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קח.
רבא, ת"ש:▀!◊

אמר לאחד מן השוק היכן שורי שגנבת? והוא אומר לא גנבתי, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים 

 ֹ אותו שגנבו ־ משלם תשלומי כפל, ואם הודה מעצמו ־ משלם קרן וחומש ואשם

!קח.

והא הכא עדים הוא דמחייבי ליה כפילא, הודה מעצמו אין, אבל הודה אחר עדים לא, ואי סלקא דעתך 

שבועה המחייבתו כפל פוטרתו מן החומש, אמאי הודה אחר עדים לא? מכדי הא שבועה לא קא מיחייבא 

ליה כפילא, תחייביה חומשאִ 

אלא לאו שמע מינה: ממון המחייבו כפל פוטרתו מן החומש, ש"מ.!קח.

חומש וכפילא בתרי גברי, מאי?בעי רבינא:^◊קח.

היכי דמי?^קח.

!◊קח.

כגון שמסר שורו לשני בני אדם וטענו בו טענת גנב, חד נשבע והודה וחד נשבע ובאו עדים, מאי? מי 

אמרינן: בחד גברא קפיד רחמנא דלא משלם חומשא וכפילא, האי נשלם כפילא והאי נשלם חומשא, או 

דלמא עלויה חד ממונא קפיד רחמנא דלא נשלם עלה חומשא וכפילא, והכא נמי חד ממונא הוא?

תיקו.▀◊קח.

תרי חומשי או תרי כפילי בחד גברא, מאי?בעי רב פפא:^◊קח.

היכי דמי?^קח.

!◊קח.

שטען טענת אבד ונשבע והודה, וחזר וטען טענת אבד ונשבע והודהֹ אי נמי, כגון שטען טענת גנב ונשבע 

ובאו עדים, וחזר וטען טענת גנב ונשבע ובאו עדים, מאי? מי אמרינן: תרי גווני ממונא קאמר רחמנא 

דלא נשתלמו עילוי חד ממונא, והכא חד גוונא הוא, או דלמא תרי ממונא אמר רחמנא דלא לשתלמו 

עילוי חד ממונא, והכא נמי תרי ממונא נינהו?

(ויקרא ה') וחמישיתו יוסיף עליו ־ התורה ריבתה חמישיות הרבה לקרן אחתתא שמע, דאמר רבא:▀!◊קח.

שמע מינה.!קח.

תבעוהו בעלים לשומר ונשבע ושילם, והוכר הגנב, כפל למי?^◊קח.

לבעל הפקדוןאביי:♦!◊קח.

שהפקדון אצלו.רבא:♦!◊קח.

ֹ [אביי]▀◊קח. אביי אמר לבעל הפקדון, כיון דאטרחיה בשבועה לא מקני ליה כפילא

רבא אמר למי שהפקדון אצלו, כיון דשילם מקני ליה כפילא.[רבא]▀◊קח.

וקא מיפלגי בדיוקא דמתניתין▀קח.

דתנן:▀▀◊קח.

המפקיד אצל חבירו בהמה או כלים ונגנבו או שאבדו, שילם ולא רצה לישבע, שהרי אמרו שומר חנם 

נשבע ויוצא, נמצא הגנב ־ משלם תשלומי כפל, טבח ומכר ־ משלם תשלומי ארבעה וחמשה, למי הוא 

משלם? למי שהפקדון אצלֹו. נשבע ולא רצה לשלם, ונמצא הגנב ־ משלם תשלומי כפל, טבח ומכר ־ 

משלם תשלומי ארבעה וחמשה, למי הוא משלם? לבעל הפקדון.

אביי דייק מרישא[אביי]▀◊קח.

רבא דייק מסיפא.[רבא]▀◊קח.

אביי דייק מרישא:▀קח.

דקתני: שילם ולא רצה לישבע▀▀קח.

טעמא דלא רצה לישבע, הא נשבע ־ אע"פ ששילם, למי משלם? לבעל הפקדון.▀קח.

רבא דייק מסיפא:▀קח:

נשבע ולא רצה לשלם▀▀קח:

טעמא דלא רצה לשלם, הא שילם ־ אע"פ שנשבע, למי משלם? למי שהפקדון אצלו.▀קח:

לאביי קשיא סיפאִ ¿קח:

הכי קתני: נשבע, ולא רצה לשלם קודם השבועה אלא לאחר השבועה, למי משלם? לבעל הפקדון.אמר לך אביי:!◊קח:

לרבא קשיא רישאִ ¿קח:

הכי קתני: שילם, ולא רצה לעמוד בשבועתו אלא שילם, למי משלם? למי שהפקדון אצלו.אמר לך רבא:!◊קח:
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^◊קח:
תבעוהו בעלים לשומר ונשבע, והוכר הגנב, תבעו שומר והודה, תבעוהו בעלים וכפר, והביאו עדים, מי 

נפטר הגנב בהודאת שומר או לא נפטר הגנב בהודאת שומר?

אם באמת נשבע ־ נפטר הגנב בהודאת שומר, אם בשקר נשבע ־ לא נפטר הגנב בהודאת שומר.רבא:!◊קח:

עמד לישבע בשקר ולא הניחוהו, מהו?[רב כהנא- בעי רבא]^◊קח:

תיקו.▀קח:

רב כהנא מתני הכי.[רב כהנא]▀קח:

^◊קח:
רב טביומי מתני בעי 

רבא:
נשבע לשקר, מהו?

תיקו.▀קח:

^◊קח:

תבעוהו בעלים לשומר ושילם, והוכר הגנב, תבעוהו בעלים והודה, תבעו שומר וכפר, והביא עדים, 

נפטר גנב בהודאת בעלים או לא? מי אמרינן, מצי אמר ליה שומר לבעלים: אתון כיון דשקליתו לכו דמי 

אסתליקתו לכו מהכא, או דלמא מצי אמרי ליה: כי היכי דאת עבדת לן מילתא אנן נמי עבדינן לך, 

טרחינן בתר גנבא, שקלנא אנן דידן ושקול את דידך?

תיקו.▀קח:

אתמר:[אביי]♦▀◊קח:
נגנבה באונס והוכר הגנב, אמר אביי: אם שומר חנם הוא ־ רצה עושה עמו דין, רצה נשבע, אם שומר 

 ֹ שכר הוא ־ עושה עמו דין ואינו נשבע

אחד זה ואחד זה ־ עושה עמו דין ואינו נשבע.רבא:♦▀◊קח:

ִ ¿קח: לימא, פליגא אדרב הונא בר אבין

דשלח רב הונא בר אבין:▀¿◊קח:
נגנבה באונס והוכר הגנב, אם שומר חנם הוא ־ רצה עושה עמו דין, רצה נשבע, ואם שומר שכר הוא ־ 

עושה עמו דין ואינו נשבעִ 

הכא במאי עסקינן ־ כגון שקדם ונשבע.אמר לך רבא:!◊קח:

והא רצה עושה עמו דין, רצה נשבע קאמרִ ¿קח:

הכי קאמר: רצה שומר חנם עומד בשבועתו, רצה עושה עמו דין.!◊קח:

רבה זוטי בעי לה הכי:^◊קח:
נגנבה באונס, והחזיר גנב בבית שומר ומתה בפשיעה, מהו? מי אמרינן: כיון דנגנבה באונס כליא ליה 

שמירתו, או דלמא כיון דהדרה הדרה לשמירתו?

תיקו.▀קח:

קח:

מ
▀

היכן פקדוני? אמר לו אבד, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שאכלו ־ משלם קרן, הודה 

מעצמו ־ משלם קרן וחומש ואשם.

▀קח:
היכן פקדוני? אמר לו נגנב, משביעך אני ואמר אמן, והעדים מעידים אותו שגנבו ־ משלם תשלומי כפל, 

הודה מעצמו ־ משלם קרן חומש ואשם.

▀קח:
הגוזל את אביו ונשבע לו ומת ־ הרי זה משלם קרן וחומש לבניו או לאחיו, ואם אינו רוצה או שאין לו ־ 

לוה ובעלי חוב באין ונפרעים.

▀קח:
האומר לבנו קונם אי אתה נהנה משלי, אם מת ־ ירשנו. בחייו ובמותו, אם מת ־ לא ירשנו, ויחזיר 

לבניו או לאחיו, ואם אין לו ־ לוה ובעלי חוב באים ונפרעים.
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