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לא.
גברא אגברא קא רמית?!◊

אפילו אחד אומר מנה שחור ואחד אומר מנה לבן ־ מצטרפים.נהרדעי:▀◊לא.

¿לא.
כמאן ־ כרבי יהושע בן קרחה, אימר דשמעת ליה לרבי יהושע בן קרחה ־ היכא דלא מכחשו אהדדי, 

היכא דמכחשי אהדדי מי אמר?

אלא, הוא דאמר כי האי תנא.!לא.

▀!◊לא.
דתניא, אמר רבי שמעון 

בן אלעזר:

לא נחלקו בית שמאי ובית הלל על שתי כיתי עדים שאחת אומרת מאתים ואחת אומרת מנה ־ שיש 

בכלל מאתים מנה.

על מה נחלקו ־ על כת אחת, שבית שמאי אומרים: נחלקה עדותן[בית שמאי]♦▀!◊לא.

יש בכלל מאתים מנה.ובית הלל אומרים:♦▀!◊לא.

אחד אומר חבית של יין ואחד אומר חבית של שמן, הוה עובדא ואתי לקמיה דרבי אמיО◊לא.

חייביה רבי אמי לשלומי ליה חביתא דחמרא מיגו חביתא דמשחא.[רבי אמי]▀◊לא.

¿לא.
כמאן ־ כרבי שמעון בן אלעזר? אימר דאמר רבי שמעון בן אלעזר ־ היכא דיש בכלל מאתים מנה, כי 

האי גוונא מי אמר?

לא צריכא לדמי.!◊לא.

אחד אומר בדיוטא העליונה ואחד אומר בדיוטא התחתונה.О◊לא.

מעשה בא לפני רבי וצירף עדותן.רבי חנינא:[רבי]▀◊לא.

ומניין לכשיצא כו'.▀>לא.

תנו רבנן:▀◊לא.
מניין לכשיצא לא יאמר הריני מזכה וחבירי מחייבין אבל מה אעשה שחבירי רבו עלי ־ תלמוד לומר 

(ויקרא י"ט) לא תלך רכיל בעמיך ואומר (משלי י"א) הולך רכיל מגלה סוד.

[רב אמי]Оלא.
ההוא תלמידא דנפיק עליה קלא, דגלי מילתא דאיתמר בי מדרשא. בתר עשרין ותרתין שנין, אפקיה רב 

אמי מבי מדרשא, אמר: דין גלי רזיא.

לא.
מ

כל זמן שמביא ראיה ־ סותר את הדין.▀

[רבנן]♦▀לא.
אמר לו: כל ראיות שיש לך ־ הבא מיכן עד שלשים יום, מצא בתוך שלשים יום ־ סותר, לאחר שלשים 

יום ־ אינו סותר.

מה יעשה זה שלא מצא בתוך שלשים, ומצא לאחר שלשים?רבן שמעון בן גמליאל:♦▀לא.

[רבנן]♦▀לא.
אמר לו הבא עדים, ואמר: אין לי עדים. אמר: הבא ראיה, ואמר: אין לי ראיה. ולאחר זמן הביא ראיה, 

ומצא עדים ־ הרי זה אינו כלום.

מה יעשה זה שלא היה יודע שיש לו עדים, ומצא עדים. לא היה יודע שיש לו ראיה, ומצא ראיה.רבן שמעון בן גמליאל:♦▀לא.

▀לא.
ראה שמתחייב בדין ואמר: קרבו פלוני ופלוני ויעידוני, או שהוציא ראיה מתחת פונדתו ־ הרי זה אינו 

כלום.

לא.
ג

הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.רבה בר רב הונא:▀◊

אין הלכה כדברי חכמים.ואמר רבה בר רב הונא:▀◊לא.

פשיטא, כיון דאמר הלכה כרבן שמעון בן גמליאל ־ ממילא ידענא דאין הלכה כחכמיםִ ¿לא.

מהו דתימא: הני מילי ־ לכתחילה, אבל דיעבד ־ שפיר דמי, קא משמע לן: דאי עביד ־ מהדרינן ליה.!◊לא.

אמר לו הבא עדים כו' אמר רבן שמעון בן גמליאל כו'.▀>לא.

הלכה כדברי חכמיםרבה בר רב הונא:▀◊לא.

אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.ואמר רבה בר רב הונא:▀◊לא.

פשיטא, כיון דאמר הלכה כדברי חכמים ־ ממילא ידענא דאין הלכה כרבן שמעון בן גמליאלִ ¿לא.
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!◊לא.
הא קא משמע לן: דבההיא אין הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, הא בכולהו ־ הלכה כרבן שמעון בן 

גמליאל. לאפוקי מהא דאמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן:

▀!◊לא.
[רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן]
כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתנו ־ הלכה כמותו, חוץ מערב וצידן וראיה אחרונה.

ההוא ינוקא דתבעוהו לדינא קמיה דרב נחמן.О◊לא.

אמר ליה: אית לך סהדי?[רב נחמן]Оלא.

אמר ליה: לא.Оלא.

אית לך ראיה?[רב נחמן]Оלא.

אמר ליה: לא.Оלא.

חייביה רב נחמן.[רב נחמן]▀◊לא.

הוה קא בכי ואזיל. שמעוהו הנך אינשי, אמרו ליה: אנן ידעינן במילי דאבוך.Оלא.

בהא ־ אפילו רבנן מודו, דינוקא במילי דאבוה לא ידע.רב נחמן:▀◊לא.

ההיא איתתא דנפק שטרא מתותי ידה, אמרה ליה: ידענא בהאי שטרא דפריע הוה.О◊לא.

הימנה רב נחמן.[רב נחמן]▀◊לא.

כמאן ־ כרבירבא לרב נחמן:¿לא.

אותיות נקנות במסירה?דאמר:[רבי]▀¿לא.

שאני הכא, דאי בעיא ־ קלתיה.אמר ליה:[רב נחמן]!◊לא.

איכא דאמרי, לא הימנה רב נחמן.[רב נחמן]▀◊לא.

והא אי בעיא קלתיהִ רבא לרב נחמן:¿לא.

לא:
כיון דאיתחזק בבי דינא ־ איבעיא קלתיה לא אמרינן.[רב נחמן]!◊

איתיביה רבא לרב נחמן:▀¿◊לא:
סימפון שיש עליו עדים ־ יתקיים בחותמיו, אין עליו עדים, ויצא מתחת ידי שליש או שיצא אחר חיתום 

שטרות ־ כשר.

ִ ¿לא: אלמא: שליש מהימן

תיובתא דרב נחמן▀◊לא:

▀◊לא:
כי אתא רב דימי אמר 

רבי יוחנן:
לעולם מביא ראיה וסותר עד שיסתתם טענותיו, ויאמר: קרבו פלוני ופלוני והעידוני.

¿לא:
הא גופא קשיאֹ אמרת יסתתם טענותיו ־ אתאן לרבנן, והדר אמרת: קרבו איש פלוני ופלוני והעידוני ־ 

אתאן לרבן שמעון בן גמליאלִ 

!◊לא:
וכי תימא כולה רבן שמעון בן גמליאל ופרושי קא מפרש: מאי עד שיסתתם טענותיו ־ עד שיאמר קרבו 

פלוני ופלוני והעידוני

▀¿◊לא:
והא אמר רבה בר בר 

חנה אמר רבי יוחנן:
כל מקום ששנה רבן שמעון בן גמליאל במשנתינו הלכה כמותו, חוץ מערב וצידן וראיה אחרונהִ 

▀◊לא:
אלא, כי אתא רב שמואל 

בר יהודה אמר רבי יוחנן:

לעולם מביא ראיה וסותר, עד שיסתתם טענותיו, ויאמרו לו: הבא עדיִם ואומר: אין לי עדיִם הבא ראיִה 

ואומר: אין לי ראיה. אבל באו עדים ממדינת הים, או שהיתה דיסקיא של אביו מופקדת ביד אחר ־ הרי 

זה מביא ראיה וסותר.

▀◊לא:
כי אתא רב דימי אמר 

רבי יוחנן:

התוקף את חבירו בדין, אחד אומר: נדון כאן, ואחד אומר: נלך למקום הוועד כופין אותו וילך למקום 

הוועד.

רבי, מי שנושה בחבירו מנה יוציא מנה על מנה? אלא, כופין אותו ודן בעירו.אמר לפניו רבי אלעזר:¿◊לא:

▀◊לא:
איתמר נמי, אמר רב 

ספרא:

שנים שנתעצמו בדין, אחד אומר נדון כאן ואחד אומר: נלך למקום הוועד ־ כופין אותו ודן בעירו, ואם 

הוצרך דבר לשאול כותבין ושולחין. ואם אמר: כתבו ותנו לי מאיזה טעם דנתוני ־ כותבין ונותנין לו.
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והיבמה הולכת אחר היבם להתירה.▀◊לא:

עד כמה?^לא:

אפילו מטבריא לצפורי.רבי אמי:!◊לא:

מאי קרא ־ (דברים כ"ד) וקראו־ לו זקני עירו ־ ולא זקני עירה.רב כהנא:▀◊לא:

הילכתא: כופין אותו וילך למקום הוועד.אמימר:▀◊לא:

▀¿◊לא:
רב אשי לאמימר: והא 

אמר רבי אלעזר:
כופין אותו ודן בעירוִ 

הני מילי היכא דקאמר ליה לוה למלוה, אבל מלוה ־ (משלי כ"ב) עבד לוה לאיש מלוה.[אמימר]!◊לא:

שלחו ליה למר עוקבא:О◊לא:
לדזיו ליה כבר בתיה, שלִם עוקבן הבבלי קבל קדמנא: ירמיה אחי העביר עלי את הדרך ואמרו לו, 

השיאוהו ויראה פנינו בטבריא.

הא גופא קשיאֹ אמרִת אמרו לו ־ אלמה דיינוה אתון. השיאוהו ויראה פנינו בטבריא אלמא שדרוהו הכאִ ¿לא:

אלא הכי קאמרי: אמרו ליה ־ דיינו אתון, אי ציית ־ ציית, ואי לא ־ השיאוהו ויראה פנינו בטבריא.!◊לא:

דיני קנסות הוה, ובבבל לא דיינו דיני קנסות. והא דשלחו ליה הכי ־ כדי לחלוק כבוד למר עוקבא.רב אשי:!◊לא:

הדרן עלך זה בורר◊
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