בס"ד

יבמות נו) .ש (2עד נו) :המשנה(
ביאור מושגי
אשת כה שנאנסה :אשת כה שנאנסה אסורה לבעלה מהתורה .חכמינו שששקדו על תקנת בת ישראל אומללה זו שג נאנסה וג צריכה
להפרד מבעלה מצאו פתרו לבעייתה בחלק משמעותי מהמקרי .כאשר יש עדי כשרי לכ! שהיא נאנסה )זהו ודאי מקרה חריג מאוד מסיבות
מובנות( אי עצה ואי תבונה כנגד ה' והיא חייבת להתגרש.
אול כאשר אי שני עדי כשרי וכל המידע על האונס מגיע מהאישה הדריכו החכמי את שמש בית הדי כדי שידרי! את הבעל להחליט
ולגמור בליבו שאינו מאמי לאשתו .כ! שכשהוא בא לבי"ד ואומר לה שאינו מאמי לאשתו ה יכולי להשאר ביחד.
מצב זה שבו בי"ד מוביל אד שלא להאמי למידע שנראה כמידע אמיתי ,הינו חריג מאוד והוא מתבצע רק בשל דאגת העמוקה של
חכמינו הגדולי לזוג האומלל.

טעמו של רב )גי' א'(
ביאה גרועה קונה לכל דבר,

מתי ביאה פסולה )שוגג ,אונס ,וכיו"ב( מאכילה בתרומה
תמיד )ג א רק היתה מאורסת לאח המת(

רב )גי' א'(:

שמואל )גי' א'( רב )גי' ב'( :כשהיתה נשואה לאח המת )אבל א היתה מאורסת לא(
א %פע)אפילו א היתה נשואה לאח המת(

שמואל )גי' ב'(:

טעמ של רב )גי' א'( ושמואל )גי' ב'(
ביאה גרועה מכניסה את היב למצב של האח המת
ולא יותר מכ! )וכיוו שכשהיתה מאורסת לא אכלה
ג אחרי הייבו לא תאכל(
טעמו של שמואל )גי' ב'(
ביאה גרועה מועילה רק לכ! שהוא ירש בנכסי המת
ושהיא תיפטר מהייבו
אבל היא לא מגדירה אותה כאשתו לעניי תרומה.

שיטת שמואל ב' לא מסתדרת ע הברייתא
שממנה עולה שיש מצב שבו יב חרש
)שביאתו פסולה( מאכיל בתרומה

מתי חרש )שארס כשהיה פיקח והתחרש( מאכיל בתרומה
חכמי:

רק כשיש לה ילד חי,

ר' נת )לפי רבה( :כשהיה לה ילד )ג א הוא כעת מת(
ר' נת )לפי ר' יוס :(%ג א אי ילדי )נישואי חרש מאכילי(

הבעיה בהסבר רבה:
אישה שהיתה נשואה לכה ומת – אינה ממשיכה לאכול מכח הכה המת
הבעיה בהסבר ר"י:
מהברייתא משמע שהמח' היא על ילד מת ולא על עצ הנישואי.

מדי מה האיסור:
רבה )גי' א'( :שני לאווי )משו זונה ומשו טומאה(
רבה )גי' ב'( :לאו אחד )משו טומאה(
אשת כה שנאנסה:

אסורה לבעלה ופסולה מכהונה

אשת ישראל שנאנסה :מותרת לבעלה ופסולה לכהונה

די זה שאשת ישראל שנאנסה פסולה לכהונה נקבע ע"י ר' ששת.
ר' ששת ניסה לדייק די זה ממשנתינו שקבעה שהביאות
שמועילות לעניי ייבו מועילות ג לגבי פסלות לכהונה.
הגמרא דחתה את ראייתו של ר' ששת .ייתכ שהמשנה התייחסה
רק לביאה שלא כדרכה שפוסלת לכהונה.
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