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הלוקח שדה בשם חבירו ־ אין כופין את המוכר למכור זימנא אחריתי.אמר מר:▀>קג.

פשיטאִ ¿קג.

!◊קג.

מהו דתימא מצי א"ל: מידע ידעת דאנא לנפשאי שקילנא, ופנחיא בעלמא הוא דקבעינא, וזוזי בכדי לא 

שדינא, אלא אדעתא דכתב ליה שטרא אחרינא, קא משמע לן דאמר ליה: עניינא עבדי לך בהדי ההוא 

דזבנת ליה בשמיה, ויכתוב לך שטרא אחרינא.

ואם אמר לו על מנת ־ כופין את המוכר למכור.▀◊>קג.

פשיטאִ ¿קג.

!◊קג.

לא צריכא, דאמר להו לסהדי קמיה דידיה: חזו דשטרא אחרינא קא בעינא, מהו דתימא מצי א"ל: אמינא 

שטרא מהיאך דקא שקלת בשמיה קאמרת, קא משמע לן דאמר ליה: להכי טרחי ואמרי להו לעדים קמך, 

דמינך הוא דקא בעינא.

ֹ О◊קג. רב כהנא יהב זוזא אכיתנא, לסוף אייקר כיתנא, זבניה מרוותיה דכיתנא

אתא לקמיה דרב, א"ל: מה אעביד, איזיל אישקיל זוזאי?[רב כהנא]^קג.

אי כי קא זבני אמרי האי כיתנא דכהנא הוא ־ זיל שקול, ואי לא ־ לא תשקול.א"ל:[רב]!◊קג.

כמאן? כבני מערבא¿◊קג.

מי הודיעו לבעל חטין שיקנה חטין לבעל מעות?דאמרי:[בני מערבא]▀¿קג.

אטו מי יהיב רב כהנא ארבע ושקיל תמני? כיתנא ממילא הוא דאייקר, מיגזל גזלוה¿◊קג.

כל הגזלנין משלמין כשעת הגזלהִ ותנן:▀¿◊קג.

התם אמנה הואי ולא משכיה רב כהנא לכיתנא, ורב לטעמיהאמרי:!◊קג.

עושין אמנה בפירות, ואין עושין אמנה בדמים.דאמר רב:▀!◊קג.

הגוזל את חבירו שוה פרוטה ונשבע לו, יוליכנו אחריו למדי.▀מקג.

לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו, אבל נותן לשליח בית דין.▀קג.

ואם מת ־ יחזיר ליורשיו.▀קג.

▀קג.
נתן לו את הקרן ולא נתן לו את החומש, מחל לו על הקרן ולא מחל לו על החומש, מחל לו על זה ועל 

זה חוץ מפחות שוה פרוטה בקרן ־ אינו צריך לילך אחריו.

▀קג.
נתן לו את החומש ולא נתן לו את הקרן, מחל לו על החומש ולא מחל לו על הקרן, מחל לו על זה ועל 

זה חוץ משוה פרוטה בקרן ־ צריך לילך אחריו.

נתן לו את הקרן ונשבע לו על החומש ־ הרי זה משלם חומש על חומש עד שיתמעט הקרן משוה פרוטה.▀קג.

קג:
▀

וכן בפקדון, שנאמר: (ויקרא ה') או בפקדון או בתשומת יד או בגזל או עשק את עמיתו, או מצא אבידה 

וכחש בה ונשבע על שקר, הרי זה משלם קרן וחומש ואשם.

קג:
ג

נשבע לו ־ אין, לא נשבע לו ־ לא▀◊

מני? לא רבי טרפון ולא רבי עקיבאִ ¿◊קג:

דתניא: [רבי טרפון]♦▀¿◊קג:
גזל אחד מחמשה ואינו יודע איזה מהן, וכל אחד אומר אותי גזל ־ מניח גזילה ביניהם ומסתלק, דברי 

 ֹ רבי טרפון

ֹ רבי עקיבא:♦▀¿◊קג: לא זו דרך מוציאתו מידי עבירה, עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד

מני?^¿קג:

אי ר"ט!¿קג:

אע"ג דאישתבע, אמר: מניח גזילה ביניהם ומסתלקִ ¿¿קג:

אי רבי עקיבא!¿קג:

אע"ג דלא אישתבע, אמר: עד שישלם גזילה לכל אחד ואחדִ [רבי עקיבא]¿¿קג:
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!◊קג:
לעולם רבי עקיבא היא, וכי קאמר רבי עקיבא עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד, היכא דאישתבע הוא 

דקאמר, מאי טעמא? דאמר קרא: (ויקרא ה') לאשר הוא לו יתננו ביום אשמתו.

ורבי טרפון?¿קג:

ֹ [רבי טרפון]!◊קג: אע"ג דאישתבע עבוד רבנן תקנתא

▀!◊קג:
דתניא, ר' אלעזר ברבי 

צדוק:

תקנה גדולה התקינו, שאם היתה הוצאה יתירה על הקרן ־ משלם קרן וחומש לבית דין ומביא אשמו 

ומתכפר לו.

ור' עקיבא?¿קג:

[רבי עקיבא]!◊קג:
כי עבוד רבנן תקנתא ־ היכא דידע למאן גזליה, דקא מהדר ליה ממונא למריה, גזל אחד מחמשה דלא 

ידע למאן גזליה, דלא הדר ממונא למריה ־ לא עבוד רבנן תקנתא.

▀¿◊קג:
מתיב רב הונא בר יהודה, 

א"ר שמעון בן אלעזר:

לא נחלקו רבי טרפון ורבי עקיבא על שלקח אחד מחמשה ואינו יודע מאיזה מהן לקח, שמניח דמי מקח 

ביניהם ומסתלק, על מה נחלקו? שגזל אחד מחמשה בני אדם ואינו יודע מאיזה מהן גזל

מניח דמי גזילה ביניהם ומסתלקשר' טרפון אומר:♦▀▀¿◊קג:

ֹ ורבי עקיבא אומר:♦▀▀¿◊קג: אין לו תקנה עד שישלם גזילה לכל אחד ואחד

ואי סלקא דעתך דאישתבע, מה לי לקח מה לי גזלִ ¿קג:

מעשה בחסיד אחד שלקח משני בני אדם ולא היה יודע מאיזה מהם לקח ובא לפני רבי טרפוןועוד מתיב רבא:О¿◊קג:

ֹ אמר לו:[רבי טרפון]▀¿◊קג: הנח דמי מקחך ביניהם והסתלק

בא לפני רבי עקיבאО¿קג:

ֹ אמר לו:[רבי עקיבא]▀¿◊קג: אין לך תקנה עד שתשלם לכל אחד ואחד

ואי סלקא דעתך דמישתבע, חסיד מי מישתבע בשיקרא?¿¿קג:

וכי תימא, דמישתבע והדר הוי חסיד!¿◊קג:

¿¿◊קג:
והא כל היכא דאמרינן מעשה בחסיד אחד, או רבי יהודה בן בבא או רבי יהודה ברבי אילעאי, ורבי 

יהודה בן בבא ורבי יהודה ברבי אילעאי חסידים דמעיקרא הווִ 

!◊קג:
אלא לעולם ר' טרפון היא, ומודה ר' טרפון היכא דאישתבע, מאי טעמא? דאמר קרא: לאשר הוא לו 

יתננו ביום אשמתו.

ורבי עקיבא?¿קג:

אע"ג דלא מישתבע קניס.[רבי עקיבא]!◊קג:

ור' טרפון? מכדי היכא דמישתבע לא סגיא דלא הודה, מאי איריא ונשבע? אפילו בלא שבועה נמיִ ¿◊קג:

דתניא: מודה רבי טרפון:▀¿◊קג:
באומר לשנים גזלתי אחד מכם מנה ואיני יודע איזה מכם ־ נותן לזה מנה ולזה מנה שכבר הודה מפי 

עצמוִ 
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