בס"ד

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' 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

1

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

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' 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:
2
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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

מנין לעשות זכרים כנקבות

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' סנהדרין עה-עו

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

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

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

אם אמה – שריפה
אם חמותו

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

אמה – שריפה

אמו – סקילה

בתה  -שריפה

בתו  -שריפה

חמותו

דון מינה ומינה
אם אמו=שריפה

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.
3
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דון מינה
ואוקי באתרה
אם אמו=סקילה
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

מנין לעשות זכרים כנקבות

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' סנהדרין עה-עו

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.

4

www.swdaf.com

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

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

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:
מה למטה מאשתו עשה הכתוב
למטה כלמעלה בת בתה כבתה

אף למעלה מאשתו עשה
למעלה כלמטה אם חמותו כחמותו

עונש לאם חמותו ) (3מנין?
אתיא זמה זמה

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

אשתו
1
ג' דורות
בתה √
2
למטה  3בת 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:

הברייתא ע"פ אביי:
מנין לעשות למעלה )ג' דורות – אם חמותו( כלמטה )ג' דורות – כבת בתה(? נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה,
מה להלן )בתה(  -למטה כלמעלה )בת בתה כבתה( ,אף כאן )חמותו( – למעלה כלמטה )אם חמותו כחמותו(.
ומה כאן למטה כלמעלה )בתה ובת בתה כחמותו לעונש( – אף להלן למעלה כלמטה )חמותו ואם חמותו כבתה לאזהרה(.
5
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אף באזהרה נמי עשה למעלה מאשתו כלמטה מאשתו

אם חמותו ?
חמותו √

ומה בעונש עשה למטה מאשתו כלמעלה מאשתו

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

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' סנהדרין עה-עו

בס"ד

מנין לעשות למטה כלמעלה
ולמעלה כלמטה

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

אשתו
למעלה
בתה √
למטה בת בתה בת בנה √

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:

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

אשתו
1
ג' דורות
בתה √
2
למטה  3בת 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 מאשתו כלמטה מאשתו

למטה
למעלה

ומה בעונש עשה למטה מאשתו כלמעלה מאשתו

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

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' סנהדרין עה-עו

הברייתא ע"פ רב אשי:
מנין לעשות למטה )איסור קל – אם חמותו( כלמעלה )איסור חמור  -חמותו(? נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה,
מה להלן )בתה(  -למטה כלמעלה )בת בתה הקלה כבתה החמורה( ,אף כאן )חמותו( – למטה כלמעלה )אם חמותו הקלה כחמותו החמורה(.
ומה כאן למטה כלמעלה )בתה ובת בתה כחמותו לעונש( – אף להלן למעלה כלמטה )חמותו ואם חמותו כבתה לאזהרה(.
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בס"ד

בתו מאנוסתו

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' סנהדרין עה-עו

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

אתיא הנה הנה לחייב את בתו מאנוסתו
וגם לחייב את כולן שריפה
7

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:

בס"ד

ויקרא פרק יח
בתו מאנוסתו
)י( עֶ ְרוַת בַּ ת בִּ נְ אוֹ בַ ת בִּ ְתּ

תרשימי ביאור לשיטות אביי רבא וכו' סנהדרין עה-עו

א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָתָ ן כִּ י עֶ ְרו ְָת הֵ נָּה:

בת אשתו בין שהיא בתו בין שהיא חורגתו
)יז( עֶ ְרוַת ִא ָשּׁה וּבִ ָתּהּ א ְת ַגלֵּה אֶ ת בַּ ת בְּ נָהּ וְ אֶ ת בַּ ת בִּ ָתּהּ א ִת ַקּח לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָתָ הּ ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה זִ מָּ ה ִהוא:
ויקרא פרק כ
)יד( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ַקּח אֶ ת ִא ָשּׁה וְ אֶ ת ִאמָּ הּ זִ מָּ ה ִהוא בָּ אֵ שׁ יִ ְשׂ ְרפוּ אֹתוֹ וְ אֶ ְתהֶ ן וְ א ִת ְהיֶה זִ מָּ ה בְּ תוֹכְ כֶ ם:
ויקרא פרק יח )אזהרה(
)ו( ִאישׁ ִאישׁ אֶ ל ָכּל ְשׁאֵ ר בְּ ָשׂר ֹו א ִת ְק ְרבוּ לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ה אֲ נִי יְ קֹוָ ק :ס
)ז( עֶ ְרוַ ת אָבִ י וְ עֶ ְרוַ ת ִא ְמּ א ְת ַגלֵּה ִא ְמּ ִהוא א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ תָ הּ :ס
)ח( עֶ ְרוַ ת אֵ שֶׁ ת אָבִ י א ְת ַגלֵּה עֶ ְרוַ ת אָבִ י ִהוא :ס
)ט( עֶ ְרוַ ת אֲ חו ְֹת בַ ת אָבִ י א ֹו בַ ת ִאמֶּ מ ֹול ֶֶדת בַּ יִ ת א ֹו מ ֹול ֶֶדת חוּץ א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ תָ ן :ס
)י( עֶ ְרוַת בַּ ת בִּ נְ אוֹ בַ ת ִבּ ְתּ א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָתָ ן כִּ י עֶ ְרו ְָת הֵ נָּה :ס
)יא( עֶ ְרוַ ת בַּ ת אֵ ֶשׁת אָבִ י מ ֹול ֶֶדת אָבִ י אֲ חו ְֹת ִהוא א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ תָ הּ :ס
)יב( עֶ ְרוַ ת אֲ חוֹת אָבִ י א ְת ַגלֵּה ְשׁאֵ ר אָבִ י ִהוא :ס
)יג( עֶ ְרוַ ת אֲ חוֹת ִא ְמּ א ְת ַגלֵּה כִּ י ְשׁאֵ ר ִא ְמּ ִהוא :ס
)יד( עֶ ְרוַ ת אֲ ִחי אָבִ י א ְת ַגלֵּה אֶ ל ִא ְשׁתּ ֹו א ִת ְק ָרב דּ ָֹד ְת ִהוא :ס
)טו( עֶ ְרוַ ת ַכּלּ ְָת א ְת ַגלֵּה אֵ ֶשׁת בִּ ְנ ִהוא א ְת ַגלֶּה עֶ ְרוָ תָ הּ :ס
אָחי א ְת ַגלֵּה עֶ ְרוַ ת ִ
)טז( עֶ ְרוַ ת אֵ ֶשׁת ִ
אָחי ִהוא :ס

)יז( עֶ ְרוַת ִא ָשּׁה וּבִ ָתּהּ א ְת ַגלֵּה אֶ ת בַּ ת בְּ נָהּ וְ אֶ ת בַּ ת בִּ ָתּהּ א ִת ַקּח לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָתָ הּ ַשׁאֲ ָרה הֵ נָּה זִ מָּ ה ִהוא:
)יח( וְ ִא ָשּׁה אֶ ל אֲ חֹתָ הּ א ִת ָקּח לִ ְצרֹר לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ תָ הּ עָ לֶיהָ בְּ חַ יֶּיהָ :
)יט( וְ אֶ ל ִא ָשּׁה בְּ נ ִַדּת טֻ ְמאָתָ הּ א ִת ְק ַרב לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ תָ הּ:
ית א ִת ֵתּן ְשׁכָבְ ְתּ לְ זָ ַרע לְ טָ ְמאָה בָ הּ:
)כ( וְ אֶ ל אֵ ֶשׁת ע ֲִמ ְ
מּ ֶל וְ א ְתחַ לֵּל אֶ ת ֵשׁם אֱ הֶ י אֲ נִי יְ קֹוָ ק:
וּמזַּ ְר ֲע א ִת ֵתּן לְ הַ עֲבִ יר ַל ֹ
)כא( ִ
)כב( וְ אֶ ת זָ כָ ר א ִת ְשׁ ַכּב ִמ ְשׁכְּ בֵ י ִא ָשּׁה תּוֹעֵ בָ ה ִהוא:
)כג( וּבְ ָכל בְּ הֵ מָ ה א ִת ֵתּן ְשׁכָ בְ ְתּ לְ טָ ְמאָה בָ הּ וְ ִא ָשּׁה א תַ ֲעמֹד לִ פְ נֵי בְ הֵ מָ ה לְ ִרבְ עָ הּ ֶתּבֶ ל הוּא:
ויקרא פרק כ )עונש(
)י( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ נְאַף אֶ ת אֵ ֶשׁת ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ נְאַף אֶ ת אֵ ֶשׁת ֵרעֵ הוּ מוֹת יוּמַ ת הַ נֹּאֵ ף וְ הַ נֹּאָפֶ ת:
יוּמתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
)יא( וְ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר יִ ְשׁכַּ ב אֶ ת אֵ ֶשׁת אָבִ יו עֶ ְרוַ ת אָבִ יו גִּ לָּה מוֹת ְ
יוּמתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ֶתּבֶ ל עָ שׂוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
)יב( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ְשׁ ַכּב אֶ ת ַכּלָּת ֹו מוֹת ְ
)יג( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ְשׁכַּ ב אֶ ת זָ כָ ר ִמ ְשׁכְּ בֵ י ִא ָשּׁה תּוֹעֵ בָ ה עָ שׂוּ ְשׁנֵיהֶ ם מוֹת יוּמָ תוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
)יד( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ַקּח אֶ ת ִא ָשּׁה וְ אֶ ת ִאמָּ הּ זִ מָּ ה ִהוא בָּ אֵ שׁ יִ ְשׂ ְרפוּ אֹתוֹ וְ אֶ ְתהֶ ן וְ א ִת ְהיֶה זִ מָּ ה בְּ תוֹכְ כֶ ם:
)טו( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ֵתּן ְשׁכָבְ תּ ֹו בִּ בְ הֵ מָ ה מוֹת יוּמָ ת וְ אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה ַתּהֲ רֹגוּ:
)טז( וְ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר ִתּ ְק ַרב אֶ ל ָכּל בְּ הֵ מָ ה לְ ִרבְ עָ ה אֹתָ הּ וְ הָ ַרגְ ָתּ אֶ ת הָ ִא ָשּׁה וְ אֶ ת הַ בְּ הֵ מָ ה מוֹת יוּמָ תוּ ְדּמֵ יהֶ ם בָּ ם:
)יז( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ַקּח אֶ ת אֲ חֹת ֹו בַּ ת אָבִ יו א ֹו בַ ת ִאמּ ֹו וְ ָראָה אֶ ת עֶ ְרוָ תָ הּ וְ ִהיא ִת ְראֶ ה אֶ ת עֶ ְרוָ ת ֹו חֶ סֶ ד הוּא וְ נִכְ ְרתוּ לְ עֵ ינֵי בְּ נֵי עַ מָּ ם
עֶ ְרוַ ת אֲ חֹת ֹו גִּ לָּה ֲעוֹנ ֹו יִ ָשּׂא:
)יח( וְ ִאישׁ אֲ שֶׁ ר יִ ְשׁכַּב אֶ ת ִא ָשּׁה ָדּוָ ה וְ גִ לָּה אֶ ת עֶ ְרוָ תָ הּ אֶ ת ְמק ָֹרהּ הֶ ע ֱָרה וְ ִהיא גִּ לְּ תָ ה אֶ ת ְמקוֹר ָדּמֶ יהָ וְ נִכְ ְרתוּ ְשׁנֵיהֶ ם ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ ם:
)יט( וְ עֶ ְרוַ ת אֲ חוֹת ִא ְמּ וַ אֲ חוֹת אָבִ י א ְת ַגלֵּה כִּ י אֶ ת ְשׁאֵ ר ֹו הֶ ע ֱָרה ֲע ֹונָם יִ ָשּׂאוּ:
)כ( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ְשׁכַּ ב אֶ ת דּ ָֹדת ֹו עֶ ְרוַ ת דֹּד ֹו גִּ לָּה חֶ ְטאָם יִ ָשּׂאוּ ע ֲִר ִירים יָמֻ תוּ:
אָחיו גִּ לָּה ע ֲִר ִירים יִ ְהיוּ:
אָחיו נ ִָדּה ִהוא עֶ ְרוַ ת ִ
)כא( וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר יִ ַקּח אֶ ת אֵ ֶשׁת ִ
תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עה עמוד א
מנהני מילי? דתנו רבנן :איש אשר יקח את אשה ואת אמה  -אין לי אלא אשה ואמה,
בת אשה ובת בתה ובת בנה מנין?
נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה מה להלן  -בתה ובת בתה ובת בנה ,אף כאן  -בתה ובת בתה ובת בנה.
מנין לעשות זכרים כנקבות?
נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה ,מה להלן  -זכרים כנקבות ,אף כאן  -זכרים כנקבות.
מנין לעשות למטה כלמעלה?
נאמר כאן זמה ונאמר להלן זמה ,מה להלן  -למטה כלמעלה ,אף כאן  -למטה כלמעלה.
ומה כאן למעלה כלמטה  -אף להלן למעלה כלמטה.
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