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13.1.13 

15b (ת"ש דאמר ראב"צ)  17a (סיום הפרק) 

  כה פסוק לז פרק תהלים :ָלֶחם ְמַבֶּקׁש ְוַזְרעוֹ  ֶנֱעָזב ַצִּדיק ָרִאיִתי ְו�א ָזַקְנִּתי ַּגם ָהִייִתי ַנַער .1

  יא פסוק ה פרק איכה :ְיהּוָדה ְּבָעֵרי ְּבֻת�ת ִעּנּו ְּבִצּיֹון ָנִׁשים .2

  י פסוק א פרק איכה : ָל� ַבָּקָהל ָיֹבאּו �א ִצִּויָתה ֲאֶׁשר ִמְקָּדָׁשּה ָּבאּו גֹוִים ָרֲאָתה ִּכי ַמֲחַמֶּדיהָ  ָּכל ַעל ָצר ָּפַרׂש ָידוֹ  .3

  ד פסוק כג פרק דברים :עֹוָלם ַעד ה' ִּבְקַהל ָלֶהם ָיֹבא �א ֲעִׂשיִרי ּדֹור ַּגם ה' ִּבְקַהל ּומֹוָאִבי ַעּמֹוִני ָיֹבא �א .4

ם ָהְיָתה ָצָריו ְסִביָביו ְלַיֲעֹקב ה' ִצָּוה ָלּה ְמַנֵחם ֵאין ְּבָיֶדיהָ  ִצּיֹון ֵּפְרָׂשה .5   יז פסוק א פרק איכה: ֵּביֵניֶהם ְלִנָּדה ְירּוָׁשַלִ

  יא פסוק יח פרק ב מלכים :ָמָדי ְוָעֵרי ּגֹוָזן ְנַהר ּוְבָחבֹור ַּבְחַלח ַוַּיְנֵחם ַאּׁשּוָרה ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַאּׁשּור ֶמֶל� ַוֶּיֶגל .6

  ז פסוק ה פרק הושע: ֶחְלֵקיֶהם ֶאת ֹחֶדׁש ֹיאְכֵלם ַעָּתה ָיָלדּו ָזִרים ָבִנים ִּכי ָּבָגדּו ה'ּבַ  .7

  יד פסוק יג פרק הושע :ֵמֵעיָני ִיָּסֵתר ֹנַחם ְׁשאֹול ָקָטְב� ֱאִהי ָמֶות ְדָבֶרי� ֱאִהי ֶאְגָאֵלם ִמָּמֶות ֶאְפֵּדם ְׁשאֹול ִמַּיד .8

 
 

I. Continuation of investigation into behavior of עשו או לא עשו – ב"ש? 

a. Support for עשו  

i. Report of ראב"צ regarding ר' יוחנן החורני (a student of ב"ש) who , surpisingly, followed ב"ה 

ii. Approach of ר' יהושע who didn’t want to provoke בני הצרות 

 but they are stigmatized ,ממזרים are not בני חייבי כריתות maintains that ר' יהושע .1

צרותבני  and צרות was asked about ר"י .2  

iii. in the era of ר' דוסא בן הרכינס (a student of ב"ש) צרות ערוה were permitted for ייבום 

1. story of visit of ר' יהושע, ראב"ע ור"ע to רדב"ה (who was blind and infirm) (v. 1)  

a. רדב"ה testified that  חגי pronounced 3 rulings: 

i.  (כב"ה) אסורהצרת הבת  

ii.  מעשרין מעשר עני בשביעיתעמון ומואב  

1. reason: essentially, there is no קדושה, since ק"ר was 

nullified; חכמים left these areas un-sanctified in order to 

provide for עניים during שמיטה 

iii. we accept גרים from תרמודיים וקרדויים 

 תרמוד from גרים we don’t accept :ר' יוחנן וסביא .1

2. explanation #1: they are the offspring of עבדי שלמה 

a. עבד הבא על ישראלית הוולד ממזר 

3. explanation #2:  they are the offspring of בנות ירושלים raped 

by בבליים (v. 2)  

a.  הוולד ממזר –גוי הבא על ישראלית  

4. various דרשות on vv. 3-5 regarding חרבן ירושלים 

b. Tangent: status of non-Jews in countries where עשרת השבטים were exiled: (vv. 6-8)  

i. פסולים :ר' אסי ור' יוחנן 

 גוי הבא על הישראלית הוולד ממזר :ר' אסי .1

 עריות because they married :ר' יוחנן .2

ii. גויים גמורים :שמואל 

1. explanation #1: they are only related to עשרת השבטים through their fathers (women 

were sterile) 

2. explanation #2: חכמים declared them to be גויים 


