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נ.
איבעיא להו:^◊

פחות משתות לרבנן, לאלתר הויא מחילה או בכדי שיראה לתגר או לקרובו? ואם תמצי לומר בכדי 

שיראה לתגר או לקרובו, מאי איכא בין שתות לפחות משתות? ־ איכא, דאלו שתות ־ ידו על העליונה, 

רצה ־ חוזר, רצה ־ קונה ומחזיר אונאה. ואילו פחות משתות ־ קנה ומחזיר אונאה. מאי?

 חזרו לדברי חכמים.תא שמע:▀¿◊נ.

פחות משליש לרבי טרפון כפחות משתות לרבנן דמי.סברוה:▀¿◊נ.

¿◊נ.

אי אמרת בשלמא פחות משתות לרבנן בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ־ ולרבי טרפון כל היום ־ משום 

הכי חזרו. אלא אי אמרת פחות משתות לרבנן לאלתר הויא מחילה, ולרבי טרפון נמי, לאלתר הויא 

מחילה. אמאי חזרו? בדרבי טרפון ניחא להו טפי, דמאי דרבנן קא משוי להו אונאה, לרבי טרפון הויא 

מחילהִ 

נ:
◊!

מי סברת פחות משליש לרבי טרפון כפחות משתות לרבנן דמי? ־ לא, משתות ועד שליש לרבי טרפון ־ 

כשתות עצמה לרבנן דמי.

¿נ:

אי הכי, במאי שמחו מעיקרא? תפשוט דבטול מקח לרבנן לעולם חוזר, דכיון דאמר להו רבי טרפון 

הויא אונאה ־ שמחו, כי אמר להו כל היום ־ חזרו. דאי סלקא דעתך דבטול מקח לרבנן בכדי שיראה 

לתגר או לקרובו, במאי שמחו?

שמחו בשתות עצמה, דלרבי טרפון מחילה ולרבנן אונאה.!◊נ:

איבעיא להו:^◊נ:

בטול מקח לרבנן לעולם חוזר, או דלמא בכדי שיראה לתגר או לקרובו? ואם תמצא לומר בכדי שיראה 

לתגר או לקרובו, מה איכא בין שתות ליתר על שתות? ־ איכא, דאילו שתות ־ מי שנתאנה חוזר, ואילו 

יתר על שתות ־ שניהם חוזרים. ־ מאי?

חזרו לדברי חכמים.תא שמע:▀¿◊נ:

¿◊נ:

אי אמרת בשלמא בטול מקח לרבנן בכדי שיראה לתגר או לקרובו, ולרבי טרפון כל היום ־ משום הכי 

חזרו. אלא אי אמרת בטול מקח לרבנן לעולם חוזר, אמאי חזרו? בדרבי טרפון ניחא להו טפי, דקא 

משוי להו אונאה כל היום ותו לאִ 

בטול מקח לא שכיח.!◊נ:

רבא:▀◊נ:
הלכתא: פחות משתות ־ נקנה מקח, יותר על שתות ־ ביטול מקח. שתות ־ קנה ומחזיר אונאה, וזה וזה 

בכדי שיראה לתגר או לקרובו.

תניא כוותיה דרבא:▀נ:

[רבי נתן]▀▀נ:
אונאה פחות משתות ־ נקנה מקח, יתר על שתות ־ בטל מקח. שתות ־ קנה ומחזיר אונאה, דברי רבי 

נתן.

יד מוכר על העליונה, רוצה ־ אומר לו תן לי מקחי, או תן לי מה שאניתני.רבי יהודה הנשיא:▀▀נ:

וזה וזה בכדי שיראה לתגר או לקרובו.▀▀נ:

עד מתי מותר להחזיר כו'.▀>נ:

לא שנו אלא לוקח, אבל מוכר ־ לעולם חוזר.רב נחמן:▀◊נ:

נימא מסייע ליה■נ:

חזרו לדברי חכמים.[תנן]▀■◊נ:

■◊נ:
אי אמרת בשלמא מוכר לעולם חוזר ־ משום הכי חזרו. אלא אי אמרת מוכר נמי כלוקח דמי ־ מאי 

נפקא להו מינה? כי היכי דעבדי ליה רבנן תקנתא ללוקח הכי נמי עבדי ליה רבנן תקנתא למוכרִ 
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