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עו.
אותיות מאן דכר שמייהו?¿¿

ֹ [ת"ק]▀!¿עו. חסורי מחסרא והכי קתני: ספינה נקנית במשיכה, ואותיות במסירה

ספינה ואותיות נקנות במשיכה ובשטר.רבי נתן:▀!¿עו.

שטר לספינה למה לי? מטלטלי היאִ ¿¿עו.

ֹ [ת"ק]▀!♦¿◊עו. אלא לאו הכי קתני: ספינה נקנית במשיכה, ואותיות במסירה

ספינה במשיכה, ואותיות בשטר.רבי נתן:▀!♦¿◊עו.

ספינה במשיכה היינו תנא קמִא אלא דרב ושמואל איכא בינייהוִ ¿◊עו.

!◊עו.
לא, דכולי עלמא אי כרב אי כשמואל, ובספינה ־ כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ־ באותיות, והכי קאמר 

ליה ר' נתן לתנא קמא: בספינה ודאי מודינא לךֹ באותיות, אי איכא שטר ־ אין, אי לא ־ לא.

ֹ !עו. ובפלוגתא דהני תנאי

ֹ דתניא:[רבי]♦▀!◊עו. אותיות נקנות במסירה, דברי רבי

בין כתב ולא מסר, בין מסר ולא כתב ־ לא קנה עד שיכתוב וימסור.חכמים:♦▀!◊עו.

במאי אוקימתא? כרבי, ספינה נמי תיקני במסירהִ ¿עו.

ֹ דתניא:[רבי]♦▀¿◊עו. ספינה נקנית במסירה, דברי רבי

לא קנה עד שימשכנה או עד שישכור את מקומהִ חכמים:♦▀¿◊עו.

עו:
לא קשיא: כאן ברשות הרבים, כאן בסימטא.!◊

ֹ ¿עו: במאי אוקימתא להא בתרייתא? ברשות הרבים

▀¿◊עו:
אימא סיפא, וחכמים 

אומרים:
 ֹ לא קנה עד שימשכנה

ואי ברשות הרבים ממאן אוגיר?¿עו:

ותו, משיכה ברשות הרבים מי קניא?¿עו:

▀¿◊עו:
והא אביי ורבא דאמרי 

תרוייהו:

מסירה קונה ברשות הרבים ובחצר שאינה של שניהם, משיכה קונה בסימטא ובחצר שהיא של שניהם, 

והגבהה קונה בכל מקוםִ 

!◊עו:
מאי עד שימשכנה נמי דקאמר, ומאי עד שישכור את מקומה דקאמר? הכי קאמר: עד שימשכנה מרה"ר 

לסימטא, ואם רשות בעלים היא ־ לא קנה עד שישכור את מקומה.

לימא, אביי ורבא דאמרי כרביִ ¿עו:

אי דאמר ליה לך חזק וקני הכי נמי, הכא במאי עסקינן ־ דאמר ליה לך משוך וקנירב אשי:!◊עו:

קפידאמר סבר:[חכמים]!▀♦◊עו:

מראה מקום הוא לו.ומר סבר:[רבי]!▀♦◊עו:

האי מאן דמזבין ליה שטרא לחבריה, צריך למיכתב ליה: קני הוא וכל שעבודא דביה.רב פפא:▀◊עו:

רב אשי:¿◊עו:
אמריתה לשמעתא קמיה דרב כהנא, ואמרית ליה: טעמא דכתב ליה הכי, הא לא כתב ליה הכי ־ לא קני, 

וכי לצור על פי צלוחיתו הוא צריך?

אין, לצור ולצור.אמר לי:[רב כהנא]!◊עו:
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