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כה.
אימתי ־ לפרש, ובמה ־ לחלוק.רבי יוחנן:▀¿♦◊

ודכולי עלמא, אימתי לפרש הואִ ¿◊כה.

גברא אגברא קא רמית?!כה.

פליגימר סבר:[רבי יוחנן]!▀◊כה.

!▀◊כה.
ומר סבר:[רבי יהושע בן 

לוי]
לא פליגי.

ולא פליגי?¿כה.

בין שיש לו אומנות שלא הוא, בין שאין לו אומנות אלא הוא ־ הרי זה פסולִ והתניא:¿▀◊כה.

ההיא רבי יהודה משום רבי טרפון היא.!כה.

!▀◊כה.
דתניא, רבי יהודה אומר 

משום רבי טרפון:
לעולם אין אחד מהן נזיר, לפי שלא נתנה נזירות אלא להפלאה.

מלוה ברבית.▀>כה.

לוה ברבית ־ פסול לעדות.רבא:▀◊כה.

מלוה ברביתִ והאנן תנן:▀¿כה.

מלוה הבאה ברבית.!כה.

[רבא]О◊כה.
בר ביניתוס אסהידו ביה תרי סהדי, חד אמר: קמי דידי אוזיף בריביתא, וחד אמר: לדידי אוזפי 

בריביתא. פסליה רבא לבר ביניתוס.

לוה ברבית פסול לעדותוהא רבא הוא דאמר:▀¿כה.

והוה ליה רשע, והתורה אמרה אל תשת רשע עדִ ¿כה.

רבא לטעמיה!כה.

אדם קרוב אצל עצמו, ואין אדם משים עצמו רשע.דאמר רבא:▀!◊כה.

ההוא טבחא דאישתכח דנפקא טריפתא מתותי ידיה, פסליה רב נחמן ועבריה.[רב נחמן]О◊כה.

אזל רבי מזיה וטופריה.О◊כה.

סבר רב נחמן לאכשוריה.[רב נחמן]Оכה.

דילמא איערומי קא מערים?אמר ליה רבא:¿◊כה.

אלא מאי תקנתיה?^כה.

כדרב אידי בר אבין.!כה.

דאמר רב אידי בר אבין:▀!◊כה.
החשוד על הטריפות ־ אין לו תקנה עד שילך למקום שאין מכירין אותו, ויחזיר אבידה בדבר חשוב, או 

שיוציא טריפה מתחת ידו בדבר חשוב משלו.

ומפריחי יונים.▀>כה.

מאי מפריחי יונים?^כה.

אי תקדמיה יונך ליוןהכא תרגומה:!◊כה.

ארא.רבי חמא בר אושעיא!◊כה.

מאן דאמר אי תקדמיה יונן ליון ־ מאי טעמא לא אמר ארא?¿כה.
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ארא ־ מפני דרכי שלום בעלמא.אמר לך:!◊כה.

ומאן דאמר ארא, מאי טעמא לא אמר אי תקדמיה יונן ליון?¿כה.

היינו משחק בקוביא.אמר לך:!◊כה.

ואידך¿כה.

תנא תולה בדעת עצמו, ותנא תולה בדעת יונו.[אידך]!◊כה.

▀כה.

וצריכא, דאי תנא תולה בדעת עצמו ־ התם הוא דלא גמר ומקני, דאמר קים לי בנפשאי דידענא טפי. 

אבל תולה בדעת יונו ־ אימא לא. ואי תנא תולה בדעת יונו ־ דאמר: בנקשא תליא מילתא, ואנא ידענא 

לנקושי טפי. אבל תולה בדעת עצמו ־ אימא לא, צריכא.

כה:
מיתיבי:▀¿◊

המשחק בקוביא ־ אלו הן המשחקים בפיספסים. ולא בפיספסים בלבד אמרו, אלא אפילו קליפי אגוזים 

וקליפי רימונים. ואימתי חזרתן ־ משישברו את פיספסיהן ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו בחנם לא 

עבדי.

▀¿◊כה:
מלוה בריבית ־ אחד המלוה ואחד הלוה, ואימתי חזרתן ־ משיקרעו את שטריהן ויחזרו בהן חזרה 

גמורה, אפילו לנכרי לא מוזפי.

▀¿◊כה:
ומפריחי יונים ־ אלו שממרין את היונים. ולא יונים בלבד אמרו, אלא אפילו בהמה חיה ועוף, ואימתי 

חזרתן ־ משישברו את פגמיהן, ויחזרו בהן חזרה גמורה, דאפילו במדבר נמי לא עבדי.

▀¿◊כה:
סוחרי שביעית ־ אלו שנושאין ונותנין בפירות שביעית, ואימתי חזרתן ־ משתגיע שביעית אחרת 

ויבדלו.

ואמר רבי נחמיה:▀¿◊כה:
לא חזרת דברים בלבד אמרו, אלא חזרת ממון. כיצד? אומר: אני פלוני בר פלוני כינסתי מאתים זוז 

בפירות שביעית, והרי הן נתונין במתנה לעניים.

קתני מיהת בהמה.▀¿◊כה:

¿כה:
בשלמא למאן דאמר אי תקדמיה יונך ליון ־ היינו דמשכחת לה בהמה, אלא למאן דאמר ארא ־ בהמה 

בת הכי היא?

אין, בשור הבר, וכמאן דאמר שור הבר מין בהמה הוא!◊כה:

שור הבר מין בהמה הואדתנן:[ת"ק]♦▀!כה:

מין חיה.רבי יוסי:♦▀!כה:

הוסיפו עליהן הגזלנין והחמסנין.תנא:▀◊כה:

גזלן דאורייתא הוא¿כה:

!◊כה:
לא נצרכא אלא למציאת חרש שוטה וקטן. מעיקרא סבור: מציאת חרש שוטה וקטן לא שכיחא, אי נמי 

־ מפני דרכי שלום בעלמא. כיון דחזו דסוף סוף ממונא הוא דקא שקלי ־ פסלינהו רבנן.

החמסנין, מעיקרא סבור: דמי קא יהיב, אקראי בעלמא הוא. כיון דחזו דקא חטפי ־ גזרו בהו רבנן.▀כה:

עוד הוסיפו עליהן הרועים, הגבאין, והמוכסין.תנא:▀◊כה:

רועים, מעיקרא סבור: אקראי בעלמא הוא, כיון דחזו דקא מכווני ושדו לכתחילה ־ גזרו בהו רבנן.▀כה:

הגבאין והמוכסין, מעיקרא סבור: מאי דקיץ להו קא שקלי, כיון דחזו דקא שקלי יתירא פסלינהו.▀כה:

רועה שאמרו ־ אחד רועה בהמה דקה ואחד רועה בהמה גסה.רבא:▀◊כה:

ומי אמר רבא הכי?¿כה:

והאמר רבא:▀¿◊כה:
רועה בהמה דקה בארץ ישראל ־ פסולין, בחוצה לארץ ־ כשרין. רועה בהמה גסה ־ אפילו בארץ 

 ִ ישראל כשרין

ההוא במגדלים איתמר.!◊כה:

הכי נמי מסתברא■כה:

נאמנין עלי שלשה רועי בקר.מדקתני:■▀◊כה:
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מאי לאו ־ לעדות?■כה:

לא, לדינא.¿◊כה:

דיקא נמי■כה:

שלשה רועי בקר.דקתני:■▀◊כה:

ואי לעדות ־ שלשה למה לי?■כה:

ואלא מאי ־ לדינא, מאי איריא שלשה רועי בקר? כל בי תלתא דלא גמרי דינא נמיִ ¿כה:

הכי קאמר: אפילו הני דלא שכיחי ביישוב.!◊כה:

סתם רועה ־ פסול, סתם גבאי ־ כשר.רב יהודה:▀◊כה:

[אבוה דרבי זירא]О◊כה:

אבוה דרבי זירא עבד גביותא תליסר שנין, כי הוה אתי ריש נהרא למתא, כי הוה חזי רבנן אמר להו: 

(ישעיהו כ"ו) לך עמי בא בחדריך. כי הוה חזי אינשי דמתא אמר: ריש נהרא אתא למתא, והאידנא נכיס 

אבא לפום ברא וברא לפום אבא.
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