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ה.
◊О

רוניא, אקפיה רבינא מארבע רוחותיו. א"ל: הב לי כמה דגדרי, לא יהיב ליה. הב לי לפי קנים בזול, לא 

יהיב ליה. הב לי אגר נטירותא, לא יהיב ליה.

Оה.
יומא חד הוה קא גדר דיקלי, אמר ליה לאריסיה: זיל שקול מניה קיבורא דאהיני. אזל לאתויי, רמא ביה 

קלא,

גלית דעתך דמינח ניחא לך, לא יהא אלא עיזא בעלמא, מי לא בעי נטירותא?א"ל: [רבינא]Оה.

עיזא בעלמא לאו לאכלויי בעיא.א"ל: [רוניא]Оה.

ולא גברא בעית דמיכלי לה?א"ל: [רבינא]Оה.

אתא לקמיה דרבא, א"ל: זיל פייסיה במאי דאיפייס, ואי לא, דאיננא לך דינא כר"ה אליבא דרבי יוסי.[רבא]Оה.

ֹ О◊ה. רוניא זבן ארעא אמיצרא דרבינא, סבר רבינא לסלוקי משום דינא דבר מצרא

Оה.

א"ל רב ספרא

בריה דרב ייבא

לרבינא:

אמרי אינשי: ארבעה לצלא, ארבעה לצללא.

▀מה.
כותל חצר שנפל ־ מחייבין אותו לבנותו עד ארבע אמותֹ בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן. מד' 

אמות ולמעלן ־ אין מחייבין אותו.

▀◊ה.
סמך לו כותל אחר, אע"פ שלא נתן עליו את התקרה ־ מגלגלין עליו את הכ� בחזקת שלא נתן, עד 

שיביא ראיה שנתן.

הקובע זמן לחבירו, ואמר לו פרעתיך בתוך זמני ־ אינו נאמן, ולואי שיפרע בזמנו.ריש לקיש:♦▀גה.

עביד איניש דפרע בגו זימניה, זימנין דמתרמו ליה זוזי, אמר: איזיל איפרעיה כי היכי דלא ליטרדן.אביי ורבא:♦▀◊ה.

ֹ תנן:▀¿◊ה: בחזקת שנתן, עד שיביא ראיה שלא נתן

היכי דמי?^¿ה:

אילימא דאמר ליה: פרעתיך בזמני!¿ה:

ִ ¿¿ה: פשיטא, בחזקת שנתן

אלא לאו דאמר ליה: פרעתיך בתוך זמני,▀!¿ה:

אלמא עביד איניש דפרעיה בתוך זמניהִ ▀¿ה:

שאני הכא, דכל שפא ושפא זימניה הוא.!ה:

ֹ ת"ש:▀¿◊ה: בחזקת שלא נתן, עד שיביא ראיה שנתן

היכי דמי?^¿ה:

אילימא דאמר ליה: פרעתיך בזמני!¿ה:

אמאי לא?¿ה:

אלא לאו דאמר ליה: פרעתיך בתוך זמני,!¿ה:

אלמא לא עביד איניש דפרע בגו זימניהִ ▀¿ה:

שאני הכא, דאמר: מי יימר דמחייבו לי רבנן.!ה:

♦▀ה:
רב פפא ורב הונא

בריה דרב יהושע:
עבדי כאביי ורבא.

עבד כר"ל.מר בר רב אשי:♦ה:

ֹ ▀◊ה: והלכתא כר"ל, ואפילו מיתמי

▀◊ה:
ואע"ג דאמר מר: הבא ליפרע מנכסי יתומים ־ לא יפרע אלא בשבועה, חזקה לא עביד איניש דפרע בגו 

זימניה.

איבעיא להו:^ה:
תבעו לאחר זמן, ואמר לו פרעתיך בתוך זמני, מהו? מי אמרינן: במקום חזקה אמרינן מה לי 

לשקר,דילמא במקום חזקה לא אמרינן מה לי לשקר?
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