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מכג.
דיני ממונות בשלשה.▀

זה בורר לו אחד, וזה בורר לו אחד, ושניהן בוררין להן עוד אחד, דברי רבי מאיר.[רבי מאיר]♦▀כג.

שני דיינין בוררין להן עוד אחד.חכמים:♦▀כג.

זה פוסל דיינו של זה וזה פוסל דיינו של זה, דברי רבי מאיר.[רבי מאיר]♦▀כג.

חכמים:♦▀כג.
אימתי ־ בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרין או מומחין מפי בית דין ־ 

אינו יכול לפוסלן.

זה פוסל עדיו של זה, וזה פוסל עדיו של זה, דברי רבי מאיר[רבי מאיר]♦▀כג.

אימתי ־ בזמן שמביא עליהן ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרין ־ אינו יכול לפוסלן.חכמים:♦▀כג.

כג.
ג

מאי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד? בתלתא סגיִ ¿

הכי קאמר: כשזה בורר לו בית דין אחד, וזה בורר לו בית דין אחד ־ שניהן בוררין להן עוד אחד.!◊כג.

ואפילו לוה מצי מעכב?¿כג.

לא שנו אלא מלוה, אבל לוה ־ כופין אותו ודן בעירוִ והאמר רבי אלעזר:▀¿כג.

בערכאות שבסוריא שנו.כדאמר רבי יוחנן:▀!◊כג.

הכא נמי: בערכאות שבסוריא שנו. אבל מומחין ־ לא.!◊כג.

אפילו תימא מומחין, כגון בי דינא דרב הונא ודרב חסדא, דקאמר ליה: מי קא מטרחנא לך?רב פפא:!◊כג.

שני דיינין בוררין להן עוד אחדתנן וחכמים:▀¿◊כג.

ואי סלקא דעתך כדקאמרינן ־ בית דין, בית דין בתר דפסלי להו אזלו ובררו להו בי דינא אחריני?¿כג.

ועוד: מאי זה בורר לו אחד וזה בורר לו אחד?¿◊כג.

אלא הכי קאמר: כשזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד ־ שניהן בוררין להן עוד אחד.!◊כג.

מאי שנא דעבדי הכי?¿כג.

!◊כג.
אמרי במערבא משמיה 

דרבי זירא:
מתוך שזה בורר לו דיין אחד וזה בורר לו דיין אחד, ושניהן בוררין להן עוד אחד ־ יצא הדין לאמיתו.

וחכמים אומרים כו'.▀>כג.

נימא בדרב יהודה אמר רב קמיפלגי.¿◊כג.

אין העדים חותמין על השטר אלא אם כן יודעין מי חותם עמהן.דאמר רב יהודה אמר רב:▀¿◊כג.

לית ליה דרב יהודה אמר רברבי מאיר:▀¿כג.

אית להו דרב יהודה אמר רברבנן:▀¿כג.

!◊כג.
לא, דכולי עלמא אית להו דרב יהודה אמר רב, ודעת הדיינין ־ כולי עלמא לא פליגי דבעינן, כי פליגי ־ 

דעת בעלי דינין:

דעת בעלי דינין נמי בעינןרבי מאיר סבר:♦▀!כג.

דעת הדיינין ־ בעינן, דעת בעלי דינין ־ לא בעינן.ורבנן סברי:♦▀!כג.

▀◊>כג.
גופא, אמר רב יהודה 

אמר רב:
אין העדים חותמין על השטר כו'

תניא נמי הכי:▀◊כג.
כך היו נקיי הדעת שבירושלים עושין: לא היו חותמין על השטר אלא אם כן יודעין מי חותם עמהן. ולא 

היו יושבין בדין אלא אם כן יודעין מי יושב עמהן, ולא היו נכנסין בסעודה אלא אם כן יודעין מי מסב 
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זה פוסל דיינו כו'.▀>כג.

כל כמיניה דפסיל דייני?¿כג.

בערכאות שבסוריא שנו, אבל מומחים ־ לא.רבי יוחנן:!◊כג.

▀¿כג.
הא מדקתני סיפא, 

וחכמים אומרים:

אימתי ־ בזמן שמביא ראיה שהן קרובין או פסולין, אבל אם היו כשרין או מומחין מפי בית דין ־ אינו 

יכול לפוסלן

מכלל דרבי מאיר מומחין נמי קאמרִ ¿כג.

הכי קאמר: אבל אם היו כשרין ־ נעשו כמומחין מפי בית דין, ואינו יכול לפוסלן.!◊כג.

▀¿כג.
תא שמע, אמרו לו לרבי 

מאיר:
לא כל הימנו שפוסל דיין שמומחה לרביםִ 

אימא: לא כל הימנו שפוסל דיין שהמחוהו רבים עליהם.!◊כג.

לעולם פוסל והולך, עד שיקבל עליו בית דין שמומחה לרבים, דברי רבי מאיר.תניא נמי הכי:▀כג.

והא עדים כמומחין דמי¿◊כג.

זה פוסל עדיו של זה וזה פוסל עדיו של זהואמר רבי מאיר:▀¿◊כג.

▀!◊כג.
הא איתמר עלה: אמר 

ריש לקיש:
פה קדוש יאמר דבר זה? תני ־ עדו.

עדו למאי?^כג.

אילימא לממון!כג.

רחמנא פסליה¿כג.

אי לשבועה!כג.

הימוני מהימן כבי תריִ ¿כג.

לעולם לממון, לא צריכא דקבליה עליה כבי תרי.!◊כג.

מאי קא משמע לן ־ דמצי הדר ביה¿כג.

אמר לו נאמן עלי אבא נאמן עלי אביך נאמנין עלי שלשה רועי בקר, רבי מאיר אומר: יכול לחזור בותנינא:[רבי מאיר]¿▀♦◊כג.

אינו יכול לחזור בו.חכמים:¿▀♦◊כג.

כג:
◊▀¿

ואמר רב דימי בריה דרב 

נחמן בריה דרב יוסף:
כגון דקבליה עליה בחד.

!◊כג:
צריכא, דאי תנא אבא ואביך ־ בהא קאמרי רבנן דלא מצי הדר ביה ־ משום דאבא ואביך חזו לעלמא, 

אבל חד כבי תרי, דלעלמא לא חזי ־ אימא מודו ליה לרבי מאיר. ואי אשמעינן בהא ־ בהא קאמר רבי 

הא מדקתני רישא דיינו וסיפא עדיו, אלמא דוקא קתניִ ¿◊כג:

בבא הוא ואחר לפוסלן.רבי אלעזר:!◊כג:

כל כמיניה? נוגע בעדותו הואִ ¿כג:

כגון שקרא עליו ערער.רב אחא בריה דרב איקא:!◊כג:

ערער דמאי?^כג:

אילימא ערער דגזלנותא!כג:

כל כמיניה? נוגע בעדותו הואִ ¿כג:
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אלא: ערער דפגם משפחה.!◊כג:

הני אמשפחה קמסהדי, ואיהו ממילא קפסיל.רבי מאיר סבר:!▀♦כג:

סוף סוף נוגע בעדותו הוא.רבנן סברי:!▀♦כג:

!◊כג:
כי אתא רב דימי אמר 

רבי יוחנן:
מחלוקת בשתי כיתי עדים

צריך לבררדרבי מאיר סבר:♦▀!◊כג:

אינו צריך לברר.ורבנן סברי:♦▀!◊כג:

אבל בכת אחת ־ דברי הכל אין יכול לפוסלן.[דברי הכל]▀!כג:

^◊כג:
אמרו לפניו רבי אמי ורב 

אסי:
אין שם אלא כת אחת, מהו?

ִ ¿כג: אין שם אלא כת אחת? והאמרת: אבל בכת אחת ־ דברי הכל אין יכול לפוסלן

אלא: נמצאת כת שניה קרובין או פסולין, מהו?^◊כג:

כבר העידו עדים הראשונים.אמר להן:[רב דימי]!◊כג:

!כג:
איכא דאמרי, אמר רב 

אשי:
כבר העידו עדים הראשונים.

נימא בפלוגתא דרבי ורבן שמעון בן גמליאל קמיפלגי¿כג:

הבא לידון בשטר ובחזקה ־ נידון בשטר, דברי רבי.דתניא:[רבי]♦▀¿◊כג:

נידון בחזקהרבן שמעון בן גמליאל:♦▀¿◊כג:

בחזקה ולא בשטר?והוינן בה:¿¿כג:

אלא אימא: אף בחזקה.[רשב"ג]▀¿◊כג:

דבצריך לברר פליגי.וקיימא לן:¿◊כג:

לא, אליבא דרבן שמעון בן גמליאל ־ כולי עלמא לא פליגי, כי פליגי ־ אליבא דרבי.!כג:

דרבי מאיר כרבי[רבי מאיר]▀!♦◊כג:

[רבנן]▀!♦◊כג:
ורבנן אמרי לך: עד כאן לא קאמר רבי התם ־ אלא בחזקה דמכח שטרא קאתי. אבל הכא דהני עדים 

לאו מכח עדים אחריני קאתו ־ אפילו רבי מודה דאין צריך לברר.

!◊כג:
כי אתא רבין אמר רבי 

יוחנן:

רישא בעדים פסולין ודיינין כשרין. מיגו דפסלי עדים ־ פסלי נמי דייני. סיפא בדיינין פסולין ועדים 

כשרין, דמיגו דפסלי דיינין ־ פסלי נמי עדים.
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