שאלות

עיין ה ב ד ל ח

ל אית לי ספק מלוה ישנה ,א״כ משו״ה לא מהני יחקה דאץ
אדם תונע ,משא״כ נמודה נמקצת שוודאי הלוה לו מקציזג
א״כ גס למלוה ל״ל ספק מלוה ישנה ,דיידאי לא הלוה לו
עוד הפעם אי יש לו עליו דררא דממונא ,וא״כ גס למלוה
איכא חזקה זו ,וממ״נ תד מינייהו גזלן הוא ,א״כ נשאר
• למלוה חזקה אין אדס תונ> 4ומשו״ה חיינ שנועה וא״ש,
ודר׳ק ,ור״נ דתיקן שנועת היסת נאמת י״ל דגס נכופח
הכל שייך אשתמוטי ,א״כ ל״ל חזקה דאין אדס עונר על
נל תגזול וא״ש.
אך לפ׳׳ז יש לעיין מאי פריך רנה מפני מה אמרה תורה
וכו' ,הלא הוי מיגו נמקוס חזקה דא״א תונע
כפמ״ש .לעיל ,אך זה אינו דלמא לא רצה לפשוט האינעי
כיון דאינעי דלא אפשטא הוא א״א חיגו נמקוס חזקה
נספ״ק דנ״נ וא״ש .ולפ״ז הן הן הדנריס הנקנים נאמירה
ש.ל נ״ע לפי מה שהעתיק מעלתו דנריו ,דלא כ׳ חזקה דא״א
מעיז נפני נ״ח ,אלא אין אדס מעיז סתס ,וא״כ ה״פ ומודה
נמקצת הטענה לאו משוס חזקה דאין אדס מעח ,כלומר,
מעיז לתנוע אא״כ יש לו ,והוי מיגו נמקוס חזקה ,אלא
מטעם אשתמוטי וכרנה ,וא״ש ודו״ק הי טג
ואין זה דוחק מה שקרי הנ״ע אחזקה דא״א תונע וכו׳
א״א מעח ,כי כן מצאתי להדי׳ נשלטי הגנוריס,
'ס״פ הגוזל ,שמניא שס דנרי רש״י ור״ת ור״י ,נהך חזקה
י דא״א מעיז האיך פי׳ ע״ש שמאריך ,ש\נ כ׳ ח״ל ,וק׳ נעיני
על דעת התוס׳ דאמרי היכא דכופר נכ״מ שא״י להעח פטור
משנועה ,ונותנין טעס להעזה דכיון שכופר הכל וחנרו מכיר
נש^קרא ,ואס לא הי׳ כן לא הי׳ כופר ,ומשוס ה״ט פטור,
י למה לא נאמר כן גס לגני תונע דחזקה מה שתונע הוא
אמת ,דכיון דחנרו יכול לידע נשקרו חזקה לא הי׳ מעח
פניו לתנוע ,אס לא הי׳ מקנל ממט וכו׳ ,ע׳׳ש שהאריך נזה,
הרי לך נהדי׳ שהשלטי גנוריס קרי להך חזקה דא״א תונע
. :וכו׳ ,אדא מעיז וכו׳ ,א״כ שונ אין זה דוחק שנתכוין הנ״ע
':לכך,ודו״ק.
להואיל דלפי דנרנו הנ״ל מיושגיס היטנ סוף דנרי השלטי
הגנוריס הנ״ל ,אמרתי להציע לפני מעכ״ת כי
,
^ ג ס זה מצוה לישנו ,שכ׳ על קו׳ זו י״ל דהוי נגיגו להוציא,
^ ומיגו ,להוציא לא אמרינן ,עכ״ל שם ,ומאן דחזי משתומם על
י המראה ,כי מיגו מאן דכר שמיה נכל הקו׳ וצע״ג ,ולפי הנ״ל
א״ש ,דלכאורה לפי דנרנו הנ״ל א״כ אין מקום לקו׳ הש״ג,
דהרי לנגד זה אית ללוה חזקה דאינו עונר על לא תגזול,
י וכמו שהארכתי לעיל ,אנל למלוה ליכא חזקה דספק מלוה
י ישנה וכמ״ש לעיל .אמנם י״ל כמ״ש נאו״ת ,כללי מיגו,
’ אות ע״ד ,דהיכא דמחל לו על כל טענותיו מלנד טענה זו,
לא שייך לומר ספק מלוה ישנה וכו׳ ,ע׳׳ש היטנ ,שכ זה
‘ על שגיר וכו׳ .א״כ י״ל דקו׳ הש״ג קאי כשלא מחל לי
נמי היה ראוי להיות נאמן ,מצד מיט דהיה מוחל על כל
טענותיו ,וא״כ על זה שפיר תי׳ דהוי מיט להוציא ומיגו
להוציא לא אמרינן ,וכמ״ש נכון לישנ דנרי הש״ג ונ״ע,
..................
והכל עולה על קנה אחד ,ומ״ח•

וחשובות

ואין לומר דעכ״פ יהי׳ הלוה חיינ שנועה ,וזה לא מיקרי
מיגו להוציא אלא מיקרי מיגו לחיינ שנועה ,י׳׳ל
דלמא ס״ל כמ״ש הכה״ג ,כללי מיגו ,אות קי״יג דלא אמרינן
מיגו לחיינ שנועה ,ע״ש נאו״ת .ואפשר נאמת ה״ט כמ״ש
הרא״ש פ׳ כל הנשנעין דין ג׳ ,אדנרי ריא״ן מיגש ,דס״ל
דלא אמרינן מיגו לאפטורי משנועה וכו׳ ,וכ׳ הרא״ש אטו
שנועה לאו ממון הוא ,ע״ש שהאריך ,וא״כ מה״ט לא אמרינו
מיגו לחיינ שנועה דהוי כמו מיגו להוציא ,דשנועה הוי ממון,
וא״כ זה נמי כוונת הש״ג נמ״ש דהוי מיגו להוציא  ,וא״ש
ודו״ק.
ו ו ע ה מ״ש מעלתו לתרץ דנרי נ״^ג הצה מעלתו גופי׳
הרגיש נסוף דנריו שלא יעלה על דעת שנתכוין
הנ״ע לזה כי אין לשוט משמע כן ,זאת ועוד אחרת אחזתיו
ולא ארפנו דאס כדנריו מה לו להקשות מרנה דאמר מפני,
דעדיין לא מוכרח דלענין ממון לא אמרינן מיט דהעזה,
דהלא עדיין י״ל כמ״ש הש״ג והניאו הש״ך דיני מיגו אות ו׳
ע״ש ,ויותר ה״ל להניא הך עחא דאכלו חושלא .עוד צ״ע
לפי דנריו דמסיק לנסוף דלאו מטעם חזקה אתינן רק מטעם
אשתמוטי וכרנה ,עכ״ל כפי מה שהעתיק מעלתו ,א״כ מוכח
דקו׳ לא קאי כרנה .ולפי דנריו עיקר ראיה מרנה ,ולפי מה
שכתנתי אנכי לישנ זה ,מיושנ גם זה היטנ כידוע להמעיין,
וימחול מעכ״ת לשאול זה את אניו הוא אמ״ו רנשכנה״ג
נ״י ,וינורר לנו האמת נפי׳ דנרי הנ״ע ,כי את האמת
אנכי אוהנ ואותו אשמור ,ואס ירצה מעלתו ויהיה שעת
הכושר להראות לפני אמ״ו הגאון נ״י ישוני נדנרי נ״ ע
ימחל להראות לו כי לפענ״ד הקלושה יש מקום לדנרי.
ו ר צ ה מ״ש מעלתו ליישנ דנרי הרמנ״ס דס״ל דלא אמריק
מיגו לאפטורי משנועה ,הנה אף מ״ש מעלתו
ראוין לאומרן ,מ״מ נחכמתו כאן שגה ויעיין נדנרי הרא״ש
שכ׳ ר״פ כל הנשנעין דין נ׳ שמניא דנרי ריא״ן מיגאנג
שמניא ראיה ממודה נמקצת גופי׳ ,ועוד דהניא הרא״ש מה
שפסק גני שותפין דצריך שנועה אע״ג דליכא עידי שותפין,
וא״כ מה יענה על זה ,ועיין עוד שם נמלוה על המשכון,
ונכל זה היה נאמן נטענה שהיה יכול לטעון נלי שטעה.
ועיין חו״מ סי׳ צ״נ סעיף ד׳ ונסי׳ ע״נ ס״ק ס״ט נש״ך,
ועוד נפקדון גופא היה מהימן כשהיה אומר להד״מ ,ולא
ידעתי היכן ראה נרמנ״ס מיגו כזו ,וע״ז ודאי לא היה
חולק שם ,וכמדומה לי שטעותו היה ממה דאמרינן ננ״נ
דף ע׳ דנאמן נלהד״מ נמיט דנאנסו ,וה״ה נאנסו נמיט
להד״מ ,וע״ז נתכוין מעלתו ,זה ודאי טעות הוא דהתס
איירי נמפקיד נשטר דא״נ להד״מ גני שטרך נידי מאי נעי,
אנל הכא דאיירי נלי שטר פשיטא דנאמן.נלי שנועה,
אטנם אעפ״י שדנריו דחויין מ״מ חוזרין ונךאין.לייצז3
הראנ״ד שהניא הרמנ״ן נחי׳ לנ״נ רפ״ק שתי׳
אקושית התוס׳ למה אינו נאמן ניומא דמישליס זמנו נמיט
דפרעתיך היום ,ותי׳ דלא שכיח לפרוע ניומא דמישלס זמנו
ע״ש .והקשה כל חכם לננ הלא תוך זמנו יותר לא שכיח,
ולפי דנרי מעלתו כיון דעיקר מעלה של מיגו דמהני נגד
חזקה ,הואיל דהוי מיגו טונ דטענה שהיה יכול לטעון לא

