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ֹ ריש לקיש:♦▀◊מח. מביא ואינו קורא

ֹ רבי יוחנן:♦▀מח. מביא וקורא, קנין פירות כקנין הגוף דמי

אמר מביא ואינו קורא, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.ריש לקיש:♦▀מח.

▀◊מח.

וצריכאֹ דאי איתמר בההיא, בההיא קאמר ריש לקיש, דכי קא נחית אדעתא דפירא קא נחית, אבל בהך 

דאדעתא דגופיה קא נחית ־ אימא מודי ליה לר' יוחנןֹ ואי איתמר בהא, בהא קאמר רבי יוחנן, אבל בהך ־ 

אימא מודי ליה לריש לקיש, צריכא.

הקונה אילן וקרקעו ־ מביא וקוראִ ת"ש:▀¿◊מח.

הכא במאי עסקינן ־ בזמן שאין היובל נוהג.!◊מח.

ֹ ת"ש:▀¿◊מח. הקונה שני אילנות בתוך שדהו של חבירו ־ מביא ואינו קורא

הא שלשה ־ מביא וקוראִ ¿מח.

ה"נ בזמן שאין היובל נוהג.!◊מח.

מחלוקת ־ ביובל שני, אבל ביובל ראשון ־ דברי הכל מביא וקורא, דאכתי לא סמך דעתייהווהשתא דאמר רב חסדא:!◊מח.

ל"ק: הא ביובל ראשון, הא ביובל שני.!◊מח.

לימא כתנאי:¿◊מח.

[רבי יהודה ורבי שמעון]♦▀¿◊מח.

מנין ללוקח שדה מאביו והקדישה ואח"כ מת אביו, מניין שתהא לפניו כשדה אחוזה? ת"ל: (ויקרא כ"ז) 

אם את שדה מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה 

 ֹ להיות שדה אחוזה, דברי ר' יהודה ור"ש

רבי מאיר:♦▀¿◊מח.
מניין ללוקח שדה מאביו ומת אביו ואח"כ הקדישה, מניין שתהא לפניו כשדה אחוזה? ת"ל: אם את שדה 

 ֹ מקנתו אשר לא משדה אחוזתו, שדה שאינה שדה אחוזה, יצתה זו שהיא שדה אחוזה

ואילו לרבי יהודה ור"ש, מת אביו ואח"כ הקדישה לא צריכא קרא▀¿מח.

מאי לאו בהא קמיפלגי▀¿מח.

דר"מ סבר:▀¿◊מח.
קנין פירות כקנין הגוף דמי, ובהא במיתת אביו הוא דלא ירית ולא מידי, והלכך מת אביו ואח"כ הקדישה 

 ֹ צריך קרא

רבי יהודה ור"ש סברי:▀¿◊מח.
קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, ובהא במיתת אביו השתא הוא דקא ירית, והלכך מת אביו ואח"כ 

הקדישה לא צריכא קרא, וכי איצטריך קרא ־ להקדישה ואח"כ מת אביו הוא דאיצטריךִ 

רב נחמן בר יצחק:!◊מח.

לעולם אימא לך, בעלמא קסבר ר' יהודה ור"ש קנין פירות כקנין הגוף דמי, והכא רבי יהודה ור"ש קרא 

אשכחו ודרוש: לכתוב רחמנא אם את שדה מקנתו אשר לא אחוזתו, מאי משדה אחוזתו? שדה שאינה 

ראויה להיות שדה אחוזה, יצתה זו שראויה להיות שדה אחוזה.

אי לאו דא"ר יוחנן קנין פירות כקנין הגוף דמי, לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרשרב יוסף:▀◊מח.

האחין שחלקו לקוחות הן, ומחזירין זה לזה ביובלדא"ר אסי א"ר יוחנן:▀▀◊מח.

ואי ס"ד לאו כקנין הגוף דמי, לא משכחת דמייתי ביכורים אלא חד בר חד עד יהושע בן נון.▀מח.

קרא ומתניתא מסייעי ליה לר"�:רבא:▀◊מח.

ֹ ▀▀◊מח. קרא, (ויקרא כ"ה) במספר שני תבואות ימכר לך

בכור נוטל פי שנים בשדה החוזרת לאביו ביובל.מתניתא דתניא:▀▀◊מח:

אביי:▀◊מח:
נקטינן: בעל בנכסי אשתו צריך הרשאה. ולא אמרן אלא דלא נחית אפירי, אבל נחית אפירי, מיגו דמשתעי 

דינא אפירי ־ משתעי דינא אגופא.

הדרן עלך השולח.◊
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