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התם עבוד רבנן מילתא דניחא ליה למוכר וניחא ליה ללוקח.!◊קז.

אחין שחלקו, ובא בעל חוב ונטל חלקו של אחד מהן ־ רב אמר: בטלה מחלוקתאיתמר:[רב]♦▀◊קז.

ויתרשמואל:♦▀◊קז.

נוטל רביע בקרקע ורביע במעות.רב אסי:♦▀◊קז.

ֹ [רב]▀קז. רב אמר בטלה מחלוקת, קא סבר: האחין שחלקו יורשין הן

ֹ [שמואל]▀קז. ושמואל אמר, ויתר, קא סבר: האחין שחלקו לקוחות הוו, וכלוקח שלא באחריות דמי

רב אסי מספקא ליה אי יורשין הוו אי לקוחות הוו, הלכך נוטל רביע בקרקע ורביע במעות.[רב אסי]▀קז.

הלכתא בכל הני שמעתתא: מקמצין.רב פפא:♦▀קז.

בטלה מחלוקת.אמימר:♦▀קז.

והלכתא: בטלה מחלוקת.▀◊קז.

תנו רבנן:▀◊קז.
שלשה שירדו לשום, אחד אומר במנה ושנים אומרים במאתים, אחד אומר במאתים ושנים אומרים 

במנה ־ בטל יחיד במיעוטו.

ֹ [ת"ק]♦▀◊קז. אחד אומר במנה, ואחד אומר בעשרים, ואחד אומר בשלשים ־ נדון במנה

ֹ רבי אליעזר ברבי צדוק:♦▀◊קז. נדון בתשעים

עושין שומא ביניהן ומשלשין.אחרים:♦▀◊קז.

ֹ ▀קז. מאן דאמר נדון במנה, מילתא מציעתא

נדון בתשעיםרבי אליעזר ברבי צדוק:▀>קז.

▀קז.
קא סבר:[רבי אליעזר 

בר' צדוק]

הא ארעא תשעין שוה, והאי דקאמר עשרים ־ דקא טעי עשרה לאחוריה, והאי דקא אמר מנה ־ קא טעי 

עשרה לקמיה.

קז:
¿

אדרבה, האי ארעא מאה ועשרה שויא, והאי דקאמר מנה ־ קא טעי עשרה לאחוריה, והאי דקאמר 

שלשים ־ קא טעי עשרה לקמיהִ 

נקוט מיהת תרי קמאי בידך, דמתורת מנה לא מפקי ליה.!קז:

עושין שומא ביניהן ומשלשין.אחרים:▀>קז:

קא סברי:[אחרים]▀קז:

האי ארעא תשעין ותלתא ותילתא שויא, האי דקא אמר עשרים ־ קא טעי תליסר ותילתא לאחוריה, 

והאי דקאמר מנה ־ קא טעי תליסר ותילתא לקמיה, ובדין הוא דלימא טפי, והאי דלא קאמר ־ סבר: 

מיסתאי דקא מטפינא כולי האי אחבראי.

¿קז:
אדרבה, הא ארעא מאה ותליסר ותלתא שויא, האי דקאמר מנה ־ קא טעי תליסר ותלתא לאחוריה, והאי 

דקאמר שלשים ־ טעי תליסר ותלתא לקמיה, ובדין הוא דקאמר טפי, סבר: מיסתאי דקא מטפינא כולי 

נקוט מיהת תרי קמאי בידך, דמתורת מאה לא מפקי ליה.!קז:

הלכה כאחרים.רב הונא:▀◊קז:

טעמא דאחרים לא ידעינן הלכתא עבדינן כוותייהו?רב אשי:¿◊קז:

עושין שומא ביניהן ומשלשין.תנו דייני גולה:▀קז:

הלכתא כדייני גולה.רב הונא:▀קז:

טעמא דדייני גולה לא ידעינן, הלכתא עבדינן כוותייהו?רב אשי:¿קז:

קז:
מ

האומר לחבירו חצי שדה אני מוכר לך ־ משמנין ביניהן ונוטל חצי שדהו.▀

חציה בדרום אני מוכר לך ־ משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרום.▀קז:

והוא מקבל עליו מקום הגדר, חריץ ובן חריץ.▀קז:
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וכמה הוא חריץ? ששה טפחים, ובן חריץ? שלשה.▀קז:

קז:
ג

◊▀
רבי חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
לוקח נוטל כחוש שבו.

¿◊קז:
רבי חייא בר אבא לרבי 

יוחנן:
 ִ והא אנן משמנין ביניהן תנן

אדאכלת כפנייתא בבבל ־ תרגימנא מסיפאא"ל:[רבי יוחנן]О!◊קז:

חציה בדרום אני מוכר לך ־ משמנין ביניהן ונוטל חציה בדרוםדקתני סיפא:▀!◊קז:

ואמאי משמנין ביניהן? והא חציה בדרום אמר ליהִ ¿!קז:

אלא לדמי, ה"נ לדמי.!!קז:

מקבל עליו מקום גדר כו'.▀>קז:

חריץ מבחוץ, ובן חריץ מבפנים, וזה וזה אחורי גדר, כדי שלא תהא חיה קופצת.תאנא:▀◊קז:

Talmud Navigator עמוד 2 בבא בתרא קו


