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פד.
יפות ונמצאו רעות ־ לוקח יכול לחזור בו ולא מוכר.ותנא תונא:▀▀◊

ואמר רב חסדא:▀◊פד.
מכר לו שוה שש בחמש, והוזלו ועמדו על ג', מי נתאנה? מוכר, מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח, דא"ל: 

אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת בך, השתא מצית הדרת בך?

רעות ונמצאו יפות ־ מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח.ותנא תונא:▀▀◊פד.

מאי קא משמע לן? מתני' היאִ ¿פד.

!◊פד.
אי ממתני' ־ הוה אמינא דלמא דרב חסדא תרוייהו מצו הדרי בהו, ומתני' הא אתא לאשמועינן ־ דלוקח 

יכול לחזור בו, דס"ד אמינא משום דכתיב: (משלי כ') רע רע יאמר הקונה.

שחמתית ונמצאת לבנה כו'.▀>פד.

רב פפא:▀◊פד.
מדקתני לבנה, ש"מ: האי שמשא סומקתי היא. תדע, דקא סמקא צפרא ופניא, והאי דלא קא חזינן כוליה 

יומא? נהורין הוא דלא ברי.

(ויקרא י"ג) ומראהו עמוק מן העור ־ כמראה חמה עמוקה מן הצל, והתם לבן הואִ מיתיבי:▀¿פד.

!◊פד.
כמראה חמה ולא כמראה חמה, כמראה חמה ־ דעמוקה מן הצל, ולא כמראה חמה ־ דאילו התם לבן 

והכא אדום.

ולמאי דסליק דעתין מעיקרא, הא קא סמקא צפרא ופניאִ ¿פד.

בצפרא ־ דחלפא אבי וורדי דגן עדן, בפניא ־ דחלפא אפתחא דגיהנם.!◊פד.

ואיכא דאמרי איפכא.!פד.

יין ונמצא חומץ ־ שניהן יכולין לחזור בהן.▀>פד.

ִ ¿פד. לימא, מתניתין רבי היא ולא רבנן

פד:
יין וחומץ מין אחד הואדתניא:[ת"ק]♦▀¿◊

ִ רבי:♦▀¿◊פד: שני מינין

אפילו תימא רבנן, עד כאן לא פליגי רבנן עליה דרבי ־ אלא לענין מעשר ותרומהֹ וכדר' אלעא!פד:

דאמר רבי אלעא:▀!◊פד:
מנין לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו תרומה? שנאמר: (במדבר י"ח) ולא תשאו עליו חטא 

בהרימכם את חלבו ממנו, אם אינו קדוש ־ נשיאות חטא למה? מכאן לתורם מן הרעה על היפה 

!פד:
אבל לענין מקח וממכר, דכולי עלמא ־ איכא דניחא ליה בחמרא ולא ניחא ליה בחלא, ואיכא דניחא ליה 

בחלא ולא ניחא ליה בחמרא.

פד:
מ

המוכר פירות לחבירו, משך ולא מדד ־ קנה, מדד ולא משך ־ לא קנהֹ אם היה פיקח ־ שוכר את מקומן.▀

▀פד:
הלוקח פשתן מחבירו ־ הרי זה לא קנה עד שיטלטלנו ממקום למקום, ואם היה מחובר לקרקע ותלש כל 

שהוא ־ קנה.

מדד והניח על גבי סימטא ־ קנה.ר' אסי א"ר יוחנן:▀◊פד:

שמא לא שמע רבי אלא במודד לתוך קופתו?ר' זירא לרבי אסי:▀◊פד:

דמי האי מרבנן כדלא גמרי אינשי שמעתא, מדד לתוך קופתו מימרא בעי?א"ל:[רבי אסי]¿◊פד:

קיבלה מיניה או לא קיבלה מיניה?^◊פד:

▀¿◊פד:
תא שמע, דאמר ר' ינאי 

אמר רבי:
 ֹ חצר השותפין ־ קונין זה מזה

מאי לאו על גבי קרקע.¿פד:

לא, לתוך קופתו.!◊פד:

הכי נמי מסתברא▀פד:

מדד והניח על גבי סימטא ־ לא קנהדא"ר יעקב א"ר יוחנן:▀▀◊פד:
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קשיין אהדדיִ ▀פד:

אלא לאו ש"מ: כאן במודד לתוך קופתו, כאן במודד על גבי קרקע, שמע מינה.▀◊פד:

ֹ תא שמע:▀¿◊פד: מדד ולא משך ־ לא קנה

מאי לאו בסימטאִ ¿פד:

לא, ברשות הרבים.!◊פד:

אי הכי, אימא רישא:¿פד:

ֹ [רישא]▀¿◊פד: משך ולא מדד ־ קנה

משיכה ברשות הרבים מי קניא?¿פד:

▀¿פד:
והא אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:

מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהן, משיכה קונה בסימטא ובחצר שהיא של שניהן, 

והגבהה קונה בכל מקוםִ 

מאי משך נמי דקתני? מרה"ר לסימטא.!◊פד:

אי הכי, אימא סיפא:¿פד:

ֹ [סיפא]¿▀◊פד: אם היה פיקח ־ שוכר את מקומן

ואי ברה"ר, ממאן אגר?¿פד:

הכי קאמר: ואם ברשות בעלים היא, אם היה פיקח ־ שוכר את מקומן.!◊פד:
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