


 



ינּו י תֹוָרה.  ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלה ֵֽ נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבר  נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ  ֶמֵֽ
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י,  מתנ' י, ַוֲחרּור  ר  י, ּג  י, ֲחָלל  ל  י, ִיְׂשְרא  ֲעָׂשָרה יֹוָחִסין ָעלּו ִמָּבֶבל, ַּכֲהנ י, ְלִוּי 

י, וַ  י, ְנִתינ י, ְׁשתּוק  ר  י, ֻמָּתִרים ָלבֹוא ֶזה ָבֶזה.  ַמְמז  ל  י ְוִיְׂשְרא  י. ַּכֲהנ י ְלִוּי  ֲאסּופ 

י   ר  י ַמְמז  י ַוֲחרּור  ר  י, ֻמָּתִרים ָלבֹוא ֶזה ָּבֶזה. ג  י ַוֲחרּור  ר  י ּג  י ֲחָלל  ל  י ִיְׂשְרא  ְלִוּי 

י, ֻּכָּלם ֻמָּתִרין ָלבֹוא ֶזה ָבֶזה י ַוֲאסּופ  י, ֹּכל  . ּוְנִתינ י ְׁשתּוק  ם ְׁשתּוק  ּלּו ה  ְוא 

י, ֹּכל ֶׁשֶּנֱאַסף ִמן ַהּׁשּוק   ינֹו ַמִּכיר ֶאת ָאִביו. ַוֲאסּופ  ֶׁשהּוא ַמִּכיר ֶאת ִאּמֹו ְוא 

י:  י, ְּבדּוק  א ִלְׁשתּוק  ינֹו ַמִּכיר ֹלא ָאִביו ְוֹלא ִאּמֹו. ַאָּבא ָׁשאּול ָהָיה קֹור   ְוא 

 

 



י, ֲעָׂשָרה יֹוָחִסין ָעלּו ִמָּבֶבל,  מתנ'   י, ַוֲחרּור  ר  י, ּג  י, ֲחָלל  ל  י, ִיְׂשְרא  ַּכֲהנ י, ְלִוּי 
י.  י, ַוֲאסּופ  י, ְנִתינ י, ְׁשתּוק  ר   ַמְמז 
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י, ֻמָּתִרים ָלבֹוא ֶזה ָבֶזה.   ל  י ְוִיְׂשְרא   ַּכֲהנ י ְלִוּי 

י, ֻמָּתִרים ָלבֹוא ֶזה ָּבֶזה.  י ַוֲחרּור  ר  י ּג  י ֲחָלל  ל  י ִיְׂשְרא   ְלִוּי 

י  ר  י ַמְמז  י ַוֲחרּור  ר  י, ֻּכָּלם ֻמָּתִרין ָלבֹוא ֶזה ָבֶזהג  י ַוֲאסּופ    .ּוְנִתינ י ְׁשתּוק 

ינֹו ַמִּכיר ֶאת ָאִביו.  י, ֹּכל ֶׁשהּוא ַמִּכיר ֶאת ִאּמֹו ְוא  ם ְׁשתּוק  ּלּו ה   ְוא 

ינֹו ַמִּכיר ֹלא ָאִביו ְוֹלא ִאּמֹו.   י, ֹּכל ֶׁשֶּנֱאַסף ִמן ַהּׁשּוק ְוא   ַוֲאסּופ 

י,  א ִלְׁשתּוק  י: ַאָּבא ָׁשאּול ָהָיה קֹור   ְּבדּוק 

בדק



 

 

 

 

 



ָרה, ַהָּולָ  ין ֲעב  ְך ַאַחר ַהָּזָכר. ָּכל ָמקֹום ֶׁשּי ׁש ִקּדּוִׁשין ְוא  יֶזה, זֹו  ד הֹול  ְוא 
ל.  ִוי ּוְלִיְׂשָרא  ן ּוְלל  את ְלֹכה  ִלית ֶׁשִּנּש   ֹכֶהֶנת ְלִוָּיה ְוִיְׂשְרא 

זֹו   יזֹו,  ְוא  ַהָּפגּום.  ְך ַאַחר  ַהָּוָלד הֹול  ָרה,  ֲעב  ְוי ׁש  ִקּדּוִׁשין  ֶׁשּי ׁש  ָמקֹום  ְוָכל 
ַממְ  ֶהְדיֹוט,  ן  ְלֹכה  ַוֲחלּוָצה  ְּגרּוָׁשה  ָּגדֹול,  ן  ְלֹכה  ּוְנִתיָנה  ַאְלָמָנה  ֶזֶרת 

ר ּוְלָנִתין.   ל ְלַמְמז  ל, ַּבת ִיְׂשָרא   ְלִיְׂשָרא 

ַהָּוָלד  ִקּדוִׁשין,  ִרים  ֲאח  ַעל  ָלּה  ֶיׁש  ֲאָבל  ִקּדּוִׁשין  ָעָליו  ָלּה  ין  ֶׁשא  ִמי  ְוָכל 
יֶזה, ֶזה ַהָּבא ַעל ַאַחת ִמָּכל ָהֲעָריֹות ֶׁשַּבּתֹוָרה.  ר. ְוא   ַמְמז 

ין ָלּה ֹלא ָעָליו ְוֹלא ַעל אֲ  יֶזה, ְוָכל ִמי ֶׁשא  ִרים ִקּדּוִׁשין, ַהָּוָלד ְכמֹוָתּה. ְוא  ח 
 ֶזה ְוַלד ִׁשְפָחה ְוָנְכִרית: 



בקהל   לבא  האסורין  וכל  ואסופי  שתוקי  ונתיני  ממזרי  וחרורי  גירי 
 מותרים לבא זה בזה דברי ר"מ  

יהודה אומר ד' קהלות הן קהל כהנים קהל לוים קהל ישראל קהל    ר' 
 גרים והשאר מותרים לבא זה בזה  

 וחכ"א שלש קהלות הן קהל כהנים קהל לוים קהל ישראל  

ר' אליעזר אומר כל האסורין בקהל ודאן בודאן מותר ודאן בספקן ספיקן  
 .בודאן וספיקן בספיקן אסור 

 



 ממזירי וחרורי גירי חללי ישראלי לויי כחני מבבל עלו יוחסים עשרה
 ואסופי  שתוקי נתיני

 בקהל לבא מותרי וישראלי לווי כהני

 יהודה רבי בזה  זה בקהל לבוא מותרים וחרורי גירי חללי ישראלי ולוי
 אוסר 

 בזה  זה לבוא מותרין כולם ואסופי שתוקי ונתיני ממזירי וחרורי גירי

 אביו  את מכיר ואינו אמו את מכיר  הוא כל שתוקי הם אילו

 שאול אבא אמו ולא אביו את  לא מכיר  ואינו השוק מן שנאסף כל אסופי
 בדוקי לשתוקי קורא היה
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