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פה.
◊▀

רב ושמואל דאמרי 

תרוייהו:
 ֹ כליו של אדם קונה לו בכל מקום, חוץ מרה"ר

▀◊פה.
רבי יוחנן ור"ש בן לקיש 

דאמרי תרוייהו:
אפילו ברה"ר.

לא פליגי: כאן ברה"ר, כאן בסימטא, ואמאי קרו לה רה"ר? שאין רה"י.רב פפא:▀◊פה.

ה"נ מסתברא▀פה.

כליו של אדם קונה לו בכל מקום שיש לו רשות להניחֹודא"ר אבהו א"ר יוחנן:▀▀פה.

יש לו רשות ־ אין, אין לו רשות ־ לא, ש"מ.▀פה.

ת"ש:▀¿◊פה.

ארבע מדות במוכרין: עד שלא נתמלאה מדה ־ למוכר, משנתמלאה מדה ־ ללוקחֹ בד"א ־ במדה שאינה 

של שניהן, אבל אם היתה מדה של אחד מהן ־ ראשון ראשון קנהֹ במה דברים אמורים ־ ברה"ר ובחצר 

שאינה של שניהן, אבל ברשות מוכר ־ לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותֹו ברשות לוקח, 

כיון שקבל עליו מוכר ־ קנה לוקחֹ ברשות הלה המופקדים אצלו ־ לא קנה עד שיקבל עליו או עד 

שישכור את מקומן.

ֹ קתני מיהא:▀¿פה. ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהן

פה:
מאי לאו ברה"ר ממשִ ¿

לא, סימטא.!◊פה:

והא דומיא דחצר שאינה של שניהם קתניִ ¿פה:

מאי חצר שאינה של שניהם נמי? דלא דהאי כולה ולא דהאי כולה אלא דתרוייהו.!◊פה:

^◊פה:
בעא מיניה רב ששת מרב 

הונא:
כליו של לוקח ברשות מוכר, קנה לוקח או לא?

!◊פה:
אמר ליה[רב הונא], 

תניתוה:
זרקו לה לתוך חיקה או לתוך קלתה ־ הרי זו מגורשת.

מאי טעמא פשטת ליה מההיא דמחו לה מאה עוכלי בעוכלא?אמר ליה ר"נ:¿◊פה:

▀¿פה:
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
 ֹ והוא שהיתה קלתה תלויה בה

ֹ ר"ל:▀¿פה: קשורה ואע"פ שאינה תלויה בה

ֹ רב אדא בר אהבה:▀¿פה: כגון שהיתה קלתה מונחת לה בין ירכותיה

▀¿פה:
רב משרשיא בריה דר' 

אמי:
 ֹ כגון שהיה בעלה מוכר קלתות

מקום חיקה קנוי לה, מקום קלתה קנוי לה.רבי יוחנן:▀¿פה:

מאי טעמא דר' יוחנן? לפי שאין אדם מקפיד לא על מקום חיקה ולא על מקום קלתה.רבא:▀¿פה:

אלא פשוט לה מהא:[רב הונא]!◊פה:

ברשות מוכר ־ לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותֹו[ת"ש-לעיל]▀!◊פה:

מאי לאו בכליו דלוקח.!פה:

לא, בכליו דמוכר.¿◊פה:

ומדרישא בכליו דמוכר, סיפא נמי בכליו דמוכר¿פה:

ֹ אימא סיפא:▀¿פה: ברשות לוקח, כיון שקיבל עליו מוכר ־ קנה לוקח

ואי בכליו דמוכר, אמאי קנה לוקח?¿פה:
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סיפא אתאן לכליו דלוקח.!פה:

ומאי פסקא?¿פה:

סתמא דמילתא, בי מוכר מאני דמוכר שכיחי, בי לוקח מאני דלוקח שכיחי.!פה:

רבא, ת"ש:▀¿◊פה:

משך חמריו ופועליו והכניסן לתוך ביתו, בין פסק עד שלא מדד ובין מדד עד שלא פסק ־ שניהן יכולין 

ֹ . פירקן והכניסן לתוך ביתו, פסק עד שלא מדד ־ אין שניהן יכולין לחזור בהן, מדד עד שלא  לחזור בהן

 ֹ פסק ־ שניהן יכולין לחזור בהן
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