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צג.
קונם שאני עושה לפיך ־ אין צריך להפרדתנן:[ת"ק]♦▀¿◊

יפר, שמא תעדיף עליו יותר מן הראוי לוִ רבי עקיבא:♦▀¿◊צג.

!◊צג.
הא איתמר עלה, א"ר 

הונא בריה דרב יהושע:
באומרת יקדשו ידי לעושיהם, דידים איתנהו בעלמא.

ופליגא דרב נחמן בר יצחק▀◊צג.

דאמר רב נחמן בר יצחק:▀▀◊צג.
רב הונא כרב, ורב כרבי ינאי, ורבי ינאי כרבי חייא, ור' חייא כרבי, ורבי כרבי מאיר, ור"מ כרבי אליעזר 

בן יעקב, ור' אליעזר בן יעקב כר' עקיבא

אדם מקנה דבר שלא בא לעולם.דאמר:[רבי עקיבא]▀▀צג.

רב הונא מאי היא?^צג.

דאיתמר:[רב הונא]▀!♦◊צג.
המוכר פירות דקל לחברו, אמר רב הונא: עד שלא באו לעולם ־ יכול לחזור בו, משבאו לעולם ־ אין יכול 

לחזור בֹו

אף משבאו לעולם יכול לחזור בו.רב נחמן:▀!♦◊צג.

מודינא, דאי שמיט ואכיל ־ לא מפקינן מיניה.אמר רב נחמן:!צג.

רב:▀צג.

האומר לחברו שדה זו שאני לוקח, לכשאקחנה קנויה לך מעכשיו קנה.דאמר רב הונא אמר רב:▀◊צג.

רבי ינאי כרבי חייא:▀צג.

О◊צג.
דרבי ינאי הוה ליה אריסא דהוה מייתי ליה כנתא דפירי כל מעלי שבתא, ההוא יומא נגה ליה ולא אתא, 

שקל עשר מפירי דביתיה עלייהֹו אתא לקמיה דרבי חייא

שפיר עבדתא"ל:[רבי חייא]▀◊צג.

(דברים י"ד) למען תלמד ליראה את ה' אלהיך כל הימים ־ אלו שבתות ויו"טֹ דתניא:▀▀◊צג.

למאי הלכתא?▀^צג.

אילימא לעשורי ומיכל▀!צג.

איצטריך קרא למישרי טלטול דרבנן?▀¿צג.

צג:
אלא לאו כי האי גוונאֹ ▀

אמר ליה:[רבי ינאי]¿צג:
והא אקריון בחלמא קנה רצוץ, מאי לאו הכי קאמרי לי: (מלכים ב' י"ח) הנה בטחת לך על משענת הקנה 

הרצוץ הזהִ 

לא, הכי קאמרי לך: (ישעיהו מ"ב) קנה רצוץ לא ישבור ופשתה כהה לא יכבנה.[רבי חייא]!צג:

רבי:▀צג:

(דברים כ"ג) לא תסגיר עבד אל אדוניו ־ ר' אומר: בלוקח עבד על מנת לשחררו הכתוב מדברֹ דתניא:[רבי]▀◊צג:

היכי דמי?^צג:

דכתב ליה לכשאקחך הרי עצמך קנוי לך מעכשיו.רב נחמן בר יצחק:!◊צג:

רבי מאיר:▀צג:

דתנן:[ת"ק]♦▀◊צג:
האומר לאשה: הרי את מקודשת לי לאחר שאתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שאשתחרר, לאחר 

שתשתחררי, לאחר שימות בעליך, לאחר שתמות אחותיך, לאחר שיחלוץ לך יבמיך ־ אינה מקודשת

מקודשת.רבי מאיר:♦▀◊צג:

רבי אליעזר בן יעקב:▀צג:
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▀◊צג:
דתניא, יתר על כן אמר ר' 

אליעזר בן יעקב:
אפי' אם אמר פירות ערוגה זו תלושים יהו תרומה על פירות ערוגה מחוברים, או פירות ערוגה מחוברים 

על פירות זו תלושין לכשיביאו שליש ויתלשו, והביאו שליש ונתלשו ־ דבריו קיימין.

ר' עקיבא:▀צג:

קונם שאני עושה לפיך ־ אינו צריך להפרֹ דתנן:[ת"ק]♦▀◊צג:

יפר, שמא תעדיף עליו יתר מן הראוי לו.רבי עקיבא:♦▀◊צג:

בעו מיניה מרב ששת:^◊צג:
עד אחד ביבמה, מהו? טעמא דעד אחד ־ משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר, והכא נמי לא משקר, 

או דלמא טעמא דעד אחד ־ משום דאיהי דייקא ומינסבא, והכא כיון דזימנין דרחמא ליה ־ לא דייקא 
ומינסבא?

תניתוה:אמר להו רב ששת:!צג:

[תנן]▀!◊צג:
אמרו לה מת בנך ואח"כ מת בעליך ונתייבמה, ואחר כך אמרו לה חילוף הדברים ־ תצא, והולד ראשון 

ואחרון ממזרֹ 

היכי דמי?^!צג:

אילימא תרי ותרי!!צג:

מאי חזית דסמכת אהני? סמוך אהנִי ועוד, ממזר, ספק ממזר הואִ ¿!צג:

וכ"ת לא דק!!צג:

הראשון ממזר והאחרון אינו ממזרוהא מדקתני סיפא:¿▀!צג:

ש"מ דוקא קתניִ ¿!צג:

אלא לאו ש"מ חד, וטעמא דאתו בי תרי אכחשוה, הא לאו הכי מהימן.!!◊צג:

הא לא תיבעי לך, דאפילו איהי נמי מהימנאאיכא דאמר:!◊צג:

האשה שאמרה מת בעלי ־ תנשא מת בעלי ־ תתייבם,דתנן:▀!צג:

^◊צג:
כי תיבעי לך ־ למישרי יבמה לעלמא, מ"ט דעד אחד? משום דמילתא דעבידא לאיגלויי לא משקר, הכא נמי 
לא משקר, או דלמא טעמא דעד אחד ־ משום דאיהי דייקא ומינסבא, והא לא דייקא ומינסבא, דמיסנא הוא 

דסניא ליה?
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