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  .יד �ד כתובות

  ?הולד לפי השיטות דלהל�האשה ומה די� , ארוסה שעיברה

  

 אליבא דהלכתא לרב יוס� אליבא דרב� גמליאל יהושע' אליבא דר  

  כשרי�  כשרי�  כשרי� כשהארוס מודה שממנו

בדיעבד כשרי�  כשרי�  אינ� כשרי�  כשאי� הארוס מודה
1

  

  

  ?מה די� נשי� דלהל�

  

באלמנת עיסה  בנבעלה ואמרה מפלוני כה�  
2

  

כשרה לכהונה  אינה נאמנת  יהושע' אליבא דר
3

  

פסולה לכהונה   נאמנת  אליבא דרב� גמליאל
4

  

  

  :כתובות ד� יד

  ?או לא, הא� ה� בכלל אלמנת עיסה וכשרה, נתערב במשפחה ספקות דלהל�

  

    עבדי מלכי�, נתי�, אמרו לו שהוא ממזר  אמרו לו שהוא חלל 

  וצווח  ושתק  וצווח  ושתק

  כשר  פסול  כשר  פסול   נא קמאלת

  כשר  פסול  כשר  כשר  מאיר' לר

  פסול  כשר  כשר  פסול מ"א בר"לרשב
  

                                                           

1
מ אמר שמואל לרב יהודה שלא יעשה מעשה "מ, דא� שפסק רב יהודה בש שמואל הלכה כרב� גמליאל 

ו שהיינ' וביארה הגמ. ואילו כא� רוב פסולי� אצלה דרק הארוס כשר אצלה, אלא ברוב כשרי� אצלה
 .אבל כא� שיש ולד חשיב כדיעבד, ג"שלכתחילה אי� לעשות מעשה בכה

2
 בעלה באופ� שזרקו לה גט שהתגרשה ֵא, והיינו שהיא אלמנת ספק חלל,  תיבת עיסה הוא ספק,'פי 

 שבנה הוא �והחזיקה את עצמה כאלמנה ונשאת לכה� , ושוב מת המגרש, ספק קרוב לה ספק קרוב לו
ובש רב יוס� טוב על . י בפירוש הראשו�"כ� פירש רש". אלמנת עיסה"יא ואלמנת בנה ה, ספק חלל

וכגו� שחמותה נשאת לשני ,  בעלה ספק גרושהל שֵא"שמיירי שיש בה עוד ספק מלבד הספק הנ, י"פירש
 ועתה ספק )שהוא בעל האלמנת עיסה(והולידה את זה הב� , חדשי לספק גירושי ומיתת הראשו�' תו� ג

ויש להכשיר בה , הוא שמא הוא ב� של הראשו� והוא כשר ושמא הוא ב� של השני ואז יש בו ספק חללות
פירשו פירוש שלישי שיש ספק חלל במשפחת בעלה של אלמנת ) ה אלמנת"בד(' התוס. קאימכח ספק ספ

 .עיסה וספק א זה בעלה או לא

3
ואמרינ� שזו האלמנת עיסה , שה שנשאת בודקת ונשאתדא, יהושע' וביאר אביי שאי� זה סתירה בדעת ר 

ורבא . אבל בזנות אי� דר� אשה לבדוק ולזנות, בדקה קוד נשואיה והתברר לה שאי� בעלה ספק חלל
וספק , ו מיירי בספק אחד א זינתה ע אד כשר או אד פסולנדבמשנת, דהטע שאי� סתירה, פירש

כ גבי "משא. האשה טוענת ברי לה שהוא כה� אינה נאמנתא ' יהושע ולכ� אפי' אחד אלי טובא לר
בטענת שמא אי� בעלה פסול ' יהושע שאפי' ס קיל ליה לר"וס, אלמנת עיסה יש ספק ספיקא להיתרא

 .מכשיר

4
במקו ספק אחד כיו� שהיא ' ביאר רבא שלרב� גמליאל אלימא ליה טענת ברי של האשה ולכ� אפי 

מ כיו� שאי� כא� "ס מ"שיש ש ס' כ באלמנת עיסה אפי"משא, נתאומרת שברי לה שהוא כשר היא נאמ
 .טענת ברי הדבר לא יצא מידי ספק ואסורה לכהונה


