דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת יבמות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
)אטו ביאה שניה( )  61aאנוסת חברו( 13.6.8;60a

רוּשׁה וַ חֲ ָללָה ֹזנָה אֶ ת אֵ לֶּה א י ִָקּח כִּ י ִאם בְּ תוּלָה מֵ עַ ָמּיו י ִַקּח ִא ָשּׁה :וְ א יְחַ לֵּל ז ְַרע ֹו
יִקּח:אַלְ ָמנָה וּגְ ָ
 .1וְ הוּא ִא ָשּׁה ִב ְבתוּלֶיהָ ָ
 .2וְ לַאֲ חֹת ֹו הַ ְבּתוּלָה ַה ְקּרוֹבָ ה אֵ לָיו אֲ ֶשׁר א הָ י ְָתה לְ ִאישׁ לָהּ י ַ
ִטּ ָמּא :שם פסוק ג
 .3וְ עַ ָתּה ִה ְרגוּ כָל ָזכָר בַּ ָטּף וְ כָל ִא ָשּׁה ֹי ַדעַ ת ִאישׁ לְ ִמ ְשׁכַּב ָזכָר הֲ רֹגוּ :וְ כֹל הַ ַטּף בַּ נּ ִָשׁים אֲ ֶ
שׁר א י ְָדעוּ ִמ ְשׁכַּב ָזכָר הַ חֲ יוּ ָלכֶם :במדבר לא:יז-יח
וּתפָ ָשׂהּ וְ ָשׁכַב ִע ָמּהּ וְ נִ ְמצָ אוּ :דברים פרק כב פסוק כח
אֹר ָשׂה ְ
 .4כִּ י י ְִמצָ א ִאישׁ נַעֲ ָר בְ תוּלָה אֲ ֶשׁר א ָ
ֹתם אֶ ל הַ ַמּחֲ נֶה ִשׁ ה...שופטים כא:יב
לְמ ְשׁכַּב ָזכָר וַ יּ ִָביאוּ או ָ
אַרבַּ ע מֵ אוֹת נַעֲ ָרה ְבתוּלָה אֲ ֶשׁר א י ְָדעָ ה ִאישׁ ִ
 .5וַ יּ ְִמ ְצאוּ ִמיּו ְֹשׁבֵ י יָבֵ ישׁ גִּ לְ עָ ד ְ
 ... .6וְ הָ יָה עַ ל ִמ ְצח ֹו ָתּ ִמיד לְ ָרצוֹן לָהֶ ם לִ ְפנֵי ה' :שמות פרק כח פסוק לח
אָדם אַ ֶתּם אֲ נִי אֱ הֵ יכֶם נְ אֻ ם אֲ ֹדנָי ה' :יחזקאל פרק לד פסוק לא
יתי ָ
 .7וְ ַא ֵתּן צֹאנִי ֹצאן ַמ ְר ִע ִ
ִט ָמא ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים :במדבר פרק יט פסוק יד
אָדם כִּ י יָמוּת ְבּאֹהֶ ל כָּל הַ בָּ א אֶ ל הָ אֹהֶ ל וְ כָל אֲ ֶשׁר בָּ אֹהֶ ל י ְ
ֹ .8זאת הַ תּו ָֹרה ָ
 .9וְ נֶפֶ שׁ ָ
אָדם ִשׁ ָשּׁה עָ ָשׂר אָלֶף :במדבר פרק לא פסוק מו
אָדם אֲ ֶשׁר א י ַָדע בֵּ ין י ְִמינ ֹו לִ ְשׂמֹ אל ֹו ְ
 .10וַ אֲ נִ י א אָחוּס עַ ל נִ ינְ וֵה הָ ִעיר הַ גְּ ד ֹולָה אֲ ֶשׁר יֶשׁ בָּ הּ הַ ְרבֵּ ה ִמ ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה ִרבּ ֹו ָ
וּבהֵ ָמה ַרבָּ ה :יונה ד:יא
יעי ַא ֶתּם ְ
ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁ ִב ִ
 .11וְ ַא ֶתּם חֲ נוּ ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים כֹּל הֹ ֵרג נֶפֶ שׁ וְ כֹל נֹ גֵעַ בֶּ חָ לָל ִתּ ְתחַ ְטּאוּ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
וּשׁ ִביכֶם :במדבר לא:יט
שׁר ְבּיָדֵ נוּ וְ א נִפְ ַקד ִממֶּ נּוּ ִאישׁ :במדבר פרק לא פסוק מט
ֹאמרוּ אֶ ל מֹ ֶשׁה עֲ בָ ֶדי נ ְָשׂאוּ אֶ ת רֹאשׁ אַנְ ֵשׁי הַ ִמּלְ ָח ָמה אֲ ֶ
 .12וַ יּ ְ

ְבּעַ ָמּיו ...ויקרא כא:יג-טו

)ראב"י :חלל( אנוסת חברו  andכה"ג  re: status of child ofברייתא Continued analysis of
)חלל (extra-marital relationsר"א  reads likeראב"י a Possibility raised (and rejected) that
i
ר"א ) but we rejectמשנתו קב ונקי( ראב"י  always followsהלכה Rejection:
יש חלל מחייבי עשה ): dispute is whetherרב אשי( b Analysis
i
Both sides – from v. 1
נדה  excludesאלה ,חלל  – all mentioned createראב"י 1
חלל  createחייבי לאוין " blocks off – onlyאלה" – חכמים 2
) for various types of sisters (v. 2טומאת כהן II
:ארוסה a
i
; as per v. 2:מטמא – ר"מ ור' יהודה
אנוסה ומפותה  – excludesהבתולה 1
ארוסה  – includesהקרובה 2
)קמ"ל ,נערה infer from v. 4סד"א ,בוגרת  includesבתולה  assumesר"מ  (thoughבוגרת  – includesאליו 3
) (not via a manמוכת עץ  – includesאשר לא היתה לאיש 4
 as per v. 2:אין מטמא – ר' יוסי ור"ש ii
מוכת עץ  andאנוסה ומפותה  – excludesהבתולה 1
 includesקרובה ,כה"ג  requires fitness forר"ש  that was divorced (even thoughארוסה  – includesהקרובה 2
)מוכת עץ divorcee; more likely to include, since this one had nothing happen to her, unlike
בוגרת  – includesאליו 3
ארוסה  – includesאשר לא היתה לאיש 4
אין מטמא : all agree thatאנוסה ומפותה b
c
:מוכת עץ
i
)כה"ג  for a sister who isn’t fit forמטמא  (neverאין מטמא לה – ר"ש
לא היתה לאיש  – fromמטמא לה – ר"מ ’s silence indicates that here, he agrees withר' יוסי 1
בוגרת  – so the text needs to includeשלמה  meansבתולה  infers thatר"ש  – from here,מטמא : all agree thatבוגרת d
כשרה לכהונה ):ביאה  under the age of 3 (=age ofגיורת ’s ruling re:רשב"י III
 who was with themפנחס )הכהן(  includesלכם – a proof: v. 3
” means “for slavesלכם b response:
c
” arrived at by reconciling implications of v. 3ראויה לביאה“ observation: ruling of
i
ציץ  (v. 5) – since theיבש גלעד  (v. 6) – but used “barrel test” for girls ofציץ device: passed them in front of
)רצון( בנ"י should not be used for punishment of
 permitted itרבי  andכהן  – could have been inferred from story of girl < 3 who married aהלכה כרשב"י d ruling:
i
, once marriedבדיעבד Possible challenge:
 won’t be reaffirmed in their relationshipזונה , status ofמוכת עץ ובוגרת ii Rejection: unlike
 as per vv. 7-8טומאת אהל  have noגוים ):רשב"י iii Parallel ruling (of
) mentioned thereבהמות " (defenses: relative toאדם"  asגויים 1 Challenge: vv. 9-10, describing
מדין  as a result of the war onטומאת מת 2 Challenge: v. 11, identifying
 was killedישראל (a) Answer #1: perhaps a
טומאת אהל , justטומאת מגע (b) Answer #2: they are not excluded from
)יקח אשה(  – he may marry – as per v. 1כה"ג  then he was appointed toאלמנה  to anקידושין  gaveכהן : if aמשנה דIV 2
) ($$$מרתא בת בייתוס  who marriedיהושע בן גמלא 1 supporting story of
מאמר  – even if he didכה"ג  - if she fell to him and then he was appointedשומרת יבם 2 rule doesn’t apply to
ביאה שניה  againstגזירה – )עשה דוחה ל"ת  (in spite ofאלמנה מן האירוסין  - even ifחליצה ’s brother dies, onlyכה"ג:ifמשנה דV 3
I
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