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צט.
הא קא משמע לן: למטה כלמעלה, מה למעלה אין משמש כלום, אף למטה אין משמש כלום.!◊

מסייע ליה לר' לוי▀צט.

▀▀◊צט.
דאמר ר' לוי, ואיתימא 

רבי יוחנן:
דבר זה מסורת בידינו מאבותינו: מקום ארון וכרוכים אינו מן המדה.

ארון שעשה משה, יש לו ריוח עשר אמות לכל רוח ורוח.תניא נמי הכי:▀צט.

רבנאי אמר שמואל:!◊צט.

כרובים בנס הן עומדין, שנאמר: (מלכים א' ו') וחמש אמות כנף הכרוב האחת וחמש אמות כנף הכרוב 

השנית עשר אמות מקצות כנפיו ועד קצות כנפיו, גופייהו היכא הוו קיימי? אלא שמע מינה: בנס הן 

עומדין.

ודלמא בולטין כתרנגולין הוו קיימיִ מתקיף לה אביי:¿◊צט.

ודלמא זה שלא כנגד זה הוו קיימיִ מתקיף לה רבא:¿◊צט.

¿◊צט.
מתקיף לה רב אחא בר 

יעקב:
ודלמא באלכסונא הוו קיימיִ 

¿◊צט.
מתקיף לה רב הונא בריה 

דרב יהושע:
ודלמא ביתא מעילאי רווחִ 

ודלמא מיכף הוו כייפי ידייהוִ מתקיף לה רב פפא:¿◊צט.

ודלמא שלחופי הוו משלחפיִ מתקיף לה רב אשי:¿◊צט.

כיצד הן עומדין?^צט.

פניהם איש אל אחיורבי יוחנן ור' אלעזר, חד:♦!◊צט.

פניהם לבית.וחד:[רבי יוחנן/ר' אלעזר]♦!◊צט.

ולמ"ד פניהם איש אל אחיו, הא כתיב: (דברי הימים ב' ג') ופניהם לביתִ ¿◊צט.

לא קשיא: כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום, כאן בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום.!◊צט.

ולמ"ד ופניהם לבית, הא כתיב: (שמות כ"ה) ופניהם איש אל אחיוִ ¿◊צט.

ֹ !◊צט. דמצדדי אצדודי

כרובים (דברי הימים ב' ג') מעשה צעצועים הן, ומצודדים פניהם כתלמיד הנפטר מרבו.דתניא, אונקלוס הגר:▀!צט.

צט.
מ

▀
מי שיש לו בור לפנים מביתו של חבירו ־ נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסין, ויוצא בשעה שדרך בני 

אדם יוצאין

ואינו מכניס בהמתו ומשקה מבורו, אלא ממלא ומשקה מבחוץ▀צט.

וזה עושה לו פותחת וזה עושה לו פותחת.▀צט.

צט.
ג

פותחת להיכא?^◊

שניהם לבור.רבי יוחנן:!◊צט.

בשלמא בעל הבור בעי לאשתמורי מיא דבוריה, אלא בעל הבית למה ליה?¿צט.

משום חשד אשתו.רבי אלעזר:!◊צט:

צט:
מ

▀
מי שיש לו גינה לפנים מגינתו של חברו ־ נכנס בשעה שדרך בני אדם נכנסים, ויוצא בשעה שדרך בני 

אדם יוצאין

ואינו מכניס לתוכה תגרין▀צט:

ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת▀צט:
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והחיצון זורע את הדרך.▀צט:

▀צט:
נתנו לו דרך מן הצד מדעת שניהן ־ נכנס בשעה שהוא רוצה ויוצא בשעה שרוצה, ומכניס לתוכה 

תגרין, ולא יכנס מתוכה לתוך שדה אחרת, זה וזה אינן רשאים לזורעה.

צט:
ג

רב יהודה אמר שמואל:▀◊
ֹ . אמה בית  אמה בית השלחין אני מוכר לך ־ נותן לו ב' אמות לתוכה, ואמה מכאן ואמה מכאן לאגפיה

הקילון אני מוכר לך ־ נותן לו אמה אחת לתוכה, וחצי אמה מכאן וחצי אמה מכאן לאגפיה.

ואותן אגפיים מי זורעם?^צט:

ֹ רב יהודה אמר שמואל:♦!◊צט: בעל השדה זורעם

בעל השדה נוטעם.רב נחמן אמר שמואל:♦!◊צט:

מאן דאמר זורעם, כל שכן נוטעםֹ ומ"ד נוטעם, אבל זורעם לא, חלחולי מחלחולי.▀צט:

▀צט:
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
אמת המים שכלו אגפיה ־ מתקנה מאותה שדה, בידוע שלא כלו אגפיה אלא באותה שדה.

ולימא ליה: מייך אשפלוה לארעיךִ מתקיף לה רב פפא:¿◊צט:

שעל מנת כן קבל עליו בעל השדה.אלא אמר רב פפא:!◊צט:

צט:
מ

מי שהיתה דרך הרבים עוברת לתוך שדהו, נטלה ונתן להם מן הצד ־ מה שנתן נתן, ושלו לא הגיעו.▀

ֹ ▀צט: דרך היחיד ־ ד' אמות

ֹ ▀צט: דרך הרבים ־ שש עשרה אמה

דרך המלך ־ אין לה שיעור▀צט:

דרך הקבר ־ אין לה שיעור.▀צט:

המעמד ־ דייני צפורי אמרו: בית ארבעה קבין.[דייני ציפורי]▀צט:

צט:
ג

◊¿
אמאי שלו לא הגיעו? לינקוט פזרא וליתיבִ , שמעת מינה: לא עביד איניש דינא לנפשיה אפי' במקום 

פסידאִ ?

גזירה שמא יתן להן דרך עקלתון.רב זביד משמיה דרבא:!◊צט:

!◊צט:
רב משרשיא משמיה 

דרבא:
בנותן להם דרך עקלתון.
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