בס"ד

יבמות טז) .ש (3עד יז) .סו הפרק(
קדושה ראשונה היתה קדושת כיבוש שלא לוותה בקשר פנימי לאר! .לכ היא תקפה רק כשהכיבוש קיי" .כשנגמר הכיבוש פקעה הקדושה.
קדושה שניה היתה קדושת ירושה והתנחלות שיצרה קשר פנימי לאר!  לכ קדושה זו תקפה לעול".
עמו ומואב  בסוגייתנו מוזכר שעמו ומואב אינ" קדושי" בקדושת אר! ישראל )ולכ לא נוהגת ב" שמיטה( ע" זאת חכמי" תיקנו
שלמרות שאינ" אר! ישראל ינהג בה" די תרומות ומעשרות .לכ נוצר ש" מצב מוזר שבו מפרישי" תרומות ומעשרות בשנת שמיטה
)באר! אי תרו"מ בשמיטה כיוו שכל השדות הינ" הפקר ,בחו"ל אי תרו"מ בשמיטה כיוו שלא נוהג בה" א פע" די תרו"מ(

מדוע עמו ומואב לא קדושי" בקדושת אר! ישראל

פסקיו של חגי הנביא )כפי שהעיד רדב"ה(:
א .צרת בתו
ב .בעמו ובמואב
ג .תרמוד וקרדוי

 מופקעת מייבו",
 מפרישי" מעשר עני בשנת השמיטה.
 מקבלי" מש" גרי"

ה" נקדשו רק בקדושה ראשונה )בימי יהושע(  שקידשה זמנית,
ולא נקדשו בקדושה השניה )בימי עזרא ונחמיה(  שקידשה לעול"

ר' יוחנ )לפי הבנה אחת בו( וסביא חלקו על די זה:
ה" סברו שמתרמוד לא מקבלי" גרי".

מדוע לא מקבלי" גרי" מתרמוד
)ועבד שבא על יהודיה הב ממזר(
הסבר א' :ה" צאצאי עבדי שלמה
הסבר א' :ה" צאצאי הבבלי" שהחריבו את המקדש )וגוי שבא על יהודיה הב ממזר(

צאצאי עשרת השבטי"

הערה חשובה :דיו הגמרא כא הוא
לפי השיטה שעבד וגוי שבאו על
יהודיה  הב ממזר.
אבל להלכה פוסקי" כדעה אחרת
הסוברת שהב אינו ממזר

מדוע ר"א ור"י סוברי" שה" פסולי"?
כיוו שגוי שבא על יהודיה הב ממזר
ר' אסי:
ר' יוחנ )לפי רש"י( :כיוו שה" נשאו קרובות

ר' יוחנ ור' אסי :יהודי" פסולי"
שמואל:

גויי"

והיהדות נקבעת
לפי האמא
מדוע שמואל סובר שה" גויי"?
הסבר א' :כי ה" צאצאי עשרת השבטי" רק דר' האבא )כל הבנות שלה" התעקרו(
הסבר ב' :כיוו שנטמעו בגויי" הוציאו אות" חכמי" מכלל ישראל!!!

נפקא מינה בי הדעות
אד" שבא ממקומות שבה" היו עשרת
השבטי" וקידש יהודיה  הא" חוששי"
לקידושיו
)ר"י ור"א חוששי" לקידושיו שמא הוא יהודי,
שמואל לא חושש כיוו שודאי שהוא גוי(
http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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