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▀О◊סג.
[רב יימר בר שלמיה-

אביי]

דאמר רב יימר בר שלמיה, לדידי מפרשא לי מיניה דאביי: בין מצר ארעא דמינה פלגא ובין מצר ארעא 

דמינה פסיקא, אי א"ל: אלין מצרנהא ־ פלגא, לא א"ל: אלין מצרנהא ־ תשעה קבין.

פשיטא, אמר יחלוק פלוני בנכסי ־ פלגא, תנו חלק לפלוני בנכסי, מאי?^◊סג.

!◊סג.
רבינא בר קיסי: תא 

שמע, דתניא: [סומכוס]

האומר תנו חלק לפלוני בבור ־ סומכוס אומר: אין פחות מרביע, לחבית ־ אין פחות משמינית, לקדרה ־ 

אין פחות מי"ב, לטפיח ־ אין פחות מששה עשר.

תנו רבנן:▀◊סג.
בן לוי שמכר שדה לישראל, ואמר לו על מנת שמעשר ראשון שלי ־ מעשר ראשון שלֹו ואם אמר לי 

ולבניי, מת ־ יתן לבניֹו ואם אמר לו כל זמן שהשדה זו בידך, מכרה וחזר ולקחה ־ אין לו עליו כלום.

אמאי? אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולםִ ¿סג.

כיון דאמר ליה על מנת שמעשר ראשון שלי, שיורי שייריה למקום מעשר.!◊סג.

זאת אומרת: המוכר בית לחבירו, ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי ־ דיוטא העליונה שלו.ריש לקיש:▀◊סג.

סג:
למאי הלכתא?^

ֹ רב זביד:♦!◊סג: שאם רצה להוציא בה זיזין ־ מוציא

שאם רצה לבנות עלייה על גבה ־ בונה.רב פפא:♦!◊סג:

בשלמא לרב זביד, היינו דקתני זאת אומרת, אלא לרב פפא מאי זאת אומרת?¿סג:

קשיא.!סג:

רב דימי מנהרדעא:▀◊סג:
האי מאן דמזבין ליה ביתא לחבריה, אף על גב דכתב ליה עומקא ורומא, צריך למכתב ליה: קני לך 

 ֹ מתהום ארעא ועד רום רקיעא

מאי טעמא?^סג:

!◊סג:
דעומקא ורומא בסתמא לא קני, אהני עומקא ורומא למיקנא עומקא ורומא, ואהני מתהום ארעא ועד 

רום רקיעא למיקנא בור ודות ומחילות.

לימא מסייע ליה:¿◊סג:

ֹ [תנן]▀¿ ולא את הבור ולא את הדות אף על פי שכתב לו עומקא ורומא

ואי סלקא דעתך בסתמא קני עומקא ורומא, ליהני עומקא ורומא למיקנא בור ודות ומחילותִ ¿סג:

דלא כתב ליה.!◊סג:

והא אע"פ שכתב לו קתניִ ¿סג:

!◊סג:
ה"ק: אע"פ שלא כתב לו כמי שכתב דמי ־ למיקנא עומקא ורומאֹ למיקנא בור ודות ומחילות, אי כתב 

ליה עומקא ורומא ־ קני, ואי לא כתב ־ לא קני.

ֹ תא שמע:▀¿◊סג: ולא את הגג בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים
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