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קע.
!▀♦

רבן שמעון בן גמליאל 

סבר:
אין אותיות נקנות במסירה

אותיות נקנות במסירה.ורבי סבר:♦▀!קע.

א"כ, פלוגתא לדמרִ אמר ליה אביי:¿◊קע.

ותפלוג.אמר ליה:[רב דימי]!קע.

¿קע.
אמר ליה[אביי], הכי 

קאמינא לך:
מתניתא לא מיתרצא אלא כדמתרצא מר, ואם כן קשיא דרבן שמעון בן גמליאל אדרשב"גִ

הכא במאי עסקינן ־ כגון שנמצא אחד מהן קרוב או פסול, ובפלוגתא דר' מאיר ור' אלעזר קא מיפלגי:אלא אמר אביי:!◊קע.

כרבי אלעזררבי סבר לה:♦▀!קע.

ֹ דאמר:[רבי אלעזר]▀▀!קע. עדי מסירה כרתי

♦▀!קע.
ורבן שמעון בן גמליאל 

סבר לה:
כרבי מאיר

עדי חתימה כרתי.דאמר:[רבי מאיר]▀▀!קע.

מודה היה רבי אלעזר במזוייף מתוכו שהוא פסולִ והא אמר רבי אבא:¿◊קע.

אלא אמר רבי אבינא:!◊קע.
הכל מודים, שאם כתוב בו הוזקקנו לעדותן של עדים ונמצאת עדותן מזוייפת ־ שהוא פסול, כדרבי 

אבא, לא נחלקו אלא בשטר שאין עליו עדים כלל:

כר' אלעזרדרבי סבר לה:♦▀!קע.

ֹ דאמר:[רבי אלעזר]▀▀!קע. עדי מסירה כרתי

♦▀!קע.
ורבן שמעון בן גמליאל 

סבר לה:
כרבי מאיר

דאמר: עדי חתימה כרתי.דאמר:[רבי מאיר]▀▀!קע.

במודה בשטר שכתבו צריך לקיימו קא מיפלגי:ואיבעית אימא:!◊קע.

מודה בשטר שכתבו ־ אין צריך לקיימודרבי סבר:♦▀!◊קע.

♦▀!◊קע.
ורבן שמעון בן גמליאל 

סבר:
צריך לקיימו.

והא איפכא שמעינן להוִ ¿◊קע.

דתניא:[רבי]♦▀¿◊קע.
שנים אדוקין בשטר, מלוה אומר שלי הוא ונפל ממני ומצאתו, ולוה אומר שלך הוא ופרעתיו לך ־ 

יתקיים השטר בחותמיו, דברי רבי

יחלוקֹורבן שמעון בן גמליאל:♦▀¿◊קע.

והוינן בה, ולית ליה לרבי הא דתנן:¿¿קע.

[תנן]▀¿¿◊קע.
שנים אוחזין בטלית, זה אומר אני מצאתיה וזה אומר אני מצאתיה ־ זה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, 

וזה ישבע שאין לו בה פחות מחציה, ויחלוקו?

במקויים ־ דכולי עלמא לא פליגי דיחלוקו, כי פליגי ־ בשאינו מקוייםואמר רבא אמר רב נחמן:!¿◊קע.

ֹ רבי סבר:▀!♦¿◊קע. מודה בשטר שכתבו צריך לקיימו, ואי מקיים ליה ־ גבי פלגא, ואי לא ־ חספא בעלמא הוא

▀!♦¿◊קע.
ורבן שמעון בן גמליאל 

סבר:
מודה בשטר שכתבו אין צריך לקיימו, ויחלוקוִ 

איפוך.!◊קע.

ֹ ואיבעית אימא:!◊קע. לעולם לא תיפוך, אלא הכא בלברר קמיפלגי

כי הא דרב יצחק בר יוסף הוה מסיק ביה זוזי ברבי אבא, אתא לקמיה דרבי יצחק נפחאО!◊קע.

Talmud Navigator עמוד 1 בבא בתרא קע



statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

בבא בתרא-גט פשוט

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

Talmud Navigator

פרעתיך בפני פלוני ופלוניאמר:[רבי אבא]О!◊קע.

יבואו פלוני ופלוני ויעידו.אמר ליה רבי יצחק:О!קע.

אי לא אתו לא מהימנינא? והא קיימא לן: המלוה את חבירו בעדים ־ אינו צריך לפרעו בעדיםִ אמר ליה:[רבי אבא]¿!◊קע.

אנא בההיא כשמעתא דמר סבירא ליאמר ליה:[רבי יצחק]!!קע.

!▀!◊קע.
דאמר רבי אבא אמר רב 

אדא בר אהבה אמר רב:
האומר לחבירו פרעתיך בפני פלוני ופלוני ־ צריך שיבואו פלוני ופלוני ויעידו.

¿!◊קע.
א"ל [רבי אבא], והא 

אמר רב גידל אמר רב:
הלכה כדברי רבן שמעון בן גמליאל, ואף רבי לא אמר אלא לבררִ 

אנא נמי לברר קאמינא.א"ל:[רבי יצחק]!!קע:

קע:
מ

ֹ [רבי יהודה]▀ מי שפרע מקצת חובו ־ ר' יהודה אומר: יחליף

יכתוב שובר.רבי יוסי:▀קע:

נמצא זה צריך להיות שומר שוברו מן העכבריםִ רבי יהודה:¿◊קע:

כך יפה לו, ולא ירע כחו של זה.אמר לו רבי יוסי:!◊קע:

קע:
ג

אין הלכה לא כרבי יהודה ולא כרבי יוסי, אלא ב"ד מקרעין השטר וכותבין לו שטר אחר מזמן ראשון.רב הונא אמר רב:▀

¿◊קע:

רב נחמן לרב הונא, 

ואמרי לה רב ירמיה בר 

אבא לרב הונא:

אי שמיעא ליה לרב הא ברייתא

עדים מקרעין את השטר וכותבין לו שטר אחר מזמן ראשוןדתניא:▀¿◊קע:

הוה הדר ביה.¿קע:

אמר ליה:[רב הונא]!◊קע:
שמיע ליה ולא הדר ביה, בשלמא בי דינא ־ אלימי לאפקועי ממונא, אלא עדים שעשו שליחותן ־ חוזרין 

ועושין שליחותן?
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