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)סיום הפרק( )  17aת"ש דאמר ראב"צ( 15b
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לָחֶ ם :תהלים פרק לז פסוק כה

יתי צַ ִדּיק ֶנ ֱעזָב וְ ז ְַרע ֹו ְמבַ ֶקּשׁ
ִיתי גַּם ז ַָקנְ ִתּי וְ א ָר ִא ִ
נַעַ ר הָ י ִ
ְהוּדה :איכה פרק ה פסוק יא
נ ִָשׁים ְבּ ִציּוֹן ִענּוּ ְבּתֻ ת ְבּעָ ֵרי י ָ
יָד ֹו פָּ ַרשׂ צָ ר עַ ל כָּל מַ חֲ מַ דֶּ יהָ כִּ י ָראֲ ָתה ג ֹויִם בָּ אוּ ִמ ְק ָדּ ָשׁהּ אֲ ֶשׁר ִצוִּ ָ
יתה א יָבֹ אוּ בַ ָקּהָ ל ָל  :איכה פרק א פסוק י
א ָיבֹא עַ מּ ֹונִי וּמוֹאָבִ י בִּ ְקהַ ל ה' גַּם דּוֹר עֲ ִשׂ ִ
ירי א יָבֹא לָהֶ ם ִבּ ְקהַ ל ה' עַ ד ע ֹולָם :דברים פרק כג פסוק ד
ְרוּשׁ ִ ַלם לְ ָ
פֵּ ְר ָשׂה ִציּוֹן ְבּי ֶָדיהָ אֵ ין ְמנַחֵ ם לָהּ ִצוָּה ה' לְ יַעֲ קֹב ְסבִ יבָ יו צָ ָריו הָ י ְָתה י ָ
נִדּה בֵּ ינֵיהֶ ם :איכה פרק א פסוק יז
וּב ָחבוֹר נְהַ ר גּ ֹוזָן וְ עָ ֵרי ָמ ָדי :מלכים ב פרק יח פסוק יא
שּׁוּרה וַ ַיּנְחֵ ם בַּ ְחלַח ְ
וַ ֶיּגֶל מֶ ֶל ַאשּׁוּר אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל ַא ָ
בַּ ה' בָּ גָדוּ כִּ י בָ נִים ז ִָרים ָילָדוּ עַ ָתּה יֹאכְ לֵם חֹ ֶדשׁ אֶ ת חֶ לְ ֵקיהֶ ם :הושע פרק ה פסוק ז
ִסּ ֵתר מֵ עֵ ינָי :הושע פרק יג פסוק יד
ִמיַּד ְשׁאוֹל אֶ פְ דֵּ ם ִממָּ וֶת אֶ גְאָלֵם אֱ ִהי ְדבָ ֶרי ָמוֶ ת אֱ ִהי ָק ָט ְב ְשׁאוֹל נֹ ַחם י ָ

?עשו או לא עשו – ב"ש Continuation of investigation into behavior of
עשו a. Support for
ב"ה ) who , surpisingly, followedב"ש  (a student ofר' יוחנן החורני  regardingראב"צ i. Report of
בני הצרות  who didn’t want to provokeר' יהושע ii. Approach of
, but they are stigmatizedממזרים  are notבני חייבי כריתות  maintains thatר' יהושע 1.
בני צרות  andצרות  was asked aboutר"י 2.
ייבום  were permitted forצרות ערוה )ב"ש  (a student ofר' דוסא בן הרכינס iii. in the era of
) (who was blind and infirm) (v. 1רדב"ה  toר' יהושע ,ראב"ע ור"ע 1. story of visit of
 pronounced 3 rulings:חגי  testified thatרדב"ה a.
צרת הבת אסורה )כב"ה( i.
עמון ומואב מעשרין מעשר עני בשביעית ii.
 wasק"ר , sinceקדושה 1. reason: essentially, there is no
 left these areas un-sanctified in order toחכמים ;nullified
שמיטה  duringעניים provide for
תרמודיים וקרדויים  fromגרים iii. we accept
תרמוד  fromגרים : we don’t acceptר' יוחנן וסביא 1.
עבדי שלמה 2. explanation #1: they are the offspring of
עבד הבא על ישראלית הוולד ממזר a.
 rapedבנות ירושלים 3. explanation #2: they are the offspring of
) (v. 2בבליים by
גוי הבא על ישראלית – הוולד ממזר a.
חרבן ירושלים  on vv. 3-5 regardingדרשות 4. various
) were exiled: (vv. 6-8עשרת השבטים b. Tangent: status of non-Jews in countries where
פסולים :ר' אסי ור' יוחנן i.
גוי הבא על הישראלית הוולד ממזר :ר' אסי 1.
עריות : because they marriedר' יוחנן 2.
גויים גמורים :שמואל ii.
 through their fathers (womenעשרת השבטים 1. explanation #1: they are only related to
)were sterile
גויים  declared them to beחכמים 2. explanation #2:
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