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בבא מציעא ד לח.
המפקיד פירות אצל חברו ,וה הולכי ונאבדי ,מה יעשה?
1
יותר מכדי חסרונ
בכדי חסרונ
2
לר' יוחנ :מוכר
לא ימכור
3
לרב נחמ :אינו מוכר
מוכר  מפני שהוא כמשיב אבידה

לת"ק
לרשב"ג

המפקיד פירות אצל חברו והרקיבו יי והחמי שמ והבאיש דבש והדביש ,מה יעשה?
כשעומד בקלקולו ולא מתקלקל יותר
לא ימכור
4
מוכר בבית די

לר' מאיר
לרבנ

כשממשי להתקלקל יותר
מוכר בבית די
מוכר בבית די

בבא מציעא ד לח:
הא מורידי קרוב הראוי לירש לנכסי שבוי ושמי לו כאריס או לא מורידי?
לרב ורב ששת
לשמואל ורבא ולרב נחמ

בשמעו בו שמת
מורידי
מורידי

בלא שמעו בו שמת
5
אי מורידי
6
מורידי

נכסי שבוי באופני דלהל מה דינ?

לתנא קמא
לרשב"ג

שבויי 
ששמעו בו שמת
7
אי מוציאי מידו
אי מוציאי מידו

נטושי 
לא שמעו בו שמת
מוציאי אות מידו
אי מוציאי מידו

רטושי  שהלכו
ולא יודעי לא הלכו
מוציאי אות מידו
מוציאי אות מידו

 1רש"י מפרש כדר שאר תבואות .ותוס' )בד"ה מחלוקת( פירשו ,שנחסר בחודש וחדשי יותר ממה
שרגיל להחסר עד אותו זמ ,והמחלוקת כשעלה כדי חסרו של שנה שלמה בחודש וחדשי.
 2ולרב כהנא הטע משו רוצה אד בקב שלו מתשעה קבי של חברו .ולרב נחמ בר יצחק משו שיש
לנו לחוש שמא עשא המפקיד תרומה ומעשר על מקו אחר.
 3כי יש לחוש שמא עשה אות תרומה ומעשר וכו'.
 4ועושה כ מפני תקנת הקנקני שלא יתקלקלו מחמת מה שמקולקל בתוכ )כי מצד המאכל א לא
מתקלקל יותר אי טע למוכרו( .ומחלוקת הא חששו להפסד מועט של קנקני או לא ,דלר"מ לא
חששו ולרבנ חששו.
 5דיש לחוש שמא יפסיד אות ,ולא יזבל את הקרקעות ,אלא יזרע תמיד ויכחיש ,כיו שאינו רוצה
להשקיע בה ,דשמא יצאו מידו חזרה כשיבוא השבוי ,ולכ רק אוכל תמיד.
 6דכיו שהדי הוא ששמי לו כאריס ,ואינו מפסיד א יבוא הקרוב ,לכ לא מפסיד את הנכסי.
 7כ לשו הברייתא ,וכתבו התוס' )בד"ה היורד( דה"ה שמורידי אותו לכתחילה .וכ הדי הוא שא
שמע שהבעלי ממשמשי ובאי וקד ותלש כל הפירות ואכל הרי זה זריז ונשכר ,דא לא היה תולש
היה מקבל רק כאריס ,ועכשיו הרויח את הכל.

