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   א"ע ה"ס דף  
  

 אומרת והיא ,בפני עדים והלכו למדינת הים קדשתיך לאשה האומר .א
 היא .בקרוביו מותרת והיא ,בקרובותיה אסור הוא ,קדשתני לא

 והיא בקרובותיה מותר הוא ,קדשתיך לא אומר והוא קדשתני אומרת
בל אין א, ומבקשין ממנו ליתן גט שתוכל להינשא. רוביובק אסורה

כופין , ואם נתן גט מעצמו. על ידי הגט ֵיָאֵסר בקרובותיהכי , כופין אותו
  .אותו ליתן כתובה

 אסור הוא ,בתי אלא קידשת לא אומרת והיא ,קידשתיך הוא אומר. ב
 ,קטנה בקרובות מותר הוא .בקרוביו מותרת וגדולה ,גדולה בקרובות

הוא אומר  .שאין האם נאמנת לאסור את בתה, בקרוביו מותרת קטנהו
 אסור הוא ,אותי אלא קדשת לא אומרת והיא ,בתך את קדשתי

 ,גדולה בקרובות מותר הוא .בקרוביו מותרת וקטנה ,קטנה בקרובות
  .בקרוביו אסורה וגדולה

 .מודים שניהם לוואפי. לקידושיו חוששין אין אחד בעד המקדש. ג
הודאת בעל ו. שצריך שני עדים מממון' דבר דבר'גזירה שוה שלמדים 

, כי הוא מחייב לאחרים ,כמאה עדיםבקידושין מועילה אינה דין 
  .א שחוששים לקידושיו"וי. וקרוביו נאסרים בה, קרובותיה נאסרו בוש



 

, ויש שם עדי יחוד ,לאחר זמן בפונדקי עמו ולנה ,אשתו את המגרש. ד
די יחוד אינם עדי כי ע, לבית שמאי אין צריכה גט שני, ולא עדי ביאה

ומסתמא , כי עדי יחוד הן עדי ביאה, ולבית הלל צריכה גט שני. ביאה
 גט צריכה שאין האירוסין מן בנתגרשה ומודים. בא עליה לשם קידושין

 .בה גס לבו שאין ,שני
  

  

   ב"ע ה"ס דף 

  

כל אחד  ,עמהם וחבילה עמהם ואשה ,הים ממדינת שבאו שנים .א
 שני אלו אומרת אשהוה, חבילתי וזו עבדי וזה אשתי זו אומר מהם
. האשה מותרת לכל העולם ,ואין לאחד מהם עדים. שלי וחבילה עבדי

 גט שניהם לה ואם נתנו. אליהו שיבא והחבילה תהא מונחת עד
כשיעור  גובה ,לרבי מאיר שמטלטלים משתעבדים לכתובה ,מעצמן
  .החבילה מן כתובה

אין , זה בזה שלא יחזרו בהםויודעים , יורשים החולקים נכסיהם. ב
על פי שנים עדים 'שלא אמרה תורה , צריכים עדים לקיים את חלוקתם

  .ולא לקיום הדבר, כנגד השקרנים אלא' יקום דבר

וצריך , נאמן ,שותק והלה ,בשוגג חלב אכלת אחד עד לו אמר. ג
 אחד עד לו אמרוכן אם . פטור, לא אכלתי השיבואם . להביא קרבן

וכן  .פטור ,נטמאו לא השיבואם . מןנא ,שותק והלה ,טהרותיך נטמאו
  .נאמן ואסור להקרבה, והלה שותק, שורך נרבע עד אחד אם אמר לו
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  .וו בחלק ממנא בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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