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קג.
ואמאי? לקדשו באנפי נפשייהוִ ¿

וכי תימא, כיון דלא הוי בית כור לא קדשי!קג.

והא תניא:▀¿◊קג.
שדה מה ת"ל? לפי שנאמר: (ויקרא כ"ז) זרע חומר שעורים בחמשים שקל כסף ־ אין לי אלא שהקדיש 

בענין הזה, מנין לרבות לתך וחצי לתך, סאה, תרקב וחצי תרקב? ת"ל: שדה, מכל מקוםִ 

הכא בנקעים מלאים מים עסקינן, דלאו בני זריעה נינהו.רב עוקבא בר חמא:!◊קג.

דיקא נמי■קג.

דומיא דסלעיםדקתני:▀■קג.

שמע מינה.■קג.

אי הכי, אפי' פחות מכאן נמיִ ¿◊קג.

הנהו נגאני דארעא מיקרו, שדרי דארעא מיקרו.!◊קג.

הכא מאי?^◊קג.

ֹ רב פפא:!◊קג. אע"פ שאין מלאים מים

מאי טעמא?^קג.

אין אדם רוצה שיתן מעותיו במקום אחד, ויראו לו כשנים ושלשה מקומות.!◊קג.

והא דומיא דסלעים קתני, מה סלעים דלאו בני זריעה נינהו, אף הני נמי דלאו בני זריעה נינהוִ מתקיף לה רבינא:¿קג.

כי קתני דומיא דסלעים ־ אפחות מכאן.!קג.

טרשים שאמרו ־ בית ארבעת קבין.רבי יצחק:▀◊קג.

ֹ רב עוקבא בר חמא:▀◊קג. והוא, שמובלעין בחמשת קבין

▀▀◊קג.
רב חייא בר אבא אמר 

רבי יוחנן:
והוא, שמובלעין ברובה של שדה.

רובן במעוטה ומעוטן ברובה, מהו?בעי רב חייא בר אבא:^◊קג.

תיקו.▀קג.

קג:
כשיר, מהו? כשורה מהו? איצטדינין, מהו? דרך עקלתון, מהו?בעי רבי ירמיה:^◊

תיקו.▀קג:

תנא:▀◊קג:
אם היה סלע יחידי, אפי' כל שהוא ־ אין נמדד עמהֹ ואם היה סמוך למצר, אפי' כל שהוא ־ אין נמדד 

עמה.

מופסק עפר בינתים, מהו?בעי רב פפא:^◊קג:

תיקו.▀קג:

עפר מלמטה וצונמא למעלה, עפר מלמעלה וצונמא מלמטה, מהו?בעי רב אשי:^◊קג:

תיקו.▀קג:

קג:
מ

▀ ֹ בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל, פיחת כל שהוא ־ ינכה, הותיר כל שהוא ־ יחזיר

▀קג:
ואם אמר הן חסר הן יתר, אפילו פיחת רובע לסאה או הותיר רובע לסאה ־ הגיעו, יותר מכאן ־ יעשה 

חשבון.
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▀קג:

מה הוא מחזיר לו? מעות, ואם רצה ־ מחזיר לו קרקע, ולמה אמרו מחזיר לו מעות? לייפות כחו של 

מוכר, שאם שייר בשדה בית תשעה קבין, ובגינה בית חצי קב, וכדברי ר' עקיבא בית רובע ־ מחזיר לו 

את הקרקע.

ולא את הרובע בלבד הוא מחזיר, אלא את כל המותר.▀◊קג:

קג:
ג

בית כור סתמא, מאי?איבעיא להו:^◊

ֹ תא שמע:▀!◊קג: בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל פחות כל שהוא ־ ינכה, יתר כל שהוא ־ יחזיר
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