יבמות קכב
הפונדקית הוציאה להם מקלו ותרמילו וספר תורה שהיה בידו.
דברי ר' עקיבא
הסבר
דברי רב כהנא

גירסה 1

גירסה 2

לכשתהא כפונדקית נאמנת

לכשתהא הפונדקית נאמנת

אם האשה תהיה כמו הפונדקאית,
אז גם נאמין לה )בגלל שהיא
מביאה איתה סימנים(
למה היא היתה גרועה?
פונדקית עובדת כוכבים היתה
מסיחה לפי תומה היתה )זה יותר
גרוע מעדות של אשה יהודיה( )נגד
חכמים שסברו שיש להאמין
לעובדת כוכבים במסיח לפי תומו(
למה האמינו לה?
זה מקלו וזה תרמילו ,וזה קבר
שקברתיו בו) .כי בנוסף לכך שהיה
מסיח לפי תומו ,גם הביאה סימנים
ולכן היא נאמנת(

הפונדקאית לא נאמנת בתור עדות – זה רק
בגלל שהיו לה סימנים שהתרנו לאשה
להתחתן
למה היא היתה גרועה?
פונדקית עובדת כוכבים היתה ולא נאמנת
בתור עד )נגד חכמים שסברו שהיא כן נאמנת
אם התכוונה להעיד(
למה האמינו לה?
מסיחה לפי תומה היתה זה מקלו וזה
תרמילו ,וזה קבר שקברתיו בו – כלומר
הסיבה שמאמינים לה זה בגלל שהיא לא
אמרה בתור עדות אלא מסיח לפי תומה

סתירה בין  2סיפורים עם ר' טרפון
סיפור  1עם ר' טרפון

סיפור  2עם ר' טרפון

מעשה באדם אחד שבא לפני רבי טרפון
מעשה באדם אחד שבא להעיד על האשה
להעיד עדות אשה ,אמר לו :בני ,היאך אתה
לפני רבי טרפון ,אמר לו :בני ,היאך אתה
יודע בעדות אשה זו? אמר :אני והוא היינו יודע עדות זו? אמר לי :אני והוא היינו הולכין
בדרך ורדף אחרינו גייס ,ונתלה בייחור תאנה
הולכים בדרך ורדף אחרינו גייס ,ונתלה
ופשחו והחזיר את הגייס לאחוריו ,אמרתי לו:
בייחור של זית ופשחו והחזיר את הגייס
לאחוריו ,אמרתי לו :אריה ,יישר כחך! אמר יישר כחך אריה! אמר לי :יפה כוונת לשמי,
לי :מנין אתה יודע שאריה שמי? כך קורין
שכך קורין אותי בעירי :יוחנן בן יונתן אריה
אותי בעירי :יוחנן ברבי יהונתן אריה דמכפר דמכפר שיחיא ,לימים חלה ומת.
שיחיא ,לימים חלה ומת;
אמר לו :לא כך אמרת לי יוחנן בן יונתן
והשיא רבי טרפון את אשתו.
דמכפר שיחיא אריה? אמר ליה :לא ,אלא כך
אמרתי לך יוחנן בן יונתן אריה דמכפר
שיחיא ,ודקדק עליו שנים ושלשה פעמים
וכיון את דבריו ,והשיא רבי טרפון את אשתו!
אין בודקין עדי נשים בדרישה וחקירה ,דברי רבי טרפון אומר :בודקין
ר' עקיבא

פתרון
הסתירה –
יש על זה
מחלוקת
תנאים
כיון דאיכא כתובה למשקל  -כדיני
על מה
ממונות דמי
מבוסס
המחלוקת?

כיון דקא שרינן אשת איש לעלמא  -כדיני
נפשות דמי

נוסחאות שונות של המחלוקת

אין בודקין עדי נשים
בדרישה וחקירה
ר' עקיבא
נוסח שלנו בגמרא
ר' טרפון
נוסח אחר בגמרא שלנו
תוספתא יבמות פרק יד הלכה י תנא קמא

בודקין
ר' טרפון
ר' עקיבא
ר' עקיבא ור' טרפון

