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  משנה בבא בתרא פרק שני

  משנה י

. מן הבצלים ואת החרדל מן הדבורים}]ו[{הכרשים > 01ואת<: }ומן{מרחיקין את המישרה מן הירק 

  .  יוסה מתיר בחרדל' ר
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מרחיקין את האילן מן הבור עשרים וחמש אמה והחרוב והשיקמה חמשים אמה בין מלמעלה ובין מן 

  . הצד
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  . א'י' הל
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  . ב'י' הל

  . 'כול" לא יטע אדם"
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אוף כמה דאית לכון יישוב העולם בבורות . 'יוסי לחכמ' כך משיב ר. יוחנן' בשם ר' שמעון בר ווה אמ

 35  .  אנא אית לי יישוב העולם באילנות

  


