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ש"מ בעינן צבורים בהִ ¿כז.

שאני התם, כי היכי דלא ליטרחינהו.!◊כז.

▀¿◊כז.
ת"ש: דאמר רבא בר 

יצחק אמר רב:

שני שטרות הן: זכו בשדה זו לפלוני וכתבו לו את השטר ־ חוזר בשטר ואינו חוזר בשדה, ע"מ שתכתבו 

 ֹ לו את השטר ־ חוזר בין בשטר בין בשדה

▀¿◊כז.
רב חייא בר אבין אמר רב 

הונא:
שלשה שטרות הן: תרי הא דאמרן, אידך ־ אם קדם מוכר וכתב לו את השטר

כותבים שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו, כיון שהחזיק עמו בקרקע ־ נקנה שטר בכל מקום שהואכאותה ששנינו:▀▀¿◊כז.

שמע מינה לא בעינן צבורים בהִ ¿◊כז.

שאני שטר, דאפסירא דארעא הוא.!◊כז.

¿◊כז.
והא עלה קתני, זו היא 

ששנינו:
נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שיש להם אחריות ־ בכסף, בשטר, ובחזקה

ש"מ לא בעינן צבורים בִה ש"מ.▀◊כז.

מי בעינן אגב או לא?איבעיא להו:^◊כז.

דקתני כל הני ולא קתני אגב.ת"ש:!כז.

ולטעמיך, קני מי קתני? אלא עד דאמר קני, הכא נמי עד דאמר אגב.¿כז.

והלכתא: צבורים לא בעינן, אגב וקני בעינן.▀◊כז.

שדה במכר ומטלטלין במתנה, מהו?איבעיא להו:^◊כז.

עישור שאני עתיד למוד נתון ליהושע, ומקומו מושכר לות"ש:▀!◊כז.

ש"מ.▀◊כז.

שדה לאחד ומטלטלין לאחר, מהו?איבעיא להו:^◊כז.

עישור שאני עתיד למוד נתון לעקיבא בן יוסף כדי שיזכה בו לעניים, ומקומו מושכר לֹות"ש:▀¿כז.

מאי מושכר? מושכר למעשר.!כז.

ואי בעית אימא: שאני ר' עקיבא, דיד עניים הוה.!כז.

לא שנו אלא שנתן דמי כולן, אבל לא נתן דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו.רבא:▀כז.

ֹ תניא כוותיה דרבא:▀■◊כז. יפה כח הכסף מכח השטר, וכח השטר מכח הכסף

ֹ ▀■כז. יפה כח ־ הכסף, שהכסף פודין בו הקדשות ומעשר שני, מה שאין כן בשטר

ֹ ▀■כז. ויפה כח השטר, שהשטר מוציא בבת ישראל, מה שאין כן בכסף

ֹ ▀■◊כז. ויפה כח שניהם מכח חזקה, וכח חזקה מכח שניהם

ֹ ▀■◊כז. יפה כח שניהם, ששניהם קונים בעבד עברי, מה שאין כן בחזקה

ֹ ▀■◊כז. יפה כח חזקה, שחזקה, מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, כיון שהחזיק באחת מהם ־ קנאם כולם

במה דברים אמורים ־ שנתן לו דמי כולן, אבל לא נתן לו דמי כולן, לא קנה אלא כנגד מעותיו.▀■◊כז:

מסייע ליה לשמואל▀◊כז:

מכר לו עשר שדות בעשר מדינות, כיון שהחזיק באחת מהן ־ קנה את כולן.דאמר שמואל:▀▀◊כז:

תדע, שאילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד, ואמר ליה קני, מי לא קני?רב אחא בריה דרב איקא:■כז:

מי דמי? התם איגודו בידו, הכא אין איגודו בידו.א"ל:¿כז:

■כז:
איכא דאמרי, אמר רב 

אחא בריה דרב איקא:
תדע דלא קני, אילו מסר לו עשר בהמות באפסר אחד, ואמר לו זו קני, מי קני?

מי דמי? התם גופים מוחלקים, הכא סדנא דארעא חד הוא.¿כז:
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וזוקקים את הנכסים וכו'.▀>כז:

מנין לגלגול שבועה מן התורה? שנאמר: (במדבר ה) ואמרה האשה אמן אמןעולא:▀◊כז:

ותנן:▀▀◊כז:
על מה היא אומרת אמן אמן? אמן על האלה, אמן על השבועה, אמן אם מאיש זה, אמן אם מאיש אחר, 

 ֹ אמן שלא סטיתי ארוסה ונשואה ושומרת יבם וכנוסה

האי ארוסה היכי דמי?^▀◊כז:

אילימא דקני לה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא ארוסה!▀כז:

ארוסה ושומרת יבם לא שותות ולא נוטלות כתובה, מ"ט? (במדבר ה) תחת אישך אמר רחמנא וליכאִ והתנן:▀¿▀כז:

אלא דקני לה כשהיא ארוסה ונסתרה כשהיא ארוסה וקא משקי לה כשהיא נשואה!▀כז:

¿▀כז:
מי בדקי לה מיא? (במדבר ה) ונקה האיש מעון אמר רחמנא, בזמן שהאיש מנוקה מעון ־ מים בודקים את 

אשתו, אין איש מנוקה מעון ־ אין המים בודקים את אשתוִ 

אלא ע"י גלגול.!▀◊כז:

אשכחן סוטה דאיסורא, ממונא מנלן?¿◊כז:

תנא דבי רבי ישמעאל:!◊כז:
ק"ו, ומה סוטה שלא ניתנה להתבע בעד אחד ־ מגלגלין, ממון שניתן להתבע בעד אחד ־ אינו דין 

שמגלגלין.
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