
 

 

 

 

 

 

 מה המקור שגרים ומשוחררים עלו עם עזרא? .1

 .אליהם הארץ גויי מטומאת הנבדל וכל

 

 מה המקור שהממזרים עלו? .2

 כיון שמבואר בפסוקים שטוביה ויהוחנן שהיו עבדים התחתנו עם בת ישראל. - להו"א .א

 , אבל למ"ז הולד כשר לא מובן ]ודחו בעוד דרכים[.ממזר הולד ישראל בת על הבא ועבדכו"ם ע זה מובן רק למ"ד - ונדחה

  [משחקתו ואמו אבא שקורא] חרשא תל [מלח לתל שנהפכה סדום למעשה מעשיהם שדומים אדם בני] מלח מתל העולים ואלה - אלא .ב

 הן כנמר עצמם ששמו פ"אע . וי"אכנמר עצמם שמו והם ככרוב חשובים לפני ישראל יהיו אמרתי אני אדון אמר] אדון כרוב [אסופי] םה

 [.ככרוב לפני חשובים

 

 נישואין פסולים? אלו מימרות הובאו בענין .3

  . ]לכל המימרות פסוקים ואכמ"ל[מלח וזרעו כולו העולם לכל חרשו כאילו הכתוב עליו מעלה ,לו הוגנת שאינה אשה הנושא כל .א

  .פלטאינו  ממון, ואף המהוגנים שאינן בנים לו הויין ממון לשום אשה הנושא כל .ב

  .חותם ה"והקב כותב אליהו כולם על ותנא רוצעו ה"והקב כופתו אליהו לו הוגנת שאינה אשה הנושא כל .ג

  .פסול ,הפוסל כל -עוד למדנו 

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

 .שבישראל מיוחסות משפחות על אלא משרה אין שכינתו משרה ה"כשהקב -עוד למדנו 

 

 מה היה המעשה עם רב יהודה והנידוי? .4

 ..'[ וכיון שהיה קורא לאנשים עבד הכריז עליו שהוא עבד.שויסקאל בר יהודה מאןרב יהודה נדה אדם שפגע בכבוד התורה ]שאמר '

 תבעו לדין אצל רב נחמן ואמר לו רב הונא שאע"פ שהוא אדם גדול שילך לדין משום כבוד בי נשיאה.

 של רב יהודה ע"י שתיקן אותו בכל דבר. הגמרא מספרת כיצד גילה רב נחמן את גדולותו

, ערוה באשה קול ,קטנה בין גדולה בין כלל באשה משתמשים אין, שלשה בפני מלאכה בעשיית אסור הצבור על פרנס אדם שנתמנה כיון]כגון: 

 .[כלל אשה בשלום שואלין אין

 שהוא עבד ]כדי שלא יאמרו שהחכמים מחניפים זה לזה.[והראה לו את הזמנה, אמר לו שכיון שהגיע יאמר לו מדוע הכריז על אותו אדם 

 , והכריז עליו עבד משום דברי שמואל שכל הפוסל במומו פוסל.דרבנן וחאהסביר לו שנדהו כיון שציער של

  שאלו אבל מדוע להכריז? לבנתיים הגיע אותו אדם ואמר 'אותי אתה קורא עבד? הרי אני מבית חשמונאי'... 

 אל: כל האומר מבית חשמונאי אני, הרי הוא עבד.אמר לו: כך אמר שמו

 .לו שומעיןאין  ,אמרה מעשהלאחר  אם ובא הלכה שמורה ח"ת כלשאלו רב נחמן הרי 

מתנה לא הגיע לשם ובדיוק אז הגיע, והעיד שכך אמר שמואל. והטעם: כיון שנותר מהם רק שפחה  שנה רב 13ענה לו הרי רב מתנה כמותי. 

 'כל האומר וכו'' ונפלה ומתה.  אחת שעלתה לגג ואמרה

תשתקו מוטב  אםבאותו יום נקרעו כמה כתובות בנהרדעא כיון שגילו שהנשים בנות עבדים ונישואיהן בטעות, רצו לרגומו באבנים אמר להם 

 . טהור טהור טמא טמא וסימניך עורבתי דביהשניה ו יונה דבישאחת נקראת  בנהרדעאאם לא אגלה עליכם על שני משפחות 

 השליכו את האבנים ומגודל כמות האבנים נעשה סתימה בנהר מלכא.

 הגמרא מביאה על עוד משפחות שהיו מכריזים עליהם.

 

 מהם. מי חולק על זה? אלא אינו פנים עזות בו שיש כהן וכל בכהונה, נטמעו וכולם אימר בן לפשחור לו היו עבדים 4000וי"א  400שמואל:  .5

 .כהן כמריבי ועמך' שנא אחריו תהרהר אל מצח בעזות כהן ראית אם - אלעזרר' 

 

 לגרים? ישראל בין שיש יתירה מעלה היכן מצינו .6

 אין מקרבים מן השמים תחילה גרים, אלא רק אם הם מקרבים את עצמם. משא"כ בישראל.

 .כספחת לישראל גרים קשים - חלבו רבי

 בס"ד
 ושע"ת באייר ב"י שישייום 

 ע – קידושין

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    
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