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   א"עו "ע דף   
  

אם לא היה  ,אחריה לבדוק צריךלרבי מאיר  ,כהנת אשה הנושא. א

 אבי אם ,אמה ואם אמה, שמנה שהן אמהות ארבעב פסולי יוחסים

 לויהואם היתה  .ואמה אביה אבי ואם ,ואמה אביה אם ,ואמה אמה

. שתים עשרההרי  ,לכל זוג אחתאם  עוד עליהן סיפיןמו ,וישראלית

אין צריך  באבותאבל  .והן שש עשרה, זוג אחתעוד א שמוסיף "וי

היה אחד  ואם, צים מביישים זה את זה ביוחסיןיכי אנשים נ, לבדוק

  .לדבר היה קול, מהם פסול

זהרו כשרות שלא הו, של הבעלהאשה אינה צריכה לבדוק באמהות . ב

  .ליםלינשא לפסו

, היה אחד מכל אלו אביה שאבי ומצא באמהות לבדוק התחיל. ג

 ,המזבח על שימש) א: ואין בודקין ממנו ולמעלה, בידוע שמיוחס הוא

לעבודה היו מייחסים כהנים ולוים ש, או עמד לשורר עם הלווים בדוכן

שהיו , של עשרים ושלשה סנהדריןנמנה בין ) ב. ולדוכן בלשכת הגזית

מיוחסין , שנאמר אצל משה ונשאו אתך, ם של יוחסיןמנוקין מכל מו

, צדקה גבאיהיה ) ד. היה דיין לדון דיני ממונות בירושלים) ג. כמותך

ואם היה לו , ואנשים נצים עמו, שיכול למשכן על הצדקה בערב שבת

שהיו , ציפורי של הישנה בערכי עדל חתום היה) ה. פסול יש קול לדבר



 

בין חיילות של  מוכתב היה) ו .לעדותמדקדקים לייחס את החותמים 

  .מסייעתן אבותם וזכות זכותן שתהא כדישהיו מיחסים אותם , בית דוד
  

   ב"עו "ע דף 

  

כי כל המשפחות בחזקת , לחכמים אין צריך לבדוק באמהות .א
  .צריך לבדוק אחריה, ואם קורא עליו ערער. כשרות הן עומדות

. אבל לא דיני נפשות. ואפילו ממזר, ממונות דיני לדון כשרים הכל. ב
   .דיני ממונותלובירושלים העמידו מיוחסים גם 

, ולא גרים אחיך מקרב אלא יהיה לא ,משים שאתה משימות כל. ג
 נקרא, מישראל אמו ואם. 'אחיך מקרב מלך עליך תשים שום'שנאמר 

יש אמוראים שהיו מתעסקים לכבד את הגרים ולהושיבם  .אחיך מקרב
אבל בארץ ישראל לא היו ממנים אותם אפילו לפקח על . בשררה
  .על הסדר בהשקאת השדותגם ובנהרדעא לא העמידו אותם , המדות

שיודע להפך חכם כזה יארח , המארח באכסניא שלו תלמיד חכם. ד
והיפך , רב אדא בר אהבהמו גר אחד שהיה מארח את כ .בזכותו

לפי שהיתה אמו  ,העיר בזכותו שיוכל לעסוק בצרכים הגשמיים של
  . מישראל

 מסתפריםו ,היו תואר יפת בני וכולם ,לדוד היו ילדים מאות ארבע. ה

 בראשי מהלכיםו ,זהב של בקרוניות יושביםו ,בלורית ומגדלים קומי

לא היו הולכים אלא ו .דוד בית של אגרופים בעלי הן והן ,גייסות

  .לא הלכו אלא מיוחסים מלחמההלעריכת  אבל, לאיים
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