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קכט.
אי לאפוקי מדרבא!

מוסיף הואִ ¿קכט.

אי מדמר בר רב אשי!קכט.

לית הלכתא כמר בר רב אשיִ ¿קכט.

אי לאפוקי מדשמואל ורב ששת ורב פפא!קכט.

הא איתותבוִ ¿קכט.

אלא לאפוקי מדרבי יוחנן, ומאתקפתא דמר בר רב אשי.!◊קכט.

המחלק נכסיו על פיו, ריבה לאחד ומיעט לאחד כו'.▀>קכט.

היכי דמי מתנה בתחלה? היכי דמי באמצע? היכי דמי בסוף?^קכט.

♦▀!◊קכט.
כי אתא רב דימי אמר 

רבי יוחנן:

תנתן שדה פלונית לפלוני ויירשה ־ זו היא מתנה בתחלה, ויירשה ותנתן לו ־ זו היא מתנה בסוף, 

ֹ . ודוקא באדם אחד ושדה אחת, אבל באדם אחד ושתי  יירשה ותנתן לו ויירשה ־ זו היא מתנה באמצע

 ֹ שדות, שדה אחת ושני בני אדם ־ לא

אפי' אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם, אבל בשתי שדות ושני בני אדם ־ לא.רבי אלעזר:♦▀!◊קכט.

♦▀▀◊קכט.
כי אתא רבין אמר:[רבי 

יוחנן]
תנתן שדה פלונית לפלוני ויירש פלוני שדה פלונית ־ רבי יוחנן אומר: קנה

לא קנה.רבי אלעזר:♦▀▀◊קכט.

אביי לרבין:¿קכט.
אנחתת לן חדא ואתקפת לן חדאֹ בשלמא דר' אלעזר אדרבי אלעזר לא קשיא: כאן באדם אחד ושתי 

שדות, כאן בשני בני אדם ושתי שדות, אלא דר' יוחנן אדרבי יוחנן קשיאִ 

אמוראי נינהו ואליבא דרבי יוחנן.!◊קכט.

לא קנה עד שיאמר פלוני ופלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום.ריש לקיש:▀◊קכט.

ֹ :▀◊קכט. בפלוגתא

ֹ רב המנונא:♦▀◊קכט. לא שנו אלא אדם אחד ושדה אחת, אבל אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם ־ לא

ֹ רב נחמן:♦▀◊קכט. אפילו אדם אחד ושתי שדות, שדה אחת ושני בני אדם, אבל שתי שדות ושני בני אדם ־ לא

אפי' שתי שדות ושני בני אדם.רב ששת:♦▀◊קכט.

מנא אמינא לה?רב ששת:▀◊קכט.

דתניא:▀▀◊קכט.

ֹ . ואם אמר אל תתנו להן אלא שקל ־   האומר תנו שקל לבני בשבת, וראוין ליתן סלע ־ נותן להן סלע

אין נותנין להן אלא שק�. ואם אמר אם מתו יירשו אחרים תחתיהם, בין שאמר תנו בין שאמר אל תתנו 

�־ אין נותנין להן אלא שק

קכט:
והא הכא דכשתי שדות וכשני בני אדם דמי, וקתני דקניִ ▀

הוא מותיב לה, והוא מפרק לה: בראוי ליורשו, ור' יוחנן בן ברוקה היא.[רב ששת]!◊קכט:

רב אשי, תא שמע:▀¿◊קכט:
נכסי לך, ואחריך יירש פלוני, ואחרי אחריך יירש פלוני ־ מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי, 

 ֹ ואם מת שני בחיי ראשון ־ יחזרו נכסים ליורשי ראשון

והא הכא דכשתי שדות ושני בני אדם דמי, וקתני דקנהִ ¿◊קכט:

וכי תימא: הכא נמי בראוי ליורשו, ור' יוחנן בן ברוקה היא!◊קכט:

אי הכי, מת שני קנה שלישי?¿◊קכט:

▀¿◊קכט:
הא שלח רב אחא ברי' 

דרב עויא:

לדברי ר' יוחנן בן ברוקה: נכסי לך ואחריך לפלוני, וראשון ראוי ליורשו ־ אין לשני במקום ראשון 

 ֹ כלום, שאין זה לשון מתנה אלא לשון ירושה, וירושה אין לה הפסק
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תיובתא דכולהִו תיובתא.▀◊קכט:

לימא נמי תיהוי תיובתיה דריש לקישִ ▀קכט:

ותסברא?¿קכט:

הלכתא כותיה דריש לקיש בהני תלתִ והא אמר רבא:▀¿◊קכט:

לא קשיא: כאן בתוך כדי דבור, כאן לאחר כדי דבור.!◊קכט:

והלכתא: כל תוך כדי דבור כדבור דמי, לבר מעבודת כוכבים וקדושין.▀◊קכט:

Talmud Navigator עמוד 2 בבא בתרא קכט


