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ל.
היינו דריש לקיש.סבר רבינא למימר:▀◊

▀◊ל.
רב נתן בר אמי, הכי 

אמרינן משמיה דרבא:
כל כי האי גוונא ־ חיישינן לבית דין טועין.

אי כתב בה בי דינא ־ תו לא צריך.רב נחמן בר יצחק:▀◊ל.

ודילמא בית דין חצוף הוא¿◊ל.

שנים שדנו ־ דיניהן דין, אלא שנקראו בית דין חצוףִדאמר שמואל:▀¿◊ל.

דכתב ביה בי דינא דרבנא אשי.!◊ל.

ודילמא רבנן דבי רב אשי כשמואל סבירא להו?¿ל.

דכתיב בו, ואמר לן רבנא אשי.!◊ל.

תנו רבנן:▀◊ל.
אמר להן אחד: אני ראיתי אביכם שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל, ואמר: של פלוני הן, של מעשר 

שני הן, בבית ־ לא אמר כלום, בשדה ־ דבריו קיימין

כללו של דבר: כל שבידו ליטלן ־ דבריו קיימין, אין בידו ליטלן ־ לא אמר כלום.▀◊ל.

▀◊ל.
הרי שראו את אביהן שהטמין מעות בשידה תיבה ומגדל, ואמר של פלוני הן, של מעשר שני הן, אם 

כמוסר ־ דבריו קיימין, אם כמערים ־ לא אמר כלום.

▀◊ל.
הרי שהיה מצטער על מעות שהניח לו אביו, ובא בעל החלום ואמר לו: כך וכך הן, במקום פלוני הן, 

של מעשר שני הן ־ זה היה מעשה, ואמרו: דברי חלומות לא מעלין ולא מורידין.

שנים אומרים זכאי כו'.▀>ל.

מיכתב היכי כתבי?^ל.

זכאי.רבי יוחנן:♦!◊ל.

פלוני ופלוני מזכין, ופלוני מחייב.ריש לקיש:♦!◊ל.

מדבריהן נזדכה פלוני.רבי אלעזר:♦!◊ל.

מאי בינייהו?¿ל.

!ל.
איכא בינייהו לשלומי איהו מנתא בהדייהו. דלמאן דאמר זכאי ־ משלם, ולמאן דאמר פלוני ופלוני 

מזכין ופלוני ־ ופלוני מחייבין ־ לא משלם.

ִ ¿ל. ולמאן דאמר זכאי משלם? לימא להו אי לדידי צייתיתון ־ אתון נמי לא שלמיתון

!ל.
אלא, איכא בינייהו לשלומי אינהו מנתא דידיה. למאן דאמר זכאי ־ משלמי, למאן דאמר פלוני ופלוני 

מזכין ופלוני ופלוני מחייבין ־ לא משלמי.

ולמאן דאמר זכאי משלמי? ולימרו ליה: אי לאו את בהדן ־ לא הוה סליק דינא מידיִ ¿ל.

אלא: איכא בינייהו משום (ויקרא י"ט) לא תלך רכיל בעמיך.!◊ל.

זכאי ־ משום לא תלך רכיל.רבי יוחנן:▀!◊ל.

פלוני ופלוני מזכין ופלוני פלוני מחייבין ־ משום דמיחזי כשיקרא.ריש לקיש:▀!◊ל.

ורבי אלעזר אית ליה דמר, ואית ליה דמר. הלכך כתבי הכי: מדבריהם נזדכה פלוני.[רבי אלעזר]▀!◊ל.

גמרו את הדבר היו מכניסין כו'.▀>ל.

למאן?^ל.

אילימא לבעלי דינין!ל.

התם קיימיִ ¿ל.
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אלא לעדים.!◊ל.

כמאן, דלא כרבי נתן.¿◊ל.

לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהן כאחד.דתניא:[רבנן]♦▀¿◊ל.

אפילו בזה אחר זה.רבי יהושע בן קרחה:♦▀¿◊ל.

ואין עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהן כאחד[רבנן]♦▀¿◊ל.

שומעין דבריו של זה היום, וכשיבא חבירו למחר שומעין את דבריו.רבי נתן:♦▀¿◊ל.

לא, לעולם לבעלי דינין, ורבי נחמיה היא.!◊ל.

דתניא, רבי נחמיה:▀!◊ל.
כך היה מנהגן של נקיי הדעת שבירושלים: מכניסין לבעלי דינין ושומעין דבריהן, ומכניסין את העדים 

ושומעין דבריהם, ומוציאין אותן לחוץ ונושאין ונותנין בדבר.

גמרו את הדבר מכניסין את העדיםִ והתניא:▀¿ל.

ההיא דלא כרבי נתן.!ל.

גופא, לעולם אין עדותן מצטרפת עד שיראו שניהם כאחד.[רבנן]♦▀◊>ל.

אפילו בזה אחר זה.רבי יהושע בן קרחה:♦▀◊>ל.

במאי קמיפלגי?^ל.

איבעית אימא קרא, ואיבעית אימא סברא.!◊ל.

ֹ :▀!ל. איבעית אימא סברא

אמנה דקא מסהיד האי ־ לא קא מסהיד האי, ומנה דקא מסהיד האי ־ לא קמסהיד האי.[רבנן]▀!◊

ואידך¿!ל.

אמנה בעלמא תרוייהו קמסהדי.[רבי יהושע בן קרחה]!!◊ל.

ואיבעית אימא קרא:▀!ל.

דכתיב (ויקרא ה') והוא עד או ראה או ידע[רבנן]▀!◊

ותניא:▀▀!ל.

ממשמע שנאמר (דברים י"ט) לא יקום עד, איני יודע שהוא אחד? מה תלמוד לומר אחד ־ זה בנה אב, 

כל מקום שנאמר עד ־ הרי כאן שנים, עד שיפרט לך הכתוב, אחד. ואפקיה רחמנא בלשון חד ־ למימר: 

עד דחזו תרווייהו כחד.

ואידך¿!ל.

והוא עד או ראה או ידע ־ מכל מקום.[רבי יהושע בן קרחה]!!◊ל.

ואין עדותן מתקיימת בבית דין עד שיעידו שניהן כאחד.[רבנן]♦▀◊>ל.

שומעין דבריו של זה היום וכשיבא חבירו למחר שומעין דבריו.רבי נתן:♦▀◊>ל.

במאי קמיפלגי?^ל.

איבעית אימא סברא, איבעית אימא קרא.!◊ל.

איבעית אימא סברא:▀!ל.

עד אחד, כי אתי ־ לשבועה אתי, לממונא לא אתי.מר סבר:[רבנן]▀!◊ל.
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ואידך¿!ל.

אטו כי אתו בהדי הדדי בחד פומא קא מסהדי? אלא מצרפינן להו, הכא נמי ליצרפינהו.[רבי נתן]!!◊ל.

▀!◊ל.
ואיבעית אימא קרא, (ויקרא ה') אם לוא יגיד ונשא עונו ודכולי עלמא כרבנן דפליגי עליה דרבי יהושע 

בן קרחה, והכא באקושי הגדה לראיה קא מיפלגי.

ל:
מקשינן הגדה לראיהמר סבר:[רבנן]▀!

לא מקשינן.ומר סבר:[רבי נתן]▀!ל:

רבי שמעון בן אליקים הוה משתקיד עליה דרבי יוסי ברבי חנינא למסמכיה, ולא קא מיסתייע מילתא[רבי שמעון בן אליקים]О◊ל:

יומא חד הוה יתיב קמיה דרבי יוחנן, אמר להו: מי איכא דידע הלכה כרבי יהושע בן קרחה או לא?[רבי יוחנן]О◊ל:

אמר ליה רבי שמעון בן אליקים: דין ידעОל:

אמר ליה: לימא איזו.[רבי יוחנן]Оל:

אמר ליה: ליסמכיה מר ברישא.[רבי שמעון בן אליקים]Оל:

סמכיה[רבי יוחנן]Оל:

אמר ליה: בני אמור לי כיצד שמעת?[רבי יוחנן]Оל:

אמר ליה: כך שמעתי: שמודה רבי יהושע בן קרחה לרבי נתן.[רבי יוסי ברבי חנינא]О◊ל:

[רבי יוחנן]О◊ל:
אמר: לזה הוצרכתי? השתא, ומה עיקר ראיה בהדי הדדי ־ אמר רבי יהושע בן קרחה לא בעינן, הגדה 

מיבעיא?

אמר ליה: הואיל ועלית לא תרד.[רבי יוחנן]Оל:

שמע מינה: גברא רבה, כיון דסמיך ־ סמיך.[רבי זירא]▀◊ל:

▀◊ל:
רבי חייא בר אבין אמר 

רב:
הלכה כרבי יהושע בן קרחה, בין בקרקעות בין במטלטלין.

הלכה כרבי יהושע בן קרחה בקרקעות, אבל לא במטלטלין.עולא:▀◊ל:

הלכה מכלל דפליגי?אמר ליה אביי:¿ל:

▀¿◊ל:
והאמר רבי אבא אמר רב 

הונא אמר רב:
מודים חכמים לרבי יהושע בן קרחה בעדות קרקע.

▀¿ל:
ותני רב אידי בר אבין 

בנזיקין דבי קרנא:
מודין חכמים לרבי יהושע בן קרחה בעדות בכור, ובעדות קרקע, ובעדות חזקה, וכן שבבן ושבבתִ 

גברא אגברא קא רמית? מר סבר פליגי, ומר סבר לא פליגי.!◊ל:

מאי וכן שבבן ושבבת?^◊ל:

אילימא אחד אומר אחת בגבה ואחד אומר אחת בכריסה!ל:

האי חצי דבר וחצי עדות הואִ ¿ל:

אלא: אחד אומר שתים בגבה, ואחד אומר שתים בכריסה.!◊ל:

▀◊ל:
רב יוסף: אנא אמינא 

משמיה דעולא:
הלכה כרבי יהושע בן קרחה בין בקרקעות בין במטלטלין

▀◊ל:

ורבנן דאתו ממחוזא 

אמרי: אמר רבי זירא 

משמיה דרב:

בקרקעות ־ אין, אבל לא במטלטלין.

רב לטעמיה▀ל:
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דאמר רב:▀▀◊ל:
הודאה אחר הודאה, הודאה אחר הלואה ־ מצטרפי. הלואה אחר הלואה, הלואה אחר הודאה ־ לא 

מצטרפי.

¿◊ל:

אשכחיה רב נחמן בר 

יצחק לרב הונא בריה 

דרב יהושע, אמר ליה:

מאי שנא הלואה אחר הלואה דלא ־ דמנה דקא חזי האי לא קא חזי האי, הודאה אחר הודאה נמי, אמנה 

דקא מודה קמי האי ־ לא מודי קמי האיִ 

!◊ל:
[רב הונא בריה דרב 

יהושע]
דאמר ליה להאי בתרא: בהאי מנה דאודיי ליה קמך, אודיי ליה נמי קמי פלוני.

אכתי, בתרא ־ ידע, קמא ־ לא ידע.[רב נחמן בר יצחק]¿ל:

!◊ל:
[רב הונא בריה דרב 

יהושע]
דהדר אזיל אמר ליה לקמא: האי מנה דאודיי ליה קמך ־ אודיי ליה נמי קמי פלוני.

אמר ליה: תנוח דעתך שהתנחת את דעתי.[רב נחמן בר יצחק]Оל:

¿ל:
[רב הונא בריה דרב 

יהושע]
אמר ליה: מאי ניחותא? דרבא, ואיתימא רב ששת, שדא בה נרגא:

לאו היינו הודאה אחר הלואה?[רבא/רב ששת]¿¿ל:

אמר ליה: היינו דשמיע לי עלייכו דרמיתו דיקלי וזקפיתו להו.[רב נחמן בר יצחק]Оל:

נהרדעי:▀◊ל:
בין הודאה אחר הודאה, בין הודאה אחר הלואה, בין הלואה אחר הלואה, בין הלואה אחר הודאה ־ 

מצטרפות, כמאן ־ כרבי יהושע בן קרחה.

עדות המכחשת זו את זו בבדיקות ־ כשרה בדיני ממונות.רב יהודה:▀◊ל:

רבא:▀◊ל:
מסתברא מילתיה דרב יהודה באחד אומר בארנקי שחורה ואחד אומר בארנקי לבנה אבל אחד אומר 

מנה שחור ואחד אומר מנה לבן ־ אין מצטרפין.

וארנקי שחורה בדיני נפשות לא?¿ל:

והאמר רב חסדא:▀¿◊ל:
אחד אומר בסייף הרגו ואחד אומר בארירן הרגו ־ אין זה נכון. אחד אומר כליו שחורים ואחד אומר 

כליו לבנים ־ הרי זה נכון
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