בס"ד

יבמות מז) :ש 6מהסו( עד מח) :סו העמוד(
ביאורי מושגי
המח' בי גאוני העול ר' עקיבא ור' אליעזר בשאלה הא על אשת יפת תואר לגזוז את ציפורניה ולבכות את משפחתה )ר"א( או
שעליה לגדל ציפורניי ולבכות את העבודה הזרה שבה היא מאמינה )ר"ע( נובעת אולי מהשאלה מה תפקיד תקופת הבכי .ר"א הבי
שתפקידה הוא להכינה לכניסה למחנה ישראל )לכ תגלחת השיער היא בדומה למצורע שאמור להכנס בחזרה למחנה ישראל – ועשיית
הציפורניי היא גזיזת .ולכ הבכי הוא על משפחתה( לעומת זאת ר"ע הבי שתפקיד התקופה הוא כדי שהיהודי יתחרט על לקיחתה
)לכ היא מנוולת את עצמה ע"י גילוח השער וגידול ציפורניי ,ולכ הבכי הוא על דבר מתועב ומשוק& ,על ע"ז(

לכ ההשוואה במשנתינו בי טבילת גר לטבילת
עבד משוחרר  הינה רק לעצ הטבילה
אבל לעניי קבלת עול מצוות יש הבדל ביניה

קבלת מצוות  בעבד שמשתחרר
כשהספיק להיות עבד )ולהתחייב חלקית במצוות(:

אינו צרי' לקבל,

כשלא הספיק להיות עבד )ולא התחייב עדיי בשו מצווה( :חכמי :צרי' לקבל
רשב"א :אינו צרי' לקבל

מח' זו משפיעה על השאלה כיצד נית לעקו את
די אשת יפת תואר
חכמי :רק א היא מוכנה להתגייר,
רשב"א :נית להטבילה לש עבדות ומיד אחרי
זה לשחררה )ללא קבלת מצוות(

תקופת המעבר של 'אשת יפת תואר'
אור' התקופה :ת"ק 30 :יו,
רשב"א 3 :חודשי
מעשיה בתקופה :ר' אליעזר :מגלחת את השער ומקצצת את הציפורניי,
ר' עקיבא :מגלחת את השער ומגדלת ציפורניי,
על מה היא בוכה :ר' אליעזר :על אובד משפחתה
ר' עקיבא :על אובד אמונותיה הדתיות

מקרי שבה ייתכ שר"ע מודה שמותר:
א .כשהעבד הסכי בהתחלה ואז התחרט
)ואז נותני לו  12חודש למול עצמו(

ב .כשהעבד ניקח מראש על מנת שלא להמול

טעמו של רשב"א:
ירח – חודש ,ימי – עוד חודש ,אחר כ – עוד חודש,
קושיה על רשב"א:
'אחר כ' צרי' להכפיל את התקופה )מחודשיי לארבעה(

על מפיבושת נאמר ש'לא עשה רגליו ולא עשה שפמו' –
מש משמע כר"א שעשייה היא קיצו& וכא עליה לקצו&
)לעשות( את ציפורניה.
 ולהרחבה עיי ביאור מושגי.

תורתנו ציותה שג עבד שאינו נימול צרי' לנוח
בשבת
– לפי ר"ע המקרה הוא כשלא הספיקו למולו
או כשהסכי והתחרט
או כשניקח מראש על מנת שלא יימול

החזקת עבד שאינו מהול
ר' עקיבא :אסורה
ר' ישמעאל :מותרת.
מקרה שבו ייתכ שר' ישמעאל מודה:
א .כשיש סכנה ביטחונית )עבד שאינו מהול עלול להסגיר סודות( יש לשחררו מיד!!!
ב .אחרי  12חודש )ייתכ שמדרבנ מורי לו לשחררו(
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בס"ד
מדוע גרי סובלי
א .כיוו שלא שמרו מצוות בני נוח כשהיו גויי
ב .כיוו שלא שומרי את כל המצוות )מחוסר ידיעה(

ר' יוסי דחה טע זה כיוו שגר שהתגייר
כקט שנולד

ב .כיוו שעובדי את ה' מיראה )ולא משמחה(
ג .כיוו שהתמהמהו לפני הגיור )חיכו בי השלב שבו גילו את האמת ועד שהתגיירו(
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