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בבא בתרא-גט פשוט

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

מקס.
גט פשוט ־ עדיו מתוכו, מקושר ־ עדיו מאחוריו.▀

פשוט שכתבו עדיו מאחוריו, מקושר שכתבו עדיו מתוכו ־ שניהם פסולין.▀קס.

מקושר שכתבו עדיו מתוכו ־ כשר, מפני שיכול לעשותו פשוט.רבי חנינא בן גמליאל:▀קס.

הכל כמנהג המדינה.רבן שמעון בן גמליאל:▀קס.

גט פשוט ־ עדיו בשנים, ומקושר ־ בשלשה.▀קס.

פשוט שכתב בו עד אחד, ומקושר שכתב בו שני עדים ־ שניהם פסולין.▀◊קס.

קס.
ג

מנהני מילי?^

רבי חנינא:!◊קס.
דאמר קרא: (ירמיהו לב) שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום והעד עדים, שדות בכסף יקנו וכתוב 

בספר ־ זה פשוט, וחתום ־ זה מקושר, והעד ־ שנים, עדים שלשה, הא כיצד? שנים לפשוט, שלשה 

קס:
ואיפוך אנאִ ¿◊

מתוך שנתרבה בקשריו נתרבה בעדיו.!◊קס:

רפרם:!◊קס:
מהכא: (ירמיהו ל"ב) ואקח את ספר המקנה את החתום המצוה והחקים ואת הגלוי, ואקח את ספר 

המקנה ־ זה פשוט, את החתום ־ זה מקושר, ואת הגלוי ־ זה פשוט שבמקושר, המצוה והחקים ־ אלו 

ואיפוך אנאִ ¿קס:

מתוך שנתרבה בקשריו נתרבה בעדיו.!קס:

רמי בר יחזקאל!◊קס:
מהכא: (דברים י"ט) על פי שני עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר, אם תתקיים עדותן בשנים, למה 

פרט לך בשלשה? לומר לך: שנים לפשוט, שלשה למקושר.

ואיפוך אנאִ ¿קס:

מתוך שנתרבה בקשריו נתרבה בעדיו.!קס:

והני להכי הוא דאתו? כל חד וחד למילתיה הוא דאתא¿◊קס:

לכדתניא:▀¿◊קס:
(ירמיהו ל"ב) שדות בכסף יקנו וכתוב בספר וחתום ־ עצה טובה קא משמע לן, ואקח את ספר המקנה־ 

הכי הוה מעשה, על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים ־ להקיש שלשה לשנים, בפלוגתא דרבי 

אלא, מקושר מדרבנן, וקראי אסמכתא בעלמא.!◊קס:

וטעמא מאי תקינו רבנן מקושר?^קס:

אתרא דכהני הוו, והוו קפדי טובא ומגרשי נשייהו, ועבדי רבנן תקנתא, אדהכי והכי מיתבא דעתייהו.!◊קס:

התינח גיטין, שטרות מאי איכא למימר?¿קס:

כדי שלא תחלק בין גיטין לשטרות.!◊קס:

היכן עדים חותמין?^קס:

בין קשר לקשררב הונא:♦!◊קס:

אחורי הכתב וכנגד הכתב מבחוץ.רב ירמיה בר אבא:♦!◊קס:

לרב הונא דאמר בין קשר לקשר, קא סלקא דעתין בין קשר לקשר מגואירמי בר חמא לרב חסדא:¿◊קס:

והא ההוא מקושר דקאתא לקמיה דרביО¿◊קס:

ואמר רבי: אין זמן בזה?О¿◊קס:

אמר ליה רבי שמעון ברבי לרבי: שמא בין קשריו מובלע?¿¿קס:
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ֹ [רבי]О¿◊קס: פלייה וחזייה

ואם איתא אין זמן בזה ואין עדים בזה מיבעיא ליהִ ¿קס:

מי סברת בין קשר לקשר מגואי? לא, בין קשר לקשר מאבראי.אמר ליה:[רב חסדא]!◊קס:

וניחוש דלמא זייף וכתב מאי דבעי, וחתימי סהדיִ ¿◊קס:

דכתיב ביה: שריר וקיים.!◊קס:

וניחוש דלמא כתב מאי דבעי, והדר כתב שריר וקיים אחרינאִ ¿קס:

חד שריר וקיים כתבינן, תרי שריר וקיים לא כתבינן.!◊קס:

וליחוש דלמא מחיק ליה לשריר וקיים, וכתב מאי דבעי והדר כתב שריר וקייםִ ¿◊קס:

הא אמר ר' יוחנן:!▀◊קס:
תלויה מקויימת כשרה, מחק ־ פסול ואע"פ שמקוים. ולא אמרו מחק פסול ־ אלא במקום שריר וקיים 

וכשיעור שריר וקיים.
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