
  יחקבבא קמא 
  ברייתא   משנה 
 לו שהפקיד או, הימנו שהלוה או, חבירו את הגוזל

 במדבר לצאת מנת על, במדבר לו יחזיר לא - בישוב
  במדבר לו יחזיר -

 אין ופקדון אבידה, מקום בכל משתלמת מלוה
  !במקומן אלא משתלמין

  אבל לא מדובר בהחזרת הלוואה  במקומן אלא ליתבע ניתנו לא ופקדון אבידה   מקום בכל ליתבע ניתנה מלוה -הכי קאמר   
  '. מתני  

 ואיני, אצלי הפקדת, הלויתני, גזלתיך לחבירו האומר    רישא
  לך החזרתי לא אם לך החזרתי אם יודע

  לשלם חייב
 אם, הלויתני אם, גזלתיך אם יודע איני לו אמר אם אבל    סיפא

  אצלי הפקדת
  מלשלם פטור

 
   – יודע איני אומר והלה, בידך לי מנה: איתמר

  יוחנן' ור נ"ור  יהודה ורב הונא רב
  פטור  חייב
  מריה בחזקת ממונא אוקי  עדיף ברי - ושמא ברי

 הלויתני אם יודע איני לו אמר אם אבל: תנן: קושי
, לא: תירוץ! מלשלם פטור: סיפא וקתני, ליה דקתבע אלא? חייב אמאי, ליה תבע קא דלא נמי רישא, ליה תבע קא דלא אילימא? ד"ה; פטור -   .שמים ידי לצאת בבא חייב - יודע איני אומר והלה, בידך לי מנה לחבירו האומר: יוחנן ר"א אבא בר חייא ר"א, נמי איתמר: חיזוק לתירוץ  . שמים ידי לצאת בבא ורישא, ליה תבע קא דלא לעולם

  

 
    בחזירתו ולא בגניבתו לא בעלים ידעו לא  סיפא  באחריותו חייב  נגנב או ומת, והחזירו העדר מן טלה הגונב  רישא

 פטור – היא ושלימה הצאן את ומנו
  

  חסדא רב  יוחנן רבי  שמואל  רב  
  פוטר מנין  פוטר מנין  פוטר מנין  דעת צריך  לדעתגנב 

  דעת צריך  אפילו מנין לא צריך  פוטר מנין  שלא לדעת
 הצאן את ומנו

  פטור - היא ושלימה
  ארישא  ארישא  אכולה  אסיפא

? הכי רב אמר ומי: קושי   : רב והאמר   .ברקועתא רב מודה: אבא בר חנן רב אמר: תירוץ  ! יצא - שבמדבר לעדר החזירו

? חסדא דרב ט"מ :רבא אמר     , דידיה מעדרא אימרא דאגבה לחבריה דחזייה מאן האי: רבא והאמר? הכי רבא אמר ומי: קושי  . ברייתא נגרי ואנקטה הואיל   .מני דלא, לא: תירוץ  ! דמני גב על אף לאו מאי; באחריותו חייב - נגנב או ומת, הדריה לא אי הדריה אי ידע ולא, ושדייה קלא ביה ורמא



 


