ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.2.4
22a (' )משנה ה 23a ()ר' שמעון היא
Note: The principle of  אין מזהירין מן הדיןmeans that we cannot infer Toraic prohibitions via  ק"וlogic; if not explicitly spelled out, they
don’t obtain
ִ ְוּל
 ב, ויקרא כא:אָחיו

אָביו וְ לִ ְבנ ֹו וּלְ ִבתּ ֹו
ִ ְ כִּ י ִאם לִ ְשׁאֵ ר ֹו הַ ָקּרֹב אֵ לָיו לְ ִאמּ ֹו וּל.1
 ד, שם: א יִטַּ ָמּא בַּ עַ ל בְּ עַ מָּ יו לְ הֵ ַחלּ ֹו.2
ָ  ִאם אֲ ֹדנָיו י ִֶתּן ל ֹו ִא ָשּׁה וְ יָלְ ָדה ל ֹו בָ נִ ים א ֹו בָ נוֹת הָ ִא.3
 ד, שמות כא:שּׁה וִ ילָדֶ יהָ ִתּ ְהיֶה לַא ֹדנֶיהָ וְ הוּא יֵצֵ א ְבגַפּ ֹו
ה: דברים כה:שׁת הַ מֵּ ת הַ חוּצָ ה לְ ִאישׁ זָר יְבָ ָמהּ יָבֹ א עָ לֶיהָ וּלְ ָק ָחהּ ל ֹו לְ ִא ָשּׁה וְ י ְִבּ ָמהּ
ֶ ֵאַחד מֵ הֶ ם וּבֵ ן אֵ ין ל ֹו א ִת ְהיֶה א
ַ אַחים י ְַח ָדּו וּמֵ ת
ִ  כִּ י י ְֵשׁבוּ.4
ִ  אֱ ִהים א ְת ַקלֵּל וְ נ.5
 כז, שמות כב:ָשׂיא ְבעַ ְמּ א ָתאֹר
ִ  ְמעֻוָּ ת א יוּכַל לִ ְתקֹן וְ חֶ ְסרוֹן א יוּכַל.6
 טו, קהלת א:לְה ָמּנוֹת
 ט, ויקרא יח: עֶ ְרוַ ת אֲ חו ְֹת בַ ת אָבִ י א ֹו בַ ת ִאמֶּ מ ֹול ֶֶדת בַּ יִת א ֹו מ ֹול ֶֶדת חוּץ א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ ָתן.7
 י, שם: עֶ ְרוַ ת בַּ ת בִּ ְנ א ֹו בַ ת בִּ ְתּ א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ ָתן כִּ י עֶ ְרוָ ְת הֵ נָּה.8
ִ  עֶ ְרוַ ת בַּ ת אֵ ֶשׁת אָבִ י מ ֹול ֶֶדת.9
 יא, שם:אָבי אֲ חו ְֹת ִהוא א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ ָתהּ
 יז,  שם: עֶ ְרוַ ת ִא ָשּׁה וּבִ ָתּהּ א ְת ַגלֵּה אֶ ת בַּ ת בְּ נָהּ וְ אֶ ת בַּ ת בִּ ָתּהּ א ִת ַקּח לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה זִ ָמּה ִהוא.10
ְ אַחת אֲ הוּבָ ה וְ הָ אַחַ ת ְשׂנוּאָה וְ יָלְ דוּ ל ֹו בָ נִ ים הָ אֲ הוּבָ ה וְ הַ ְשּׂנוּאָה וְ הָ יָה הַ בֵּ ן הַ ְבּכוֹר ל
ַ ָ כִּ י ִת ְהיֶין ָ לְ ִאישׁ ְשׁ ֵתּי נ ִָשׁים ה.11
 טו, דברים כא:ַשּׂנִ יאָה
ד- ג, דברים ז...  כִּ י י ִָסיר אֶ ת בִּ ְנ מֵ אַחֲ ַרי וְ עָ ְבדוּ אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים: וּבתּ ֹו א ִת ַקּח לִ ְב ֶנ
ִ  וְ א ִת ְת ַח ֵתּן בָּ ם ִבּ ְתּ א ִת ֵתּן לִ ְבנ ֹו.12

I.

II.

משנה ה: any brother, any son
a. “any brother creates ”זיקה: including ממזר, even though we might have derived fraternity from בני יעקב
i. Reason: since such a son exempts from ייבום, such a brother creates זיקה
b. “are brothers for every matter”: re:  ירושהand to become defiled for their funeral, in spite of vv. 1-2 which
exempt a  כהןfrom טומאת אשתו האסורה,
i. Reason for distinction: he is obligated to divorce this wife; the brother is his brother in any case
c. “except if the mother is a  שפחהor ”גויה: source: v3 (’עבד עבריs kids with  שפחה כנעניתare considered hers only)
d. “any son exempts from ”ייבום: even a ממזר, as per v. 4 ()עיין לו=אין לו
e. “is  חייבfor  מכה אביוand ”מקלל אביו: not if the father is still wayward (as per v. 5); only if he’s done תשובה
i. challenge: v. 6 alludes to  – ממזרותthe unreparable sin
ii. answer: nonetheless, the father could have fixed his behavior ()עושה מעשה עמך
f. “except if the mother is a  שפחהor ”גויה: source –
i. )ר"ש( חכמים: v. 3()שפחה, v. 12 ( – )גויהgrandson through your daughter is considered  ;בנךnot
through your son and a ( גויהno association with father)
ii. ר' יוסי בר יהודה: v. 9 – only ( בת אשת אביךwith whom your father could be married) is considered
 אחותך if the mother is a גויה, there is no fraternity
Sequence of  סוגיאdelineating dispute between ריב"י/ חכמיםre: source for בנך משפחה ועכו"ם אינן קרויין בנך
a. Dispute: as to whether  אחותךwho is  בת אשת אביךincurs 1 or 2 liabilities of כרת
i. חכמים: 2, as per v. 7 and v. 9
ii. ריב"י: 1, as per v. 7;
1. אחותך היא: limits the liability to אחותך
2. רבנן: use  היאto teach principle that ( אין מזהירין מן הדיןsee note)
3. ריב"י: if so, only need  היא ;אחותךteaches limitation to 1 כרת
a. רבנן:  היאteaches universality of principle אין מזהירין מן הדין
iii. ריב"י: v. 9 teaches ( בנך מעכו"ם אינו קרוי בנךaccepts v. 3 for שפחה, rejects  לימודof v. 12)
1. alternate suggestion: perhaps it rejects  אחותך מאנוסת אביךas your sister
2. rejection: ’רבאs resolution to vv. 8/10   בתך מאנוסתךis ( בתךfraternity holds)
3. alternate suggestion: perhaps it rejects  אחותך מחייבי לאויןas your sister
4. rejection:  חייבי לאויןare valid קידושין, referent of v. 11 (hated woman=)שנואה בנישואיה
5. alternate suggestion: – אחותך מחייבי כריתות
6. rejection: v. 7’s reference to  מולדת חוץalludes to  – חייבי כריתותstill אחותך
7. logic behind the assignment:  שפחה ועכו"םhave no valid  קידושיןwith anyone, unlike חייבי כריתות
iv. need for both vv3 and 9/12:  שפחהhas no  עכו"ם ;ייחוסnot obligated in any מצוות
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