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צו.
רבא סבר לה כרבי יונתן, ומתרץ לקראי כרבי יונתן:[רבא]▀

▀▀צו.
(שמות כ"ב) אם בעליו עמו לא ישלם. משמע דאיתיה בתרוייהו, ומשמע נמי דכי איתיה בחדא וליתיה 

בחדא פטור.

▀▀צו.
וכתיב בעליו אין עמו שלם ישלם ־ משמע דליתיה בתרוייהו, משמע נמי דכי איתיה בחדא וליתיה בחדא 

חייב.

▀▀צו.
לומר לך: היה עמו בשעת שאלה ־ אין צריך להיות עמו בשעת שבורה ומתה, היה עמו בשעת שבורה 

ומתה ־ צריך להיות עמו בשעת שאלה.

איפוך אנאִ ¿◊צו.

מסתברא, שאלה עדיפא משום דקא מייתי לה לרשותיה.!◊צו.

ִ ¿צו. אדרבה, שבורה ומתה עדיפא ־ שכן חייב באונסין

אי לא שאלה ־ שבורה ומתה מאי עביד?!צו.

ואי לאו שבורה ומתה ־ שאלה מאי עביד?¿צו.

אפילו הכי, שאלה עדיפא, שכן חייב במזונותיה.!◊צו.

אמר קרא (שמות כ"ב) וכי ישאל איש מעם רעהו, ולא רעהו עמו ־ שלם ישלם, הא רעהו עמו ־ פטור.רב אשי:▀◊צו.

אי הכי בעליו אין עמו, ואם בעליו עמו למה לי?¿צו.

אי לאו הנך הוה אמינא: האי אורחיה דקרא הוא.!צו.

בעי רמי בר חמא:^◊צו.
שאלה לרבעה מהו? כדשיילי אינשי בעינן ־ ולהכי לא שיילי אינשי, או דלמא: טעמא מאי ־ משום 

הנאה, והאי נמי הא אית ליה הנאה?

שאלה ליראות בה מהו? ממונא בעינן ־ והאיכא, או דלמא ממונא דאית ליה הנאה מיניה בעינן, וליכא?^◊צו.

שאלה לעשות בה פחות מפרוטה מהו? ממונא בעינן ־ ואיכא, או דלמא כל פחות מפרוטה לא כלום היא?^◊צו.

^◊צו.
שאל שתי פרות לעשות בהן פרוטה, מהו? מי אמרינן: זיל בתר שואל ומשאיל ־ ואיכא, או דלמא: זית 

בתר פרות, וכל חדא וחדא ליכא ממונא?

^◊צו.

שאל משותפין, ונשאל לו אחד מהן, מהו? כולו בעליו בעינן והא ליכא, או דלמא: מההוא פלגא דידיה 

מיהא מיפטר? שותפין ששאלו ונשאל לאחד מהן, מהו? כולו שואל בעינן ־ וליכא, או דלמא בההיא 

פלגא דשיילי מיהת מיפטר?

שאל מהאשה ונשאל בעלה, אשה ששאלה ונשאל לבעל, מהו? קנין פירות כקנין גוף דמי או לא?^◊צו.

רבינא לרב אשי:^◊צו.
האומר לשלוחו צא והשאל לי עם פרתי, מהו? בעליו ממש בעינא ־ וליכא, או דלמא: שלוחו של אדם 

כמותו, ואיכא?

!◊צו.
רב אחא בריה דרב אויא 

לרב אשי:
 בעל ־ פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש, שליח ־ פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיה

ֹ :▀!צו. בעל פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש

המוכר שדהו לחבירו לפירות, רבי יוחנן אומר: מביא וקוראדאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀▀!◊צו.

ריש לקיש אומר: מביא ואינו קורא.ריש לקיש:♦▀▀!◊צו.

מביא וקורא, קנין פירות כקנין הגוף דמי.רבי יוחנן:▀!צו.

מביא ואינו קורא, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.ריש לקיש:▀!צו.

ֹ :▀!צו. שליח, פלוגתא דרבי יונתן ורבי יאשיה

דתניא:[רבי יאשיה]♦▀▀!◊צו.
האומר לאפוטרופוס: כל נדרים שתהא אשתי נודרת מכאן עד שאבא ממקום פלוני ־ הפר לה, והפיר 

לה, יכול יהו מופרין ־ תלמוד לומר (במדבר ל') אישה יקימנו ואישה יפרנו, דברי רבי יאשיה.

מצינו בכל מקום ששלוחו של אדם כמותו.רבי יונתן:♦▀▀!◊צו.
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האומר לעבדו צא והשאל עם פרתי, מהו?רב עיליש לרבא:^◊צו.

תיבעי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו, תיבעי למאן דאמר שלוחו של אדם אינו כמותו.▀◊צו.

^צו.
תיבעי למאן דאמר שלוחו של אדם כמותו ־ הני מילי שליח דבר מצוה הוא, אבל עבד דלאו בר מצוה ־ 

לא

^צו.
או דלמא: אפילו למאן דאמר אין שלוחו של אדם כמותו ־ הני מילי שליח, אבל עבד ־ יד עבד כיד רבו 

דמיא?

מסתברא, יד עבד כיד רבו דמיא.אמר ליה:[רבא]!◊צו.

בעל בנכסי אשתו שואל הוי או שוכר הוי?בעי רמי בר חמא:^◊צו.

צו:
רבא:¿◊

לפום חורפא שבשתא. מה נפשך, אי שואל הוי ־ שאלה בבעלים היא, אי שוכר הוי ־ שכירות בבעלים 

היא.

^◊צו:
אלא, כי קמיבעיא ליה לרמי בר חמא ־ דאגר מינה פרה והדר נסבה, שואל הוי או שוכר הוי? שואל הוי 

־ ואתיא שאלה בבעלים מפקעא שכירות שלא בבעלים, או דלמא שוכר הוי, ושכירות כדקיימא קיימא.

¿צו:
ומאי שנא דאי שואל הוי דאתי שאלה בבעלים מפקעא שכירות שלא בבעלים, אי שוכר נמי הוי ־ תיתי 

שכירות בבעלים תיפוק שכירות שלא בבעליםִ 

אלא, כי קא מיבעיא לרמי בר חמא כגון דאגרא איהי פרה מעלמא, והדר נסבה.^◊צו:

ואליבא דרבנן▀צו:

שואל משלם לשוכרדאמרי:[רבנן]▀▀◊צו:

לא תיבעי לך, דודאי שאילה בבעלים היא.▀◊צו:

כי תיבעי לך ־ אליבא דרבי יוסי^צו:

תחזיר פרה לבעלים הראשוניםדאמר:[רבי יוסי]▀^◊צו:

מאי, שואל הוי או שוכר הוי?^◊צו:

בעל לא שואל הוי ולא שוכר הוי, אלא לוקח הוי, מדרבי יוסי ברבי חנינא.רבא:!◊צו:

▀!◊צו:
דאמר רבי יוסי ברבי 

חנינא:
באושא התקינו: האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה ־ הבעל מוציא מיד הלקוחות.

בעל בנכסי אשתו מי מעל?בעי רמי בר חמא:^◊צו:

רבא:¿צו:

מאן לימעול? לימעול בעל ־ דהיתרא ניחא ליה דליקני, איסורא לא ניחא ליה דליקני. תימעול איהי ־ 

דהיתרא נמי לא ניחא לה דליקני. נימעלו בית דין ־ כי עבדו רבנן תקנתא, ואמרו בעל לוקח הוי ־ 

להיתרא, לאיסורא לא עביד רבנן תקנתא.

בעל מעל לכשיוציא, מידי דהוה אמוציא מעות הקדש לחולין.אלא אמר רבא:!◊צו:

כחש בשר מחמת מלאכה מאי?איבעיא להו:^◊צו:

¿צו:

אמר ליה ההוא מרבנן 

ורב חלקיה בריה דרב 

אויא שמיה:

מכלל דכי מתה מחמת מלאכה מחייב? נימא: לאו לאוקמא בכילתא שאילתה.

אלא אמר רבא:!◊צו:
לא מיבעיא כחש בשר מחמת מלאכה דפטור, אלא אפילו מתה מחמת מלאכה ־ נמי פטור. דאמר ליה: 

לאו לאוקמא בכילתא שאילתה.

ההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה, איתבר. אתא לקמיה דרבאО◊צו:

זיל אייתי סהדי דלאו שנית ביה, ואיפטר.אמר ליה:[רבא]▀◊צו:

ואי ליכא סהדי מאי?^צו:

דההוא גברא דשאיל נרגא מחבריה ואיתבר, אתא לקמיה דרבתא שמע:О!◊צו:

זיל שלים ליה נרגא מעליא.אמר ליה:[רב]▀!◊צו:
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