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קמח.
◊¿▀

והא אמר רבא אמר רב 

נחמן:
שכיב מרע שאמר תנו הלואתי לפלוני ־ הלואתו לפלוני, ואף על גב דליתיה בבריאִ 

הואיל ויורש יורשה.רב פפא:!◊קמח.

הלואה איתא בבריא, וכדרב הונא אמר רברב אחא בריה דרב איקא:!◊קמח.

מנה לי בידך תנהו לפלוני, במעמד שלשתן ־ קנה.דאמר רב הונא אמר רב:▀!◊קמח.

דקל לאחד ופירותיו לאחר, מהו? מי שייר מקום פירי, או לא שייר?איבעיא להו:^קמח.

אם תמצי לומר: לאחר לא הוי שיור, לעצמו חוץ מפירותיו, מהו?^קמח.

רבא אמר רב נחמן:!◊קמח.
אם תמצי לומר: דקל לאחד ופירותיו לאחר לא הוי שיור, מקום פירי דקל לאחד ושייר פירותיו לפניו ־ 

שייר מקום פירי, מאי טעמא? כל לגבי נפשיה בעין יפה משייר.

אנן אדרבי שמעון בן לקיש מתנינן להר' אבא לרב אשי:▀◊קמח.

▀▀◊קמח.
דאמר רבי שמעון בן 

לקיש:
המוכר בית לחבירו, ואמר לו על מנת שדיוטא העליונה שלי ־ דיוטא העליונה שלו.

קמח:
בית לאחד ודיוטא לאחד, מהו? מי הוי שיור או לא?איבעיא להו:^

אם תמצא לומר: בית לאחד ודיוטא לאחד לא הוי שיור, חוץ מדיוטא מהו?^קמח:

אם תמצא לומר: בית לאחד ודיוטא לאחד לא הוי שיור, חוץ מדיוטא הוי שיור, ואליבא דרב זבידרבא אמר רב נחמן:!◊קמח:

ֹ דאמר:[רב זביד]▀!◊קמח: שאם רצה להוציא בה זיזין ־ מוציא

אלמא, כיון דשייר דיוטא ־ מקום זיזין נמי שייר.!קמח:

▀◊קמח:
רב יוסף בר מניומי אמר 

רב נחמן:

ֹ . אם  שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ־ רואין, אם במחלק, מת ־ קנו כולן, עמד ־ חוזר בכולן

בנמלך, מת ־ קנו כולן , עמד ־ אינו חוזר אלא באחרון.

ודלמא עיוני קא מעיין והדר יהיבִ ¿קמח:

סתמיה דשכיב מרע מידק דייק והדר יהיב.!קמח:

▀◊קמח:
רב אחא בר מניומי אמר 

רב נחמן:
שכיב מרע שכתב כל נכסיו לאחרים ועמד ־ אינו חוזר, חיישינן שמא יש לו נכסים במדינה אחרת.

לא שייר קרקע כל שהוא ־ אין מתנתו קיימתואלא מתני' דקתני:▀¿◊קמח:

היכי משכחת לה?¿קמח:

באומר כל נכסי.רב חמא:!◊קמח:

במוחזק לן דלית ליה.מר בר רב אשי:!◊קמח:

חזרה במקצת הוי חזרה בכולה או לא?איבעיא להו:^◊קמח:

ֹ תא שמע:▀!◊קמח: כולן לראשון ומקצתן לשני ־ שני קנה, ראשון לא קנה

מאי לאו בשמת.!◊קמח:

לא, בשעמד.¿◊קמח:

הכי נמי מסתברא▀קמח:

ֹ מדקתני סיפא:▀▀◊קמח: מקצתן לראשון וכולן לשני ־ ראשון קנה, שני לא קנה

אי אמרת בשלמא בשעמד, משום הכי שני לא קנה, אלא אי אמרת בשמת, תרוייהו ליקנו.▀קמח:

רב יימר לרב אשי:!◊קמח:
ותהוי נמי בשעמד, אי אמרת בשלמא חזרה במקצת הויא חזרה בכולה, היינו דשני מיהת קנה, אלא אי 

אמרת חזרה במקצת לא הויא חזרה בכולה, ניהוי כמחלק ולחד מינייהו לא ליקנו.
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ֹ ▀◊קמח: והלכתא: חזרה במקצת הויא חזרה בכולה

רישא ־ משכחת לה בין שמת בין שעמד, סיפא ־ לא משכחת לה אלא כשעמד.▀◊קמח:

איבעיא להו:^◊קמח:
הקדיש כל נכסיו ועמד, מהו? מי אמרינן: כל לגבי הקדש גמר ומקני, או דלמא כל לגבי נפשיה לא גמר 

ומקני?

^◊קמח:
הפקיר כל נכסיו, מהו? מי אמרינן: כיון דאף לעניים כעשירים גמר ומקני, או דלמא כל לגבי נפשיה לא 

גמר ומקני?

^◊קמח:
חילק כל נכסיו לעניים, מאי? מי אמרינן: צדקה ודאי מגמר גמר ומקני, או דלמא כל לגבי נפשיה לא 

גמר ומקני?

תיקו.▀◊קמח:

ויזכה, ויחזיק ויקנה ־ כולן לשון מתנה הן.רב ששת:▀◊קמח:

אף יחסין וירת בראוי ליורשובמתניתא תנא:▀◊קמח:

ור' יוחנן בן ברוקא היא.▀קמח:
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