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13.4.7 

42b ( בתולות ואחת בעולות אחת )  43b (מאבלות דיחיד)  

 

I Continued analysis of משנה 

a Explanation of wording: אחת בתולות, אחת בעולות (?=)אחת ארוסות אחת נשואות: 

i Whether they were בתולות or בעולות that were divorced/widowed from אירוסין or נישואין 

b ר' יוחנן (first): הלכה follows ר' יוסי (like ר' יהודה – no obligation of המתנה if either side is איסורין) 

i implication: ת"ק is a sole authority, not consensus 

ii support: unconditional המתנה is the opinion of ר"מ 

1 retraction: ר' יוחנן changed his mind due to ברייתא taught in  ביבנהכרם  

iii challenge (to ר' יוחנן’s 1st position): ר' יוחנן ruled הלכה כסתם משנה – our סתם prohibits 

iv defense: הלכה כסתם משנה is conditional: 

1 Valid:  הלכה כסתם –מחלוקת ואח"כ סתם  

2 Invalid:  אין הלכה כסתם –סתם ואח"כ מחלוקת  

3 Application: our סתם is followed by 'יוסי ור' יהודה מח' ר  – rejection of סתם as consensus 

4 Expansion of rules: 

(a)  סתם במשנה ומחלוקת בברייתא: הלכה כסתם 

(b) מח' במשנה וסתם בברייתא: הלכה כסתם (רבי must have taught it to ר' חייא, anthologizer of  ברייתות)   

v Exception to rule: משנה כלים יג:ח – either because it is internally confounded or because it is really attributed 

to ר"ש and not סתם 

c Final rulings:  

i אירוסין:  

 wait the rest of 1st month, full 2nd month and part of the 3rd month :ר' חייא בר אבין 1

 (must wait for 91st day ,נישואין but for) on 90th day אירוסין may have :אמימר 2

 must wait for 91st day :להלכה 3

ii נישואין: must wait for 91st day 

iii מינקת: must wait a full 24 months 

d justification for ר' יוסי’s consideration of אבלות 

i challenge: regarding שבוע שחל בו ט' באב, we disallow laundry but allow אירוסין; here, where we allow כביסה 

(but not גיהוץ) we should certainly allow אירוסין 

ii answer: (ט' באב) אבלות ישנה ואבלות דרבים is more lenient than personal, fresh אבלות; we disallow אירוסין 
   

 

 


