
  כביבמות 
  שניות

  המקור לכך שזה אסור  הערוה שאסורה מדרבנן  
  אמו אם  1

  ברייתא

   אביו ואם  2
  אביו אבי ואשת  3
  הפסק יש להלפי זעירי   אמו אבי ואשת  4
  לפי רב יש לה הפסק  האם מן האב אחי ואשת  5
  לפי רב יש לה הפסק  האב מן האם אחי ואשת  6
  בנו וכלת  7
  לפי רב יש לה הפסק  בתו וכלת  8
great grandchildren  שבבנו שלישי  9 from the son

  חייא' ר

   great grandchildren from the daughterשבבתו שלישי 10
אשתו בבןש שלישי 11

 step great grandchildren from his wife’s son   
אשתו שבבת שלישי 12

 step great grandchildren from his wife’s daughter  
wife’s paternal greatשבחמיו רביעי 13 grandmother  
   wife’s maternal great grandmotherשבחמותו רביעי 14
לאמימר ובניגוד  –לפי רב פפא   האב אבי ואחות, האב אבי אחי שתא 15

  שהתיר
  מסקנה מדברי רב יהודה בר שילא  האם מן האם אחי שתא 16

   
 ומאי, לאשתו לה דקחשיב למעלה שנא מאי: אשי לרב רבינא ל"א: חייא' רהלשון בתנא דבי קושי על 

  ? לאשתו לה קחשיב דלא למטה שנא
 -  קאתי אשתו מכח לאו דאיסורא -  למטה, לה חשיב - אתי קא אשתו מכח דאיסורא - למעלה :תירוץ
  . לה קחשיב לא

  ! לה חשיב ולא, קאתי אשתו מכח דאיסורא, אשתו ובת אשתו בן והא :קושי    
   ולא דידה למטה דורות' ג נמי תנא, חשבה ולא דידיה למטה דורות שלשה דתנא איידי :תירוץ    
  . חשבה    

  
? הפסק להם אין או הפסק להן יש, חייא רבי דבי שניות: כהנא לרב אשי רב ל"א: חייא' שאלה על ר

  . לא ותו, הפסק להם יש נשים' ד: רב דאמר, ש"ת: 1 תשובה
  . מתניתא לההיא -  רב קאמר כי, דלמא :דחיית התשובה    

  . לא טפי, אין ורביעי שלישי; ורביעי שלישי: ש"ת :2תשובה 
  . ואילך מרביעי, ואילך משלישי דלמא :דחיית התשובה    

  
: במערבא בעו, ואמר ממערבא דאתא מרבנן האי מר חזי: נחמן לרב רבא ליה אמר: בעניין גרים שאלה
  ? בגרים שניות גזרו לא או, בגרים שניות גזרו

 - קלה לקדושה חמורה מקדושה באין יאמרו שלא לאו אי, גופה ערוה ומה השתא: ליה אמר: תשובה
  ? מיבעיא שניות, רבנן בהו גזרו לא

: מלתא בהו נימא, לידן ואתו הואיל, גרים: נחמן רב אמר :בעדותקרובים  – בעניין גרים מחלוקת
: אמר אמימר. לכתחלה מעידין - האב מן אחין, עדות עדותן -  העידו ואם, יעידו לא - האם מן אחין
   .הללכתח מעידין נמי האם מן אחין אפילו

  ? מעריות ש"ומ :הלאש    
 . דמי שנולד כקטן -  שנתגייר וגר, מסורה דין לבית - עדות, מסורה לכל - ערוה :תשובה    

 


