
  קידושין סז
 ואין קידושין שיש מקום כל

  עבירה
 לויה כהנת זו? זו ואיזה  הזכר אחר הולך הולד

 לוי לכהן שנשאו וישראלית
  .וישראל

 ויש קידושין שיש מקום וכל
  עבירה

, גדול לכהן אלמנה זו? זו ואיזה  הפגום אחר הולך הולד
, הדיוט לכהן וחלוצה גרושה
 בת, לישראל ונתינה ממזרת
  .ולנתין לממזר ישראל

 קידושין עליו לה שאין מי וכל
  קידושין אחרים על לה יש אבל

 מכל אחת על הבא זה? זה ואיזה  ממזר הולד
  שבתורה העריות

 על ולא עליו לא לה שאין מי וכל
  קידושין אחרים

  ונכרית שפחה ולד זה? זה ואיזה  כמותה הולד
  

 הולך הולד - עבירה ואין קידושין שיש מקום דכל, הוא כללא: יוחנן לרבי שמעון רבי ליה אמר: 1 קושי  . קידושין שיש מקום כל
 שנשא גר: דתניא! הפגום אחר הולך הולד, עבירה ואין קידושין דיש, ממזרת שנשא גר הרי? הזכר אחר

  ! וניתנייה קושי:  . הפגום אחר הולך הולד - עבירה ויש קידושין ויש, ממזרת ישא לא גר: דאמר, היא יהודה' ר מתניתין? היא יוסי' ר' מתני סברת מי: ליה אמר: 1 תירוץ  ! יוסי רבי דברי, ממזר הולד - ממזרת
  . לאתויי דסיפא מקום כל תנאתירוץ: 

  . למעוטי זו איזו ותנא, היא יוסי רבי לעולם: אימא ואיבעית :2תירוץ 
  . ל"ס יהודה' ר בן דוסתאי' כר, קשיא לא הא: תירוץ  ! הזכר אחר הולד הולך, עבירה ואין קידושין דיש, ישראל בת שנשא חלל והרי? לא ותו זו ואיזו: קושי

  ! הזכר אחר הולך הולד, עבירה ואין קידושין דיש, חללה שנשא ישראל והרי? לא ותו זו ואיזו :עוד קושי
  ? חזיא מי לכהן וחללה, וישראל לוי לכהן שנשאת וחללה וישראלית ולויה כהנת? ניתני היכי, לה מתני דלא משום :תירוץ  ! בהדיא וניתנייה :קושי  . לאתויי דרישא מקום כל תנא: תירוץ
: יוחנן רבי אמר חנה בר בר רבה' דאמ, חנה בר בר דרבה והאיכא? לא ותו זו ואיזו :עוד קושי   ! הוי שלישי בנה - ראשונה מצרית שנשא שני מצרי

  . לאתויי דרישא מקום כל תנא :תירוץ
  ! שבשניהם הפגום אחר הלך - נתגיירו, הזכר אחר הלך באומות: יוחנן רבי אמר רבין אתא דכי והאיכא: עוד קושי  . למעוטי זו איזו תנא! הוי שני: דאמר, דימי ולרב: עוד דבר

  . למעוטי זו איזו תנא: תירוץ
  לפי ר' יוסי  לפי ר' יהודה  

  דרישא כל מקום
  בנה שלישי (זכר) ראשונה מצרית שנשא שני מצרילרבה בר בר חנה:    ישראל שנשא חללה

  דרישא איזו זו
  ! שבשניהם הפגום אחר הלך - נתגיירו, הזכר אחר הלך באומות: יוחנן רבי אמר רביןל  בנה שני (נקבה) ראשונה מצרית שנשא שני מצרילרב דימי:     

  !שבשניהם הפגום אחר הלך - נתגיירו, הזכר אחר הלך באומות: יוחנן רבי אמר רביןל  בנה שני (נקבה) ראשונה מצרית שנשא שני מצרילרב דימי:      ר שנשא ממזרתג
  דסיפא כל מקום

  ??  גר שנשא ממזרת
  דסיפא איזו זו

??    
          

  הפגום אחר הולך הולד  עבירה ויש קידושין שיש מקום וכל  סיפא  הזכר אחר הולך הולד  עבירה ואין קידושין שיש מקום כל  רישא


