
  מ יבמות
  
  

 הוא
  אסור

 ובאם  באמה
  אמה

 ובאם
  אביה

 ובבת  ובבתה
  בתה

 ובבת
  בנה

 בזמן ובאחותה
  קיימת שהיא

 והאחין
  מותרין

 והיא
  אסורה

 באבי  באביו
  אביו

 ובבן  ובבנו
  בנו

 ובבן באחיו
  אחיו

    

 . חלוצתו קרובת בצרת ואסור, חלוצתו צרת בקרובת אדם מותר
 

 רבנן גזרו לא בחלוצה, שניות רבנן בהו גזרו דאורייתא בערוה? לא או בחלוצה שניות גזרו: שאלה
  ? שנא לא דלמא או, שניות
  . קתני לא אמה אם אם ואילו; אמה ובאם באמה אסור הוא: ש"ת :מדיוק מהמשנה תשובה

   ואי, מותרין והאחין סיפא למיתני דקבעי משום, תני דלא טעמא היינו דלמא :קדיודחיית ה    
  . לא ובאמה אמה באם אבל, אמה אם באם דוקא מותרין האחין א"ה, אמה אם אם תנא    
  . קשיא! בכולן מותרין האחין וליתני, אמה אם אם וליתני: דחיית הדחייה      

 לאו מאי, אביו אבי מיהא קתני; אביו ובאבי באביו אסורה היא: ש"ת :מדיוק אחר במשנהתשובה 
  . בנו כלת לה דהויא, חולץ משום

  . בנו כלת לה דהויא, מיתנא משום, לא :יוקדדחיית ה    
  . אביו אבי אשת לה דהויא, חולץ משום לאו מאי; בנו ובבן: ש"ת :מדיוק אחר במשנהתשובה 

  . אביו אבי אחי אשת לה והויא, מיתנא משום, לא :דחיית הדיוק    
  ! אביו אבי אחי באשת מכשר אמימר הא :קושי על הדחייה      
  . דסבא ברא בבר לה מוקי אמימר :תירוץ      
  ! אחיו ובן אחיו היינו, הכי אי :קושי על התירוץ        
  . האם מן אחיו וקתני, האב מן אחיו תנא :תירוץ        

 אחיו, ובנו אב; סופרים מדברי וארבע, תורה מדברי ארבע: חייא' ר דתני, ש"ת: תאמבריידיוק תשובה מ
 לאו מאי, אביו אבי מיהא קתני; ס"מד -  בתו ובן בנו בן, אמו ואבי אביו אבי, תורה מדברי -  אחיו ובן

  . בנו כלת לה והויא, חולץ משום
  . בנו כלת לה דהויא, מיתנא משום, לא :דיוקדחיית ה    

  . בתו כלת לה דהויא, חולץ משום לאו מאי; אמו אבי: ש"ת: תאברייאחר מאותה דיוק תשובה מ
  . בתו כלת לה דהויא, מיתנא משום, לא :דיוקדחיית ה    

  . אביו אבי אשת לה דהויא, חולץ משום לאו מאי; בנו ובן: ש"ת: תאברייאחר מאותה דיוק תשובה מ
  . אביו אבי אחי אשת לה דהויא, מיתנא משום, לא: דחיית הדיוק    
  ! אביו אבי אחי באשת מכשיר אמימר והא :קושי על הדחייה      
. בחלוצה שניות גזרו: וקסבר, חולץ משום לה מוקים אמימר :הקושי למסקנה בגל      

  . אמו אבי אשת לה דהויא, חולץ משום לאו מאי; בתו ובבן: ש"ת: תאברייאחר מאותה דיוק תשובה מ
  . אמו אבי אחי אשת לה דהויא, מיתנא משום, לא :דחיית הדיוק  
  ! גזרו לא דערוה שניות גבי והא :קושי על הדחייה      
  בחלוצה שניות גזרו: מינה ושמע, חולץ משום לאו אלא :מסקנה בגלל הקושי      

 


