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עז.
הלכתא: אותיות נקנות במסירה, כרבי.אמימר:▀◊

גמרא או סברא?רב אשי לאמימר:^עז.

גמרא.א"ל:[אמימר]!◊עז.

סברא נמי הוא, דאותיות מילי נינהו, ומילי במילי לא מיקנין.רב אשי:▀◊עז.

ולא?¿עז.

▀¿◊עז.
והאמר רבה בר יצחק 

אמר רב:

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

 ֹ לו את השטר ־ חוזר בין בשטר בין בשדה

▀¿◊עז.
רב חייא בר אבין אמר 

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

כותבין שטר למוכר אע"פ שאין לוקח עמו, כיון שהחזיק זה בקרקע ־ נקנה שטר בכל מקום שהואכאותה ששנינו:▀▀¿◊עז:

נכסים שאין להן אחריות נקנין עם נכסים שיש להן אחריות ־ בכסף ושטר וחזקהִ וזו היא ששנינו:▀▀¿עז:

אגב שאני, דהא מטבע דלא ניקני בחליפין ואגב ארעא ניקני!◊עז:

О!עז:
כי הא דרב פפא הוו ליה תריסר אלפי זוזי בי חוזאי, אקנינהו ניהליה לרב שמואל בר אחא אגב אסיפא 

דביתיה, כי אתא, נפק לאפיה עד תווך.

אבל לא מכר לא את העבדים ולא את המרצופין ולא את האנתיקי וכו'.▀>עז:

מאי אנתיקי?^עז:

עיסקא דבגווה.רב פפא:!◊עז:

עז:
מ

מכר את הקרון ־ לא מכר את הפרדות, מכר את הפרדות ־ לא מכר את הקרון.▀

מכר את הצמד ־ לא מכר את הבקר, מכר את הבקר ־ לא מכר את הצמד.[חכמים]♦▀עז:

ֹ ר' יהודה:♦▀עז: הדמים מודיעיןֹ כיצד? אמר לו: מכור לי צימדך במאתים זוז, הדבר ידוע שאין הצמד במאתים זוז

אין הדמים ראיה.חכמים:♦▀עז:

עז:
ג

◊▀
תני רב תחליפא בר 

מערבא קמיה דרבי אבהו:
מכר את הקרון ־ מכר את הפרדות.

ִ [רבי אבהו]¿עז: והא אנן לא מכר תנן

איסמייה?אמר ליה:[רב תחליפא]^עז:

לא, תיתרגם מתניתיך באדוקין בו.אמר ליה:[רבי אבהו]!◊עז:

מכר את הצמד ־ לא מכר את הבקר וכו'.▀>עז:

היכי דמי?^עז:

אילימא דקרו לצימדא צימדא, ולבקר ־ בקר!עז:

פשיטא, צימדא זבין ליה, בקר לא זבין ליהִ ¿עז:

ואלא דקרו ליה נמי לבקר צימדא!עז:

כוליה זבין ליהִ ¿עז:

לא צריכא, באתרא דקרו ליה לצימדא צימדא, ולבקר ־ בקר, ואיכא נמי דקרו לבקר צימדא!◊עז:

הדמים מודיעיןר' יהודה סבר:♦▀!◊עז:
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אין הדמים ראיה.רבנן סברי:♦▀!◊עז:

ואי אין הדמים ראיה, ליהוי ביטול מקחִ ¿◊עז:
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