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גסט.
מאי אבנים שהן לצרכה?^

אבני דאכפא.הכא תרגימו:♦!◊סט.

אבנים הסדורות לגדר.עולא:♦!◊סט.

אבנים צבורות לגדרִ והא תני ר' חייא:▀¿סט.

סדורות.תני:!סט.

אבני דאכפאהכא תרגימו:♦▀>סט.

דמתקנן אע"ג דלא מחתןלר"מ:♦▀◊סט.

הוא דמחתן.לרבנן:♦▀◊סט.

אבנים הסדורות לגדרולעולא דאמר:♦▀>סט.

דמתקנן אע"ג דלא סדרןלר"מ:♦▀◊סט.

הוא דסדרן.לרבנן:♦▀◊סט.

ואת הקנים שבכרם שהן לצרכו.▀>סט.

קנים מאי עבידתייהו?¿סט.

קנים המחולקין שמעמידים תחת הגפניםדבי רבי ינאי:!◊סט.

דמשפיין אע"ג דלא מוקמןלר"מ:♦▀!◊סט.

הוא דמוקמן.לרבנן:♦▀!◊סט.

ואת התבואה המחוברת לקרקע וכו'.▀>סט.

ואע"ג דמטאי למיחצד.▀◊סט.

ואת חיצת הקנים שפחותה מבית רובע.▀>סט.

ואע"ג דאלימי.▀◊סט.

ואת השומירה שאינה עשויה בטיט.▀>סט.

אע"ג דלא קביעא בארעא.▀◊סט.

ואת החרוב שאינו מורכב, ואת בתולת השקמה.▀>סט.

אע"ג דאלימי.▀◊סט.

אבל לא מכר את האבנים שאינן לצרכה.▀>סט.

למ"ד אבני דאכפא [הגהות הב"ח][הכא תרגימו]♦▀סט.

דלא מתקנןלר"מ:♦▀◊סט.

דלא מחתן.לרבנן:♦▀◊סט.

אבנים הסדורות לגדרולעולא דאמר:♦▀סט.

דלא מתקנןלר"מ:♦▀◊סט.
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דלא סדרן.לרבנן:♦▀◊סט.

ולא את הקנים שבכרם שאינן לצרכו.▀>סט.

דלא משפייןלר"מ:♦▀◊סט.

דלא מוקמן.לרבנן:♦▀◊סט.

ולא את התבואה התלושה מן הקרקע.▀>סט.

ואע"ג דצריכא לארעא.▀◊סט.

ולא את חיצת הקנים שהיא בית רובע.▀>סט.

ואע"ג דקטיני.▀◊סט.

▀◊סט.
ר' חייא בר אבא א"ר 

יוחנן:
לא חיצת הקנים בלבד, אלא אפילו ערוגה קטנה של בשמים ויש לה שם בפני עצמה ־ אינה נמכרת עמה.

והוא דקרו לה וורדא דפלניא.רב פפא:▀סט.

ולא השומירה העשויה בטיט.▀>סט.

ואע"ג דמחברא בארעא. (ולא את חרוב המורכב ולא סדן השקמה. ואע"ג דקטיני.)▀◊סט.

מלבנות של פתחים, מהו?בעי רבי אלעזר:^◊סט.

היכא דמחברי בטינא לא תיבעי לך ־ דהא מחבר, כי תיבעי לך ־ דנקיטי בסיכי, מאי?^◊סט.

תיקו.!סט.

מלבנות של חלונות, מהו?בעי רבי זירא:^◊סט.

מי אמרינן: לנוי בעלמא הוא דעבידי, או דלמא כיון דמחברי ־ מחברי?^סט.

תיקו.!סט.

מלבנות של כרעי המטה, מהו?בעי רבי ירמיה:^◊סט.

כל היכא דמיטלטלי בהדה לא תיבעי לך ־ דהא מיטלטלי, כי תיבעי לך ־ היכא דלא מיטלטלי, מאי?^סט.

תיקו.!◊סט.

ולא את חרוב המורכב ולא סדן השקמה וכו'.▀>סט.

סט:
מנא הני מילי?^

רב יהודה אמר רב:!◊סט:
דאמר קרא: (בראשית כ"ג) ויקם שדה עפרון אשר במכפלה וגו', מי שצריך לגבול סביב, יצאו אלו 

שאין צריכין לגבול סביב.

מכאן למצרים מן התורה.רב משרשיא:▀◊סט:

רב יהודה:▀◊סט:
האי מאן דמזבן ארעא לחבריה, צריך למכתב ליה: קני לך דיקלין ותאלין והוצין וציצין, ואע"ג דכי לא 

כתב ליה הכי קני, אפ"ה שופרא דשטרא הוא.

אמר ליה: ארעא ודיקלי^◊סט:

!סט:
חזינן, אי אית ליה דיקלי ־ יהיב ליה תרי דיקלי, ואי לית ליה ־ זבין ליה תרי דיקלי, ואי משעבדי ־ 

פריק ליה תרי דיקלי.

ארעא בדיקלי^◊סט:

חזינן, אי אית בה דיקלי יהיב ליה, ואי לאו ־ מקח טעות הוא.!סט:
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ארעא בי דיקלי^◊סט:

לית ליה דיקלי, דחזיא לדיקלי קאמר ליה.!סט:

אמר ליה: לבר מדיקלא פלניא^◊סט:

חזינן, אי דיקלא טבא הוא ־ שיורי שייריה, אי דיקלא בישא הוא ־ כל שכן הנך.!סט:

אמר ליה: לבר מאילני^◊סט:

!סט:
אי אית ליה אילני ־ לבר מאילני, אי אית ליה דיקלי ־ לבר מדיקלי, אי אית ליה גופני ־ לבר מגופני, 

אילני וגופני ־ לבר מאילני, אילני ודיקלי ־ לבר מאילני, גופני ודיקלי ־ לבר מגופני.

ֹ רב:▀◊סט: כל שעולין לו בחבל ־ הוי שיור, כל שאין עולין לו בחבל ־ לא הוי שיור
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