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ריש לקיש אחוי ליה דינרא לרבי אלעזרО◊ק.

מעליא הואאמר:[רבי אלעזר]Оק.

חזי דעלך קא סמכינא.אמר ליה:[ריש לקיש]Оק.

א"ל:[רבי אלעזר]¿◊ק.
כי סמכת עלי מאי למימרא? דאי משתכח בישא בעינא לאיחלופי לך, והא את הוא דאמרת: רבי מאיר 

הוא דדאין דינא דגרמי, מאי לאו ר' מאיר ולא סבירא לן כוותיהִ 

לא, ר' מאיר וסבירא לן כוותיה.אמר ליה:[ריש לקיש]!◊ק.

הי רבי מאיר?^◊ק.

אילימא רבי מאיר!ק.

(ד' ל' מ' פ' סימן)!ק.

דתנן:!▀◊ק.
דן את הדין, זיכה את החייב, חייב את הזכאי, טימא את הטהור, טיהר את הטמא ־ מה שעשה עשוי 

וישלם מביתֹו

¿◊ק.
הא איתמר עלה, אמר 

רבי אילעא אמר רב:
והוא שנטל ונתן בידִ 

אלא הא ר' מאיר!ק.

לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום ־ ר' מאיר אומר: נותן לו דמי צמרֹודתנן:[רבי מאיר]!▀◊ק.

התם קא עביד בידיםִ ¿◊ק.

אלא הא ר' מאיר!ק.

ֹ דתנן:[רבי מאיר]!▀◊ק. המסכך גפנו על גבי תבואתו של חבירו ־ הרי זה קידש וחייב

התם נמי קא עביד בידיםִ ¿◊ק.

אלא הא ר"מ!ק.

דתניא:!▀◊ק.
מחיצת הכרם שנפרצה ־ אומר לו גדור, נפרצה ־ אומר לו גדור, נתייאש ממנה ולא גדרה ־ ה"ז קידש 

וחייב באחריותו.

הנותן צמר לצבע והקדיחו יורה ־ נותן לו דמי צמרו.▀מק:

▀ק:
צבעו כאור, אם השבח יתר על היציאה ־ נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח ־ נותן לו 

את השבח.

לצבוע לו אדום וצבעו שחור, שחור וצבעו אדום ־ רבי מאיר אומר: נותן לו דמי צמרֹו[רבי מאיר]♦▀ק:

אם השבח יתר על היציאה ־ נותן לו את היציאה, ואם היציאה יתירה על השבח ־ נותן לו את השבח.רבי יהודה:♦▀ק:

מאי כאור?^◊גק:

!ק:
ר"נ אמר רבה בר בר 

חנה:
כלבוס.

מאי כלבוס?^ק:
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