
  בבא בתרא ה
 

  רבי יוסי  תנא קמא  
המקיף את חבירו משלש   

רוחותיו, וגדר את הראשונה ואת 
אין  -השניה ואת השלישית 

  מחייבין אותו

 -אם עמד וגדר את הרביעית 
  מגלגלין עליו את הכל.

    מחייבין אותו -הא רביעית   אפשר לדייק
לפי מה  -הכל  לפי רב הונא:

  שגדר בה
קנים בזול ומה לפי דמי  -הכל 

  שגדר לא
  לפי מה שגדר -הכל 

לפי  -הכל : לחייא בר רבקשה 
  דמי קנים בזול

אי דמי קנים בזול לא קיהיב 
  ליה, מאי קיהיב ליה?

  דמי קנים בזול

 אגר נטירא .1  תירוצים לחייא בר רב
רביעית הוא דיהיב ליה,  .2

אבל ראשונה שניה 
 לא יהיב ליה -ושלישית 

טעמא דעמד ניקף  .3
עליו את הכל,  דמגלגלין

אינו נותן  -אבל עמד מקיף 
 לו אלא דמי רביעית

אם גדר מקיף את הרביעית  .4
  נמי יהיב ליה

 דמי קנים בזול .1
ראשונה שנייה ושלישית  .2

 נמי יהיב ליה
 

ל"ש ניקף ול"ש מקיף, אם  .3
מגלגלין עליו  -עמד וגדר 

 את הכל
  
אם עמד ניקף וגדר את  .4

הרביעית הוא דיהיב ליה, 
ליה,  דגלי דעתיה דניחא
לא  -אבל אם גדר מקיף 

 יהיב ליה מידי.
  

  
 -אמר רב יהודה אמר שמואל: הלכה כר' יוסי, דאמר: אם עמד וגדר את הרביעית : פסיקת ההלכה

  מגלגלין עליו את הכל, ל"ש עמד ניקף, ל"ש עמד מקיף. 
  

  הבנת דברי ר' יוסי
  חייא בר רב  רב הונא

  לפי דמי קנים בזול - הכל  לפי מה שגדר - הכל
  
 

  בבא מציעא קט.
 -שתלא דרבינא הוה, אפסיד, סלקיה. אתא לקמיה דרבא, אמר ליה: חזי מר מאי קא עביד לי!  רוניא

אמר ליה: לא צריכא להתרות. רבא לטעמיה,  -אמר ליה: הא לא התרה בי!  -אמר ליה: שפיר עביד. 
כולן כמותרין ועומדין דמי. כללא  -ר מתא וספ דאמר רבא: מקרי דרדקי, שתלא, טבחא, ואומנא,

  כמותרין ועומדין דמי. -דמילתא: כל פסידא דלא הדר 
  
 

 :צגבבא מציעא 
איבו אפקיד כיתנא בי רוניא. אזל שבו שמטיה מיניה. לסוף הוכר הגנב. אתא לקמיה דרב נחמן, 

באונס ואחר כך הוכר הגנב, חייביה. לימא פליגא דרב הונא בר אבין? דשלח רב הונא בר אבין: נגנבה 
 -עושה עמו דין ואינו נשבע.  -רצה נשבע, רצה עושה עמו דין. אם שומר שכר הוא  -אם שומר חנם הוא 

 אמר רבא: התם גברי דפרמוסקא הוו קיימי, דאי רמא קלא הוו אתו ומצלין ליה.


