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 פתיחה

ר' חייא משמיע דין שאדם הטוען שחברו חייב לו מנה, חברו כופר בכל ועדים מעידים שהוא חייב מחצית  

עה,  הוא חייב להישבע על החצי השני. הגמ' רוצה ללמוד דין זה בק"ו מדין מודה במקצת שחייב שבו  -וםהסכ

 יכול לחייב עצמו בפיו. עדים חמורים מפיו שהרי מחייבים אותו ממון בקנס והוא אינו    שכן

א  ה דליכ)ג: ד"הראשונים נחלקים בסיבה שבגללה היה אפשר לחשוב שחיוב השבועה הוא דווקא בפיו: רש"י  

שר הודה במקצת  סוברים שבניגוד למודה במקצת שאינו חשוד על השבועה, כא   )ד"ה אבל העדת( ותוס'    למימר( 

שה בו  לחשוד  שיש  חושבים  היינו  עדים  שקר עפ"י  נחשף  הגמרא רי  צריכה  ולכן  להישבע,  יכול  היה  ולא  ו 

היה נאמן ללא שבועה שהרי  להשמיענו שמשתמט. לפי הסבר הרשב"א והנימוקי יוסף ההבנה הפוכה: בעדים  

צה לשטות בבעל הדין  פני שר , או מ)רשב"א( לא הודה במקצת ומה שחשפו העדים בשקרו היה מפני ששכח  

 .)נ"י( שרצה לחייבו מלכתחילה ביותר מכדי חיובו 

 

 מחלוקת רש"י ותוס'

 בהסבר דין מודה במקצת עצמו נחלקו רש"י ותוס': 

   מהלך הגמ' לפי רש"י

ני מה חייבה התורה את המודה במקצת ולא פטרתו כמשיב אבידה? רי רבה ששואל: מפהגמ' מביאה את דב

לא מעיז פניו ויש  אדם מעיז פניו כלומר אין בהודאתו כדי לפוטרו משבועה שהרי סתם אדם  הגמ' עונה שאין  

חשוד  חשש שבאמת הוא חייב לו יותר מכדי הודאתו. א"כ מסיקה הגמ' שיש לחושדו על שאר הסכום ולכן יהיה  

א כך  על  ברצונו  מודה  שהיה  מפני  חשוד  הוא  שאין  מתרצים  אלא  השבועה  על  כך  ומתוך  הממון  הוא על  ך 

 ן מסוים. משתמט למשך זמ

 

 מהלך הגמ' לפי תוס' 

ורה מודה במקצת ישבע ולא פטרתו במיגו שיכל לכפור ולהפטר מממון? הגמ' עונה שאין  מפני מה אמרה ת

ניו, א"כ נאמין לו לגמרי שהרי לא יכול להיות שיכפור בחובו, ואומרת הגמ' מיגו מפני חזקה שאין אדם מעיז פ

 כפור מפני שמשתמט. שכאן יכול להיות שי

 

 מחלוקתם בדין משתמט 

הוא סיבה למה להאמין לו לשבועה ולא לחייבו הכל )ומכאן נובע ההבדל בין עדים   יוצא שלפי רש"י 'משתמט'

וס' זו תהיה בכלל סיבה למה שלא נאמין לו מבלי שישבע )אך בעדים  ששם אי אפשר לומר "משתמט"(, ולפי ת
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 אין בכלל הו"א שכזו(.

יו" ומסיקה מתוך כך שיש  עוד לשלב שלפני כן כאשר הגמ' אומרת: "חזקה אין אדם מעיז פנ   ה שייך הבדל ז

 בה. לפי תוס' "בכוליה בעי דלודי" זו שאלה ואילו לפי רש"י זו כבר חלק מהתשו -לחושדו על השאר 

הטעם   ( מא קז.)בבא קנראה שמחלוקת רש"י ותוס' מבוססת על מחלוקתם בסיבת "אין אדם מעיז פניו. לפי רש"י 

אדם לא מעיז    )יח. ד"ה חזקה( ריב"א בתוס' בכתובות    הוא שאין אדם מעיז פניו לכפור מפני שהיטיב עימו. לפי

 פניו מפני שבעל החוב מכיר בשקרו ומתבייש לשקר בפניו. 

אדם מפחד להיתפס כשקרן בפני בעל החוב ולא משנה באיזה    - ם של ריב"א הוא טוטאלימר שהטענראה לו

כנראה זה כל החיוב שלו. לפי    -ולכן לא יכול להיות שאדם משקר בחצי ומודה בחצי, אלא אם הוא מודהאופן,  

פירה חלקית  רש"י אדם לא כופר בטובה אך יכול להיות שיכפור בקצתה ולכן גם אחרי ההודאה יש חשש לכ

 ונחשוד אותו על הממון והשבועה. 

 

 מחלוקתם בהבנת ההו"א 

א זו אותו מדין משיב אבידה ולפי תוס' ברור של הו"א של הגמ' הייתה לפטור  הבדל נוסף הוא שלפי רש"י ה

 הכוונה אלא שאלה מצד מגו. אפשר לתת כמה הסברים להבדל בהבנת השאלה: 

ם מודה מעצמו בחוב אמת למשיב אבידה אלא לדמיון לדין בו אדהריטב"א מבין בדברי רש"י שאין הכוונה ב

אומר   )ד: ד"ה אינו( יגו" כדברי התוס'. הבנה זו מדויקת ברש"י שהרי רש"י  וכמו שפטור שם יפטר גם פה מדין "מ

 שפטור משיב אבידה הוא מדרבנן וכן משמע מהמשנה בגיטין מח: שתקנו זאת חכמים מפני תיקון העולם. 

כפשוטם ואומר שמחלוקת רש"י ותוס' תהיה תלויה בשאלה האם יש מיגו לאפטורי ת דברי רש"י  הפנ"י מבין א

מחלוקת רש"י ותוס' במשנה  . רש"י יסבור שמיגו לאפטורי משבועה לא אמרינן. ראיה לסברה זו היא  משבועה

דברי הכל. רש"י  במקרה של אדם האומר לחברו 'שדה זו של אביך הייתה ולקחתיה הימנו' נאמן ל  )טו:( בכתובות  

לפי התוס' דין זה   אסר הוא הפה שהתיר. מסביר שזה דווקא היכא שלא היה תובעו שאז אפשר לומר הפה ש 

שיש לו מיגו שהיה יכול לומר לא הייתה של אביך מעולם.  נכון גם במקום שהיה תובעו ונאמן מטעם אחר מפני  

 לאפטורי משבועה. נראה שרש"י דוחק לומר כך מפני שהוא סובר שלא אומרים מיגו 

 

 טעם השבועה 

אומר שנראה כמשקר. לכאורה מה    הצד(   )ד. ד"הבהסבר טעם השבועה של מודה במקצת נחלקו הראשונים. תוס'  

שיש   שמסביר  הריטב"א  כשיטת  שסובר  נראה  אלא  הכל?  בכופר  ולא  במקצת  במודה  דווקא  משקר  שייך 

תקיימה קיים סיכוי שגם כל טענתו קיימת, אך  "רגליים לדבר", אפשר להסביר שכיוון שמקצת טענת התובע ה

מציע כיוון אפשרי להסבר החיוב: כיוון    ' פב כללי מיגו( סי וף)סבכופר הכל אין בסיס להנחה זו. הנתיבות ה משפט 

שיש לתובע חזקה שאין אדם תובע אלא אם כן יש לו הוא נאמן, ומנגד גם לנתבע יש חזקה שאינו מעיז פניו וגם 

שכיוון שהנתבע יכול להשתמט הוא חשוד יותר מחברו ומאמינים יותר לתובע. נראה שהסבר הוא נאמן, אלא 

 יש יותר צד לומר שהנתבע הוא זה שמשקר מפני שיכול להשתמט.  -הריטב"א והתוס' לדבריזה מתאים 

כעין    נותן טעם אחר בדבר: "מודה במקצת... מגלגל עליו שבועה  )יח. ד"ה מפני מה( לעומת זאת התוס' בכתובות  

ל שבועה גלגו  מטלז מסביר שהכוונה אינה כפשוטו שהרי  גלגול אבל כופר הכל נסתלק לגמרי ממנו". ר' חיים

בהמשך   מקשה  במסכתנו  שהגמ'  כמו  לשבועה  משבועה  שנוצר  )ד:( הוא  שבועה  בגלגול  שכמו  היא  הכוונה   .

ל דבר נוסף, כך גם במודה איזשהו קשר בין התובע לנתבע ע"י שבועה אחת, ומכוחה אפשר לחייבו שבועה ע
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ה אך בסתם כופר הכל אינו  שבוע  במקצת כיוון שנוצר איזשהו קשר ע"י שהודה לו ממון יהיה אפשר לחייבו

 מחייבו שא"כ אדם ילך ויחייב את כל העולם בשבועה.  

 

 רש"י ותוס' בהבנת השבועה 

נובעת ממחלוקתם בטעם שבועת    ע"פ זה נוכל לתת כיוון נוסף ולומר שמחלוקת רש"י ותוס' בהסבר שאלת הגמ'

בהכרח חולק גם בטעם השבועה על  ש הנתיבות יצא שרש"י  מודה במקצת. אם נסביר את דברי התוס' כפירו

התוס' שלנו, שהרי רש"י אינו מסביר כתוס' שחזקת אין אדם מעיז פניו היא סיבה להאמינו ללא שבועה. לפי"ז  

ול שבועה וע"פ דברי ר' חיים מטלז שאין זה גלגול ממש  נראה שרש"י יסבור כתוס' בכתובות שזה מטעם גלג

בדברי רש"י כאן שאין הכוונה למשיב אבידה ממש אלא רק לדמיון  אלא רק דמיון. וכן לפי הריטב"א שמסביר 

נראה לומר שרש"י שואל: אם דמתה התורה את דין מודה במקצת לגלגול שבועה בעד אחד למה לא דמתה 

כמו שם גם פה הוא הודה על ממון למרות שהיה יכול להפטר )דעת הריטב"א    אותו כבר לדין משיב אבידה?

ין משיב אבידה הוא דרבנן(, ואילו התוס' אצלנו שסובר שכל העניין הוא חשד סובר בעצמו היא שלפי רש"י ד 

 ששאלת הגמ' היא שיהיה עלינו להאמינו יותר מהתובע שהרי יש לו מיגו.

עת התורה אלא רק שאלה מטעם  מ' לפי התוס' אינה בירור טעם שבו עוד אפשר לחדד ולומר שכל שאלת הג

"גזרת הכתוב" וכן דברי התוס' בדף ד. באים רק להסביר   )ד"ה מפני( י התוס' מיגו ואילו טעם השבועה הוא כדבר 

מדוע לא עדיפה נאמנות הנתבע על התובע, אך אין זה טעם השבועה ממש, בניגוד לפירושו של רש"י שלפיו  

 לברר את הטעם לשבועה.  באה הגמ'


