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ממג.
▀

המפקיד מעות אצל שולחני, אם צרורין ־ לא ישתמש בהן, לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן. 

מותרין ־ ישתמש בהן, לפיכך אם אבדו חייב באחריותן.

אצל בעל הבית, בין צרורין ובין מותרין ־ לא ישתמש בהן, לפיכך אם אבדו אינו חייב באחריותן.▀מג.

חנוני כבעל הבית דברי רבי מאיר[רבי מאיר]♦▀מג.

חנוני כשולחני.רבי יהודה:♦▀מג.

משום דצרורין לא ישתמש בהן?¿גמג.

בצרורין וחתומין שנו.רב אסי אמר רב יהודה:!מג.

בקשר משונה.רב מרי!מג.

^מג.
איכא דאמרי, בעי רב 

מרי:
קשר משונה מאי?

תיקו.▀מג.

מותרין ישתמש בהן כו'.▀>מג.

ואפילו נאנסו.רב הונא:♦▀מג.

והא אבדו קתניִ ¿מג.

כדרבה!מג.

נגנבו ־ בלסטין מזויין, אבדו ־ שטבעה ספינתו בים.דאמר רבה:▀!מג.

נאנסו לא.רב נחמן:♦▀מג.

לדידך דאמרת נאנסו לא, אלמא לא הוי שואל עלייהו. אי שואל לא הוי ־ שומר שכר נמי לא הויִ רבא לרב נחמן:¿מג.

אמר ליה:[רב נחמן]!מג.
בהא מודינא לך, דהואיל ונהנה מהנה, בההוא הנאה דאי מיתרמי ליה זבינא דאית בה רווחא זבן בהו, הוי 

עלייהו שומר שכר.

▀¿מג.
איתיביה רב נחמן לרב 

הונא:

המפקיד מעות אצל שולחני, אם צרורין ־ לא ישתמש בהן, לפיכך אם הוציא לא מעל הגזבר. ואם 

מותרין ־ ישתמש בהן, לפיכך אם הוציא מעל הגזבר.

ואי אמרת אפילו נאנסו, מאי איריא הוציא? אפילו לא הוציא נמיִ ¿מג.

הוא הדין אף על גב דלא הוציא, ואיידי דתנא רישא הוציא, תנא סיפא נמי הוציא.אמר ליה:[רב הונא]!מג.

השולח יד בפקדון, בית שמאי אומרים: ילקה בחסר וביתר[בית שמאי]♦▀ממג.

כשעת הוצאהבית הלל:♦▀מג.

כשעת התביעה.רב עקיבא:♦▀מג.

מג.

ג
רבה:▀

האי מאן דגזל חביתא דחמרא מחבריה, מעיקרא שויא זוזא השתא שויא ארבעה, תברה או שתייה ־ 

משלם ארבעה, איתבר ממילא ־ משלם זוזא. מאי טעמא ־ כיון דאי איתה הדרא למרה בעינא, ההיא 

שעתא דקא שתי ליה או דקא תבר לה קא גזל מיניה

כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה.ותנן:▀▀מג.

▀מג.
איתבר ממילא ־ משלם זוזא. מאי טעמא ־ השתא לא עביד לה ולא מידי, אמאי קא מחייבת ליה ־ 

אההיא שעתא דגזלה, ההיא שעתא זוזא הוא דשויא.

כשעת הוצאה.תנן, בית הלל:▀¿מג.

מאי כשעת הוצאה?^¿מג.

אילימא כשעת הוצאה מן העולם.!¿מג.

ובמאי?^¿מג.

אי בחסר!¿מג.

מי איכא למאן דאמר?¿¿מג.

כל הגזלנין משלמין כשעת הגזילה.והא תנן:¿▀¿מג.
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ואי ביתר!¿מג.

היינו בית שמאיִ ¿¿מג.

אלא פשיטא כשעת הוצאה מבית בעלים.!¿מג:

לימא רבה דאמר כבית שמאיִ ¿מג:

ביתר ־ כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ־ בחסר.אמר לך רבה:!מג:

שליחות יד אינה צריכה חסרון, וכי חסר ־ ברשותא דידיה חסר.בית שמאי סברי:♦▀!מג:

שליחות יד צריכה חסרון, וכי חסר ־ ברשותא דמריה חסר.ובית הלל סברי:♦▀!מג:

שליחות יד אינה צריכה חסרון.אלא הא דאמר רבא:▀¿מג:

לימא רבא דאמר כבית שמאי?¿מג:

אלא הכא במאי עסקינן כגון שטלטלה להביא עליה גוזלות, ובשואל שלא מדעת קא מיפלגי.!מג:

שואל שלא מדעת גזלן הוי, וכי חסר ־ ברשותא דידיה חסר.בית שמאי סברי:♦▀!מג:

שואל שלא מדעת ־ שואל הוי, וכי חסר ־ ברשותא דמרה חסר.ובית הלל סברי:♦▀!מג:

שואל שלא מדעת לרבנן גזלן הויאלא הא דאמר רבא:▀¿מג:

לימא רבא דאמר כבית שמאי?¿מג:

אלא, הכא בשבח של גזילה קמיפלגי.!מג:

שבח גזילה דנגזל הויבית שמאי סברי:♦▀!מג:

שבח גזילה דגזלן הוי.ובית הלל סברי:♦▀!מג:

ובפלוגתא דהני תנאי!מג:

הגוזל את הרחל, גזזה וילדה ־ משלם אותה ואת גיזותיה ואת ולדותיה, דברי רבי מאיר.דתניא:[רבי מאיר]♦▀!מג:

גזילה חוזרת בעיניה.רבי יהודה:♦▀!מג:

דיקא נמי■מג:

ילקה בחסר וביתרדקתני: בית שמאי:♦▀■מג:

כשעת הוצאהובית הלל:♦▀■מג:

שמע מינה.■מג:

כשעת התביעה.רבי עקיבא:▀>מג:

רב יהודה אמר שמואל:▀מג:
הלכה כרבי עקיבא. ומודה רבי עקיבא במקום שיש עדים. ־ מאי טעמא? דאמר קרא (ויקרא ה') לאשר 

הוא לו יתננו ביום אשמתו, וכיון דאיכא עדים ־ מההוא שעתא הוא דאיחייב ליה אשמה.

רבי, אתה אומר כן?רבי אושעיא לרב יהודה:¿מג:

▀¿מג:
הכי אמר רבי אסי אמר 

רבי יוחנן:

חלוק היה רבי עקיבא אפילו במקום שיש עדים, מאי טעמא ־ דאמר קרא לאשר הוא לו יתננו ביום 

אשמתו, ובי דינא הוא דקא מחייבי ליה אשמה.

Оמג:
רבי זירא לרבי אבא בר 

פפא:

כי אזלת להתם אקיף אסולמא דצור, ועול לגביה דרבי יעקב בר אידי, ובעי מיניה אי שמיעא ליה לרבי 

יוחנן הלכה כרבי עקיבא או אין הלכה כרבי עקיבא.

▀מג:
אמר ליה[רבי יעקב בר 

אידי],הכי אמר רבי יוחנן:
הלכה כרבי עקיבא לעולם.

מאי לעולם?^מג:

רב אשי:!מג:
שלא תאמר הני מילי ־ היכא דליכא עדים, אבל היכא דאיכא עדים ־ לא. ־ ואי נמי, דאהדרה לדוכתה 

ואיתברא, לאפוקי מדרבי ישמעאל

לא בעינן דעת בעליםדאמר:[רבי ישמעאל]▀!מג:
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קא משמע לן: דבעינן דעת בעלים.!מג:

הלכה כבית הלל.רבא:▀מג:

החושב לשלוח יד בפקדון, בית שמאי אומרים: חייב[בית שמאי]▀ממג:

אינו חייב עד שישלח בו יד, שנאמר (שמות כ"ב) אם לא שלח ידו במלאכת רעהו.בית הלל:▀מג:

▀מג:
הטה את החבית ונטל הימנה רביעית ונשברה ־ אינו משלם אלא רביעית. הגביהה ונטל הימנה רביעית 

ונשברה ־ משלם דמי כולה.
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