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  .כריתות ד� כד
פ "מה הדי� בהפרישו ע, "מתו� שלבו נוקפו גומר ומקדיש"ל דהמפריש אש� תלוי "לרבנ� דס

  ?הא� חוזר לחולי� או לא, עדי� והוזמו לבסו�
  

    ?מה הדי!  ?מה הטע�
  אלעזר' ולר, לרב יהודה אמר רב  חוזר לחולי!  1דאינו גומר ומפריש אלא מנסה להזימ�

  יוחנ!' רבא ולר/ לרבה   ירעה עד שיסתאב  2דמחמת הספק גמר והפריש

  
  ?הא� ה� הפקר, באופני� דלהל�, מה די� שור הנסקל ועיר הנדחת שהוזמו עדיה�

  

    ?מתי אמרינ! שכבר הפקיר  ?מתי אמרינ! שלא הפקיר
  בשור הנסקל  4כשמעידי� שאחר רבע את שורו  3כשמעידי� שהוא רבא את השור

  בעיר הנדחת  5בכל אופ!  לא אמרינ!

  
  ?מה הדי�, הנות� מתנה לחבירו ואמר הלה עליה בלשונות דלהל�

  

    אי אפשי בה   בטלה היא אינה מתנה
  לגירסא שלפנינו   וכל המחזיק בה זכה בה(דבריו קיימי�    והיא שלו(לא אמר כלו� 

 וכל ( 6דבריו קיימי�
  המחזיק בה זכה בה

  7 והיא שלו(לא אמר כלו� : בקרקעות
   והמחזיק זכה בה(� דבריו קיימי: במטלטלי�

  י"לגירסת רש

                                                           
כתב שהטע� הוא משו� שאינו סומ� אעדי� דהא יודע בעצמו שלא אכל ) ה באש� תלוי"ד(י "והנה ברש 1

יוחנ� ' ל לרבה ור"אי� ס, א� יודע בעצמו שלא אכל, וקשה. ל"עכ', וסבר מייתינא סהדי ומזמי להו וכו
 משו� !ועוד שהטע� שלא גמר והקדיש . קפו שיי� כא�דאיזה לבו נו, דכ� גמר והקדיש ומשו� דלבו נוקפו

ביד בנימי� ' ע(י "ומתו� כ� יש אחרוני� שהגיהו בדברי רש. ולא משו� שמחפש להזימ�, שיודע שלא אכל
 ).ומה שכתב הוא לפרש, מה שציי� בזה

2 �נאות דמנחת ק, לא דמי, והג� שמצאנו גבי מנחת קנאות שא� נמצאו עדיה זוממי� מנחתה תצא לחולי
אבל באש� תלוי .  וכיו� שנתברר תצא לחולי�!" א� חטאה או לא" אלא לברר עו� !לאו לכפרה היא באה 

 .מתו� שלבו נוקפו גמר ומקדישו, שבא לכפרה
3  �אינו מפקיר אלא כל שעה  ,  וכמו שלבסו" הוזמו העדי�!בזה אמרינ� דכיו� שהוא יודע שלא עשה כ

 .טורח לחפש עדי� להזימ�
, שלשיטת רבינו אפרי� שלא נאסר השור בהנאה ברובע ונרבע אחר מיתת�, )ה דאמרו"בד(' וסכתבו הת 4
אבל את , ל דמה שהפקיר כא� הוא רק את ההפרש שיש בי� כמה ששוה השור מחיי� לשווי הנבלה"צ

  . הנבלה עצמה ודאי לא הפקיר דהוא זכאי בה
 וכנראה שאחרי�  !ר הנדחת היא אחר רובה מ אומר דכיו� שדי� עי"מ, א� יודע בעצמו שלא חטא' דאפי 5

 .ולכ� א� הוזמו לבסו" העדי� כל הקוד� ומחזיק בעיר הנדחת זכה בה, מתו� כ� מתייאש ממונו, חטאו
 דבר יו קי ימי� וחוז ר ת  (דחזינ!  דהי כא ד אהנו  דבריו   , ל"על ר'  י שמכא! מ קשה  הגמ"ומפ רש ר ש 6

.   כ דבריו  קיימי� כ!  יהי ה הד י!" שגבמטלטלי�" אי אפשי"ה בא מר "כ ה"וא, המתנה לבעליה
  .אלא הי א הפקר, שג� כא! ה כוונה  שדבריו ק יימי � ולא חוזרת לבעליה' ומתרצת הגמ

ל מיירי דוקא במתנת מטלטלי� שבאה לידו והפקירה "דר, ל"שמדי� זה לא קשה על ר, י"וביאר רש 7
ת השדה אלא אינו חפ# הוא לא הפקיר א, אול� במתנת קרקע.  ולכ� הוי הפקר!" אי אפשר"כשאמר 

דבמטלטלי� א� אינו רוצה במתנה ואי� , .)ד" לב(א בגיטי� "וביאר הרשב. ד"עכ, שתהא המתנה קיימת
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  : כריתות ד� כד  
  ? הא� העבדי� אוכלי� בתרומה�" אי אפשי בה�"ואמר הלה , כתב נכסיו ועבדיו לחבירו כה�

  

    ?מה הדי!  ?ל"מה הטע� אליבא דר
  לתנא קמא  אוכלי� בתרומה   והמעוכב גט אוכל בתרומה(דהמפקיר עבדו צרי- גט שחרור 

  ג"לרשב  אינ� אוכלי�   1לש� מתנהדכיו! שמתחילה לא קיבל 
  

  
  ?מה די� הבשר בשריפה או בקבורה, אשמות דלהל� שנשחטו ונתברר שלא הוצרכו
  

    אש� תלוי  אש� ודאי קוד� זריקה  אש� ודאי אחר זריקה
  אלעזר' לר  2מחלוקת תנאי� הא� הוא בשריפה או בקבורה

  לרבה  4בשריפה  3מחלוקת תנאי� הא� הוא בשריפה או בקבורה

  לרב אשי  בשריפה  בקבורה  5שריפהב

  

                                                                                                                                                                                                   
כוונתו " אי אפשי"ומדלא עשה כ� ודאי כשאמר , היה מחזירה לאדוניה, כוונתו להפקירה לאחרי�

כוונתו שאינ ו " אי אפשי"יש לנו לומר דמה שאמר , אול� בשדה שאי� שיי� בו מעשה החזרה, להפקיר
אול� כיו� שכבר קיבלה לא יכול לעש ו ת , רוצה שתהיה מתנה זו קיימת אלא תהיה של בעליה הראשוני�

  . כ� ולכ� לא אמר כלו�
 וכיו ! שצו וח ל בסו�  אמר ינ! ש מתחילה לא (" ה וכיח  סופו  על תחילתו"ג ד אמרינ! "ל לרשב"ס 1

ג שהנות!  מתנ ה הו א על דעת שיקבלו או תה "רשב ועוד  סובר  , ו לא זכה ב מתנה רגע  אחת, רצה  בה
,  ג"ל מדברי   רשב"ולכ-  לא  קשה  על ר. וא�  לא מקבלי� או תה מ מנו ה רי ה י א חו זרת  אליו, ממנו

  .וכי ו! שכ ! הוי  הפקר, "אי אפשרי בה "כ אומר "ואח, ל מיירי  שכבר קיב ל"דר
-  אמר  גבי א ש� ה רי מי ד בס מו, אל עזר אי-  אמר  גבי א ש� תלוי  שהבשר ב שריפה' הוק שה לר 2

אלא  , ל שאי! ח ילוק בי! ה אשמות ולכול� יש די ! חול י! שנ שחטו בעזרה"וס . ודאי  שהבשר בקבור ה
ול דבריו  מה   שאמר בס יפא ג בי א ש� ודאי  . מי ש שנה  ברישא בש ריפה  לא שנה ב מציעתא ב קבור ה

ו כ ת ב ו   . ל שחולי! שנשחטו בעזרה בשריפה"ד דס"הוא כשיטת המ, אחר זריקה שהבשר בשריפה
דלרבנ! וד אי שיש חילוק בי! א ש� תלוי  , מ"א ה� אליבא דר"דכל דברי  ר) ה אלמא"ד(' תוסה

 .שגמר והק דישו  לבי!  אש� ודאי  שלא
דשניה� מיירי בא ש� ודאי ו אי-  אמר במציעתא שהוא בקבו רה  , הוק שה לרבה  המציעתא לסיפא 3

ל דחולי !   "אלא על כרח-  שמי ששנה המציעתא ס. ובסי פא לאחר זריקה אמר שהוא בזריקה
  .ל שחולי!  שנשחטו  בעזרה בשריפה"ומי  ששנה את הסי פא ס,  שנשחטו  בעזרה בק בורה

לא חשוב חולי! , א� נתברר  לבסו� שלא צרי- לו' ולכ- אפי, דכיו ! שלבו נו קפו גמר ומקדיש ליה 4
כ בא ש� ודאי  סובר   "מ שא.  שדי נ� ב שריפה(שנשחטו  בעזרה אלא כק דשי� שאירע לה� פסול 

, ו חשוב חול י! מ שו� דהוי  הק דש ב טעות, לי!  שנשחטו  בעזרה הו א ב קבור ההתנא הזה  דחו 
 . דמסתמא שלא היה  מקדישו א� היה יוד ע שלא צרי- לו

וכא!  כל ההקדש ,  והג � שבאמת מעיקר הד י! הו א בקבורה  דחול י! שנ שחטו בעזרה ה� בקב ורה 5
ויבו או לטעות ולומר  , מיחזי כקדשי�, מ כיו! שנודע הפסול רק אחר זריקה "מ. ל"היה  בטעות וכנ 

  . לכ! תיקנו  שישר� לאחר זריקה , וה� דינ�  בשריפה, שקדשי� שנפסלו נקברי�


