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והא קא שבח לענין נסכאִ ¿◊צח.

אלא, כי הא דרב פפא ורב הונא בריה דרב יהושע עבדי עובדא בזוזי דאגרדמיס טייעא עד י' בתמניא.!◊צח.

הזורק מטבע של חבירו לים הגדול ־ פטורֹ מאי טעמא? אמר: הא מנח קמך, אי בעית שקליה.רבה:▀◊צח.

ֹ ▀◊צח. והני מילי בצלולין דקא חזי ליה, אבל עכורין דלא קחזי ליה ־ לא

והני מילי דאדייה אדויי, אבל שקליה בידיה ־ מיגזל גזליה, השבה בעי מיעבד.▀◊צח.

מתיב רבא:▀¿◊צח.
אין מחללין על מעות שאינן ברשותו, כיצד? היו לו מעות בקסטרא או בהר המלך, או שנפל כיסו לים 

 ִ הגדול ־ אין מחללין

שאני לענין מעשר, דבעינן מצוי בידך, דרחמנא אמר (דברים י"ד) וצרת הכסף בידך וליכא.רבה:!◊צח.

השף מטבע של חבירו ־ פטורֹ מאי טעמא? דהא לא עבד ולא מידי.ואמר רבה:▀◊צח.

וה"מ דמחייה בקורנסא וטרשיה, אבל שייפא בשופינא ־ חסורי חסריה.▀◊צח.

מתיב רבא:▀¿◊צח.
הכהו על עינו וסמאה, על אזנו וחרשו ־ עבד יוצא בה לחירותֹ כנגד עינו ואינו רואה, כנגד אזנו ואינו 

שומע ־ אין עבד יוצא בהן לחירותִ 

חרשו לאביו ־ נהרג, שאי אפשר לחרישה בלא חבורה, דטפתא דדמא נפלת ליה באודניה,רבה לטעמיה, דאמר רבה:▀!◊צח.

ואמר רבה:▀◊צח.
הצורם אוזן פרתו של חבירו ־ פטורֹ מאי טעמא? פרה כדקיימא קיימא, דלא עבד ולא מידי, וכולהו 

שוורים לאו לגבי מזבח קיימי.

ֹ מתיב רבא:▀¿◊צח. העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת ־ פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים

מלאכה הוא דלא מינכר היזיקה, אבל צורם דמינכר היזיקה, הכי נמי דמחייב בדיני אדםִ ¿צח.

הוא הדין דאפילו צורם פטור, והא קא משמע לן, דאפילו מלאכה דלא מינכר היזיקה ־ חייב בדיני שמים.אמרי:!◊צח.

השורף שטרו של חבירו ־ פטור, דאמר ליה: ניירא קלאי מינך.ואמר רבה:▀◊צח.

מתקיף לה רמי בר חמא:¿צח.
היכי דמי? אי דאיכא סהדי דידעי מאי הוה בשטרא, ליכתבו ליה שטרא מעליִא ואי דליכא סהדי, אנן 

מנא ידעינן?

תהא במאמינו.רבא:!◊צח:

הא דרבה ־ מחלוקת ר"ש ורבנן היארב דימי בר חנינא:▀◊צח:

דבר הגורם לממון כממון דמי ־ מחייבלר"ש דאמר:♦▀▀◊צח:

דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ־ לא מחייב.לרבנן דאמרי:♦▀▀◊צח:

¿◊צח:
מתקיף לה רב הונא בריה 

דרב יהושע:
אימר דשמעת ליה לרבי שמעון דבר הגורם לממון כממון דמי ־ בדבר שעיקרו ממון, כדרבה

דאמר רבה:▀¿צח:
גזל חמץ לפני הפסח, ובא אחר ושרפו במועד ־ פטור, שהכל מצווים עליו לבערו, לאחר הפסח ־ 

מחלוקת ר' שמעון ורבנן:

דבר הגורם לממון כממון דמי ־ חייבלרבי שמעון דאמר:♦▀▀¿צח:

דבר הגורם לממון לאו כממון דמי ־ פטורלרבנן דאמרי:♦▀▀¿צח:

בדבר שאין עיקרו ממון מי אמרינן?¿צח:

אמימר:▀◊צח:
מאן דדאין דינא דגרמי ־ מגבי ביה דמי שטרא מעליא, ומאן דלא דאין דינא דגרמי ־ מגבי ביה דמי 

ניירא בעלמא.

הוה עובדא, וכפייה רפרם לרב אשי, ואגבי ביה כי כשורא לצלמא.[רב אשי]Оצח:

חמץ ועבר עליו הפסח ־ אומר לו הרי שלך לפניך.▀>צח:

מאן תנא: אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניך?^◊צח:

ֹ רב חסדא:!◊צח: ר' יעקב היא

דתניא:[רבנן]♦▀!◊צח:

שור שהמית, עד שלא נגמר דינו, מכרו ־ מכור, הקדישו ־ מוקדש, שחטו ־ בשרו מותר, החזירו שומר 

לבעליו ־ מוחזרֹ משנגמר דינו, מכרו ־ אינו מכור, הקדישו ־ אינו מוקדש, שחטו ־ בשרו אסור, החזירו 

שומר לבעליו ־ אינו מוחזר

Talmud Navigator עמוד 1 בבא קמא צח



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא קמא-הגוזל עצים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ֹ רבי יעקב:♦▀!◊צח: אף משנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו ־ מוחזר

מאי לאו בהא קמיפלגי:▀!צח:

אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניךדרבי יעקב סבר:♦▀▀!צח:

אין אומרין באיסורי הנאה הרי שלך לפניךִ ורבנן סברי:♦▀▀!צח:

לא, דכולי עלמא ־ אמרינן באיסורי הנאה הרי שלך לפניך, דאם כן, נפלגו בחמץ בפסחִ רבה:¿◊צח:

הכא בגומרין דינו של שור שלא בפניו קא מיפלגי:אלא אמר רבה:▀◊צח:

רבנן סברי:♦▀▀◊צח:
אין גומרין דינו של שור שלא בפניו, דאמר ליה: אי אייתיתיה ניהליה הוה מעריקנא ליה לאגמא, השתא 

 ֹ מסרתיה ביד מאן דלא מצינא לאישתעויי דינא בהדיה

גומרין דינו של שור שלא בפניו, דאמר ליה: מאי עבדי ליה? סוף סוף הוה גמרי ליה דינא שלא בפניו.ורבי יעקב סבר:♦▀▀◊צח:

^◊צח:
אשכחיה רב חסדא לרבה 

בר שמואל, א"ל:
תנית מידי באיסורי הנאה?

▀!◊צח:
אמר ליה:[רבה בר 

שמואל] אין, תנינא:

(ויקרא ח') והשיב את הגזלה ־ מה תלמוד לומר אשר גזל? יחזיר כעין שגזל, מכאן אמרו: גזל מטבע 

ונפסל, פירות והרקיבו, יין והחמיץ, תרומה ונטמאת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונעבדה בה עבירה, 

ושור עד שלא נגמר דינו ־ אומר לו הרי שלך לפניך

!צח:
מאן שמעת ליה דאמר: עד שלא נגמר דינו אין, משנגמר דינו לא? רבנן, וקתני, חמץ ועבר עליו הפסח ־ 

אומר לו הרי שלך לפניך.

אי משכחת להו, לא תימא להו ולא מידי.א"ל:[רב חסדא[Оצח:

פירות והרקיבו ־ אומר לו הרי שלך לפניך.▀>צח:

פירות והרקיבו ־ משלם כשעת הגזילהִ והתנן:▀¿◊צח:

כאן שהרקיבו כולן, כאן שהרקיבו מקצתן.רב פפא:!◊צח:

נתן לאומנין לתקן וקלקלו ־ חייבין לשלם.▀מצח:

נתן לחרש שידה תיבה ומגדל לתקן וקלקל ־ חייב לשלם.▀צח:

ֹ ▀צח: והבנאי שקיבל עליו לסתור את הכותל, ושיבר את האבנים או שהזיקן ־ חייב לשלם

היה סותר מצד זה ונפל מצד אחר ־ פטור, ואם מחמת המכה ־ חייב.▀צח:

צח:

ג
רב אסי:▀◊

לא שנו אלא שנתן לחרש שידה תיבה ומגדל לנעץ בהן מסמר, ונעץ בהן מסמר ושיברן, אבל נתן לחרש 

עצים לעשות שידה תיבה ומגדל, ועשה מהן שידה תיבה ומגדל ושיברן ־ פטורֹ מאי טעמא? אומן קונה 

בשבח כלי.

ֹ תנן:▀¿◊צח: נתן לאומנין וקלקלו ־ חייבין לשלם

מאי לאו דיהיב להו עציםִ ¿צח:

לא, שידה תיבה ומגדל.!◊צח:

הא מדקתני סיפא שידה תיבה ומגדל, מכלל דרישא עציםִ ¿צח:

אמרי:!צח:
פרושי קא מפרש לה, כיצד נתן לאומנין לתקן וקלקלו חייבין לשלם? כגון שנתן לחרש שידה תיבה 

ומגד 

■צח:
והכי נמי מסתברא דכיצד קתני, דאי סלקא דעתך רישא עצים, השתא אשמעינן עצים ־ חייבין לשלם, 

ולא אמרינן אומן קונה בשבח כלים, שידה תיבה ומגדל מבעיא?

¿צח:
אי משום הא לא איריא, תנא סיפא לגלויי רישא שלא תאמר רישא שידה תיבה ומגדל, אבל עצים לא, 

תנא סיפא שידה תיבה ומגדל, מכלל דרישא עצים, ואפ"ה חייב לשלם.

לימא מסייע ליה:¿◊צח:

הנותן צמר לצבע ־ והקדיחו יורה ־ נותן לו דמי צמרֹו[תנן]▀¿◊צח:
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