
 

  

  

  

  
  

    למסקנא ז"קידושין דף ס                          

   
  

   א"ע ז"ס דף   
  

 ?זו ואיזה ,הזכר אחר הולך הולד ,עבירה ואין קידושין שיש מקום כל .א

 שיש מקום כל .וישראל לוי לכהן שנשאו וישראלית לויה כהנת

 לכהן האלמנ ?זו ואיזה ,הפגום אחר הולך הולד ,עבירה ויש קידושין

 ישראל בת ,לישראל ונתינה ממזרת ,הדיוט לכהן וחלוצה גרושה גדול

 אחרים על לה יש אבל ,קידושין עליו לה שאין מי וכל .ולנתין לממזר

 .שבתורה העריות מכל אחת על הבא ?זה ואיזה ,ממזר הולד ,קידושין

 ואיזה ,כמותה הולד ,קידושין אחרים על ולא עליו לא לה שאין מי כל

  .ונכרית שפחה ולד ?זה

ולדברי . לא ישא ממזרתולרבי יהודה , ממזרתנושא  גרלרבי יוסי . ב

  .שניהם הולד ממזר

ולרבי , חללא שהוא "יוהולד . כהן חלל מותר לישא בת ישראל. ג

  .כשר לכהונההוא דוסתאי 

  .והולד כשר לכהונה. חללהמותר לישא  ישראל. ד

שהוא א "וי ,שלישי בנהא ש"י, ראשונה מצרית שנשא שני מצרי. ה

  .שני
  



 

  

   ב"ע ז"ס דף  
  

 על שבא האומות מןחד אכגון , באומות הולכים אחר הזכר. א

לא תחיה כל 'ואינו בכלל , בעבד לקנותו מותר ,בן והוליד הכנענית

הוא בכלל , בן והוליד האומות מן שפחה על באאבל כנעני ה. 'נשמה

  .ואסור לקנותו, כל נשמהלא תחיה 

כגון גר עמוני שנשא  .שבשניהם הפגום אחרהולכים  ,נתגיירוואם . ב

אם ילדו אבל . הרי הוא עמוני ואסור לעולם ,ילדו זכרו, גיורת מצרית

ולא כעמונית המותרת ( .ואסורה עד דור שלישי ,היא מצרית, נקיבה

  ).מיד

וחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה , כל שהיא ערוה כאחות אשה. ג

 לאחות כולם העריות כל הוקשוש. פסין בה קידושיןאין תו, חטאת

  .אשה

, ואם בא עליהם. ,הכל מודים שנדה וסוטה יש בהם תפיסת קידושין. ד

והסוטה מחייבי , פ שהנדה מחייבי כריתות היא"אע .אין הולד ממזר

  .)ולרבי עקיבא אין קידושין תופסים בחייבי לאוין(לאוין 
  

  

  

  

  
  
  
  

  

  gmail.com@7600235: בכתובת, או כל תגובה אחרת, הערה, גיאת כתיבש, וח לנו על תיקון טעותוד

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

 etrog.net.il@7600234: להצטרפות שלחו דואר לכתובת


