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קד.
אלא אמר רבא:!◊

שאני מתני', דכיון דידע למאן גזליה ואודי ליה, כיון דאפשר לאהדורי ממונא למריה הוה ליה כמאן 

דאמר ליה יהיו לי בידך, הלכך: נשבע אע"ג דקאמר ליה יהיו לי בידך, כיון דבעי כפרה לא סגי עד דמטי 

לידיה, הא לא אישתבע, הוי גביה פקדון עד דאתי ושקיל ליה.

לא יתן לא לבנו ולא לשלוחו.▀>קד.

שליח שעשאו בעדים ־ רב חסדא אמר: הוי שליחאיתמר:[רב חסדא]♦▀◊קד.

לא הוי שליח.רבה:♦▀◊קד.

ֹ [רב חסדא]▀קד. רב חסדא אמר הוי שליח, להכי טרחי ואוקמיה בעדים דליקו ברשותיה

[רבה]▀קד.
רבה אמר לא הוי שליח, ה"ק: איניש מהימנא הוא, אי סמכת סמוך, אי בעית לשדוריה בידיה שדר 

בידיה.

תנן:▀¿◊קד.
השואל את הפרה, ושילחה ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו, או ביד בנו ביד עבדו ביד שלוחו של שואל, 

 ֹ ומתה ־ פטור

האי שלוחו היכי דמי?^¿קד.

אי דלא עשה בעדים!¿קד.

מנא ידעינן?¿¿קד.

אלא דעשה בעדים!¿◊קד.

דפטורוקתני:▀¿קד.

קשיא לרב חסדאִ ¿קד.

בשכירו ולקיטוכדאמר רב חסדא:▀!◊קד.

הכא נמי בשכירו ולקיטו.!קד.

לא יתן לא לבנו ולא לשלוחֹותנן:▀¿◊קד.

האי שלוחו היכי דמי?^¿קד.

אי דלא עשאו בעדים!¿קד.

מנא ידעינן?¿¿קד.

אלא לאו דעשאו בעדיםִ !¿◊קד.

בשכירו ולקיטו.תרגמא רב חסדא:▀◊קד.

אבל שליח שעשאו בעדים, מאי? הכי נמי דהוי שליח¿◊קד.

אבל נותן הוא לשליח בית דיןאדתני סיפא:▀¿קד.

לפלוג וליתני בדידיה: במד"א בבשליח שלא עשאו בעדים אבל שליח שעשאו בעדים הכי נמי דהוי שליחִ ¿◊קד.

אמרי:!◊קד.
ֹ , שליח ב"ד, לא שנא עשאו נגזל ולא שנא עשאו גזלן הוי שליח ־ פסיקא ליה, שליח  לא פסיקא ליה

 ֹ שעשאו בעדים, דכי עשאו נגזל הוא דהוי שליח, עשאו גזלן לא הוי שליח ־ לא פסיקא ליה

ולאפוקי מהאי תנא!◊קד.

▀!◊קד.
דתניא, רבי שמעון בן 

אלעזר:
שליח בית דין שעשאו נגזל ולא עשאו גזלן, או עשאו גזלן ושלח הלה ונטל את שלו מידו ־ פטור.

▀◊קד.
רבי יוחנן ורבי אלעזר 

דאמרי תרוייהו:
שליח שעשאו בעדים הוי שליח

וא"ת: משנתנוִ ¿קד.

!◊קד.
בממציא לו שליח, דאמר ליה: אית לי זוזי גבי פלניא ולא קא משדר להו, איתחזי ליה, דלמא איניש הוא 

 ֹ דלא משכח לשדורי ליה

בשכירו ולקיטו.א"נ, כדרב חסדא:!◊קד.

ֹ רב יהודה אמר שמואל:♦▀◊קד: אין משלחין מעות בדיוקני, ואפילו עדים חתומים עליה

אם עדים חתומים עליה משלחין.רבי יוחנן:♦▀◊קד:
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לשמואל מאי תקנתא?אמרי:¿◊קד:

כי הא דרבי אבא הוי מסיק זוזי בדרב יוסף בר חמא, א"ל לרב ספרא: בהדי דאתית אייתינהו ניהלי.[רבי אבא לרב ספרא]О!◊קד:

כי אזל להתם, אמר ליה רבא בריה: מי כתב לך התקבלתי?[רבא בריה [דרב יוסף]]О!קד:

לא.א"ל:[רב ספרא]О!קד:

אי הכי, זיל ברישא ויכתוב לך התקבלתי.[רבא בריה [דרב יוסף]]О!◊קד:

[רבא בריה [דרב יוסף]]О!קד:
לסוף אמר ליה: אי כתב לך נמי התקבלתי לאו כלום הוא, דלמא אדאתית שכיב רבי אבא ונפלו זוזי קמי 

יתמי, והתקבלתי דרבי אבא לאו כלום הוא.

א"ל: ואלא מאי תקנתא?א"ל:[רב ספרא]О!קד:

זיל נקנינהו לך אגב ארעא, ותא את כתוב לן התקבלתי.[רבא בריה [דרב יוסף]]О!◊קד:

[רב פפא]ОО!קד:
כי הא דרב פפא הוה מסיק תריסר אלפי זוזי בי חוזאי, אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אבא אגב אסיפא 

דביתיה, כי אתא, נפק לאפיה עד תואך.

נתן לו את הקרן וכו'.▀>קד:

ֹ ▀◊קד: אלמא חומש ממונא הוא, ואם מיית ־ משלמי ליה יורשין

נתן את הקרן ונשבע על החומש ־ הרי מוסיף חומש על חומשותנן נמי:▀▀קד:

ֹ ▀קד: אלמא חומשא ממונא הוא

הגוזל את חבירו, ונשבע לו ומת ־ יורשין משלמים קרן וחומש ופטורין מן האשם.ותניא נמי הכי:▀▀◊קד:

ויורשין בני שלומי חומשא דאבוהון הוו?¿קד:

ורמינהו:▀¿◊קד:
עדיין אני אומר: אימתי אינו משלם חומש על גזל אביו? בזמן שלא נשבע לא הוא ולא אביֹו הוא ולא 

אביו, אביו ולא הוא, הוא ואביו מנין? ת"ל: (ויקרא ה') אשר גזל ואשר עשק, והוא לא גזל ולא עשקִ 

לא קשיא: כאן שהודה, כאן שלא הודה.רב נחמן:!◊קד:

אי לא הודה, קרן נמי לא משלםִ ¿◊קד:

וכי תימא הכי נמי דלא משלם!קד:

והא מדקא מהדר אחומש, למימרא דקרן משלםִ ¿קד:

ועוד תניא:▀¿◊קד:
ועדיין אני אומר: אימתי הוא משלם קרן על גזל אביו? בזמן שנשבע הוא ואביו: אביו ולא הוא, הוא ולא 

 ֹ אביו, לא הוא ולא אביו מנין? ת"ל: גזילה ־ ועושק אבידה ופקדון יש תלמוד

ויתיב רב הונא וקאמר להא שמעתא[רב הונא]О¿קד:

יש תלמוד קאמר מר, או ישתלמו קאמר מר?א"ל רבה בריה:^¿קד:

יש תלמוד קאמינא, ומריבויא דקראי אמריא"ל:[רב הונא]!¿קד:

אלא מאי לא הודה? לא הודה אביו והודה בנו.!◊קד:

ונחייב בנו חומש אשבועה דידיהִ ¿◊קד:

בשאין גזילה קיימת.אמרי:!◊קד:

אי בשאין גזילה קיימת, אפילו קרן נמי לא משלםִ ¿◊קד:

לא צריכא, דאיכא אחריות נכסים.!◊קד:
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