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הגהות הב״ח
)א( תום׳ ל״ה אלו וכו׳ אס
אין נו סימן .נ״נ ע״ל לף
כג סוף ע״א:

הגהות הגר״א
]א[ גמ׳ קנ שומשמין נוי.
נ״נ גירסת הרמנ״ס
שומשמי וממרי ורמוני מאי
מיקו ור״ל מני וג׳ מינים:

כא.

א ל ו מציאות שלו :כריכות כרה״ר .ככריכות דוקא מפליג כין
דשיילינן להו .אם ראו הפרעון .ואס לאו נאמן המלוה לומר שלא
רה״ר לרה״י משוס ללמ״ל )לקמן כב (:סימן העשוי לילרס
נכתכ אלא להיות מוכן לכשיפרע :עדי קיום .שכתכו הנפק לכי
דינא לא מקיימי ליה אלא א״כ פרע :סמפון שיש עליו עדים .הוי סימן ומקום הוי סימן מיירי הכא דליכא סימן ומקום נמי לא
כעדי קיום מוקמינן לה :יתקיים בחותמיו .ואפי׳ יוצא מפחת יד הוי סימן כרה״ר משום דמנשספי וכרה״י הוי מקום סימן וחייכ
מלוה כשר :אין עליו עדי קיום.
להכריז ומיידי דאשכח דרך המוח
וככרוח של נחחוס ועיגולי דכילה
אכל עלים חתומין עליו :ויוצא מחחת *דשיילינן להו לסהדי אי פרוע אי לא פרוע
אין כהס סימן והוי שלו אף כרה״י
ידי שליש .שאין הלוה מוציאו ולא ת״ש םמפון שיש עליו עדים כשר ב מאי
המלוה אלא שליש שכיניהם נאמן:
ומיירי דמצא דרך נפילה ולכך לא
או שיצא אחר חיהום שערות .שיצא עדים עדי קיום הכי נמי מםתברא מדקתני
הוי מקום סימן וא״ח אמאי נקט
לפנינו כשהוא כחוכ כשטר חוכ סיפא ושאין עליו עדים פסול מאי אין עליו
כריכוח דאשכח דרך הינוח טפי
אחר החתימה כשר :דהא הימניה עדים אילימא דליכא עלויה עדים כלל
משאר לאיירי לרך נפילה וי״ל
מלוה לשליש .דעל כרחך אין צריכא למימר דפסול אלא לאו עדי קיום
רכריכוח איילי ליקירי אינון לא הוה
שיפלו שלא מלעת אלא כשעומל לפוש
כותכ שוכר אלא מלוה והוא מסרו גופא א ( םמפון שיש עליו עדי׳ יתקיים בחותמיו
ליד השליש:
מניח לארז ושכחס שם וככרות של
אין עליו עדים גויוצא מתחת ידי שליש או
כעה״כ יש להן סימן לכעלי כתיס
י שיוצא לאחר חיתום שטרות בשר יוצא
הדרן עלך שנים אוחזץ
רגילים לעשות סימן כככרותיהן ולכך
מתחת ידי שליש דהא הימניה מלוה לשליש
אלו מציאוח .מלא פירוס מפוזרין.
אפילו כרשות הרכים חייכ להכריז
נתייאשו הכעליס מהן כדאמר יוצא לאחר חיתום שטרות נמי דאי לאו
לסימן העשוי לילרס הוי סימן וציכורי
דפריע לא הוה מרע ליה לשטריה:
מעות ופירות להוי מקום סימן אף
כגמרא והפקר הן :מעות מפוזרות.
כרה״ר כלאמר לקמן משוס ללא שייך
הואיל ואין להס סימן ניכר איאושי
כהו מנשתפי ואס תאמר כריכות
מיאש והוו להו הפקר .וזהו טעם
כרה״ר למיידי לרך הינוח היאך
כולם :כריכוס .עומטס קטנים כמו אלו מציאות שלו ואלו חייב להכריז אלו
לוקחם הא אמרינן לקמן י״ ספק
מאלמים אלומים ומתרגמינן כירושלמי
מציאות שלו ה מצא פירות מפוזרין
הינוח לא יטול וכל שכן וראי הינוח
מכרכן כטכן )בראשית ל  : 0ברה״ר .י מעות מפוזרות ׳כריכות ברשות הרבים
וי״ל לה״מ כשמצא כמקום מוצנע
שהכל דשין עלייהו ואם היה סימן ״ועגולי דבילה ככרות של נחתום ״מחרוזות
ומשחמר ללא יטול)א( אם אין כו סימן
נקשר עליהן הרי הוא נשחת :של
נחסום .כל ככרוח הנחחומין שדן של דגים וחתיכות של בשר וגיזי צמר
ואס יש כו סימן נוטל ומכריז ולמ״ל
אכל ככרות של כעל הכית יש כהן הלקוחין ממדינתן ואניצי פשתן ולשונות
)לקמן מ  0סימן העשוי לילרס לא
סימן :ממדינתן .כמות שהן גזוזות של ארגמן הרי אלו שלו ״דברי רבי מאיר
הוי סימן ומקום נמי לא הוי סימן
כשאר כל גיזת המדינה לאפוקי הכאות ר׳ יהודה אומר י>כל שיש בו שינוי חייב
מייד ככריכות שיש כהס סימן ולכך
כרה״י מכריז וככרות של נחתום
מ ט ת האומן כדקתני סיפאי( :אניצי להכריז כיצד ט מצא עגול ובתוכו חרם
ושאר למתניתין לית כהו סימן ולכך
פשתן .טשט״א כל׳ אשכנז וכמקומינו ככר ובתוכו מעות רבי שמעון בן אלעזר
אף כרה״י הס שלו וככרות של כעה״כ
פופי״ר :ולשון של ארגמן .צמר סרוק אומר כל כלי אנפוריא אין חייב להכריז:
שיש כהס סימן חייכ להכריז אף
ומשוך כמין לשון וצכוע ארגמן גמ׳ מצא פירות מפוזרין וכמה א׳׳ר יצחק קב
כרה״ר לאין עשוי לילרס משוס לאין
ומצויין הן :מצא עיגול .של דכילה:
אנפוריא .כגמ׳י( מפרש :גמ׳ וכמה .בארבע אמות היכי דמי אי דרך נפילה
מעכירין על האוכלין וכולה מתני׳
2
חשוכ פיזור :קב .מפוזר כארכע ׳אפילו טובא נמי ואי דרך הינוח אפילו
מיירי כין לרך נפילה כין לרך הינוח
אמות אכל כג׳ אמות לא הוי פיזור בציר מהכי נמי לא א״ר עוקבא בר חמא
וא״ת כריכות אי לרך נפילה היא אם
כן אינו יולע היכן נפלו וכרשות
וטעמא מפרש ואזיל :אי דרך נפילה .לבמכנשתא דבי דרי עסקינן מ ק ב בארבע
היחיל אמאי צריך להכריז הא מתייאש
אס מצאם דרך נפילה שיש לדעת אמות דנפיש טרחייהו לא טרח איניש ולא
שסכור כרה״ר נפיל ד״ל לאע״פ
שלא הונחו שם מדעת אלא נפלו :הדר אתי ושקיל להו אפקורי מפקר להו
שאינו יודע לכוין המקום יודע הוא
אפילו מובא .מקכ נמי דטון דאין בציר מהכי טרח והדר אתי ושקיל להו ולא
או
הרכים
נפל כרשות
אם
כהן סימן איאושי מיאש :ואי דרך
היגוח וכוי .עחיד לחזור וליטלן :מפקר להו בעי רבי ירמיה חצי קב בשתי
כרשות היחיד:
במכנשתא דבי דרי .כשעת אסיפת אמות מהו קב בארבע אמות טעמא מאי
וכמה א״ר יצחק קכ בארבע
גרנות וכאן דשן כעליהן ונשאו את משום דנפיש טרחייהו חצי קב בשתי אמות
אמות .צריך לומר דרכי
העיקר ונותרו אלו :נפיש ערחייהו .כיון דלא נפיש טרחייהו לא מפקר להו או
יצחק גופיה כעי וכמה דאי גמרא
כעי מאי כעי וכמה לוקי דרך נפילה
לקבצן :בציר מהכי .אם היה פזורן דלמא משום דלא חשיבי ? ( וחצי קב בשתי
ואפילו טוכא כדפריך גמ׳ כחר הכי
כפחות מכן :משום דלא חשיבי .אמות כיון דלא חשיבי מפקר להו קביים
אלא מדכרי רכי יצחק הוא ורכי יצחק
עליה קכ פירות לטרוח עליהן טורח בשמונה אמות מהו קב בארבע אמות
לא כעי לאוקמי דרך נפילה ואפילו
ק י ן של ארכע אמות :שומשמין .טעמא מאי משום דנפיש טרחייהו וכ״ש
טוכא משוס דסכר כאכיי דיאוש שלא
דקין מאד ויש טורח כקיכוצן יותר
מחטין אכל דמיהן יקרין :המרים קביים בשמונה אמות כיון דנפישא טרחייהו
מדעח לא הוי יאוש אלא מוקי לה
ורמונין גסים הן ואין טורח כקכוצן :טפי מפקר להו או דלמא משום דלא חשיבי
כמכנשתא דכי דרי שהניחם שס
וקביים בשמונה אמות כיון דחשיבי לא
מדעת וכה״ג איכא כפירקין )לף ל(:
יאוש
מפקר להו  mקב שומשמין בארבע אמות
דכעי ולעולם אמר רכ יהודה כו׳
לצריך לומר לרכ יהודה אמר ולעולם
מהו קב בארבע אמות טעמא מאי משום דלא חשיבי ושומשמין כיון
וכן כפרק לא יחפור <כ״ 3ל ף כ  : 3ושם
דחשיבי לא מפקד להו או דלמא משום דנפיש טרחייהו וכ״ש שומשמין
ל ״ ה וכמה( גכי מרחיקין מן החלונות
כיון דנפיש טרחייהו טפי מפקר להו קב תמרי בארבע אמות קב רמוני
לקאמר וכמה אמר רכ ייכא כמלוא
בארבע אמות מהו קב בארבע אמות טעמא מאי משום דלא חשיבי קב
רוחכ חלוףי( :חצי קב כשתי אמות
תמרי בארבע אמות קב רמוני בארבע אמות נמי כיון דלא חשיבי מפקר
מהו .תימה הלא קכ כארכע אמוח
להו או דלמא משום דנפישא טרחייהו וקב תמרי בארבע אמות וקב רמוני
הוי נמי חצי קכ כשתי אמות ומאי
בארבע אמות כיון דלא נפיש טרחייהו לא מפקר להו מאי נ תיקו :איתמר
קמכעיא ליה וי״ל כיון לליכא אלא
חצי קכ ילקוט כיון שאין לו טורח
יאוש
לגמור אכל קכ כארכע אמות יש לו טורח ללקוט הכל ואין מלקט כלל אי נמי קכ כארכע אמוח מרוכעין הוי חצי קכ כשחי
אמות רוחכ וארכע אמות אורך והכא כעי חצי קכ ככ׳ אמות על כ׳ אמות:
ללט

הדרן עלך שנים אוחדן

יב

עין משפט
נר מצוה
ק ע ו א ב מיי׳ פט״ז
מהלכות מלוה ולוה
הלכה ט סמג עשץ צד
טוש״ע ח״מ סי׳ סה סעיף
ק ע ז ג מיי׳ שס הל׳ מ
טוש״ע שס סעיף
יט:
ק ע ח ד מיי׳ שס הל׳ י
טוש״ע שס סעיף
כ:
א ה מיי׳ פט״ו מהלכות
גזילה ו א מ ה הל׳ ח
סמג עשין עד טוש״ע ח״מ
סי׳ רסכ סעיף : r
ב ו מיי׳ שס סט״ז הל׳ כ
טוש״ע שס סעיף ו:
ג ז מיי׳ שס פט״ו הל׳ n
טוש״ע שם סעיף ט:
ד ח מיי׳ שם טוש״ע שס
סעיף ו:
ה ט מיי׳ שס הלכה יא
טוש״ע שם סעיף טו:
ו י כ מיי׳ שם הלכה ח
טוש׳׳ע שם סעיף :1
ז ל מ נ מיי׳ שם הל׳ ינ
סמג שם טוש״ע ח״ס
סי׳ לס סעיף ז:

לעזי רש״י
ר י ש ט ״ א ]רישטי׳׳ש[.
אגודות פשתן סרוק.
פופי״ר ]פופידי״שן.
אגודות פשתן סרוק.

רבעו חננאל
שיש עליו עדים כשר.
ופריק מאי עדים דקתני
עדי קיום הכי נמי
מסתכרא וכוי .גופא סמפץ
שיש עליו עדים יתקיים
בחותמיו .אוקימגא יתקיים
מחותמיו אם מעידין
שפרעו בפניהם .אין עליו
עדים כלומר אינם יודעין
העדים לא סמכינן עליה
ואם יוצא מתחת ידי שליש
ואמר השליש שודאי פרע
הלוה למלוה מיגו דאי
בעי השליש למיתביה
ללוה כי אמר פרעיה
מהימן .וכן אם נמצא
זה הסמפון כתוב בשטר
חוב עצמו אחר חתימת
עדי השטר כשר דאי לאו
דפרעיה לא הוה מרע
ליה לשטריה:
הדרן עלך שנים אוחד;
אלו מציאות שלו ואלו
חייב להכריז מצא פירות
מפודרין וכוי .אמר רבי
יצחק קב מפוזר בד׳ אמות
ומקשי׳ עלה אי דרך נפילה
אשכחינהו אפי׳ יותר מקב
שלו הן .אי דרך הנחה
אשכחינהו אפי• פחות
מקב לא יגע בהן ופריק מר
עוקבא מתני׳ במכנשתא
דבי דרי עסקינן .א(
הגרנות כשמכבדין הגורן
כשעה שמניפין תתבואה
מן הגורן אם מצא כשיעור
קב פירות מפוורין בגורן
ברחוק ד׳ אמות לא
טרח איניש למכנשינהו
ומפקר להו לפיכך הן
שלו .אבל קב בפחות
מד׳ אמות לא מפקד
להו הלכך לא שקיל .הא
דתנן וציבורי פירות ומקשי
ופרקי תני וציבור פירות
אינון ואיפשיט דמנין הוי
סימן .אבל מקום לא
א( אולי צ״ל פי׳ נשעה אסיפת
הגרנות כשמכנלין.

