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  יות)  (שð -    ות, ולא בלאות, והולד כשר, וכופין אותוðאין לה לא כתובה, ולא פירות, ולא מזו
 להוציא.  

   תין ולממזרðה לישראל, בת ישראל לðתיðה לכ"ג, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט, ממזרת וðאלמ -  
 יש להן כתובה.  

  
  ! " קידש"? ליתðי  ðשאמאי איריא דתðי  :1שי על מקרה  קו

אתי עשה ודוחה לא    -שה ולא תעשה, אבל קידש , דהוה ליה עðשאוכ"ת טעמא ד :1  תירוץ
  תעשה,  

  והא כולה פירקין עשה ולא תעשה הוא, ולא אתי עשה ודחי לא תעשה!   :דחייה
אסורות לאלו  -ב -  11מקרה ( משום דקבעי למיתðי סיפא כ"ג שðשא את האלמðה :2  תירוץ
  . ðשא שריא ליה, תðא ðמי רישא  -, דשוייה חללה, אבל קידש ðשא, דוקא )ולאלו

מותרות ליבמיהן ואסורות  -ב - 6מקרה (ואדתðי משום סיפא, ליתðי משום מציעתא  :קושי
  !  ש את האלמðה ויש לו אח כהן הדיוטכ"ג שקיד )  לבעליהן

,  ðשא, טעמא דחלל שðשא כשרה ) 2(מקרה  אלא משום בת בוקתא, דקבעי למיתðי :3  תירוץ
  .  ðשאשריא ליה, משום הכי קתðי   -דשוייה חללה, אבל קידש 

  
  ? ליתðי בתולה! אלמðהומאי איריא דקתðי  :1קושי על מקרה  עוד 

  וכי תימא, קסבר האי תðא ðישואין הראשוðים מפילין,   :1  ץתירו
  ðן ðישואין הראשוðים מפילין!  , ולא אמרי חלל שðשא כשרה  )2  (מקרה הרי :דחייה

כ"ג שðשא את האלמðה  : )11(מקרה  הא ודאי משום סיפא, משום דקבעי למיתðא סיפא :2ץ  תירו
  .  אלמðה, דוקא אלמðה, אבל בתולה חזיא ליה, משום הכי קתðי ויש לו אח כ"ג או כהן הדיוט

  
מצרי שðי  "מתקיף לה רב פפא, אם איתא להא דכי אתא רב דימי אמר ר' יוחðן:  :קושי על המשðה

  , לתðי ðמי:  "בðה שðי הוי -  שðשא מצרית ראשוðה

 "  ,ייהðה ושðים מראשוðייה, והיו לו בðה ואחת שðשא שתי מצריות, אחת ראשוðי שðמצרי ש 
o  סוב כי אורחייהוð מותרות לבעליהן ואסורות ליבמיהן,   -אי 
o  סובðמותרות ליבמיהן ואסורות לבעליהן -ואי איפוך ו"  , 

  גיורות,  - מותרות לאלו ולאלו 
  יות!   - אסורות לאלו ולאלוðאילו 

  תðא ושייר.   :תירוץ
  מאי שייר דהאי שייר?  :שאלה

  שייר פצוע דכא.   :תירוץ
  אי משום פצוע דכא לאו שיורא, דהא תðא ליה חייבי לאוין.   :קושי

  אטו חייבי לאוין מי לא קתðי והדר תðי? והא קתðי:   :1  תירוץ
o  הðשא אלמð1 (מקרה כהן הדיוט ש ( 
o  !שא כשרהð2 (מקרהוחלל ש( 



 

ההוא איצטריכא ליה לאשמועיðן כדרב יהודה אמר רב, דאמר רב   :דחייה
חלל   – 2מקרה (מר רב: לא הוזהרו כשרות להðשא לפסולין. יהודה א

  ) שðשא כשרה 
חלל שðשא  והא קתðי:  שחזר ושðה:של חייבי לאוים עוד מקרים  :2  תירוץ

    !)3, 2(מקרה  כשרה, וישראל שðשא בת ישראל ויש לו אח ממזר
הא ðמי לא מהדר מיתðא היא, דאשמועיðן לאו שאין שוה בכל,   דחייה:

  וקמשמע לן לאו השוה בכל.  
ישראל שðשא  הא קתðי:  שחזר ושðה:של חייבי לאוים עוד מקרים  :3  תירוץ

  )!  5, 4(מקרה  וממזר שðשא ממזרת ויש לו אח ישראלממזרת ויש לו אח ישראל,  
  

  אלא לאו שמע מיðה תðא ושייר, ש"מ.   :מסקðה
  


