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  א עמוד כח דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 האחרון הרגל ואחר, רגלים שלש: אומר יהודה רבי. מאיר רבי דברי, שכניו בו שידעו כדי עד? להכריז חייב מתי ועד. משנה

 . אחד יום ויכריז שלשה ויחזור שלשה לביתו שילך כדי, ימים שבעה

 

 . גמרא

 שיגיע כדי, החג אחר יום עשר חמישה( שהוא, )בו בשבעה: אומר גמליאל רבן, הגשמים את שואלין במרחשון בשלשה: ורמינהו

 דנפישי, ראשון במקדש. שני במקדש - כאן, ראשון במקדש - כאן: קשיא לא: יוסף רב אמר! - פרת לנהר ישראל שבארץ אחרון

 . האי כולי בעינן לא- טובא ישראל נפישי דלא שני במקדש, האי כולי בעינן- טובא ישראל

  כתיב והא: אביי ליה אמר

 שיירתא ומשתכחי, עלמא דמצוות, טובא ישראל דנפישי ראשון מקדש: מסתברא אפכא - הוא דהכי וכיון בעריהם ישראל וכל

, עלמא מצוות ולא טובא ישראל נפישי דלא, שני מקדש. יומא בתלתא וסגי, האי כולי בעינן לא - בליליא ובין ביממא בין דאזלי

 . האי כולי בעינן - בליליא ובין ביממא בין דאזלי שיירתא משתכחי ולא

 .מדאי יותר באבדה רבנן הטריחו לא, שני במקדש שנא ולא ראשון במקדש שנא לא: אמר רבא

 

  ב עמוד כח דף מציעא בבא מסכת בבלי תלמוד

 ויחזור שלשה שילך כדי, ימים שבעת אחרון רגל ואחר, רגלים שלשה עליה מכריז היה - אבידה שמצא מי כל, בראשונה: רבנן תנו

 ומשרבו. מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מכריזים שיהו התקינו, בימנו במהרה שיבנה, המקדש בית משחרב. אחד יום ויכריז שלשה

 . למלכא אבידתא: דאמרי? - האנסין משרבו מאי. ודיו, ולמיודעיו לשכיניו מודיעין שיהו התקינו - האנסים

 אבידתא דאמרי אנן פרסאי דלאו, לנפשך שקול זיל: ליה אמר. מירתת דקא רומאה ההוא חזייה, דדינרי אודייא אשכח אמי רבי

 . למלכא

 וזה, ומכריז עומד זה. לשם נפנה אבידה שמוצא מי וכל, לשם נפנה אבידה לו שאבדה מי כל, בירושלים היתה טוען אבן: רבנן תנו

 . הטוען אבן נמחת אם וראו צאו: ששנינו היא וזו. ונוטלה סימנין ונותן עומד

 


