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ע.
כל שהעול כובשו ־ לא הוי שיור, כל שאין העול כובשו ־ הוי שיורדייני גולה:▀◊

ולא פליגי: הא בדיקלי, הא באילני.▀◊ע.

^◊ע.
בעא מיניה רב אחא בר 

הונא מרב ששת:

חוץ מחרוב פלוני, חוץ מסדן פלוני, מהו? אותו חרוב הוא דלא קני, הא שאר חרובים קני, או דלמא 

שאר חרובין נמי לא קני?

לא קנה.אמר ליה:[רב ששת]!◊ע.

ֹ איתיביה:▀¿◊ע. חוץ מחרוב פלוני, חוץ מסדן פלוני ־ לא קנה

מאי לאו אותו חרוב הוא דלא קנה, הא שאר חרובין קנהִ ¿◊ע.

לא, אפילו שאר חרובין נמי לא קנה.א"ל:[רב ששת]!◊ע.

!ע.
תדע, דאילו א"ל: שדי מכורה לך חוץ משדה פלונית ־ ההיא הוא דלא קני, הא אחרנייתא קני? אלא לא 

קנה, ה"נ לא קנה.

^◊ע.
איכא דאמרי, בעא מיניה 

רב אחא בר הונא מרב 

חוץ מחצי חרוב פלוני, חוץ מחצי סדן פלוני, מהו? שאר חרובין ודאי לא קני, הא מה ששייר באותו 

חרוב קני, או דלמא אפילו מה ששייר באותו חרוב נמי לא קני?

לא קני.אמר ליה:[רב ששת]!◊ע.

ֹ איתיביה:▀¿◊ע. איתיביה: חוץ מחצי חרוב פלוני, חוץ מחצי סדן פלוני ־ שאר חרובין לא קנה

מאי לאו שאר חרובין הוא דלא קנה, הא מה ששייר באותו חרוב קנהִ ¿ע.

א"ל: לא, אפי' מה ששייר באותו חרוב נמי לא קנה.א"ל:[רב ששת]!◊ע.

!ע.
תדע, דאילו א"ל: שדי מכורה לך חוץ מחצי שדה פלוני ־ ההוא הוא דלא קנה, הא אידך קנה? אלא לא 

קני, ה"נ לא קני.

^◊ע.
בעא מיניה רב עמרם 

מרב חסדא:

המפקיד אצל חבירו בשטר, ואמר לו החזרתים לך, מהו? מי אמרינן: מיגו דאי בעי אמר נאנסו ־ מהימן, 

השתא נמי מהימן, או דלמא אמר ליה: שטרך בידי מאי בעי?

מהימן.א"ל:[רב חסדא]!◊ע.

ולימא ליה: שטרך בידי מאי בעיִ [רב עמרם]¿◊ע.

וליטעמיך, וכי א"ל נאנסו, מי מצי א"ל: שטרך בידי מאי בעי?א"ל:[רב חסדא]!ע.

ע:
סוף סוף כי אמר ליה נאנסו לאו שבועה בעי?א"ל:[רב עמרם]¿

ה"נ מאי נאמן? נאמן בשבועה.[רב חסדא]!◊ע:

ֹ ¿ע: לימא, בפלוגתא דהני תנאי

שטר כיס היוצא על היתומים ־ דייני גולה אמרי: נשבע וגובה כולודתניא:[דייני גולה]♦▀¿◊ע:

נשבע וגובה מחצהדייני א"י:♦▀¿◊ע:

ודכולי עלמא אית להו דנהרדעי¿ע:

ֹ דאמרי נהרדעי:▀¿◊ע: האי עיסקא ־ פלגא מלוה ופלגא פקדון

מאי לאו בהא קא מיפלגי¿ע:

מצי א"ל שטרך בידי מאי בעידמר סבר:[דייני גולה]♦▀¿◊ע:

לִא אמריומר סבר:[דייני א"י]♦▀¿◊ע:

לא, דכולי עלמא אית להו דרב חסדא, והכא בהא קמיפלגי:!◊ע:

אם איתא דפרעיה מימר הוה אמרדמר סבר:[דייני גולה]♦▀!◊ע:
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אימור מלאך המות הוא דאנסיה.ומר סבר:[דייני א"י]♦▀!◊ע:

שלח רב הונא בר אבין:▀◊ע:
המפקיד אצל חבירו בשטר, ואמר לו החזרתיו לך ־ נאמן, ושטר כיס היוצא על היתומין ־ נשבע וגובה 

כולו.

תרתי?¿ע:

שאני התם, דאם איתא דפרעיה מימר הוה אמר.!◊ע:

הלכתא: נשבע וגובה מחצה.רבא:▀◊ע:

הלכתא כדייני גולה.מר זוטרא:▀ע:

הא אמר רבא: נשבע וגובה מחצהִ רבינא למר זוטרא:¿ע:

אנן דדייני גולה איפכא מתנינן להא"ל:[מר זוטרא]!◊ע:
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