ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.1.9
11a ( )רב אשי 12a ()ואחרים צריכים להם
ט בית אחד הוא בונה ואינו בונה שני בתים: דברים כה:אָחיו
ִ אָמ ָרה ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר א י ְִבנֶה אֶ ת בֵּ ית
ְ ְוְ עָ נְ ָתה ו... .1
 במדבר פרק ה פסוק יג:ִטמָ אָה וְ עֵ ד אֵ ין בָּ הּ וְ ִהוא א נִ ְתפָּ ָשׂה
ְ ישׁהּ וְ נ ְִס ְתּ ָרה וְ ִהיא נ
ָ  וְ ָשׁכַב ִאישׁ אֹ ָתהּ ִשׁכְ בַ ת ז ֶַרע וְ נ ְֶעלַם מֵ עֵ ינֵי ִא.2
ַ  אַל ִתּטַּ ְמּאוּ ְבּכָל אֵ לֶּה כִּ י ְבכָל אֵ לֶּה נ ְִט ְמאוּ הַ גּ ֹויִם אֲ ֶשׁר אֲ נִי ְמ ַשׁלּ.3
 ויקרא פרק יח פסוק כד:ֵח ִמ ְפּנֵיכֶם
וּבעָ לָהּ וְ הָ יָה ִאם א ִת ְמצָ א חֵ ן ְבּעֵ ינָיו כִּ י ָמצָ א בָ הּ עֶ ְרוַ ת ָדּבָ ר וְ כ ַָתב לָהּ סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ת וְ נ ַָתן ְבּי ָָדהּ וְ ִשׁלְּ ָחהּ
ְ  )א( כִּ י י ִַקּח ִאישׁ ִא ָשּׁה.4

:ִמבֵּ ית ֹו
וּשׂנ ֵָאהּ הָ ִאישׁ הָ אַחֲ רוֹן וְ כ ַָתב לָהּ סֵ פֶ ר כְּ ִריתֻ ת וְ נ ַָתן ְבּי ָָדהּ וְ ִשׁלְּ ָחהּ ִמבֵּ ית ֹו א ֹו כִ י יָמוּת
ְ ( )ג:)ב( וְ י ְָצאָה ִמבֵּ ית ֹו וְ הָ לְ כָה וְ הָ י ְָתה לְ ִאישׁ אַחֵ ר
 )ד( א יוּכַל בַּ ְעלָהּ הָ ִראשׁוֹן אֲ ֶשׁר ִשׁלְּ ָחהּ לָשׁוּב לְ ַק ְח ָתּהּ לִ ְהיוֹת ל ֹו לְ ִא ָשּׁה אַחֲ ֵרי אֲ ֶשׁר הֻ טַּ מָּ אָה כִּ י:הָ ִאישׁ הָ אַחֲ רוֹן אֲ ֶשׁר לְ ָק ָחהּ ל ֹו לְ ִא ָשּׁה
ֶ ֲאָרץ א
ֶ ָתוֹעֵ בָ ה ִהוא לִ ְפנֵי ה' וְ א ַתחֲ ִטיא אֶ ת ה
 דברים פרק כד:שׁר ה' אֱ הֶ י נֹ ֵתן לְ נַחֲ לָה

I.

II.

III.

IV.

Solving the  ברייתאon the previous עמוד
a.  – ר' אשיaccepts ( ר"לall  צרותare still  איסורי כרתto all brothers, except for the  חולץto the )חלוצה
i. reads  רישאof  ברייתאas case of newborn brothers after the  – חליצהfollowing ר"ש
b.  – רבינאaccepts ר"י
i. reads  סיפאof  ברייתאas case of newborn brothers after  – חליצהfollowing  רבנןof ר"ש
Dispute ( ר' אחאv.  )רבינאregarding status of relationship between one of the brothers and צרת יבמה
a. עשה
i. following ר"י
1.  יבם ויבמהwere fulfilling on behalf of all the wives and brothers
2. all were released from ערוות אשת אח
3. all now fall under category of ( בית אחד ולא שני בתיםsee text box, v. 1)
b. כרת
i. following ר"ל- status remains
’רבs exemption of צרת סוטה
a. since it says ( טומאהv. 2) as in all ( עריותv. 3)
b. doesn’t equate with  ספק סוטהwhich requires חליצה
i. just as a  סוטה דרבנן- a woman who married based on testimony regarding her husband’s death
– testimony later disproven by his appearance
ii. rejected possibility:  רבנןmight have equated  ספק סוטהwith סוטה דאורייתא
c. challenge:  ספק סוטהis also called  טמאהas in v. 4
i. as per רבנן, contra  ר' יוסי בן כיפרwho applies to  מחזיר גרושתוand exempts her from ייבום
1.  רבנןobligate her in ( חליצהand the  צרותmay even be able to perform )יבום
’רב יהודהs question of רב ששת:  מחזיר גרושתוwho then died – what is the status of the ?צרות
a. Lemma A: question only according to רבנן
i.  ריב"כapplies it to מחזיר גרושתו, the  צרותare certainly exempted;
ii.  רבנןmay totally uproot text from  מחזיר גרושתוto  סוטהor keep it as both
b. Lemma B: question only according to ריב"כ
i.  רבנןonly apply it to  סוטהand totally allow מחזיר גרושתו
ii.  ריב"כmay read  – תועבה היאbut not the  צרותand they perform חליצה
c. answer: proper read of “ – משנהif one (of the  )צרותwas  פסולand the other ”…כשרה
i.  – פסולunfit for others ( גרושהetc.)
1. challenge: but fit for him –( – )ישראלwhy not perform ?יבום
ii. rather:  – פסולwas a returned  גרושהof his brother…still perform ( חליצהcould do )ייבום
iii. reread:  – פסולunfit for others – answer to challenge based on ’רביs dictum
d. ’ר' יוחנןs question
i. version #1: צרת מחזיר גרושתו
1.  מחזיר גרושתוis certainly  אסורהby ( ק"וshe was  אסורto her own husband)
2. is  ק"וstrong enough to push  צרהaway?
ii. Version #2: מחזיר גרושתו
1.  צרת מחזיר גרושתוis certainly available for  ק"ו( ייבוםnot strong enough)
2.  מחזיר גרושתוherself – does  ק"וtrump ?מצוות ייבום
iii. Attempted answer from אחת כשרה ואחת פסולה
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