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13.6.9 

61a ('משנה ה)  61b (אין הלכה כר"א)  
 

 

  י פסוק ד פרק הושע: ִלְׁשֹמר ָעְזבּו ה' ֶאת ִּכי ִיְפֹרצּו ְו�א ִהְזנּו ִיְׂשָּבעּו ְו�א ְוָאְכלּו .1

  ט:כה דברים: ָאִחיו ֵּבית ֶאת ִיְבֶנה �א ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ֵיָעֶׂשה הָּככָ  ְוָאְמָרה ְוָעְנָתה ְּבָפָניו ְוָיְרָקה ַרְגלוֹ  ֵמַעל ַנֲעלוֹ  ְוָחְלָצה ַהְּזֵקִנים ְלֵעיֵני ֵאָליו ְיִבְמּתוֹ  ְוִנְּגָׁשה .2

  יד פסוק כא פרק ויקרא :ִאָּׁשה ִיַּקח ֵמַעָּמיו ְּבתּוָלה ִאם ִּכי ִיָּקח �א ֵאֶּלה ֶאת ֹזָנה ַוֲחָלָלה ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה .3

  טז פסוק כד פרק בראשית :ַוָּתַעל ַכָּדּה ַוְּתַמֵּלא ָהַעְיָנה ַוֵּתֶרד ְיָדָעּה �א ְוִאיׁש ְּבתּוָלה ְמֹאד ַמְרֶאה ֹטַבת ְוַהַּנֲערָ  .4

 

I 'משנה ה: definition of זונה 

a חכמים – anyone who had בעילת זנות (ביאה which carries חיוב מיתה, כרת, לאו או עשה) or convert/משוחררת 

i  כהן may marry איילונית if he already has children (has fulfilled פריה ורביה)  

b ר' יהודה –  also איילונית 

i  כהן may not marry איילונית even if he already has children 

ii source: v. 1 – any ביאה that doesn’t inhere a פרצה is considered ביאת זנות 

II enigmatic ברייתא of כהן לא ישא את הקטנה :ר' אליעזר 

a explanation #1: based on 2 שיטות 

i component #1: ר"מ who is concerned with statistic improbability 

ii component #2: ר' יהודה who considers an איילונית to be a זונה 

iii challenge:  

1 component #1: ר"א disagrees with ר"מ and allows ייבום בקטנה (agrees to no חליצה as per v. 2)  

2 component #2: ר"א disagrees with ר' יהודה about the definition of a זונה – he maintains that 

 זונה generates פנוי הבא על הפנויה

b explanation #2: referent is כה"ג – when she achieves majority, she is already a בעולה 

i challenge: if she accepted her own קידושין, invalid; if her father was accepted on her behalf, she 

becomes “his” at קידושין and is still a בתול 

c explanation #3: referent is כהן הדיוט; concern that she will be seduced away from him 

i challenge: same concern should apply to ישראל 

ii defense: פתוי קטנה is considered אונס, which only bans כהן from maintaining marriage 

d Explanation #4: referent is כה"ג 

i Basis: בתולה (v. 3) is defined as נערה as per v. 4 

III Definition of זונה – range of שיטות התנאים 

a ר' אליעזר – adulterous woman 

b ר' עקיבא – promiscuous woman 

c ר' מתיא בן חרש – any invalid ביאה, even a סוטה whose husband had ביאה with her on way to מקדש 

d איילונית – ר' יהודה 

e חכמים – convert/freed bondswoman or someone who had בעילת זנות 

f ר"א – a פנוי who had relations with a פנויה 
 


