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מה.
ֹ מיתיבי: [ת"ק]♦▀¿◊ עובד ־ כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד ממזר

אין ממזר אלא ממי שאיסורו איסור ערוה וענוש כרתִ רבי שמעון בן יהודה:♦▀¿◊מה.

מאן הכל מודים? רביאלא אמר רב יוסף:!◊מה.

!◊מה.
אף על גבי דרבי אומר: אין הדברים הללו אמורים ־ אלא לדברי ר"ע שהיה עושה חלוצה כערוה, וליה לא 

סבירא ליה, בעובד כוכבים ועבד מודה

▀!מה.

דכי אתא רב דימי, אמר 

רב יצחק בר אבודימי 

משום רבינו:

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד ממזר.

О◊מה.
רבי אחא שר הבירה ור' תנחום בריה דרבי חייא איש כפר עכו, פרוק הנהו שבוייתא דאתו מארמון 

 ֹ לטבריא, הוה חדא דאעברא מעובד כוכבים, ואתו לקמיה דר' אמי

▀◊מה.

אמר להו[רבי אמי]-רבי 

יוחנן ורבי אלעזר ורבי 

חנינא:

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד ממזר.

רבותא למחשב גברי?רב יוסף:¿מה.

▀¿◊מה.

הא רב ושמואל בבבל, 

ורבי יהושע בן לוי ובר 

קפרא בארץ ישראל, 

ואמרי לה חלופי בר 

קפרא ועיילי זקני דרום:

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד כשרִ 

רבי היאאלא אמר רב יוסף:▀מה.

¿▀▀◊מה.

דכי אתא רב דימי, אמר 

רבי יצחק בר אבודימי, 

משום רבינו אמרו:

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד ממזר.

הולד מקולקל.רבי יהושע בן לוי:¿▀▀◊מה.

למאן?^מה.

אילימא לקהל!מה.

הולד כשרִ הא אמר רבי יהושע:¿מה.

!◊מה.
אלא לכהונה, דכולהו אמוראי דמכשרי, מודו שהולד פגום לכהונהֹ מק"ו מאלמנה: מה אלמנה לכהן גדול 

שאין איסורה שוה בכל ־ בנה פגום, זו שאיסורה שוה בכל ־ אינו דין שבנה פגום.

מה לאלמנה לכהן גדול שכן היא עצמה מתחללתִ ¿מה.

הכא נמי, כיון שנבעלה פסלה!מה.

▀!מה.
דאמר רבי יוחנן משום 

רבי שמעון:

מנין לעובד כוכבים ועבד הבא על הכהנת ועל הלויה ועל הישראלית, שפסלוה? שנאמר: (ויקרא כ"ב) ובת 

כהן כי תהיה אלמנה וגרושה, מי שיש לו אלמנות וגירושין בה, יצאו עובד כוכבים ועבד שאין להם אלמנות 

וגירושין בה.

ִ אמר ליה אביי:¿◊מה. מאי חזית דסמכת אדרב דימי? סמוך אדרבין

רבי נתן ורבי יהודה הנשיא מורים בה להיתיראדכי אתא רבין אמר:▀¿◊מה.

ומאן רבי יהודה הנשיא?^¿מה.

רבי.!¿מה.

ואף רב מורה בה היתירא▀◊מה.

דההוא דאתא לקמיה דרב, אמר ליה: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל, מהו?▀מה.

ֹ אמר לו:[רב]▀▀מה. הולד כשר

אמר ליה: הב לי ברתִך לא יהיבנא לך.Оמה.

אמרי אינשי: גמלא במדי אקבא רקדא, הא קבא והא גמלא והא מדי ולא רקדאִ שימי בר חייא לרב:Оמה.
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אי ניהוי כיהושע בן נון, לא יהיבנא ליה ברתי.א"ל:[רב]Оמה.

א"ל:[שימי בר חייא]Оמה.
אי הוה כיהושע בן נון, אי מר לא יהיב ליה ־ אחריני יהבי ליה, האי, אי מר לא יהיב ליה ־ אחריני לא יהבי 

ליה.

לא הוה קאזיל מקמיה, יהיב ביה עיניה ושכיב.Оמה.

ואף רב מתנה מורה בה להיתירא.[רב מתנה]▀◊מה.

ואף רב יהודה מורה בה להיתירא[רב יהודה]▀◊מה.

דכי אתא לקמיה דרב יהודהОמה.

זיל איטמר, או נסיב בת מינך.א"ל:[רב יהודה]▀מה.

וכי אתא לקמיה דרבאОמה.

או גלי, או נסיב בת מינך.א"ל:[רבא]▀מה.

^◊מה.
שלחו ליה בני בי מיכסי 

לרבה:
מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל, מהו?

השתא עבד כולו אמרי' כשר, חציו מיבעיא?א"ל:[רבה]!◊מה.

מרא דשמעתא מנו? רב יהודהרב יוסף:¿מה.

מה:
מי שחציו עבד וחציו בן חורין הבא על בת ישראל, אותו ולד אין לו תקנהִ והא אמר רב יהודה:▀¿◊

כי איתמר דרב יהודה ־ כגון דקדיש בת ישראל, דנמצא צד עבדות שבו משתמש באשת איש.!◊מה:

¿◊מה:
והאמרי נהרדעי משמיה 

דרבי יעקב:

לדברי הפוסל ־ פוסל אפילו בפנויה, לדברי המכשיר ־ מכשיר אפי' באשת איש, ושניהם לא למדוה אלא 

מאשת אב

ֹ מאן דפסיל, סבר:♦▀¿מה: מה אשת אב דלא תפסי בה קדושין ־ הולד ממזר, אף כל דלא תפסי בה קדושין ־ הולד ממזר

מאן דמכשר, סבר:♦▀¿מה:
מה אשת אב דלדידיה לא תפסי בה קדושין, לאחריני תפסי בה קדושין, לאפוקי עובד כוכבים ועבד דלא 

תפסי בהו קדושין כללִ 

אלא, כי איתמר דרב יהודה ־ כגון שבא על אשת איש, ונמצא צד חירות שבו משתמש באשת איש.!◊מה:

▀◊מה:
רבינא, אמר לי רב גזא: 

[רבי יוסי בר אבין]
איקלע ר' יוסי בר אבין לאתרין, והוה עובדא בפנויה ואכשר, באשת איש ופסיל.

▀◊מה:

רב ששת, לדידי אמר לי 

רב גזא:[רבי יוסי ברבי 

זבידא]

לא ר' יוסי בר אבין הוה אלא רבי יוסי ברבי זבידא הוה, ואכשר בין בפנויה בין באשת איש.

▀מה:
רב אחא בריה דרבה 

לרבינא:[אמימר]
איקלע אמימר לאתרין, ואכשר בין בפנויה בין באשת איש.

והלכתא: עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד כשר, בין בפנויה בין באשת איש.▀◊מה:

[רבא]▀О◊מה:
רבא אכשריה לרב מרי בר רחל ומנייה בפורסי דבבל, ואע"ג דאמר מר: (דברים י"ז) שום תשים עליך 

מלך, כל משימות שאתה משים ־ אל יהו אלא מקרב אחיִך האי כיון דאמו מישראל, מקרב אחיך קרינן ביה.

עבדיה דרבי חייא בר אמי אטבלה לההיא עובדת כוכבים לשם אנתתאО◊מה:

ֹ רב יוסף:▀◊מה: יכילנא לאכשורי בה ובברתה

בה, כדרב אסי▀מה:

מי לא טבלה לנדותה?דאמר רב אסי:▀▀◊מה:

בברתה▀מה:

עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל ־ הולד כשר.▀▀מה:

ההוא דהוו קרו ליה בר ארמייתאОמה:

מי לא טבלה לנדותה?רב אסי:▀מה:
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ההוא דהוו קרו ליה בר ארמאהОמה:

מי לא טבל לקריו?ריב"ל:▀מה:

▀◊מה:
רב חמא בר גוריא אמר 

רב:

הלוקח עבד מן העובד כוכבים, וקדם וטבל לשם בן חורין ־ קנה עצמו בן חורין. מאי טעמא? עובד כוכבים 

גופא לא קני ליה, מאי דקני ליה הוא דמקני ליה לישראל, וכיון דקדם וטבל לשם בן חורין אפקעיה 

לשעבודיהֹ כדרבא

מו.
הקדש, חמץ, ושחרור ־ מפקיעין מידי שעבוד.דאמר רבא:▀▀◊
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