ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.1.4
5a (  )תינח לתנא דבי ר"י 6a ()ואפי' הכי לא דחי
 ט, ויקרא יד...

זְקנ ֹו וְ אֵ ת ַגּבֹּת עֵ ינָיו וְ אֶ ת כָּל ְשׂעָ ר ֹו ְי ַגלּ ֵַח
ָ יעי ְי ַגלַּח אֶ ת כָּל ְשׂעָ ר ֹו אֶ ת רֹאשׁ ֹו וְ אֶ ת
ִ וְ הָ יָה בַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב
 כז, ויקרא יט: זְק ֶנ
ָ ֹאשׁכֶם וְ א ַת ְשׁ ִחית אֵ ת ְפּאַת
ְ א ַת ִקּפוּ פְּ אַת ר
ְ וּב ְב ָשׂ ָרם א י
ִ ֹאשׁם וּפְ אַת ז ְָקנָם א ְי ַגלֵּחוּ
ָ א י ְִק ְרחוּ ָק ְר ָחה ְבּר
 ה, ויקרא כא:ִשׂ ְרטוּ ָשׂ ָרטֶ ת
ֶ ֲכָּל יְמֵ י נ ֶֶדר נִ זְ ר ֹו ַתּעַ ר א יַעֲ בֹ ר עַ ל רֹאשׁ ֹו עַ ד ְמ את הַ יּ ִָמם א
 ה, במדבר ו:שׁר יַזִּ יר ַלה' ָקדֹשׁ י ְִהיֶה גַּדֵּ ל פֶּ ַרע ְשׂעַ ר רֹאשׁ ֹו
יב- יא, דברים כב:שׁר ְתּכַסֶּ ה בָּ הּ
ֶ ֲסוּת א
ְ ְאַרבַּ ע כַּנְ פוֹת כּ
ְ גְּ ִדלִ ים ַתּעֲ ֶשׂה ָלּ עַ ל
:א ִתלְ בַּ שׁ ַשׁעַ ְטנֵז צֶ מֶ ר וּפִ ְשׁ ִתּים י ְַח ָדּו
ַ אָביו ִתּ ָיראוּ וְ אֶ ת ַשׁ ְבּת
ִ ְִאישׁ ִאמּ ֹו ו
 ג, ויקרא יט:ֹתי ִתּ ְשׁמֹ רוּ אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכֶם
 ל, ויקרא יט:'יראוּ אֲ נִי ה
ָ וּמ ְק ָדּ ִשׁי ִתּ
ִ אֶ ת ַשׁ ְבּת ַֹתי ִתּ ְשׁמֹ רוּ
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The source for  – עשה דוחה ל"תaccording to ( רבנןwho reject the )תנא דבי ר"י
a. Suggestion #1: shaving of head of ( מצורעv. 1), trumping ( איסור הקפהv. 2)
i. Rejection:  ל"תof  הקפת הראשdoesn’t apply to all (women excluded)
b. Suggestion #2: shaving of beard of ( מצורעv. 1) – even if he’s a כהן, trumping ( איסור גילוחv. 3)
i. Note: must refer to general איסור, since we’ve already got “group-specific”  איסורin v. 2
ii. Rejection: perhaps  כהניםare unique, due to their many unique מצוות
1.  we need  דחייהwritten here in “group-specific” ל"ת
c. Suggestion #3: shaving of head of ( נזיר מצורעv. 1, trumping v. 4)
i. Rejection:  נזירcan be recanted (via )שאלת חכם
1. note: this is the reason we don’t apply  עשה דוחה עשה ול"תfrom נזיר מצורע
d. suggestion #4: back to שעטנז/( ציציתv. 5)
i. attempt #1:  גדיליםis odd phrasing (why not use  )?ציצית מופנה
1. rejection:  גדיליםneeded to establish 4 strings per corner
ii. attempt #2:  יחדוis superfluous
1. rejection: needed to demonstrate level of connectedness of strings for איסור כלאים
iii. attempt #3:  שעטנזis extra
1. rejection: needed to teach  טווי נוז,( שועi.e. must be properly combed and woven
together to violate )איסור כלאים
2. defense: entire derivation ( שוע טווי ונוזas well as  הפנייהfor  )עשה דוחה ל"תfrom שעטנז
Identifying a source for דחיית ל"ת שיש בו כרת, such that we require " "עליהto restrict ייבום
a. Suggestion #1:  ברית מילהon שבת
i. Rejection:  מילהhas overriding significance, evidenced by the 13 covenants associated with it
b. Suggestion #2:  שחיטת פסחon שבת
i. Rejection: omitting  פסחcarries a punishment of כרת
c. Suggestion #3:  שחיטת התמידon שבת
i. Rejection:  תמידis constant (constancy=significance)
d. Suggestion #4: hybrid of #1-3
i. Attempt #1: ( מילה ופסחrejected: both carry punishment of  כרתfor non-compliance)
ii. Attempt #2: ( פסח ותמידrejected: both are )צורך גבוה
iii. Attempt #3: ( מילה ותמידrejected: both pre-figure )מתן תורה
1. and if  עולהmentioned in  שמות כדwas ( עולת תמידcf. )חגיגה ו, all 3 prefigure מ"ת
e. Suggestion #5:  עליהis required due to v. 6:
i. limits  כאו"אto non-violation of  שבת default would have been to follow parents’ wishes even
if it involved )כרת( חילול שבת
1. Rejection: could have been referring to ( לאו דמחמרleading a donkey – a  לאוsans )כרת
2. challenge: if  כאו"אdoesn’t trump even לאו דמחמר, why not derive ?עשה אינו דוחה ל"ת
a. Don’t argue that  שבתis regarded as more stringent, since  תנאuses this פסוק
to infer that a parent’s wishes aren’t to be carried out if it involves any
violation (e.g. )טומאת כהנים
ii. Rejection: regarding v. 6, only way to fulfill  כאו"אis with  ;איסורre: ייבום,  חליצהis a viable option
f. Suggestion #6:  עליהis required due to v. 7:
i. If not: for את שבתותי תשמורו,  סד"אthat building  ביהמ"קis done even on שבת
ii. Rejection: not referring to building ( – בונה וסותרviolations which carry )כרת, rather מחמר
1. Challenge: if  בנין ביהמ"קdoesn’t trump even לאו דמחמר, why not derive ?עשה אינו דוחה ל"ת
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