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קכח.
מאי קא משמע לן?¿

אמר לו נאמן עלי אבא, נאמן עלי אביך, נאמנין עלי שלשה רועי בקר ־ רבי מאיר אומר: יכול לחזור בותנינא: [רבי מאיר]♦▀¿◊קכח.

אינו יכול לחזור בוִ חכמים:♦▀¿◊קכח.

הא קא משמע לן, דבאתן לך מחלוקת, והלכה כדברי חכמים.!◊קכח.

▀◊קכח.
שלח ליה רבי אבא לרב 

יוסף בר חמא:
הלכה: גובין מן העבדים.

אין גובין.רב נחמן:▀◊קכח.

▀◊קכח.
שלח ליה רבי אבא לרב 

יוסף בר חמא:
הלכה: שלישי בשני ־ כשר.

אף בראשון.רבא:▀◊קכח.

אכשר באבא דאבא.מר בר רב אשי:▀◊קכח.

ולית הלכתא כמר בר רב אשי.▀◊קכח.

▀◊קכח.
שלח ליה רבי אבא לרב 

יוסף בר חמא:
היה יודע לו בעדות קרקע עד שלא נסתמא, ונסתמא ־ פסול.

כשר, אפשר דמכוין מצרנהא, אבל גלימא לא.שמואל:▀◊קכח.

אפי' גלימא, אפשר דמכוין מדת ארכו ומדת רחבו, אבל נסכא לא.רב ששת:▀◊קכח.

אפי' נסכא, אפשר דמכוין מדת משקלותיו.רב פפא:▀◊קכח.

מיתיבי:▀¿◊קכח.

היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו, פיקח ונתחרש, פיתח ונסתמא, שפוי ונשתטה ־ 

פסו�. אבל היה יודע לו בעדות עד שלא נעשה חתנו ונעשה חתנו ומתה בתו, פיקח ונתחרש וחזר 

ֹ . זה הכלל: כל שתחלתו או  ונתפקח, פיתח ונסתמא וחזר ונתפתח, שפוי ונשתטה וחזר ונשתפה ־ כשר

 ֹ סופו בפסלות ־ פסול, תחלתו וסופו בכשרות ־ כשר

קכח:
תיובתא דכולהִו תיובתא.▀◊

▀◊קכח:
שלח ליה רבי אבא לרב 

יוסף בר חמא:
 ֹ האומר על תינוק בין הבנים ־ נאמן

אינו נאמן.רבי יוחנן:▀◊קכח:

מאי קאמר?^קכח:

אביי:!קכח:
הכי קאמר: האומר על תינוק בין הבנים יירש כל נכסי ־ נאמן, כרבי יוחנן בן ברוקהֹ ורבי יוחנן אמר: 

אינו נאמן, כרבנן.

האי נאמן ואינו נאמן, יירש ולא יירש מבעיא ליהִ מתקיף לה רבא:¿קכח:

הכי קאמר: האומר על תינוק בין הבנים בכור הוא ־ נאמן, כר' יהודהֹ ור' יוחנן אמר: אינו נאמן, כרבנן.אלא אמר רבא!◊קכח:

▀◊קכח:
שלח ליה רבי אבא לרב 

יוסף בר חמא:
האומר תטול אשתי כאחד מן הבנים ־ נוטלת כאחד מן הבנים.

ובנכסים של עכשיו, ובבנים הבאין לאחר מכאן.רבא:▀◊קכח:

▀◊קכח:
שלח ליה רבי אבא לרב 

יוסף בר חמא:

המוציא שטר חוב על חבירו, מלוה אומר לא נפרעתי כלום ולוה אומר פרעתי מחצה, והעדים מעידין 

שפרע כולו ־ הרי זה נשבע וגובה מחצה מנכסים בני חורין, אבל ממשועבדין לא, דאמרי: אנן אעדים 

סמכינן. ואפי' לר' עקיבא דאמר: משיב אבדה הוי, הני מילי היכא דליכא עדים, אבל היכא דאיכא עדים 

־ אירתותי אירתת.

¿◊קכח:
מתקיף לה מר בר רב 

אשי:

אדרבה, אפי' לר' שמעון בן אלעזר דאמר: מודה מקצת הטענה הוי, הני מילי היכא דליכא עדים דקא 

מסייעי ליה, אבל היכא דאיכא עדים דקא מסייעי ליה ־ ודאי משיב אבדה הוי.

▀◊קכח:
דרש מר זוטרא משמיה 

דרב שימי בר אשי:
הלכתא בכל הני שמעתתא כדשלח ליה רבי אבא לרב יוסף בר חמא.

דר"נ מאי?רבינא לרב אשי:¿קכח:
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אין גובין מתנינן לה, וכן אר"נ.א"ל:[רב אשי]!קכח:

ואלא הלכתא לאפוקי מאי?¿קכח:
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