
  דיבמות נ
   אילימא? דמי היכי דמתניתין אנוס: שאלה

  
  !ביבמתו קנה לא ישן: יהודה רב והאמר, בישן אלא  , עליה ובא כוכבים עובדי כשאנסוהו
  , לערוה אונס אין: רבא והאמר

  ! לדעת אלא קישוי שאין לפי
   בארבעה חייב -  ונתקע הגג מן נפל: רבה אמר והא, בנתקע אלא          
  ! קנה לא וביבמתו, דברים          

  . עליה ובא יבמתו ותקפתו, לאשתו שנתכוון כגון אלא: תשובה
  ? דמי היכי חייא רבי דבי אנוסים שניהם: שאלה
  . עליה ובא בזה זה ודבקום כוכבים עובדי ותקפוהו, לאשתו שנתכוון כגון :תשובה

  
  3דעה   2דעה   1דעה   הפסוק

 יבאיבמה
  עליה

  מצוה
 )ה"כ דברים( למצוה

 יחפוץ לא ואםמ
 חפץ הא, נפקא האיש

  יבם -

  ברצון בין באונס בין, במזיד בין בשוגג בין
  !למצוה אפיקתיה והא: קושי
 לא ואםמ )ה"כ דברים( למצוה:ץתירו
  יבם – חפץ הא, נפקא האיש יחפוץ
  !לכדרכה אפיקתיה והא: קושי
 לאחיו להקיםמ )ה"כ דברים( ההוא :ץתירו

  שם שמקים במקום, נפקא שם

  כדרכה

  כדרכה שלא    ולקחה

 כסף ואין בה גומרת ביאה    ויבם
  בה גומרין ושטר

  כרחה בעל    ויבמה

. ביאה לשם לה דמכוין עד, עליה יבא יבמה: קרא דאמר; ביבמתו קנה לא ישן: יהודה רב אמר, גופא
  ! ישן בין ער בין: והתניא: קושי
  . ישנה בין ערה בין: אימא: תירוץ

  ! היא ישנה בין היא ערה בין, הוא ישן בין הוא ער בין: והתניא :עוד קושי
  .במתנמנם -  עסקינן במאי הכא :תירוץ

  
  ? התורה מן להעראה מנין: עולא אמר: שאלה
  הקושי  הפסוק

דוהאשהאתישכב אשר ואיש )'כ ויקרא(
  הערה מקורה את ערותה את וגלה

 מה, מנדה נילף, ת"וכ? מנין עריות שאר, נדה אשכחן
  !בועלה את מטמאה שכן לנדה

אשרואיש )'כ ויקרא(: דכתיב, אח מאשת
 אחיו אשת וכי, היא נדה אחיו אשת את יקח

 נדה מה, כנדה אלא? היא נדה] לעולם[
  בהעראה אח אשת אף, בהעראה

 ואזיל מקדש, בעי דאי, לרבות בידו שכן אח לאשת מה
  !אלפא כי

 )'כ ויקרא(: דכתיב, אם ואחות אב מאחות
 תגלה לא אביך ואחות אמך אחות וערות

  הערה שארו את כי

  !מאליו הבא איסור שכן אם ואחות אב לאחות מה

  !)קירוב משפחה( שאר משום אסורין שכן להנך מה  אם ואחות אב ואחות אח מאשת תיתי
  מאליו הבא איסור שכן להנך מה  אם ואחות אב ואחות מנדה תיתי
, אוסרן בחיי היתר להם אין שכן - אח ואשת לנדה מה  אח ואשת מנדה

  ?אוסרה בחיי היתר לה יש שכן - איש באשת תאמר
 בבנים אח אשת, מילתא תליא ביומי נדה, אטו: קושי
  !רחמנא תליא
 אין שכן אח ואשת לנדה מה: הכי פריך אלא: וץתיר

  ?מתירה שאוסרה איש באשת תאמר, מתירן אוסרן

האלההתועבותמכל יעשה אשרכלכי
 העריות כל הוקשו, העושות הנפשות ונכרתו
 כל אף, בהעראה נדה מה, לנדה כולן

  .בהעראה

  

  


