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לט.
◊!

נטושים דבעל כרחן, דכתיב (שמות כ"ג) והשביעת תשמטנה ונטשתה ־ אפקעתא דמלכא. רטושים ־ 

דמדעתן, דכתיב (הושע י') אם על בנים רטשה.

וכולם שמין להם כאריס.תנא:▀◊לח.

אהייא?^לט.

אילימא אשבויין!לט.

השתא זריז ונשכר הוה, מאי דאשבח מיבעיא?¿לט.

אלא ארטושים!לט.

והא מוציאין אותן מידו קתניִ ¿לט.

אלא אנטושים!◊לט.

למאן?^לט.

אילימא לרבנן!לט.

הא אמרי מוציאין אותו מידו[רבנן]¿▀לט.

אי רבן שמעון בן גמליאל!◊לט.

ִ ¿▀◊לט. הא אמר שמעתי שהנטושים כשבויין

!◊לט.
כשבויין, ולא שבויין. כשבויין ־ דאין מוציאין אותן מידו, ולא שבויין ־ דאילו התם זריז ונשכר, ואילו 

הכא שיימינן ליה כאריס.

ומאי שנא מהא דתנן:¿לט.

[תנן]▀¿◊לט.
המוציא הוצאות על נכסי אשתו, הוציא הרבה ואכל קימעא, קימעא ואכל הרבה ־ מה שהוציא הוציא, 

ומה שאכל אכלִ 

הא לא דמיא אלא להא:!◊לט.

המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה ־ כמוציא על נכסי אחר דמי.דאמר ר"י אמר רב חסדא:▀!◊לט.

אלמא: כיון דלא סמכא דעתיה ־ תקינו ליה רבנן, כי היכי דלא לפסדינהו.▀!◊לט.

הכא נמי, תקינו ליה רבנן כי היכי דלא לפסדינהו.!לט.

וכולן שמין להם כאריס.▀◊>לט.

וכולן לאיתויי מאי?^לט.

לאיתויי הא דאמר רב נחמן אמר שמואל:!◊לט.

שבוי שנשבה ־ מורידין קרוב לנכסיו, יצא לדעת ־ אין מורידין קרוב לנכסיו.[רב נחמן אמר שמואל]▀!◊לט.

בורח הרי הוא כשבוי.ורב נחמן דידיה:▀!◊לט.

בורח מחמת מאי?^לט.

אילימא מחמת כרגא!לט.

היינו לדעת¿לט.

אלא בורח מחמת מרדין.!◊לט.

רב יהודה אמר שמואל:▀◊לט.
שבוי שנשבה והניח קמה לקצור, ענבים לבצור, תמרים לגדור, זיתים למסוק ־ בית דין יורדין לנכסיו 

ומעמידין אפוטרופוס, וקוצר ובוצר וגודר ומוסק, ואחר כך מורידין קרוב לנכסיו.

ולוקים אפוטרופא לעולםִ ¿לט.

אפוטרופא לדיקנני לא מוקמינן.!◊לט.

רב הונא:▀◊לט.

אין מורידין קטן לנכסי שבוי, ולא קרוב לנכסי קטן, ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן. אין מורידין קטן 

לנכסי שבוי ־ דלמא מפסיד להו. ולא קרוב מחמת קרוב לנכסי קטן ־ באחי מאימא. ולא קרוב לנכסי 

קטן ־ כיון דלא מחי, אתי לאחזוקי ביה.
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רבא:▀◊לט.

שמע מיניה מדרב הונא: אין מחזיקין בנכסי קטן, ואפילו הגדיל. ־ ולא אמרן אלא באחי דאבא, אבל 

באחי דאמא ־ לית לן בה. ואחי דאבא נמי לא אמרן אלא בארעתא, אבל בבתי ־ לית לן בה. ובארעתא 

נמי לא אמרן אלא דלא עביד ־ עיטדא, אבל עביד עיטדא ־ קלא אית לה.

לט:
◊▀

ולא היא, לא שנא אחי דאבא ולא שנא אחי דאמא, לא שנא ארעתא ולא שנא בתי, ולא שנא עביד 

עיטדא לא שנא לא עביד עיטדא ־ לא מחתינן.

О◊לט:
ההיא סבתא דהויא לה תלת בנתא, אישתבאי איהי וחדא ברתא, אידך תרתי בנתא שכיבא חדא מינייהו 

ושבקה ינוקא.

אביי:^◊לט:
היכי נעביד? לוקמינהו לנכסי בידא דאחתא ־ דלמא שכיבא סבתא, ואין מורידין קרוב לנכסי קטן. 

נוקמינהו לנכסיה בידא דינוקא ־ דלמא לא שכיבא סבתא, ואין מורידין קטן לנכסי שבויִ 

הלכך, פלגא יהבינא לה לאחתא, ואידך פלגא מוקמינן ליה אפוטרופא לינוקא.אמר אביי:▀◊לט:

מגו דמוקמינן אפוטרופא לפלגא ־ מוקמינן ליה אפוטרופא לאידך פלגא.רבא:▀◊לט:

לסוף שמעו דשכיבא סבתא.О◊לט:

אביי:▀◊לט:
תילתא יהבינן לה לאחתא. ותילתא יהבינן ליה לינוקא, ואידך תילתא יהבינן דנקא לאחתא, ואידך דנקא 

מוקמינן ליה אפוטרופא לינוקא.

מגו דמוקים אפוטרופא לדנקא ־ מוקמינן נמי אפוטרופא לאידך דנקא.רבא:▀◊לט:

מרי בר איסק אתא ליה אחא מבי חוזאי.О◊לט:

אמר ליה: פלוג ליִ О◊לט:

אמר ליה: לא ידענא לך.Оלט:

אתא לקמיה דרב חסדא.Оלט:

אמר ליה:[רב חסדא]▀◊לט:
שפיר קאמר לך, שנאמר (בראשית מ"ב) ויכר יוסף את אחיו והם לא הכרוהו מלמד שיצא בלא חתימת 

זקן ובא בחתימת זקן.

אמר ליה: זיל אייתי סהדי דאחוה את.אמר ליה:[רב חסדא]О◊לט:

אמר ליה: אית לי סהדי, ודחלי מיניה, דגברא אלימא הוא.О◊לט:

אמר ליה לדידיה: זיל אנת אייתי סהדי דלאו אחוך הוא.[רב חסדא]О◊לט:

אמר ליה: דינא הכי? המוציא מחבירו עליו הראיהִ Оלט:

הכי דיינינא לך ולכל אלימי דחברך.אמר ליה:[רב חסדא]О◊לט:

אמר ליה: סוף סוף אתו סהדי ולא מסהדיִ Оלט:

תרתי לא עבדי.אמר ליה:[רב חסדא]Оלט:

לסוף אתו סהדי דאחוה הוא.О◊לט:

אמר ליה: לפלוג לי נמי מפרדיסי ובוסתני דשתל.О◊לט:

שפיר קאמר לךאמר ליה:[רב חסדא]▀◊לט:

הניח בנים גדולים וקטנים, והשביחו גדולים את הנכסים ־ השביחו לאמצעדתנן:▀▀◊לט:
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