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שפצעה בפניה ואפחתה מכספה.רבי יוסי בר חנינא:!◊פח.

החובל בעבד כנעני של אחרים ־ חייב וכו'.▀>פח.

מאי טעמא דרבי יהודה?^פח.

אמר קרא: (דברים כ"ה) כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, במי שיש לו אחוה, יצא עבד שאין לו אחוה.[רבי יהודה]!◊פח.

ורבנן?¿פח.

אחיו הוא במצות.[רבנן]!◊פח.

¿◊פח.
אלא מעתה, לר' יהודה ־ זוממי עבד לא יהרוגו, דכתיב: (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות 

לאחיוִ 

אמר קרא: (דברים י"ט) ובערת הרע מקרבך, מכל מקום.רבא אמר רב ששת:!◊פח.

אלא מעתה, לרבנן ־ עבד יהא כשר למלכותִ ¿◊פח.

ולטעמיך, תיקשי לך גר לדברי הכִל אלא, אמר קרא: (דברים י"ז) מקרב אחיך, ממובחר שבאחיך.אמרי:!◊פח.

אלא מעתה, לרבנן ־ יהא עבד כשר לעדות, דכתיב: (דברים י"ט) והנה עד שקר העד שקר ענה באחיוִ ¿◊פח.

עולא:!◊פח.
עדות לא מצית אמרת, אתיא עדות בקל וחומר מאשה: ומה אשה שהיא ראויה לבא בקהל ־ פסולה 

לעדות, עבד שאינו ראוי לבא בקהל ־ אינו דין שפסול לעדות.

מה לאשה שכן אינה ראויה למילה, תאמר בעבד שהוא ראוי למילה?¿פח.

קטן יוכיח, שישנו במילה ופסול לעדות.!◊פח.

מה לקטן שאינו במצות, תאמר בעבד שהוא במצות?¿פח.

אשה תוכיח, שישנה במצות ופסולה לעדות.!◊פח.

!◊פח.
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ שכן אינן בכל המצות ופסולין 

להעיד, אף אני אביא את העבד ־ שאינו בכל המצות ופסול להעיד.

מה להצד השוה שבהם שכן אינו איש, תאמר בעבד שהוא איש?¿◊פח.

אלא תיתי מגזלן.!◊פח.

מה לגזלן שכן מעשיו גרמו לו, תאמר בעבד שאין מעשיו גרמו לו?¿פח.

אלא תיתי מגזלן ומחד מהנך.!◊פח.

מר בריה דרבינא:!◊פח.

אמר קרא: (דברים כ"ד) לא יומתו אבות על בנים, לא יומתו על פי אבות שאין להם חייס בנים, דאי 

ס"ד כדאמרינן: לא יומתו אבות על בנים ־ בעדות בנים, לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם, מאי 

בנים? ש"מ: דלא יומתו ע"פ אבות שאין להם חייס בנים.

¿◊פח.
אלא מעתה, ובנים לא יומתו על אבות, ה"נ לא יומתו ע"פ בנים שאין להם חייס אבות, אלא גר ה"נ 

דפסול לעדותִ 

אמרי:!◊פח.

הכי השתא, גר נהי דאין לו חייס למעלה, למטה יש לו חייס, לאפוקי עבד דאין לו חייס לא למעלה ולא 

למטה, דאי סלקא דעתך גר פסול לעדות, לכתוב רחמנא לא יומתו אבות על בניהם לכדאמרינן: לא 

יומתו בעדות בנים, ונכתוב רחמנא ובנים לא יומתו על אבות, דשמעת מינה תרי: חדא, לא יומתו בנים 

בעדות אבות, ואידך, לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות, ועבד נפקא ליה בקל וחומר מגר: ומה 

גר דלמעלה הוא דאין לו חייס אבל למטה יש לו חייס ־ פסול לעדות, עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא 

למטה ־ אינו דין שיהא פסול לעדותִ , אלא מדכתב רחמנא לא יומתו אבות על בנים, דמשמע: לא יומתו 

על פי אבות שאין לו חייס בנים, שמע מינה: עבד שאין לו חייס לא למעלה ולא למטה ־ הוא דפסול 

לעדות, אבל גר כיון דיש לו חייס למטה ־ כשר לעדות.

¿פח.
וכ"ת, לכתוב רחמנא ובנים לא יומתו על אבותיהם, למה לי דכתב רחמנא ובנים לא יומתו על אבות, 

דמשמע: לא יומתו על פי בנים שאין להם חייס אבות?

איידי דכתב לא יומתו אבות על בנים, כתב נמי ובנים לא יומתו על אבות.!פח.

חרש שוטה וקטן פגיעתן רעה.▀>פח.

О◊פח.
אימיה דרב שמואל בר אבא מהגרוניא הות נסיבא ליה לר' אבא, כתבתינהו לנכסי לרב שמואל בר אבא 

ברה.
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בתר דשכיבא, אזל רב שמואל בר אבא קמיה דרבי ירמיה בר אבאОפח.

אוקמיה בנכסי.[רבי ירמיה בר אבא]▀◊פח:

ֹ Оפח: אזל ר' אבא אמרה למילתא קמיה דרב הושעיא, אזל רב הושעיא אמרה קמיה דרב יהודה

▀◊פח:
א"ל[רב יהודה], הכי 

אמר שמואל:
האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות.

אמרוה קמיה דרבי ירמיה בר אבאОפח:

▀◊פח:
אמר להו:[רבי ירמיה בר 

אבא]
אנא מתניתא ידענא

דתנן:▀▀◊פח:
הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו ־ הבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב, והאב אינו יכול למכור 

מפני שהן כתובין לבן, מכר האב ־ מכורים עד שימות, מכר הבן ־ אין לו ללוקח עד שימות האב

כי מיית אב מיהא אית ליה ללוקח, ואע"ג דמת הבן בחיי אב דלא אתו לידי הבן, כרבי שמעון בן לקיש▀פח:

▀◊פח:
דאמר:[רבי שמעון בן 

לקיש]
 ֹ לא שנא מת הבן בחיי האב דלא אתו לידיה דבן, לא שנא מת האב בחיי הבן דאתו לידיה דבן ־ קנה לוקח

מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב, רבי יוחנן אמר: לא קנה לוקחדאתמר:[רבי יוחנן]▀▀♦◊פח:

ֹ ריש לקיש:▀▀♦◊פח: קנה לוקח

[רבי יוחנן]▀פח:

ר"י אמר לא קנה לוקח, אמר לך: כי קתני מתני' מכר הבן לא קנה לוקח עד שימות האב, וכי מיית האב 

אית ליה ללוקח ־ דלא מת הבן בחיי האב דאתו לידי הבן, אבל מת הבן בחיי האב דלא אתו לידיה דבן, 

כי מיית אב נמי לית ליה ללוקח

▀◊פח:
אלמא קא סבר:[רבי 

יוחנן]
קנין פירות כקנין הגוף דמי, וכי זבין ־ לאו דידיה זבין.

[רבי שמעון בן לקיש]▀פח:

ר' שמעון בן לקיש אומר קנה לוקח, כי קתני מתני' מכר הבן אין ללוקח עד שימות האב, כי מיית אב 

מיהת אית ליה ללוקח, לא שנא לא מת הבן בחיי האב דאתו לידיה דבן, ולא שנא מת הבן בחיי האב דלא 

אתו לידיה דבן ־ קנה לוקח

▀◊פח:
אלמא קסבר:[רבי שמעון 

בן לקיש]
 ֹ קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, וכי קא זבין ־ דידיה קא זבין

ואנן השתא, בין ר' ירמיה בר אבא ובין רב יהודה ־ כר' שמעון בן לקיש סבירא להו▀פח:

וקאמר ר' ירמיה בר אבא:▀◊פח:
אי סלקא דעתך קנין פירות כקנין הגוף דמי, כי מיית אב ומיית הבן בחיי האב אמאי אית ליה ללוקח? כי 

קא זבין האי לאו דידיה קא זביןִ אלא לאו שמע מינה: קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי.

אהדרוה לקמיה דרב יהודהОפח:

▀◊פח:
אמר להו[רב יהודה], הכי 

אמר שמואל:
זו אינה דומה למשנתנו.

מאי טעמא?^פח:

רב יוסף:!◊פח:
בשלמא אי תני איפכא הכותב נכסיו לאביו, איכא למפשט מינה דקנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, אלא 

השתא דקתני הכותב נכסיו לבנו, משום דראוי ליורשו הוא.

אמר ליה אביי:¿◊פח:
אטו ברא ירית אבא, אבא לא ירית ברא? אלא לאברוחינהו לנכסי מבריה קא אתי, הכא נמי לאברוחינהו 

לנכסי מאחוה אתי. אלא מאי אינה דומה למשנתנו? משום תקנת אושא

באושא התקינו, האשה שמכרה בנכסי מלוג בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מיד הלקוחות.דאמר רבי יוסי בר חנינא:▀¿◊פח:

■▀◊פח:
רב אידי בר אבין אף אנן 

נמי תנינא:

מעידים אנו באיש פלוני שגירש את אשתו ונתן כתובתה, והרי היא תחתיו ומשמשתו, ונמצאו זוממין, 

ֹ . איזהו טובת הנאת כתובתה? אומדין כמה  אין אומרים: ישלמו כל כתובתה, אלא טובת הנאת כתובתה

 ֹ אדם רוצה ליתן בכתובה של זו שאם נתארמלה או נתגרשה, ואם מתה יירשנה בעלה
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