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   א"עח "ע דף   
  

 יקח לא משום ,שתים לוקה, אלמנה ובא עליהאת השקידש  גדול כהן .א
וכן  .לוקה גם משום לא יחלל זרעו ,ביאתואת ואם גמר . יחלל לא משוםו

  .בא על גרושהקידש ושכהן הדיוט 

. משום לא יחלל לוקה בעלוכש ,משום לא יקח לוקה קידשכש, אבייל. ב
 טעםהכי , כלל לוקה אינו בעל לאואם  ,על שתיהם לוקה בעלולרבא אם 

 שלוקה ,קידש ולא בעל שאם רבא ומודה .יחלל לא משוםהוא  יקח לאש
  .חיללשהרי  ,משום לא יחלל

שנאמר  ,לוקה אינו בעל ולא קידש שאם גרושתו במחזיר אביי מודה. ג
 שאינו ,קידש לאו בעל שאם מודים ושניהם. 'לאשה לו להיות לקחתה'

  .תורה אסרה ליקוחין דרךש ,לוקה

שנאמר  מהוהסמיכוהו על , דרבנןאינה אסורה לכהן אלא מ חלוצה. ד
  .גרושה' ואשה'

ולמדו בגזירה שוה . לרבי יהודה גר פוסל את האשה לכהונה בביאתו. ה
  .ממצרי ראשון וחלל

 כשרה חדא ויום שנים שלש מבת פחותה גיורת יאיוח בן שמעון רביל. ו
וחכמים . עמהם היה פינחסו ,לכם החיו בנשים הטף וכל שנאמר ,לכהונה

  .ושפחות לעבדים לכם החיו מפרשים

ה ְוַאְלָמָנה'. ז ים ָלֶהם ִיְקחוּ  לֹא ּוְגרּוׁשָ י ְלָנׁשִ תּולֹת ִאם ּכִ ית ִמזֶַּרע ּבְ ָרֵאל ּבֵ ' ִיׂשְ
, והוא האב ,שיהיה עיקר הזרעצריך לרבי יהודה , )יחזקאל מד כב(



 

לרבי . פסולה לכהונה ,מישראל הֵאם גם אם, ל אם האב גראב ,מישראל
, מישראלהיא הֵאם שאם , אפילו מקצת זרע' מזרע'אליעזר בן יעקב 

, כשירה היתה הורתה בקדושהאם ש, לרבי יוסי מי שנזרעו בישראל. כשירה
, נזרעו בתוליה בישראלולרבי שמעון בן יוחאי ש. גיורת עצמה אסורההורק 

  .כשירה, אבל אם נתגיירה קודם שלש, שנעשית בת שלש לאחר הגירות
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ר ְוָהַאְלָמָנה. א ְהֶיה ֲאׁשֶ חוּ  'ִמּכֵֹהן' ַאְלָמָנה ּתִ  כהנים משאר מ"י). שם( ִיּקָ
 המשיאים מןשאם היא אלמנה , מפרש יהודה רביו. יקחו) שאינם כהן גדול(

  .נפסלה בביאתו לכהונה, אבל אם בעלה גר ,יקחו לכהונה

ומיום שחרב בית המקדש . הלכה כרבי יוסי שרק גיורת עצמה אסורה. ב
נהגו כהנים סלסול בעצמם כרבי אליעזר בן יעקב שלא לישא בת גר 

ואם , רב הונא פסק שאם בא לימלך מורים לו כרבי אליעזר בן יעקב. וגיורת
  .נשא אין מוציאין מידו כרבי יוסי

הֵאם שהיא  אם גם ואפילו ,נאמן אינו לתנא קמא, ממזר זה בני האומר. ג
שאין לו עדיין חזקת  שבמעיה עובר עלמעידה  ,נתעברהיודעת יותר ממי 

שנאמר בבכור , נאמנים יהודה רביול .נאמנים אינם ,הוא ממזרכשרות ש
  .יכירנו לאחרים' יכיר'

' יכיר'שנאמר , פי שניםכדי שיקבל , ם לומר על בנו שהוא בכורנאמן אד. ד
ואפילו בנכסים שנפלו לו לאחר מכן שאינו יכול להקנותם . יכירנו לאחרים

וגם אם נפלו לו נכסים , דבר שלא בא לעולם הואהרי ש, בשעת העדות לו
שאדם מקנה דבר שלא  יםלסובר גםכשהוא גוסס שאינו יכול להקנותם לו 

  . נאמן, בא לעולם
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