
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

סוכה-לולב הגזול

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ל.

◊!♦
רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יוחי:

משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה. שנאמר (מלאכי א) והבאתם גזול ואת הפסח ואת החולה, גזול דמיא 

דפסח, מה פסח לית ליה תקנתא ־ אף גזול לית ליה תקנתא, לא שנא לפני יאוש ולא שנא לאחר יאוש. בשלמא 

לפני יאוש ־ (ויקרא א) אדם כי יקריב מכם אמר רחמנא, ולאו דידיה הוא. אלא לאחר יאוש ־ הא קנייה 

ביאושִ ? אלא לאו ־ משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה.

▀◊ל.
ואמר רבי יוחנן משום רבי 

שמעון בן יוחי:

מאי דכתיב (ישעיהו סא) כי ה' אהב משפט שנא גזל בעולה. משל למלך בשר ודם שהיה עובר על בית המכס, 

אמר לעבדיו: תנו מכס למוכסים. אמרו לו: והלא כל המכס כולו שלך הוִא אמר להם: ממני ילמדו כל עוברי 

דרכים, ולא יבריחו עצמן מן המכס. אף הקדוש ברוך הוא אמר: אני ה' שנא גזל בעולה, ממני ילמדו בני 

ויבריחו עצמן מן הגזל.

יבש פסול מפני שאין הדר, גזול פסול משום דהוה ליה מצוה הבאה בעבירה.אתמר נמי, אמר רבי אמי:▀ל.

ופליגא דרבי יצחק.▀ל.

♦▀▀◊ל.
דאמר רבי יצחק בר נחמני 

אמר שמואל:
לא שנו אלא ביום טוב ראשון, אבל ביום טוב שני, מתוך שיוצא בשאול ־ יוצא נמי בגזול.

לולב הגזול והיבש פסולמתיב רב נחמן בר יצחק:▀¿◊ל.

הא שאול ־ כשר.▀¿ל.

אימת?^¿ל.

אילימא ביום טוב ראשון!¿ל.

הא כתיב, לכם ־ משלכם, והאי לאו דידיה הוא.¿¿ל.

אלא לאו ־ ביום טוב שני!¿◊ל.

וקתני גזול פסולִ ¿◊ל.

רבא:!◊ל.
לעולם ביום טוב ראשון, ולא מיבעיא קאמר: לא מיבעיא שאול ־ דלאו דידיה הוא. אבל גזול, אימא סתם 

גזילה יאוש בעלים הוא, וכדידיה דמי ־ קא משמע לן.

▀◊ל.
אמר להו רב הונא להנהו 

אוונכרי:

כי זבניתו אסא מנכרי לא תגזזו אתון אלא לגזזוה אינהו ויהבו לכו. מאי טעמא ־ סתם נכרים גזלני ארעתא 

נינהו, וקרקע אינה נגזלת. הלכך, לגזזוה אינהו, כי היכי דליהוו יאוש בעלים בידייהו דידהו, ושינוי הרשות 

בידייכו.

ל:
¿ ִ סוף סוף, כי גזזו אוונכרי ־ ליהוי יאוש בעלים בידייהו, ושינוי הרשות בידן

לא צריכא, בהושענא דאוונכרי גופייהו.!◊ל:

וליקניוה בשינוי מעשהִ ¿ל:

לולב אין צריך אגד.קא סבר:[רב הונא]!◊ל:

ואם תמצי לומר לולב צריך אגד¿ל:

שינוי החוזר לברייתו הוא, ושינוי החוזר לברייתו לא שמיה שינוי.!ל:

וליקניוה בשינוי השם, דמעיקרא הוה ליה אסא, והשתא הושענאִ ¿¿ל:

מעיקרא נמי לאסא הושענא קרו ליה.!◊ל:
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