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ורב ששת?¿לג.

אטו תנא כי רוכלא ליחשיב וליזיל?[רב ששת]!◊לג.

מנא אמינא לה?רב נחמן:▀◊לג.

ֹ דתנן:▀▀◊לג. הדיינים חותמין למטה או העדים

מאי לאו דיינים דומיא דעדים, מה עדים שנים, אף דיינים נמי שנים.▀לג.

ורב ששת?¿לג.

מידי איריא? הא כדאיתא, והא כדאיתא.[רב ששת]!◊לג.

ל"ל למיתנא דיינים, ל"ל למיתנא עדים?¿לג.

הא קמ"ל דלא שנא כתוב בלשון דיינים וחתמי עדים, ולא שנא כתוב בלשון עדים וחתמי דיינים.!◊לג.

מפני תיקון העולם.▀>לג.

מאי מפני תיקון העולם?^לג.

מפני תקנת ממזריםרבי יוחנן:♦!◊לג.

מפני תקנת עגונות.ריש לקיש:♦!◊לג.

ר' יוחנן אמר מפני תקנת ממזרים, סבר לה כרב נחמן▀לג.

ֹ דאמר:[רב נחמן]▀▀◊לג. בפני שנים, ובי תרי לית להו קלא, והיא לא שמעה ולא ידעה ואזלה ומינסבא, ואיכא ממזרים

וריש לקיש אמר מפני תקנת עגונות, סבר לה כרב ששת▀לג.

בפני ג', ובי תלתא אית להו קלא, ושמעה וידעה ולא מינסבא, ותקנת עגונות הוא דאיכא.דאמר[רב ששת]▀▀◊לג.

ֹ ת"ר:[רבי]♦▀◊לג. בטלו ־ מבוטל, דברי רבי

אינו יכול לא לבטלו ולא להוסיף על תנאו, שא"כ, מה כח ב"ד יפה.רשב"ג:♦▀◊לג.

ומי איכא מידי דמדאורייתא בטל גיטא, ומשום מה כח ב"ד יפה שרינן אשת איש לעלמא?¿◊לג.

אין, כל דמקדש אדעתא דרבנן מקדש, ואפקעינהו רבנן לקידושין מיניה.!לג.

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

שויוה רבנן לבעילתו בעילת זנות.!◊לג.

ֹ ת"ר:[רבי]♦▀◊לג. אמר לעשרה, כתבו גט לאשתי ־ יכול לבטל זה שלא בפני זה, דברי רבי

אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה.רשב"ג:♦▀◊לג.

במאי קמיפלגי?^לג.

בעדות שבטלה מקצתה בטלה כולה קמיפלגי!לג.

עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולהרבי סבר:▀!◊לג.

ואי אזלי הנך כתבי ויהבי ליכתבו וליתבֹו▀!לג:

עדות שבטלה מקצתה בטלה כולהרשב"ג סבר:▀!◊לג:

והנך לא ידעי ואזלי וכתבי ויהבי, ושרו אשת איש לעלמא.▀!לג:

ואב"א: דכולי עלמא ־ עדות שבטלה מקצתה לא בטלה כולה, והכא היינו טעמא דרשב"ג!◊לג:

מלתא דמתעבדא באפי עשרה צריכא בי עשרה למישלפה.קסבר:[רשב"ג]▀!◊לג:

איבעיא להו:^◊לג:

כולכם, מהו? טעמא דרשב"ג, משום דקסבר: עדות שבטלה מקצתה בטלה כולה, והני כיון דאמר להו 

כולכם לא מצו כתבי ויהבי, או דלמא טעמא דרשב"ג, משום דקסבר: כל מלתא דמתעבדא באפי בי עשרה 

צריכא בי עשרה למישלפה, והילכך אפילו כולכם נמי?
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אמר לשנים תנו גט לאשתי ־ יכול לבטל זה שלא בפני זה, דברי רבית"ש:[רבי]♦▀¿◊לג:

ֹ רשב"ג:♦▀¿◊לג: אינו יכול לבטל אלא זה בפני זה

והא שנים דכי כולכם דמו, ופליגי.¿לג:

אי בעדי כתיבה הכי נמי, הכא במאי עסקינן ־ בעדי הולכה.רב אשי:!◊לג:

הכי נמי מיסתברא■לג:

ֹ דקתני סיפא:▀■◊לג: אמר לזה בפני עצמו ולזה בפני עצמו ־ יכול לבטל זה שלא בפני זה

אי אמרת בשלמא בעדי הולכה ־ שפיר, אלא אי אמרת בעדי כתיבה, מי מצטרפי?■לג:

אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחדִ הא אמר מר:▀■◊לג:

דלמא כר' יהושע בן קרחה סבירא ליה.¿◊לג:

שמעית מיניה דר' אבא תרתי, חדא כרבי וחדא כרשב"ג, ולא ידענא הי כרבי והי כרשב"ג.רב שמואל בר יהודה:♦▀◊לג:

ניחזי אנןרב יוסף:▀לג:

מעשה ועשה רבי כדברי חכמיםדכי אתא רב דימי אמר:О▀◊לג:

¿▀◊לג:

אמר לפניו רבי פרטא בנו 

של רבי אלעזר בן פרטא 

בן בנו של ר' פרטא הגדול:

אם כן, מה כח בית דין יפה?

וחזר רבי ועשה כרבן שמעון בן גמליא О▀◊לג:

ומדהא כרבן שמעון בן גמליאל, הך כרבי.[רב יוסף]♦▀◊לג:

▀◊לג:
ואף ר' יאשיה דמן אושא 

סבר:
חדא כרבי וחדא כרשב"ג

דאמר רבה בר בר חנה:▀▀◊לג:
חמשה סבי הוינן קמיה דר' יאשיה דמן אושא, אתא ההוא גברא קמיה ואשקליה גיטא על כורחיה, אמר לן: 

 ֹ זילו אטמורו וכתבו לה

ואי ס"ד כרבי, כי מיטמרי מאי הוי? אלא שמע מינה כרשב"ג סבירא ליה▀▀◊לג:

ואי סלקא דעתך אידך נמי כרבן שמעון בן גמליאל, למה להו אטמורי? ליבדרו איבדוריִ ▀▀◊לג:

אלא שמע מינה: חדא כרבי, וחדא כרבן שמעון בן גמליאל.[ר' יאשיה דמן אושא]▀לג:

הלכה כרבי בשתיהן.רבא אמר רב נחמן:♦▀◊לג:

ולית ליה לרב נחמן מה כח בית דין יפה?¿לג:
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