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כשר ולא תעשה כן בישראל, לא שכיח.כיון דאמר מר:!◊סז.

¿◊סז.
וליחוש דילמא אמר להו לבי תרי אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו, ואזלי הנך משום כיסופא 

דסופר ומחתמי ליה לסופר בהדי חד מינייהו, ובעל לא אמר הכיִ 

הא נמי כשר ולא תעשה הוא.אמרי:!סז.

הניחא למ"ד כשר ולא תעשה, אלא למ"ד כשר ותעשה מאי איכא למימר?¿סז.

אלא רבי יוסי תרתי אמר, ושמואל סבר לה כוותיה בחדא ופליג עליה בחדא.!◊סז.

▀◊>סז.
גופא: אמר שמואל, אמר 

רבי:
הלכה כרבי יוסי

מילי לא מימסרן לשליח.דאמר:[רבי יוסי]▀▀סז.

מאחר שר"מ וחנינא איש אונו חולקין על רבי יוסי, מה ראה רבי לומר הלכה כר' יוסי?אמר לפניו ר"ש ברבי:¿◊סז.

שתוק, בני, שתוק, לא ראית את ר' יוסי, אילמלי ראיתו נמוקו עמֹואמר לו:[רבי]!◊סז.

▀!◊סז.

דתניא, איסי בן יהודה 

היה מונה שבחן של 

חכמים:

ר"מ ־ חכם וסופר, ר' יהודה ־ חכם לכשירצה, ר' טרפון ־ גל של אגוזין, ר' ישמעאל ־ חנות מיוזנת, 

ר"ע ־ אוצר בלום, ר' יוחנן בן נורי ־ קופת הרוכלים, רבי אלעזר בן עזריה ־ קופה של בשמים, 

משנת ר' אליעזר בן יעקב ־ קב ונקי, ר' יוסי ־ נמוקו עמו, רבי שמעון ־ טוחן הרבה ומוציא קימעא.

משכח קימעא, ומה שמוציא אינו מוציא אלא סובין.תנא:▀סז.

בניי, שנו מדותי, שמדותי תרומות מתרומות מידותיו של ר"ע.וכן אמר ר"ש לתלמידיו:▀סז.

גופא:[רב הונא אמר רב]▀◊>סז.
אמר לשנים אמרו לסופר ויכתוב ולפלוני ופלוני ויחתמו, אמר רב הונא אמר רב: כשר, ולא תעשה 

זאת בישראל.

¿סז.
עולא לרב נחמן, ואמרי 

לה רב נחמן לעולא:
מאחר דכשר, אמאי לא תעשה זאת בישראל?

חיישינן שמא תשכור עדים.א"ל:[רב נחמן/עולא]!◊סז.

ומי חיישינן?¿סז.

עדים החתומין על שדה מקח ועל גט אשה, לא חשו חכמים לדבר זהִ והתניא:▀¿◊סז.

מעשה לא עבדי, דבורא קאמרי.!◊סז.

אמר לשנים אמרו לסופר ויכתוב ואתם חתומו, רב חסדא אמר: כשר ולא תעשה[רב חסדא]♦▀◊סז.

ֹ רבה בר בר חנה:♦▀◊סז. כשר ותעשה

כשר ולא תעשהרב נחמן:♦▀◊סז.

ֹ רב ששת:♦▀◊סז. כשר ותעשה

כשר ולא תעשהרבה:♦▀◊סז.

כשר ותעשה.רב יוסף:♦▀◊סז.

ואיכא דאפיך להו.▀◊סז:

אמר לעשרה כתבו גט.▀>סז:

ת"ר:▀◊סז:
אמר לעשרה כתבו גט ותנו לאשתי ־ אחד כותב על ידי כולם, כולכם כתובו ־ אחד כותב במעמד 

 ֹ כולם

הוליכו גט לאשתי ־ אחד מוליך ע"י כולם, כולכם הוליכו ־ אחד מוליך במעמד כולם.▀◊סז:

מנה אותן, מהו?איבעיא להו:^סז:

מנה ־ אינו ככולכםרב הונא:!◊סז:

!◊סז:
ר' יוחנן משום ר' אלעזר 

דמן רומה:
מנה ־ הרי הוא ככולכם.
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ולא פליגי: הא דמנה כולהו, והא דמנה מקצתייהו.רב פפא:▀◊סז:

אמרי לה להאי גיסא, ואמרי לה להאי גיסא.▀סז:

[רב יהודה]▀◊סז:
אתקין רב יהודה בגיטא דכולכם: כתובו או כולכון או כל חד וחד מינכון, חתומו או כולכון או כל 

תרי מינכון, אובילו או כולכון או כל חד וחד מינכון.

זימנין דגאיז ליה לדיבוריה, ואמר כולכון ולא אמר כל חד מינכון, ואתי לאיפסוליִ רבא:¿◊סז:

כתובו כל חד מינכון, חתומו כל תרי מינכון, אובילו כל חד מינכון.אלא אמר רבא:▀◊סז:

הדרן עלך האומר.
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מי שאחזו קורדייקוס, ואמר כתבו גט לאשתי ־ לא אמר כלום.▀מסז:

אמר כתבו גט לאשתי ואחזו קורדייקוס, וחזר ואמר לא תכתבנו ־ אין דבריו האחרונים כלום.▀סז:

▀סז:
נשתתק, ואמרו לו נכתוב גט לאשתך והרכין בראשו, בודקין אותו שלשה פעמים, אם אמר על לאו לאו 

ועל הן הן ־ הרי אלו יכתבו ויתנו.

מאי קורדייקוס?^◊גסז:

דנכתיה חמרא חדתא דמעצרתא.שמואל:!◊סז:

וליתני: מי שנשכו יין חדשִ ¿סז:

הא קמ"ל, דהא רוחא קורדייקוס שמה.!◊סז:

למאי נפקא מינה?¿סז:

לקמיעא.!◊סז:

מאי אסותיה?^סז:

בישרא סומקא אגומרי, וחמרא מרקא.!◊סז:

אביי, אמרה לי אם:▀◊סז:

לשימשא בת יומא ־ כוזא דמיאֹ בת תרי יומי ־ סיכוריֹ בת תלתא יומי ־ בשרא סומקא אגומרי, וחמרא 

מרקא. לשימשא עתיקתא ־ ליתי תרנגולתא אוכמתי וליקרעה שתי וערב, וליגלחיה למציעתא דרישיה 

ולותביה עילויה, וננחיה עילויה עד דמיסרך, ולינחות וליקום במיא עד צואריה עד דחליש עלמא עילויה, 

ולימוד ולסליק וליתיב.

ואי לא, ליכול כרתי, ולינחות וליקום במיא עד צואריה עד דחליש עלמא עילויה, ולימוד ולסליק וליתיב.▀▀סז:

לשימשא ־ בישרא סומקא אגומרי, וחמרא מרקא.▀◊סז:

לתלגא ־ בישרא שמינא אגומרי, וחמרא חייא.▀◊סז:

רב עמרם חסידא כי הוה מצערין ליה בי ריש גלותא, הוו מגנו ליה אתלגאО◊סז:

למחר אמרו ליה: מאי ניחא ליה למר דלייתו ליה?Оסז:

[רב עמרם חסידא]О◊סז:
אמר: הני כל דאמינא להו מיפך אפכי, אמר להו: בישרא סומקא אגומרי וחמרא מרקא, אייתו ליה אינהו 

 ֹ בישרא שמינא אגומרי וחמרא חייא

О◊סז:
שמעה ילתא ומעיילה ליה לבי מסותא, ומוקמי ליה במיא דבי מסותא עד דמהפכי מיא דבי מסותא והוו 

דמא, וקאי בישריה פשיטי פשיט.

רב יוסף איעסק בריחיא.[רב יוסף]Оסז:

רב ששת איעסק בכשורי[רב ששת]О◊סז:

גדולה מלאכה שמחממת את בעליה.אמר:[רב ששת]▀◊סז:

א"ל ריש גלותא לרב ששת: מ"ט לא סעיד מר גבן?О◊סז:

א"ל: דלא מעלו עבדי, דחשידי אאבר מן החי.Оסז:

א"ל: מי יימר?Оסז:

אמר ליה: השתא מחוינא לך.Оסז:

א"ל לשמעיה: זיל גנוב, אייתי לי חדא כרעא מחיותא, אייתי ליה.О◊סז:

אמר להו: אהדמו לי הדמי דחיותא, אייתו תלת כרעי אותיבו קמיה.О◊סז:

אמר להו: הא בעלת שלש רגלים הואי?Оסז:

פסוק אייתו חדא מעלמא, אותיבו קמיה.Оסז:

אמר ליה לשמעיה: אותביה נמי להך דידךОסז:

אותבה.Оסז:
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אמר להו: האי בת חמש רגלים הואי?О◊סז:

אמר ליה: אי הכי, ליעבדו קמיה (שמעיה) דמר וליכולО◊סז:

א"ל: לחיי.Оסז:

קריבו תכא קמייהו, ואייתו קמיה בישרא ואותיבו קמיה ריסתנא דחנקא חמתאО◊סז:

גששיה ושקלה כרכה בסודריה.О◊סז:

לבתר דאכיל, אמרי ליה: איגניב לן כסא דכספאִ Оסז:
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