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נט.
תניתוה:א"ל:[שמואל]¿

נתארמלו או נתגרשו ־ מן הנשואין פסולות, מן האירוסין כשרותִ [תנן]▀¿◊נט.

^◊נט.
אמר ליה:[רבי חייא בר 

יוסף]

לשוויה חללה לא קמיבעיא לי דביאה היא דמשוויה חללה, כי קמיבעיא לי ־ (ויקרא כ"א) והוא אשה 

בבתוליה יקח, מאי? קיחה דקדושין בעינן, או קיחה דנישואין בעינן?

הא נמי תניתוה:אמר ליה:[שמואל]¿נט.

אירס את האלמנה ונתמנה להיות כהן גדול ־ יכנוסִ [תנן]▀¿◊נט.

שאני התם, דכתיב: (ויקרא כ"א) יקח אשה.!◊נט.

הכא נמי כתיב: אשהִ ¿נט.

אחת ולא שתים.!נט.

ומה ראית?¿נט.

הא אישתני גופה, והא לא אישתני גופה.!נט.

נט.
מ

כהן גדול לא ישא אלמנה, בין אלמנה מן האירוסין, בין אלמנה מן הנישואין.▀

ולא ישא את הבוגרת[רבי מאיר]♦▀נט.

מכשירין בבוגרת.ר' אלעזר ור' שמעון:♦▀נט.

ולא ישא את מוכת עץ.[ר' אלעזר ור' שמעון]▀נט.

(ויקרא כ"א) אלמנה לא יקח ־ בין אלמנה מן האירוסין, בין אלמנה מן הנישואין.תנו רבנן:▀◊נט.

פשיטאִ ¿נט.

מהו דתימא לילף אלמנה אלמנה מתמר, מה להלן מן הנישואין, אף כאן מן הנישואין, קמ"ל.!◊נט.

ואימא הכי נמיִ ¿נט.

!◊נט.
דומיא דגרושה, מה גרושה ־ בין מן הנישואין בין מן האירוסין, אף אלמנה ־ בין מן האירוסין בין מן 

הנישואין.

ולא ישא את הבוגרת.▀>נט.

והוא אשה בבתוליה יקח ־ פרט לבוגרת שכלו לה בתוליה, דברי ר' מאירתנו רבנן:[רבי מאיר]♦▀◊נט.

מכשירין בבוגרת.רבי אלעזר ורבי שמעון:♦▀◊נט.

במאי קא מיפלגי?^נט.

רבי מאיר סבר:♦!נט.
בתולה ־ אפילו מקצת בתולים משמע, בתוליה ־ עד דאיכא כל הבתולים, בבתוליה ־ בכדרכה אין, שלא 

 ֹ כדרכה לא

♦!◊נט.
רבי אלעזר ורבי שמעון 

סברי:

בתולה ־ בתולה שלימה משמע, בתוליה ־ ואפי' מקצת בתולים, בבתוליה ־ עד שיהיו כל בתוליה קיימין, 

בין בכדרכה, בין שלא כדרכה.

נבעלה שלא כדרכה ־ פסולה לכהונה.רב יהודה אמר רב:▀◊נט.

ֹ מתיב רבא:▀¿◊נט. (דברים כ"ב) ולו תהיה לאשה ־ באשה הראויה לו, פרט לאלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט

היכי דמי?^¿נט.

אלימא בכדרכה!¿נט.

מאי איריא משום אלמנה? תיפוק ליה משום דהויא לה בעולהִ ¿¿נט.

אלא לאו שלא כדרכה, ומשום אלמנה אין, משום בעולה לאִ ¿◊נט.
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נט:
הא מני ר' מאיר היא, ורב דאמר כר' אלעזר.!◊

אי כרבי אלעזר, מאי איריא משום בעולה? תיפוק ליה דהויא לה זונה¿נט:

פנוי הבא על הפנויה שלא לשם אישות ־ עשאה זונהִ דהא א"ר אלעזר:▀¿◊נט:

כגון שנבעלה לבהמה, דהתם משום בעולה איכא, משום זונה ליכא.רב יוסף:!◊נט:

ממה נפשך? אי בעולה הויא, זונה נמי הויִא ואי זונה לא הויא, בעולה נמי לא הויאִ אמר ליה אביי:¿◊נט:

וכי תימא, מידי דהויא אמוכת עץ שלא כדרכה!נט:

אם כן, אין לך אשה שכשרה לכהונה, שלא נעשית מוכת עץ על ידי צרורִ ¿נט:

בממאנת.אלא אמר רבי זירא:!נט:

נבעלה לבהמה ־ כשרה לכהונה.רב שימי בר חייא:▀נט:

נבעלה למי שאינו איש, אע"פ שבסקילה ־ כשרה לכהונה.תניא נמי הכי:▀נט:

מעשה בריבה אחת בהיתלו שהיתה מכבדת את הבית, ורבעה כלב כופרי מאחריה, והכשירה רבי לכהונה.כי אתא רב דימי אמר:Оנט:

ולכהן גדול.שמואל:Оנט:

בימי רבי כהן גדול מי הוה?¿נט:

אלא ראויה לכהן גדול.Оנט:

מנא הא מילתא דאמור רבנן אין זנות לבהמה? דכתיב: (דברים כ"ג) לא תביא אתנן זונה ומחיר כלברבא מפרזקיא לרב אשי:▀◊נט:

אתנן כלב ומחיר זונה ־ מותרין, שנאמר: (דברים כ"ג) גם שניהם, שנים ולא ארבעה.ותנן:▀▀◊נט:

ֹ ת"ר:▀◊נט: אנוסת עצמו ומפותת עצמו לא ישא, ואם נשא ־ נשוי

אנוסת חבירו ומפותת חבירו לא ישא, ואם נשא ־ ר' אליעזר בן יעקב אומר: הולד חלל[ר' אליעזר בן יעקב]♦▀◊נט:

הולד כשר.חכמים:♦▀◊נט:

אם נשא ־ נשוי.▀◊>נט:

ומוציא בגט.רב הונא אמר רב:▀◊נט:

אם נשא ־ נשויִ ואלא הא דקתני:▀¿◊נט:

לומר, שאין משלם קנס במפותה.רב אחא בר יעקב:!◊נט:
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