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לרבה

המוצא ככרות לח ברה"ר מה הדי?
של נחתו
הרי אלו שלו 
דאי בה סימ

1

לרבא

של בעל הבית
מצויי בהמה וכלבי  :הרי אלו שלו
לא מצויי בהמה וכלבי  :3ונטל ומכריז
4
בכל עני נוטל ומכריז
2

מה ה האוקימתות במחלוקת ת"ק ור' יהודה בדבר שיש בו שינוי?5

ללימא כתנאי
לרב זביד 6לרבה

7

בבא מציעא ד כג:

לת"ק לא הוי סימ
משו דהוא סימ העשוי להדרס
8
משו דהוא סימ הבא מאליו

לר' יהודה הוי סימ
דסימ העשוי להדרס הוי סימ
דסימ הבא מאליו הוי סימ

המוצא כדי יי וכדי שמ ,הא חייב להכריז?
9

קוד שנפתחו האוצרות
אחר שנפתחו האוצרות

ברשו
חייב להכריז  די המשנה
הרי אלו שלו

באינו רשו
10
הרי אלו שלו
הרי אלו שלו

 1דס"ל דסימ העשוי להדרס לא הוי סימ.
 2דכיו שסימ העשוי להדרס לא הוי סימ ,והרי הבהמה והכלבי דורסי על הלח ומקלקלי את
הסימ שלו.
 3ואפי' שמצויי ש נכרי ,אי לחוש שמא הנכרי ידרסו את הלח ,דה חוששי לכשפי .והקשו
התוס' )בד"ה והא( ,דלמה לא מתייאש מצד מה שהנכרי יקחו אות .ותירצו דנטילה לא שכיח ,שיראי
שבעל הככר רואה ,שסוברי שלדעת הניחו ש.
 4ואפי' במקו שמצויי בהמה וכלבי ,ופירשו התוס' )בד"ה והא ,השני( דמיירי בככרות גדולי ,שאי
לחוש שמא הבהמה והכלבי יאכלו) .אול ע' ברשב"א(.
 5פי' ,כגו עיגול ובתוכו חרס ,או ככר ובתוכו יש מעות.
 6רב זביד הקשה על ההבנה הנ"ל שת"ק ס"ל דסימ העשוי להדרס הוי סימ  וג מעבירי על האוכלי,
דא"כ מדוע ככרות של בעה"ב ברה"ר הדי הוא שנוטל ומכריז .ולכ פירש הוא ,דכו"ע ס"ל סימ העשוי
להדרס הוי סימ )ולא כרבה( ומעבירי על האוכלי.
 7רבה ס"ל דלכו"ע סימ העשוי להדרס לא הוי סימ  אלא שאי מעבירי על האוכלי ,ולכ כא א היה
סימ היה נשאר ,רק השאלה א סימ הבא מאליו הוי סימ וכדלהל.
 8פי' ,דיתכ שיפלו מעות או חרס תו הככר או העיגול מאיליו ,ולא לש סימ נתנו אות ש  ולכ לא
חשיב סימ.
 9פי' ,מה שטחי טיט סביב המגופה לסוגרה היטב .ורש"י מפרש שהרוש עצמו הוא הסימ ,דכיו
שעדיי לא נפתחו האוצרות  לא רושמי את החביות אלא מעט ,ולכ הוי סימ .ותוס' )בד"ה ברשו(
פירשו ,שכל אחד רשימתו שונה משל חברו ,ולכ הוי סימ.
 10ומבואר בגמ' שלא מיירי בפתוח  דזה אבידה מדעת שהרי שותי ממנה שקצי ורמשי ונחשי ,אלא
מיירי ב"מצי"  דהיינו שסגרוה במגופה בלי טיט.
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1

הא מקו כרקתא דנהרא הוי סימ באופני דלהל?

ללישנא קמא דרב מרי
2
לאיכא דאמרי

כשכיוו את מקומה המדוייק
הוי סימ )רש"י(
לא הוי סימ

כשלא כיוו את מקומה המדויק
לא הוי סימ
לא הוי סימ

 1והוא כמו נמל שהכל מוציאי ש את החביות מהספינה ולוקחי מה.
 2מבואר בראשוני שכא אי הנידו א מקו הוי סימ או לא )דזה שיי למחלוקת רבה ורבא
לעיל ד כב ,(:אלא כא הנידו גבי רקתא דנהרא דוקא.

