ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.1.3
3b ( )טעמא דכתב 4b ()ופשתים לצמר
Note #1: one of the hermeneutic rules of inference is that of  – דבר שהיה בכללif a general rule covers numerous cases and one of these
cases is mentioned independently, the consequences associated with that rule are then reflected back to all instances of the rule:

 אלא ללמד על הכלל כולו יצא, לא ללמד על עצמו יצא,כל דבר שהיה בכלל ויצא מן הכלל ללמד

:א ִתלְ בַּ שׁ ַשׁעַ ְטנֵז צֶ מֶ ר וּפִ ְשׁ ִתּים י ְַח ָדּו
:ְסמוּכִ ים לָעַ ד לְ ע ֹולָם עֲ שׂוּיִם בֶּ אֱ מֶ ת וְ י ָָשׁר
ִ  ס כִּ י י ְֵשׁבוּ:א ַת ְחסֹם שׁוֹר בְּ ִדישׁ ֹו
 ה- ד,דברים כה...אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת אַחַ ד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין לו
ָ שׁכֵב ִעם בְּ הֵ מָ ה מוֹת
ֹ  ס כָּל:ְמכַ ֵשּׁפָ ה א ְתחַ יֶּה
יח- יז, ס שמות כב:יוּמת
ָ וְ ִאישׁ א ֹו ִא ָשּׁה כִּ י י ְִהיֶה בָ הֶ ם אוֹב א ֹו י ְִדּעֹנִ י מוֹת
 כז, פ ויקרא כ:יוּמתוּ בָּ אֶ בֶ ן י ְִרגְּ מוּ אֹ ָתם ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם
א י ִַקּח ִאישׁ אֶ ת אֵ ֶשׁת אָבִ יו
:שּׁכֵב ִעמָּ הּ לַאֲ בִ י הַ נַּעֲ ָר חֲ ִמ ִשּׁים כָּ סֶ ף וְ ל ֹו ִת ְהיֶה לְ ִא ָשּׁה ַתּ ַחת אֲ ֶשׁר עִ נָּהּ א יוּכַל ַשׁלְּ ָחהּ כָּל יָמָ יו
ֹ ַוְ נ ַָתן הָ ִאישׁ ה
א:כג-כט: דברים כב:וְ א ְי ַגלֶּה כְּ נַף אָבִ יו
ַ אֶ ת חֻ קֹּ ַתי ִתּ ְשׁמֹרוּ בְּ הֶ ְמ ְתּ א ַת ְרבִּ יעַ כִּ לְ אַיִם ָשׂ ְד א ִתזְ ַרע כִּ לְ אָיִ ם וּבֶ גֶד כִּ לְ אַיִם
 יט, ויקרא יט: שׁעַ ְטנֵז א יַעֲ לֶה עָ לֶי
ָ יצת עַ ל ַכּנְ פֵ י בִ ְגדֵ יהֶ ם לְ ֹדר
ִ ִַדּבֵּ ר אֶ ל בְּ נֵי ִי ְשׂ ָראֵ ל וְ אָמַ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם וְ עָ שׂוּ לָהֶ ם צ
 לח, במדבר טו:ֹתם וְ נ ְָתנוּ עַ ל ִציצִ ת הַ ָכּנָף פְּ ִתיל ְתּ ֵכלֶת
 מז, ויקרא יג:וְ הַ בֶּ גֶד כִּ י י ְִהיֶה ב ֹו ֶנגַע צָ ָרעַ ת בְּ בֶ גֶד צֶ מֶ ר א ֹו בְּ בֶ גֶד פִּ ְשׁ ִתּים
יב- יא,דברים כב

:סוּת אֲ ֶשׁר ְתּ ַכסֶּ ה בָּ הּ
ְ ְאַרבַּ ע כַּנְ פוֹת כּ
ְ גְּ ִדלִ ים ַתּעֲ ֶשׂה ָלּ עַ ל

 ח,תהלים קיא
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Premise –  – מצוות עשה דוחה ל"תthat necessitates inference from  אחות אשתוto exempt  ערוהfrom ייבום
a. Source: v. 1 (juxtaposition of  איסור כלאי בגדיםwith  מצוות ציציתteaches that even if putting  ציציתon
garment will violate כלאי בגד, we fulfill the  מצוהnonetheless)
i. Notion: of juxtaposition – v. 2
ii. Application: of juxtaposition in  – ס' דבריםv. 3 (not forcing a  יבמהto marry an unsightly man)
iii. Even ר' יהודה: who rejects juxtaposition in other  – חומשיםe.g. v. 4…
1. ר' יהודה: rather infers  שריפהof  מכשפהfrom rule of (( כל שהיה בכלל )מכשפיםsee note #1)
a. אוב וידעוני: get  שריפה all  מכשפיםget שריפה
2. Nonetheless: he utilizes it in ( ס' דבריםv. 6) to prove that  אנוסת אביוetc. are אסור
a. רבנן: first half of  פסוקinterrupts the סמיכות
b. ר"י: v. 6b is out of place (should be in  )ויקרא יחor ( מופנה2nd half)
iv. ציצית/שעטנז: is also either “out of place” or מופנה
1. גדילים: is out of place: should be in  ס' במדברwith ( פרשת ציציתv. 8)
2. מופנה: (meaning that it is superfluous)
a. Suggestion:  איסור שעטנזis extra (already in  – ויקראv. 7)
i. Rejection: both needed
1. Prohibit: העלאה/allow non-benefit  העלאהe.g. )מוכרי כסות
b. תדבר"י: all  בגדיםare assumed to be ( צמר ופשתיםas per v. 9)
i. Therefore:  צמר ופשתיםin v. 1 is מופנה
i. Challenge: needed to limit prohibition of wearing (more
severe than  )העלאהto צו"פ
ii. Defense: text could have elided צו"פ, we would have inferred
שעטנז:: שעטנזfrom v. 7 (only )צו"פ
iii. Challenge: why does  תנא דבי ר"יneed –?צו"פ
1. In any case: in any case,  ציציתshould trump :שעטנז
2. לתדבר"י: all  בגדיםare צו"פ
3. תורה: commands ( תכלתwool) on all ( בגדיםeven linen)
iv. defense: perhaps follows ’רבאs reconciliation of
1. כנף: = same material as  כנףvs. צמר ופשתים
2. Reconciliation:  צו"פare sufficient for any ;בגד
a. All others: require string to be same type as בגד
3. Although:  תדבר"יrejects רבא, he still may accept the careful
reading of  )מין כנף=כנף wool garments receive wool
strings; linen receive linen strings (i.e. no )שעטנז
4. Therefore: he requires “ ”צו"פto allow wool strings on linen
garment and vice-versa
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