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   א"ע ד"ע דף   

  

אם , יהמכרתלי למוכר כל אחד אומר  ,המקח על מעורריןה שנים. א

אם אבל . הוא קנאה, מוכר ממי קיבלוידוע ל, אחד מהם נתן הדמים

ואין ידוע לנו מי נתן , אחד מדעתו ואחד בעל כרחו, שניהם נתנו לו

שמוטל עליו לדקדק , בזמן שהמקח ביד המוכר, תו ומי בעל כרחומדע

 מי'כדי שלא יעמוד ב לו נמכר שלא למי המקח יתןלו לו לחזורשלא 

אלא  בידו מקחו שאין בזמן אבל. המוכר לומר למי מכרה נאמן, שפרע

  .נאמן אינוולפיכך , לזכור כבר על המוכרמוטל אין  ,בו אוחזין שניהם

ונקרע שטר , ואין ידוע לנו מי יצא זכאי, דיין שגמר לפסוק דינו. ב

ואם אינו תלוי אלא . אותם חוזר ודן, אם הדין תלוי בטעם .דיןהפסק 

 לזה לומר נאמן, אם בעלי דינים עדיין עומדים לפניו', שודא דדייני'ב

  .אינו נאמן, אינם עומדים לפניוואם . חייבתי ולזה זכיתי

 לעולם אביו ,שבעה כל אמו ,לאלתר חיה, הבכור על נאמנין שלשה. ג

 בני זה לומר נאמןאדם ש מכאן אמרו, לאחרים יכירנו ',יכיר'שנאמר 

 חכמיםלו ,חלוצה בןאו  גרושה בן זה לומר לרבי יהודה נאמן גםו .בכור

 .נאמן אינו

 מאיש להם אמרה ,זה עובר של טיבו מה לה ואמרו ,מעוברת היתה. ד

 ,נאמנתרבן גמליאל ורבי אליעזר ל). מיוחס, כלומר( הוא וכהן פלוני



 

א שלא האמינה רבן "י .גמליאל כרבן הלכהו ,לא יהושע רבילו

אבל לא להכשיר , שלא נתחללה מתרומה, גמליאל אלא על עצמה

הכשיר גם את  שאול אבא .א שנאמנת גם על בתה"וי. בתה לכהןאת 

ואם  ,שבודקין את אמו, בדוקי' שתוקי'היה קורא לולפיכך , בתה

כגון , רוב פסולים אצלה היוואפילו . הוולד כשראומרת לכשר נבעלתי 

  .והלכה כדבריו. נאמנת, שהיא ארוסה ואומרת מן הארוס נבעלתי

וכן שתוקי , ינשא עם ממזרהשתוקי ואסופי אסורים ל אליעזר לרבי. ה

שמא , או אסופי באסופי ואפילו שתוקי בשתוקי, ואסופי אסורים זה בזה

 . ולזה כשר וזה פס

  

   ב"עד "ע דף 
  

לרבי שמעון בר יוחאי מותרת , שלש שניםבת גיורת פחותה מ. א

 .ומותרת לממזר, לכהן

  .ואסורים לממזר לכהן אסורים ,וזונה וחללה וגרושה אלמנה. ב

 כלהתימני  שמעוןל. כל שהוא בלא יבוא עקיבא בירל? ממזר איזהו. ג
 כל, יהושע בירל. כדבריו והלכה ,שמים בידי כרת עליו שחייבין
  .ית דיןב מיתת עליו שחייבין

וגם רבי  .מותר לישא ממזרת, שאסור לבוא בקהל, ומואבי עמוני גר. ד
עמוני לגר אבל , ראוי לבוא בקהלגר הממזרת אלא ללא אסר יהודה 

  . היא מותרת, ומואבי שאינו ראוי לבוא בקהל
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