קידושין עו

כותי לא ישא כותית
הסבר ש י
רב דימי
ר' אלעזר סבר לה כר'
ישמעאל ,דאמר:
כותים גירי אריות,
וסבר לה כר' עקיבא
דאמר :עובד כוכבים
ועבד הבא על בת
ישראל  -הולד ממזר

ר' אלעזר סבר לה
כר' ישמעאל –
כותים גירי אריות;
ור' ישמעאל סבר
לה כרבי עקיבא –
עובד כוכבים ועבד
הבא על בת ישראל
הולד ממזר
יוצא מצב שכותי
אמיתי )לא יהודי(
מתחתן עם בת
ישראל ו ולד ממזר
ועכשיו כותי גמור
רוצה להתחתן
איתו ואסור לממזר
להתחתן עם לא
יהודי
דחייה :ידוע ל ו
ממקום אחר שר'
ישמעאל לא סובר
כר' עקיבא

דחייה :ידוע ל ו שר'
אלעזר לא סובר כר'
עקיבא

רבין אמר ר' חייא בר אבא א"ר יוח ן ואמרי לה אמר ר'
אבא בר זבדא אמר רבי ח י א ,ואמרי לה אמר ר' יעקב
בר אידי אמר רבי יהושע בן לוי
שלש מחלוקות בדבר – למה כותים אסורים?
ר' אלעזר
ר' עקיבא
ר' ישמעאל
לפי שאין
כותים גירי
כותים גירי
אמת הן ,וכה ים בקיאין
אריות הן,
בדקדוקי מצות.
ש טמעו בהן -
וכה ים
מאי אין
ש טמעו בהם כה ים כשרים
בקיאין? לפי
היו
 כה יםשאין בקיאין
פסולים היו
בתורת קידושין
וגירושין.
אולי אחד ממזר
מן הבחירים
)ש ולד מאשה
שבעם
מן הקוצים
שלא קיבלה גט
מה
י
מפ
שבעם
והתחת ה עם
י
מפ
?
אסרום
מישהו אחר(
שהיו מייבמים
ואחד אי ו
את הארוסות

עוד  2טעמים לאסור כותי עם כותית:
אמר רב חמן אמר רבה בר
אבוה
ממזר מאחותו וממזר מאשת
אח תערבו בהן
מאי קא משמע לן? יש ממזר
קושי
מחייבי לאוים  -ית י חדא!
תשובה

רבא

עבד ושפחה תערבו בהן

איסורא משום מאי?
משום שפחה ית י חדא!

מעשה שהיה כך היה
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