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ערונים, ערמונים, אלמוגיםֹ ערונים ־ ערי, ערמונים ־ דולבי, אלמוגים ־ כסיתא.איכא דאמרי:!◊פא.

פא.
מ

הקונה שני אילנות בתוך שדה חבירו ־ הרי זה לא קנה קרקע[ת"ק]♦▀

קנה קרקע.רבי מאיר:♦▀פא.

הגדילו ־ לא ישפה, והעולה מן הגזע ־ שלו, ומן השרשים ־ של בעל הקרקע, ואם מתו ־ אין לו קרקע.▀◊פא.

קנה שלשה ־ קנה קרקעֹ הגדילו ־ ישפה, והעולה מן הגזע ומן השרשין ־ שלו, ואם מתו ־ יש לו קרקע.▀◊פא.

הקונה שני אילנות בתוך של חבירו ־ מביא ואינו קוראתנן התם: [ת"ק]♦▀◊פא.

מביא וקורא.ר"מ:♦▀◊פא.

רב יהודה אמר שמואל:▀◊פא.
מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות . ממאי? מדקתני משנה יתירא, מכדי תנא ליה דיש לו קרקע, פשיטא 

דמביא וקורִא אלא ש"מ: מחייב היה ר"מ אף בלוקח פירות מן השוק.

והא כתיב: (דברים כ"ו) אשר תביא מארצךִ ¿פא.

ההוא למעוטי חוצה לארץ.!◊פא.

והא כתיב: (שמות כ"ג) אדמתךִ ¿פא.

למעוטי אדמת עכו"ם.!◊פא.

והכתיב: אשר נתתה ליִ ¿◊פא.

דיהבת לי זוזי וזבני בהו.!◊פא.

הקונה אילן אחד בתוך של חבירו ־ מביא ואינו קורא, לפי שלא קנה קרקע, דברי ר"מִ מתיב רבה: [ר"מ]▀¿◊פא.

תיובתא.▀פא.

פא:
◊^

ר"ש בן אליקים לר' 

אלעזר:
מאי טעמא דר"מ באילן אחד, ומ"ט דרבנן בשני אילנות?

דבר שהראשונים לא אמרו בו טעם, תשאלני בבית המדרש כדי לביישני?אמר לו:[ר"א]¿פא:

מאי קושיא? דלמא ר"מ באילן אחד ספוקי מספקא ליה, ורבנן בשני אילנות ספוקי מספקא להו.רבה:!◊פא:

ומי מספקא ליה?¿פא:

לפי שלא קנה קרקע, דברי ר"מִ והא קתני:[ר"מ]▀¿◊פא:

אימא: שמא לא קנה קרקע.!◊פא:

וליחוש דדלמא לאו ביכורים נינהו, וקא מעייל חולין לעזרהִ ¿פא:

דמקדיש להו.!◊פא:

והא בעי מיכלינהוִ ¿פא:

דפריק להו.!◊פא:

ודלמא לאו בכורים נינהו, וקא מפקע להו מתרומה ומעשרִ ¿פא:

דמפריש להו.!◊פא:

¿◊פא:
בשלמא תרומה גדולה יהיב לה לכהן, מעשר שני נמי יהיב ליה לכהן, מעשר עני נמי יהיב ליה לכהן 

עני, אלא מעשר ראשון דלוי הוא למאן יהיב ליה?

ֹ !◊פא: דיהיב ליה לכהן, כר"א בן עזריה

Talmud Navigator עמוד 1 בבא בתרא פא



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 את הבית

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

ֹ דתניא:[ר"ע]♦▀!◊פא: תרומה גדולה לכהן, מעשר ראשון ללוי, דברי רבי עקיבא

מעשר ראשון אף לכהן.רבי אלעזר בן עזריה:♦▀!◊פא:

ודלמא בכורים נינהו ובעו קרייהִ ¿פא:

קרייה לא מעכבת.!◊פא:

ולא?¿פא:

כל הראוי לבילה ־ אין בילה מעכבת בו, ושאינו ראוי לבילה ־ בילה מעכבת בוִ והאמר ר' זירא:▀¿◊פא:

דעביד להו כר' יוסי בר חנינא!פא:

דאמר:[ר' יוסי בר חנינא]▀!◊פא:
בצרן ושגרן ביד שליח, ומת שליח בדרך ־ מביא ואינו קוראֹ מאי טעמא? דכתיב: (דברים כ"ו) ולקחת 

והבאת, עד שתהא לקיחה והבאה כאחד
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