
 

 

 

 

                                
                                       

 עד איש דרוסת בחזקת זו הרי אלא ,חיין אנו מפיה לא :יהושע רביל .נאמנת"ג ור"א רל .את איש דרוסת אומר והוא אני עץ מוכת אומרת היא -משנה  .1

 . כמה סכום תביעתה?לדבריה ראיה שתביא

 מנה. רק למסכים  הבעל: כדין מוכת עץ לדעת ר"מ. ,מאתים :אשהה :יוחנן רבי .א

  ., כיון שנחשב מקח טעותכלוםמסכים  לא :הבעל. , שהרי הלכה כרביםכדין מוכת עץ לדעת רבנן .מנה האשה: :אלעזר רבי .ב

 ובהכרח הנידון שתובעת מאתים.  ,ומנה ודאי חייב ,כיון שסבר כהדעה שאין זה מקח טעות - יחידר"מ הפירש המשנה כ יוחנן רביש הטעם    

 

  ? בברי ושמא מדוע הוצרכנו לשני דוגמאות של מחלוקת ר"ג ור' יהושע .2

 נצרכה לאפוקי מהדעה שמוכת עץ שלא הכיר בה אין לה כלום.  משנתנו בענין מוכת עץ - אלעזר' רפי ל .א

 באה לאפוקי מהדעה שכנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה, יש לה מנה. והמשנה של משארסתני נאנסתי    

 להודיע כח ר"ג שנאמנת אף בלא מיגו. מוכת עץשאינה נאמנת אף כשיש לה מיגו.  יהושע רבי כח להודיע משארסתני נאנסתי -לפי ר' יוחנן  .ב

 

 ואיני פסולה לכהונה. מה הדין? הוא כהןאמרה:  ,זה איש של טיבו מה לה ואמרו אחד עם מדברת ראוה -משנה  .3

  .לדבריה ראיה שתביא עד ולממזר לנתין בעולה בחזקת זו הרי אלא חיין אנו מפיה לא :יהושע' רל ,נאמנת :אליעזר לר"ג ור'

  .הוא וכהן פלוני מאישואמרה:  זה עובר של טיבו מה לה ואמרו מעוברת היתהבמקרה ש - וכן נחלקו

 

 מה הכוונה שראוה מדברת? .4

 ולכן נחלקו פעמיים: במדברת ובמעוברת.   .נסתרה - זעירי .א

שנולדה כשרה המחלוקת בנבעלה לחדש שר"ג מכשירה לכהונה, והמחלוקת במעוברת לחדש שאף בתה ונקט התנא לשון נקיה.  נבעלה - אסי רב .ב

  [בבתה מכשיר ,בה המכשיר לדברי ד"כמוסבר רב אסי ]לכהונה, אע"פ שלבתה לא היה חזקת כשרות.  

 אוסרין ואין היחוד על מלקין רב אמרכד ,אבל אשת איש לא נאסרת בזה ,ביוחסין עשו מעלהזהו לכהונה, שפסל בנסתרה,  יהושע' שר זעיריאף ל    

  .היחוד על

 

  שני הדוגמאות?. לשם מה לחורבה או לסתר אחד עם שנכנסה ראוהשנינו בברייתא מחלוקת ר"ג ור' יהושע כש .5

 סתמה לזנות. חורבההוא יחוד בעלמא, ו סתר -שנחלקו בנסתרה  לזעירי

 שבאים בה מהעולם והרוב פסולים.  אף בחורבה שבשדה מכשירשר"ג  א. :הוצרכו להשמיענו - נבעלהב חלקונש אסי לרב

 שבעיר שמדובר שהרוב כשרים בה.  חורבהשר' יהושע פוסל אף ב  ב.

 

 מה טעמיהם של ר"ג ור' יהושע כפי שהתבאר בדין ודברים שביניהם? .6

 .שיניה בין כריסה שהרי 'עדים יש' לזואף  ,נאמנת שאינה אני טהורה אומרת והיא שנשבית עדים ישש בשבויה מודים אתםש כשם :ור"אטען לר"ג  ר"י

 עובדי רובאינה נאמנת כיון ש שבויהב - לו שאינה נאמנת אע"פ שאין עדים שנבעלה. ענו בויההיא כש מדברת -ענה להם  מה תענה במדברת. - לו ענו

  '.לעריות אפוטרופוס אין. ענה להם: גם מדברת כיון שנסתרה 'בעריות פרוצים כוכבים

  .אסי דרבומכאן ראיה שנחלקו במדברת ותיובתא 

 ]מכך שר"י הקשה משבויה על ר"ג[ .כשרים ברוב אפילו פוסלור"י  .פסולין ברוב אפילו מכשירר"ג ש :לוי בן יהושע לרביומכאן ראיה 

 

 בתה? לגבילר"י אינה נאמנת אף על בתה. האם לר"ג נאמנת אף  .7

 אינה נאמנת, והטעם כיון שלגבי עצמה יש לה חזקת כשרות אבל לבתה אין.  :אלעזר רבינאמנת.  :יוחנן 'ר

 ולכאורה הכוונה שהולד פסול. 'שתוקי הולד הכל דברי בבתה אשה עדותשנינו בברייתא: לר"ג ' - יוחנן לרבי א"רהקשה 

 להלן. שמואל אמרשכדוגמת מה  .וכשר שתוקיהכוונה  -ותירץ 

 

 לענין מה שתוקי?  .שתוקי הולדאשה,  ובעל מהם אחד ופירש עומדים כהנים עשרה .8

 שבשביל להוציא ממון צריך ראיה.  פשיטאכיון שזה  אביו מנכסי אותו שמשתיקין -אין לפרש 

  .אחריו מיוחס זרעו שאין זה יצא ...'אחריו ולזרעו לו והיתהכיון שצריך ' כהונה מדין אותו שמשתיקין - אלא

 בס"ד
 יום ראשון כ"ו בשבט תשע"ה

 גי" – כתובות
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