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מריש שמו עליורב יוסף:!◊סז.

(יחזקאל מא) צלעות הבית ־ אלו המלטטין, והעובים ־ אלו המרישות.דתניא:▀!סז.

שינוי החוזר לברייתו ־ בשינוי השם לא הוי שינוי.רבי זירא:!▀◊סז.

ושינוי השם שאינו חוזר לברייתו מי הוי שינוי?¿סז.

והרי צינור, דמעיקרא קציצתא והשתא צינורא¿◊סז.

ֹ ותניא:▀¿◊סז. צינור שחקקו ולבסוף קבעו ־ פוסל את המקוה, קבעו ולבסוף חקקו ־ אינו פוסל את המקוה

ואי אמרת שינוי השם מילתא היא, אפי' קבעו ולבסוף חקקו נמי ליפסלִ ¿סז.

שאני שאיבה, דמדרבנן היא.!◊סז.

אי הכי, אפילו דרישא נמיִ ¿◊סז.

התם איכא תורת כלי עליו בתלוש, הכא אין תורת כלי עליו בתלוש.!◊סז.

הגנב, והגזלן, והאנס ־ הקדישן הקדש, ותרומתן תרומה, ומעשרותן מעשרִ מיתיבי:▀¿◊סז.

התם איכא שינוי השם, דמעיקרא טיבלא והשתא תרומה, הקדש ־ מעיקרא חולין והשתא הקדש.אמרי:!◊סז.

רב חסדא א"ר יונתן:▀◊סז.
מניין לשנוי שהוא קונה? שנאמר: (ויקרא ה') והשיב את הגזלה, מה ת"ל אשר גזל? אם כעין שגזל ־ 

יחזיר, ואם לאו ־ דמים בעלמא בעי שלומי.

האי אשר גזל מיבעי למעוטי גזל אביו, שאינו מוסיף חומש על גזל אביוִ ¿◊סז.

א"כ, ניכתוב רחמנא והשיב את גזילו, אשר גזל למה לי למכתב? ש"מ תרתי.!◊סז.

▀◊סז.
איכא דאמרי, אמר רב 

חסדא א"ר יונתן:
מניין לשנויי שאינו קונה? שנאמר: והשיב את הגזילה, מ"מ.

והא כתיב: אשר גזלִ ¿סז.

ההוא מיבעי ליה: על גזילו שלו מוסיף חומש, ואין מוסיף חומש על גזל אביו.!◊סז.

עולא:▀◊סז.
מניין ליאוש שאינו קונה? שנאמר: (מלאכי א) והבאתם גזול את הפסח ואת החולה, גזול דומיא דפסח, 

מה פסח דלית ליה תקנתא כלל, אף גזול דלית ליה תקנתא, לא שנא לפני יאוש ולא שנא אחר יאוש.

סז:
רבא:▀◊

מהכא: קרבנו ־ ולא הגזו� אימת? אילימא לפני יאוש, פשיטא, למה לי קרא? אלא לאו לאחר יאוש, 

וש"מ: יאוש לא קני, ש"מ.

והא רבא הוא ־ דאמר דגזל קרבן דחבריהִ ¿◊סז:

איבעית אימא: הדר ביה!◊סז:

ואיבעית אימא: חד מינייהו רב פפא אמרה.!◊סז:

ומדת תשלומי ארבעה וחמשה וכו'.▀>סז:

ִ ¿◊סז: ואמאי? נילף שור שור משבת, מה להלן חיה ועוף כיוצא בהן, אף כאן חיה ועוף כיוצא בהן

אמר קרא: (שמות כא) שור ושה שור ושה שני פעמים, שור ושה אין, מידי אחרינא לא.רבא:!◊סז:

הי מייתר?אמרי:^◊סז:

!◊סז:
אילימא שור ושה דסיפא מייתר, דניכתוב רחמנא כי יגנב שור או שה וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם 

תחתיו וארבע צאן תחתיו

אי כתב רחמנא הכי, הוה אמינא: בעי שלומי תשעה לכל אחד ואחדִ ¿◊סז:

וכי תימא, הא כתיב תחתיו תחתיו¿סז:

חד תחתיו מייתר, ההוא מיבעי ליה לדרשה אחרינא!סז:

יכול גנב שור שוה מנה ישלם תחתיו נגידין? ת"ל: תחתיו תחתיוִ דתניא:▀!סז:

!◊סז:
אלא שור ושה דרישא מיותר, דנכתוב רחמנא כי יגנב איש וטבחו ומכרו חמשה בקר ישלם תחת השור 

וארבע צאן תחת השה.
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אי כתב רחמנא הכי, הוה אמינא: עד דגניב תרי וטבח להוִ ¿◊סז:

וטבחו כתיב, לחד.!סז:

ואימא: עד דגניב תרוייהו ומזבין להוִ ¿סז:

ומכרו כתיב, לחד.!סז:

ואימא, הוה אמינא: עד דגניב תרי, וטבח חד ומזבין חדִ ¿סז:

או מכרו כתיב.!סז:

ואכתי הוה אמינא: עד דגניב תרוייהו, וטבח חד ומשייר חד, או מזבין חד ומשייר חדִ ¿סז:

!◊סז:

אלא, שור דסיפא ושה דרישא מייתר, דניכתוב רחמנא כי יגנב איש שור וטבחו ומכרו חמשה בקר 

ישלם תחתיו וארבע צאן תחת השה, שור דסיפא ושה דרישא למה לי? שמע מינה: שור ושה אין, מידי 

אחרינא לא.

אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל.▀>סז:

רב:▀◊סז:
לא שנו אלא לפני יאוש, אבל לאחר יאוש ־ קנאו גנב ראשון, וגנב שני משלם תשלומי כפל לגנב 

ראשון.

ֹ רב ששת:¿◊סז: אמינא: כי ניים ושכיב רב אמר להא שמעתא

ֹ דתניא, אמר ר' עקיבא:▀¿◊סז: מפני מה אמרה תורה טבח ומכר משלם תשלומי ארבעה וחמשה? מפני שנשתרש בחטא

אימת?^¿סז:

אילימא לפני יאוש!¿סז:
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