
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 פירות

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קב.
מארבע ועד שמונה.אמר מר:▀>

מני?^קב.

אי רבנן!קב.

ד' אמות על ששִ הא אמרי:[רבנן]¿קב.

אי ר' שמעון!קב.

שש על שמונהִ הא אמר:[רבי שמעון]¿קב.

ֹ !◊קב. לעולם ר' שמעון היא, והאי תנא הוא

ֹ דתניא:[רבנן]♦▀!◊קב. מצאן רצופין ואין ביניהן מד' אמות עד ח' ־ יש להן תפוסה ואין להן שכונת קברות

♦▀!◊קב.
רבי שמעון בן יהודה 

אומר משום ר' שמעון:
רואין את האמצעיים כאילו אינן, והשאר מצטרפין מד' אמות ועד ח'.

ֹ ¿קב. במאי אוקימתא? כר' שמעון

בודק הימנו ולהלן עשרים אמהאימא סיפא:▀¿◊קב.

מני?^¿קב.

אי ר"ש!¿קב.

ִ ¿¿קב. עשרים ותרתין הויין

אי רבנן!¿קב.

ִ ¿¿קב. תמני סרי הויין

לעולם רבנן היא, וכגון דבדק באלכסונא.!◊קב.

ִ ¿קב. ומדהא באלכסונא הא נמי באלכסונא, עשרים ותרתי הויין

חדא באלכסונא אמרינן, תרי באלכסון לא אמרינן.!◊קב.

קב:
◊!

רב שישא בריה דרב 

אידי:
לעולם ר"ש היא, והב"ע ־ בניפלי.

ִ ¿קב: ומדהא בניפלי הא נמי בניפלי, תמני סרי הויין

חדא בניפלי אמרינן, תרתי בניפלי לא אמרינן.!◊קב:

ורמי דרבנן אדרבנן, ורמי דר"ש אדר"ש:¿קב:

כרם הנטוע על פחות מארבע אמות ־ ר"ש אומר: אינו כרםדתנן:[רבי שמעון]♦▀¿◊קב:

ֹ חכמים:♦▀¿◊קב: הרי זה כרם, ורואין את האמצעים כאילו אינן

ִ ¿קב: קשיא דרבנן אדרבנן, וקשיא דר"ש אדרבי שמעון

!◊קב:

דרבי שמעון אדר' שמעון לא קשיא: התם לא נטעי אינשי אדעתא ליעקר, הכא זימנין דמיתרמא ליה בין 

השמשות ומיקרי ומנחי ליה. דרבנן אדרבנן נמי לא קשיא: הכא כיון דמינול לא מקרי קבר, התם מימר 

אמר: הי מינייהו דשפיר שפיר, ודלא שפיר ליהוי לציבי.

הדרן עלך המוכר פירות.◊
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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-בית כור

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

קב:

מ
▀

האומר לחבירו בית כור עפר אני מוכר לך, היו שם נקעים עמוקים עשרה טפחים, או סלעים גבוהין י' 

טפחים ־ אינן נמדדין עמה, פחות מכאן ־ נמדדין עמה.

▀קב:
ואם אמר לו כבית כור עפר, אפילו היו שם נקעים עמוקים יותר מעשרה טפחים, או סלעים גבוהין יותר 

מעשרה טפחים ־ הרי אלו נמדדין עמה.

קב:

ג
תנן התם:▀◊

המקדיש שדהו בשעת היובל ־ נותן לו לבית זרע חומר שעורים חמשים שקל כסףֹ היו שם נקעים 

עמוקים י' טפחים, או סלעים גבוהין י' טפחים ־ אין נמדדין עמה, פחות מכאן ־ נמדדין עמה.
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