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סז.
◊О:הוה יתיבנא קמיה דרב נחמן, ובעי לאותביה אונאה, ואודיק: חזיתן איילונית.רבא

והרי אונאה דמחילה בטעות היא ולא הויא מחילה.[רבא]¿◊סז.

ואודיק: חזיתן איילונית, הרי איילונית דמחילה בטעות היא ־ והויא מחילה.[רב נחמן]!◊סז.

הממאנת והשנייה והאיילונית ־ אין להן לא כתובה ולא פירות ולא מזונות ולא בלאות.דתנן:▀!סז.

ולא היא: לא אונאה הויא תיובתיה, ולא איילונית מסייע ליה.▀◊סז.

לא אונאה תיובתיה ־ דלא ידע דאיתיה אונאה, דמחיל גביה.▀▀סז.

ולא איילונית מסייע ליה ־ דניחא לה דתיפוק עלה שמא דאישות.▀▀סז.

О◊סז.
ההיא איתתא דאמרה ליה לההוא גברא: זיל זבין לי ארעא מקריביי. אזל זבן לה. אמר ליה: אי הוו לי 

זוזי מהדרת לה ניהלי? ־ אמר ליה: את ונוולא אחי.

כל את ונוולא אחי סמכא דעתיה, ולא גמר ומקני.רבה בר רב הונא:▀◊סז.

ארעא הדרה, פירי מאי? רבית קצוצה הוו ־ ויוצאין בדיינין, או דילמא כי אבק רבית הוו, ואין יוצאין?^◊סז.

מסתברא, כי אבק רבית הוו, ואין יוצאין בדיינין.רבה בר רב הונא:!◊סז.

כי אבק רבית הוו, ואין יוצאין בדיינין.וכן אמר רבא:!סז.

אביי לרבה:^◊סז.
משכנתא מאי? התם טעמא מאי ־ משום דלא קץ ליה, הכא נמי ־ לא קץ ליה. או דילמא התם זביני, 

הכא הלואה?

התם טעמא מאי ־ משום דלא קץ ליה, הכא נמי ־ לא קץ ליה.אמר ליה:[רבה]!◊סז.

עבד רבינא עובדא, וחשיב ואפיק פירי, דלא כרבה בר רב הונא.רב פפי:▀Оסז.

▀◊סז.
מר בריה דרב יוסף 

משמיה דרבא:

הא משכנתא באתרא דמסלקי, אכל שיעור זוזי ־ מסלקינן ליה, אכל טפי ־ לא מפקינן מיניה, ולא 

מחשבינן משטרא לשטרא. ובדיתמי, אכל שיעור זוזי ־ מסלקינן ליה, אכל טפי ־ מפקינן מיניה, 

ומחשבינן משטרא לשטרא.

רב אשי:▀◊סז.
השתא דאמרת אכל טפי לא מפקינן מיניה, אכל שיעור זוזי ־ נמי לא מסלקינן ליה בלא זוזי. מאי טעמא 

־ סלוקי בלא זוזי אפוקי מיניה הוא, הוי אבק רבית, ואבק רבית אינה יוצאה בדיינין.

עבד רב אשי עובדא ביתומים קטנים כגדולים.[רב אשי]О◊סז.

סז:
◊▀

רבא בריה דרב יוסף 

משמיה דרבא:

האי משכנתא, באתרא דמסלקי ־ לא ניכול אלא בנכייתא, וצורבא מדרבנן אפילו בנכייתא לא ניכול. 

אלא במאי ניכול ־ בקיצותא.

הניחא למאן דאמר קיצותא שריא, אלא למאן דאמר קיצותא אסירא, מאי איכא למימר?¿סז:

♦▀¿◊סז:
דאתמר:[חד: רב אחא/ 

רבינא]
קיצותא, פליגא בה רב אחא ורבינא: חד אמר קיצותא שריא

וחד אמר קיצותא אסירא.וחד: [רב אחא/ רבינא]♦▀¿◊סז:

היכי דמי קיצותא?^¿סז:

דאמר ליה: עד חמש שנין אכילנא לה בלא נכייתא, מכאן ואילך שיימנא לך כולהו פירי.!¿◊סז:

איכא דאמרי:!¿◊סז:
כל בלא נכייתא ־ אסור. אבל היכי דמי קיצותא ־ דאמר ליה: עד חמש שנין אכילנא בנכייתא, מכאן 

ואילך שיימנא לך כולהו פירי.

מאן דאסר בקמייתא ־ שרי בבתרייתא, מאן דאסר בבתרייתא ־ היכי שרי למיכל?¿¿◊סז:

שרי כי משכנתא דסורא, דכתבי בה הכי: במשלם שניא אילין תיפוק ארעא דא בלא כסף.!◊סז:

▀◊סז:

רב פפא ורב הונא בריה 

דרב יהושע אמרי 

תרוייהו:

האי משכנתא, באתרא דמסלקי ־ אין בעל חוב גובה הימנה, ואין הבכור נוטל בה פי שנים, ושביעית 

משמטתה. ובאתרא דלא מסלקי ־ בעל חוב גובה הימנו, ובכור נוטל בו פי שנים, ואין שביעית משמטתה.

▀◊סז:
ואמר מר זוטרא משמיה 

דרב פפא:

האי משכנתא, באתרא דמסלקי ־ מסלקי ליה ואפילו מתמרי דאבודיא, ואי אגבהנהו בסיסני ־ קננהו. 

ולמאן דאמר כליו של לוקח ברשות מוכר ־ קנה לוקח, אפילו דלא אגבהנהו בסיסני ־ קננהו.
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^◊סז:
פשיטא, באתרא דמסלקי ואמר לא מסתלקנא ־ הא קאמר דלא מסתלקנא. אלא באתרא דלא מסלקי, 

ואמר מסתלקנא, מאי? צריך למיקנא מיניה, או לא?

לא צריך למקנא מיניהרב פפא:♦!◊סז:

צריך למקנא מיניה.רב ששת בריה דרב אידי♦!◊סז:

והלכתא: צריך למקנא מיניה.▀◊סז:

אמר: איזיל ואייתי זוזי ־ לא אכיל.▀◊סז:

איזיל ואטרח ואייתי זוזי ־ רבינא אמר: אכיל[רבינא]♦▀◊סז:

לא אכיל.מר זוטרא בריה דרב מרי:♦▀◊סז:

והלכתא: לא אכיל.▀◊סז:

Оסז:
[רב כהנא ורב פפא ורב 

אשי]
רב כהנא ורב פפא ורב אשי לא אכלי בנכייתא

רבינא אכיל בנכייתא.[רבינא]Оסז:

מר זוטרא:▀◊סז:

מאי טעמא דמאן דאכיל בנכייתא ־ מידי דהוה אשדה אחוזה. שדה אחוזה, לאו אף על גב דקא אכיל 

פירי טובא, אמר רחמנא קא פריק לה בארבעה זוזי, הכא נמי לא שנא. ומאן דאסר ־ אמר לך: שדה 

אחוזה הקדש היא, ורחמנא אוקמיה אפדיון. הכא ־ הלואה היא, ומיחזי כרבית.
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