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צח.
דאמר רבא:▀!◊

מנה לי בידך, והלה אומר אין לך בידי אלא חמשים והשאר ־ איני יודע, מתוך שאינו יכול לישבע ־ 

משלם.

משכחת לה רישא בשתים, וסיפא בשלש.▀!◊צח.

▀!צח.

רישא בשתים, דאמר ליה: שתי פרות מסרתי לך, פלגיה דיומא בשאילה ופלגיה דיומא בשכירות. אי 

נמי, חד יומא בשאילה וחד יומא בשכירות, ומתו תרוייהו בעידן שאילה, ואמר ליה שואל: חדא ־ אין, 

בעידן שאילה מתה, ואידך לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן שכירות מתה, דמתוך שאינו יכול 

לישבע ־ משלם.

▀!צח.

וסיפא בשלש, דאמר ליה: שלש פרות נתתי לך, שתים בשאילה ואחת בשכירות, ומתו הני תרתי 

דשאילה. ואמר ליה שואל: אין, חדא דשאילה מתה, אידך לא ידענא אי דשאילה מתה ודקיימא 

דשכירות היא, אי דשכירות מתה והא דקיימא דשאילה היא, ומתוך שאינו יכול לישבע ־ משלם.

ארבעה שומרים צריכין כפירה במקצת והודאה במקצתולרמי בר חמא, דאמר:▀!◊צח.

משכחת לה רישא בשלש וסיפא בארבע.▀!◊צח.

▀!צח.

רישא בשלש, דאמר ליה: שלש פרות נתתי לך, פלגיה דיומא בשאלה ופלגיה דיומא בשכירות, אי נמי 

חד יומא בשאלה וחד יומא בשכירות, ומתו שלש כולהו בעידן שאילה. ואמר ליה שואל: חדא ־ לא היו 

דברים מעולם, וחדא ־ אין, בעידן שאילה מתה, ואידך ־ לא ידענא אי בעידן שאילה מתה ואי בעידן 

שכירות מתה, דמתוך שאינו יכול לישבע ־ משלם.

▀!צח.

סיפא בארבע, דאמר ליה: ארבע פרות נתתי לך, שלש בשאלה חדא בשכירות ומתו הנך שלש דשאלה. 

ואמר ליה שואל: חדא ־ לא היו דברים מעולם, וחדא ־ אין, דשאלה מתה. ואידך ־ לא ידענא אי 

דשכירות מתה ודקיימא דשאלה, או דשאלה מתה ודקיימא דשכירות, דמתוך שאינו יכול לישבע ־ 

צח:
זה אומר שאולה וזה אומר שכורה ־ ישבע השוכר ששכורה מתה.▀◊>

ואמאי? מה שטענו ־ לא הודה לו, ומה שהודה לו ־ לא טענוִ ¿צח:

עולא:!◊צח:
על ידי גלגול, דאמר ליה: אישתבע לי איזו מיהת דכדרכה מתה. ומיגו דמישתבע דכדרכה מתה מישתבע 

נמי דשכורה מתה.

זה אומר איני יודע וזה אומר כו'.▀◊>צח:

 הא מני ־ סומכוס היא▀צח:

ממון המוטל בספק חולקין.דאמר:[סומכוס]▀▀◊צח:

בעי רבי אבא בר ממל:^◊צח:
שאלה בבעלים, שכרה שלא בבעלים, מהו? מי אמרינן: שאילה לחודה קיימא, ושכירות לחודה קיימא. 

או דלמא: שכירות בשאלה מישך שייכי, דהא מיחייב בגניבה ואבידה?

^◊צח:
אם תמצא לומר שכירה בשאלה מישך שייכי, שכרה בבעלים שאלה שלא בבעלים, מהו? שאלה 

בשכירות ־ ודאי לא שייכא, או דלמא כיון דשייכא במקצת ־ כמאן דשייכא בכולה דמי?

^◊צח:
אם תמצא לומר לא אמרינן כיון דשייכא במקצת כמאן דשייכא בכולה דמי? שאלה בבעלים ושכרה 

שלא בבעלים, וחזר ושאלה, מהו? הדר אתיא לה שאלה לדוכתה, או דלמא אפסיקא לה שכירות ביני 

^◊צח:
שכרה בבעלים ושאלה, וחזר ושכרה, מהו? מי אמרינן: אתיא לה שכירות לדוכתה, או דלמא אפסיקא 

לה שאלה ביני וביני?

תיקו.▀◊צח:

צח:
מ

▀
השואל את הפרה ושלחה לו ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו, או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של 

שואל, ומתה ־ פטור.

▀צח:

אמר לו השואל: שלחה לי ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך, או 

שאמר לו המשאיל: הריני משלחה לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי או ביד בנך, ביד עבדך, ביד 

שלוחך, ואמר לו השואל: שלח, ושלחה ומתה ־ חייב.

וכן בשעה שמחזירה.▀צח:
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