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כדנייד נכתמא אפומיה דחצבא.!◊כו.

דבי בר מריון בריה דרבין כי הוה נפצי כיתנא, הוה אזלא רקתא ומזקא אינשיֹ אתו לקמיה דרבינאО◊כו.

כי אמרינן מודה ר' יוסי בגירי דיליה ־ הני מילי דקא אזלא מכחו, הכא זיקא הוא דקא ממטי לה.אמר להו: [רבינא]♦▀◊כו.

¿כו.
מתקיף לה מר בר רב 

אשי:
מאי שנא מזורה ורוח מסייעתו?

אמרוה קמיה דמרימרОכו.

היינו זורה ורוח מסייעתו.אמר להו:[מרימר]♦▀◊כו.

ולרבינא, מאי שנא מגץ, היוצא מתחת הפטיש והזיק דחייב לשלם?¿כו.

התם ניחא ליה דליזל, הכא לא ניחא ליה דליזל.!◊כו.

לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו ־ אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמות, אחד גפנים ואחד כל אילן.▀מכו.

היה גדר בינתים ־ זה סומך לגדר מכאן וזה סומך לגדר מכאן.▀כו.

היו שרשים יוצאים לתוך של חבירו ־ מעמיק ג' טפחים כדי שלא יעכב את המחרישה.▀כו.

היה חופר בור, שיח ומערה ־ קוצץ ויורד, והעצים שלו.▀כו.

ארבע אמות שאמרו ־ כדי עבודת הכרם.תנא:▀◊גכו.

לא שנו אלא בארץ ישראל, אבל בבבל ־ שתי אמות.שמואל:▀◊כו.

לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו ־ אלא אם כן הרחיק ממנו שתי אמותתניא נמי הכי:▀■כו.

ארבע אמותִ והא אנן תנן:¿■כו.

אלא לאו כדשמואל, שמע מינה.!■כו.

ֹ ▀כו. ואיכא דרמי לה מירמא

לא יטע אדם אילן סמוך לשדה חבירו ־ אלא אם כן הרחיק ממנו ארבע אמותתנן:▀¿כו.

שתי אמותִ והתניא:▀¿כו.

לא קשיא: כאן בבבל, כאן בארץ ישראל.שמואל:!כו.

О◊כו.
רבא בר רב חנן הוו ליה הנהו דיקלי אמיצרא דפרדיסא דרב יוסף, הוו אתו צפורי יתבי בדיקלי ונחתי 

 ֹ בפרדיסא ומפסדי ליה

זיל קוץא"ל: [רב יוסף]▀Оכו.

והא ארחיקי ליִ א"ל:[רבא בר רב חנן]¿Оכו.

ה"מ לאילנות, אבל לגפנים בעינן טפי.א"ל: [רב יוסף]!Оכו.

ִ והא אנן תנן:▀¿Оכו. אחד גפנים ואחד כל אילן

ה"מ אילן לאילן וגפנים לגפנים, אבל אילן לגפנים בעינן טפי.א"ל: [רב יוסף]!О◊כו.

אנא לא קייצנאא"ל:[רבא בר רב חנן]▀Оכו.

האי דיקלא דטעין קבא ־ אסור למקצייהדאמר רב:▀О◊כו.

לא שכיב שכחת ברי, אלא דקץ תאנתא בלא זימניהואמר ר' חנינא:▀Оכו.

מר אי ניחא ליה ליקוץ.▀Оכו.

О◊כו.
רב פפא הו"ל הנהו דיקלי אמיצרא דרב הונא בריה דרב יהושע, אזל אשכחיה דהוה חפר וקא קאיץ 

שרשיֹו

מאי האי?אמר ליה:[רב פפא]¿Оכו.

▀!Оכו.
אמר ליה:[רב הונא בריה 

דרב יהושע] תנן:
היו שרשים יוצאים לתוך של חבירו ־ מעמיק שלשה כדי שלא יעכב המחרישה.
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הני מילי שלשה, מר קא חפר טפיִ אמר ליה:[רב פפא]¿Оכו.

!Оכו.
אמר ליה:[רב הונא בריה 

דרב יהושע]
אנא בורות, שיחין ומערות קא חפרנא

היה חופר בור, שיח ומערה ־ קוצץ ויורד והעצים שלו.דתנן:▀!Оכו.

אמרי ליה כולהי ולא יכילי ליה, עד דאמרי ליה הא דאמר רב יהודה:רב פפא:▀Оכו.

מצר שהחזיקו בו רבים ־ אסור לקלקלו.[רב יהודה:]▀▀О◊כו:

¿О◊כו:
[רב הונא בריה דרב 

יהושע]
לבתר דנפק, אמר, אמאי לא אמרי ליה: כאן בתוך שש עשרה אמה, כאן חוץ לשש עשרה אמה.

היה חופר בור, שיח ומערה ־ קוצץ ויורד והעצים שלו.▀>כו:

^◊כו:
בעא מיניה יעקב הדייבא 

מרב חסדא:
עצים של מי?

▀!כו:
אמר ליה [רב חסדא], 

תניתוה:
 ֹ שרשי אילן של הדיוט הבאין בשל הקדש ־ לא נהנין ולא מועלין

▀!כו:
אי אמרת בשלמא בתר אילן אזלינן, משום הכי לא מועלין, אלא אי אמרת בתר קרקע אזלינן, אמאי לא 

מועלין?

¿כו:

אלא מאי? בתר אילן אזלינן, אימא סיפא: של הקדש הבאים בשל הדיוט ־ לא נהנין ולא מועליןֹ ואי 
בתר אילן אזלינן, אמאי לא מועלין?מידי איריא? בגידולין הבאין לאחר מכאן עסקינן, וקא סבר: אין 

מעילה בגידולין.

לא קשיא: כאן בתוך שש עשרה אמה, כאן חוץ לשש עשרה אמה.רבינא:!◊כו:

אילן הסמוך למצר בתוך שש עשרה אמה ־ גזלן הוא, ואין מביאין ממנו בכורים.עולא:▀◊כו:

מנא ליה לעולא הא?^כו:

עשר נטיעות המפוזרות בתוך בית סאה, חורשין כל בית סאה בשבילן עד ראש השנהאילימא מדתנן:!כו:

¿כו:
כמה הוו להו? תרי אלפים וחמש מאה גרמידי לכל חד וחד, כמה מטי ליה? מאתן וחמשין, הא לא הוי 

דעולאִ 

ֹ ואלא מדתנן:!◊כו: שלשה אילנות של ג' בני אדם ־ הרי אלו מצטרפין, וחורשין כל בית סאה בשבילן
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