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צג.
לא, כולהו הכי איתנהו.!◊

ת"ש:▀¿◊צג.
שור שנגח את הפרה ונמצא עוברה בצדה, ואינו ידוע אם עד שלא נגחה ילדה או אם משנגחה ילדה ־ 

 ֹ משלם חצי נזק לפרה ורביע לולד

ואמאי? לימא: הלך אחר רוב פרות, ורוב פרות מתעברות ויולדות, והא ודאי מחמת נגיחה הפילהִ ¿צג.

!◊צג.
התם משום דמספקא לן, דאיכא למימר: מקמה אתא ומביעתותא הפילה, ואיכא למימר: מאחורה אתא 

ומינגח נגחה והפילה, הוי ממון המוטל בספק, וכל ממון המוטל בספק חולקין.

לימא כתנאי:¿◊צג.

[ת"ק]♦▀¿◊צג.
שור שהיה רועה ונמצא שור הרוג בצדו, אע"פ שזה מנוגח וזה מועד ליגח, זה מנושך וזה מועד לישוך ־ 

אין אומרים בידוע שזה נגחו וזה נשכֹו

גמל האוחר בין הגמלים ונמצא גמל הרוג בצדו ־ בידוע שזה הרגֹורבי אחא:♦▀¿◊צג.

סברוה דרובא וחזקה כי הדדי נינהו, לימא: רב דאמר כר' אחא, ושמואל דאמר כתנא קמאִ ¿צג.

אמר לך רב:!◊צג.
אנא דאמרי אפילו לתנא קמא, עד כאן לא קאמר תנא קמא התם ־ אלא דלא אזלינן בתר חזקה, אבל 

 ֹ בתר רובא אזלינן

ושמואל אמר לך:!◊צג.
אנא דאמרי אפילו לר' אחא, עד כאן לא קאמר ר' אחא התם ־ אלא דאזלינן בתר חזקה דהוא גופיה 

מוחזק, אבל בתר רובא לא אזלינן.

ֹ ת"ש:▀¿◊צג. המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, ואפי' זרע פשתן ־ אינו חייב באחריותן

מאי אפי'? לאו אפילו זרע פשתן דרובא לזריעה זבני, ואפ"ה לא אזלינן בתר רובאִ ¿צג.

ֹ !◊צג. תנאי היא

דתניא: [ת"ק]♦▀!◊צג.
המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, זרעוני גינה שאין נאכלין ־ חייב באחריותן, זרע פשתן ־ אינו 

 ֹ חייב באחריותן

צג:
נותן לו דמי זרערבי יוסי:♦▀!◊

ֹ אמרו לו:♦▀!◊צג: הרבה לוקחין אותו לדברים אחרים

מאן תנאי?^צג:

אילימא רבי יוסי ואמרו לו!צג:

תרוייהו בתר רובא אזלי, מר אזיל בתר רובא דאינשי, ומר אזיל בתר רובא דזריעהִ ¿צג:

אלא, אי תנא קמא ור' יוסי, אי ת"ק ואמרו לו.!◊צג:

מהו נותן לו? דמי זרע ולא הוצאהת"ר:[ת"ק]♦▀◊צג:

אף הוצאה.ויש אומרים:♦▀◊צג:

מאן יש אומרים?^◊צג:

רשב"ג היא.רב חסדא:!◊צג:

הי רבן שמעון בן גמליאל?^צג:

אילימא רשב"ג דמתני'!◊צג:

ֹ דתנן:[ת"ק]!▀צג: המוכר פירות לחבירו וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן ־ אינו חייב באחריותן

אימא סיפא:!צג:

ֹ רשב"ג:!▀◊צג: זרעוני גינה שאינן נאכלין ־ חייב באחריותן

[ת"ק]!¿◊צג:
ת"ק נמי הכי קאמר: זרע פשתן הוא דאינו חייב באחריותן, הא זרעוני גינה שאינן נאכלין ־ חייב 

 ִ באחריותן
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אלא לאו הוצאה איכא בינייהו!◊צג:

דמי זרעמר סבר:[ת"ק]!▀♦◊צג:

ֹ ומ"ס:[רשב"ג]!▀♦◊צג: אף הוצאה

ממאי? דלמא איפכאִ ¿צג:

הא לא קשיא, כל תנא בתרא לטפויי מילתא קא אתי.!צג:

¿◊צג:

ודלמא כולה רשב"ג היא, וחסורי מחסרא והכי קתני: המוכר פירות לחבירו וזרען ולא צמחו, אפילו זרע 

פשתן ־ אינו חייב באחריותן, דברי רשב"ג, שרשב"ג אומר: זרעוני גינה שאינן נאכלין ־ חייב 

באחריותןִ הא זרע פשתן אינו חייב באחריותן

אלא הא רבן שמעון בן גמליאל!◊צג:

דתניא:[ת"ק]!▀♦◊צג:
המוליך חטין לטחון ולא לתתן ועשאן סובין או מורסן, קמח לנחתום ואפאו פת ניפולין, בהמה לטבח 

 ֹ וניבלה ־ חייב, מפני שהוא כנושא שכר

נותן לו דמי בושתו ודמי בושת אורחיו.רשב"ג:!▀♦◊צג:

▀◊צג:
וכן היה רבן שמעון בן 

גמליאל אומר:
מנהג גדול היה בירושלים, המוסר סעודה לחברו וקלקלה ־ נותן לו דמי בשתו ודמי בושת אורחיו.

▀◊צג:
עוד מנהג גדול היה בירושלים, מפה פרוסה על גבי הפתח כל זמן שמפה פרוסה ־ אורחין נכנסין, 

נסתלקה המפה ־ אין האורחין נכנסין.

צג:
מ

▀ ֹ המוכר פירות לחבירו ־ הרי זה מקבל עליו רובע טנופת לסאה

ֹ ▀צג: תאנים ־ מקבל עליו עשר מתולעות למאה

מרתף של יין ־ מקבל עליו עשר קוססות למאהֹ קנקנים▀צג:

בשרון ־ מקבל עליו עשר פיטסות למאה.▀◊צג:

צג:
ג

רובע קטנית לסאה.תאני רב קטינא:▀◊

ועפרורית לא?¿צג:

▀¿◊צג:
והאמר רבה בר חייא 

קטוספאה משמיה דרבה:
 ִ בורר צרור מגרנו של חברו ־ נותן לו דמי חטין
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