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Accessibility of  פסולי קהלto each other
a
 – ת"קpermissible
b  – ר' יהודהforbidden
c
 – ר"אonly  וודאי בוודאיare permitted
i
definition of ( ספקותwho are banned):  אסופי, שתוקיand ( כותיSamaritan)
d meaning of rule ()ת"ק
i
possibility #1:  שתוקי ואסופי,1 נתי,( ממזר#7-10) – rejected:
1
already taught: 'משנה א
2
additionally:  ר' יהודהdissents – cannot disagree about  ספקand  וודאיmarrying, since ’ר"אs opposition is to that
ii cannot mean: in re:  גר בממזרת- since that isn’t mentioned
iii rather (interpretation #1 - )רב יהודה: means “all who may not enter  קהל כהונהmay marry each other”
1
including: girl younger than 3 who converts - contra  רשב"יwho permits such a  גיורתfor כהונה
(a) challenge: why not set it up as including a  גיורתwho’s older than 3 and include all?
(b) Answer: position is self-defeating less than 3, who may marry 1( כהas per  )רשב"יmay not marry each other?
(i) defeated: less than 3, who may marry 1 )רשב"י( כהmay also marry each other!
(c) Additional challenge: rule isn’t without exceptions –  חללה, זונה, גרושה, אלמנהmay not marry 1 כהnor פסולי קהל
(i) additionally: implication is that if they are  מותר לבוא בקהל כהונהthey may not marry each other
(ii) explication:  גרmay marry  כהנתbut may also marry ממזרת
iv rather (interpretation #2 –  בר אושעיא1 – )ר' נתanyone whose daughter may not marry a 1 כהmay marry each other
1
including: a  גרwho married a ( גיורתas per  ראב"יwho prohibits )בת גרי לכהונה
2
challenge: if a  חללmarries בת ישראל, daughter may not marry 1כה, yet they may not marry פסולי קהל
(a) answer: follows ( ר' דוסתאיin re:  בת חללהmay marry 1)כה
3
challenge:  may marry 1כה, may not marry  – פסולי קהלbut  בת גר וישראליתmay marry 1 כהand may marry פסולי קהל
v rather (interperation #3 - )רבה בר אבוה:  ת"קand  ר' יהודהdisagree about extending  ממזרותto  חייבי כריתותor only חייבי מב"ד
1
challenge: already taught (יג: – משנה יבמות דv. 1)
vi rather (interpretation #4 - )רבא: ר"י/ ת"קdisagree (?) about גר עמוני ומואבי
1
 – ת"קthey may marry each other
2
 – ר' יהודהdoesn’t disagree; although he forbids גר בממזרת, that doesn’t apply to ( גר עמוניwho is )אסור לבוא בקהל
 ברייתאregarding effect of ביאת פסולי קהל בבת ישראל
a
 – ת"קany of them ( חלל וממזר,1כותי נתי, אדומי, מצרי, מואבי, )עמוניwho have  ביאהwith a  – בת ישראלrender her פסולה לכהונה
i
source: from  – אלמנה לכה"גthe  ביאהis forbidden  she is  מצרי שני  חללהrenders  בת ישראלa חללה
b  – ר' יוסיonly if the child of such a union would be  פסולה לכהונהis the woman rendered פסולה
i
source: from  – אלמנה לכה"גthe child is a   חללshe is a  מצרי שני  חללהdoesn’t render  בת ישראלa ( חללהas per v. 2)
ii however:   גר עמוני ומואביdo render her פסולה
c
 – רשב"גif you may marry his daughter, you may marry his widow (  גר עמוניdoesn’t render her )פסול
i
source: from  – אלמנה לכה"גall of the children are  גר עמוני  חלליonly makes males פסול
d note ()ר' חסדא: all ( רשב"ג, ר' יוסי, )ת"קagree that  אלמנת עיסהis פסולה לכהונה
i
Explanation: an  אלמנהof a 1 כהwho was, perhaps, a ( חללwas mixed with others) is an אלמנת עיסה
ii Proof: even רשב"ג, who is most lenient, rules that if you may marry his daughter, you may marry his widow
1
And: since you may not marry his daughter ()בת אלמנת עיסה, she herself is פסולה לכהונה
iii Contra:  אלמנת עיסה – ר' יהושע ור' יהודה ב"בis permitted, as she is a ספק ספיקא
1
ספק: if her husband was a חלל
2
ספק: her status is derived from his, not inherent to her  ספק ספיקא
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