ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת קידושי

דפי עזר ללימוד ד היומי

19.04.04; 72b (  )צוה ה' ליעקב סביביו צריו74a ()אמר רבא הלכה כאבא שאול
 איכה פרק א פסוק יז: ֶ ִ ַל לְ נִ&ָ ה ֵ ינֵיה%"ְר
ָ  ֵ ְר ָה ִצוֹ ְ יָדֶ יהָ אֵ י ְמנַחֵ  לָ! צִ "ָ ה ה' לְ יַעֲ קֹב ְסבִ יבָ יו צָ ָריו הָ י ְָתה י.1
:אֵ ִרית י ְִ ָראֵ ל%ְ ה ע ֶֹה אֵ ת.ָ ַלָה א+ָ 'ָדוֹל וָ אֹ מַ ר אֲ הָ ! אֲ ֹדנָי ה- ְ ִה*ָבְ ִאי "פְ ל ְַטיָה" בֶ  ְ ָניָה מֵ ת וָ אֶ ֹ ל עַ ל ָ נַי וָ אֶ זְ עַ ק קוֹל+  וַ י ְִהי.2
ר וְ אֶ ת45 ַ וָ אֶ ְראֶ ה בְ ת ֹוכָ אֶ ת יַאֲ ַז ְניָה בֶ  ע%ה ִאי3ָ עַ ר עֶ ְ ִרי וַ חֲ ִמ3ַ ַ ְדמוֹנִ י הַ  ֹונֶה ָק ִדימָ ה וְ ִה*ֵה ְפֶ ַתח ה2ַ ַעַ ר ֵ ית ה' ה%ַ בֵ א א ִֹתי אֶ ל.ָ ַא אֹ ִתי ר"חַ ו1ָ .ִ ַ ו.3
 א, יחזקאל יא: ְָ ל ְַטיָה" בֶ  ְ ָניָה" ָ ֵרי הָ ע
ָ ה6 ֵ אֲ חֹ ֵריהֶ  אֶ ל הֵ יכַל ה' "פְ נֵיהֶ  קֵ ְדמָ ה וְ ה%ה ִאי3ָ ְ עֶ ְ ִרי וַ חֲ ִמ+ ַזְ ֵ ח6ִ ַימית וְ ִה*ֵה פֶ ַתח הֵ יכַל ה' ֵ י הָ א"לָ "בֵ י ה
ִ ִאֹתי אֶ ל חֲ צַ ר ֵ ית ה' הַ ְ נ
ִ  וַ ָבֵ א.4
 טז, יחזקאל ח:% ֶמ3ַ
ָ חֲ וִ יתֶ  קֵ ְדמָ ה ל.ַ %ְ ִמ
 מד, שמות יב:ז ֹיאכַל  ֹו8 ה אֹת ֹו.ָ ְ "מַ ל7 ֶָס+  ִמ ְקנַת% וְ כָל עֶ בֶ ד ִאי.5
 כה, יחזקאל לו:ֶ"לֵיכֶ אֲ טַ הֵ ר אֶ ְתכ9 ִ- ָל+"מ
ִ ֶ ְמאוֹתֵ יכ4ֹל ט+ ִמ.ֶ "טהַ ְר
ְ י עֲ לֵיכֶ מַ יִ ְטהו ִֹרי.ִ  וְ ז ַָר ְק.6
 ו, זכריה ט:י.ִ %ְ ִאוֹ ְ ל-ְ י.ִ &וֹד וְ ִהכְ ַר%ְ ַב מַ ְמזֵר ְ א%ָ
ַ  וְ י.7
 ג, דברי כג:'א יָבֹ א ל ֹו ִ ְקהַ ל ה: ירי
ִ ִ ֲַ &וֹר ע- 'א ָי ֹבא מַ ְמזֵר ִ ְקהַ ל ה: .8
 ד, דברי כג:ָא יָבֹ א לָהֶ  ִ ְקהַ ל ה' עַ ד ע ֹול: ירי
ִ ִ ֲַ &וֹר ע- 'בִ י ִ ְקהַ ל ה8ֹוֹנִי "מו6 ַא יָבֹ א ע: .9
 ט, דברי כג:'י יָבֹ א לָהֶ  ִ ְקהַ ל ה%י
ִ ִל%ְ ר יִ"ָ לְ ד" לָהֶ  &וֹר%ֶ ֲָ נִ י א.10
 טו, במדבר טו:'ֵר י ְִהיֶה לִ פְ נֵי ה-+ַ ֶכ+ָ ֶת ע ֹולָ לְ ֹדרֹתֵ יכ2ַ 4ָר ח- ֵַר ה-ה ;חַ ת ָלכֶ וְ ַל2ָ 4הָ ל ח2ָ ַ ה.11
 יז, דברי כא:ַ ט הַ ְ כ ָֹרה%ְ ית אֹ נ ֹו ל ֹו ִמ%א
ִ ִ י ה"א ֵר+ ָ צֵ א ל ֹו6ר ִי%ֶ ֲ ַניִ ְ כֹל א%ְ ִ יר ל ֶָתת ל ֹו ִ י+ַה י8"נ1ְ ִַ י אֶ ת הַ ְ כֹר ֶ  ה+.12
 יג,יחזקאל יא
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Continuation of Aggadic inquiry into the status of ( בבלvv. 1-5)
Observation about our  משנהwhich noted clear identifications of all  פסוליcoming from בבל
a
שמואל: authored by ר"מ, but  חכמיmaintain that all countries have חזקת כשרות
i
story:  אמימרpermitted a student to marry a girl from ( מחוזייתאoutside of )בבל
1
Challenge ()ר' אשי:  בתי מדרשof ר' כהנא,  ר' פפאand  ר' זבידdon’t have that reading of שמואל
2
Nonetheless: he heard it directly from an elder in נהרדעא, accepted it and allowed it based on חכמי
Future status of  ממזריand נתיני
a
 – ר' יוסיthey will ultimately become “purified” as per v. 6 – הלכה
b dissent:  – ר"מthey won’t (emphasis on end of v. 6) – v. 7 ( ר' יוסיreads it as per eschatological )תרגו
 גריas part of '( קהל הand forbidden from marrying  )ממזריor not
a
 – ר' יוסיa  גרmay marry a ממזרת
i
reason: 5 mentions of ( קהלvv. 8-10) – to ban  ממזריfrom  ישראלי, לויי,כהני, permit  ממזרתto  שתוקי & שתוקיto ישראל
1
explanation: v. 8 only bans ( ממזר ודאיnot a  )שתוקיand only from ( קהל ודאיnot from  קהל גרי[ )שתוקיnot ']קהל ה
b ר' יהודה: bans a  גרfrom marrying a ממזרת
i
reason: he reads one  קהלas including  – כהני ולוייone is extra to include קהל ה' = קהל גרי
ii alternatively: he agrees that  כהני ולוייare distinct; v. 11 equates גרי::ישראלי
1
counter ()ר' יוסי: the word  חוקהinterrupts (between  קהלand )ולגר הגר
c
Ruling:  עבד משוחרר וחלל, גרare allowed to marry כהנת
i
Supports:  – רבwho taught that  כשרותwere never banned from marrying פסולי
1
Story:  ר' זיראpublicized ruling that a  גרmay marry a ( ממזרתlike  )ר' יוסיin ( מחוזאcity with lots of – )גריpelted him
2
Story:  רבאtaught in  מחוזאthat a  גרmay marry a ( כהנתthey honored him)
(a) Then: he taught that a  גרmay marry a  – ממזרתthey said he had lost his earlier favor
(i) Response: he was giving them more choices (to their advantage – said to appease them)
(ii) Ruling:  גרmay marry ( כהנתnot banned from marrying  ;)פסוליmay marry )כר' יוסי( ממזרת
Analysis of ruling of ( שתוקיunknown father) and ( אסופיfoundling) as פסולי קהל:
a
רבא:  מה"תa  שתוקיis permitted – most are כשרי אצלה, and even if it’s a case of ( קבועshe went to him) –  ספקis ok (v. 8)
i
note: reason they forbad it - so that he wouldn’t marry his paternal sister
ii if so:  שתוקיshouldn’t be allowed to marry  – שתוקיתAnswer: unlikely that both  שתוקיare from the same father
1
Question: if so, he shoudn’t marry a ( בת שתוקיmay be his paternal sister) – answer: לא שכיח
iii Rather: it is a ( מעלה ביוחסיspecial consideration to maintain “family purity”)
b רבא:  מה"תan  אסופיis permitted (bastards aren’t abandoned; the woman claims its from her husband) same as above ()רוב
i
reason for ban: מעלה עשו ביוחסי
c
exceptions to אסופי: any circumstance where it’s clear that he was cared for and abandoned due to financial need etc.
i
note:  רבאadded that if he was taken from the שוק, parents aren’t trusted to claim him – unless during a famine
tangent ()ר' חסדא: 3 who are trusted immediately (after the questionable event) - אסופי, midwife (which born first) and נדה
a
חיה: believed which child is לוי/כה, ממזר/ – נתיonly if there’s no challenge (either of 2 עדי, or 1 [works if no )]חזקת כשרות
b additionally: seller is believed to testify which buyer bought from him;  דייbelieved to testify which he acquitted,
i
additional: 3 are believed to testify which is  – בכורmidwife (immediately), mother (7 days), father (forever – v. 12)
1
parallel: father believed to testify son is  חכמי ;ב>גרושהdisagree
( אבא שאולin  )משנהcalled " – שתוקי "בדוקיthat we check with the mother who the father is – stronger than (ר"ג )כתובות פ"א:
a
 – ר"גonly believed if there are רוב כשרי אצלה, according to אבא שאול, even if  רוב פסולי אצלה- הלכה כאבא שאול
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