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סתמא מאי?איבעיא להו:^◊מא.

לא חיישינןרבינא:▀!♦מא.

חיישינן.רב אשי:▀!♦מא.

והלכתא: חיישינן.▀◊מא.

כל חזקה שאין עמה טענה ־ אינה חזקה.▀ממא.

כיצד?^◊מא.

ֹ !◊מא. אמר לו: מה אתה עושה בתוך שלי? והוא אמר לו: שלא אמר לי אדם דבר מעולם ־ אינה חזקה

שמכרת לי, שנתת לי במתנה, אביך מכרה לי, אביך נתנה לי במתנה ־ הרי זו חזקה.!◊מא.

והבא משום ירושה ־ אינו צריך טענה.▀מא.

פשיטאִ ¿גמא.

!◊מא.

מהו דתימא: האי גברא מיזבן זבנה ליה האי ארעא, ושטרא הוה ליה ואירכס, והאי דקאמר הכי, סבר: 

אי אמינא מיזבן זבנה לי האי ארעא, אמרי לי אחוי שטרך, הלכך לימא ליה אנן: דלמא שטרא הוה לך 

ואירכס, כגון זה (משלי ל"א) פתח פיך לאלם הוא, קמ"ל.

ֹ [רב ענן]О◊מא. (ענ"ב סימן) רב ענן שקל בידקא בארעיה, אזל הדר גודא בארעיה דחבריה

אתא לקמיה דרב נחמןОמא.

זיל הדר.א"ל:[ר"נ]▀◊מא.

והא אחזיקי ליִ [רב ענן]¿מא.

כמאן? כר' יהודה ור' ישמעאלאמר ליה:[ר"נ]!מא.

▀!◊מא.
דאמרי[ר' יהודה ור' 

ישמעאל]
כל בפניו לאלתר הוי חזקה

לית הלכתא כוותייהו.▀!◊מא.

והא אחיל, דאתא וסייע בגודא בהדאיִ א"ל:[רב ענן]¿מא.

מחילה בטעות היא, את גופך אי הוה ידעת לא עבדת, כי היכי דאת לא הוה ידעת, הוא נמי לא הוה ידע.אמר ליה:[ר"נ]!◊מא.

רב כהנא שקל בידקא בארעיה, אזל הדר גודא בארעא דלא דידיה[רב כהנא]О◊מא.

ֹ Оמא. אתא לקמיה דרב יהודה

אזיל אייתי תרי סהדי, חד אמר: תרתי אוצייתא עאל, וחד אמר: תלת אוצייתא עאלОמא.

זיל שלים תרתי מגו תלת.[רב יהודה]▀◊מא.

כמאן?א"ל:[רב כהנא]^מא.

ֹ !מא. כרבי שמעון בן אלעזר

▀!◊מא:
דתניא, ר' שמעון בן 

אלעזר:

לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים, שאחת אומרת מנה ואחת אומרת מאתים ־ שיש 

בכלל מאתים מנה, על מה נחלקו? על כת אחת, שאחד אומר מנה ואחד אומר מאתים

נחלקה עדותןשבית שמאי אומרים:♦▀!מא:

יש בכלל מאתים מנה.ובית הלל אומרים:♦▀!מא:

והא מייתינא לך איגרתא ממערבא דאין הלכה כר' שמעון בן אלעזרִ א"ל:[רב כהנא]¿◊מא:

לכי תיתי.א"ל:[רב יהודה]!◊מא:

ההוא גברא דדר בקשתא בעיליתא ארבע שני, אתא מארי דביתא אשכחיה, א"ל: מאי בעית בהאי ביתא?О◊מא:

ֹ Оמא: א"ל: מפלניא זבינתה דזבנה מינך

אתא לקמיה דר' חייא, א"ל: אי אית לך  דזבנת מיניה ואפי' חד יומא ־ אוקימנא לה בידך, ואי לא ־ לא.[ר' חייא]▀◊מא:
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הוה יתיבנא קמיה דחביבי, ואמרי ליה: וכי אין אדם עשוי ליקח ולמכור בלילה?רב:¿מא:

וחזיתיה לדעתיה, אי א"ל: קמאי דידי זבנה מינך ־ מהימן, מיגו דאי בעי א"ל: אנא זבנתה מינך.[רב-ר' חייא]▀◊מא:

ֹ רבא:▀■◊מא: כוותיה דר' חייא מסתברא, דקתני: הבא משום ירושה ־ אינו צריך טענה

טענה הוא דלא בעי, הא ראיה בעי.▀■מא:

ודלמא לא ראיה בעי ולא טענה בעיִ ¿◊מא:

ואיבעית אימא: שאני לוקח, דלא שדי זוזי בכדי.¿◊מא:

איבעיא להו: נראה בו, מאי?^◊מא:

ֹ אביי:!◊מא: היא היא

עביד איניש דסיאר ארעיה ולא זבין.רבא:!◊מא:

שלשה לקוחות מצטרפין.[רב]▀◊מא:

וכולם בשטר.רב:▀◊מא:

למימרא, דסבר רב: שטר אית ליה קלא, ועדים לית להו קלא▀מא:

המוכר שדה בעדים ־ גובה מנכסים משועבדיםִ והאמר רב:▀¿◊מא:

התם, לקוחות אינהו אפסידו אנפשייהו.!◊מא:
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