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13.8.7 

76b ('משנה ג)  77b (פוק תנא לברא) 

 ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶר� ּוַבַּמִים ַּבֶּלֶחם ֶאְתֶכם ִקְּדמּו �א ֲאֶׁשר ְּדַבר ַעל: עֹוָלם ַעד ה' ִּבְקַהל ָלֶהם ָיֹבא �א ֲעִׂשיִרי ּדֹור ַּגם ה' ִּבְקַהל ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיֹבא �א .1
 ַהְּקָלָלה ֶאת ְּל� ֱא�ֶהי� ה' ַוַּיֲהֹפ� ִּבְלָעם ֶאל ִלְׁשֹמעַ  ֱא�ֶהי� ה' ָאָבה ְו�א :ְלַקְלֶלּךָ  ַנֲהַרִים ֲאַרם ִמְּפתֹור ְּבעֹור ֶּבן ִּבְלָעם ֶאת ָעֶלי� ָׂשַכר ַוֲאֶׁשר ִמִּמְצָרִים

 ז-כג:ד דברים: ְלעֹוָלם ָיֶמי� ָּכל ְוֹטָבָתם ְׁש�ָמם ִתְדֹרׁש �א :ֱא�ֶהי� ה' ֲאֵהְב� ִּכי ִלְבָרָכה

  ט-שם ח:ה' ִּבְקַהל ָלֶהם ָיֹבא ְׁשִליִׁשי ּדֹור ָלֶהם ִיָּוְלדּו ֲאֶׁשר ָּבִנים :ְבַאְרצוֹ  ָהִייתָ  ֵגר ִּכי ִמְצִרי ְתַתֵעב �א ס הּוא ָאִחי� ִּכי ֲאֹדִמי ְתַתֵעב �א .2

  נה:יז ש"ב :ָיָדְעִּתי ִאם ַהֶּמֶל� ַנְפְׁש� ֵחי ַאְבֵנר ַוֹּיאֶמר ַאְבֵנר ַהַּנַער ֶזה ִמי ֶּבן ַהָּצָבא ַׂשר ַאְבֵנר ֶאל ָאַמר ַהְּפִלְׁשִּתי ִלְקַראת ֹיֵצא ָּדִוד ֶאת ָׁשאּול ְוִכְראֹות .3

  כא פסוק טז פרק א שמואל :ֵכִלים ֹנֵׂשא לוֹ  ַוְיִהי ְמֹאד ַוֶּיֱאָהֵבהּו ְלָפָניו ַוַּיֲעֹמד ָׁשאּול ֶאל ָדִוד ַוָּיֹבא .4

  יב פסוק יז פרק א שמואל :ַבֲאָנִׁשים ָּבא ָזֵקן ָׁשאּול ִּביֵמי ְוָהִאיׁש ָבִנים ְׁשֹמָנה ְולוֹ  ִיַׁשי ּוְׁשמוֹ  ְיהּוָדה ֶלֶחם ִמֵּבית ַהֶּזה ֶאְפָרִתי ִאיׁש ֶּבן ְוָדִוד .5

  לח פסוק יז פרק א שמואל :ִׁשְריֹון ֹאתוֹ  ַוַּיְלֵּבׁש ֹראׁשוֹ  ַעל ְנֹחֶׁשת קֹוַבע ְוָנַתן ַמָּדיו ָּדִוד ֶאת ָׁשאּול ַוַּיְלֵּבׁש .6

  ב פסוק ט פרק א שמואל :ָהָעם ִמָּכל ָּגֹבּהַ  ָוַמְעָלה ִמִּׁשְכמוֹ  ִמֶּמּנּו טֹוב ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני ִאיׁש ְוֵאין ָוטֹוב ָּבחּור ָׁשאּול ּוְׁשמוֹ  ֵבן ָהָיה ְולוֹ  .7

  כה:יז בש" :יֹוָאב ֵאם ְצרּוָיה ֲאחֹות ָנָחׁש ַּבת ֲאִביַגל ֶאל ָּבא ֲאֶׁשר ַהִּיְׂשְרֵאִלי ִיְתָרא ּוְׁשמוֹ  ִאיׁש ֶבן ַוֲעָמָׂשא ַהָּצָבא ַעל יֹוָאב ַּתַחת ַאְבָׁש�ם ָׂשם ֲעָמָׂשא ְוֶאת .8

  יז פסוק ב פרק א הימים דברי :ַהִּיְׁשְמֵעאִלי ֶיֶתר ֲעָמָׂשא ַוֲאִבי ֲעָמָׂשא ֶאת ָיְלָדה ַוֲאִביַגִיל .9

  יד פסוק מה פרק תהלים :ְלבּוָׁשּה ָזָהב ִמִּמְׁשְּבצֹות ְּפִניָמה ֶמֶל� ַבת ְּכבּוָּדה ָּכל .10

  ט פסוק יח פרק בראשית :ָבֹאֶהל ִהֵּנה ַוֹּיאֶמר ִאְׁשֶּת� ָׂשָרה ַאֵּיה ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו .11

  טז פסוק קטז פרק תהלים :ְלמֹוֵסָרי ִּפַּתְחּתָ  ֲאָמֶת� ֶּבן ַעְבְּד� ֲאִני ַעְבֶּד� ֲאִני ִּכי ה' ָאָּנה .12

  ו פסוק מ פרק תהלים :ִמַּסֵּפר ָעְצמּו ַוֲאַדֵּבָרה ַאִּגיָדה ֵאֶלי� ֲעֹר� ֵאין ֵאֵלינּו ּוַמְחְׁשֹבֶתי� ִנְפְלֹאֶתי� ֱא�ַהי ה' ַאָּתה ָעִׂשיתָ  ַרּבֹות .13

  ח פסוק מ פרק תהלים :ָעָלי ָּכתּוב ֵסֶפר ִּבְמִגַּלת ָבאִתי ִהֵּנה ָאַמְרִּתי ָאז .14

  טו פסוק יט פרק בראשית :ָהִעיר ַּבֲעֹון ִּתָּסֶפה ֶּפן ַהִּנְמָצֹאת ְבֹנֶתי� ְׁשֵּתי ְוֶאת ִאְׁשְּת� ֶאת ַקח קּום ֵלאֹמר ְּבלֹוט ַהַּמְלָאִכים ַוָּיִאיצּו ָעָלה ַהַּׁשַחר ּוְכמוֹ  .15

  כא פסוק פט פרק תהלים :ְמַׁשְחִּתיו ָקְדִׁשי ְּבֶׁשֶמן ַעְבִּדי ָּדִוד ָמָצאִתי .16

  יד פסוק כא פרק ויקרא :ִאָּׁשה ִיַּקח ֵמַעָּמיו ְּבתּוָלה ִאם ִּכי ִיָּקח �א ֵאֶּלה ֶאת ֹזָנה ַוֲחָלָלה ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה .17

I 'משנה ג: parameters of איסור ביאה בקהל of עמוני ומואבי vs. מצרי ואדומי (vv. 1-2) 

a עמוני ומואבי – ban is perpetual and for infinite generations – but only applies to males 

i Aggadic background involving conversation between שאול, אבנר, דואג regarding background of  דוד (vv. 3-16) 

ii עולא quoting ר' יוחנן: the daughter of a גר עמוני may marry into כהונה (assumption: case is where both 

parents are גרים עמונייםno איסור ביאה 

1 challenge (עולא’s son): which תנא is the author? (refers to dispute between ר' יוסי/ר' יהודה in קידושין פ"ד)  

(a) Lemma1: cannot be ר' יהודה, who holds that בת גר זכר may not marry into (ק"ו לעמוני) כהונה  

(b) Lemma2: cannot be ר' יוסי, who holds that even a בת גר וגיורת may marry a ק"ו – כהן here, where the 

mother is a בת ישראל 

(i) Suggestion: it is סד"א ;ר' יוסי only גרים that are מותרים בקהל generate כשרות לכהונה 

1. rationale: inferred from כ"ג לאלמנה  

a. challenge:  ביאת כה"ג באלמנה is אסור 

b. retort: חלל (had no illegitimate ביאה and is אסורה לכהונה)  

c. Challenge: חלל’s stigma is from birth 

d. HCD: they are limited in ביאה בקהל and the daughter is פסולה לכהונה 

e. Challenge: both involve an עבירה 

f. Defense: our case is not עמוני בעמונית, rather (עבירה) גר עמוני בישראלית  

g. Support: explicit ruling of ר' יוחנן that permits בת גר עמוני ובת מצרי שני to כהונה 

i. ר"ל disagrees and invalidates, inferring from כה"ג (גר עמוני was באיסור, i.e. בישראלית) 

ii. ר"י: as תנא taught in his presence (v. 17), בתולה from גרים of “one source” מותרת לכה"ג  

iii. Response: מעמיו – includes גיורת from 2 nations (i.e. עמוני וישראלית)  

iv. Alternate version of response: מעמיו includes בתולה from 2 nations, including one 

that has “2 nations” (i.e. עמון ומואב, where men are אסור and women מותרות)  

v. Following alt. version – how is בת מצרי שני permitted? (not from עם שיש בו שני עממין) 

vi. Possibility: from עמוניבת ישראל 

vii. Rejection: his daughters are מותר 

viii. Defense: מצרית שני married to מצרי שני also produces permissible daughters 

h.   ר' שמואל בר יהודה reported that תנא taught differently in front of ר' יוחנן: 

i. עמונית is permitted; her son from an עמוני is banned, but her daughter is permitted 

ii. caveat to permission: only if husband is גר עמוני, else, daughter is also פסולה 

iii.   ר' יוחנן’s reaction: 1st 2 rulings are obvious; 3rd must be לכהונה but should not be 

limited to גר עמוני, even עמוני שנא בת ישראל – daughter is כשרה לכהונה  

b מצרי ואדומי – ban is only for 1st 2 generations of converts 

c Females: 

i ת"ק – same as men (3rd generation is permitted) 

ii ר"ש – permitted immediately, via ק"ו from עמון ומואב 

iii response: if it is a הלכה, we accept your report; if due to ק"ו, it can be deconstructed (ר"ש: it is הלכה)  


