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49a (משנה יג)  50a (סיום הפרק)  

 

  א ,כג דברים: ָאִביו ְּכַנף ְיַגֶּלה ְו�א ָאִביו ֵאֶׁשת ֶאת ִאיׁש ִיַּקח �א .1

  ג ,כג דברים :ה' ִּבְקַהל לוֹ  ָיֹבא �א ֲעִׂשיִרי ּדֹור ַּגם ה' ִּבְקַהל ַמְמֵזר ָיֹבא �א .2

  כד ,טו ויקרא: ִיְטָמא ָעָליו ִיְׁשַּכב ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּכב ְוָכל ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָטֵמא ָעָליו ִנָּדָתּה ּוְתִהי ֹאָתּה ִאיׁש ִיְׁשַּכב ֹכבׁשָ  ְוִאם .3

  כ ,לג שמות :ָוָחי ָהָאָדם ִיְרַאִני �א ִּכי ָּפָני ֶאת ִלְרֹאת תּוַכל �א ַוֹּיאֶמר .4

  א ,ו ישעיהו :ַהֵהיָכל ֶאת ְמֵלִאים ְוׁשּוָליו ְוִנָּׂשא ָרם ִּכֵּסא ַעל ֹיֵׁשב ֲאֹדָני ֶאת ָוֶאְרֶאה ָּיהּוֻעּזִ  ַהֶּמֶל� מֹות ִּבְׁשַנת .5

  ז ,ד דברים :ֵאָליו ָקְרֵאנּו ְּבָכל ֱא�ֵהינּו ה'ּכַ  ֵאָליו ְקֹרִבים ֱא�ִהים לוֹ  ֲאֶׁשר ָּגדֹול גֹוי ִמי ִּכי .6

  ו ,נה ישעיהו :ָקרֹוב ִּבְהיֹותוֹ  הּוְקָראֻ  ְּבִהָּמְצאוֹ  ה' ִּדְרׁשּו .7

  כו ,כג שמות :ֲאַמֵּלא ָיֶמי� ִמְסַּפר ֶאת ְּבַאְרֶצ� ַוֲעָקָרה ְמַׁשֵּכָלה ִתְהֶיה �א .8

  ו, כ  במ" :ַעְבִּדי ָּדִוד ּוְלַמַען ְלַמֲעִני ַהֹּזאת ָהִעיר ַעל ְוַגּנֹוִתי ַהֹּזאת ָהִעיר ְוֵאת ַאִּציְל� ַאּׁשּור ֶמֶל� ּוִמַּכף ָׁשָנה ֶעְׂשֵרה ֲחֵמׁש ָיֶמי� ַעל ְוֹהַסְפִּתי .9

  ה ,ו ישעיהו :ֵעיָני ָראּו ְצָבאֹות ה' ַהֶּמֶל� ֶאת ִּכי יֹוֵׁשב ָאֹנִכי ְׂשָפַתִים ְטֵמא ַעם ּוְבתֹו� ָאֹנִכי ְׂשָפַתִים ְטֵמא ִאיׁש ִּכי ִנְדֵמיִתי ִכי ִלי אֹוי ָוֹאַמר .10

  ב ,יג א מלכים...ָעֶלי� ַהַּמְקִטִרים ַהָּבמֹות ֹּכֲהֵני ֶאת ָעֶלי� ְוָזַבח ְׁשמוֹ  ֹיאִׁשָּיהּו ָּדִוד ְלֵבית נֹוָלד ןבֵ  ִהֵּנה ה' ָאַמר ֹּכה ... .11

 

I Identification of nature of relationships that produce ממזר 

a ר"ע – any ל"ת stemming from consanguinity 

i ר"ע  – ר' סימאי extended it to all לאוין (e.g. עמוני ומואבי)  

ii ר"ע – ר' ישבב extended it even to איסורי עשה (e.g. מצרי שני) 

iii inferred from v. 1: 

1 reads it like ר' יהודה (referring to [לאו] אנוסת אביו) 

2 followed by v. 2 – ממזר 

 ולא will read extension from ר' סימאי ור' ישבב 3

b חייבי כריתות – שמעון התימני 

i v. 1 refers to שומרת יבם of his father – which is כרת 

ii Followed by v. 2 - ממזר 

c חייבי מיתות ב"ד – ר' יהושע only 

i v. 1 “boxes in” (מיתת בי"ד) אשת אב with לא יגלה <> לא יקח 

ii followed by v. 2 

iii אביי: all agree that relations with a נדה or סוטה do not produce a ממזר – since קידושין תופסין בהן (נדה: v. 3) 

  (תפיסת קידושין ביבמה לחוץ :re מח' רב ושמואל didn’t include it on account of אביי) שומרת יבם adds ברייתא 1

d ר' שמעון בן עזאי: geneaological record found in ירושלים:  

i A ממזר was declared from אשת איש – supporting ר' יהושע 

ii ברייתא expands what was found in מגילת יוחסין: 

1 as per our ממזר ,משנה declared from  אשת איש 

 משנת ראב"י קב ונקי 2

 ישעיה הנביא executed (Judean king, 7th century BCE) מנשה  3

(a) reason: he identified 3 contradictions between תורת משה and ישעיה’s words: 

(i) seeing 'ה: v. 4 contra v. 5 

1. resolution: משה saw “clearly”, hence could not gaze directly, unlike all other נביאים who 

looked through “filtered glass” and could do that directly 

(ii) accessibility of 'ה: v. 6 contra v. 7 

1. resolution: v. 6 refers to צבור (always accessible); v. 7 refers to individual 

a. clarification: 'ה is “available” during 10 days between ר"ה and יוה"כ 

(iii) length of life: v. 8 contra v. 9 

1. resolution: dispute among תנאים if אמלא means “add” or “complete” 

 days may be added, as per v. 9 :חכמים .2

 wasn’t yet (s grandfather’יאשיהו) משנה ;these were his own years, as proven by v. 11 :ר"ע .3

born (before the additional 15 years given to חזקיה)  

a. חכמים: v. 11 doesn’t point to חזקיה; the promised king will merely be from דוד 

e איסור אחות אשתו– only lasts while the original wife is still alive, whether the index woman is his wife or יבמה 

i Even if she is divorced or remarried, once she dies, the ban is lifted 

ii ר' יוסף pointed out that this משנה is unnecessary  

1 Reason: everyone knows that אחות אשתו is forbidden only while wife is alive)  


