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קבלן ־ אמרי לה: מעיד, ואמרי לה: אינו מעיד.▀◊מז.

ֹ ▀מז. אמרי לה מעיד, כערב דמי

ואמרי לה אינו מעיד, דניחא ליה דלהוו בידיה תרוייהו, דכי אתי בע"ח מאי דבעי שקיל.▀מז.

רבי יוחנן:▀◊מז.
אומן אין לו חזקה, בן אומן יש לו חזקהֹ אריס אין לו חזקה, בן אריס יש לו חזקהֹ גזלן ובן גזלן אין להן 

חזקה, בן בנו של גזלן יש לו חזקה.

היכי דמי?^מז.

אי אתו בטענתא דאבוהון!מז.

אפילו הנך נמי לאִ ¿מז.

אי דלא אתו בטענתא דאבוהון!מז.

אפילו בן גזלן נמיִ ¿מז.

!◊מז.
לא צריכא, דקא אמרי עדים: בפנינו הודה לו, הנך איכא למימר קושטא קא אמרי, האי אע"ג דאודי נמי 

לא מהימן, כדרב כהנא

אי לאו דאודי ליה, הוה ממטי ליה ולחמריה לשחוור.דאמר רב כהנא:▀!מז.

פעמים שאפילו בן בנו של גזלן נמי אין לו חזקה.רבא:▀◊מז.

היכי דמי?^מז.

כגון דקא אתי בטענתא דאבא דאבוה.!◊מז.

היכי דמי גזלן?^◊מז.

ֹ רבי יוחנן:!◊מז. כגון שהוחזק על שדה זו בגזלנותא

כגון דבית פלוני, שהורגין נפשות על עסקי ממון.רב חסדא:!◊מז.

תנו רבנן:▀◊מז.
אומן אין לו חזקה, ירד מאומנותו ־ יש לו חזקהֹ אריס אין לו חזקה, ירד מאריסותו ־ יש לו חזקהֹ בן 

שחלק, ואשה שנתגרשה ־ הרי הן כשאר כל אדם.

¿מז.
בשלמא בן שחלק איצטריך, סלקא דעתך אמינא אחולי אחיל גביה, קמ"ל דלאֹ אלא אשה שנתגרשה 

פשיטאִ 

לא צריכא, במגורשת ואינה מגורשת, וכדרבי זירא!מז.

מז:
◊!▀

דאמר ר' זירא אמר ר' 

ירמיה בר אבא אמר 

שמואל:

כל מקום שאמרו חכמים מגורשת ואינה מגורשת ־ בעלה חייב במזונותיה.

רב נחמן, אמר לי הונא:▀◊מז:
ֹ . גזלן שהביא ראיה ־ אין ראייתו ראיה, ואין  כולן שהביאו ראיה ־ ראייתן ראיה, ומעמידין שדה בידן

מעמידין שדה בידו.

מאי קמ"ל?¿מז:

לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית ־ מקחו בטלִ תנינא:▀¿◊מז:

לאפוקי מדרב, דאמר רב: לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקני, אבל בשטר קנה, קמ"ל כדשמואל[רב]♦▀!מז:

דאמר: אף בשטר נמי לא קנה עד שיכתוב אחריות נכסים.[שמואל]♦▀!◊מז:

▀◊מז:
רב ביבי מסיים בה 

משמיה דרב נחמן:

קרקע אין לו, אבל מעות יש לֹו בד"א ־ שאמרו עדים בפנינו מנה לו, אבל אמרו עדים, בפנינו הודה לו ־ 

לא

אי לאו דאודי ליה, הוה ממטי ליה לדידיה ולחמריה לשחוור.כדרב כהנא, דאמר:▀▀מז:

ֹ רב הונא:▀◊מז: תליוהו וזבין ־ זביניה זביני

מ"ט?^▀

כל דמזבין איניש, אי לאו דאניס לא הוה מזבין, ואפילו הכי זביניה זביני.!▀◊

ודילמא שאני אונסא דנפשיה מאונסא דאחריניִ ¿מז:
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אלא כדתניא:▀!◊מז:
(ויקרא א') יקריב אותו ־ מלמד שכופין אותו, יכול בעל כרחו? תלמוד לומר: לרצונו, הא כיצד? כופין 

אותו עד שיאמר רוצה אני.
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