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74a ('משנה ג) � 75a (וספק ספיקא לקולא)  

 ג פסוק כג פרק דברי�: ה' ִ�ְקַהל לוֹ  ָיֹבא �א ֲעִ�יִרי �ֹור ַ�� ה' ִ�ְקַהל ַמְמֵזר ָיֹבאָיֹבאָיֹבאָיֹבא    �א�א�א�א .1

 ט-ח פסוק כג פרק דברי�: ה' ִ�ְקַהל ָלֶה� ָיֹבא ְ,ִליִ,יְ,ִליִ,יְ,ִליִ,יְ,ִליִ,י    �ֹור�ֹור�ֹור�ֹור    ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�ָלֶה�    ִיָ)ְלד)ִיָ)ְלד)ִיָ)ְלד)ִיָ)ְלד)    ֲאֶ,רֲאֶ,רֲאֶ,רֲאֶ,ר    ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני�ָ�ִני� :ְב*ְרצוֹ  ָהִייתָ  ֵגר ִ$י ִמְצִרי ְתַתֵעב �א   ה)א 'ִחי% ִ$י ֲאֹדִמי ְתַתֵעב �א .2

  

 

I Accessibility of פסולי קהל to each other 

a ת"ק – permissible 

b ר' יהודה – forbidden 

c ר"א – only וודאי בוודאי are permitted 

i definition of ספקות (who are banned): שתוקי, אסופי and כותי (Samaritan) 

d meaning of rule (ת"ק)  

i possibility #1: (#7-10) ממזר, נתי1, שתוקי ואסופי – rejected: 

1 already taught: 'משנה א 

2 additionally: ר' יהודה dissents – cannot disagree about ספק and וודאי marrying, since ר"א’s opposition is to that 

ii cannot mean: in re: תגר בממזר   - since that isn’t mentioned  

iii rather (interpretation #1 -  רב יהודה):  means “all who may not enter קהל כהונה may marry each other” 

1 including: girl younger than 3 who converts  - contra רשב"י who permits such a גיורת for כהונה 

(a) challenge: why not set it up as including a גיורת who’s older than 3 and include all?  

(b) Answer: position is self-defeating �less than 3, who may marry 1כה (as per רשב"י) may not marry each other? 

(i) defeated: less than 3, who may marry 1(רשב"י) כה may also marry each other! 

(c) Additional challenge: rule isn’t without exceptions – אלמנה, גרושה, זונה, חללה may not marry 1כה nor פסולי קהל 

(i) additionally: implication is that if they are מותר לבוא בקהל כהונה they may not marry each other 

(ii) explication: גר may marry כהנת but may also marry ממזרת 

iv rather (interpretation #2 – ר' נת1 בר אושעיא) – anyone whose daughter may not marry a 1כה may marry each other 

1 including: a גר who married a גיורת (as per ראב"י who prohibits בת גרי� לכהונה)  

2 challenge: if a חלל marries בת ישראל, daughter may not marry 1כה, yet they may not marry פסולי קהל 

(a) answer: follows ר' דוסתאי (in re: בת חללה may marry 1כה)  

3 challenge: � may marry 1כה, may not marry פסולי קהל – but בת גר וישראלית may marry 1כה and may marry פסולי קהל 

v rather (interperation #3 -  רבה בר אבוה): ת"ק and ודהר' יה  disagree about extending ממזרות to חייבי כריתות or only חייבי מב"ד 

1 challenge: already taught (משנה יבמות ד:יג – v. 1)  

vi rather (interpretation #4  רבא- ): ת"ק/ר"י disagree (?) about גר עמוני ומואבי 

 they may marry each other – ת"ק 1

  (אסור לבוא בקהל who is) גר עמוני that doesn’t apply to ,גר בממזרת doesn’t disagree; although he forbids – ר' יהודה 2

II ברייתא regarding effect of ביאת פסולי קהל בבת ישראל 

a ת"ק – any of them (עמוני, מואבי, מצרי, אדומי,כותי נתי1, חלל וממזר) who have ביאה with a בת ישראל – render her סולה לכהונהפ  

i source: from אלמנה לכה"ג – the ביאה is forbidden � she is מצרי שני � חללה renders בת ישראל a חללה 

b ר' יוסי – only if the child of such a union would be פסולה לכהונה is the woman rendered פסולה 

i source: from אלמנה לכה"ג – the child is a חלל � she is a מצרי שני � חללה doesn’t render בת ישראל a חללה (as per v. 2) 

ii however: � גר עמוני ומואבי do render her פסולה 

c רשב"ג – if you may marry his daughter, you may marry his widow (� גר עמוני doesn’t render her פסול)  

i source: from אלמנה לכה"ג – all of the children are גר עמוני � חללי� only makes males פסול  

d note (ר' חסדא): all (ת"ק, ר' יוסי, רשב"ג) agree that אלמנת עיסה is פסולה לכהונה 

i Explanation: an אלמנה of a 1כה who was, perhaps, a חלל (was 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"ב is permitted, as she is a ספק ספיקא 

 חלל if her husband was a :ספק 1

 ספק ספיקא � her status is derived from his, not inherent to her :ספק 2


