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מט.
ֹ שמואל:!◊ בבא בהרשאה

לא כתבינן אדרכתא אמטלטליִ והאמרי נהרדעי:¿◊מט.

ה"מ ־ היכא דכפריה, אבל היכא דלא כפריה ־ כתבינן.!◊מט.

זכר ונקבה אין כאן לכהן כלום.▀>מט.

שני זכרים ונקבה ־ אין כאן לכהן כלום.תנא רב הונא:▀◊מט.

ותנא דידן¿מט.

כיון דבשני אנשים הוא דמשכחת לה, באיש אחד ושתי נשים לא משכחת לה ־ לא מתני ליה.!◊מט.

מט.
מ

מת הבן בתוך שלשים יום ־ אע"פ שנתן לכהן יחזיר, לאחר ל' יום ־ אע"פ שלא נתן יתן.▀

מת ביום שלשים ־ כיום שלפניו[ת"ק]♦▀מט.

אם נתן ־ לא יטול, ואם לא נתן ־ לא יתן:ר' עקיבא:♦▀מט.

מט.
ג

מאי טעמייהו דרבנן?^

ֹ [רבנן]!◊מט. גמרי (במדבר י"ח) חדש (במדבר ג') חדש ממדבר, מה התם ־ ומעלה, אף הכא נמי ־ ומעלה

ור"ע¿מט.

[ר"ע]!◊מט.

מספקא ליה, מדאיצטריך למכתב ומעלה גבי ערכין, ולא גמרי ממדבר, הוו להו שני כתובים הבאים 

כאחד, וכל שני כתובים הבאים כאחד אין מלמדיןֹ או דלמא: כי אין מלמדין ־ לעלמא, אבל לגופייהו ־ 

מלמדין? ומשום הכי: מספקא ליה.

הכל מודים לענין אבילות יום שלשים ־ כיום שלפניורב אשי:▀◊מט.

הלכה כדברי המיקל באבל.דאמר שמואל:▀▀מט.

מט.
מ

▀
מת האב בתוך שלשים ־ בחזקת שלא נפדה, עד שיביא ראיה שנפדהֹ לאחר שלשים יום ־ בחזקת שנפדה, 

עד שיאמרו לו שלא נפדה.

הוא לפדות ובנו לפדות ־ הוא קודם לבנו[ת"ק]♦▀מט.

בנו קודמו, שמצותו ־ על אביו, ומצות בנו ־ עליו.רבי יהודה:♦▀מט.

מט.
ג

איתמר, הפודה את בנו בתוך שלשים יום, רב אמר: בנו פדוי[רב]♦▀◊

אין בנו פדוי.שמואל:♦▀◊מט.

רבא:▀מט.
דכולי עלמא: מעכשיו ־ אין בנו פדוי, לאחר שלשים יום ואיתנהו למעות ־ ודאי בנו פדוי - כי פליגי ־ 

: ֹ לאחר שלשים יום ונתעכלו המעות

▀◊מט.

בנו פדוי ־ מידי דהוה אקידושי אשה, התם לאו אע"ג דנתעכלו המעות ־ הוו קידושי, הכא נמי לא שנא.רב:♦▀◊מט.

מט:
התם ־ בידו לקדשה מעכשיו, הכא ־ אין בידו לפדותו מעכשיו.ושמואל אמר לך:♦▀◊

▀◊מט:
ואע"ג דקיימא לן דכל היכא דפליגי רב ושמואל ־ הלכתא כרב באיסורי וכשמואל בדיני, הכא הלכתא 

כוותיה דשמואל.

מת בתוך ל' יום ־ אע"פ שנתן לכהן יחזיר לו חמש סלעיםתנן:▀¿◊מט:

טעמא ־ דמת, הא לא מת ־ בנו פדויִ ¿מט:

הכא במאי עסקינן ־ דאיתנהו למעות.!◊מט:
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בחזקת שלא נפדה עד שיביא ראיה שנפדהִ תא שמע:▀¿◊מט:

התם נמי ־ דאיתנהו למעות בעינייהו.!מט:

▀מט:
תני תנא קמיה דרב 

יהודה:
הפודה את בנו בתוך שלשים יום ־ בנו פדוי

שמואל אמר אין בנו פדוי ואת אמרת בנו פדוי?אמר ליה:[רב יהודה]¿מט:

תני: אין בנו פדוי - ואע"ג דקיימא לן כרב באיסורי וכשמואל בדיני הכא הלכתא כותיה דשמואל.[רב יהודה]▀מט:

הוא לפדות ובנו לפדות הוא קודם לבנו וכו'.▀>מט:

הוא לפדות ובנו לפדות ־ הוא קודם לבנותנו רבנן:[ת"ק]♦▀◊מט:

בנו קודמו, שמצותו ־ על אביו, ומצות בנו ־ עליו.רבי יהודה:♦▀◊מט:

רבי ירמיה:▀מט:
הכל מודים היכא דליכא אלא חמש סלעים ־ הוא קודם לבנו, מאי טעמא ־ דמצוה דידיה עדיף, כי פליגי ־ 

: ֹ היכא דאיכא חמש משועבדות וחמש בני חורין

ר' יהודה סבר:♦▀◊מט:
מלוה הכתובה בתורה ־ ככתובה בשטר דמיא, ודידיה ־ אזיל וטריף ממשעבדי, ובהני חמש בני חורין ־ 

פריק ליה לבריה.

מלוה הכתובה בתורה ־ לאו ככתובה בשטר דמיא, הלכך ־ מצוה דידיה עדיף.ורבנן סברי:♦▀◊מט:

מט:
מ

▀ ֹ חמש סלעים של בן ־ במנה צורי

שלשים של עבד, וחמשים של אונס ושל מפתה, ומאה של מוציא שם רע ־ כולם בשקל הקדש במנה צורי▀מט:

וכולן נפדין בכסף ובשוה כסף חוץ מן השקלים.▀מט:

מט:
ג

מאי מנה צורי?[רבי אסי]^◊

מנה של צורירבי אסי:♦!◊מט:

דינרא ערבארבי אמי:♦!◊מט:

איסתירא סאסריתא דמיזדבנא תמניא בדינרא, חמש מינייהו לפדיון הבן.רבי חנינא:♦!◊מט:
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