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 פתיחה

 אומרת: )בבא מציעא ז.( הגמרא 

קום שידו מגעת וזה נוטל עד  מעד   נוטלבטלית זה  "תני רב תחליפא בר מערבא קמיה דר' אבהו שנים אדוקים  

בשבועה, אלא מתניתין דקתני דפלגי בהדדי ולא  מקום שידו מגעת והשאר חולקין בשוה מחוי ליה רבי אבהו ו

משכחת לה אמר רב פפא דתפיסי בכרכשתא, אמר רב משרשיא ש''מ  קתני זה נוטל עד מקום שידו מגעת היכי  

 ונתן לרעהו דכמאן דפסיק דמי וקני".  הן ביקרינש על שלש האי סודרא כיון דתפיס ביה של

ת השאר בטלית, כל אחד נוטל את החלק שאוחז בו לבדו וארב תחליפא מביא ברייתא שבמקרה ששניים אוחזין  

חולקין בשווה. מוסיף ר' אבהו שזה נעשה בשבועה. מקשה הגמרא על דברי הברייתא, מדוע משנתינו אומרת 

ווה, הרי לפי הברייתא הדין צריך להיות שכל אחד נוטל עד מקום שין ב חולקין בטלית שבמקרה ששניים אוחז

  - ולקין בשווה! מתרצת הגמרא שהמשנה עוסקת במקרה שתפוסים בכרכשתא )רש"ישידו מגעת ורק השאר ח

חולקים את כל הטלית בשווה.   -הבגד( בלבד ומכיון שאינם תפוסים בחלק משמעותי מהבגד  חוטים שבקצה

ם מברייתא זו שבקניין סודר שצריך לתת סודר מאחד לשני, ברגע שתפס המקבל  ילומדיף ששרשיא מוס רב מ

פוס  נעשה הקניין, כיון שרואים כאן שתפיסה של חלק מהבגד מקנה את החלק הת  -צבעות מהסודר ג' על ג' א

 כאילו הוא חתוך מהבגד ואין צורך בתפיסה של כל הבגד. 

שבע, האם צריכים להישבע רק על השאר או גם על מה י ם להריכיו על מה צנחלקו הראשונים בכוונת ר' אבה

סוברים שהשבועה היא על כל מה שנוטלים ואפילו על החלק שאוחזים    מחוי( )שם ד"ה  שכל אחד אוחז בידו. תוס'  

ם סובר שהשבועה היא רק על החלק שאינם אוחזים בו, אך מוסיף הרמב"  )טוען ונטען ט, ט( בו. מאידך, הרמב"ם  

 גל שבועה על חברו גם על החלק שחברו אוחז בו. לל לגיכו שכל אחד

ן בקושיות הראשונים על  הבין את יסודותיה של שתי השיטות, נדובמאמר זה נדון בשורש המחלוקת וננסה ל

 שתי השיטות ובתירוצים השונים. 

 

 קושיות על שיטת תוספות 

", ואם כן משמע במפורש  ועהבשב  והשארבהו  נראה מדברי התוס' שגירסת הגמרא אצלם הייתה "מחוי ר' א

כל אחד נשבע על כל מה שנוטל! לכן  כשיטת הרמב"ם שרק על מה שלא אוחזים נשבעים ולא כשיטת התוס' ש

ה שכל אחד אוחז בידו הוא צריך להישבע  תוס' אומרים שלא גורסים את המילה "והשאר" וכך משמע שגם מ

 עליו. 

פא, שכמו שבברייתא החלק שכל אחד אוחז י תחל  א רבייתא שהביבהמשך הגמרא, רב משרשיא לומד מהבר 

אוחז בג' על ג' אצבעות "דכמאן דפסיק דמי וקני". ההשוואה   קנוי לו, כך בקניין סודר מספיק שהקונה   -בידו



  שניים אדוקין בטלית / ז.  190

נת לדברי תוס' שאומרים שצריכים להישבע גם על מה שאוחזים בידם ובעצם החפץ בין המקרים לא כל כך מוב

רב משרשיא יכול ללמוד מדין הברייתא שמה שאדם אוחז בידו קנוי לו!   דכיצ  ם כןי להם, ואעדיין לא קנו

 ( כותב שבעקבות קושיא זו הרמב"ם מבאר דלא כתוס'.הרשב"א )בסוגיין

תוס' עצמם מתייחסים לקושיא זו ומסבירים שמכיוון שבסופו של דבר, אחרי השבועה, כל אחד נוטל את החלק  

התקנה ואינה מבטאת גריעה ממוחזקות האדם בחפץ שאוחז בו,    מפניהיא  והשבועה    שאוחז בו ללא חלוקה,

 מברייתא זו שהחלק שהאדם אוחז בידו כמאן דפסיק דמי והוא קנוי לו. לכן רב משרשיא יכול ללמוד 

 

 קושיות על שיטת הרמב"ם 

ם  וטלישאוחזים נהרמב"ם אומר שהשבועה עליה דיבר ר' אבהו היא רק על החלק שאינם אוחזים אבל החלק  

בועה היא  שבועה. התוס' כותבים שאי אפשר לומר שלא נשבעים על החלק שאוחזים בו כיון שסיבת הש   אבל

ך להישבע גם על החלק שאוחז 'שלא יהא כל אחד הולך ותוקף בטליתו של חברו ואומר שלי היא' ומטעם זה צרי

 בידו כיון שאולי הוא תקף אותו מחברו!

ב(   )ב"מ סי' טהבית זבול   ת קושיית התוס' ואומר, שלשיטת הרמב"ם לא הועילו חכמים בתקנתן,  א  ילגדמ  אות 

נוטל ללא שבועה )ורק ישנה אפשרות לגלגל עליו שבועה מהחלק שאינו אוחז( אם  שכיון שאת החלק שאוחז  

החלק    לתקוף טליתו של חברו וליטול רק את החלק שאוחז ללא שבועה )כלומר, הגנב יוותר על כן כל אחד יוכל  

 כך לא יוכלו לגלגל עליו שבועה על החלק שאוחז(!ווחז נו אשאי 

קים רק בחלק הטלית שאינם  אבהו )שהשניים צריכים להישבע( עוס  הרשב"א מקשה על הרמב"ם שאם דברי ר'

חולקים בשבועה! וכן    -אוחזים, מה חידש ר' אבהו הרי המשנה כבר אמרה שבמקום שהשניים אינם אוחזים

 ימן יג(. )סהקשה הרא"ש 

 

 שורש המחלוקת על פי הקצות ור ביא

 דברים:  בכדי לבאר את שורש מחלוקתם של רמב"ם ותוס' נקדים לבאר כמה

מביאה מקרה ששניים אוחזין בטלית ואחד תוקף את הטלית מיד חבירו והשני שותק ולבסוף צווח,  )ו.( הגמרא 

דאה וחולקים  ובת הנחש  או שאינה  והגמרא דנה האם השתיקה הזו נחשבת כהודאה וכל הטלית של התוקף

ודאה וספק הגמרא הוא האם  בטלית כבתחילה. וביארו הר"ן והשיטה מקובצת שפשוט לגמרא שיש כאן ספק ה

מוחזקות של ודאי ויחלוקו, או שמא החלוקה החלוקה במשנה היא מדין ודאי וממילא ספק הודאה לא יוציא מ

 תוקף. הזקת ל בחחזקות והכבמשנה היא מדין ספק וספק הודאה יוציא מספק מו

מדין ודאי או מדין    יש שביארו שרש"י ותוס' בתחילת המסכת נחלקו בנקודה זו, האם החלוקה במשנה היא

החצי, דאנן סהדי דמאי    בודאיכותב "דאוחזין שאני דחשיב כאילו כל אחד יש לו בה  )ב. ד"ה חולקין(  ספק. תוס'  

שה סובר  תוס'  כלומר,  הוא".  דידיה  האי  במשדתפיס  החלוקה  מנה  חצי  דיא  בודאי  יש  אחד  שלכל  ודאי,  ין 

ש שייכות רק בחצי מהטלית ואין לו כלל שייכות בחצי  מהטלית. נקודה נוספת שיוצאת מתוס' היא שלכל אחד י

 השני. 

לעומת זאת כותב "האי תפיס בכולה והאי תפיס בכולה". כלומר, כל אחד תפוס  )ב: ד"ה בשבועה פלגי לה(  רש"י  

ת, רק שאי אפשר לתת לכל אחד מהם את כל הטלית ולכן הם חולקין  ל הטלית בכייכוהטלית ויש לו ש בכל  

 רי רש"י שדין החלוקה במשנה הוא מדין ספק. בשווה. יוצא מדב

ובחזרה לסוגייתנו, נראה שהרמב"ם ותוס' אצלינו נחלקו במחלוקת רש"י ותוס'. הרמב"ם סובר כרש"י שכל  

בשיטת הרמב"ם( ולכן במשנה כל   )קלח, ג( קצות  מבאר ה )כך  ספק  לוקה היא מדין  אחד מוחזק בכל הטלית והח

חזקות של השני, אבל בסוגייא שלנו שלכל אחד יש חלק שהוא אוחז אחד חייב להישבע כדי להוציא מהמו
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  דו ואין לשני שייכות בו ממילא הוא נוטל אותו מדין ודאי ולא חייב שבועה, כיון שאינו מוציא מהמוחזקות לב

ר שהחלוקה במשנה היא מדין ודאי ובכל זאת חייב שבועה מפני התקנה ואם  את סובמת זלעו  של השני. תוס' 

ון שבשני  בדל משמעותי בין המשנה לבין המקרה שלנו שכל אחד אוחז בחלק ממשי של הטלית, כיכן אין ה

 המקרים חולקים מדין ודאי וצריך להישבע מפני התקנה. 

, שלכאו' גם בנידון דידן שייכת התקנה להישבע  ת לעיל מובאס' האת קושיית התו  על פי ביאור זה אפשר לתרץ 

תו של חברו ואם כן כיצד סובר הרמב"ם שלא נשבע על החלק שאוחז! שלא יהא כל אחד הולך ותוקף בטלי

ין כאן שום קושיא כיון שלשיטתו כל תקנת המשנה להישבע היא במקרה שהאדם אינו אוחז לשיטת הרמב"ם א 

לית היא מספק. אך במקרה שכל אחד אוחז לבדו בחלק מהטלית הוא וקת הטל חלכן כמהטלית לבדו ולבחלק 

מצינו    ל שזה תחת ידו ולא שייכת כאן חלוקה, ואם כן זה שלו מדין ודאי ובנידון כזה לא מקבל את חלקו בגל

הוא לית שלו והדין  שחכמים תיקנו להישבע, וזה דומה למקרה שאדם אוחז לבדו בטלית ובא חברו וטוען שהט

בנידון דיד משביעישלא   ידו. אך לתוס' אפשר להשביע  כיון שלא נשביע אדם על מה שתחת  ן כמו ם אותו 

ידו מדין   ודאי וחכמים תיקנו את  שבמשנה אנו משביעים אפילו שזה נחשב שלכל אחד יש חצי ממש תחת 

י רק  מודאהיא  מחברו והחלוקה  השבועה מפני שבכל זאת יש כאן ספק כלשהו וחשש שאחד תקף את הטלית  

פני כן )האם אחד תקף  גלל שכרגע זה נחשב שתחת ידו של כל אחד יש חצי מהטלית ואין לנו מושג מה היה לב

 את הטלית מהשני(. 

 

 ביאור אבן האזל בשורש המחלוקת 

ז(  אבן האזל   ונטען ט,  מבאר את מחלוקת הרמב"ם והתוס' בצורה דומה לדברי הקצות. אבן האזל מוכיח )טוען 

הסהתוסשלשיטת   היא  '  במשנה  ש'חולקים'  בטליתיבה  אוחזין  התוס'  ששניהם  כתבו  שהרי  ויחלוקו(,  ד"ה   )ב. 

ין במשנה הוא יחלוקו בשונה מארבא כיון שבמשנתנו בעלי הדין אוחזין בטלית וממילא אנן סהדי שחציה  הדש

י שנוטל  החצ  ע עלל הטלית של ראובן וחציה של הטלית של שמעון, ולשיטתם בכל זאת כל אחד צריך להישבש

ן המשנה הוא לא דווקא  בטליתו של חברו. לעומת זאת שיטת הרמב"ם היא שדי  שלא יהא כל אחד הולך ותוקף

בטלי אוחזין  ששניהם  ארבא( ת  במקרה  ד"ה ההוא  לד: תוס'  ב"ב  ריב"א  כ  )כשיטת  הרמב"ם  שהרי  ז( תב  ט,  ונטען   )טוען 

ואם כן גורם החלוקה במשנה אינו האחיזה עה, בשבושבמקום ששניים יושבים בצד ערימה של חיטים יחלוקו 

, שטענתו של כל אחד הוא הטענות שלהםגורם החלוקה  אה לנו שלכל אחד יש כאן חצי מהטלית, אלא  שמר 

שכל אחד יקבל חצי ולכן מגיעה השבועה שלא יהא  ש'כולה שלו' גורמת לבי"ד לפסוק איזושהי פשרה מספק 

 לי הוא ובעקבות טענתו ניתן לו חצי מהטלית. מר שויא כל אחד הולך ותוקף בטליתו של חברו

יוצא שלשיטת התוס' חכמים תיקנו שב של השניים בחפץ   בעקבות מוחזקותם ועה במקום שחולקים  אם כן 

לעומת זאת לשיטת הרמב"ם חכמים תיקנו שבועה במקום בטליתו של חברו', ו תוקף 'שלא יהא כל אחד הולך ו

. ולפי זה יוצא  ואומר שלי הוא'אחד הולך ותוקף בטליתו של חברו  ל  הא כ'שלא י בעקבות טענותם  שחולקים  

גם בנידון דידן כל אחד מקבל את החלק  והתוס' בסוגייתנו, לשיטת התוס' כיון ש  ברור מדוע נחלקו הרמב"ם 

ילך ויתקוף את טלית חברו כדי לקבל חלק ממנהשאוחז בו בעקבות מוחזקו אנחנו   - תו, וישנו חשש שאדם 

הרמב"ם ל מה שנוטל, כדי שנדע בוודאות שהוא לא חטף את הטלית מחברו. אבל לשיטת  על כותו  נשביע א

ן מתפצלת לשניים, החלק שאף אחד לא אוחז בו מחלקים אותו ביניהם בעקבות טענותיהם,  ה בנידון דידהחלוק

לא  רים ל דבו במשנה שכשחולקים בעקבות טענותיהם של בעלי הדין משביעים אותם כדי שלא יטענו עומצינ

חז בגלל שהוא אות טענתו אלא  שלהם שהם שלהם, אבל החלק שכל אחד אוחז בידו הוא לא מקבל אותו בעקבו

מצינו שחכמים    לא  - לשיטת הרמב"ם  -בו והוא תחת ידו, ומה שאדם מקבל כיון שהוא אוחז בו והוא תחת ידו

 תיקנו שישבע. 
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 ביאור ר' ראובן בשורש המחלוקת 

כותב שכל שבועה דרבנן )חוץ מהיסת( היא שבועת הנוטלים, שאע"פ שמן    שער עשרים( שני ו)שער  השערי שבועות  

)ב"מ  ' ראובן  ע צריך ליטול את תביעתו ללא שבועה, הטילו עליו חכמים להישבע וליטול. מבאר ר הדין התוב

זאת  ובכל  שהרמב"ם סובר כדברי השערי שבועות, ובמשנתינו כל אחד צריך ליטול חצי ללא שבועה  סימן ו'(  

ראובן  כ ר'  מוסיף  שבועה.  הטילו עליהם  חכמים  בטלית  מוחזקים  ששניהם  דידןיון  סובר  שבנידון   הרמב"ם 

ון שאינו נוטל  שהחלק שכל אחד אוחז הוא מוחזק בו לבדו, ולכן לא שייך להשביע כאן את שבועת הנוטלים כי

אחד.  של   מאף  דבריו  על  חולקים  שהתוס'  ראובן  ר'  מוסיף  דבריו  שבוהשער   בהמשך  שכיון  י  ואומרים  עות 

אם כן שבועה זו שייכת גם במקום כל אחד הולך ותוקף בטליתו של חברו,    ששבועת המשנה היא שלא יהא 

ק בו לבדו בכל זאת הוא צריך  נטילה ממישהו אחר ולכן אע"פ שהחלק שכל אחד אוחז בידו הוא מוחזשאין  

 להישבע עליו מפני התקנה. 

 

 רמב"ם ביאור הנחלת דוד בשיטת ה

כל אחד הנחלת דוד מבאר שאין להקשות על הרמב"ם את קושיית התוס' שאם לא נחייב שבועה על החלק ש

יש לכל יים הרמב"ם 'ואוחז אז חוזר החשש שכל אחד יתקוף בטליתו של חבירו ויאמר שלי הוא, כיון שכבר ס

ק שאוחז בו על ידי  ל החלגם ע  אחד לגלגל )שבועה( על חבירו שכל מה שנטל בדין נטל', כלומר, כל אחד נשבע

יתקוף בטלית חבירו. ין חשש שאדם  מה שנוטל וא  גלגול שבועה וממילא כל אחד מבעלי הדין נשבע על כל

הטלית, לשיטת הרמב"ם כל אחד ומוסיף הנחלת דוד שלכאו' אפשר להקשות שבמצב בו כל אחד אוחז בחצי מ

כיון שאין משהו בסיסי שעליו האדם בועה  אחד שנוטל את מה שאוחז ללא שבועה ואי אפשר לגלגל על אף  

עה! מבאר הנחלת דוד שאין כאן שום  יטול ללא שבו טלית חבירו ונשבע וממילא חוזר החשש שאדם יתקוף  

ולכאו' דברי הנחלת דוד לא מתרצים    גזרו רבנן. קושיא שהרי מקרה כזה הוא לא שכיח ובמקום לא שכיח לא  

ישבע על ידי גלגול על כל מה שנוטל אין סיבה לחשוש,   האדם מת אם את כל הקושיא על דברי הרמב"ם, שבא

הוא יוותר על החלק שלא אוחז בו וייקח רק את  זבול' שאם הגנב ערמומי    כבר הבאנו את דברי ה'ביתאבל  

 שבועה, וממילא חזר החשש שאדם יתקוף בטלית חבירו! החלק שאוחז בו ולא יתחייב שום  

הוסיפו   והרא"ש  הרשב"א  לשיטתועל    קושיאכאמור,  שלכאו'  הרמב"ם  אבהו   שיטת  ר'  חידש  מה  מובן  לא 

חז חלק שאובועה. כלומר, לשיטת תוס' ר' אבהו מחדש שנשבע אפילו על הכשסימן והראה בידו שנוטלים בש

בידו שלא נטעה כשיטת הרמב"ם, אבל לשיטת הרמב"ם שנשבע רק על החלק שלא אוחז מה חידש ר' אבהו, 

גם כאן בא להגנת הרמב"ם וביאר   עה את החלק שלא אוחזים! הנחל"דשבוקים ב שחול  הרי המשנה כבר אמרה

ו היא 'בשבועה' אבל  אדם אינו אוחז בבידו 'ובשבועה' הוא בא לחדש שרק נטילת החלק שה  שכשר' אבהו סימן

  בדיוק כשיטת הרמב"ם. אפשר להקשות שאם זהו חידושו   -נטילת החלק שכל אחד אוחז בידו היא ללא שבועה

החלק    היה צריך לומר על , לכאורה  ו מדוע על החלק שאינם אחוזים הוא הוסיף שנוטלים בשבועה' אבהשל ר 

ואומר שר' אבהו לא התכוון לומר מימרא בפני  מתרץ קושיא זו    שנוטלים ללא שבועה! אך הנחל"ד  שאוחזים בו

'ובשבועה' ודרך הבריית חייהו לחדש  ב אור ות אגעצמה אלא רצה לומר לתנא שיוסיף בברייתא את המילה 

אנו    ם 'בשבועה', וע"י זהנוטלים הם  דברים שנאמרו במקום אחר. עדיף להוסיף בברייתא שהחלק שאינם אוחזי

 -אגב אורחא משמיעה לנו הברייתא את דברי המשנה  ובנוסף ללא שבועה  לומדים שהחלק שאוחזים בו נוטלים  

אומרת על החלק שאוחזים בו שהם    ברייתאות שההאפשר שהחלק שאינם אוחזים הם נוטלים בשבועה, לעומת  

מזה הוא שאין שבועה על החלק שאוחזים בו ולא ד  שאז החידוש היחיד שהנלמ  נוטלים אותו 'ללא שבועה'

לומדים אגב אורחא את דין המשנה שהם צריכים להישבע על החלק שאינם אוחזים בו. היינו 


