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 פתיחה

 המשנה אומרת:  

: אני מצאתיה. זה אומר: כולה שלי, וזה אומר: כולה  מר: אני מצאתיה, וזה אומרשנים אוחזין בטלית, זה או"

   ".מחציה, ויחלוקושלי. זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות 

 שה חלקים: נה לשלונחלק את המש

 ," שנים אוחזין בטלית" -האחיזה 

 .  "שלי תיה. זה אומר: כולה שלי, וזה אומר: כולהזה אומר: אני מצאתיה, וזה אומר: אני מצא" -הטענה 

 ". זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה" -השבועה 

 . 1להבין מה כל חלק פועל בתהליך החלוקהוצריך 

 

 רש"ישיטת 

 כדי להבין את דברי רש"י כאן צריך לעיין באופן כללי בשיטות רש"י בדפים הראשונים. 

 : )ב.( ן במכילתין כותב הראשורש"י 

אחד  , שאילו היתה ביד  2דוקא אוחזין, דשניהם מוחזקים בה ואין לזה כח בה יותר מזה  -שנים אוחזין בטלית  "

 ".ה בעדים שהיא שלו, ואינו נאמן זה ליטול בשבועה ביא ראילבדו, הוי אידך המוציא מחבירו, ועליו לה

למקרה שרק    ל מצב של שיויון, מדוע רש"י קופץ לאחר מכן צריך לשאול על רש"י, אם הוא מדבר בהתחלה ע

ד אוחז. רש"י היה צריך לומר אחד אוחז? הרי זה מקרה שונה לגמרי אם שניים אוחזים ואז חולקים או שרק אח

יג לנו מקרה שרק אחד ותר מהשני או שיש לו יותר טענות מהשני", אבל לא להצאוחז י  "ולא במקרה שאחד

 שלנו.   , זה מקרה שונה שעל פניו לא קשור לסוגיהאוחז והשני לא אוחז

 
החלוקה הזו של אחיזה טענה ושבועה שונה מהחלוקה של הגמרא בדף ז. שלא מזכירה טענה ומדברת רק על אחיזה    1

חולקין בשוה. נוטל עד מקום שידו מגעת, והשאר  זה נוטל עד מקום שידו מגעת, וזה    -שנים אדוקים בטלית  ושבועה: "
היו שנים  ונטען ט, ט( פוסק שיש טענה גם במקרה של אדוקין: "  ". למרות שהרמב"ם )טועןמחוי ליה רבי אבהו: ובשבועה 

וזה אומר כולה שליאדוקין בטלית   נוטל עד מקום שידו מגעת וזה נוטל עד מקום שידו מגעת   , זה אומר כולה שלי  זה 
 ". חולקין בשוה אחר שנשבעין והשאר 

לאף אחד מיגו או טענה חזקה יותר מחבירו.  "י הזה מעט לא מובן, ומסביר הגידולי שמואל שכוח זה בטענות, אין  רש  2
ו כי אם אחד אוחז יותר אז יוצא שהם  שכ"א אוחז בשווה כמו חביר  -לעומתו הטהור עיניים מסביר שמדובר על כוח  

 חלוקה שווה כמו שכתוב במשנה.  ואז אין  -חולקים מה שבינהם 
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 : )ב. ד"ה זה ישבע( נתבונן ברש"י נוסף שמסביר לנו למה יש שבועה 

 ". עה זו למהמפרש בגמרא שבו "

 ?3פרשת לנו מה הפירוש של השבועה גמרא שמלמה לרש"י חשוב להדגיש לנו את ה

 : )ב. ד"ה תהא כולה שלי( רש"י נוסף 

   "., ואתה תפסת מידי משזכיתי בהשהגבהתי תחילהמורה, בחזקה ג -תנא כולה שלי "

 להבין מה עניין "תחילה".  ? ובנוסף צריך4למה צריך דווקא הגבהה  -רש"י המפרש היחיד שמזכיר "הגבהה" 

 :)ב: ד"ה בשבועה פלגי לה(  בו כעת  רש"י האחרון שנתבונן

 ". ה והאי תפיס בכולהיס בכול דהאי תפכיון דמחסר גוביינא במה שחבירו תופס,   -בשבועה פלגי לה "

 לפי רש"י כל אחד קונה את כל החפץ מיד ותופס בכל, ולאחר מכן מחלקים את החפץ בין שניהם. 

 :ר שחציה שלי( זה אומ)ד"ה ו  על המקרה של טוען כולה שלי טוען חציה שלי מפרש רש"י כך

, הלכך, זה האומר כולה שלי ישבע  מודה הוא שהחצי של חבירו, ואין דנין אלא על חציה  -וזה אומר חציה שלי  "

 ". נוטל כל אחד חציוו נשבעין שניהם שאין לכל אחד בו פחות מחציו, ועלי   -כו' כמשפט הראשון, מה שהן דנין  

על החצי הראשון    י ולכן הוא מיד מקבל אותו, ועכשיו הם דניםחצי השנרש"י מסביר שהטוען חצי מודה לשני ב

מקרה, ולא מודה ה שלי". יש לשאול על רש"י איך מסביר כ"כ יפה את ה"זה אומר כולה שלי זה אומר כול  -

 לתוס' שיש כאן מיגו?

 

 הבנת רש"י את המשנה 

)ע"פ רש"י ד"ה ב.  כאן בהגבהה  מדובר    ן שרש"י סובר שעיקר התהליך הוא האחיזה, שלפי רש"י באמתיוצא מכא

הטענה אינה באה    )רש"י לעיל(.מי הגביה קודם    - , וכל עניין הטענה היא רק לברר מה היתה האחיזה  תנא כולה שלי( 

חיזה, היא איננה יוצרת כלום לפעול פעולה אקטיבית כחלק מן התהליך, אלא היא פסיבית ורק מוכיחה על הא

 אלא רק מבררת את ההגבהה. 

ולכן במקרה שהשני טוען חציה שלי הראשון קונה מיד את   -יר שהאדם קונה מיד את החלק ש"י מסב בנוסף ר 

אומר שכל אחד תופס בכולה וקונה הכל, מכיוון    ד"ה בשבועה פלגי לה(  )ב: שמודה לו ללא דיחוי. ולכן רש"י    מה

שכל השיטה הזו יונקת מרש"י    ל להיותהוא קונה הכל ולא רק חצי, ומתוך זה חולקים בשווה )יכו   שמדובר בקניין

 (.)ע"פ הקצות( ה בכתובות שקניין מתרחש רק ע"י הגבה

 ולכן היה חשוב לרש"י לדייק את זה.  -התקנה כפי שהגמרא מסבירה בדף ג.  ש"י היא מפניהשבועה לפי ר 

 
ר בכרכשתא, על פניו ההבנה באיזה מקרה המשנה  להבדיל תוס' רא"ש )ד"ה אוחזין בטלית( על המשנה מדגיש לנו שמדוב  3

 מדברת יותר חשוב מאשר מדוע תיקנו את השבועה.  
גניבה, אומרת הגמרא "דאי   הגמרא בכתובות )לא.( מדברת על מקרה שבו אדם יאכל חלב של חברו ולא יעבור על איסור  4

למטה מג' טפחים ואכיל ובציר " י בעי גחין(:רש"י מסביר את המקרה )ד"ה דא. חין ואכיל" )מתכופף ואוכל את חלב(בעי ג
 ". מג' לאו הגבהה היא

יך  פי' בקונט' למטה מג' דלא הויא הגבהה וקשה לר"י דמה שי"  )ד"ה אי בעי גחין ואכיל(:  תוס' חולק על רש"י ואומר כך
קלתה מגורשת קשורה ו בפיו דונתן בידה אמר רחמנא ואמרינן בגיטין )דף עח.( זרק לתוך  הגבהה בדבר שהוא תופס בידו א

 ". אף על פי שאינה תלויה אף על גב דמיירי ברשות הבעל
ובות דף דכת  (בפ"ג )תליא במחלוקת רש"י ותוס', דרש"י כתב )בפ"ב(  "  הגמרא הנ"ל )רסח ב"ק, ב(:ומבאר קצות החשן את  
קשו על רש"י וכתבו דכל דהגבהה אפילו בידו בעינן שלשה טפחים. ובתוס' שם )ד"ה דאי בעי( הל"א )ע"א ד"ה דאי בעי(  

רשת ע"ש, וא"כ כיון דכל שבידו לא גרע מחצירו שבידו אין צריך הגבהה שלשה דהא תנן )גיטין עז, א( זרק לתוך קלתה מגו
אלא בהגבהה שלשה טפחים, וא"כ אינו קונה לו אבל לשיטת רש"י דידו אינו קונה  א"כ ה"ה לענין שיקנה שלא מדעתו נמי.  

 . "וכל קנין צריך כוונה ושלא מדעתו אינו קונה ורת קנין הגבההידו בתורת חצר אלא בת
האם מדין הגבהה או מדין רשות, רש"י סובר מדין הגבהה ולכן   -ם מדין מה אדם קונה שרש"י ותוס' חולקי  הקצות מסביר

להגביהה ולכן הוא לא צריך   -ת תוס' שלשיטתו יד של אדם זה כמו חצר ורשות א מצריך הגבהה שלושה טפחים לעומהו
נו מפרש כמו שמפרש יכול להיות שרש"י בכתובות ע"פ פירוש הקצות היא הסיבה שרש"י אצלי  ומספיק רק האחיזה.

 המשך.שרק ככה אפשר לקנות. ונשתמש בזה ב -ומדגיש את עניין של ההגבהה 
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 שיטת תוס'

 :ו( יחלוק )ב. ד"הועל זה שואל תוס'  -קרה הראשון במשנה זה יחלוקו הגמרא אומרת שהדין במ

 (".תימה דמאי שנא מההיא דארבא דאמר כל דאלים גבר פרק חזקת הבתים )ב"ב דף לד:"

נה דין המשנה מהמקרה בבבא בתרא של שניים שטוענים על ספינה שהיא שלי, ואומרת אל מה שותוס' שו 

 גבר"? ומתרץ:הגמרא שם שהדין הוא "כל דאלים  

 ". בודאי החצי דאנן סהדי דמאי דתפיס האי דידיה  לו בה  וי"ל דאוחזין שאני דחשיב כאילו כל אחד יש"

 ולכן יחלוקו. -אחד יש בוודאי החצי תוס' עונה שמכיוון שמקרה הכא הם אוחזין לכל 

אומרת בפירוש! זה הרי  הרי זה המשנה    -ויש לשאול מה התחדש לתוס'? האם לא ידע את ההו"א שהם אוחזין  

 לל. הבדל מספיק גדול כדי שלא תהיה שאלה בכ

י כולה שלי  . תוס' שואל במקרה של אחד אומר חציה שלי והשנ)ד"ה וזה נוטל רביע( נוסף שנראה הוא בדף ב.    ס'תו

 ע לזה שטוען חציה לא יהיה מיגו דעי בעי טעין כולה? מדו  -החלוקה היא שלושת רבעי ורבע 

האי מיגו גופיה לפטרו  ף ח.(  דחציו שלו מיגו דאי בעי אמר כולה שלי כדאמרי' בגמ' )לקמן ד  וא"ת יהא נאמן "

 ".משבועה אי לא משום דאיערומי קמערים

 ועונה תוס':

 ". דבחציו השני מוחזק זה כמו זהלהוציא לא אמרי'   ומפרש ריב"ם דמיגו"

 להוציא מאדם.  ז"א מכיוון שהוא אוחז אז הוא מוחזק בחפץ, ולא אומרים מיגו כדי

"א שהאדם מחזיק את החפץ,  ותוס' לא ידע בה  -קודם  גם כאן נשאל את אותה השאלה ששאלנו על התוס' ה 

 הרי ככה המשנה נפתחת!  

 ה נתמקד בשבועה ובתפקידה. בדיבורים הבאים בתוס' שנרא

 מנסה להבין למה יש שבועה במשנה? ואומרת למסקנה:  ג.(  -)ב: הגמרא 

א כל אחד ואחד  שלא יהא, כדרבי יוחנן. דאמר רבי יוחנן: שבועה זו תקנת חכמים היא,  שבועה זו מדרבנן הי"

 ".הולך ותוקף בטליתו של חבירו ואומר שלי הוא

 עוד עניין על גבי הגמרא:   סיףמו )ב: ד"ה אי תנא במציאה( תוס' 

ורמו רבנן שבועה עליה  משום דמורה ואמר חבראי לאו מידי חסר לכך תפיס אף על גב שיודע שחבירו מצאה  "

 ".כדי שיפרוש

 : ( ונאכא דררא דממיתם דאומה ה)ב: ד"ה ובהמשך כתב תוס' 

אין מועיל סברת דררא דממונא לחלוק בלא שבועה אחרי שהוא  " בודאי של אחד מהם  אבל לענין שבועה 

 ".לוקו בשבועה אולי יודה אחד מהםסברא הוא שיח 

כדי שאדם לא יטעון טענת שקר. ונשאלת השאלה מאיפה תוס'   -רואים מהתוס' שהשבועה היא בשביל הטענה  

 ה היא כדי שאדם לא ישקר?שהשבועמביא את זה  

"א נוטל עד מקום שידו מגעת  הגמרא בדף ז. מדברת על מקרה שכל אחד מחזיק בעיקר הטלית, ואומרת שכ

. התוס' )טוען ונטען ט, ט( להשבע על כל הטלית, לעומת הרמב"ם    והוא צריך להשבע, תוס' סובר שהאדם צריך 

 אומר כך:

דהכא לאחר שבועה נוטל כל מה    תפיס כמאן דפסיק דמי כיוןמאי ד  ומכל מקום שפיר מוכח בסמוך דבקנין"

 ".ל הטענה ומפני התקנההיא בשבי והשבועה שהוא תופס אפילו יותר ממחצה 

שאם אתה תתקוף טלית חברך תשבע    -מה ההבדל בין בשביל למפני? על פניו "מפני" זה שמה שהגמרא תיקנה  

היא    - ה כאן בשבילי  טענה" המילה בשביל משמעותשביל השלא תעשה את זה סתם כדי שאולי תקבל, אבל "ב 

 כאן כדי לחזק את הטענה שלי. 
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שכ"א לא יתקוף טלית של חברו, אך תוס' מוסיף שזה לא רק למנוע  ש שהתקנה היא כדי  הגמרא אומרת במפור 

 אלא גם כדי לחזק את הטענה שלך שתטען שהטלית שלך.  -ממך לתקוף 

 :ל תוס'מקשה ע )סימן ד( ר' שמעון שקאפ 

כולו שלי  דלפ"ז באחד אומר  ' כאן ד"ה ויחלוקו דאנן סהדי דיש לכ"א ודאי החצי  בהא דמבואר בלשון התוס"

, דהרי כאן הם לא רק כמוחזקים אלא בגדר  צי' שלי למה נוטלים ג' חלקים דענין זה אינו תלוי בטענתםוהשני ח

רך דינו  דיש לכ"א בטלית זו, אבל עדי רק  חזקה דמה שביד אדם שלו הוא, ולכאורה היה מקום לומר דאנן סה

תפוס בטלית. אמנם לפ"ז לכאורה קשה מה  של כ"א אינו ידוע דגם אם יש לכ"א חלק קטן היה ראוי להיות  

ה ממשנה דכי היכי דאנן סהדי להאי אנן סהדי להאי, ולפ"ד עדיין איכא חיוב  דמבואר בגמ' לקמן לדחות הראי

 ". שבועה

אנן סהדי" וזה שווה חצי מהטלית אז למה שהחזקה של כל אדם יוצרת "ומרים  ר' שמעון מקשה שאם אנו א

מדין  הרי הוא מוחזק כאן חצי  -ען כולה שלי החלוקה היא שלושת רבעי ורבע במקרה של טוען חציה שלי וטו

 "אנן סהדי"! 

 ועונה:

והדבר בחזקת    סופקים אמנם פשטות דברי התוס' ודברי הש"ס לקמן אינם מורין כן, אלא נראה דכל מה שאנו מ "

דהרי בתוס'  ן סהדי  וערך הספק עושה האנן כאילו אנן סהדי אף דליכא הוכחה ע"ז מתפיסתו,  שניהם חשבינ

רצו לחקור באחד אומר כולה שלי והשני אומר חצי' שלי שיהי' בזה דין אין ספק מוציא מידי ודאי ואם יהי'  

 ". ערך ענין ספק וא אחרענין אנן סהדי בזה הרי אין כאן ספק אלא דאנן סהדי ה

האנן סהדי הוא רבע. אבל  אם הספק הוא על החצי אז  -סהדי לא נקבע ע"פ האחיזה אלא ע"פ הספק  ז"א האנן 

 מהטלית לכ"א. אם הספק הוא על הכל אז האנן סהדי הוא חצי 

  -נה  מה זה הספק? איך הוא נקבע? על פניו ערך הספק נקבע ע"י הטענות, אנו רואים שיש שני מקרים במש

? בגלל אז למה האנן סהדי שונה  -ולה שלי וחציה שלי". האחיזות בשניהן שוות  כולה שלי וכולה שלי", ו"כ"

 הטענות, הטענות הן אלה שקובעות את "האנן סהדי". 

 

 הבנת תוס' את המשנה 

' התשובה לשאלות על תוס' בהתחלה הינן שלפי תוס' עיקר החלוקה נובעת מהטענה ולא מהאחיזה, ולכן תוס

שם יש רק טענה ללא אחיזה, ורק אם נפרש שעיקר החלוקה כאן היא מכוח  - על המקרה בההוא ארבא   שואל

מים שהטענות יוצרות מקרים דוטענה כמו במקרה של ב"ב אז יש מקום לשאלת תוס'. תוס' שואל מדוע בשני  ה

א פחות עיקרית.  מע שהיאת החלוקה הדין הוא שונה, ואז הוא עונה שזה בגלל שבמקרה שלנו יש אחיזה, מש

בטענה יש מקום י הטענה,  מכיוון שעיקר החלוקה היא ע"   -וכנ"ל לתוס' הבא אחריו מדוע הוא שואל על מיגו  

 לשאול על מיגו, כי מיגו מקבל את כוחו מטענות.

אם הטענה היא העיקר והיא יוצרת את   - ה נבין למה תוס' מוסיף על דברי הגמרא את "בשביל הטענה"  מתוך ז

 מכיוון שהיא הקריטית כאן, תוס' מוסיף שצריך להשבע על הטענה.  - ז כדי שאדם לא יזלזל בטענה לוקה אהח

 די לפי תוס' ולא האחיזה.הטענה היא זו שיוצרת את האנן סה - )סימן ד( וכך גם באמת מסביר ר' שמעון שקאפ 

מכיוון שאין את    -צעה  לא התבהאדם מחזיק את החפץ, אך עדיין החלוקה   - יוצא שתוס' מבין את המשנה כך  

 צרת את החלוקה. טענה היא זו שיומהטענות. ולכן ההאנן סהדי עדיין, ולפי ר' שמעון שקאפ האנן סהדי נובע 

 בנוסף בשביל לחזק את הטענה.  ולאחר מכן האדם צריך להשבע, גם בגלל התקנה אך
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 דררא דממונא 

 המשנה או שהוא לא סובר כמוה: דר כפי מנסה לברר את שיטת סומכוס והאם הוא מסת )ב:( הגמרא 

ן בלא שבועה, הכא דתרוייהו תפסי לה  חולקי  -אלא אי אמרת סומכוס, השתא ומה התם דלא תפסי תרוייהו "

לא אמר. ולרבה בר רב  -שמא ושמא, אבל ברי וברי  -מא סומכוס; כי אמר סומכוס אפילו תי -לא כל שכן?  -

היכא    -כי אמר סומכוס  מכוס,  אפילו תימא סו  -אי איכא למימר?  ברי, מהונא, דאמר: אמר סומכוס אפילו ברי ו

 ".לא  -יכא דררא דממונא דאיכא דררא דממונא, אבל היכא דל

לשיטת רבה בר רב הונא הגמרא רוצה לחלק ולומר שכל מה שסומוכוס אמר שאין שבועה זה רק במקרה שיש  

 בע.  דררא דממונא, אבל במקרה כמו אצלינו שאין אז צריך להש

"  פירוש המושג "דררא דממונא" אנובו ון חסר  - דררא דממונא  נפגשים במחלוקת רש"י תוס': רש"י מסביר: 

 ", ולעומת כותב התוס': ממון

דממונא  " דררא  דאיכא  בלא    -היכא  חבירו  על  תביעה  לאחד  דיש  לב"ד  ספק  יש  טענותיהם  שבלא  פירוש 

נולד מעצמו די ף פרה  כגון בשור שנגח את הפרה )ב"ק דף מו.( ומחלי  טענותם ן הוא בחמור אחרי שהספק 

 ". שיחלוקו אפילו בלא שבועה

בממון בגלל החלוקה לא תהיה שבועה כדי לא    ממון, ז"א במקרה שאחד יחסר רש"י מסביר שמדובר בחסרון  

מהר   הדין  את  ממון   -לסגור  חסרון  כאן  אין  ולכן  מציאה  שזה  שלנו  לעומת המקרה  ישבע,  לא  ויכול   5ולכן 

 להשבע. 

במקרה שהספק הוא   -"  פירוש שבלא טענותיהם יש ספק לב"דדממונא "ס' הסבירו את דררא  ו התולעומת

ולא טוענים דבר לא צריך להשבע, מכיוון שבמקרה שהספק הוא במציאות ז"א הם מגיעים לבית הדין    עצמי,

יאות, אלא בגלל לא במצ , לעומת המקרה שלנו שהספק הוא  6)ע"פ תוס' צז: ד"ה לימא( זה נחשב ששניהם מוחזקים  

 ולכן במקרה כזה אומר תוס' צריך להשבע.  - ען כולה שלי יש פה ספק שכ"א טו 

תוס' הסביר שהשבועה היא כדי לחזק את הטענה, ולכן במקרה שאין    -נפלא עם שיטת תוס' מקודם    סתדר זה מ

 אז בכזה מקרה צריך להשבע!  - דהיינו שהספק הוא מכוח הטענה  -דררא דממונא 

 

 מיגו 

  עיר " מ זה נוטל שלשה חלקים, וזה נוטל רביע ...  ה שלי, וזה אומר: חציה שליזה אומר: כולבמשנה "  ין הדעל  

 :)ד"ה וזה נוטל רביע( תוס' 

וא"ת יהא נאמן דחציו שלו מיגו דאי בעי אמר כולה שלי כדאמרי' בגמ' )לקמן דף ח.( האי מיגו גופיה לפטרו  "

 ".משבועה אי לא משום דאיערומי קמערים

החצי  ן חציה שלי יש מיגו שהוא היה יכול לומר "כולה שלי", ואז ניתן לו את  שלטוענאמר  למה לא  שואל  תוס'  

 שהוא טוען. 

 עונה תוס' בשם ריב"ם: 

 ". ומפרש ריב"ם דמיגו להוציא לא אמרי' דבחציו השני מוחזק זה כמו זה"

כמו זה, ולכן  ק על החצי שלו זה א מוחזשמיגו להוציא מאדם אחר אנו לא אומרים, ובמקרה דינן הותוס' מבאר  

 לא נוציא מהטוען כולה שלי בטענת מיגו. 

 מסביר את המשנה בצורה "קלה" יותר:  ה אומר חציה שלי( ה ז)ד"לעומת תוס', רש"י 

 
 רש"י. עיין במהר"ם שמסביר את  5
 עיין בקובץ שיעורים ח"ב סי' ט שמסביר את תוס' מאות ג. 6
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מודה הוא שהחצי של חבירו, ואין דנין אלא על חציה, הלכך, זה האומר כולה שלי ישבע    -  וזה אומר חציה שלי"

 ". ו נשבעין שניהם שאין לכל אחד בו פחות מחציו, ונוטל כל אחד חציועלי   -מה שהן דנין  אשון,  כו' כמשפט הר

ולכן הם דנים רק על החצי    -גע שהוא טוען חציה שלי אז הוא מודה לחבירו על החצי השני  ביר שבר רש"י מס

 ו. ולכן חולקים אות -ששניהם דורשים, ובמקרה הזה כל אחד טוען כולה שלי על החצי הזה  

אז למה אין מיגו? ואם כן  מדוע  י אין שאלה על מיגו? איך הוא מפרש לנו בכזאת קלות  לשאול למה לרש" יך  וצר 

 ביר ככה? תוס' לא מס 

ולכן המיגו "יושב" על הטענה, וכאשר הטענה היא העיקר אז    - אפשר להסביר שלפי תוס' הטענה היא העיקר  

 יש מקום לשאול למה אין מיגו. 

אך אם החלוקה היא    -אחיזה, ולכן אין מיגו, מכיוון שזה טענה  י רש"י העיקר זו הנו שלפ לעומת רש"י שהסבר 

 ז אין מקום למיגו לפעול על האחיזה. בגלל האחיזה א

האחיזה שיוצרת חלוקה מתרחשת מיד ברגע האחיזה, לעומת הטענה שצריך לחכות שהם ש  לומר בנוסף אפשר  

חיזה שלו הייתה על חצי, ולכן באותו י זה מברר לנו שהאציה שליטענו. ולכן ברגע שהם אוחזין, והוא טוען ח

 כביכול אין זמן למיגו להכנס התהליך. ומיד, רגע הוא הודה לשני על החצי, זה מתרחש 

 

 תוס' ושורש מחלוקת רש"י 

כל המהלך שראינו שמסביר את המחלוקת בין רש"י לתוס' יכול להיות תלוי בשאלה על מה המשנה מדברת,  

 נושא המשנה בצורה שונה. א הבין את ות שכ"יכול להי

 :)ד"ה שנים אוחזין( תוס' אומר 

בתרא" בהגוזל  דאיירי  נס  איידי  מחלוקת  קיט.(  דף  שלו  )ב"ק  אלו  הרי  במעצד  דקתני  הבית  ובעל  נגר  ורת 

 ".תני הכא נמי דיני חלוקותובכשיל הרי אלו של בעל הבית 

ובסוף ב"ק המשנה מדברת על דיני  ,  כת שלנולת המסתוס' מתבסס על כך שסוף מסכת בבא קמא קשור לתחי

מסכת שלנו מדברים  בתחילת הכך גם  ו  ,תיירים לעושה המלאכה בדברים שמש  חלוקות ביחס בין בעל הבית

זו הטענה, כאשר אנשים באים לחלוק אחד עם השני הם  וזה מסביר את שיטתו שהעיקר  דיני חלוקות.  על 

 ים ומתוך זה הם יחלוקו. ולכן בדיני חלוקה הטענה היא חשובה. הם רוצצריכים לדבר אחד עם השני, לטעון מה  

, איך שניים כאשר הם קונים ביחד מה 7בשניים שנה מדברת על דיני קנייה היות שרש"י הבין בכלל שהמ יכול ל

זה פחות חלוקה ויותר פשרה. ולכן רש"י מדגיש את עניין ההגבהה בתחילת המסכת וגם מסביר כפי    -הדין  

א לא העיקר, היא  החלוקה לפי רש"י הי   -קונה הכל ורק לאחר מכן עושים פשרה וחולקים    שהאדם  שראינו 

 תוצאה. 

" ה  וז שאילו היתה ביד אחד יכול להסביר את השאלה הראשונה מדוע רש"י מדגיש לנו את ההבדל למקרה 

הרי    -"  בשבועהליטול  לבדו, הוי אידך המוציא מחבירו, ועליו להביא ראיה בעדים שהיא שלו, ואינו נאמן זה  

י שניים קונים מה מה לאז    -מדובר בענייני קנייה  זה פשוט שלא מדובר באותו מקרה, אלא צריך להגיד שאם

אותה פעולה. ולכן רש"י צריך להסביר שלמרות שהפעולה של קנייה באחד ובשניים היא דומה   ולי אחד קונה, ז

וברור שבשביל חלוקה צריך שני אנשים,    -קה  על חלוהדין הוא שונה. לעומת תוס' שמסביר שהמשנה מדברת  

 מה זה לזה. "א שיהיה דווולכן אין ה

 
בתחילת המסכת הרשב"א    -אנו רואים שיש מחלוקת ראשונים רחבה יותר בשאלה על מה המשנה מדברת ומה העיקר  7

 לינו שבועה וחלוקה. לעומתו תוס' בכלל אומר שהמשנה שלנו דומה למשנה בב"ק קיד: שמדברת על שבועה ונתינה, ואצ
ול להיות שגם רש"י חולק וסובר שיטה משלו על מה כי כ"א גוזל אחד השני. יכ -רא"ש אומר בכלל שמדובר בדיני גזילה 

 המשנה מדברת.
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 סיכום 

המשנה מסבירה לנו שכ"א טוען כולה   . ביחד  מציאה ותפסו אותה  מצאועל מציאות ששנים  מדברת  המשנה  

הדין    ך ה שכפשוטזה בצורה  היה ניתן להבין דין  שלי ואז כ"א נשבע )שאין לו בה פחות מחציה(, בקריאה רגילה  

, רש"י הבין שעיקר  עובד וזהו. אך בהסתכלות על דברי רש"י ותוס' נפגשנו במחלוקת ראשונים בהבנת המשנה 

זה לא עניין    -אומרים "יחלוקו"    המשנה היא האחיזה ומתוך זה כל אחד קונה את כל הטלית, ורק כפשרה אנו

היא באה להגיד כמה האדם אחז, אך    -חיזה  ל האהמשנה, החלוקה זו התוצאה. וכל עניין הטענה זה "לברר" ע

 רה הגמרא. לא פועלת שום דבר. ולכן גם השבועה היא רק התקנה שאמ

תוס' הקשה    . עיקר המשנה או חלק יותר עיקרי מאשר רש"ישמבאר שהטענה היא  תוס'  ראינו בדברי הלעומתו  

איות בנושא. הבאנו את  עוד ר ויש יש רק טענות,  - על דברי המשנה מדברי ב"ב שמדברת במקרה שאין אחיזה 

ה "אנן סהדי" יש לכ"א זה רק ע"פ  אך כמ  - ר' שמעון שהסביר שלפי תוס' האחיזה יוצרת איזה פתח לטלית  

רק שלא לא  היא  השבועה  תוס'  לפי  ולכן  שניהם.  של  גם   הטענות  אלא  כדברי המשנה  חבירו  טלית  יתפוס 

 "בשביל הטענה".  

ל בפירוש "דררא דממונא" בינהם, לפי תוס' כאשר הספק הוא ההבד  ו אתע"פ ההבדל בין רש"י לתוס' הסברנ 

 יוון שהטענה היא עיקרית וחשובה. מכ -בגלל הטענה אז צריך להשבע 

בנוסף ראינו נ"מ ביחס למה אין מיגו, לתוס' שהטענה עיקרית מתעוררת השאלה מדוע אין מיגו, אך לרש"י  

רגע שאחד טוען "חציה שלי" הוא מודה לשני מיד  הכל בונה  מכיוון שהאחיזה היא זו שק  -ברור שאין מיגו  

 רחש מיד באחיזה )עוד לפני בטענות, שרק מבררות(. והשאלה היא רק על החצי הקרוב אליו. זה מת

מדברת   המשנה  מה  על  בשאלה  תלויה  שלהם  שהמחלוקת  הגדרנו  שהמשנה    -לבסוף  במפורש  אומר  תוס' 

איך שני אנשים   -המשנה מדברת בכלל על "קניין בשניים" שיות  ל להלפי רש"י יכו . מדברת על "דיני חלוקות"

 קונים אותו חפץ שהם תפסו ביחד. 

 


