
 

 

 

 

 

                                
 

 

  . מה החילוק?תצא נשאת אם ,נתגרשה כשמכחישים אם ,תצא לא נשאת ואם ,תנשא לא - נתקדשהאם זה את זה כשעדים מכחישים  :ברייתא .1

בגירושין שניהם מודים שהייתה  , נתקדשהש , ולא נאמן היחיד בחלקפנויהבקידושין שניהם מודים שהייתה  -מדובר בעד מכחיש עד  - אביי .א

   .נתגרשהש אשת איש ולא נאמן היחיד בחלק

            , שנתקדשה ראינוה לא אומרים ושנים שנתקדשה ראינוהמעידים:  שנים - ויש להפוך הדינים ,מדובר בשנים מכחישים שנים - אשי רב .ב

 אומרים שניםכש אבל [בצנעא יתכן שקידשה ,בחצרעמה  םדרישבמקרה שאפילו  דשונתח] .ראיה אינה ראינוה לאש תצא, כיוןנשאת   אם 

ומ"מ לכתחילא לא  בצנעא]ונתחדש שאף בגירושין יש המגרשים  .תצא לא נשאת אם ,שנתגרשה ראינוה לא אומרים ושנים שנתגרשה ראינוה

  [.תנשא משום לזות שפתים

 

  ?שבויהאו על אשת איש האם זה על  'תצא לא עדים באו משנשאת אם' ...נשביתי וטהורה אני. ב. הייתי וגרושה אני וכו'  ישאשת א א. -לעיל במשנה  .2

 שאינו אלא חשש שנבעלה לנכרי. כיון  שבויה. רק על :אבין בר רבהלעל שניהם.  :אושעיא רביל

לשקר  מעיזה בפניו שלא אבלש'אשה אינה מעיזה' היינו רק בפני בעלה,  המנונא במה שאמר ר אבין:לרבה בר  -לגבי אשת איש ביאור מחלוקתם 

 , וכיון שנישאת בהיתר אף ללא 'הפה שאסר' לא תצא. מעיזה אינהשגירשה. אבל לרבי אושעיא אף שלא בפניו 

  .הראשון מהתירה תצא לא - לינשא התירוהרק  אפילו אם -עוד למדנו 

 

 מה הדין? .אני שטהורה עדים לי ויש אני וטהורה נשביתי אמרה .3

 טומאה עדי באו ואם. תצא לא -אם היא טהורה  ידענו לאנשבית ו ואמרו עדים באו "כואח לינשא התירוה .מיד אותה מתיריןלא ממתינים לעדים ו

  .תצא בנים כמה לה יש לואפי

אמר לו שמואל הרי עד עכשיו לא שמרום ובכל מקרה כבר נפסלו לכהונה. אמר  ,אבוה דשמואל הושיב שומרים על שבויות שבאו לנהרדעא -מעשה 

והבנות נשבו בנותיו של שמואל, העלום השבאים לא"י, ו השליט מלפני שיוצא כשגגההיה זה  ,לו אביו אילו היו אלו בנותיך היית מזלזל בהם כך

שידעו להתחכם,  ,ות גדולבנאלו  חנינא רבי אמר' והתירום, אני וטהורה נשביתילומר ' 'הפה שאסר'העמידו את השבאים בחוץ ונכנסו לבדם כדי שיהיו 

  ?'ותאסר אסתן בצד עדים"ח עכשיו אינם לפנינו 'רלו 'יש עדי טומאה עליהם בחו"ל'. אמר לו  אמרשהיה קרובם, שא אחת מהם,  "אב שמן רבואמר ל

 

 ?. מהם הדינים בברייתאנאמנותאבל אם כל אחת מעידה על חברתה  .נאמנות אינן - אני וטהורה נשביתי אומרתכל אחת  ,שנשבו נשים שתי -משנה  .4

  -לביאור רב פפא: ארבעה דינים שבכולם יש עדים שנשבו והיא מעידה על עצמה ועל חברתה ויש עד שאומר בדיוק הפוך ממנה 

  [.אפילו אשהו"פ עד אחד שבויה ניתרת ע]וחברתה ניתרת על פיה  חתיכא דאיסורא השוויא אנפש היא - נאמנת - טהורה וחברתי טמאה אני .א

 .וחברתה ניתרת ע"פ העד אחד ,כיון שיש עדים אין לה הפה שאסר - נאמנת אינה - טמאה וחברתי טהורה אני .ב

  .ברתה ניתרת ע"פ עד אחדוח' האנפש א'שווי היא  - חברתה על נאמנת ואינה עצמה על נאמנת - ותטמא וחברתי אני .ג

 .'פלשתים עם נפשי תמותשלא אומרים ששניהם טהורות ואסרה את עצמה כדי לאסור את חבירתה 'ונתחדש 

  .על פיה ניתרת וחברתה, שאסר הפה לה אין עדים שיש כיון - עצמה על נאמנת ואינה חברתה על נאמנת - טהורה וחברתי אני .ד

 רים שהכשירה את חבירתה רק כדי לחזק את ההכשר של עצמה.  משלא או ונתחדש

חברתה מותרת ע"י  ולכן ,ש עדים שנשבו, מלבד דין ג' שאיןבשאין עד שאומר הפוך, ובכל המקרים ימדובר לביאור אביי: ]בסדר הגמרא הוא הראשון[ 

 ואינה נאמנת הכוונה שאין צריך לנאמנותה. ,הפה שאסר. ובדין הב' חברתה אכן אסורה

 

  זה? את זה מעידין . מה הדין אם הםנאמנין אינן אני כהן אומר וזה אני כהן אומר זה אנשים שני -משנה  .5

  .נאמנין ת"ק: .א

 ., ואפילו במקום שאין לחוש ל'גומלין'אחד עד פי על לכהונה מעלין אין :יהודה רבי .ב

 [., ודווקא כשאין לחוש לגומלין. ]ובזה חולק על ת"ק שסובר שמעלין אפילו בחשש גומליןמעלין עוררין שאין במקום :אלעזר רבי .ג

 ]ובדף כ"ו יבואר במה חלק על ת"ק[ .אחד עד פי על לכהונה מעלין הסגן בן שמעון רבי משום אומר :ג"רשב .ד
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