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מסכת יבמות

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
13.2.3
)כקטן שנולד דמי( )  22aמשנה ג'( 20a

ויש נשים אחרות שאסורות מפי הקבלה ואיסורן מדברי סופרים והן הנקראות שניות מפני שהן שניות לעריות וכל אחת מהן נקראת שנייה ,ועשרים נשים הן ואלו הן :א ,אם אמו וזו אין לה
הפסק אלא אפילו אם אם אם אמו עד מעלה מעלה אסורה ,ב ,אם אבי אמו בלבד ,ג ,ואם אביו וזו אין לה הפסק אלא אפילו אם אם אם אביו עד למעלה אסורה ,ד ,אם אבי אביו בלבד ,ה,
אשת אבי אביו וזו אין לה הפסק אפילו אשת יעקב אבינו אסורה על אחד ממנו ,ו ,אשת אבי אמו בלבד ,ז ,אשת אחי האב מן האם ,ח ,אשת אחי האם בין מן האם בין מן האב ,ט ,כלת בנו
וזו אין לה הפסק אפילו כלת בן בן בנו עד סוף העולם אסורה עד שתהיה אשת אחד ממנו שנייה על יעקב אבינו ,י ,כלת בתו בלבד ,יא ,בת בת בנו בלבד ,יב ,בת בן בנו בלבד ,יג ,בת בת בתו
בלבד ,יד ,בת בן בתו בלבד ,טו ,בת בן בן אשתו בלבד ,טז ,בת בת בת אשתו בלבד ,יז ,אם אם אבי אשתו בלבד ,יח ,אם אב אם אשתו בלבד ,יט ,אם אם אם אשתו בלבד ,כ ,אם אב אבי
אשתו בלבד ,נמצאו השניות שאין להן הפסק ארבע ,אם האם עד למעלה ,ואם האב עד למעלה ,ואשת אבי האב עד למעלה ,ואשת בן בנו עד למטה .רמב"ם הלכות אישות פרק א הלכה ו
קֹ ֶדשׁ :ויקרא כא ,ו

יבם וְ הָ יוּ
ְ .1קד ִֹשׁים י ְִהיוּ לֵא הֵ יהֶ ם וְ א י ְַחלְּ לוּ ֵשׁם אֱ הֵ יהֶ ם כִּ י אֶ ת ִא ֵשּׁי ה' לֶחֶ ם אֱ הֵ יהֶ ם הֵ ם ַמ ְק ִר ִ
ִשׂ ָראֵ ל ְבּהַ ר ִסינָי :ויקרא כז ,לד
 .2אֵ לֶּה הַ ִמּ ְצוֹת אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יְקֹ וָ ק אֶ ת מֹ ֶשׁה אֶ ל ְבּנֵי י ְ
 .3וְ הוּא ִא ָשּׁה בִ בְ תוּלֶיהָ י ִָקּח :אַלְ מָ נָה וּגְ ָ
רוּשׁה וַ חֲ ָללָה ֹזנָה אֶ ת אֵ לֶּה א י ִָקּח כִּ י ִאם ְבּתוּלָה מֵ עַ ָמּיו י ִַקּח ִא ָשּׁה :ויקרא כא ,יג -יד
ִשׂ ָראֵ ל א אָבָ ה י ְַבּ ִמי :דברים כה ,ז
אָחיו ֵשׁם ְבּי ְ
אָמ ָרה מֵ אֵ ן יְבָ ִמי לְ הָ ִקים לְ ִ
זְּקנִ ים וְ ְ
 ... .4וְ עָ לְ ָתה יְבִ ְמתּ ֹו הַ ַשּׁ ְע ָרה אֶ ל הַ ֵ
 .5א יָבֹ א ְפצוּעַ ַדּכָּא וּכְ רוּת ָשׁ ְפכָה ִבּ ְקהַ ל ה' :דברים כג ,ב
אָרץ :ויקרא יא ,מד
ִיתם ְקד ִֹשׁים כִּ י ָקדוֹשׁ אָנִי וְ א ְתטַ ְמּאוּ אֶ ת נ ְַפשׁ ֵֹתיכֶם ְבּכָל הַ ֶשּׁ ֶרץ הָ רֹמֵ שׂ עַ ל הָ ֶ
 .6כִּ י אֲ נִ י ה' אֱ הֵ יכֶם וְ ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם וִ ְהי ֶ
אָרץ אֲ ֶשׁר לִ ְפנֵיכֶם וַ ִתּ ְט ָמא הָ ֶ
 .7כִּ י אֶ ת כָּל הַ תּוֹעֵ בֹ ת הָ אֵ ל עָ שׂוּ אַנְ ֵשׁי הָ ֶ
אָרץ :ויקרא יח ,כז
 .8וַ יּ ִַקּח ִמזּ ֶַרע הַ ְמּלוּכָה וַ יִּכְ רֹת ִאתּ ֹו ְבּ ִרית וַ יָּבֵ א אֹ ת ֹו ְבּאָלָה וְ אֶ ת אֵ ילֵי הָ ֶ
אָרץ ל ָָקח :יחזקאל יז ,יג
שׁהָ יָה קֹהֶ לֶת ָחכָם עוֹד לִ ַמּד ַדּעַ ת אֶ ת הָ עָ ם וְ ִאזֵּן וְ ִחקֵּ ר ִתּ ֵקּן ְמ ָשׁלִ ים הַ ְרבֵּ ה :קהלת יב ,ט
 .9וְ י ֵֹתר ֶ
ְ .10פּ ָרעֵ הוּ אַל ַתּעֲ בָ ר בּ ֹו ְשׂטֵ ה מֵ עָ לָיו וַ עֲ בוֹר :משלי ד ,טו
וּשׁמַ ְר ֶתּם אֶ ת ִמ ְשׁמַ ְר ִתּי לְ ִבלְ ִתּי עֲ שׂוֹת מֵ חֻ קּוֹת הַ תּוֹעֵ בֹ ת אֲ ֶ
ְ .11
שׁר נַעֲ שׂוּ לִ ְפנֵיכֶם וְ א ִת ַטּ ְמּאוּ בָּ הֶ ם אֲ נִי ה' אֱ הֵ יכֶם :ויקרא יח ,ל
וּב ָתּהּ א ְת ַגלֵּה אֶ ת בַּ ת בְּ נָהּ וְ אֶ ת בַּ ת בִּ ָתּהּ א ִת ַקּח לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה זִ ָמּה ִהוא :ויקרא יח ,יז
 .12עֶ ְרוַ ת ִא ָשּׁה ִ
 .13עֶ ְרוַ ת ַכּלּ ְָת א ְת ַגלֵּה אֵ ֶ
שׁת ִבּנְ ִהוא א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ ָתהּ :ויקרא יח ,טו
 and their consequencesנפילות : categories of problematicמשנה ג-ד
)א:א : exempt (as perערוה a.
צרת איילונית ’s ruling re:ר' אסי i. Rule: may include OR exclude
חליצה :איסור מצוה ואיסור קדושה b.
), as per v. 2איסורי כהונה ) (or may refer toעריות  (rabbinic extensions ofשניות :איסור מצוה i.
) (or may referביאה בקהל ,איסורי כהונה  (e.g.לאווין : banned liaisons which areאיסור קדושה ii.
)קדוש , since one who abstains from that which is permitted is calledשניות מד"ס to
, as per v. 3:לאו  which is only aאלמנה מן האירוסין  withכה"ג iii. Source: even
חייבי לאוין  חליצה  that only goes toיבמה  – there is aיבמתו 1. V4:
חייבי לאוין  is valid withייבום – a. challenges: various statements to wit
) (v. 6מצוות עשה  is alsoאלמנה מן האירוסין b. answer#1:
 fall under that rubricאיסורין c. challenge: all
אלמנה מן הנישואין  on account ofגזרה d. answer #2:
גזרה  should be forbidden as aייבום e. challenge: all
דחייה , noחליצה  throughעשה ) – since you could fulfill theר"ל( f. alternate attempt:
בדיעבד  are validחייבי לאוין g. rejection: ruling that
ביאות  against laterגזרה  (which should be valid) as aביאה ראשונה 2. conclusive answer:
) aboveרמב"ם  (seeשניות c.
source: 4 opinions:
) meaning “harsh” as per v. 8אל ;: v. 7 (implies “lighter” offensesרבא i.
)” “handlesתורה  gave theשלמה :ר"א( : v. 9רב יהודה ii.
): as if he is now guarding the vineyard from the outsideר' אשי( : v. 10רב אושעיא iii.
: v. 11 – make a guard for My guardרב כהנא iv.
d. List: 20
 (8): 2 grandmothers, wives of 2 grandmothers; 2 separated aunts, 2 granddaughters-in-lawברייתא i.
 (12): 4 great-granddaughters; 4 g’granddaughters of wife; 4 g’grandmothers of wifeר' חייא ii.
סוגיא e. Seqeuence: of the
;: lists 8 as aboveברייתא i.
) (wife’s son’s wifeאשת חורגו  (his father-in-law’s wife):אשת חמיו 1. Wife’s relatives: permitted:
) (wife’s son’s daughterבת חורגו 2. Wife’s relatives: forbidden:
) (per v12דאורייתא a. Challenge: this is
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
 at death of wifeמותר i. Reason: her other daughter may become
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ii. Limited שניות:
1. רב: mother’s paternal brother’s wife
a. And: father’s maternal brother’s wife
b. And: daughter’s daughter-in-law (not daughter-in-law, which is [ ד"תv. 13])
i. Limited: because it was a precaution against son’s daughter-in-law
ii. Examples: of families that have both
2. זעירי: additions: maternal grandfather’s wife
a. Note:  רבdoesn’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  שניותare extended to גזרה לגזרה
2. argument להיתר: perhaps this isn’t called “uncle’s house” (no paternal relation)
3. ruling: any female ערוה,  חז"לmade a  גזרהagainst 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' משרשיאs 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  ברייתאis incomplete, as it ignored ’ר' חייאs list of 12
3. resolution:  אמימרpermitted these 2
4. possible challenge: list of  מר בריה דרבינאprohibits
5. rejection: list is non-authoritative
v. ’ר' חייאs 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' חייאs  שניותextend indefinitely?
a. Argument for limitation: uses term  רביעי,שלישי
b. Argument for indefinite extension: not on ’רבs list of limited שניות
i. Rejection: perhaps ’רבs list only referred to ברייתא
vi. Question: are  גריםincluded in ?גזרת שניות
1. answer: obviously not, since  עריותthemselves only apply to  גריםdue 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
1. עריות: are in everyone’s purview;  עדותis mandated to בי"ד
who know the unique status of a )כקטן שנולד דמי( גר
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