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ערער תריורשב"ג סבר:!לב.

דברי הכל אין ערער פחות משניםִ האמר רבי יוחנן:¿▀לב.

!לב.
אלא ערער תרי, והכא במאי עסקינן ־ כגון דמחזקינן ליה באבוה דהאי דכהן הוא, ונפק עליה קלא דבן 

גרושה ובן חלוצה הוא ואחתיניה

ואתא עד אחד ואמר דכהן הוא ואסקיניה!לב.

ואתו בי תרי ואמרי דבן גרושה וחלוצה הוא ואחתיניה!לב.

ואתא עד אחד ואמר דכהן הוא!לב.

ודכולי עלמא ־ מצטרפין עדות, והכא במיחש לזילותא דבי דינא קא מיפלגי!לב.

ֹ ר' אלעזר סבר:!▀♦◊לב. כיון דאחתיניה לא מסקינן ליה, חיישינן לזילותא דבי דינא

אנן אחתיניה ואנן מסקינן ליה, ולזילותא דבי דינא לא חיישינן.ורשב"ג סבר:!▀♦◊לב.

אי הכי, מאי איריא חד? אפי' בתרי נמיִ מתקיף לה רב אשי:¿◊לב.

ֹ אלא אמר רב אשי:!◊לב. דכולי עלמא ־ לא חיישינן לזילותא דבי דינא, והכא בלצרף עדות קא מיפלגי, ובפלוגתא דהני תנאי

ֹ דתניא: [ת"ק]!▀♦לב. לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד

אפי' בזה אחר זהר' יהושע בן קרחה:!▀♦לב.

ֹ [ת"ק]!▀♦◊לב. אין עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהם כאחד

שומעין דבריו של זה היום, ולכשיבא חבירו למחר שומעין דבריו.ר' נתן:!▀♦◊לב.

ההוא דאמר לחבריה: מאי בעית בהאי ארעא?О◊לב.

א"ל: מינך זבינתה והא שטראО◊לב.

ֹ Оלב: אמר ליה: שטרא זייפא הוא

О◊לב:
גחין לחיש ליה לרבה: אין, שטרא זייפא הוא, מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס, ואמינא: אינקיט האי 

בידאי כל דהֹו

מה לו לשקר? אי בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא.רבה:♦▀◊לב:

אמאי קא סמכת? אהאי שטרא, האי שטרא חספא בעלמא הוא.אמר ליה רב יוסף:♦▀◊לב:

ההוא דאמר לחבריה: הב לי מאה זוזי דמסיקנא בך והא שטראО◊לב:

ֹ Оלב: אמר ליה: שטרא זייפא הוא

Оלב:
גחין לחיש ליה לרבא: אין, שטרא זייפא, מיהו שטרא מעליא הוה לי ואירכס, ואמינא: אינקיט האי 

בידאי כל דהֹו

מה לו לשקר? אי בעי אמר ליה שטרא מעליא הוא.רבה:♦▀לב:

אמאי קא סמכת? אהאי שטרא, האי שטרא חספא בעלמא הוא.אמר ליה רב יוסף:♦▀לב:

ֹ רב אידי בר אבין:▀◊לב: הלכתא כוותיה דרבה בארעא, והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי

▀לב:
הלכתא כרבה בארעא ־ דהיכא דקיימא ארעא תיקום, והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי ־ דהיכא דקיימי 

זוזי לוקמי.

ההוא ערבא דאמר ליה ללוה: הב לי מאה זוזי דפרעתי למלוה עילוך, והא שטרא.О◊לב:

אמר ליה: לאו פרעתיך?Оלב:

אמר: לאו הדרת שקלתינהו מינאי?Оלב:

שלחה רב אידי בר אבין לקמיה דאביי: כי האי גוונא מאי?[רב אידי בר אבין]^◊לב:

שלח ליה אביי:▀!◊לב:
מאי תיבעי ליה? הא איהו דאמר: הלכתא כוותיה דרבה בארעא, והלכתא כוותיה דרב יוסף בזוזי ־ 

דהיכא דאוקמו זוזי לוקמו.
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[אביי]▀!◊לב:
והני מילי ־ דא"ל: הדרת אוזפתינהו מינאי, אבל א"ל: הדרתינהו ניהלך מחמת דהוו שייפי וסומקי, אכתי 

איתיה לשעבודא דשטרא.

רבא בר שרשום נפק עליה קלא דקא אכיל ארעא דיתמי[רבא בר שרשום]О◊לב:

אימא לי איזי גופא דעובדא היכי הוה.א"ל אביי:Оלב:

Оלב:
אמר ליה:[רבא בר 

שרשום]

ארעא במשכונתא הוה נקיטנא מאבוהון דיתמי, והוה לי זוזי אחריני גביה, ואכלתה שני משכנתא, 

אמינא: אי מהדרנא לה ארעא ליתמי ואמינא דאית לי זוזי אחריני גבי דאבוכון, אמור רבנן: הבא ליפרע 

מנכסי יתומים ־ לא יפרע אלא בשבועה, אלא אכבשיה לשטר משכנתא ואוכלה שיעור זוזי, דמיגו דאי 

בעינא אמינא לקוחה היא בידי ־ מהימנא, כי אמינא דאית לי זוזי גבייכו ־ מהימננא.
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