יבמות קיח
אחת אומרת
מת

ואחת אומרת
לא מת

מת

נהרג

עד אומר מת
אשה אומרת מת

הדין

זו שאומרת מת  -תנשא ותטול כתובתה,
וזו שאומרת לא מת  -לא תנשא ולא תטול כתובתה
ר' יהודה ור' שמעון :הואיל וזו
ר"מ אומר :הואיל ומכחישות זו
וזו מודות שאין קיים  -ינשאו
את זו  -הרי אלו לא ינשאו

ועד אומר לא מת
ואשה אומרת לא מת

הרי זו לא תנשא

קושי על המקרה הראשון :טעמא דאמרה לא מת ,הא אישתיקא  -תנשא ,הא אין צרה מעידה לחברתה!
תירוץ :לא מת איצטריכא ליה ,סד"א הא מיית ,והא דקאמרה לא מת? לקלקולה לצרה היא דקמיכוונא
)שופטים ט"ז( ותמות נפשה עם פלשתים קאמרה ,קמשמע לן.
קושי :וליפלוג רבי מאיר ברישא!
תירוץ  :1אמר רבי אלעזר :יש מחלוקת בין ר' מאיר ורבי יהודה ורבי שמעון גם במקרה הראשון.
תירוץ  :2רבי יוחנן אמר :אפילו תימא רבי מאיר ,בהא אפילו רבי מאיר מודה ,דכל "לא מת" בעדות אשה -
לאו הכחשה היא.
קושי על תירוץ  2ממשנתינו :תנן :עד אומר מת ועד אומר לא מת ,אשה אומרת מת ואשה אומרת
לא מת  -הרי זו לא תנשא; בשלמא לרבי אלעזר  -סתמא כר' מאיר ,אלא לרבי יוחנן קשיא!
קידש אחת מחמש נשים ואין יודע אי זו קידש ,כל אחת אומרת אותי קידש  -נותן גט לכל אחת ואחת ,ומניח
כתובה ביניהן ומסתלק ,דברי רבי טרפון; רבי עקיבא אומר :אין זו דרך מוציא מידי עבירה ,עד שיתן גט
וכתובה לכל אחת ואחת .גזל אחד מחמשה ואין יודע מאיזה גזל ,כל אחד אומר אותי גזל  -מניח גזילה ביניהן
ומסתלק ,דברי רבי טרפון; רבי עקיבא אומר :אין זו דרך מוציא מידי עבירה ,עד שישלם לכל אחד ואחד.
מחלוקת ר' טרפון ור' עקיבא באיזה מקרים?
רבי שמעון בן אלעזר
משנתינו
קידש ולקח– כו"ע מניח
מחלוקת בקידש וגזל
כתובה/דמי מקח ביניהן ומסתלק
מחלוקת בבעל וגזל
לעולם רבי שמעון בן אלעזר ,ומאי
קידש? קידש בביאה
תנא גזל
תנא קידש
להודיעך כחו
להודיעך כחו
דרבי טרפון,
דרבי עקיבא,
דאע"ג
דאע"ג
דאיסורא
דאיסורא
דאורייתא עבד
דרבנן עבד -
 לא קניסקניס,
.

תנא קמא
כנראה חולק על רשב"א וסובר
מחלוקת בקידש ולקח

