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גירי וחרורי.▀>ע.

מנלן?^ע.

דאמר קרא: (עזרא ו) וכל הנבדל מטומאת גויי הארץ אליהם.רב חסדא:!ע.

ממזרי.▀>ע.

מנלן?^ע.

!◊ע.
דכתיב: (נחמיה ב) וישמע סנבלט החרוני וטוביה העבד העמוני, וכתיב: (נחמיה ו) כי רבים ביהודה בעלי 

שבועה לו כי חתן הוא לשכניה בן ארח ויהוחנן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד ממזר.קסבר:▀!◊ע.

הניחא למ"ד הולד ממזר, אלא למאן דאמר הולד כשר מאי איכא למימר?¿◊ע.

ותו, ממאי דהוו ליה בני? דילמא לא הוו ליה בניִ ¿ע.

ותו, ממאי דהכא הוו להו וסליקו? דילמא התם הווִ ¿ע.

▀!◊ע.
אלא מהכא: (נחמיה ז) ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר ולא יכלו להגיד בית אבותם 

וזרעם אם מישראל הם

תל מלח ־ אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלח▀▀!ע.

תל חרשא ־ זה שקורא אבא ואמו משתקתו▀▀!ע.

ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם ־ זה הוא אסופי שנאסף מן השוק▀▀!ע.

[רבי אבהו]▀▀!ע.
כרוב אדון ואמר ־ אמר רבי אבהו, אמר אדון: אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב, והם שמו 

עצמם כנמר.

▀▀!ע.
איכא דאמרי: אמר רבי 

אבהו:
אמר אדון: אע"פ ששמו עצמם כנמר, הן חשובים לפני ככרוב.

רבה בר בר חנה:▀◊ע.
כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, מעלה עליו הכתוב כאילו חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח, שנאמר: 

(נחמיה ז) ואלה העולים מתל מלח תל חרשא.

רבה בר רב אדא אמר רב:▀◊ע.
כל הנושא אשה לשום ממון ־ הויין לו בנים שאינן מהוגנים, שנאמר: (הושע ה) בה' בגדו כי בנים זרים 

ילדֹו

ֹ ▀ע. ושמא תאמר: ממון פלט? תלמוד לומר: (הושע ה) עתה יאכלם חדש את חלקיהם

ושמא תאמר: חלקו ולא חלקה? תלמוד לומר: חלקיהםֹ ושמא תאמר: לזמן מרובה? ת"ל: חדש.▀ע.

מאי משמע?^ע.

חדש נכנס וחדש יצא וממונם אבד.רב נחמן בר יצחק:!ע.

▀◊ע.

ואמר רבה בר רב אדא, 

ואמרי לה אמר רבי סלא 

אמר רב המנונא:

כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, אליהו כופתו והקב"ה רוצעֹו

ותנא:▀◊ע.
על כולם אליהו כותב והקב"ה חותם: אוי לו לפוסל את זרעו ולפוגם את משפחתו ולנושא אשה שאינה 

הוגנת לו

אליהו כופתו והקב"ה רוצעֹו▀◊ע.

ֹ ▀◊ע. וכל הפוסל ־ פסול, ואינו מדבר בשבחא לעולם

במומו פוסל.ואמר שמואל:▀◊ע.

ההוא גברא דמנהרדעא דעל לבי מטבחיא בפומבדיתא, אמר להו: הבו לי בישראО◊ע.

אמרו ליה: נטר עד דשקיל לשמעיה דרב יהודה בר יחזקאל, וניתיב לך.Оע.

אמר: מאן יהודה בר שויסקאל דקדים לי, דשקל מן קמאי?О◊ע.

אזלו אמרו ליה לרב יהודה, שמתיה.[רב יהודה]О◊ע.

אמרו: רגיל דקרי אינשי עבדיО◊ע.

אכריז עליה דעבדא הוא.[רב יהודה בר יחזקאל]О◊ע.

אזל ההוא אזמניה לדינא לקמיה דרב נחמן, אייתי פיתקא דהזמנא.О◊ע.
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אזל רב יהודה לקמיה דרב הונא, אמר ליה: איזיל או לא איזיל?[רב יהודה]Оע.

מיזל לא מיבעי לך למיזל, משום דגברא רבה את, אלא משום יקרא דבי נשיאה קום זיל.אמר ליה:[רב הונא]О◊ע.

אתא אשכחיה דקעביד מעקה[רב נחמן]О◊ע.

לא סבר לה מר להא דאמר רב הונא בר אידי אמר שמואל:אמר ליה:[רב יהודה]¿ע.

כיון שנתמנה אדם פרנס על הצבור ־ אסור בעשיית מלאכה בפני שלשה?[שמואל]▀¿◊ע.

פורתא דגונדריתא הוא דקא עבידנאאמר ליה:[רב נחמן]О◊ע.

ִ אמר ליה:[רב יהודה]¿◊ע. מי סניא מעקה דכתיב באורייתא, או מחיצה דאמור רבנן

יתיב מר אקרפיטאאמר ליה:[רב נחמן]О◊ע.

ומי סני ספסל דאמור רבנן, או איצטבא דאמרי אינשיִ אמר ליה:[רב יהודה]¿◊ע.

ליכול מר אתרונגאאמר ליה:[רב נחמן]О◊ע.

▀¿◊ע.
א"ל:[רב יהודה] הכי אמר 

שמואל:
כל האומר אתרונגא ־ תילתא ברמות רוחא, או אתרוג כדקריוה רבנן, או אתרוגא דאמרי אינשי.

לישתי מר אנבגאאמר ליה:[רב נחמן]О◊ע.

מי סני איספרגוס דקריוה רבנן, או אנפק דאמרי אינשיִ אמר ליה:[רב יהודה]¿◊ע.

תיתי דונג תשקינןאמר ליה:[רב נחמן]О◊ע.

▀¿◊ע.
א"ל:[רב יהודה] הכי אמר 

שמואל:
אין משתמשים באשה.

קטנה היאִ [רב נחמן]Оע.

▀¿◊ע.
[רב יהודה] בפירוש אמר 

שמואל:
אין משתמשים באשה כלל, בין גדולה בין קטנה.

נשדר ליה מר שלמא לילתא[רב נחמן]Оע.

▀¿◊ע.
א"ל:[רב יהודה] הכי אמר 

שמואל:
קול באשה ערוה.

אפשר ע"י שליחִ [רב נחמן]Оע.

ע:
◊¿▀

א"ל:[רב יהודה] הכי אמר 

שמואל:
אין שואלין בשלום אשה.

על ידי בעלהִ [רב נחמן]Оע:

▀¿◊ע:
א"ל:[רב יהודה] הכי אמר 

שמואל:
אין שואלין בשלום אשה כלל.

שלחה ליה דביתהו: שרי ליה תגריה, דלא נישוויך כשאר עם הארץ.О◊ע:

מאי שיאטיה דמר הכא?אמר ליה:[רב נחמן]Оע:

טסקא דהזמנותא שדר מר אבתראיאמר ליה:[רב יהודה]Оע:

השתא שותא דמר לא גמירנא, טסקא דהזמנותא משדרנא למר?אמר ליה:[רב נחמן]О◊ע:

אפיק דיסקא דהזמנותא מבי חדיה ואחזי ליה, אמר ליה: הא גברא והא דסקא.[רב יהודה]Оע:

הואיל ואתא מר להכא לישתעי מיליה, כי היכי דלא לימרו מחנפי רבנן אהדדי.אמר ליה:[רב נחמן]О◊ע:

מאי טעמא שמתיה מר לההוא גברא?אמר ליה:[רב נחמן]^ע:

ציער שליחא דרבנן.[רב יהודה]!◊ע:

ִ [רב נחמן]¿◊ע: ונגדיה מר, דרב מנגיד על מאן דמצער שלוחא דרבנן

דעדיף מיניה עבדי ליה.[רב יהודה]!◊ע:

מאי טעמא אכריז מר עליה דעבדא הוא?[רב נחמן]^ע:

דרגיל דקרי אינשי עבדיאמר ליה:[רב יהודה]!◊ע:

כל הפוסל ־ פסול, ואינו מדבר בשבחא לעולםותני:!▀ע:

במומו פוסל.ואמר שמואל:!▀◊ע:
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אימר דאמר שמואל ־ למיחש ליה, לאכרוזי עליה מי אמר?[רב נחמן]¿◊ע:

О◊ע:
אדהכי והכי (אתא ההוא בר דיניה מנהרדעי), א"ל ההוא בר דיניה לרב יהודה: לדידי קרית לי עבדא, 

דאתינא מבית חשמונאי מלכא?

▀◊ע:
א"ל:[רב יהודה] הכי אמר 

שמואל:
כל דאמר מדבית חשמונאי קאתינא ־ עבדא הוא.

א"ל, לא סבר לה מר להא דא"ר אבא אמר רב הונא אמר רב:אמר ליה:[רב נחמן]¿ע:

¿▀ע:
[רבי אבא אמר רב הונא 

אמר רב]
כל ת"ח שמורה הלכה ובא, אם קודם מעשה אמרה ־ שומעין לו, ואם לאו ־ אין שומעין לו?

הא איכא רב מתנה דקאי כוותי.אמר ליה:[רב יהודה]!ע:

רב מתנה לא חזייה לנהרדעא תליסר שני, ההוא יומא אתאОע:

דכיר מר מאי אמר שמואל כי קאי חדא כרעא אגודא וחדא כרעא במברא?אמר ליה:[רב יהודה]^ע:

!▀◊ע:
א"ל[רב מתנה], הכי אמר 

שמואל:

כל דאמר מדבית חשמונאי מלכא קאתינא ־ עבדא הוא, דלא אישתיור מינייהו אלא ההיא רביתא, דסלקא 

לאיגרא ורמיא קלא ואמרה: כל דאמר מבית חשמונאי אנא ־ עבדא הוא, נפלה מאיגרא ומיתה.

אכרוז עליה דעבדא הוא.О◊ע:

ההוא יומא אקרען כמה כתובתא בנהרדעא.О◊ע:

כי קא נפיק, נפקי אבתריה למירגמיהОע:

אי שתיקו ־ שתיקו, ואי לא ־ מגלינא עלייכו הא דאמר שמואל:אמר להו:[רב יהודה]О◊ע:

[שמואל]О▀◊ע:
תרתי זרעייתא איכא בנהרדעא, חדא מיקריא דבי יונה וחדא מיקריא דבי עורבתי, וסימניך: טמא טמא, 

טהור טהור.

שדיוה לההוא ריגמא מידייהו, וקם אטמא בנהר מלכא.Оע:

▀◊ע:
מכריז רב יהודה 

בפומבדיתא:
אדא ויונתן עבדי, יהודה בר פפא ממזירא, בטי בר טוביה ברמות רוחא לא שקיל גיטא דחירותא .

בלאי, דנאי, טלאי, מלאי, זגאי ־ כולם לפסול.מכריז רבא במחוזא:▀◊ע:

גובאי גבעונאי, דורנוניתא דראי נתינאי.רב יהודה:▀◊ע:

האי בי כובי דפומבדיתא כולם דעבדי.רב יוסף:▀◊ע:

רב יהודה אמר שמואל:♦▀◊ע:
ארבע מאות עבדים, ואמרי לה ארבעת אלפים עבדים היו לו לפשחור בן אימר, וכולם נטמעו בכהונה, וכל 

כהן שיש בו עזות פנים אינו אלא מהם.

כולהו יתבן בשורא דבנהרדעא [בסורא ובנהרדעא].אביי:▀ע:

ופליגא דרבי אלעזר▀ע:

אם ראית כהן בעזות מצח אל תהרהר אחריו, שנא': (הושע ד) ועמך כמריבי כהן.דאמר ר' אלעזר:♦▀▀◊ע:

▀◊ע:
רבי אבין בר רב אדא 

אמר רב:

כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו, כשהקב"ה משרה שכינתו, מעיד על כל השבטים ואין מעיד עליו, 

שנאמר: (תהלים קכב) שבטי יה עדות לישראל, אימתי הוי עדות לישראל? בזמן שהשבטים שבטי יה.

רבי חמא ברבי חנינא:▀◊ע:
כשהקב"ה משרה שכינתו, אין משרה אלא על משפחות מיוחסות שבישראל, שנא': (ירמיהו לא) בעת ההיא 

נאם ה' אהיה לאלהים לכל משפחות ישראל, לכל ישראל לא נאמר אלא לכל משפחות.

[רבה בר רב הונא]▀◊ע:

והמה יהיו לי לעם ־ אמר רבה בר רב הונא: זו מעלה יתירה יש בין ישראל לגרים, דאילו בישראל כתיב 

בהו: (יחזקאל לז) והייתי להם לאלהים והמה יהיו לי לעם, ואילו בגרים כתיב: (ירמיהו ל) מי הוא זה ערב 

את לבו לגשת אלי נאם ה', והייתם לי לעם ואנכי אהיה לכם לאלהים.

רבי חלבו:▀◊ע:
קשים גרים לישראל כספחת, שנאמר: (ישעיהו יד) ונלוה הגר עליהם ונספחו על בית יעקב, כתיב הכא 

ונספחו, וכתיב התם (ויקרא יד) לשאת ולספחת.

רבי חמא ברבי חנינא:▀◊ע:
כשהקדוש ברוך הוא מטהר שבטים, שבטו של לוי מטהר תחילה, שנא': (מלאכי ג) וישב מצרף ומטהר 

כסף וטיהר את בני לוי וזיקק אותם כזהב וככסף והיו לי"י מגישי מנחה בצדקה.
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