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נד.
מאי טעמא?^

בעידנא דשדא לא הוי שבחא, השתא דקא שבח ־ ממילא קא שבח.!◊נד.

האי מאן דפשח דיקלא אדעתא דדיקלא ־ קני, אדעתא דחיותא ־ לא קני.שמואל:▀◊נד.

ה"ד?^נד.

שקל מהאי גיסא ומהאי גיסא ־ אדעתא דדיקלא, כולא מחד גיסא ־ אדעתא דחיותא.!נד.

האי מאן דזכי זיכיא, אדעתא דארעא ־ קני, אדעתא דציבי ־ לא קני.שמואל:▀◊נד.

היכי דמי?^נד.

שקל רברבי וזוטרי ־ אדעתא דארעא, שקל רברבי ושבק זוטרי ־ אדעתא דציבי.!נד.

האי מאן דאתקיל תיקלא, אדעתא דארעא ־ קני, אדעתא דבי דרי ־ לא קני.שמואל:▀◊נד.

היכי דמי?^נד.

שקל מוליא ושדא בנצא ־ אדעתא דארעא, מוליא במוליא ונצא בנצא ־ אדעתא דבי דרי.!נד.

האי מאן דפתח מיא בארעא, אדעתא דארעא ־ קני, אדעתא דכוורי ־ לא קני.שמואל:▀◊נד.

היכי דמי?^נד.

פתח תרי בבי, חד מעייל וחד מפיק ־ אדעתא דכוורי, חד בבא ־ אדעתא דארעא.!נד.

▀О◊נד.
[לוי ואמרי לה מר 

עוקבא]

ההיא איתתא דאכלה דיקלא בתפשיחא ־ תליסר שנין, אתא ההוא רפיק תותיה פורתאֹ אתא לקמיה 

דלוי, ואמרי לה קמיה דמר עוקבא, אוקמיה בידיה.

אתאי קא צווחא קמיהОנד.

Оנד.
אמר לה:[לוי ואמרי לה 

מר עוקבא]
מאי אעביד לך, דלא אחזיקת כדמחזקי אינשי.

הצר צורה בנכסי הגר ־ קנהרב:▀◊נד.

דרב לא קני לגנתא דבי רב אלא בצורתא.Оנד.

♦▀◊נד.
איתמר:[רב הונא אמר 

רב:]
שדה המסויימת במצריה ־ אמר רב הונא אמר רב: כיון שהכיש בה מכוש אחד ־ קנה כולה

לא קנה אלא מקום מכושו בלבד.שמואל:♦▀◊נד.

נד:
ושאינה מסויימת במצריה, עד כמה?^◊

כדאזיל תיירא דשורי והדר.רב פפא:!◊נד:

רב יהודה אמר שמואל:▀◊נד:
נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר, כל המחזיק בהן זכה בהןֹ מ"ט? עובד כוכבים מכי מטו זוזי לידיה 

אסתלק ליה, ישראל לא קני עד דמטי שטרא לידיה, הלכך הרי הן כמדבר, וכל המחזיק בהן זכה בהן.

מי אמר שמואל הכי?אביי לרב יוסף:¿נד:

דינא דמלכותא דינאוהאמר שמואל:▀¿◊נד:

ומלכא אמר: לא ליקני ארעא אלא באיגרתאִ ¿נד:

!◊נד:
אמר ליה:[רב יוסף][רב 

יהודה]

אנא לא ידענא, עובדא הוה בדורא דרעותא, בישראל דזבן ארעא מעובד כוכבי', ואתא ישראל אחרינא 

רפיק בה פורתא, אתא לקמיה דרב יהודה, אוקמה בידא דשני.

א"ל:[אביי]¿◊נד:
דורא דרעותא קאמרת? התם באגי מטמרי הוו, דאינהו גופייהו לא הוו יהבי טסקא למלכא, ומלכא אמר: 

מאן דיהיב טסקא ליכול ארעא.

רב הונא זבן ארעא מעובד כוכבים, אתא ישראל אחר רפיק בה פורתא[רב הונא]О◊נד:
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אתא לקמיה דרב נחמן, אוקמה בידיה.[רב נחמן]▀◊נד:

א"ל:[רב הונא]¿נד:
מאי דעתיך? דאמר שמואל: נכסי עובד כוכבים הרי הן כמדבר, וכל המחזיק בהם זכה, ליעבד לי מר 

כאידך דשמואל
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