ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.1.11; 13a (' )משנה ג 14a ()דמודע ליה לשמעא
 דברים פרק כה פסוק ה... שׁת הַ מֵּ ת הַ חוּצָ ה לְ ִאישׁ זָר
ֶ ֵאַחד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו א ִת ְהיֶה א
ַ אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת
ִ כִּ י י ְֵשׁבוּ
 שמות פרק טו פסוק כז:וַ יָּבֹ אוּ אֵ ילִ מָ ה וְ ָשׁם ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה עֵ ינֹ ת ַמיִם וְ ִשׁ ְב ִעים ְתּ ָמ ִרים וַ יַּחֲ נוּ ָשׁם עַ ל הַ ָמּיִם
 שמואל ב פרק יז פסוק כד:ִשׂ ָראֵ ל ִעמּ ֹו
ְ אַב ָשׁ ם עָ בַ ר אֶ ת הַ יּ ְַרדֵּ ן הוּא וְ כָל ִאישׁ י
ְ ְוְ ָדוִ ד בָּ א מַ חֲ ָניְמָ ה ו
ֶ ָאַב ָרם ִמ ְצ ַריְמָ ה לָגוּר ָשׁם כִּ י כָבֵ ד הָ ָרעָ ב בּ
ְ אָרץ וַ יּ ֵֶרד
ֶ ָוַ י ְִהי ָרעָ ב בּ
 בראשית פרק יב פסוק י:אָרץ
ָ וַ יּ ְִסעוּ ִמ ִדּיבֹ ן גָּד וַ יַּחֲ נוּ ְבּעַ לְ מֹ ן ִדּבְ ל
 במדבר פרק לג פסוק מו:ָתיְמָ ה
ג: יחזקאל ח...ִהים
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ְֱרוּשׁ ְ ַלמָ ה ְבּ ַמ ְראוֹת א
ָ אָרץ וּבֵ ין הַ ָשּׁ ַמיִם וַ ָתּבֵ א א ִֹתי י
ֶ ָרוּח בֵּ ין ה
ַ אשׁי וַ ִתּ ָשּׂא אֹ ִתי
ִ יצת ָר
ִ וַ יּ ְִשׁלַח ַתּ ְבנִית יָד וַ יּ ִָקּחֵ נִ י ְבּ ִצ
 דברי הימים א פרק ה פסוק ט:ָשׁב עַ ד לְ בוֹא ִמ ְדבָּ ָרה לְ ִמן הַ נָּהָ ר ְפּ ָרת כִּ י ִמ ְקנֵיהֶ ם ָרבוּ ְבּאֶ ֶרץ גִּ לְ עָ ד
ַ וְ ל ִַמּזְ ָרח י
 דברים פרק יד פסוק א:בָּ נִ ים ַא ֶתּם ַלה' אֱ הֵ יכֶם א ִת ְתגּ ְֹדדוּ וְ א ָת ִשׂימוּ ָק ְר ָחה בֵּ ין עֵ ינֵיכֶם לָמֵ ת
 אסתר פרק ט פסוק לא...ְהוּדי וְ אֶ ְסתֵּ ר הַ ַמּלְ כָּה
ִ לְ ַקיֵּם אֶ ת יְמֵ י הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה בִּ זְמַ נֵּיהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִקיַּם עֲ לֵיהֶ ם ָמ ְרדֳּ כַי הַ יּ
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'משנה ג: 6 more severe  עריותwho cannot marry any of the brothers (and the original “marriage” that led to
pseudo- זיקהis meaningless) their  צרותare 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
'משנה ד: ב"ה/ ב"שregarding צרות
a. ( ב"שwho reject the  דרשהof  )לצרורpermit ( ב"ה ;צרת ערוהfollowing our lead in ' )משנה אforbid 
i. if חליצה,  ב"שforbid  חלוצהto ( כהונהsince  חליצהis meaningful);  ב"הpermit ( חליצהis meaningless)
ii. if they did ייבום,  ב"שconfirms the validity and  ב"הforbid the relationship
b. general statement about ב"ש/ב"ה:
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
Analysis of dispute between ב"ה/ ב"שin re: צרת ערוה
a.  – ר' שמעון בן פזיdispute rooted in מדרש הלכה:
i.  – ב"שv.1  החוצהimplies a closer wife (i.e.  חוצה“ ;)ערוהwife” may not go to an outside (i.e. )זקוקה
ii.  החוצה – ב"הneeded for  לאוof  יבמה לזרand that such  קידושיןaren’t תופס
1.
 ב"שderive that from לאיש זר
2.  ב"הultimately agree and use  החוצהto include  ארוסהfor זיקה
3.  ב"שinfer  ארוסהfrom ( החוצהwhich  ב"הdon’t consider significant)
iii.  – ב"שif so, it should say  חוצה ;לחוץalludes to an “outside woman”
iv.  חוצה – ב"הis akin to other locative suffixes (vv. 2-7)
b.  – רבאdispute rooted in general principles:
i. ( אין איסור חל על איסורoriginal  איסורof e.g.  בתוcannot be augmented by  ;אשת אחtherefore, her
presence was never subject to  ייבוםand we don’t consider her   צרותare still )זקוקות
c. Result – if  חליצהwas performed,  ב"הdisregard it and permit the  חלוצהto כהונה
i. Challenge: this is obvious since the  חליצהis meaningless
ii. Answer: to act contra to  ריב"נwho advocated  חליצהfor such צרות
 ר"לand  ר' יוחנןregarding  ב"שand  ב"הand the problem of לא תתגודדו
a. Premise: the prohibition of ( לא תתגודדוv. 8) includes both self-mutilation and formation of schisms
i. Example: challenge to multiple days of ( מגילהv. 9)
ii. Example:  ב"ה/ ב"שre: צרת ערוה
1. ( ר"לand  )רב:  ב"שnever acted on their approach
2.
( ר' יוחנןand )שמואל:  ב"שdid act on their own approach
3. dispute may refer to time before קול- בתdeclared )עירובין יג( הלכה כב"ה
a. רב/ר"ל: outvoted
b. שמואל/ר' יוחנן:  ב"שwere sharper
4. dispute may refer to time after קול-בת
a. רב/ר"ל: קול-!בת
b. שמואל/ר' יוחנן: ignore קול- בתas per )תנורו של עכנאי – ב"מ נט( ר' יהושע
5. challenge: ( – )לר"יviolation of לא תתגודדו
6. answer #1: אביי: only applies in 2  בתי דיןin same city (stories of ר"ע, ר"א, ריה"ג, )ר' אבהו
7. answer #2: רבא: only applies within one דין-בית

www.dafyomiyicc.org

11

© Yitzchak Etshalom 2014

