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קלב.
בעי רבא:^◊

בבריא היאך? בשכ"מ הוא דניחא ליה דלישתמעון מלה, אבל בבריא הא קאי איהו, או דלמא בריא נמי 

ניחא ליה דלישתמעון מלה מהשתא?

תא שמע:▀¿◊קלב.
הכותב פירות נכסיו לאשתו ־ גובה כתובתה מן הקרקע, למחצה לשליש ולרביע ־ גובה כתובתה מן 

 ֹ השאר

כתב כל נכסיו לאשתו, ויצא עליו שטר חוב ־ רבי אליעזר אומר: תקרע מתנתה ותעמוד על כתובתה[רבי אליעזר]♦▀¿◊קלב.

ֹ חכמים:♦▀¿◊קלב. תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה, ונמצאת קרחת מכאן ומכאן

ואמר רבי יהודה הנחתום:▀¿◊קלב.
מעשה ואירע הדבר בבת אחותי כלה, ובא מעשה לפני חכמים ואמרו: תקרע כתובתה ותעמוד על 

 ֹ מתנתה, ונמצאת קרחת מכאן ומכאן

טעמא דיצא עליו שטר חוב, הא לא יצא עליו שטר חוב ־ קניא▀¿◊קלב.

ובמאי?^¿קלב.

אילימא בשכ"מ!¿קלב.

והא אמרת: לא עשאה אלא אפוטרופוסִ ¿¿קלב.

אלא לאו בבריא.¿◊קלב.

לעולם בשכיב מרע, ורב עוירא מוקי לה בכולהו, רבינא מוקי לה באשתו ארוסה ואשתו גרושה.!◊קלב.

▀◊קלב.
רב יוסף בר מניומי אמר 

רב נחמן
הלכה: תקרע כתובתה ותעמוד על מתנתה, ונמצאת קרחת מכאן ומכאן.

למימרא, דלא אזיל רב נחמן בתר אומדנא?¿קלב.

והתניא:[ת"ק]♦▀¿◊קלב.
הרי שהלך בנו למדינת הים, ושמע שמת בנו ועמד וכתב כל נכסיו לאחרים, ואחר כך בא בנו ־ מתנתו 

 ֹ מתנה

ֹ ר' שמעון בן מנסיא:♦▀¿◊קלב. אין מתנתו מתנה, שאילו היה יודע שבנו קיים לא כתבן

הלכה כרבי שמעון בן מנסיאִ ואמר רב נחמן:▀¿◊קלב.

שאני התם, דניחא לה דתיפוק עלה קלא דכתבינהו ניהלה להנהו נכסים.!◊קלב.

הכותב נכסיו לבניו, וכתב לאשתו קרקע כל שהוא ־ אבדה כתובתה.תנן התם:▀◊קלב.

משום דכתב לה קרקע כל שהוא אבדה כתובתה?¿קלב.

במזכה להן על ידהרב:!◊קלב.

במחלק לפניה והיא שותקתשמואל:!◊קלב.

באומר לה טלי קרקע זו בכתובתיךרבי יוסי בר' חנינא!◊קלב.

קלב:
ומקולי כתובה שנו כאן.▀

ֹ תנן, ר' יוסי:▀¿◊קלב: אם קבלה עליה, אע"פ שלא כתב לה ־ אבדה כתובתה

מכלל דת"ק סבר: כתיבה וקבלה בעיִ ¿◊קלב:

וכי תימא: כולה ר' יוסי היא!קלב:

▀¿קלב:
והא תניא, אמר רבי 

יהודה:

אימתי? שהיתה שם וקבלה עליה, אבל היתה שם ולא קבלה עליה, קבלה עליה ולא היתה שם ־ לא 

 ֹ אבדה כתובתה

תיובתא דכולהִו תיובתא.▀◊קלב:

הא רב, הא שמואל, הא ר' יוסי בר' חנינא, מר מאי סבירא ליה?רבא לרב נחמן:^◊קלב:

שאני אומר: כיון שעשאה שותף בין הבנים ־ אבדה כתובתה.א"ל:[רב נחמן]!◊קלב:
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▀קלב:
איתמר נמי אמר רב יוסף 

בר מניומי אמר רב נחמן:
כיון שעשאה שותף בין הבנים ־ אבדה כתובתה.

בעי רבא:^◊קלב:
בבריא היאך? מי אמרינן: בשכיב מרע הוא דידעה דלית ליה וקמחלה, אבל בבריא סברה הדר קני, או 

דלמא השתא מיהת לית ליה?

תיקו.▀קלב:

ֹ О◊קלב: ההוא דאמר להו: פלגא לברת ופלגא לברת ותילתא לאיתת בפירי

איקלע רב נחמן לסורא, עול לגבי רב חסדא, אמר ליה: כי האי גוונא מאי?[רב חסדא]^О◊קלב:

!◊קלב:
אמר ליה[רב נחמן], הכי 

אמר שמואל:
אפילו לא הקנה לה אלא דקל אחד לפירותיו ־ אבדה כתובתה.

אימור דאמר שמואל התם ־ דאקני לה בגופה דארעא, הכא פירא הואִ אמר ליה:[רב חסדא]¿קלב:

מטלטלי קא אמרת? מטלטלי ודאי לא קא אמינא.אמר ליה:[רב נחמן]▀◊קלב:

ֹ О◊קלב: ההוא דאמר להו: תלתא לברת ותלתא לברת ותלתא לאיתת, שכיבא חדא מבנתיה

לא שקלא אלא תלתאסבר רב פפי למימר:▀◊קלב:
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