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ְ וְ אָכְ לוּ וְ א י
 הושע פרק ד פסוק י:ִשׂבָּ עוּ ִהזְנוּ וְ א י ְִפרֹצוּ כִּ י אֶ ת ה' עָ זְבוּ לִ ְשׁמֹ ר
:אָחיו
ִ אָמ ָרה כָּכָ ה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר א י ְִבנֶה ֶאת בֵּ ית
ְ ְנְתה ו
ָ ָזְּקנִים וְ ָחלְ צָ ה נַעֲ ל ֹו מֵ עַ ל ַרגְ ל ֹו וְ י ְָר ָקה ְבּפָ נָיו וְ ע
ֵ ַנִגְּשׁה י ְִב ְמתּ ֹו אֵ לָיו לְ עֵ ינֵי ה
ָ ְו
 ויקרא פרק כא פסוק יד:וּגְרוּשׁה וַ חֲ ָללָה ֹזנָה אֶ ת אֵ לֶּה א י ִָקּח כִּ י ִאם בְּ תוּלָה מֵ עַ ָמּיו י ִַקּח ִא ָשּׁה
ָ
אַלְ ָמנָה
 בראשית פרק כד פסוק טז:כַדּהּ וַ ָתּעַ ל
ָ וְ הַ נַּעֲ ָר טֹבַ ת ַמ ְראֶ ה ְמאֹד בְּ תוּלָה וְ ִאישׁ א י ְָדעָ הּ וַ ֵתּ ֶרד ָהעַ ְינָה וַ ְתּ ַמלֵּא
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'משנה ה: definition of זונה
a  – חכמיםanyone who had  ביאה( בעילת זנותwhich carries  לאו או עשה, כרת, )חיוב מיתהor convert/משוחררת
i
  כהןmay marry  איילוניתif he already has children (has fulfilled )פריה ורביה
b  – ר' יהודהalso איילונית
i
  כהןmay not marry  איילוניתeven if he already has children
ii source: v. 1 – any  ביאהthat doesn’t inhere a  פרצהis considered ביאת זנות
II enigmatic  ברייתאof ר' אליעזר: כהן לא ישא את הקטנה
a explanation #1: based on 2 שיטות
i
component #1:  ר"מwho is concerned with statistic improbability
ii component #2:  ר' יהודהwho considers an  איילוניתto be a זונה
iii challenge:
1 component #1:  ר"אdisagrees with  ר"מand allows ( ייבום בקטנהagrees to no  חליצהas per v. 2)
2 component #2:  ר"אdisagrees with  ר' יהודהabout the definition of a  – זונהhe maintains that
 פנוי הבא על הפנויהgenerates זונה
b explanation #2: referent is  – כה"גwhen 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  קידושיןand is still a בתול
c
explanation #3: referent is  ;כהן הדיוטconcern that she will be seduced away from him
i
challenge: same concern should apply to ישראל
ii defense:  פתוי קטנהis considered אונס, which only bans  כהןfrom maintaining marriage
d Explanation #4: referent is כה"ג
i
Basis: ( בתולהv. 3) is defined as  נערהas per v. 4
III Definition of  – זונהrange of שיטות התנאים
a  – ר' אליעזרadulterous woman
b  – ר' עקיבאpromiscuous woman
c
 – ר' מתיא בן חרשany invalid ביאה, even a  סוטהwhose husband had  ביאהwith her on way to מקדש
d איילונית – ר' יהודה
e
 – חכמיםconvert/freed bondswoman or someone who had בעילת זנות
f
 – ר"אa  פנויwho had relations with a פנויה
I
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