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קיז.
והלא מספר כתובה נלמוד, שהוא כותב לה שאם תנשאי לאחר תטלי מה שכתוב ליכיִ אמרו להם בית שמאי:¿◊

וחזרו בית הלל להורות כדברי ב"ש.[בית הלל]▀◊קיז.

קיז.
ג

רב חסדא:▀◊
נתייבמה יבמה נכנס לנחלה על פיה, הם דרשו מדרש כתובה, אנו לא נדרוש מדרש תורה? (דברים כ"ה) 

יקום על שם אחיו אמר רחמנא, והרי קם.

רב נחמן:▀◊קיז.
באת לבית דין ואמרה מת בעלי התירוני להנשא ־ מתירין אותה להנשא ונותנין לה כתובתה, תנו לי 

כתובתי ־ אף להנשא אין מתירין אותֹה מאי טעמא? אדעתא דכתובה אתאי.

איבעיא להו:^◊קיז.
התירוני להנשא ותנו לי כתובתי, מהו? כיון דאמרה כתובתה ־ אדעתא דכתובה אתאי, או דלמא כל מילי 

דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא?

ואת"ל כל מילי דאית ליה לאיניש אמר להו לבי דינא!קיז.

^◊קיז.
תנו לי כתובתי והתירוני להנשא, מהו? הכא ודאי אדעתא דכתובה אתאי, או דלמא הואיל דלא ידעה במאי 

משתריא?

תיקו.▀◊קיז.

קיז.
מ

הכל נאמנין להעידה, חוץ מחמותה ובת חמותה, וצרתה, ויבמתה, ובת בעלה.▀

מה בין גט למיתה?¿◊קיז.

שהכתב מוכיח.!◊קיז.

איבעיא להו:^◊קיז.
בת חמיה, מהו? טעמא דבת חמותה, משום דאיכא אימא דסניא לה היא נמי סניא לה, והכא ליכא אימא 

דסניא לה, או דלמא טעמא דבת חמותה, דאמרה: קאכלה לגירסנא דאימא, הכא נמי קאמרה: אכלה 
לגירסנא דבי נשאי?

הכל נאמנין להעידה, חוץ מחמש נשיםֹ תא שמע:▀!◊קיז.

ואם איתא, שית הויין.!קיז.

דלמא טעמא דבת חמותה, דאמרה: קאכלה לגירסנא דבי נשאי, לא שנא בת חמותה, ולא שנא בת חמיה.¿◊קיז.

חוץ משבע נשיםִ והאנן תנן:▀¿◊קיז.

ההיא ר' יהודה היאֹ !קיז.

מוסיף אף אשת אב והכלהדתנן: רבי יהודה:▀!◊קיז.

אשת אב ־ הרי היא בכלל בת הבעל, כלה ־ הרי בכלל חמותה.אמרו לו:▀!◊קיז.

¿קיז.
ור' יהודה? בשלמא חמותה סניא לה לכלה, דאמרה קאכלה לגירסני, אלא כלה מאי טעמא סניא לחמותה? 
בשלמא בת הבעל דסניא לאשת האב, דאמרה קאכלה לגירסני דאם, אלא אשת האב מאי טעמא סניא לבת 

הבעל? אלא מאי מוסיף תרתי?

!◊קיז.
אלא, כלה מ"ט סניא לחמותה? דמגלה לבנה כל דעבדה, אשת אב נמי סניא לבת הבעל, דמגלה לאביה כל 

דעבדה.

ורבנן?¿קיז.

(משלי כ"ז) כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם.[רבנן]!◊קיז.

ורבי יהודה?¿קיז.

ההיא בדברי תורה כתיב.[רבי יהודה]!◊קיז.

^◊קיז.
רב אחא בר עויא, בעי 

במערבא:
חמותה הבאה לאחר מיכן, מהו? מי מסקה אדעתה דמית בעל ונפלה קמי יבם, וסניא לה, או לא?

קיז:
אמרה מת בעלי ואח"כ מת חמי ־ תנשא ותטול כתובה, וחמותה אסורהֹ ת"ש:▀!◊

!קיז:
מ"ט חמותה אסורה? לאו משום דאמרינן: לא בעלה מיית ולא חמיה מיית, והא דקאמרה הכי? לקלקולא 

לחמותה הא דקמיכוונא, סברה, לבתר שעתא לא תיתי תצטערן.

דלמא שאני התם, דרגיש לה צערא.¿◊קיז:
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קיז:
מ

עד אומר מת, ונשאת, ובא אחד ואמר לא מת ־ הרי זו לא תצא.▀

עד אומר מת ושנים אומרים לא מת, אע"פ שנשאת ־ תצא.▀קיז:

שנים אומרים מת ועד אומר לא מת, אע"פ שלא נשאת ־ תנשא.▀קיז:

קיז:
ג

טעמא דנשאת, הא לא נשאת ־ לא תנשא▀

כ"מ שהאמינה תורה עד אחד הרי כאן שנים, ואין דבריו של אחד במקום שניםִ והאמר עולא:▀¿◊קיז:

הכי קאמר: עד אחד אומר מת, והתירוה להנשא, ובא אחד ואמר לא מת ־ לא תצא מהיתירה הראשון.▀◊קיז:

עד אומר מת.▀>קיז:

פשיטא, דאין דבריו של אחד במקום שניםִ ¿קיז:

לא צריכא בפסולי עדות, וכדר' נחמיהֹ !◊קיז:

דתניא, רבי נחמיה:▀!◊קיז:
כל מקום שהאמינה תורה עד אחד ־ הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באיש אחד כשני אנשים באיש 

אחד.

!◊קיז:
ואיבעית אימא: כל היכא דאתא עד אחד כשר מעיקרא ־ אפי' מאה נשים כעד אחד דמיין, אלא כגון דאתאי 

אשה מעיקרא, ותרצה לדרבי נחמיה הכי

רבי נחמיה:▀!◊קיז:
כל מקום שהאמינה תורה עד אחד ־ הלך אחר רוב דעות, ועשו שתי נשים באשה אחת כשני אנשים באיש 

אחד, אבל שתי נשים באיש אחד ־ כפלגא ופלגא דמי.

שנים אומרים מת וכו'.▀>קיז:

מאי קמשמע לן?¿קיז:

בפסולי עדות, וכדר' נחמיה, דאזיל בתר רוב דעות,!◊קיז:

היינו הךִ ¿קיז:

מהו דתימא, כי אזלינן בתר רוב דעות ־ לחומרא, אבל לקולא לא, קמ"ל.!◊קיז:

קיז:
מ

▀
אחת אומרת מת ואחת אומרת לא מת, זו שאומרת מת ־ תנשא ותטול כתובתה, וזו שאומרת לא מת ־ לא 

תנשא ולא תטול כתובתה.

אחת אומרת מת ואחת אומרת נהרג, ר"מ אומר: הואיל ומכחישות זו את זו ־ הרי אלו לא ינשאֹו[רבי מאיר]♦▀קיז:

הואיל וזו וזו מודות שאין קיים ־ ינשאו.רבי יהודה ורבי שמעון:♦▀קיז:

עד אומר מת ועד אומר לא מת, אשה אומרת מת ואשה אומרת לא מת ־ הרי זו לא תנשא.▀קיז:
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