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 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 פירות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מצב.
ֹ [ת"ק]▀ המוכר פירות לחברו וזרען ולא צמחו, ואפילו זרע פשתן ־ אינו חייב באחריותן

זרעוני גינה שאינן נאכלין ־ חייב באחריותן.ר"ש בן גמליאל:▀צב.

צב.
ג

המוכר שור לחבירו ונמצא נגחן ־ רב אמר: הרי זה מקח טעותאיתמר:[רב]♦▀◊

יכול לומר לו לשחיטה מכרתיו לך.שמואל:♦▀◊צב.

וליחזי אי גברא דזבין לנכסתא ־ לנכסתא, אי לרדיא ־ לרדיאִ ¿צב.

בגברא דזבין להכי ולהכי.!◊צב.

וליחזי דמי היכי נינהוִ ¿צב.

לא צריכא, דאייקר בישרא וקם בדמי רדיא.!◊צב.

אי הכי, למאי נפקא מינה?¿צב.

נפקא מינה לטרחא.!◊צב.

היכי דמי?^צב.

צב:
אי דליכא לאישתלומי מיניה!

ליעכב תורא בזוזיה, דאמרי אינשי: מן מרי רשותיך פארי אפרעִ ¿צב:

לא צריכא, דאיכא לאישתלומי מיניה!◊צב:

ֹ רב:♦▀◊צב: הרי זה מקח טעות ־ בתר רובא אזלינן, ורובא לרדיא זבני

כי אזלינן בתר רובא ־ באיסורא, בממונא לא.שמואל:♦▀◊צב:

(סימן: אשה ועבד שור שורין ופירות).◊צב:

מיתיבי:▀¿◊צב:
האשה שנתאלמנה או נתגרשה, והיא אומרת בתולה נישאתי, והוא אומר לא כי, אלא אלמנה נשאתיך, 

 ֹ אם יש עדים שיצאה בהינומא וראשה פרוע ־ כתובתה מאתים

¿צב:
טעמא דאיכא עדים, הא ליכא עדים לא, ואמאי? לימא: הלך אחר רוב הנשים, ורוב נשים בתולות 

נישאותִ 

רבינא:!◊צב:
משום דאיכא למימר: רוב נשים בתולות נישאות, ומיעוט ־ אלמנות, וכל הנישאת בתולה יש לה קול, 

וזו הואיל ואין לה קול ־ איתרע לה רובא.

אי כל הנישאות בתולות יש להן קול, כי איכא עדים מאי הוי? מדלית לה קול ־ סהדי שקרי נינהוִ ¿צב:

אלא, רוב הנישאות בתולות יש להן קול, וזו הואיל ואין לה קול ־ איתרע לה רובא.!◊צב:

ת"ש:▀¿◊צב:
המוכר עבד לחברו ונמצא גנב או קוביוסטוס ־ הגיעו, לסטים מזויין או מוכתב למלכות ־ אומר לו הרי 

 ֹ שלך לפניך

רישא מאי טעמא? לאו משום דרובא הכי איתנהוִ ¿צב:
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