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 א"שליטמאיר קפל� ר "שיעור מאת הג, מראה מקומות

 קני� חצר באבידה ובעומר השכחה בעני� � .בבא מציעא יא

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

זכתה " זכתה לי שדי " בעל השדה אמרדוקא א�,  משנתינו שא� צבי שבור עבר בשדהוהלמה נקט •
אפילו א� לא אמר ) מדי� חצר( לו ותל אד� קונ שמותא' אמות משמע דד'  הא לעיל לעני� קני� ד?לו

 !  כלו�

 בצדה בעל  כיו� שאינו עומדהא? קנות אפילו כשאינו עומד בצדההאי� מהני חצר המשתמרת ל •
מציאה אי� ל שהרי , וג� משו� שליחות לא מהני,)דאינו סמוכה לו כידו( לא מהני מדי� יד כרחה

 ! של בעל הממו�� שלוחוני ובע,ו לבעל החצרקנותה לוחו שלהחצר שיעשה בעלי�

העומר שלו ' בעומר השכחה מעול� היהא ? שכחה לדי� קני� חצרעומר הדיני ' האי� מדמה הגמ •
דכל ,  משכחת שכחהלעול� לאכ "א, וא� שיי� קני� חצר בעומר השכחה? ואינו צרי� לקנותה כלל

 !קנה לו חצרו א� שלא מדעתושעומד בצד חצרו 

 יש לו נוטלני שוכח אני נת מה שאמל ני קוצר עשהאומר הרי שהטע�  מבואר) במסכת פאה(ב "ברע •
י הא א, הני תנאי בזהיד ש" מאי ס,ע"וצ.  בתורהתובשכה מל  משו� דהוה מתנה עשכחה הוא

בעל כרחו עשה מעשה קצירה נ  כברדהרי, י תנאו" לבטל הקצירה ולעשותו כאילו לא קצר עפשרא
 ! בקצירתו כללולא פגע תנאו

 
 
אחר צבי ,  ראה אות� רצי� אחר מציאהמשנה", ל"וז, .יאגמרא בבא מציעא ו ה משנ.1

או שהיו , היה צבי ר� כדרכו.  זכתה לו�זכתה לי שדי : ואמר, אחר גוזלות שלא פרחו, שבור
 .  לא אמר כלו��ואמר זכתה לי שדי , גוזלות מפריחי�

דאמר רבי , יה שדהוותקני ל. והוא שעומד בצד שדהו:  אמר רב יהודה אמר שמואלגמרא
אבל , הני מילי בחצר המשתמרת! חצרו של אד� קונה לו שלא מדעתו: יוסי ברבי חנינא

 ". לא�אי לא ,  אי��עומד בצד שדהו אי , חצר שאינה משתמרת
 

  ."דעכשיו היא משתמרת על ידו", ל"וז, אי עומד בצד שדהו אי� ה"ש� ד' י בגמ"ורש
 

לעיל '  כדאמרי,ג דלא אמר זכתה לי דזכתה לו"ראה אענ" ,ל"וז, זכתה לוה "ד  ש�' ותוס
 ואי� לומר דהת� היינו משו� דנפל לו עליה ,אי תקו� רבנ� דלקני כי לא אמר מאי הוי.) ד� י(

דגלי בדעתיה שרוצה לקנות אבל הכא מי יימר דרוצה לקנות דאדרבה משמע לעיל דאי לא 
חנינא חצרו של אד� קונה לו ' סי ברג דלא אמר אקני ועוד דאמר רבי יו"נפל קנה טפי ואע

 והכא נקט משו� סיפא דאפילו אמר כיו� דר� ,ג דלא אמר קני"שלא מדעתו אלמא אע
  ."כדרכו לא קני

 
 זכתה לי ילה  למ,מלתא'  תמי.ואמר זכתה לי שדי זכתה לו שדה", ל"וז, ש�א "ריטב. 2

וכיו� "אמות ' � לעיל גבי ד וכדאמרינ,בלאו הכי נמי כיו� שחצרו של אד� קונה לו' שדי אפי
נ דבלאו הכא זכי אלא משו� " ויש מתרצינ� דאה". אקני מאי הוי אמרדתקו� רבנ� כי לא

 ,פ דאמר תזכי לי שדי לא אמר כלו�"בצבי ר� כדרכו ובגוזלות פורחי� אעד' סיפא נקטי
תזכי אמר ' לא נהירא דבגוזלות מפריחי� פשיטא דאפי' ומי. בלאו הכי זכה' אבל ברישא אפי

 אלא ודאי , לא אצטרי�כיהשו� מ]ו[לי חצרי לא אמר כלו� כיו� דמפריחי� ה� והולכי� לה� 
ל דדוקא דאמר זכתה לי הא לא אמר הכי לא זכה והיינו "מילתא כפשטה וכ� פירש רבינו ז

 ואשתיק ]המציאה) [המעשה(טעמא דבעינ� דלימא הכי דכיו� דחזי דאחרי� רצי� אחר 
זכה לו חצרו ואי� ספק דאי לא בעי דלא זכי ליה דאי� חצרו של אד� נראה דהוא לא בעי דת

 אבל לעיל הא , דוקא א� אמר זכתה לי הא לאו הכי לא זכתהכיהשו�  ומ,זוכה לו על כרחו
או אחר הלקט הילכ� ' דלזכי שהרי הוא מחזר אחר המציא' מגלה בדעתיה דאיהו ניחא לי



למימר דגלי ' ג דנפל לו עליה בעי" רבנ� ואעכי לא אמר אקני זכה כיו� דתיקו�' אמר דאפי
אמות לא ניחא ליה דלקני ובמסקנא לא קאי הכי ' אדעתיה דבנפילה ניחא ליה דלקני בד

 קונה לבעלי� )משמרת(אינה )ש( ויש סבורי� דחצר .לעיל' בלאו הכי קנה וכדאי' אלא אפי
 דאמר ]ולעיל) [דלעיל( , כשיאמר תזכי לי שדי וחצרי כפשטא דמתניתי�]אלא) [אבל(לעול� 

 , משו� דנפל לו עליה וגלי אדעתיה דבעי לזכות בה]היינו) [הרי(כי לא אמר תקני מאי הוה 
 ".עומד בצד שדהו' גילוי הדעת צרי� אבל בלאו הכי לא קנה ואפי' דאמר

  
שלא  חצירו של אד� קונה לו", ל"וז ,'חז הלכה "� הלכות גזלה ואבדה פרק י"רמב. 3

בחצר  במה דברי� אמורי�, א של בעל החצרה בה מציאה הרי הימדעתו וא� נפל
המשתמרת אבל בשדה וגנה וכיוצא בה� א� היה עומד בצד שדהו ואמר זכתה לי שדי זכה 

וכ� ארבע . וא� אינו עומד ש� או שהיה עומד ולא אמר זכתה לי שדי כל הקוד� זכה, בה
עה המציאה לתו� ארבע אמות גיוא� ה, אמות של אד� שהוא עומד בצד� הרי אלו קוני� לו

   ".זכה בהשלו 
 

 ובגמרא , משנה מפורשת.'א בחצר המשתמרת אבל בשדה וכו"בד", ל"וז, ומגיד משנה ש�
 וכ� , עומד בצד שדהו ושיאמר זכתה לי שדי,ש דבעינ� תרתי בחצר שאינה משתמרתפיר

 אבל ,ל"פרשי� זמוכיח פשט המשנה וגמרא וכ� מפורש בפירוש בירושלמי וכ� פירשו רוב המ
ה לא "ואמר זכתה לי חצירי קנה לאו דוקא דה' ל חולק ואמר דכי קתני מתני"א ז"הרשב

אמות דרבנ� קונות אפילו ' אמר כיו� דעומד בצד שדהו ומשו� סיפא נקטה וראייתו דכיו� דד
אמות '  דאלימא קנייה דדיראהנא ול. ש חצירו דאורייתא כיו� דעומד בצד שדהו"לא אמר כ

  ."פני שהוא יכול לנטות עצמו וליטלה וכ� עיקרטפי מ
 
כי עומד בצד  ראה אות� רצי�ה "ד) �"בדפי הרי: ד� ה ( כא��"על הרינימוקי יוס�  .4

 דהא ,וחצר המשתמרת דלא בעינ� שיהא עומד בצד שדהו צריכא טעמא", ל"וז ,שדהו אי�
 וג� לא מטע� ,מ�עומדת בצד חצרה כדלק' לאו משו� יד הוא דמהני כמו בגט דהת� בעי

כ נעשה שלוחו של "א לזכות לחבירו מתורת שליחות אא"ל שא"ר ז"נ ב"הר' שליחות כדפי
 ולא שיי� למימר בחצר כדאמרינ� ,בעל הממו� ובמציאה ליכא בעל הממו� שיהא זה שלוחו

ל דאיכא "ר ז" וכתב הרנב.גבי מגביה מציאה לחבירו דמיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה
 שא� מה שבא לידו כי ניחא ליה ,ל שהיא משתמרת למי שהוא זכות לו כידו היאלמימר דכ

 מה שאי� כ� לעני� גטי� דכיו� דלא ,דליקני בחצר המשתמרת הוא נותנו ויד אריכתא היא
ניחא לה דתקנה חצר המשתמרת אינה כידה שמה שהוא חובה לאד� כשהוא בידו אינו 

 ."נותנו בחצר המשתמרת אדרבה מוציאו ממנה
 
 � אי עומד בצד שדהו ומנא תימרא דחצר שאינה משתמרת", ל"וז, . בבא מציעא יא גמרא.5

היה עומד בעיר ואומר יודע אני שעומר שיש לי בשדה פועלי� : דתניא,  לא�אי לא , אי�
 ושכחת עמר )ד"דברי� כ( תלמוד לומר �יכול לא יהא שכחה , לא יהא שכחה, שכחוהו

 אלמא הוי �אמרת יכול לא יהא שכחה : הא גופא קשיא. ולא בעיר, בשדה בשדה ושכחת
אלא לאו הכי ! אלמא לא הוי שכחה, ונסיב לה תלמודא בשדה ושכחת ולא בעיר, שכחה
,  מאי טעמא, אי� שכחה�זכור ולבסו� שכוח , חה הוי שכ�שכוח מעיקרו , בשדה: קאמר

 הויא �לו זכור ולבסו� שכוח אפי,  אבל בעיר,וזכתה ליה, יה חצרו הויא ל�דכיו� דקאי גבה 
 ." דליתיה גביה דלזכי ליה� מאי טעמא ,שכחה

 
 שהנחתיו ש� מדעתי וסמכתי על הפועלי� .ומר שיש לי בשדהע", ל"וז, י ש�"ורש

 .שיביאוהו ופועלי� שכחוהו

 בעוד האיש בשדה עומר השכוח מעיקרו .'אלא לאו הכי קאמר בשדה שכוח מעיקרו כו
שכחו על ידי ל הוי שכחה אבל זכור שהניחו ש� מדעתו ולבסו� ששכחו הוא תחילה לפוע

 .פועלי� לא הוי שכחה
 והכי קא ,' משנכנס לעיר אפילו זכור ולבסו� שכח הוי שכחה דליתיה גביה כו.אבל בעיר

ל בשדה ושכחת בעוד� בשדה הוא דבעינ� "נסיב ליה תנא לתלמודיה יכול לא יהא שכחה ת
 ."שא� שכחת פועלי� עושה אותה שכחהנ� ושכחת דשכחתיה אתה ולא בעיר לא בעי



 
 שקאי גביה וא� א� .ולא שכחו", ל"וז, ז"נאות ' ה פרק פאה  עקיבא איגרתוספות רבי. 6

כ לא הוה שכחה כיו� דבשעה ששכחוהו פועלי� היה מתחיל שמה השכחה עדיי� "שכחו אח
, קד� שכחת פועלי�ב "ב באותו שעה זכתה לו שדהו ובעי שהיה שכחת בעה"היה זכור לבעה

 .מ"ק דב"כ� מבואר בסוגיא דפ, דבשעה שהתחיל לחול עליו ש� שכחה לא זכתה לו שדהו
משמע דשכחת , ב"ג דלא שכחו בעה"ב בעיר הוה שכחה אע"ב דא� בעה"� הרעיומה שסי

הסוגיה לא משמע כ� דאמרינ� ש� אבל בעיר אפילו זכור ולבסו� ' אבל ל, פועלי� הוי שכחה
מ ש� בש� "כ להדיא בש"וכ, ב"פ סו� שכוח להבעה"משמע דבעינ� עכ, חשכוח הוי שכו

ודלא , ל" הנס"שנא דהשי� העתיק ל"י אבוהב ושארי פוסקי� כול� וכ� ברמב"� ומהר"הר
 והא ב לבסו� הוה שכחה"לו לא שכחו בעהב בפשטות דבעיר אפיח שכת"כהפרי חדש בסמ

ואשתמטתיה כל ,  לא מהנידנקיט בסוגיא ולבסו� שכוח לרבותא דבשדה אפילו זה
 ."ל"הפוסקי� הנ

 
 �והניחו על גבי חבירו ושכחו , עומר שהחזיק בו להוליכו לעיר", ל"וז, .סוטה מהגמרא  .7

שניה� : רבי שמעו� ב� יהודה אומר משו� רבי שמעו�; והעליו� אינו שכחה, התחתו� שכחה
עד כא� לא פליגי אלא ; � מפני שהוא צ�והעליו� ,  מפני שהוא טמו��התחתו� , אינ� שכחה

   ".כיו� דאחזיק ביה זכה ביה, שאני הת�.  דברי הכל לא הואי שכחה�אבל בעליו� , בתחתו�
 

א בבברו כדאמר  דבעינ� שכוח מעיק,ותו לא הוי שכחה", ל"וז ,זכה ביה ה" די ש�"ורש
  .".)ד� יא( בפרק קמא ציעאמ

 
פירוש זכור בשעה שהשכחה ", ל"וז ,זכור ולבסו� שכוח ה"ד. בבא מציעא יא' תוס. 8

 ושכוח מעיקרו הוי כששכחו הפועלי� ,מתחלת שכבר שכחוהו פועלי� ולבסו� שכח ג� הוא
 אבל מה שהוא זכור בשעה שהפועלי� זוכרי� אי� זה זכור ולבסו� שכוח ,שכח ג� הוא

  ." יזכה לי שדיכ לא תמצא שכחה לעול� דכששדהו מלאה עומרי� יאמר"דאל
  

, ל"וז, �"בצת ש� בש� הרשיטה מקו. 9
דכל שבעל הבית זכור ועומד בשדה כ "ת א"וא"

 עקרת תורת שכחה כל שבעל ,זכתה לו שדהו
השדה עמד בה מתחילה שהרי מתחילה לא היתה 

 יש לומר דכל שלא ,כא� שכחה וזכתה לו שדהו
היתה כא� שכחה כלל לא שכחת בעל השדה ולא 

ילו שכחת פועלי� אי אפשר שתזכה לו שדהו ואפ
באומר תקנה לי שדי דהא ממונו הוא ורחמנא 
אפקריה לכשישכחנו אבל הכא כיו� ששכחוהו 

לי� כבר נכנס לכלל שכחה דלעול� אינה עפו
שכחה עד שישכחוהו בעל השדה ופועלי� 

וכיו� שנכנס לכלל ' כדאיתא במסכת פאה פרק ו
שכחה הרי הוא כאלו יצא מרשותו של בעל 

יי� לא נגמרה השדה ועניי� לא זכו לפי שעד
 ולפיכ� כשעומד ,שכחה זו עד שישכח בעל השדה

 .בצד שדהו זכתה לו שדהו כזוכה מ� ההפקר
וקשה לי א� כ� בשדה שכוח מעיקרו דהויא 

ו� שקדמה שכחת שכחה היכי משכחת לה שכי
לי� משישכח בעל השדה עבעל השדה לשכחת פו

בא לכלל שכחה ולא נגמרה עד שישכחוהו פועלי� 
אלא . זכתה לו שדהו דהא איתיה גביהוביני ביני 

מכא� נראה לי דשדה שאינה משתמרת אינה 
קונה לו למציאה שאינו יודע בה אפילו עומד 

 דכיו� דשדה זו מצד עצמה אינה ,בתוכה
משתמרת א� מפני שעומד בתוכה אינה 
משתמרת למה שאינו יודע שהוא בה הילכ� כל 
שקדמה שכחת בעל השדה לשכחת פועלי� אי 

שתזכה לו שדהו כיו� שלא היה יודע בה אפשר 
 .עד כא�. וכמו שכתבתי במשנתנו

ל דכתב במשנתנו דוקא "וא� תאמר לפי שיטתו ז
 באומר זכתה לי שדי אבל א� לא אמר לא זכה

 א� לא אמר זכתה לי , למאי נפקא מינה]וא� כ�[
 ,שדי לא זכה אפילו שיודע שיש בתוכה מציאה

א� על גב דלא ואי בשאמר זכתה לי שדי זכה בה 
ידע דהא מ� הספק אמר זכתה לי שדי וכיו� שיש 

ובשלמא לשיטת , בתוכה מציאה ודאי קנה
ויש לומר דעד כא� לא אמרינ� . התוספות ניחא

דבעינ� שיאמר זכתה לי שדי אלא במציאה 
 אבל במציאה שאינה מתגלגלת כגו� ,המתגלגלת

ל דאפילו "ארנקי או עומר השכחה מודה הוא ז
 ."ו" נררבהרי ומ. ו� זכתה לו שדהולא אמר כל

 
א� אמר הרי אני קוצר על מנת מה שאני שוכח " ,ל"וז, א"משנה י' משנה פאה פרק ו. 10

 ."אני אטול יש לו שכחה
 

דמתנה על מה ", ל"וז, על מנת מה שאני שוכח אני נוטל יש לו שכחהה " ש� דב"עובר
 ."שכתוב בתורה ותנאו בטל



 
א למ לו יהיה דבע, צור� לזהקשה לי דמה", ל"וז, ט"ס ש� אות ותוספות רבי עקיבא איגר

תנאי שבא� לא יתקיי� התנאי לא מעשה על השעושה  הא תנאי שיי� רק תנאו קיי�
אבל הכא ע� מי מתנה ומה שיי� . נאיתל כמו מקדש ומגרש ומוכר ע, יתקיי� המעשה

 , יהיה הקצירה קצירהדאי� שיי� לומר דא� לא יתקיי� התנאי לא, לתלות קצירה על תנאי
 ." ע"וצ
 

העומר ששכחוהו " א, ל"וז, ג"כ, ב"כ', � הלכות מתנות עניי� פרק ה הלכה א"רמב. 11
שכחוהו אלו ואלו , שכחו בעל השדה ולא שכחוהו פועלי�, פועלי� ולא שכחו בעל השדה

, אינה שכחה עד שישכחוהו כל אד�, והיו ש� אחרי� עוברי� ורואי� אות� בעת ששכחוהו
 . ואפילו עומר הטמו� א� נשכח הרי זה שכחה

כח איל� בי� האילנות אפילו היה בו כמה סאי� פירות או ששכח שני אילנות הרי ה� והש כב
 .שלשה אינ� שכחה, שכחה

 כגו� שהיה עומד בצד הגת או ,במה דברי� אמורי� באיל� שאינו ידוע ומפורס� במקו� כג
 כגו� שהיה לו ש� ידוע ,או בשמו,  זיתי� הרבה כגו� שהיה עושה,או במעשיו, בצד הפרצה

אבל א� היה בו , כגו� זית הנטופה בי� הזיתי� שהוא נוט� שמ� הרבה או השפכני או הבישני
שנאמר ושכחת עומר בשדה עומר שאתה שוכחו , אחד משלשה דברי� אלו אינו שכחה

פ "חר זמ� ואעיצא זה שאתה זוכרו לא, לעול� ואי� אתה יודע בו אלא א� תשוב ותראהו
 . שלא תפגע בו מפני שהוא ידוע ומפורס�


