בס"ד

יבמות סח
בן ט' שנים ויום אחד ,גר עמוני ,ומואבי ,מצרי ,ואדומי ,כותי ,נתין ,חלל ,וממזר שבאו על כהנת ,לויה ,וישראלית ,פסלן.
רבי יוסי אומר :כל שזרעו פסול פוסל ,כל שאין זרעו פסול אינו פוסל.
רשב"ג אומר :כל שאתה נושא בתו אתה נושא אלמנתו ,וכל שאין אתה נושא בתו אי אתה נושא אלמנתו.

רּוׁשה וְ ז ֶַרע
י וְ כָל זָר ֹלא יֹאכַל קֹ דֶ ׁש יא וְ כֹהֵ ן כִ י י ְִקנֶה נֶפֶ ׁש ִקנְ יַן יב ּובַ ת כֹהֵ ן כִ י ִת ְהיֶה יג ּובַ ת כֹהֵ ן כִ י ִת ְהיֶה ַאלְ ָמנָה ּוגְ ָ
עּוריהָ
ָאביהָ כִ נְ ֶ
רּומת אֵ ין לָּה וְ ָׁשבָ ה אֶ ל ּבֵ ית ִ
ּתו ַֹׁשב כֹהֵ ן וְ ָשכִ יר ֹלא כ ְַסּפ ֹו הּוא יֹאכַל ּב ֹו וִ ילִ יד ּבֵ ית ֹו לְ ִאיׁש זָר ִהוא ִּב ְת ַ
ָאביהָ ּתֹאכֵל וְ כָל זָר ֹלא יֹאכַל ּב ֹו:
ִמלֶחֶ ם ִ
הַ קֳּ ָד ִׁשים ֹלא תֹאכֵל:
הֵ ם יֹאכְ לּו בְ ל ְַחמ ֹו:
יֹאכַל קֹ דֶ ׁש:

פסולים שבאו על כהנת ,לויה ,וישראלית פסלוה מתרומה ומכהונה:
מנא הני מילי?
פסוק יב

ובת כהן כי תהי' לאיש זר – שנבעלה לאיש זר לה

איסור כהנת בתרומה
כהנת שנישאה לזר

פסוק יג

ושבה אל בית אביה וגו' – מכלל דמעיקרא לא אכלה

כהנת לזר ללאו

פסוק י

וכל זר לא יאכל קדש

כהנת לזר ללאו – למסקנא

פסוק יג

וכל זר לא יאכל בו

היתר תרומה באנינות

פסוק יג

וכל זר לא יאכל בו

אינה חוזרת לחזה ושוק

פסוק יב

הוא בתרומת הקדשים לא תאכל

פסוק יב

ובת איש כהן כי תהי' וגו'

איסור לוי' וישראלית בתרומה

ק"ו מגרושה שמותרת בתרומה ואסורה לכהן (גילוי מילתא)

איסור כהונה (לישא אותן)
האיסור גם בחייבי לאוין

פסוק יב

ובת כהן כי תהי' לאיש זר – דשייך בה הוי' דקידושין

האיסור גם בנכרי ועבד וכריתות

פסוק יג

ובת כהן כי תהי' אלמנה וגרושה – מי שיש לו אלמנות וגירושין בה

לר"ע איסור בתרומה – כשיש לה זרע

פסוק יג

אלמנה – אף שהיא מותר לכהונה אסורה בתרומה אם יש לה זרע

לר"ע היתר בתרומה – כשזרע אין לה

פסוק יג

וגרושה – אף שהיא פסולה לכהונה חוזרת לבית אביה

פסוק יב

ובת כהן כי תהי' לאיש זר – מי שזר אצלה מעיקרא

מיעוט במחזיר גרושתו

