר רבי חייא: מנה לי בידך, והלה אומר: אין לך בידי אלא חמישים זוז, והילך  "

אוחזין  נ תונא: שנים  ותנא  הטענה דמי,  כיון דתפיס  מי כמודה מקצת  והא הכא,  סהדי  )  -בטלית.  דמאי אנן 

כיון דאמר ליה הילך, הני זוזי דקא    -שת אמר: הילך פטור. מאי טעמא  הילך הוא, וקתני ישבע. ורב ש  (דתפיס

 ".לכך ליכא הודאת מקצת הטענה הא לא מודי, ה  -כמאן דנקיט להו מלוה דמי, באינך חמשים  -מודי בגוייהו 

מחלוקת עם  נפגשים  הילך  אנו  בשבועה    -בעניין  חייב  חייא  רבי  מודה לפי  כמו  זה  כי  הילך  של  במקרה  גם 

מדוע? מכיוון שזה כאילו הוא הביא לו ביד    - לעומת רב ששת שסובר שבהילך האדם פטור משבועהבמקצת,  

 . דמי. ועל החמישים שנשארו הוא כופר בהכל ולכן פטור 

 : אומר  ". רש"יואנו נפגשים במחלוקת ראשונים בביאור המושג "הילך

 ".שלך בכל מקום שהםלא הוצאתים, והן  -והילך "

 לעומתו מפרש הר"ן: 

ואין כן דעת הגאונים ז"ל שהם הסכימו דהילך איתא בין במלוה ובין בפקדון דבמלוה כל זמן שהן בידו והוא "

נתנם לו כבר  המעות בעצמם או מעות אחרי' דכמי ש  /בין/ שהם אותם  הילך ופטור כיון מזומן לתת לתובע ה"ל  

ו אלא עומד באגם ה"ל הילך משום דפקדון כל היכא י' אעפ"י שאינו מזומן בידובפקדון כל היכא דמודה ל דמי

 ".דאיתא ברשותא דמארי' איתא

וזה נחשב כאילו   -דיבאופן מיישהילך פירושו שהוא נותן לו את המעות    1וכך גם מפרשים חלק מהראשונים 

. ולכן על השאר  אין דיון  תן לועל מה שהוא נוהוא לקח אותם ולכן כל הדיון כאן הוא על החמישים הנותרים,  

הוא השאלה הפשוטה היא האם    -טוען או אומר   הוא  הוא נחשב כופר בהכל ולא צריך להשבע. לא משנה מה

 ? או לאנתן 

אפילו אם זה לא ממש כאן, רק    -מה שהוא לקח  דיוק את מחזיר בלעומתם רש"י מסביר שהילך זה שהאדם  

 וזה נחשב הילך.  -ה באיזה מקום מסויםהחשיבות היא שהוא לא השתמש בזה ומחזיק בז

? הרי מלווה להוצאה נתנה, ולכן  הסבר זה איך רש"י אומר   )ר"ן, ריטב"א, רמב"ן ועוד( ושואלים הרבה מן הראשונים 

 ?לווה איך רש"י מעמיד במקרה של מ

 שבאמת הוא לא מוציא את זה ממנו:   -שרש"י מדבר על מקרה של פיקדון  עונה  הר"ן 

שלך בכל מקום שהם. משמע דאי אמר הילך מעות אחרי' תחתיהם אף על   לא הוצאתי' והם הילך פירש"י ז"ל"

ן  שהפקדו  לא משכחת לי' אלא בפקדון לפיגב דנקט להו בבי דינא ובעי למיתבינהו לאו הילך הוא וא"כ הילך  

 
  יהא המקצת שהוא מודה לו מוכן בידו בפני בית דין ליתנו לו מידואינו נקרא הילך אא"כ  כך גם סובר הטור )חו"מ פז, ד(: "  1

 ".תננו לך לאוא בביתי ואאבל אם אמר הרי ה
דאמר מנה לי בידך והלה אומר אין לך    אלא אי איתמר והתנא שנאה על אידך דר' חייאאצלינו על הדף כותב: "גם ר"ח  

 ".דאע"ג דאמר ליה הילך כיון דעדיין לא נתן מודה מקצת הטענה הואבידי אלא נ' והילך חייב מאי טעמא 
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לו  בעליו הוא בכל מקום שהוא ואותן מעות בעצמם של מפקיד הן אבל במלוה לא משכחת לה שאפי  ברשות

דהא מסקי' בפ"ב דקדושין    ישנן לאותם מעות שהלוה לו בעין לא מצי למימר לו הרי שלך לפניך בכל מקום שהן

מלוה כלל לא ברשות    הוא לא  גבי הא דמקדש במלוה אינה מקודשת דמלוה אעפ"י שהוא בעינא ברשות לוה

דאי לדברי רש"י ז"ל הילך לא  לחזרה ולא לאונסי' וכיון שכן היאך יאמר לו שהן שלו בכל מקום שהן אלא וו

 ".משכחת לה אלא בפקדון אבל לא במלוה

 הגה"ה על הרא"ש: בשהוא מדבר גם על מקרה הלוואה, כפי שאומר   -אך יש דרך אחרת לפרש את דברי רש"י

כשמחזיר לו אותן מעות עצמו שהלוהו או אותו פקדון עצמו אבל אם אומר לו אין לך בידי   ילך אלאולא הוי ה "

 ". וחייב שבועה אפי' לרב ששת וכן משמע מתוך פירוש רש"י  ים והילך והם מעות אחרים אין זה הילךאלא חמש 

 שמדבר גם במקרה של מלווה.  -הגה"ההבעז"ה אנחנו נתעסק ברש"י ע"פ פירוש 

ל אתוצריך  ה  הבין  הראשונים  שורש  לשאר  רש"י  בין  נובעת  -מחלוקת  היא  תמוהה   ?וממה  רש"י  באמת 

 על פירושו. ולכן יש הרבה מן הראשונים המקשים   בהסתכלות ראשונית 

מה הוא "פוטר" לנו. אומר   -כדי לנסות למצוא סברא מניחה את הדעת צריך קודם להבין מה התפקיד של הילך

 : )חו"מ פז, ג( הטור 

 ". אם א"ל הילך המקצת שאני מודה לך בו פטור מה"ת בלא שבועהה מקצת לו במודואפי"

  - חוץ ממקרה של הילך. הם הרי מקרים דומים    - במקצת הוא חייב בשבועה  מסביר הטור שמקרה של מודה

בשניהם האדם מודה רק על חלק מן הטענה, ולכן אם נבין מה טעם החיוב של "מודה במקצת" לפי כל אחד מן  

זה  כל  נו  ,ניםהראשו מה  שבגינה  ',  הילך'להבין  הסיבה  של  "הפתרון"  שהוא  מקרה  זה  הטור  שהסביר  שכמו 

 נשבעים. 

וכו'נב ר"ח  ר"ן  גם על פירוש טור  בין מודה במקצת להילך  -וסף צריך לשאול שאלה    ?מה ההבדל המהותי 

 ? מה הסברא פה בכלל ? לא ישבעגורמת לכך ש₪ בכיס והוא הביא לו  50לו  המדוע העובדה שהיו 

 

 תוס' ורש"י  -מודה במקצת הטענה 

 :)ג.( הגמרא אומרת  צריך לעיין מה זה מודה במקצת לפי הראשונים. 

חזקה, אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו, והאי    -דאמר רבה: מפני מה אמרה תורה מודה מקצת הטענה ישבע  "

יה בעי דלודי  והאי בכול  (עמוד בדף ג  )מעיז פניו,  משום דאין אדם    -בכוליה בעי דנכפריה, והא דלא כפריה  

 ". דהוו לי זוזי ופרענא ליה אשתמוטי הוא דקא מישתמט מיניה, סבר עד -ליה, והאי דלא אודי 

 אומר כך: )יח. ד"ה מפני מה( תוס' בכתובות . ועל זה מסבירים תוס' ורש"י פירושים שונים

מקצת יש להשביעו שחייב לו ממון  דה מו ועוד היא דכי הוא זה משמע דבעינן כפירה והודאה  דגזירת הכתוב"

 ". הכל נסתלק לגמרי ממנוועל ידי כך מגלגל עליו שבועה כעין גלגול אבל כופר  שהודה

ללא סברה. וגם הסיבה השנייה של תוס'   -לפי תוס' הסיבה שאומרים מודה במקצת הטענה היא גזירת הכתוב

פח טכניתהיא  פעולה  ויותר  סברה  ה  -ות  על  הודה  שהוא  בחלק    יםמגלגלאנו  כסף  מכיוון  שבועה  גם  עליו 

 לגמרי.  וזה כעין גלגול שבועה, אבל בכופר הכל הוא נסתלק  -הנשאר 

 : )גיטין נא: ד"ה מפני מה( ולכן לפי תוס' הסיבה של הסברא היא לא בשביל המקרה כאן, כמו שמפרש הריטב"א 

כל פטור ומודה  כופר ב(ד)   "פ מאי שנאמה אמרה תורה דמודה מקצת הטענה ישבע. ה   והא דאמרינן מפני"

 ".יבוטעמא בעי למודה במקצת אמאי חיבמקצת חייב, דהוי כעין משיב אבידה,  

לפי הריטב"א התפקיד של הסברא זה לתת רק טעם מדוע זה לא כמו כופר הכל שפטור או משיב אבידה. אבל  

 .גוף הדבר זה כי הכתוב אומר 

 מר כך: מביא סיבה אחרת לבמודה במקצת ואו )ב"ק קז.( רש"י 
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קושטא בהדיה  הלכך היכא דכפר הכל פטור משבועה דאי לאו    בפני זה שעושה לו טובהאין אדם מעיז פניו  "

 ". מודה מקצת בכולה בעי למכפריה והא דלא כפריה משום דאין אדם מעיזלא הוה מצי למכפר ביה והיכא ד

 : )גיטין נא:(  רש"י במקום אחר וכך גם אומר 

 דהאי בכוליה בכי דלכפריה".  על השאר מןאינו נא"בשביל הודאת במקצת 

למה אדם לא יכפור בהכל? כי אותו מלוה   -ם בדבר לפי רש"י לא מדובר כאן בגזירת הכתוב, אלא באמת יש טע

  איהנשבע  האדם  מהותית. הסיבה שטובה ולכן הוא לא יכפור כ"כ בטובה שעשה לו. יש כאן סברא    עשה לו

 כי הוא עשה לך טובה, ולכן לא תכפור בכל.  מדוע?משקר,  הואאולי  -נאמנה  שלו אינה ההודאה במקצת ש

הסיבה היא  לפי תוס'    - מה תפקידו של מודה במקצת הטענה ישבע  הנשתוס' ורש"י חולקים בהבניתן לומר  

ל להשבע.  צריך  ולכן  אומרת  התורה  ככה  הכתוב,  להשבע  גזירת  צריך  שאדם  הסיבה  רש"י  חוסר   היאפי 

 פטור. הוא שבשאר לומר נאמן כדי אינו  טובה, ולכן ו ה לבמי שעש לא תכפור אדם ז"א  -בנאמנות

 

 הקשר בין מודה במקצת להילך

גזירת    -תוס'  מודה במקצת נשבע כי הוא מחוסר נאמנות.   - רש"י  הגדרנו את מודה במקצת לפי רש"י ותוס': 

 ה קצת וכפר קצת אז נשבע. הכתוב שאם הוד

לאחר שהבנו  .  מה שהכתוב מדבר(, וזה הגורם להשבע  -וס'ות, תנאמנ  -כפי שאמרנו לכל שיטה יש בעיה )רש"י  

כי הילך זה "הפתרון" כדי לא להשבע   -יבה שיש מחלוקת בפירוש "הילך" זה נוכל להבין יותר טוב את הסדבר 

 כמו שראינו. 

מה הפעולה של החזר   ?צריך לשאול למה זה חשוב  ,חזיר את מה שלקחכשישפירש שהילך זה דווקא    לפי רש"י

  גורמת? וקא מה שלקחת דו

 מקצת: מסביר שהילך זה ההפך של מודה ב )ד"ה חייב( בנוסף צריך לראות שגם רש"י 

אן דנקיט להו דמי, אלא כמ  -לישבע על השאר, ולא אמרינן הני דקמודי ליה בגוייהו, הואיל ואיתנהו בעינייהו  "

 ". כשאר מודה במקצת הוא, וחייב

הוא מסביר שמדובר בכלל   לפי רבי חייא שמחייב גם בהילך   - מקצתרש"י מראה את הקשר בין הילך למודה ב

 .2במודה במקצת 

  . יש עוד עניין  ,וסף לכך שההחזרה של אותו הכסף ממש היא עניין שלא "הם שלך"ש"י בנשלפי ר לומר  אפשר  

מה את אומר שוהלווה , הוא חייב לושקל ש  100את ה וחזיר לכאשר המלוה תובע שי -ה מבטא נאמנותזדבר כ

שהבאת    שזה באמת הסכוםו  כדי שיאמינו ל וזה סוג של נאמנות שחסרה ל  נגע בו. במגירה ולא  םש וווה לשהל

בדיוק את אותו למלוה  מביא  הוא  מחוסר נאמנות כמו שאמר רש"י ואילו בהילך כאשר  היה  ז"א לפי כן    -ול

 א ממש אותו הדבר.אל  -למתבלבוהוא  סכום אחר במדובר  יכול להיות שאולי  נאמן. לא  שהוא  ה מראה  זהכסף  

 ובאמת אומר המאירי: 

אלא שאומר לו לא הוצאתים והם שלך    וינותנם לו עכש  אף על פי שאינוומ"מ חכמי הצרפתים פרשו    ...הילך"

ממה שאמרו למטה חדא מתה בפשיעה דלאו הילך הוא הא אלו לא מתה אף   בכל מקום שהן וראיה לדבריהם

ו הילך הוא ומ"מ דוקא כל שהיא במקום שאם ירצה הלה לומר  יא ברשותו אחר שהיעל פי שאינו נותנה לו עכש

 ".כוב בהבאתו אין זה הילךימעכב הא כל שיש עהביאהו לי לא יהא שום דבר ה

צריך להביא להם עכשיו, רק צריך להוכיח שזה נמצא אצלו ואפשר  מסביר המאירי שלדעת רש"י שהוא לא  

 המאירי:  לקחת את זה בקלות מהבית שלו. ומסביר עוד

 ". הו הילך יש מי שאומר שאם אמר אין לך בידי אלא חמשים ואינן בידי אלא הא לך משכון עליהם שז"

 
 אן דנקיט. בשאלה האם אנו אומרים כמ ששת היא לפי רש"י המחלוקת בין רבי חייא לרב   2
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הוא יכול להביא לו    ,בקלותכסף  הלהביא את  וניתן  לאחר שהוא מוכיח שההלוואה בבית שלו  שמסביר המאירי  

 .3וזה יהיה הילך  - גם כסף אחר ששווה אותו דבר שיהיה משכון

יביא  ש אין בעיה    ,אם לפי רש"י צריך לבטא נאמנות כדי שלא יצטרך להשבע  -רש"ישצריך לפי    זה בדיוק מה 

בא להוכיח שהוא נאמן. ובפועל יתן לו כמה ששווה הוא  - הכסף המקורי עצמודווקא את בר אחר ולאו ד גםלו 

 . עצמה הלוואהמדובר בלא אם אפילו 

 

אדם שהודה   - ה ללא סברא אלא דין תורה, ז"א דין טכנילפי תוס' צ"ל שהוא הבין שכל עניין מודה במקצת ז

אין כאן  ישר! כי באמת את הכסף  נותן הוא  במקצת? כאשר  דהמו מוגדר כלא אדם . מתי במקצת צריך להשבע

בגלל   עכשיו את הכסף? מה הסברא בזה?לו  מביא  שהוא  צ"ל לשאול מה זה עוזר  וא"כ    - עניין להיות נאמן  

זה אומר  ולא עועכשיו  את הכסף  מביא  שהוא   זאת בדיוק  שהוא  ד עשר דקות  לא צריך להשבע? לפי תוס' 

באופן  נותן  הוא  שכאן    ומכיוון  -וחייב שבועהמודה במקצת  האדם  מקרה שבו  התשובה, התורה מדברת על  

 מודה במקצת. התהליך המשפטי לא התחיל. נקרא זה לא  מיידי 

אומר התוס'   סברא ניתן למצוא בתוס' אצלינו במסכת. ראיה לדברינו שלפי תוס' מדובר כאן בגזירת הכתוב ולא  

 : )ה. ד"ה אי איתא( 

נייהו דמה להצד השוה שבהן  דאסהידו עליה דאכל תרי מיבי חייא לא משתבע הכא  תימה אפי' אי איתא לדר"

שכן לא הוחזק כפרן תאמר הכא דהוחזק כפרן כדפריך לעיל )ד.( והכא לא שייך משתמיט ושמא י"ל אחרי  

 ".שבועה בהעדאת עדים במלוה מעתה אין לחלק בין מלוה לפקדוןשלמד שיש  

ואילו   -הוחזק כפרןקצת דומה למודה במקצת מהצד השווה שלא ים במ דת עדאהרי אמרנו שהע  - תוס' שואל 

למרות   ,אצלינו הוא מוחזק כפרן! התוס' עונה שלאחר שלמדנו שיש שבועה במקצת במלווה יש גם בפיקדון

 הרי זה לא המקרה הנ"ל כלל וכלל!  ?וכי איזו תשובה זו . יין שבנה את זהשזה לא מסתדר על הבנ

שבועה הוא מצד הכתוב, ולכן זה לא משנה אם זה כלול ה שלפי תוס' כל חיוב  נאמר  אם  זה רק  דבר  אפשר לתרץ  

אם כן אז הוא   -בצד השווה. כל העניין הוא האם זה המקרה של הודאה במקצת )הן מצד עצמו והן מצד עדים(

 נשבע.  

 

 סיכום 

ונים בפירוש  לוקת ראשד. מביאה את דין "הילך" שלפי רב ששת במקרה של הילך, וראינו שיש מחדף  הגמרא ב

חלק מן הראשונים )ר"ן, טור, ר"ח וכו'( הסבירו שמדובר במקרה שהוא מביא לו את הכסף ישר    -מה זה הילך

 כאשר תובע אותו, והוא לא צריך להשבע. 

הוא יביא לו בדיוק את הכסף שהוא הלווה לו )הגדרנו שנלך בשיטת  הילך זה כאשר  רש"י הסביר ש  םלעומת

פיקדון ובהלוואה ולא כמו הר"ן שמדבר רק במקרה של פיקדון(, כאשר הוא תובע  שמדובר ב רש"י ע"פ הגה"ה 

 לך תיקח אותו.   -, הוא שלךאומר שהחלק שחייב לו קיים בעיןאותו הנתבע 

מה ההבדל בין מודה במקצת    - לשאול גם על הר"ןידועות בראשונים, אך צריך  על רש"י נשאלו הרבה שאלות 

שהנתבע מודה על חלק מן הטענה אבל הוא מביא לו את הכסף עוד רבע שעה  ם במקרה  הרי הר"ן מסכי  ?להילך

רק כי זה עכשיו אז לא    ? מה ההבדל  -הוא צריך להשבע, אבל אם הוא מביא לו עכשיו באותו רגע אז לא נשבע

 ? עישב 

 
והוא כותב שם שפשוט שרש"י ע"פ המאירי מדבר   -אותובמתיבתא שמפרש את רש"י מביא את שיטת המאירי המסביר    3

 גם במקרה של כסף רגיל ולא רק במשכון.
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ע  רש"י הסביר שמודה במקצת צריך להשב  -הסברנו שהדבר תלוי במחלוקת בהבנת הטעם של מודה במקצת

במקרה   -אז הוא יודה רק בחלק  -לא נאמן, הוא לא יכפור בכל כי אין אדם כופר במי שעשה לו טובה  כי הוא 

 כזה אומר רש"י אתה לא נאמן ולכן תשבע. 

בגזי  ולעומת צריך  הוא  מודה בחלק  אדם  כאשר  שרת הכתוב, התורה אמרה  תוס' הסביר שמדובר בפשטות 

 הכתוב. גזירתר במדוב -להשבע. אין כאן טעם בבסיס העניין

הילך זה הפתרון של מודה במקצת, מדובר במקרים דומים אך באחד   -יכול להיות שזה הענין בהבדל של "הילך"

 צריך להשבע ובשני לא. 

זה מראה    -למלוהמחזיר    קיבל בהלואה הואתו הכסף, מה שהוא  מחזיר בדיוק את אוהאדם  לפי רש"י בהילך  

.  קיבל מראשרק זוכר כמה ואת הכסף  שהאדם הוציא  מקרה  מדובר ב  לא   -על נאמנות שזה מה שהוא הביא לך 

החיסרון  אם  הילך  הוא  רש"י    לפי   ולכן  את  מנאמנות  בכךחזק  הלוה  הכסף  מש  טענת  אותו  את  בדיוק  חזיר 

 שנשמר. 

ללא סיבה, ולכן לא    -שהתורה אמרה  היא משום שכךבמקצת נשבע    ונים הסיבה שמודהאך לפי חלק מהראש

  ?. מתי אין מודה במקצתיש שבועהרק במקרה של מודה במקצת    -מקצת להילךה של מודה בללמוד ממקר   ניתן

ישר לתובעהלווה  כאשר   זה  -מביא את הכסף  שהתורה   במקרה  וזה לא המקרה  התהליך לא מתחיל בכלל 

 . שבועהלא חל חיוב ה ולכן  -יומדברת על


