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מח.
ודלמא שאני התם, דניחא ליה דתיהוי ליה כפרהִ ¿

וכן אתה אומר בגיטי נשים, כופין אותו עד שיאמר רוצה אני.ואלא מסיפא:▀!◊מח.

ודלמא שאני התם, דמצוה לשמוע דברי חכמיםִ ¿מח.

אלא סברא הוא, אגב אונסיה גמר ומקנה.!◊מח.

מותיב רב יהודה:▀¿◊מח.
גט המעושה, בישראל ־ כשר, ובעכו"ם ־ פסול, ובעכו"ם ־ חובטין אותו ואומרין לו: עשה מה שישראל 

 ֹ אומר לך

ואמאי? התם נמי נימא: אגב אונסיה גמר ומגרשִ ¿מח.

!◊מח.
הא איתמר עלה, אמר רב 

משרשיא:

דבר תורה אפילו בעכו"ם כשר, ומה טעם אמרו בעכו"ם פסול? כדי שלא תהא כל אחת ואחת הולכת 

ותולה עצמה ביד עכו"ם ומפקעת עצמה מיד בעלה.

לקח מסיקריקון וחזר ולקח מבעל הבית ־ מקחו בט�מותיב רב המנונא:▀¿◊מח.

ואמאי? התם נמי נימא: אגב אונסיה גמר ומקניִ ¿מח.

לא שנו אלא דאמר ליה לך חזק וקני, אבל בשטר ־ קנה.הא אתמר עלה, אמר רב:♦▀!מח.

אף בשטר נמי לא קנה, מאי איכא למימר?ולשמואל:♦▀¿מח.

מודה שמואל היכא דיהב זוזי.[שמואל]!◊מח.

¿מח.
ולרב ביבי דמסיים בה 

משמיה דרב נחמן:
קרקע אין לו, מעות יש לו, מאי איכא למימר?

רב ביבי מימרא הוא, ומימרא לרב הונא לא סבירא ליה.!◊מח.

הלכתא: תליוהו וזבין ־ זביניה זביני.רבא:▀◊מח.

ולא אמרן אלא בשדה סתם, אבל בשדה זו ־ לא.▀מח.

מח:
ובשדה זו נמי ־ לא אמרן אלא דלא ארצי זוזי, אבל ארצי זוזי ־ לא.▀

ולא אמרן אלא דלא הוה לאישתמוטי, אבל הוה ליה לאישתמוטי ־ לא.▀מח:

והלכתא: בכולהו דהוו זביניה זביני, ואפי' בשדה זו, דהא אשה כשדה זו דמיא▀◊מח:

תליוה וקדיש ־ קדושיו קדושין.ואמר אמימר:▀◊מח:

מר בר רב אשי:▀◊מח:
באשה ודאי קדושין לא הוו, הוא עשה שלא כהוגן, לפיכך עשו עמו שלא כהוגן ואפקעינהו רבנן 

לקידושיה מיניה.

תינח דקדיש בכספא, קדיש בביאה מאי איכא למימר?רבינא לרב אשי:¿מח:

שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.אמר ליה:[רב אשי]!◊מח:

טאבי תלא לפאפי אכינרא וזבין, חתם רבה בר בר חנה אמודעא ואאשקלתא.О◊מח:

מאן דחתים אמודעא ־ שפיר חתים, ומאן דחתים אאשקלתא ־ שפיר חתים.רב הונא:▀◊מח:

מה נפשך? אי מודעא, לא אשקלתִא ואי אשקלתא, לא מודעאִ ¿מח:

ֹ !מח: ה"ק: אי לאו מודעא, מאן דחתים אאשקלתא ־ שפיר חתים

רב הונא לטעמיה, דאמר רב הונא: תליוהו וזבין ־ זביניה זביני.[רב הונא]!◊מח:

איני?¿מח:

ִ והא"ר נחמן:▀¿◊מח: העדים שאמרו אמנה היו דברינו ־ אין נאמנים, מודעא היו דברינו ־ אין נאמנין
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