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  .יג �ד כתובות

  ?מה הטענות ביניה�, ת ע� אני והוא אומר דרוסת איש אתכהיא אומרת מו

  

  הוא טוע�  היא טוענת   

יוחנ�' לר
1

מ" כר�מאתי�   
2

 דא� שנמצאת בעולה יש לה מנה�מנה   
3

 

אלעזר' לר
4

   דהוי מקח טעות�לא כלו�    כרבנ��מנה   

  

  ?ו שכשר הוא או חוששי� שפסול הואפנויה שראוה מדברת א� אד� לא מוכר הא� נאמנת עלי

  

  כשנבעלה לו  כשרק נסתרה עמו  

   נאמנת:לרב� גמליאל  לזעירי
 אינה נאמנת:יהושע' לר

5
  

  נאמנת  לרב אסי

   נאמנת:לרב� גמליאל
   אינה נאמנת:יהושע' לר

  

  :כתובות ד� יג

  ?פנויה שנבעלה ואומרת שלכשר נבעלה מה די� בתה לכהונה

  

 יהושע שפוסל בה' אליבא דר כשיר בהאליבא דרב� גמליאל דמ  

  פוסל ג� בבתה  מכשיר ג� בבתה  יוחנ�' לר

פוסל בבתה  אלעזר' לר
6

  פוסל ג� בבתה  
  

                                                           

1
 דהמשנה דלעיל ,הוא, יהושע' משניות לאשמועינ� את מחלוקת רב� גמליאל ור' ומה שהוצרכו ב 

 ובזה �ע שאינה נאמנת יהוש' ל לר"ובכל אופ� ס, מיירי שיש לה מגו שיכלה לומר שמוכת ע� היא
שאי� לה מגו בכל ' והמשנה שלנו משמיע את כחו של רב� גמליאל שאפי. יהושע' אשמועינ� כחו דר

  .אופ� נאמנת
2

והיא טוענת שמוכת , מאיר סובר דמוכת ע� בי� הכיר בה ובי� לא הכיר בה כתובתה מאתי�' ר 
 .ע� היתה

3
 לכ� � וכיו� שזה הכרחו, "ובתה מנה כת�כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה "ד "ל כמ"ס 

דא� כחכמי� , ל דמוכת ע� בכל עני� כתובתה מאתי�"מ דס"הוכרח להעמיד את משנתנו כר
 . מה טענות יש ביניה��כ היא תובעת מנה והוא מסכי� למנה "שכתובת מוכת ע� היא מנה א

4
דלשיטתו מוב� היטב למה צרי� שתי משניות לאשמועינ� את מחלוקת רב� גמליאל ' הגמוביארה  
היא לאפוקי מדברי רמי בר חמא  �טוענת מנה  �דמשנתנו שאומרת שבטענת מוכת ע� , יהושע' ור

. ע כשלא הכיר בה ונמצאת מוכת ע� אי� לה כלו� והוי מקח טעות"ל דלכו"דס:) לעיל ד� יא(
ב חייא בר אבי� אמר רב ששת שאמר רה לאפוקי מדבא" י נאנסתירסתנמשא"והמשנה דלעיל ד

ואילו במשנה דלעיל מבואר , יש לה כתובה מנה" כנסה בחזקת בתולה ונמצאת בעולה"שא� ) ש�(
  .שא� נאנסה קוד� האירוסי� אי� לה כלו�

5
ספק ד, שלכאורה א� לא מודה שנבעלה היא נאמנת מכח ספק ספיקא) ה ואי�"בד(' וכתבו התוס 

דכיו� שאי� , ודחו. יהושע' ס מכשיר ר"ובס, שמא הוא כשריש ספק חדש לא נבעלה וג� א� נבעלה 
ויש רק ספק ,  דודאי לנו שא� נסתרה עמו שנבעלה לו�אפוטרופוס לעריות חשיב רק חד ספיקא 

  .אחד שמא כשר הוא
6

 .� היא פסולהאבל בתה לא היה לה חזקת כשרות מעול� ולכ, דדוקא היא יש לה חזקת כשרות 


