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חטף ממנו זהובים בעד אחד והוא "' כ) ז"ט-ו"ט: ד(גזלה ' ם בהל"הרמב

פ שאין העד יודע כמה חטף הרי זה משלם "אומר שלי חטפתי ועשרים היו אע

חייב לשלם ונמצא ' חטף ואילו היו שנים היהעשרים שהרי ידע בודאי שזהובים 

אמר החוטף עשרים . בעד אחד מחוייב שבועה ואינו יכול לישבע כמו שביארנו

חטפתי ושלי הן והנגזל אומר מאה חטף ואין העד יודע מניינן הרי משלם העשרים 

ודעתי . שהודה בהן ששחטפן ונשבע שבועת התורה על השאר שהרי נתחייב במקצת

  ".שבע היסת שהרי לא הודה כלוםנוטה בזה שי

דמחייבו שבועה אם ' שעד א.) ב לד"ב(ם הביא פסק של רבי אבא "הרמב

מחייבו רק במקצת ' כ הביא דעת הגאונים שאם העד א"ואח. אינו יכול לשבע משלם

. ם חולק שאין זה הודאה במקצת"הרמב. ת על השאר"צריך לישבע שבועה מה

. לקים במה המחייב של שבועת מודה במקצתם וגאונים חו"ונראה להסביר שהרמב

ם אין בו שבועת מודה במקצת אלא אם כן יש בו הודאה והתחייבות "לדעת הרמב

. דבלי הודאה לטענת התובע אין בו שבועה" ,שהרי לא הודה כלום"ש "וכמ, אישי

פ שאין בו "אבל לדעת הגאונים חייב שבועה כל זמן שחייב ממון על פי דיבורו אע

שאין " ,אין חטפתי ודידי חטפתי"שהרי הנתבע אומר , נת התובעהודאה לטע

המחייב של שבועת מודה במקצת ההתחייבות אישי אלא חיוב על הנתבע כל זמן 

   1.פ שלא הודה כלל"שחייב במקצת מחמת דיבורו אע

                                                           
  ).ק ג"ג ס' מ סי"ב(סבר זו בקונטרסי שיעורים כ מצאתי ה"ואח 1
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טוען ' ד בהל:ד(ם "הרמב. ם לשיטתו בממון שאינו יכול לכפור"והרמב

כיצד מי . ייב עד שיודה בדבר שאפשר לו לכפור בואין מודה במקצת ח"' כ) ונטען

בלא שטר אין לך בידי ' שבשטר זה ונ' דינרין יש לי אצלך נ' שטען חבירו ואומר ק

ם צריך הודאה של חיוב "לפי הרמב, דהיינו." שבשטר אין זה מודה במקצת' אלא נ

  .ולפיכך אין בו שבועת מודה במקצת,  והכא אין ההודאה נעשה חיוב–

ה מפני מה אמרה "ד. ח"י(בכתובות ' ש תוס"זו תלוי במ'  שמחואפשר

ל "י", תירוצים' והביא ב? ל שכופר הכל פטור משבועה"הקשה דמנ' תוס). תורה

ועוד מודה מקצת יש להשביעו . כ דכי הוא זה משמע דבעינן כפירה והודאה"דגזה

 כופר הכל שחייב לו ממון שהודה ועל ידי כך מגלגל עליו שבועה כעין גלגול אבל

כ שממעט כופר "שבועת מודה במקצת גזה' של תוס' א' לתי." נסתלק ממנו לגמרי

, יש בו בו סברא' ב' אבל לתי. דדווקא כשיש אמירה במקצת חייב שבועה, הכל

דכמו בגלגול שבועה מחייבו שבועה אחרת לפי שכבר חייב שבועה להתובע חוששו 

במודה , כמו כן. ענה להתובעכ לחייב שבועה שניה דשבועה ראשונה כח הט"ג

במקצת החיוב במקצת נותן כח הטענה להתובע ועל ידי זה מגלגלין שבועה על 

   2.הנתבע

מגלגלין עליו שבועה לפי שכבר חייב ' של תוס' ב' ונראה להסביר דלפי תי

 3.ם דהודאה והתחייבות אישי מחייבו שבועה"וכעין שיטת הרמב, עצמו בהודאה

כ דכל מקום שיש שום אמירה מחייבו "אין בו סברא ורק גזה' של תוס' א' אבל לתי

מחייבו אלא כל מקום שיש חיוב  וזה דומה לשיטת הגאונים שאין ההודאה. שבועה

                                                           
א "ר הרב צבי שכטר שליט"אבל שמעתי ממו. הטענהכל זה לפי ההנחה שהמחייב של גלגול שבועה כח  2

. 'ל שחייב שבועה אחר מכח הטענה שחייב שבועה א"ל דגלגול שבועה בכלל העיקר שבועה ואין צ"שאפש
אם לומדים צד השוה של גלגול שבועה והודאת בעל דין .) מ ד"ב(ן "י ורמב"רש' צ הסביר המחל"הגר, ובזה

ן אפשר ללמוד "להרמב. חייא קמייתא על העדאת עדים במקצת' והודאת בעל דין למחייב שבועת ר' או עד א
י אי אפשר לעשות "אבל לדעת רש. מגלגול שבועה דכמו מודה במקצת המחייב של גלגול שבועה כח הטענה

עה שאין המחייב של גלגול שבועה כח הטענה ולפיכך אינו דומה לשבועת מודה צד השוה עם גלגול שבו
מ אם אמרינן מתוך שאינו יכול לישבע "והנפק. במקצת והעדאת עדים במקצת ורק המשך לשבועה ראשונה

מ "ב(ראובן ' ר' ר בחי"כ מצאתי כעין דברי מו"ואח). בפרק השואל' י' ס(ש "הרא' ע. משלם על גלגול שבועה
  ).'ד' וסי' ב' ס

. ולא רק החיוב ממון שנובע מדיבורו, משמע שההודאה עצמו מחייבו" שהודהשחייב לו ממון "מלשון   3

שיש אי נמי טעמא משום דמודה מקצת יש לו להשביעו יותר בקל מאחר "' דכ) שם(א "הרשב' השווה לתוס
  ." גלגול ומגלגל אותו חיוב שיש לו השבועה עליו כעיןלו ממון עליו שהוא חייב לו
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ממון אפילו אם אינו מחייב עצמו כלל אם יש אמירה כל דהו התורה מחייבו 

  .שבועה

רה מפני מה אמ", ולכאורה דברי הראשונים הללו תלויים בהבנת דברי רבה

מודה במקצת חייב שבועה .) מ ג"ב(לפי רבה " תורה מודה במקצת הטענה ישבע

והא דלא אודי אשתמוטי הוא דקא . דחזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו

 מודהלמה יש בו חיוב שבועת , קושיית רבה כפשוטו' י שפי"ברש' ע. 'משתמט מיני

חוששין שאשתמוטי והודאה אמרינן ד' ובמסקנת הגמ.  ואינו כמשיב אבידהבמקצת

אלא שאין אומרים מיגו דחשיד אממונה חשיד (במקצת כהתחייבות אישי על השאר 

'  אבל תוס4.ורק השבועה פוטרתו) 'אשבועתא דסבר עד דהוה לי זוזי ופרענא לי

דקושיית רבה אינו על טעם המחייב של שבועת ' פי) 'ה בכולי"ה בפני מה וד"ד(

הא יש לו מיגו דאי בעי כופר הכל , מדיני תורה אלא למה חייב  במקצתמודה

ש סבר שלא דרשינן טעמא "י שהרי רבנן דר"בכתובות על דעת רש' שהקשה לתוס(

שהמחייב של ' י רבה פי"לדעת רש).  ואיך דורש רבה למה אמרה תורה–דקרא 

' איו בו ראי'  ההתחייבות אישי שמודה במקצת אבל לתוס במקצתמודהשבועת 

' כ שאפי"של שבועת מודה במקצת ההתחייבות אישי ורק הגזהמרבה שהמחייב 

  .אמירה כל דהו מחייבו שבועה

  

  .ב

 גדר המחייב של מודה במקצת גם תלוי בדברי הראשונים איך להבין 

חייא ' ר.  בהילך במקצתמודהאם יש שבועת .) מ ד"ב(פלוגתת רב חייא ורב ששת 

.  במקצתמודהה כשאר שבועת סבר אם הנתבע מודה במקצת ומוכן ליתן חייב שבוע

הילך הני זוזי דקא מודי ' ט כיון דאמר לי"הילך פטור מ"ל "וז, ששת חולק' ור

י כפשוטו דלפי שמזומן לתת לו אין בו "פרש." בגוויהו כמאן דנקיט להו מלוה דמי

                                                           
דחזינן דיש ממש "דעדות במקצת מחייב שבועה כמו .) ג(חייא קמייתא ' בנחלת דוד דמטעם זה הסביר ר' ע  4

לכך כ איכא דררא דממונה "בטענתו של התובע ויש לו שייכות ממון אצלו דהא קמודה לו במקצתו וא
  ."נתו ואיכא דררא דממונאחזינן דאיכא ממשות בטע] בעדות במקצת[גם הכא .... מחייבתו התורה לישבע 
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" דכמאן דפלג דמי"מ "הבעה' וכעין זה פי. הודאה כאילו כברבא לרשות התובע

  ).ן"הר' בחי' בדרכים שונים ע' השקלא ותריא בגמ' פימ "י ובעה"פ שרש"אע(

הטעם " ,ד הילך פטור מטעם אחר"שלמ"אבל המאירי הביא יש מפרשים 

שמכיון שהוא מזומן עכשיו ליתן לו המקצת אינו מתיירא שלא יאריכנו מן השאר 

להיש מפרשים הילך פטור שרק בזמן ." ואין כאן טעם אישתמוטי הוא דמשתמיט

ש רבה אבל הכא לפי שהנתבע בא מעצמו בלי "תמוטי מחייב כמשחוששין דאש

נמצא . טענת התובע אין חוששין שחייב על השאר ורק אשתמוטי קא משתמיט

לדעת היש מפרשים במאירי הילך פטור משום שאין בו התחייבות אישי ורק מחייבו 

   5.מ במקום שיש רגלים לדבר לחייבו יותר"שבועת מב

  

  .ג

' מ התחייבות אישי אפשר להבין בב"שבועת מבעל הצד דמחייב של 

כל מקום שמוכח ) ב. (הנתבע צריך להודות בפה מלא שחייב במקצת) א: (דרכים

ד הבין מדבריו שחייב "אלא ב" חייב אני במקצת"פ שלא אומר "אע, מדבריו שהודה

שבועות (ן "הר' וע. כ הודאה שמתוך דבריו יש התחייבות אישי"במקצת הרי זו ג

ד מבין "אלא ב, אם אינו מודה בפה מלא' שצריך הודאה אבל אפי) ף"י הריבדפ. כד

דאפילו במקום שאומר איני יודע אם ' ן כ"הר.  במקצתמודהחייב שבועת , מדבריו

ן לשיטתו בסוגיא "ונראה דהר. פרעתיך מקצת החוב חייב שבועת מודה במקצת

. לית דחייב שבועהמשנים אוחזין בט' ד הילך חייב יש ראי"למ' כ' שהגמ. דהילך

הא ). מ"ובעה', תוס, י"רש' פי' ע(שהילך חייב ' הראשונים הקשה איך משנתנו רא

דכופר הכל נשאר ברשותו ' ן תי"הר? אין בו הודאה כלל שכל אחד אומר כולה שלי

כ נותן לתובע חצי תביעתו נמצא שסופו של דין זה כמודה "כל מה שכופר בו וזה ע

                                                           
דהילך ' ראי' בגמ' אוחזין בטלית שכ' שהילך פטור מהמשנה של ב' ע איך להבין ראיית הגמ"מ צ"אבל לפי הי  5

אוחזין בטלית והא הכא כיון דתפיס אנן סהדי דמאי דתפיס הילך הוא וקתני ' ותנא תונה ב", חייב מהמשנה
ן סהדי דתפוס להטעם שהילך פטור לפי שאין בו סברא של אוחזין בטלית שיש אנ' מה הקשר בין ב." ישבע

ן דלפי שיש אנן סהדי דכל אחד יש לו "הר' ש החי"כמ' מ צריך ללמוד ראיית הגמ"ונראה שהי? אישתמוטי
פ שמזומן לפרעון ואין בו סברא לחייבו "כ יש חיוב שבועה במשנה אע"ואעפ. חצי האנן סהדי הוי כהודאה

  ).ן לקמן" בדעת הרש"מ' וע. (מטעם אישתמוטי
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מ הילך "מ.... ואים כופר בכל כאילו הודה במקצת במקצת דעלמא ולפיכך אנו ר

, ן אין צריך הודאת התחייבות אישי"ונרארה להר." מ דהילך חייב"הוא אלא לאו ש

ואנו מצטרפין האנן סהדי (ד מטענתו "שהרי הוא צווח כולה שלי אלא שניכר לב

ן "נמצא שהר.  במקצתמודהדמודה שחצי אינו שלו הרי זה חייב שבועת ) לטענתו

  6.כ הודאה במקצת"ובר דכל מקום שניכר מטענתו שחייב במקצת הרי זה גס

  

  .ד

שאלה זו אם הנתבע צריך להודות בפה מלא או כל מקום שמוכח מדבריו 

ו בסוף "ר' ס' חלק ב(א "ת הרשב"שהודה הרי זה מודה במקצת כבר נמצא בשו

  במקצתדהמולענין עיקר הדין אשר אתה שואל יש לחקור שבועת ", ל"וז). התשובה

אם הוא דווקא במודה שהוא חייב מקצת ממש או דילמא אפילו בכופר הכל אלא 

ומסתברא דדווקא מודה מקצת דאשר יאמר כי . שמתחייב במקצת מתוך לטענותו

ומסיק שאין , דלכאורה פלוגתת ראשונים הוא, א דן בחקירה"הרשב" .הוא זה כתיב

  .בו הודאה אלא הודאה ממש

ו משמע שיש מודה במקצת אפילו אם "רמ' דבסע "א צ"אבל דעת הרשב

 ,ל"וז, לא הודע בפה מלא

והוא . בשטר ועדים וקנין, ראובן קנה בית וחצר משמעון: שאלת
ובכך דמים , בקנין, ששמעון מכר מעכשיו: וכתוב בו, ביד הלוקח
שיסלק , והתנה שמעון המוכר. הבית והחצר הנזכרים, שקבל מידו

כל זמן , ממנו, ך חצר זו שקנה ראובןהיורדים לתו, מימות גגותיו
, שחוצץ בין חצר זה, להגביה אותו כותל, שירצה ראובן הלוקח

שיתן לשמעון : וראובן התנה. ובין קרקעות הנשארים לשמעון
וכתוב בו בסוף . קיתון שמן בכל שנה, בשביל הבית והחצר, במס
מכר שמעון לראובן הבית , שעל פי התנאין האלה הנזכרים: השטר
, והנה עבדו עשרים שנה מזמן שנעשה המכר. 'חצר הנזכריוה

                                                           
אם אין ' גזלה שאפי' ם הל"בשבועות שדעתו כהגאונים דלעיל ברמב' ן במס"שהביא הר) א: עה(ח "בקצה' ע  6

ן סבר שצריך הודאה אלא שכל מקום "ל שהר"ש אפש"אבל לפמ. בו הודאה כלל חייב שבועת מודה במקצת
ואינו דומה לדעת הגאונים . פה מלאכ הודאה ואין צריך הודאה ב"ד מחייבו הרי זה ג"דמתוך טענתו ב
  .כ דכל מקום שיש מקצת חיוב חייב לישבע על השאר"שסוברים דגזה
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: שאומר. 'עשרים קיתוני, ועכשו תובע שמעון לראובן ממס השמן
שנים ' שפרע לו ממס הי: וראובן אומר. שלא נתן מהם כלום

כי כבר , שאינו חייב כלום: האחרונות אומר' ומן הי. ראשונות
שלא , זה כופר בוו. שיסלק מימות גגותיו, התרה בו זה עשר שנים

  ?הדין עם מי. 'התרה מעולם וכו

 :א"לאחר עיון בכמה דינים לענין טקסא מסיק הרשב, בתשובה

שהוא טוען שהתרה בו לסלק , ולענין מה העשר שנים האחרונות
איני מבין טענותיהן , ושה משיבו שלא התרה בו מעולם, המימות
 איני ,שאמרת. מתוך שטר המצר, כי ממה שאני רואה. בזה כלל

ואפילו , ג שמעכב מלסלק המימות"אע, רואה שיפסיד המוכר המס
. בסילוק המימות, לפי שלא חלה נתינת המס. לאחר התראה

אלא שהוא . לא תתן, ואם לאו. תתן, אם אסלק ליום פלוני: כלומר
ד לסלק "יכיפנו בב, ואם לא סלק אשתקד. מקבל על עצמו לסלק

אלא שאני . זה דבר פשוטו, בכך, מ המס אינו מופקע"ומ. עכשו
שמא תנאי גמור מפורש הוא , כיון שבאו טענותיהן כך, חושש

חזר הדין ', שהתנו כך בפי, ואם הדבר כך. בתוך השטר, בעיניהם
מגו דאי  משום ;וסרב, שהתרה בו: שהלוקח נאמן. לדין הראשון

כדין , אלא שבועת היסת בעלמא, ואין לו עליו. פרעתי: אמר, בעי
מסתברא לי שמשלם מס ', בל אם לא התנה עמו בפיא. כופר בכל

דאף . כדין מודה במקצת, ונשבע על השאר, העשר שנים האחרונות
 שאינו חייב לו כלום: ואומר, על פי שהוא רוצה לכפור בכל

הוה ליה , כיון שהוא מתחייב מתוך טענותיו במקצת, מכל מקום;
: התם' ימדאמר. חייא קמייתא' מדר,  ודייקנה לה.כמודה במקצת

, דמאי דתפיס האי, והא הכא. שנים אוחזין בטלית: ותנא תונא
וזה , זה נשבע: וקתני. דידיה הוא, ומאי דתפיס האי. דידיה הוא

  . ישבע

פ שראובן לא הודה שחייב לו כלום אלא "א פוסק דאע"הרשב, כלומר

חייא ' מדר' כ מודה במקצת וראי"ד שחייב הרי זה ג"שמתוך דיבורו היכיר ב

יתא שאם עדים מחייבו במקצת ישבע כל שכן שמתוך דיבורו נראה שחייב קמי

ו שרק יש הודאה אם "ר' ש בס"א הכא סותר מ"הרי הרשב, וקשה. במקצת ישבע

  ?מודה ממש

נחמן מזורק שגם הוא ' כ העיר לי ר"ואח(' ושמעתי מרב ישראל בלשים לתי

מיני הודאות שבא ' בדנראה לחלק בין ) בער וואכטפויגעל' שמעתי זה בשם רב אלי



  
  

 בענין שבועת מודה במקצת
  

רצז · כתונת יוסף  

ד מבין מתוך דבריו שחייב במקצת מדיני תורה "יש הודאה שב) א(מחמת הטענה 

מתוך דבריו יש הודאה של חיוב אלא שהוא ) ב. (אבל הוא אינו מודה לשום חיוב

ולענין הכפירה רק כפר במקצת הטענה . נותן אמתלא לפטור מהתשלומין לגמרי

' א שדוקא דין ב"ונראה שדעת הרשב. פ שטענתו שפטור לגמרי מתשלומין"אע

מ "שהוא הודאה שבא מחמת הטענה מ' מודה במקצת שחייב בשבועה לעומת דין א

  .אינו דין מודה במקצת

א דצריך הודאה ממש היינו שבתוך "ו פסק הרשב"ר' ונראה דבתשובה ס

דיבור הבעל דבר ניכר שהוא עצמו מודה לעומת שאין בו הודאה של חיוב מעצמו 

ד אינו "כגון בדיון התם שטוען על מקצת לויתי ופרעתי אלא דב,  הודאהאין זה

הרי זו הודאה מחמת , כבר בא לחייבו על אותו מקצת' מאמינו משום שעד א

ד מודה "ו הרי הבע"רמ' אבל בס. 'כ בדין א"והיינו כמש. טענותיו שאינו הודאה

גם התם ראובן . שנים אחרונות דשמעון לא סילק מימות גגותיו' שלא פרע המס לי

הרי זה הודאה " התחייבתי לי כנגדו"אלא טועין " חייב אני במקצת"לא אמר 

' דין ב, והיינו. פ שאינו אלא הודאה מחמת טענותיו"שמודה במקצת החיוב אע

  .שחייב בשבועת מודה במקצת

במקום . מיני הודאות מחמת הטענה' א ב"ת הרשב"יוצא מדברינו דבשו

אלא שנותן אמתלא לפטור עצמו מהתשלומין הרי זה שבתוך דבריו יש הודאה 

ד מחייבו "אבל במקום שמתוך דבריו ב. הודאה שמובן מתוך דבריו וחייב שבועה

, פ שגם הכא החיוב במקצת נובע מדבורו"במקצת אין זה הודאה לחייבו שבועה אע

  .אבל אין זה הודאת עצמו

י יודע חייב אינ"ן בשבועות חולק בזה וסובר אפילו כשאומר "אולם הר

לדעתו כל מקום שמובן מתוך ." שבועה דמובן מתוך אמירתו שהדין מחייבו במקצת

  .דבריו דיש התחייבות אישי הרי זה בכלל הודאה במקצת

דכתב ) ה:מ עה"חו(א "א מפורש ברמ"כ בדעת הרשב"ונראה דמש

ד שהודה עדיין "דווקא שהכירו הב"כ מודה במקצת "שהודאה מחמת טענותו ג

פי חשבונו אבל אם נתחייב במקצת לפי שאינו נאמן בדבריו לא מיקרי במקצת ל

כל מקום שמצד הדין אינו נאמן בדבריו כגון שכבר בא עד , דהיינו." הודאה במקצת
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אין זה ) כגון שהוחזק כפרן באותו ענין(לחייבו או שאינו נאמן על אותו מקצת ' א

  7. במקצתמודההודאה לחייבו בשבועת 

                                                           
  .י"לא מצאתי חילוק זה בב" ,י"א הובא בב"הרשב"א "ע נקט דמקור הרמ"פ שבדפוס השו"ואע  7


