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קמב.
ולימא ליה: דאמר לכשתלדִ ¿◊

רב הונא לטעמיה!קמב.

אף לכשתלד ־ לא קנהדאמר רב הונא:▀!קמב.

ֹ דאמר רב נחמן:▀♦!◊קמב. המזכה לעובר לא קנה, לכשתלד ־ קנה

ֹ רב הונא:▀♦!◊קמב. אף לכשתלד ־ לא קנה

אחד זה ואחד זה ־ קנה.רב ששת:▀♦!◊קמב.

מנא אמינא לה?רב ששת:▀◊קמב.

דתניא:▀▀◊קמב.
גר שמת ובזבזו ישראל נכסיו, ושמעו שיש לו בן או שהיתה אשתו מעוברת ־ חייבין להחזירֹ החזירו 

 ֹ הכל, ואחר כך שמעו שמת בנו או שהפילה אשתו, החזיק בשניה ־ קנה, ובראשונה ־ לא קנה

ואי סלקא דעתך עובר לא קני, למה להו אחזוקי בשניה? הא אחזיקו להו חדא זימנאִ ▀קמב.

ירושה הבאה מאיליה שאני.אביי:¿◊קמב.

שאני התם, דרפוי מרפיאן בידייהו מעיקרא.רבא:¿◊קמב.

מאי בינייהו?^קמב.

איכא בינייהו: ששמעו בו שמת ולא מת, ואחר כך מת.!◊קמב.

תינוק בן יום אחד נוחל ומנחי�תא שמע:¿▀◊קמב.

בן יום אחד אין, עובר לאִ ¿קמב.

נוחל בנכסי האם להנחיל לאחין מן האב.הא אמר רב ששת:!▀◊קמב.

ודוקא בן יום אחד, אבל עובר לא!קמב.

מאי טעמא?^קמב.

קמב:
דהוא מיית ברישא, ואין הבן יורש את אמו בקבר להנחיל לאחין מן האב.!◊

למימרא, דהוא מיית ברישא, והא הוה עובדא ופרכס תלתא פרכוסיִ ¿קמב:

מידי דהוה אזנב הלטאה שמפרכסת.מר בר רב אשי:!קמב:

!◊קמב:
מר בריה דרב יוסף 

משמיה דרבא:
לומר, שממעט בחלק בכורה.

ודוקא בן יום אחד, אבל עובר לא, מאי טעמא? (דברים כא) וילדו לו אמר רחמנא!קמב:

▀!קמב:
דאמר מר בריה דרב 

יוסף משמיה דרבא:
בן שנולד לאחר מיתת אביו ־ אינו ממעט בחלק בכורה, מאי טעמא? וילדו לו אמר רחמנא, והא ליכא.

בסורא מתנו הכי.Оקמב:

▀!קמב:

בפומבדיתא מתנו הכי, 

אמר מר בריה דרב יוסף 

משמיה דרבא:

בכור שנולד לאחר מיתת אביו ־ אינו נוטל פי שנים, מאי טעמא? יכיר אמר רחמנא, והא ליתא דיכיר.

והלכתא ככל הני לישני דאמר מר בריה דרב יוסף משמיה דרבא.▀קמב:

המזכה לעובר לא קנה. ואם תאמר: משנתינִו הואיל ודעתו של אדם קרובה אצל בנו.רבי יצחק אמר רבי יוחנן:▀◊קמב:

▀◊קמב:
שמואל לרב חנא 

בגדתאה:
פוק אייתי לי בי עשרה, ואימר לך באפייהו: המזכה לעובר קנה.
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והלכתא: המזכה לעובר לא קנה.▀◊קמב:

О◊קמב:
ההוא דאמר לדביתהו: נכסי לבני דיהוו לי מיניך, אתא בריה קשישא אמר ליה: ההוא גברא מאי תיהוי 

 ֹ עליה? אמר ליה: זיל קני כחד מברא

^קמב:
הנך ודאי לא קנו ־ דאכתי ליתנהו, האי אית חולק לטליא במקום בניא, או לית ליה חולק לטליא במקום 

בניא?

♦!◊קמב:
רבי אבין ורבי מיישא 

ורבי ירמיה:
 ֹ אית חולק לטליא במקום בניא

♦!◊קמב:
רבי אבהו ורבי חנינא בר 

פפי ורבי יצחק נפחא:
לית חולק לטליא במקום בניא.

הלכתא כוותן או הלכתא כותייכו?רבי אבהו לרבי ירמיה:^קמב:

פשיטא דהלכתא כוותן, דקשישנא מינייכו, ולאו הלכתא כוותייכו, דדרדקי אתון.אמר ליה:[רבי ירמיה]!◊קמב:

מידי בקשישותא תליא מילתא? בטעמא תליא מילתא. וטעמא מאי?אמר ליה:[רבי אבהו]¿קמב:

זיל לגביה דרבי אבין דאסברתה ניהליה, וכרכיש בה רישיה בי מדרשא.[רבי ירמיה]Оקמב:
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