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והא טעמא דרבי יוסי משום הפסד הרמאי הואִ ¿לח.

אלא, תרוייהו לרבנן איצטריך, ולא זו אף זו קתני.▀◊לח.

המפקיד פירות אצל חבירו, אפילו הן אבודין ־ לא יגע בהן.[חכמים]▀מלח.

מוכרן בפני בית דין, מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים.רבן שמעון בן גמליאל:▀לח.

מאי טעמא?^גלח.

אדם רוצה בקב שלו מתשעה קבים של חבירו.רב כהנא:♦!◊לח.

חיישינן שמא עשאן המפקיד תרומה ומעשר על מקום אחר.רב נחמן בר יצחק:♦!◊לח.

מיתיבי:▀¿◊לח.
המפקיד פירות אצל חבירו ־ הרי זה לא יגע בהן, לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום 

אחר.

בשלמא לרב כהנא ־ היינו דקתני לפיכך, אלא לרב נחמן בר יצחק ־ מאי לפיכך?¿לח.

[רב נחמן בר יצחק]!◊לח.
הכי קאמר: השתא דאמור רבנן לא נזבין, דחיישינן, לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על 

מקום אחר.

▀◊לח.
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
מחלוקת בכדי חסרונן, אבל יותר מכדי חסרונן ־ דברי הכל מוכרן בבית דין.

אדרב נחמן בר יצחק ־ ודאי פליגא. אדרב כהנא מי לימא פליגא?^לח.

כי קאמר רב כהנא ־ בכדי חסרונן קאמר.!◊לח.

והא רוצה בקב שלו מתשעה קבין של חבירו קאמרִ ¿לח.

גוזמא בעלמא.!לח.

לפיכך בעל הבית עושה אותן תרומה ומעשר על מקום אחר.מיתיבי:▀¿◊לח.

וליחוש דלמא הוו להו יותר מכדי חסרונן, וזבנינהו, וקא אכיל טבליםִ ¿לח.

יותר מכדי חסרונן לא שכיח.!◊לח.

ואי משתכחי מאי ־ מזבנינן להו, וליחוש שמא עשאן בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחרִ ¿◊לח.

כי מזבנינן נמי ־ לכהנים בדמי תרומה מזבנינן להו.!◊לח.

ולרב נחמן בר יצחק נמי, נזבנינהו לכהנים בדמי תרומהִ ¿◊לח.

בהא פליגי:!לח.

דרבה בר בר חנה סבר:♦▀!◊לח.

יותר מכדי חסרונן לא שכיח מידי, וכי משתכח ־ לקמיה הוא דהויא יתיר מכדי חסרונן, אי עביד להו 

בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר ־ מקמיה דהוו להו יותר מכדי חסרונן עביד להו. הלכך, כי הוו 

להו יותר מכדי חסרונן ־ נזבנינהו לכהנים בדמי תרומה

רב נחמן בר יצחק סבר:♦▀!◊לח.
יתר מכדי חסרונן משכח שכיח, וכי הוו להו ־ לאלתר הוא דהוו להו. ואי אמרת נזבנינהו ־ זימנין דקדים 

ומזבין להו, וכי עביד להו בעל הבית תרומה ומעשר על מקום אחר ־ לא ידע דזבנא, וקא אכיל טבלים.

מיתיבי:[רבי מאיר]♦▀¿◊לח.
המפקיד פירות אצל חבירו והרקיבו, יין והחמיץ, שמן והבאיש, דבש והדביש ־ הרי זה לא יגע בהן, 

דברי רבי מאיר.

חכמים:♦▀¿◊לח.

עושה להם תקנה, ומוכרן בבית דין. וכשהוא מוכרן ־ מוכרן לאחרים, ואינו מוכרן לעצמו. כיוצא בו 

גבאי צדקה בזמן שאין להם עניים לחלק ־ פורטין לאחרים, ואין פורטין לעצמן. גבאי תמחוי בזמן שאין 

להם עניים לחלק ־ מוכרין לאחרים, ואין מוכרים לעצמן.

קתני מיהת פירות והרקיבו▀¿לח.

מאי לאו ־ אפילו יתר מכדי חסרונן?¿לח.

לא, בכדי חסרונן.!◊לח.

והא יין והחמיץ, שמן והבאיש, דבש והדביש, דיתר מכדי חסרונן נינהוִ ¿◊לח.

שאני הני, כיון דקם ־ קם.!◊לח.

שמן והבאיש, דבש והדביש למאי חזו?¿לח.
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שמן חזי לגלדאי, דבש לכתישא דגמלי.!◊לח:

עושה להם תקנה ומוכרן בבית דין.חכמים:▀◊>לח:

מאי תקנתא עביד להו?¿לח:

לקנקנים.רב אשי:!◊לח:

במאי קא מיפלגי?^לח:

להפסד מרובה ־ חששו, להפסד מועט ־ לא חששו.דמר סבר:[רבי מאיר]♦▀!◊לח:

אפילו להפסד מועט ־ נמי חששו.ומר סבר:[חכמים]♦▀!◊לח:

ימכרם בבית דין מפני שהוא כמשיב אבידה לבעלים.רבן שמעון בן גמליאל:▀>לח:

▀◊לח:
אתמר, רבי אבא ברבי 

יעקב אמר רבי יוחנן:
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

הלכה כדברי חכמים.רבא אמר רב נחמן:▀◊לח:

והא אמרה רבי יוחנן חדא זמנא¿לח:

▀¿◊לח:
דאמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן:
כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו ־ הלכה כמותו, חוץ מערב וצידן וראיה אחרונהִ 

אמוראי נינהו, ואליבא דרבי יוחנן.!◊לח:

▀◊לח:
מדרבן שמעון בן גמליאל נשמע דמורידין קרוב לנכסי שבוי, מדרבנן נשמע ־ דאין מורידין קרוב לנכסי 

שבוי.

¿◊לח:

וממאי? דלמא עד כאן לא קאמר רבן שמעון בן גמליאל הכא ־ אלא משום דקא כליא קרנא, אבל התם ־ 

הכי נמי דאין מורידין. ועד כאן לא קאמרי רבנן הכא ־ אלא אי כרב כהנא, אי כרב נחמן בר יצחק. אבל 

התם ־ הכי נמי דמורידין.

למימרא דתרי טעמי נינהו?¿לח:

▀¿◊לח:
והאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
הלכה כרבן שמעון בן גמליאל

מורידין קרוב לנכסי שבויואמר שמואל:▀¿◊לח:

לאו משום דחד טעמא הוא?¿לח:

לא, תרי טעמי נינהו.!◊לח:

הכי נמי מסתברא■לח:

הלכה כדברי חכמיםדאמר רבא אמר רב נחמן:▀■◊לח:

מורידין קרוב לנכסי שבוי.ואמר רב נחמן:▀■◊לח:

אלא שמע מינה: תרי טעמי נינהו, שמע מינה.■לח:

שבוי שנשבה. רב אמר: אין מורידין קרוב לנכסיואתמר:[רב]♦▀◊לח:

מורידין קרוב לנכסיו.שמואל:♦▀◊לח:

בששמעו בו שמת ־ כולי עלמא לא פליגי דמורידין, כי פליגי ־ בשלא שמעו בו שמת.▀◊לח:

אין מורידין, דלמא מפסיד להו.רב:♦▀◊לח:

מורידין, כיון דאמר מר שיימינן להו כאריס ־ לא מפסיד להו.שמואל:♦▀◊לח:

מיתיבי, רבי אליעזר:▀¿◊לח:

ממשמע שנאמר (שמות כ"ב) וחרה אפי והרגתי אתכם יודע אני שנשותיהם אלמנות ובניהם יתומים אלא 

מה תלמוד לומר והיו נשיכם וגו' ־ מלמד שנשותיהם מבקשות לינשא ואין מניחין אותן, ובניהן רוצים 

 ִ לירד לנכסי אביהן ואין מניחין אותן

לירד ולמכור תנן.רבא:!◊לח:

הוה עובדא בנהרדעא, ופשטה רב ששת מהא מתניתא.[רב ששת]▀לח:

דלמא לירד ולמכור תנן?אמר ליה רב עמרם:¿לח:
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אמר ליה:[רב ששת]!לח:
דלמא מפומבדיתא את, דמעיילין פילא בקופא דמחטא? והא דומיא דנשותיהם ובניהם קתני, מה התם ־ 

כלל לא, אף הכא נמי ־ כלל לא.

ומורידין קרוב לנכסי שבוי תנאי היא▀◊לח:

דתניא: [רבנו]▀◊לח:

היורד לנכסי שבוי ־ אין מוציאין אותו מידו, ולא עוד אלא, אפילו שמע שממשמשין ובאין, וקדם ותלש 

ואכל ־ הרי זה זריז ונשכר. ואלו הן נכסי שבויין: הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן המורישין, הלכו 

להם למדינת הים, ושמעו בהן שמת.

[רבנן]▀◊לח:
היורד לנכסי נטושים ־ מוציאין אותו מידו. ואלו הן: נכסי נטושים: הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן 

המורישין, הלכו להם למדינת הים ולא שמעו בהם שמת.

▀◊לח:
ואמר רבן שמעון בן 

גמליאל:
שמעתי שהנטושים כשבויין.

▀◊לח:
היורד לנכסי רטושים ־ מוציאין אותו מידו. ואלו הן נכסי רטושים: הרי שהיה אביו או אחיו או אחד מן 

המורישין כאן, ואינו יודע להיכן הלכו.

מאי שנא הנך דקרו להו נטושים, ומאי שנא הני דקרו להו רטושים?¿לח:
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