ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.6.7
59a (1 )משנה ד 60a ()קשיא
טו-יג: ויקרא כא...ְחלֵּל ז ְַרע ֹו ְבּעַ ָמּיו
ַ וְ א י:ִאם בְּ תוּלָה מֵ עַ ָמּיו י ִַקּח ִא ָשּׁה
 דברים פרק כב פסוק כט:ָמיו
ָ אֲ ֶשׁר ִענָּהּ א יוּכַל ַשׁלְּ ָחהּ כָּל י
 דברים פרק כג פסוק יט:הֶ י גַּם ְשׁנֵיהֶ ם

I

רוּשׁה וַ חֲ ָללָה ֹזנָה אֶ ת אֵ לֶּה א י ִָקּח כִּ י
ָ ְאַלְ ָמנָה וּג:יִקּח
ָ ָ וְ הוּא ִא ָשּׁה ִב ְבתוּלֶיה.1
שּׁכֵב ִע ָמּהּ לַאֲ ִבי הַ נַּעֲ ָר חֲ ִמ ִשּׁים כָּסֶ ף וְ ל ֹו ִת ְהיֶה לְ ִא ָשּׁה ַתּ ַחת
ֹ ַ וְ נ ַָתן הָ ִאישׁ ה.2
ֱוּמ ִחיר ֶכּלֶב בֵּ ית ה' אֱ הֶ י לְ כָל נ ֶֶדר כִּ י תוֹעֲ בַ ת ה' א
ְ  א ָת ִביא אֶ ְתנַן ז ֹונָה.3

1משנה ד: restriction of  כה"גto an  אלמנהand subsets
a regardless of whether she is  אלמנה מן האירוסיןor from marriage
i
as per v. 1, unlike  – )אלמנה מן הנישואין( תמרsince it is juxtaposed to גרושה, where we don’t distinguish
b ( בוגרתgirl after age of  נערותhas passed; i.e. puberty + 6 months)
i
( – ת"ק )ר"מforbidden
1  בתולהwould mean – even a minimal בתולה
2  בתוליהadds to a maximal  – בתולהbarring a בוגרת
3  בבתוליהdefines – only ( כדרכהfor a )קטנה או נערה
ii  – ר"א ור"שpermitted
1  בתולהwould mean – a maximal בתולה
2  בתוליהlimits – any type of בתולה
3  בבתוליהexpands to allow for ביאה שלא כדרכה
c
ביאה שלא כדרכה
i
רב: invalidates for כהונה
ii challenge: v. 2 and associated  מדרשwhich excludes אלמנה לכ"ג
1 explanation: must be  אלמנהwho was נבעלה לכה"ג שלא כדרכה
2 proof: only limited as אלמנה, not considered a בעולה
3 therefore:  ביאה שלא כדרכהdoesn’t render her a בעולה
iii defense:
1  מדרשauthored by ר"מ,  רבruled like ר"א
2 challenge:  ר"אholds that הבא על הפנויה עשאה זונה this  אלמנהshould now be a זונה
3 defense: she had  ביאהwith a  – בהמהmakes her  בעולהbut not זונה
(a) challenge ()אביי: inconsistent; if the  ביאהis considered, it should be so for both  בעולהand זנות
4 answer: case of ממאנת, where she isn’t considered  זונהbut is considered בעולה
iv ruling:  ביאה עם בהמהdoesn’t invalidate for  – כהונהfollowing v. 3:
1 The flip ( )אתנן כלבisn’t invalid for  מזבח not considered זנות
d )ברייתא( אנוסה
i
 כה"גshould not marry  –אנוסהbut if he does, marriage is valid
1 ר' הונא: but he must divorce בגט
(a) implication of  נשוי doesn’t pay ( קנסin case of )פיתוי
(b) challenge: a  כה"גshouldn’t marry  – בוגרת ומוכת עץbut may remain married to her בדיעבד
(i) implication: since she would eventually become  בוגרת ומוכת עץwhile married to him, the
marriage is valid and may remain
(ii) application: if the marriage to  אנוסת עצמוis valid, since she would eventually become
(בעולה תחתיו )לו, there should be no requirement of a גט
ii status of child:
1 if it is his own  – אנוסהchild is כשר
2 if it is another’s אנוסה:
(a) כשר – חכמים
(b)  ראב"י- חלל
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