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א"ל:[אביי]▀◊

לקוחה בידי לא מצית אמרת, דהא איכא עלה קלא דארעא דיתמי היא, אלא זיל אהדרה ניהלייהו, וכי 

גדלי יתמי אשתעי דינא בהדייהו.

קריביה דרב אידי בר אבין שכיב ושבק דיקלא[רב אידי בר אבין]О◊לג.

רב אידי בר אבין אמר: אנא קריבנא טפי, וההוא גברא אמר: אנא קריבנא טפיОלג.

לסוף אודי ליה דאיהו קריב טפי, אוקמה רב חסדא בידיה.[רב חסדא]▀◊לג.

ליהדר לי פירי דאכל מההוא יומא עד השתאא"ל:[רב אידי בר אבין]Оלג.

זה הוא שאומרים עליו אדם גדול הוא? אמאן קא סמיך מר? אהאי, הא קאמר: דאנא מקרבנא טפי.אמר:[רב חסדא]♦▀◊לג.

אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, כיון דאודי ־ אודי.[אביי ורבא]♦▀◊לג.

זה אומר של אבותי וזה אומר של אבותיО◊לג:

האי אייתי סהדי דאבהתיה הוא, והאי אייתי סהדי דאכל שני חזקהО◊לג:

מה לו לשקר? אי בעי א"ל: מינך זבינתה ואכלתיה שני חזקה.רב חסדא:♦▀◊לג:

אביי ורבא לא סבירא להו הא דרב חסדא, מה לי לשקר במקום עדים לא אמרינן.[אביי ורבא]♦▀◊לג:

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא ?О◊לג:

אמר ליה: מינך זבני ואכלתיה שני חזקהО◊לג:

ֹ О◊לג: אזל אייתי סהדי דאכלה תרתי שני

הדרא ארעא והדרי פירי.רב נחמן:▀◊לג:

אם טען ואמר לפירות ירדתי ־ נאמןרב זביד:▀◊לג:

[רב יהודה]▀◊לג:

לאו מי אמר רב יהודה: האי מאן דנקיט מגלא ותובליא, ואמר: איזיל איגדריה לדיקלא דפלניא דזבניה 

ניהלי ־ מהימן? לא חציף איניש דגזר דיקלא דלאו דיליה, הכא נמי לא חציף איניש למיכל פירי דלאו 

דיליה.

אי הכי, ארעא נמיִ ¿לג:

ארעא, אמרינן ליה: אחוי שטרך.!לג:

אי הכי, פירי נמיִ ¿לג:

שטרא לפירי לא עבדי אינשי.!◊לג:

ההוא דאמר לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא?О◊לג:

א"ל: מינך זבנית ואכלתיה שני חזקהО◊לג:

ֹ О◊לג: אייתי חד סהדא דאכלה תלת שני

♦▀◊לג:
סבור רבנן קמיה דאביי 

למימר:
 ֹ היינו נסכא דרבי אבא

Оלג:
דההוא גברא דחטף נסכא מחבריה, אתא לקמיה דרבי אמי, הוה יתיב ר' אבא קמיה, אייתי חד סהדא 

 ֹ דמיחטף חטפא מיניה, אמר ליה: אין, חטפי ודידי חטפי
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