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קידושין – ע"ב
בתחילת הדף הובא גבולות בבל לענין יוחסין וכן יוחסין במקומות שונים ,וכיון שאלו שמות שאינם מוכרים ,עדיף לשננם מהגמרא עצמה.
.1

רבי ביקש מלוי הראני אומות שונות ,כיצד ענה לו לוי?
א.

פרסיים  -דומים לחיילות של בית דוד [ורב יוסף שנה שאוכלין ושותין כדוב ומסורבלין כדוב ומגדלים שיער ואין להם מנוחה כדוב].

ב.

הראני חברין  -דומין למלאכי חבלה.

ג.

הראני ישמעאלים  -דומין לשעירים של בית הכסא.

ד.

הראני תלמידי חכמים שבבבל  -דומים למלאכי השרת.

.2

כשרבי עמד למות גילה על מקומות מסוימים מי האנשים שם .אלו הן?
הומניא שבבבל  -כולה עמונים ,מסגריא  -כולה ממזרים ,בירקא  -שני אחים יש שמחליפים נשותיהם זה לזה .בירתא דסטיא איכא בבבל היום סרו
מאחרי המקום ,שצפו דגים בשבת והלכו וצדו אותם ונדום והשתמדו .אקרא דאגמא  -אדא בר אהבה יש בה ,היום יושב בחיקו של אברהם  -נימול.
היום נולד רב יהודה  -וכפי שאמרו כשמת ר' עקיבא נולד רבי ,כשמת רבי נולד רב יהודה ,כשמת רב יהודה נולד רבא ,כשמת רבא נולד רב אשי,
ללמדך שאין צדיק נפטר מן העולם עד שנברא צדיק כמותו ,שנאמר וזרח השמש ובא השמש .עד שלא כבתה שמשו של עלי זרחה שמשו של
שמואל הרמתי.

.3

'ויהי כהנבאי ופלטיהו בן בניהו מת ואפול על פני ואזעק קול גדול' ...נחלקו רב ושמואל האם הזעקה הייתה לטובה או לרעה .מה דעותיהם?
א.

לטובה  -שפלטיהו הציל את ישראל מלהיות משועבדים לאנשי מיישן ,ועל כך זעק יחזקאל כיצד ימות בחצי ימיו.

ב.

לרעה  -שהיו מפריעין עצמם ומתריזין עצמם כלפי מעלה ,וזעק יחזקאל כיצד זה שימות בשלוה על מיתתו.

.4

מושכני הרי היא כגולה ליוחסים .מישון לא חשו לה לא משום עבדות ולא משום ממזרות אלא כהנים שהיו בה לא הקפידו על הגרושות .מדוע לא
חששו לעבדות?
לא מוכרח שלא היו שם עבדים ,אלא יתכן שהיו והפקירום והוציאום לחירות.

.5

אמימר התיר לרב הונא בר נתן לישא אשה ממחוזא שמחוץ לבבל .מה טען לו רב אשי?
אם התרת משום שמואל שאמר :זו דברי ר' מאיר ,אבל חכמים אומרים כל ארצות בחזקת כשרות הן עומדות ,הרי רבים מהאמוראים לא סברו כך.
ואעפ"כ לא קיבל ממנו ,כיון ששמע כך מרב זביד דנהרדעא.

.6

מה יהיה עם הממזרים לעתיד לבא?
נחלקו התנאים :יש אומרים טהורים ,ויש אומרים אין טהורים .והובאו פסוקים.
להלכה  -טהורים .ואמרו שלולי זה היה אליהו מוציא מעם ישראל חבורות חבורות של ממזרים.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"

(חגיגה ט)

