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1

קידושי ד עד.
פנויה שנבעלה ואומרת שלכשר נבעלה מה דינה ומה די בתה לכהונה?

לרב גמליאל

מה דינה
כשרה לכהונה

לר' יהושע
לאבא שאול

פסולה לכהונה
כשרה לכהונה

קידושי ד עד:

לרשב"י
לחכמי

מה די בתה
לר' יוחנ :כשרה לכהונה
1
לר' אלעזר :פסולה לכהונה
פסולה לכהונה
2
כשרה לכהונה

נשי דלהל הא מותרות להנשא לכהונה?
גיורת פחותה מבת ג' שני
מותרת
אסורה

לראב"י
לר' יוסי

בת גר שנשא גיורת
אסורה
מורת

בת חלל הא מותרת להנשא לכהונה?

לחכמי
לר' דוסתאי ב יהודה

כשהחלל נשא בת ישראל
אסורה
3
מותרת

כשהחלל נשא חללה
אסורה
אסורה

מאיזה איסורי הולד ממזר?

לר' עקיבא
לשמעו התימני
לר' יהושע

חייבי לאוי
הוי ממזר
לא הוי ממזר
לא הוי ממזר

חייבי כריתות
הוי ממזר
הוי ממזר
לא הוי ממזר

חייבי מיתות ב"ד
הוי ממזר
הוי ממזר
הוי ממזר

 1דדוקא היא יש לה חזקת כשרות ,אבל בתה לא היה לה חזקת כשרות מעול ולכ היא פסולה.
 2ומבואר בגמ' שאליבא דמ"ד דרב גמליאל פוסל בבתה ,א"כ אבא שאול שהיה קורא "לשתוקי בדוקי" 
פירושו שבודקי את אמו ואומרת "לכשר נבעלתי" ,בא להקל יותר ולהכשיר ג את הולד .ולמ"ד דס"ל
דלדברי המכשיר בה מכשיר ג בבתה ,א"כ אבא שאול לא מחדש יותר בדי זה כלו ,ולכ מבארת הגמ'
שבא אבא שאול לומר דלא רק ש ב"היתה מעוברת" שרוב כשרי אצלה )דהיא פנויה ורוב העיר
משיאי לכהונה(  שנאמנת ,אלא אפי' כא בארוסה שעיברה  שרוב פסולי אצלה )מלבד הארוס( ,היא
נאמנת להכשיר בי בה ובי בתה ולומר שהוא מ הארוס.
 3דס"ל דבנות ישראל ה מקוה טהרה לחללי ,ובת מותרת לכהונה.
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קידושי ד עד:

2

הא גרי דלהל מותרי לבוא בפסולי קהל?

לתנא דהמשנה הקודמת
לתנא קמא דמתניתי דהוא ר' יהודה

2

גרי המותרי להנשא לישראל גר עמוני וגר מואבי
1
מותרי
מותרי
אסורי

 1דס"ל שה מותרי ג בישראל וג בממזרי ,ד"קהל גרי לא איקרי קהל" ,ולכ שנה )לעיל
ד סט (.גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי  כול מותרי לבא זה בזה.
 2כ העמידה הגמ' לבסו דהתנא דרישא דמתניתי הוא ר' יהודה ,וה"ק :כל האסורי לבא
בקהל ,ומאי ניהו ,גר עמוני ומואבי  מותרי לבא זה בזה .ואל תקשה דא"כ למה "ר' יהודה
אוסר" )דהרי אלו ודאי לא איקרי קהל דהרי עמוני ומואבי אסורי לבוא בקלה( ,דה"ק :אע"פ
שרבי יהודה אוסר גר בממזרת ,הני מילי גר דראוי לבא בקהל ,אבל גר עמוני ומואבי דאי ראוי
לבא בקהל  לא ,ע"כ .ופירש"י דכל משנתנו כולה חד תנא היא.

