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   א"עז "ע דף   
  

, ובת בן בנו, וכן בת בנו, הכהונה מן פסולה, שנשא בת ישראל זכר חלל. א
 שנשא ישראלו .לכהונה בתו כשירה, יהודה ןולרבי דוסתאי ב. עד עולם

  .לכהונה כשירה בתו ,חללה

  .בתו כשירה לכהונה, ל שנשא גיורתאישר. ב

א בן "ולר .פסולה גר או עבד משוחרר שנשא בת ישראל לרבי יהודה בתו. ג
לאחר עשרה  ואפילו, בתו פסולהגר שנשא גיורת  רק, יעקב בתו כשירה

גם גר שנשא ולרבי יוסי . כל זמן שאין אמו מישראל בתו פסולה, דורות
  .פסולה גיורת עצמההורק , גיורת בתו כשירה

זה שהיה כשר , יחלל לא שנאמר, מתחללת ,על אלמנהכהן גדול הבא . ג
אבל הכהן הבא . וכן כהן הבא על גרושה או זונה נעשית חללה. ונתחלל

  .אינו מתחלל ,עליה

 בניה ,פ שהיא פסולה לו"אע, לאחר שנשאת לאחר המחזיר גרושתו. ד
  .בניהולא  ,'היא תועבה'שנאמר  ,כשרים

  

   ב"עז "ע דף 

 ,לוי אלמנת ועל ,שמעון אלמנת ועל ,ראובן מנתאל על באכהן גדול ש. א
  .מוחלקים ושמות מוחלקים גופיןהם ש, חייב שלשה

חייב , אם לא התרו בו על כל אחת, ביאות שלש אחת אלמנה על בא. ב
 כל יין שותה שהיה כדין נזיר. חייב שלשה, ואם התרו בו על כל אחת. אחת
   והוא ,תשתה אל תשתה אל לו אמרו ואם .אחת אלא חייב שאינו ,כולו היום



 

  

  .ואחת אחת כל על חייב ,שותה

אינו חייב  ,לוי אלמנתו שמעון אלמנת שהיתה ,ראובן אלמנת על בא. ג
  .וכן כהן שבא על אשה אחת שנתגרשה משלשה בני אדם. אלא אחת

א "י, ובא עליה כהן גדול ,אשה שנתארמלה ונתגרשה ונתחללה וזינתה. ד
אינו חייב שא "וי. חל על איסורור איסכי , חייב ארבעהבאיזה סדר שהיה ש

שאם היה כסדר הזה חייב על  ,א"וי. איסור אינו חל על איסורש, אלא אחת
חל על אינו כי איסור . ואם היה להיפך אינו חייב אלא אחת, כל אחת

כי , ר מוסיףסדר זה האיסווב. איסור מוסיף חל על איסוראבל , איסור
נתחללה נאסרה גם  ,נתגרשה נאסרה גם להדיוט, אלמנה אסורה לכהן גדול

  .שם זנות פוסל בישראלכי , וזנות איסור מוסיף הוא, בתרומה

איסור יום הכיפורים ש, פטור לרבי שמעון, הכפורים ביום נבילה האוכל. ה
. שאיסור חמור חל על איסור קל, ולחכמים חייב. חל על איסור נבילהאינו 

כי , פטור גם לחכמיםא ש"י, גדול הבא על אחותו שנתאלמנה אבל כהן
  .חל על איסור אחותו לאאיסור קל של אלמנה 

האמור ' ללהח'ש, חללהלא אבל  זונה עשאה, אחותו על הבא ישראל. ו
 על הבא וכהן .שאין חללה אלא מאיסורי כהונה ללמד ,מיותר בכהן גדול

) כהן אחר שבא עליהאו (ר ובא עליה חז, אחותו עשאה זונה ולא חללה
  .אסורה לו משום זונה שהוא איסור כהונההרי ש, עשאה חללה

 חלוקה אלמנה כך ,הדיוט בכהן וחללה מזונה גרושה שחלוקה כשם. ז
  .גדול בכהן זונה וחללה מגרושה

בכהן גדול  האמור' זונה'ש, כמו כהן גדול כהן הדיוט מחלל את זרעו. ח
  .מחלל את זרעו כהן הדיוטללמד גזירה שוה שגם , מיותר
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