בס"ד

יבמות נד) :ש 11ברחבות( עד נו) .ש(2
ביאור מושגי
איסור העראה  לביאה בי איש לאישה ישנ שתי משמעויות א .חיבור פיזי בי איש לאישה ב .חיבור מערכת ההולדה .איסורי ביאה
יכולי לנבוע משני טעמי או מכ! שהחיבור בי גו" הגבר וגו" האישה הינו פסול או מכ! שחיבור מערכת ההולדה הינו פסול .א הבעיה
היא החיבור העראה הינה חיבור מינימלי  הכנסת העטרה .א הבעיה היא חיבור מערכת ההולדה הבעיה היא כבר בנשיקה.

מניי שהאיסורי הבאי תקפי ג בקירבה דר! הא וג בקירבה דר! האב
אחותו

 פורש בכתובי

)אחותך בת אביך או בת אמך(

אחות אביו או אימו  התורה חזרה על עצ האיסור פעמיי )פע בפרשת אחרי מות ופע בפרשת קדושי(

אחות אשתו

 היקש לאשת אח )אשת אח נאסרה ג א זהו אחיו מהאב וג א הוא אחיו מהא(

אשת אח

 התורה חזרה על האיסור שלוש פעמי )פע בפרשת אחרי מות ופעמיי בפרשת קדושי(

להרחבה עיי
בהמש! הסיכו

מניי שאיסור זה תק" רק בקירבה דר! האב
דודתו )אשת אחי אביו(  הוקש לגאולת עבד עברי  )כא נאמר 'ערות דדו' וג ש נאמר 'או דודו'(

מניי שגאולת עבד עברי נאמר רק על דודו מהאב
'ממשפחתו יגאלנו'  ש המשפחה הול! לפי האב

איסור אשת אח
' .1ערוות אשת אחיך לא תגלה' )הפסוק מ'אחרי מות'(  מלמד על עצ הדי,
' .2את אשת אחיו נידה היא' )תחילת הפסוק מ'קדושי'(  מלמד לאסור את אשת אחיו מאימו
' .3ערות אחיו גלה' )המש! הפסוק מ'קדושי'(

 מלמד לאסור כשאחיו מת ע בני.

' .4נידה היא' )הלימוד הוא מהמילה היא(

 מלמד לאסור כשאחיו מאמו מת ללא בני.

במקרי  3ו) 4אחיו מאימו אפילו א מת ללא בני ,ואחיו מאביו שמת ע בני( אנו יודעי כבר
שאי מצוות ייבו.
הלימוד נדרש כדי לחדש שלא רק שאי מצווה לייב אלא שג זה אסור )מדי אשת אח(

לפי ר' יצחק את דינו של ר' יוחנ לומדי
מהפסוק 'אל אישה בנידת טומאתה' לחייב
על כל אישה ואישה

לימודי נוספי
 .1הזכרת כרת באחותו )למרות שדי זה נלמד כבר בהיקש(  ר' יוחנ :מכא שאיסורי עריות נחשבי איסורי נפרדי )וחייב על כל איסור ואיסור(
ר' יצחק :מכא שלא לוקי על איסור כרת )מכא לומדי על כל איסורי כרת שבתורה(

 .2נאמר בדודתו ג 'ערירים יהיו' וג 'ערירים ימותו'  ללמד שהבני שהיו לה ימותו ושהבני שיוולדו לה )א בכלל( ג ימותו
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בס"ד
מניי שבתחומי הבאי  העראה נחשבת ביאה
איסורי כרת  )נלמד בד" הקוד( נלמד מנידה באמצעות היקשו של ר"י.
איסורי לאוי  בשפחה חרופה נאמר שכבת זרע  מכא שבשאר האיסורי מספיקה העראה.
איסורי לאוי של כהונה  נלמד באמצעות הלימוד 'קיחה' 'קיחה' מאיסורי ביאה,
קידושי ביאה

 נלמד באמצעות הלימוד 'קיחה' 'קיחה' מאיסורי ביאה,

איסורי עשה  נלמד באמצעות הלימוד 'ביאה' 'ביאה' מאיסורי ביאה,
מצוות ייבו  נלמד באמצעות הלימוד 'ביאה' 'ביאה' מאיסורי ביאה,

מהי גמר ביאה

מהי העראה
שמואל )ור"י לפי רבב"ח( :נשיקה )הצמדת האבר לאותו מקו(

ר' יוחנ )לפי רשב"י(:

הכנסת העטרה

ר' יוחנ )לפי רבב"ח( :הכנסת העטרה
ר' יוחנ )לפי רשב"י( :גמר ביאה ממש

מדוע נאמרה שכבת זרע במקרי הבאי
בשפחה חרופה  ללמד שלא מספיק העראה צריכה ביאה שלמה
באשת איש

 א .ללמד שפטור על ביאה באבר מת
ב .ללמד שפטור על ביאה על אישה מתה )למרות שהיא עדיי נקראת שארו(

בסוטה

 א .למעט כשקינא לה מחשש שיבוא עליה שלא כדרכה )הסבר זה נדחה כיוו שכתוב משכבי אישה  כל סוג של משכב(
ב .למעט כשקינא לה מחשש שיבוא עליה בנשיקת אבר לאותו מקו )הסבר זה נדחה לפי הדעה שנשיקה נחשבת העראה(
ג .למעט כשקינא לה מחשש שיבוא עליה דר! אברי) .למרות שזו אינה ביאה היינו חושבי שקפידתו של הבעל קובעת(
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