עין משפט
נד מצווז
ניע״ע י«0׳ יק »
ד ה קמ״ל[
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פרק ראשון

בבא מציעא

מסורת
הש״ס

איםורא

מממונא ־ וא״ת מפי אנן מתמירין בממונא ״דהאאין חיישינן לשני שוירי • אע״פ שבשוירי הידוע לנו אין בה שני יוםן!
אנו הולכים בממון אתר הרוב ובאיםורא אזלינן בתר בן שמעון שמא יש שוירי אחרת שיש שם יוסף בן שמעון ושם
מעב א ב ג ד
פייח מ ה ל כ ו ת רובא אפי׳ היכא דאיכא חזקה דאיםורא כנגד הרוב ולא תיישינן נכתב ומשליח אחר נפל :הרי זה יחזיר • דכיון דלא הוחזקו שני
גזילי* יי יי
שמא במקום נקב קא שתימ וי״ל דמ׳׳מ באשת איש התמירו דמים יוסף בן שמעון בעיר אתת לעיר אתרת שאינה ידועה לנו לא
שאין להם סוףלאתנשא לכתתילה
׳
מיישינן) :א(חרלא .״משועמם :פקע
.
לףמסייסהסעיףיע״ש.
ארוא דב לב• נשבר העמוד שביה
אע״פ שרובם מתים ועוד יש לומר חיישינן לשני שויריא״ל רב חסדאלרבה
קעג ה מיי׳ שם הלכה דמדאורייתא לא תיישינן לשני יוסף
פוקעיין דלאורתאבעי לחרב הונא מינך המדרש נשען עליו :מר אמר משום
למאי לידי פקע• בשביל מזלי שקינא
;  . ? ' Lבן שמעון אבל מדרבנן חיישינן משום נפק דק ואשבח דתנן כל מעשה ב״ד הרי
לעז ובממונא לא שייך לעז לכך פריך
על שגלפתני :ומר אמר משום לתאי
]ברכותינו :כתובותמ :שפירהיכיפשיעמראיסוראמממונא :זה יחזיר א״לרב עמרם לרבה חיכי פשיט
לילי פקע• שהשבת על לברי לביישני
מ צ א בחפיסה או בדלוסקמא ־ מר*איסורא מממונא א״ל *חרדא שטרי
בבית המלרש :חמת • של עור שמתנין
תימה בשלמא חפיסה הוי חליצה ומיאונין חנן פקע ארזא דבי רב
קעד ו ז מיי׳ <״ו
בו יין :עליקא לסבי• עםקא שהזקנים
מהל׳ י י ף סימן כדאמר בפרק שני)לף כחי( מר אמר משום לתאי דידי פקע ומר אמר
מצניעים בה כלי תשמישן שלא יצערכו
לחפש אחריהם :כרוטן זה בזה •
^ ״ ' ״ ״ ^ ס ? הוא אומר בחפיסה והיא אומרת משום לתאי דידי פקע :מצא בחפיסה או
סעיף יי׳:
וזהו סימן שהבעלים נוחנים בהם
בתפיסה ינהן לו דמידע ידעה דכל בדלוסקמא* :מאי חפיסה אמר רבה בר בר
ליה
מנת
בחפיסה
ליה
דאית
מאי
£
»
׳ הל׳ ״
זה יכריז מציאה שערות מצאתי וזה
חנה המת קטנה מאי דלוסקמא אמר רבה בר
עושיע ח״מ סי׳ מע משמע דלאיניש מעלמא הוי סימן
יאמר שלי הם ושלשה הן כרוכין הן זה
אלא דלוםקמא היכי הוי סימן הלא שמואל טליקא דסבי :תכריך של שטרות
בזה :ש״מ קשר סימן • שיש קשרים
העיף : p
דרך להניח שערות בדלוםקמא או אגודה של שטרות וכו׳ :ת״ר א כמה הוא
שאינן לומין זה לזה ויאמר כך וכך
כדתניא בתוספתא דשבועות עשרה תכריך של שטרות שלשה כרובין זה בזה
הוא עשוי לאי לא תימא הכי מאי
דלוסקמאות מלאים שערות מסרתי וכמה היא אגודה של שטרות שלשה
סימנא איכא הכא ותפשומ מינה
בעלמא לקשר סימן ובעיא בעלמא
לך י״ל דמיירי הכא שנותן בדלוסקמא קשורין זה בזה שמעת מינה *קשר סימן הא
היא ומשני מהכא לא תפשיע לתני
עצמה סימן שאינו מובהק ולא חיישינן חני רבי חייא בשלשה כרובין זה בזה אי הכי
רבי תייא ג׳ כרוכין זה בזה הוא
לשאלה לשמא השאיל לאחר ואותו היינו תכריך 3תכריך כל חד וחד בראשה
הנית בו שערות דהכי תקון רבנן דלא
אגודה לכרך הוי סימן לכולי עלמא
אבידה דחבריה אגודה ודמו אהדדי וכרוכות מאי
תיישינן כמו שתקנו* להתזיר
כרכי שנורא שמרא לעצמו וקושרין
]לקמן  [:0בסימן שאינו מובהק אפילו סימנין לאו מכריז מנין מאי אריא תלתא אפילו תרין
אותן יתל וזה כרך שלשתן יתל :לרמו
ד א ו ר י י ת א ס מ פ ו ן שיש עליו עדים נמי אלא כדאמר רבינא *טבעא מבריז הבא
אהללי • השכיבן זה על זה אורכו
יתקיים בחותמיו • 'נראה דמשמע נמי ישטרי מבריז :רשב״ג אומר אחד הלוה
על אורכו של תבירו :מאי מכריו •
ליה שהוא ביד המלוה מדקרי ליה
משלשה יחזיר ללוה וכו׳ :דאי ס״ד דמלוין המוצא מאי מכריז ־ .מנין ־ ג׳ שערות
וזה בא ונותן סימן שכרוכין היו
סמפון דביד הלוה קרי ליה שובר נינהו מאי בעו גבי הדרי דלמא לקיומינהו
יהל :אפי׳ תרי גמי • הואיל ואין צריך
ולשון סמפון לשון ביעול ועוד דביר אזלי דמקיימי דלמא מירא דספרא נפיל לא
לבעלים לתת סימן אלא כריכתן :
הלוה פשימא דכשר ע״י קיום  :משהי איניש קיומיה בידא דספרא :שלשה
כלאמר רבינא • באלו מציאות )דף
שלוו מאחד יחזיר למלוח ובו׳ :דאי ס״ד דלוין כה•( :שערי מכריז • שערות מצאתי
הדרן עלך שנים אותזין
נינהומאי בעו גבי הדדי דלמאלמכתבנהו
וזה צריך שיאמר כך וכך היו וכרוכין
אזלי הדכתיבי בתלת ידי ספרי ודלמא לקיומינהו אזלי מלוה מקיים שטריה
היו הלכך לוקא תלתא אבל תרי
מילע יליע רמיעוע שמרוה שתים
לוה לא מקיים שטריה :אם יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות :
ואין מנין סימן :וללמא לקיומיגהז
אמר רב ירמיה בר אבא אמר רב יסמפון היוצא מתחת ידי מלוה אע״פ
אולי • אצל סופר הליינין הכותב הנפק
שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול לאמבעיאכתוב בכתב יד
לכל השטרוח :ללווין היו • שפרעום
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רש״י ליה
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הגהות
הביה
)א( רש״י ליה
תרדא משועמם.
נ״ב ובכריתות
רף י״ת ע״ב
פי׳ רש״י
תרדאשועהאו
עצל:
—»»-ec׳

בליון
השים
גמ׳ תרלא.
עיין ב׳״ק רף
קה ע׳׳ב
וזבחים דף כה
ע״ב :

סופרדאיכא למימרספרא אתרמיליה וכתב אלא אפילו כתוב בכתב ידו
יהיבנא
פסול סבר דלמא מתרמי ואתי בין השמשות וקא פרע לי דאי לא
הסופר נפל ומעולם לא לוו :סמפון •
אם
תנן
ליה לאיהיב לי זוזי אכתוב אנא דכי אייתי לי זוזי אתן ליה
שובר המבעל שער וכל דבר המבמל
יש עמהן סמפונות יעשה מה שבסמפונות כדאמר רב ספרא שנמצא בין
דבר קרי סמפון כדאמר* גבי קדושי ]כתובות«[:
אשה ומכירת עבד שהמום קרוי ב״ב קעב.
פדועין רש׳׳ל שטרות *קרועין הכא נמי ״שמצאו בין שטרות קרועין ת״ש * נמצא לאהד
סמפון מפני שמבמל את המקת :
בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע שטרות שניהם פרועין כדאמר
היוצא מתחת ידי מלוה׳ שהוא מונת
פרועץ רב ספרא שנמצא בין שטרות *קרועין הבא נמי שנמצא בין שטרות קרועין
בידו ולא ביד הלוה :ספרא אחרמי
שבועות מה .ת״ש *שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצאנו בין
ליה • וסבר אם יבא בעל הובי
שטרותיו של אבא ששטר זה פרוע אמר רב ספרא שנמצא בין שטרות
לפרעני ואני אין שערי עכשיו בידי סנהללין לא:
פדועין *קרועין ת״ש *סמפון שיש עליו עדים יתקיים בתותמיו אימא יתקיים מחותמיו
ואם לא יהא שובר מוכן לי לא יפרע
כלום :אפי׳ כתוב בכתב ידי־ שיש
דשיילינן
והותזרו להס :למכתבנהו אולי • ומן

ז

ט

לומר אם לא שנפרע למה ליה למהר ולכתוב לפני פרעון הואיל ויודע לכתוב :ואס יש עמה! סמפון • והכא במלוה עסקינן דקחני מצא
שער בין שערותיו כו׳ :כדאמר רב ספרא• לקמן בשמעתין :שנמצא לו • השער שהשוכר יוצא עליו :בין שצורותיו קרועים• והוא אינו
רבינו חננאל קרוע לפיכך סומכין על השובר שמקום השטר מוכית על השובר שהוא אמת שאם לא נפרע לא היה נותן השטר אצל השטרות
אמר רב הונא חיישינן קרועין כך שמעתי ולי נראה שנמצא השובר בין השטרות קרועין הלכך איכא למימר שנתקבל התוב והשובר הזה אין צריך למלוה
wb׳ שוירי נפק רבא
מעשה הזה אלא ללוה והלוה שכת ביד זה לפיכך נתנו זה עס השטרות שאין צריכין לו דאי ס״ד מלוה כתבו להיות מוכן לו כשירצה לוה לפרעו
דק ואשכח כל
ב״ד הרי זה יחזיר  .לא נתנו עם שטרות שאין צריכין לו :נמצא בין שערותיו .מתני׳ היא בגט פשוט)נ״בדף קעב•( שני יוסף בן שמעון בעיר אתת ונמצא שובר לאדם
אמר ליה רב
עמרם אתל בין שטרותיו וכתוב בו שטרו של יוסף בן שמעון שבידי פרוע הוא והיה לו שני שטרות על שניהם :שערות שניהם פרועי! • שכל אתר
לרבא מתני׳ דקתני כל
מעשה ביד ממונא ד^א יכול לומר על שלי נכתב שובר ובבבא בחרא פרכינן בלא שובר נמי הא תנן אין אתד יכול להוציא שטר תוב עליהם ומוקמינן ליה במשולשין
וגט אשר• איםורא היכי בשטר ואין משולשין בשובר והא הכא דיוצא מתתת יד מלוה הוא :שנמצא • השטר בין השטרות פרועין וכל אתד אמר זהו שטר שלי :שבועה
פ ש י ט מר איםורא
מםטונא .אמר ליה שלא פקדנו אבא• משנה היא בשבועות )דף מהי( יתומין מן היתומין לא יפרעו אלא בשבועה ומהו שבועתן שבועה שלא פקדנו אבא
ח י י י *( י י י**״ בצואת מיתה ושלא אמר לנו קודם לכן ושלא מצינו שובר בין שערותיו של אבא על שטר זה שיהא פרוע הא אם מצאו סמכינן עליה :
! ? ? ^ " ' ^  Kיתקיים בחותמיו• קאם״ד אם אמר מלוה לא נפרעתי ותדע שהרי לא מסרתי לידך יתקיים בתותמיו ע״פ תותמיו יתקיים אם התותמיו
מאיסייא פשטינ!• ק ע מעידן שתתמוהו אין המלוה נאמן אבל כל כמה דלא מקיים מהימן דמאן מפיק ליה מלוה ומלוה הא אמר פסול הוא :
שפ

פ

 u״ ,
י
או •זא דבי רב פי׳ נשברת
P
י^
קורת בית המדרש.רבא
אמד בשביל שבא לדחות דבריי נשברה הקורה  .ורב עמרם אטד בשביל שביזגי יקראני מוריד דיר מפי נשברה :מצא בחפיסה פי׳ חפיסה חמת ק ט נ ה  .דלוםקומא תיבה בלשון יון .תכריך של שטרות ג׳ שטרות .
כנין מנילה ראש זה בזנב ז ה  .אנודה נ' שטרות נתונים וה על נבי זה **( וכתובים כולן כרך אחד  .מה טכריז הטוצאם מכריז הכי טי אבדו לו שטרות  .דשביג אומר אחד לוה מנ׳ בנון ראובן לוה משמעון ועוד לוה
מלוי ועוד טיהודה וכתב השטר לכל אחד בפני עצמו ונםצאו עכשיו שלשתן קשורין ודאי פרעם הלוה ולקח השטר שעליו ומן הלוה נ פ ל ו  .וכן נ' שלוו מאחד ונמצאו שלשתן קשודין ודאי מן הטלוה נפלו והוא
שנמצאו מקוימים ובכתב שלשה םופרין שאם שלשתן בכתב סופר אחד חיישינן דלמא מן הסופר נפלו :טצא שטר בין שטרותיו ואינו יודע מה טיבו יהא מונח עד שיבוא אליהו .אם יש עמהן סמפון פי׳ סמפון
שובר או תנאים  .אמד רבי ירמיה בר אבא אמר רבי יוחנן "סמפון היוצא מתחת ידי מלוה אעיפ שכתוב בכתב ידו אינו אלא כמשחק ופסול וכל מת דאקשי' עליה פריק כנו] שנמצא בין שמרותיו
קרועין .ת״ש שבועה שלא פקדנו אבא ושלא אמר לנו אבא ושלא מצעו בשטרותיו ששםר זה פ ר ו ע  .אטד רב ספרא כגון שנמצא זח השטר חוב בין שטרותיו קרועין דמוכחא מילתא דאי לאו דפריען
לא הוה יהיב ליה בהדי שמרותיו קרועין אבל בסמפון לבדו לא  .תיש סמפון שיש עליו עדים יתקיים בחותמיו .ופריק אימא יתקיים מחותמיו דשאלינן לםהדי דחתימין חזיתון דפרעיה קמייכו אי לא  .ת״ש סמפון
שיש
*( ג" סמרו!־ תררא ופירש שועה ומוריד ריר ]ותררא הוא מלשון רר נשרו[ ע״ש ואולי לכן היה גיכ גי' ר ב ע ו  (** .אולי צ״ל וכרוכים כולם בכרך אחל.
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שנים אוחזין פרק ראשון ב ב א מציעא

עין משפט

נר מצוה
סעו א ב מיי׳ פסיז
מהלכות מלוה ולוה
הלכה מ המג משין צד
מושיע מ׳מ סי׳ סה
סעיף ימ:
מעז ג מיי' שס הל׳ ח
מושיע שס סעיף
ימ:
קעח ד מיי׳ שס הל׳ י
מושיע שס סעיף
כ :
א ה מיי' פמיו מהלכות
גזילה ואבירה הלי ח
סמג עשין עד מושיע
מ״מ סי׳ רסב סעיף ז :

]סנהדרין לא[:

הגהות
הב״ת
)א( תום׳ דיה
אלו וכו׳ אס
אין בוסימן.נ״ב
ע״ל דף כג
סוף ע״א :

]עיי תוס׳
לקמן כג :דיה
מחרוזות[

]בגמ׳ ירושל׳
ורא״ש ליתא
להנךג׳ תיבות[

•

—

—

הגהות
הכריא
]א[ גט׳ קב
שומשמין כ ו י .
נ״ב גירשת
הרמב״ס
שומשמי ותמרי
ורמוני מאי
תיקו ור״ל מבי
וג׳ מינים :

לשיילינן להו• אם ראו הפרעון ואם לאו נאמן המלוהלוע* שלא א ל ן • מציאות שלו :כריכות ברה״ר• בכריכות לוקא מפציג
רה״ר לרה׳׳י משוס ללמ״ר)לקמן » (:סימן העשוי לידרס
נכתב אלא להיות מוכן לכשיפרע :עדי קיום • שכתבו הנפק דבי
רינא לא מקיימי ליה אלא א״כ פ ר ע  :סמפון שיש עליו עלים • הוי סימן ומקום הוי סימן מיירי הכא רליכא סימן ומקום נמי לא
בערי קיום מוקמינן לה :יתקיים בחותמיו ואפי׳ יוצא מתתת יל הוי סימן ברה״ר משום דמנשתפי וברה״י הוי מקום סימן ותייב
להכריז ומיירי דאשכת ררך הינות
מלוה כשר :אין עליו עלי קיום •
וככרות של נתתום ועיגולי דבילה
אבל ערים חתומין עליו :ויוצא מתחת *דשיילינן לחו לסהדי אי פרוע אי לא פרוע
אין בהם סימן והוי שלו אף ברה׳׳י
ירי שליש• שאין הלוה מוציאו ולא ת״ש סמפון שיש עליו עדים כשר ב מאי
ומיירי רמצא לרך נפילה ולכך לא
המלוה אלא שליש שביניהם נ א מ ן :
או שיצא אחר חיתום שערות י שיצא עדים עדי קיום הכי נמי מסתבראמדקתגי
הוי מקום סימן וא״ת אמאי נקע
לפניט כשהוא כתוב בשטר חוב סיפא ושאין עליו עדים פסול מאי אין עליו
כריכות דאשכת ררך הינות מפי
אתר התתימה כשר  :להא הימניה עדים אילימא דליכא עלויה עדים כלל
משאר ראיירי לרך נפילה וי״ל
רכריכות איירי ליקירי אינון לא הוה ב ו מיי׳ שם פמ״ז סל׳
מלוה לשליש• רעל כרתך אין צריכא למימר דפסול אלא לאו עדי קיום
במושיע שם סעיף ו :
שיפלו שלא מלעת אלא כשעומר לפוש
ט ת ב שובר אלא מלוה והוא מסרו גופא *סמפון שיש עליו עדי׳ יתקיים בחותמיו
ג ז מיי׳ שס פמ״ו הל׳ ת
מניח לארץ ישכתם שם וככרות של
ליד השליש :
אין עליו עדים גויוצא מתתתידי שליש או
מושיע שס סעיף : p
בעה״ביש להן סימן לבעלי בתים ד ח מיי' שס מושיע
ישיוצא לאחר תיתום שטרות בשר יוצא
שם סעיף ו :
הדרן עלך שנים אותזין
רגילים לעשות סימן בככרותיהן ולכך
מתתת ידי שליש דהא הימניה מלוה לשליש
ה ט מיי' שס הלכה יא
להכריז
חייב
הרבים
ברשות
אפילו
מושיע שם סעיף מ ו :
א ל ן מציאות:מצא פירותמפוזרין• יוצא לאחר חיתום שטרות נמי דאי לאו
לסימן העשוי לילרס הוי סימן וציבורי
ו י כ מיי׳ שס הלכה מ
נתייאשו הבעלים מהן כדאמר
דפריע לא הוה ׳מרע ליה לשטחה 1
מעות ופירות להוי מקום סימן אף
מושיע שם סעיף ז :
בגמרא והפקר הן :מעות מפוזרות •
ברה״רכראמר לקמן משום ללא שייך
ז ל מ ג מיי׳ שם הל׳ יב
הואיל ואין להם סימן ניכר איאושי
בהו מנשתפי ואם תאמר כריכות
םמג שס מוש״ע מ״מ
מיאש והוו להו הפקר וזהו טעם
ס ״ רס סעיף ז :
ברה״ר רמיירי לרך הינות היאך
כולם :כריכות • עומרים קטנים כמו אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז אלו
אמרינן לקמן* ספק ]דף כה[:
לוקתם הא
מציאות שלו ה מצא פירות מפוזרין
מאלמים אלומים ומתרגמינן בירושל׳
הינות לא ימול וכל שכן וראי הינות
מכרכן כריכן)בראשית צז( :ברה״ר • ימעות מפוזרות 'כריכות ברשות הרבים
וי״ל רה״מ כשמצא במקום מוצנע
שהכל דשין עלייהו ואם היה סימן ייועגולי דבילה ככרות של נחתום *מחרוזות
נקשר'עליהן הרי הוא נשתת :של של דגים ותתיבות של בשר וגיזי צמר ומשתמר רלא יטול)א(אם אין בו סימן רבינו חננאל
ואם יש בו סימן נומל ומכריז ולמ״ר שיש עליו עדים כשר .
)לקמן כג (:סימן העשוי ליררס לא ופריק מאי ערים דקתני
נתתום • כל ככרות הנתתומין שוין הלקותין ממדינתן ואניצי פשתן ולשונות
עדי קיום הכי גמי
אבל ככרות של בעל הבית יש בהן
גזוזות של ארגמן הרי אלו שלו *דברי רבי מאיר
הוי סימן ומקום נמי לא הוי סימן מסתברא וכוי .גופא
סימן :ממדינתן • כמות שהן
ר׳ יהודה אומר *כל שיש בו שינוי חייב  fמיירי בכריכות שיש בהם סימן ולכך סמפון שיש עליו עדים
כשאר כל גיזת המדינה לאפוקי הבאות
בחותמיו .
יתקיים
ט
ו״להכריז כיצד מצא עגול ובתוכו חרס״ ברה״י מכריז וככרות של נחתום
מבית האומן כדקתני סיפא :אניצי
יתקיים
אוקימגא
מעידין
ככר ובתוכו מעות רבי שמעון בן אלעזר^ ושאר רמתניתין לית בהו סימן ולכך מתותמיו אם
פשתן • רישט״א בל׳ אשכנז ובמקומינו
אף ברה״י הם שלו וככרות של בעה״ב שפרעו בפניהם  .אין
פופי״ר :ולשון של ארגמן• צמר סרוק
להבריז:
חייב
אין
אנפוריא
כלי
כל
אומר
עליו עדים כלומר אינם
שיש בהם סימן חייב להכריז אף
יודעין העדים לא סמכינן
ומשוך כמין לשון וצבוע ארגמן גמ׳ מצא פירות מפוזרין וכמה א״ר יצחק קב
ברה׳׳ר לאין עשוי לילרס משוס דאין עליה ואם יוצא מ ת ח ת
מעבירין על האוכלין וכולה מתני׳ ידי שליש ואמר השליש
ומצוייןהן :מצא עיגול• של דבילה :בארבע אמות היכי דמי אי דרך נפילת
שודאי פרע הלוה לםלוה
אנפוריא • בגמ׳ מפרש י• נמ׳וכמה• יאפילו טובא נמי ואי דרך הינות באפילו
מיירי בין לרך נפילה בין לרך הינוח מינו דאי בעי השליש
חשוב פיזור :קב • מפוזר בארבע
וא״ת כריכות אי לרך נפילה היא אם למיתביה ללוד ,כי אמר
אמות אבל בג׳ אמות לא הוי פיזור בציר מדבי נמי לא א״ר עוקבא בר חמא
פרעיה מהימן .וכ; אמ
וטעמא מפרש ואזיל :אי דרך נפילה .׳5במבנשתא דבי דרי עסקינן מ קב בארבע
כן אינו יורע היכן נפלו וברשות נמצא זה הםמפון כתוב
היחיד אמאי צריך להכריז הא מתייאש בשפר חוב עצמו אחר
אם מצאם דרך נפילה שיש לדעת אמות דנפיש טרחייהו לא טרת איניש ולא
עדי השטר
חתימת
שסבור ברה״ר נפיל וי״ל דאע״פ
כשר דאי לאו דפרעיה
שלא הונחו שם מדעת אלא נפלו  :הדר אתי ושקיל להר אפקוח מפקד להוי
שאינו יודע לכוין המקום יורע הוא לא הוה מרע ליה
אפילו טובא • מקב נמי דכיון דאין בציר מהכי טרח והדר אתי ושקיל להר ולא
לשטריה :
אס נפל •ברשות הרבים או
בהן סימן איאושי מיאש :ואי דרך מפרך להוי בעי רבי ירמיה חצי קב בשתי
הדרן עלך שנים
ברשות היחיד :
המוח ופז׳ • עתיד לחזור וליטלן  :אמות מהו קב בארבע אמות טעמא מאי
אוחזין
א״ר יצתק קב בארבע
במכנשתא לבי דרי • בשעת
אסיפת משום דנפיש טרחייהו חצי קב בשתי אמות
אמות • צריך לומר דרבי אלו מציאות שלו ואלו
גרנות וכאן לשן בעליהן ונשאו את
חייב להבריז מצא
העיקר ונותרו אלו :נפיש טרתייהו • כיון דלא נפיש טרחייהו לא מפקר להר או
יצתק גופיה בעי וכמה דאי גמרא פירות מפוזרין וכוי .
לקבצן :בציר מהכי • אם היה פזורן דלמא משום דלא חשיבי *וחצי קב בשתי
בעי מאי בעי וכמה לוקי דרך נפילה אמר רבי יצחק ק ב
מפוזר בד׳ אמות ומקשי'
בפתות מ פ ן  :משום ללא השיבי • אמות כיון דלא חשיבי מפקר להו קביים
הכי
גמ׳בתר
כדפריך
מובא
ואפילו
עלה אי דרך נפילה
אלא מדברי רבי יצתק הוא ורבי יצחק אשכחינהו אפיי יותר
עליה קב פירות לטרות עליהן מורת בשמונה אמות מהו קב בארבע אמות
לא בעי לאוקמי דרך נפילה ואפילו מקב שלו הן  .אי דרך
קי3וץ של ארבע אמות :שומשמין • טעמא מאי משום דנפיש טרחייהו וב״ש
הנחה אשכחינהו אפיי
סובא משום דםבר כאביי• דיאוש שלא פהות מקב לא יגע בהן
לקין מאל ויש טורח בקיבוצן יותר קביים בשמונה אמות כיון דנפישא טרחייהו
מדעת לא הוי יאוש אלא מוקי לה ופריק מר עוקבא מתני׳
מחמין אבל רמיהן יקרין ־ .תמרים טפי מפקד להר או דלמא משום דלא השיבי
דרי
במכגשתא דבי
זרמונין • גסים הן ואין טורח בקבוצן:
במכנשתא לבי ררי שהניחם שם עסקינן  (* .הגרגות
וקביים בשמונה אמות כיון דחשיבי לא
מדעת וכה״ג איכא בפירקין)דף ל (:כשמכבדין הגורן בשעה
יאוש
שמניפין התבואה מן
מפקד להר  mקב שומשמין בארבע אמות
רבעי ולעולם אמר רב יהודה כו׳
הגורן אם מצא כשיעור
מהו קב בארבע אמות טעמא מאי משום דלא
דצריך לומר דרב יהודה אמר ולעולם קב פירותמפווריןבנוק
דלא השיבי ושומשמין כיון
וכן בפרק לא יתפור)ב״ב דף כ :3ושם ברחוק ד׳ אמות לא
טרח איניש למכנשינהו
דחשיבי לא מפקד להר או דלמא משום דנפיש טרחייהו וכ״ש שומשמין
ד״ה וכמה( גבי מרחיקין מן התלונות ומפקד להו לפיכך חן
כיון דנפיש טרהייהויטפי מפקר להר קב תמרי בארבע אמות קב רמוני
דקאמר וכמה אמר רב ייבא כמלוא שלו  .אבל קב בפחות
מר׳ אמות לא מפקד
בארבע אמות מהו קב בארבע אמות טעמא מאי משום דלא חשיבי קב
אמות
בשתי
קב
חצי
(
ד
י
ל
לחו הלכך לא שקיל .
מהו • תימה הלא קב בארבע אמות הא דתנן וציבורי פירות
תמרי בארבע אמות קב רמוני בארבע אמות נמי כיון דלא תשיבי מפקד

הדרן עלך שנים אוחזין

לכמה

וכל שכן חצי
רש״ל

ר ו ח ב

ח

:

להו או דלמא משום דנפישא טרחייהו וקב תמרי בארבע אמות וקב רמוני
הוי נמי חצי קב בשתי אמות ומאי
קמבעיא ליה וי״ל כיון דליכא אלא
בארבע אמות כיון דלא נפיש טרהייהו לאמפקר להו מאי נ תיקו :איתמר
חצי קב ילקוט כיון שאין לו טורח
יאוש
לגמור אבל קב בארבע אמות יש לו טורח ללקוט הכל ואין מלקט כלל אי נמי קב בארבע אמות 'מרובעי הר חצי קב בשתי
אמות רותב וארבע אמות אורך והכא בעי תצי קב בב׳ אמות על ב׳ אמות
*( ]וע״ע תיס׳ ססחיס לג .ד ה הנן[

ללכי

ופרקי תני
ומקשי
פירות אינו ן
וציבור
דטנין הוי
ואיפשיט
ס י מ ן  .אבל מקום לא
*( אולי 5״ל סי׳
בשעת אסיפת הגרנות
כשמכבדין.
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עין משפט
נר םצוה

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

מסורת
העז׳׳ם

דן  Kמיי' פייד מהלכית ך ל כ י נפל מיניה לא מיאש • ואע״ג להשתא מיאש אקראי בעלמא ׳אוש שלא מדעה • דבר שסתמו יאוש לכשידע שנפל ממנו וכשמצאו
הוא ומתחילה לא היה עומל ליאש ת ״ ש המוצא מעות עדיין לא ידעו הבעלים שנפל מהן :לא הוי ׳אוש • לקמיה מפרש
י^?•j* 5
* מ ס י ׳ לסב סעי!־ נ  :כוי• תימה כיון לכבל הקשהממתני׳למעות מפוזרות אמאי פריך פלוגתייהו :למיאש לבהוןז • לאחר שמצאו זה וכללא דיאוש מון
 1 .תו מהך ברייתא ורבי יצחק נמי אמאי לא אמר למלתיה אמתני׳ וי״ל דאמר ווי ציה לחסרון כיס דגלי דעסיה שנואש מהן :באיהורא אחא
לידיה• דדבר שאינו עשוי להתיאש
גזילהואנילה סל׳.ח לברייתאאצימא ליהלאקשויילמשמע
ופיל מהלי גניבה הל׳
מושיעי דבכל ענין הרי אלו שלו אע״ג דאיכא יאוש שלא מדעת אביי אמר לא הוי יאוש הוא :זוטו של ים• מקומות בשפח
ס מ ג משין ע א
הים שדרך היס לחזור לאחוריו י׳
מצויץ
עעמא)ג(שהרבים
מדמוקי
סימן
ח י מ סי׳ שנס סעיף א :
סימן
בו
שיש
בדבר
יאוש
הוי
אמר
ורבא
פרסאות או חמשה עשר פרסאות
י ד ה מיי' פעיו מסל׳ שם ומשמע נמיאע״ג משזה הגביה
בולי עלמא לא פלינידלא הוי יאושואף פעמיים ביום ושוקו מה שמוצא שם
גזילס ואבירה ס3י מ עדיין היה בעצ אבידה בבית המדרש
ופיק בכסף משנה ס מ ג
על גב דשמעיניה דמיאש )א( לסוף לא הוי והולך זועו לשון גודצ ושירוע בלשון
יצא ידע שנפצ מיניה :
משין מד
מושיעג ח:׳ מ ל פ ט ל ר ל ת ממעשר • במס׳ פאה יאוש דכי אתא לידיה באיסורא הוא דאתא
יווני כמו שכתבו הזקנים לתלמי
סי' ר ס נ סעיף
המלך ואל אצילי ואל זאמועי)מגיצה
)ם״אמ״ו( מוכח דוקא לידיה דלכי ידע דנפל מיניה לא מיאש
יא ו מ ״ י ש ס פ ״ א ס ל י ן
מימר אמר סימנא אית לי בנויה יהבנא לף ט•( :ושלולימו של נהר • כשהוא
פושיע ח י מ סי׳ רגש בהפקיר קודם גמר מלאכה פעור
סעיף ג :
מן המעשר אבל אם הפקיר לאחר סימנא ושקילנא ליה מוטו של ים ובשלוליתו גדל ויוצא חין לגדותיו ושולל שלל
ואפי׳
•
שלייה
רחמנא
הנמצא:
^׳ושועף
מהלכות
יב ז מיי' פ ׳ א
הגהות
עניים סל׳ יא :גמר מלאכה שנתחייב כבר במעשר של נהר אע״נ דאית ביה סימן רחמנא שרייה
מתנות
!לבאת ליד המוצא לפני יאוש :לקמן ׳.
הב״ח
גמר
קולם
מיירי
וה״נ
כלום
בכך
אין
ע ח מיי׳ פ י ג מהלכות מלאכה שלא נתייבשו עדיין כדמוכח כדבעינן למימר לקמןא כי פליגי בדבר שאין ^־בשמעתין מנין לאבירה
ששעפה ) א ( נ מ ׳ ל מ י א ש
לבסוף לא :
מפשר הלכה בא  :בביצה פרק המביא)לף לל (:לתאנים בו סימן אביי אמר לא הוי יאוש דהא לא נהר כו׳ :מהשהא הוי יאזש • שהרי
) נ ( שם
יי ״ " ׳ * ׳ יי העומדין לשועחן בשלה ולעשות מהן ידע תפל מיניה רבא אמר הוי יאוש דלכי
נפל וכשיודע שוב אין דעהו עליו  :במכנשתא לני
דאבילה מדעה היא • שלא נפלו ללי עסקינן :
^ ״ ׳ ?  Sקציעות לא נגמר מלאכתן למעשר ידע דנפל מיניה מיאש מימר אמר סימנא
) ג ( תום' ל י ס
תימ סי׳ רס סעיי י •־ על שיתייבשו ואפילו זכה בהן המוצא ליתלי בגויה מהשתא הוא דמיאש)סימן
ממנו ומדעת הניחם הפקר :עשוי תיש וכו׳
וקודם שמצאו זה נודע שהרגים מ5ו״)
למשמש.
קודם שיתייבשו פעורות מן המעשר פמג״ש ממקגט״י ככסע״ז( תא שמע פירוח
שס  .נ ׳ נ עיל
לבעלים שנפלו ונואש ו  :ליקירי  .ל ף כל ע ׳ א :
כדאמרינן בב״ק ) ד ף כח•( המפקיר מפוזריןהא לא ידע דנפל מיניה הא אמר
כבד משא :תב׳ דאזל׳ אהיגרא .
במינשתא)ג(דביזרי
כרמו והשכים בבקר ובצרו פעור רב עוקבאבר חמא הכא
זקנים עניים הולכים על משענתם
מן המעשר וגבי הקדש אינו כן שאם עסקינן דאבידה מדעת היא ת״ש מעות
בנחת ורואין כל שבולת ושמלת
הקדיש קודם גמר מלאכה ונפדה
במעשר מפוזרות הרי אלו שלו אמאי הא לא ידע
ולשון נמושות כמו *לא ימושו)ישעיה ג " רשיל ולא
קודם גמר מלאכה חייב
תפל מיניה התם נמי כדרבי *יצחקדאמר-י נע( שממשמשין והולכים :לקונו׳ בהר ימישון תסליס
]תפשנו נ פ ׳ האומר כדמוכח קצת בפרק האומר )שב(*:
ב
קעו
לקדושין ובפרק האומר
אדם עשוי למשמש בכיסו בכל שעה* לקונו׳ .לשון נמושות כמו לא ימיש
בפי ת א נ ה נמי מידע ידע דנתרא •
דגינףן ולא מצאנו א ן
)שמות יג( שגומלין ומשין הכל
פירוש בשלמא לאביי ושעה נהכא נמי אדם עשוי למשמש בכיסו
—
—
ר ׳ ישמעאל למנחות סו:
מלפניהם :יאמא' • אי יאוש שלא
גפי
משמע כן ואזלי צ׳ל
והיינו פ' תאנה מותרת כיון לרגילות היא בכל שעה ושעה ת״ש עיגולי דבילה וככרות
העומר ג ע ״ ן
הגהות
מדעת לאו יאוש הוא :נ ה י  .דלגבי
שסבור
לפי
מתיאש
מעיקרא
לנתרא
ידע
לא
והא
אמאי
שלו
אלו
הרי
נחתום
של
רכל
ר' ישמעאל סניל
הגר״א
שראו
מדעת
יאוש
הוי
דהכא
עניים
הסרק מ״רי בדיני עומר
ידע
לא
הוא
כי
יקחנה
שהמוצא
] א [ גט׳ אגכ
תפל מיניה התם נמי ני&יאגב דיקירי מידע
כמו שרגילים הפוסקים
נ׳נ
שהלכו בה הנמושות ונתיאשו אלא ליקירי .
לכנות פרק איזהו
נשך שנפלה מן האילן אלא סטר הוא ידע בהו ת״ש ולשונות של ארגמן הרי אלו
גירסת הראיש
ידעי
לא
עדיין
אחרת
דעיר
עניים
נשס פרק הרבית ולכאורה
ובזיתיםובחרובין
נפלה
דרכים
מעוברי
רחשיגי כיון
צ׳ע על סתום׳ שהוצרכו אסור דלא עבידי דנתרי אע״ג דאם שלו ואמאי הא לא ידע תפל מיניה התם
והיאך מותרין בו אלא משום כיון למילי למיכל
לדקדק מן הגמ׳
דלכי ידעי מיאסי הוי יאוש משעה נינהו וכן
והלא היה יודע דנפלו היה מתיאש לפי נמי ה אנב דחשיבי משמושי ממשמש בהו
משנה שלימה היא פ״ד
מחרוזות
ממס׳ פאה מ י ח
שהתוספותואפשר שעוברי דרטם יקחו כי יתלו דנפל וכדרבי יצחק ת״ש יהמוצא מעות בבתי
שהלכו בו ובהיתר באו ליד זה  :וחתיכות וכן
לומר
אותם גלשונוס אנצ
רצו מעוברי דרכים השתא דלא ידע סבור כנסיות ובבתי מדרשות ובכל מקום שהרבים קציטוח  .תאנים שקוצצין
לאשמוע״ רבותא מפי
גיזי ואניצי
שאפי׳ היה תחלת גידולו שלא נפלו אסורה דהוה ליה יאוש מצויין שם הרי אלו שלו מפני שהבעלים באיזמל ומוהל שלהן זב ושמותן בשדה כתנ משוס
נ י ד הקלש אפיה מ ״ ב
ליקירי ולא
ליבש :ואפי׳ בצל שלה קציעימ • שלה
א ס פלאן קולס מירוח שלא מדעת אבל לרבא דהוי יאוש מתיאשין מהן והא לא ידע תפל מיניה אמר
פריך גמ'
והא לא שמעינן ממתני'
ששועחים בה קציעות דידע למהנהו מכריכות משום
ומצי מ״ר׳ שגדל ביד אמאי אסור וא״ת אם דין הוא לתלות רבי יצחק אדם עשוי למשמש בכיסו בכל
לסתם דרך
שאצלו
באילן
ולא
דרכים
בעוברי
אע״ג
גזל.
משום
מוהרוח
אתו:
סדיזע זאחיכ הקדיש אבל
שעה ת״ש *('מאימתי כל אדם מותרים
מינוח וטעמא
מפרק ר ׳ ׳ הניל משמע אמאי אסור בזיתים ובחרובין וי״ל
דכי נפל לא ידע כיון דלכי ידעמיאש אמרינא להו
דאפי' גדל גיל הקדש דברין ודאי אין לתלות בעוברי דרכים בלקט משילכו בה הנמושות ואמרינן מאי
מהשתא הוי יאוש כרבא :ופנוורוה ועי׳ תוס׳
נמי חייב אס פדאו
)ע׳א( דיס
קולס אלא באילן אלא שהבעלים מתיאשים נמושות וא״ר יוחנן סבי דאזלי **(אתינרא
מירוח וחילוק זה בין
מן המעשר .כדין הפקר דהפקר אלו כו׳
נגדל ביל הליוכו או ביד
הקדש כעין זה מציגו גבי לפי שסבורין שעוברי דרכים דלא ריש לקיש אמר לקוטי בתר לקוטי ואמאי
פעור מן המעשר :בזיהים ובחרובים )ועמיש ר ב ע ו
גח״מ סי׳
מירוח הנכרי זלוק .העתק מעלי יורו היתירא כפירות שמוצאים נהי דעניים דהכא מיאשי איכא עניים
אתור.כאביי :בשלמא רישא לאבי׳ .ר ס ׳ נ ס ׳ ק ו(:
מחלופ׳ גרסאות
ויחלום בעוברי דרכים וא״ת אס כן
בדוכתא אחריתא דלא מיאשי אמרי כיון מצי לתרוצי דמעיקרא ידע ואיאש
כדמפרש ואזיל :דקהני בזיהים
מאי פריך לרבא נימא דזיתיס וחרובין דאיכא עניים הבא הנך "מעיקרא איאושי
ובחרזבין אסור .וסלקא דעתך משום
אסירי משום דאף לאחר שידעו מיאש ואמרי עניים דהתם מלקטי ליה ת״ש
ס י א קציצות
הבעלים שנפלו לא נתיאשו
ידע
למימר
וליכא
דנתרי
עבידי
דלא
מעשרות פ ׳ ג
לפי *י׳קציעות בדרך ואפילו בצד שדה קציעות
שיודעין שהמוצא לא יקחם שיתלה
דאיאש ואע״ג דלכי ידע מיאש לא ] מ י ד [
0
תאנים
ומצא
לדרך
הנוטה
תאנה
וכן
שנפלו מן האילן כאשר הוא האמת
— ~ -
הוי יאוש מהשתא  :חזוחו מוכיח
רבינו חננאל שאין לחלוח בעוברי דרכים וי״ל
גליון
תחתיה מותרות משום גזל ופטורות מן עליו • מראיתו ניכר של מי הוא
איפשיט אי הוי םיטן לאם אינן מתיאשים בתאנה אמאי המעשר בזיתים ובחרובים אסור בשלמא
הלכך מריה לכי ידע דנפיל לא מיאש השיח
גמ׳ מעיקרא
אי לא בעיות דר׳ ירמיה
ועלו מותרים מיהו אית ספרים דגרסינן רישא לאביי לא קשיא אגב דחשיבי
דדידי
ידעי
עלמא
כולי
אמר
דמימר
איאושי .קשה
ה ם ופשוטות הן
נינהו ולא הפקר הן ולא שקלי להו :לי הא גם
כול; ב ת י ק ו  .איתמר שאני זית הואיל וזיתו מוכיח עליו ממשמש בהו תאנה נמי מידע ידיע תתרא
לעניים קנונים
אביי
ת
יאוש שלא מ ד ע
דבזה מתורץ מה שהקשינו כלומר לפי
אלא סיפא לרבא קשיא דקתני בזיתים עם נפילחה נמאםח • הלכך כיון
יש להם מלק
יאויש
א מ ר לא הוי
הבעלים
יחשבו
הזית
תחת
שהם
דידיע דנתרא מעיקרא חיאש משוס ומקרי ׳אוש
ורבא א ט ד הוי יאוש
ובחרובים אסור אמר רבי אבהו שאני זית
שלא מדעת
כולי
סימן
בדבר שיש בו
בעוברי
לתלות
יקחם
לא
שהמוצא
הואיל וחזותו מוכיח עליו ואע״ג דנתרין £מאיסזתא דמכי נפלה לא חשיבא
כדלקמן דף
עלמא לא פליגי
דלא דרכים אבל תאנה עם נפילתה
עליה ומפקר לה  :לא יליט • לא כ ג ע ׳ נ ועיין
הוי י א ו ש
ואע״ג נמאסת פירוש מתלכלכת ונמאסת זיתי מידע ידע *דוכתא דאיניש איניש!
גרסינןופירושהיה משובש בספרים :נתוס׳ ביב דף
ל״ב ס ו,ף
דשמעיניה״
ק מ ג ע״ב דיה
רב*
אמר
נמי
רישא
אפילו
הכי
אי
הוא
 ^ j T i T Sבעיניו ומפקירה אבל ברוב ספרים
ירדן
ו א ס ועדיין
באימורא א ת א לידיה גרסינן הואיל וחזותו מוכיח עליו פפא תאנה עם נפילתה נמאסת תא
צ׳ע:
ד ה א לפני יאוש הוה ואע״ג דמנתרא מידע ידעי דוכתא שמע *הגנב שנטל מזה ונתן לזה
]תום׳ לכתובות
מזה ונתן לזה
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כי פליגי ב ד ב ר שאין בו

ונתן לזה וכן גזלן שנטל

סימן אב-י אמר לא ה י ה דאיניש איניש פירוש זיתיםשנפלו דומין
£י״  ; £י ״ י* 1לזיתים שכנומדין באילן ולפיכך אף
המוציא בווטו שיל י י .כשידעו הבעלים שנפלו לא יתיאשו ריולעין שהמוצאם לא יקחס אבל תאנה עם נפילתה נמסת כן גרסינן בערוך נמםת בלא אל״ף
ואין דומין לאותן שבאילן אי נמי גרסינן נמאסת ומחמת שמתלכלכת אינה דומה לתאנה שבאילן :
*״^?£ ?$
*( תענית ו :פאה פ י ח מ ׳ א **( גי׳ רש״ל אתיגדא ובן הוא בערוך ערך נמש
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בתוךהנהר מקום שמי
מת
גשמים שוללים והוא מקום שטיפתו אע״נ ד א י ת ביה םימן רחמנא שרייה למוצאה דאמר ר ׳ יוחנן משום ר' שטעון בן יהוצדק מנין לאבדה ש ש ט פ ה נ ה ר שהיא מ ו ת ר ת שנאמר כן ת ע ש ה לכל א ב ד ת אחיך אשר
ת א ב ד ממנו ו מ צ א ת ה מי שאבודה מ ט נ ו בלבד ומצויה אצל כ ל א ד ם  .פ ר ה ורועה ב ש ד ה וכיוצא ב ה ש כ ל הרואה א ו ת ה יכול ליטלה יצאת זו ש ש ט פ ה נ ה ר שאבודה טטנו ומכל א ד ם הלכך הרי היא למוצאה בין
א י ת ליה ב ה םיטן בין לית ליה ב ה סימן שרי ד ה א ודאי נתייאש הימנה  .וזה שהיתיר בים ו ב נ ה ר כנגדו אפור ביבשה ודייקינן מינה מ ה היתירה בין א י ת ביה סימן בין ל י ת ביר .סימן ואפי׳ לפני יאוש שרי ב ך
מ ה שאסר ביבשה ואפי׳ לית ביה סימן לפני יאוש אסורה ועלתה תיובתא דרבא תיובתא  .והלכתא כוותיה דאביי ביעיל ק נ י ם י׳ יאוש שלא מ ד ע ת והלכתא כאביי דיאוש שלא מ ד ע ת לא הוי יאוש  .ואמרי׳ ו מ א ח ר
ד א י ת ו ה ב רבא הני תמרי דזיקאי כלומר התמרים שהפילם הרוח מן הדקל ו ה ם מושלכים בדרך מפני מ ה אוכלין אותן העוברי! ושבים ו ה נ ה בעליהן לא נתייאשו שלא ידעו שהפילם הרוח ואמר ר' אשי כיון דאיכא
שקצים דשכיחי דאזלי ה ת ם ואכלי להו יאושי מיאש להו מרייהו מעיקרא דכי האי גוונא אפי׳ אביי שרי ו א ם היו דקלים מוחזקין ליתמי דלאו בני יאוש נינהו או דקלים בכרכים דלא שכיחי ב ה ו שקצים לטיכלינהו
ומקשי רבא לאביי מ צ א ט ע ו ת מפוזרות  .ופריק אביי מתני' כרי יצחק דאטר א ד ם עשוי למשמש בכיסו בכל ש ע ה ו ש ע ה וכן המוצא מ ע ו ת
א ס י ר א  .יש ם י שאומרים פי' כ ר ב ת א דקלים הרבה שמוקפות נ ד ר
בבתי בנסיות ובתי מדרשות הרי אלו ש ל ו  .ואקשי' ו ה א דלמא לא ידע דנפלי מ י נ י ה  ,ופריק הכי נטי כרי יצחק  .וכן כל ד ב ר חשוב ממשמש בכל ש ע ה כ מ ו מ ע ו ת  .פי' נמושות סבי דאולי אתיגרא  .זקנים
חשושי כ ח שטהלכין במשענת בידם שאין בהן כ ח לילך הרבה ו ה ש ד ה שיכנסו ב ה ללקט לא יניחו אחריהן כלום .האי דאמר מ צ א קציצות ואפי' ב צ ד ש ד ה קציצות מ ו ת ר ו ת משום נזל כיון שאלו הקציצות ד ב ר חשוב
חן

אלו מציאות פרק שני בבא מציעא

מסורת
הש׳׳ם

סב

ירלן • ו ק שאר נהרות ותנא זה על יל הירלן היה יושב :בלהטים מ ה שנתן נתן • *אתיא כר׳ לאכזר בפרק הגוזל ]בתרא[)נ׳׳קלף
קיל•( סתם גנב וגזלן הוי יאוש בעלים
מזוין .ובתזקה נעלה הימנו ומעיקרא ילע ומייאש:שטן« נהר קוריו־
נהר קוריו עציו ואבניו • ה״ג אם נתיאשו הבעלים הרי
של זה ומצאן אחר :הרי אלו כו׳ • ה״ג הרי אלו שלו מפני שנתיאשו
אלו שלו וצ״ל רמיירי ביכול להציל בקל אם מלן! בשעת
הבעלים לכל שעיפת נהר הקורות עצים ואבנים הבעלים ירעו בה
שמיפה ראי לאו הכי הוה כזועו של
מיל ליש לה קול :הא םתמא • הא תורה אור
ים שאבוד ממנו ומכל אדם ועל זה
אם היתהאבילה אתרה שאין לט לומר וכן ירדן שנטל מזה ונתן לזה מה שנטל
לא היה אומר הא סתם לא אלא
שילעו הבעלים לא הויא של מוצאה נטל ומה שנתן נתן בשלמא גזלן וירדן
איירי ביכול להציל בקל בשעת שמיפה
קשיא לרבא:כשיכול להציל •
ולכוותה דקא חזי להו ומיאשאלא גנבמיקא חזי
ואפילו אין בהן סימן ולפי שיעכבן
במציאה אתרת לבר שיש בו סימן
]ביין  .0זשינ[ ליכול ליתן סימן וליטול מולינא בה ליה דמיאש תרגמה רב פפא בלסטים
עקולי ופשורי ויקתם שס ואפי׳ יקדמו
לתייב להתזיר  :אפילו אין מרלפין מזוין אי הכי היינו *גזלן תרי גווני גזלן
אתרים וקחו יתזירום לו לפי שניכר
]תוס'לכתובות <מי • לםמכי אהצלה ללמתר וליומא ת״ש **שטףנהר קוריו עציו ואבניו ונתנו
שהוא בעליו לפי שרדן* מיד וס״ד
פ״מ[
]בתוספתא
דמיירי ראם לא רדף מיד בשעת
אי׳ אותרא ולא מייאשי :ע״י הלחק • בתוך שדה הכירו *הרי אלו שלו מפני
אם נתיאשו
שמיפה שלא יכול עוד כלל להציל
הנעלים הרי ואס לא ימהר להציל לא יצילו הלכך שנתיאשו הבעלים טעמא דנתיאשו הבעלים
אלו שלו
כדמוכח בסיפא לפי שיקסום אחרים
ועי׳ אין מרלפין אפקורי אפקרינהו להא הא סתמא לא הכא במאי עסקינן כשיכול
תישי ליס שמף[ ילעו ולא הצילו :שלא מדעת• בעלים:
כשיעכבוס עקולי ופשורי ולא יחזירו
]סושישסמיש[ וליקט • לצורך בעל הבית :ואם להציל אי הכי אימא סיפא *אם היו הבעלים
לפי שאין בהן סימן וה״פ אם נתיאשו
חושש • בעל הבית ומקפיר על מה מרדפין אחריהם חייב להחזיר אי ביכולין
הבעלים דהיינו שהיו שם בשעת
מרדפין
שעשה זה :משום גזל־ שתרם תרומתו להציל מאי אריא מרדפין אפילו אין
שמיפה ולא רדפו ואפילו אומרים
בלא רשותו :כלך אצל יפות • היה נמי הכא במאי עסקינן ביבולין להציל
שאין מתיאשיס אין בכך כלוס דודאי
לך לילך אצל יפות לתת מהן לכהן :על ידי הדחק מרדפין לא אייאוש אין מרדפין
הן מתיאשים בלבן הא סתמא שלא
קדושין
היו בעליס בשעת שטיפה ולא נתיאשו
מ :לא הוה ילט־ אלמא כיון ללכי ילע אייאושימיאש ת״ש *כיצד אמרוהתורם שלא
]תופ׳לתלומית
ב
ניתא
נמי
מעיקרא
אמרינן
ליה
רניחא
ס״א[
עד שידעו הבעלים ששטפה נהר
מדעת תרומתו הדומה הרי שירד לתוך
ליה ולענין יאוש נמי כיון
ואז כבר אינו יכול להציל לפי שאין
ללכיילע שדה חבית וליקט ותרם שלא ברשות אם
מייאש מעיקרא נמי הוי יאוש :אתם
בו סימן לא דכשמצאן באיסורא אתא
גם אתם• כן תרימו גס אתסמהכא חושש משום גזל אין תרומחו הדומה ואם
לידיה שהבעלים לא ירעו עדיין
נפקא לן שלותו של אלס כמותו לאו תרומתו תרומה ומנין הוא יודע אם
אלמא יאוש שלא מדעת לא הוי יאוש
לתרומה שהשלית שתרם תרומתו חושש משום גזל ואם לאו נהרי שבא בעל
ומשני ביכול להציל אפי׳ אתר שטיפה
]עימגץ פא (.תרומה וכיון לשליחות מהכא נפקא הבית ומצאו ואמר לו *כלך אצל יפות
כגון שיש באבידה סימן שהבעלים
לן על כרחך שלוחכם לומיא לאתם אם גמצאו יפות מהן תרומתו הדומה ואם
אינן מתיאשין כשידעו ופריך אי הכי
בעינן:אן« שלוחכם ללטהכם־שהבעליס לאו אין תרומתו תרומה יליקטו הבעלים
אימא סיפא ואס היו הבעלים מרדפין
מינוהו שליח :לבוסחנא • פרלס :
כו׳ מאי אריא מרדפין אפילו היו
לא והוסיפו עליהן בין כך ובין כך תרומתו
לא אכל • לגזל כינהו שהבעלים
בעלים שס בשערל שמיפה ולא רדפו
ילעו :אם נמצאו יפות כו׳ • אלמא גלי תרומה ובי נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה
נמי יחזיר ומשני ביכול להציל אחר
לעתיה לניחא ליה ה״נ גלי לעתיה אמאי בעידנא דתרם הא לא הוה ידע
שטיפה ע״י הדחק דאע״פ שיש בו
]שבת
שליח
נג :לניחא ליה במה שנתן לנו :לא אמרו *תתמה רבא אליבא דאביי *דשויה
זשינ[
סימן בטורח יכול להציל לפי שיתרחקו
כלך אצל יפוח • להוי גלוי לעת נ^ה״נמסחברא דאי ס״ד דלא שוויה שלית מי
הרבה שהנהר מוליכן ברחוק ולכך
אלא ל .,
הגןלגמרכיהויא תרומתו תרומה והא אחם °גם אחם
אס היה בשעת שטיפה ואינו מרדן!
)לקמן עא :עליהן • המעלה פירותיו לגג וירל אמר רחמנא *"לרבות שלוחכם מה אחם
ודאי מתיאש כיון שעתה יכול להציל
קדושין מא[:
עליהן הטל :ושמח • בטל שירל לדעחכם אף שלוחכם לדעחבם אלא הבא
בלא דוחק ואינו מציל אבל אין
הבעלים בשעת שטיפה יחזיר דכשידעו
—  — e ^ f lעליהן  :הרי זה בכי יותן • במאי עסקינן כגון דשויה שליח וא״ל זיל
הבעלים לא יתיאשו ויצילו על ידי
והוכשרו לטומאה מעתה ועל עולם  :תרום ולא א״ל תרום מהני וסחמיה דבעל
הדחק וא״ח מנלן הא סתמא תייב
גליון
הש״ם נגבו • על שלא מצאן :אע׳־׳פ הבית כי תרום מבינונית הוא תרום ואזל
להחזיר דלמא נתיאשו אתא לאפוקי
גם׳ לשויס ששמח • עכשיו בטל שירל עציהן :איהו ותרם מיפות ובא בעל הבית ומצאו
שהיו שס ורדפו דחייב להתזיר וי״ל
שלית • עיין
אינן
ואייל כלך אצל יפות אם נמצאו יפות מהן
עירובין לף
דא״כ לא ליתני אס נתיאשו אלא
עא עיא תוס׳ תרומתו תרומה ואם לאו אין תרומתו תרומה אמימר ומר זוטרא ורב אשי
לתני סתמא שקן נהר קוריו עציו
8
ליה כלך :
שם לבוסתנא אקלעו ילבוסתנא דמריבר איסק אייתי אריסיה תמרי ורימוני ושדאקמייהו
ואבניו הרי אלו שלו דפשיטא דלא
למרי נר איסק• אמימר ורב אשי אכלי מר זוטרא לא אכיל אדהכי אתא מרי בר איםק
מיירי ברדפו בשעת שטיפה דהא
עיין יבמות לף
קתני סיפא דאם היו הבעלים מרדפים
כא עיב תוש׳ אשכחינהו וא״ל לאריסיה אמאי לא אייתית להו לרבנן מהנך שפירתא
תייב ואין להקשות דמצי דייק מסיפא
ליה ר״א  :אמרו ליה אמימר ורב אשי למר זוטרא השתא אמאי לא אכיל מר
טעמא דמרדפין הא סתמא הרי אלו
והתניא אם נמצאו יפות מהן תרומתו תרומה אמר להו הבי אמר רבא
שלו ללעולם טמא להוא הדין סתמא
לא אמרו כלך אצל יפות אלא לענין תרומה בלבד משום דמצוה
ליתזיר ולא נקט מרלפין אלא לאפוקי
הוא וניחא ליה אבל הבא משום כסיפותא הוא דאמר הכי תא שמע
שהיו הבעלים בשעת שטיפה ולא
1

נננ

]תוס׳ מכשירין
פ״ג עיש[

ק ר ו מ ה :

ע ן ל ה ו

*יעודהו הטל עליהן ושמח הרי זה °בכי י!

יי

סיא למאי דסבירא לן
השתאדאיירי בגנב ממש
אתיא כוי
ט ו  xמיי׳ פ״ו מהלכות
גזילה ואגידה הלי א
מות״מ סי׳ ממ
ט ו ב נ ד מיי׳ פיד
מהל׳ תרומות הל׳ ג:
יו ה מיי' שם הלכה א :
יח ו)מיי׳ פי׳ב מהל׳
מומאת אוכלין
*לכה נ ( :

רבינו חננאל
הן ממשמש בהן כל
שעה והללו אע״פ שהן
בצד שדה קצוצות
דמוכחאמילתא דמשדה
זו הן כבר נתיאש מהן
כמו המעות .וכן תאנה
הנוטה לדרך התאגים
שהן נופלות ממנה מיד
נמאסות לפיכך מתיאש
מהן ומותרין משומ נזל
ופםורין מן המעשר
דאינו נשמר ותנן כלל
אמרו במעשרות כל
שהוא אוכל ונשמר
וגידוליו מ; הארץ חייב
במעשרות .גנב שנטל
מזה ונתן לזה לא גנב
הוא שנונב בסתר .אבל
האי גנב דקתני מלן
הוא שנוטל בגלוי ותרי
גווגי גזלן קתני חד
גזלן ותד ליסטים מוויין.
תיש שטף נהר קורותיו
ונתנן לתוך שדה חבירו
אם נתיאשו הבעלים
הרי אלו שלו מכלל
דבםתמא חייב להחזיר
כשבעלי!
ואוקימנא
מרדפץ אחריהן ויכולין
להציל על ידי הדחק .
היש כיצד אמרו התורם
שלא מדעת תרומתו
תרומה וכוי אוקימנא
כנו! שתרמ ובא בעל
הפירות ומצאו שתרם
ואמרלולמה]לא[היתה
היפות
תורם מאלו
מוכחא מילתא שנתרצה
ואםיקנא לא אמריי כלך
אצל יפות רצו; בעלים
הן במה שנעשה אלא
לענין תרומה בלבד
משום דמצוה היא וניחא
ליה ביפה .אבל בזולתי
תרומה לא ואע״פ שאמר
לו כלך אצל יפות משום
כסיפותא הוא דאמר
ליה הכי ואםורין משום
גזל .תיש עודהו הטל
עליהם ושמח הדי הן בכי

א

יותן נגבו אף על פי ששמח 'יא רדפו וע״י סיפא ילעינן למיידי באי
יכול להציל אבל רש״י רגרס מפני
אינן
שנתיאשו הבעלים משמע לישנא
רפשיע ליה לנהיאשו א״כ מרישא גופיה מצי לאוכותי רמיירי באין יכול להציל ולא היה צריך להביא סיפא ותו מנלן להא סתמא לא
הכי גרסינן ה״נ מסתברא ראי לאשוייה שלית ולא גרםינןותסברא אם ק יפות מהן תרומתו
ראפילו סתמא נמי מצי מ ר
תרומה • רמםתמא גם מתהילה היה לעתו כן וא״ת ונימא להשתא ולאי ניתא ליה ביפות אבל מתהילה בשעה שתרם אי הוה ירע לא
הוה ניתא ליה לאין לרך לתרום מן היפות כלאמרינן לעיל)לף כא (:גבי לבר שיש בו סימן ראפילו לרבא תייב להכריז ראע״ג להשתא
מתיאש אין בכך כלום וי״ל לשאני הכא לטון להזיק ביה לניהא ליה השתא אמרינן נמי ניהא ליה מעיקרא משום מצוה :ךאם לאו אין
תרומתו תרומה .וא״ת לבפרק אלמנה ניזונית)כתובית לף צמ :ושם ל״ה פיחת( אמרינן לםחמיה לבעל הבית הוי אחל מממשים ואס השלית
פיחת י׳ או הוסין! י׳ תרומתו תרומה למצי א״ל בהט אמלתיך ה״נ נימא הכי וי״ל רהחם הוי כולה שיעור תרומה ויש שתורם כך ויש שתורם
כך לכך מצי א״ל כיון שלא פירשת לי בהט אמלתיך אבל מיפות אין רגילות לתרום ולכך לא היה לו לתרום בשום ענין מהם בלא ישותו:
ס ך זוטרא לא אכל • וא״ה ואמאי לא אכל האמר רבא פרק הגוזל בתרא )ב״ק לף קיש•( אריסא מלנפשיה קא זבן ויש לומר רהתס שהביא
האריס מבית רמסתמא ממה שהגיע לחלקו מביא אבל הכא שהביא מן הפרלם היה תושש מר זוערא שמא בשעת חלוקה לא יאמר
לבעל הפרדס תעול כנגד מה שנתתי להם ורב אשי לא היה חושש לזה ולכך אכל קודם שבא מרי בר איסק משוס דאריס מדנפשיה קא
יהיב דאין לומר שהיה סומך שיתרצה מרי בר איסק כשידע דהלכה כאביי ואע״ג דהשתא ניתא ליה מעיקרא לא הוה ניתא ליה :
איסורא
י:

עין משפט
נר מצוד•

:

הגהות הנר״א
]א[ גמ׳ ס״נ מסתברא.
נ״ב גירשת הרמב׳ס
ותסברא והא אתם כוי
ור״ל ואמאי צריכי! לכלך
אצל יפות הא שלומו
כמותו אלא הביע כוי
וכל זה לתימן דרבא כאן
אבל א״צ לכ׳ז דמצוה
שאני במיש בקדושין נב
ב׳ ועי׳ סוסי שס דיה
אס כוי וא״כ צ״ל בו׳
ואזלי לשימתייהו שכתבו
כאן דיה ה״גכו' וליג
כוי)ועמ״ש רבינו ביו״ד
סי׳ של״א ס״ק ע״ו(:

