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 פתיחה

 : )ב.( שנינו במשנה 

"שנים אוחזין בטלית זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי זה  

 חות מחציה ויחלוקו". לו בה פ מחציה וזה ישבע שאיןישבע שאין לו בה פחות 

נן הוא צורת ההסתכלות של  כאשר אנו באים ללמוד מחלוקות בין ראשונים אחד הנושאים עליו כדאי להתבו

סוד איתם הראשונים ניגשים לסוגייה, זה חשוב מאוד, אך  הראשון על הסוגייה. כולם מסתכלים על הנחות הי

בצורה אחרת. בזמן שככל הנראה כל אחד חשב  בה שלנו  הראשונים בצורת החשילפעמים בוחנים את הגמרא ו

לנתונים מסוימים והתעלמות מנתונים אחרים, ועל הביטוי המרכזי לצורת חשיבה שונה היא נתינת משמעות  

ית דין נדרש לעשות משתנה. מתוך כך אפשר להבין את צורת ההסתכלות של הראשון  כן הפעולה אותה ב

 בסוגייה. 

"שניים אוחזים". הרמב"ם יתן משמעות  מב"ם, רש"י ותוספות בסוגיות  הם של הר אמר אפרוש את שיטותיבמ

לטע  רש"י  בלבד,  בחפץ  לבנולאחיזה  ירצה  לאחיזה אך  מסוימת  משמעות  יתן  ותוספות  הרקע  לסיפור  ת נה 

 סיפור רקע שיסתדר עם המציאות. 

 הגדרות: 

 על החפץ  הסיבה שמביאה את הצדדים לטעון בעלות -הסיפור 

 יםות של הצדדת הבעלנוטע  -טענות 

  אחיזה בחפץ  -אחיזה 

 

 רמב"ם 

 כתב: )טוען ונטען ט, ז( הרמב"ם 

מר הכל שלי וזה אומר הכל שלי כל אחד משניהן נשבע בנקיטת חפץ  בכלי אחד... זה אושנים שהיו אוחזין  

 שאין לו בזה הדבר פחות מחציו ויחלוקו".

ים  של בעלי הדין בניגוד לשאר הראשונהצדקותם  מזכיר כלל את סיפוריהם ו מדויק מלשון הרמב"ם שאינו

 שכן הזכירו. 

א גם מה אשונים, במיוחד רמב"ם הוא לא רק מה כתוב אלאחד הדברים שצריך לשים לב אליהם כשלומדים ר 

 אם המשנה או הגמרא כתבה משהו והראשון מוחק זה אומר דרשני.  -לא כתוב 
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צאתיה  מהמשנה את המילים "זה אומר אני מומשמיט    ל שלי וזה אומר הכל שלי" הרמב״ם כותב "זה אומר הכ

אותנו כלל לפי הרמב"ם, אלא מספיקה טענת הבעלות וזה אומר אני מצאתיה" כלומר סיפור הרקע אינו מעניין  

 ד כדי להכריע. ואחיזתם בלב

של האדם בחפץ היא הוכחת ובפרק ח כותב: "כל המטלטלין בחזקת זה שהן תחת ידו". לפי הרמב"ם אחיזתו  

הטלית לשנים, לא משנה מה הסיפור והאם הוא הגיוני וכל עוד טובה ביותר ומספיקה כדי לחלק את  הבעלות ה

 דם לא יסתור את עצמו בטענות החפץ יהיה שלו. א

שסבור שמעצם דין התפיסה של    1ואכן ניתן לראות זאת עוד על פי שיטת הרמב"ם בדין שנים אדוקים בשטר 

כך שאינו חייב עליו שבועה  שייך לתופסו בצורה מוחלטת עד כדי  חלק זה כחד בחלקו, אנו מתייחסים לכל א

מדין גלגול שבועה מהשבועה שחייב על החלק ששניהם לא  שאחוז בו הוא   השבועה על החלק . חיוב)שם ט, ט( 

יהיו   באמצע  חלק  ואין  הטלית  בכל  אדוקים  שאם  כותב  מימוניות  וההגהות  בו,  משבועה  אוחזים  פטורים 

זה אין לו בעיה להתייחס אל הטלית כמחולקת  הרמב"ם לא מעניין הסיפור אלא האחיוון שאת  לרמב"ם. כי

 י הסיפור אינו רלוונטי. לשנים לגמרי שהר 

וא"כ בפשטות   2וכן הרמב"ם בניגוד לשאר הראשונים כלל אינו מתייחס לדין של שנים האומרים אני ארגתיה 

ע חלוקה.  שיעשו  בשייסבור  לומר  נראה  זאת  כל  פי  הרמב"ל  הלכתית  טת  חשיבות  מייחס  אינו  שהוא  ם 

סיפור הדברים על פי טענותיהם אינו מהווה   טענותיהם של בעלי הדין במקום בו יש אחיזה. כלומר, דהיינול

ד עצמו. וא"כ בעוד שלחלק מהראשונים אין כלל חלוקה בדין "אני ארגתיה" )רש"י( ולחלק  שיקול הלכתי מצ

נראה ש'אני ארגתיה' אינו   השבועה )תוס'(, בשיטת הרמב"ם מנגד ש על ידייש חלוקה אך על דעת שיפרו אחר 

 עיקר הוא אינו טענותיהם אלא התפיסה בפועל. שונה כלל מ'אני מצאתיה' שהרי ה

ובמקרה בו לאחר פסק דין יחלוקו יצאו וחזרו כשהם רבים על הטלית והטלית יוצאת מתחת יד אחד מהם והוא 

אומר שהמוציא מחברו   )שם ט, יג( שחברו חטף את הטלית ממנו, הרמב״ם    שני טועןוען שהשני הודה לו ואילו הט

ה ויחלוקו וכן נראה מתוספות. הרמב"ן, הרשב"א והריטב"א סוברים שמועילה הטענ  עליו הראיה, ואילו הרא"ש,

 . שוב ניתן לראות שלפי הרמב"ם הגורם המשמעותי אינו הסיפור אלא האחיזה

לית עתה ביד אחד מהם. "שתיקתו"  להגיד שהתקיפה מועילה מצד זה שהטנו אפשר  ואולי גם בתקפה אחד בפני

 - כמודה לו"    לראשון אלא רק לא מפריעה לו לתפוס אותה, ולכן כתב "הרי זה  של השני אינה מקנה את הטלית

ו  ה של הראשון. נביא את לשונהרי הוא מודה לתקיפתו ולאחיזתו. וכשהשני תוקף בחזרה הוא מבטל את התקיפ

 ב"ם: של הרמ

מוציאין אותה  "באו שניהם אדוקין בה ושמטה האחד מיד חבירו בפנינו ושתק השני אף על פי שחזר וצוח אין 

שהראשון )לא( צוח מתחלה  מידו כיון ששתק בתחלה הרי זה כמודה לו, חזר השני ותקפה מראשון אף על פי  

 ועד סוף חולקין".

בו    מב"ם הולך על פי השיטה )מופיעה בר"ן( שבמצבנראה שהר שהבעלות על החפץ היא של האוחז בו,  מכיון  

  ל כל החפץ היא של שניהם. כיוון שכך יש לתקיפה את עד לרגע החלוקה הבעלות ע  -שניים אוחזים בחפץ 

שאחרי  מכיוון  או  דומיו  או  קניין  מעשה  איזה  מהוה  שהתקיפה  משום  או  בעלות  להעביר  התקיפה    היכולת 

 שיטת הרמב"ם בתפיסות.   - או בנספחהמחזיק בחפץ הוא הבעלים. ר 

הרמ מציאה  בהלכות  מכירה:  דיני  לבין  לרמב"ם  מציאה  דיני  בין  הבדל  הדינים  יש  פרטי  כל  מפרט את  ב"ם 

מזכיר אף אחד מהם, אלא רק שחולקים. ממילא נשאלת השאלה   שנכתבו לעיל, ואילו בהלכות מכירה אינו

 
 והגמרא אומרת "נוטל עד מקום שידו מגעת". ו בחלק משמעותי מהטלית ולא רק בכרכשתאכל אחד מחזיק ביד 1
 זה הטלית בוודאות לא שייכת לשניהם. במקרה  -כל אחד אומר שהוא ארג את הטלית  2
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ותב במציאה אמור להספיק גם למכירה הרמב"ם כובר שיש הבדלים ומדוע. לכאורה מה שהאם הרמב"ם ס

א מזכיר שהם טוענים שמדובר במציאה )מכך ב שנים אוחזין ולא מביא את סיפור הרקע, ואפילו לשהרי כות

ני ארגתיה(. משום כך נראה לי שהרמב"ם מזכיר את הדינים גם בהלכות מכירה משום שבמכירה  למדנו לא

 דינים יהיו שונים, לפחות בחלקם. ה

המקרים הוא שבמכירה יש עד שמעיד על סיפור הרקע והספק הוא מצד המוכר למי    זי בין שניל המרכבדהה

ם שדינם  ולכן אנו לוקחים אותו ברצינות ומתייחסים פחות לאחיזה וקצת לסיפור הרקע, ויש מקרינתרצה,  

 ישתנה עקב כך. 

שלו או הכל שלו והחלוקה או הכל    שונה משניים אוחזים שהרי בכל מקרה  אין סיבה שיהיה  -שניים אדוקים  

תשפיע בניגוד למציאה בה רה או מחוסר ברירה. אין טעם שהעובדה שהם אדוקים  היא על הצד שעשו פש

חלה יותר מחברו, מצב זה שייך רק למציאה בלבד או כל מקרה בו אין לנו מידע  אפשר להגיד שאחד תפס בהת

שבמכירה יש סיפור רקע מבוסס ולכן האחיזה בדל הוא  ע, אך לא לדין מכירה. לכן נראה שההעל סיפור הרק

 בדת את כוחה כך שלא תוכל להשפיע יותר מדי. מא

נראה שתקיפה של אחד בפנינו לא תועיל, שהרי לאחיזה אין משמעות אחר שהספק הוא מצד    סיבה  מאותה

יותר מקום לומר שתקיפה תועיל  המוכר. כמובן, אם נאמר שתקיפה מועילה מצד ההודא ויש  גם כאן,  ה יש 

אלה  על החפץ, כי במכירה ההודאה לא תשנה את התשובה לשלחקור האם ההודאה היא למקרה או לבעלות  

 למי המוכר נתרצה. 

בדין שיצאו מבית הדין ואח"כ רבו לא נראה שיהיה הבדל בדיני מכירה, שהרי אם מגיע לבית דין אחרי שיצא  

 ותנו סיפור הרקע. לא מעניין א

 

 רש"י 

המתפרשת על כמה דפים, אך נראה שלטענות ולסיפור יש מקום מאוד  "י בסוגייה שיטה ברשקשה למצוא  

 טי בהכרעה על הבעלות. מרכזי וכמעט אבסולו

 

 אחיזה 

 : )ב.( רש"י כתב 

 דווקא אוחזין דשניהם מוחזקים בה ואין לזה כח בה יותר מזה". - "שנים אוחזין בטלית

תר מחברו. רק כאשר אחד מהצדדים אוחז לבדו יש  דם כח יורש"י מביא את האחיזה אך ורק לענין שאין לא

המוציא מחברו ועליו להביא ראיה בעדים שהיא    3אידך"אילו היתה ביד אחד לבדו הוי    -ת לאחיזה  משמעו

ן זה ליטול בשבועה". איננו מכריעים שהטלית של האוחז בה אלא איננו מוציאים אותה מידי  שלו ואינו נאמ 

 ה שאלה האם אפשר ליטול ממון בשבועה. ל לא תהיחברו. לפי הרמב"ם בכל

אי תפיס בכולה והאי תפיס  נא במה שחברו תופס דהכיוון דמחסר גוביי  -  "בשבועה פלגי להבדף ב: כתב רש"י:  

 "י נותן כח לתפיסה אך רק לעניין שמחסרת יכולת גבייה לחברו. ". כאן רש(בכולה)

על שלוש אצבעות לפחות, רש"י מסכים שמה   ודל שלושכל אחד מהם מחזיק בידו חלק בג  -בדין 'אדוקים'  

י חפצים  חזיקים משאר הטלית, וכאילו יש כאן שנ שייך לו כיוון שאפשר להפריד את מה שמשכל אחד מחזיק 

 שונים. 

 
ציא מחבירו על כן חלקים. בהסברת דברי רב המנונא בסוגיית תקפו שבשניים אוחזים אין המו פעמיים  רש"י חוזר כמה  3

 ן רש"י אומר שיש לשני הצדדים המוציא מחברו, כך שנראה שיש פה משהו יסודי ברש"י. כה
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 סיפור 

: "ודוקא מקח וממכר הוא דאמרינן  )ב: ד"ה במקח( עת הבעלות על פי רש"י אינה יכולה לסתור את הסיפור  הכר 

מחפשים התאמה מוחלטת בין    כא למימר שניהם קנאוה ולשניהם נתרצה המוכר". איננוועה דאייחלוקו בשב

 היתכנות אפשרית.  -אלא 'דאיכא למימר' הסיפור להכרעה 

תרת את הסיפור איננו מכריעים "אבל זה אומר אני ארגתיה וזה אומר אני ארגתיה  במקרה בו בבירור הכרעה סו

 . 4תהא מונחת…"י הוא ולא יחלוקו דודאי חד מינייהו רמא 

חלוקה )ראה בהרחבה  משוה את משנתינו לשיטות תנאים אחרים שפוסקים דינים שונים מאשר  ג.( -)ב: הגמרא

דתרוי למימר  ב'איכא  מסתפקים  חכמים  דתרוייהו בנספח(.  למימר  "איכא  רש"י  לחלוק, ומבאר  בשביל  יהו' 

ם אלא צריך להסביר שהחלוקה של שניהבהדי הדדי אגבהוה". כלומר, לא מספיק לומר שאפשר שהטלית  

 יכולה להסתדר גם עם הסיפור שהם מספרים.  

יש בעיה שאר התנאים  בן  -בהשוואת הדין    לפי  שוא, לפי סומכוס  לפי  שבועת  של  השבועה    ננס יש בעיה 

באמצעות   פותרת  הגמרא  יוסי  ורבי  ננס  בן  בשיטת  הקושי  את  לרמאי.  מיוחד  דין  יש  יוסי  ולרבי  מיותרת 

אגבהוה"  ר/אימא  "אימו הדדי  בהדי  אנו    - תרוייהו  אלא  הסיפור  עם  להסתדר  יכולה  שהחלוקה  מספיק  לא 

י פוסק אך בשני האפשרויות  בדפים ב: וג. לא ברור כדעת מי מהם רש" יע שכך באמת היה. מרש"י  צריכים להכר 

 משמעותו של הסיפור רבה. 

כרבי יוחנן שהשבועה נועדה   וא סובר כדי להסביר את הצורך בשבועה בשיטת סומכוס הגמרא מסבירה שה 

 ור בחלוקה המקומית. כדי להרחיק גנבים עתידיים ולא כדי לעז

 כותב: ח.( ) רש"י 

אמרינן דהמגביה מציאה כו' ומשום הכי אמרינן יחלוקו דאמרינן שניהם הגביהוה והוה ליה    -  "ממשנה יתירה

משקר והוה ליה ממון המוטל בספק    מינייהווקני דאי משום דלא ידעינן הי   כל אחד מגביה מציאה לו ולחברו

ג.(. הא שמענא  י' לעיל )בבא מציעא דף  קין בשבועה משום שלא יהא כל אחד ואחד הולך ותוקף כדאמרוחול

 ליה מרישא".  

כאן נראה ברש"י שיש שני סיבות להכרעה אחת כמו שהסברתי למעלה. השנייה היא דעת סומכוס ורבי יוחנן  

ניתן לחלק חלוקה שתסתדר עם הסיפור של שניהם. על כן אנו  אחד משקשבהם מבאר רש"י שודאי   ר ולא 

 מחלקים מדין ממון המוטל בספק. 

 

 טענות

סובר שאדם יכול להקנות מציאה לחברו על ידי הגבהה ולומד זאת ממשנתינו. כדי להוכיח   )ח.( רמי בר חמא  

יים את הדין המופיע במשנה. שביל לקאת שיטת רמי בר חמא הגמרא צריכה להוכיח שיש צורך בקנין הטלית ב 

ן קניין במגביה מציאה לחברו נאמר שאי בסברתו המקורית של רמי בר חמא שאם    )ח. ד"ה ולא יקנה( רש"י פירש  

אזי כל הרוצה יכול לבוא ולחטוף מהם את הטלית. ואם אומרים שיש קנין זוהי גם הסיבה לחלוקה. בהמשך  

 אי אמר אנא אגבהתה כולה".כולה וההדברים הגמ' דוחה בטענת "אנא אגבהתה 

במגביה מציאה לחברו, עדיין  ל קניין  מפרש שדחיית הגמ' היא שגם אם נאמר שאין כל  )ח. ד"ה הא קאמר( רש"י  

אין לאדם שלישי יכולת לחטוף את הטלית ולו רק משום טענותיהם של שני בעלי הדין, ואין צורך בקנין כדי  

והיאך נאמר לא יקנה לא זה ולא זה ויבא   -  יה שלי ואנא אגבהתר כולה  "הא קאמלדחות אדם שלישי, וכלשונו: 

מר שכאשר אדם מגביה מציאה לחבירו חבירו קונה, והסיבה שאדם הכרח לו  לאחר תירוץ זה, אין   . אחר ויטלנה" 

 
יחלוקו. נראה יחד את הטלית על אי אפשר להכריע   אפשר להגיד שארגו  רש"י אומר שוודאי אחד מהם רמאי על כן אי  4

 לחלוק מפני שאחד מהם רמאי.  גם שלרש"י יש בעיה
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שלישי אינו יכול לחטוף את הטלית היא כי "והלא כל אחד טוען אני הגבהתיה ואין כאן מגביה מציאה לחברו 

להשיב בשלמא האי שכנגדו המוחזק בה כמוהו אמר לא הגבהת אתה כי אם אני אבל אחר מן השוק  יש לו  ומה

 חיזה בחפץ תורמת לטענה, אך הטענה היא זו שבסופו של דבר דוחה את האדם השלישי. עון". האמה יט 

יחד   הגביהו  מכיוון שרש"י אומר שהטענה היא זו שדוחה אדם שלישי נראה שיסבור שאפילו על הצד ששניהם

פק  , שכל הס אנו מתיחסים לחפץ כאילו כולו שייך לשניהם. הנפקא מינא בדבר זה היא ב'תקפה אחד בפנינו'

ואילו    ,)ו. ד"ה תקפה אחד( עפ"י רש"י הוא רק אם התקיפה היתה לפני השבועה "והרי כולה בידו קודם שנשבעו"  

שהו לבעלות על החפץ בזמן השבועה,  קורה מ   שאר הראשונים אינם מזכירים שבועה. על כן נראה שלפי רש"י

ה שום דבר בבעלות על החפץ ולא משתנשבועה היא מפני התקנה  בניגוד לשאר הראשונים שלפי שיטתם שה 

 ברגע השבועה, אלא מלפני כן היתה שייכת חצי לזה וחצי לזה והשבועה רק מבררת את זה. 

 

 תוספות 

 כתבו:  )ב. ד"ה ויחלוקו( התוס' 

וי"ל   שנא מההיא  ה דמאיתימ  -  ויחלוקו" )ב"ב לד: ושם(  כל דאלים גבר פרק חזקת הבתים  דארבא דאמר 

כאילו כל אחד יש לו בה בודאי החצי דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא וכן במנה  דאוחזין שאני דחשיב  

ך  שלישי דמדמי בגמרא לטלית חשיב ההוא שהנפקד תופס בחזקת שניהם כאילו הם עצמם מוחזקים בו לכ 

ר דהתם ודאי דחד מינייהו הוא ואין החלוקה יכולה להיות אמת ולכך יהא מונח אבל טלית דאיכא למיממשני  

דתרוייהו הוא יחלוקו וכן שנים אדוקים בשטר דמדמי לקמן )בבא מציעא דף ז.( למתני' משום דשניהם אדוקים  

 צי אחרי שהוא ביד חברו". ה לו החבו דהחלוקה יכולה להיות אמת דאפשר שפרע לו החצי ובמנה אין דרך שיקנ

ת. הבעלות שהאחיזה נותנת נובעת  היא נותנת 'כאילו' בעלות על הטלי  -לפי התוס', האחיזה היא משמעותית

בניגוד לרמב"ם שהאחיזה אינה נזקקת לאנן    -מכך שאנו רואים אותו אוחז ויש לו 'אנן סהדי', לא מעצם האחיזה

ההכרעה של הדין אינה יכולה לסתור   - חיזה אלא שיש בעיהשי יש אסהדי כדי להקנות בעלות. גם במנה שלי 

לה להיות אמת" לא נחלוק. ב'שניים אוחזים' בטלית ובשטר, לעומת את הסיפור, ולכן כאשר "אין החלוקה יכו

זאת, "החלוקה יכולה להיות אמת", ולכן אפשר להכריע שיחלוקו. לכאורה תוספות סובר כרש"י שאי אפשר  

 רש"י כתב שב'אני ארגתיה' לא חולקים ותוס' כתב שחולקים.  -שיש הבדל  פור אלא לסתור את הסי

כותב שבמקרה שבו יש חשש שאחד הצדדים ישבע לשקר לא נחלוק   ( ד"ה אי תנא מציאה)ב:  בהמשך הגמרא תוספות  

 בשבועה. ובמקרה של 'אני ארגתיה' כותב:

ארגתיה שאחד מהן טוען שקר במזיד או חד אני  "...והיכא שודאי אינו סבור לומר אמת כגון דקא טעין כל א

טא דיחלוקו בשבועה דע"י שבועה ודאי יפרוש  ן )בבא מציעא דף ז.( התם פשי כגון שנים אדוקין בשטר דלקמ

 דחשיד אממונא לא חשיד אשבועתא". 

  לפי התוס' אין בעיה שההכרעה אינה מסתדרת עם הסיפור אלא רק מצד השבועה. על כן נראה שתוספות אינו

שההכרעה תסתדר לגמרי עם סיפור הרקע, אלא שיהיה אפשרי שהבעלות על החפץ היא כמו ההכרעה  מצריך  

לפי הסיפור שהם מספרים זה לא של שניהם אלא אפשרי ששייך לשניהם אם    - יכא למימר דתרוייהו"  "דא  -

הם לא    -החצי"    קרו עוד כמה דברים. בשטר תוס' כותב שהחלוקה יכולה להיות אמת משום "דאפשר שפרע לו

נה לו החצי אחרי  אומרים שפרע לו החצי, אך יתכן שזה קרה. ובמנה שלישי התוס' כותב "ובמנה אין דרך שיק

 שהוא ביד חברו". ניתן לתת שני פירושים לביטוי 'אין דרך':

ו  לפי תוספות אי אפשר להקנות חפץ שנמצא ביד חברו. לפי פירוש זה תוספות אינ  -. זה לא אפשרי טכני  1

שההכרעה תוכל להיות אמת    -כלל הגיון וקשר לסיפור, אלא שיהיה אפשרות שהחפץ שייך לשניהם  מצריך

 כל שהיא.  בדרך
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. רוב הסיכויים שזה לא קרה. לפי פירוש זה תוספות מצריך שהחלוקה תסדר עם ההגיון ובשטר קורה לפעמים  2

 ה. חצי מנ  שפורעים חצי שטר ובמנה המופקד ביד חברו לא קורה שמקנה לחברו

 ג. )ראה בדעת רש"י ובנספח( יש שני הסברים: -במחלוקות התנאים בדפים ב:

 אנו אומרים ששניהם הגביהו ביחד.  - י אגבהוה" . "אימור בהדי הדד1

 אפשרי שהטלית שייכת לשניהם.   -. "אפשר דתרוייהו" 2

הדי הדדי אגבהוה" וייהו בלפי תוספות מספיק "אפשר דתרוייהו", ולכן בדעת בן ננס הוא גורס "אפשר דתר 

ל"אימא תרוייהו בהדי הדדי  יוסי הנצרך  במקום "אימור דתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה", ופוסק שלא כמו רבי  

 ."אגבהוה

בשביל  ב"אדוקים" תוספות מחייב שבועה גם על החלק שבידו בניגוד לרמב"ם "בשביל הטענה ומפני התקנה".  

ו מתעלמים  וזו אינה שבועה של כופר בכל משום שאיננשבועה,  טענתו של חברו מחייבת אותו ב  -  הטענה

שלא יבוא כל אחד ויתקוף טליתו   -  מפני התקנהניים לחלוטין.  מהסיפור ואיננו יכולים להפריד את הטלית לש 

 כדי למנוע את המקרה הבא.  -של חברו 

הגיע לידיו ו הספק  בדיני תקיפה תוספות חולק על הרמב"ם ואומר שאם תקף מוציאים מידו ורק במקרה ב

סיפור בשביל  נים את הבהיתר תועיל החזקתו בחפץ. נראה שאף על פי שיכול להיות שאנו מתעלמים ומש

 החלוקה, במקום בו ברור שהאחיזה אינה מגיעה בהיתר אין לה שום ערך ולכן נחזיר את החפץ לאוחז הקודם.

 

 סיכום 

עה בשאלת הבעלות על החפץ, על כן  את ההכר הרמב"ם נותן כמעט בכל מקרה לאחיזה בחפץ    -  רמב"ם .  1

ם של בעלי הדין או סיפור הרקע(. מכיוון  אנו מחפשים הוא האחיזה בחפץ )ולא טענותיההנתון היחיד אותו  

ששני הצדדים אוחזים בחפץ בית דין נזקקים לחלק את החפץ לשניים. בית דין אינו מכריע מי בעליו כי האוחז 

 הוא הבעלים. 

פרים הם אלו שיכריעו את הדיון בבעלות החפץ. מקומה של האחיזה ר שבעלי הדין מסוהסיפו  הטענה  -   רש"י.  2

. בית דין מנסה להכריע הכרעה שתהיה  )רש"י ב. ד"ה שנים( רק על הצד שכח שני הצדדים שווה    במקרה שלנו היא 

פי רש"י  נראה שלהסיפור    כמה שיותר קרובה למציאות על פי הסיפור והטענות. מכיוון שאנו מכריעים על פי

 היא מדין ודאי. החלוקה 

האחיזה מאוד משפיעה אך לא לגמרי, על    תוספות הינו שיטה ממוצעת בין רש"י לבין הרמב"ם.   -  תוספות .  3

להסתד שרוב  הסיפור  נראה  אותנו.  מעניינות  פחות  הדין  בעלי  וטענות  הדין,  פסק  עם  שהיא  כל  בצורה  ר 

ס' נראה את הסיפור מחדש כדי להגיע להכרעה. לפי תומספרים  הראשונים הולכים כתוספות. בית דין קצת  

ספק מכיוון שאיננו אומר  רק שאפשרי שהיא  שאנו מכריעים מדין  ים באמת שהטלית שייכת לשניהם אלא 

 ייכת לשניהם. ש

 

 נספח שיטת הרמב"ם בתפיסות 

 : )טוען ונטען ח, א( הרמב"ם כותב 

כיצד  א התובע עדים שהמטלטלין הללו ידועין לו,  פי שהבי"כל המטלטלין בחזקת זה שהן תחת ידו, אף על  

שהן  א, או הפקדתיהו אצלך, או השאלתיהו לך, והרי העדים  בגד זה או כלי זה שבידך או שבתוך ביתך שלי הו

יודעין אותו מקודם ברשותי, והנתבע אומר לא כי אלא אתה מכרתו לי או נתתו לי במתנה הרי זה הנתבע נשבע  

 היסת ונפטר".
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)חפצים  שיש כמה חפצים שהאחיזה בהם בתנא  מנם מחלקמב״ם אר ה איננה מעידה על בעלות  ים מסוימים 

ו שרגילים ל גניבה העסק מסתבך אבל ברוב השאיל, עבדים, בהמה שאינה שמורה(, וכאשר יש עדים  טענת 

אדם . הרמב״ם גם אומר שחפצים שביד אדם מוחזקים כשלו עד שיוכח שלקח אותם שלא ברשות  -המקרים  

כר ו ואח"כ יוכח שחברו קיבל אותם במתנה יוכל לטעון שמ אם טען שהם של  -ל לשנות את טענתו באמתלה  יכו

 :)שם הלכה ו(לו אותם. וכותב הרמב"ם 

"מכאן אתה למד לכל מי שיש לו מטלטלין בידו אף על פי שיכול לומר שלקוחין הן בידי וישבע היסת ויפטר, 

 נשבעין ונוטלין". ישבע בנקיטת חפץ ואחר כך יטול כדין כל ה כך וכך אם אמר שלך הן אבל חייב אתה לי

ידי תפיסה נסתרת ר להחזיר חובות שיש עליהם )=אין הוכחה שלקח בלי רשות( אפש  הרמב״ם מסיק שעל 

 מחלוקת בשבועה. מיגו שיכול לטעון שקנה את החפץ. 

ציא מחברו עליו הראיה",  מר "המובכמה מקומות בהם יש ספק או מצד הטענות או מצד הדין, והרמב״ם או

ל משמעותי בין תפיסה רגילה שר לתפוס ממון לפי החוב או את החפץ המסופק. יש הבדהרמב"ם מוסיף שאפ 

מדובר בספק    -פק אין שבועה. אך אפשר לומר שהבדל זה בשבועה הוא מקומי  בתפיסה בס  -לתפיסה בספק

ה לחוב היא טענתו של האדם ועל כן יש טעם  פק העילדיני או מציאותי ואין טעם לשבועה, ואילו בתפיסה מס

 להשביע אותו. 

בו אסתירא מאה מעי...הלך   נוטל אלא אס"שטר שכתוב  ואינו  תירא אחת שיד בעל  אחר פחות שבלשונות 

... לפיכך כל שטר שיש בו משמע שתי לשונות שמא כך או  מפני שהוא המוציא מחברו  השטר על התחתונה, 

אלא בראיה ברורה" )מלוה    ואם תפס בעליונה אין מוציאין מידבשתיהן, והפחות ששמא כך אינו נוטל אלא  

 ולוה כז, טז(. 

  אין מוציאין ואחר כך מכרה או שמכרה חוץ ממלאכתה או שמכרה חוץ משלשים יום    ממנה אבר  "גנב וקטע

 )גניבה ב יב(. ואם תפש הניזק אין מוציאין מידו"ממנו תשלומי ארבעה וחמשה, 

אם    ספק ל הנכסים, אבל ספר תורה יש בו  המטלטלין ו... הכל בכל י לפלוני, נוטל כל  אמר נכס"שכיב מרע ש

 .5" )זכיה ומתנה יא טו(אם תפסו אין מוציאין מידו  ים או אינו לפיכךהוא בכלל נכס

תפיסת    -  בספקתפיסת חפץ שבודאות שייך לחברו עקב דין שלא הוכרע מחמת הספק. תפיסה    -מספקתפיסה  

 דין. י אחד מבעלי הוקת ולא הוכרע מי בעליו ע" ליו מחלחפץ שיש ע

כללים של התפיסה הרגילה והנסתרת )דווקא חפצים  השאלה היא האם התפיסה כאן צריכה להיות על פי ה

ואז  מועילה,  התפיסה  עדים  יש  אם  שאפילו  או  שתפס(,  ראיה  אין  וכאשר  בעלות,  מוכיחה  בהם  שהאחיזה 

 . בה אחרתהתפיסה איננה משום מיגו אלא מסי

וח שיש  שהחפץ שייך לתופס אלא אומר שאנו איננו מוציאים מידו. לא בטבמקומות אלו הרמב״ם אינו אומר  

אך אולי זהו ההבדל בין תפיסה בספק / מספק  לזה משמעות שאפשר שתמיד איננו מוציאים מטעם המע"ה,  

בתפיסה בספק / מספק  ואילו    לתפיסה הנסתרת, בתפיסה הנסתרת אנו אומרים שחפץ בחזקתו שהרי הוא בידיו

 ם להוציא מידו. איננו מתערבי

קו בשבועה. רקע שאר הפרק בו כל הזמן הרמב״ם כותב יחלו  ב"תקפה אחד בפנינו" אין שבועה וזה מודגש על

תקפה אחד בפנינו בבירור אינו מטעם המיגו שהרי הרמב"ם כותב במפורש שהמעשה נעשה לעינינו. יש עוד 

נינו" הרמב"ם כותב שהסיבה היא כמודה נינו לשאר המקרים: ב"תקפה אחד בפאחד בפ   כמה הבדלים בין תקפה

ת שהתפיסה  ורה אם תוקף בחזרה. הוספות אלו של הרמב"ם מחזקות את האפשרולו, והרמב"ם כותב מה ק

בספק / מספק איננה מטעמה של התקיפה בטלית ואולי אפילו היא מטעמו של המיגו ותחת מגבלותיו של  

 
 עונין.יש אצלי רשימה גדולה של מקורות למ 5
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ם רק כאשר התפיסה נעשית בסתר. ובכל מקרה קשה  ד הסברא קשה להגיד שכל התפיסות הם כי מצהמיגו. א

 ועילה. שתקפה אחד בפנינו אין מוציאין היא אותה סיבה שתקיפה בספק מלהגיד שהסיבה 

מזיק שמת. סוג זה לחלוטין אינו    -יש עוד סוג של תפיסה שעוסקת לגבות במקום בו חסרה יכולת הגבייה  

לו מהם". אולי זה שהרמב"ם כותב שגובין לו מהם מראה   כותב בו "ואם תפס הניזק... גוביןהרמב"ם  קשור, ו

י כאן אנו אומרים שגובים לו בין תפיסה זו לתפיסה בספק הוא שתפיסה בספק היא נסתרת, שהר   שההבדל

דדים זאת  ננו מעוכלומר אנו רוצים ובעד שיעשה זאת ויכול לעשות זאת בגלוי, ואילו בשאר המקרים אי  -מהם

ת דין גובה לכתחילה  בנסתר. הראיה לכך היא הביטוי "גובין" המופיע במקרים בהם ביועל כן צריך לעשות זאת  

 בכח )יורדים לנכסיו וכדו'(  

 :)סנהדרין ה, יז( ובניגוד לסוגיה של קנסות בבל בה הרמב"ם כותב 

  עד שיפייס לבעל דינו או יעלה עמו ן אותו  "מנהג הישיבות בחוצה לארץ אף על פי שאין גובין שם קנס מנדי 

ויו בין שנתפייס בעל דינו בין שלא נתפייס, וכן  לדין לארץ ישראל, וכיון שיתן לו שיעור הראוי לו מתירין נד

 ק שיעור מה שראוי לו ליטול אין מוציאין אותו מידו". אם תפש הניז

  ברו על כן איננו מעודדים זאת אלא תפוס לחבמקרה זה אולי משום תדירותו איננו רוצים שלכתחילה כל אחד י

 מנסים לפתור בדרכים אחרות שבנוסף מחזקות את בית הדין. 

 

 רחם ופטר חמור: ר פט

לבעלים, ובספק פטר רחם לא פודים כלל. הסיבה היא שבפטר   בספק פטר חמור פודים אותו מספק והשה

כיר את שאלת התפיסה, לעומת אינו מזחמור יש ספק איסור ולכן הוא צריך פדיון. בשני המקרים הרמב"ם  

בעיה לעשר בספק פטר חמור מצד  ספק בכור שם הוא אומר שאם תפס אין מוציאין. הרמב"ם גם פוסק שיש  

ביר אצלנו בגמרא איך הפסיקה בספק פטר חמור איננה משפיעה על  הנאה בממון כהן. הרשב"א בתשובות מס

א הוא שבפטר פס מוציאין. הסברו של הרשב"ור אם תספק בכור. הרידב"ז בהלכות בכורות אומר שפטר חמ

חזקת מרא קמא. בהלכות מתנות כהונה הרידב"ז   חמור יש לישראל חזקת מרא קמא ואילו בבכור נראה שאין 

 אין מוציאין.   אומר שלרמב"ם אם תפס

 נשאלת השאלה האם רק במקומות בהם הרמב"ם הזכיר תפיסה יש תפיסה, או שבכל מקום בו יש ספק ממון

ר רק במקומות מסוימים היא בגלל שבהם הגמרא דיברה בפירוש. לפי  תפיסה, והסיבה שהרמב"ם הזכיתועיל  

ומר שבכל מקום בו יש ספק ממון במסותא בה ככל הנראה הרמב"ם אינו מדבר לא תועיל תפיסה. הגר"א א  זה

אתה מכרת לי  הטענה    תועיל תפיסה. במנה שלישי לא תועיל תפיסה לפי הרמב"ם אפילו לא מטעם המיגו כי

 שמנה ביד אדם שלישי.   לא אפשרית בזמן 

 

 כמה טעמים להצלחת התפיסה לפי הרמב"ם: 

 גיש שלפי הרמב"ם בחלק התפיסות יש המוציא מחברו עליו הראיה ואף על פי כן אם תפס אין מוציאין. להדיש  

ו המפורסמת שכל תו בדרכ. חברי האברך החשוב אורי פרום: המח' בין הראשונים היא שהרמב"ם הולך לשיט1

שמדינא דאורייתא כאשר יש  הם רק מדרבנן. וא"כ אולי דבר זה הינו הגורע את החזקה וגורם לכך  דיני ספקות  

כל שאר העולם וודאי שאין הם יכולים לתפוס אבל בין שניהם אין  ספק בין שנים על אותו החפץ, אזי ביחס ל

 לאף אחד מהם חזקה כלל בחפץ.  

שמראה על מוחזקות בחפץ במקומות שונים במסכת  הדי ונים שהזכירו את האנן סאר הראשובאמת בניגוד לש 

הרמב"ם אינו מזכיר   רשב"א, הרא"ש, התוס', הרמב"ן, הנימוקי יוסף, המאירי, ועוד רבים()בתור דוגמא בלבד: ה

הם בין שני ביטוי זה )למרות שהוזכר בגמ'( בשום מקום. ויתכן שיש מהכא ראיה לכך שלשיטת הרמב"ם אין  



  איך ניגשים לדין שניים אוחזים  66

זה מועיל   יתכן שזו חלק מהסיבה שגם בתקפה אחד בפנינו מועילה תקיפה, והסבר  מוחזקות על החפץ. לפי זה

 גם לספק חוב. 

כלומר בכל מקום בו יש המוציא    -. רש"י בדיבור הראשון במסכת מדגיש שבשניים אוחזין אין המוציא מחברו  2

נחשב מוציא ואם   ר שאם הבכור ביד ישראל הכהןונא אוממחברו לא שייך דין חלוקה. רש"י בהסברת רב המנ

של רבה רש"י מפרש שלמסקנה הכהן תמיד נחשב מוציא.  הוא ביד הכהן הישראל נחשב מוציא, ובשלב הדחייה  

א לפי רש"י כל אחד מהצדדים נחשב מוציא כאשר הבכור אינו אצלו ואף על פי כן תקיפה  בדברי רב המנונ

ק בחפץ המסופק כח מאוד חזק בהכרעה ם. דעה זו משייכת למי שמחזי ר הרמב"מועילה, ונראה שכך גם סוב

 על הבעלות. 

רה שתקפה אחד בפנינו במסותא ובבכור הם האם עד רגע החלוקה  הספקות בגמרא במק  . הר"ן מסביר שכל3

)כאשר יש חלוקה( יש לכל אחד מהם שייכות בכל החפץ או שלכל אחד יש שייכות בחצי מהחפץ. מי שסובר 

שתקיפה מועילה, בכל מקום לפי התנאים שלו. סיבה זו מתאימה גם   ד יש שייכות בכל החפץ סובר שלכל אח

 פיסה. פה אחד בפנינו וגם ולתקפו כהן, ולפיה נראה שמדובר בתקיפה ולא בתלתק

יתכן   חור  בספק פטר  גם  לפיה  הספקות,  לשאר  מתאים  ואינו  מסופק  חפץ  יש  בו  למקרה  מתאים  זה  הסבר 

 ועיל. ותקיפה ת

שלא  כותב הרי זה כמודה לו, לא הודאה לגמרי אלא כהודאה המספיקה בכדי  . בשתיק והדר צווח: הרמב"ם  4

אתו למפרע. הסבר זה מתאים לגמרי למי  נוציא מידו. אם חזר ותקף התקיפה מועילה כי היא מבטלת את הוד

 שמחלק בין תפיסה בספק לתקפה אחד בפנינו. 

יש    ה להעביר בעלות והרמב"ם כתבח לתקיפ. התקיפה מועילה משום שיש כ 5 כמודה לו כי תקיפה כאשר 

 מחאה אינה תקיפה. 

 

 וכדו'  קת בן ננס סומכוסנספח הרחבה במחלו 

מה המקרה וכיצד מסתכלים עליו מתוך ניסיון הגמרא להוכיח את רמי בר חמא   - מבט חדש על שניים אוחזים 

וג. משווה את דין יחלוקו לשיטות   ניתן ללמוד   ם אחרים במקומות אחרים ומזהשל תנאיהגמרא בדפים ב: 

 הרבה דברים על הסוגיה שלנו. 

 בן ננס

פנקסו שאיננו גורמים למצב בו אחד הצדדים נשבע שבועת שוא, וחכמים    רה של חנווני עלבן ננס סובר במק

ם  ד הצדדיסוברים שאנו יכולים להפריד בין האנשים ומסתכלים כל פעם מצד אחר או שאין זה אחריותנו שאח

 נשבע שבועת שוא. 

אה אחוז ששניהם הגביהו ביחד  אין זה מ  -בשניים אוחזים בן ננס אומר "אימור דתרוייהו בהדי הדדי הגבהוה"

 אך אנו אומרים שזה מה שקרה. 

נראה שבן ננס אינו מצריך מאה אחוז שלא מדובר בשבועת שווא כדי להשביע, אלא שכדי שבית דין יחייב  

תית )אולי מצד לעג בית דין(. משמע שחכמים אינם נצרכים  יכויים שתתברר כאמישרוב הסצריכה להיות כזאת  

 י לעשות חלוקה.לשניהם הגביהוה כד

הרשב"א סובר שברגע שאמרנו המגביה מציאה לחברו קנה חברו אפילו בן ננס יכול להסתדר עם הצד שלא  

הדי הדדי  א "אפשר דתרוייהו בים בגמר תפסו ביחד כי אומרים שאחד קונה לשני. תוספות מסביר שלכל הצדד

 שבהוא אמינא חשבנו לבן ננס שיחלקו בלי שבועה.  אגבהוה", אלא
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ם החולקים על בן ננס סוברים: א. דין יחלוקו אף על פי שאומרים שלא הגביהו ביחד. ב. מסכימים עם  מיחכ

 מסקנתו של בן ננס וחשבו כך מלכתחילה. 

 סומכוס 

ה, והספק אם יצא לפני הנגיחה או אחרי ומחמתה רה ונמצא ולדה בצידח את הפסומכוס אומר בדין של שור שנג

ומרת שאצלנו קל וחומר שלסומכוס יחלוקו בלי שבועה ואז אומרת שסומכוס שחולקים בלא שבועה. הגמרא א

 כר' יוחנן שהשבועה היא מתקנת חכמים שלא יהיה כל אחד הולך ותוקף בטליתו של חברו.  סובר 

שסומכוס סובר כר' יוחנן נראה שיש עוד סיבה לחייב שבועה,  ס: א. מכך שאומרים  ל סומכוחכמים החולקים ע

 סיבה אחרת.הדיון הוא לענין השבועה ואין סיבה שחכמים יחייבו שבועה מ  -אין שיטה כזו לא ברור מהי. ב. 

 רבי יוסי 

ים אומרים שרק  תר. חכמושניים חולקים למי מגיע יו רבי יוסי וחכמים נחלקו במקרה של כסף שנמצא בפקדון

ים ליצור מצב בו הרמאי לא  עליו חולקים יהיה מונח, ורבי יוסי אומר שמכיוון שיש פה רמאי אנו לא רוצ   החלק

 רום לרמאי להודות או כדי למנוע מקרים דומים. יפסיד, ולכן אנו אומרים שהכל יהיה מונח כדי לג

על "יהא מונח". הם   אנו מעדיפים חלוקה  ", ולכן במקרה שלנו לפי חכמים יש הבדל "דאיכא למימר דתרוייהו

ף על סברת חכמים כדי להסביר למה לא עושים  גם מדגישים שהחלוקה היא בשבועה. רבי יוסי צריך להוסי

לבוא ולחטוף. כאן אין ודאי רמאי כי "אימא דתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה". יהא מונח, מה ימנע כאן מהרמאי  

דתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה" וחכמים אומרים "איכא  י יוסי אומר "אימארב - סי יש הבדל בין חכמים לרבי יו

י הדדי  . דתרוייהו לעומת תרוויהו בהד2. איכא למימר לעומת אימא.  1ן שני הבדלים:  למימר דתרוייהו". יש כא

 אגבהוה.

ק על  א להרחימה שמשמע מהגמרא כאן הוא שרמאי שווה "לא שניהם הגביהו ביחד" ואחד כזה יש הוא אמינ 

תפס ראשון    בניגוד למה שחשבתי שרמאי הוא "אחד המנסה לתקוף" ואילו מקרה בו אחד חושב שהוא ידי קנס,  

 אבל בפועל לא תפס אינו נחשב רמאי אלא טועה. 

מצד שני אפשר לומר שכאן זה על פי רבי יוסי, שאצלו רמאי הוא כל מי שמגיע לו כסף שלא באמת שייך לו. 

יהו בהדי הדדי אגבהוה" וחולק על רבי יוחנן שאומר שהשבועה היא  דתרוי ב ש"אימא סי שחושוזה אותו רבי יו

 הרמאים. אך קשה לומר זאת משום שרבי יוסי במנה שלישי מדבר על רמאי שמנסה לקחת כדי להרחיק את  

 מנה שלא שייך לו ושם אי אפשר לומר שמנסים להרחיק את הטועה. 

 

 שיטת תוספות

" כדי לחלוק אלא מספיק לנו איכא למימר דתרוייהו. תוספות די הדדי אגבהוהכים ל"הלפי תוס' איננו צרי

ידענו זאת מלכתחילה רק היתה הוא מסביר שלפי כולם אפש ננס  ר דתרוייהו בהדי הדדי אגבהוה, וגם לבן 

 מינא שגם במקרה של ספק שבועה בן ננס יחלוק בלי שבועה. א

ל מי שסבור שהגביה אע"פ שלא הגביה  רמה בכוונה, אבא מי שמרמאי בדבריו של רבי יוסי לפי תוספות הו

 אגבהוה" מספיקה כדי לא לקנוס.  בהדי הדדי דתרוייהו  אינו נחשב רמאי והסברא של "אימא

דתרוייהו בהדי   פוסק כחכמים החולקים על רבי יוסי ש"איכא למימר דתרוייהו" ולא "אימא נראה שתוספות

י ולא על בן ננס, כי לפי בן ננס רק בודאי שבועת  רק על רבי יוס  מחלוקת  הדדי אגבהוה", אך נראה לדעתו שזו

שבועה וספק אומרים יחלוקו בלא שבועה. כך נראה מתוס' בד"ה 'לימא מתניתין',  שווא אנו אומרים יחלוקו בלי  

 מתוס' בד"ה 'אי תנא מציאה' נראה שגם במקום בו בטוח אחד משקר )אני ארגתיה( אנו אומרים יחלוקו   אך

ד יפרוש, כי חשיד אממונא לא חשיד אשבועתא(. אלא שיש לחלק בין צד בית דין  על דעת זה שאח  בשבועה
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ששניהם הגביה  -ן צד הנשבע  לבי אין אפשרות לומר  יחייב שבועה במקום בו  דין לא  יחייב  בית  יחד, אך  ו 

 יד...(.ועה )חש שבועה גם במקום בו לפי טענותיהם אחד ודאי משקר על דעת זה שהשקרן יפרוש עי שב

ל מקרה אינו ניזוק. אח"כ אומר שלפי רבי יוסי אין טעם ליהיה מונח בודאי רמאי כי הרמאי בכ  ד"ה אי נימא( ) תוס'  

אומר שהגמרא חוזרת בה מטיעון זה לגמרי כך שנראה שתוס' להלכה אינו מסתדר עם    )ד"ה אלא מחוורתא( התוס'  

 רבי יוסי. 

רוייהו בהדי הדדי אגבהוה" ולא "איכא למימר דת ן ננס "אימא ת אצל ב צריך להסביר לתוס' למה הגמרא כותב

הם אוחזין בחפץ "אנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה הוא", ולכן הוא כי    היא  סיבת החלוקה לתוס'דתרוייהו".  

 - אינו נדרש לומר שהם תפסו ביחד, וכל הצורך שלו שהחלוקה תוכל להיות אמת נראית תנאי ולא הסיבה  

חולקים. הטענות פחות מעניינות את תוספות ובין אם הוא סבור לומר אמת    זה של שניהם לא ופציה שכשאין א

 לא, אנו חולקים בשבועה )חשיד...(. ובין אם


