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אשכחן בודאי, ספק מנלן?¿כח.

תניא, רשב"י:▀!◊כח.
נאמרה שבועה בחוץ ונאמרה שבועה בפנים, מה שבועה האמורה בפנים ־ עשה בה ספק כודאי, אף 

שבועה האמורה בחוץ ־ עשה בה ספק כודאי.

עד היכן גלגול שבועה?^◊כח.

דא"ל הישבע לי שאין עבדי אתה.רב יהודה אמר רב:!כח.

ההוא שמותי משמתינן ליהִ ¿כח.

הקורא לחבירו עבד ־ יהא בנידוי, ממזר ־ סופג את הארבעים, רשע ־ יורד עמו לחייוִ דתניא:▀¿כח.

הישבע לי שלא נמכרת לי בעבד עברי.אלא אמר רבא:!◊כח.

האי טענתא מעלייתא היא, ממונא אית ליה גביהִ ¿כח.

רבא לטעמיה!◊כח.

עבד עברי גופו קנוי.דאמר רבא:▀!◊כח.

אי הכי, היינו קרקעִ ¿◊כח.

!◊כח.
מהו דתימא, קרקע הוא דעבדי אינשי דמזבני בצינעא, אם איתא דזבין לית ליה קלא, האי אם איתא דזבין 

קלא אית ליה, קמ"ל.

כל הנעשה דמים באחר, כיון שזכה זה ־ נתחייב זה בחליפיו.▀מכח.

כיצד? החליף שור בפרה או חמור בשור, כיון שזכה זה ־ נתחייב זה בחליפיו.▀◊כח.

ִ ¿◊גכח. חליפין מאי ניהו? מטבע, שמע מינה: מטבע נעשה חליפין

הכי קאמר: כל הנישום דמים באחר, כיון שזכה זה ־ נתחייב בחליפין.רב יהודה!◊כח.

דיקא נמי■כח:

כיצד? החליף שור בפרה או חמור בשורדקתני:▀■כח:

ש"מ.■כח:

ולמאי דסליק אדעתין מעיקרא דמטבע נעשה חליפין, מאי כיצד?¿◊כח:

!◊כח:
ה"ק: פירות נמי עבדי חליפין, כיצד? החליף בשר שור בפרה או בשר חמור בשור, כיון שזכה זה ־ נתחייב 

בחליפין.

הניחא לרב ששת¿כח:

פירות עבדי חליפיןדאמר:[רב ששת]♦▀¿◊כח:

אלא לר"נ¿כח:

פירות לא עבדי חליפיןדאמר:[רב נחמן]♦▀¿◊כח:

מאי איכא למימר?¿כח:

ֹ !◊כח: ה"ק: יש דמים שהן כחליפין, כיצד? החליף דמי שור בפרה או דמי חמור בשור

מ"ט?^כח:

סבר לה כר' יוחנן!כח:

דבר תורה מעות קונות, ומה טעם אמרו משיכה קונה? גזירה שמא יאמר לו נשרפו חיטיך בעלייהדאמר:[רבי יוחנן]!▀◊כח:

מילתא דשכיח גזרו בה רבנן, מילתא דלא שכיח לא גזרו בה רבנן.!◊כח:

ולר"ל¿כח:

משיכה מפורשת מן התורהדאמר:[ריש לקיש]¿▀◊כח:
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¿כח:
הניחא אי סבר לה כרב ששת, דאמר: פירות עבדי חליפין, מתרץ כרב ששת, אלא אי סבר לה כר"נ, 

דאמר: פירות לא עבדי חליפין ומטבע לא קני, במאי מוקי לה?

על כרחך כרב ששת ס"ל.!◊כח:

רשות הגבוה ־ בכסף, ורשות ההדיוט ־ בחזקה.▀מכח:

אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט.▀כח:

כח:

ג
ת"ר:▀◊

כיצד רשות הגבוה בכסף? גיזבר שנתן מעות בבהמה, אפי' בהמה בסוף העולם ־ קנה, ובהדיוט לא קנה עד 

שימשוך.

▀◊כח:
כיצד אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט? האומר שור זה עולה, בית זה הקדש, אפי' בסוף העולם ־ קנה, 

בהדיוט לא קנה עד שימשוך ויחזיק.
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