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מפ.
▀ ֹ הלוקח פירות שובך מחבירו ־ מפריח בריכה ראשונה

ֹ ▀פ. פירות כוורת ־ נוטל ג' נחילים ומסרס

ֹ ▀פ. חלות דבש ־ מניח ב' חלות

זיתים לקוץ ־ מניח שתי גרופיות.▀פ.

פ.
ג

בריכה ראשונה ושניהִ והתניא:▀¿◊

לא קשיא: הא לה, הא לאמה.רב כהנא:!◊פ.

מאי שנא אמה? דמיצטוותא אברתא ואזוגא דשבקינן לה, איהי נמי תיצטוותא אאמה ואזוגא דשבקינן להִ ¿פ.

אמה אברתא מיצטוותא, ברתא אאמה לא מיצטוותא.!◊פ.

פירות כוורת ־ נוטל ג' נחילין ומסרס.▀>פ.

במה מסרסן?^פ.

בחרדל.רב יהודה אמר שמואל:!◊פ.

!◊פ.
במערבא משמיה דר' יוסי 

בר חנינא:
לא חרדל מסרסן, אלא מתוך שפיהן חד, חוזרות ואוכלות את דובשנן.

נוטל שלשה נחילין בסירוס.ר' יוחנן:!◊פ.

נוטל ג' נחילין בזה אחר זה, מכאן ואילך ־ נוטל אחת ומניח אחת.במתניתא תנא:▀פ.

חלות דבש ־ מניח שתי חלות וכו'.▀>פ.

דבש בכוורת אינו יוצא מידי מאכל לעולם.רב כהנא:▀◊פ.

אלמא קסבר: לא בעי מחשבה.[רב כהנא]▀פ.

דבש בכוורת ־ אינו לא אוכל ולא משקהִ מיתיבי:▀¿◊פ.

לא צריכא אלא לאותן שתי חלות.אביי:!◊פ.

ֹ רבא:!◊פ. רבי אליעזר היא

פ:
דתנן:[ר"א]♦▀!

כוורת דבורים ־ ר"א אומר: הרי היא כקרקע, וכותבין עליה פרוזבול, ואינה מקבלת טומאה במקומה, 

 ֹ והרודה ממנה בשבת ־ חייב חטאת

אין כותבין עליה פרוזבול, ואינה כקרקע, ומקבלת טומאה במקומה, והרודה ממנה בשבת ־ פטור.חכמים:♦▀!פ:

ר' אלעזר:▀פ:

מאי טעמא דרבי אליעזר? דכתיב: (שמואל א' י"ד) ויטבול אותה ביערת הדבש, וכי מה ענין יער אצל 

דבש? אלא לומר לך: מה יער ־ התולש ממנו בשבת חייב חטאת, אף דבש ־ הרודה ממנו בשבת חייב 

חטאת.

ֹ מיתיבי:▀¿◊פ: דבש הזב מכוורתו ־ אינו לא אוכל ולא משקה

בשלמא לאביי ניחא!פ:

אלא לרבא קשיאִ ¿◊פ:

כגון שזב ע"ג כלי מאוס.רב זביד:!◊פ:

כגון שזב על גבי קשקשין.רב אחא בר יעקב:!◊פ:

מיתיבי:▀¿◊פ:
דבש בכוורתו ־ אינו לא אוכל ולא משקה, חישב עליו לאכילה ־ מטמא טומאת אוכלין, למשקין ־ מטמא 

 ֹ טומאת משקין

Talmud Navigator עמוד 1 בבא בתרא פ



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-המוכר את הבית

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

בשלמא לאביי ניחא!פ:

אלא לרבא קשיאִ ¿פ:

תריץ הכי: חישב עליו לאכילה ־ אינו מטמא טומאת אוכלין, למשקין ־ אינו מטמא טומאת משקין.אמר לך רבא:!◊פ:

תניא כוותיה דרב כהנא:■פ:

דבש בכוורתו ־ מטמא טומאת אוכלין שלא במחשבה.[תניא]▀■פ:

זיתים לקוץ ־ מניח שתי גרופיות.▀>פ:

תנו רבנן:▀◊פ:
הלוקח אילן מחבירו לקוץ ־ מגביה מן הקרקע טפח וקוצץ, בתולת השקמה ־ ג' טפחים, סדן השקמה ־ 

ב' טפחים, בקנים ובגפנים ־ מן הפקק ולמעלה, בדקלים ובארזים ־ חופר ומשרש, לפי שאין גזען מחליף.

ובתולת השקמה ג' טפחים בעינן?¿פ:

ֹ ורמינהי:[ת"ק]♦▀¿◊פ: אין קוצצין בתולת השקמה בשביעית, מפני שהיא עבודה

ֹ ר' יהודה:♦▀¿◊פ: כדרכו אסור, אלא מגביה י' טפחים וקוצץ, או גומם מעם הארץ

מעם הארץ הוא דקשי, הא אידך מעלי להִ ¿פ:

אביי:!◊פ:
ג' טפחים מעלי לה, מעם הארץ ודאי קשי לה, מכאן ואילך ־ לא מקשי קשי לה ולאו עלויי מעלי לה, 

גבי שביעית עבדינן מידי דודאי קשי לה, גבי מקח וממכר עבדינן מידי דודאי מעלי לה.

בדקלים ובארזים חופר ומשרש, לפי שאין גזען מחליף.▀>פ:

וארז אין גזעו מחליף?¿פ:

▀¿◊פ:
והא דריש ר' חייא בר 

לולייני:

מאי דכתיב: (תהלים צ"ב) צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה? אם נאמר תמר למה נאמר ארז? ואם 

נאמר ארז, למה נאמר תמר? אילו נאמר ארז ולא נאמר תמר, הייתי אומר: מה ארז אין עושה פירות, 

אף צדיק אין עושה פירות, לכך נאמר תמרֹ ואם נאמר תמר ולא נאמר ארז, הייתי אומר: מה תמר אין 

גזעו מחליף, אף צדיק אין גזעו מחליף, לכך נאמר ארזִ 

אלא הב"ע ־ בשאר מיני ארזים, כדרבה בר רב הונא:!פ:

▀!◊פ:
דאמר רבה בר רב הונא, 

אמרי בי רב:

י' מיני ארזים הן, שנאמר: (ישעיהו מ"א) אתן במדבר ארז שיטה והדס ועץ שמן אשים וגו'ֹ ארז ־ ארזא, 

שיטה ־ תורניתא, הדס ־ אסא, עץ שמן ־ אפרסמא, ברוש ־ ברתי, תדהר ־ שאגא, ותאשור ־ שורבינא.

הני ז' הויִ ¿פ:

הוסיפו עליהן: אלונים, אלמונים, אלמוגיםֹ אלונים ־ בוטני, אלמונים ־ בלוטי, אלמוגים ־ כסיתא.כי אתא רב דימי:!◊פ:
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