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קד.
הא סתמא ־ כהן חסר הן יתר דמי.!

ואם אמר לו הן חסר הן יתר, אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה ־ הגיעֹואימא סיפא:▀¿◊קד.

הא סתמא ־ כמדה בחבל דמיִ ¿קד.

אלא מהא ליכא למשמע מינה.▀◊קד.

ת"ש:▀!◊קד.
בית כור עפר אני מוכר לך, כבית כור עפר אני מוכר לך, הן חסר הן יתר אני מוכר לך, אפילו פיחת 

רובע לסאה או הותיר רובע לסאה ־ הגיעֹו

אלמא, סתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי.!◊קד.

התם פרושי קא מפרש: איזהו בית כור שהיא כבית כור? כגון דא"ל הן חסר הן יתר.¿קד.

א"כ, אני מוכר לך אני מוכר לך למה לי?מתקיף לה רב אשי:¿קד.

אלא לאו שמע מינה: סתמא נמי כהן חסר הן יתר דמי, שמע מינה.▀קד.

מהו מחזיר לו? מעות וכו'.▀>קד.

ליפות כחו של מוכר אמרי', ליפות כחו של לוקח לא אמרינן¿◊קד.

והתניא:▀¿◊קד.
פיחת שבעת קבין ומחצה לכור, או הותיר שבעת קבין ומחצה לכור ־ הגיעו, יותר מכאן ־ כופין את 

המוכר למכור ואת הלוקח ליקחִ 

התם, כגון דהוה יקירא מעיקרא וזל השתא, דאמרינן ליה: אי ארעא יהבת לי הב לי כזולא דהשתא.!◊קד.

כשהוא נותן לו ־ נותן לו כשער שלקח ממנוִ והתניא:▀¿◊קד.

התם, כגון דהוה זולא מעיקרא ויקרא לה השתא.!◊קד.

שאם שייר בשדה בית ט' קבין וכו'.▀>קד.

ֹ רב הונא:♦▀◊קד. ט' קבין שאמרו, ואפי' בבקעה גדולה

נותן שבעת קבין ומחצה לכל כור וכורֹ ואי איכא מילתא יתירא לתשעת קבין ־ הדרי.רב נחמן:♦▀◊קד.

קד:
ֹ איתיביה רבא לר"נ:▀¿◊ שאם שייר בשדה בית תשעת קבין

לאו דזבין ליה כורייםִ ¿קד:

לא, דזבין ליה כור.!◊קד:

ֹ ▀¿קד: ובגנה בית חצי קב

לאו דזבין ליה סאתיםִ ¿קד:

לא, דזבין ליה סאה.!קד:

ֹ ▀¿קד: וכדברי ר"ע בית רובע

מאי לאו דזבין ליה סאהִ ¿קד:

לא, דזבין ליה חצי סאה.!קד:

שדה ונעשית גנה, גנה ונעשית שדה, מאי?בעי רב אשי:^◊קד:

תיקו.▀קד:

אם היה סמוך לשדהו, אפי' כל שהוא ־ מחזיר לו קרקע.תנא:▀◊קד:
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בור מהו שתפסיק? אמת המים מהו שתפסיק? דרך הרבים מהו שתפסיק? ריכבא דדיקלא מהו שתפסיק?בעי רב אשי:^◊קד:

תיקו.▀קד:

ולא את הרובע בלבד מחזיר לו, אלא כל המותר.▀◊>קד:

כלפי לייא?¿קד:

לא את המותר בלבד מחזיר לו, אלא את כל הרבעין כולן.תאני רבין בר רב נחמן:▀!◊קד:

קד:
מ

[בן ננס]▀
מדה בחבל אני מוכר לך הן חסר הן יתר ־ בטל הן חסר הן יתר מדה בחבל, הן חסר הן יתר מדה בחבל 

־ בטל מדה בחבל הן חסר הן יתר, דברי בן ננס.
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