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אפילו לארנקי של צדקה.רב יוסף:▀◊קט.

וצריך שיאמר זה גזל אבי.רב פפא:▀◊קט.

אמאי? נמחליה לנפשיהִ ¿◊קט.

מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש?מי לא תנן:▀¿קט.

אלמא בר מחילה הואִ ¿קט.

ֹ רבי יוחנן:!◊קט. לא קשיא: הא רבי יוסי הגלילי, הא רבי עקיבא

דתניא:[רבי יוסי הגלילי]♦▀!◊קט.

(במדבר ה') ואם אין לאיש גואל להשיב האשם ־ וכי יש אדם בישראל שאין לו גואלים? אלא בגזל הגר 

הכתוב מדבר , הרי שגזל הגר ונשבע לו, ושמע שמת הגר, והיה מעלה כספו ואשמו לירושלים, ופגע 

 ֹ באותו הגר וזקפו עליו במלוה, ומת ־ זכה הלה במה שבידו, דברי רבי יוסי הגלילי

אין לו תקנה עד שיוציא גזילו מתחת ידֹורבי עקיבא:♦▀!◊קט.

לרבי יוסי הגלילי, לא שנא לנפשיה ל"ש לאחרים מצי מחיל[רבי יוסי הגלילי]▀!קט.

ולרבי עקיבא, ל"ש לאחרים ולא שנא לנפשיה לא מצי מחי [רבי עקיבא]▀!קט.

[רבי יוסי הגלילי]▀!◊קט.
ולר' יוסי, הוא הדין דאפי' לא זקפו במלוה, והאי דקתני זקפו עליו במלוה? להודיעך כחו דרבי עקיבא, 

דאפילו זקפן עליו במלוה, אין לו תקנה עד שיוציא גזילה מתחת ידו.

מתקיף לה רב ששת:¿◊קט.
אי הכי, לרבי יוסי הגלילי ־ לשמעינן לנפשיה, וכל שכן לאחרים, לרבי עקיבא ־ לשמעינן לאחרים דלא 

מצי מחיל, וכ"ש לנפשיה דלא מצי מחילִ 

הא והא רבי יוסי הגלילי, כי קאמר רבי יוסי הגלילי דמצי מחיל ־ לאחרים, אבל לנפשיה לא מצי מחיל.אלא אמר רב ששת:!◊קט.

אלא אמאי זכה הלה במה שבידו?¿◊קט.

משום דזקפן עליו במלוה.!◊קט.

הא והא רבי עקיבא, כי אמר רבי עקיבא דלא מצי מחיל ־ לנפשיה, אבל לאחרים מצי מחיל.רבא:!◊קט.

קט:
◊¿

מכלל דרבי יוסי הגלילי סבר: אפילו לנפשיה נמי מצי מחיל, אלא גזל הגר דקאמר רחמנא נתינה לכהנים 

היכי משכחת לה?

רבא:!◊קט:
הכא במאי עסקינן ־ כשגזל את הגר ונשבע לו ומת הגר, והודה לאחר מיתה, דבעידנא דאודי קנאו השם 

ונתנו לכהנים.

גזל הגיורת, מהו? (במדבר ה') איש אמר רחמנא ־ ולא אשה, או דלמא אורחיה דקרא הוא?בעי רבינא:^◊קט:

▀!◊קט:
רב אהרן לרבינא: תא 

שמע, דתניא:

איש ־ אין לי אלא איש, אשה מנין? כשהוא אומר: (במדבר ה') המושב ־ הרי כאן שנים, א"כ מה ת"ל 

איש? איש ־ אתה צריך לחזור אחריו אם יש לו גואלים אם לאו, קטן ־ אי אתה צריך לחזור אחריו, 

בידוע שאין לו גואלין.

ֹ .תנו רבנן:▀▀◊קט: (במדבר ה') לה' לכהן ־ קנאו השם ונתנו לכהן שבאותו משמר

אתה אומר: לכהן שבאותו משמר, או אינו אלא לכל כהן שירצה?¿▀קט:

!▀◊קט:
כשהוא אומר: (במדבר ה') מלבד איל הכפורים אשר יכפר בו עליו, הרי לכהן שבאותו משמר הכתוב 

מדבר.

ת"ר:¿▀◊קט:
הרי שהיה גוזל כהן, מנין שלא יאמר הואיל ויוצא לכהנים והרי הוא תחת ידי יהא שלי? ודין הוא: אי 

בשל אחרים הוא זוכה, בשל עצמו לא כ"שִ 

¿▀◊קט:
רבי נתן אומר בלשון 

אחר:

ומה דבר שאין לו חלק בו עד שיכנס ברשותו, כשיכנס לרשותו אינו יכול להוציאו מידו, דבר שיש לו 

חלק בו עד שלא יכנס ברשותו, משנכנס לרשותו אינו דין דאין אחר יכול להוציאו מידוִ 

!▀◊קט:
לא, אם אמרת בדבר שאין לו חלק בו, שכשם שאין לו חלק בו כך אין לאחרים חלק בו, תאמר בגזל ־ 

שכשם שיש לו חלק בו כך יש לאחרים חלק בו? אלא גזילו יוצא מתחת ידו ומתחלק לכל אחיו הכהנים.

והכתיב: (במדבר ה') ואיש את קדשיו לו יהיוִ ¿◊קט:

הכא במאי עסקינן ־ בכהן טמא.!◊קט:

אי בכהן טמא, דבר שיש לו חלק בו מי אית ליה?¿קט:

ֹ !◊קט: אלא אתיא לכהן לכהן משדה אחוזה
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דתניא:▀!קט:

(ויקרא כ"ז) אחוזתו ־ מה ת"ל? מנין לשדה היוצאה לכהנים ביובל וגאלה אחד מן הכהנים, מנין שלא 

יאמר: הואיל ויוצאה לכהנים ביובל והרי היא תחת ידי תהא שלי? ודין הוא, בשל אחרים אני זוכה, בשל 

עצמי לא כ"ִש ת"ל: (ויקרא כ"ז) כשדה החרם לכהן תהיה אחוזתו, אחוזה שלו ואין זו שלו, הא כיצד? 

יוצאה מתחת ידו ומתחלקת לכל אחיו הכהנים.
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