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צה.
האונאה, פחות משתות ־ נקנה מקח, יותר משתות ־ בטל מקח, שתות ־ קנה ומחזיר אונאה:ת"ש:▀¿◊

אמאי? ליהדר עד פחות משתוִת ש"מ: כל היכי דבעי לאהדורי ־ כולה מהדרִ ¿צה.

!◊צה.
הכי השתא, התם מעיקרא שוה בשוה א"ל, מיהו פחות משתות ־ לא ידיעה במנה ומחיל איניש, שתות ־ 

ידיעה ולא מחיל איניש, יתר משתות ־ מקח טעות הוא ובטל מקח.

המקבל שדה מחברו ליטע ־ הרי זה מקבל עליו עשר בוריות למאה, יותר מכאן ־ מגלגלין עליו את הכלִ ת"ש:▀¿◊צה.

!◊צה.
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
כל יתר מכאן כבא ליטע מתחלה דמי.

מרתף של יין וכו'.▀>צה.

היכי דמי?¿צה.

אי דא"ל מרתף של יין סתם ־ קשיא, אי דאמר ליה מרתף זה של יין ־ קשיא¿צה.

אי דאמר ליה מרתף זה ־ קשיאִ ¿צה.

דתניא:▀¿◊צה.
מרתף של יין אני מוכר לך ־ נותן לו יין שכולו יפה, מרתף זה של יין אני מוכר לך ־ נותן לו יין הנמכר 

בחנות , מרתף זה אני מוכר לך ־ אפילו כולו חומץ הגיעוִ 

לעולם דא"ל מרתף של יין סתם, ותני ברישא דברייתא: ומקבל עליו עשר קוססות למאה.!◊צה.

ובסתם מי מקבל?¿צה.

המוכר חבית יין לחברו ־ נותן לו יין שכולו יפהִ והא תאני ר' חייא:▀¿◊צה.

שאני חבית, דכולא חד חמרא הוא.!◊צה.

▀¿◊צה.
והא תני רב זביד דבי ר' 

אושעיא:

מרתף של יין אני מוכר לך ־ נותן לו יין שכולו יפה מרתף זה של יין אני מוכר לך ־ נותן לו יין שכולו 

יפה, ומקבל עליו עשר קוססו' למאה, וזהו אוצר ששנו חכמים במשנתינוִ 

צה:
אלא מתני' נמי דאמר ליה זה.!

קשיא זה אזהִ ¿צה:

!◊צה:

לא קשיא: הא דאמר ליה למקפה, הא דלא א"ל למקפהֹ דרב זביד ־ דא"ל למקפה, ברייתא ־ דלא א"ל 

למקפהֹ הלכך: מרתף של יין וא"ל למקפה ־ נותן לו יין שכולו יפהֹ מרתף זה של יין וא"ל למקפה ־ נותן 

לו יין שכולו יפה, ומקבל עליו עשר קוססות למאהֹ מרתף זה של יין ולא א"ל למקפה ־ נותן לו יין 

הנמכר בחנות.

מרתף של יין ולא א"ל למקפה מאי?איבעיא להו:^◊צה:

פליגי בה רב אחא ורבינא!צה:

♦▀!◊צה:
חד אמר:[רב אחא/ 

רבינא]
מקבל

♦▀!◊צה:
וחד אמר:[רב אחא/ 

רבינא]
לא מקבל.

מאן דאמר מקבל ־ דייק מדרב זביד▀◊צה:

מרתף של יין אני מוכר לך ־ נותן לו יין שכולו יפהדקתני:▀▀◊צה:

ואוקימנא דאמר ליה למקפה, טעמא דאמר ליה למקפה, הא לא א"ל למקפה ־ מקבל.▀צה:

ומ"ד לא מקבל ־ דייק מברייתא▀◊צה:

מרתף של יין אני מוכר לך ־ נותן לו יין שכולו יפהדקתני:▀▀◊צה:

ואוקימנא דלא א"ל למקפה.▀צה:

ולמאן דדייק מדרב זביד, קשיא ברייתאִ ¿◊צה:
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חסורי מחסרא והכי קתני:!◊צה:
במה דברים אמורים ־ דאמר ליה למקפה, הא לא אמר ליה למקפה ־ מקבל, ומרתף זה של יין ולא א"ל 

למקפה ־ נותן לו יין הנמכר בחנות.

ולמאן דדייק מברייתא, קשיא דרב זביד, דאוקימנא דא"ל למקפה, הא לא א"ל למקפה ־ מקבלִ ¿◊צה:

הוא הדין דאע"ג דלא א"ל למקפה לא מקבל, והאי דאוקימנא דא"ל למקפה, משום דקשיא זה אזה.!◊צה:

ֹ רב יהודה:♦▀◊צה: יין הנמכר בחנות ־ מברכין עליו בורא פרי הגפן

גבי חמרא דאקרים למה ליִ רב חסדא:♦▀◊צה:

על הפת שעפשה, ועל היין שהקרים, ועל תבשיל שעברה צורתו ־ אומר שהכל נהיה בדברוִ מיתיבי:▀¿צה:

מודה רב יהודה בפורצמא דמיזדבן אקרנתא.רב זביד:!◊צה:

הא רב יהודה, הא רב חסדא, מר כמאן סבירא ליה?אביי לרב יוסף:^צה:

מתניתא ידענאא"ל:[רב יוסף]!◊צה:
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