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 גמרא       

 שי' יקרא את הגמרא ויסביר:בנכם 
 

 גמרא

 ואמר רבא ראה סלע שנפלה 
 נטלה לפני יאוש על מנת לגוזלה 

 עובר בכולן 
  "השב תשיבם"ומשום  "לא תגזול"משום 

  "לא תוכל להתעלם"ומשום 
  דחזרה לאחר יאוש ף על גבוא

  וא דיהיב ליה ואיסורא דעבד עבדמתנה ה
 נטלה לפני יאוש על מנת להחזירה 

 ולאחר יאוש נתכוין לגוזלה 
 עובר משום השב תשיבם 

 המתין לה עד שנתיאשו הבעלים ונטלה 
 אינו עובר אלא משום לא תוכל להתעלם בלבד 

 אמר רבא 
 האי מאן דחזי דנפל זוזי מחבריה בי חלתא 

  ואשכחיה ושקליה
 לא מיחייב לאהדורי ליה 

 מאי טעמא 
 דנפל מיניה מיאש הוא ההוא 

 אע''ג דחזייה דאייתי ארבלא וקא מרבל 

 מימר אמר כי היכי דנפול מינאי דידי 

 הכי נפול מאיניש אחרינא 

 ומשכחנא מידי:

 

 

 

 

 

 ביאורי מילים

כאשר משיב  -החזרה – דחזרה לאחר יאוש
 אבידה לאחר ייאוש.

 מתנה הוא נותן לו –מתנה הוא דיהיב ליה

והאיסור שעשה,  – ואיסורא דעבד, עבד
 עשה.

  אותו אחד שראה – האי מאן דחזי

שנפל זוז  – דנפל זוזא מחבריה בי חלתא
 מחבירו בחולות

 ומצאו ולקחו – ואשכחיה ושקליה

אפילו שהוא רואה אותו)את  – אע"ג דחזייה
 המאבד(

 שמביא מסננת – דאייתי ארבלא

 ומסנן)את החול( –וקא מרבל

 הוא אומר)המאבד( – מימר אמר

 כמו שנפל ממני – כי היכי דנפול מינאי דידי

כך אולי נפל  – הכי נפול מאיניש אחרינא
 מאדם אחר

)גם אם לא  ואמצא משהו –ומשכחנא מידי 
 מצא את שלי, העיקר למצוא משהו(א
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שילך אחר  – ליזיל בתר בתרא
 )כנראה החפץ שייך לשוכר האחרון(     האחרון

 האם לא שנינו במשנה – מי לא תנן

 כלומר אנו אומרים – אלמא אמרינן

  ראשונים ראשונים הלכו – קמאי קמאי אזלו

 ואלו אחרים הם – והני אחריני נינהו

 כאן גם  –הכא נמי

 של האחרון)האבידה( ואלו – והני דבתרא הוא

הארחה לשלושה הבית כבית  – שעשאו פונדק
 ביחד

 שומעים מכך)לומדים מכך דין( – שמע מינה

)שמדובר אפילו תאמר –אפילו תימא
 במקרה...(     

 מה הטעם  –מאי טעמא

זה שנפל ממנו  – ההוא דנפל מיניה מיאש
 מתייאש

  הוא אומר – מימר אמר

אדם  – מכדי איניש אחרינא לא הוה בהדי
 אחר לא היה איתי

 אלא אלו  –אלא הני

אמרתי לפניהם  –רי קמיהו כמה זמני אמ
 כמה פעמים

 שיחזירו לי – ליהדרו לי

 ועכשיו יחזירו?! – והשתא ליהדרו

 אם בדעתם להחזירה – אי דעתיהו לאהדורה

 וזה שלא החזירו לי – והאי דלא אהדרוה לי

 בדעתם לגוזלה  –בדעתיהו למיגזלה 
 

 חזרה על ביאורי מילים

 ערימת אבנים      – גל

בני האמורי שחיו  – אמוריים
 בארץ ישראל)הכוונה לגויים(

 האם? – אטו

לא צריך להסביר  – לא צריכא
  כך אלא צריך להסביר אחרת.

 שהחליד –דשתיך 

 יותר –טפי 

סכין אחר  – סכינא בתר קתא
 הידית( -הקת)

כלומר במקום בו נמצא ה"קת" נחשב 

 שכל הסכין נמצא שם.

כיס)ארנק(  – כיסא בתר שנציה
 אחר השרוכים

 שיראה – ולחזי

אם הקת כלפי  – אי קתא לגאו
 פנים

אם הקת כלפי  – אי קתא לבר
 חוץ

בבדים)שאין להם  – באודרא
 ידית(

 ומגש כסף –ונסכא

הרי זה פשוט  – פשיטא
ברור)המשנה לא מספרת דברים 

 כי זה מיותר(–פשוטים 

יש שיפוע  – דמשפע בחד גיסא
 בקיר לצד אחד

 הייתי חושב –דתימאמהו 
 

והולך  – ואזדא רב נחמן לטעמיה
 רב נחמן לפי שיטתו.     

 זה שנפל ממנו –ההוא דנפל מיניה

 לא מתייאש – לא מייאש

  הוא אומר – מימר אמר

מכיון  –מכדי איניש אחרינא 
 שאדם אחר

 לא היה איתי –לא הוה בהדאי 

 אלא רק הוא – אלא האי

 אתפוס אותו – נקיטנא ליה

 ואני יאמר לו –ואמינא ליה

 אתה לקחת את זה – אנת שקלתיה

 שניים היו איתי – תרי הוו בהדאי

אם אתפוס את  – אי נקיטנא להאי
 זה

לא יאמר  –אמר לא שקלתיה
 לקחתי

 זה שאמרת – האי דאמרת

לא אמרנו את  – לא אמרן אלא
 הדין אלא...

דלית ביה שוה פרוטה לכל חד 

שאין בזה שווה פרוטה לכל  –וחד
 אחד ואחד.

 יש – אית

 אמור)אנו יכולים לומר( – אימור

 –שותפי נינהו ולא מיאשו 
 שותפים הם ולא מתייאשים.

 


