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קסג.
רב נחמן בר יצחק:!◊

מסתברא דהן ואוירן, דאי סלקא דעתך הן ולא אוירן, שיטה אחת בלא אוירה למאי חזיא? אלא ש"מ: הן 

ואוירן, שמע מינה.

▀◊קסג.
רבי שבתי אמר משמיה 

דחזקיה:
שני שיטין שאמרו ־ בכתב ידי עדים ולא כתב ידי סופרֹ מ"ט? דכל המזייף, לאו לגבי ספרא אזיל ומזייף.

וכמה?^◊קסג.

כגון לך לך זה על גבי זהרב יצחק בן אלעזר:!◊קסג.

▀קסג.
אלמא קסבר:[רב יצחק 

בן אלעזר]
שני שיטין וארבעה אוירין.

!◊קסג.
רב חייא בר אמי משמיה 

דעולא:
 ֹ כגון למ"ד מלמעלה וכ"ף מלמטה

שני שיטין ושלשה אוירין.אלמא קסבר:[עולא]▀קסג.

ֹ רבי אבהו:!◊קסג. כגון ברוך בן לוי בשיטה אחת

שיטה אחת ושני אוירין.קא סבר:[רבי אבהו]▀קסג.

לא שנו אלא בין עדים לכתב, אבל בין עדים לאשרתא ־ אפילו טובא נמי כשר.רב:▀◊קסג.

¿◊קסג.
מאי שנא בין עדים לכתב? דלמא מזייף וכתב מאי דבעי וחתימי סהדי, בין עדים לאשרתא נמי מזייף 

וכתב מאי דבעי וחתימי סהדיִ 

דמטייט ליה.!קסג.

א"ה, בין עדים לשטר נמי מטייט ליהִ ¿קסג.

אמרי: סהדי אטיוטא הוא דחתימי.!קסג.

בין עדים לאשרתא נמי, אמרי: בי דינא אטיוטא הוא דחתימיִ ¿קסג.

בי דינא אטיוטא לא חתימי.!◊קסג.

וליחוש דלמא גייז ליה לעילא, ומחיק ליה לטיוטא וכתב מאי דבעי ומחתים סהדי¿◊קסג.

שטר הבא הוא ועדיו על המחק ־ כשרִ ואמר רב:¿▀קסג.

קסג:
◊¿

הניחא לרב כהנא דמתני לה משמיה דשמואל ־ שפיר, אלא לרב טביומי דמתני לה משמיה דרב ־ מאי 

איכא למימר?

כל כי האי גוונא, אין מקיימין אותו מן האשרתא שבו אלא מן העדים שבו.קסבר:[רב]!◊קסג:

לא שנו אלא בין העדים לכתב, אבל בין עדים לאשרתא ־ אפילו שיטה אחת פסול.רבי יוחנן:▀◊קסג:

¿◊קסג:
מאי שנא בין עדים לאשרתא? דלמא גייז לעילאי וכתב הוא ועדיו בשיטה אחת, וקסבר: שטר הבא הוא 

ֹ . אי הכי, בין עדים לכתב נמי, דלמא גייז ליה לעילאי וכתב מאי דבעי וחתימי  ועדיו בשיטה אחת ־ כשר

שטר הבא הוא בשיטה אחת ועדיו בשיטה אחרת ־ פסול.קא סבר:[רבי יוחנן]!▀◊קסג:

וליחוש דלמא כתב הוא ועדיו בשיטה אחת, ואמר: אנא לרבות בעדים הוא דעבדיִ ¿◊קסג:

כל כי האי גוונא, אין מקיימין אותו מן העדים שלמטה אלא מן העדים שלמעלה.קא סבר:[רבי יוחנן]!▀◊קסג:

שטר הבא הוא ועדיו על המחק ־ כשר.גופא, אמר רב:▀◊>קסג:
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