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קלו.
וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דאכדאמר רב חסדא:!▀◊

ה"נ דאמר: אף כתובו וחתומו והבו ליה.!קלו.

▀◊קלו.
איתמר: רב יהודה אמר 

שמואל:
הלכה: כותבין ונותנין.

▀קלו.
וכן אמר רבא אמר רב 

נחמן:
הלכה: כותבין ונותנין.

קלו.
מ

ֹ [רבי יהודה]▀ הכותב נכסיו לבניו ־ צריך שיכתוב מהיום ולאחר מיתה, דברי רבי יהודה

אינו צריך.רבי יוסי:▀קלו.

▀קלו.
הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו ־ האב אינו יכול למכור מפני שהן כתובין לבן, והבן אינו יכול למכור 

מפני שהן ברשות האב.

מכר האב ־ מכורים עד שימות, מכר הבן ־ אין ללוקח בהן כלום עד שימות האב.▀קלו.

קלו.
ג

וכי כתב מהיום ולאחר מיתה מאי הוי?¿

מהיום ולאחר מיתה ־ גט ואינו גט, ואם מת ־ חולצת ולא מתייבמתִ הא תנן:▀¿◊קלו.

!◊קלו.
התם מספקא לן אי תנאה הוי אי חזרה הוי, אבל הכא הכי קאמר ליה: גופא קני מהיום, פירא ־ לאחר 

מיתה.

אינו צריך.רבי יוסי:▀>קלו.

[רב הונא]О◊קלו.
רבה בר אבוה חלש, על לגביה רב הונא ורב נחמןֹ אמר ליה רב הונא לרב נחמן, בעי מיניה: הלכה כרבי 

יוסי או אין הלכה כר' יוסי?

אמר ליה: טעמיה דרבי יוסי לא ידענא, הלכה איבעי מיניה?[רב נחמן]Оקלו.

אמר ליה: את בעי מיניה אי הלכה אי לא, וטעמיה אנא אמינא לך.[רב הונא]Оקלו.

בעא מיניה[רב נחמן]^קלו.

!◊קלו.
אמר ליה[רבה בר אבוה], 

הכי אמר רב:
הלכה כרבי יוסי.

בתר דנפקו, אמר ליה: היינו טעמיה דרבי יוסי, דאמר: זמנו של שטר מוכיח עליו.[רב הונא]▀◊קלו.

אינו צריך, מפני שזמנו של שטר מוכיח עליו.תניא נמי הכי, רבי יוסי:▀קלו.

^◊קלו.
בעא מיניה רבא מרב 

נחמן:
בהקנאה, מהו?

בהקנאה ־ אינו צריך.אמר ליה:[רב נחמן]!◊קלו.

רב פפי:!◊קלו.
ֹ , אקנייה וקנינא מיניה ־ לא צריך, קנינא מיניה ואקנייה  איכא אקניתא דצריך, ואיכא אקניתא דלא צריך

־ צריך.

מי איכא מידי, דאנן לא ידעינן וספרי ידעי?¿קלו.

שאלונהו לספרי דאביי וידעי, ולספרי דרבא ־ וידעי.Оקלו.

▀◊קלו.
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
בין אקנייה וקנינא מיניה, בין קנינא מיניה ואקנייה ־ לא צריך, ובדוכרן פתגמי דהוי באנפנא ־ פליגי.

אמריתה לשמעתא קמיה דרב זביד מנהרדעארב כהנא:Оקלו.

ואמר לי:[רב זביד]▀קלו.
אתון הכי מתניתו לה, אנן הכי מתנינן לה, אמר רבא אמר רב נחמן: בהקנאה ־ אינו צריךֹ בין אקנייה 

וקנינא מיניה, בין קנינא מיניה, ואקנייה ־ לא צריךֹ בדוכרן פתגמי דהוו באנפנא ־ פליגי.

הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו.▀>קלו.

מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב ־ אמר רבי יוחנן: לא קנה לוקחאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀◊קלו.

קלו:
קנה לוקח.ריש לקיש:♦▀◊
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ֹ [רב יוחנן]▀◊קלו: רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, קנין פירות כקנין הגוף דמי

וריש לקיש אמר קנה לוקח, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.[ריש לקיש]▀◊קלו:

והא איפליגו בה חדא זימנאִ ¿קלו:

המוכר שדהו לפירות ־ רבי יוחנן אמר: מביא וקוראדאיתמר:[רבי יוחנן]♦▀¿◊קלו:

מביא ואינו קורא.ריש לקיש:♦▀¿◊קלו:

ֹ [רב יוחנן]▀¿קלו: רבי יוחנן אמר מביא וקורא קסבר: קנין פירות כקנין הגוף דמי

וריש לקיש אמר מביא ואינו קורא, קנין פירות לאו כקנין הגוף דמיִ [ריש לקיש]▀¿קלו:

אמר לך ר' יוחנן:!◊קלו:
אף על גב דבעלמא קנין פירות כקנין הגוף דמי, הכא אצטריך, סלקא דעתך אמינא: אבא לגבי בריה 

אחולי אחיל, קא משמע לן.

!◊קלו:
ורבי שמעון בן לקיש 

אמר:

אף על גב דבעלמא קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, הכא אצטריך, סלקא דעתך אמינא: כל לגבי 

נפשיה, אפילו במקום בריה נפשיה עדיפא ליה, קא משמע לן.

▀¿◊קלו:
איתיביה רבי יוחנן לריש 

לקיש:

נכסי לך, ואחריך יירש פלוני, ואחריו יירש פלוני ־ מת ראשון קנה שני, מת שני קנה שלישי, מת שני 

 ֹ בחיי ראשון ־ יחזרו נכסים ליורשי ראשון

ואם איתא, ליורשי נותן מיבעי ליהִ ¿קלו:

▀!◊קלו:

אמר ליה[ריש לקיש], 

כבר תרגמה רב הושעיא 

בבבל:

אחריך שאני.

▀קלו:
וכן רמי רבה בר רב הונא 

קמיה דרב, ואמר:
אחריך שאני.

ִ והתניא:¿◊קלו: יחזרו ליורשי נותן
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