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ולטעמיך, לרבא מאי יורש כבן? אלא ראוי לירש ואין לו, ה"נ ראוי לזון ואין לו.!◊קמא.

האומר אם ילדה אשתי זכר וכו'.▀>קמא.

למימרא, דבת עדיפא ליה מבן¿קמא.

▀¿◊קמא.
והא אמר ר' יוחנן משום 

רשב"י:

כל שאינו מניח בן ליורשו ־ הקב"ה מלא עליו עברה, שנאמר: (במדבר כ"ז) והעברתם את נחלתו לבתו, 

ואין העברה אלא עברה, שנאמר: (צפניה א') יום עברה היום

ההוִא לענין ירושה ־ בן עדיף ליה, לענין הרווחה ־ בתו עדיפא ליה.!◊קמא.

הכא במבכרת עסקינן, וכדרב חסדאשמואל:!◊קמא.

בת תחלה סימן יפה לבנים.דאמר רב חסדא:▀!◊קמא.

דמרביא לאחהאאיכא דאמרי:▀קמא.

דלא שלטא ביה עינא בישא.ואיכא דאמרי:▀קמא.

ולדידי בנתן עדיפן לי מבני.רב חסדא:▀קמא.

ואיבעית אימא: הא מני? ר' יהודה היא.!◊קמא.

הי רבי יהודה?^קמא.

אילימא רבי יהודה דבכל!קמא.

(בראשית כ"ד) וה' ברך את אברהם בכל ־ רבי מאיר אומר: שלא היה לו בתדתניא:[רבי מאיר]♦▀!◊קמא.

ֹ רבי יהודה:♦▀!◊קמא. שהיתה לו בת ובכל שמה

אימור דשמעת ליה לרבי יהודה ־ ברתא נמי לא חסריה רחמנא לאברהם, דעדיפא מבן מי שמעת ליה?¿◊קמא.

אלא הא רבי יהודה!קמא.

ֹ דתניא:[רבי מאיר]♦▀!◊קמא. מצוה לזון את הבנות, וק"ו לבנים דעסקי בתורה, דברי ר"מ

מצוה לזון את הבנים, וק"ו לבנותרבי יהודה:♦▀!◊קמא.

דלא ליתזלן.▀קמא.

ילדה זכר ונקבה ־ הזכר נוטל ששה דינרין, והנקבה נוטלת שני דינריןאלא הא דתניא:▀^◊קמא.

במאי?^קמא.

!◊קמא.

רב אשי, אמריתה 

לשמעתא קמיה דרב 

כהנא:

במסרס, דאמר: זכר תחלה ־ מאתים, נקבה אחריו ־ ולא כלום, נקבה תחלה ־ מנה, זכר אחריה ־ מנה, 

וילדה זכר ונקבה, ולא ידעינן הי מינייהו נפק ברישא ־ זכר שקיל מנה ממה נפשך, אידך מנה הוה ממון 

המוטל בספק וחולקין.

ילדה זכר ונקבה ־ אין לו אלא מנהוהא דתניא:▀^◊קמא.

היכי משכחת לה?^קמא.

ֹ רבינא:!◊קמא. במבשרני

קמא:
דתניא:▀!

המבשרני במה נפטר רחמה של אשתי, אם זכר יטול מנה ־ ילדה זכר נוטל מנה, אם נקבה מנה ־ ילדה 

נקבה נוטל מנה, ילדה זכר ונקבה ־ אין לו אלא מנה.

והא זכר ונקבה לא אמרִ ¿קמא:

דאמר נמי אם זכר ונקבה נמי יטול מנה.!קמא:
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אלא למעוטי מאי?¿קמא:

למעוטי נפל.!◊קמא:

ֹ О◊קמא: ההוא דאמר לה לדביתהו: נכסי להאי דמעברת

הוי מזכה לעובר, והמזכה לעובר לא קנה.רב הונא:▀◊קמא:

▀¿◊קמא:
איתיביה רב נחמן לרב 

הונא:
האומר אם ילדה אשתי זכר יטול מנה ־ ילדה זכר נוטל מנהִ 

משנתינו איני יודע מי שנאה.אמר ליה:[רב הונא]!◊קמא:

ולימא ליה: רבי מאיר היא¿קמא:

אדם מקנה דבר שלא בא לעולםִ דאמר:[רבי מאיר]▀¿◊קמא:

אימור דשמעת ליה לרבי מאיר ־ לדבר שישנו בעולם, לדבר שאינו בעולם מי שמעת ליה?!◊קמא:

ולימא ליה: רבי יוסי היא¿קמא:

עובר קניִ דאמר:[רבי יוסי]▀¿קמא:

עובר פוסל ואינו מאכיל, דברי רבי יוסיִ דתנן:[רבי יוסי]▀¿◊קמא:

שאני ירושה הבאה מאיליה.!◊קמא:

ולימא ליה: רבי יוחנן בן ברוקה היא¿קמא:

▀¿קמא:
דאמר:[רבי יוחנן בן 

ברוקה]
לא שנא ירושה ולא שנא מתנהִ 

▀¿◊קמא:
דתנן, רבי יוחנן בן 

ברוקה:
 ִ אם אמר על מי שראוי ליורשו ־ דבריו קיימין

אימור דשמעת ליה לרבי יוחנן בן ברוקה ־ לדבר שישנו בעולם, לדבר שאינו בעולם מי אמר?!◊קמא:

ולימא ליה: רבי יוחנן בן ברוקה היא, וסבר לה כרבי יוסיִ ¿◊קמא:

מי יימר דסבר לה.!◊קמא:

ולימא ליה: במבשרניִ ¿◊קמא:

ואם אין שם יורש אלא הוא ־ יורש הכ�אי הכי, דקתני סיפא:▀¿◊קמא:

אי במבשרני, יורש מאי עבידתיה?¿קמא:

ולימא ליה: בשילדהִ ¿◊קמא:

ואם אמר כל מה שתלד אשתי יטול ־ הרי זה יטו�אי הכי, דקתני סיפא:▀¿◊קמא:

כל שתלד, כל שילדה מיבעי ליהִ ¿קמא:
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