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פו.
ומדכליו דמוכר ברשות לוקח לא קנה, כליו דלוקח נמי ברשות מוכר לא קנהִ ¿

בששפכן.רב נחמן בר יצחק:!◊פו.

איקפד רבא, מידי שפכן קתני? פירקן קתניִ [רבא]¿פו.

!◊פו.
אלא אמר מר בר רב 

אשי:
במתאכלי דתומי.

¿פו.
הונא בריה דמר זוטרא 

לרבינא:
מכדי פירקן קתני, מה לי פסק ומה לי לא פסק?

פסק ־ סמכא דעתיה, לא פסק ־ לא סמכא דעתיה.א"ל:[רבינא]!◊פו.

▀¿◊פו.

רבינא לרב אשי: ת"ש, 

דרב ושמואל דאמרי 

תרוייהו:

 ֹ כליו של אדם קונה לו בכל מקום

לאתויי מאי? לאו לאתויי רשות מוכרִ ¿פו.

התם דא"ל: זיל קני.!◊פו.

נכסים שיש להן אחריות ־ נקנין בכסף ובשטר ובחזקה, ושאין להן אחריות ־ אין נקנין אלא במשיכה.תנן התם:▀◊פו.

▀◊פו.

בסורא מתנו לה להא 

שמעתא משמיה דרב 

חסדא, בפומבדיתא מתנו 

לה משמיה דרב כהנא, 

ואמרי לה משמיה דרבא:

לא שנו אלא דברים שאין דרכן להגביה, אבל דברים שדרכן להגביה ־ בהגבהה אין, במשיכה לא.

יתיב אביי וקאמר להא שמעתא.[אביי]Оפו.

▀¿◊פו.
איתיביה רב אדא בר 

מתנה לאביי:

הגונב כיס בשבת ־ חייב, שכבר נתחייב בגניבה קודם שיבא לידי איסור שבתֹ היה מגרר ויוצא מגרר 

 ֹ ויוצא ־ פטור, שהרי איסור שבת וגניבה באין כאחד

והרי כיס דבר הגבהה הוא, ואפי' הכי קני במשיכהִ ¿פו.

במיתנא.א"ל:[אביי]!◊פו.

אנא נמי במיתנא קא אמינאִ [רב אדא בר מתנה]¿פו.

במידי דבעי מיתנא.א"ל:[אביי]!פו.

ברשות מוכר ־ לא קנה עד שיגביהנה או עד שיוציאנה מרשותֹותא שמע:▀¿◊פו.

אלמא מידי דבר הגבהה, אי בעי בהגבהה קני ליה, ואי בעי במשיכה קני ליהִ ¿פו.

לצדדין קתני, מידי דבר הגבהה ־ בהגבהה, מידי דבר משיכה ־ במשיכה.רב נחמן בר יצחק:!◊פו.

פו:
ֹ ת"ש:▀¿◊ המוכר פירות לחבירו, משך ולא מדד ־ קני

והא פירות דבני הגבהה נינהו, וקתני דקני במשיכהִ ¿פו:

הכא במאי עסקינן ־ בשליפי רברבי.!◊פו:

ֹ אי הכי, אימא סיפא:▀¿פו: הלוקח פשתן מחבירו ־ לא קנה עד שיטלטלנו ממקום זה למקום אחר

אטו פשתן בשליפי רברבי מי לא עבדי?¿פו:

שאני פשתן, דמשתמיט.!פו:

♦▀¿◊פו:
רבינא לרב אשי, 

ת"ש:[ר"מ ור"ש בן 

אלעזר]

בהמה גסה נקנית במסירה, והדקה ־ בהגבהה, דברי ר"מ ור"ש בן אלעזר
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ֹ חכמים:♦▀¿◊פו: בהמה דקה ־ במשיכה

והא בהמה דקה דבר הגבהה היא, וקתני דקני במשיכהִ ¿פו:

שאני בהמה, דסרכא.!◊פו:

רב ושמואל:▀◊פו:
כור בשלשים אני מוכר לך ־ יכול לחזור בו אפילו בסאה האחרונהֹ כור בשלשים, סאה בסלע אני מוכר 

לך ־ ראשון ראשון קנה.

אם היתה מדה של אחד מהן ־ ראשון ראשון קנה, ואע"ג דלא נתמלאה המדהִ ת"ש:▀¿◊פו:

כגון דאמר ליה: הין בשנים עשר סלעים, לוג בסלע אני מוכר לך!◊פו:

שנתות היו בהיןוכדאמר רב כהנא:▀!פו:

ה"נ שנתות היו במדות.!פו:

ת"ש:▀¿◊פו:
השוכר את הפועל לעשות עמו לגורן היום בדינר, ולגורן יפה סלע ־ אסור להנות הימנֹו אבל אם שכרו 

 ֹ מהיום בדינר ליום, ולגורן יפה סלע ־ מותר
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