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אתכֶם
ֹאָבי ִבּ ְקהַ ל ה' גַּם דּוֹר עֲ ִשׂ ִירי א יָבֹ א לָהֶ ם ִבּ ְקהַ ל ה' עַ ד ע ֹולָם :עַ ל ְדּבַ ר אֲ ֶשׁר א ִק ְדּמוּ אֶ ְתכֶם בַּ לֶּחֶ ם וּבַ ַמּיִם בַּ ֶדּ ֶר ְבּצֵ ְ
א יָבֹ א עַ מּוֹנִ י וּמו ִ
ִמ ִמּ ְצ ָריִם וַ אֲ ֶשׁר ָשׂכַר עָ לֶי אֶ ת ִבּלְ עָ ם בֶּ ן ְבּעוֹר ִמ ְפּתוֹר אֲ ַרם נַהֲ ַריִם לְ ַקלְ ֶל ָךּ :וְ א אָבָ ה ה' אֱ הֶ י לִ ְשׁמֹ עַ אֶ ל ִבּלְ עָ ם וַ יַּהֲ פֹ ה' אֱ הֶ י לְּ אֶ ת הַ ְקּ ָללָה
לִ ְב ָרכָה כִּ י אֲ הֵ ְב ה' אֱ הֶ י  :א ִת ְדרֹשׁ ְשׁ ָמם וְ טֹבָ ָתם כָּל יָמֶ י לְ ע ֹולָם :דברים כג:ד-ז
אַרצ ֹו :בָּ נִ ים אֲ ֶשׁר יִוָּ לְ דוּ לָהֶ ם דּוֹר ְשׁלִ ִ
ִית ְב ְ
אָחי הוּא ס א ְת ַתעֵ ב ִמ ְצ ִרי כִּ י גֵר הָ י ָ
א ְת ַתעֵ ב אֲ ד ִֹמי כִּ י ִ
ישׁי יָבֹ א לָהֶ ם בִּ ְקהַ ל ה':שם ח-ט
אַבנֵר ַשׂר הַ צָּ בָ א בֶּ ן ִמי זֶה הַ נַּעַ ר אַבְ נֵר וַ יֹּאמֶ ר ְ
אָמר אֶ ל ְ
וְ כִ ְראוֹת ָשׁאוּל אֶ ת ָדּוִ ד יֹצֵ א לִ ְק ַראת הַ ְפּלִ ְשׁ ִתּי ַ
אַבנֵר חֵ י נ ְַפ ְשׁ הַ מֶּ ֶל ִאם י ָָד ְע ִתּי :ש"ב יז:נה
שׂא כֵלִ ים :שמואל א פרק טז פסוק כא
וַ יָּבֹ א ָדוִ ד אֶ ל ָשׁאוּל וַ יַּעֲ מֹ ד לְ פָ נָיו וַ יֶּאֱהָ בֵ הוּ ְמאֹד וַ י ְִהי ל ֹו נֹ ֵ
וּשׁמ ֹו י ִַשׁי וְ ל ֹו ְשׁמֹ נָה בָ נִ ים וְ הָ ִאישׁ בִּ ימֵ י ָשׁאוּל זָקֵ ן בָּ א בַ אֲ נ ִ
ְהוּדה ְ
וְ ָדוִ ד בֶּ ן ִאישׁ אֶ ְפ ָר ִתי הַ זֶּה ִמבֵּ ית לֶחֶ ם י ָ
ָשׁים :שמואל א פרק יז פסוק יב
וַ יַּלְ בֵּ שׁ ָשׁאוּל אֶ ת ָדּוִ ד מַ ָדּיו וְ נ ַָתן קוֹבַ ע נְ חֹ ֶ
שׁת עַ ל רֹאשׁ ֹו וַ יַּלְ בֵּ שׁ אֹ ת ֹו ִשׁ ְריוֹן :שמואל א פרק יז פסוק לח
ִשׂ ָראֵ ל טוֹב ִממֶּ נּוּ ִמ ִשּׁכְ מ ֹו וָמַ ְעלָה ָגּבֹהַּ ִמכָּל הָ עָ ם :שמואל א פרק ט פסוק ב
וּשׁמ ֹו ָשׁאוּל בָּ חוּר וָ טוֹב וְ אֵ ין ִאישׁ ִמ ְבּנֵי י ְ
וְ ל ֹו הָ יָה בֵ ן ְ
ָחשׁ אֲ חוֹת ְצרוּיָה אֵ ם יוֹאָב :ש"ב יז:כה
וּשׁמ ֹו י ְִת ָרא הַ יּ ְִשׂ ְראֵ לִ י אֲ ֶשׁר בָּ א אֶ ל אֲ ִביגַל בַּ ת נ ָ
אַב ָשׁ ם ַתּ ַחת יוֹאָב עַ ל הַ צָּ בָ א וַ עֲ ָמ ָשׂא בֶ ן ִאישׁ ְ
וְ אֶ ת עֲ ָמ ָשׂא ָשׂם ְ
וַ אֲ ִבי ַגיִל יָלְ ָדה אֶ ת עֲ מָ ָשׂא וַ אֲ ִבי עֲ ָמ ָשׂא י ֶֶתר הַ יּ ְ
ִשׁ ְמעֵ אלִ י :דברי הימים א פרק ב פסוק יז
בוּדּה בַ ת מֶ ֶל פְּ ִנימָ ה ִמ ִמּ ְשׁ ְבּצוֹת זָהָ ב לְ ָ
כָּל כְּ ָ
בוּשׁהּ :תהלים פרק מה פסוק יד
וַ יּ ְ
ֹאמרוּ אֵ לָיו ַאיֵּה ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ וַ יֹּאמֶ ר ִהנֵּה בָ אֹהֶ ל :בראשית פרק יח פסוק ט
ָאנָּה ה' כִּ י אֲ נִי עַ ְב ֶדּ אֲ נִ י עַ ְב ְדּ בֶּ ן אֲ ָמ ֶת פִּ ַתּ ְח ָתּ לְ מוֹסֵ ָרי :תהלים פרק קטז פסוק טז
ית אַ ָתּה ה' אֱ הַ י נִ ְפלְ אֹ ֶתי וּמַ ְח ְשׁבֹ ֶתי אֵ לֵינוּ אֵ ין עֲ ֹר אֵ לֶי ַאגִּ ָ
ַרבּוֹת עָ ִשׂ ָ
ידה וַ אֲ ַדבֵּ ָרה עָ ְצמוּ ִמ ַסּפֵּ ר :תהלים פרק מ פסוק ו
אתי ִבּ ְמגִ לַּת סֵ פֶ ר כָּתוּב עָ לָי :תהלים פרק מ פסוק ח
אָמ ְר ִתּי ִהנֵּה בָ ִ
אָז ַ
ִמצָ אֹת פֶּ ן ִתּ ָסּפֶ ה בַּ עֲ וֹן הָ ִעיר :בראשית פרק יט פסוק טו
וּכְ מ ֹו הַ ַשּׁ ַחר עָ לָה וַ יּ ִָאיצוּ הַ ַמּלְ אָכִ ים ְבּלוֹט לֵאמֹ ר קוּם ַקח אֶ ת ִא ְשׁ ְתּ וְ אֶ ת ְשׁ ֵתּי ְבנֹ ֶתי הַ נּ ְ
שׁ ְח ִתּיו :תהלים פרק פט פסוק כא
אתי ָדּוִ ד עַ ְב ִדּי ְבּ ֶשׁמֶ ן ָק ְד ִשׁי ְמ ַ
מָ צָ ִ
רוּשׁה וַ חֲ ָללָה ֹזנָה אֶ ת אֵ לֶּה א י ִָקּח כִּ י ִאם בְּ תוּלָה מֵ עַ מָּ יו י ִַקּח ִא ָשּׁה :ויקרא פרק כא פסוק יד
אַלְ ָמנָה וּגְ ָ

) (vv. 1-2מצרי ואדומי  vs.עמוני ומואבי  ofאיסור ביאה בקהל : parameters ofמשנה ג'
 – ban is perpetual and for infinite generations – but only applies to malesעמוני ומואבי a
i
) (vv. 3-16דוד  regarding background ofשאול ,אבנר ,דואג Aggadic background involving conversation between
 (assumption: case is where bothכהונה  may marry intoגר עמוני : the daughter of aר' יוחנן  quotingעולא ii
איסור ביאה noגרים עמוניים parents are
)קידושין פ"ד  inר' יוסי/ר' יהודה  is the author? (refers to dispute betweenתנא ’s son): whichעולא( 1 challenge
)ק"ו לעמוני( כהונה  may not marry intoבת גר זכר , who holds thatר' יהודה (a) Lemma1: cannot be
 here, where theק"ו – כהן  may marry aבת גר וגיורת , who holds that even aר' יוסי (b) Lemma2: cannot be
בת ישראל mother is a
כשרות לכהונה  generateמותרים בקהל  that areגרים  onlyסד"א ;ר' יוסי (i) Suggestion: it is
כ"ג לאלמנה 1. rationale: inferred from
אסור  isביאת כה"ג באלמנה a. challenge:
)אסורה לכהונה  and isביאה  (had no illegitimateחלל b. retort:
’s stigma is from birthחלל c. Challenge:
פסולה לכהונה  and the daughter isביאה בקהל d. HCD: they are limited in
עבירה e. Challenge: both involve an
)עבירה( גר עמוני בישראלית , ratherעמוני בעמונית f. Defense: our case is not
כהונה  toבת גר עמוני ובת מצרי שני  that permitsר' יוחנן g. Support: explicit ruling of
)בישראלית , i.e.באיסור  wasגר עמוני (כה"ג  disagrees and invalidates, inferring fromר"ל i.
מותרת לכה"ג ” of “one sourceגרים  fromבתולה  taught in his presence (v. 17),תנא : asר"י ii.
)עמוני וישראלית  from 2 nations (i.e.גיורת  – includesמעמיו iii. Response:
 from 2 nations, including oneבתולה  includesמעמיו iv. Alternate version of response:
)מותרות  and womenאסור , where men areעמון ומואב that has “2 nations” (i.e.
)עם שיש בו שני עממין  permitted? (not fromבת מצרי שני v. Following alt. version – how is
בת ישראלעמוני vi. Possibility: from
מותר vii. Rejection: his daughters are
 also produces permissible daughtersמצרי שני  married toמצרית שני viii. Defense:
h.
:ר' יוחנן  taught differently in front ofתנא  reported thatר' שמואל בר יהודה
 is banned, but her daughter is permittedעמוני  is permitted; her son from anעמונית i.
פסולה , else, daughter is alsoגר עמוני ii. caveat to permission: only if husband is
 but should not beלכהונה ’s reaction: 1st 2 rulings are obvious; 3rd must beר' יוחנן iii.
כשרה לכהונה  – daughter isעמוני שנא בת ישראל , evenגר עמוני limited to
 – ban is only for 1st 2 generations of convertsמצרי ואדומי b
c
Females:
i
) – same as men (3rd generation is permittedת"ק
עמון ומואב  fromק"ו  – permitted immediately, viaר"ש ii
)הלכה : it isר"ש( , it can be deconstructedק"ו , we accept your report; if due toהלכה iii response: if it is a
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