ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.1.6
7b ( )אלא סד"א 8b ()שתיהן אסורות

ה: דברים כה:וְ יִבְּ מָ הּ

I.

II.

וּלְקחָ הּ ל ֹו לְ ִא ָשּׁה
ָ

 דברי הימים ב פרק כ פסוק ה:שׁה
ָ ירוּשׁ ִ ַלם ְבּבֵ ית ה' לִ ְפנֵי הֶ חָ צֵ ר הַ חֲ ָד
ָ
ְִהוּדה ו
ָ  וַ יַּעֲ מֹ ד יְהו ָֹשׁפָ ט ִבּ ְקהַ ל י.1
ֹ ָ כִּ י כָּל אֲ ֶשׁר יַעֲ ֶשׂה ִמכֹּל הַ תּוֹעֵ בוֹת הָ אֵ לֶּה וְ נִ כְ ְרתוּ הַ נְּ פָ שׁוֹת ה.2
 ויקרא פרק יח פסוק כט:עשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב עַ ָמּם
ָאַחד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו א ִת ְהיֶה אֵ ֶשׁת הַ מֵּ ת הַ חוּצָ ה לְ ִאישׁ זָר יְבָ ָמהּ יָבֹ א עָ לֶיה
ַ אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת
ִ  כִּ י י ְֵשׁבוּ.3
 ויקרא פרק יח פסוק יח: ָ וְ ִא ָשּׁה אֶ ל אֲ חֹ ָתהּ א ִת ָקּח לִ ְצרֹר לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ עָ לֶיהָ ְבּ ַחיֶּיה.4

Yet another attempt to identify the need for  ;עליהbase assumption – עשה דוחה ל"ת שיש עמו כרת
a. Suggestion:  במה מצינוfrom  אשת אחto allow ( אחות אשהhence – need for  עליהto block that reasoning)
b. Rejection:  אשת אחis 1 איסור, ( אחות אשהwho falls to  )]אשת אח[ ייבוםis 2 איסורים
c. Defense: why distinguish between 1 and 2  – איסוריםonce it’s been permitted…
d. Support for the premise: ruling of  מצורעwhose 8th day is  יד בניסןand becomes a  בעל קריon that day may
enter  הר הביתto perform  מתן בהונותin order to become  טהורto participate in  ;)כרת( פסחi.e. once we’ve
allowed him in as a  מצורעto perform מתן בהונות, we also allow him to violate מצוות שילוח מן המחנה
i. clarification: his entry doesn’t violate an עשה דאורייתא
1. (( יהושפטv. 1) ruled that  טבול יוםmay not enter )עזרה
ii. challenge: analogy doesn’t hold if living brother married sister #2 first
1. clarification: the  איסורof  אחות אשהcame first, which wasn’t released by מיתה
2. disanalog: in the case of מצורע, the “released”  איסורcame first ()טומאת צרעת
a. further: even if deceased brother married sister #1 first
b. clarification: if the living brother married sister #2 before brother died, there
was never a “permitted moment”, unlike ( מצורעpermitted before the )קרי
c. support:  עולאadmits that if the  מצורעsaw a  קריon 8th evening, no allowance
e. conclusion:  עליהis needed for case where deceased brother married sister #1 and died, then living
brother married sister #2, where we would think to apply ...הואיל ואישתרי
f. alternatively: follow  היקשof all  עריותto ( אשת אחv. 2) – all are permitted as is אשת אח
i. challenge: (to earlier  לימודwhich uses  אחות אשהas model) why not compare them to  אחות אשהto forbid?
ii. Answer #1: if we can compare לחומרא או לקולא, we prefer  )אחות אשה( לחומראOR
iii. Answer #2: all others (in this case) involve 2 ( איסוריםlike אחות אשה, unlike )אשת אח
Alternative takes on עליה
a.  עליה – רבאused to forbid צרה
i.  דרשהon ויבםויבמה, ולקח( ולקחהv. 3) used for צרות
1. 2 words – one for (צרה במקום מצוה )אסור, one for (צרה שלא במקום מצוה )מותר
2.  ערוהdoesn’t need any block, since אין עשה דוחה ל"ת שיש עמו כרת
3.  צרהshould also need no ""עליה, since  לצרורestablishes parity with ערוה
4. rather:  עליהneeded to permit צרה שלא במקום מצוה
a. Clarification: only when  עליהapplies, does  איסור צרת ערוהapply
b. Reduction:  ערוהherself should be permitted שלא במקום מצוה
c. Defense: v. 4 implies 2 ( )לצרורand 1 ()בחייה
i. Solution:  במקום מצוהboth are  שלא במקום מצוה ;אסורonly ערוה אסורה
d. Alternate read:  במקום מצוהonly she is אסור
i. Rejection: no need for עליה
e. Alternate read #2:  במקום מצוהboth are אסור,  שלא במקום מצוהboth מותר
i. Rejection: no case where 1 is מותר, the other ( אסורas per c)

www.dafyomiyicc.org

6

© Yitzchak Etshalom 2014

