
 

  
  

  
  

    למסקנאה "קידושין דף ע                          
  
  

  )א"ו ע"במשנה דף ע(עד סופה הסוגיא העוסקת בענין הכותים כל את דף זה שילבנו ב

  
   א"עה "ע דף   

  

 תשע בן ,וממזר חלל ,ונתין כותי ,ואדומי מצרי ,מואביו עמוני גר. א

 כל לרבי יוסי .הפסלו, ישראל בתו לויה כהנת על שבאאחד  ויום שנים

 .פוסל אינו, כגון מצרי שני פסול זרעו איןאבל אם . פוסל ,פסול שזרעו

 אבל עמוני ומואבי, רק אם בתו פסולה פוסל גמליאל בן שמעון רבןל

  .אלמנתו אתה נושא', ולא עמונית' עמוני'שנאמר , שבתו מותרת

לתנא , לכהונהאותה בביאתו  שפוסל באלמנה גדול כהןמ למדוהו

ולרבי יוסי כל שזרעו , כאלמנה לכהן גדול בעבירה שביאתוכל קמא 

  ).גם הבנות(שכל זרעו פסול כל ג "ולרשב, פסול

שהרי , לדברי הכל לכהונה פסולה, ספק חללשבעלה , עיסה אלמנת. ב

, שבעלה ספק', ספק ספיקא'משום  לכהונה שכשירהא "וי. בתו אסורה

  .והיא נפסלת מכוחו

שספק  כרבי אליעזר סקשפ, בממזרת אסוררב ל ,שעיברה ארוסה. ג

שספק פסול שפסק , מותרשמואל לו .וודאיאסור לינשא עם הפסול 

  .פסול מותר בוודאי

ופירושו שמשתקים אותו ', הולד שתוקי'א ששמואל מוסיף ש"י. ד

ואם אומרת לכשר , שבודקין את אמו מ"וי. מנכסי אביו אפילו אם תפס

  . ה שרוב פסולים אצלהואפילו בארוס, נבעלתי נאמנת כרבן גמליאל



 

  

שמא יאמרו , אסור ואילך מכאן ,בממזרת מותר דורות עשרה עד גר. ה

 כוכבים עבודת שם שישתקע עד אומרים ויש. ישראל נושא ממזרת

 .ממנו

  

   ב"ע ה"ע דף 
  

, ממזר הולד לרבי עקיבא, ישראל בת על הבא ועבד כוכבים עובד. א
האשה נפסלה שקל וחומר  ,ומאחר שהולד ממזר .כדין בני חייב לאוין
אבל נפסלה , ולרבי ישמעאל אין הולד ממזר. לכהונה בביאה זו

  .לכהונה

 שנטמעובכתוב  האמורים כהניםבו כותיםענין הבשיטות יש  שלש. ב
, פסולים כהנים בהם נטמעוו ,הן אריות גירי, לרבי ישמעאל) א: בהם

 בהן נטמעוו ,הן אמת גירי עקיבא רביל) ב. ומשום כך פסלו אותם
ופוטרים , הארוסות את מייבמים שהיו מפני ואסרו אותם, כשרים כהנים

רק , לאיש זר' החוצה'שהיו דורשים , את הנשואות לשוק בלא חליצה
והבנים . לא תהיה לאיש זר, כלומר שלא נישאה עדיין' חוצה'מי שהיא 

אינם לרבי אליעזר ) ג. הם בני חייבי לאויןכי , ממזרים לרבי עקיבא
, כותי לא ישא כותיתגם ולשיטתו , ם בתורת גיטין וקידושיןבקיאי

 והשני ,אבותיו בנישואי פסול אירע שלא הבקיאין מן אחד מאש
 שנתקדשה ,אבותיו בקידושי איש אשת ספק ואירע ,בקיאין משאינן

א שממזר מאחותו "וי .לאחר ונשאת קדושין שאינם ואמרו ,לאחר
  .ד ושפחה נתערבו בהםא שעב"וי, וממזר מאשת אח נתערב בהם
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  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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