בס"ד

יבמות נח) :ש 3מהסו( עד נט) :ש 7מהסו(
ביאור מושגי
מיאו  ילדה קטנה שיש לה אב  אביה מקדשה מהתורה .כדי לדאוג לבנות יתומות תיקנו חכמי שאימ או אחיה הגדול יוכל לקדשה
מדרבנ .קידושי אלו הינ רק מדרבנ וכשהילדה מתבגרת היא יכולה להחליט שאינה רוצה את בעלה )למא בו( ואז הקידושי יתבטלו.
ר"ח מבריסק )אישות ב:ט( חידש שהקידושי אמנ מתבטלי והיא נחשבת כאישה שלא היתה נשואה .אבל למרות זאת כל התקופה שה
חיו יחד נחשבה כתקופה שבה היו נשואי ולכ אינו חייב להחזיר לה את מעשיה ידיה ולכ הביאות שבא עליה לא נחשבות ביאות זנות
)לכ בסוגייתנו נית להעמיד את המקרה של ביאה שלא כדרכה שאינה ביאה של זנות במקרה של ממאנת(

משנה
הנשי האסורות על כה גדול
אלמנה )ג א היתה רק מאורסת(

מוכת ע$
ר"מ :אסור ג בבוגרת )ור"ש ור"א מתירי(

א היתה מותרת לו באירוסי  ובזמ הנישואי אסורה
היתה צעירה באירוסי ובוגרת בנישואי  אסורה,
היה כה הדיוט באירוסי וכה"ג בנישואי  מותרת,

'מעמיו יקח אישה'  'אישה'  מכא שיש מקרי שמותר לכה לישא אלמנה.
לומדי את ההיתר דווקא על המקרה השני כיוו שבו לא השתנתה האישה )השתנה
רק מעמדו של הכה( בניגוד למקרה הראשו שבו השתנתה האישה )התבגרה(

'אישה בבתוליה יקח'

בוגרת:
אסורה לכה"ג,
ר "מ :
ר"א ור"ש :מותרת לכה"ג,
בעלה שלא כדרכה:
מותרת לכה"ג,
ר "מ :
ר"א ור"ש :אסורה לכה"ג,

'בתולה'

 הייתי חושב שבוגרת מותרת
 ללמד שבוגרת אסורה

ר"מ :א היה כתוב
כתוב 'בתוליה'

והוסיפה התורה את האות 'ב' )בבתוליה(

ר"א ור"ש :א היה כתוב
כתוב

 להתיר שלא כדרכה

'בתולה'

'בתוליה'

והסיפה התורה את האות 'ב' )בבתוליה(

 הייתי חושב שבוגרת אסורה
 ללמד שבוגרת מותרת
 לאסור שלא כדרכה

רב :אישה שנבעלה שלא כדרכה  נחשבת בעולה ופסולה

א .לא נית ליישב את דברי רב ע ר' מאיר )כיוו שיש ברייתא המתירה לכה"ג שאנס בתולה לישא אותה  נית להסביר את הברייתא
רק א מניחי שהוא בא עליה שלא כדרכה וביאה שלא כדרכה אינה פוסלת(
ב .נית ליישב את דברי רב ע שיטת ר' אליעזר רק א מדובר על ממאנת )א מדובר על פנויה ר' אליעזר אוסרה מצד ביאת זנות
וא מדובר על בהמה  ביאת בהמה אינה נחשבת(

המקור:
ביאת בהמה אסורה באיסור חמור מאוד
 אבל אינה פוסלת

'לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב'

התורה אסרה רק אתנ זונה )כס שנית תמורת זנות( ומחיר כלב
 אבל אתנ כלב )כס שנית על רביעת כלב(  לא נאסר.
מכא שביאת בהמה אסורה אבל אינה ביאה.
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