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קח.
◊О^[רבה בר רב נחמן]?רבה בר רב נחמן הוה קא אזיל בארבא, חזא ההוא אבא דקאי אגודא דנהרא. אמר להו: דמאן

אמרו ליה: דרבה בר רב הונא.Оקח.

(עזרא ט') ויד השרים והסגנים היתה במעל הזה ראשונה.אמר:[רבה בר רב נחמן]▀◊קח.

Оקח.
אמר להו:[רבה בר רב 

נחמן]
קוצו

קוצוִ Оקח.

אתא רבה בר רב הונא אשכחיה דקייץ.[רבה בר רב הונא]Оקח.

מאן קצייה ־ תקוץ ענפיה.אמר:[רבה בר רב הונא]Оקח.

אמרי: כולהו שני דרבה בר רב הונא לא אקיים ליה זרעא לרבה בר רב נחמן.Оקח.

רב יהודה:▀◊קח.

הכל לאיגלי גפא, ואפילו מיתמי. אבל רבנן ־ לא. מאי טעמא ־ רבנן לא צריכי נטירותא. לכריא דפתיא 

־ ואפילו מרבנן. ולא אמרן אלא דלא נפקא באוכלוזא, אבל לאוכלוזא ־ לא, דרבנן לאו בני מיפק 

באוכלוזא נינהו.

לכריא דנהרא ־ תתאי מסייעי עילאי, עילאי לא מסייעי תתאי. וחילופא במיא דמיטרא.רב יהודה:▀◊קח.

תניא נמי הכי:▀קח.

חמש גנות המסתפקות מים ממעין אחד, ונתקלקל המעיין ־ כולם מתקנות עם העליונה. נמצאת 

התחתונה מתקנת עם כולן, ומתקנת לעצמה. וכן חמש חצרות שהיו מקלחות מים לביב אחד ונתקלקל 

הביב ־ כולן מתקנות עם התחתונה, נמצאת העליונה מתקנת עם כולן ומתקנת לעצמה.

שמואל:▀קח.
האי מאן דאחזיק ברקתא דנהרא ־ חציפא הוי, סלוקי לא מסלקינן ליה. והאידנא דקא כתבי פרסאי קני 

לך עד מלי צוארי סוסיא מיא ־ סלוקי נמי מסלקינן ליה.

האי מאן דאחזיק ביני אחי וביני שותפי ־ חציפא הוי, סלוקי ־ לא מסלקינן ליה.רב יהודה אמר רב:♦▀◊קח.

נמי מסלקינן, ואי משום דינא דבר מצרא ־ לא מסלקינן ליה.רב נחמן:♦▀◊קח.

אפילו משום דינא דבר מצרא מסלקינן ליה, משום שנאמר (דברים ו') ועשית הישר והטוב בעיני ה'.נהרדעי:♦▀◊קח.

אתא אימליך ביה, אמר ליה: איזיל איזבון? ואמר ליה: זיל זבון, צריך למיקנא מיניה או לא?^◊קח.

לא צריך למיקנא מיניהרבינא:♦!◊קח.

צריך למיקנא מיניה.נהרדעי:♦!◊קח.

והלכתא: צריך למיקנא מיניה.▀◊קח.

השתא דאמרת צריך למיקנא מיניה, אי לא קנו מיניה ־ אייקור וזול ברשותיה.▀קח.

▀◊קח.
זבן במאה ושוי מאתןֹ חזינא, אי לכולי עלמא קא מוזילא ומזבין ־ יהיב ליה מאה ושקיל ליה, ואי לא ־ 

יהיב ליה מאתן ושקיל ליה.

זבן במאתן ושויא מאה, סבור מינה: מצי אמר ליה לתקוני שדרתיך ולא לעוותי.▀◊קח.

▀◊קח.

מר קשישא בריה דרב 

חסדא לרב אשי: הכי 

אמרי נהרדעי משום דרב 

נחמן:

אין אונאה לקרקעות.

▀◊קח.
זבין ליה גריוא דארעא במיצעא נכסיה, חזינן, אי עידית היא אי זיבורית היא ־ זביניה זביני, ואי לא ־ 

איערומי קא מערים.

קח:
מתנה לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊

אי כתב ליה אחריות ־ אית בה משום דינא דבר מצרא.אמימר:▀◊קח:

מכר כל נכסיו לאחד ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

לבעלים הראשונים ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:
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זבן מנכרי וזבין לנכרי ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

זבן מנכרי ־ דאמר ליה: ארי אברחי לך ממצרא▀קח:

זבין לנכרי ־ נכרי ודאי לאו בר ועשית הישר והטוב הוא.▀קח:

שמותי ודאי משמתינן ליה, עד דמקבל עליה כל אונסי דאתי ליה מחמתיה.▀קח:

משכנתא לית בה משום דינא דבר מצרא▀◊קח:

▀▀קח:
דאמר רב אשי: אמרו לי 

סבי דמתא מחסיא:
מאי משכנתא ־ דשכונה גביה. מאי נפקא מינה ־ לדינא דבר מצרא.

למכור ברחוק ולגאול בקרוב, ברע ולגאול ביפה ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

לכרגא ולמזוני ולקבורה ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

לכרגא, למזוני ולקבורה מזבנינן בלא אכרזתא.דאמרי נהרדעא:▀▀קח:

לאשה וליתמי ולשותפי ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

▀◊קח:
שכיני העיר ושכיני שדה ־ שכיני העיר קודמין, שכן ותלמיד חכם ־ תלמיד חכם קודם, קרוב ותלמיד 

חכם ־ תלמיד חכם קודם.

שכן וקרוב מאי?איבעיא להו:^קח:

(משלי כ"ז) טוב שכן קרוב מאח רחוק.תא שמע:▀!◊קח:

הני זוזי טבי והני זוזי תקולי ־ לית ביה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

הני ציירי והני שרי ־ לית ביה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

אמר: איזיל ואטרח ואייתי זוזי ־ לא נטרינן ליה.▀◊קח:

▀◊קח:
אמר: איזיל אייתי זוזי, חזינןֹ אי גברא דאמיד הוא, דאזיל ומייתי זוזי ־ נטרינן ליה. ואי לא ־ לא נטרינן 

ליה.

ארעא דחד ובתי דחד ־ מרי ארעא מעכב אמרי בתי, מרי בתי לא מעכב אמרי דארעא.▀◊קח:

ארעא דחד ודיקלי דחד ־ מרי דארעא מצי מעכב אמרי דקלי, מרי דיקלי לא מצי מעכב אמרי דארעא.▀◊קח:

ארעא לבתי וארעא לזרעא ־ ישוב עדיף, ולית בה משום דינא דבר מצרא.▀◊קח:

▀◊קח:
אפסיק משוניתא או ריכבא דדיקלא, חזינא: אם יכול להכניס בה אפילו תלם אחד ־ אית בה משום דינא 

דבר מצרא, ואי לא ־ לית בה משום דינא דבר מצרא.

▀◊קח:
הני ארבעה בני מצרני, דקדים חד מינייהו וזבין ־ זביניה זביני, ואי כולהו אתו בהדי הדדי ־ פלגו לה 

בקרנזיל.
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