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  .כב �ד כתובות

  ].ה תרי"תוד [?שלשה שישבו לקיי� את השטר וקרא ערער על אחד מה� מה הדי�

  

 ערער דפג� משפחה  ערער דגזלנותא  

 אי� מעידי�:באומרי� לא גזל  י"לרש
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   מעידי�:כשאומרי� שעשה תשובה

  הערער   מעידי�
  קוד� 

  שחתמו 
  השני�

'לתוס
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 מעידי�:באומרי� לא גזל  
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 אי� מעידי�: תשובהכשאומרי� שעשה
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מעידי� להזי�
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מעידי�  אי� מעידי� הערער אחר שחתמו השני�
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  :כתובות ד� כב

  ?מה הדי�,  או לא נתגרשהושני� אומרי� שאינו מתאו שנתגרשה שני� אומרי� מת בעלה 

  

 כ באו עדי�"ניסת ואח  אחר שהוכחשו�כשכבר ניסת  להנשא לכתחילה  

   תצא:בניסת לעלמא  לא תנשא  לחכמי�
 לא תצא: מעדיה'בניסת לא
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  לא תצא

  לא תצא  תצא  לא תנשא י"מנח� בר' לר

  

  ?יוחנ�' ויש עדות שמכחשת מה הדי� בדלהל� אליבא דר, יש עדות שמת בעלה או שנתגרשה

  

 בעדות גרושי� ונשאת בעדות מיתה ונשאת  לא נשאת   

  תצא  לא תצא  לא תנשא  בעד אחד כנגד עד אחד

  בשני עדי�  לא תצא  לא תצא  לא תנשא לאביי
  תצא  לא תצא  לא תנשא לרבא ני עדי� כנגד ש

  

                                                           

1
הרי הדי� הואר שכל כת יכולה לבוא בפני עצמה ' תוסהוהקשו , י מפרש דהוי תרי ותרי ולכ� לא מתכשר בהכי"רש 

 .ובאופ� זה ג� רב חסדא מודה, כ נעמיד את הדיי� השלישי בחזקת כשרות"וא, ולהעיד

2
אלא מיירי בעדי� אחרי� שמעידי� , ח שאי� הכוונה שהדייני� בעצמ� ה� המעידי�"רפירשו בש� ' תוס 

 שא� קוד� שחתמו באו עדי� אחרי� והכשירו אותו הרי שלא בטל ועד המושב הראשו� :ק"וה, להכשירו
א ד ול"הרי שהערער ביטל ועד המושב של אותו ב,  ערער השלישי עלא וקר�אול� א� משחתמו השני, וחותמי�

  .ד חדש"עד שיעשו מושב ב, יכולי� להחתימו אחרי שיכשירו אותו
3

 .ד" הרי יש כא� תרי ותרי והעדות כשרה ולא נתבטל מושב ב� י דכיו� שמעידי� שהוא לא גזל "ל בהיפ� מרש"ס 

4
ובטל ועד  � נכו� הרי שהערעור היה ערעור , רק אומרי� שעשה תשובה, דכיו� שה� מודי� לראשוני� שהיה גזל� 
  .ל והיה בחזקת פסלות עד שנודע לנו הכשרוס דאמת היה שנפכיו�, מושבה
5

דמיירי באופ� שהמכשירי� מזימי� את הראשוני� ולכ� בטלה עדות הפוסלי� ולא היה כא� ביטול ' מפרשי� תוס 
אלא , אבל א� לא מזימי� את הראשוני� הפוסלי�, המושב דהוא גילוי מילתא בעלמא דכשר היה מעול�

דא� הוא עבד מעול� הוא ( אומרי� שהוא עבד והשניי� אומרי� שאינו עבד שאי� כא� חזקת כשרות שהראשוני�
 .באופ� זה לא נאמני� לעול�, )עבד ולא היה שעה אחת בכשרות

6
, דהרי דבר זה עשוי להתגלות שיבדקו אחריו עד שיבורר הדבר, לתא בעלמאיי מפרש דכיו� שהוא גילוי מ"רש 

דאי� יתברר הרי א� יש שני� ', והקשו התוס. וה� רק מגלי� בעלמא, ו תלוי בהגדת�ולכ� אי� עדות� של אל
  .שפוסלי� אותו כל עדי� שבעול� שיבואו להכשיר לא יועילו דיהיה כא� תרי ותרי

7
כ היא לא יכולה לסמו� על שני� שאמרו מת כשיש שני� "דאל, ג שג� היא אומרת ברי לי שמת בעלי"ומיירי בכה 

 דתרי ותרי �אבל לעלמא לא תנשא כיו� שה� נמצאי� באיסור אש� תלוי . � ואומרי� שלא מתשמכחישי� אות
 .ומוציאי� אותה, הוי ספק


