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סג.
כשקדמה והקריבתו.רבי אלעזר:!◊

ה"ד?^סג.

אי דאמר לה, קני ליך מעכשיו!סג.

פשיטא דשרי, דהא ליתיה בשעת ביאה, ומתנה בעלמא הוא דיהיב להִ ¿סג.

ואי דלא אמר לה קני ליך מעכשיו!סג.

¿סג.
היכי מצי מקרבה? (ויקרא כז) ואיש כי יקדיש את ביתו קדש אמר רחמנא, מה ביתו ברשותו, אף כל 

ברשותוִ 

אלא, דאמר לה: להוי גביך עד שעת ביאה, ואי מיצטריך ליך קני מעכשיו.!◊סג.

בעי רב הושעיא:^◊סג.
קדמה והקדישתו, מהו? כיון דאמר מר: אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט, כמאן דאקריבתיה דמי, או 

דלמא השתא מיהא הא קאי ואיתיה בעיניה?

ותפשוט מדרבי אליעזר¿◊סג.

שקדמה והקריבתודא"ר אליעזר:▀¿סג.

דוקא הקריבתו, אבל הקדישתו לאִ ¿סג.

!◊סג.
דרבי אליעזר גופיה קא מיבעיא ליה מאי? מיפשט פשיטא ליה לרבי אליעזר דהקריבתו דוקא, אבל 

הקדישתו לא, דהא איתיה בשעת ביאה, או דלמא הקריבתו פשיטא ליה, והקדישתו מספקא ליה?

תיקו.▀◊סג.

בא עליה ואחר כך נתן לה ־ אתננה מותר.▀◊>סג.

בא עליה ואחר כך נתן לה, אפילו מכאן עד שלש שנים ־ אתננה אסורִ ורמינהי:▀¿◊סג.

!◊סג.
רב נחמן בר יצחק אמר 

רב חסדא:
לא קשיא: הא דאמר התבעלי לי בטלה זה, הא דאמר לה התבעלי בטלה סתם.

וכי אמר לה בטלה זה מאי הוי? הא מחסר משיכהִ ¿סג.

בזונה עובדת כוכבים, דלא קניא במשיכה.!◊סג.

ואיבעית אימא: לעולם בזונה ישראלית, וכגון דקאי בחצירה.!◊סג.

אי דקאי בחצירה, בא עליה ואח"כ נתן לה, הא קניא להִ ¿סג.

!◊סג.
לא צריכא, דשויה ניהלה אפותיקי, דאמר לה: אי מייתינא ליך זוזי מכאן עד יום פלוני ־ מוטב, ואי לא ־ 

שקליה באתנניך.

מתיב רב ששת:▀¿◊סג.

אומר אדם לחמריו ולפועליו: לכו ואכלו בדינר זה, צאו ושתו בדינר זה, ואינו חושש לא משום שביעית 

ולא משום מעשר ולא משום יין נסך, ואם אמר להם: צאו ואכלו ואני פורע, צאו ושתו ואני פורע, 

 ֹ חושש משום שביעית ומשום מעשר ומשום יין נסך

סג:
אלמא כי קא פרע ־ דמי איסור קא פרע▀¿

הכא נמי כי קא פרע ־ דמי איסורא קא פרעִ ¿סג:

בחנוני המקיפו, דמשתעבד ליה, דכיון דאורחיה לאקופי ־ קני ליה דינר גביה.תרגמה רב חסדא:!◊סג:

¿סג:
אבל חנוני שאין מקיפו מאי? מותר, אי הכי, אדתני: צאו ואכלו בדינר זה, צאו ושתו בדינר זה, ליפלוג 

וליתני בדידה: במה דברים אמורים ־ בחנוני המקיפו דמשתעבד ליה, אבל חנוני שאין מקיפו ־ מותרִ 

ועוד, חנוני שאין מקיפו מי לא משתעבד?¿סג:

האומר לחבירו תן מנה לפלוני ויקנו כל נכסאי לך ־ קנה מדין ערבִ והאמר רבא:▀¿סג:

לא שנא מקיפו ולא שנא שאין מקיפו, אע"ג דמשעבד ליה, כיון דלא מייחד שיעבודיה לא מיתסר.אלא אמר רבא:!◊סג:
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אלא הכא אמאי חושש משום שביעית? הא לא מייחד שיעבודיִה הכא¿סג:

כגון שהקדים לו דינר.רב פפא:!◊סג:

אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעארב כהנא:Оסג:

אי הכי, אדתני צאו ואכלו, צאו ושתו, ואני פורע, צאו ואכלו, צאו ושתו, ואני מחשב מיבעי ליהִ א"ל:[רב זביד]¿◊סג:

תני: צאו ואני מחשב.א"ל:[רב כהנא]!◊סג:

כגון שנטל ונתן ביד.רב אשי:!◊סג:

אי הכי, אדתני צאו ואכלו, צאו ושתו, טלו ואכלו, טלו ושתו מיבעי ליהִ רב יימר לרב אשי:¿סג:

תני: טלו ואכלו, טלו ושתו.א"ל:[רב אשי]!◊סג:

^◊סג:
יתיב רב נחמן ועולא 

ואבימי בר פפי ויתיב 

שכרו לשבור ביין נסך, מהו? מי אמרינן: כיון דרוצה בקיומו אסור, או דלמא כל למעוטי תיפלה שפיר 

דמי?

ישבור ותבא עליו ברכה.רב נחמן:!◊סג:

לימא מסייע ליה:■סג:

ֹ [תניא]▀■◊סג: אין עודרין עם העובד כוכבים בכלאים, אבל עוקרין עמו, כדי למעוטי את התיפלה
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