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סד.
ואי סלקא דעתך בסתמא קני עומקא ורומא, כי גבוה עשרה טפחים מאי הוי?¿

כיון דגבוה עשרה טפחים ־ חשיב.!◊סד.

▀¿◊סד.
רבינא לרב אשי, תא 

שמע: דאמר ריש לקיש:
זאת אומרת: המוכר בית לחבירו, ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי ־ דיוטא העליונה שלֹו

ואמרינן, למאי הלכתא?^¿סד.

שאם רצה להוציא בה זיזין ־ מוציארב זביד:!¿סד.

ֹ רב פפא:!¿סד. שאם רצה לבנות עלייה על גבה ־ בונה

ואי ס"ד בסתמא לא קני, למה לי על מנת?¿◊סד.

אהני ליה על מנת, דאי נפיל הדר בני לה.!◊סד.

סד.
מ

לא את הבור ולא את הדות אע"פ שכתב לו עומקא ורומא.▀

וצריך ליקח לו דרך, דברי ר' עקיבא:[ר' עקיבא]♦▀סד.

אינו צריך ליקח לו דרך.חכ"א:♦▀סד.

בזמן שאמר לו חוץ מאלו ־ שאין צריך ליקח דרך.ומודה ר"ע:▀◊סד.

מכרן לאחר ־ ר' עקיבא אומר: אינו צריך ליקח לו דרך[ר' עקיבא]♦▀סד.

צריך ליקח לו דרך.חכ"א:♦▀סד.

סד.
ג

יתיב רבינא וקא קשיא ליה: היינו בור היינו דותִ [רבינא]¿

▀!◊סד.
רבא תוספאה לרבינא: 

ת"ש, דתניא:
אחד הבור ואחד הדות בקרקע, אלא שהבור בחפירה והדות בבנין.

יתיב רב אשי וקא קשיא ליה: היינו בור היינו דותִ [רב אשי]¿סד.

!סד.

מר קשישא בריה דרב 

חסדא לרב אשי: ת"ש, 

דתניא:

אחד הבור ואחד הדות בקרקע, אלא שהבור בחפירה והדות בבנין.

וצריך ליקח לו דרך, דברי ר"עֹ וחכ"א: אינו צריך וכו'.▀>סד.

מאי לאו בהא קא מפלגי▀סד.

סד:
מוכר בעין יפה מוכרדרבי עקיבא סבר:♦▀▀◊

מוכר בעין רעה מוכרורבנן סברי:♦▀▀◊סד:

ודקאמר נמי בעלמא: ר' עקיבא לטעמיה, דאמר מוכר בעין יפה מוכר, מהכא.▀סד:

ממאי? דלמא:¿סד:

אין אדם רוצה שיתן מעותיו וידרסוהו אחריםרבי עקיבא סבר:♦▀¿◊סד:

אין אדם רוצה שיטול מעות ויפרח באוירִ ורבנן סברי:♦▀¿◊סד:

מכרן לאחר ־ ר' עקיבא אומר: אינו צריך ליקח לו דרךואלא מסיפא:[ר' עקיבא]♦▀▀◊סד:

צריך.חכמים:♦▀▀◊סד:

דלמא בהאי פליגי¿סד:

בתר דעתא דלוקח אזלינןדרבי עקיבא סבר:♦▀¿◊סד:
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ִ ורבנן סברי:♦▀¿◊סד: בתר דעתא דמוכר אזלינן

אלא מהא:▀סד:

לא את הבור ולא את הגת ולא את השובך, בין חרבין בין ישוביןֹ וצריך ליקח לו דרך, דברי ר' עקיבא[רבי עקיבא]♦▀▀◊

ֹ חכמים:♦▀▀◊סד: אינו צריך

▀סד:
הא תו למה לי? אלא לאו הא קמ"ל, דרבי עקיבא סבר: מוכר בעין יפה מוכר, ורבנן סברי: מוכר בעין 

רעה מוכר.

ודלמא אשמועינן בית, וקא משמע לן שדהִ ¿◊סד:

¿סד:
וצריכא, דאי אשמועינן בית, משום דבעי צניעותא, אבל שדה ־ אימא לאֹ ואי אשמועינן שדה, משום 

דקשי ליה דוושא, אבל בית ־ אימא לאִ 

מכרן לאחר ־ רבי עקיבא אומר: אינו צריך ליקח לו דרךאלא מסיפא:[רבי עקיבא]♦▀▀◊סד:

ֹ חכמים:♦▀▀◊סד: צריך

▀סד:
הא תו למה לי? היינו הִך אלא לאו הא קמ"ל, דרבי עקיבא סבר: מוכר בעין יפה מוכר, ורבנן סברי: 

מוכר בעין רעה מוכר, שמע מינה.
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