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התם דקאזיל מיניה ומיניה.!◊סא.

סא.
מ

▀
המטהר יינו של עובד כוכבים, ונותנו ברשותו בבית הפתוח לרשות הרבים, בעיר שיש בה עובדי 

כוכבים וישראלים ־ מותר, בעיר שכולה עובדי כוכבים ־ אסור, עד שישב ומשמר.

ואין השומר ־ צריך להיות יושב ומשמר, אע"פ שהוא יוצא ונכנס ־ מותר.▀סא.

רשות עובדי כוכבים אחת היא.ר"ש בן אלעזר:▀◊סא.

▀סא.
המטהר יינו של עובד כוכבים ונותנו ברשותו, והלה כותב לו התקבלתי ממך מעות ־ מותרֹ אבל אם 

ירצה ישראל להוציא ואינו מניחו עד שיתן לו את מעותיו, זה היה מעשה בבית שאן ואסרו.

סא.
ג

בעיר שכולה עובדי כוכבים נמי, והאיכא רוכלין המחזירין בעיירותִ ¿

בעיר שיש לה דלתים ובריח.שמואל:!◊סא.

וחלון כרה"ר דמי, ואשפה כרה"ר דמי, ודיקלא כרה"ר דמי.רב יוסף:▀◊סא.

פסיק רישיה ־ פליגי בה רב אחא ורבינא:▀◊סא.

אסר.חד:[רב אחא/רבינא]♦▀▀סא.

שרי.וחד:[רב אחא/רבינא]♦▀▀סא.

ֹ ▀◊סא. מאן דאסר, למה ליה דסליק התם

ומאן דשרי, זימנא דאבדה ליה בהמה וסליק לעיוני בתרה.▀◊סא.

ת"ר: [ת"ק]▀◊סא.
אחד הלוקח ואחד השוכר בית בחצירו של עובד כוכבים ומילאהו יין, וישראל דר באותה חצר ־ מותר, 

ואף על פי שאין מפתח וחותם בידֹו בחצר אחרת ־ מותר, והוא שמפתח וחותם בידו.

סא:
המטהר יינו של עובד כוכבים ברשותו, וישראל דר באותה חצר ־ מותר, והוא שמפתח וחותם בידו.▀◊

ֹ רבי יוחנן לתנא: [ר"מ]♦▀◊סא: תני: אע"פ שאין מפתח וחותם בידו ־ מותר, בחצר אחרת ־ אסור, אע"פ שמפתח וחותם בידו, דברי ר"מ

אוסרין, עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין.חכמים:♦▀◊סא:

חכמים אהייא?^סא:

אילימא אסיפא!סא:

תנא קמא נמי מיסר קא אסרִ ¿סא:

ואלא ארישא דסיפא!סא:

והא קאמר ליה ר' יוחנן לתנא, תני: אע"פ שאין מפתח וחותם בידוִ ¿סא:

ואלא אסיפא דרישא!◊סא:

בחצר אחרת ־ מותר, והוא שמפתח וחותם בידֹודקאמר ת"ק:▀!◊סא:

לעולם אסור, עד שיהא שומר יושב ומשמר, או עד שיבא ממונה הבא לקיצין.וחכמים אומרים:▀!◊סא:

ממונה בא לקיצין גריעותא הואִ ¿סא:

אלא, עד שיבא ממונה שאינו בא לקיצין.▀◊סא:

רשות עובדי כוכבים אחת היא.רשב"א:▀◊>סא:

ר"ש בן אלעזר להקל או להחמיר?איבעיא להו:^סא:

להקלרב יהודה אמר זעירי:♦▀!◊סא:
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להחמיר.רב נחמן אמר זעירי:♦▀!◊סא:

▀!◊סא:
רב יהודה אמר זעירי 

להקל, והכי קאמר ת"ק:
 ֹ כשם שברשותו אסור, כך ברשות עובד כוכבים אחר נמי אסור, וחיישינן לגומלין

במה דברים אמורים ־ ברשותו, אבל ברשות עובד כוכבים אחר ־ מותר, ולא חיישינן לגומלין.ר"ש בן אלעזר:▀!◊סא:

▀!◊סא:
רב נחמן אמר זעירי 

להחמיר, וה"ק ת"ק:
 ֹ במה דברים אמורים ־ ברשותו, אבל ברשות עובד כוכבים אחר ־ מותר, ולא חיישינן לגומלין

כל רשות עובדי כוכבים אחת היא.ר"ש בן אלעזר:▀!◊סא:

תניא כוותיה דרב נחמן אמר זעירי להחמיר▀סא:

כל רשות עובדי כוכבים אחת היא מפני הרמאין.[תניא] ר"ש בן אלעזר:▀▀◊סא:

דבי פרזק רופילא אותיבו חמרא גבי אריסייהוО◊סא:

▀◊סא:
סבור רבנן קמיה דרבא 

למימר:

כי חיישינן לגומלין ־ הני מילי היכא דקא מותיב האי גבי האי, אבל הכא כיון דאריסיה לאו דרכיה 

לאותוביה בי פרזק רופילא, לגומלין לא חיישינן

אמר להו רבא:▀◊סא:
אדרבה, אפילו למ"ד לא חיישינן לגומלין, ה"מ היכא דלא מירתת מיניה, אבל הכא כיון דמירתת מיניה 

־ מחפי עליה זכותא.

ההוא כרכא דהוה יתיב ביה חמרא דישראל, אשתכח עובד כוכבים דהוה קאי ביני דניО◊סא:

אם נתפס עליו כגנב ־ חמרא שרי, ואי לא ־ אסור.רבא:▀◊סא:

הדרן עלך רבי ישמעאל◊
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