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  .תמורה ד� ו
  ?מני� לנו הדיני� דלהל� בגזל

  

    דשינוי קונה ומשל� כשעת הגזילה  1דאינו מוסי� על מה שאביו גזל חומש
 על גזילתו משל� חומש '" אשר גזל"

  ולא על גזילת אביו
 דאי עביד 'לאביי   כיו) דאי עביד מהני

  מהני

 על '" אשר גזל"ממילא שמעינ) מ
  'גזילתו משל� וכו

 דאי עביד 'לרבא   2 כמו שגזל'" אשר גזל"
  לא מהני

  

  ?מה דינו) שלא ברשות(מלוה שנכנס לבית הלוה למשכנו 
  

מני) שצרי* להחזיר הכר בלילה 
  ?ומחרישה ביו� בשלא ברשות

    ?מדוע קנה את המשכו)

   דאי עביד מהני'לאביי   כיו) דאי עביד מהני  3"השב תשיב"

   דאי עביד לא מהני'לרבא   5"השב תשיב"  4"השב תשיב"ממילא שמעינ) כ) מ
  

  ].ה אביי"תוד[? מני� שצרי� להפריש פאה ג� באופני� דלהל� 
  

ישמעאל שמפריש ' אליבא דר
  מ) העיסה' אפי

ק דמפריש פאה "אליבא דת
  רק עד שלא עשה עיסה

  

   דאי עביד מהני'לאביי   7"תעזוב יתירא"דכתיב   6דשינוי במקומו עומד ולא קונה

   דאי עביד לא מהני'לרבא   משו� דאי עביד לא מהני  1"תעזוב יתירא"דכתיב 

                                                           
וא� אביו גזל ונשבע .  דמשל� קר� וחומש ואש��לו לשקר והודה הדי� הוא שהגוזל את חברו ונשבע  1

  .  אי� הב� משל� חומש על גזל אביו�לשקר והודה 
לשונות ' יש בזה ב) 'עמוד ב(אול� לקמ� ". שינוי קונה"כ� מבואר בסוגייתנו שרבא מודה בעצ� הדי� ד 2

  .טבלא ש�' וע, )ה בשינוי קונה"בד(י "ברש
 איסורא �הייתי אומר שא� נתכוו� לעבור ולמשכ� באיסור " השב תשיב" דל לאביי דלולי הקרא"ס 3

"  השב תשיב"ל קרא דו"וקמ,  ואינו מחוייב במצוה להחזיר את הכר בלילה והמחרישה ביו��דעבד עבד 
ל לאביי שבדברי� שלא "נ דס"דאה) ה שאני"ד(' וכתבו התוס. דג� במשכנו שלא ברשות חייב בהשבה

א� נתכוו� לעבור איסור חייב מלקות ואינו ,  וכגו� בריחי� ורכב וכלי אוכל נפש"השב תשיב"נאמר בה� 
 �ל דכיו� דאי עביד לא מהני "ורבא חולק בזה וס. ל דאי עביד מהני"כיו� דס, חייב להחזיר המשכו� לגמרי

למסקנא שזו ' כ מדוע לא אמרה הגמ"ע א"אלא שצ. [פשיטא שחייב להחזיר המשכו� לגמרי ג� בלא קרא
  ].מ בי� אביי לרבא"נפה

,  היה הדי� שלא מועיל בכלל תפיסת המשכו� שלא ברשות�" השב תשיב"לרבא בלא הפסוק ד, פירוש 4
"  השב תשיב"וממילא שמעינ� דיש בו את הדיני� ד, ואדרבה הפסוק בא לומר דכא� במשכו� אי עביד מהני

  . והחזרת המחרישה ביו� והכר בלילה
כ דג� במשכנו שלא ברשות נאמר את "מ כא� יש גזה" מ�" עביד לא מהניאי "ל לרבא דא# שבעלמא "ס 5

מ שקונה את המשכו� של היו� שהוא " ש�" מחזיר את הכר בלילה ואת המחרישה ביו�"הדי� ד
  . ואת המשכו� של הלילה שהוא הכר והכסת הוא קונה לכל היו�, המחרישה לכל הלילה

  . ק כשהיה עוד בשבלי� ובכרי שצרי$ להפריש" דינו כמו לתכ כשעשאו עיסה"א, וכיו� ששינוי אינו קונה 6
לא "ק שא# שעבר על " היא מדברי ת�" אי עביד מהני"שהקושיא בסוגיי� על אביי שאמר ' פירשו התוס 7

בכל אופ� עדיי� הוא חייב , )אלא כילה וקצר את הכל(כשלא הפריש את הפאה בעודה בקמה " תכלה
והיה לו לקנות את , "אי עביד מהני"קשה למה חייב עדיי� להפריש הא ו, להפריש מ� העומרי� ומ� הכרי

 �אול� א� עשאה עיסה .  לומר שחייב בפאה�" תעזוב יתירא"דלכ$ אתא קרא ד, ומתר%. הפאה לעצמו
 ".תעזוב יתירא"הקרא ד' ולזה לא מהני אפי, שינוי קונה
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  :תמורה ד�  ו  
  ?הא� ריבית שנתנה מ� הלוה למלוה יוצאת בדיני� מיד המלוה ללוה

  

מיקר את המכר (אבק ריבית 
  )בהמתנת המעות

אל� באל� (ריבית קצוצה 
    )ומאתי�

  אלעזר' לר  יוצאה בדייני�  אינה יוצאה

  נ)יוח' לר  אינה יוצאה  אינה יוצאה

  

  
  ?הא� שינוי קונה באופ� שגזל עצי� ועשה בגדי� שישל� רק כשעת הגזילה

  

    י"ק ברש"ולל) 'א' בעמ(' לגמ  )נראה בעיני(י "ב ברש"לל
   דאי עביד מהני'לאביי   שינוי קונה  שינוי קונה

   דאי עביד לא מהני'לרבא   שינוי קונה   ומשל� הבגדי�'שינוי אינו קונה 

  

  
  ?)כד�כ:ויקרא כב(אוי� למקדיש והמקריב בעלי מומי� למזבח מהפסוק כיצד לומדי� חמשה ל

  

    ש� הלאו  הפסוק
  א  בל תקדישו  )'פסוק כ" (9ֹל ֲא7ֶר 45 מ/� לֹא ַתְקִריב/"

ַעֶ/ֶרת א4 7ָב/ר א4 ָחר/> א4 ַי5ֶֶלת א4 ָגָרב א4 ַיֶ:ֶפת לֹא "
  )ב"פסוק כ" (ַתְקִריב/

  ב  בל תשחטו
  ג  בל תזרקו  )ב"פסוק כ" (ְז5ֵַחַעל ַהִ="

  ד  בל תקטירו כולו  )ב"פסוק כ" (ְוִאֶ@ה לֹא ִתְ?נ/"
  ה  בל תקטירו מקצתו  )ב"פסוק כ" (ֵמֶה�"

  י"יוסי בר' לר  בל תקבלו את הד�  2)ד"פסוק כ" (/ָמע/ְ* ְוָכת/ת ְוָנת/ק ְוָכר/ת לֹא ַתְקִריב/"
  

                                                                                                                                                                                                   
,  מ חייב להפריש פאה ג� מ� העיסה"מו, ישמעאל סובר דשינוי קונה' דג� ר.) ד# צד(ק "ל בב"רבא ס 1

ג שהוא עדיי� בשבולי� או בכרי שלא נעשה בו " שמענו רק בכה�" דאי עביד לא מהני"הג� שמצד הסברא 
שכא � " תעזוב יתירא"ל "קמ, אבל כשנעשה שינוי יש לו לקנות לעצמו ולהפטר מפאה דשינוי קונה, שינוי

דיד� ' ז מה שאמרה הגמ"ולפ. ['כ� פירשו התוס, יסהשינוי לא קונה לו וחייב להפריש פאה ג� מ� הע
תעזוב "דלסברתו , הוא אליבא דתנא קמא, אנו צריכי� לעני� מפקיר כרמו" תעזוב יתירא"דקרא ד

ישמעאל ודאי צרי$ את הפסוק  ' אול� אליבא דר. מיותר כי אינו דורשו לעני� פאה שעשאה עיסה" יתירא
  ]. לעני� פאה

יה ודה  בדרשו ת  ' י ו סי ב ר' ק ור"במ ה נח לקו ת. ) ד� ז( לקמ) ב טבלאות ' עו, כ)  ה וא ה הוה  אמינא 2
  . הפסוקי�


