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  .טו �ד כתובות

  ].ה כמא�"תוד [?תינוקת שנאנסה הא� כשרה לכהונה

  

  בשני רובי של כשרי
  ברוב של כשרי
 אחד  

   כשרה:י"לרש  לרב� גמליאל
 א� טוענת ברי כשרה:'לתוס

1
  

  כשרה

  כשרה  פסולה  יהושע' לר

  'לר  כשרה  פסולה  לרב חייא בר אשי
 בהוראת שעה�כשרה   לרב חנ� בר רבא  יוסי

2
  כשרה  

  

  ?ומדוע, נגע או בשר� או בצפרדע מת מה הדי�
  

  ברשות הרבי
  ברשות היחיד  


 דכל קבוע כמחצה�טמא   תשעה צפרדעי
 ושר� אחד בניה
3
טהור 

4
  


 דכל קבוע כמחצה�טהור   טמא  תשעה שרצי
 ושר� אחד ביניה
5

 
  

  :כתובות ד� טו

  ?מה דינו, מצא תינוק מושל� בעיר כדלהל�
  

  לאיזה עני� אינו חשובו  לאיזה עני� חשוב כ�  

 
לעני� לפקח את הגל  וי כג�מאכילי� אותו נבלות    גוי�א
 רוב גוי
6

  

לעני� יוחסי�  כישראל�להחיותו ולהחזיר לו אבידה   ישראל�א
 רוב ישראל 
7

  

 כישראל�נגח שור ת� שלו שור שלנו   ישראל�מחצה על מחצה 
8

נגח שור ת� שלנו שור שלו 
9

 
  

                                                           

1
נ "ותירצו שאה,  כל מה שהכשיר רב� גמליאל הוא רק כשטוענת ברי שלכשר נבעלה הרי,'הוקשה לתוס 

 .ש עוד"ויעו, רי ובלא ראוה שנאנסה שנאמנת במגוג שטוענת ב"מיירי הכא בכה

2
ל שהיה ש� הוראת "אלא ס,  דהיינו בקרונות של ציפורי�מעמיד את משנתנו באופ� שלא היו שני רובי ו 

דלפירושו אי� מחלוקת , )ה מא�"בד(' וכתבו התוס. י"כ� פירש, ברוב אחד' יל צדדי היתר להתיר אפשעה ש
 .והוראת שעה היתה להחמיר שצרי� תרי רובי, ל דחד רובא סגי"ח פירש שס"והביאו שר, לדינא ביניה�

3
מ כיו� "מ, ר משו� שאזלינ� בתר הרוב ורוב צפרדעי�"ברה' א� שמ� הדי� לכאורה היה לטהר אפי', פי 

 .י טמא"וספק טומאה ברה, הוי כמחצה על מחצהבוע ביניה� שהשר� ק

4
אכ� כא� אי� הקבוע סבה לקולא אלא אדרבה סבה לחומרא דבלי , ר טהור"משו� שספק טומאה ברה 

 .ר טהור"שהוא ברה הקבוע יש כא� רוב לקולא והקבוע עושה מחצה על מחצה וסבה להחמיר אלא שכיו�

5
י הקבוע הוא נעשה "וע, ר"ברה' רי� ללכת אחר הרוב ולטמא אפי א� לא היה די� קבוע היה צ,כלומר 

  .וזה מקרה שדני� בקבוע לקולא, ר ספקו טהור"ספק של מחצה על מחצה והדי� הוא שברה
6

,  דאי� הולכי� בפיקוח נפשות אחר הרוב:ק"וה, שעל הרישא נאמרה מימרא של שמואל' הסיקה הגמ 
 .תוחוששי� למיעוט ומפקחי� עליו את הגל בשב

7
מ א� בת היא להשיאה לכהונה לא "מ,  דא� דאזלינ� בתר רוב לעני� להחזיר לו אבידה,הכי אמר רב 

 . ישראלנמצא בעיר שרובהלא מהני מה שלכ� ו, מהני רוב אחד

8
תביאו ראיה שאיני "אבל א� נתבע אותו נזק של� יכול לטעו� , דאינו משל� אלא חצי נזק כישראל 

 ."שמשל� נזק של�ישראל ואת� לכ� כדי� גוי 

9
דיאמר לו ,  והדי� שפטורי� מלשל� לו כל זמ� שלא יביא ראיה שהוא ישראל,לזה אינו נידו� כישראל 

 .הנוגח שהוא גוי ושור של ישראל שנגח שור של גוי פטור


