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לא כתבינן אורכתא אמטלטלי.נהרדעי:▀◊ע.

מאי טעמא?רב אשי לאמימר:^ע.

משום דרבי יוחנןאמר ליה:[אמימר]!ע.

גזל ולא נתייאשו הבעלים ־ שניהם אינן יכולין להקדיש, זה לפי שאינו שלו, וזה לפי שאינו ברשותו.דא"ר יוחנן:▀!◊ע.

▀◊ע.
איכא דאמרי, אמרי 

נהרדעי:
לא כתבינן אורכתא אמטלטלי דכפריה.

טעמא דכפריה, דמיחזי כשיקרא, אבל לא כפריה ־ כתבינן.▀◊ע.

ואמרי נהרדעי:▀◊ע.
אורכתא דלא כתיב ביה זיל דון וזכי ואפיק לנפשך ־ לית ביה מששא. מ"ט? משום דא"ל האיך: לאו 

בעל דברים דידי את.

ואי כתיב ביה למחצה לשליש ולרביע, מיגו דמשתעי דינא אפלגא משתעי דינא אכולה.אביי:▀◊ע.

אי תפס לא מפקינן מיניה.אמימר:♦▀◊ע.

כיון דכתביה ליה כל דמתעני מן דינא קבילית עלי, שליח שויה.רב אשי:♦▀◊ע.

שותפא שויה.איכא דאמר:[רב אשי]▀◊ע.

למאי נפקא מינה?¿ע.

למיתפס פלגא.!ע.

והלכתא: שליח שויה.▀◊ע.

גנב ע"פ שנים, וטבח ומכר על פיהם או על פי שנים אחרים ־ משלם תשלומי ארבעה וחמשה.▀מע.

▀ע.
גנב ומכר בשבת, גנב ומכר לע"ז, גנב וטבח ביום הכפורים, גנב משל אביו וטבח ומכר ואח"כ מת אביו, 

גנב וטבח ואחר כך הקדיש ־ משלם תשלומי ארבעה וחמשה.

[ת"ק]♦▀ע.
גנב וטבח לרפואה או לכלבים, השוחט ונמצאת טריפה, השוחט חולין בעזרה ־ משלם תשלומי ארבעה 

 ֹ וחמשה

פוטר בשני אלו.[רבי שמעון]♦▀ע.

לימא, מתניתין דלא כרבי עקיבא, דאי ר' עקיבא¿◊גע.

דבר ־ ולא חצי דברִ האמר:[רבי עקיבא]▀¿◊ע.

ע:

¿▀^

דתניא, אמר רבי יוסי: 

כשהלך אבא חלפתא 

אצל ר' יוחנן בן נורי 

ללמוד תורה, ואמרי לה: 

רבי יוחנן בן נורי אצל 

אבא חלפתא, אמר לו:

הרי שאכלה שנה ראשונה בפני שנים, שניה בפני שנים, שלישית בפני שנים, מהו?

!▀¿ע:
אמר לו:[אבא חלפתא/ 

רבי יוחנן בן נורי]
 ֹ הרי זו חזקה

▀▀¿ע:
אמר לו:[רבי יוחנן בן 

נורי /אבא חלפתא]
אף אני אומר כן, אלא שרבי עקיבא חולק בדבר

(דברים י"ט) דבר ־ ולא חצי ־ דברִ שהיה רבי עקיבא אומר:▀▀▀¿ע:

אביי:!◊ע:

אפילו תימא רבי עקיבא, מי לא מודה רבי עקיבא, בשנים אומרים קידש ושנים אומרים בעל, דאע"ג 

דעדי ביאה צריכי לעדי קדושין, כיון דעדי קדושין לא צריכי לעדי ביאה ־ דבר קרינא ביה? ה"נ אע"ג 

דעדי טביחה צריכי לעדי גניבה, כיון דעדי גניבה לא צריכי לעדי טביחה ־ דבר קרינא ביה.

ורבנן, האי דבר ־ ולא חצי דבר למעוטי מאי?¿ע:

למעוטי: אחד אומר אחד בגבה, ואחד אומר אחד בכריסה.[רבנן]!◊ע:

האי חצי דבר וחצי עדות הואִ ¿◊ע:

!◊ע:
אלא למעוטי: שנים אומרים אחד בגבה ושנים אומרים אחד בכריסה, הני אמרי קטנה היא, והני אמרי 

קטנה היא.

גנב ומכר בשבת וכו'.▀>ע:
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פטורִ והתניא:▀¿◊ע:

כי תניא ההיא דפטור ־ באומר לו עקוץ תאינה מתאינתי ותיקני לי גניבותיך.רמי בר חמא:!◊ע:

אמרי:¿◊ע:
וכיון דכי תבע ליה קמן בדינא, לא אמרינן ליה זיל שלים, דמחייב בנפשו הוא, הא מכירה נמי לאו 

מכירה היאִ 

באומר לו זרוק גניבותיך לחצרי ותיקני לי גניבותיך.אלא אמר רב פפא:!◊ע:

כמאן? כר"ע¿ע:

קלוטה כמי שהונחה דמיאדאמר:[רבי עקיבא]▀¿◊ע:

דאי כרבנן, כיון דמטיא לחצר ביתו קנה, לענין שבת לא מחייב עד דמטיא לארעאִ ¿ע:

באומר לא תיקני לי גניבותיך עד שתנוח.!◊ע:

רבא:!◊ע:

לעולם כרמי בר חמא, אתנן אסרה תורה ואפילו בא על אמו, ואי תבעה ליה קמן בדינא, מי אמרינן ליה 

קום הב לה אתנן? אלא אע"ג דכי קא תבעה ליה בדינא, לא אמרינן ליה זיל הב לה, כיון דכי יהיב לה 

הוי אתנן, הכא נמי אע"ג דלענין תשלומין אי תבע בדינא קמן, לא אמרינן ליה זיל שלים, אפילו הכי 

כיון דקא מקני ליה בהכי הויא מכירה.
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