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   .יבמות קכא . 1
English from The William Davidson digital edition of the Koren Noé Talmud 

 ג הזקן שמשיאין את האשה על פי עד אחד"קובלני מרמ

I declare that I received this tradition from Rabban Gamliel the Elder, that the court may allow a woman 
to remarry based on the testimony of a single witness. 

 פז: יבמות . 2

 תנן נמי הוחזקו להיות משיאין עד מפי עד ואשה מפי אשה ואשה מפי עבד ומפי שפחה אלמא עד אחד מהימןו

And we also learned in a mishna (122a): They established that they would allow a woman to marry if her 
husband was reported dead by one witness, based solely on what he learned from the mouth of another 
witness, i.e., hearsay testimony, and also the testimony of a woman who heard from another woman, 
and even the testimony of a woman who heard from a slave or from a maidservant. Apparently, one 
witness is deemed credible in this regard, as whenever hearsay testimony is accepted, the testimony of 
one witness is also valid. 

 פח. יבמות . 3

משום עיגונא אקילו  ' זירא מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה הקלת עליה בתחלה לא ליחמיר ולא ליקילאמר ר
 :בה רבנן

Rabbi Zeira said: Due to the stringency that you were stringent with her, the woman who married on the 
basis of a single witness, at the end, i.e., if it turns out that the testimony was incorrect and the husband 
is still alive, the halakha is very severe with her and she loses out in all regards, you are lenient with her 
at the beginning, by accepting the testimony of a single witness to enable the woman to marry. The 
Gemara suggests: If so, let us not be stringent at the end and not be lenient at the beginning.The 
Gemara answers: Due to the case of a deserted wife, the Sages were lenient with her. Since it is not 
always easy to find two witnesses to attest to a husband’s death, the Sages realized that if the testimony 
of one witness were not accepted, the woman would be likely to remain a deserted wife, unable to 
remarry. However, to prevent this leniency from causing mistakes and licentiousness, they were very 
stringent with her in a case where the testimony is found to be erroneous, to ensure that she is very 
careful not to accept untrustworthy accounts 

 פח. יבמותתוספות  . 4

נראה לר"י דלית לן למימר אנן סהדי דדייקא ומינסבא ונאמן עד אחד בכך  -כו'  מתוך חומר שהחמרת עליה בסופה
מן התורה אלא מתקנת חכמים הוא דנאמן ואין זה עקירת דבר מן התורה כיון שדומה הדבר הגון להאמין כמו 

  שאפרש לקמן בפרקין (יבמות דף פט:) שבדבר שיש קצת טעם וסמך לא חשיב עוקר דבר מן התורה

   



    translated by Eliyahu Touger יג:כט הלכות גירושין תורה משנה . 5

ם ַהֵּמִסיַח ְלִפי ֻּתּמֹו ְוֵעד ֶעֶבד אֹו ִׁשְפָחה אֹו ַעּכּו״ ַאל ִיְקֶׁשה ְּבֵעיֶני ֶׁשִהִּתירּו ֲחָכִמים ָהֶעְרָוה ַהֲחמּוָרה ְּבֵעדּות ִאָּׁשה אֹו
י ֵעִדים ּוְׁשָאר ִמְׁשְּפֵטי ִמִּפי ֵעד ּוִמִּפי ַהְּכָתב ּוְבלֹא ְּדִריָׁשה ַוֲחִקיָרה ְּכמֹו ֶׁשֵּבַאְרנּו. ֶׁשּלֹא ִהְקִּפיָדה ּתֹוָרה ַעל ֲהָעַדת ְׁשנֵ 

ָּתה ָיכֹול ַלֲעֹמד ַעל ֻּבְריֹו ֶאָּלא ִמִּפי ָהֵעִדים ּוְבֵעדּוָתן ְּכגֹון ֶׁשֵהִעידּו ֶׁשֶּזה ָהַרג ֶאת ֶזה אֹו ִהְלָוה ָהֵעדּות ֶאָּלא ְּבָדָבר ֶׁשֵאין אַ 
ֱאֶמת. ְּכגֹון ֶזה ָּדָבר ֶאת ֶזה. ֲאָבל ָּדָבר ֶׁשֶאְפָׁשר ַלֲעֹמד ַעל ֻּבְריֹו ֶׁשּלֹא ִמִּפי ָהֵעד ַהֶּזה ְוֵאין ָהֵעד ָיכֹול ְלִהָּׁשֵמט ִאם ֵאין הַ 

ֵהֵקּלּו ֲחָכִמים ְּבָדָבר ֶזה  ֶׁשֵהִעיד ֶׁשֵּמת ְּפלֹוִני. לֹא ִהְקִּפיָדה ּתֹוָרה ָעָליו. ֶׁשָּדָבר ָרחֹוק הּוא ֶׁשָּיִעיד ּבֹו ָהֵעד ְּבֶׁשֶקר. ְלִפיָכ
  :ֲחִקיָרה ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִּתָּׁשַאְרָנה ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֲעגּונֹותְוֶהֱאִמינּו ּבֹו ֵעד ֶאָחד ִמִּפי ִׁשְפָחה ּוִמן ַהְּכָתב ּוְבלֹא ְּדִריָׁשה וַ 

Do not wonder at the fact that our Sages discharged the prohibition [against a married woman], which is 
considered a very severe matter, on the basis of the testimony of a woman, a servant or a maidservant, 
statements made by a gentile in the course of conversation, a written statement or [testimony] that was 
not investigated by the ordinary process of interrogation, as we have explained. [These leniencies were 
instituted] because the Torah requires only testimony of two witnesses, and all the other details of the 
laws of witnesses with regard to matters that cannot be verified definitively except via witnesses and 
their testimony - e.g., that one person killed another, or that one person lent money to another. When, 
by contrast, the matter may be verified definitively without the testimony of a witness, and the witness 
cannot justify [his statements] if they are not true - e.g, when one testifies that a person died, the Torah 
did not necessitate [that the requirements of formal testimony be met in these instances]. For it is 
unlikely that a witness will testify falsely. For this reason, our Sages [extended] the leniency with regard 
to this matter and accepted the testimony of a single witness that is based on the testimony of a 
maidservant, [testimony] from a written document, and [testimony] that was not investigated by the 
ordinary process of interrogation. [These leniencies were accepted] so that the daughters of Israel will 
not be forced to remain unmarried. 

 שב שמעתתא ז:א . 6

ולכן נראה דאע"ג דאשה ועבד כשרים לעדות מיתה, אינו בתורת עדות דאין עדות לפסולים, אלא שראו חכמים 
להאמין בתורת אומדנא ודיעה, וכמו שאמרו בש"ס בפסולי עדות הלך אחר רוב דיעות, ומשו"ה עד כשר אומר מת 

ע סי' י"ז ובחלקת מחוקק ובית שמואל ונשים רבות אומרות לא מת הרי זה כמחצה על מחצה, ועיין שולחן ערוך אה"
שם, ומבואר דאפילו במקום שנאמנים אשה וקרוב ופסול וכשר, החילוק ביניהם דבפסולי עדות הלך אחר רוב 

דיעות, ומשום דהם לאו בני עדות נינהו אלא אומדנא ודיעה שראו חז"ל להאמין, ומשו"ה הלך אחר רוב דיעות, ועד 
  .הוא נגד מאה פסולים כמחצה על מחצהכשר שהוא בגדר עדות ממש, הרי 

וכיון דפסולים אינו בגדר עדות אלא בתורת אומדנא ודיעה, משו"ה לאו בר קרבן בשבועת העדות איתיה, וכדאיתא 
בירושלמי, והוא עד, לאפוקי אומר הרי את מקובל עלינו כשנים ומשום דאינו עד, והובא בר"ן ר"פ שבועת העדות, 

, דפסולים לאו בני עדות נינהו אלא בתורת אומדנא ודיעה, כיון דקינא לה ונסתרה בסוטה, וכיון דאינו בתורת עדות
או בעד מיתה משום דייקא ומנסבא ומתוך חומר כו' ראו חכמים להאמין בתורת אומדנא ודיעה, וכיון דאינו בגדר 

 עד, אע"ג דמהני ומועיל בדבריו, אינו בשבועת העדות

  trans. Rabbi Francis Nataf עאות הקדמה   שב שמעתתא .7

רא בששת ימי דכאשר נתבונן במעשה הבורא כל הנבראים צריכין תיקון ועשיה, כדאיתא במדרש כל אשר נב
המעשה צריך תיקון ועשיה אחרת חטין צריכין לטחון החרדל צריכין למתק ומפני כי התורה ניתנה מהש"י ע"י נביא 
ומעלת השכל גדולה מנביאות, וכדאמרינן חכם עדיף מנביא, וכמו שפעולת השכל גדולה מהטבע כמו כן היא גדולה 

"ה אתו רבנן ובצרי לה חדא כו', והתורה בא לעולם כמו מנבואה, ולכך החכמים הם עיקר התורה והשלמתה, ומש
כל הטבעים שלא באו מבוררים רק האדם בשכלו מבררם והשכל מברר הנבואה כו' ובמדרש שאל טרנוסרופוס את 
ר"ע איזה מעשים נאים כו', הרי שאפי' מעשה הש"י צריך תיקון כו' ואל יפלא בעיניך איך יוכל האדם לברר בחכמה 

וכמו כן איך החכמה מבררת הטבע שברא הש"י, משום דהכל מהש"י הטבע והחכמה והנבואה  דברי הנבואה,
הבריאה והתיקון ע"ש וזה כוונתם ז"ל הני טפשאי דקיימי מקמי ס"ת ולא קיימי מקמי רבנן, דעיקר תיקון והשלמת 



לעבוד את אדמתה,  התורה ע"י החכמים דבצרי חדא, והרי זה כמי שיש לו כרם מלא גפנים נטע שורק, ואדם אין
הנה כרמו כלא היה, אולם אם ישכור פועלים ויעבדו עבודת הכרם ויעשו ענבים בקרן בן שמן, אז הידד הידד יקראו 

הדורכים, כרם חמד ענו לה, ומ"מ לא יהיו הפועלים מיטב קנינו כי אם הכרם הוא העיקר, אך הוא צריך אל הפועלים 
אין ת"ח לברר ולתקן והיה כדברי ספר החתום, שאין לך מצוה מפורשת ובלעדם לא יכון וכמו כן הוא בתורה אם 

בתורה, תפילין לא נודע כמה פרשיות ומה לכתוב, וכן ציצית, ומזוזה, ושעטנז, ורבות כהנה, ובמלקות בצרי תדא 
 ובלעדי הת"ח התורה כלא היתה

As when we contemplate the creation of the Creator, [we see that] all created things require refinement 
and a different making – as it is [found] in the Midrash (Bereishit Rabbah 11:6), “Everything that was 
created in the six days of creation requires refinement and another making – wheat needs to be ground, 
mustard needs to be sweetened.” And since the Torah was given from God, may He be blessed, to a 
prophet, and the level of the intellect is greater than that of prophecy – and as we say (Bava Batra 12a), 
“A sage is greater than a prophet” – and just as the acts of the intellect are greater than the acts of 
nature, so too is [the intellect] greater than prophecy; and so, the sages are the essence of the Torah 
and its refinement. And because of that, “the Sages came and subtracted one, etc.” And the Torah came 
to the world like all [natural] things that are not refined, but are only refined by man through his 
intellect. And [so] the intellect refines the prophecy, etc. And in the Midrash (Tanchuma, Tazria 5), it is 
written, “Turnus Rufus asked Rabbi Akiva, ‘Which are the greater works, [those of the Holy One Blessed 
be He, or those of flesh and blood?’ [R. Akiva answered] him, ‘Those of flesh and blood are greater.’]” 
Behold, that even the acts of God, may He be blessed, require refinement, etc. And let it not be a 
wonder in your eyes how man refines the words of prophecy with his wisdom, and likewise how wisdom 
can refine nature, which was created by God, may He be blessed. As everything is from God, may He be 
blessed – nature, wisdom, creation and refinement. [See there.] 

And this was their intention, may their memory be blessed: “Foolish are the people who stand before a 
Torah scroll, and [yet] do not stand before the rabbis” – as the essential refinement and completion of 
the Torah is through the Sages, who “subtracted one.” And behold this is like one who has a vineyard 
[and] ‘planted a choice vine, ‘but there is no man to work its land.’ Behold his vineyard is as if it were not 
[in existence]. However, if he hires workers and they work on the ‘vineyard in the fruitful corner’ – then 
‘the crushers will call out, “heidad, heidad”; they shall sing of it, “Vineyard of Delight.”’ And 
nevertheless, the workers will not be the best of his possessions. Rather the vineyard [remains] the main 
thing. Yet he needs the workers; and without them, it will not be established. So is it with the Torah: If 
there were no Torah scholars to clarify and refine [it], it would be like a ‘sealed book’ – as you do not 
have any commandment explained in the Torah. We would not know how many sections [to include] 
and what to write in tefillin; and so with fringes (tsitsit), mezuzah, forbidden mixtures of fabric 
(shaatnez) and many like these. And regarding lashes, they subtracted one. So without the Torah 
scholars, the Torah would be as if it were not [in existence]. 

  


