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הואי ההיא ארעא דהוה מיקרי דבי בר סיסיןО¿ל.

ֹ О¿ל. אמר ליה: הא לאו דבי בר סיסין היא, ואיקרויי הוא דמיקריא דבי בר סיסין

אתו לקמיה דרב נחמן, אוקמא בידא דלוקח.[רב נחמן]♦▀¿ל.

דינא הכי? המוציא מחבירו עליו הראיה.א"ל רבא:♦▀¿ל.

ִ ¿ל. קשיא דרבא אדרבא, קשיא דרב נחמן אדרב נחמן

ֹ !◊ל. דרבא אדרבא לא קשיא: התם מוכר קאי בנכסיה, הכא לוקח קאי בניכסיה

!◊ל.

דרב נחמן אדרב נחמן נמי לא קשיא: כיון דאמר ליה דבי בר סיסין ומיקריא דבי בר סיסין, עליה דידיה 

רמיא לגלויי דלאו דבי בר סיסין היא, אבל הכא לא יהא אלא דנקיט שטרא, מי לא אמרינן ליה: קיים 

שטרך וקום בניכסי?

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ביתא?Оל.

א"ל: מינך זבנתיה ואכלתיה שני חזקה.Оל.

אמר ליה: בשוקי בראי הואיО◊ל.

אמר ליה: והא אית לי סהדי דכל שתא הוה אתית תלתין יומיִ Оל.

ֹ Оל. א"ל: תלתין יומי בשוקאי הוה טרידנא

עביד איניש דכל תלתין יומי טריד בשוקא.רבא:▀◊ל.

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא?Оל.

אמר ליה: מפלניא זבינתה דאמר לי דזבנה מינך.О◊ל.

ֹ О◊ל. אמר ליה: את לאו קא מודית דהאי ארעא דידי היא, ואת לא זבינתה מינאי? זיל לאו בעל דברים דידי את

דינא קאמר ליה.רבא:▀◊ל:

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא?Оל:

אמר ליה: מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה.О◊ל:

אמר ליה: פלניא גזלנא הואО◊ל:

ִ О◊ל: אמר ליה: והא אית לי סהדי דאתאי אימלכי בך, ואמרת לי זיל זבין

אמר ליה: השני נוח לי, הראשון קשה הימנֹוО◊ל:

דינא קאמר ליה.רבא:▀◊ל:

ִ ¿◊ל: כמאן? כאדמון

העורר על השדה וחתום עליה בעד ־ אדמון אומר: השני נוח לי, הראשון קשה הימנֹודתנן:[אדמון]♦▀¿ל:

איבד את זכותוִ חכמים♦▀¿ל:

אפילו תימא רבנן, התם עבד ליה מעשה, אבל הכא דבורא עביד איניש דמיקרי ואמר.!◊ל:

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא?Оל:

אמר ליה: מפלניא זבינתה ואכלתיה שני חזקה.Оל:

אמר ליה: פלניא גזלנא הואОל:

אמר ליה: והא אית לי סהדי דאתית באורתא ואמרת לי זבנה ניהליִ О◊ל:

ֹ Оל: א"ל: אמינא איזבון דינאי

עביד איניש דזבין דיניה.רבא:▀◊ל:

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא?Оל:

אמר ליה: מפלניא זבינא ואכלתיה שני חזקה.Оל:
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אמר ליה: והא נקיטנא שטרא דזבני ליה מיניה הא ארבעי שניִ О◊ל:

א"ל: מי סברת שני חזקה תלת שני קא אמינא? שני חזקה טובא קא אמינאִ Оל:

עבידי אינשי דקרו לשני טובא שני חזקה.רבא:▀◊ל:

וה"מ דאכלה שבע, דקדים חזקה דהאי לשטרא דהך, אבל שית ־ אין לך מחאה גדולה מזו.▀◊ל:
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