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 פתיחה

היא סוגיה ארוכה ומסועפת העוסקת בכמה וכמה נושאים המעורבבים אחד בשני.    ז.(   -)ו.  סוגית "בעי רבי זירא"  

הכללי של הסוגיה, ולא להתעסק בסוגיות המובאות בה אגב אורחא  הלךהמ מטרת המאמר הזה היא לברר את

 יפה בספקות ועוד(. צווח, תק )דינים שונים בשתק והדר 

 

 תיאור מהלך הגמרא

מאי הוה   - אודויי אודי ליה, ואי דקא צווח  - היכי דמי? אי דשתיק  -מהו?  "בעי רבי זירא: תקפה אחד בפנינו 

אודויי אודי ליה, או דלמא: כיון    -קרא והדר צווח, מאי? מדאשתיק  מעייק  לא צריכא, דשת  -ליה למעבד?  

 דהאי דשתיק מעיקרא סבר: הא קא חזו ליה רבנן.  אי מילתאאיגל -דקא צווח השתא 

הקדישה אינה מקודשת. אם תמצי לומר תקפה   -חד בפנינו מוציאין אותה מידו  ...אם תמצי לומר תקפה א

הקדישה בלא תקפה מהו? כיון דאמר מר: אמירתו לגבוה כמסירתו    - דו  מי   אחד בפנינו אין מוציאין אותה

דלמא השתא מיהא הא לא תקפה, וכתיב ואיש כי יקדיש את ביתו קדש    דמי, או  כמאן דתקפה  -להדיוט דמי  

 אף כל ברשותו, לאפוקי האי דלא ברשותו.  -ה ביתו ברשותו וגו' מ

ד מינייהו  : דידי הוא, והאי אמר: דידי הוא. קם ח אמראי  תא שמע דההיא מסותא דהוו מנצו עלה בי תרי, ה

לת קמיה דרב א וכולהו רבנן. ואמר ליה רב אושעיא לרבה: כי אזאקדשה. פרשי מינה רב חנניה ורב אושעי

ניה. כי אתא לסורא, אמר ליה רב המנונא: מתניתין היא: ספק בכורות, אחד בכור אדם  חסדא לכפרי בעי מי

המוציא מחבירו עליו הראיה. ותני עלה: אסורים בגיזה ובעבודה.    -ם בין טמאים  וריטה  ואחד בכור בהמה, בין

 -כי לא תקפו  אין מוציאין אותו מידו, דקתני: המוציא מחבירו עליו הראיה, ו  -פו כהן  דאמר: תקוהא הכא,  

ותו ן איאילעולם אימא לך תקפו כהן מוצ  -אמר ליה רבה: קדושת בכור קאמרת    -אסורין בגיזה ובעבודה.  

 דקדושה הבאה מאליה שאני. -מידו, ואפילו הכי אסורים בגיזה ובעבודה 

רב הונא,    שמע, דאמר רבי חייא בר אבין: הוה עובדא בי רב חסדא, ורב חסדא ביה דמסותא? תא  ...מאי הוי על

וציאו  לה  כולהא י  -אינו קדוש.    -ופשטה מהא דאמר רב נחמן: כל ממון שאין יכול להוציאו בדיינין, הקדישו  

שניהם אינם    -הבעלים    הקדישו קדוש, אף על גב דלא אפקיה? והאמר רבי יוחנן: גזל ולא נתייאשו  -בדיינין  

 -מי סברת במסותא מטלטלין עסקינן?    -רשותו?  לפי שאינה ב  -לפי שאינה שלו, וזה    -יכולין להקדישו, זה  

 ימא".קי  תיהברשו -במסותא מקרקעי עסקינן, דכי יכול להוציאה בדיינין 

 נתאר את מהלך הסוגיה: 

 . מה הדין בשנים אוחזין, האחד תקף והשני שתק והדר צווח.1

 שני שתק והדר צווח.. אם נאמר שאין מוציאין מיד התוקף, מה הדין כאשר האחד הקדיש )ללא תקיפה( וה2
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הקדיש  חד  שהאכ  - . הספק במסותא וכיצד הוא נפשט, וממילא כיצד המסותא פושטת לנו את הספק השני  3

 והשני שתק והדר צווח. 

   במאמר נדון בשלש שיטות בראשונים המבארות את מהלך הסוגיה. 

 

 שיטת התוספות 

 כותבים כך: )ד"ה הקדישה( התוספות 

ומיירי נמי כגון ששתק בשעה שהקדיש ולבסוף כששאלה הגזבר צווח. ומבעיא  "הקדישה בלא תקפה מהו.  

קפה, דכיון ששתק אודויי אודי ליה והוה הקדש... או דלמא הקדש  כת  קדשליה: כיון דאמירתו לגבוה כו' הוה ה 

 יו".וח בשביל דברלא הוי כתקיפה, דלמה יצו

מה הדין כאשר האחד הקדיש    -הוי הודאה  בסוגיה: אם נאמר ששתק והדר צווח    2התוס' מבארים את שלב  

 והשני שתק והדר צווח. 

יוט, אז  , כלומר פעולת הקדש היא כמו מסירה להדדמי וט  אפשר לומר שכיון שאמירתו לגבוה כמסירתו להדי

 קדושה.  אין הבדל בין הקדש לתקיפה, והטלית תהיה 

של הנתקף    ההודאהפה, אבל מצד  של התוקף אין הבדל בין הקדש לתקי  הפעולהאבל אפשר לומר שאמנם מצד  

תחרט וצווח, כ האח"יש הבדל. גם אם נאמר שבתקיפה כאשר שתק והדר צווח הוא בעצם הודה בשתיקתו, ו

  -בדיוק להפך  ו, אלאה לחבר בהקדשה אפשר להסביר את התנהגותו בצורה אחרת: הוא לא שתק בגלל שהוד

שהטלית הזו תהיה קדושה, כיון שברור לו שהטלית  הוא שתק כי חשב שאין לו צורך להתייחס לכך שחברו אמר  

שר הוא ראה שבא הגזבר לקחת את  כא  רק  שלו ואין לדיבורים של חברו שום משמעות, ולכן הוא לא צווח. 

 . הוא צווח. ולכן אולי יש להשאיר את הטלית בידיו -הטלית 

ונה בשתיק והדר צווח. הם הבינו  מתוך דברי התוס' מובן לנו כיצד הם הבינו את השלב הראשון בסוגיה: מה הכו

דאתו וצווח, או  הו  על   את הגמרא כפשוטה, שיש לנו ספק האם בשתיקתו הוא הודה לחברו ואחר כך התחרט

רק לאחר שהבין    עשה לו עוול. שהשתיקה לא היתה הודאה, כי חשב שאין לו צורך לצווח, כי בי"ד רואים שנ 

 . 1הוא צווח -שבי"ד חושבים שהוא הודה לחברו 

בכל אופן, לפי תוס', השלב השני בסוגיה מטרתו לברר יותר את המושג "שתק והדר צווח". ולכן אנחנו שואלים  

 תו של המושג הזה בענייני הקדש. מעומש מהי

קדושה? הרי כאשר הראשון אמר "הרי הטלית    כיצד הטלית הזו יכולה בכלל להיות   - ממילא נשאלת השאלה  

תו. נכון שלאחר מכן השני הודה שהטלית איננה שייכת לו, וממילא הטלית  היא לא היתה ברשו  -הזו מקודשת"  

 היה שלו?זה לא שה הקד, אבל בשעת ה2נחשבת ברשותו של הראשון 

יכול להקדיש". אבל עדיין זה לא  הוי כפקדון שיש לו ביד אחרים ד   - תוס' בעצמם אומרים "דכיון דאודי ליה  

חרי ההודאה באמת נעשה השני כשומר את פקדונו של הראשון  פעולת ההקדשה. א  אחריברור: ההודאה היתה  

ההקדשה היתה לפני ההודאה, כאשר השני    ולתפע  וכאילו ברשותו של הראשון ולכן הוא יכול להקדיש, אבל 

 לא היה כשומר הפקדון של הראשון?

 של האחד והודאתו של השני באין כאחד. את תוס' שהקדשו הריטב"א מסביר 

 
 בשונה מהר"ן, כמו שיבואר בהמשך.  1
לה  2 שייכת  שהטלית  טוענים  ששניהם  כיון  שניהם,  ברשות  נמצאת  הטלית  בטלית,  אוחזים  כששנים  טענת  כלומר:  ם. 

לאחיזתו בטלית,  נמצא שאין שום משמעות    -ת תוכן לאחיזה בטלית. אבל אם האחד הודה  יוצק  -הבעלות שכ"א טוען  
 לא ברשותו אלא ברשות חברו.וממילא זה נקרא שהטלית  
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גם   לראשון  אפשר  שייכת  היתה  שהטלית  לנו  ברר  בהודאתו  השני  כלומר:  למפרע.  חל  שההקדש  להסביר 

של התוקף מאז ההודאה, אלא ההודאה של הנתקף מבררת ית נהי מההתחלה, משעת ההקדש. זה לא שהטלית  

ותה, וממילא מתברר שבשעה שהקדיש אותה היא גם כן היתה  גביה אמאז שה  לנו שהטלית היתה שייכת לתוקף

 . 3לו וההקדש חל ש

הדיון הזה כיצד הטלית מתקדשת הוא דיון משני, זה לא עיקר מה שהסוגיה באה לברר לפי התוס'  -בכל אופן 

 בירור נוסף של המושג שתק והדר צווח. -א. עיקרו של השלב השני בסוגיה הוא כמו שאמרנו טב"הריו

ד הוא נפשט, וכיצד הוא פושט לנו מה הדין  בסוגיה לפי התוס': מה הספק במסותא, כיצ  3נעבור לבאר את שלב  

 בהקדיש והשני שתק והדר צווח?

יש חד ושתיק אידך, ומסקנא דלא הוי הקדש,  הקדא דבהמשך הדיבור תוס' אומר כך: "ומייתי מההיא מסות

 אלמא שתיקתו אינה כהודאה".

שאחר  ובעצם הספ  י שאחד מהם הקדיש תוס' מבינים  צווח.  והדר  ק במסותא הוא את המסותא, השני שתק 

האם שתק והדר צווח בהקדש נחשב הודאה או שלא. הגמרא מסיקה שזה לא הקדש, ובעצם    -הספק שלנו  

נה ממקרה שהראשון תקפה והשני שתק והדר צווח, שם אנחנו אומרים שאין מוציאין  בשוט:  הספק שלנו נפש

שר הראשון הקדיש והשני  כא  -הודאה למרות שהוא צווח אח"כ    , כלומר שהשתיקה שלו נחשבתאותה מידו

 השתיקה לא נחשבת הודאה, ולכן החפץ לא מוקדש.  -שתק והדר צווח 

מון שאין יכול להוציאו בדיינין,  סותא לא קדושה משום ש"כל משהמיא  תוס' לא מובן: הרי מסקנת הגמרא ה

של אף אחד.   אי אפשר להקדיש את המסותא, כי היא לא ממונו המוחלט  עקרוני  ןבאופאינו קדוש".    -הקדישו  

 איך זה קשור ואיך זה פושט את הספק שלנו מה הדין בשתק והדר צווח בהקדישה? 

 תוס' מסבירים את הספק במסותא באופן אחר:  הכא(  הא)ובנוסף לשאלה הזו, בדיבור הבא 

גבר,  נא כל דאלים  עי ליה במסותא: כיון דמקרקעי היא והוה דיוהא הכא דכי תקפה כהן כו'. נראה דהכי מיב"

כי הקדישה    -וכיון דאם תקפה האחד והקדישה כשהיא בידו מסתמא תו לא פקע אפי' חזר חבירו ותקפה ממנו  

ה''ה    -דלמא כיון דאפי' גבר האחד אם יכול השני לחזור ולתוקפה ממנו זוכה  או  ש,  בלא תקפה נמי הוי הקד 

 לא אלים הקדש מתקיפה". ו אם תקפה היה זוכה דפה לא יחול הקדש כלל, כיון דחבירהקדיש בלא תק

מדובר במסותא דמקרקעי )כמסקנת הסוגיה לקמן ז.( שספק למי היא שייכת, והדין הוא כל דאלים גבר. תוס' 

תמא אם אחד תוקף ומקדיש החפץ מוקדש. הספק במסותא הוא במקרה ששניהם רבים עליה ואחד שמסמר  או

ישה, או שכחה של פעולת ההקדש הוא ככחה קיפה: האם אנחנו אומרים שזה דומה לתקפה והקד דיש בלי תמק

ש  ו יביר כך גם אם הקדיש לח  -של תקיפה, וכמו שבתקיפה לחברו היתה אפשרות להוציא את הטלית מידו  

וף אותו מיד  אפשרות לקחת את החפץ מידו. וכיון שאי אפשר לומר שהחפץ יהיה קדוש אבל חברו יוכל לתק

 א לא חל במקרה כזה.אז הו -וא דבר מוחלט ההקדש, כיון שהקדש ה

ולפי   שונים?  אופנים  הספק בשני  מסבירים את  הם  מדוע  זה:  בדיבור  התוס'  מובנים בדברי  לא  דברים  שני 

 צד המסותא פושטת את הספק בהקדישה?  כי  ני,ההסבר הש

יהושע  לא    4הפני  הוא  שהת"ש  המסות  מהמסקנה מסביר  אלא  של  הספק    מהדרך א,  את  לפשוט  מנסים  בה 

 : במסותא. ונסביר 

קרקעי, ולכן דינה כל דאלים גבר. כיון שכך, אפשר לדון בספק של המסותא למסקנת הסוגיה, המסותא היא מ 

לברר   אפשר  כיוונים:  קדושה,  הש  האםמשני  המסותא  כן  ואם  הודאה,  נחשב  זה  השני  של  והצוויחה  תיקה 

 
 לא זכור לי אם ראיתי את ההסבר הזה בספר מסוים או שחשבתי עליו בעצמי.  3
ם המהלך של הגמרא. וכיון שמטרתנו במאמר נוספים אבל זה הסבר שמסתדר טוב עובדומה לו המהרש"א. ישנם הסברים    4

נמנענו מלהביא את כל ההסברים   -די כל צד  ונים הכלליים שבסוגיה, ולא לפרט יותר מהיא להראות את שלשת הכיו
 למהלך של תוס'. 
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 דושה.ב כתקיפה של כדא"ג ואז המסותא קואפשר לברר האם הקדש נחש

שמנסים לפשוט את הספק, הולכים בדרך השניה. הם משווים את המסותא לספק בכור, כלומר   רב המנונא ורבה

ולכים בדרך הראשונה? אלא שפשוט להם ששתק  א הם ל דנים האם קדושה חלה על ספק או שלא. מדוע ה

 שטת הגמרא את הספק. והדר צווח בהקדישה זה לא נחשב הודאה, וכך פו

הסבירו את הספק במסותא באופן אחר, ובצורה כזו שלא מתיישבת עם  אם כן, מדוע תוס' בדיבור הראשון  

א שלפי מסקנת הגמרא אפשר  יוצ, ש מהלך הגמרא כמו ששאלנו? הפנ"י מסביר שהם כתבו את זה מסברת עצמם

 הגמרא עצמה פושטת את הספק. לפשוט את הספק בשתק והדר צווח בהקדישה. אבל אין כוונתם שכך  

 

 "ןהקדמה לשיטות הר"ן והרמב

הר"ן והרמב"ן מבינים שהסוגיה שלנו לא דנה מה המעמד של ספק הודאה, כמו שתוספות הבינו, אלא מבארת 

ופיתוח של סוגית  ים  ששנ יותר את המציאות של טלית   יש פה חזרה  אוחזים בה, כמו שנראה לקמן. בעצם 

ל להבין טוב יותר את דברי  י לסוגיה זו, כדי שנוכ, ולכן ראיתי צורך לתת רקע כלל"יחלוקו" שבתחילת המסכת

 הרמב"ן והר"ן. 

. אבל הרי  עילמו  איך אנחנו יודעים שחפץ שייך לבעליו? אם יש לבעלים עדים או ראיה על החפץ, אז זה באמת

 אין לנו ראיה על רוב החפצים שלנו?

אנחנו   בעלות. למושג    רשות מה הכוונה? יש לחלק בין המושג    שלו.   -יש לנו כלל: חזקה מה שתחת יד אדם  

יכולים לראות בעיניים האם החולצה הזו היא ברשותו של ראובן או של שמעון, זה דבר מוחלט שאין עליו  

שאנחנו   כך  מתוך  גם    ברשותושהיא  ים  רואעוררין.  שהיא  מסיקים  אנחנו  ראובן,  של   בבעלותו המוחלטת 

 .5המוחלטת של ראובן 

נו את הטלית, אמנם כרגע הטלית ברשות שמעון, אבל  רור לנו שאם ראובן ילך ברחוב ושמעון יחטוף ממ, בלכן

 ודאי שהמצב הזה הוא לא נכון, וצריך להוציא ממנו את הטלית ולהחזיר לראובן. 

. אבל הרי לא ברור לנו בצורה מוחלטת ברשות בפועלחזין בטלית, היא בעצם ברשות שניהם,  או  נים כאשר ש 

 ע מי הבעלים שלה באמת. זוהי הבעיה שבסוגית יחלוקו.וממילא על פי זה לקבו להיות באמת,    צריכה י הטלית  מ

שוב, ספק    אבלו,  בסוגיתנו, כאשר אחד מהאוחזים תוקף מחברו את הטלית, כרגע אמנם היא נמצאת ברשות

 אם המצב הזה אמיתי או לא. 

  וב, שם התקיפה שלו בודאי לא אמיתית ואין לה קיוםכלומר: יש לשים לב להבדל בין התוקף מסתם אדם ברח

וברור שמוציאין מידו, כיון שהטלית היתה בוודאות ברשותו של הראשון, לבין שנים אוחזין ואחד מהם תוקף 

אמיתיות, לתקיפה שלו, בגלל שהטלית לא היתה בוודאות ברשותו של  ם,  קיו מהשני, ששם יש איזשהו מקום, 

ל זה לא אומר שמעשה התקיפה  סיבות, אב  פן מעשי נוציא מידו את הטלית מכל מיניהנתקף. יכול להיות שבאו

 שלו ודאי לא אמיתי. 

 על פי רקע זה, אפשר להבין את דברי הרמב"ן והר"ן בביאור הסוגיה. 

 

 6שיטת הר"ן 

 כך: ב כותהר"ן 

 
נוספים  5 טעמים  יש  אבל  מחזקינן,  לא  בגנבי  אינשי  שאחזוקי  הוא  לכך  הפשוט  יסודות   ההסבר  בקובץ  )מבואר  לכך 

 ת(. וחקירו
א בתווך בין  ן, כיון ששיטת הרמב"ן, במובן מסוים, היהקדמתי את שיטת הר"ן לשיטת הרמב"ן, אע"פ שהרמב"ן קודם לר"  6

 שיטת התוס' לשיטת הר"ן. ולכן כדאי לראות את הרמב"ן בסוף.
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לבסוף צווח איכא "לא צריכא דאישתיק ולבסוף צווח כו'. נ"ל דבעי' ה"פ: דוודאי פשיטא לן דהא דאשתיק ו 

דאשתיק, ואיכא למימר דלאו הודאה הוא כיון דלבסוף צווח. אלא הכא קמבעי' לן: כיון  למתלי' בהודאה כיון  

א וכיון שכן אף ספק הודאה מהני  הו  מי  דוודאי טלית זו מתחילה בספק היתה עומדת שלא היינו יודעי' של

ואין    מימר דהא דאשתיק לאו משום הודאה הוא,להעמידה ברשות זה שתקפה, או דלמא כיון דקצווח ואיכא ל

תולין לומר שמא הודה לפי שטלית זו מתחלה לא היתה מוטלת בספק דאנן סהדי דמאי דתפוס האי דידי' הוא  

 ק הודאה מוציא מידי וודאי". ספ איןומאי דתפוס האי דידי' הוא וכיון שכן 

ק  הוי הודאה או לא, שאין באמת מה להסתפהר"ן מסביר את הספק הראשון של הגמרא, האם שתק והדר צווח  

שאי אפשר לפשוט אותו. כל הספק של הגמרא   ספק מציאותיהאם שתק והדר צווח זו צוויחה או הודאה. זהו  

חזק מספק בכל הטלית, או שלכל אחד יש בה בודאי  מו  מהםזה איך להתייחס לשנים אוחזים: האם כל אחד  

 חצי. 

בעצם קרה כאן? לא ברור    מה  ת, ואחד תקף והשני שתק והדר צווח,אם נאמר שכ"א מוחזק מספק בכל הטלי

, יכול האמיתית היא היתה ברשות שניהם, אבל לא ברור לנו אם זו המציאות    בפועללנו ברשות מי הטלית,  

אנחנו  -מהם. ואמנם כאשר האחד תוקף והשני צווח  עלותו וברשותו של אחדבב  רק להיות שמצד האמת היא

מדוע? מי אמר לנו שהטלית שייכת לשניהם ולא ת למצב שהיה, ששניהם אוחזים. לכאורה  מחזירים את הטלי

לתוקף בלבד? הרי אנחנו לא יודעים! אלא כיון שראינו מישהו מוחזק בטלית, אע"פ שמצד האמת ספק אם זה 

 . 7נחנו מחשיבים שהטלית שלו, גם אם לא לגמרי לפחות מספק, והוא יקבל חלק ממנה, אשלו

את הטלית ברשות התוקף, בגלל שילוב של שני דברים:    ק והדר צווח, אנחנו משאיריםהוא שות  אבל כאשר 

א  אליבא דאמת, יכול להיות שהטלית באמת ברשותו המלאה של התוקף, וממילא שייכת לו. אבל זה לבד ל

כאילו יש    ק, כי כמו שאמרנו, כיון שבהתחלה ראינו את הטלית בידיו של הנתקף, אנחנו מתייחסים אליו ספי מ

כאשר הנתקף שתק ואח"כ צווח, הוא ספק הודה לתוקף שהטלית שלו, והודאה  לו בודאי חלק בטלית. אבל  

א את הטלית מיד  וצילה  מסופקת יוצרת איזשהו כח לתוקף, להשאיר את הטלית בידו. כלומר מצד אחד צריך

לתוקף שהטלית שלו. כיון שיש  התוקף כי ראינו שהיא היתה גם ברשות הנתקף, ומצד שני, הנתקף ספק הודה 

להוצ בידיו  צד  אותה  להשאיר  צד  ויש  התוקף  מיד  הטלית  את  ו"אין    -יא  חזקתו  על  ממון  מעמידים  אנחנו 

 מוציאין מידו". 

התוקף, גם אם הנתקף  אז ודאי שמוציאין את הטלית מיד   צי,הח  אבל אם נאמר שכל אחד יש לו בטלית בודאי 

תקף, אז אין שום מקום לתקיפה  תוקף: כי אם החצי השני שייך ודאי לנשתק והדר צווח, כלומר ספק הודה ל

של התוקף! זה כמו שראובן ילך ברחוב ושמעון יחטוף ממנו את החולצה. גם אם ראובן ישתוק שמעון יצטרך 

 כי היא היתה ברשותו המלאה של ראובן, וממילא בבעלותו המלאה.  צה,חוללהחזיר לו את ה

 הגמרא, ע"פ הר"ן. זה הסבר הספק הראשון של 

מסת הגמרא  כן  מספק,  אחרי  הטלית  בכל  מוחזק  שכ"א  על הצד  כלומר  מידו,  מוציאין  שאין  הצד  על  פקת: 

 הקדישה מהו? הר"ן מסביר את הספק כך: 

ו אלא צווח דכיון דממון זה בספק של  ה מאי ואפי' לא שתק חבירתקפלא  "ומ"ה איכא לספוקי בהקדישה כי  

דוקא לגבי   -אפי' ספק הודאה זו מהני לי'  לכ"א וא' איזה דין אפי' בחצי האחר דשניהם הוא עומד ועדין יש  

הדיוט לא מפקי' מרשות התופס לפי שאין כחו חל ברשות חבירו דמחוסר תקיפה ומסירה, אבל רשות גבוה בכל  

מסירה  הואום  מק ולא מחסרא בי'  לענחייל  עלי' הקדש מספיקא  עומד חייל  זה בספק הוא  שממון  וכיון  ין  , 

 
כל דאלים   קע, שבטלית אומרים יחלוקו ובקרקעזה בעצם ההבדל בין שנים האוחזים בטלית לבין שנים הרבים על קר  7

ות? הרא"ש  כל דאלים גבר? למה להכנס לספקות ולפשר  )בכח או בראיות( גבר. למה שלא נאמר בכל ספק בין שניים
חשבינן ליה שהוא שלו". ולכן אנחנו לא יכולים להפקיר אותו   -בתחילת המסכת כותב ש"כל דבר שאנו רואין ביד אדם  

 אלא אנחנו מוכרחים לעשות פשרה. לאלימות חברו. 
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דמי, או דלמא כיון דהשתא מיהא הא לא תקפה ואינה שלו לשום דבר    אסורא דכמאן דתקפה כדיניה להדיוט

 אף לענין הקדש אינה מקודשת מכחו".

ץ לרשותו לרשות הקדש. הדיוט לא יכול להכניס חפ יוט הד הר"ן מסביר שהספק הוא כזה: יש הבדל בין רשות 

ברשות שניהם, כמו בשנים  ה ברשותו או שזה אצל חברו. אם זה  או שז  -ושהחפץ עדיין יהיה ברשות חברו  

אוחזים בטלית, אז באמת אין אפשרות לאחד מהם להשתמש בחפץ, כי בכך הוא מוציא את החפץ מרשות חברו 

 ינן ממונא. לכן עושים את הפשרה של יחלוקו. מפקלא מספק, וקיימא לן שמספקא 

קדוש".    - ץ שברשות פלוני  ברשות הדיוט. אנחנו אומרים: "החפ  הוא יכול לחול  -אבל הקדש שונה בעניין הזה  

 זה שהחפץ ברשות פלוני לא מונע מהקדושה לחול. כיון שכל המציאות שייכת לקב"ה. 

ים בטלית  ש להדיוט, יש מקום לומר ששנים האוחזהקדין  מכאן נבוא לספק של הגמרא: לפי ההבדל הזה ב

אותה   הקדיש  לענ   -ואחד  מספק  קדושה  ישהטלית  מהם  אחד  שלכל  כיון  איסורא.  מספק לכל   יין  שייכות 

הטלית, והסיבה שהוא לא יכול לממש את השייכות הזו בפועל זה בגלל שכאשר הוא מממש אותה הוא בהכרח 

הבעיה הזו לא קיימת בהקדש. כלומר אם הוא יקדיש    -קינן ממונא  מפ   לא  מוציא אותה מרשות חברו, ומספקא

תחול בתוך רשות חברו )המסופקת(. אמנם  ציא אותה מרשות חברו, אלא הקדושה  את הטלית הזו, הוא לא יו 

הטלית לא תהיה קדושה לגמרי, כי הרי ספק אם היא שייכת לו, אבל היא תהיה קדושה מספק, נ"מ שתהיה  

 צד הראשון בספק של הגמרא. ה ה. זאסורה בהנאה

מוחזק  . ולכן, כיון שהואבכחולא רק   ועלפבהצד השני בספק הוא שלא, אדם יכול להקדיש רק חפץ ששייך לו  

בטלית הזו רק מספק ולא בודאי, אז בפועל היא "אינה שלו לשום דבר", ולכן הוא גם לא יוכל להקדיש אותה. 

 זה הצד השני בספק. 

א עוסק בכלל בשתק והדר צווח. זה ספק מציאותי שאי אפשר לפשוט אותו ון בגמרא ל הדיכל  כלומר, לפי הר"ן  

צורת ההתנהלות בחפצים שספק למי הם שייכים: האם ספק    -ם אליו כהודאה מסופקת. הדיון הוא  ומתייחסי

ש  הודאה יכולה להצטרף אל ספק המוחזקות ולהשאיר את החפץ בידיו של התוקף, והאם אדם יכול להקדי

 שספק אם הוא שלו. פץ ח

ם יכול להקדיש חפץ שספק אם  האם אד  -ממילא לפי הר"ן, הספק במסותא הוא בדיוק כמו הספק בהקדישה  

שותו או לא. ובאמת הר"ן בביאורו לא מבאר כלל את הספק במסותא, כאילו זה מובן מאליו, ואחרי הוא בר 

ת דברי רב המנונא ורבה לגבי ספק  ר אסביהוא מדלג ישר לה  -שהוא מסיים להסביר את הספק בהקדישה  

 בכור.

אינו קדוש" מכריעה כצד    הקדישו  -נו יכול להוציאו בדיינין  לפי הסבר זה, מסקנת הגמרא בדף ז. "כל ממון שאי

השני בספק: לא ניתן להקדיש ממון שהוא שלך רק בכח ולא בפועל, אלא רק ממון שאפשר להוציאו בדיינין,  

 טין, בפועל. חלוו לכלומר שהוא שייך לבעלי

אם יש כזה דבר "ספק הודאה"?  נראה שיסוד ההבדל בין התוס' לר"ן, שגרם להם להבין את הסוגיה אחרת, הוא ה

לא מסכימים לקבל את המושג הזה, ולכן "שתיק והדר צווח" או שזה הודאה או שלא. וממילא כך נמשכת תוס' 

 וגיה הולכת לכיוונים אחרים. הס ילאכל הסוגיה. אבל הר"ן חולק וסובר שיש כזה מושג, וממ

 

 שיטת הרמב"ן 

 הרמב"ן כותב כך: 

הקדישה כי לא תקפה מהו. תמהני והא תקיפה  מידו  בפנינו אין מוציאין אותה  "ואם תמצא לומר תקפה אחד  

דמהניא משום דאמרינן אודויי אודי ליה ומה ענין הקדישה לכאן, ואי דמיבעיא ליה אי אמרינן אודויי אודי  

 דתקפה, א"כ היכי מפשטא בעיא מספק בכורות ומכל ממון שאינו יכול להוציאו בדיינין?  ומיאשה דבהקדי
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כמאן דתקפה דמי למימר ביה דאודויי    -כי הקדישה ואשתיק ולבסוף צווח  יכא למימר: פשיטא לן מילתא, דאו

ה ואפקה  תקפ  ה האאודי, אלא דלא אלימא ההיא הודאה לאפוקי ממונא ממאן דתפיס, אלא אי הקדש חייל עלי

 מיניה, אי לא חל עליה לאו כלום עבד ואף על גב דאישתיק האי". 

 ביר את הדברים: תוספות לר"ן, ונסטת אמצע בין ההרמב"ן הוא שי

צווח   והדר  שתק  והשני  בתקף  הדין  מה  הראשון,  הספק  כתוס',    -לגבי  מבין  שהרמב"ן  נראה  ראשון  במבט 

הסובר שזהו ספק שאי אפשר לפשוט אותו ולכן מסביר    ר"ן,לא כשהספק הוא האם יש כאן הודאה או שלא, ו

 את הספק בדרך אחרת.

א תקיפה דמהניא משום דאמרינן אודויי אודי ליה". הרמב"ן  חילת הדיבור: "והורש מדבריו בתרואים זאת במפ

  -   מסביר את הגמרא שאמרה "את"ל תקפה אחד בפנינו אין מוציאין אותה מידו", כלומר שהתקיפה מועילה

הדין  גלל שאנחנו מבינים שהנתקף הודה לתוקף. רואים שהוא מבין שהספק הראשון של הגמרא, מה  זה בש

 אם זה נחשב הודאה או שלא, כהבנת התוס'. בשתק והדר צווח, הכוונה ה

ממאן   ממונא  לאפוקי  הודאה  ההיא  אלימא  דלא  "אלא  לר"ן:  דומה  יותר  שהוא  נראה  בהמשך  מדבריו  אבל 

ודאה המדוברת היא לא הודאה רגילה, כמו שהבינו התוס', אלא הודאה חלשה,  שהה  מבין דתפיס". הרמב"ן  

אה חלשה? הרמב"ן לא מסביר, אבל נראה שזה בגלל שאנחנו ק. מדוע זו הודוציא ממון ממוחזשלא יכולה לה

 מסופקים האם שתיק והדר צווח זה נחשב הודאה או לא, כדברי הר"ן. 

הודאה מועילה או שלא. ודאי ששתיק  של הגמרא הוא האם ספק  שון  הרא לכן נראה לי שהסבר הרמב"ן לספק 

הודאה   -הממון בידיו של התוקף, או שלא  אלה האם היא מועילה להשאיר את  והדר צווח זה ספק הודאה, הש

 .8שאיננה מוחלטת לא מועילה לשום דבר, גם לא להשאיר ממון ביד המוחזק

לה להשאיר ממון  , כלומר על הצד שספק הודאה מועיידו"ין מלאחר שהגמרא אומרת "את"ל תקפה אין מוציא 

הסברנו שבשנים אוחזים בטלית נוצר  כמו תקיפה לעניין זה או לא.  ביד המוחזק, היא מבררת האם הקדש הוא

מצב שכל אחד מוחזק מספק בכל הטלית, ולכן התוקף לא עושה מעשה חסר הגיון, אלא יש צד שהמעשה שלו  

אנחנו משאירים    -כת לו, ומתוך הבסיס הזה, בצירוף ספק ההודאה של הנתקף  שיי  באמתנכון, יש צד שהטלית  

האם בהקדש שייך לומר כזה דבר, שחפץ לא יהיה    -היא    יו. השאלה של הגמרא בסוגייתנואת הטלית ביד

 ? האם הקדש חל באופן כזה?ברשות ההקדש מספק, אלא רק בבעלותו הטוטאלית של ההקדשלגמרי 

אכן, הקדש חל באופן כזה. ממילא, אם אחד מהשנים הקדיש את הטלית והשני  ר שסוב  בספקהצד הראשון  

מספק, והשני ספק הודה לזה. מה שאומר שהטלית קדושה. זו  ווח, הטלית נכנסה לרשות ההקדששתק והדר צ

לית  אם תאמר שהקדש חל על הט   -כוונת הרמב"ן במילים "אלא אי הקדש חייל עליה הא תקפה ואפקה מיניה"  

ל לחול אע"פ שהיא ספק שייכת למקדיש, ולכן ההקדש יחול רק מספק, אם תאמר שבכל זאת הקדש יכו  הזו,

פה ואפקה מיניה", כלומר ההקדש באמת נחשב כתקיפה, כספק הראשון, וכמו ששם  אז "הא תק  -באופן כזה  

קה והצוויחה, השתיאן,  אמרנו שהשתיקה והצוויחה של השני מועילות להשאיר את החפץ ביד התוקף, כך גם כ

 . 9ום לו להיות קדוש לחלוטין הספק הודאה הזו, מועילה להשאיר את החפץ ברשות ההקדש לגמרי, כלומר לגר

 
ן. כל אחד חלק בכל הטלית מספק, בשונה מהר"בשני צדדי הספק אנחנו סוברים שבשנים אוחזים בטלית יש ל  - כלומר    8

יש לתקיפה הזו ממשות, קיום, כי הוא הרי מוחזק    -השאלה היא כאשר האחד תוקף את הטלית, וכמו שבארנו בדברי הר"ן  
נמצא שהתוקף מוציא מספק מוחזק, והוא לא   -וא בטלית  שכיון שהנתקף היה ספק מוחזק גם הבכל הטלית מספק, אלא  

הודאה של הנתקף כח להשאיר את הטלית ביד התוקף, או ת זה. הספק של הרמב"ן הוא האם יש לספק  יכול לעשות א
 שהודאה מועילה רק אם היא מוחלטת. 

ש לחלוטין, אבל הדברים אה הוא הגורם לכך שהחפץ יהיה קדואמנם הרמב"ן לא אומר בהדיא את הרעיון שהספק הוד  9
ה לא עוזר. משמע שלצד  שם הוא מזכיר שאע"ג דאשתיק האי עדיין זמתבררים מדברי הרמב"ן בצד השני של הספק,  

הראשון ההקדש חל בזכות השתיקה של השני, וכ"מ מתחילת דברי הרמב"ן, שמאותה סיבה שתקף אין מוציאין אותה 
 בהקדש. מידו, כך 
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הצד השני בספק סובר שאין כזה דבר. או שהקדש חל לחלוטין, או שלא. ממילא כששנים אוחזין בטלית, אף  

ברשותו א ביתו  "מה  כי  אותה.  להקדיש  יכול  לא  מהם  כל אחד  ברשותי,  ברש  ף  לגמרי  שהוא  חפץ  רק  ותו". 

. לכן זה שאחד מהם 10ש הוא יהיה לגמרי בבעלות ההקד  אני יכול להקדיש אותו ואז  -וממילא לגמרי בבעלותי 

הקדיש את הטלית זה לא פועל כלום, ואע"פ שחברו ספק הודה לו, זה לא משנה, לא היתה פה שום פעולה של  

 חל עליה לאו כלום עבד ואף על גב דאישתיק האי". לא  "אי הקדש. זו כוונת הרמב"ן במילים: 

הר"ן, אין קשר בין הספק הראשון לשני. בספק  בר הספק השני: לפי  נחדד את ההבדל שבין הרמב"ן לר"ן בהס

הראשון אנחנו מבררים האם שנים אוחזים בטלית הכוונה שכ"א מוחזק בכל הטלית מספק, או שכ"א מוחזק 

 טנו כצד הראשון, אנחנו רוצים לברר האם הקדש חל במציאות כזו. שפש  לאחר בוודאות בחצי הטלית. 

: בספק הראשון בררנו האם ספק הודאה מועילה במשהו או  ן הספק הראשון לשנילפי הרמב"ן, יש קשר בי

שלא. לאחר שפשטנו שהיא מועילה להשאיר את הטלית ביד התוקף, אנחנו מבררים האם גם בהקדש ספק  

הטלית מקודשת, כלומר האם היא גורמת לה להיות קדושה לחלוטין, או שספק   ר את השאיההודאה מועילה ל

בירור כחה של ספק   -בהקדש. כלומר שני הספקות עוסקים בעניין אחד רק בתקיפה אבל לא  הודאה מועילה

 הודאה.

ן:  הר"  הרמב"ן לא מבאר את המשך דברי הגמרא, אבל הדברים נראים ברורים, בדומה למה שהסברנו בדברי 

רא הגמ   סקנתהאם קדושה חלה על הספק או שלא. ומ  -גמרא מביאה ת"ש ממסותא, זה אותו הספק שלנו  ה

הקדישו אינו קדוש. הדברים פושטים גם את המסותא, וגם   -שכל דבר שאין יכול להוציאו בדיינים  בדף ז. היא  

אם הוא לא בבעלותך חפץ  דיש  להוציא בדיינים זה דווקא ע"י ראיה, כלומר אי אפשר להק  -את הספק הזה  

 המוחלטת. וכמו הצד השני באיבעיא. 

 

 סיכום 

 ת, ומתוך כך מהו מהלך הסוגיה: ים במה הסוגיה עוסקראינו שלש שיטות בראשונ

 . לפי התוספות, הנושא שאותו הסוגיה מבררת הוא מה הדין בשתק ואח"כ צווח, בתקיפה ובהקדשה. 1

 , בתקיפה ובהקדשה. ות בחפצים שספק למי הם שייכיםתנהלת הה. לפי הר"ן, הנושא של הסוגיה הוא צור 2

 איר את החפץ ברשות התוקף או המקדיש. פק הודאה מועיל להש. לפי הרמב"ן, הסוגיה מבררת האם ס3

ראינו שיסוד המחלוקת נעוץ במושג "ספק הודאה": האם אין כזה דבר בכלל )תוס'(, האם ספק אם יש כזה דבר 

 ר )ר"ן(. ה דבש כז)רמב"ן(, והאם ודאי שי

 על פי זה כל אחד מהם מבאר אחרת את מהלך הסוגיה: 

נים אוחזין בטלית, האחד תקף והשני שתק ואח"כ צווח, א מבררת מה הדין בשלפי התוספות, בהתחלה הגמר 

שנחשב   כלומר  התוקף,  מיד  מוציאין  שאין  שאת"ל  אומרת  הגמרא  שלא.  או  לתוקף  שהודה  נחשב  זה  האם 

מה הדין בשתק ואח"כ צווח במקרה של הקדש, האם זה אותו דבר כבתקיפה, או  ברר  יש ל שהנתקף הודה לו,  

שהוא לא הודה לו, ומה ששתק זה כי הוא לא חשב שהוא צריך לצווח על    יש יותר הגיון לומר בהקדש    -שלא  

 דברים בעלמא )בשונה מתקיפה שם זו פעולה ממשית ויש למחות כלפיה(. 

יה, ובמקרה כזה הדין הוא כל דאלים גבר,  קרקעי ששנים רבו עלא דממסותהגמרא פושטת את הספק השני מ

  -פשר להקדיש רק ממון ששייך למקדיש באופן מוחלט  מרא פושטת שכיון שאואחד מהם הקדיש אותה. הג

 אז אי אפשר להקדיש את המסותא ולכן היא לא קדושה. 

 
 הכוונה אפילו רשות מסופקת.לצד הראשון צ"ל שרשותו  10
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שתק ואח"כ צווח בהקדש  האם  ברר  מכך שהגמרא פשטה את הבעיא במסותא בצורה הזו ולא ניסתה בכלל ל

וממילא הוא יכול להקדיש  שייכת לו    נמצא שהאחד הודה לחברו שהמסותא  - זה הודאה, שהרי אם זו הודאה  

רואים שפשוט לאמוראים ששתק ואח"כ צווח בהקדש זה לא נחשב הודאה. ולכן הם    - אותה ונפתרה הבעיא  

 גמרא. של השני  נזקקו לפתור את הבעיא מכיון אחר. וכך נפשט הספק ה

ם ספק  ר צווח: האלפי הר"ן, בהתחלה הגמרא מבררת מה הדין בשנים אוחזין, האחד תקף והשני שתק והד

הודאה יכולה להצטרף אל ספק המוחזקות ולהשאיר את החפץ בידיו של התוקף? לאחר שהיא מניחה שכן,  

ם יכול להקדיש חפץ ם אד: האהיא מבררת מה הדין כאשר האחד הקדיש )ללא תקיפה( והשני שתק והדר צווח

רק חפץ שהוא יכול ול להקדיש  אדם יכ  -שהוא ספק מוחזק בו? הגמרא מוכיחה מהמקרה של המסותא שלא  

 להשתמש בו בפועל, זה לא מספיק שיש לו שייכות מופשטת אל החפץ. 

 שזו  ודאילפי הרמב"ן, בהתחלה הגמרא מבררת מה הדין בשנים אוחזין, האחד תקף והשני שתק והדר צווח.  

כ ת? אח"שמעולה מ ספק הודאה, אבל השאלה האם היא עוזרת להשאיר את החפץ בידיו של התוקף, או שאין 

כאשר האחד הקדיש    -הגמרא מבררת, על הצד שספק הודאה מועילה להשאיר את החפץ בידיו של התוקף  

תפשט באופן  ה להקדוש)ללא תקיפה( והשני שתק והדר צווח, האם ספק ההודאה של הנתקף מועילה לגרום ל

סותא ש"כל מוכיחה ממ מוחלט על החפץ? זה תלוי האם מלכתחילה הקדושה חלה על הספק או שלא. הגמרא

הקדישו אינו קדוש", כלומר הקדושה חלה רק בצורה מוחלטת ולא על    -דבר שאין יכול להוציאו בדיינים  

 הספק. 


