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13.1.11; 13a ('משנה ג)  14a (דמודע ליה לשמעא)  

  ה פסוק כה פרק דברים ... ָזר ְלִאיׁש ַהחּוָצה ַהֵּמת ֵאֶׁשת ִתְהֶיה �א לוֹ  ֵאין ּוֵבן ֵמֶהם ַאַחד ּוֵמת ַיְחָּדו ַאִחים ֵיְׁשבּו ִּכי .1

  כז פסוק טו פרק שמות :ַהָּמִים ַעל ָׁשם ַוַּיֲחנּו ְּתָמִרים ְוִׁשְבִעים ַמִים ֵעיֹנת ֶעְׂשֵרה ְׁשֵּתים ְוָׁשם ֵאיִלָמה ַוָּיֹבאּו .2

  כד פסוק יז פרק ב שמואל :ִעּמוֹ  ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְוָכל הּוא ַהַּיְרֵּדן ֶאת ָעַבר ַאְבָׁש�םוְ  ַמֲחָנְיָמה ָּבא ְוָדִוד .3

  י פסוק יב פרק בראשית :ָּבָאֶרץ ָהָרָעב ָכֵבד ִּכי ָׁשם ָלגּור ִמְצַרְיָמה ַאְבָרם ַוֵּיֶרד ָּבָאֶרץ ָרָעב ַוְיִהי .4

  מו פסוק לג פרק במדבר :ִּדְבָלָתְיָמה ְּבַעְלֹמן ַוַּיֲחנּו ָּגד ִמִּדיֹבן ַוִּיְסעּו .5

ָמה ֹאִתי ַוָּתֵבא ַהָּׁשַמִים ּוֵבין ָהָאֶרץ ֵּבין רּוחַ  ֹאִתי ַוִּתָּׂשא ָראִׁשי ְּבִציִצת ַוִּיָּקֵחִני ָיד ַּתְבִנית ַוִּיְׁשַלח .6   ג:ח יחזקאל ...ֱא�ִהים ְּבַמְראֹות ְירּוָׁשַלְ

  ט פסוק ה פרק א הימים דברי :ִּגְלָעד ְּבֶאֶרץ ָרבּו ִמְקֵניֶהם ִּכי ְּפָרת ַהָּנָהר ְלִמן ָרהִמְדּבָ  ְלבֹוא ַעד ָיַׁשב ְוַלִּמְזָרח .7

  א פסוק יד פרק דברים :ָלֵמת ֵעיֵניֶכם ֵּבין ָקְרָחה ָתִׂשימּו ְו�א ִתְתֹּגְדדּו �א ֱא�ֵהיֶכם ה'לַ  ַאֶּתם ָּבִנים .8

  לא פסוק ט פרק אסתר ...ַהַּמְלָּכה ְוֶאְסֵּתר ַהְּיהּוִדי ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם ִקַּים ַּכֲאֶׁשר ֵּניֶהםִּבְזמַ  ָהֵאֶּלה ַהֻּפִרים ְיֵמי ֶאת ְלַקֵּים .9

I. '6 :משנה ג more severe עריות who cannot marry any of the brothers (and the original “marriage” that led to 

pseudo-זיקה is meaningless) their צרות are still in ייבום-corral 

a. mother (could not possibly marry any of the brothers according to אנוסת אביו – ר' יהודה) 

b. father’s wife (could not possibly marry any of the brothers – אשת אביו) 

c. father’s sister  

d. paternal sister 

e. father’s sister-in-law (father’s brother’s wife) 

f. paternal brother’s wife  

II. 'ב"ש/ב"ה :משנה ד regarding צרות 

a. ב"ש (who reject the דרשה of לצרור) permit ב"ה ;צרת ערוה (following our lead in 'משנה א) forbid  

i. if ב"ש ,חליצה forbid חלוצה to כהונה (since חליצה is meaningful); ב"ה permit (חליצה is meaningless)  

ii. if they did ב"ש ,ייבום confirms the validity and ב"ה forbid the relationship 

b. general statement about ב"ה/ב"ש: 

i. in spite of their many disputes, they didn’t hesitate to marry from each other’s schools nor to 

work with each other’s טהרות 

III. Analysis of dispute between ב"ש/ב"ה in re: צרת ערוה 

a. ר' שמעון בן פזי – dispute rooted in מדרש הלכה:  

i. ב"ש – v.1 החוצה implies a closer wife (i.e. ערוה); “חוצה wife” may not go to an outside (i.e. זקוקה) 

ii. החוצה – ב"ה needed for לאו of יבמה לזר and that such קידושין aren’t תופס 

 לאיש זר derive that from ב"ש  .1

 זיקה for ארוסה to include החוצה ultimately agree and use ב"ה .2

 (don’t consider significant ב"ה which) החוצה from ארוסה  infer ב"ש .3

iii. ב"ש – if so, it should say חוצה ;לחוץ alludes to an “outside woman”  

iv. חוצה – ב"ה is akin to other locative suffixes (vv. 2-7) 

b. רבא – dispute rooted in general principles: 

i. אין איסור חל על איסור (original איסור of e.g. בתו cannot be augmented by אשת אח; therefore, her 

presence was never subject to ייבום and we don’t consider her  צרות are still זקוקות) 

c. Result – if חליצה was performed, ב"ה disregard it and permit the חלוצה to כהונה  

i. Challenge: this is obvious since the חליצה is meaningless 

ii. Answer: to act contra to ריב"נ who advocated חליצה for  such צרות 

IV. ר"ל and ר' יוחנן regarding ב"ש and ב"ה and the problem of לא תתגודדו 

a. Premise: the prohibition of לא תתגודדו (v. 8) includes both self-mutilation and formation of schisms 

i. Example: challenge to multiple days of מגילה (v. 9)  

ii. Example: ב"ש/ ב"ה re: צרת ערוה 

 never acted on their approach ב"ש : (רב and) ר"ל .1

וחנןר' י  .2  (and שמואל): ב"ש did act on their own approach 

3. dispute may refer to time before קול-בת  declared (עירובין יג) הלכה כב"ה 

a. ר"ל/רב: outvoted 

b. ב"ש :ר' יוחנן/שמואל were sharper 

4. dispute may refer to time after קול-בת  

a. קול-בת :ר"ל/רב ! 

b. ר' יוחנן/שמואל: ignore ולק-בת  as per  (תנורו של עכנאי – ב"מ נט) ר' יהושע  

5. challenge: (לר"י) – violation of לא תתגודדו 

6. answer #1: אביי: only applies in 2 בתי דין in same city (stories of ר' אבהו ,ריה"ג ,ר"א ,ר"ע)  

7. answer #2: רבא: only applies within one דין-בית  


