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הכופף קמתו של חבירו בפני הדליקה.אמר מר:▀◊>נו.

היכי דמי?^נו.

אילימא דמטיא ליה ברוח מצויה!נו.

בדיני אדם נמי נחייבִ ¿נו.

אלא דמטיא ברוח שאינה מצויה.!◊נו.

טמון אתמר, משום דשויה טמון באש.רב אשי:!◊נו.

השוכר עדי שקר.אמר מר:▀◊>נו.

ה"ד?^נו.

אילימא לנפשיה!נו.

ממונא בעי שלומי, ובדיני אדם נמי ניחייבִ ¿נו.

אלא לחבריה.!◊נו.

והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו.▀◊>נו.

במאי עסקינן?^נו.

אילימא בבי תרי!נו.

פשיטא, דאורייתא הוא, (ויקרא ה') אם לא יגיד ונשא עונוִ ¿נו.

אלא בחד.!◊נו.

ותו ליכא?¿◊נו.

והאיכא: העושה מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת ־ פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםִ ▀¿נו.

והאיכא: הנותן סם המות בפני בהמת חבירו ־ פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםִ ▀¿נו.

והאיכא: השולח את הבערה ביד חרש שוטה וקטן ־ פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםִ ▀¿נו.

והאיכא: המבעית את חבירו ־ פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיםִ ▀¿נו.

והאיכא: נשברה כדו ברה"ר ולא סלקה, נפלה גמלו ולא העמידה ־ ר"מ מחייב בהזיקן[רבי מאיר]♦▀¿נו.

פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיםִ חכמים:♦▀¿נו.

אין, מיהא איכא טובא, והני אצטריכא ליה, מהו דתימא: בדיני שמים נמי לא ליחייב, קמ"ל.!◊נו.

הפורץ גדר בפני בהמת חבירו▀!>נו.

מהו דתימא: כיון דלמסתריה קאי מה עביד? בדיני שמים נמי לא ליחייב, קמ"ל.!נו.

הכופף קמתו של חבירו, נמי▀!>נו.

מהו דתימא: לימא מי הוה ידענא דאתיא רוח שאינה מצויה, ובדיני שמים נמי לא ליחייב, קמ"ל.!נו.

ולרב אשי דאמר נמי טמון איתמר▀!>נו.

מהו דתימא: אנא כסויי כסיתיה ניהלך, ובדיני שמים נמי לא ליחייב, קמ"ל.!נו.

והשוכר עדי שקר נמי▀!>נו.

מהו דתימא: לימא דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעין? ובדיני שמים נמי לא ליחייב, קמ"ל.!נו.

והיודע עדות לחבירו ואינו מעיד לו נמי▀!>נו.

!נו.
מהו דתימא: מי יימר דכי הוה מסהדינא ליה הוה מודה? דלמא הוה משתבע לשקרא, ובדיני שמים נמי לא 

ליחייב, קמ"ל.
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נפרצה בלילה, או שפרצוה לסטים כו'.▀>נו.

והוא שחתרה.רבה:▀◊נו.

אבל לא חתרה מאי? חייב▀נו.

היכי דמי?^נו.

אילימא בכותל בריא!נו.

כי לא חתרה אמאי חייב? מאי ה"ל למעבד?¿נו.

אלא בכותל רעוע!◊נו.

כי חתרה אמאי פטור? תחלתו בפשיעה וסופו באונס הואִ ¿נו.

הניחא למ"ד: תחילתו בפשיעה וסופו באונס ־ פטור!נו.

אלא למ"ד: תחילתו בפשיעה וסופו באונס ־ חייב, מאי איכא למימר?¿נו.

אלא, מתני' בכותל בריא, ואפילו לא חתרה, וכי איתמר דרבה ־ אסיפא איתמר:!◊נו.

הניחה בחמה, או שמסרה לחרש שוטה וקטן, ויצתה והזיקה ־ חייב[סיפא]▀!◊>נו.

רבה:▀!◊נו.

ואפי' חתרה, לא מבעיא היכא דלא חתרה דכולה בפשיעה הוא, אלא אפי' חתרה נמי, מהו דתימא: הויא 

לה תחילתו בפשיעה וסופו באונס, קמ"ל דכולה פשיעה היא, מ"ט? דאמר ליה: מידע ידעת דכיון 

דשבקתה בחמה, כל טצדקא דאית לה למיעבד עבדא ונפקא.

הוציאוה לסטים ־ לסטים חייבין.▀>נו.

פשיטא, כיון דאפקוה קיימא לה ברשותייהו לכל מיליִ ¿נו:

ֹ !◊נו: לא צריכא, דקמו לה באפה

▀!נו:
כי הא דאמר רבה אמר 

רב מתנה אמר רב:
המעמיד בהמת חברו על קמת חבירו ־ חייב

מעמיד פשיטאִ ¿!נו:

לא צריכא, דקם לה באפה.!!נו:

הכישה אמרת לן, ולסטים נמי דהכישוה.אביי לרב יוסף:!◊נו:

מסרה לרועה ־ נכנס הרועה כו'.▀>נו:

תחתיו דמאן?אמרי:^◊נו:

אילימא תחתיו דבעל בהמה!◊נו:

מסרו לשומר חנם ולשואל, לנושא שכר ולשוכר ־ כולן נכנסו תחת הבעליםִ תנינא חדא זמנא:▀¿◊נו:

אלא תחתיו דשומר!◊נו:

ושומר קמא אפטר ליה לגמריֹ לימא תיהוי תיובתא דרבא¿נו:

שומר שמסר לשומר ־ חייבִ דאמר רבא:▀¿◊נו:

מאי מסרו לרועה? לברזיליה, דאורחיה דרועה למימסר לברזיליה.אמר לך רבא:!◊נו:

איכא דאמרי:▀◊נו:
מדקתני מסרה לרועה ולא קתני מסרה לאחר, ש"מ: מאי מסרה לרועה? מסר רועה לברזיליה, דאורחיה 

 ֹ דרועה למימסר לברזיליה, אבל לאחר ־ לא

לימא מסייע ליה לרבא¿נו:

שומר שמסר לשומר ־ חייבִ דאמר רבא:▀¿◊נו:

לא, דלמא אורחא דמילתא קתני, והוא הדין לאחר.אמרי:!◊נו:

שומר אבידה ־ רבה אמר: כשומר חנם דמיאיתמר:[רבה]♦▀◊נו:
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כש"ש דמי.רב יוסף:♦▀◊נו:

ֹ רבה:▀נו: כשומר חנם דמי, מאי הנאה קא מטי ליה

כש"ש דמי, בההיא הנאה דלא בעיא למיתבי ליה ריפתא לעניא הוי כש"ש.רב יוסף:▀נו:

▀נו:
איכא דמפרשי הכי: רב 

יוסף:
כש"ש דמי, כיון דרחמנא שעבדיה בעל כורחיה, הלכך כש"ש דמי.

(סימן: החזירה לעולם השב חייא אמרת נשבר שכר)◊נו:
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