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13.8.8 

 78b ( 2משנה ג )  79b (אין בית המקדש שרי) 
Note1: the juxtaposed prohibitions of עמוני ומואבי and ממזר both make reference to a 10th generation; yet in the case of עו"מ, the perpetuating עד עולם  is 

added, prohibiting them from entering even after many generations. The similar עשירי::עשירי is used to apply this unceasing ban to ממזר as well.     

 :ַהִּגְבֹעִנים ֶאת ֵהִמית ֲאֶׁשר ַעל ַהָּדִמים ֵּבית ְוֶאל ָׁשאּול ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר ס ה' ְּפֵני ֶאת ָּדִוד ַוְיַבֵּקׁש ָׁשָנה ַאֲחֵרי ָׁשָנה ָׁשִנים ָׁש�ׁש ָדִוד ִּביֵמי ָרָעב ַוְיִהי .1
 ְלַהֹּכָתם ָׁשאּול ַוְיַבֵּקׁש ָלֶהם ִנְׁשְּבעּו ִיְׂשָרֵאל ּוְבֵני ָהֱאֹמִרי ִמֶּיֶתר ִאם ִּכי ֵהָּמה ִיְׂשָרֵאל ִמְּבֵני �א ְוַהִּגְבֹעִנים ֲאֵליֶהם ַוֹּיאֶמר ַלִּגְבֹעִנים ַהֶּמֶל� ַוִּיְקָרא

 ְוָזָהב ֶּכֶסף ָלנּו ֵאין ַהִּגְבֹעִנים לוֹ  ַוֹּיאְמרּו :ה' ַנֲחַלת ֶאת ּוָבְרכּו ֲאַכֵּפר ּוַבָּמה ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה ָמה ַהִּגְבֹעִנים ֶאל ָּדִוד ַוֹּיאֶמר :ִויהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני ְּבַקֹּנאתוֹ 
 ָלנּו ִּדָּמה ַוֲאֶׁשר ִּכָּלנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ַהֶּמֶל� ֶאל ַוֹּיאְמרּו :ָלֶכם ֶאֱעֶׂשה ֹאְמִרים ַאֶּתם ָמה ַוֹּיאֶמר ְּבִיְׂשָרֵאל ְלָהִמית ִאיׁש ָלנּו ְוֵאין ֵּביתוֹ  ְוִעם ָׁשאּול ִעם

 ו- א :כא בש"  :ֶאֵּתן ֲאִני ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר ס ה' ְּבִחיר ָׁשאּול ְּבִגְבַעת ה'לַ  ְוהֹוַקֲענּום ִמָּבָניו ֲאָנִׁשים ִׁשְבָעה ָלנּו יַֻּתן :ִיְׂשָרֵאל ְּגֻבל ְּבָכל ֵמִהְתַיֵּצב ִנְׁשַמְדנּו
 ָמָטר ִיְהֶיה ְו�א ַהָּׁשַמִים ֶאת ְוָעַצר ָּבֶכם ה' ַאף ְוָחָרה :ָלֶהם ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם ֲאֵחִרים ֱא�ִהים ַוֲעַבְדֶּתם ְוַסְרֶּתם ְלַבְבֶכם ִיְפֶּתה ֶּפן ָלֶכם ִהָּׁשְמרּו .2

  יז-טז  פסוק יא פרק דברים :ָלֶכם ֹנֵתן ה' ֲאֶׁשר ַהֹּטָבה ָהָאֶרץ ֵמַעל ְמֵהָרה ַוֲאַבְדֶּתם ְיבּוָלּה ֶאת ִתֵּתן �א ְוָהֲאָדָמה

  ג פסוק ג פרק ירמיהו :ִהָּכֵלם ֵמַאְנּתְ  ָל� ָהָיה זֹוָנה ִאָּׁשה ּוֵמַצח ָהָיה לֹוא ּוַמְלקֹוׁש ְרִבִבים ַוִּיָּמְנעּו .3

  יד פסוק כה פרק משלי :ָׁשֶקר ְּבַמַּתת ִמְתַהֵּלל ִאיׁש ָאִין ְוֶגֶׁשם ְורּוחַ  ְנִׂשיִאים .4

  כא :כז במדבר :ָהֵעָדה ְוָכל ִאּתוֹ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְוָכל הּוא ָיֹבאּו ִּפיו ְוַעל ֵיְצאּו ִּפיו ַעל ה' ִלְפֵני ָהאּוִרים ְּבִמְׁשַּפט לוֹ  ְוָׁשַאל ַיֲעֹמד ַהֹּכֵהן ֶאְלָעָזר ְוִלְפֵני .5

  ג פסוק ב פרק צפניה :ה' ַאף ְּביֹום ִּתָּסְתרּו אּוַלי ֲעָנָוה ַּבְּקׁשּו ֶצֶדק ַּבְּקׁשּו ָּפָעלּו ִמְׁשָּפטוֹ  ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַעְנֵוי ָּכל ה' ֶאת ַּבְּקׁשּו .6

  יח פסוק יג פרק דברים :ַלֲאֹבֶתי� ִנְׁשַּבע ַּכֲאֶׁשר ְוִהְרֶּב� ְוִרַחְמ� ַרֲחִמים ְל� ְוָנַתן ַאּפוֹ  ֵמֲחרֹון ה' ָיׁשּוב ְלַמַען ַהֵחֶרם ִמן ְמאּוָמה ְּבָיְד� ִיְדַּבק ְו�א .7

  טז פסוק כ פרק שמות :ֶתֱחָטאּו ְלִבְלִּתי ְּפֵניֶכם ַעל ִיְרָאתוֹ  ִּתְהֶיה ּוַבֲעבּור ָהֱא�ִהים ָּבא ֶאְתֶכם ַנּסֹות ְלַבֲעבּור ִּכי ִּתיָראּו ַאל ָהָעם ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר .8

  יט פסוק יח פרק בראשית :...ּוִמְׁשָּפט ְצָדָקה ַלֲעׂשֹות ה' ֶּדֶר� ְוָׁשְמרּו ַאֲחָריו ֵּביתוֹ  ְוֶאת ָּבָניו ֶאת ְיַצֶּוה ֲאֶׁשר ְלַמַען ְיַדְעִּתיו ִּכי .9

 ַבת ִרְצָּפה ְּבֵני ְׁשֵני ֶאת ַהֶּמֶל� ַוִּיַּקח :ָׁשאּול ֶּבן ְיהֹוָנָתן ּוֵבין ָּדִוד ֵּבין ֵּביֹנָתם ֲאֶׁשר ה' ְׁשֻבַעת ַעל ָׁשאּול ֶּבן ְיהֹוָנָתן ֶּבן ֹבֶׁשת ְמִפי ַעל ַהֶּמֶל� ַוַּיְחֹמל .10
  ח-:זכא בש" :ַהְּמֹחָלִתי ַּבְרִזַּלי ֶּבן ְלַעְדִריֵאל ָיְלָדה ֲאֶׁשר ָׁשאּול ַּבת ִמיַכל ְּבֵני ֲחֵמֶׁשת ְוֶאת ְמִפֹבֶׁשת ְוֶאת ַאְרֹמִני ֶאת ְלָׁשאּול ָיְלָדה ֲאֶׁשר ַאָּיה

  טז פסוק כד פרק דברים: יּוָמתּו ְּבֶחְטאוֹ  ִאיׁש ָאבֹות ַעל יּוְמתּו �א ּוָבִנים ָּבִנים ַעל ָאבֹות יּוְמתּו �א .11

 ֲעֵליֶהם ָלנּוחַ  ַהָּׁשַמִים עֹוף ָנְתָנה ְו�א ַהָּׁשָמִים ִמן ֲעֵליֶהם ַמִים ִנַּת� ַעד ָקִציר ִמְּתִחַּלת ַהּצּור ֶאל ָלּה ַוַּתֵּטהּו ַהַּׂשק ֶאת ַאָּיה ַבת ִרְצָּפה ַוִּתַּקח .12
  י פסוק כא פרק ב שמואל :ָלְיָלה ַהָּׂשֶדה ַחַּית ְוֶאת יֹוָמם

  כג פסוק כא פרק דברים: ...ָּתלּוי ֱא�ִהים ִקְלַלת ִּכי ַההּוא ַּבּיֹום ִּתְקְּבֶרּנּו ָקבֹור ִּכי ָהֵעץ ַעל ִנְבָלתוֹ  ָתִלין �א .13

  כט פסוק ה פרק א מלכים :ָּבָהר ֹחֵצב ֶאֶלף ּוְׁשֹמִנים ַסָּבל ֹנֵׂשא ֶאֶלף ִׁשְבִעים ִלְׁש�ֹמה ַוְיִהי .14

  כב פסוק ט פרק א מלכים: ּוָפָרָׁשיו ִרְכּבוֹ  ְוָׂשֵרי ְוָׁשִלָׁשיו ְוָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ַהִּמְלָחָמה ַאְנֵׁשי ֵהם ִּכי ָעֶבד ְׁש�ֹמה ָנַתן �א ִיְׂשָרֵאל ּוִמְּבֵני .15

 ְוֵׁשׁש ֲאָלִפים ּוְׁש�ֶׁשת ֶאֶלף ַוֲחִמִּׁשים ֵמָאה ַוִּיָּמְצאּו ָאִביו ָּדִויד ְסָפָרם ֲאֶׁשר ַהְּסָפר ַאֲחֵרי ִיְׂשָרֵאל ְּבֶאֶרץ ֲאֶׁשר ַהֵּגיִרים ָהֲאָנִׁשים ָּכל ְׁש�ֹמה ַוִּיְסֹּפר .16
  יז- טז פסוק ב פרק ב דה"י :ָהָעם ֶאת ְלַהֲעִביד ְמַנְּצִחים ֵמאֹות ְוֵׁשׁש ֲאָלִפים ּוְׁש�ֶׁשת ָּבָהר ֹחֵצב ֶאֶלף ּוְׁשֹמִנים ַסָּבל ֶאֶלף ִׁשְבִעים ֵמֶהם ַוַּיַעׂש:ֵמאֹות

  י פסוק כט פרק דברים :ֵמיֶמי� ֹׁשֵאב ַעד ֵעֶצי� ֵמֹחֵטב ַמֲחֶני� ְּבֶקֶרב ֲאֶׁשר ְוֵגְר� ְנֵׁשיֶכם ַטְּפֶכם .17

  כז פסוק ט פרק יהושע: ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ֶאל ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ה' ּוְלִמְזַּבח ָלֵעָדה ַמִים ְוֹׁשֲאֵבי ֵעִצים ֹחְטֵבי ַההּוא ַּבּיֹום ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיְּתֵנם .18

I  2גמשנה : status of ממזרים ונתינים – prohibited in perpetuity, males and females alike 

a dispute about extension of איסור ממזר beyond 10 generations – for females 

i ר"ל – after 10 generations, ממזרות are permitted; inferred via עשירי::עשירי from עמון ומואב 

1 challenge: if derived from עמון ומואב, permit women immediately 

2 defense: גז"ש will only “assist” after 10 generations 

3 Challenge: our משנה 

4 Defense: our משנה follows the principle that a גז"ש is only used for the terms which it seeks; ר"ל follows the 

approach that once a גז"ש is invoked, it is applied beyond the original terms. (see note1) 

b “lifespan” of ממזרים 

i ר"א was asked re: the status of ממזרים after 10 generations; his reaction – not likely to see it happen 

ii challenge: our משנה (why invoke 10 generations and more) 

iii defense: when they are known to be ממזרים, they may live long (and reproduce); when they aren’t known at all, 

they die immediately (so that no one marries them); if they are somewhat known to be ממזרים (i.e. suspicion), 

they live for 3 generations 

II History of גזרת איסור ביאה בקהל against (נתינים) גבעונים 

a  דוד decreed that they be banned from marrying in, after the story of the famine (v. 1) and their ruthless response to 

his request. (vv. 2-6)  

i Because ישראל has 3 characteristics which make them worthy of cleaving to:רחמנות (v7), הבוש  (v8) and ח"גמ  (v9) 

ii Further explication of the story of the famine: 

 if they became stuck there, they would ;ארון and passed them in front of the בית שאול took children of דוד 1

be killed. He had compassion for מפיבשת ( v. 10) due to the oath with יונתן, and prayed for him not to be 

“selected” –  

2 This violation of v. 11 was to avoid a 'חילול ה – that the murder of the גבעונים would go unpunished 

3  The violation of v. 13 (which necessitated the heroic behavior of צפה בת איהר  in v. 12) to avoid 'חילול ה. 

(a) Result: 150,000 new converts (accepted in דוד’s time? – עי' רשב"א) as per vv. 14-16 

b Challenge:  דוד didn’t decree – משה did (v. 17) 

c Answer: משה decreed for his generation; יהושע (v. 18) while the מקדש would stand; דדו  decreed in perpetuity 

d Addendum: in רבי’s time, they wanted to permit רבי ;נתינים maintainted that we can only “loosen” their restriction 

vis-à-vis the people, not the מזבח, contra ר' חייא בר אבא who maintained that חלק מזבח is lifted if no מקדש 


