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אלא לאו דליכא עדים, וקתני: אומן מהימן מיגו דאי בעי א"ל לקוחה היא בידי, מהימן נמי אאגריהִ !¿◊מו.

לא, לעולם דליכא עדים, והוא דלא ראה.!◊מו.

ֹ מתיב ר"נ בר יצחק:▀¿◊מו. אומן אין לו חזקה

אומן הוא דאין לו חזקה, הא אחר יש לו חזקה▀¿מו.

ה"ד?^¿מו.

אי דאיכא עדים!¿מו.

אחר אמאי יש לו חזקה?¿¿מו.

אלא לאו דליכא עדים!¿◊מו.

אומן אין לו חזקהוקתני:▀¿מו.

תיובתא דרבִה תיובתא.▀◊מו.

נתחלפו לו כלים בכלים בבית האומן ־ הרי זה ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלות"ר:▀◊מו.

בבית האבל או בבית המשתה ־ הרי זה לא ישתמש בהן עד שיבא הלה ויטול את שלו.▀◊מו.

מאי שנא רישא ומאי שנא סיפא?¿מו.

הוה יתיבנא קמיה דחביבי, ואמר לי: וכי אין אדם עשוי לומר לאומן מכור לי טליתי?רב:[ר' חייא]!◊מו.

לא שנו אלא הוא, אבל אשתו ובניו ־ לא.רב חייא בריה דר"נ:▀◊מו.

והוא נמי ־ לא אמרן אלא דא"ל טלית סתם, אבל טליתך ־ לא, האי לאו טלית דידיה הוא.▀◊מו.

א"ל אביי לרבא:О◊מו.
תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא מאי עבדיֹ א"ל: הב לי סרבלאי, לא היו דברים מעולם. הא אית לי סהדי 

דחזיוה גבִך אמר ליה: ההוא אחרינא הוה. אפקיניה ונחזינהִו אמר ליה: איברא, לא מפיקנא ליה.

שפיר קאמר ליה, ראה תניא.רבא:▀מו.

מו:
רב אשי:▀◊

ואי חכים ־ משוי ליה ראה, דאמר ליה: אמאי תפיסת ליה, לאו משום דאית לך גבאי? השתא אפקינהו 

ושימינהו, שקול את דידך ואשקול אנא דידי.

▀◊מו:
רב אחא בריה דרב אויא 

לרב אשי:
מצי א"ל: לא צריכנא לשומא דידך, כבר שמוה קמאי דקמך.

אריס אין לו חזקה.▀>מו:

אמאי? עד האידנא פלגא והשתא כולהִ ¿מו:

באריסי בתי אבות.ר' יוחנן:!◊מו:

ֹ רב נחמן:▀◊מו: אריס שהוריד אריסין תחתיו ־ יש לו חזקה

מאי טעמא?^מו:

דלא עביד אינש דנחתי אריסי לארעיה ושתיק.!מו:

ֹ ר' יוחנן:▀◊מו: אריס שחלק לאריסין ־ אין לו חזקה

מאי טעמא?^מו:

אימור הרמניא בעלמא שויוה.!מו:

^מו:
שלח ליה ר"נ בר רב 

חסדא לר"נ בר יעקב:
ילמדנו רבינו: אריס מעיד או אינו מעיד?

הוה יתיב רב יוסף קמיה, אמר ליה, הכי אמר שמואל: אריס מעיד.[שמואל]!◊מו:

אינו מעידִ והתניא:▀¿מו:

לא קשיא: הא דאיכא פירא בארעא, והא דליכא פירא בארעא.!◊מו:

(עמלק סימן)תנו רבנן:◊מו:
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◊▀ ֹ ערב מעיד ללוה, והוא דאית ליה ארעא אחריתי

ֹ ▀◊מו: מלוה מעיד ללוה, והוא דאית ליה ארעא אחריתי

ֹ ▀◊מו: לוקח ראשון מעיד ללוקח שני, והוא דאית ליה ארעא אחריתי
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