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בשלמא פסולי עדות ־ מלוה גופיה מעיקרא מידק דייק ומחתם, קטנים ־ נמי כדרשב"ל!יח:

יט.
חזקה אין העדים חותמין על השטר אא"כ נעשה בגדולדאמר ריש לקיש:▀!

אלא אנוסין מ"ט?¿◊יט.

קסבר ר"מ: עדים, שאמרו להם חתמו שקר ואל תהרגו ־ יהרגו ואל יחתמו שקר.רב חסדא:!◊יט.

השתא אילו אתו לקמן לאמלוכי, אמרינן להו: זילו חתומו ולא תתקטלוןאמר ליה רבא:¿יט.

אין לך דבר שעומד בפני פיקוח נפש ־ אלא עבודת כוכבים וגלוי עריות ושפיכות דמים בלבדדאמר מר:▀¿◊יט.

השתא דחתמו אמרינן להו אמאי חתמיתו?¿יט.

אלא טעמא דר"מ ־ כדרב הונא אמר רב[רבא]!◊יט.

מודה בשטר שכתבו ־ אין צריך לקיימו.דא"ר הונא אמר רב:▀!◊יט.

▀>יט.
גופא, אמר רב הונא אמר 

רב:
מודה בשטר שכתבו ־ אין צריך לקיימו.

גנובא גנובי למה לך? אי סבירא לך כר"מ, אימא: הלכה כר"מִ א"ל רב נחמן:¿◊יט.

ומר היכי סבירא ליה?אמר ליה:[רב הונא]^יט.

כי אתו לקמן לדינא, אמרינן להו: זילו קיימו שטרייכו וחותו לדינא.אמר ליה:[רב נחמן]!◊יט.

האומר שטר אמנה הוא זה ־ אינו נאמן.רב יהודה אמר רב:▀◊יט.

דקאמר מאן?^יט.

אילימא דקאמר לוה!יט.

פשיטא, כל כמיניה?¿יט.

ואלא דקאמר מלוה!יט.

תבוא עליו ברכהִ ¿יט.

אלא דקאמרי עדיםֹ !יט.

¿יט.
אי דכתב ידם יוצא ממקום אחר, פשיטא דלא מהימנִי ואי דאין כתב ידם יוצא ממקום אחר, אמאי לא 

מהימני?

(סימן בא"ש)◊יט.

לעולם דקאמר לוה, וכדרב הונארבא:!◊יט.

מודה בשטר שכתבו ־ אין צריך לקיימו.דא"ר הונא אמר רב:▀!◊יט.

לעולם דאמר מלוה, וכגון שחב לאחרים, וכדרבי נתןֹ אביי:!◊יט.

דתניא, רבי נתן:▀!◊יט.
מנין לנושה בחבירו מנה וחבירו בחבירו, מנין שמוציאין מזה ונותנין לזה? תלמוד לומר: (במדבר ה') ונתן 

לאשר אשם לוִ 

לעולם דקאמרי עדים, ודאין כתב ידם יוצא ממקום אחר, ודקאמרת אמאי לא מהימני? כדרב כהנארב אשי:!◊יט.

אסור לו לאדם שישהה שטר אמנה בתוך ביתו, משום שנאמר: (איוב י"א) אל תשכן באהליך עולה.דא"ר כהנא:▀!◊יט.

יט:
◊▀

ואמר רב ששת בריה דרב 
אידי:

ש"מ מדרב כהנא: עדים שאמרו אמנה היו דברינו ־ אין נאמניֹן מאי טעמא? כיון דעולה הוא, אעולה לא 
חתמי.

אסור לו לאדם שישהה שטר פרוע בתוך ביתו, משום שנאמר: (איוב י"א) אל תשכן באהליך עולה.רבי יהושע בן לוי:▀◊יט:
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(איוב י"א) אם און בידך הרחיקהו ־ זה שטר אמנה ושטר פסים, ואל תשכן באהלך עולה ־ זה שטר פרוע.במערבא משמיה דרב:▀◊יט:

▀◊יט:
מאן דאמר שטר פרוע, כל שכן שטר אמנֹה ומאן דאמר שטר אמנה, אבל שטר פרוע לא, דזמנין דמשהי ליה 

אפשיטי דספרא.

אתמר:[רבי אמי]▀◊יט:
ספר שאינו מוגה ־ אמר רבי אמי: עד ל' יום מותר לשהותו, מכאן ואילך אסור לשהותו, משום שנא': אל 

תשכן באהליך עולה.

עדים שאמרו אמנה היו דברינו ־ אין נאמנין, מודעא היו דברינו ־ אין נאמנין.רב נחמן:♦▀◊יט:

אמנה היו דברינו ־ אין נאמנין, מודעא היו דברינו ־ נאמניֹן מ"ט? האי ניתן ליכתב, והאי לא ניתן ליכתב.מר בר רב אשי:♦▀◊יט:

בעא מיניה רבא מרב נחמן:^◊יט:
תנאי היו דברינו, מהו? מודעא ואמנה היינו טעמא, דקא עקרי ליה לשטרא, והאי נמי קא עקר לשטרא, או 

דלמא תנאי מילתא אחריתי היא?

כי אתו לקמן לדינא, אמרינן להו: זילו קיימו תנאייכו וחותו לדינא.א"ל:[רב נחמן]!◊יט:

[רב פפא]▀◊יט:
עד אומר תנאי, ועד אומר אינו תנאי ־ א"ר פפא: תרוייהו בשטרא מעליא קא מסהדי, והאי דקאמר תנאי 

הוה ליה חד, ואין דבריו של אחד במקום שנים.

¿◊יט:
מתקיף לה רב הונא בריה 

דרב יהושע:
אי הכי, אפי' תרוייהו נמִי אלא אמרינן הני למיעקר סהדותייהו קאתו, האי נמי למיעקר סהדותיה קאתי.

והלכתא כרב הונא בריה דרב יהושע.▀◊יט:

ת"ר:▀◊יט:
שנים חתומין על השטר ומתו, ובאו שנים מן השוק ואמרו ידענו שכתב ידם הוא, אבל אנוסים היו, קטנים 

היו, פסולי עדות היו ־ הרי אלו נאמניםֹ 

▀◊יט:
ואם יש עדים שכתב ידם הוא זה, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר משטר שקרא עליו ערער והוחזק 

בב"ד ־אין אלו נאמניןֹ 

ומגבינן ביה כבשטרא מעליא? ואמאי? תרי ותרי נינהוִ ¿◊יט:

רב ששת:!◊יט:
זאת אומרת: הכחשה תחלת הזמה היא, וכשם שאין מזימין את העדים אלא בפניהם, כך אין מכחישין את 

העדים אלא בפניהם.
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