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á óã
*ט"ו נשים* .בתו ברישא.
 .àחמש עשרה הנשים שפוטרות את צרותיהן וצרות צרותיהן ואילך מחליצה ויבום  .1בתו ,בת בתו,
בת בנו .2 .בת אשתו ,בת בתה ,בת בנה .3 .חמותו ,אם חמותו ,אם חמיו .4 .אחותו מאמו ,אחות
אמו ,אחות אשתו .5 .אשת אחיו מאמו ,אשת אחיו שלא היה בעולמו ,כלתו .ואם העריות הללו
מתו ,מיאנו ,נתגרשו או נמצאו אילונית ,צרותיהן מותרות.
 .áמ"ט נקט בתו ברישא  .1להו''א הו"ל לכתוב ברישא אחות אשה כיון דמינה ילפינן לכולהו.2 .
נקט חומרי ,וקשיא א"כ ליתני ברישא חמותו דבה כתיבא שריפה .3 .בתו ברישא כיון דעיקרה
אתיא מדרשא וחביבא ליה ,ודחי א"כ אחות אשה יהא לבסוף .4 .למסקנא קורבי קורבי נקט:
קרובות עצמו ,קרובות אשתו למטה ולמעלה ,ואיסור אחוה שלו ושלה.
â óã
*הלשונות במשנה* .מנין דפטרי.
 .àהלשונות במשנה  .1נקט פוטרות ולא אוסרות ,להו"א כיון דא''צ חליצה ,ולמסקנא כיון דשלא
במקום מצוה שריא צרת ערוה .2 .מן החליצה ,לומר דכל העולה ליבום עולה לחליצה .3 .נקט מן
היבום ואחרי מן החליצה ,לומר שחליצה קודמת וכאבא שאול .4 .מנינא דחמש עשרה נכתב
פעמיים למעוטי צרת סוטה ,צרת אילונית ,צרת ממאנת ,וצרת מחזיר גרושתו.
 .áמנה''מ דפטרי  .1ערוה ,מאשה אל אחותה .2 .צרה ,לצור .3 .צרת צרה ,לצרור .4 .שאר עריות,
דדמו לאחות אשה שהיא ערוה ,זדונה כרת ,שגגתה חטאת ,אסורה ליבם ,צרתה אסורה ,ואפשר
לינשא לאחים .5 .עונש ,כי כל אשר יעשה.
ä -ã óã
*דרשינן סמוכין* .כלאים בציצית* .עדל"ת.
 .àהיכן דרשינן סמוכין  .1לובשים כלאים בציצית ומינה בעינן למילף דעשה דוחה ל"ת גרידא ,ומוכח
מדלא כתיב גבי פרשת ציצית ,ומופני כדלקמן .2 .אין כופין יבמה להתיבם למוכה שחין .3 .מיתת
מכשפה בסקילה ,לרבנן מסמוכים אף שאינו במשנה תורה ,ולר''י מאוב וידעוני שיצאו מן הכלל

ללמד על כולו .4 .אסור לשאת את אנוסת אביו לרבי יהודה מזה שסמוך אשת אביו לאונס,
ולדידיה דרשינן סמוכין במשנה תורה כיון דמוכח מדלא כתיב בפרשת עריות ,או מופני מלא יגלה
כנף אביו.
 .áמכלאים בציצית ילפינן לעלמא דעשה דוחה ל"ת ואמרינן דאיכא יתורא לכן הוי מופנה .1
מאיסור לבישה והעלאה ,ודחי דמלבישה שרינן מוכרי כסות דאינו דרך הנאה ,והעלאה איצטריך
אף דלא נפישא הנאתה .2 .א"צ לכתוב צמר ופשתים דילפינן מכלאי בגדים בבנין אב דסתם בגד
זהו צמר ופשתים ,ואין לדחות דאיצטריך למימר משום דהו"א דבלבישה כל תרי מיני אסירי דא"כ
לשתוק קרא ואתי בגז"ש שעטנז מהעלאה ,ובלאו קרא הו"א דבגד פשתים פטור מציצית
וכדאשכחן דבעינן מין כנף .3 .למ"ד דסתם בגד אינו בדווקא צמר ופשתים גדוילים מיותר
לאפנויי ,ודחי לשיעורא דארבע פתילים כפולים .4 .יחדיו ,ודחי דאיצטריך ששתי תכיפות הוו
חיבור .5 .למסקנא משעטנז ילפינן גם שוע טווי ונוז וגם לאפנויי.
 .âמנין דעשה דוחה ל''ת גרידא  .1להו''א גילוח מצורע דוחה לאיסור הקפת פאת הראש ,ודחי דזהו
ל"ת שאינו שוה בכל דהא אינו בנשים .2 .גילוח זקן כהן מצורע דוחה איסור גילוח דכהנים ,ודחי
שהם נתרבו במצוות .3 .גילוח נזיר מצורע ,ודחי דישנו בשאלה .4 .למסקנא לכו"ע מזה שעשה של
ציצית דוחה ל"ת של כלאים ומופנה.
æ -å óã
*עדל"ת בכרת* .מיתת ב"ד בשבת.
 .àהיכן מצאנו שעשה דוחה ל''ת שיש בו כרת דאיצטריך קרא עליה למימר דאסירא  .1להו''א מילה
דוחה שבת ,ודחי שנכרתו עליה י''ג בריתות .2 .קרבן פסח דחי שבת ,ודחי דאיכא כרת .3 .תמיד
דחי שבת ודחי דהוי תדיר ,וכן א"א למילף משלשתן שכן כולהו הוו לפני הדיבור .4 .כיבוד אב
ואם דחי שבת אם לא קרא דשבתותי ,ודחי להו"א במחמר ולמסקנא משום דהוי הכשר מצוה.5 .
בנין ביהמ''ק איצטריך קרא דלא דוחה שבת ,ודחי להו"א במחמר או הכשר מצוה ,ולמסקנא
דאתי שיש להתיירא מה' ולא מן השבת .6 .מהא דאיצטריך קרא דמושבות לאסור מיתות ב"ד
בשבת ואף לרבי יוסי דקסבר הבערה ללאו יצאת הרי מיתת ב"ד הויא ע"י בישול פתילה ,ודחי
דהתם אתי בק''ו מעבודה .7 .נימא דאשת אח יצא ללמד על הכלל כולו דכל העריות מותרות,
ודחי דיצא לידון בדבר החדש וצריך שיחזירנו הכתוב לכללו בפירוש .8 .למסקנא במה מצינו
מאשת אח וכדאמרינן במצורע בערב פסח הואיל ואישתרי ,ואיצטריך להיכא דנשא החי לאחר
מיתת אחיו .9 .מהקישא דרבי יונה שהוקשו כל העריות לאשת אח.
 .áאמרינן בברייתא שהפסוק לא תבערו אתי למימר שמיתת ב"ד אינה דוחה שבת ,ומייתי מדוע
בלא קרא הו"א דדחי שבת ,והפירכא מדוע א"צ פסוק ודחייתה  .1להו"א מזה שעשה דוחה ל"ת,
ופריך הרי יש בו כרת ,ודחי מה לי חומרא רבה או זוטא ,להכי איצטריך קרא דלא תבערו.2 .
למסקנא אין עשה דוחה ל"ת שיש בו כרת ,וההו"א שידחה שבת בק"ו שרציחה חמורה שדוחה
עבודה ואם שבת נדחית מפני עבודה ק"ו מפני רציחה ,ובעי למיפרך דקבורת מת מצוה תוכיח
שדוחה עבודה ולא דוחה שבת ,ודחי א"כ בהאי ק"ו קבורת מת מצוה תדחה שבת ,להכי איצטריך
קרא לא תבערו.
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