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בבא מציעא ד כב.
שט נהר קורות ועצי ואבני שלו  ,ונתנ תו שדה של חברו ,מה הדי?
1

כשלא ידעו
הבעלי
כשידעו
הבעלי

כשיש בה סימ
לא הוי יאוש

כשאי בה סימ
לאביי :לא הוי יאוש
לרבא :הוי יאוש

2

יכולי להציל אי הבעלי רודפי  :הוי יאוש
אי הבעלי רודפי  :הוי יאוש
הבעלי מרדפי  :לא הוי יאוש
ע"י הדחק
יאוש
הבעלי מרדפי  :לא הוי
3
לא יכולי להציל כלל :לא הוי יאוש

עשה שליח שיתרו את תרומתו ,ולא אמר לו ממה יתרו  ותר יפות ,4הא תרומתו תרומה?

נמצאו יפות יותר
לא נמצאו יפות יותר

כשהבע"ב מקפיד
אינה תרומה
אינה תרומה

אמר לו "כל אצל יפות"
תרומתו תרומה
אינה תרומה

כשמוסי על מה שתר
תרומתו תרומה
תרומתו תרומה

בבא מציעא ד כב:
תמרי דזיקא  היינו מה שהרוח רגילה להשיר מהדקלי  ,מה דינ ?

כשאי גדר סביבות
כשיש גדר סביבות

בשל סת אינשי
5
מותרי
6
אסורי

בהוחזק ש דקלי דיתומי
אסורי
אסורי

 1לא מיירי באופ שהיו אבודי ממנו ומכל אד  דבזה אי נידו שהרי אלו של מוצא ,אלא
מיירי שאבודי רק מהבעלי ,אבל לא מכל אד.
 2דמזה שאינ רודפי ש"מ שה מפקירי את זה.
 3דכיו שיש לו בזה סימ ,אומר שאח"כ מי שימצא יכריז ואת את הסימ ואקבל אות.
 4ומיירי שהיתה הרגילות של בעל הבית לתרו מ הבינוניות .ומבואר בגמ' שכל הנידו דוקא
היכא שעשה שליח ,אבל א לא עשאו שליח אלא תר מעצמו ,לא מהני דגזה"כ גבי תרומה "כ
תרימו ג את" )במדבר יח:כח(  ודרשינ מה את לדעתכ א שלוחכ שתור צרי שיתרו
לדעתכ ,ולכ א תר שלא ברשות בעל הבית  בכל עני אי תרומתו תרומה.
 5משו שאנשי מתייאשי בה מעיקרא  קוד נפילת ,משו שיודעי ששקצי ורמשי
עתידי לאוכל כשיפלו .אבל בלא טע זה היה אסור ,ולא מיבעיא לאביי דס"ל דיאוש שלא
מדעת לא הוי יאוש ,אלא אפי' לרבא לא מהני ,וכמו שפירש"י שכא מיירי בתמרי שיש בה
סימ )דהרי ה דבר שחזותו מוכיח עליו ולא הוי כמו תאנה שנמאסת ע נפילתה( וא"כ קשה
שלכאורה באיסורא אתא לידיה .אכ לפי האוקימתא משו שקצי ורמשי מוב לכו"ע למה ה
מותרי.
 6דאי שקצי ורמשי יכולי לאוכל  דאינ יכולי להכנס תחת האיל מחמת הגדר.

הוכ ע"י כולל עיו הד
ת .ד ,43087 .הר נו ,ירושלי 91430

טל/פקס daf@dafyomi.co.il • 6515004
בבא מציעא ד כב:
כריכות ברה"ר הרי אלו של מוצא ,וברה"י נוטל ומכריז באיזה אופ מיירי?

לרבה
לרבא

כריכות ברה"ר הרי אלו שלו
כשאי בה סימ
כשיש בה סימ
1
מיירי
מיירי
3
מיירי
לא מיירי

ברה"י נוטל ומכריז
כשאי בה סימ
כשיש בה סימ
2
לא מיירי
מיירי
4
מיירי
מיירי

 1דסימ העשוי להדרס לא הוי סימ.
 2וכיו שאי בה סימ  אה"נ שהרי אלו שלו ,ולא בזה דיברה המשנה .וס"ל שמקו לא הוי
סימ ,ולכ א יכריז ויאמר מי שאבד לו אבידה במקו פלוני  יבוא ויאמר מה איבד ,לא מועיל
להחשב סימ.
 3דס"ל שסימ העשוי להדרס הוי סימ  ולכ על כרח שהמשנה שאמרה "הרי אלו שלו" לא
מיירי ביש בה סימ ,דא יש סימ צרי להכריז .וג מקו לא שיי ש ,משו ד"מינשתפא" 
דהיינו שהדבר מתגלגל ברגלי אד ובהמה ואינה נמצאת במקו שנפלה תחילה.
 4ס"ל דמקו הוי סימ ,ולכ אפי' שאי סימ באבידה ,מ"מ כיו שמכריז את המקו ,והמאבד
אומר שדבר פלוני אבד לו ש  הוי סימ לרבא.

