בבא קמא צג
על מ ת לפטור
חייב

סמא את עי י

פטור

כאב/צער של מכה

רבי יוח ן אמר
יזק אומר:
סמא את עי י
קרע את כסותי
סתירה

מזיק אומר:
על מ ת לפטור?
על מ ת לפטור?

רבא
לפי שאין אדם מוחל
על ראשי אברים
אדם מוחל על
כאב/צער
יזק אומר:
הן?
לאו?

מש ה

שבר את כדי ,קרע את כסותי  -חייב
פתרון לפי רב
הו א
קושי
פתרון לפי רבה

ברייתא

 ולא ולא לאבד, ולא לחלק לע ייםלקרוע,

דאתא לידיה בתורת שמירה

 דאתי לידיה משמע!דאתא לידיה בתורת קריעה

דיוק מהמש ה :עצים ועשאן כלים  -אין,
שיפן  -לא ,צמר ועשאן בגדים  -אין ,ליב ן -
לא;
שי וי דרב ן – שי וי החוזר לברייתו

בוכא י – עלי המכתש pestle
מטי – Pieces of felt
ברייתא

אביי
רבא –
ש יהם ר'
שמעון
ר' חיייא
בר אבין

הדין
חייב כי יש הן שהוא כלאו
פטור כי הרי לאו שהוא כהן

דאתי לידיה

מש ה

רב אשי
)ש יהם
בשי וי
דאורייתא(

אין פגם משפחה

דלא אתי לידיה

הגוזל עצים ועשאן כלים ,צמר ועשאן בגדים -
משלם כשעת הגזלה

אביי

רב אשי
פגם משפחה

ברייתא

גזל עצים ושיפן ,אב ים וסיתתן,
צמר וליב ן ,פשתן ו קהו  -משלם כשעת
הגזלה

שי וי דאורייתא – שאי ו חוזר
לברייתו
אותו דבר כמו במש ה
בוכ אי=שיוף
מטי דומה לליבון similar stage
מש ה חולין – ראשית הגז

גזל עצים ושיפן ,אב ים וסיתתן ,צמר וליב ן,
פשתן ו קהו  -משלם כשעת הגזלה

לא הספיק לית ו לו עד שצבעו  -פטור,
לב ו ולא צבעו  -חייב!

כבריה כברויי

חווריה חוורי

ר' שמעון בברייתא דגזילה

ר' שמעון בבריתא ראשית הגז

)ליבון=שי וי(
ר' שמעון לפי חכמים
בקלא אילו – שאי ו עובר

)ליבון אי ו שי וי(
ר' שמעון לפי רבי שמעון בן יהודה
שא י צבע כי יכול להעבירו

ר' שמעון – לב ו אין מצטרף כי זה שי וי
סרקיה

רב ן – לב ו מצטרף כי אי ו שי וי
מ פציה

רבי שמעון בן יהודה אומר משום ר'
גזל עצים ושיפן ,אב ים וסיתתן,
צמר וליב ן ,פשתן ו קהו  -משלם כשעת הגזלה שמעון :צבעו  -מצטרף!
אביי
רבא

