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קעג.
כשם שאין מוציאין שטר חוב זה על זה ־ כך אין מוציאין על אחריםואלא הא דתניא:▀¿◊

במאי קמיפלגי?¿קעג.

באותיות נקנות במסירה קמיפלגי!קעג.

אותיות נקנות במסירהתנא דידן סבר:♦▀!◊קעג.

אין אותיות נקנות במסירה.ותנא ברא סבר:♦▀!◊קעג.

ואי בעית אימא: דכולי עלמא ־ אותיות נקנות במסירה, והכא בצריך להביא ראיה קא מיפלגי!◊קעג.

אין צריך להביא ראיהתנא דידן סבר:♦▀!קעג.

צריך להביא ראיה.ותנא ברא סבר:♦▀!קעג.

אותיות נקנות במסירה ־ אביי אמר: צריך להביא ראיהדאיתמר:[אביי]♦▀◊קעג.

אינו צריך להביא ראיה.רבא:♦▀◊קעג.

מנא אמינא לה?אביי:▀◊קעג.

ֹ דתניא:▀▀◊קעג. אחד מן האחין שהשטר חוב יוצא מתחת ידו ־ עליו להביא ראיה

מאי לאו הוא הדין לאחריני.▀קעג.

שאני אחין, דשמטו מהדדי.ורבא אמר:¿◊קעג.

מנא אמינא לה?איכא דאמרי, אמר רבא:▀◊קעג.

אחד מן האחין שהשטר חוב יוצא מתחת ידו ־ עליו להביא ראיהֹ אחין הוא דשמטו מהדדידתניא:▀▀◊קעג.

אבל אחריני לא.▀קעג.

ואביי?¿קעג.

[אביי]!◊קעג.
אחין איצטריכא ליה, סלקא דעתך אמינא: כיון דשמטו מהדדי ־ אימא מיזדהר זהירי ולא צריכי להביא 

ראיה, קמ"ל.

כשם שמוציאין הן שטר חוב על אחרים ־ כך מוציאין זה על זהואלא הא דתניא:▀¿◊קעג.

במאי קמיפלגי?¿קעג.

בכותבין שטר ללוה ואע"פ שאין מלוה עמו קמיפלגי!◊קעג.

תנא דידן סבר:♦▀!◊קעג.

כותבין שטר ללוה ואף על פי שאין מלוה עמו, זימנין דאזיל לגבי ספרא וסהדי, ואמר להו: כתבו לי 

שטרא, דבעינן למיזף מיוסף בן שמעון חברי, ובתר דכתבי וחתמי ליה, נקיטא ליה ואמר ליה: הב לי 

 ֹ מאה דיזפת מינאי

אין כותבין שטר ללוה עד שיהא מלוה עמו.תנא ברא סבר:♦▀!◊קעג.

נמצא לאחד בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון פרוע ־ שטרות שניהם פרועין וכו'.▀>קעג.

טעמא דנמצא, הא לא נמצא ־ מצי מפיק▀קעג.

ִ ▀¿◊קעג. והאנן ולא אחר יכול להוציא עליהן שטר חוב תנן

במשולשין.רבי ירמיה:!◊קעג.

ונחזי תברא בשמא דמאן דכתיבִ ¿קעג.
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במשולשין בשטר ואין משולשין בשובר.רב הושעיא:!◊קעג.

הכי קאמר: נמצא ללוה בין שטרותיו שטרו של יוסף בן שמעון עלי פרוע ־ שטרות שניהם פרועין.אביי:!◊קעג.

כיצד יעשו? ישלשו כו'.▀◊>קעג.

אם היו שניהם כהנים ־ יכתבו דורות.תנא:▀◊קעג.

קעג.
מ

▀ ֹ האומר לבנו שטר בין שטרותי פרוע ואיני יודע אי זהו ־ שטרות כולן פרועין

נמצא לאחד שם שנים ־ הגדול פרוע, והקטן אינו פרוע.▀קעג.

קעג.
ג

ֹ , חוב לך בידי פרוע ־ שטרות כולן פרועין.רבא:▀◊ שטר לך בידי פרוע ־ הגדול פרוע, והקטן אינו פרוע

אלא מעתה, שדי מכורה לך ־ שדה גדולה מכורה לו, שדה שיש לי מכורה לך ־ כל שדותיו מכורין לוִ רבינא לרבא:¿◊קעג.

התם יד בעל השטר על התחתונה.!◊קעג.

קעג.
מ

[ת"ק]▀
המלוה את חבירו על ידי ערב ־ לא יפרע מן הערב, ואם אמר לו על מנת שאפרע ממי שארצה ־ יפרע 

 ֹ מן הערב

קעג:
אם יש נכסים ללוה ־ בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב.רשב"ג:▀

▀◊קעג:
וכן היה רבן שמעון בן 

גמליאל אומר:

הערב לאשה בכתובתה, והיה בעלה מגרשה ־ ידירנה הנאה, שמא יעשו קנוניא על נכסים של זה ויחזיר 

את אשתו.

קעג:
ג

מאי טעמא?¿

!◊קעג:
רבה ורב יוסף דאמרי 

תרוייהו:
גברא אשלימת לי, גברא אשלימי לך.

האי דינא דפרסאיִ מתקיף לה רב נחמן:¿◊קעג:

אדרבה, בתר ערבא אזליִ ¿קעג:

אלא, בי דינא דפרסאי דלא יהבי טעמא למילתייהוִ ¿קעג:

מאי לא יפרע מן הערב? לא יתבע ערב תחלה.אלא אמר רב נחמן:!◊קעג:

תניא נמי הכי:▀◊קעג:
המלוה את חבירו על ידי ערב ־ לא יתבע ערב תחלה, ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה ־ יתבע 

ערב תחלה.

מנין לערב דמשתעבד? דכתיב: (בראשית מ"ג) אנכי אערבנו מידי תבקשנו.רב הונא:▀◊קעג:

הא קבלנות היא, דכתיב: (בראשית מ"ב) תנה אותו על ידי ואני אשיבנוִ מתקיף לה רב חסדא:¿◊קעג:

אלא אמר רבי יצחק:▀◊קעג:

מהכא: (משלי כ') לקח בגדו כי ערב זר ובעד נכריה חבלהֹו ואומר: (משלי ו') בני אם ערבת לרעך 

תקעת לזר כפיך, נוקשת באמרי פיך נלכדת באמרי פיך, עשה זאת אפוא בני והנצל כי באת בכף רעך 

לך התרפס ורהב רעיך, אם ממון יש לו בידך ־ התר לו פיסת יד, ואם לאו ־ הרבה עליו ריעים.

ערב דמשתעבד ־ מחלוקת ר' יהודה ור' יוסיאמימר:▀◊קעג:

לרבי יוסי דאמר: אסמכתא קניא ־ ערב משתעבד[רבי יוסי]▀▀◊קעג:

לר' יהודה דאמר: אסמכתא לא קניא ־ ערב לא משתעבד.[רבי יהודה]▀▀◊קעג:

הא מעשים בכל יום, דאסמכתא לא קניא וערב משתעבדִ רב אשי לאמימר:¿קעג:

בההוא הנאה דקא מהימן ליה ־ גמר ומשתעבד נפשיה.אלא אמר רב אשי:▀◊קעג:

ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה כו'.▀>קעג:

▀◊קעג:
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
לא שנו אלא שאין נכסים ללוה, אבל יש נכסים ללוה ־ לא יפרע מן הערב.
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▀¿◊קעג:
והא מדקתני סיפא, רבן 

שמעון בן גמליאל:
אם יש נכסים ללוה ־ בין כך ובין כך לא יפרע מן הערב

מכלל דתנא קמא סבר: לא שנא הכי ולא שנא הכיִ ▀¿קעג:

♦▀!◊קעג:
חסורי מחסרא והכי 

קתני: [ת"ק]

המלוה את חבירו על ידי ערב ־ לא יפרע מן הערב, ואם אמר על מנת שאפרע ממי שארצה ־ יפרע מן 

ֹ , במה דברים אמורים ־ בשאין נכסים ללוה, אבל יש נכסים ללוה ־ לא יפרע מן הערבֹ וקבלן, אף  הערב

 ֹ על פי שיש נכסים ללוה ־ יפרע מן הקבלן
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