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סח.
אמרו לי סבי דמתא מחסיא: סתם משכנתא ־ שתא.רב אשי:▀◊

למאי נפקא מינה?¿סח.

דאי אכיל לה שתא ־ מצי מסלק ליה, ואי לא ־ לא מצי מסלק ליה.!◊סח.

אמרו לי סבי דמתא מחסיא: מאי משכנתא ־ דשכונה גביה.ואמר רב אשי:▀◊סח.

למאי נפקא מינה¿סח.

לדינא דבר מצרא.!◊סח.

לית הלכתא לא כטרשי פפונאי, ולא כשטרי מחוזנאי, ולא כחכירי נרשאי.רבא:▀◊סח.

כטרשי פפונאי ־ כטרשי דרב פפא.▀◊סח.

שטרי מחוזנאי ־ דזקפי ליה לרווחא אקרנא, וכתבי ליה בשטרא.▀◊סח.

מי יימר דהוה רווחא?¿סח.

אבא עביד הכי, וכי אתו לקמיה ־ מהימן להו.מר בר אמימר לרב אשי:Оסח.

תינח היכא דאיתיה לדידיה, אי שכיב ונפל שטרא קמי יתמי מאי?אמר ליה:[רב אשי]¿סח.

הוי (קהלת י') כשגגה שיצא מלפני השליט, ונח נפשיה דאמימר.Оסח.

חכירי נרשאי ־ דכתבי הכי: משכן ליה פלניא ארעיה לפלניא, והדר חכרה מיניה.▀◊סח.

אימת קנאה דאקנייה נהליה?¿סח.

▀◊סח.
והאידנא דקא כתבי הכי: קנינא מיניה ושהינא כמה עידני, והדר חכרה כדי שלא תנעול דלת בפני לווין 

־ שפיר דמי.

ולאו מלתא היא.▀◊סח.

סח.
מ

▀
אין מושיבין חנוני למחצית שכר, ולא יתן מעות ליקח בהן פירות למחצית שכר, אלא אם כן נותן לו 

שכרו כפועל.

אין מושיבין תרנגולין למחצה, ואין שמין עגלין וסייחין למחצה, אלא אם כן נותן לו שכר עמלו ומזונו.▀סח.

אבל מקבלין עגלין וסייחין למחצה, ומגדלין אותן עד שיהו משולשין, וחמור ־ עד שתהא טוענת.▀◊סח.

סח.
ג

כפועל בטל.תנא:▀◊

מאי כפועל בטל?^סח.

סח:
כפועל בטל של אותה מלאכה דבטל מינה.אביי:!◊

▀◊סח:

וצריכא, דאי תנא חנוני ־ חנוני הוא דסגי ליה כפועל בטל, משום דלא נפיש טרחיה. אבל מעות ליקח 

בהן פירות, דנפיש טרחיה ־ אימא לא סגי ליה כפועל בטל. ואי תנא מעות ליקח בהן פירות ־ הוה 

אמינא התם הוא דבעי כפועל בטל, משום דנפיש טרחיה, אבל חנוני דלא נפיש טרחיה ־ אימא סגי ליה 

במשהו בעלמא, דאפילו לא טבל עמו אלא בציר, ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת ־ זהו שכרו, צריכא.

(כמה עיזי, ותרנגולין מעלין סימן).◊סח:

כמה הוא שכרו ־ בין מרובה ובין מועט, דברי רבי מאיר.תנו רבנן:[רבי מאיר]♦▀◊סח:

אפילו לא טבל עמו אלא בציר, ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת ־ זהו שכרו.רבי יהודה:♦▀◊סח:

נותן לו שכרו משלם.רבי שמעון בן יוחאי:♦▀◊סח:

אין שמין לא את העזים ולא את הרחלים, ולא כל דבר שאינו עושה ואוכל למחצה.תנו רבנן:[ת"ק]♦▀◊סח:
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רבי יוסי ברבי יהודה:♦▀◊סח:
שמין את העזים מפני שחולבות, ואת הרחלים מפני שגוזזות ושוטפות ומורטות, ואת התרנגולת מפני 

שהיא עושה ואוכלת.

ותנא קמא גיזה וחלב לא ספק שכר עמלו ומזונו?¿סח:

בגיזה וחלב כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ־ בנסיובי ותותרי.!◊סח:

תנא קמא סבר לה כרבי שמעון בן יוחי[תנא קמא]♦!◊סח:

!סח:
דאמר:[רבי שמעון בן 

יוחאי]
נותן לו שכרו משלם

רבי יוסי ברבי יהודה סבר לה כאבוה[רבי יוסי ברבי יהודה]♦!◊סח:

אפילו לא טבל עמו אלא בציר, ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת ־ זהו שכרו.דאמר:[רבי יהודה]!סח:

משכרת אשה לחברתה תרנגולת בשני אפרוחין.תנו רבנן:▀◊סח:

אשה שאמרה לחברתה: תרנגולת שלי וביצים שליכי, ואני ואת נחלוק באפרוחין רבי יהודה מתיר[רבי יהודה]♦▀◊סח:

אוסר.רבי שמעון:♦▀◊סח:

ורבי יהודה לא בעי שכר עמלו ומזונו?¿סח:

איכא ביצים מוזרות.!◊סח:

מקום שנהגו להעלות שכר כתף, למעות, לבהמה ־ מעלין, ואין משנין ממנהג המדינה.תנו רבנן:[ת"ק]♦▀◊סח:

שמין עגל עם אמו, וסיח עם אמו, ואפילו במקום שנהגו להעלות שכר כתף למעות.רבן שמעון בן גמליאל:♦▀◊סח:

ורבן שמעון בן גמליאל לא בעי שכר עמלו ומזונו?¿סח:

איכא גללים.[רבי שמעון בן גמליאל]!◊סח:

ואידך¿סח:

גללים אפקורי מפקיר להו.[ת"ק]!◊סח:

הלכה כרבי יהודה, והלכה כרבי יוסי ברבי יהודה, והלכה כרבן שמעון בן גמליאל.רב נחמן:▀◊סח:

בני רב עיליש נפק עלייהו ההוא שטרא דהוה כתיב ביה פלגא באגר, פלגא בהפסד.Оסח:

רבא:▀◊סח:
רב עיליש גברא רבה הוא, ואיסורא לאינשי לא הוי ספי. מה נפשך, אי פלגא באגר ־ תרי תילתי 

בהפסד, אי פלגא בהפסד ־ תרי תילתי באגר.
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