ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.4.12
49a ( )משנה יג 50a ()סיום הפרק
 א, דברים כג:אָביו
ִ כְּ נַף
 ג, דברים כג:'א יָבֹ א ל ֹו ִבּ ְקהַ ל ה

אָביו וְ א ְי ַגלֶּה
ִ  א י ִַקּח ִאישׁ אֶ ת אֵ ֶשׁת.1
 א ָיבֹא מַ ְמזֵר בִּ ְקהַ ל ה' גַּם דּוֹר עֲ ִשׂ ִירי.2
 כד, ויקרא טו:ִט ָמא
ְ וּת ִהי נ ִָדּ ָתהּ עָ לָיו וְ טָ מֵ א ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים וְ כָל הַ ִמּ ְשׁכָּב אֲ ֶשׁר י ְִשׁכַּב עָ לָיו י
ְ  וְ ִאם ָשׁכֹב י ְִשׁכַּב ִאישׁ אֹ ָתהּ.3
ָ ָ וַ יֹּאמֶ ר א תוּכַל לִ ְראֹ ת אֶ ת פָּ נָי כִּ י א י ְִראַנִי ה.4
 כ, שמות לג:אָדם וָ חָ י
ָ ְֹשׁב עַ ל כִּ סֵּ א ָרם ו
ֵ  ִבּ ְשׁנַת מוֹת הַ מֶּ ֶל עֻ זִּ יָּהוּ וָ אֶ ְראֶ ה אֶ ת אֲ ֹדנָי י.5
 א, ישעיהו ו:נִשּׂא וְ שׁוּלָיו ְמל ִֵאים אֶ ת הַ הֵ יכָל
 ז, דברים ד:שׁר ל ֹו אֱ ִהים ְקר ִֹבים אֵ לָיו ַכּה' אֱ הֵ ינוּ בְּ כָל ָק ְראֵ נוּ אֵ לָיו
ֶ ֲ כִּ י ִמי גוֹי גָּדוֹל א.6
 ו, ישעיהו נה: ִדּ ְרשׁוּ ה' ְבּ ִה ָמּ ְצא ֹו ְק ָראֻ הוּ ִבּ ְהיוֹת ֹו ָקרוֹב.7
ְ  א ִת ְהיֶה ְמ ַשׁ ֵכּלָה וַ עֲ ָק ָרה ְבּ.8
 כו, שמות כג:אַרצֶ אֶ ת ִמ ְספַּ ר יָמֶ י אֲ מַ לֵּא
 ו, מ"ב כ:וּמכַּף מֶ ֶל ַאשּׁוּר ַא ִצּילְ וְ אֵ ת הָ ִעיר הַ זֹּאת וְ גַנּו ִֹתי עַ ל הָ ִעיר הַ זֹּאת לְ ַמעֲ נִ י וּלְ ַמעַ ן ָדּוִ ד עַ ְב ִדּי
ִ  וְ הֹסַ פְ ִתּי עַ ל יָמֶ י חֲ מֵ שׁ עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה.9
 ה, ישעיהו ו:ֹשׁב כִּ י אֶ ת הַ מֶּ ֶל ה' ְצבָ אוֹת ָראוּ עֵ ינָי
ֵ וּבת ֹו עַ ם ְטמֵ א ְשׂפָ ַתיִם אָנֹ כִ י יו
ְ יתי כִּ י ִאישׁ ְטמֵ א ְשׂפָ ַתיִם אָנֹ כִ י
ִ ֵ וָ אֹ ַמר אוֹי לִ י כִ י נִ ְדמ.10
 ב,מלכים א יג... ֹאשׁיָּהוּ ְשׁמ ֹו וְ זָבַ ח עָ לֶי אֶ ת כֹּהֲ נֵי הַ בָּ מוֹת הַ ַמּ ְק ִט ִרים עָ לֶי
ִ אָמר ה' ִהנֵּה בֵ ן נ ֹולָד לְ בֵ ית ָדּוִ ד י
ַ  כֹּה... .11
I

Identification of nature of relationships that produce ממזר
a  – ר"עany  ל"תstemming from consanguinity
i
 ר"ע – ר' סימאיextended it to all ( לאויןe.g. )עמוני ומואבי
ii  ר"ע – ר' ישבבextended it even to ( איסורי עשהe.g. )מצרי שני
iii inferred from v. 1:
1 reads it like ( ר' יהודהreferring to )]לאו[ אנוסת אביו
2 followed by v. 2 – ממזר
3  ר' סימאי ור' ישבבwill read extension from ולא
b חייבי כריתות – שמעון התימני
i
v. 1 refers to  שומרת יבםof his father – which is כרת
ii Followed by v. 2 - ממזר
c
 חייבי מיתות ב"ד – ר' יהושעonly
i
v. 1 “boxes in”  )מיתת בי"ד( אשת אבwith לא יגלה >< לא יקח
ii followed by v. 2
iii אביי: all agree that relations with a  נדהor  סוטהdo not produce a  – ממזרsince נדה( קידושין תופסין בהן: v. 3)
1  ברייתאadds  אביי( שומרת יבםdidn’t include it on account of  מח' רב ושמואלre: )תפיסת קידושין ביבמה לחוץ
d ר' שמעון בן עזאי: geneaological record found in ירושלים:
i
A  ממזרwas declared from  – אשת אישsupporting ר' יהושע
ii  ברייתאexpands what was found in מגילת יוחסין:
1 as per our משנה,  ממזרdeclared from אשת איש
2 משנת ראב"י קב ונקי
3
( מנשהJudean king, 7th century BCE) executed ישעיה הנביא
(a) reason: he identified 3 contradictions between  תורת משהand ’ישעיהs words:
(i) seeing 'ה: v. 4 contra v. 5
1. resolution:  משהsaw “clearly”, hence could not gaze directly, unlike all other  נביאיםwho
looked through “filtered glass” and could do that directly
(ii) accessibility of 'ה: v. 6 contra v. 7
1. resolution: v. 6 refers to ( צבורalways accessible); v. 7 refers to individual
a. clarification: ' הis “available” during 10 days between  ר"הand יוה"כ
(iii) length of life: v. 8 contra v. 9
1. resolution: dispute among  תנאיםif  אמלאmeans “add” or “complete”
2. חכמים: days may be added, as per v. 9
3. ר"ע: these were his own years, as proven by v. 11; ’יאשיהו( משנהs grandfather) wasn’t yet
born (before the additional 15 years given to )חזקיה
a. חכמים: v. 11 doesn’t point to  ;חזקיהthe promised king will merely be from דוד
e
 –איסור אחות אשתוonly lasts while the original wife is still alive, whether the index woman is his wife or יבמה
i
Even if she is divorced or remarried, once she dies, the ban is lifted
ii  ר' יוסףpointed out that this  משנהis unnecessary
1 Reason: everyone knows that  אחות אשתוis forbidden only while wife is alive)
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