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קלז.
◊! ֹ תנאי היא

ֹ דתניא:[רבי]♦▀!◊קלז. נכסי לך ואחריך לפלוני, וירד ראשון ומכר ואכל ־ השני מוציא מיד הלקוחות, דברי רבי

אין לשני אלא מה ששייר ראשון.רבן שמעון בן גמליאל:♦▀!◊קלז.

ֹ ורמינהי:[רבי]▀¿♦◊קלז. נכסי לך ואחריך לפלוני ־ יורד ראשון ומוכר ואוכל, דברי רבי

אין לראשון אלא אכילת פירות בלבד.רבן שמעון בן גמליאל:▀¿♦◊קלז.

קשיא דרבי אדרבי, ודרשב"ג אדרשב"גִ¿קלז.

ֹ !◊קלז. דרבי אדרבי לא קשיא: הא לגופא, הא לפירא

דרשב"ג אדרשב"ג לא קשיא: הא לכתחלה, הא דיעבד.!◊קלז.

איזהו רשע ערום? זה המשיא עצה למכור בנכסים כרבן שמעון בן גמליאל.אביי:▀◊קלז.

הלכה כרבן שמעון בן גמליא� ומודה, שאם נתנן במתנת שכיב מרע ־ לא עשה כלום.רבי יוחנן:▀◊קלז.

מאי טעמא?^קלז.

מתנת שכיב מרע לא קנה אלא לאחר מיתה, וכבר קדמו אחריך.אביי:!קלז.

ומי אמר אביי הכי?¿קלז.

מתנת שכיב מרע מאימתי קנה? אביי אמר: עם גמר מיתהוהא איתמר:[אביי]¿▀♦◊קלז.

לאחר גמר מיתהִ רבא:¿▀♦◊קלז.

הדר ביה אביי מההיא.!◊קלז.

ממאי דמההיא הדר ביה? דלמא מהא הדר ביהִ ¿קלז.

לא סלקא דעתך!קלז.

זה גיטך אם מתי, זה גיטך מחולי זה, זה גיטך לאחר מיתה ־ לא אמר כלום.דתנן:!▀קלז.

הלכה כרשב"ג, ואפילו היו בהן עבדים והוציאן לחירות.רבי זירא א"ר יוחנן:▀◊קלז.

פשיטאִ ¿קלז.

מהו דתימא א"ל: למיעבד איסורא לא יהבינן לך, קא משמע לן.!קלז.

הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, ואפי' עשאן תכריכין למת.רב יוסף אמר רבי יוחנן:▀◊קלז.

פשיטאִ ¿קלז.

מהו דתימא: לשוינהו איסורי הנאה לא יהבי לך, קא משמע לן.!קלז.

▀◊קלז.
דרש רב נחמן בר רב 

חסדא:
אתרוג זה נתון לך במתנה ואחריך לפלוני, נטלו ראשון ויצא בו ־ באנו למחלוקת רבי ורשב"ג.

¿קלז.
מתקיף לה רב נחמן בר 

יצחק:

ע"כ לא פליגי רבי ורשב"ג התם ־ אלא דמר סבר: קנין פירות כקנין הגוף דמי, ומר סבר: קנין פירות 

לאו כקנין הגוף דמי, אלא הכא ־ אי מיפק לא נפיק ביה, למאי יהביה ניהליה?

קלז:
◊▀

אלא מיפק ־ דכולי עלמא לא פליגי דנפיק ביה, מכרה או אכלה ־ באנו למחלוקת רבי ורבן שמעון בן 

גמליאל.

רבה בר רב הונא:▀◊קלז:
האחין שקנו אתרוג בתפוסת הבית, נטלו אחד מהן ויצא בו, אם יכול לאוכלו ־ יצא, ואם לאו ־ לא יצאֹ 

ודוקא דאיכא אתרוג לכל חד וחד.

אתרוג זה נתון לך במתנה ע"מ שתחזירהו לי, נטלו ויצא בו, החזירו ־ יצא, לא החזירו ־ לא יצא.רבא:▀◊קלז:
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קא משמע לן: דמתנה על מנת להחזיר שמה מתנה.▀קלז:

О◊קלז:
ההיא איתתא דהוה לה דיקלא בארעא דרב ביבי בר אביי, כל אימת דהות אזלא למיגזריה הוה קפיד 

עילוה, אקניתיה ניהליה כל שני חייו

ֹ [רב ביבי בר אביי]О◊קלז: אזל איהו אקנייה ניהליה לבנו קטן

▀◊קלז:
רב הונא בריה דרב 

יהושע:
משום דאתו ממולאי אמריתו מילי מוליאתא? אפילו רשב"ג לא קאמר אלא לאחר, אבל לעצמו לא.

שור זה נתון לך במתנה על מנת שתחזירהו לי, הקדישו והחזירו ־ ה"ז מוקדש ומוחזר.רבא אמר רב נחמן:▀קלז:

מאי אהדריה?רבא לרב נחמן:¿קלז:

אלא אמר רב אשי:▀◊קלז:
חזינן, אי אמר ליה על מנת שתחזירהו ־ הא אהדריה, אי א"ל על מנת שתחזירהו לי ־ מידי דחזי ליה 

קאמר ליה.

ֹ רב יהודה אמר שמואל:▀◊קלז: הכותב נכסיו לאחר, ואמר הלה אי אפשי בהן ־ קנה, ואפילו עומד וצווח

לא קנה.רבי יוחנן:▀קלז:

ולא פליגי: כאן בצווח מעיקרא, כאן בשותק מעיקרא ולבסוף צווח.רבי אבא בר ממל:▀◊קלז:
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