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תדע, דכתיב: (ירמיהו ל"ב) ונתתם בכלי חרש למען יעמדו ימים רביםִ ■¿כט.

שתא קמייתא מחיל איניש, תרתי מחיל, תלת לא מחיל.אלא אמר רבא:!▀◊כט.

אלא מעתה, כי הדרא ארעא, תיהדר לבר מפיריאמר ליה אביי:¿כט.

הדרא ארעא והדרי פיריִ אלמה אמר רב נחמן▀¿כט.

שתא קמייתא לא קפיד איניש, תרתי לא קפיד, תלת קפיד.אלא אמר רבא:!▀◊כט.

א"ל אביי:¿כט.
אלא מעתה, כגון הני דבי בר אלישיב דקפדי אפילו אמאן דחליף אמיצרא דידהו, הכי נמי דלאלתר הוי 

חזקהִ 

וכי תימא הכי נמי!כט.

ִ ¿כט. אם כן, נתת דבריך לשיעורין

שתא קמייתא מיזדהר איניש בשטריה, תרתי ותלת מיזדהר, טפי לא מיזדהר.אלא אמר רבא:!▀◊כט.

אלא מעתה, מחאה שלא בפניו לא תיהוי מחאה, דאמר ליה: אי מחית באפאי הוה מיזדהרנא בשטראיִ אמר ליה אביי:¿כט.

דאמר ליה: חברך חברא אית ליה, וחברא דחברך חברא אית ליה.!◊כט.

שלש שנים שאמרו, הוא שאכלן רצופות.רב הונא:▀◊כט.

מאי קמ"ל?¿כט.

חזקתן שלש שנים מיום ליוםִ תנינא:▀¿כט.

מהו דתימא, מיום ליום לאפוקי מקוטעות, ולעולם אפילו מפוזרות, קמ"ל.!◊כט.

ומודי רב הונא, באתרי דמוברי באגי.רב חמא:▀◊כט.

פשיטאִ ¿כט.

!כט.

לא צריכא, דאיכא דמובר ואיכא דלא מובר, והאי גברא מוברה, מהו דתימא א"ל: אם איתא דדידך הואי 

איבעי לך למיזרעה, קמ"ל דאמר ליה: חדא ארעא בכוליה באגא לא מצינא לינטרֹ ואי נמי, בהכי ניחא 

לי, דעבדא טפי.

ֹ תנן:▀¿>כט. חזקת הבתים

והא בתים ־ דביממא ידעי, בליליא לא ידעיִ ¿כט.

מאן מסהיד אבתים? שיבבי, שיבבי מידע ידעי ביממא ובליליא.אביי:!◊כט.

כגון דאתו בי תרי ואמרי: אנן אגרינן מיניה, ודרינן ביה תלת שנין ביממא ובליליא.רבא:!◊כט.

הני נוגעין בעדותן הן, דאי לא אמרי הכי, אמרינן להו: זילו הבו ליה אגר ביתא להאיִ רב יימר לרב אשי:¿כט.

דייני דשפילי דייני הכי, מי לא עסקינן כגון דנקיטי אגר ביתא ואמרי: למאן ליתביה?א"ל:[רב אשי]!כט.

ואי טעין ואמר: ליתו תרי סהדי לאסהודי ליה דדר ביה תלת שני ביממא ובליליא, טענתיה טענה.מר זוטרא:▀◊כט.

ברוכלין המחזירין בעיירות, דאע"ג דלא טען ־ טענינן ליה אנן.ומודי מר זוטרא:▀◊כט:

בחנותא דמחוזא ־ דליממא עבידא, לליליא לא עבידא.ומודה רב הונא:▀◊כט:

О◊כט:
[רמי בר חמא ורב עוקבא 

בר חמא]

רמי בר חמא ורב עוקבא בר חמא זבון ההיא אמתא בהדי הדדי, מר אישתמש בה ראשונה שלישית 

 ֹ וחמישית, ומר אישתמש בה שניה רביעית וששית

נפק ערער עילוה, אתו לקמיה דרבאОכט:

אמר להו:[רבא]▀◊כט:
מאי טעמא עבדיתו הכי? כי היכי דלא תחזקו אהדדי, כי היכי דלדידכו לא הוי חזקה, לעלמא נמי לא הוי 

חזקה.

ולא אמרן אלא דלא כתוב עיטרא, אבל כתוב עיטרא ־ קלא אית ליה.▀◊כט:

אכלה כולה חוץ מבית רובע ־ קנה כולה חוץ מבית רובע.רבא:▀◊כט:

▀◊כט:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
ולא אמרן אלא דבר זריעה היא, אבל לאו בר זריעה היא ־ קני לה אגב ארעא.
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¿כט:
מתקיף לה רב ביבי בר 

אביי:

אלא מעתה, צונמא במה יקנה? אלא באוקומי בה חיותא ומשטחא בה פירי, ה"נ איבעי ליה לאוקומי בה 

חיותא, אי נמי משטחא בה פירי.

ההוא דאמר ליה לחבריה: מאי בעית בהאי ביתא?Оכט:

אמר ליה: מינך זבינתיה ואכלית שני חזקהОכט:

ֹ О◊כט: א"ל: אנא בשכוני גוואי הואי

אתא לקמיה דרב נחמן, אמר ליה: זיל ברור אכילתך.[רב נחמן]♦▀◊כט:

הכי דינא? המוציא מחבירו עליו הראיה.אמר ליה רבא:♦▀◊כט:

ֹ ¿◊כט: ורמי דרבא אדרבא, ורמי דרב נחמן אדרב נחמן

דההוא דא"ל לחבריה: כל נכסי דבי בר סיסין מזבינא לךО¿כט:
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