
 

 

 

 בעדות אשה ומסל"ת מראי מקומות עיקריים בסוגיית עד אחד

 עד אחד

ספרי פרשת שופטים פיסקא קפח, לא יקום עד אחד באיש וכו' אין לי אלא עדות איש לעדות 

 אשה מנין וכו' קם הוא באשה להשיאה

 בבלי יבמות פח. משום עיגונא אקילו ושם בתוס' ד"ה מתוך חומר

 דייקא ומינסבא ושם בתוס' ד"ה עד אחד צג: מילתא דעבידא לאיגלויי או

 בבלי שבת קמה: וברש"י ד"ה לעדות אשה 'וכל המקדש אדעתא דרבנן מקדש' 

 בבלי בכורות מו: כי אקילו רבנן בסופה

 בבלי יבמות לט: אשתמודעינהו וברי"ף שם )יג.(

 בבלי שבועות ל"ב: עד אחד בעדות מיתה חייב בקרבן שבועה )ובירושלמי שבועות פרק ד'

הלכה א' שאין חייב קרבן שבועה בעד שהאמינוהו כשתיים וכתב הנתה"מ סימן כ"ח ס"ק א'  

 (ולכן עד מיתה חייב שכל דתקון רבנן כעין דאורייתא תקון

קילו בה, ומשמע מדבריו בבלי גיטין ע"א. 'בעדות אשה דאקילו בה רבנן' וברש"י שם ד"ה דא

 דדוקא מהא דאקילו בפסולים, ועי"ש בתוס' רי"ד שלמד מעד מפי עד

רמב"ם פרק יב מגירושין הלכה טו 'חזקה שאינה מקלקלת עצמה וכו' בדבר העשוי להגלות 

 לכל וכו'

רמב"ם סוף הלכות גירושין פרק יג הלכה כט 'אל יקשה בעיניך שהתירו חכמים וכו' ובראב"ד 

 ת הרמ"ך שם ובנו"כ שם. שם, הגה

 רמב"ם פרק ה' מהלכות עדות ובהלכה ב' שם.

ריטב"א יבמות פח. ד"ה מתוך חומר 'ופרסום כזה נחשב בכל מקום כעדות גמורה ואפילו 

מדאורייתא' ועיי"ש בנימוקי יוסף )כח. מדפי הרי"ף( ושם פז: ד"ה ותנן נמי והערת המגיה 

 .137 -130, 126רות ובהע 51הגאון ר' אהרן יפהן זצ"ל מספר 

עיין היטב שו"ת הריב"ש סימן קנה שהאריך לבאר שאין מועלת עדות עד אחד בעדות אשה 

אלא מדרבנן. שו"ת התשב"ץ סימן פג וסימן פד שחלק עליו ולמד שעדות עד אחד במילתא 

 דעבידא לאיגלויי הוא מן התורה.

 



 

 

 

חד בעדות אשה הוא מן עד אשו"ת נודע ביהודה אבן העזר סימן לג האריך להוכיח שנאמנות 

 התורה. עי"ש ובמה שכתב לחלק בין עד כשר לעד פסול.

 שב שמעתתא, שמעתתא ז'.

 מנחת חינוך מצוה שא סוף אות ג'

 חידושי רבינו חיים הלוי פרק יב הלכה כא מגירושין

 מרחשת חלק ב' סימן יד

 ד -חזון איש אבן העזר סימן כב ס"ק א 

 

 עד אחד בהכחשה

)עי"ש ברש"י ד"ה לא  משנה קי"ח. האשה שהלכה –משנה יבמות קי"ז: עד אומר מת ונשאת 

 'דאכתי לא אחשביניה כתרי'  תצא מהיתירה הראשון שבעינן שיתירוה

' ד"ה הא לא נשאת בסופו כתבו לחלק בשם ר"י בין עד אחד בסוטה שנאמן מן ושם בתוס

 התורה כשניים אפילו בבת אחת לבין עדות אשה שנאמנותו מדרבנן ואינו אלא בזה אחר זה.(

 צריכה גט מזה ומזה –אמר שמואל לא שנו  במות פ"ח:י

חילה משום לזות )ושם איסור לכת רבא אמר לעולם –כתובות כ"ב: ת"ר שנים אומרים מת 

 שפתיים(

. )וברש"י ד"ה כאן בבת אחת פירש בתוך כדי ל"ב. סוף הפרק –עד אומר נטמאת  סוטה ל"א:

 דיבור(

 משרבו הרצחנין –עד אחד אומר ראיתי  סוטה מ"ז:

 :ירושלמי יבמות פרק ט"ו ה'

 האשה את מכחיש האיש באיש האשה עדות שהכשירו מקום בכל רב בשם מניימין בר "גידל

 ועד מת אומרת אשה מת לא אומרת ואשה מת אומר עד והאשה מכחשת את האיש ניתני

 שתי עבידה היך. העדות רוב אחר הולכין נחמיה' ר בשם תני. כן רבי דבית תני. מת לא אומר

 היו אם אבל ונשים באשה אמר את הדה. אחד ועד עדים כשני אותן עשו אחת ואשה נשים

 אינון" כעד אחד ועד נשים מאה

 



 

 

 

גם הכחשת עד הביא מהירושלמי שש גבי שבויה, ר"ן כתובות )י: מדפי הרי"ף( על הגמ' כ"ג:

 .פסול שמה הכחשה

דעת הרמב"ן כ"ב ושם במגיד משנה הביא ל –רמב"ם פרק י"ב מהלכות גירושין הלכה י"ח 

  )חידושי יבמות קי"ח.( שבעד אחד בהכחשה אפילו נשאת לעד תצא.

י"ז ושם בהשגות הראב"ד. ועיין לחם  –רמב"ם פרק ט' מהלכות רוצח ושמירת נפש הלכה י"ב 

 ובחידושי רבנו חיים הלוי שם. משנה הלכות גירושין הנ"ל.

 שולחן ערוך סימן י"ז סעיף לז, לח ,מ.

הרשב"א בתשובות  , נחלקו הראשונים,בדין אם הולכים אחר רוב דעות בעכו"ם מסל"ת

 דברי שמבטלין, הוא ודאי! פשוטים והדברים"כתב וז"ל  סימן קכ"ח הובא בב"י ן המיוחסות לרמב"

. מת שלא: שאומרים, באחרונה הבאים הישמעאלים שני פי על, הראשון מהיתרה אותה ומוציאין, הראשון העד

 נאמנים מהם ושנים, דעות רוב אחר בהם הולכים, שבאמת. ועבדים נשים כגון, עדים בפסולי שאמרו כדרך

 שיש לפי. בדבר לדון שיש, אלא. ביבמות שם שנתבאר כמו, האחד פי על שהתירוה, הראשון מהיתרה להוציאה

 פי על אף, תומו לפי מסיח, אחד כותי פי על שהתירוה כיון אלא. וכותים בישמעאלים כן אומרים שאין: לומר

, הראשון מהיתרה אותה מוציאין אין, תומם לפי במסיחין בין, להעיד במתכוונים בין, כותים מאה כך אחר שבאו

 במתכוונים אפילו; וקרובים, ושפחות ובעבדים, בנשים: פסולים ששאר לפי. עדות פסולי לשאר דומים ואינם

, נאמנים אינן עדיות שבשאר אלא, שמשקרים אותם חושדין אנו שאין מפני, נאמנים אלו הרי, ולהתיר להעיד

: תחילה מעיד כשאחד, והלכך? הוא מהימני דלא משום, ואהרן משה אטו': וכדאמרי. שפסלם הכתוב גזירת מפני

 עושין שאנו כדרך, האחד ומניחין השנים דברי על סומכים אנו; מת שלא: אחר כך מעידין, בו כיוצא ושנים; שמת

 פוסלין אנו, בלבד עדות פסול מחמת לאו, בכותי אבל. כלום שנים במקום אחד של דבריו שאין. הכשרים בעדות

. שוא דבר פיהם אשר: כדכתיב. שאינו דבר ומעידים, כשקרנים אותן מחזיקים שאנו מחמת אפילו אלא, אותו

 כשהכותי, והלכך. כלל נאמן אינו, להעיד במתכוין אבל. תומו לפי במסיח אלא, נאמן הכותי שאין: אמרו, כך ומפני

 על, לינשא מתירין דין שבית כדרך, לינשא פיו על והתרנוה, נאמן הוא הרי, שמת תחילה תומו לפי מעיד הראשון

 שאמר ממה בהפך, תומן לפי אפילו, אומרין אחרונים כששנים, והלכך. כשנים היה המסיח והרי. שנים פי

. שנים של כעדות היא הרי, הראשון ששיחת, לבד בשיחה עדות מבטלין שאין. כלל בהם משגיחין אין, הראשון

 הכחשה שאין, ועוד. כלל עדות בתורת אותם מאמינים שאין, כלל נאמנים אינן, להעיד מתכוונים השנים ואם

 כמו, להעיד במתכוונים, כלל מהם מקבלין ואין, להעיד מתכוונים אלו הרי, דין לבית באו שאם. דין בבית ממש

, לרבותינו, כ"כמ בהם שראיתי. נוטה דעתי קצת, לזה אלא. כן הדין אם חוכך שאני אלא, בזה דעתי זהו. שאמרנו

 ואנו. זה בדבר להתבונן מתבודד הייתי, נחוץ ששלוחך ולולא. פסולין לשאר כותי בין חלקו שלא: ראשונה כסברא

 ".כן מודים שכלם אחר, לדעתם דעתנו מסכימין

 ובהגהות מרדכי יבמות סימן פ"ט כתב שדין רוב דעות ישנו גם במסל"ת.

 

 



 

 

 הכחשה בבדיקות ודין דרישה וחקירה

 משנה יבמות קי"ז: הנ"ל אחת אומרת מת וכו' ובתוס' שם ד"ה ומכחישות זו את זו.

ושם בתוס' ד"ה אין בודקין  בבלי שם קכ"ב : תנו רבנן מעשה באדם אחד עד סוף מסכתין.

  שכך הוא ההלכה.

אות ה'( "שני עדים המעידין על מיתת הבעל רק  שלטי גיבורים בשם ריא"ז )מ"ג: בדפי הרי"ף

אחד אומר שמת והאחד אומר נהרג הואיל ומכחישין זה את זה אינם נאמנין ואין האשה 

 נתרת על פיהם"

באר  סימן י"ז סעיף ט' בח"מ ס"ק יט ובב"ש ס"ק כה ובביאור הגר"א שם אות מ'. שולחן ערוך

 היטב אות כט, ופתחי תשובה אות מח.

כ"ט שאין צריך דרישה וחקירה משום עיגונא  –הלכות גירושין הלכה כ"ח  רמב"ם סוף

קרבן נתנאל סוף יבמות אות ל, וכן כתב ולכאורה לא כסוגיית הגמרא סוף יבמות ועיין ב

 הרא"ם בסוף תשובה ל"ו שכל דברי הגמ' שם הוא קודם שהוחזקו להיות משיאין עד מפי עד.

 ש בתוס' חד מקמאי. ועי"

 ועי"ש במראות הצובאות. סד.–ושם בב"ש ס"ק סג  ף כ"אשו"ע שם סעי

 נא –שו"ת משנת ר' אהרן חלק ב' סימן נ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 מסיח לפי תומו

 ז' –משנה יבמות פרק ט"ז משנה ה' 

 שמעון רבי. אשה לו שמזכירין כל אומר יוחנן רבי מתכוין היא איזוירושלמי פרק ט"ז הלכה ה' '

 בשלישי רבי זכור לוי בן יהושע לרבי חגי' ר אמר. משיב והוא אותו ששואלין כל אמר לקיש בן

 והוא לקיש בר שמעון' דר כהדה למעבד ביד יההושע רבי כנגד מתריסין שהיו כל זקנים וכמה

 דרבנין ומילהון בישראל בבא בן יהודה כרבי הלכה אין רב בשם יהודה רב. עליו מקבל לא

 מיתה עידי בודקין אין יסא רבי בשם אחא בר עקיבה רבי אבהו רבי שמואל' ר דמר כן אמרין

 'וחקירה בדרישה

 אחא רביהאם כחיה או מסיח לפי תומו ' דקיתהפונ נשנו שתי שיטות בנאמנותושם בהלכה ט' 

 עשו סוסרטא בר שמואל' ר אמר. אתר על נאמנת שהוא כחיה אותה עשו חנינא רבי בשם

 לקיש בן שמעון רבי על פליג הדא לית מנא' ר קומי בעא אריסטון חד. לתומו מסיח כגוי אותה

 בר שמואל ר"דא היאכה כן לית. משיב והוא אותו ששואלין כל אמר לקיש בן שמעון דרבי

 'אתר על נאמנת שהוא כחיה אותה עשו חנינא רבי דמר כההוא כן אית. סוסרטא

 קכ"ב. מתני' –בבלי יבמות קכ"א: ובעובד כוכבים וכו' 

 תנו רבנן –קכ"ב: מאי גריעותא 

 בשבויה הקילו. –בבלי בבא קמא קי"ד: אשה וקטן וכו' 

וראה ברי"ף יבמות מ"ו. גרסינן בפרק כל  תני'.כ"ט. מ –בבלי גיטין כ"ח: מתני' שלושה דברים 

 מתני' ובנימוקי יוסף שם. –הגט וכו' 

 )בבלי גיטין י"ט: רב פפא כי הוה אתי וכו'(

 הלכה ט"ז רמב"ם פרק י"ב מגירושין

ומקורו ברי"ף סוף יבמות ובשו"ת הרי"ד סימן נ"ז  בהלכה י"ז שהוא הדין בכל הפסוליןשם 

 כשמסיח ובין להעיד כשמתכוין בין רשע בישראל לחלק כלל ראהסב זו בעיני נראית ואינה"

 מה כל הוא עדות דבר ישראל אבל הוא עדות בר דלאו רבנן פלוג בגוי דדוקא, תומו לפי

 איתא אם ואפילו " "נאמן אינו לעדות פסול שהוא וכיון ליה חשבינן עדות בתורת שאומר

 ולהכשיל ישראל את להטעות מוחזק שאינו אחד לדבר רשע בישראל מ"ה יצחק רבינו כדברי

 כל על ועובר ושמצה עול כל מלא והוא להכעיס בבורא שכפר המשומד אבל, לעבירה אדם בני

 איש אשת להתיר פיו על ונאמין מכשול תתן לא עור ולפני על יעבור לא היאך תורה דברי

 "אדם דעת על עלתה לא ושלום חס לעולם

 ו.ט –פרק י"ג מגירושין הלכה יא רמב"ם 



 

 

 

 עדות עדותו אין כלל להעיד מתכוין היה אם דגוי ואסיקנאחידושי הריטב"א יבמות קכ"א: "

 דגוי עדות מדין אינו זה וגם, תומו לפי במסיח אלא עליו סומכין ואין, להתיר נתכוין אם ש"וכ

 ומשום תומו לפי שמסיח כיון קאמר דקושטא לן דקים משום אלא כלל עדות בר אינו

 "עד מפי ועד א"בע כדאקילו בנןר אקילו עיגונא

, לבד מת פלוני איש ת"מסל ואמר לפנינו שבא גוי אי שאמרת מה ולעניןג' "שו"ת הר"ן סימן 

 או חסא בי איכא דמאן דומיא אחרים דברים יקדים שלא זמן כל להעיד מכוין שהוא נאמר אם

[ לבדו( ]לנגדו) דבר אותו אומר להעיד שמתכוין מי שכל בזה ספק אין, ודומיהן פלוני על חבל

 עצמו בפני דבר אותו אומר אינו ת"מסל אומר שהוא ומי, דברים ספור בדרך כוונתו שאין לפי

 כרוצה אלא דברים כמספר אומר אינו כן אמר שלא וכל לאחריו או לפניו ענין בקשר אלא

 ".מוכחי והכי איתנהו הכי דגמרא עובדי וכולהו, נאמן ואינו לבדו דבר אותו להודיע

 "ת הריב"ש סימן שפשו

 שו"ת מהרי"ק שורש קכא דמהני מק"ו מאשה מפי אשה,  –מסל"ת מפי מסל"ת 

 שו"ת שער אפרים סימן ק"א

 מגיד משנה פרק י"ב הלכה כ"ח מגירושין שאין נאמן ובב"י פליג. -מסל"ת מפי כתבם 

ת שו"ת הרשב"א המיוחסות סימן קכ"ח עי"ש היטב, מרדכי יבמות או –רוב דעות במסל"ת 

 פ"ט שהולכים אחר רוב דעות.

 י"ב –שב שמעתתא, שמעתתא ז' פרק ח' 

 שו"ת חתם סופר אבן העזר חלק ב' סימן קל"א

 ובאות טו שו"ת משנת ר' אהרן חלק ב' סימן נב

 ראה עוד חפץ חיים הלכות לשון הרע כלל ז' אות ט' ושם בבאר מים חיים אות ט"ז, י"ח.

  הגהות אשר"י סימן י', רמב"ם פרק ט' הלכה ד' בבלי גיטין י': וב –פסול גוי לעדות

 (קצוה"ח סימן סח סק"א.)מעדות. 

 [ באיסורים ]

 חולין צ"ז. קפילא וברש"י שם,] 

 שו"ת הריב"ש סימן תלג שאינו נאמן נגד איתחזק.

 ובדרבנן נאמן.תרומת הדשן סימן ע"ט שאין לסמוך על מסל"ת באיסור דאורייתא 

 שם בט"ז ובש"ךיורה דעה סימן צ"ח סעיף א' ו



 

 

 סעיף ו' סימן תקי"גאורח חיים מגן אברהם רמ"א, 

 [שו"ע יורה דעה סימן ס"ט סעיף י' ובנו"כ שם.

 )חזון איש יורה דעה סימן קפ"ט אות ז' (

  בשבויה נחלק הרא"ש בתשובה כלל ל"ב אות ה' על רב פלטוי גאון וס"ל שאין להקל

 בגוי מסל"ת

 שו"ת תשב"ץ חלק א' סימן עח

 מן מקרא לו מצינו ואם בעדותן ם"עכו נפסלו למה טעם לתת ויש. ת"לפ המסיחין מצד שניה השער"

 שלא הם' כשרי התורה דמן ל"ז הצרפתים חכמי בגליוני וראיתי. מקומות בקצת הכשירו ולמה התורה

' וכדאמרי משקרי ם"עכו דסתם משום אלא' פסולי ושאר כקרובים אותם' לפסו רמז מקום בשום מצינו

 איכא ואי לעדותן חוששין אנו ה"מ' וגו שוא דבר פיהם אשר מדכתיב( ש"ע ב"ע א"קכ) דיבמות בת"בפ

 ואי שקרא חשש משום אלא למפסלינהו קרא אשכחן דלא סהדותייהו מקבלינן משקרי דלא למימר

' העולי דשטרות( ב"ע' י) דגטין ק"בפ' אמרי ה"ומ להו' מקבלי מסהדי שקרא דלאו למסמך איכא

 דינא בלאו דאפילו' בגמ לישנא ואיכא' כשרי ם"עכו שחותמיהן פי על אף ם"עכו של' בערכאותיה

 אשה בעדות מכשרינן ה"ומ חזו דלא מאי לאסהודי נפשייהו מרעי דלא משום' כשרי דינא' דמלכות

 טפי' דייק דאיהי סמך ועם שקר מעיד שאינו לדבר רגלים יש להעיד מתכוין שאינו דכיון לת"מס

 ת"מה דודאי לי נתכונו ולא. בזה דבריהם עיקר זהו לה' מנסבי אמר דקושטא ומשכחא אבתריה

 לידם שבאה עברה משום אמת זרע כלו בהו' דכתי ברית בני' והשת הם רשעים דסתמן מפסלי

 ז"מ) החולץ' ובפ. לפסלן הכתוב צריך היה ולא ש"לכ ם"עכו הני עד רשע תשת אל תורה אמרה

( פי על אף ה"ד' בתוס ש"ע ב"ע' ט) דגטין ק"ובפ ם"לעכו עדות איןו אתה ם"עכו לדבריך אמרינן( א"ע

' נאמני אלו( א"ע ח"כ) שנתאלמנה האשה בפרק מוכח והכי. היא דאורייתא' פסולי דערכאות' אמרי

 ם"עכו ש"וכ( א"ע ח"פ) החובל' בפ' כדאי לברית שנכנסו עבדים' ואפי בקטנן שראו מה בגדלן להעיד

( ב"ע' ח) הגולין הן אלו' ובפ נינהו עדות בני לאו ם"ועכו' דעבדי' אמרי( א"סע ו"ט) ק"דב ק"בפ וכן

 אנו מקומות שבהרבה לפי הוא מקומות בקצת הכשרן טעם אבל. בתמיה הוא עדות בר ועבד' אמרי

 דקדוקין אותן בכל אותו יודעין אנו שאין פי על ואף האמת ידיעת אחר ממונות בדיני הולכין

 שהן ולא דבריהם פ"ע דנין אנו אמרו' דקושט למסמך' דאיכ היכא לכ הלכך התורה לנו שמסרה

 שכן בפנינו דינין בעלי הודו כאלו הוא הרי בזה עליהם סומכין שאנו שמפני אלא לעדות כשרים

 מכר בשטרי ערכאות' מכשירי אנו ולפיכך עדותן על ולא דנין אנו ידיעתנו ועל בדבר עדים ואנו הוא

 דוכתא דבכל להו' מכשי לא בגטין ואלו( ב"ע' י גיטין) בגמרא דאיכא שנאלי חד לפום נמי במתנה ואף

 'כשרי ת"דמה ל"ז' הראשוני כדברי היה ואילו תורה דקדוקי בכל לדון צריכין אנו ממונות מדיני חוץ

 ודאי אלא משקרי דלא' היכ הכשירתן התורה שהרי בגטין אותן פוסלין היינו לא משקרי דלא היכא

  עליהן סומכין שאנו אלא כלל נינהו עדות בני דלאו מ"בכ פסלתן שהתורה הוא מסברתם הפך הדבר

 

 



 

 

 

. זה בדבר אמרו שאמת עליהם שסמכנו ידיעתינו פ"ע עובדא ועבדינן משקרי דלא שחזקתם בדבר

 ולא האמת ידיעת סמך על אלא' הכשירו לא' כשהכשירו שחכמים ל"ז בא"לרש בתשובה ראיתי וכן

 חד ש"ול שנינו סתם' דערכאו לי מסתברא התשובה ל"וז. בחד' אפי' ערכאו הכשיר ה"ומ עדות מתורת

 ועוד. בזה מכיוצא שותקת' הגמ היתה לא יותר או דוקא' כשרי ושנים פסול אחד' הי ואלו תרי ש"ול

' חכמי בו שהלכו וכל נפשייהו' ומרעי משקרי דלא דחזקה אלא הכשירום עדות מדין לא' שהערכאו

' אפי עדות פסולי אשה בעדות כשהכשירו לשנים אחד בין חלקו לא אמת סמך על אלו' בדברי

 על בו שסמכו ובדבר שנים שהוצרכו הוא כשרה דבעדות הכשירו ם"עכו' ואפי עבד' אפי אשה

 לאכשורי סבר רבינא( א"ע א"י גיטין) התם' דאמרי והא. ל"עכ כשר אחד' דאפי נראה הנהוג אמתת

 דמכנפי דכיון' לערכאו לדמויינהו סבר הוה דרבינא משום היינו תנן' ערכאו רפרם ל"א דארמאי בכנופיא

 לא דידהו וכנופיא נפשייהו לאורועי' חיישי לא נינהו' ערכאו דלאו דכיון רפרם ל"וא נפשייהו' מרעי לא

 וגנבי' עשר בי מכנפי דהא תדע( ב"ע' פ) יוחסין עשרה' בפ ש"למ דומה מסהדי' דקושט לן מסמיך

 בדבר לסמוך פתח לנו פתחו' שחכמי וכיון משקרי לא דחזקתייהו' עליה סמכינן ודאי 'ערכאו אבל' כשור

 פי על לנחלה יורד שהיורש זה בנדון נאמר ממילא משקרי דלא לן דמוחזק היכא ם"עכו על שבממון

 כשבאו אלא לנחלה נכנסין יורשין ואין עדותן על נשאת שהיא ל"ז אמרו שלא ת"לפ אלו מסיחין

 לה' ושבקי נינהו עדות בני דלאו עדותן לקבל משגיחין ד"ב שאין כן וספרו חדא במקום לת"מס

 שברגע בזה בכיוצא אבל שבסופה לחומר ותחוש תנסוב לה מהימני ואי אבתרייהו ותדוק לנפשה

 האמת הוא שכן סומך אדם כל לב בודאי מקומות בשלשה או' בשני לת"מס מפי כן נתפרסם אחד

' מלת גלוי אלא אינו שזה ש"וכ 'בערכאו זו ידיעה סמך על לדון אנו יכוליןו בזה לנו יש ודאית' וידיע

 בודאי בים שמת אלו לנו וגלו לו היה מה ידענו ולא בא לא חפצו ולמחוז ממקומו שיצא שידענו בעלמא

 עדות' החכמי יקבלו שבממון שבדבר מקום בשום מצינו לא ת"וא. הראשון בשער של"וכמ נאמנין

' לקמי אתי הוה כי פפא רב( ב"ע ט"י) דגטין ב"בפ' אמרי דהא כן להם שמצינו ראאיב. לת"מס ם"עכו

 ביה ומגבי תומו לפי במסיח זה בפני שלא זה ם"עכו לשני ליה מקרי שג"בע דעביד פרסאה' שטר

 בפני שלא בזה ת"לפ מסיחין קריאת עדות פ"ע זה בשטר להגבות מעשה עושה שהיה הרי ממשעבדי

 שאני דהתם ת"וא. ז"ב שלא זה ת"לפ במסיחין קרובו בנכסי זה להחזיק מעשה נעשה אנו אף נ"וה זה

 השטר שקורין אלא הממון זה מוציאין אנו עדותן פ"ע ולא הלואה' באות' מעידי ת"לפ' המסי אין שהרי

 שזה מעידין לפת"המ שאין כן הזה בנדון אף. מעשה עושין אנו השטר פ"וע הוא בעלמא' מלת וגלוי

 שמחייבת( שהיא) היא המיתה אלא כלום מתחייב אינו ובעדותן הממון זה הקרוב זהל חייב הנטבע

 יצא שזה לנו' שאומרי הוא מלתא גלוי ת"לפ' והמסי פרסאה שטרא ההוא כמו היא זה במקום והמיתה

 בין ואין ת"לפ' המסי אלו לנו שגילו במיתתו בנכסיו היורש זוכה הוא וממילא שמת לכאן בא ולא מכאן

 לא לאגלויי' דעביד מילתא וכל לאגלויי' דעביד מילתא הויא פרסאה דשטרא ההיא ת"וא. הפרש לזו זו

 אינו דאם( א"ע ו"קט) שלום האשה' בפ וכדמוכח היא לאגלויי' דעבי' מילת נמי זה בנדון אף. משקרי

 זה שאמרו כיון לנכסיו היורש זה' להורי עלייהו וסמכי משקרי לא האי כי וכל מחר או היום יבא מת

 דמוכחא אלו את אלו' ששונאי ם"העכו' לשונו משתי וגם אחת בשעה מקומות בשני זה בפני שלא

 ":השני השער ונשלם. אפומיהו' עובד ועבדינן' אמרי בצורתה דמילתא מילתא

 


