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מח.
מתיב רב הונא בר יהודה:▀¿◊

אחד אומר: גבוה ב' מרדעות, ואחד אומר: שלש ־ עדותן קיימתֹ אחד אומר: ג', ואחד אומר: ה' ־ עדותן 

 ֹ בטלה, ומצטרפין לעדות אחרת

ִ ¿מח. מאי לאו לעדות ממון

הוא ואחר מצטרפין לעדות אחרת של ר"ח, דהוי להו תרי וחד, ואין דבריו של אחד במקום שנים.רבא:!◊מח.

אמר לחנוני: תן לי בדינר פירות כו'.▀>מח.

אימתי? בזמן שהפירות צבורין ומונחין ושניהן עוררין עליהן, אבל הפשילן בקופתו לאחוריו ־ המע"ה.תניא, א"ר יהודה:▀◊מח.

אמר לשולחני: תן לי כו'.▀>מח.

▀◊מח.

וצריכא, אי אשמעינן הא קמייתא, בהך קא אמרי רבנן ־ משום דפירי עבידי דמרקבי, וכיון דמרקבי לא 

משהו ליה, אבל מעות דלא מרקבי ־ אימא מודי ליה לרבי יהודהֹ ואי איתמר בהא, בהא קאמר רבי 

יהודה, אבל בהך אימא מודה להו לרבנן, צריכא.

כשם שאמרו: הפוגמת כתובתה וכו' וכן היתומין לא יפרעו.▀>מח.

ממאן?^מח.

אילימא מלוה!מח.

אבוהון שקיל בלא שבועה ואינהו בשבועה?¿מח.

הכי קאמר: וכן היתומים מן היתומים לא יפרעו אלא בשבועה.▀מח.

▀◊מח.
רב ושמואל דאמרי 

תרוייהו:

לא שנו אלא שמת מלוה בחיי לוה, אבל מת לוה בחיי מלוה ־ כבר נתחייב מלוה לבני לוה שבועה, ואין 

אדם מוריש שבועה לבניו.

שלחוה קמיה דר' אלעזר: שבועה זו מה טיבה?^מח.

יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין.שלח להו:[רבי אלעזר]!◊מח.

שלחוה בימי רבי אמיОמח.

אמר: כולי האי שלחי לה ואזליִ אי אשכחינן בה טעמא, מי לא שלחינן להו?[רבי אמי]Оמח.

[רבי אמי]▀◊מח.
אלא אמר רבי אמי, הואיל ואתא לידן נימא בה מילתא: עמד בדין ומת ־ כבר נתחייב מלוה לבני לוה 

שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו, לא עמד בדין ומת ־ יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין.

אטו בי דינא קא מחייבי ליה שבועה? מעידנא דשכיב לוה איחייב ליה מלוה לבני לוה שבועהִ מתקיף לה רב נחמן:¿מח.

אי איתא לדרב ודשמואל ־ איתא, אי ליתא ־ ליתא.אלא אמר רב נחמן:▀◊מח.

אלמא מספקא ליה¿מח.

▀¿◊מח.
והאמר רב יוסף בר 

מניומי:
עבד רב נחמן עובדא יחלוקוִ 

לדבריו דרבי מאיר קאמר, וליה לא סבירא ליה.!◊מח.

מתה ־ יורשיה מזכירין את כתובתה עד עשרים וחמש שניםִ מתיב רב אושעיא:▀¿◊מח.

הכא במאי עסקינן ־ שנשבעה ומתה.!◊מח.

נשא ראשונה ומתה, נשא שניה ומת הוא ־ שניה ויורשיה קודמין ליורשי הראשונהִ תא שמע:▀¿◊מח.

ה"נ שנשבעה ומתה.!◊מח.

אבל יורשיו משביעין אותה ואת יורשיה ואת הבאין ברשותהִ ת"ש:▀¿◊מח.

לצדדין קתני, אותה באלמנה, ויורשיה בגרושה.רב שמעי':!◊מח.
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ֹ מתיב רב נתן בר הושעיא:▀¿◊מח. יפה כח הבן מכח האב, שהבן גובה בין בשבועה ובין שלא בשבועה, והאב אינו גובה אלא בשבועה

מח:
היכי דמי?^¿

דמת לוה בחיי מלוה!¿◊מח:

שהבן גובה בין בשבועה ובין שלא בשבועה, בשבועה ־ שבועת יורשין, שלא בשבועה ־ כרשב"גִוקתני:▀¿מח:

הא מני? בית שמאי היארב יוסף:!מח:

שטר העומד לגבות כגבוי דמי.דאמרי:[בית שמאי]▀!◊מח:

О◊מח:
[רב חסדא ורבה בר רב 

[ ֹ הונא

איקלע רב נחמן לסורא, עול לגביה רב חסדא ורבה בר רב הונאֹ אמרו ליה: ליתי מר נעקרא להא דרב 

ושמואל

איכפלי ואתאי כל הני פרסי למעקרא להא דרב ושמואל? אלא הבו דלא לוסיף עלה.אמר להו:[רב נחמן]▀◊מח:

כגון מאי?^מח:

הפוגם את שטרו ומת ־ יורשין נשבעין שבועת יורשין ונוטלין.דאמר רב פפא:▀!◊מח:

ההוא דשכיב ושבק ערבאО◊מח:

הא נמי דלא לוסיף עלה הואסבר רב פפא למימר:▀מח:

¿◊מח:
רב הונא בריה דרב 

יהושע לרב פפא:
אטו ערבא לאו בתר יתמי אזיל?

ההוא דשכיב ושבק אחאО◊מח:

הא נמי דלא לוסיף עלה הואסבר רמי בר חמא למימר:▀מח:

מה לי שלא פקדני אבא, ומה לי שלא פקדני אחי.אמר ליה רבא:¿◊מח:

רב חמא:▀◊מח:
השתא דלא איתמר הלכתא לא כרב ושמואל ולא כרבי אלעזר, האי דיינא דעבד כרב ושמואל ־ עבד, 

דעבד כרבי אלעזר ־ עבד.

ֹ רב פפא:▀◊מח: האי שטרא דיתמי, לא מקרע קרעינן ליה ולא אגבויי מגבינן ביה

אגבויי לא מגבינן ביה, דלמא סבירא לן כרב ושמוא�▀מח:

ומקרע לא קרעינן ליה, דהאי דיינא דעבד כרבי אלעזר ־ עבד.▀מח:

Оמח:
ההוא דיינא דעבד כרבי אלעזר, הוה צורבא מרבנן במתיה, אמר ליה: אייתינה איגרתא ממערבא דלית 

הלכתא כרבי אלעזִר אמר ליה: לכי תייתי. אתא לקמיה דרב חמא

האי דיינא דעבד כרבי אלעזר ־ עבד.א"ל:[רב חמא]▀מח:

ואלו נשבעין.▀>מח:

אטו בשופטני עסקינן?¿מח:

הכי קאמר, ואלו נשבעין שלא בטענת ברי אלא בטענת שמא: השותפין והאריסין.!◊מח:

תנא:▀◊מח:
בן בית שאמרו, לא שנכנס ויוצא ברגליו, אלא מכניס לו פועלין ומוציא לו פועלין, מכניס לו פירות 

ומוציא לו פירות.

ומאי שנא הני?¿מח:

משום דמורו בה התירא.!◊מח:

▀◊מח:
רב יוסף בר מניומי אמר 

רב נחמן:
והוא שיש טענה בינייהו שתי כסף.

כמאן? כשמואל¿מח:
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והתני רבי חייא לסיועיה לרבִ [רבי חייא]▀¿◊מח:

אימא: כפירת טענה, כרב.▀◊מח:

חלקו השותפין והאריסין.▀>מח:

מהו לגלגל בדרבנן?איבעיא להו:^◊מח:

ֹ ת"ש:▀¿◊מח: לוה הימנו ערב שביעית, ולמוצאי שביעית נעשה לו שותף או אריס ־ אין מגלגלין

טעמא דלוה הימנו ערב שביעית, דאתיא שביעית אפקעתיה, הא שאר שני שבוע מגלגלין.¿מח:

!◊מח:
לא תימא: הא שאר שני שבוע מגלגלין, אלא אימא: נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית, ולמוצאי 

שביעית לוה הימנו ־ מגלגלין.

ִ הא בהדיא קתני לה:▀¿◊מח: נעשה לו שותף או אריס ערב שביעית, ולמוצאי שביעית לוה הימנו ־ מגלגלין

ש"מ: מגלגלין בדרבנן, ש"מ.▀◊מח:
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