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מאי טעמא?^פט.

קול ושוברו עמו.!◊פט.

יצא לה שם מזנה בעיר ־ אין חוששין להֹ מ"ט? פריצותא בעלמא הוא דחזו לה.רבא:▀◊פט.

כתנאי:▀פט.

אכלה בשוק, גירגרה בשוק, הניקה בשוק ־ בכולן ר"מ אומר: תצארבי מאיר:♦▀◊פט.

ֹ רבי עקיבא:♦♦▀◊פט. משישאו ויתנו בה מוזרות בלבנה

אמר לו רבי יוחנן בן נורי:♦▀◊פט.

א"כ, לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה, והתורה אמרה: (דברים כ"ד) כי מצא בה ערות 

דבר, ולהלן הוא אומר: (דברים יט) על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר, מה להלן דבר 

ברור, אף כאן דבר ברור.

ת"ר:▀◊פט.

בעולה ־ אין חוששין לה, נשואה ־ אין חוששין לה, ארוסה ־ אין חוששין לה, שלא לפלוני ־ אין חוששין 

לה, בעיר אחרת ־ אין חוששין לה, ממזרת ־ אין חוששין לה, שפחה ־ אין חוששין להֹ הקדיש פלוני נכסיו, 

הפקיר פלוני נכסיו ־ אין חוששין להן.

עולא:▀◊פט.
לא ששמעו קול הברה, אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות, ובני אדם נכנסין ויוצאין ואומרים 

פלונית מתקדשת היום.

מתקדשת, ודלמא לא אקדשהִ ¿פט.

אימא: פלונית נתקדשה היום.!◊פט.

וכן תני לוי:▀פט.
לא שישמעו קול הברה, אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות, ונשים טוות לאור הנר ושמחות לה, 

ואומרות פלונית מתקדשת היום.

מתקדשת, ודלמא לא אקדשהִ ?¿פט.

אימא: פלונית נתקדשה היום.רב פפא:▀פט.

▀◊פט.
רבה בר בר חנה א"ר 

יוחנן:

לא ששמעו קול הברה, אלא כדי שיהו נרות דולקות ומטות מוצעות ובני אדם נכנסין ויוצאין, אמרו דבר ־ 

זה הוא קול, לא אמרו דבר ־ זהו אמתלא.

לא אמרו, והא לא אמרו ולא כלוםִ ¿◊פט.

לאפוקי מדרבה בר רב הונא!◊פט.

▀!◊פט.
דאמר:[דרבה בר רב 

הונא]
אמתלא שאמרו ־ אפי' מכאן ועד י' ימים

קמ"ל: לא אמרו הוא דהויא אמתלא, הא אמרו לא הויא אמתלא.!פט.

▀◊פט.
רבי אבא אמר רב הונא 

אמר רב:

לא ששמעו קול הברה, אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע? מפלוני, ופלוני מפלו', ובודקין והולכין עד 

שמגיעין לדבר הברור.

דבר הברור, עדות מעליית' הואִ ¿פט.

▀◊פט.

אלא כי אתא רב שמואל 

בר יהודה, א"ר אבא אמר 

רב הונא אמר רב:

לא ששמעו קול הברה, אלא כדי שיאמרו פלוני מהיכן שמע? מפלוני, ופלוני מפלוני והלכו להם למדינת 

הים.

מבטלינן קלא או לא מבטלינן?אביי לרב יוסף:^פט.

מדאמר רב חסדא עד שישמעו מפי הכשרים, ש"מ: מבטלינן קלא.א"ל:[רב יוסף]!◊פט.

אדרבה, מדאמר רב ששת אפי' מפי נשים הוי קול, ש"מ: לא מבטלינן קלאִ א"ל:[אביי]¿פט.

אתרוותא נינהו, בסורא מבטלי קלא, בנהרדעא לא מבטלי קלא.א"ל:[רב יוסף]!◊פט.

[רב חמא]О◊פט.
ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לבר בי רב, אתייה רב חמא לאבוה, אמר ליה: אימא לי היכי הוה עובדא? 

אמר ליה: על תנאי קדיש, אדעתא דלא אזיל לבי חוזאי ואזל.

כיון דבעידנא דהואי קלא לא הואי אמתלא, לאו כל כמינך דמחזקת אמתלא.א"ל:[אבוה]▀◊פט.

[רב אידי בר אבין]О◊פט.
ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה באציפא דתוחלא בעינא דבי שיפי, שלחה רב אידי בר אבין לקמיה דאביי: 

כי האי גוונא מאי?
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אמר ליה:[אביי]▀◊פט.
אפי' למאן דאמר לא מבטלינן קלא, בהא מבטלינן קלא, מימר אמרי: עיינו בהו רבנן בקידושיה ולא הוה 

בהו שוה פרוטה.

ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לחד מבני פלניאО◊פט.

פט:
רבא:▀◊

אפי' למאן דאמר לא מבטלינן קלא, בהא מבטלינן קלא, מימר אמרי: עיינו בהו רבנן בקידושי, וקידושי 

קטן הוו.

ההיא דנפק עלה קלא דאיקדשה לקטן הנראה כגדולО◊פט:

הוה עובדא, ואמרו: עדיין לא הגיע לפלגות ראובן, שנאמר: (שופטים ה') לפלגות ראובן גדולים חקרי לב.רב מרדכי לרב אשי:▀◊פט:

ובלבד שלא תהא שם אמתלא.▀>פט:

אמתלא שאמרו ־ אפי' מכאן ועד עשרה ימים.רבה בר רב הונא:▀◊פט:

במקום אמתלא חוששין לאמתלא.רב זביד:▀◊פט:

▀¿פט:
איתיביה רב פפא לרב 

זביד:
ובלבד שלא תהא שם אמתלאִ 

במקום אמתלא קאמר.א"ל:!פט:

ואת לא תסברא?רב כהנא לרב פפא:¿◊פט:

ֹ והתנן:▀¿◊פט: נתקדשה ואח"כ בא בעלה ־ מותרת לחזור

לאו משום דאמרי' על תנאי קדישִ ¿פט:

שאני התם, דאתי בעל וקא מערער.!◊פט:

אי הכי, נישאת נמיִ ¿פט:

נישאת דעבדה איסורא ־ קנסוה רבנן, נתקדשה דלא עבדה איסורא ־ לא קנסוה רבנן.!◊פט:

כל קלא דלא איתחזק בבי דינא לאו קלא הוא.רב אשי:▀◊פט:

כל קלא דבתר נישואין לא חיישינן ליה, הא דבתר אירוסין חיישינן ליה.וא"ר אשי:♦▀◊פט:

אפילו דבתר אירוסין נמי לא חיישינן ליה.רב חביבא:♦▀◊פט:

והלכתא: לא חיישינן ליה.▀◊פט:

^◊פט:
רב ירמיה בר אבא, שלחו 

ליה מבי רב לשמואל:
ילמדנו רבינו, יצא עליה קול מראשון, ובא אחר וקדשה קידושי תורה, מהו?

תצא, והעמידו הדבר על בוריו והודיעוני.שלח להו:[שמואל]!◊פט:

מאי?^פט:

אילימא דאי מגליא מילתא דקידושי דקמא לאו קידושי מעליא נינהו מבטלינן קלא!פט:

והא נהרדעא אתרי' דשמואל הוא ולא מבטלי קלאִ ¿פט:

אלא דאי מיגליא מילתא דקידושי קמא קידושי מעליא נינהו, לא צריכה גט משני.!◊פט:

ופליגא דרב הונא▀◊פט:

אשת איש שפשטה ידה וקיבלה קידושין מאחר ־ מקודשת, מדרב המנונאדאמר רב הונא:▀▀◊פט:

האשה שאמרה לבעלה גירשתני ־ נאמנת, חזקה אין אשה מעיזה פניה בפני בעלה.דאמר רב המנונא:▀▀◊פט:

ואידך?¿פט:

כי אתמר דרב המנונא ־ בפניו, שלא בפניו מעיזה ומעיזה.!◊פט:

לא מצאו דבר על בוריו, מהו?^◊פט:

רב הונא:!◊פט:
מגרש ראשון ונושא שני, אבל מגרש שני ונושא ראשון ־ לאֹ מאי טעמא? אתי למימר מחזיר גרושתו מן 

האירוסין.
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אף מגרש שני ונושא ראשון, מימר אמרי: עייני רבנן בקידושי, וקידושי טעות הוה.רב שיננא בריה דרב אידי:!◊פט:

יצא עליה קול מזה ומזה, מהו?^◊פט:

אף זו מגרש ראשון ונושא שני.רב פפא:♦!◊פט:

מותרת לשניהם.אמימר:♦!◊פט:
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