בס"ד

סנהדרין עה-עו

שיטת אביי
משמעות דורשין איכא בינייהו

)ויקרא כ,יד( ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה
זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם:
ר' ישמעאל
אותו ואת אחת מהן
ביוני הן היא אחת

ר' עקיבא
אותו ואת שתיהן
ביאור אתהן בפשטות

חמותו )אמה( כתוב בהדיא
ואם חמותו מדרשה אתיא

חמותו )אשה(
ואם חמותו )אמה(
כתובין בהדיא בפסוק

ואלו הן הנשרפין:
הבא על אשה ובתה
מתניתין מני:
רבי עקיבא היא

שיטת רבא
חמותו לאחר מיתה איכא בינייהו

)ויקרא כ,יד( ואיש אשר יקח את אשה ואת אמה
זמה הוא באש ישרפו אתו ואתהן ולא תהיה זמה בתוככם:
ר' ישמעאל
אותו ואת אחת מהן
ביוני הן היא אחת

חמותו לאחר מתה בשרפה
אפי' רק אחת נשארת בחיים
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ואם חמותו לשתיהן
מדרשה אתיא

ואלו הן הנשרפין:
הבא על אשה ובתה
מתניתין מני:
תני :הבא על אשה
שנשא בתה
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ר' עקיבא
אותו ואת שתיהן
ביאור אתהן בפשטות
רש"י:
רק אסור לאו
חמותו לאחר מתה אסורא
צריכין שתיהן בחיים לשרפה
ררמב"ם:
אסור לאו וכרת

סנהדרין עה-עו

בס"ד

מנין לעשות זכרים כנקבות
אמר אביי :מנין לעשות שאר הבא ממנו כשאר הבא ממנה

שארו
ויקרא פרק יח,י
אזהרה מאנוסתו
ערות בת בנך
או בת בתך
לא תגלה ערותן
כי ערותך הנה:

שארה

מאנוסתו
בתו ?
בת בתו √
בת בנו √

מאשתו
מנין?
בתה √
בת בתה √
בת בנה √

אמר רבא ,אמר לי רב יצחק בר אבודימי:
אתיא הנה הנה ,אתיא זמה זמה
אתיא הנה הנה לחייב את בתו מאנוסתו
וגם לחייב את כולן שריפה

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו
ואיש אשר יקח
את אשה ואת אמה
זמה הוא באש ישרפו
אתו ואתהן
ולא תהיה זמה בתוככם:
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אתיא זמה זמה
לחייב את ילדי אשתו
עונש שריפה

ויקרא פרק יח,יז
אזהרה מאשתו
ערות אשה ובתה
לא תגלה
את בת בנה
ואת בת בתה
לא תקח לגלות ערותה
שארה הנה זמה הוא:

בס"ד

סנהדרין עה-עו

מנין לעשות זכרים כנקבות
אי מה היא אם אמה אסורה ,אף הוא אם אמו אסורה?
ואנן תנן אם אמו אינה אסורה אלא מדברי סופרים

אמר אביי:
אמר קרא אמך היא
משום אמו אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו משום אם אמו

רבא אמר:
בין למאן דאמר דון מינה ומינה
ובין למאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה
לא אתיא
שארה
שארו
אם אמו  -עונש?

ויקרא פרק יח,ז
אזהרה לאמו
ערות אביך
וערות אמך
לא תגלה אמך הוא
לא תגלה ערותה

אמו – סקילה
בתו  -סקילה
דון מינה ואוקי
באתרה
אם אמו=סקילה
ולמאן דאמר שריפה חמורה – איכא למפרך
 (1מה להיא  -שכן אמה בשריפה )חמור(
תאמר בהוא  -שאמו בסקילה )קל(.
 (2אמו בסקילה ,אם אמו בשריפה?
 (3מה היא לא חלקת בין אמה לאם אמה
אף הוא לא תחלוק בין אמו לאם אמו.
ולמאן דאמר סקילה חמורה
 (1מה היא לא חלקת בין אמה לאם אמה
אף הוא ,לא תחלוק בין אמו לאם אמו.
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אם אמה – שריפה
אם חמותו

אמה – שריפה
חמותו

בתה  -שריפה

דון מינה ומינה
אם אמו=שריפה

למאן דאמר שריפה חמורה  -איכא למיפרך
 (1מה להיא  -שכן אמה בשרפה )חמור(
תאמר בהוא  -שאמו בסקילה )קל(
 (2מה היא לא חלקתה בין בתה לאם אמה,
אף הוא לא תחלוק בין בתו לאם אמו.
ולמאן דאמר סקילה חמורה
 (1מה היא לא חלקתה בין בתה לאם אמה,
אף הוא לא תחלוק בין בתו לאם אמו.

בס"ד

סנהדרין עה-עו

מנין לעשות זכרים כנקבות
אי מה הוא כלתו אסורה ,אף היא כלתה אסורה?
ואנן תנן מותר אדם באשת חורגו

אמר אביי:
אמר קרא אשת בנך היא
משום אשת בנך אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו משום אשת בנה

ויקרא פרק יח,ז
אזהרה לכלתו
ערות כלתך לא תגלה
אשת בנך הוא
לא תגלה ערותה:

רבא אמר:
בין למאן דאמר דון מינה ומינה
ובין למאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה
לא אתיא
שארה
שארו
אמו – סקילה

חמותו – שריפה

כלתו  -סקילה

כלתה – עונש?

בתו  -שריפה

בתה  -שריפה

דון מינה ומינה
כלתה=סקילה

למאן דאמר סקילה חמורה  -איכא למיפרך:
 (1מה להוא  -שכן אמו בסקילה )חמור(
תאמר בהיא  -שאמה בשרפה )קל(.
 (2בתה בשרפה וכלתה בסקילה?
הוא יוכיח ,דבתו בשרפה וכלתו בסקילה.
 (2מה הוא לא חלקת בין אמו לכלתו
אף היא לא תחלוק בין אמה לכלתה.
ולמאן דאמר שרפה חמורה
 (1מה הוא לא חלקת בין אמו לכלתו
אף היא לא תחלוק בין אמה לכלתה.
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דון מינה ואוקי
באתרה
כלתה=שריפה
למאן דאמר סקילה חמורה  -איכא למיפרך:
 (1מה להוא  -שכן אמו בסקילה )חמור(
תאמר בהיא  -שאמה בשרפה )קל(.
 (2מה הוא חלקת בין בתו לכלתו
אף היא תחלוק בין בתה לכלתה.
ולמאן דאמר שרפה חמורה
 (1מה הוא חלקת בין בתו לכלתו
אף היא תחלוק בין בתה לכלתה.

בס"ד

מנין לעשות למטה כלמעלה
ולמעלה כלמטה
ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

אמר אביי )תיפוך(:
מנין לעשות שלשה דורות למעלה
כשלשה דורות למטה
 3ג' דורות
 2למעלה
1

ויקרא פרק יח,יז
אזהרה מאשתו

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

ערות אשה ) (1ובתה )(2

ואיש אשר יקח
את אשה ) (1ואת אמה )(2
זמה הוא באש ישרפו
אתו ואתהן
ולא תהיה זמה בתוככם:

לא תגלה
את בת בנה )(3
ואת בת בתה )(3
לא תקח לגלות ערותה
שארה הנה זמה הוא:

עונש לאם חמותו ) (3מנין?
אתיא זמה זמה
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אם חמותו ?
חמותו √

1
ג' דורות
2
למטה
3

אשתו
בתה √
בת בתה בת בנה √

 3ג' דורות
 2למעלה
1

ויקרא פרק יח,יז
אזהרה מאשתו
ערות אשה ) (1ובתה )(2

לא תגלה
את בת בנה )(3
ואת בת בתה )(3
לא תקח לגלות ערותה
שארה הנה זמה הוא:

אף באזהרה נמי עשה למעלה כלמטה

אשתו
1
ג' דורות
בתה √
2
למטה  3בת בתה בת בנה √

ואיש אשר יקח
את אשה ) (1ואת אמה )(2
זמה הוא באש ישרפו
אתו ואתהן
ולא תהיה זמה בתוככם:

ומה בעונש עשה למטה כלמעלה

אם חמותו ?
חמותו √
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בס"ד

מנין לעשות למטה כלמעלה
ולמעלה כלמטה
ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

אמר רב אשי )לעולם לא תיפוך(:
מנין לעשות למטה )קל( באסור
כלמעלה )חמור( באסור

ויקרא פרק יח,יז
אזהרה מאשתו

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

ערות אשה ובתה )למעלה(

ואיש אשר יקח
את אשה ) (1ואת אמה )(2
זמה הוא באש ישרפו
אתו ואתהן
ולא תהיה זמה בתוככם:

מה לעיל עשה
למטה )בת בתה ובת בנה(
כלמעלה )בתה(

אף כאן עשה
למטה )אם חמותו(
כלמעלה )חמותו(

לא תגלה
את בת בנה )למטה(
ואת בת בתה )למטה(
לא תקח לגלות ערותה
שארה הנה זמה הוא:

ומה בעונש עשה למטה כלמעלה

אשתו
למעלה
בתה √
למטה בת בתה בת בנה √
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אם חמותו ?
חמותו √

1
ג' דורות
2
למטה
3

אשתו
בתה √
בת בתה בת בנה √

 3ג' דורות
 2למעלה
1

ויקרא פרק יח,יז
אזהרה מאשתו
ערות אשה ) (1ובתה )(2

לא תגלה
את בת בנה )(3
ואת בת בתה )(3
לא תקח לגלות ערותה
שארה הנה זמה הוא:

אף באזהרה נמי עשה למעלה כלמטה

ואיש אשר יקח
את אשה ) (1ואת אמה )(2
זמה הוא באש ישרפו
אתו ואתהן
ולא תהיה זמה בתוככם:

למטה
למעלה

אם חמותו ?
חמותו √
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בס"ד

סנהדרין עה-עו

בתו מאנוסתו
מניין?

אביי:
קל וחומר
על בת בתו ענוש
על בתו לא כל שכן?
ויקרא פרק יח,י
אזהרה מאנוסתו
ערות בת בנך
או בת בתך
לא תגלה ערותן
כי ערותך הנה:

אמר רבא:
אמר לי רב יצחק בר אבודימי
אתיא הנה הנה,
אתיא זמה זמה

דהוה ליה למימר ובת כהן
וכתוב איש לומר לך
בת איש מאנוסתו שאינה בת אשתו
כי תחל לזנות את אביה
כלומר שזנתה מאביה  -בשריפה.

לאביי ורבא
מהיכא דנפקא להו עונש
מהתם נפקא להו אזהרה

אזהרה לדתני אבוה דרבי אבין
אמר רבי אילעא :אמר קרא
אל תחלל את בתך להזנותה

שארו
ויקרא פרק יח,י
אזהרה מאנוסתו
ערות בת בנך
או בת בתך
לא תגלה ערותן
כי ערותך הנה:

שארה

מאשתו
מאנוסתו
בתו ? מנין? בתה √
בת בתה √
בת בתו √
בת בנה √
בת בנו √

אתיא הנה הנה לחייב את בתו מאנוסתו
וגם לחייב את כולן שריפה
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אבוה דרבי אבין:
שלא למדנו לבתו מאנוסתו
הוצרך הכתוב לומר
ובת איש כהן
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ויקרא פרק יח,יז
אזהרה מאשתו
ערות אשה ובתה
לא תגלה
את בת בנה
ואת בת בתה
לא תקח לגלות ערותה
שארה הנה זמה הוא:

