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נו.
ֹ רבה:♦▀◊ והוא, שיש חיוב חטאת ביניהם, אבל כרמלית ־ לא

ֹ אביי:♦▀◊נו. אפילו כרמלית, אבל פיסלא ־ לא

אפי' פיסלא.רבא:♦▀◊נו.

ואזדא רבא לטעמיה▀נו.

רשות שבת כרשות גיטין דמי.דאמר רבא:▀◊נו.

אין שם לא מצר ולא חצב, מאי?^◊נו.

!◊נו.
פירש רבי מרינוס 

משמו:[ר' יוחנן]
כל שנקראת על שמו.

היכי דמי?^נו.

דקרו ליה בי גרגותא דפלניא.רב פפא:!◊נו.

▀נו.

יתיב רב אחא בר עויא 

קמיה דר' אסי, ויתיב 

וקאמר משמיה דר' אסי 

בר חנינא:

חצובא מפסיק בנכסי הגר.

מאי חצובא?^◊נו.

שבו תיחם יהושע לישראל את הארץ.רב יהודה אמר רב:!◊נו.

לא מנה יהושע אלא עיירות העומדות על הגבולין.רב יהודה אמר רב:▀◊נו.

כל שהראהו הקב"ה למשה ־ חייב במעשר.רב יהודה אמר שמואל:▀◊נו.

לאפוקי מאי?¿נו.

לאפוקי קיני, קניזי, וקדמוני.!◊נו.

ֹ תניא, רבי מאיר:♦▀נו. נפתוחא, ערבאה, ושלמאה

ֹ רבי יהודה:♦▀נו. הר שעיר, עמון, ומואב

ערדיסקיס, אסיא, ואספמיא.רבי שמעון:♦▀נו.

נו.
מ

היו שנים מעידין אותו שאכלה שלש שנים, ונמצאו זוממים ־ משלמין לו את הכל.▀

שנים בראשונה, שנים בשניה, ושנים בשלישית ־ משלשין ביניהם.▀נו.

נו:
שלשה אחים ואחד מצטרף עמהם ־ הרי אלו שלש עדיות, והן עדות אחת להזמה.▀

נו:
ג

◊▀ ֹ מתני' דלא כרבי עקיבא

דתניא-ר' יוסי:^О▀נו:
כשהלך אבא חלפתא אצל רבי יוחנן בן נורי ללמוד תורה, ואמרי לה: ר' יוחנן בן נורי אצל אבא חלפתא 

ללמוד תורה, אמר לו: הרי שאכלה שנה ראשונה בפני שנים, שניה בפני שנים, שלישית בפני שנים, 

!О▀נו:
אמר לו:[אבא חלפתא/ 

רבי יוחנן הן נורי]
 ֹ הרי זו חזקה

♦▀О▀נו:
אמר לו:[אבא חלפתא/ 

רבי יוחנן הן נורי]
אף אני אומר כן, אלא שר"ע חולק בדבר זה

(דברים י"ט) דבר ־ ולא חצי דבר.שהיה ר"ע אומר:♦▀О▀◊נו:

ורבנן האי דבר ־ ולא חצי דבר מאי עבדי ליה?¿נו:

אילימא למעוטי אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה!נו:
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האי חצי דבר וחצי עדות היאִ ¿נו:

אלא למעוטי שנים אומרים אחת בגבה ושנים אומרים אחת בכריסה.[רבנן]!◊נו:

אחד אומר אכלה חטים, ואחד אומר אכלה שעורים ־ הרי זו חזקה.רב יהודה:▀◊נו:

מתקיף לה ר"נ:¿◊נו:
אלא מעתה, אחד אומר אכלה ראשונה שלישית וחמישית, ואחד אומר אכלה שניה רביעית וששית, הכי 

נמי דהויא חזקהִ 

א"ל רב יהודה:!◊נו:
הכי השתא, התם בשתא דקא מסהיד מר לא קא מסהיד מר, הכא תרוייהו בחדא שתא קא מסהדי, מאי 

איכא למימר? בין חיטי לשערי לאו אדעתייהו דאינשי.

שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן ־ הרי אלו שלש עדיות, והן עדות אחת להזמה.▀>נו:

Talmud Navigator עמוד 2 בבא בתרא נו


