הרב שאול פרבר

יישום סוגיות מיבמות בבתי דין הרבðיים – סיום מסכת יבמות
 .1יבמות מה:
וְ ִהלְכְ ָתא :גּוֹי וְ עֶ בֶ ד הַ בָּ א עַ ל בַּ ת י ְִשׂ ָר ֵאל — הַ ָוּלָד כָּשֵׁ ר ,בֵּ ין בִּ פְ ðוּיָה בֵּ ין
בְּ ֵאשֶׁ ת ִאישׁ
 .2רי"ף על יבמות מה :ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהאי דאמריðן
הולד כשר ה"ðמ לישראל אבל לכהוðה הולד פגום דאי ברתא היא
אסורה לכהן ...וחזיðן לרבוואתא אחריðי דפסקי והלכתא עובד כוכבים
ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי שהולד פגום ואðן
מספקא לן אי הוי פגום אי לא
 .3שלחן ערוך אבן העזר ד:יט
עכו"ם ועבד שבאו על הממזרת הולד ממזר ואם באו על בת ישראל בין
פðויה בין אשת איש הולד כשר ופגום לכהוðה:

יבמות קי.
יקּ ִדּישָׁ ה כְּ שֶׁ ִהיא ְקטַ נָּה ,וְ ג ְָדלָה,
ָה ִהיא עוֹבָ דָ א דַּ הֲ וָה בְּ ֶַ ðרשׁ ,וְ ִא ַ
כוּר ְסיָיא ,וַאֲ ָתא ַאחֲ ִריָðא וְ חַ ְטפַהּ ִמינֵּיהּ .וְ ַרב בְּ רוָֹðא
אוֹתבַ יהּ ַאבֵּ י ְ
וְ ְ
וְ ַרב חֲ ְֵַ ððאל ַתּל ְִמידֵ י ְד ַרב הֲ ווֹ הָ ָתם ,וְ לָא ַאצְ ְריכוּהָ גִּ יטָּ א ִמבָּ ְת ָרא !
כוּר ְסיָיא.
מוֹת ִבי ַאבֵּ י ְ
ָאמַ ר ַרב ָפּפָּא :בְּ ֶַ ðרשׁ ִמיְַ ðסב ְָ ðסיבִ י ,וַהֲ ַדר ְ
ַרב ָאשֵׁ י ָאמַ ר :הוּא עָ שָׂ ה שֶׁ לּ ֹא כַּהוֹגֶן ,לְפִ י ָכ עָ שׂוּ בּוֹ שֶׁ לּ ֹא כַּהוֹגֶן,
וְ ַאפְ ְקעִ יְðהוּ ַרבָּ ַðן ל ְִקידּוּשֵׁ י ִמינֵּיהּ
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 .1יבמות מה:
וְ ִהלְכְ ָתא :גּוֹי וְ עֶ בֶ ד הַ בָּ א עַ ל בַּ ת י ְִשׂ ָר ֵאל — הַ ָוּלָד כָּשֵׁ ר ,בֵּ ין בִּ פְ ðוּיָה בֵּ ין
בְּ ֵאשֶׁ ת ִאישׁ
 .2רי"ף על יבמות מה :ואיכא מרבוואתא דמסיימי בה דהאי דאמריðן
הולד כשר ה"ðמ לישראל אבל לכהוðה הולד פגום דאי ברתא היא
אסורה לכהן ...וחזיðן לרבוואתא אחריðי דפסקי והלכתא עובד כוכבים
ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר ולא מסיימי שהולד פגום ואðן
מספקא לן אי הוי פגום אי לא
 .3שלחן ערוך אבן העזר ד:יט
עכו"ם ועבד שבאו על הממזרת הולד ממזר ואם באו על בת ישראל בין
פðויה בין אשת איש הולד כשר ופגום לכהוðה:

יבמות קי.
יקּ ִדּישָׁ ה כְּ שֶׁ ִהיא ְקטַ נָּה ,וְ ג ְָדלָה,
ָה ִהיא עוֹבָ דָ א דַּ הֲ וָה בְּ ֶַ ðרשׁ ,וְ ִא ַ
כוּר ְסיָיא ,וַאֲ ָתא ַאחֲ ִריָðא וְ חַ ְטפַהּ ִמינֵּיהּ .וְ ַרב בְּ רוָֹðא
אוֹתבַ יהּ ַאבֵּ י ְ
וְ ְ
וְ ַרב חֲ ְֵַ ððאל ַתּל ְִמידֵ י ְד ַרב הֲ ווֹ הָ ָתם ,וְ לָא ַאצְ ְריכוּהָ גִּ יטָּ א ִמבָּ ְת ָרא !
כוּר ְסיָיא.
מוֹת ִבי ַאבֵּ י ְ
ָאמַ ר ַרב ָפּפָּא :בְּ ֶַ ðרשׁ ִמיְַ ðסב ְָ ðסיבִ י ,וַהֲ ַדר ְ
ַרב ָאשֵׁ י ָאמַ ר :הוּא עָ שָׂ ה שֶׁ לּ ֹא כַּהוֹגֶן ,לְפִ י ָכ עָ שׂוּ בּוֹ שֶׁ לּ ֹא כַּהוֹגֶן,
וְ ַאפְ ְקעִ יְðהוּ ַרבָּ ַðן ל ְִקידּוּשֵׁ י ִמינֵּיהּ

