
 

 

 

 

                                
                                       

 מהיכן שמואל רצה לפשוט? .בגרהעד הנישואין ובשעת הקידושין היתה קטנה  מה הדין אםאסור בבוגרת.  גדול כהן :ספק .1

  .'חללות' נעשות הנשואין מןרק  – נתגרשו או נשים פסולות לבעליהן הכהנים שנתאלמנו – משנתנו .א

 .דנישואין קיחה או, דקדושין יחה' האם קיקח בבתוליה אשה הואוי 'ויולהחשיבה חללה בוודאי שרק הביאה עושה, והספק לענין הצ :נדחה

 משמע שזמן האירוסין הקובע.  . יכנוס – גדול כהן להיות ונתמנה האלמנה את אירס – משנה .ב

 לא השתנה גופה.  ן גדולאלמנה לכהמשא"כ  ,ואין לרבות קטנה שבגרה כיון שהשתנה גופה. 'אשה יקחשם ריבו זאת מ' :ונדחה

 

 מה החידוש בזה?. הנישואין מן אלמנה בין, האירוסין מן אלמנה בין - 'יקח לא אלמנה' .2

 . האירוסין מן בין הנישואין מן בין שהיא, שבמשנתנו דגרושהדומיא  והטעם:שמנישואין. , מתמר 'אלמנה אלמנה' שלא לומדים גזירה שוה נתחדש

 

 במה נחלקו?. בבוגרת מכשירין שמעון' ור אלעזר' ר. שכלו לה בתוליה 'והוא אשה בבתוליה יקח' לר' מאיר כהן גדול אסור בבוגרת .3

 שיהיו כל הבתולים ונתמעטה בוגרת.  עד משמע 'בתוליה'. כגון בוגרת בתולים מקצתיש בה  אפילו משמע 'בתולה' – מאיר רבי

   בביאה שלא כדרכה אינה נפסלת.    ,בביאה כדרכה נפסלת 'תוליהבב'ומה שנוסף 

 ולפ"ז בוגרת מותרת. ,בתולים מקצת' אפימשמע  'בתוליה'. שלימה בתולהמשמע  'בתולה' – שמעון ורבי אלעזר רבי

 . כדרכה שלאמ בין, כדרכהשתהיה בתולה בין מביאה  'תוליהבב' ומה שנוסף

 

 ן גדול. מהיכן הקשו עליו?לכה פסולה - כדרכה שלא נבעלה: בר .4

 ה שא"כ כבר נאסרת כואין מדובר שנבעלה כדר 'גדול כהןשנאנסה ע"י  אלמנה' ונתמעטהלגבי אונס נערה בתולה פנויה שצריך לישאנה  -ברייתא 

  .בעולה משום אבל לא אלמנה וםמשמע שאסורה משו .כדרכה שלאאלא שנבעלה  ,'בעולה' דיןמ

 . אלעזר' רסבר כ ורב ,מאיר' רהברייתא בשיטת  –ותירצו 

 

 ?זונה עשאה - אישות לשם שלא הפנויה על הבא פנויהרי פסולה משום זונה, לר' אלעזר  בעולה משום מדוע פסלה, אלעזר כרביאם רב סבר  .5

 שלא כדרכה ש'פסול בעולה' יש בה ופסול זונה אין בה. לבהמה  שנבעלהכוונת רב כ :יוסף רב .א

הפסולה לכהן גדול 'מוכת עץ' שהיא כמו שכוונת רב שנפסלה לכהונה משום  ואין לתרץבהכרח נחשבת גם זונה.  בעולה אם נחשבת –דחה אביי 

  .לכהונה שכשרה אשה לך איןמוכת עץ שלא כדרכה פסולה,  אםשכיון 

 אלמנה ופסולה רק משום בעולה.ואף אינה  ביתומה שהשיאוה קטנה. אינה זונה, אינה גרושה הפסולה לכהן הדיוט. :זירא רבי .ב

 

 ?לכהונה כשרהבלא עדים והתראה ואי אפשר להמיתה בסקילה, האם  – לבהמה נבעלה .6

 . לכהונה כשרה  -ברייתא  .א

 . רק משום ש'לא כדרכה' –לכהן גדול  ראויהואפילו  רבי והכשירה, מאחריה כופרי כלב ורבעה, הבית את מכבדת שהיתה בנערה מעשה - דימי רב .ב

 

 שרביעת בהמה אינה נחשבת בעילת זנות?מנין  .7

ואם רביעת בהמה   ' רק השנים המוזכרים.שניהם גם' :הטעם ,מותרין - 'זונה מחיר'ו 'כלב אתנן' ובברייתא שנינו' כלב ומחיר זונה אתנן תביא לא'

  .נחשבת זנות, הרי אתנן כלב בכלל אתנן זונה

 

 מה דין כהן גדול באנוסה או מפותה. ומה דין הולד? .8

  .נשוי – נשא ואם לא ישא. כיון שאינה בתולה. – עצמו מפותת וא עצמו אנוסת

 . כשר הולד - לחכמים: ,חלל הולד - יעקב בן אליעזר' ר: לנשא ואם, ישא לא - חבירו ומפותת חבירו אנוסת

 

 

 בס"ד
        התשע" ' בכסלוי יליששיום 

 טנ" – יבמות

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        7579075-70פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת" 

mailto:n101@okmail.co.il

