
 

  

  

  

  
  

    למסקנאט "קידושין דף ס                          
 

  

   א"ע ט"ס דף   
  

 הולד לרבי יוסי, עבד וולדך חורין בת את הרי לשפחתו האומר. א
  .ולחכמים דבריו קיימים. לאדוניה תהיה וילדיה האשה שנאמר, כמותה

 הולדו, לכתחילה שפחהנושא ש ,ליטהר ממזר יכול לרבי טרפון. ב
 עבדהולד  אליעזר רביל .חורין בןהרי הוא  ,חררומששוכ ,כאמו בדע

, פ שהולכים אחר אמו"אעכי . הוא ממזרהרי שחררו מולאחר ש, ממזר
הולכים בעבד אחר אביו אין , ולרבי טרפון. אחר פסולוהולכים גם 

  .כדבריו והלכה. מעי בהמהבכולד במעי שפחה הוא שכי הולד  ,כלל

  

  הדרן עלך האומר למסקנא 

  

  

     פרק עשרה יוחסין למסקנא                                      
  

, םריג ,םחללי ,םישראלי ,םלויי ,םכהני :מבבל עלו יוחסים עשרה. א
 .שמכיר את אמו ולא אביו, שתוקי .נתינים, ממזרים ,עבדים משוחררים

  .שנאסף מן השוק ואינו מכיר את שניהם, ואסופי

 םחללי םישראלי םלויי ,בזה זה לבא מותרים םוישראלי םלויי םכהני .ב
ממזרים  ,משוחררים ,גרים .בזה זה לבא מותרים, גרים ומשוחררים

  .בזה זה לבא מותרים כולם ,ואסופי שתוקי ,םונתיני



 

 מכל גבוה ישראל וארץ ,ישראל ארץ מכל גבוה המקדש בית. ג
  .הארצות

  

  

   ב"עט "ס דף 

, בעל כרחם למבב העלה עזרא את עשרה היוחסים, רבאדברי ל .א
סולת 'ועשאה כ כל הפסולים שבהאת שהוציא עד משם לא עלה ו

א שגם "וי .עזרא כסולת נקיהלא עשאה ו, מאליהם עלוולאביי . 'נקיה
, מן הכללעזרא שהבדילם , סולת נקיהסובר שבבל היא כ אביי

  .ומעצמם עלו

, שמעורב בהם פסולי יוחסין ישראל לארץ עיסההן כ ארצותה כל. ב
 עיסה ישראל וארץ. משום הכהנים ישראל בודקים יוחסיםובני ארץ 

ם לארץ ישראל ה אותוגם לרבא שהעל. שעזרא הפרישם משם, לבבל
 .נתערבו בדור שלאחריו, מי הם בדורו והיו יודעים, בכח

תרומה לאכול  נחמיה התיר לכהנים שלא מצאו כתב ייחוס שלהם. ג
קדשים שלא ל אב .שכבר הוחזקו לאכול בבבללפי , בארץ ישראל

  .עד שיבוא משיח לא התיר להם, אכלו מבבל
כי בבבל היו אוכלים רק תרומת חוץ ', גדולה חזקה'ומכאן למדנו ש

ולא חשש  .ובארץ התיר להם תרומה דאורייתא, לארץ שהיא מדרבנן
. שהורע חזקתם במה שלא אכלו מן הקדשים, שיעלו אותם ליוחסין

כדי שלא , כמו שאכלו בבבל א שלא התיר להם רק תרומה דרבנן"וי
ליתן להם לא חשש ש ,'גדולה חזקה'פ כן "אעו. יעלו אותם ליוחסין

  .שמא יתנו להם גם תרומה דאורייתאבארץ תרומה דרבנן 
  

  
  omgmail.c@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, שגיאת כתיב, וח לנו על תיקון טעותוד

  .ואו בחלק ממנ בסיכום זה אין לעשות שימוש מסחרי
  לוי יצחק בן שרה סאשע
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