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והא אבנט, דגזילה קיימת היאִ ¿צה.

מאי אבנט? דמי אבנט.!◊צה.

וכל היכא דגזילה קיימת, לא עבוד רבנן תקנתא? והרי מריש דגזילה קיימת היא¿◊צה.

על המריש הגזול שבנאו בבירה ־ שיטול דמיו, מפני תקנת השביםִ ותנן:▀¿צה.

שאני התם, דכיון דאיכא פסידא דבירה, שויוה רבנן כדליתא.!◊צה.

גזל פרה מעוברת וילדה וכו'.▀>צה.

ֹ תנו רבנן:[רבי מאיר]♦▀◊צה. הגוזל רחל וגזזה וילדה ־ משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר

ֹ רבי יהודה:♦▀◊צה. גזילה חוזרת בעיניה

רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף.רבי שמעון:♦▀◊צה.

איבעיא להו:^◊צה.
מאי טעמיה דרבי מאיר? משום דקסבר שינוי במקומו עומד, או דילמא בעלמא שינוי קונה, והכא קנסא 

הוא דקא קניס?

למאי נפקא מינה?¿צה.

להיכא דכחשא מכחש!◊צה.

גזל בהמה והזקינה, עבדים והזקינו ־ משלם כשעת הגזילהתא שמע:[ת"ק]▀!◊צה.

בעבדים ־ אומר לו הרי שלך לפניךרבי מאיר:▀!◊צה.

ֹ ▀!צה. ואילו בהמה ־ כשעת הגזילה

ואי סלקא דעתך סבר רבי מאיר שינוי במקומו עומד, אפי' בהמה נמיִ !צה.

אלא לאו ש"מ: קסבר ר' מאיר שינוי קונה, והכא קנסא הוא דקא קניס.!◊צה.

אמרי:¿◊צה.

רבי מאיר לדבריהם דרבנן קאמר להו: לדידי שינוי אין קונה, ואפילו בהמה נמי, אלא לדידכו דאמריתו 

שינוי קונה, אודו לי מיהת בעבדא דכמקרקעי דמי, וקרקע אינה נגזלִת ואמרי ליה רבנן: לא, עבדא 

כמטלטלי דמי.

לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום ־ ר' מאיר אומר: נותן לו דמי צמרֹות"ש:[רבי מאיר]!◊צה.

!צה.
דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא, ואי סלקא דעתך סבר רבי מאיר שינוי אין קונה, דמי צמרו ושבחו 

בעי למיתב ליהִ 

אלא לאו ש"מ: קסבר ר"מ שינוי קונה, והכא קנסא הוא דקא קניס, שמע מינה.!◊צה.

הא לא איבעי לןאיכא דאמרי:^◊צה.

♦▀^◊צה.
מדאפיך רב ותני:[רבי 

מאיר]
גזל פרה והזקינה, עבדים והזקינו ־ משלם כשעת הגזילה, דברי רבי מאיר

בעבדים ־ אומר לו הרי שלך לפניך[חכמים♦▀^◊צה.

^◊צה.
ודאי לרבי מאיר שינוי קונה, והכא קנסא הוא דקא קניס ליה, כי קא איבעי לן ־ הכי איבעי לן: כי קא 

קניס במזיד, אבל בשוגג לא קניס, או דילמא אפי' בשוגג נמי קניס?

תא שמע:▀!◊צה.
חמשה גובין מן המחוררין, ואלו הן: פירות, ושבח פירות, והמקבל עליו לזון בן אשתו ובת אשתו, וגט 

 ֹ חוב שאין בו אחריות, וכתובת אשה שאין בה אחריות

מאן שמעת ליה דאמר אחריות לאו טעות סופר הוא? רבי מאיר!◊צה.

פירות ושבח פירותֹ שבח פירותוקתני:▀!צה.

היכי דמי?^!צה.

!!צה.
כגון שגזל שדה מחבירו ומכרה לאחר והשביחה, והרי היא יוצאה מתחת ידו, כשהוא גובה ־ גובה את 

הקרן מנכסים משועבדים ואת השבח מנכסים בני חורין, דאתא בעל ארעא ושקיל ארעיה ושבחיה

צה:
◊!

מאי לאו בעם הארץ, דלא ידע דקרקע נגזלת או אינה נגזלת, ואפי' הכי קאתי בעל קרקע ושקיל לארעא 

ושבחה, ושמע מינה: בשוגג נמי קניס.

לא, בלוקח תלמיד חכם וידע.אמרי:¿◊צה:
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לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום ־ ר' מאיר אומר: נותן לו דמי צמרֹותא שמע:[רבי מאיר]▀!◊צה:

דמי צמרו אין, דמי צמרו ושבחו לא▀!צה:

!◊צה:
ואי סלקא דעתך בשוגג נמי קניס, דמי צמרו ושבחו בעי למיתבא ליִה אלא לאו ש"מ: במזיד קניס, 

בשוגג לא קניס, ש"מ.

ֹ רבי יהודה:▀>צה: גזילה חוזרת בעיניה

רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף.רבי שמעון:▀>צה:

מאי בינייהו?¿צה:

בשבח שעל גבי גזילה קמיפלגירב זביד:!◊צה:

דנגזל הוירבי יהודה סבר:♦▀!◊צה:

 דגזלן הוי.רבי שמעון סבר:♦▀!◊צה:

דכ"ע ־ שבח שעל גבי גזילה דגזלן הוי, והכא למחצה, לשליש ולרביע קמיפלגירב פפא:!◊צה:

שבח שעל גבי גזילה כוליה דגזלן הוירבי יהודה סבר:♦▀!◊צה:

למחצה, לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן.רבי שמעון סבר:♦▀!◊צה:

ֹ תנן:▀¿◊צה: גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה, רחל ונטענה אצלו וגזזה ־ משלם כשעת הגזילה

ילדה ־ אין, לא ילדה ־ הדרא בעינא▀¿צה:

¿◊צה:
בשלמא לרב זביד דאמר שבח שעל גבי גזילה דנגזל הוי לר' יהודה, הא מני? רבי יהודה היא, אלא לרב 

פפא דאמר דגזלן הוי, הא מני? לא רבי יהודה ולא ר"שִ 

אמר לך רב פפא:!◊צה:
הוא הדין אפילו לא ילדה נמי כשעת הגזילה הוא דמשלם, והא דקתני ילדה? איידי דנסיב רישא ילדה, 

נסיב סיפא נמי ילדה.

תניא כוותיה דרב פפא:▀צה:

רואין אותה כאילו היא שומא אצלו בכסף למחצה, לשליש ולרביע.רבי שמעון:▀▀צה:

^◊צה:
רב אשי: כי הוינן בי רב 

כהנא, איבעיא לן:

לר' שמעון דאמר למחצה, לשליש ולרביע הוא דשקיל גזלן, כי מסלקינן ליה ־ בדמי מסלקינן ליה, או 

דילמא מבשרא שקול?

ופשטנא מהא דאמר רב נחמן אמר שמואל:!צה:

[רב נחמן אמר שמואל]▀!◊צה:
שלשה שמין להן השבח ומעלין אותן בדמים, ואלו הן: בכור לפשוט, ובעל חוב ללוקח, ובעל חוב 

ליתומים.

מי אמר שמואל: בעל חוב ללוקח יהיב ליה שבח?רבינא לרב אשי:¿צה:

בעל חוב גובה את השבחִ והאמר שמואל:▀¿◊צה:

לא קשיא: כאן בשבח המגיע לכתפים, וכאן בשבח שאין מגיע לכתפים.א"ל:[רב אשי]!◊צה:

והא מעשים בכל יום, וקא מגבי שמואל אפי' שבח המגיע לכתפיםִ אמר ליה:[רבינא]¿צה:

לא קשיא: הא דמסיק ביה כשיעור ארעא ושבחא, הא דלא מסיק ביה אלא כשיעור ארעא.א"ל:[רב אשי]!◊צה:
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