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ורבי יהודה?¿עג.

כהנים ולוים מחד קהל נפקי, אייתר ליה לקהל גרים.[רבי יהודה]!◊עג.

!◊עג.
ואיבעית אימא: ה"נ תרי קהלי נינהו, ממזר בשתוקי ושתוקי בישראל מחד קהל נפקא, (דברים כג) לא יבא 

ממזר בקהל ה' ־ ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי הוא דלא יבא, הא בקהל ספק יבא.

!◊עג.
ואיבעית אימא: הני נמי תרי קהלי נינהו, וטעמיה, דרבי יהודה מהכא: (במדבר טו) הקהל חוקה אחת לכם 

ולגר הגר.

ולרבי יוסי?¿עג.

חוקה אחת הפסיק הענין.[רבי יוסי]!◊עג.

אחד גר, ואחד עבד משוחרר, וחלל ־ מותרין בכהנת.▀>עג.

מסייעא ליה לרב▀עג.

לא הוזהרו כשירות להנשא לפסולים.דאמר רב יהודה אמר רב:▀▀◊עג.

גר מותר בממזרתדרש ר' זירא במחוזא:▀О◊עג.

רגמוהו כולי עלמא באתרוגייהו.О◊עג.

מי איכא דדריש מילתא כי האי בדוכתא דשכיחי גיוריִ רבא:Оעג.

גר מותר בכהנתדרש רבא במחוזא:▀О◊עג.

טענוהו בשיראי.О◊עג.

גר מותר בממזרתהדר דרש להו:[רבא]▀О◊עג.

אפסידתא לקמייתאִ אמרו ליה:Оעג.

דטבא לכו עבדי לכו, אי בעי מהכא נסיב, ואי בעי מהכא נסיב.אמר להו:[רבא]Оעג.

▀◊עג.
והילכתא: גר מותר בכהנת ומותר בממזרתֹ מותר בכהנת, לא הוזהרו כשירות להנשא לפסוליםֹ ומותר 

בממזרת, כרבי יוסי.

אלו הן שתוקי ־ כל שמכיר.▀>עג.

רבא:▀◊עג.

דבר תורה שתוקי כשרֹ מאי טעמא? רוב כשרים אצלה ומיעוט פסולין אצלה, ואי אזלי אינהו לגבה ־ כל 

דפריש מרובא פריש, מאי אמרת? דילמא אזלה איהי לגבייהו, הוה ליה קבוע, וכל קבוע כמחצה על מחצה 

דמי, והתורה אמרה: (דברים כג) לא יבא ממזר ־ ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי 

הוא דלא יבא, הא בקהל ספק יבא, ומה טעם אמרו שתוקי פסול? גזירה שמא ישא אחותו מאביו.

אלא מעתה, שתוקי שתוקית לא ישא, שמא ישא אחותו מאביוִ ¿◊עג.

כל כי הני מזנו ואזלי?!עג.

בת שתוקית לא ישא, שמא ישא אחותו מאביוִ ¿◊עג.

אלא לא שכיחא, ה"נ לא שכיחִא אלא, מעלה עשו ביוחסין.!◊עג.

ואמר רבא:▀◊עג.

דבר תורה אסופי כשרֹ מאי טעמא? אשת איש בבעלה תולה, מאי איכא? מיעוט ארוסות ומיעוט שהלך 

בעליהם למד"ה, כיון דאיכא פנויה ואיכא נמי דמחמת רעבון, הוה פלגא ופלגא, והתורה אמרה: לא יבא ממזר 

בקהל ה' ־ ממזר ודאי הוא דלא יבא, הא ממזר ספק יבא, בקהל ודאי הוא דלא יבא, הא בקהל ספק יבא, ומה 

טעם אמרו אסופי פסול? שמא ישא אחותו מאביו.

אלא מעתה, אסופי אסופית לא ישא, שמא ישא אחותו בין מאביו בין מאמוִ ¿◊עג.

כל הני שדי ואזלי?!עג.

בת אסופי לא ישא, שמא ישא אחותוִ ¿◊עג.

אלא לא שכיח, ה"נ לא שכיִח אלא, מעלה עשו ביוחסים.!◊עג.

מצאו מהול ־ אין בו משום אסופירבא בר רב הונא:▀◊עג.

ֹ ▀◊עג: משלטי הדמיה ־ אין בו משום אסופי

ֹ ▀◊עג: שייף משחא ומלא כוחלא, רמי חומרי, תלי פיתקא, ותלי קמיעא ־ אין בו משום אסופי
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ֹ ▀◊עג: תלי בדיקלי, אי מטיא ליה חיה ־ יש בו משום אסופי, אם לאו ־ אין בו משום אסופי

ֹ ▀◊עג: זרדתא סמיכא למתא ־ יש בו משום אסופי, ואם לאו ־ אין בו משום אסופי

בי כנישתא סמיכתא למתא ושכיחי ביה רבים ־ אין בו משום אסופי, ואם לאו ־ יש בו משום אסופי.▀◊עג:

האי פירא דסופלי ־ יש בו משום אסופיאמימר:▀◊עג:

חריפתא דנהרא ־ אין בו משום אסופי, פשרי ־ יש בו משום אסופי▀◊עג:

צידי רשות הרבים ־ אין בו משום אסופי, רשות הרבים ־ יש בו משום אסופי.▀◊עג:

ובשני רעבון ־ אין בו משום אסופי.רבא:▀◊עג:

הא דרבא אהייא?^עג:

אילימא ארשות הרבים!עג:

איידי דשני רעבון קטלא ליה?¿עג:

ואלא אצידי רשות הרבים!עג:

ִ ¿עג: מאי איריא שני רעבון? אפילו בלא שני רעבון

אלא כי אתמר דרבא ־ אהא!עג:

▀!◊עג:

דאמר רב יהודה אמר רבי 

אבא אמר רבי יהודה בר 

זבדי אמר רב:

כל זמן שבשוק ־ אביו ואמו נאמנים עליו, נאסף מן השוק ־ אין נאמנים עליֹו

מאי טעמא?^!עג:

ֹ רבא:!!◊עג: הואיל ויצא עליו שם אסופי

ובשני רעבון, אע"פ שנאסף מן השוק ־ אביו ואמו נאמנים עליו.ואמר רבא:▀!◊עג:

שלשה נאמנים לאלתר, אלו הן: אסופי, חיה, ופוטרת חברותיה.רב חסדא:▀◊עג:

אסופי▀עג:

הא דאמרן.▀עג:

חיה▀עג:

דתניא: [ת"ק]▀עג:
חיה נאמנת לומר זה יצא ראשון וזה יצא שני, במה דברים אמורים ־ שלא יצתה וחזרה, אבל יצתה וחזרה ־ 

 ֹ אינה נאמנת

הוחזקה על עומדה ־ נאמנת, ואם לאו ־ אינה נאמנת.רבי אליעזר:▀עג:

מאי בינייהו?¿עג:

איכא בינייהו דאהדר אפה.!עג:

פוטרת חברותיה▀עג:

מאי היא?^עג:

דתנן:▀!עג:
שלש נשים שהיו ישנות במטה אחת, ונמצא דם תחת אחת מהן ־ כולן טמאות, בדקה אחת מהן ונמצאת טמאה 

־ היא טמאה וכולן טהורות.

שבדקה עצמה כשיעור ווסת.רב חסדא:▀עג:

תנו רבנן:▀◊עג:
נאמנת חיה לומר זה כהן וזה לוי, זה נתין וזה ממזרֹ במה דברים אמורים ־ שלא קרא עליה שם ערער, אבל 

קרא עליה ערער ־ אינה נאמנת.

ערער דמאי?^עג:

אילימא ערער חד!עג:

אין ערער פחות משניםִ והאמר רבי יוחנן:▀¿◊עג:

אלא ערער תרי.!◊עג:
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!◊עג:
ואיבעית אימא: לעולם אימא לך ערער חד, וכי אמר רבי יוחנן אין ערער פחות משנים, הני מילי היכא דאיתא 

חזקה דכשרות, אבל היכא דליכא חזקה דכשרות ־ חד נמי מהימן.

▀◊עג:
נאמן בעל מקח לומר לזה מכרתי ולזה אין מכרתיֹ במה דברים אמורים ־ בזמן שמקחו בידו, אבל אין מקחו 

בידו ־ אינו נאמן.
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