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קכד.
מני?^

ֹ !קכד. ר' היא

ֹ דתניא:[רבנן]♦▀!◊קכד. אין בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן

רבי:♦▀!◊קכד.
אומר אני: בכור נוטל פי שנים בשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן, אבל לא בשבח שהשביחו 

יתומים לאחר מיתת אביהן.

!קכד.
ירשו שטר חוב ־ בכור נוטל פי שנים, יצא עליהן שטר חוב ־ בכור נותן פי שנים, ואם אמר: איני נותן 

ואיני נוטל ־ רשאי.

מאי טעמייהו דרבנן?^קכד.

[רבנן]!◊קכד.
אמר קרא: (דברים כ"א) לתת לו פי שנים, מתנה קרייה רחמנא, מה מתנה עד דמטיא לידיה, אף חלק 

בכורה עד דמטיא לידיה.

[רבי]▀◊קכד.
ורבי אומר, אמר קרא: פי שנים, מקיש חלק בכורה לחלק פשוט, מה חלק פשוט אע"ג דלא מטא לידיה, 

אף חלק בכורה אע"ג דלא מטא לידיה.

ורבנן נמי הכתיב: פי שניםִ ¿קכד.

ההוא, למיתבא ליה אחד מצרא.[רבנן]!◊קכד.

ורבי נמי הכתיב: לתת לוִ ¿קכד.

ההוא, שאם אמר: איני נוטל ואיני נותן ־ רשאי.[רבי]!◊קכד.

רב פפא:▀◊קכד.
דיקלא ואלים, ארעא ואסיק שירטון ־ דכ"ע לא פליגי דשקיל, כי פליגי ־ בחפורה והוה שובלי, שלופפי 

והוו תמרי

שבחא דממילאדמ"ס:[רבי]♦▀▀◊קכד.

אישתני.ומר סבר[רבנן]♦▀▀◊קכד.

▀◊קכד.
רבה בר חנא אמר ר' 

חייא:
 ֹ עשה כדברי רבי ־ עשה, כדברי חכמים ־ עשה

קכד:
מספקא ליה: אי הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריו, או הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחביריו.▀

אסור לעשות כדברי רבירב נחמן אמר רב:▀◊קכד:

הלכה כרבי מחבירו ולא מחביריֹוקא סבר:[רב]▀קכד:

מותר לעשות כדברי רביורב נחמן דידיה אמר:▀◊קכד:

הלכה כרבי מחבירו ואפילו מחביריו.קא סבר:[רב נחמן]▀קכד:

הלכתא כרבי, ואם עשה ־ עשוירבא:▀◊קכד:

מטין איתמר.קא סבר:[רבא]▀◊קכד:

▀◊קכד:
תני רב נחמן בשאר ספרי 

דבי רב:

(דברים כ"א) בכל אשר ימצא לו ־ פרט לשבח שהשביחו יורשין לאחר מיתת אביהן, אבל שבח ששבחו 

נכסים לאחר מיתת אביהן שקיל

ומני?^קכד:

רבי היא.!◊קכד:

▀◊קכד:
תני רמי בר חמא בשאר 

ספרי דבי רב:

בכל אשר ימצא לו ־ פרט לשבח ששבחו נכסים לאחר מיתת אביהן, וכל שכן שבח שהשביחו יורשין 

לאחר מיתת אביהן דלא שקיל

ומני?^קכד:

רבנן היא.!◊קכד:

אין בכור נוטל פי שנים במלוה.רב יהודה אמר שמואל:▀◊קכד:
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למאן?^קכד:

אילימא לרבנן!קכד:

השתא שבחא דאיתיה ברשותיה ־ אמרי רבנן: לא שקיל, מלוה מבעיא?¿קכד:

אלא לרבי.!קכד:

ירשו שטר חוב ־ בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין ברביתואלא הא דתניא:▀¿קכד:

ִ ¿קכד: מני? לא רבי ולא רבנן

לעולם לרבנן, ואצטריך, סלקא דעתך אמינא: מלוה כיון דנקיט שטרא כמאן דגביא דמיא, קא משמע לן.!◊קכד:

בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית.שלחו מתם:▀◊קכד:

למאן?^קכד:

אילימא לרבנן!קכד:

השתא שבחא דאיתיה ברשותיה ־ אמרי רבנן דלא שקיל, מלוה מבעיא?¿קכד:

אלא לרבי.!קכד:

ולרבי, ברבית לא?¿קכד:

בכור נוטל פי שנים בין במלוה בין ברביתִ והתניא, רבי:▀¿קכד:

לעולם רבנן היא, ומלוה כמאן דגביא דמיא.!◊קכד:

▀◊קכד:

רב אחא בר רב לרבינא, 

איקלע אמימר לאתרין 

ודריש:

בכור נוטל פי שנים במלוה אבל לא ברבית.

נהרדעי לטעמייהוא"ל:[רבינא]▀◊קכד:

גבו קרקע ־ אין לו, גבו מעות ־ יש לֹודאמר רב נחמן:♦▀▀◊קכד:

גבו מעות ־ אין לו, גבו קרקע ־ יש לו.רבה:♦▀▀◊קכד:

ֹ אביי לרבה:¿◊קכד: לדידך קשיא, לרב נחמן קשיא

ִ ¿◊קכד: לדידך קשיא, מאי שנא מעות דלא? דלאו הני מעות שבק אבוהון, קרקע נמי לאו הא קרקע שבק אבוהון
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