
  צגבבא קמא 
 

  רב אשי  רבא  על מנת לפטור  
  פגם משפחה  אברים ראשי על מוחל אדם שאין לפי  חייב  עיני את סמא

  אין פגם משפחה  כאב/צעראדם מוחל על   פטור  כאב/צער של מכה
  אמר יוחנן רבי  

  הדין  ניזק אומר:   מזיק אומר:   ניזק אומר: 
  כלאו שהוא הן ישחייב כי   הן?  על מנת לפטור?  סמא את עיני

  כהן שהוא לאו הריפטור כי   לאו?  על מנת לפטור?  קרע את כסותי
  סתירה  

  ברייתא  משנה  
 ולא -  ,לאבד ולא -   חייב - כסותי את קרע, כדי את שבר  

  לעניים לחלק ולא -  ,לקרוע
  לידיה אתי דלא  לידיה דאתי  הונא רבפתרון לפי 

  !משמע לידיה דאתי -     קושי
  קריעה בתורת לידיה דאתא  שמירה בתורת לידיה דאתא  פתרון לפי רבה

   
  ברייתא  משנה  
 - בגדים ועשאן צמר, כלים ועשאן עצים הגוזל  

, אין - כלים ועשאן עצים: מהמשנה דיוק   הגזלה כשעת משלם   ;לא - ליבנן, אין - בגדים ועשאן צמר, לא - שיפן

 , וסיתתן אבנים, ושיפן עצים גזל
 כשעת משלם - ונקהו פשתן, וליבנן צמר

  הגזלה

חוזר שאינו  –שינוי דאורייתא   רייתוהחוזר לבשינוי  – שינוי דרבנן  אביי   לברייתו
  דאורייתא)בשינוי (שניהם רב אשי 

 pestle המכתשעלי  –בוכאני 
 Pieces of felt –נמטי 

  בוכנאי=שיוף  אותו דבר כמו במשנה
    similar stageנמטי דומה לליבון 

  הגזראשית  –ין משנה חול  ברייתא  
, וליבנן צמר, וסיתתן אבנים, ושיפן עצים גזל  

  הגזלה כשעת משלם - ונקהו פשתן
, פטור - שצבעו עד לו ליתנו הספיק לא

  !חייב - צבעו ולא לבנו
  מצטרף כי אינו שינוילבנו  –רבנן   אין מצטרף כי זה שינוילבנו  – ר' שמעון  אביי
ר' שניהם  –רבא    שמעון

  נפציהמ  סרקיה

  חווריה חוורי  כבריה כברויי  בר אביןר'  חיייא 
  

  ר' שמעון בבריתא ראשית הגז  ר' שמעון בברייתא דגזילה  
 , וסיתתן אבנים, ושיפן עצים גזל  

  ון=שינוי)בי(ל הגזלה כשעת משלם - ונקהו פשתן, וליבנן צמר
' ר משום אומר יהודה בן שמעון רבי

  שינוי)ון אינו בי(ל  !מצטרף - צבעו: שמעון
  יהודה בן שמעון רביר' שמעון לפי   ר' שמעון לפי חכמים  אביי
  צבע כי יכול להעבירושאני   עוברשאינו  –בקלא אילו   רבא 


