
  יבמות מג
  : קושי ממשנה

 ונשתיירו שיניו שניטלו  פשתן של מסרק
  טמאות -  שתים בו

 אחת אחת שניטלו וכולן  טהורה -  ואחת
  טמאות -  עצמן בפני

 אחת שיניו שניטלו  צמר של מסרק
  טהור -  מבינתים

 בו נשתיירו
 במקום' ג

 -  אחד
   טמא

 היתה
 החיצונה

 מהן אחת
  טהור - 

' ב ניטלו
 ועשאן
 -  למלקט
  , טמאות

 אחת
 והתקינה

 או לנר
 -  למיתוח
  טמאה

  ! משנה כאותה הלכה דאין ל"וקי
  . משנה אינה זו: תרוייהו דאמרי ל"ור יוחנן' דר, דההיא מינה בר: ליה אמר: תירוץ

  ? ט"מ :שאלה על התירוץ    
  תשובות שניתנו  

 מנוח בר הונא רב: 1תשובה 
 דרב בריה אידי דרב משמיה
 רישא דקשיא משום - איקא
  לסיפא

 שיניו שניטלו צמר של :דקתני
 הא; טהור -  מבינתים אחת

 - אחד במקום שתים בו נשתיירו
  ,טמא

; טמא - ' ג בו נשתיירו: תני והדר
  .לא שתים, אין' ג

  בברייתא הא  בגווייתא הא  התשובה דחיית
 אחת אחת שניטלו וכולן: דקתני  : 2תשובה 

 גב על ואף, טמאות -  עצמן בפני
  התקינה דלא

 לנר והתקינה אחת: סיפא אימא
 התקינה; טמאה -  למיתוח או
  .לא התקינה לא, אין

  קתייהו בלא  בקתייהו הא  אביי י"ע דחיית התשובה
  באלימתא הא  בקטינתא הא  י רב פפא"ע עוד דחייה לתשובה

  ש"ר דברי זו: דווקני בה דמסיימי משום, אלא  3תשובה 
  

  א עמוד מא דף יבמות מסכת בבלי תלמוד
 

  יוסי' ר  יהודה רבי  תנא קמא
 -  תתייבם ולא תחלוץ לא היבמה

 וכן. חדשים שלשה לה שיש עד
 ולא יתארסו לא הנשים שאר כל

 שלשה להן שיהו עד -  ינשאו
  חדשים

 והארוסות, יתארסו הנשואות
 הארוסות מן חוץ, ינשאו

  בה גס שלבו מפני, שביהודה

 מן חוץ, יתארסו הנשים כל
  מפני האיבול ,האלמנה

 לכבס שמותר מקום, ליארס מותר - לכבס שאסור במקום ומה: ו"ק, חסדא רב אמר : יוסי' קושי על ר
  ! ליארס שמותר דין אינו -

, ולכבס לספר אסור -  בתוכה באב תשעה שחל שבת: דתנן? היא מאי :הסבר המקרה שהובא בקל וחומר
, ומליתן מלישא בעסקיהם ממעטין העם, הזה הזמן קודם: ותניא; השבת כבוד מפני, מותר ובחמישי
  ! אירוסין סעודת עושין ואין, כונסין לא אבל ומארסין, ולנטוע מלבנות
  . דקודם קודם - ההיא תניא כי :תירוץ

   מותר -  וליתן לישא שאסור במקום ומה: ו"ק נמי דקודם וקודם, רבא אמר :ץקושי על התירו    
  ! ליארס שמותר דין אינו - וליתן לישא שמותר מקום, ליארס    

  .ינשאו הנשים כל אימא אלא, יתארסו הנשים כל אומר יוסי דרבי תימא לא :תירוץ
  ? להבחין יוסי לרבי ליה ליתו: קושי    
  . ליה לית :1 תירוץ    
  . ינשאו   גרושות ארוסות כל: אומר יוסי רבי, ואימא, ליה אית לעולם: אימא ואיבעית: 2תירוץ     
  ! יהודה' ר היינו, הכי אי :קושי      
   ורבי, ליארס מותרת נשואה: סבר יהודה רבי, ליארס נשואה בינייהו איכא: תירוץ      
  . ליארס אסורה נשואה: סבר יוסי      
   כל: אומר יוסי רבי, והתניא? ליארס אסורה נשואה יוסי' ר וסבר :קושי        
   שלשים? שלה איבול וכמה, האיבול מפני, האלמנה מן חוץ, יתארסו הנשים        
   וכולן: דקתני, מסיפא אלא !חדשים' ג להן שיהו עד -  ינשאו לא וכולן; יום       
! דמי שפיר איתרוסי הא, דלא הוא אינסובי, חדשים' ג להן שיהו עד ינשאו לא        
          


