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בבא קמא ד קטו.

לרב יוס
5
לאביי

2

1

1

גנב ומכר ואח"כ הוכר הגנב  ,מה הדי?

אחר יאוש
די בעה"ב רק ע הראשו  הגנב
די בעה"ב רק ע הראשו  הגנב

3

לרב זביד לרב :די בעה"ב רק ע הראשו  הגנב
לר' יוחנ :די בעה"ב ג ע הב'  הלוקח
6
די בעה"ב ע הגנב
לרב פפא

לפני יאוש
די בעה"ב ג ע השני  הלוקח
לרב :די בעה"ב רק ע הראשו  הגנב
לר' יוחנ :די בעה"ב ג ע הב'  הלוקח
די בעה"ב ג ע השני  הלוקח
4

לרב :די הלוקח רק ע הראשו  הגנב
8
לר' יוחנ :די הלוקח ג ע הבעלי

7

הא עשו תקנת השוק באופני דלהל?
כשנתנו הגנב
בעבור חוב או הקפה
לאמימר
למר זוטרא

לא עשו
לא עשו
לרב ששת
לרבא

כשנתנו במשכו ושוה החפ...
מאה על על הלואת מאה
מאתי על הלואת מאה
לא עשו
עשו
עשו
עשו
כשמכר חפ שוה מאה במאתי
כשמכרו בשויו
לא עשו
עשו
עשו
עשו

 1אכ א לא הוכר הגנב ,עשו חכמי תקנת השוק ,שנוטל הלוקח מבעה"ב מה שנת לגנב .והנידו היכא
שהוכר הגנב ,על מי לחזר אחריו.
 2רב יוס ס"ל דרב משמיה דר' חייא שאמר שהדי ע הראשו  ,ור' יוחנ משמיה דר' ינאי שאמר שהדי
ע השני  לא פליגי ,וכמבואר לקמ .
 3אבל לא ע הלוקח ,דאי הלוקח בעל דינו ,ולכ א בא בעה"ב וגובה ממנו צרי לתת ללוקח דמי ,
אפי' שכבר הוכר הגנב) .ולא אמרינ שיחזיר ללוקח כלי בחנ ויפרע מ הגנב(.
 4ויכול להוציא הימנו את כליו בחנ ) ,ואח"כ ידו הלוקח ע הגנב על כספו(.
 5פליג על רב יוס וס"ל שרב ור' יוחנ כ פליגי ,ופליגי בדרב חסדא שאמר בלפני יאוש שרצה מזה גובה
ורצה מזה גובה ,דרב לית ליה דרב חסדא ,ולר' יוחנ אית ליה דרב חסדא.
 6רב פפא אמר ,בגלימא לא נחלקו רב ור' יוחנ לעני שיכול בעה"ב לתבוע את הגלימה עצמה ,ולא יכול
הלוקח לעכב את החפ בעד הדמי  ,דכו"ע איתה להו דרב חסדא ד"רצה מזה גובה ורצה מזה גובה" .רק
המחלוקת היא הא עשו תקנת השוק או לא ,דהיינו הא יכול לתבוע הלוקח את הכס ג מ הבעלי ,
או רק מ הגנב וכדלהל .
 7ולא עשו תקנת השוק שיתבע מהבעלי  .דהיינו שרב פפא מפרש אחרת את התיבות "הדי ע הראשו "
)דעד עתה נתפרש שהכוונה על הבע"ב ע דינו ,ועתה מפרש רב פפא( שהכוונה שהדי של הלוקח  ע
הראשו דהיינו הגנב ,ולא יכול לתבוע את המעות מ הבעלי  .ולא עשו תקנת השוק שיוכל לתבוע
מהבעלי .
 8כי עשו תקנת השוק שיתבע מהבעלי  .וכא רב פפא מפרש שהבעלי נחשבי שני לעומת הגנב שהוא
הראשו שממנו יש לו לתבוע כספו.
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בבא קמא ד קטו.
ראוב היה חייב לאבימי בר נאזי ד' זוזי ,וגנב ראוב גלימה ונת לאבימי ,ושוב הלוה לו אבימי
עוד ד' זוזי ,ונודע שראוב גנב  והוצר אבימי להחזיר הגלימה לבעלי ,מה הדי בדלהל?

לרבינא
לרב כה ,ולר' אבהו

בד' זוזי הראשוני
לא יקבל אבימי מהבעלי
לא יקבל אבימי מהבעלי

1

בד' זוזי השניי
יקבלי אבימי מהבעלי
3
לא יקבל אבימי מהבעלי
2

נרשאה גנב ספר ומכרו לפפונאה בשמוני זוז ,ושוב מכר פפונאה לבר מחוזא את אותו ספר
במאה עשרי זוז ,והוכר שהספר גנוב ,מה יעשו?

לאביי
לרבא

מה יעשה בעל הספר
ית לבר מחוזא שמוני ויקח הספר
ית לבר מחוזא מאה עשרי ויקח הספר
ישקול ארבעי מפונאה
וישקול שמוני מנרשאה הגנב
4

בבא קמא ד קטו:

פירות טהורי
פירות טמאי

ומה יעשה בר מחוזא ששיל ק"כ
ישקול ארבעי מפפונאה


הא תורמי תרומה מפירות על פירות כדלהל?
על פירות טהורי
תורמי
אי תורמי

על פירות טמאי
תורמי
לתנא קמא :תורמי
5
לר' נחמיה :אי תורמי

 1וכדי גנב ופרע בחובו ,שלא עשו תקנת השוק שיקבל הלוקח )או המלוה( את מעותיו מהבעלי.
 2דהלואה השניה כ ניתנה על המשכו של הגלימה ,וכיו שכ עשו בזה תקנת השוק ,וצריכי
הבעלי לתת לאבימי ד' זוזי כשמוציאי ממנו את הגלימה.
 3כי ג בה יש לומר שלא מחמת המשכו הלוה לו ,דכמו שאת ההלואה הראשונה הלוה לו בלא
משכו ,כ את השניה ,וממילא ג בזה לא עשו תקנת השוק.
 4כי כל מה שעשו תקנת השוק ללוקח  הוא רק מה שיכול בעל הספר לקבל מהגנב עצמו ,והגנב
כא קיבל רק שמוני ולא יותר.
 5אכ מודה ר' נחמיה בדמאי שכ תורמי טמא על הטמא.

