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אי דאית ליה ארעא אחריתי!מה.

עליה דידיה הדרִ ¿מה.

אי דלית ליה ארעא אחריתי!מה.

מאי נפקא ליה מינה?¿מה.

לעולם דלית ליה ארעא אחריתי, דאמר: לא ניחא דליהוי (תהלים ל"ז) לוה רשע ולא ישלם.!◊מה.

סוף סוף לגבי אידך נמי לוה רשע ולא ישלם הואִ ¿מה.

דאמר: להכי זביני לך שלא באחריות.!◊מה.

♦▀◊מה.
מכריז רבא, ואיתימא רב 

פפא

דסלקין לעילא ודנחתין לתתא: האי בר ישראל דזבין ליה חמרא לישראל חבריה, וקא אתי עכו"ם ואניס 

ליה מיניה, דינא הוא דמפצי ליה מיניה

ולא אמרן אלא שאינו מכיר בה שהיא בת חמורו, אבל מכיר בה שהיא בת חמורו ־ לא.▀◊מה.

ולא אמרן אלא דלא אניס ליה לדידיה ולאוכפא, אבל אניס ליה לדידיה ולאוכפא ־ לא.▀◊מה.

אפי' ליכא כל הני ־ לאאמימר:♦▀◊מה.

מאי טעמא?^מה.

מידע ידע דסתם עובד כוכבים אנס הוא, שנא': (תהלים קמ"ד) אשר פיהם דבר שוא וימינם ימין שקר.!◊מה.

אומן אין לו חזקה וכו'.▀>מה.

רבה:♦▀◊מה.
ל"ש אלא שמסר לו בעדים, אבל מסר לו שלא בעדים, מתוך שיכול לומר לו לא היו דברים מעולם, כי 

אמר ־ ליה נמי לקוחה היא בידי ־ מהימן.

ִ אמר ליה אביי:¿מה. אי הכי, אפילו בעדים נמי, מתוך שיכול לומר לו החזרתיו לך, כי אמר ליה לקוחה היא בידי מהימן

אמר ליה רבה:!◊מה.
מי סברת המפקיד אצל חבירו בעדים ־ אינו צריך להחזיר לו בעדים? לא ס"ד, אלא המפקיד אצל חבירו 

בעדים ־ צריך להחזיר לו בעדים.

מה:
מיתיבי אביי:♦▀¿◊

ראה עבדו ביד אומן וטליתו ביד כובס, אומר לו: מה טיבו אצלך? אתה מכרתו לי, אתה נתתו לי במתנה 

־ לא אמר כלום

ֹ ▀¿מה: בפני אמרת לו למוכרו וליתנו לו במתנה ־ דבריו קיימין

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?^¿מה:

רבה:!¿מה:
סיפא ־ ביוצא מתחת ידי אחר, וקאמר ליה אחר: בפני אמרת לו למוכרו ליתנו במתנה, מיגו דאי בעי 

 ֹ א"ל מינך זבנתיה, כי א"ל נמי בפני אמרת לו למוכרו ־ דבריו קיימין ומהימן

קתני מיהת רישא, ראה▀¿מה:

היכי דמי?^¿מה:

אי דאיכא עדים!¿מה:

למה לי ראה? ניתי עדים ונשקולִ ¿¿מה:

אלא לאו דליכא עדים, וכי ראה מיהא תפיס ליהִ !¿◊מה:

לא, לעולם דאיכא עדים, והוא דראה.[רבה]!◊מה:

והא את הוא דאמרת: המפקיד אצל חבירו בעדים ־ צריך לפורעו בעדיםִ [אביי]¿מה:

הדרי בי.אמר ליה:[רבה]!◊מה:

מתיב רבא לסיועי לרבה:▀¿◊מה:

הנותן טליתו לאומן, אומן אומר: שתים קצצת לי, והלה אומר: לא קצצתי לך אלא אחת, כל זמן 

שהטלית ביד אומן ־ על בעה"ב להביא ראיה, נתנה לו בזמנו ־ נשבע ונוטל, עבר זמנו ־ המוציא 

 ֹ מחבירו עליו הראיה

ה"ד?^¿מה:

אי דאיכא עדים!¿מה:
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ליחזי עדים מאי קאמריִ ¿¿מה:
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