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קמג.
О[רבי אבהו]אזל לגביה

אילו א"ל קני כחמור מי קני?א"ל:[רבי אבין]!◊קמג.

קני כחמור ־ לא קנה דאיתמר:!◊קמג.

את וחמור ־ רב נחמן אמר: קנה מחצה[רב נחמן]▀!♦◊קמג.

לא אמר כלוםרב המנונא:▀!♦◊קמג.

קנה הכל.רב ששת:▀!♦◊קמג.

מנא אמינא לה?רב ששת:▀קמג.

ֹ דתניא, רבי יוסי:▀▀◊קמג. אין לך מר בקישות אלא פנימי שבו, לפיכך כשהוא תורם ־ מוסיף על החיצון שבו ותורם

אמאי? את וחמור הואִ ¿▀קמג.

ֹ !◊קמג. שאני התם, דמדאורייתא תרומה מעלייתא היא

דאמר רבי אילעא:!▀◊קמג.
מנין לתורם מן הרע על היפה שתרומתו תרומה? שנאמר: (במדבר י"ח) ולא תשאו עליו חטא בהרימכם 

את חלבו ממנו, ואם אינו קדוש ־ נשיאות חטא למה? מכאן לתורם מן הרע על היפה שתרומתו תרומה.

▀¿◊קמג.
רב מרדכי לרב אשי, 

מתיב רב אויא תיובתא:

מעשה בחמש נשים ובהן שתי אחיות, וליקט אחד כלכלה של תאנים, ושלהן היתה, ושל שביעית היתה, 

ואמר: הרי כולכן מקודשות לי בכלכלה זאת, וקבלה אחת מהן ע"י כולן ־ אמרו חכמים: אין אחיות 

 ֹ מקודשות

אחיות הוא דאין מקודשות, הא נכריות מקודשות▀¿קמג.

ואמאי? את וחמור היאִ ¿קמג.

אמר ליה:[רב אשי]!◊קמג.
היינו דחזאי רב הונא בר אויא בחלמא דמותיב רב אויא תיובתא, לאו מי אוקימנא דאמר: הראויה מכם 

לביאה תתקדש לי?

ההוא דאמר לה לדביתהו: נכסיי ליך ולבניךО◊קמג.

קנתה מחצה.רב יוסף:▀◊קמג.

מנא אמינא לה?ואמר רב יוסף:▀קמג.

(ויקרא כ"ד) והיתה לאהרן ולבניו ־ מחצה לאהרן מחצה לבניו.דתניא, רבי:▀▀◊קמג.

אמר ליה אביי:▀◊קמג.
בשלמא התם ־ אהרן בר חלוקה הוא, להכי פרט ביה רחמנא למשקל פלגא, אשה לאו בת ירושה היא, 

דיה שתטול כאחד מן הבנים.

איני?¿קמג.

והא עובדא הוה בנהרדעא ואגביה שמואל פלגִא בטבריא ־ ואגביה רבי יוחנן פלגאִ ▀¿◊קמג.

О¿◊קמג.
ותו, כי אתא רב יצחק 

בר יוסף אמר:
ההוא דמי כלילא דשדו דבי מלכא אאבולי ואאיסטרוגי

ניתבו אבולי פלגא ואיסטרוגי פלגאִ רבי:▀¿קמג.

[אביי]!◊קמג.
הכי השתא, התם מעיקרא כי הוו כתבי ־ אאבולי הוו כתבי, ואיסטרוגי הוו מסייעי בהדייהו, וידע מלכא 

דהוו קא מסייעי, השתא מאי דקא כתבי אאבולי ואאיסטרוגי ־ למימרא דהני פלגא והני פלגא.

מתיב רבי זירא:▀¿◊קמג.
האומר הרי עלי מנחה מאה עשרון להביא בשני כלים ־ מביא ששים בכלי אחד וארבעים בכלי אחד, 

 ֹ ואם הביא חמשים בכלי אחד וחמשים בכלי אחד ־ יצא

קמג:
אם הביא אין, לכתחלה לא, ואי סלקא דעתך כל כי האי גוונא פלגא ופלגא הוא, אפילו לכתחלה נמיִ ¿

[אביי]!◊קמג:
הכי השתא, התם אנן סהדי דהאי גברא מעיקרא לקרבן גדול קא מכוין, והאי דקאמר בשני כלים ־ דידע 

דלא אפשר לאתויי בכלי אחד, כמה דאפשר לאיתויי מייתינן.

והלכתא כוותיה דרב יוסף: בשדה, ענין, ומחצה.▀◊קמג:
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ההוא דשדר פיסקי דשיראי לביתיהО◊קמג:

רבי אמי:▀◊קמג:
הראויין לבנים ־ לבנים, ראויין לבנות ־ לבנות. ולא אמרן אלא דלית ליה כלתא, אבל אית ליה כלתא ־ 

לכלתיה שדרֹ ואי בנתיה לא נסיבן, לא שבק בנתיה ומשדר לכלתיה.

ההוא דאמר להו: נכסיי לבניי, הוה ליה ברא וברתאО◊קמג:

מי קרו אינשי לברא בניי או דלמא לא קרו אינשי לברא בניי, ולמושכה לברתא במתנה קאתי?^קמג:

(בראשית מו) ובני דן חושים.אביי, ת"ש:▀!◊קמג:

דלמא כדתנא דבי חזקיה:א"ל רבא:¿קמג:

שהיו מרובין כחושים של קנהִ [תנא דבי חזקיה]▀¿◊קמג:

(במדבר כ"ו) ובני פלוא אליאב.אלא אמר רבא:▀!◊קמג:

(דברי הימים א' ב') ובני איתן עזריה.רב יוסף:▀!◊קמג:

ההוא דאמר להו: נכסאי לבנאי, הוה ליה ברא ובר ברא, קרן אינשי לבר ברא ברא או לא?О◊קמג:

ֹ רב חביבא:♦▀◊קמג: קרו אינשי לבר ברא ברא

לא קרו אינשי לבר ברא ברא.מר בר רב אשי:♦▀◊קמג:

תניא כוותיה דמר בר רב אשי:■קמג:

המודר הנאה מבנים ־ מותר בבני בנים.[תניא]▀■◊קמג:

קמג:
מ

▀
ֹ , אם אמרו: ראו מה שהניח  הניח בנים גדולים וקטנים, השביחו גדולים את הנכסים ־ השביחו לאמצע

אבא הרי אנו עושין ואוכלים ־ השביחו לעצמן.

▀קמג:
ֹ . אם אמרה: ראו מה שהניח לי בעלי הרי אני עושה  וכן האשה שהשביחה את הנכסים ־ השביחה לאמצע

ואוכלת ־ השביחה לעצמה.

קמג:

ג
◊▀

רב חביבא בריה דרב 

יוסף בריה דרבא משמיה 

דרבא:

לא שנו אלא ששבחו נכסים מחמת נכסים, אבל שבחו נכסים מחמת עצמן ־ השביחו לעצמן.

איני?¿קמג:

ֹ והא אמר ר' חנינא:▀¿◊קמג: אפילו לא הניח להם אביהם אלא אודייני ־ השכר לאמצע
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