דפי עזר ללימוד דף היומי

מסכת יבמות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
13.8.8
)אין בית המקדש שרי( )  79bמשנה ג78b (2

 isעד עולם , the perpetuatingעו"מ  both make reference to a 10th generation; yet in the case ofממזר  andעמוני ומואבי Note1: the juxtaposed prohibitions of
 as well.ממזר  is used to apply this unceasing ban toעשירי::עשירי added, prohibiting them from entering even after many generations. The similar
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וַ י ְִהי ָרעָ ב ִבּימֵ י ָדוִ ד ָשׁ שׁ ָשׁנִים ָשׁנָה אַחֲ ֵרי ָשׁנָה וַ יְבַ ֵקּשׁ ָדּוִ ד אֶ ת ְפּנֵי ה' ס וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ָשׁאוּל וְ אֶ ל בֵּ ית ַה ָדּ ִמים עַ ל אֲ ֶשׁר הֵ ִמית אֶ ת ַהגִּ ְבעֹנִים:
וּבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל נִ ְשׁ ְבּעוּ לָהֶ ם וַ יְבַ ֵקּשׁ ָשׁאוּל לְהַ כּ ָֹתם
וַ יּ ְִק ָרא הַ מֶּ ֶל לַגִּ ְבעֹנִים וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם וְ הַ גִּ ְבעֹנִים א ִמ ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל הֵ ָמּה כִּ י ִאם ִמיּ ֶֶתר הָ אֱ מֹ ִרי ְ
ֹאמרוּ ל ֹו הַ גִּ ְבעֹנִים אֵ ין לָנוּ כֶּסֶ ף וְ ז ָָהב
יהוּדה :וַ יֹּאמֶ ר ָדּוִ ד אֶ ל הַ גִּ ְבעֹנִים ָמה אֶ ע ֱֶשׂה ָלכֶם וּבַ ָמּה אֲ כַפֵּ ר וּבָ ְרכוּ אֶ ת נַחֲ לַת ה' :וַ יּ ְ
ְבּ ַקנֹּ את ֹו לִ ְבנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וִ ָ
ֹאמרוּ אֶ ל הַ ֶמּ ֶל הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר כִּ לָּנוּ וַ אֲ ֶשׁר ִדּ ָמּה לָנוּ
אֹמ ִרים אֶ ע ֱֶשׂה ָלכֶם :וַ יּ ְ
ִעם ָשׁאוּל וְ ִעם בֵּ ית ֹו וְ אֵ ין לָנוּ ִאישׁ לְ הָ ִמית ְבּי ְִשׂ ָראֵ ל וַ יֹּאמֶ ר ָמה ַא ֶתּם ְ
נִשׁ ַמ ְדנוּ מֵ ִה ְתיַצֵּ ב ְבּכָל גְּ בֻל י ְִשׂ ָראֵ ל :י ַֻתּן לָנוּ ִשׁ ְבעָ ה אֲ נ ִָשׁים ִמבָּ נָיו וְ הו ַֹקעֲ נוּם ַלה' ְבּ ְ
ְ
גִבעַ ת ָשׁאוּל ְבּ ִחיר ה' ס וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ ֶל אֲ נִ י אֶ ֵתּן :ש"ב כא :א-ו
יתם לָהֶ ם :וְ ָח ָרה אַף ה' בָּ כֶם וְ עָ צַ ר אֶ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ א י ְִהיֶה מָ ָטר
ִה ָשּׁ ְמרוּ ָלכֶם פֶּ ן י ְִפ ֶתּה לְ בַ ְבכֶם וְ סַ ְר ֶתּם ַועֲ בַ ְד ֶתּם אֱ ִהים אֲ חֵ ִרים וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ ֶ
אָרץ הַ טֹּבָ ה אֲ ֶ
וְ הָ אֲ ָד ָמה א ִת ֵתּן אֶ ת יְבוּלָהּ וַ אֲ בַ ְד ֶתּם ְמהֵ ָרה מֵ עַ ל הָ ֶ
שׁר ה' נֹ ֵתן ָלכֶם :דברים פרק יא פסוק טז-יז
וּמלְ קוֹשׁ לוֹא הָ יָה וּמֵ צַ ח ִא ָשּׁה ז ֹונָה הָ יָה ָל מֵ ְ
וַ יּ ִָמּנְ עוּ ְר ִב ִבים ַ
אַנְתּ ִה ָכּלֵם :ירמיהו פרק ג פסוק ג
ֶשׁם אָיִן ִאישׁ ִמ ְתהַ לֵּל ְבּ ַמ ַתּת ָשׁ ֶקר :משלי פרק כה פסוק יד
רוּח וְ ג ֶ
יאים וְ ַ
נְ ִשׂ ִ
אוּרים לִ פְ נֵי ה' עַ ל ִפּיו י ְֵצאוּ וְ עַ ל ִפּיו יָבֹ אוּ הוּא וְ כָל ְבּנֵי י ְ
וְ לִ ְפנֵי אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּהֵ ן יַעֲ מֹ ד וְ ָשׁאַל ל ֹו ְבּ ִמ ְשׁפַּ ט הָ ִ
ִשׂ ָראֵ ל ִאתּ ֹו וְ כָל הָ עֵ ָדה :במדבר כז :כא
שׁר ִמ ְשׁפָּ ט ֹו פָּ עָ לוּ בַּ ְקּשׁוּ צֶ ֶדק בַּ ְקּשׁוּ עֲ נָוָ ה אוּלַי ִתּ ָסּ ְתרוּ ְבּיוֹם אַף ה' :צפניה פרק ב פסוק ג
אָרץ אֲ ֶ
בַּ ְקּשׁוּ אֶ ת ה' כָּל עַ נְ וֵי הָ ֶ
שׁר נִ ְשׁבַּ ע לַאֲ בֹ ֶתי  :דברים פרק יג פסוק יח
אוּמה ִמן הַ חֵ ֶרם לְ ַמעַ ן יָשׁוּב ה' מֵ חֲ רוֹן ַאפּ ֹו וְ נ ַָתן לְ ַרחֲ ִמים וְ ִרחַ ְמ וְ ִה ְרבֶּ כַּאֲ ֶ
וְ א י ְִדבַּ ק ְבּי ְָד ְמ ָ
יראוּ כִּ י לְ בַ עֲ בוּר נַסּוֹת אֶ ְתכֶם בָּ א הָ אֱ ִהים וּבַ עֲ בוּר ִתּ ְהיֶה י ְִראָת ֹו עַ ל פְּ נֵיכֶם לְ ִבלְ ִתּי ֶתחֱ ָטאוּ :שמות פרק כ פסוק טז
וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל הָ עָ ם אַל ִתּ ָ
כִּ י י ְַד ְע ִתּיו לְ ַמעַ ן אֲ ֶשׁר יְצַ וֶּה אֶ ת בָּ נָיו וְ אֶ ת בֵּ ית ֹו אַחֲ ָריו וְ ָשׁ ְמרוּ ֶדּ ֶר ה' לַעֲ שׂוֹת ְצ ָד ָקה ִ
וּמ ְשׁפָּ ט :...בראשית פרק יח פסוק יט
בֹשׁת בֶּ ן יְה ֹונ ָָתן בֶּ ן ָשׁאוּל עַ ל ְשׁבֻעַ ת ה' אֲ ֶשׁר בֵּ ינֹ ָתם בֵּ ין ָדּוִ ד וּבֵ ין יְה ֹונ ָָתן בֶּ ן ָשׁאוּל :וַ יּ ִַקּח הַ מֶּ ֶל אֶ ת ְשׁנֵי ְבּנֵי ִר ְצפָּ ה בַ ת
וַ יּ ְַחמֹ ל הַ מֶּ ֶל עַ ל ְמ ִפי ֶ
שׁר יָלְ ָדה לְ עַ ְד ִריאֵ ל בֶּ ן בַּ ְרזִ לַּי הַ ְמּחֹ ל ִָתי :ש"ב כא:ז-ח
אַרמֹ נִי וְ אֶ ת ְמ ִפבֹ ֶשׁת וְ אֶ ת חֲ מֵ ֶשׁת ְבּנֵי ִמיכַל בַּ ת ָשׁאוּל אֲ ֶ
ַאיָּה אֲ ֶשׁר יָלְ ָדה לְ ָשׁאוּל אֶ ת ְ
יוּמתוּ עַ ל אָבוֹת ִאישׁ ְבּחֶ ְטא ֹו יוּמָ תוּ :דברים פרק כד פסוק טז
יוּמתוּ אָבוֹת עַ ל בָּ נִ ים וּבָ נִ ים א ְ
א ְ
ָנוּח עֲ לֵיהֶ ם
וַ ִתּ ַקּח ִר ְצפָּ ה בַ ת ַאיָּה אֶ ת הַ ַשּׂק וַ ַתּטֵּ הוּ לָהּ אֶ ל הַ צּוּר ִמ ְתּ ִחלַּת ָק ִציר עַ ד נִ ַתּ ַמיִם עֲ לֵיהֶ ם ִמן הַ ָשּׁ ָמיִם וְ א נ ְָתנָה עוֹף הַ ָשּׁ ַמיִם ל ַ
שּׂדֶ ה ָל ְילָה :שמואל ב פרק כא פסוק י
יו ָֹמם וְ אֶ ת חַ יַּת הַ ָ
א ָתלִ ין נִבְ לָת ֹו עַ ל הָ עֵ ץ כִּ י ָקבוֹר ִתּ ְק ְבּ ֶרנּוּ בַּ יּוֹם הַ הוּא כִּ י ִקלְ לַת אֱ ִהים ָתּלוּי :...דברים פרק כא פסוק כג
וַ י ְִהי לִ ְשׁ מֹ ה ִשׁבְ ִעים אֶ לֶף נֹ ֵשׂא ַסבָּ ל ְ
וּשׁמֹ נִים אֶ לֶף חֹ צֵ ב בָּ הָ ר :מלכים א פרק ה פסוק כט
אַנְשׁי הַ ִמּלְ ָח ָמה וַ עֲ בָ ָדיו וְ ָשׂ ָריו וְ ָשׁלִ ָשׁיו וְ ָשׂ ֵרי ִרכְ בּ ֹו וּפָ ָר ָשׁיו :מלכים א פרק ט פסוק כב
ֵ
וּמבְּ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל א נ ַָתן ְשׁ מֹה עָ בֶ ד כִּ י הֵ ם
ִ
וּשׁ ֶשׁת אֲ ל ִָפים וְ ֵשׁשׁ
אָביו וַ יּ ִָמּ ְצאוּ מֵ אָה וַחֲ ִמ ִשּׁים אֶ לֶף ְ
וַ יּ ְִספֹּ ר ְשׁ מֹ ה כָּל הָ אֲ נ ִָשׁים הַ גּ ִֵירים אֲ ֶשׁר ְבּאֶ ֶרץ י ְִשׂ ָראֵ ל אַחֲ ֵרי הַ ְסּפָ ר אֲ ֶשׁר ְספָ ָרם ָדּוִ יד ִ
שׁשׁ מֵ אוֹת ְמנ ְַצּ ִחים לְ הַ עֲ ִביד אֶ ת הָ עָ ם :דה"י ב פרק ב פסוק טז-יז
וּשׁ ֶשׁת אֲ ל ִָפים וְ ֵ
וּשׁמֹ נִים אֶ לֶף חֹצֵ ב בָּ הָ ר ְ
מֵ אוֹת:וַ יַּעַ שׂ מֵ הֶ ם ִשׁבְ ִעים אֶ לֶף סַ בָּ ל ְ
ַט ְפּכֶם נְ ֵשׁיכֶם וְ ג ְֵר אֲ ֶ
שׁר ְבּ ֶק ֶרב ַמחֲ נֶי מֵ חֹטֵ ב עֵ צֶ י עַ ד שֹׁאֵ ב מֵ ימֶ י  :דברים פרק כט פסוק י
שׁר י ְִב ָחר :יהושע פרק ט פסוק כז
וַ יּ ְִתּנֵם יְהוֹשֻׁ עַ בַּ יּוֹם הַ הוּא ח ְֹטבֵ י עֵ ִצים וְ שֹׁאֲ בֵ י מַ יִם לָעֵ ָדה וּלְ ִמזְ בַּ ח ה' עַ ד הַ יּוֹם הַ זֶּה אֶ ל הַ ָמּקוֹם אֲ ֶ

 – prohibited in perpetuity, males and females alikeממזרים ונתינים : status ofמשנה ג2
 beyond 10 generations – for femalesאיסור ממזר a dispute about extension of
i
עמון ומואב  fromעשירי::עשירי  are permitted; inferred viaממזרות  – after 10 generations,ר"ל
, permit women immediatelyעמון ומואב 1 challenge: if derived from
 will only “assist” after 10 generationsגז"ש 2 defense:
משנה 3 Challenge: our
 follows theר"ל ; is only used for the terms which it seeksגז"ש  follows the principle that aמשנה 4 Defense: our
) is invoked, it is applied beyond the original terms. (see note1גז"ש approach that once a
ממזרים b “lifespan” of
i
 after 10 generations; his reaction – not likely to see it happenממזרים  was asked re: the status ofר"א
) (why invoke 10 generations and moreמשנה ii challenge: our
, they may live long (and reproduce); when they aren’t known at all,ממזרים iii defense: when they are known to be
 (i.e. suspicion),ממזרים they die immediately (so that no one marries them); if they are somewhat known to be
they live for 3 generations
)נתינים( גבעונים  againstגזרת איסור ביאה בקהל History of
a
 decreed that they be banned from marrying in, after the story of the famine (v. 1) and their ruthless response toדוד
)his request. (vv. 2-6
i
) (v9גמ"ח  (v8) andבושה  (v7),רחמנות has 3 characteristics which make them worthy of cleaving to:ישראל Because
ii Further explication of the story of the famine:
; if they became stuck there, they wouldארון  and passed them in front of theבית שאול  took children ofדוד 1
, and prayed for him not to beיונתן  ( v. 10) due to the oath withמפיבשת be killed. He had compassion for
– ”“selected
 would go unpunishedגבעונים  – that the murder of theחילול ה' 2 This violation of v. 11 was to avoid a
3
.חילול ה'  in v. 12) to avoidרצפה בת איה The violation of v. 13 (which necessitated the heroic behavior of
) as per vv. 14-16עי' רשב"א – ?’s timeדוד (a) Result: 150,000 new converts (accepted in
) did (v. 17משה –  didn’t decreeדוד b Challenge:
c
 decreed in perpetuityדוד ; would standמקדש  (v. 18) while theיהושע ; decreed for his generationמשה Answer:
 maintainted that we can only “loosen” their restrictionרבי ;נתינים ’s time, they wanted to permitרבי d Addendum: in
מקדש  is lifted if noחלק מזבח  who maintained thatר' חייא בר אבא , contraמזבח vis-à-vis the people, not the
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