
 

 

 

 

 

 

 חולקים?באיזה אופן ר' מאיר ור' יוסי אינם  .1

 . לה קרי בשמה אמצעית, ממש קטנה, ממש גדולה -לכו"ע , אחת בכת אבל, בנות כיתי בשתימחלוקתם רק 

 , וקטנה דולהאינה מותרת, כיון שבמשנתנו מדובר שיש רק ג שניה שבכת אמצעיתוהטעם ש

 הפסח או עד שיעבור הפסח. ובנדר עד פני פסח אף שנחשב ככת אחת, מכל מקום חולקים בלשון העולם האם הכוונה עד לפני

 

 שנינו כמה אופנים שבכולם מי שאוסר עצמו בדיבורו נאמן אך אינו נאמן לאסור אחרים רק ע"פ דיבורו, אלו אופנים, ומדוע הוצרכו כולם? -משנה  .2

 והיא מותרת בקרוביו. בקרובותיה אסור הוא - קדשתני לא אומרת והיא, קדשתיך .א

 . בקרוביו אסורה והיא, בקרובותיה מותר הוא - קדשתיך לא אומר והוא, קדשתני .ב

 ונתחדש במקרה זה שאף שבאה לאסור עצמה על כל העולם נאמנת.

 מותרת וקטנה קטנה בקרובות מותר הוא, בקרוביו מותרת וגדולה גדולה בקרובות אסור הוא - בתיאת  קידשת אומרת והיא, קידשתיך .ג

  .בקרוביו

 שמדאורייתא האמינו לאב על בתו ומדרבנן האמינו לאם.ונתחדש במקרה זה שלא אומרים 

 אסורה וגדולה גדולה בקרובות מותר הוא, בקרוביו מותרת וקטנה קטנה בקרובות אסור הוא - אותי קדשת אומרת והיא, בתך קדשתי .ד

 .בקרוביו

  ]אופן זה נשנה אגב הקודם[.

 

 נתן לה מעצמו גט?מבקשין ממנו לתת לה גט כדי להתירה להנשא, מה עושים אם  רב .3

 כופין אותו לתת כתובה כיון שגילה דעתו שקידש אותה.

 

 אפילו באופן ששניהם מודים. מנין הקשו עליו?: שמואל פסקו בשם. לקידושיו חוששין אין - אחד בעד המקדש: יהודה רב .4

 ממשנתנו שלכאורה עוסקת בעד אחד והוא אסור מחמת שהוא מודה. .א

 . , ולדבריו יש כאן שני עדיםהים למדינת להם והלכו, ופלוני פלוני בפני קידשתיך לה מרוביארו שמדובר כשא

 .שני גט הימנו צריכה: אומרים ה"וב, שני גט הימנו צריכה אינה: אומרים ש"ב, בפונדקי עמו ולנה אשתו את המגרש שנינו בגיטין .ב

 ולכאורה מדובר בעד אחד.

 ונדחה מדובר שיש עדי יחוד ואין עדי ביאה. ונחלקו האם אומרים הן הן עדי יחוד הן הן עדי ביאה, 

 .בה גס לבו שאין מפנישלא אומרים 'הן הן' , שני גט הימנו צריכה שאין - האירוסין מן בנתגרשה מודיםולכן שנינו שם בסיפא ש

 

 עמהם'? וחבילת מטלטלין עמהם ואשה הים ממדינת שבאו איזה נידון הובא בענין 'שנים .5

 , חבילתי וזו עבדיהוא  השניו אשתי זו -האחד אומר 

 , חבילתי וזו עבדי וזה אשתי זו -השני אומר 

 :החבילה מן כתובתה וגובה, גיטין שני צריכה - . שלי וחבילה עבדי שני אלו - אומרת אשהה

אינה צריכה גט, כיון שאין כאן שני עדים, והחבילה תהיה מונחת עד שתקבל שני גיטין ותגבה את כתובתה מן  להתירה להנשא -למסקנה ביארו 

 . לכתובה משתעבדיהחבילה. וכר' מאיר הסובר מטלטלי 

 

 מנין הקשו על רב כהנא?. לקדושיו חוששין: פפא פסק ורב, לקידושיו חוששין אין: פסק שהמקדש בעד אחד כהנא רב .6

 ויועיל בקידושין., דמי עדים כמאה דין בעל הודאתש דבר מממון, אם כן נדרוש גם דבראם טעמך שהנך דורש 

 בממון אינו חב לאחרים אבל כאן הוא חב לאחרים, כיון שאוסרים את קרוביהם. -ותירץ 

 

 אשי?חלקו נכסי אביהם בלא עדים. מה שאלו את רב  איסור בר מרי רב בני סבא אדא ורב מר זוטרא .7

 האם מה שאמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר כדי שלא יוכל אחד לשקר ולחזור בו ואנחנו הרי לא נחזור בנו,

 או משום שלא מקיימים דבר אלא רק בעדים.

 . 'לשקרי אלא סהדי איברו לאוענה להם '
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