בס"ד

יבמות נז) .ש אחרונה( עד נח) :ש 3מהסו(
ביאור מושגי
'הא מילתא אמר ל ר' ששת ואנהרינהו לעייני ממתניתי' )דבר זה אמר לנו ר' ששת והאיר את עינינו לכ! מהמשנה( :ר' עמר
נוהג להשתמש בלשו מיוחדת כדי לתאר את הוכחתו של ר' ששת מהמשנה .הוא אומר שר' ששת האיר את עינינו מהמשנה.
הסיבה לשימוש בלשו פיוטית זו נובע כנראה מהעובדה שר' ששת היה עיוור .ר' עמר השתמש בלשונו המיוחדת כדי
להעביר לנו את המסר שיש אור גשמי )שאותו ר' ששת לא יכול לראות( אבל יש ג אור רוחני )שאותו ר' ששת לא רק רואה אלא
ג מראה ומאיר לאחרי( מבט זה שופ! אור חדש על מגבלותיו הגופניות של האד.

אישה שאסורה לכה
אינה אוכלת תרומה,
התארסה לכה :ר"מ:
ר"ש ור"א :אוכלת תרומה

נפסלה  ואינה אוכלת תרומה,
נכנסה לחופה ע כה :רב:
שמואל :כשרה  ואוכלת תרומה

א היא קטנה
מגיל   3רב מודה
שלא נפסלה )כפי
שביאתה לא
ביאה ג חופתה
לא חופה(

הערות
א .המח' על אירוסי לא מקבילה למח' על כניסה לחופה
 אבל בחופה הוא מקל כיוו שהיא אינה קונה,
ייתכ שר"מ החמיר באירוסי כיוו שה קוני
ייתכ שר"א ור"ש הקלו באירוסי כיוו שה תהלי! השונה במהותו מביאה  אבל בחופה ה מחמירי כיוו שהיא חלק מתהלי! הביאה
א .יש ברייתא שבה מובאת מח' תנאי על אישה פסולה הא היא אוכלת בתרומה )ת"ק :אוכלת ,ר"י בריב"ב :אינה אוכלת(
לא ברור הא הברייתא התייחסה לאישה שהתארסה )ואז המח' מקבילה למח' שבי ר"מ לר"א ור"ש(
או לאישה שנכנסה לחופה )ואז המח' מקבילה למח' שבי רב לשמואל(

משנה בסוטה
שבועת הסוטה
'לא זיניתי כשהייתי ארוסה,
נשואה,
שומרת יב
וכנוסה )אחרי ייבו('

לא משקי ארוסה  כיצד נית להשביעה על תקופת האירוסי:
ר' ששת :מדובר כשנכנסה לחופה )ומכא ראיה שכניסה לחופה של
פסולה נחשבת(
ר' פפא :מדובר כשנשאה )והתנא כא סובר שמשקי את האישה ג א
נבעלה אחר כ! באיסור לבעלה וג א קדמה שכיבת הזנות לבעל(
רנב"י :מדובר בגלגול שבועה )הוא קינא לה כשהיא נשואה ועל כ! היא
נשבעת  אבל אגב השבועה העיקרית שלה היא נשבעת שבועה אגבית על
האירוסי(

שומרת יב במשפחת כהונה
סת כ!:

אוכלת,

כשאחד האחי חלל:

אינה אוכלת

עשו בה מאמר:

אוכלת )היתה גירסא לפיה ר' יוחנ קבע שאינה אוכלת אול גירסא זו נדחתה(

לפי כול אוכלת )ר"מ פסל בארוסה כיוו שהיא עומדת בפני איסור תורה  כא הייבו יהיה רק איסור דרבנ(
נתנו לה גט :ר' יוחנ:
ריש לקיש :לפי כול אינה אוכלת )ר"א ור"ש הכשירו בארוסה כיוו שהיא בתהלי! שבדר! כלל מכשיר בתרומה  כא מדובר בגט
שהינו תהלי! שפוסל בכהונה(
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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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