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קנב.
◊▀♦

איתמר:[בי רב משמיה 
דרב]

מתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין ־ בי רב משמיה דרב אמרי: ארכביה אתרי ריכשי

לא ידענא מאי אדון בה.שמואל:♦▀◊קנב.

בי רב משמיה דרב:▀קנב.
ֹ . הרי היא כמתנת בריא ־  ארכביה אתרי ריכשי, הרי היא כמתנת בריא, הרי היא כמתנת שכיב מרע

שאם עמד אינו חוזר, הרי היא כמתנת שכיב מרע ־ שאם אמר הלואתו לפלוני, הלואתו לפלוני.

לא ידענא מאי אדון בה, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, ואין שטר לאחר מיתה.שמואל:▀קנב.

ורמי דרב אדרב, ודשמואל אדשמוא�:¿◊קנב.

▀¿◊קנב.

דשלח רבין משמיה דרבי 
אבהו, הוו ידעי ששלח ר' 

אלעזר לגולה משום 
רבינו:

שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני, ומת ־ אין כותבין ונותנין, שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר, 
 ֹ ואין שטר לאחר מיתה

▀¿◊קנב.
ואמר רב יהודה אמר 

שמואל:
 ֹ הלכתא: כותבין ונותנין

קשיא דרב אדרב, קשיא דשמואל אדשמואלִ ¿קנב.

ֹ . דשמואל אדשמואל לא קשיא: במיפה את כחו.!◊קנב. דרב אדרב לא קשיא: הא דקנו מיניה, הא דלא קנו מיניה

¿◊קנב.

יתיב רב נחמן בר יצחק 
אחוריה דרבא, ויתיב 

רבא קמיה דרב נחמן קא 
בעי מיניה:

מי אמר שמואל: שמא לא גמר להקנותו אלא בשטר ואין שטר לאחר מיתה?

▀¿◊קנב.
והא אמר רב יהודה אמר 

שמואל:
שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים, אף על פי שקנו מידו ־ עמד חוזר, בידוע שלא היה קנין אלא 

מחמת המיתהִ 

קנב:
◊О[רב נחמן].ואחוי ליה בידיה ואשתיק

^קנב:
[רב נחמן בר יצחק 

לרבא]
כי קם, אמר רב נחמן בר יצחק לרבא: מאי אחוי לך?

במיפה את כחו.אמר ליה:[רבא]!◊קנב:

היכי דמי מיפה את כחו?^קנב:

וקנינא מיניה מוסיף על מתנתא דא.רב חסדא:!◊קנב:

ֹ [רב דימי]▀◊קנב: פשיטא, כתב לזה וכתב לזה ־ היינו דכי אתא רב דימי אמר: דייתיקי מבטלת דייתיקי

כתב וזיכה לזה, כתב וזיכה לזה ־ רב אמר: ראשון קנה[רב]♦▀◊קנב:

שני קנה.שמואל:♦▀◊קנב:

ֹ [רב]▀קנב: רב אמר ראשון קנה, הרי היא כמתנת בריא

ושמואל אמר שני קנה, הרי היא כמתנת שכיב מרע.[שמואל]▀קנב:

ִ ¿◊קנב: והא אפליגו בה חדא זימנא במתנת שכיב מרע שכתוב בה קנין

!◊קנב:
צריכא, דאי איתמר בהא, בהא קאמר רב ־ משום דקנו מיניה, אבל בהא דלא קנו מיניה ־ אימא מודה 

ליה לשמוא� ואי איתמר בהא, בהא קאמר שמואל, אבל בהך אימא מודה ליה לרב, צריכא.

בסורא מתנו הכי.О◊קנב:

^◊קנב:
בפומבדיתא מתנו הכי, 

אמר רב ירמיה בר אבא: 
ילמדנו רבינו: שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים וקנו מידו, מהו?

אין אחר קנין כלום.שלח להו:[שמואל]!◊קנב:
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