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כג.
О▀:אפיקו לי קורקור מהכא.אמר להו רב יוסף

והא גרמא הואִ א"ל אביי:¿כג.

▀!◊כג.
א"ל: [רב יוסף] הכי אמר 

רב טובי בר מתנה:
זאת אומרת: גרמא בניזקין אסור.

והא אחזיק להוִ ¿כג.

▀!◊כג.
הא אמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
אין חזקה לנזקין.

ולאו איתמר עלה, רב מרי אמר: בקוטרא, ורב זביד אמר: בבית הכסא?[רב מרי ורב זביד]¿כג.

הני לדידי דאנינא דעתאי, כי קוטרא ובית הכסא דמו לי.אמר ליה: [רב יוסף]!◊כג.

מרחיקין את השובך מן העיר חמשים אמה.▀מכג.

ֹ [ת"ק]♦▀כג. ולא יעשה אדם שובך בתוך שלו ־ אלא אם כן יש לו חמשים אמה לכל רוח

בית ארבעת כורין מלא שגר היונה.רבי יהודה:♦▀כג.

ואם לקחו, אפילו בית רובע ־ הרי הוא בחזקתו.▀כג.

חמשים אמה ותו לא?¿גכג.

אין פורסין נשבין ליונים ־ אלא אם כן היה רחוק מן הישוב שלשים ריסִ ורמינהי:▀¿◊כג.

מישט שייטי טובא, וכרסייהו בחמשים אמתא מליא.אביי:!◊כג.

ומישט שלשים ריס ותו לא?¿כג.

ובישוב ־ אפילו מאה מיל לא יפרוסִ והתניא:▀¿◊כג.

בישוב כרמיםרב יוסף:!◊כג.

בישוב שובכין.רבא:!◊כג.

ותיפוק ליה משום שובכין גופייהוִ ¿כג.

ֹ !כג. איבעית אימא: דידיה

ֹ !כג. ואיבעית אימא: דכנעני

ואיבעית אימא: דהפקר.!כג.

בית ארבעת כורין וכו'. [ואם לקחו אפילו בית רובע הרי הוא בחזקתו]רבי יהודה:▀>כג.

▀◊כג.
רב פפא, ואיתימא רב 

זביד:
זאת אומרת: טוענין ללוקח וטוענין ליורש.

יורש ־ תנינא: הבא משום ירושה ־ אינו צריך טענהִ ¿כג.

לוקח איצטריכא ליה.!כג.

לוקח נמי תנינא: לקח חצר ובה זיזין וגזוזטראות ־ הרי זה בחזקתהִ ¿כג.

!כג.

צריכא, דאי אשמעינן התם גבי רשות הרבים ־ דאימור כונס לתוך שלו הוא, אי נמי אחולי אחול בני 

רשות הרבים גביה, אבל הכא לאֹ ואי אשמעינן הכא, דכיון דיחיד הוא ־ אימא פיוסיה פייסיה, אי נמי 

אחולי אחיל גביה, אבל רבים ־ מאן פייס ומאן שביק? אימא לא, צריכא.

הרי הוא בחזקתו.▀>כג.

¿◊כג.
והא אמר רב נחמן אמר 

רבה בר אבוה:
 ִ אין חזקה לנזקין

רב מרי אמר: בקוטרא, ורב זביד אמר: בבית הכסא[רב מרי ורב זביד]!◊כג.

ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה ־ הרי הוא של בעל השובך▀מכג:

חוץ מחמשים אמה ־ הרי הוא של מוצאֹו▀כג:

נמצא בין שני שובכות, קרוב לזה ־ שלו, קרוב לזה ־ שלו▀כג:
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מחצה על מחצה ־ שניהם יחלוקו.▀כג:

רוב וקרוב ־ הולכין אחר הרוב, ואע"ג דרובא דאורייתא וקורבא דאורייתא, אפילו הכי רובא עדיף.רבי חנינא:▀גכג:

(דברים כ"א) והיה העיר הקרובה אל החלל ־ ואע"ג דאיכא אחריתי דנפישא מינהִ מתיב רבי זירא:▀¿◊כג:

בדליכא.!◊כג:

וליזיל בתר רובא דעלמאִ ¿כג:

ביושבת בין ההרים.!◊כג:

ֹ תנן:▀¿◊כג: ניפול הנמצא בתוך חמשים אמה ־ הרי הוא של בעל השובך

ואף על גב דאיכא אחרינא דנפיש מיניהִ ▀¿כג:

בדליכא.!◊כג:

אי הכי, אימא סיפא:¿◊כג:

חוץ מחמשים אמה ־ הרי הוא של מוצאֹו[סיפא]▀¿כג:

ואי דליכא, ודאי מההוא נפלִ ¿כג:

הכא במאי עסקינן ־ במדדה!◊כג:

▀!כג:
דאמר רב עוקבא בר 

חמא:
כל המדדה ־ אין מדדה יותר מנ'.

רגלו אחת בתוך נ' אמה ורגלו אחת חוץ מחמשים אמה, מהו?בעי ר' ירמיה:^כג:

ועל דא אפקוהו לרבי ירמיה מבי מדרשא.Оכג:

נמצא בין שני שובכות, קרוב לזה ־ שלו, וקרוב לזה ־ שלֹותא שמע:▀¿◊כג:

ואף על גב דחד מינייהו נפיש מחבריהִ ▀¿כג:

הכא במאי עסקינן ־ ששניהן שוין.!כג:

וליזיל בתר רובא דעלמאִ ¿כג:

!◊כג:
הכא במאי עסקינן ־ בשביל של כרמים, דאם איתא דמעלמא אתי, כיון דמידדי לא מצי אתי, דכל 

דמידדי והדר חזי ליה לקיניה ־ מידדי, ואי לא ־ לא מידדי.
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