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13.2.3 

20a ('משנה ג)  22a (כקטן שנולד דמי) 
 לה אין וזו אמו אם, א: הן ואלו הן נשים ועשרים, שנייה נקראת מהן אחת וכל לעריות שניות שהן מפני שניות הנקראות והן סופרים מדברי ואיסורן הקבלה מפי שאסורות אחרות נשים ויש

, ה, בלבד אביו אבי אם, ד, אסורה למעלה עד אביו אם אם אם אפילו אלא הפסק לה אין וזו אביו ואם, ג, בלבד אמו אבי אם, ב, אסורה מעלה מעלה עד אמו אם אם אם אפילו אלא הפסק
 בנו כלת, ט, האב מן בין האם מן בין האם אחי אשת, ח, האם מן האב אחי אשת, ז, בלבד אמו אבי אשת, ו, ממנו אחד על אסורה אבינו יעקב אשת אפילו הפסק לה אין וזו אביו אבי אשת

 בתו בת בת, יג, בלבד בנו בן בת, יב, בלבד בנו בת בת, יא, בלבד בתו כלת, י, אבינו יעקב על שנייה ממנו אחד אשת שתהיה עד אסורה העולם סוף עד בנו בן בן כלת אפילו הפסק לה אין וזו
 אבי אב אם, כ, בלבד אשתו אם אם אם, יט, בלבד אשתו אם אב אם, יח, בלבד אשתו אבי אם אם, יז, בלבד אשתו בת בת בת, טז, בלבד אשתו בן בן בת, טו, בלבד בתו בן בת, יד, בלבד
  ו הלכה א פרק אישות הלכות ם"רמב .למטה עד בנו בן ואשת, למעלה עד האב אבי ואשת, למעלה עד האב ואם, למעלה עד האם אם, ארבע הפסק להן שאין השניות נמצאו, בלבד אשתו

  ו ,כא ויקרא :ֹקֶדׁש ְוָהיּו ַמְקִריִבם ֵהם ֱא�ֵהיֶהם ֶלֶחם ה' ִאֵּׁשי ֶאת ִּכי ֱא�ֵהיֶהם ֵׁשם ְיַחְּללּו ְו�א ֵלא�ֵהיֶהם ִיְהיּו ְקֹדִׁשים .1

  לד ,כז ויקרא :ִסיָני ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹמֶׁשה ֶאת ְיֹקָוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהִּמְצֹות ֵאֶּלה .2

 יד- יג ,כא ויקרא :ִאָּׁשה ִיַּקח ֵמַעָּמיו ְּבתּוָלה ִאם ִּכי ִיָּקח �א ֵאֶּלה ֶאת ֹזָנה ַוֲחָלָלה ּוְגרּוָׁשה ַאְלָמָנה: ִיָּקח ִבְבתּוֶליהָ  ִאָּׁשה ְוהּוא .3

  ז ,כה דברים :ַיְּבִמי ָאָבה �א ְּבִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ְלָאִחיו ְלָהִקים ְיָבִמי ֵמֵאן ְוָאְמָרה ַהְּזֵקִנים ֶאל ַהַּׁשְעָרה ְיִבְמּתוֹ  ְוָעְלָתה ... .4

  ב ,כג דברים: ה' ִּבְקַהל ָׁשְפָכה ּוְכרּות ַּדָּכא ְפצּועַ  ָיֹבא �א .5

  מד ,יא ויקרא :ָהָאֶרץ ַעל ָהֹרֵמׂש ַהֶּׁשֶרץ ְּבָכל ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְתַטְּמאּו ְו�א ָאִני ָקדֹוׁש ִּכי ְקֹדִׁשים ִוְהִייֶתם ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִּכי .6

  כז ,יח ויקרא :ָהָאֶרץ ַוִּתְטָמא ִלְפֵניֶכם ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ַאְנֵׁשי ָעׂשּו ָהֵאל ַהּתֹוֵעֹבת ָּכל ֶאת ִּכי .7

  יג ,יז יחזקאל :ָלָקח ָהָאֶרץ ֵאיֵלי ְוֶאת ְּבָאָלה ֹאתוֹ  ַוָּיֵבא ְּבִרית ִאּתוֹ  ַוִּיְכֹרת ַהְּמלּוָכה ִמֶּזַרע ַוִּיַּקח .8

  ט ,יב קהלת :ַהְרֵּבה ְמָׁשִלים ִּתֵּקן ְוִחֵּקר ְוִאֵּזן ָהָעם ֶאת ַּדַעת ִלַּמד עֹוד ָחָכם ֹקֶהֶלת ֶׁשָהָיה ְוֹיֵתר .9

  טו ,ד משלי :ַוֲעבֹור ֵמָעָליו ְׂשֵטה ּבוֹ  ַּתֲעָבר ַאל ְּפָרֵעהּו .10

  ל ,יח ויקרא: ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ָּבֶהם ִתַּטְּמאּו ְו�א ִלְפֵניֶכם ַנֲעׂשּו ֲאֶׁשר ַהּתֹוֵעֹבת ֵמֻחּקֹות ֲעׂשֹות ְלִבְלִּתי ִמְׁשַמְרִּתי ֶאת ּוְׁשַמְרֶּתם .11

  יז ,יח ויקרא :ִהוא ִזָּמה ֵהָּנה ַׁשֲאָרה ֶעְרָוָתּה ְלַגּלֹות ִתַּקח �א ִּבָּתּה ַּבת ְוֶאת ְּבָנּה ַּבת ֶאת ְתַגֵּלה �א ּוִבָּתּה ִאָּׁשה ֶעְרַות .12

  טו ,יח ויקרא: ֶעְרָוָתּה ְתַגֶּלה �א ִהוא ִּבְנ� ֵאֶׁשת ְתַגֵּלה �א ַּכָּלְת� ֶעְרַות .13

I. ד-משנה ג : categories of problematic נפילות and their consequences 

a. והרע : exempt (as per א:א ) 

i. Rule: may include OR exclude ר' אסי’s ruling re: צרת איילונית 

b. המצוה ואיסור קדושיסור א  חליצה :

i. מצוהיסור א תשניו :  (rabbinic extensions of עריות) (or may refer to איסורי כהונה, as per v. 2) 

ii. קדושהיסור א : banned liaisons which are לאווין (e.g. ביאה בקהל ,איסורי כהונה)  (or may refer 

to שניות מד"ס, since one who abstains from that which is permitted is called קדוש) 

iii. Source: even כה"ג with אלמנה מן האירוסין which is only a לאו, as per v. 3: 

1. V4:  יבמתו – there is a יבמה that only goes to חליצה  חייבי לאוין 

a. challenges: various statements to wit – ייבום is valid with חייבי לאוין 

b. answer#1: אלמנה מן האירוסין is also מצוות עשה (v. 6) 

c. challenge: all איסורין fall under that rubric 

d. answer #2: גזרה on account of אלמנה מן הנישואין 

e. challenge: all ייבום should be forbidden as a גזרה 

f. alternate attempt: (ר"ל) – since you could fulfill the עשה through חליצה, no דחייה 

g. rejection: ruling that חייבי לאוין are valid בדיעבד 

2. conclusive answer:  ביאה ראשונה (which should be valid) as a גזרה against later ביאות 

c. שניות (see רמב"ם) above 

source: 4 opinions: 

i.  רבא: v. 7 (implies “lighter” offenses; אל meaning “harsh” as per v. 8) 

ii. רב יהודה: v. 9 (שלמה  :ר"א gave the תורה “handles”) 

iii.  אושעיארב : v. 10 (ר' אשי: as if he is now guarding the vineyard from the outside)  

iv.  כהנארב : v. 11 – make a guard for My guard 

d. List: 20 

i. אבריית  (8): 2 grandmothers, wives of 2 grandmothers; 2 separated aunts, 2 granddaughters-in-law 

ii. 'חייא ר  (12): 4 great-granddaughters; 4 g’granddaughters of wife; 4 g’grandmothers of wife 

e. Seqeuence: of the סוגיא 

i. אבריית : lists 8 as above; 

1. Wife’s relatives: permitted:  חמיואשת  (his father-in-law’s wife): אשת חורגו (wife’s son’s wife) 

2. Wife’s relatives: forbidden: ורגובת ח  (wife’s son’s daughter) 

a. Challenge: this is דאורייתא (per v12) 

b. Answer: parallel construction 

c. Wife’s son: permitted to marry his wife or daughter 

d. (ironic saying of wife’s daughter-in-law): “I may marry you but not my daughter” 

e. Note: we don’t “quote” mother-in-law saying this 

i. Reason: her other daughter may become מותר at death of wife
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ii. Limited שניות:  

 mother’s paternal brother’s wife :רב .1

a. And: father’s maternal brother’s wife 

b. And: daughter’s daughter-in-law (not daughter-in-law, which is ד"ת [v. 13]) 

i. Limited: because it was a precaution against son’s daughter-in-law 

ii. Examples: of families that have both 

 additions: maternal grandfather’s wife :זעירי .2

a. Note: רב doesn’t include; may be confused with paternal grandfather’s wife 

b. זעירי: natural sense of closeness w/father’s family 

iii. Question: about mother’s maternal brother’s wife 

1. argument לאיסור: all שניות are extended to  לגזרהגזרה  

2. argument להיתר: perhaps this isn’t called “uncle’s house” (no paternal relation) 

3. ruling: any female חז"ל ,ערוה made a גזרה against the corresponding male’s wife 

a. exceptions: mother-in-law (father-in-law’s wife) etc.  

b. distinction: others are 2 marriages away from him, this is only 1 

iv. ר' משרשיא’s 2 questions of ר' פפי:  pat. grandfather’s brother’s wife, pat. grandfather’s sister 

1. argument לאיסור: vertically down is אסור::vertically up also אסור 

2. argument להיתר: left off of authoritative ברייתא 

a. Challenge: perhaps that ברייתא is incomplete, as it ignored ר' חייא’s list of 12 

3. resolution: אמימר permitted these 2 

4. possible challenge: list of מר בריה דרבינא prohibits 

5. rejection: list is non-authoritative 

v. ר' חייא’s list: on previous page 

1. Observation about language: refers to “down” generations as beginning from next 

generation; “up” generations as beginning with wife (great-grandmother is “#4”) 

2. Question:  do ר' חייא’s שניות extend indefinitely? 

a. Argument for limitation: uses term ביעישלישי, ר  

b. Argument for indefinite extension: not on רב’s list of limited שניות 

i. Rejection: perhaps רב’s list only referred to ברייתא 

vi. Question: are גרים included in גזרת שניות?  

1. answer: obviously not, since עריות themselves only apply to גרים due to “appearances”  

2. tangent: rules of testimony among גרים:  

a. may testify: regarding his paternal brother 

i. maternal brother: dispute 

ii. reason for distinction: from עריות 

 בי"ד is mandated to עדות ;are in everyone’s purview :עריות .1

who know the unique status of a גר ( דמיכקטן שנולד  )  


