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הולד כשר הð"מ לישראל אבל לכהוðה הולד פגום דאי ברתא היא  

וחזיðן לרבוואתא אחריðי דפסקי והלכתא עובד כוכבים  ... אסורה לכהן
ולא מסיימי שהולד פגום ואðן  ועבד הבא על בת ישראל הולד כשר 

   מספקא לן אי הוי פגום אי לא

 
  עזר ד:יט שלחן ערוך אבן ה .3

ואם באו על בת ישראל בין  עכו"ם ועבד שבאו על הממזרת הולד ממזר 
  :פðויה בין אשת איש הולד כשר ופגום לכהוðה

  

  

  



  

 יבמות קי. 
ְקַטָּנה, ְוָגְדָלה,   יא עֹוָבָדא ַּדֲהָוה ְּבðֶַרׁש, ְוִאיַּקִּדיָׁשה ְּכֶׁשִהיאָהִה 

ְואֹוְתַביּה ַאֵּבי כּוְרְסָייא, ַוֲאָתא ַאֲחִריðָא ְוַחְטַפּה ִמיֵּניּה. ְוַרב ְּברֹוðָא  
  !ְוַרב ֲחðְðֵַאל ַּתְלִמיֵדי ְדַרב ֲהוֹו ָהָתם, ְוָלא ַאְצְריכּוָה ִּגיָּטא ִמָּבְתָרא

  מֹוְתִבי ַאֵּבי כּוְרְסָייא.ָאַמר ַרב ָּפָּפא: ְּבðֶַרׁש ִמיðְַסב ðְָסיִבי, ַוֲהַדר 

 ַרב ָאֵׁשי ָאַמר: הּוא ָעָׂשה ֶׁשּלֹא ַּכהֹוֶגן, ְלִפיָכ ָעׂשּו ּבֹו ֶׁשּלֹא ַּכהֹוֶגן,
 ְוַאְפְקִעיðְהּו ַרָּבðַן ְלִקיּדּוֵׁשי ִמיֵּניּה 

  

 

 


