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קלה.
◊О ֹ ההוא דהוה קא שכיב, אמרו ליה: אתתיה למאן? אמר להו: חזיא לכהנא רבה

מאי ניחוש לה?רבא:▀◊קלה.

▀▀קלה.
הא אמר רב חייא בר 

אבא אמר ר' יוחנן:
בעל שאמר גרשתי את אשתי ־ נאמן.

▀¿◊קלה.

א"ל אביי, והא כי אתא 

ר' יצחק בר יוסף אמר ר' 

יוחנן:

 ִ בעל שאמר גרשתי את אשתי ־ אינו נאמן

ולאו מי לא שנינהו: כאן למפרע וכאן להבא?א"ל:[רבא]!קלה.

ואשנויי ניקום ולסמוך?¿קלה.

חוש לה.רבא לרב נתן בר אמי:▀◊קלה.

ההוא דהוה מוחזק לן דלית ליה אחי, ואמר בשעת מיתה דלית ליה אחיО◊קלה.

מאי ליחוש לה? חדא, דמוחזק לן דלית ליה אחיןֹ ועוד, הא אמר בשעת מיתה דלית ליה.רב יוסף:▀◊קלה.

הא אמרי דאיכא עדים במדינת הים דידעי דאית ליה אחיִ אמר ליה אביי:¿◊קלה.

השתא מיהת הא ליתנהו קמן, לאו היינו דר' חנינא[רב יוסף]!◊קלה.

עדים בצד אסתן ותאסר?דאמר רבי חנינא:▀!◊קלה.

אם הקלנו בשבויה נקל באשת איש?אמר ליה אביי:¿קלה.

חוש לה.רבא לרב נתן בר אמי:▀◊קלה.

זה אחי ־ אינו נאמן.▀>קלה.

והנך מאי קאמרי?^◊קלה.

אי קאמרי אחונא הוא!קלה.

אמאי יטול עמו בחלקו ותו לא?¿קלה.

ֹ !קלה. אלא דקא אמרי לאו אחינו הוא

נפלו לו נכסים ממקום אחר ־ יירשו אחיו עמואימא סיפא:▀¿קלה.

הא אמרי ליה לאו אחונא הואִ ¿קלה.

לא צריכא דקא אמרי: אין אנו יודעין.!◊קלה.

זאת אומרת: מנה לי בידך, והלה אומר איני יודע ־ פטורִ רבא:¿◊קלה.

לעולם אימא לך: חייב, ושאני הכא, דכמנה לאחר בידך דמי.אביי:!◊קלה:

מת ־ יחזרו נכסים למקומן.▀>קלה:

בעי רבא:^◊קלה:
שבח ששבחו נכסים מאליהם, מהו? בשבח המגיע לכתפים לא תיבעי לך, דכי נפלו לו נכסים ממקום 

אחר דמי, כי תיבעי לך ־ בשבח שאינו מגיע לכתפים, כגון דיקלא ואלים, ארעא ואסקא שרטון, מאי?

תיקו.▀קלה:

קלה:
מ

מי שמת ונמצאת דייתיקי קשורה על יריכו ־ הרי זו אינה כלום.▀

זיכה בה לאחר, בין מן היורשין בין שאינן מן היורשין ־ דבריו קיימין.▀קלה:
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קלה:
ג

תנו רבנן:▀
איזה היא דייתיקי? כל שכתוב בה: דא תהא למיקם ולהיותֹ ואיזה היא מתנה? כל שכתוב בה: מהיום 

ולאחר מיתה.

אלא מהיום ולאחר מיתה הוא דהויא מתנה, מעכשיו לא הויא מתנה?¿קלה:

אביי:▀◊קלה:
הכי קאמר: איזו היא מתנת בריא שהיא כמתנת שכיב מרע דלא קני אלא לאחר מיתה? כל שכתוב בה: 

מהיום ולאחר מיתה.

▀◊קלה:

יתיב רבה בר רב הונא 

באכסדרא דבי רב, ויתיב 

וקאמר משמיה דר' יוחנן:

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

ואין שטר לאחר מיתה.

איזדהרו בה.אמר להו רבי אלעזר:▀קלה:

▀קלה:

רב שיזבי: רבי אלעזר 

אמרה, ואמר להו רבי 

יוחנן:

איזדהרו בה.

רב נחמן בר יצחק:▀◊קלה:

כותיה דרב שיזבי מסתברא, אי אמרת בשלמא רבי אלעזר אמרה, אצטריך רבי יוחנן לאסהודי עליה דר' 

אלעזר, אלא אי אמרת רבי יוחנן אמרה, אצטריך רבי אלעזר לאסהודי עליה דר' יוחנן רביה? ועוד, תא 

שמע דר' אלעזר אמרה

▀▀◊קלה:

דשלח רבין משמיה דרבי 

אבהו, הוו יודעים ששלח 

רבי 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, ור' יוחנן אמר: תיבדק.

מאי תיבדק?^קלה:

כי אתא רב דימי אמר:▀!◊קלה:
ֹ . שכיב מרע שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת, רואין, אם כמיפה את כחו ־  דייתיקי מבטלת דייתיקי

כותבין, ואם לאו ־ אין כותבין.

בריא שאמר כתבו ותנו מנה לפלוני ומת ־ אין כותבין ונותניןמתיב ר' אבא בר ממל:▀¿קלה:

ִ ¿קלה: הא שכיב מרע ־ כותבין ונותנין

!קלה:

והא מותיב לה, והוא 

מפרק לה:[ר' אבא בר 

ממל]

במיפה את כחו.

היכי דמי מיפה את כחו?^קלה:
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