
 

 

 

 

                                
                                       

 שנאמנת. מה הטעם? פסק רב יוסףהיא אומרת שממנו נתעברה והוא מודה, ארוס וארוסה מעוברת באו לפני רב יוסף.  .1

 פסק כר"ג שנאמנת שלכשר נבעלה. שמואל הרי ב.הארוס מודה.  א.

   ,. כוונתו לכתחילא אבל בדיעבד נאמנת אף ברוב פסוליןאצלה כשרין רוב הלכה כר"ג ולמעשה תתיר רק כשיש :לרב יהודה תלמידומה שאמר שמואל 

 נאמנת.{ושלא לאוסרה על בעלהכדי שבנה לא יהיה ממזר }דיעבד מ"מ נחשב כרוב העולם פסולין לגבה בארוסה שולכן אף 

 

 בן יוחנן רבן גזרש נעשה מה אבל עדותכם, אמר להם: קבלנו ר"ג .לכהונה כשרה: העידו יב"בור יהושע' ר -'אלמנת עיסה' שהיתה נשואה לספק חלל  .2

 להתיר. וקשה: א. מר' יהושע במשנתנו שאינה מעמידה על חזקת הכשרות.  ב. מר"ג במשנתנו שמעמידה בחזקת הכשרות? דין בית להושיב שלא זכאי

 אבל במשנתנו שמזנה אינה בודקת. .נישאתקודם ש ביחוסו בודקת ,נישאת אשהבאלמנת עיסה ר' יהושע התיר כיון שכש -רבה  .א

 ונדחה: רבן גמליאל עדיין לא מתורץ. 

 כיון שהיא בשמא.  ,פסלה באלמנת עיסהבמשנתנו הכשירה בטענת ברי. ו ר"ג -רבא  .ב

  }עין פירוש נוסף ברש"י{ במשנתנו אינו מכשירה כיון שיש ספק אחד, אבל באלמנת עיסה יש שני ספיקות האמא ובנה.ר' יהושע 

 ובטענת שמא אינו מכשיר אפילו בס"ס. מכשיר אפילו בספק אחד שטענת ברי אלים ר"ג ל –לכן 

 ספק אחד שפוסל בו אפילו בברי, ובס"ס אפילו בשמא מכשיר. אליםולר'  יהושע 

 

 ושותק. מה הדעות? ,פסול יבכינו אותו שכשמכנים אדם, ולמסקנת הגמרא נתבאר שנחלקו בעיסה אלמנת מהיהובא בברייתא שלש דעות  .3

 . וחללבכל פסול שמכנים אותו ושותק, שתיקתו כהודאה. ובכלל זה פסול ממזר, נתין עבד,  ת"ק: .א

 בחלל, כיון שאין פוסלו לבא בקהל לא איכפת לו לשתוק וכשר הוא. : ר"מתנא בשם  .ב

 חלל ששותק פסול, אבל ממזר ששותק אין שתיקתו כהודאה, כיון שמכירים את הממזרים ואינו חושש. : בשם ר"מ אלעזר בן ש"ר .ג

 ומה ששותק בחלל, כיון שהעיקר שלא אסרוהו לבא בקהל.  פסול ,ושותק חלל ,וצווח ממזרמי שקוראים לו  אבלהכל יודעים שאינו ממזר. 

 

  . כמי סבר ר"י בן נורי?לכהונהכשרים, כשרה  העיר אנשי רוב אם נורי בן יוחנןופסק ר'  .ונאנסה העין מן מים למלאות שירדה בתינוקת מעשה: יוסי 'ר .4

  .פסולין ברובאין לפרש כר"ג שהרי הוא מכשיר אפילו 

 אלא כר' יהושע ואע"פ שפוסל אף ברוב כשרים, במעשה זה היו 'שני רוב' להכשירה.

שהיה זה ביום השוק של ציפורי, שבאים סוחרים ממקומות אחרים ואף הם היו רוב כשרים, אבל אכן אם ברוב אחד כגון שאחד מציפורי בעל הולד 

 שתוקי לכהונה.
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