
Is Possession Nine Tenths of Jewish Law? 

Shev Shemateta Part 2: A look into "חזקת ממון"- Avigail Gross-Gellman 

מנא הא מלתא דאמור רבנן אוקי מילתא אחזקיה? אמר רבי שמואל בר נחמני  : י ע"בחולין בבלי  .1

, דלמא  "ויצא הכהן מן הבית אל פתח הבית והסגיר את הבית שבעת ימים"אמר קרא:  :אמר ר' יונתן

! אלא לאו משום דאמרינן אוקי אחזקיה. מתקיף לה רב אחא בר  אדנפיק ואתא בצר ליה שיעורא

 ?יעקב: ודילמא כגון שיצא דרך אחוריו, דקא חזי ליה כי נפק

ל   ...משנה גיטין ג,ג: . 2 ן אֹו חֹוֶלה, נֹוְתנֹו ָלּה ְבֶחְזַקת ֶשהּוא ַקָים. ַבת ִיְשָראֵּ ט ְוִהִניחֹו ָזקֵּ ִביא גֵּ ַהמֵּ

ַח ַחָטא ן ְוָהַלְך ַבְעָלּה ִלְמִדיַנת ַהָים, אֹוֶכֶלת ַבְתרּוָמה ְבֶחְזַקת ֶשהּוא ַקָים. ַהּׁשֹולֵּ תֹו ִמְמִדיַנת  ַהְנשּוָאה ְלֹכהֵּ

 :יִבין אֹוָתּה ְבֶחְזַקת ֶשהּוא ַקָיםַהָים, ַמְקִר 

הרות שנעשו על  כל ט - ומאי שנא ממקוה, דתנן: מקוה שנמדד ונמצא חסר ...: בבלי נידה ב ע"א. 3

טמאות... התם משום דאיכא למימר העמד טמא על   שות היחידבין בר שות הרביםגביו למפרע בין בר

 .הרי חסר לפניך  !העמד מקוה על חזקתו ואימא לא חסר ,אדרבה .ואימא לא טבל ,חזקתו

היו בה מומין   :תמן תנינן סוף פרק המדיר )כתובות עה ע"ב(: שב שמעתתא, שמעתתא ב פרק א. 4

ועודה בבית אביה, האב צריך להביא ראיה שמשנתארסה היו בה מומין הללו ונסתחפה שדהו. נכנסה  

הבעל צריך להביא ראיה שעד שלא נתארסה היו בה מומין אלו והיה מקחו מקח טעות.    -לרשות הבעל 

בעל מהימן. מני? רבי   -האב ראיה, הא לא מייתי האב ראיה ואמרינן עלה בגמרא: טעמא דמייתי 

יהושע היא, דאמר לא מפיה אנו חיין. אימא סיפא: נכנסה לרשות הבעל הבעל צריך להביא ראיה,  

טעמא דמייתי הבעל ראיה, הא לא מייתי הבעל ראיה האב מהימן! אתאן לר' גמליאל דאמר נאמנת.  

אמר רבא: לא תימא רבי יהושע לא אזיל כלל בתר  שנה זו. מי ששנה זו לא  ,אמר רבי אליעזר: תברא

חזקה דגופא, אלא כי לא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא, היכא דאיכא חזקה דממונא, אבל היכא  

טמא,   -דתניא: אם בהרת קדמה לשער לבן    דליכא חזקה דממונא אזיל רבי יהושע בתר חזקה דגופא.

טמא. רבי יהושע אומר: כהה. מאי כהה? אמר רבה כהה   –טהור, ספק   -אם שער לבן קדם לבהרת  

היינו אפילו היכא דאיכא חזקה  וטהור. ומפרשי תוספות ד"ה אבל היכא דליכא חזקה דממונא וז"ל: 

דחזקת  קמ"ל רבא דרבי יהושע נמי מודה  אחרת כנגדה, כי הכא דבלאו חזקת ממון איכא חזקת פנויה

 ע"ש.  משאר חזקות לבד היכא דאיכא חזקת ממון הגוף אלימא

דחזקת ממון אלים טובא ועדיפא  אלא דטעמא דמילתא משום : שב שמעתתא שמעתתא ד, פרק כד. 5

, וכדמוכח סו"פ המדיר בסוגיא דהיו בה מומין, ומשום דהא דרובא עדיף מחזקה היינו  מכל החזקות

א חזקה דמעיקרא שהיה מעיקרא כך, לכן  אבל חזקה אינו אל  ,משום דרוב הוא השתא לפנינו הרוב

וחזקת ממון שהוא נמי  אוקמוה אחזקה קמא, אבל רוב הוא עתה לפנינו ועדיפא מחזקה דמעיקרא,  

 .ואין מוציאין ממון מחזקת בעלים שהוא מוחזק עכשיו ע"י רובא עכשיו מוחזק בממון הוי כמו רוב,

עליו הראיה? שנאמר: מי   א"ר שמואל בר נחמני: מניין להמוציא מחבירו:  בבלי בבא קמא מו ע"ב. 6

בעל דברים יגש אליהם, יגיש ראיה אליהם. מתקיף לה רב אשי: הא למה לי קרא? סברא הוא, דכאיב  

 ליה כאיבא אזיל לבי אסיא! 



שאפשר שנולדו בה אחר האירוסין, אם נמצאו בה אחר   היו בה מומין  :,חשולחן ערוך אבן העזר קיז . 7

על הבעל להביא ראיה שעד שלא נתארסה היה בה והיה מקחו מקח טעות. ואם  שכנסה לבית הבעל, 

ש  וי הגה:נמצאו בה והיא בבית אביה, על האב להביא ראיה שאחר האירוסין נולדו ונסתחפה שדהו. 

דאם   ומריםאש וי   (.)המ"מ פכ"ה בשם הרשב"אהבעל להביא ראיה  עלדאם האב טוען ודאי,  ומריםא

 . הגיע זמן לכנס, אף על פי שלא כנסה, הוי כאילו היתה ברשות הבעל )רבינו ירוחם נכ"ג ח"ב(

והנה לפי המתבאר משיטת הר"ן דמפרש בטעמא דרבא דמיירי  : שב שמעתתא, שמעתתא ב פרק ו. 8

שטוענין שניהם שמא, ובמתני' דמשארסתני נאנסתי היא נאמנת משום דטוענת ברי ... ומבואר  

ך  וכבהצטרפות ברי ושמא מהני, ולזה נוטה דעת הרשב"א )כתובות שם(,  דחזקה דגופא יהל בריא דס

 עיין שם:  הרמ"א באה"ע סימן קי"ז סעיף ח', דאפילו נמצאו מומין ברשות האב כשטוען ברי מהני תבכ

ונראה לענ"ד מוכח  , ואם כי ידעתי מיעוט ערכי ואיני כדאי להרהר אחריהם אך לעורך המעיין באתי

 אפילו בהצטרפות ברי ושמא.דלא מהני חזקת הגוף  

שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצידה    (מו, א)ב"ק ראיה ראשונה, מהא דאמרו ריש פרק הפרה 

משלם חצי נזק לפרה ורביע נזק לולד, וכן פרה   -אם משנגחה  ,ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה

משתלם חצי   -אם משנגחה ילדה   ,ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה ,שנגחה את השור ונמצא ולדה

אבל חכמים   ,זו דברי סומכוס :אמר רב יהודא אמר שמואל .נזק מן הפרה ורביע נזק מן הולד

  ?למה ליה למימרא זה כלל גדול בדין .המוציא מחבירו עליו הראיה   :זה כלל גדול בדין :אומרים

י  ע"ש, והתם נמ דאפילו ניזק אומר ברי ומזיק אומר שמא המוציא מחבירו עליו הראיה ,איצטריך

, ועיי"ש בתוספות ד"ה מידע ידע  איכא חזקת הגוף לומר השתא היא דילדה, וכמו במשארסתני נאנסתי

בדף מ"ו, ב שם ואפילו הכי אמרינן המוציא מחבירו עליו הראיה, ואף על גב דניזק אומר ברי ומזיק  

אומר   שמא וחזקת הגוף בהדי ברי ושמא לומר השתא הוא דילדה, וכן כתב הרי"ף שם דאפילו ניזק 

ברי ומזיק שמא ע"ש ריש פרק הפרה, וכן כתב הרמב"ם פרק ט' מנזקי ממון הלכה ו' ע"ש, וכן בטור  

 ושו"ע חו"מ סי' שצ"ט )ס"ג(:

באו עדים   ךכר ואח  יןדית והוא מדברי הריב"ש )סי' רס"ו(, והיינו כשהעיד בב  קצות החושן לד, ה:. 9

מוקמינן אותו אחזקתו חזקת כשרות ואמרינן השתא הוא   ,שעבר עבירה ואין אנו יודעין מתי עבר

דאיתרע. ובקונטרס שב שמעתתא )שמעתא ג' פ"ד( הארכנו בזה להקשות ממקוה שנמדד ונמצא חסר  

טמא על   בריש נדה )ב, ב( דכל הטהרות שנעשו על גביו טמאות משום דאיכא תרתי לריעותא העמד

וא"כ מכל שכן  חזקתו והרי חסר לפניך, וא"כ הכא נמי נימא אוקי ממון על חזקתו והרי פסול לפניך... 

 . חזקת ממון דהוא עדיפא מכל החזקות

מוקמינן גברא אחזקתו. בספר קצות החושן ]סק"ה[ תמה,   נתיבות המשפט )ביאורים( לד, טו:. 10

למפרע ]נדה ב' ע"ב[ מטעם דאיכא תרתי    דמאי שנא ממקוה שנמדד ונמצא חסר דהטהרות טמאין

לריעותא, דהעמד טמא על חזקתו, והרי חסר לפניך. והכא נמי איכא חזקת ממון, והרי פסול לפניך  

דשתי החזקות חזקות המבררות הן  וכו', ע"ש. ולפי עניות דעתי נראה דלא קשה, דשאני התם בטהרות 

דלאו חזקה המבררת היא, רק שאין יכולין   ומצטרפות לברר שנחסר מקודם, מה שאין כן חזקת ממון

 . , מטעם סברא או מקרא, כמבואר בב"ק ריש פרק שור שנגחלהוציא מיד המוחזק בלא ראיה


