יבמות דף עח
A

A

בס"ד

Intro
Today we will  בע"הlearn  דף ע"חof מסכת יבמות.
Some of the topics and concepts we will learn about
include

גר מצרי

בנימ אשר יולדו להמ
‘דור שלישי יבא להמ בקהל ה

The  גמראwill explain the  פסוקthat teaches the  דיןof a גר
 מצריthat says
בנים אשר יולדו להם
'דור שלישי יבא להם בקהל ה
עובר ירך אמו הוא
This literally means that a fetus is like the thigh of his
mother, that the fetus is considered as another organ of the
mother. One of the resulting Halachos is that if an animal
is slaughtered, the Shechita of the mother is  מתירthe עובר
to be eaten without its own Shechita.
The Gemara will discuss whether it has relevance
regarding פסול לבא בקהל, for the child to take on the status
of the father or mother.

עובר ירכ אמו הוא
נתגיירו
הלכ אחר פגומ שבשניהמ

נתגיירו הלך אחר פגום שבשניהם
If an  גר עמוניmarried a גיורת מצרית
The child will get the status of the parent with the more
severe פסול
B

 ממזריםand  נתיניםare never allowed to marry into the קהל
The  נתיניםwere from the  שבעה אומותin  ארץ ישראלthat used
deceit to be מגייר. Later on in the days of  דוד המלךthey
were permanently forbidden to marry a Jew because they
were lacking  רחמנותwhich is one of the basic qualities of
Jews.
====
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So let’s review
Our Daf continues discussing the איסור מצרי ואדומי, and, in
describing various cases, follows the opinion of the רבנן
that it applies to ;אחד זכרים ואחד נקבות
The Gemara begins by explaining the  פסוקthat teaches
the  דיןby a גר מצרי:
בנים אשר יולדו להם
'דור שלישי יבא להם בקהל ה
The  ברייתאexplains that the  פסוקcould’ve just said
בן שלישי יבא
Or
דור שלישי יבא
But the first phrase, בנים אשר יולדו להם, seems to be extra
The  ברייתאanswers:
From  בניםwe might think that if the  גר מצריhad 3 sons, his
first 2 are אסור, and his third one is מותר. Therefore, דור
 שלישיteaches us that it goes up to the 3rd generation.

Continued discussion of…
Maybe if the גר מצרי
had 3 sons,
his ﬁrst 2 are אסור
and his third
one is מותר

From  דור שלישיwe might think that it’s referring to
generations from הר סיני, that the 3rd generation ישראל,
after מתן תורה, may marry a  גר מצריhimself. Therefore, בנים
teaches us that it’s referring to the 3rd generation of the גר
מצרי.

מהם מנה
and not

מבניהם מנה

הלך אחר פסולן
מצרי שנשא ישראלית
וישראל שנשא מצרית
הולד פסול

איסור מצרי ואדומי
אחד זכרים ואחד נקבות
גר מצרי

מצרית מעוברת
שנתגיירה

בנימ
We do not count
her son as the
אשר יולדו
1st generation
להמ
דור שלישי
יבא להמ
it’s referring
‘ בקהל הMaybe
to generations
from הר סיני, that the

 דור שלישי יבא- בנ שלישי יבא

3rd generation
may marry a גר מצרי

The  גמראcontinues:
 אשר יולדוteaches that in a case of
מצרית מעוברת שנתגיירה
We do not consider her son the 1st generation since she
was already  מעוברתat the גירות. Rather, the  לידהcauses him
to be considered the 2nd generation.
The first  להםteaches
מהם מנה, that we count from the גר מצרי, which makes his
grandson the 3rd generation and מותר, and not
מבניהם מנה
We do not count from son of the גר מצרי, which would
make only his great-grandson the 3rd generation.
The 2nd  להםteaches
הלך אחר פסולן
In both cases of
מצרי שנשא ישראלית
וישראל שנשא מצרית
הולד פסול
If either parent is a מצרי, the child is disqualified.
====
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The Gemara proceeds to elaborate on the Halachah of
how we determine the status of the child, and on Amud
Bais cites the following:
כי אתא רבינא א"ר יוחנן
Ravina taught these two rulings of רבי יוחנן:
One באומות הלך אחר הזכר
Regarding non-Jews, the nationality of the child is
determined by the father. This is derived from the
Pesukim regarding עבדים כנענים.
Before we proceed with the second Halachah, let’s repeat
from the Gemara earlier that from the 2nd  להםwe learn
הלך אחר פסולן
In a cases of where one parent is  פסולand the other parent
is  ;כשרfor example,
מצרי שנשא ישראלית
וישראל שנשא מצרית
הולד פסול, the child is disqualified.
 רבינא א"ר יוחנןteaches that this extends to
נתגיירו הלך אחר פגום שבשניהם
In a case of where both parents are פסול, but of different
 ;פסוליםsuch as,
עמוני שנשא מצרית
The child takes on the status of the parent with the more
severe פסול.
Therefore,
אי זכר הוי
שדייה בתר עמוני
A male child has the  דיןof עמוני, because he goes by his
father whose  איסורis forever - גם דור עשירי, for all generations - as opposed to his mother whose  איסורis only up to
דור שלישי, the 3rd generation.
אי נקבה הוי
שדייה בתר מצרית
A female child has the  דיןof מצרית, because she goes by
her mother, whose  איסורis up to דור שלישי, as opposed to
her father where she would be מותר מיד, because of עמוני
ולא עמונית.
In both cases הלך אחר פגום שבשניהם
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כי אתא רבינא א"ר יוחנן
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נתגיירו
הלך אחר פגום
שבשניהם

A case where
both parents have
a different פול
such as

עמוני שנשא מצרית
אי זכר הוי אי נקבה הוי
שדייה בתר שדייה בתר
עמוני
מצרית

איסור
עד דור שלישי

איסור
גם דור עשירי

באומות
הלך אחר הזכר

This is derived
from the Pesukim
regarding עבדימ כנענימ

הלך אחר פסולן
יולדו להמ מצרי שנשא ישראלית
דור שלישי וישראל שנשא מצרית
יבא להמ
הולד פסול
בנימ אשר

‘בקהל ה

הלך אחר פגום שבשניהם
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Now, there is another case which  רבינא א"ר יוחנןdid not
mention, in which there is a Machlokes as to the opinion
of רבי יוחנן:
מצרי שני שנשא מצרית ראשונה
If a  מצרי שניmarried a מצרית ראשונה, what is the status of
the child?
We’ll first explain according to Rashi and Tosfos here and
in מסכת קידושין:

3

רבי יוחנן

מצרי שני שנשא מצרית ראשונה

רבה בר בר חנה א"ר יוחנן

רב דימי א"ר יוחנן

בנה שלישי הואי
בתר דידיה
שדינן ליה

 רב דימי א"ר יוחנןsays;
בנה שני הואי
בתר אימיה שדינן ליה
He goes בתר האם, by his mother, and he’s a מצרי שני, and
אסור.
Because we learn from
אשר יולדו
הכתוב תלאו בלידה
And it’s the mother that gives birth

He goes בתר האב
and he’s a מצרי שלישי,
and מותר

בנה שני הואי
בתר אימיה
שדינן ליה

אשר יולדו
הכתוב תלאו בלידה

לבית אבותם
קרינא ביה כישראל

And it’s the mother
that gives birth

The Gemara also concludes that
עובר ירכ אמו הוא
has no bearing on this Machlokes

 רבה בר בר חנה א"ר יוחנןsays;
בנה שלישי הואי
בתר דידיה שדינן ליה
He goes בתר האב, by his father, and he’s a מצרי שלישי, and
;מותר
Because, as Rashi writes in מסכת קידושין, based on the
Gemara there;
לבית אבותם קרינא ביה כישראל
And  רבב"ח א"ר יוחנןdoes not Darshen  אשר יולדוfor this
Halachah.
As part of the discussion the Gemara concludes that עובר
 ירך אמו הואhas no bearing on this Machlokes.
4

According to Rashi, this is strictly an issue of whether we
go בתר האב או בתר האם.
 הלך אחר פגום שבשניהםdoes not apply here, because it only
applies to a case of שני עממין, two nationalities, because it’s
derived from  להםin the Posuk which speaks of מצרי
וישראל.
Therefore, if the case was reversed,
מצרי ראשון שנשא מצרית שניה
If a  מצרי ראשוןmarried a מצרית שניה, their opinion would be
reversed as well.
According to ;רב דימי א"ר יוחנן
בנה שלישי הואי
בתר אימיה שדינן ליה
And according to ;רבה בר בר חנה א"ר יוחנן
בנה שני הואי
בתר דידיה שדינן ליה
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רש״י
This is strictly
an issue of
whether we go
בתר האב
או בתר האמ

הלכ אחר פגומ שבשניהמ
does not apply here,
because it only applies
to a case of two
nationalities

Therefore, if the case was reversed

מצרי ראשון שנשא מצרית שניה

רבה בר בר חנה א"ר יוחנן
בנה שני הואי
בתר דידיה
שדינן ליה
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רב דימי א"ר יוחנן
בנה שלישי הואי
בתר אימיה
שדינן ליה
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רמב"ם

מצרי שני שנשא מצרית ראשונה
מצרי ראשון שנשא מצרית שניה

רב דימי א"ר יוחנן
בנה שני הואי
בתר דידיה
שדינן ליה

רבה בר בר חנה א"ר יוחנן
בנה שני הואי
בתר דידיה
שדינן ליה

 holds that the Machlokes is asרמב"ם However, the
follows:
, in both casesרב דימי א"ר יוחנן According to
בנה שני הואי
Because,
אשר יולדו
הכתוב תלאו בלידה
Teaches that even in this case we say
הלך אחר פגום שבשניהם
עיין במגיד משנה
, the child alwaysרבה בר בר חנה א"ר יוחנן And according to
 as Rashi explained.בתר האב goes
====

5

אשר יולדו
הכתוב תלאו בלידה
הלך אחר פגום שבשניהם
6

ממזרין ונתינין אסורין
ואיסורן איסור עולם
אחד זכרים
ואחד נקבות גזירה שוה
ממזר

לא יבא ממזר
בקהל ה'
גמ דור עשירי
לא יבא לו בקהל ה'

גר עמוני ומואבי

לא יבא עמוני ומואבי
בקהל ה'
גמ דור עשירי
לא יבא להמ בקהל ה'
עד עולמ

:משנה  proceeds to the nextגמרא The
זאקט די משנה
ממזרין ונתינין אסורין
קהל  to marry into theאסור They are
ואיסורן איסור עולם
אחד זכרים ואחד נקבות
 passes on to all their offspring forever, andאיסור This
זכרים ונקבות applies to both
גזירה שוה  from aממזר  ofאיסור עולם We learn the
 saysפסוק  theממזר By a
'לא יבא ממזר בקהל ה
'גם דור עשירי לא יבא לו בקהל ה
 saysפסוק  theגר עמוני ומואבי By a
'לא יבא עמוני ומואבי בקהל ה
גם דור עשירי לא יבא להם בקהל ה' עד עולם

מה להלן עד עולם
אף כאן עד עולם
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אף כאן עד עולם
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The  גמראexplains that the  תנאof our  משנהholds
כמאן דאמר דון מינה ואוקי באתרא
We only utilize the  גזירה שוהfor the specific Halachah
necessary, עד עולם. But all other Halachos remain as
understood regarding ממזר, which as Rashi explains, the
word  ממזרapplies to both זכרים ונקבות. Therefore, our
Mishnah rules;
ואיסורן איסור עולם
אחד זכרים ואחד נקבות
All are  אסורforever.

7

The  גמראteaches that there are 3 categories of ממזר:
 – דידיעKnown to all to be ;ממזרים
 חיי- They may live and continue having children for many
generations.
 דלא ידיע- Not known at all to be ממזרים
 לא חיי- Hashem does not allow them to live in order that
they don’t assimilate into the קהל
 דידיע ולא ידיע- Known only to some people
עד תלתא דרי חיי
טפי לא חיי
They live 2 generations, but not more, because by then
people will no longer remember that they are ממזרים
====
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 משנה- תנא

דונ מינה ומינה

דונ מינה ואוקי באתרא

For all other
Halachos as well

Only for the speciﬁc
Halachah necessary

זכרים ולא נקבות
ממזרת
זכרים
איסור עולם מותרת
לאחר
עשרה דורות

אחד זכרים ואחד נקבות
איסורן
איסור עולם

כמאן דאמר

כמאן דאמר

עמוני-ממזר

However,  ריש לקישholds like the Tanna
כמאן דאמר דון מינה ומינה
Once we learn the  גזירה שוהwe derive all other Halachos
as well, and apply the Halachah of  זכרים ולא נקבותfrom
 עמוניto ממזר. However, since the Torah explicitly says עד
דור עשירי,
 ריש לקישsays;
ממזרת לאחר עשרה דורות מותרת
A  ממזרתonly becomes  מותרAFTER 10 generations.
====
8

ריש לקיש

8

ממזר

Three categories of

ממזר

דידיע דלא ידיע דידיע
Known
 ולא ידיעNot known

Known only
to some people

עד תלתא דרי
חיי
טפי לא חיי
because by
then people will
no longer
remember that
they are ממזרים
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at all to be

ממזרימ

לא חיי

Hashem does
not allow them
to live in order
that they don’t
assimilate
into the קהל

to all to be

ממזרימ

חיי

They may live
and continue
having children
for many
generations
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The  גמראproceeds to present the story and reason for how
the  איסור עולםto marry the  נתיניםcame about
In the days of  דודthere was a hunger for 3 years
שנה ראשונה
In the first year  דודsaid to the אידן
שמא עובדי עבודת כוכבים יש בכם
בדקו ולא מצאו
In the 2nd year he said to them
שמא עוברי עבירה יש בכם
בדקו ולא מצאו
In the 3rd year he said to them
שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין
בדקו ולא מצאו
 דודthen asked  'הthrough the אורים ותומים, and was give 2
reasons for the hunger.
-1אל שאול שלא נספד כהלכהו
That  שאולwas not  נספדproperly
-2על אשר המית הגבעונים
Because  שאולkilled גבענוים
He did this when he killed the people of נוב עיר כהנים, who
supplied the  גבעוניםwith water and food.
 דודresponded to each of these issues
Regarding  שאולhe said, since 12 months have passed since
his passing it’s no longer appropriate to be  מספידhim

9

The  גמראproceeds to present the story
and reason for how the  איור עולמto
marry the  נתינימcame about

In the days of דוד המלך
there was a hunger for 3 years
THE
FIRST YEAR

THE
SECOND YEAR

THE
THIRD YEAR

שמא עובדי
עבודת כוכבימ
יש בכמ

שמא עוברי
עבירה
יש בכמ

שמא פוקי
צדקה ברבימ
יש בכמ
ואינ נותנינ

בדקו ולא מצאו

בדקו ולא מצאו

בדקו ולא מצאו
Dovid then asked ' הthrough the אורים ותומים
and was give 2 reasons for the hunger
על אשר
המית הגבעונימ

10

 דודasked the  גבעוניםhow we could atone for their deaths.
The  נתיניםrequested 7 of  שאול'סsons to be hanged.
 דודtried to appease them and they didn’t relent.
So  דודsaid
שלשה סימנים יש באומה זו
הרחמנים והביישנין וגומלי חסדים
כל שיש בו שלשה סימנים הללו
ראוי להדבק באומה זו
And that’s how the  איסור עולםto marry  נתיניםcame about.

10

אל שאול
שלא נפד כהלכהו

Dovid then asked ' הthrough the אורים ותומים
and was give 2 reasons for the hunger
על אשר
המית הגבעונימ

אל שאול
שלא נפד כהלכהו

Dovid asked the  גבעוניםhow we could
atone for their deaths.
The  נתיניםrequested 7 of  שאול'סsons
to be hanged.
שלשה ימנימ יש באומה זו
הרחמנימ והביישנינ וגומלי חדימ
כל שיש בו שלשה ימנימ הללו
ראוי להדבק באומה זו

And that’s how the איסור עולם
to marry  נתיניםcame about
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