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בבא קמא ד קיא.

1

נת אש ליהוריב וכס לידעיה ,מה הדי?

א נת לכל אחד במשמרתו
לר' יהודה

זכה כל אחד בשלו

לרבנ

זכה כל אחד בשלו

נת אש ליהוריב במשרתו,
וכס לידעיה במשמרת יהויריב
2
בשבוע דיהויריב :1יחזיר כס אצל אש
בשבוע דיהוידע :3יחזיר אש אצל כס
4
יחזיר אש אצל כס

בבא קמא ד קיא:
גזל את הבעלי ובא אחר ואכלו ממנו  ,ממי גובי הבעלי ,מהגזל או מזה שאכל?
5

לרב חסדא
לרמי בר חמא

6

לא נתייאשו הבעלי
רצו גובי מהגזל רצו גובי מהאוכל
גובה מהגזל הראשו

לאחר יאוש
גובה מהגזל הראשו
גובה מהגזל הראשו

הא רשות יורש הוי כרשות לוקח  ובירושה הוי שינוי רשות ,או לא?

לרמי בר חמא
לרבא

כשאי הדבר בעי  אכלו
כשהדבר בעי
כרשות לוקח ויש שינוי רשות  ופטורי
7
לא הניח האב קרקע :פטורי
לאו כרשות לוקח ולא קנו
הניח האב קרקע :חייבי
 וחייבי

 1וחידש רבי דה"ה א עבר זמ משמרת יהויריב וג עבר זמ משמרת יהוידע וא אחד לא תבע
מהשני ,ואז הדי שאח"כ יכולי בני יהויריב לתבוע את הכס מבני יהוידע ולשמור את האש
אצל ויקריבו אותו בזמ משמרת.
 2דכיו דלאו משמרת דידעיה היא מתי שה קיבלו את הכס  והרי שנהגו בני ידעיה שלא כהוג,
ולכ קונסי אות להחזיר כס אצל אש.
 3כ חידש רבי ,שג אליבא דר' יהודה הוא דוקא היכא שתובעי בני יהויריב בעוד זמ משמרת
את בני יהוידע לתת לה את הכס ,אבל א עבר זמ משמרת יהויריב ולא תבעו את בני יהוידע 
הרי שמחלו על זה ,וצריכי לתת ליהוידע את האש וה יקריבוהו.
 4ס"ל שבני יהויריב לא עשו כהוג בזה שקיבלו אש בלא כס )ותמיד צרי להקדי את הכס
לאש( ,ולכ קונסי את בני יהויריב להחזיר אש אצל כס .ואמר רבי ,שא קדמו בני יהויריב
והקריבו את האש "זכו במה שביד" וצרי הגזל להביא אש אחר לבני ידעיה .ומבארת הגמ',
שהכוונה שזכו בני יהויריב בשר ועור של האש.
 5כתבו התוס' )בד"ה הגוזל( ,דלאו דוקא מאכיל דה"ה נות .ושוב צידדו שיתכ שלא חשיב שינוי
רשות מה שנות לבניו  כיו שמזונת עליו ,ולכ צרי שיהיה שינוי גמור שאכלו.
 6לקמ בסו העמוד מבואר שחולק על רב חסדא ומעמיד את די המשנה )שהבני פטורי
מלשל  ורק הראשו חייב( בקוד יאוש.
 7דה לא גזלוהו ,היות שזה היה אחר יאוש ולא נקראי גזלני  ולכ ה פטורי מלשל
לנגזל .אול א הניח לה אביה אחריות נכסי צריכי לשל.

