ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת יבמות

דפי עזר ללימוד דף היומי

13.10.2
89a ( )הולד ממזר 90b ()מיגדר מילתא שאני
ְ ימכֶם אֶ ת חֶ לְ בּ ֹו ִממֶּ נּוּ וְ אֶ ת ָק ְד ֵשׁי ְבנֵי י
ְ וְ א ִת ְשׂאוּ עָ לָיו חֵ ְטא בַּ הֲ ִר
 במדבר פרק יח פסוק לב:ִשׂ ָראֵ ל א ְת ַחלְּ לוּ וְ א ָתמוּתוּ
ֵ ַוְ כֹל אֲ ֶשׁר א יָבוֹא לִ ְשׁ ֶשׁת הַ יּ ִָמים כַּעֲ צַ ת הַ ָשּׂ ִרים וְ ה
 עזרא פרק י פסוק ח:זְּקנִ ים יָחֳ ַרם כָּל ְרכוּשׁ ֹו וְ הוּא יִבָּ דֵ ל ִמ ְקּהַ ל הַ גּ ֹולָה
 יהושע פרק יט פסוק נא...ִשׂ ָראֵ ל
ְ אשׁי הָ אָבוֹת לְ מַ טּוֹת בְּ נֵי י
ֵ אֵ לֶּה הַ נְּ ָח ת אֲ ֶשׁר נִחֲ לוּ אֶ לְ עָ זָר הַ כֹּהֵ ן וִ יהוֹשֻׁ עַ ִבּן נוּן וְ ָר
 שמות פרק כט פסוק לג:שׁר כֻּפַּ ר בָּ הֶ ם לְ ַמלֵּא אֶ ת י ָָדם לְ ַקדֵּ שׁ אֹ ָתם וְ זָר א יֹאכַל כִּ י קֹ ֶדשׁ הֵ ם
ֶ ֲוְ אָכְ לוּ א ָֹתם א
 דברים פרק יח פסוק טו:נ ִָביא ִמ ִקּ ְר ְבּ מֵ אַחֶ י כָּמֹ נִי י ִָקים לְ ה' אֱ הֶ י אֵ לָיו ִתּ ְשׁמָ עוּן
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Analyzing the status of child of 1st husband (afterwards) as ממזר
a Question was asked how  רבנןcan declare  תרומה מה"תas non-( תרומהv. 1)
i
Premise of the question:  רבנןdo not have the power to uproot obligations/restrictions or modify status as
determined by תורה
ii Challenge: our  – משנהthe 1st husband is her proper husband, how can  רבנןpermit the child to a ממזרת
iii Answer: he is not permitted to a ממזרת, just prohibited to a בת ישראל
iv Challenge (to the premise): rule of  – ירושת קטנהhusband inherits, is  מטמא להand she eats תרומה
1 problem: מה"ת,  ירושהbelongs to the father
2 Answer: ( הפקר בית דין הפקרfrom either v. 2 or v. 3)
3 Problem: מה"ת, her husband (if  )כהןshouldn’t be מטמא לה
4 Answer: since her father(‘s family) doesn’t get her ירושה, they won’t bury her and she is a מת מצווה
5 Problem: מה"ת, she shouldn’t eat תרומה
6 Answer: (תרומה בזה"ז )דרבנן
v Challenge: apparently,  )ר"מ( סומכוסmaintains that  תשלומי תרומהwhich are valid  מה"תmay be invalid מד"ס
1 Result: if the  כהןgives this money to a woman for קידושין,  מה"תshe is  מקודשתand  רבנןengineered it so
that she is now ( מותרת לעלמאsince  קידושיןare invalid)
2 Answer: all agree that the money belongs to him (and  ;)קידושיו קידושיןdispute re: fining him for a
repayment if he paid חולין טמאים בשוגג
vi Challenge:  – דם שנטמא לפני זרה"דif it was במזיד, no הרצאה
1 Assumption: no  הרצאהmeans that another  )מה"ת – חולין( קרבןshould be brought
2 Clarification: no  הרצאהmeans no אכילה, but there is כפרה
3 Challenge: ( אכילת כהנים=כפרת בעליםv. 4) is uprooted
4 Answer: they may uproot a  – מצוות עשהin a manner of שב ואל תעשה
(a) This explains many other areas where  רבנןdelayed/cancelled ( מצוות מה"תe.g. )סדין בציצית
vii Challenge: v. 5 – even if the  נביאtells you to temporarily suspend or violate (e.g. )אליהו בהר הכרמל
1 Answer: ( מגדר מילתאprotection for a timely need) is different than permanent legislation
viii Challenge: rabbinic invalidation of  גיטיןthat are valid מה"ת
1 Answer: all  קידושיןare done ע"ד בי"ד
(a) Detail: how is this manipulated in case of ?קידושין ביאה
(b) Answer:  רבנןretroactively change that  ביאהto a ביאת זנות
ix Challenge: reports of  בי"דpunishing well beyond the mandated scope (executing for rabbinic violations of
 שבתor violations of norms of )צניעות
1 Answer: מגדר מילתא
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