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 גרועים הרי אלו שלו בסימניםמדוע 

בהלכות השבת אבדה יש לסימנים שני תפקידים: א. הבעלים יכול לקבל את החפץ על פי הסימנים ולכן אינו  

מאבד בלבד ולא לקחתו לעצמו או לתתו א, שעל כתפיו מונחת האחריות לתת את החפץ למתייאש. ב. המוצ

 סימנים. צריך לסמוך על דרישת סימנים ולתת את החפץ לנותן הלזרים, רשאי ו

בפרק 'אלו מציאות' המשניות והגמרות דנות בסימנים מסוימים, האם הם מועילים והדין בהם "נוטל ומכריז"  

את האבדה, פירושה ששני התפקידים    דין בהם "הרי אלו שלו". הרשות ליטול לעצמואו שאינם מועילים וה

ד על פי סימנים אלו, ואף המאבד  מים בסימנים האלו: אין אפשרות להשיב את החפץ למאבהנ"ל אינם מתקיי

 מתייאש למרות הסימנים האלו. יש לברר מדוע בסימנים מסוימים אין כדי למלא את שני התפקידים. 

ד חפץ עם סימן מסוים מדוע בסימנים מסוימים לא  אם מישהו אומר שאיב -של השבת האבדה  תפקיד  לגבי ה

אומרת: "אמר את האבידה ולא אמר סימניה    )כח:( ב לו? לשאלה זו אפשר להקדים שאלה אחרת, המשנה  נשי 

ם מישהו אומר לא יתן לו", אי אפשר להשיב אבדה על פי סוג החפץ בלבד אלא נדרשים סימנים. ויש להבין, א

 נשיב לו על סמך כך?   שאיבד סוג חפץ מסוים מדוע לא

אמירת סוג החפץ   - כך. הם עצמם סוברים שהחשש הוא שמא משקר  י טעמים למעלים שנ   )כב: ד"ה אי( התוס'  

אינה מבררת מספיק שהתובע הוא המאבד האמיתי. אך בדעת רש"י הם מסבירים שהחשש הוא חשש טעות, 

היא האם אפשר שהמוצא יפרסם היכן   דו את אותו סוג חפץ. הנפק"מ שמביאים התוס'שמא שני בני אדם איב

גילות ששני בני אדם איבדו את אותו המאבד יאמר לו איזה חפץ איבד. לרש"י כן, כי אין ר מצא את האבדה, ו

 סוג חפץ באותו מקום, ולתוס' לא, כי ייתכן שמשקר. 

השקרן מכיר   -  : א. "מיחזא חזי" )עט.( מביא הרמב"ן בחולין  חשש שקר עצמו מתפצל לשני חששות שונים, כפי ש

השקרן    -ה"  הוא יודע לומר למוצא את סימניו. ב. "כסומא בארוב  את החפץ, וכששומע מחברו שאיבד אותו

מנחש בהצלחה את סימני החפץ. אפשר למצוא נפק"מ בין שני חששות השקר. מסתבר שהחשש לניחוש מוצלח 

יש גם חשש טעות(, ולא בסימנים נדהוא דווקא בסימנים רגיל ירים, לדוגמה לא מסתבר שהנותן  ים )שבהם 

זא חזי" בוודאי קיים בבהמה חמש רגליים אמר זאת על סמך ניחוש. אך חשש של "מיחבבהמה סימן שיש לה  

. נפק"מ הפוכה ניתן להעלות לגבי סימן מקום למ"ד דהוי סימן,  (ת אבדהכ"כ בספר "כתית למאור" על השב)  כזו

 .1של ניחוש כן קיים בזהלעצמו, אבל חשש כי אז היה לוקח אותו נראה שאין לחשוש שהשקרן ראה את החפץ 

 
יהא בזה חשש טעות,    1 ואם לקוחותיו לדוגמה בעל חנות שואפשר לצייר שלא  יום העבודה אבדה בחנות,  מצא בסוף 

יהודים אין חשש שמישהו מהם גנב אבדה אחרת שנאבדה שם באותו היום, כלומר שזו האבדה היחידה מסוגה שנאבדה  
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 יתן ללכת בשתי דרכים: ש בעלים בסימנים גרועים, נ לגבי מילוי התפקיד של ייאו 

א. הבעלים מתייאש מחמת אותם טעמים שהביאו את חכמים לקבוע שאי אפשר להשיב על פי סימנים אלו. 

פלה ממנו מתייאש, אומר : "מי שנ)גזו"א טו, ט( זו מובאת בראב"ד    כלומר בגלל חשש משקר וחשש טעות. סברה

 אחר נתן סימניה ונטלה". 

חשש ההלכתית )בכל הנוגע לאחריות של המוצא על האבדה שמצא( גבוהה מזו של המאבד הממוצע.  מת הב. ר 

עלים  לכן עקרונית לא היה מתייאש. אבל אחרי שההלכה היא שהסימנים אינם מועילים להשבת אבדה, הב

: "שאין סימני  ( ד, י)גזו"א ייודע שלא יוכל לתבוע את החפץ ולכן מתייאש. סברה זו לכאורה מבוארת ברמב"ם  

מטבע סימן, מפני שחזקתו להוצאה אומרין אנו שלו היתה והוציאה מידו ונפלה מיד אחר. והואיל ואין סימניה  

 סימן שסומכים עליו, משעת נפילה נתיאש והרי היא של מוצאה". 

 

 חשש שקר לדעת רש"י 

הצורך בסימנים טובים. לפי    על פניו, היה נראה כי נחלקו הראשונים בסיבת הצורך בסימנים, וממילא בסיבת

את התובע אם הוא שקרן.  לבחוןשלא חלה טעות, ולפי התוס' תפקידה    לברררש"י דרישת הסימנים תפקידה  

 ולרש"י אין חוששים לשקרן, שסתם יהודי אינו חשוד על כך. 

מרינן ליה  "מקום לא הוי סימן דא  )כג:( ות לשני החששות. הגמרא אומרת לגבי סימן מקום  אמנם יש ראיות טוב

מביאה    )כז:( רמי לדידך האי מקום אתרמי נמי לחברך האי מקום". וזה כמו רש"י. מאידך הגמרא  כי היכי דאת

: "עדי אריגה  כח.( ) וכן אומרת הגמרא    מהפסוק "עד דרוש אחיך" שיש דין "דורשהו אם רמאי הוא או אינו רמאי",

ש אחרינא נפל, מדת ארכו ומדת רחבו תנתן למדת ועדי נפילה תנתן לעדי נפילה דאמרינן זבוני זבנה ומאיני

א משער לה כד מכסי לה מרה וקאי ומדת ארכו לא משתער לה... במדת ארכו ורחבו ארכו דמדת רחבו שעורי ק

הדי דנקיט ליה חזיתיה". כלומר הגמרא חוששת  רא ובסומקא ודלמא בדלמא בהדי דנקיט לה חזיתיה... בחיו

תוס'. וכן מוכח מכך שמשיבים אבדה בטביעות עין דווקא לת"ח שאינו משנה  לרמאי ולא רק לטעות, וזה כמו  

 , כלומר שאנשים אחרים חשודים לשקר. )כג:( בורו בדי

ב הסימנים  ודרישת  קיימים,  החששות  שני  שלכו"ע  לומר  נראה  שניהם. מכך  את  להסיר  שנחלקו   אה  אלא 

אבוד ואז הרבה יותר קל לשקר, מה  ספציפית באמר אבידה, שלרש"י יש חשש שקר דווקא כשידוע החפץ ה

ש אינסוף אפשרויות מה מצא ובזה אין חוששים לשקר. שני  שאין כן כשהמוצא מפרסם שמצא אבידה שאז י

שידוע החפץ האבוד, מאשר  בה", קיימים יותר כחששות השקר שמביא הרמב"ן, "מיחזא חזי" ו"כסומא בארו

 . 2כשהחפץ אינו ידוע 

אמר רבא, מרישא הוה אמינא  כתוב: "  )צה:( ין  מוד גם באופ"א, כי במסכת חולאך נראה שבהכרח יש אפשרות לל 

סימנא עדיף מטביעות עינא, דהא מהדרינן אבידתא בסימנא ולא מהדרינן בטביעות עינא. השתא דשמעתינהו 

והקשו הראשונים מה ההו"א שאין להחזיר בטביעות עין כלל,    ינא עדיפא". תא אמינא טביעות עלהני שמעת

שמחזירים אבדה לתלמיד חכם בטביעות עין. רש"י פירש: "דהא מהדרינן   )כג:( כבר שמואל אמר בפרקנו  והרי  

אות". כלומר אבידתא לכל אדם בסימנין ולא מהדרינן אבידתא בטביעות עינא אלא לצורבא מרבנן באלו מצי

ל פיהם משיבים  בר ידע שמשיבים אבדה לת"ח בטביעות עין, אבל סבר שסימנים עדיפים ממנה כי ערבא כ

 
קום מדויק  ת בסימן מקום הוא דווקא כשאומר מקום כללי, ובמיטב"א )כג: ד"ה כי היכי( חשש טעושם באותו היום. לפי הר

טעות רק ברקתא דנהרא "כיון דרקתא הוא ומוכן לתשמיש הכל". ואז יש ציור פשוט יותר שבו אין חשש טעות  יש חשש  
 אלא רק חשש משקר.

אבידה יגיד לו    רוצה שעון, אז כל מי שיפרסם שמצאהיה אפשר לטעון שבאמר אבידה יש חשש אחר, לדוגמה רמאי    2
 ו שעון... אבל כנראה זה חשש רחוק שאין חוששים לו.יד בכך ישיג מתישההרמאי שהוא איבד שעון, ואם יתמ
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מקשים על כך: "תימה, דשאני התם דחשדינן ליה דילמא משקר    )צו. ד"ה ולא( אבדה גם לעמי ארצות. התוס'  

כיוון שטביעות עין    -רור, אלא בנאמנות  שאינה שלו!". כלומר החילוק בין סימנים לטביעות עין אינו ברמת הבי

עליה אלא כשמדובר בת"ח שאינו חשוד לשקר.  אינה מבררת כלום על טיבו של התובע, אין רשאים לסמוך  

קנה, אך בהו"א סבר שהחילוק בין סימנים לטביעות עין הוא ברמת הר"ן מתרץ שכך באמת סובר רבא למס

ומבואר א"כ בר"ן בדעת רש"י שלרבא הייתה .  3דע לבררה היטב הבירור, שטביעות עין בירורה קשה ורק ת"ח יו

עות עין, כלומר שאין חוששים לשקר! אם יש הו"א כזו לרבא, על  הו"א שאין חשש שקר בהשבת אבדה בטבי

מוד את כל הסוגיות מתוך הבנה שאין חוששים לשקר אלא רק לטעות. ולמסקנת רבא אפשר  כורחך שאפשר לל

ר שרק בטביעות עין שהשקר בה קל ומפתה יש חשש כזה אך  אך ניתן גם להסבילהבין שהתחדש חשש שקר,  

 וייתכן שכך סבר רש"י. בסימנים אין חשש שקר, 

מביא בשם רבינו שלמה   )יד: מדפי הרי"ף( איך ניתן להסביר את הסוגיות מהן משמע שיש חשש שקר? בעה"מ  

נו מתייחס לכל יהודי אלא רק  ו אינו רמאי" אי(, שדין "דורשהו אם רמאי הוא א4)והפנ"י נוקט שהכוונה לרש"י 

ה. בדף כח. יש לומר שרק כאשר באים להכריע בין  לרמאי ידוע, שיש לדורשו האם הוא רמאי באותה אבד

ם לשם ההכרעה את השיקול שמא אחד משקר. ובעניין טביעות עין לת"ח ניתן  שניים שנותנים סימנים, מוסיפי

 ביעות עין ולא בסימנים. שוש לשקר אלא בטלומר כנ"ל שגם למסקנת רבא אין לח

האם המוצא מכריז שמצא    )כח.( ו רב יהודה ור"נ  ייתכן שרש"י למד שהדבר שנוי במחלוקת אמוראים, שנחלק

אבדה סתם או שמכריז את סוג האבדה, ומסבירה הגמרא שנחלקו האם "חיישינן לרמאי" שיודע שחברו איבד 

ינן". אפשר להבין שנחלקו באופן כללי האם חוששים  "לרמאי לא חייש   את סוג החפץ הזה וייתן סימניו או שמא

שני הנידונים: אפשר להבין )כמ"ש המהר"ם שיף( שגם אם אין חוששים לשקר  לשקר, אם כי אפשר לחלק בין 

א חשש  כשבא  את  שמצמצם  באופן  ומתקנים  חוששים  ההכרזה  תקנת  בעיקר  לכתחילה  סימנים,  ונותן  דם 

אם חוששים לשקר בסימנים, הרי שאם נבוא לחשוש לכך בתקנת  אפשר להבין שגם  השקר. ולאידך גיסא,  

 "אין לדבר סוף" כי גם כשמכריז אבדה סתם יש אפשרות לרמאי לתת סימנים בשקר. ההכרזה אז כדברי ר"נ

 

 חשש טעות באבדה 

ובע  מדוע על הת   תמר( )כתובות יב: ד"ה בגמ' איבעניין חשש טעות יש לברר נקודה חשובה. מפורסמת קושיית הפנ"י  

אינה שלך, וברי ושמא ברי  להביא סימנים, והרי התובע טוען בברי שהאבדה שלו והמוצא טוען שמא האבדה  

מתרץ שמצד משפטי הממון היה התובע זוכה באבדה בטענת ברי,    )שער"י ו, יד( עדיף )כשאין מוחזק(! ר' שמעון  

א או אינו רמאי" ודין זה מחייב  רשהו אם רמאי הואולם התורה חידשה בהלכות השבת אבדה דין חדש של "דו

 את התובע לתת סימנים. 

בת הצורך בסימנים להסרת חשש שקר, אך עדיין קשה מדוע , שהוא מסביר רק את סייש להקשות על תירוץ זה

הסימנים צריכים להתמודד גם עם חשש טעות )כפי שראינו בעניין סימן מקום ועוד נראה בעניין סימנים לאו 

רן  "דורשהו" מלמד רק שיש צורך לבחון את התובע אם הוא שקרן, ואם הוכח שאינו שק  רייתא(? הרי דין דאו

 א חלה טעות! אמור הדין לחזור למשפטי הממון שבהם התובע זוכה בטענת ברי, בלי להוכיח של

 ר' שמעון בדבריו אינו מתייחס לשאלה זו. נראה שאפשר לתרץ בשלושה כיוונים: 

 
ועיין שו"ע יו"ד )יח, יז(, שיראת שמיים מחדדת את החושים: "והרבה צריך ישוב הדעת ויראת שמים לבדיקת הסכין,    3

ונה, ובחינת חוש  בפגימה דקה, ואחר כך ימצאנה כי הכין לבו באחר  יבדוק אדם פעמיים שלוש ולא ירגישהלא תראה כי  
 מישוש כפי כוונת הלב". ה
 וראה ב'שמן למאור' על בעה"מ )בעוז והדר( שמסביר איך למד כן בעה"מ מרש"י.  4
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דין "דורשהו" שהאבדה היא של התובע.  אינו מלמד דווק   א.  א על חשש שקר, אלא בכלל על הצורך לברר 

ה השבת אבדה אין ללכת אחר חוזק הטענה, אלא אחר ראיות. ואם נצרכות ראיות שהאבדהתורה מלמדת שב

 שלו, הן צריכות להתמודד עם כל החששות שמתעוררים כנגד התובע. 

דרוש אחיך" ולא כתוב חשש שקר דווקא, הנה  בפסוק כתוב רק "אמנם יש בכך דוחק בלשון הדרשה, שאע"פ ש

ואם אכן התורה לימדה כאן דין כללי של הבאת ראיות היה צריך לומר חכמים דרשו "דורשהו אם רמאי הוא", 

 "דורשהו אם בעל האבדה הוא".  בלשון כללית 

כלפי חשש שקר  וון שגם  ייתכן לומר בנוסח מעט שונה, שדין "דורשהו" מלמד על חשש שקר בלבד, אבל כי

ש לחשוש לשקר, א"כ היא  הייתה צריכה ההלכה להיות שהולכים אחר טענת ברי, ובכ"ז התורה מלמדת שי 

 בעצם לימדה שבהשבת אבדה יש ללכת אחר ראיות ולא אחר טענות. 

ס  מסתבר שר' שמעון למד כך, ולכן מלכתחילה לא הוקשתה לו קושייתנו, כי הוא למד שדין "דורשהו" מתייח

 ש טעות. גם לחש

יכן יודע בוודאות שזו אבדתו ב. באופ"א י"ל שכלפי חשש טעות אין טענת התובע יכולה להיות טענת ברי, כי מה

טענת ברי כי הסימנים מבררים שלא חלה טעות. וקושיית    והרי לא ראה אותה, ורק עם הסימנים נחשבת טענתו 

, והרי הוא טוען ברי, ועל זה בא תירוצו חשש שקר   הפנ"י היא מדוע עליו להביא סימנים שמתמודדים גם עם 

 של ר' שמעון שיש דין "דורשהו". 

מקור לכך שסימנים מועילים מדאורייתא כנגד חשש טעות, דבשלמא לפי המהלך לך זה, מה היש קושי במה

הקודם שחשש שקר וטעות שניהם אינם מצד משפטי הממון אלא בהלכות השבת אבדה, א"ש ללמוד שסימנים  

י  יהם מאותו פסוק של "עד דרוש אחיך אותו", אבל לפי המהלך הזה שחשש טעות הוא מצד משפטילים בשנמוע

ם מאותו הפסוק.  הממון ואילו חשש שקר הוא מצד הלכות השבת אבדה, תמוה ללמוד שסימנים מועילים בשניה

א ללמד לא בא אלשעד שלומדים מ"דרוש אחיך" דין חדש של "דורשהו אם רמאי הוא" יש לומר שכל הפסוק  

 שסימנים מועילים כנגד חשש טעות.

לקו מ"ד ות הוא מסברה. אך יש לפקפק בזה דא"כ במה נחואולי צ"ל דהא דסימנים מועילים כנגד חשש טע

סימנים דאורייתא ומ"ד סימנים לאו דאורייתא, דק"ק לומר שנחלקו האם זו סברה פשוטה או לא. אמנם יש  

מהס  זה  למהלך  גדול  סיוע  רכג( )כי  פרי  להביא  בגמרא  תצא  בסוגייתנו.  המובאת  מהלשון  שונה  שלשונו   )כז:( , 

י תעלה על דעתך שיתננו לו קודם שידרשנו, אלא דרשהו אם  עד דרוש אחיך אותו, וכהגרסה היא "והיה עמך  

  א"כעד שלא יתן סימניו,    וכי עלתה על דעתך שאתה נותן לורמאי הוא או אינו רמאי". אך בספרי הלשון היא "

סה  ר עד דרוש אחיך אותו עד שתדרוש את אחיך אם רמאי הוא אם אינו רמאי". כלומר בעוד בגר ה נאמלמ

לפי הגרסה  בגמרא ההו"א היא שמספיקה טענת המאבד ומתחדש בפסוק שצריך סימנים להסיר חשש שקר,  

רי  בואר בספבספרי גם בהו"א צריך סימנים ומתחדש בפסוק שהסימנים נצרכים גם להסרת חשש שקר. נמצא מ

מתחדש בפסוק שהם  שסימנים מועילים מסברה, ולפי דרכנו יובן שמסברה מועילים סימנים כנגד חשש טעות ו

 נצרכים ומועילים גם כנגד חשש שקר. 

 )קכ.(ג. מרש"י רואים שלא למד כמהלך ב', שסימנים מועילים כנגד חשש טעות מסברה, שכן הגמרא ביבמות  

ה, ותולה זאת במחלוקת האם סימנים דאורייתא או לא. בשני עדים  יתר עגונעוסקת בהסתמכות על סימנים לה

ש טעות, ורש"י שם מסביר שהמחלוקת היא בדרשת הפסוקים: "סימנין דאורייתא. אין חשש שקר אלא רק חש 

... סימנין דרבנן. ולא דריש אף השמלה לסימן אלא  )ב''מ דף כז.( כלל היתה כו' בפ' ואלו מציאות  אף השמלה ב

ד תם פלוגתא היא". בנוסף, ממה שלפי רש"י הנ"ל ילפינן מהשבת אבדה שסימנים מועילים כנגובעין דהלת

ת מהשבת אבדה חשש טעות בעגונה, מוכח שאין זה נלמד מסברה, כי אם זה נלמד מסברה אז א"צ ללמוד זא

בחולין  ח מרש"י  אלא כשם שהסברה נכונה בהשבת אבדה כן היא נכונה ופשוטה בהיתר עגונה. וכן יש להוכי
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בכלאיים, ואם זה נלמד שכתב דילפינן מהשבת אבדה שסימנים מועילים כנגד חשש טעות    )עט: ד"ה וסימנים( 

אלא כשם שהסברה נכונה בהשבת אבדה כן היא נכונה ופשוטה  מסברה אז א"צ ללמוד זאת מהשבת אבדה  

 בכלאיים. 

טעות, מתורצת היטב שיטת רש"י.  אלא רק ללפי מה שכתבנו לעיל בדעת רש"י, שייתכן שאינו חושש לשקר  

אחד, אבל אם לפי רש"י סימנים צריכים להתמודד שאלנו לפי ר' שמעון איך לומדים על שני החששות מפסוק 

 רק עם חשש טעות, השאלה אינה קיימת. 

:  רייתא( )כז: ד"ה סימנים דאויש לעיין במה שכתב רש"י ביבמות שסימנים דאורייתא נלמדים משמלה, וכ"כ בגיטין  

ה לכאורה כנגד "קסברי סימנין לאהדורי אבדתא דאורייתא מוכן תעשה לשמלתו כדאמרינן באלו מציאות", שז

שסימנים דאורייתא למד זאת מ"עד דרוש אחיך": "אלא אמר רבא סימנין    )כח.( מסקנת סוגייתנו, שכשהסיק רבא  

רש"י, ש"עד דרוש אחיך" מלמד "מ בדעת דאורייתא דכתיב והיה עמך עד דרוש אחיך אותו...". אמנם לפי בעה

וצא שעיקר הלימוד הוא משמלה, שם לימדה התורה על רמאי ידוע, גם זה מיושב היטב. כי לפי פירוש בעה"מ י

עד דרוש אחיך" אינו מקור לדרישת סימנים בכל תובע, אלא מלמד שצריך להשיב את האבדה על פי דרישה, ו"

ים או סימנים מובהקים( ובכך מגלה שהדרישה שהצריכה ה )של עדשברמאי ידוע נצרכת דרישה ברמה גבוה

 . התורה בכל תובע היא דרישת סימנים

שרש"י סובר שלמסקנה צריך את שני הפסוקים, "וכן תעשה לשמלתו" לחשש טעות    )אות קנה( ר' נחום תירץ  

. ונראה ביר מדועו"עד דרוש אחיך" לחשש שקר. הוא כתב על תירוץ זה שהוא "ע"ד החידוד" בלבד, ולא הס

"וכן תעשה לשמלתו" שמלמד על ח שש טעות, הרי שם  להקשות על הסבר זה, למה רש"י בגיטין הביא את 

א מגורשת והגט הוא לראיה בלבד,  מדובר על גט אישה שעל הצד שאומרת אמת אין לחשוש לטעות, כי ממ"נ הי

שה" אינו מלמד על סימנים  ש"  ( כז.  )ב"מוא"כ החשש שם הוא לשקר. ועוד יש להקשות ממה שהוכיחה הגמרא  

י החששות אין להוכיח כך, כי אע"פ שלומדים  כי כבר לומדים סימנים משמלה, ואם אכן צריך שני מקורות לשנ 

 ך מקור לחשש שקר וזה יכול להילמד מ"שה". סימנים משמלה זה רק לחשש טעות ועדיין נצר 

 

 סימנים דאורייתא או דרבנן 

נים אינם מועילים, ויש להשיב אבדה על פי עדים או "סימנים  מהתורה כל הסיממעלה אפשרות ש  )כז.( הגמרא  

לברר 5מובהקים"  יש  בירו  .  סימנים  כאן  שממלאים  התפקידים  לשני  ביחס  כפול,  וייאוש    -ר  אבדה,  השבת 

 בעלים. 

ת חשש טעות?  האם מחמת חשש שקר? או מחמ  -מדוע לפי צד זה מהתורה אין להשיב אבדה על פי סימנים  

 שמא שניהם? או 

להוכיח שסימנים    : מצד אחד, הגמרא רוצה 6עולה, שלפי צד זה בגמרא שני החששות קיימים   )כז:( מהסוגיה  

ים מהתורה מהפסוק "עד דרוש אחיך אותו" שנדרש: "דורשהו אם רמאי הוא", ודוחה שהפסוק מלמד על  מועיל

ד ולא ע"י סימנים. שית ע"י עדים בלבשדרישת הרמאי נע  עדים. לפי רש"י והראב"ד )'כתוב שם'( הפסוק מלמד

הדרישה המותרות, אלא בא ללמד לימוד   שאר הראשונים הבינו שהפסוק לא בא רק להגביל את אפשרויות

 
מובהק  ש"נקב בצד אות פלונית" הוא סימן  הגמרא כאן אינה נותנת דוגמה לסימנים מובהקים באבדה, אבל בדף יח: מובא    5

אורך ורוחב, מקום וכד'   -כל הסימנים שמועילים להלכה  יל. המאירי מפרש שו"נקב בעלמא" ללא ציון מקום הוא סימן רג
הם סימנים מובהקים, והדיון כאן הוא רק על סימנים פחותים כגון חפץ בלי סימן שנמצא בצד חפץ עם סימן. אבל רוב   -

ן בסוגיה  , ה( סוברים שהדיו "ה אם תמצא לומר, מ"מ גזו"א יג, ג וכס"מ שם יג)תוס' כז: ד"ה ואנא, רמב"ן כח. דהראשונים  
 הוא על הסימנים הרגילים שמועילים להלכה, האם הם מועילים מהתורה או מדרבנן. 

לומר חשש משקר. אך הרמב"ן חולין עט. כתב שסימני אבדה לאו דאורייתא "דלמא מחזא חזא א"נ כסומא בארובה". כ  6
 ן. כט, ועוד צריך עיוש גם חשש טעות. ועיין מה שביאר בו הקה"י סימן להלן נוכיח שי 
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עדים על טיב התובע שאינו רמאי, או עדי אריגה. בין כך ובין כך,  חיובי ולחדש אפשרות דרישה חדשה, כגון  

שהחיסרון בסימנים הוא חשש משקר )מלבד   ישת הרמאי, ונמצאם אין מתקיימת דר מבואר מפסוק זה שבסימני

סוק מדבר רק על רמאי ידוע וכנ"ל, שאז י"ל שבסתם יהודים אין  אם נסביר כבעה"מ בשם רבינו שלמה שהפ

 חשש לשקר(. 

ם יכולים  מצד שני, הגמרא רוצה להוכיח שסימנים אינם מועילים מהתורה, מכך שעדי מיתה להתרת עגונה אינ

ע ולהעיד  בגופו  סימנים  לומר ל  מוכרחים  כן  ואם  לשקר,  חשוד  ואינו  אישה  בעדות  נאמן  אחד  עד  בכליו. 

לים, וזה לכאורה ש אינו חשש משקר אלא חשש טעות. בנוסף, הגמרא אומרת ש"סימנים מובהקים" מועישהחש 

יות נוספות א רא מבי )סימן כו( ה"י (. הק7מובן רק אם החשש בסימנים רגילים הוא חשש טעות )אבל עיין בהערה

 לשני הצדדים. 

משום שקר, וכשמצאה שנחלקו תנאים  לומד שבתחילת הסוגיה הגמרא הבינה שהחשש הוא   )רנט, ב( הקצוה"ח  

ת מיתה ורצתה לתלות מחלוקתם בשאלה האם סימנים דאורייתא או דרבנן, היא הוכרחה להבין  בסימנים בעדו

ץ את קושיית הראשונים )רמב"ן  עדים. בכך הוא מתר ר אינו שייך בשני  שהחשש הוא חשש טעות, כי חשש שק

רגילים אלא בסימנים  וריטב"א( מדוע בשלוש הראיות הראשונות הגמרא   שאין מדובר בסימנים  לא דחתה 

הוא פשוט, שסימנים מובהקים מועילים רק אם החשש הוא משום טעות, ואילו    מובהקים; לפי הקצה"ח הטעם

 הוא משום שקר. גמרא הבינה שהחשש בתחילת הסוגיה ה

"ח את הראיה מעדות אמנם, יש דוחק מסוים בהנחת מהפך שכזה בסוגיה. שנית, לא מובן כיצד יסביר הקצה

היה צורך להניח שהחשש אינו חשש שקר    הרי עוד לא  -מיתה לפני שתלתה בזה הגמרא את מחלוקת התנאים  

הוא ל חלק זה בסוגיה וצ"ע איך  להוכיח משם. הקצה"ח מדלג עאלא חשש טעות, וכיצד א"כ ביקשה הגמרא  

כמו הקצה"ח אלא בתירוצים אחרים,    מבאר אותו. זאת ועוד, מהרמב"ן והריטב"א שלא תירצו את קושייתם

 מוכח שלא למדו כמוהו.

שסימנים   הן  הראשונות  הראיות  שלוש  החששות.  שני  עם  מתמודדים  הסוגיה  אורך  שלכל  לבאר  אפשר 

קידאורייתא אינם  החששות  שני  וא"כ  הגמרא  ,  מביאה  לאחמ"כ  לאו ימים.  שסימנים  מיתה  מעדות  ראיה 

גם אם אין חשש שקר, סימנים אינם מתקבלים. לבסוף תולה הגמרא   דאורייתא, וא"כ יש חשש טעות, וממילא

ן אין  קת תנאים בעדות מיתה בשאלה זו, וא"כ נחלקו האם יש חשש טעות; למ"ד שאין חשש טעות, עדיי מחלו

אינה    -השבת אבדת גט    -הגמרא בתחילת הסוגיה    שקר, ונמצא שהנפק"מ שציינההוכחה שגם אין חשש מ

יתן לפשוט  גמרי, אבל לכה"פ במקום שאין חשש שקר כגון בעדים שנותנים סימנים נ יכולה להיפשט מכאן ל

 מכאן שיש לסמוך על סימנים. 

ניתן לומר  יותר  ורה הוא פרשת השבת אורייתא, המקור לסימנים מהת, שעל הצד שסימנים ד8יישוב פשוט 

ם מן התורה אפילו אם הללו ן, אף שבהשבת אבדה קיימים שני החששות, אם מצינו בעדי מיתה סימניאבדה. לכ

מקור להם הוא בפרשת השבת אבדה וממילא יש לפשוט שסמכה מתמודדים רק עם חשש טעות, מ"מ בהכרח ה

 התורה על סימנים בהשבת אבדה. 

 
בחשש שקר אפילו סימן    -הקצה"ח )רנט, ב( מביא נפק"מ בין חשש שקר לחשש טעות, מה הדין באבדת גט בסימן מובהק    7

יינתן לה,    מהמבואר בגמרא שבאומרת סימני הגטמובהק לא מהני, ובחשש טעות מהני. הקה"י )סימן כט( תמה על כך  
אר שמחזירים לה, אף שהחשש אצלה הוא חשש שקר )כי מבו  ונחלקו הראשונים אם בסימן רגיל או בסימן מובהק, ומ"מ

חשש טעות אינו מפריע, שהרי היא צריכה את הגט רק בשביל ראיה, ולא משנה לנו האם זה הגט האמיתי או לא(. והכריח 
ק ק צריך להיות מובהק גם מצד חשש משקר, והיינו שיכול להיות ידוע ררי יצחק ח"ב סימן נז( שסימן מובהמזה )בשם פ

 עלים, כגון נקב בצד אות פלונית שאינו ניכר לרבים.לב
 כך אמר לי ישורון טאובנבלט, שהרבה מהכתוב כאן למדתי עמו. 8



 229 חששות בסימני אבדה  

 

ינו לעיל שבסימנים שאינם מועילים הבעלים  רא  -ם לעניין ייאוש הבעלים יש לברר לגבי תפקיד הסימני  כעת

וט  שקר  רגילים, גם מתייאש, אם מחשש  יכול לקבל את האבדה. אבל בסימנים  שאינו  ואם מפני  למ"ד   עות 

ם אינו מתייאש. ויש  סימנים לאו דאורייתא, יש דין השבת אבדה בעדים או בסימנים מובהקים וכלומר שהבעלי

מו, כי אינו חושש לשקר וטעות בסימנים רגילים, מדוע אינו מתייאש  ם אם אין הבעלים מתייאש מעצלברר, ג

ים לאו דאורייתא אפשר לקבל אבדה מצד שלא יוכל לקבל את האבדה על פי הסימנים? כאמור, גם למ"ד סימנ

 הן סימנים מובהקים. בסימנים מובהקים, כך שהשאלה מצטמצמת רק לאבדות שאין ב

איבעיא( הרמב"ן   גמ'  ד"ה  סימנים מובהקים אלא    )כז.  יש בה  רגילה, לבעלים  גם באבדה שנראית  מתרץ שאולי 

והרמב"ן, שיש למאבד תועלת בסימנים רגילים    )כז. ד"ה מה( שהמוצא אינו יודע להבחין בהם. עוד מתרצים התוס'  

מכירים את האבדה   נים אפשר לשאול עדים האם הםגם אם א"א לקבל את האבדה על פיהם, כי כשיש סימ 

יראה המוצא את האבדה נים האלה וכך אפשר להביא עדים. ומוסיפים התוס', שללא סימנים לא  בעלת הסימ 

כך יוכלו העדים להעיד. יש לשאול על תירוצי התוס', מדוע לא  לעדים וע"י נתינת סימנים המוצא יראה אותה ו

 על פיהם? מועילים, שיוכל להביא עדים  נאמר כך בכל הסימנים שאינם 

ך עליהם, ומבואר עוד יש לברר: גם למ"ד סימנים לאו דאורייתא, משום חשש שקר וטעות, חכמים תיקנו לסמו

מידע ידע דעדים לית ליה". לפי זה יש  בסוגיה הטעם לפי "דניחא ליה לבעל אבידה למיהב סימנין ולמישקליה,  

קבל אבדתו , ואין אומרים שנוח למאבד לששים משום אותם חששות בדיוק לדון, מדוע על סימנים גרועים חו

 על פי סימנים גרועים מאשר לאבד אותה לגמרי?

הבאנ דרכלעיל  שתי  סבור ו  כי  מתייאש  שהבעלים  ההבנה  לפי  גרועים.  בסימנים  הבעלים  ייאוש  ים בהבנת 

מתי הבעלים  כי  מתחילות,  אינן  שאלותינו  ונטלה,  סימניה  נתן  כבר  ההבנה  שאחר  לפי  אך  מהאבדה.  יאש 

ו ינם מתקבלים, יש לשאול מדוע באמת אין מקבלים את הסימנים האלו, אהבעלים מתייאש כי הסימנים א ש

נייה. אך לעיל הבאנו שהרמב"ם כתב לכה"פ יוכל להביא עדים על פיהם. ונראה מכאן לדחות את ההבנה הש

 סברה זו בעניין מטבע, וראה מה שנכתוב בזה לקמן. 

 

 ם סימנים מועילים סימנים שדרכם להיות בחפץ ה האם

ימן שקיים אצל הרוב: מצד אחד סימן שקיים אצל כולם הוא בוודאי אינו סימן רלוונטי. אך יש לעיין מה דין ס 

ייחודי ואינו מונע שקר או טעות, אך מצד  וייתכן כי די בכך    אינו  גם כלפי ייאוש    -שני הוא מצמצם אותם, 

ההיתר לתת את האבדה על    אחרים סימנים אלו, וגם כלפיכי תולה תקוותו שלא יביאו    בעלים, שאינו מתייאש

 פי סימנים אלו. 

גים לא יהא הקשר סימן, ועונה "בקטרא דציידי, דכולי עלמא הכי  מחרוזות של דשואלת למה ב  )כג:( הגמרא  

שרים כך זה כן סימן. כך  מקטרי". ולכאורה משמע, שדווקא כשכולם קושרים כך אין זה סימן, אבל אם רובם קו

שואלת למה במחרוזות של דגים ובחתיכות של בשר אין סימן במניין    ע אף בדברי הראשונים. הגמראמשמ

ופירש ר"ח "כל מחרוזות עשרה עשרה חרוזים ובמשקל החתיכות, ועונה "במנינא דשוין", "במשקלא דשוין".  ה

שככרות   )גזו"א טו, ט( ב"ם כתב  ין "דכל החביות שוין". והרמכתבו לגבי חביות של י   )כג: ד"ה חביות( דגים". והתוס'  

 הנחתום "יש צורה אחת לכולן ומשקל אחד לכולם". 

"שהנחתומין משווין למלאות כל אחד מהם את התנור...   -במשנה ד"ה ככרות    במקומות רבים:   המאירי כותב כך 

אחד", הדייגים שכולם שווין בקשר    "כגון שהם קשורים בקשר   -וכולן שוין בדפוס שלהם". שם ד"ה מחרוזות  

ם ד"ה חתכות שהכל היו רגילים לחרזם במנין אחד חמשה או ששה או כמו שתרצה". ש  "ואין כאן סימן מניין

"צריך שתדע שאף המנין סימן הוא וכן הקשר    -ן  "שנוהגים היו לחתכם על משקל אחד". כג: ד"ה סמ   -בשר  

  ן, הא אם כל שדומה לאבדה זו דה זו שוים לה בקשר או במניסימן ומכל מקום דוקא בשאין כל הדומים לאב
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עליהם במשנה הרי אלו שלו אעפ"י שיש    שוה לה בקשר או במנין אין זה סמן. מעתה מחרוזות של דגים שאמרנו

 ניין שכל הדייגים רגילים בו". שם קשר ומנין דוקא בקשר ובמ

שאם הסימן קיים  ל הכול אין זה סימן, ומשמע  בכל הראשונים האלו מבואר לכאורה שדווקא כשהסימן קיים אצ

ין הזה בחרוז אחד", "שנהגו לא הכול( זה כן סימן. אך רש"י מפרש "כבר נהגו הציידין לחרוז כמנאצל הרוב )ו

ש"י אפשר לומר שלא כולם עושים כך, אלא כך מנהג הרוב, וגם הטבחים לעשות החתיכות במשקל הזה". בר 

רות של נחתום "דרובא הכי איתנהו". ולפי זה הלשון  ככ על  )כא. ד"ה אלו מציאות( "א זה אינו סימן. וכן כתב הריטב

 דווקא. בגמרא "דכולי עלמא הכי מקטרי" היא לאו 

לכאורה א"כ הדבר נתון במחלוקת ראשונים. אבל באמת יש להוכיח שלכו"ע סימן מצוי, גם אם אינו קיים אצל  

 כולם, אינו סימן: 

ועים בלבן ויש הצבועים  ו סימן. למרות שיש כלים הצבמבואר ש"חוורי וסומקי" אינ  )כז:, כח., כח:( . בגמרא  1

, "דלא אמרינן הוי  )יבמות קכ:( נו סימן כי הוא מצוי הרבה. וכ"כ רש"י  באדום, ולא כולם לבנים או אדומים, צבע אי

אדומים". וגם המאירי  סימן במלבושיו אי שחורין היו או לבנים היו דאין זה סימן שהרבה יש שחורין ולבנים ו

 , "בחיורי וסומקי שיש כמה כיוצא בהם ואינו סימן כלל". ד"ה שליח(  ז:)ככתב 

שום לא הוי סימן אחר שנפתחו האוצרות, שבעל הבית  כתבו הראשונים ש"אפילו ר . לגבי חביות יין ושמן  2

ם אם מוכר להרבה חנוונים,  . והרי ג)תוס' כג: ד"ה אביי( אחד מוכר להרבה חנוונים וכולם רשומים בענין אחד"  

ימן. וונים, ונמצא שהסימן קיים אצל הרוב ולא אצל הכול, ואעפ"כ אינו ס סתבר שאין הוא מוכר לכל החנמ

מאירי, "לאחר שנפתחו אינו סימן, שמא לאי  ופשוט שאין לומר שכל בעל בית מוכר לכל החנוונים. וכן כתב ה

 זה חנוני נטלה, שהרי החנונים לקחו מהם הרבה". 

ר"ן ומ. לגבי מטבעות כתבו הראשו3 זו )ששמו כתוב נים )רמב"ן, רשב"א,  אירי(, ש"חוששין שמא הוציא את 

. אע"ג שבוודאי  וא אבד אחרת כיוצא בה והרי היא כדבר שאין בו סימן" )לשון הרמב"ן(עליה( ומאחר נפלה וה

 ה סימן. סימן זה לא קיים אצל כל העולם, שברור שלא לכל אחד יש מטבע כזה, אין ז

 )שו"ת סימן מב אות מג(בחפץ, אינו סימן. וכן כתב מהרי"ל דיסקין    שסימן שדרכו להיות  מכל ראיות אלו מוכח

. אך  9דשווין אינו דווקא כשהכול עושים אותו מניין, אלא גם כשמצוי ורווח לעשות מניין זה   שמניינא   בפשטות,

ית של יין קודם חב  מצא "  )כג: ד"ה מצא( מצאתי, שהמאירי כותב    צ"ע מלשונות הראשונים שהבאנו לעיל. והנה

ן כאן סימן שכלם א שלו שאיות הרי הי שנתפתחו האוצרות... אם היא מגופה ושרוקה בטיט כמשפט כל החבי

בדרך זה הם... מצאה רשומה ר"ל בטיט חדש הואיל ואין דרך חביות ברשום עד שיתפתחו האוצרות מחזירה 

, רק שאין דרכן בכך, כתב המאירי  רותאוצברשום זה", כלומר שלמרות שיש חביות רשומות קודם פתיחת ה

 וקא, וכוונתו לרוב החביות.וד א לאוהי חביות" ונו "כל הבתחילת דבריו שכל החביות סתומות. ומוכח שלש

)גזו"א  שיש סימן "ברשום". ונחלקו הראשונים, לרש"י ורמב"ם    )כג:( לגבי חביות של יין ושל שמן מעמידה הגמרא  

ורק מיעוט רשומות )כך ביארו השיטה והמהר"ם שי"ף    ומות או פתוחותסת  יותהכוונה היא שרוב החב  טו, ט( 

ה משאירים פתוח ולא רושמים, וכן הרבה פותחים את הרישום לטעום פתיחה הרבכי אחרי הבדעת רש"י,  

מהיין וכד' ולא משאירים אותן רשומות(, ולתוס' וראב"ד ורוב הראשונים הכוונה היא "שכל בעל הבית עושה  

והוי סימן"    ונהמש  רשימתו ת  רשים כך א. התוס' אינם מנמקים מדוע הם מפ)תוס' כג: ד"ה ברשום( משל חבירו 

לכאורה היה מקום ללמוד שלדעתם צריך סימן ייחודי, ואין די בסימן שקיים אצל המיעוט. אבל ראינו    הסוגיה. 

 
יא סימן גם בלי רושם ינו הראשונים בדעת רש"י שסתימה ההמהרי"ל דיסקין הוכיח דבריו מחביות יין ושמן )כג:(, שהב  9

סימן יש בסתימה. אע"ג שכתב רש"י שיש סותמים ויש מניחים פתוחות,   מיוחד, והקשה הריטב"א )ד"ה אמר ר' זירא( מה
כ יטב"א אכן כותב בככרות של נחתום "דרובא הכי איתנהו", וא"וא"כ הסימן לא קיים אצל הכול. אבל למעלה כתבנו שהר

 אשונים.אין להוכיח מהריטב"א על שאר הר
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שמחמת קושיות    פרש ומ  עתה כי די בסימן כזה. ואכן הריטב"א מקשה על רש"י כמה קושיות בפשט הסוגיה,

 אלו נטו התוס' מפירוש רש"י, ולא מחמת סיבה עקרונית. 

 

 ן מידה, משקל ומניי

 מסתפקת האם סימני מידה, משקל ומניין מועילים, ומוכיחה שכן. ויש להבין, למה שלא יועילו? )כג:( הגמרא 

ם כאלו. לדוגמה,  מנילסיהמאפיין של סימנים אלו הוא שהם חיצוניים לחפץ. ונראה שאנשים אינם שמים לב  

שרשרת פנינים  שה יודעת שיש לה  קל בדיוק, וכן איאנשים יודעים שהם קנו בצלים אבל לא יודעים באיזה מש 

 אבל אינה יודעת כמה פנינים יש בה. 

 ניתן להעלות שתי הבנות מדוע הבעלים מתייאשים בסימנים אלו:

א חושב שאינם יודעים )וכמו סימן הבא מאליו  מוצ, הא. הם אינם יודעים את הסימנים. וגם אם הם יודעים אותם

 ו סימן, בגמ' כג.(. שאינ

ויאמרו סימנים בלתי  מנסים לשחזר מהזיהם    -  . חשש טעותב ואנו חוששים שיתבלבלו  כרון את הסימנים, 

 נכונים. 

ם  ניילמסקנה הבעלים אינם מתייאשים בסימנים כאלו, וכנראה משום שאנשים כן שמים לב גם לסימנים החיצו

אבל גם למסקנה  הרי הוא סימן".    בכל דבר שדרך בני אדם לידע משקלו: "אף המשקל  )כג:( אלו. וכ"כ המאירי  ה

רור שיש סימנים שדרך אנשים יותר לשים לב אליהם ושדרך אנשים פחות לשים לב אליהם. הנפק"מ בין  ב

כי זה מוריד את החשש    הם,אליההבנות היא מה עדיף, לפי ההבנה הראשונה עדיפים סימנים שפחות שמים לב  

הם יש פחות חשש של  ם לב אליהם, כי בסימנים שיותר שמישל "מיחזא חזי". אבל לפי ההבנה השנייה עדיפים  

 שחזור מוטעה. 

הראשונים מקשים, שבסוגייתנו מבואר שסימן מידה עדיף מסימן משקל, ואילו בדף כח. מבואר שסימן משקל  

כותבים שבבגד "דאין דרך לשקול, התם ודאי משקל עדיף". וזה מצד    ל( קדמשה מ)כג: ד"עדיף מסימן מידה. התוס'  

מכירים הוא סימן מובהק יותר. וכמו ההבנה הראשונה. וכ"כ הרמב"ן  סימן שאין אחרים  ש "מיחזא חזי", ש חש

 והרשב"א והריטב"א. 

, אך  של נפח עדיף ממשקל דה מי מביא תירוץ נוסף, שסימן  )כג: ד"ה הכי כתוב, בבא בתרא קכח. ד"ה ורב ששת( הרמב"ן 

 ייה, אך אין הכרח בכך.בר כמו ההבנה השנומר שתירוץ זה סוסימן מידה של ארכו ורחבו גרוע ממשקל. וניתן ל

שלאחר שנפתחו האוצרות גם רשום אינו סימן. לפי רש"י הטעם הוא מפני שבעונה זו נוהגים    )כג:( אביי אומר  

הרמב"ם להדיא, "שכל הכדות כך היו רשומות ונמצא אלו הכדין  "כ  וכ  המוכרים לרשום ולכן כבר אין זה סימן. 

לכולם". לפי שאר הראשונים הטעם הוא "שבעל הבית    לכולן ומשקל אחד  תום שיש צורה אחתכככרות הנח

אחד"   בענין  רשומים  וכולם  חנוונים  להרבה  מוכר  אביי( אחד  ד"ה  כג:  שלישי,  )תוס'  טעם  אומר  ר"פ  תוס'   .

בעלים מימר ו וסימן רשומותיו, א"כ מייאשי ההמרתף של בעל הבית רואה סימן חביותי  תוךס ב"דכשהחנוני יכנ

ידע החנוני בה. א"נ של חנוני הוא דמימר אמרי אין לי סימן שלא ידעו בו הבעלים שעדין  אין לי סימן שלא  אמרי  

 לא הכיר החנוני סימן שעשה בה", כלומר מטעם חשש שקר של "מיחזא חזי". 

, כפי שחקרנו לומר, שהראשונים שלא תירצו כרבנו פרץ, נחלקו עליו בהבנת החשש לשקר ם  מקויה  לכאורה ה

ל"מיחזא חזי", והראשונים חוששים רק ל"כסומא בארובה" ואין חוששים לזה ברשימות   ל. רבנו פרץ חוששלעי

מצד חשש    כוןשנ  כי כל אחת משונה מחברתה. אבל כפי שראינו עתה לגבי סימן משקל בבגד, כתבו התוס' טעם

 "מיחזא חזי", ולכן יש לדחות את התלייה. 

שהתליי אף  על  וכנאמנם,  נכונה  אינה  הראשונים  ה  כל  הכרח ראה  שאין  להעיר  יש  חזי",  חוששים ל"מיחזא 

מסוגיות הגמרא שיש חשש כזה. המקור לחשש זה הוא בדף כח., שם הגמרא מדברת על שניים שנתנו סימנים.  
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כזה מתעורר החשש דמיחזא חזי, שהרי סימנים אלו מועילים בד"כ ואין    קרה במ  ואפשר היה לומר שדווקא 

ה", וא"כ מתעוררת השאלה איך שניהם יודעים לתת סימנים טובים,  ות ול"סומא בארובששים בהם לחשש טעחו

 אלא על כורחך מיחזא חזי. 

פקא או אטמא"  "דש  ( )כג:ייתכן שהמקור של הראשונים לחשש "מיחזא חזי" בכל אבדה הוא מדברי הגמרא  

ם בו לטעות או  סימן, ואין חוששיל המיעוט הוא כן  )צוואר או ירך( אינו סימן. ויש לברר, הרי סימן שקיים אצ

לשקר, וצוואר הוא הרי מצוי פחות מירך )על כל צוואר אחד יש ארבע ירכיים( ומדוע אינו סימן? המאירי מפרש  

תו ביד אחר". כלומר כיוון שהוא סימן בולט חוששים  או  ראה)במשנה ד"ה חתכות בשר( "שאינו סימן, אפשר ש

 . 10מרחוק, כי מזהים אותו בו יותר למיחזא חזי

 

 מטבע

: "המוצא סלע בשוק, ומצאו חבירו ואמר לו שלי היא, חדשה היא, נירונית היא, של מלך )כה:( מבואר בגמרא  

 ום, לפי שאין סימן למטבע". כל אמר לא אמר כלום. ולא עוד אלא אפילו שמו כתוב עליה לא  -פלוני היא 

רבה מהן נטבעות במטבע  ממטבע אחר, לפי שהש בין דינר לדינר  הרמב"ן מנמק "אין סימן בצורת מטבע להפרי 

 . 11אחד וכולן דומות זו לזו", והריטב"א כותב על כך "ואינו נכון". ויש להבין במה נחלקו

י אפקה, ומאיניש אחרינא נפל". גרסה זו מצויה  פוק א אהנימוק המובא בגמרא לפנינו לדין זה הוא "דאמרינן דלמ

זו, האם נימוק זה הוא לכל הדינים בברייתא  "מ יש לעיין לגרסה ש שלא גרסו אותה. ממחלוקת הראשונים, ויב

למטבע אין סימן מהטעם שנתבאר    -או לדין האחרון בלבד. הרמב"ן לשיטתו מצדד שזה נימוק רק לדין האחרון  

וא סימן  כפי שמציין הרמב"ן בעצמו הוא סימן טוב(, אך הו"א ששמו כתוב עליה ה' שדקהברמב"ן )מלבד 'נס

גמרא לטעם זה. אמנם, מלשון הברייתא "לפי שאין סימן למטבע" משמע שלכל עיל, ולכן הוזקקה הייחודי ומו

לי  ואוא.  המקרים טעם משותף אחד, ויש בכך סיוע לריטב"א שמציין את טעם זה כטעם כולל לכל דיני הבריית

י על הסברו של  לחלוק באופן עקרונ  רק בזה נחלק הריטב"א על הרמב"ן, ולא מטעם עקרוני, כי נראה שקשה

 "ן. הרמב

צריך הסבר. הריטב"א בתחילת דבריו   -"דאמרינן דלמא אפוקי אפקה, ומאיניש אחרינא נפל"    -אבל טעם זה  

ובא הוא ונתן סימניה". יש בכך   ברומח  מפרש "דחיישינן שמא הוציאה וכששמע המכריז אמר בלבו שנפלה

צא? לולא דברי הריטב"א  שמו הוא המטבע שנמ א המטבע שעליו כתובחידוש, כי מניין לשקרן לחשוב שדווק

היה אפשר לומר שחוששים שמא המאבד אמר לו שהמטבע שנתן לו נאבדה לו. אך זה חשש רחוק יותר, וניתן  

 .12להבין מדוע הריטב"א העדיף להימנע ממנו 

ב"א כתב בסוף  ש הריטב"א, וגם הריטלא קיבלו את פירו  )רמב"ן כז: ד"ה אי ורשב"א כה: ד"ה כך( נים אחרים  שורא

שפירוש הרמב"ן הוא הנכון, בגלל הקושיה שכתבנו, שמניין יודע השקרן שהמטבע שלו הוא המטבע  דבריו  

שמא כתב את    שיםחוששנמצא. לכן הם מפרשים את הטעם לא משום חשש שקר, אלא משום חשש טעות. ש

ות. א כתוב על הרבה מטבע נו מהווה סימן כי הושמו על הרבה מטבעות שלו, והוציאם, וממילא שמו כבר אי

 
ולפי"ז צ"ל שגם בצוואר אין חוששים לשקר, והטעם    לעיל כתבנו בדעת רש"י, שייתכן שס"ל שאין חוששים לשקר.  10

ת ירך, מ"מ מצוי חתיכות צוואר אצל הרבה שאינו סימן הוא משום חשש טעות, שאע"פ שיש פחות חתיכות צוואר מחתיכו
 סימן.אנשים ולכן אינן 

ו לעיל שלכו"ע אינו  אם סימן שקיים אצל הרוב, ולא אצל הכול, הוא סימן. אבל כבר הוכחנהיה אפשר להסביר שנחלקו    11
 סימן. 

או מתנה. מדוע    הראשונים שואלים שהחשש המדובר בעצם יכול להיות קיים בכל סוגי האבדות, שיש לחשוש למכירה  12
ם העומדים להוצאה או למכירה "א תירצו שאין חשש כזה אלא בדבריא"כ חוששים כך רק במטבעות? הרמב"ן והריטב

יף הריטב"א שבמטבעות יש סברה נוספת, "דשאני הכא שהוא יודע שאין לאחרים וכגון מטבעות וחביות בעל הבית. והוס 
 דבריו וצ"ע(.   מטבע כיוצא בו שטבוע על שמו" )וכעת לא הבנתי
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וממילא כתבו אותם ראשונים, שלא קשה משאר סוגי האבדות, כי דווקא במטבעות או חביות הבעלים עושה  

סימן זהה ולכן לא קיים חשש    ליםהבעכמה עם אותו סימן ויש חשש טעות, אבל לשאר המוצרים אין אצל  

 טעות. 

והוציא האחד ואבד    ם או שלשה שהיה שמו כתוב עליהן כתב "דחיישינן שמא היו לו שני  )כה: ד"ה שאין( הר"ן  

האחרת", וצ"ע א"כ למה אינו סימן הרי זה סימן שקיים אצל מיעוט דמיעוט. ואם היה כותב שיש בזה חשש  

 "ע. וצ עותשקר, היה ניחא, אבל הוא חושש לט 

צאה אומרין אנו שלו  כתב: "שאין סימני מטבע סימן, מפני שחזקתו להו  )גזו"א יד, י( למעלה הבאנו שהרמב"ם  

יד אחר. והואיל ואין סימניה סימן שסומכים עליו, משעת נפילה נתיאש והרי היא  היתה והוציאה מידו ונפלה מ 

ושש לשקר וטעות, ולא רק כי ההלכה ם חעלישל מוצאה". והערנו שמוכח בסוגיות שהסיבה לייאוש היא שהב 

למה כתב הרמב"ם שהייאוש במטבע היא "הואיל  מאפשרת לו לקבל את האבדה על פי הסימנים, וא"כ  אינה  

סימניה סימן שסומכים עליו"? אמנם באמת התשובה פשוטה שמטבע שאני, שבכל אבדה הבעלים חושש    ואין

אינו חושש    בעלים לא הוציא את המטבע וא"כ הוא עצמושה  תכןשמא אחר יבוא וייטול את החפץ, אך במטבע יי

ם הבעלים אינו  רק לפי שאין סומכים על סימניו. ומה ששאלנו שא  לשקר וטעות, וא"כ הטעם שמתייאש הוא

מתייאש מעצמו אלא רק בגלל ההלכה, מדוע א"כ אין אומרים שנוח לו לאדם לקבל את האבדה בסימנים אלו 

"מימר אמר טוב לי שיחזירוה לכל יו, י"ל שהטעם לומר שנוח לו לאדם הוא דימנ י ס או בעדים שיבואו על פ 

, אבל במטבע הבעלים המקורי )לשון רש"י כז: ד"ה אלא( דלא שכיחא דנימא סימנין דידה אלא אנא"  האומר סימניה,  

 מכיר את סימניו יותר טוב מהמאבד ולכן טעם זה אינו קיים. 

 

 סימן מקום 

עשוי להידרס, שרבה לומד מהמשניות  ות רבה ורבא לעניין סימן מקום וסימן ה קחלות מתולה א  )כב:( הגמרא  

הו לא  וששניהם  סימן.  הוו  ששניהם  לומד מהמשניות  ורבא  סימן  תלויות  ו  הללו  האם המחלוקות  לברר,  יש 

 'במקרה', או שהן קשורות זו לזו.

העשוי להידרס יהא סימן. ועדיין    ימןכ סכתוב שאפשר לומר שמקום לא הוי סימן ואעפ"  )כב: ד"ה ורבה( בתוס'  

ברות. ולכאורה ראוי לומר שיש קשר בין הסברות,  ר האם )גם אם אין תלייה מוכרחת( יש קשר בין הסלבר יש  

 ולא סתם מי שאומר כך אומר כך ומי שאומר כך אומר כך. 

בעליו סומך לתת בו  ין "שא:  )כב: ד"ה לא הוי סימן( הסברה בסימן העשוי להידרס שלא יהא סימן, מבוארת ברש"י  

שהסברה שסימן מקום לא יהא סימן    הסימן בדריסת הרגלים". ולכאורה היה ראוי לומר   סימן, מימר אמר נשחת

שהב  דומה,  במקומות היא  א.  קשה:  אבל  ובהמה.  אדם  ברגלי  החפץ  )'מינשתפי'(  נתגלגל  ודאי  אומר  עלים 

ת ימן. והמחלוקת היא ברשות היחיד ובאלומוי ס הו  דמינשתפי, דהיינו רשות הרבים, גם רבא מודה שמקום לא

טעם אחר שמקום לא יהא סימן: "מאי טעמא אמור רבנן    להדיא   מבואר   )כג:( )דיקירי ולא מינשתפי(. ב. בגמרא  

מקום לא הוי סימן, דאמרינן ליה כי היכי דאתרמי לדידך אתרמי נמי לחברך האי מקום". וכלומר שהסברה היא  

 האפשרות שתחול טעות. 

לא כל כך.   ש לומר שברשות היחיד ובאלומות ג"כ מינשתפי אבלבעיון נוסף הקושיות אינן מוכרחות. א. י  נםאמ

, וכן באלומות הגמרא הקשתה למה )כמבואר ברש"י כב: ד"ה ברה"י( ושבים  שהרי גם ברשות היחיד הולכים עוברים

אינן   כובדן  שבגלל  הסיקה  בתירוץ  ורק  מקום  סימן  בהם  אין  רבא  האם  לגלמתגלפי  גופא,  בזה  ונחלקו  ות. 

ודאי נתבמקומות שלא   כי אומר  גלגל או שהבעלים תולה תקוותו לומר מינשתפי כל כך, הבעלים מתייאש 

ה במקומה ואינו מתייאש. ב. השיטה )מדייק ברש"י( והריטב"א מבארים שהגמרא בעמוד ב' לא  שהאבדה נשאר 
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ל כרבא(, אלא  ן מקום לא הוי סימן' אלא רק רבה, וקיי"רבנור  דיברה על סימן מקום באופן כללי )כי בזה לא 'אמ

 ם. ום מסוים לא הוי סימן כי הרבה מניחים שם חפציהדווקא ברקתא דנהרא, ששם לכו"ע מק

א"כ אפשר לומר שהסיבה שלפי רבה מקום לא הוי סימן והבעלים מתייאש, אינו משום חשש טעות, אלא כי  

 הבעלים סובר שמסתמא החפץ התגלגל.


