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  .מד �ד נדרי�

  ?כאיזה תנא יש לנו להעמיד את הברייתא דלהל�

  

  ,המפקיר שדהו :רישא  
  , ימי� יכול לחזור בו'גכל 

  מכא� ואיל� אי� יכול לחזור בו

  ,'וכו' תהא שדה זו מופקרת ליו� א :סיפא
  , בה יכול לחזור בוועד שלא זכ

   אי� יכול לחזור בוומשזכ

שהפקיר יצא מרשותוכ ,כרבנ� בקושיא
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  הפקר כמתנה עד שיבוא לרשות זוכה,יוסי' כר  

כרבנ�  כרבנ� לעולא
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יוסי' כר  ל"לר
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  יוסי' כר  

  

  :נדרי� ד� מד

  ?מה דינו בחיובי� דלהל�, המפקיר את כרמו

  

 לעני� לקט שכחה ופאה  לעני� הפקר  

  כשזכה בעצמו
 ")לשחר עמד ובצרו ("

 מדאורייתא פטור ומדרבנ� חייב:לרבנ�
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  מדאורייתא חייב ג� :יוסי' לר

חייב
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  פטור  פטור  כשזכה בו אחר
  

                                                           

1
הא , )זכה בה אחר' ואפי(ימי� הראשוני� עדיי� יכול לחזור בו ' כ בתו
 הג"� באור
 מדוע א"וביאר הר 

� וחוזרי� וזוכי� כדי להפטר מ� ריימפקוהוא משו� הרמאי� שהיו , לכאורה לרבנ� מיד יצא מרשותו
לא בעצמ�  ולפיכ
 הוצרכו לומר שא� יזכו בה� .אלא להערמה בלבדר� י ונמצא שלא היה הפק,המעשר

וא� שלא איכפת לנו , וג� אמרו שא� יזכו אחרי� לא נחשב כזוכי� מההפקר, יהו כזוכי� מ� ההפקר
מ א� נאמר שלגבי אחרי� כ� חשיב הפקר לא ישמעו לנו "מ, שיפסידו הרמאי� בזה שיזכו בה� אחרי�

דיאמרו כמו שכלפי אחרי� פטור כ
 , רו וזכו שלא נפטר מ� המעשרהרמאי� לדי� שנאמר שא� הפקי
, ימי� שחזינ� שהוא הפקר גמור' אבל אחר ג. ימי�' ולכ� הדי� הוא שלא חשיב הפקר כלל תו
 ג, כלפיה�

בזה הדי� שהוי הפקר , )דהרי מפחד שמא יזכה בזה אחר, דרמאי לא מפקיר לכל כ
 הרבה זמ� בלי לזכות(
 .בו בלי זכיה וג� פטור מ� המעשרולא יכול לחזור 

2
מ בסיפא שהפקיר רק לזמ� מסוי� כיו� אחד שבוע "מ, ל לרבנ� שמיד שהפקיר יצא מרשותו"וא� שס 

 אנ� סהדי שזה דעתו שאינו �ומזה ששינה מדר
 המפקירי� , שהוא הפקר שלא מצוי', אחד ושנה אחת וכו
 .כל זמ� שלא זכה בה אחר יכול הוא לחזור בוולכ� . רוצה שתצא מרשותו עד שיזכה בה אחר

3
יוסי הדי� הוא שכל זמ� ' הג� שלר, בלא זכה בה אחר' אפי) ימי�' אחר ג(והטע� שאינו יכול לחזור בו  

דהיינו שלא , "דלא לישתכח תורת הפקר"כדי , שלא נכנס לרשות זוכה הוא ברשות המפקיר עדיי�
דא� נאמר שתמיד יכול המפקיר לחזור בו ,  שאינו פוטרתשתכח ההלכה שהפקר פוטר מ� המעשר ויחשבו

וזה לא (יאמרו שהוא כמו כל מתנה שחייב המקבל להפריש מעשר מ� המתנה , עד שיגיע לרשות הזוכה
 ונמצא שמפריש �ויבואו להפריש מפירות הפקר על פירות טבל גמור אחר , )נכו� כי כא� היה הפקר הפוטר

 .עשרמ� הפטור מ� המעשר על החייב במ

4
ורק חכמי� חייבו משו� , ת פטור"ל שמה"וכ
 מעמיד עולא את הברייתא כדי� תורה ואליבא דרבנ� דס 

ולכאורה ג� ברייתא זו יש , יוסי' ל שמעמיד את הברייתא דלעיל כר"אול� לר. שחששו לרמאי�
,  הבעלי�הרי כל זמ� שלא הגיע לרשות זוכה לא יצא מרשות, קשה למה יהיה פטור, יוסי' להעמידה כר

ל שברייתא "נ מודה ר"דאה', ותירצה הגמ. וא� הבעלי� בעצמ� זכו לא יצא מעול� ליד הפקר ולמה פטור
  ).באופ� אחר' ובעמוד הבא תירצה הגמ (.זו היא דוקא אליבא דרבנ�

5
בא , יתירה" תעזוב"מ כיו� שלגבי לקט שכחה ופאה כתוב "מ, ג שהפקר פוטר מכל הדברי� הללו"דאע 

 . שזכה בעצמו במה שהפקיר שהוא חייב בדיני� אלולמעט היכא


