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כח.
אשכחן אבות לבנים ובנים לאבות, וכל שכן אבות להדדי. בנים לבנים מנלן?^◊

אם כן ליכתוב קרא לא יומתו אבות על בן, מאי בנים ־ דאפילו בנים להדדי.!◊כח.

אשכחן בנים להדדי, בנים לעלמא מנלן?^◊כח.

סברא הוא.רמי בר חמא:!◊כח.

אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו שניהן.כדתניא:▀!◊כח.

ואי סלקא דעתך בנים לעלמא כשרין ־ נמצא עד זומם נהרג בעדות אחיוִ !כח.

וליטעמיךאמר ליה רבא:¿כח.

הא דתנן:¿◊כח.
שלשה אחין ואחד מצטרף עמהן ־ הרי אלו שלש עדיות, והן עדות אחת להזמה. נמצא עד זומם משלם 

ממון בעדות אחיוִ 

אלא, הזמה מעלמא קאתי.¿◊כח.

הכא נמי: הזמה מעלמא קאתי.¿כח.

אלא, אם כן ליכתוב קרא ובן על אבות, אי נמי הם על אבות, מאי ובנים ־ אפילו בנים לעלמא.!◊כח.

אשכחן קרובי האב, קרובי האם מנלן?^◊כח.

אמר קרא: אבות אבות תרי זימני, אם אינו ענין לקרובי האב ־ תניהו ענין לקרובי האם.!◊כח.

אשכחן לחובה, לזכות מנא לן?^◊כח.

אמר קרא: יומתו יומתו תרי זימני, אם אינו ענין לחובה ־ תנהו ענין לזכות.!◊כח.

אשכחן בדיני נפשות, בדיני ממונות מנלן?^◊כח.

אמר קרא: (ויקרא כ"ד) משפט אחד יהיה לכם ־ משפט השוה לכם.!◊כח.

אחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו. אף אני לא אעיד לו, אני ובני וחתני.רב:▀◊כח.

ִ ¿כח. ואמאי? הוה ליה שלישי בראשון, ואנן שני בשני ־ תנן, שני בראשון ־ תנן, שלישי בראשון ־ לא תנן

מאי חתנו דקתני במתניתין ־ חתן בנו.!◊כח.

וליתני בן בנוִ ¿כח.

מילתא אגב אורחיה קא משמע לן, דבעל כאשתו.!◊כח.

שמונה אבות שהן עשרים וארבעהואלא הא דתני רבי חייא:▀¿◊כח.

הני תלתין ותרתין הויִ ¿כח.

אלא, לעולם חתנו ממש, ואמאי קרי ליה חתן בנו ־ כיון דמעלמא קאתי כדור אחר דמי.!◊כח.

אי הכי הוה ליה שלישי בשני, ורב אכשר שלישי בשניִ ¿◊כח.

אלא, רב דאמר כרבי אלעזר.!◊כח.

כשם שאחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו ־ כך בן אחי אבא לא יעיד לי, הוא ובנו וחתנו.דתניא, רבי אלעזר:▀!◊כח.

ואכתי הוה ליה שלישי בשני, ורב אכשר שלישי בשניִ ¿כח.

רב סבר ליה כוותיה בחדא, ופליג עליה בחדא.!◊כח.
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מאי טעמא דרב^כח.

דאמר קרא לא יומתו אבות על בנים ובנים ־ לרבות דור אחר.[רב]!◊כח.

ורבי אלעזר¿כח.

על בנים אמר רחמנא ־ פסולי דאבות שדי אבנים.[רבי אלעזר]!◊כח.

רב נחמן:▀◊כח.
אחי חמותי לא יעיד לי, בן אחי חמותי לא יעיד לי, בן אחות חמותי לא יעיד לי, ותנא תונא: בעל 

אחותו, ובעל אחות אביו, ובעל אחות אמו, הן ובניהן וחתניהן.

^◊כח.
רב אשי: כי ־ הוינן בי 

עולא איבעי לן:
אחי חמיו מהו, בן אחי חמיו מהו, בן אחות חמיו מהו?

אחיו, ואחי אביו, ואחי אמו, הן ובניהן וחתניהן.אמר לן[עולא], תניתוה:!◊כח.

כח:
◊^

רב איקלע למזבן גוילי. 

בעו מיניה:
מהו שיעיד אדם באשת חורגו?

בעל כאשתו.בסורא אמרי:!◊כח:

אשה כבעלה.בפומבדיתא אמרי:!◊כח:

דאמר רב הונא אמר רב:!◊כח:
מניין שהאשה כבעלה ־ דכתיב (ויקרא י"ח) ערות אחי אביך לא תגלה אל אשתו לא תקרב דודתך היא 

והלא אשת דודו היִא מכלל דאשה כבעלה.

ובעל אמו הוא ובנו וחתנו.▀>כח:

בנו ־ היינו אחיוִ ¿כח:

לא נצרכה אלא לאחי האח.רבי ירמיה:!◊כח:

רב חסדא אכשר באחי האח.[רב חסדא]▀◊כח:

לא שמיע לך הא דרבי ירמיה?אמרו ליה:¿כח:

לא שמיע לי.אמר להו:[רב חסדא]!כח:

כלומר, לא סבירא לי.▀כח:

אי הכי היינו אחיוִ ¿◊כח:

תנא אחיו מן האב, וקתני אחיו מן האם.!◊כח:

אבי חתן ואבי כלה מעידין זה על זה, ולא דמו להדדי אלא כי אכלא לדנא.רב חסדא:▀◊כח:

מעיד אדם לאשתו ארוסה.רבה בר בר חנה:▀◊כח:

לא אמרן אלא לאפוקי מינה, אבל לעיולי לה ־ לא מהימן.רבינא:▀◊כח:

¿◊כח:
ולא היא, לא שנא לאפוקי ולא שנא לעיולי ־ לא מהימן. מאי דעתיך ־ כדאמר רבי חייא בר אמי משמיה 

דעולא:

▀¿כח:
[רבי חייא בר אמי 

משמיה דעולא]

אשתו ארוסה לא אונן ולא מטמא לה וכן היא לא אוננת ולא מטמאה לו, מתה ־ אינו יורשה, מת הוא ־ 

גובה כתובתה.

▀¿◊כח:
התם ־ בשארו תלה רחמנא, אכתי לאו שארו היא. הכא ־ משום איקרובי דעתא הוא, והא איקרבא 

דעתיה לגבה.

חורגו לבדו.▀>כח:

חורגו לבדו.תנו רבנן:[ת"ק]▀◊כח:

גיסו.רבי יוסי:▀◊כח:

גיסו לבדוותניא אידך: [ת"ק]▀כח:
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חורגו.רבי יהודה:▀כח:

מאי קאמר?^כח:

חורגו לבדו, והוא הדין לגיסו.אילימא הכי קאמר:[ת"ק]▀!כח:

גיסו לבדו, והוא הדין לחורגו.ואתא רבי יוסי למימר:▀!כח:

גיסו, הוא ובנו וחתנואלא מתניתין דקתני:▀¿כח:

מני? לא רבי יהודה ולא רבי יוסיִ ¿כח:

חורגו לבדו, אבל גיסו ־ הוא ובנו וחתנו.ואלא הכי קאמר:[ת"ק]▀!◊כח:

גיסו לבדו, אבל חורגו ־ הוא ובנו וחתנו.ואתא רבי יוסי למימר:▀!◊כח:

שמונה אבות שהן עשרים וארבעהואלא הא דתני רבי חייא:▀¿◊כח:

כמאן? לא כרבי יוסי ולא כרבי יהודהִ ¿כח:

חורגו לבדו, אבל גיסו־ הוא ובנו וחתנו.אלא הכי קאמר:[ת"ק]▀!◊כח:

גיסו לבדו, וכל שכן חורגו.ואתא רבי יוסי למימר:▀!◊כח:

ומתניתין ־ רבי יהודה, ברייתא ־ רבי יוסי.!◊כח:

הלכה כרבי יוסי.רב יהודה אמר שמואל:▀◊כח:

ההיא מתנתא דהוי חתימי עלה תרי גיסי.О◊כח:

סבר רב יוסף לאכשורה.[רב יוסף]▀◊כח:

▀▀◊כח:
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
הלכה כרבי יוסי.

ממאי דרבי יוסי דמתניתין, דמכשר בגיסו? דילמא רבי יוסי דברייתא, דפסיל בגיסו?אמר ליה אביי:¿◊כח:

לא סלקא דעתך!כח:

כגון אנא ופנחס, דהוינן אחי וגיסי. אבל גיסי דעלמא ־ שפיר דמי.דאמר שמואל:!▀כח:

ודילמא כגון אנא ופנחס ־ משום דגיסו קאמרִ ¿כח:

זיל קניה בעדי מסירה כרבי אלעזר.אמר ליה:[רב יוסף]▀◊כח:

מודה רבי אלעזר במזויף מתוכו שהוא פסולִ והאמר רבי אבא:¿◊כח:

זיל, לא שבקי לי דאותביניה לך.אמר ליה:[רב יוסף]О◊כח:

רבי יהודה אומר כו'.▀>כח:

▀◊כח:

רבי תנחום אמר רבי 

טבלא אמר רבי ברונא 

אמר רב:

הלכה כרבי יהודה.

אין הלכה כרבי יהודה.רבא אמר רב נחמן:▀◊כח:

▀◊כח:
וכן אמר רבה בר בר חנה 

אמר רבי יוחנן:
 אין הלכה כרבי יהודה.

איכא דמתני לה להא דרבה בר בר חנה אהא.▀◊כח:
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▀▀◊כח:
את זו דרש רבי יוסי 

הגלילי:

(דברים י"ז) ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם , וכי תעלה על דעתך שאדם 

הולך אצל שופט שלא היה בימיו? אלא, זה שהיה קרוב ונתרחק.

▀▀◊כח:
רבה בר בר חנה אמר 

רבי יוחנן:
הלכה כרבי יוסי הגלילי.

בני חמוה דמר עוקבא קרובים ונתרחקו הווО◊כח:
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