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ִ ¿מג. אמאי? נוגעין בעדותן הן

הכא במאי עסקינן ־ דכתב ליה: דין ודברים אין לי על שדה זו.!◊מג.

וכי כתב לו מאי הוי?¿מג.

האומר לחבירו: דין ודברים אין לי על שדה זו ואין לי עסק בה וידי מסולקות הימנה ־ לא אמר כלוםִ והתניא:▀¿מג.

הכא במאי עסקינן ־ כשקנו מידו.!◊מג.

וכי קנו מידו מאי הוי? הרי מעמידה בפני בעל חובוִ ¿מג.

▀¿מג.
דאמר רבין בר שמואל 

משמיה דשמואל:
המוכר שדה לחבירו שלא באחריות ־ אין מעיד לו עליה, מפני שמעמידה בפני בעל חובוִ 

הכא במאי עסקינן ־ דקביל עליה אחריות.!◊מג.

אחריות דמאן?^מג.

אי נימא אחריות דעלמא!מג.

כל שכן דניחא ליהִ ¿

אלא אחריות דאתיא ליה מחמתיה.!◊מג.

וכי מסלק נפשיה מיניה מי מסתלק?¿◊מג.

ֹ והתניא:▀¿◊מג. בני עיר שנגנב ספר תורה שלהן ־ אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העיר

ואם איתא, ליסלקו בי תרי מינייהו ולידיינוִ ¿מג.

שאני ס"ת, דלשמיעה קאי.!◊מג.

האומר תנו מנה לבני עירי ־ אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העירתא שמע:▀¿◊מג.

אמאי? ליסלקו בי תרי נפשייהו ולידיינוִ ¿מג.

הכא נמי בס"ת.!◊מג.

האומר תנו מנה לעניי עירי ־ אין דנין בדייני אותה העיר, ואין מביאין ראיה מאנשי אותה העירת"ש:▀¿◊מג.

ותסברא? עניים שקלי, דייני מיפסלי?¿¿מג.

ֹ !¿מג. אלא אימא: אין דנין בדייני עניי אותה העיר, ואין מביאין ראיה מעניי אותה העיר

ואמאי? לסתלקו בי תרי נפשייהו ולידיינוִ ¿מג.

הכא נמי בספר תורה.!◊מג.

ואמאי קרי להו עניים?¿מג.

דהכל אצל ספר תורה עניים הן.!מג.

ואיבעית אימא: לעולם כדקתני עניים ממש, ובעניי דראמו עלייהו.!◊מג.

והיכי דמי?¿מג.

אי דקיץ להו!מג.

ליתבו בי תרי מינייהו מאי דקיץ להו ולידיינוִ ¿מג.

הכא במאי עסקינן ־ דלא קיץ להו.!◊מג.

ואב"א: לעולם דקיץ להו, וניחא להו, דכיון דרווח ־ רווח.!◊מג.

ונעשין שומרי שכר זה לזה.▀>מג.

אמאי? שמירה בבעלים היאִ ¿מג:

דאמר ליה: שמור לי היום ואני אשמור לך למחר.רב פפא:!◊מג:

מכר לו בית, מכר לו שדה ־ אין מעיד לו עליה, מפני שאחריותו עליֹותנו רבנן:▀◊מג:
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מכר לו פרה, מכר לו טלית ־ מעיד לו עליה, מפני שאין אחריותו עליו.▀◊מג:

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?^מג:

רב ששת:♦!◊מג:
רישא ־ בראובן שגזל שדה משמעון ומכרה ללוי, ואתא יהודה וקא מערער, דלא ליזיל שמעון לאסהיד 

ליה ללוי, דניחא ליה דהדרא.

וכיון דאסהיד ליה דלוי הוא, היכי מצי מפיק לה מיניה?¿מג:

דאמר: ידענא דהאי ארעא דלאו דיהודה היא.!◊מג:

ובההוא זכותא דקא מפיק לה מלוי ליפקה מיהודהִ ¿מג:

דאמר: השני נוח לי, הראשון קשה הימנו.!◊מג:

!◊מג:
ואי בעית אימא: כגון דאית ליה סהדי למר ואית ליה סהדי למר, ואמור רבנן: ארעא היכא דקיימא 

תיקום.
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