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סט.
О:אמריתא לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעארב כהנא

דלמא רב עיליש טובל עמו בציר הוה, ואמר רב נחמן: הלכה כרבי יהודהִ ואמר לי:[רב זביד]▀◊סט.

לאו הלכתא איתמר, אלא שיטה איתמר.אמר ליה:[רב כהנא]▀◊סט.

■סט.
הכי נמי מסתברא, דאי לא תימא הכי ־ למה ליה למיחשב ולמימר הלכה הלכה? לימא הלכה כרבי 

יהודה, דמיקל מכולהו.

אמר רב: מותר שליש בשכרך ־ הרי זה מותררב:♦▀◊סט.

ושמואל אמר: לא מצא מותר שליש ילך לביתו ריקן? אלא אמר ־ שמואל: קוצץ לו דינר.שמואל:♦▀◊סט.

וסבר רב: אין קוצצין לו דינר.¿סט.

ריש עגלא לפטומא.והאמר רב:▀¿◊סט.

מאי לאו דאמר ליה: מותר שליש בשכרך?¿סט.

לא, דקאמר ליה: אי מותר שליש, אי ריש עגלא לפטומא.!◊סט.

!◊סט.
איבעית אימא: כי קאמר רב מותר שליש בשכרך מותר ־ כגון דאית ליה בהמה לדידיה, דאמרי אינשי: 

גביל לתורא, גביל לתורי.

[רבי אלעזר מהגרוניא]О◊סט.
רבי אלעזר מהגרוניא זבין בהמה, ויהיב ליה לאריסיה מפטים ליה, ויהיב ליה רישא באגריה, ויהיב 

פלגא רווחא.

אמרה ליה דביתהו: אי משתתפת בהדיה יהיב לך נמי אליתא.О◊סט.

אזל זבין בהדיה, פליג ליה מאליתא.Оסט.

О◊סט.
אמר ליה:[רבי אלעזר 

מהגרוניא]
תא נפלגיה לרישא.

אמר ליה: השתא כמעיקרא נמי לא?Оסט.

О◊סט.
אמר ליה:[רבי אלעזר 

מהגרוניא]

עד האידנא זוזי דידי הוו, אי לא הוה יהיבנא לך טפי פורתא ־ מיחזי כרבית, השתא שותפי אנן. מאי 

קאמרת טרחנא טפי פורתא ־ אמרי אינשי: סתם אריסא למרי ארעא קמשעבד נפשיה לאתויי ליה רעיא.

תנו רבנן:[סומכוס]▀◊סט.

השם בהמה לחבירו, עד מתי חייב לטפל בה? סומכוס אומר: באתונות שמונה עשר חדש, בגודרות 

עשרים וארבעה חדש. ואם בא לחלוק בתוך זמנו ־ חברו מעכב עליו, אבל אינו דומה טיפולה של שנה 

זו לטיפולה של שנה אחרת.

מאי אבל דקאמר¿סט.

אלא: לפי שאינו דומה טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת.▀◊סט.

השם בהמה לחבירו, עד מתי חייב לטפל בולדות ־ בדקה שלשים יום, ובגסה חמשים יום.תניא אידך:[ת"ק]♦▀◊סט.

בדקה שלשה חדשים, מפני שטיפולה מרובה.רבי יוסי:♦▀◊סט.

מאי טיפולה מרובה?^סט.

מפני ששיניה דקות.!◊סט.

מכאן ואילך נוטל מחצה שלו, וחצי מחצה בשל חבירו.▀◊סט.

רב מנשיא בר גדא שקל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חבירו. אתא לקמיה דאביי.О◊סט.

מאן פלג לך? ועוד: מקום שנהגו לגדל הואאמר ליה:[אביי]▀◊סט.

מקום שנהגו לגדל ־ יגדילו.ותנן:▀▀◊סט.

О◊סט.
הנהו תרי כותאי דעבוד עסקא בהדי הדדי, אזיל חד מנייהו פליג זוזי בלא דעתיה דחבריה. אתו לקמיה 

דרב פפא,
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מאי נפקא מינה?אמר ליה:[רב פפא]▀סט.

זוזי כמאן דפליגי דמו.הכי אמר רב נחמן:▀▀◊סט.

לשנה זבון חמרא בהדי הדדי, קם אידך פליג ליה בלא דעתיה דחבריה. אתו לקמיה דרב פפא.О◊סט.

אמר ליה: מאן פלג לך?אמר ליה:[רב פפא]▀סט.

אמר ליה: קא חזינא דבתר דידי קא אתי מר.Оסט.

סט:
רב פפא:▀◊

כהאי גונא ודאי צריך לאודועיה. זוזי, מי שקיל טבי ושביק חסרי? חמרא, כולי עלמא ידעי דאיכא 

דבסים ואיכא דלא בסים.

זוזי כמאן דפליגי דמו.גופא, אמר רב נחמן:▀◊>סט:

הני מילי טבי וטבי, תקולי ותקולי. אבל טבי ותקולי ־ לא.▀◊סט:

רב חמא הוה מוגר זוזי בפשיטא ביומא, כלו זוזי דרב חמא.[רב חמא]О◊סט:

מאי שנא ממרא.הוא סבר:[רב חמא]▀סט:

ולא היא, מרא הדרא בעינא וידיע פחתיה, זוזי לא הדרי בעינייהו ולא ידיע פחתיה.▀◊סט:

רבא:▀◊סט:
שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה: הילך ארבעה זוזי ואוזפיה לפלניא זוזי, לא אסרה תורה אלא 

רבית הבאה מלוה למלוה.

ואמר רבא:▀◊סט:
שרי ליה לאיניש למימר ליה לחבריה: שקיל לך ארבעה זוזי ואמור ליה לפלוני לאוזפן זוזי. מאי טעמא 

־ שכר אמירה קא שקיל.

כי הא דאבא מר בריה דרב פפא הוה שקיל אוגנא דקירא מקיראי, ואמר ליה לאבוה: אוזפינהו זוזי.[אבא מר בריה דרב פפא]О◊סט:

אכיל בריה דמר רביתאִ אמרו ליה רבנן לרב פפא:¿סט:

אמר להו:[רב פפא]!◊סט:
כל כי האי רביתא ניכול, לא אסרה תורה אלא רבית הבאה מלוה למלוה. הכא שכר אמירה קא שקיל, 

ושרי.

סט:
מ

שמין פרה וחמור, וכל דבר שהוא עושה ואוכל, למחצה.▀

מקום שנהגו לחלוק את הולדות מיד ־ חולקין, מקום שנהגו לגדל ־ יגדילו.▀סט:

שמין עגל עם אמו, וסיח עם אמו, ומפריז על שדהו, ואינו חושש משום רבית.רבן שמעון בן גמליאל:▀סט:

סט:

ג
תנו רבנן:▀◊

מפריז על שדהו ואינו חושש משום רבית .כיצד? השוכר את השדה מחבירו בעשרה כורים חטין לשנה, 

ואומר לו: תן לי מאתים זוז ואפרנסנה, ואני אעלה לך שנים עשר כורין לשנה ־ מותר. אבל אין מפריז 

לא על חנות ולא על ספינה.

▀◊סט:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
פעמים שמפריז על חנות לצור בה צורה, ספינה לעשות לה איסקריא.

חנות לצור בה צורתא ־ דצבו בה אינשי, והוי אגרא טפי.▀▀סט:

ספינה לעשות לה איסקריא, כיון דשפירא איסקריא טפי אגרא טפי.▀▀סט:

ספינתא, אמר רב: אגרא ופגרא.[רב]▀◊סט:

אי אגרא ־ לא פגרא, אי פגרא ־ לא אגרא.רב כהנא ורב אסי לרב:¿◊סט:

שתיק רב.Оסט:

מאי טעמא שתיק רב? לא שמיעא ליה הא דתניא:רב ששת:¿◊סט:

[תניא]▀¿◊סט:

אף על פי שאמרו אין מקבלין צאן ברזל מישראל, אבל מקבלין צאן ברזל מן הנכרים. אבל אמרו: השם 

פרה לחבירו ואמר לו: הרי פרתך עשויה עלי בשלשים דינר, ואני אעלה לך סלע בחדש ־ מותר, לפי 

שלא עשאה דמים.

ולא עשאה?¿¿סט:
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לא עשאה דמים מחיים, אלא לאחר מיתה.רב ששת:!¿◊סט:

הלכתא: ספינה אגרא ופגרא.רב פפא:▀◊סט:
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