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אמהואת  אשהואיש אשר יקח את ) יד,ויקרא כ(

שיטת אביי
משמעות דורשין איכא בינייהו

אמהואת  אשהואיש אשר יקח את ) יד,ויקרא כ(

שיטת רבא
חמותו לאחר מיתה איכא בינייהו

ולא תהיה זמה בתוככם: אתו ואתהן זמה הוא באש ישרפו

ישמעאל' ר
אחת מהןאותו ואת 

ביוני הן היא אחת

עקיבא' ר
שתיהןאותו ואת 

ביאור אתהן בפשטות

:י"רש
רק אסור לאו 

חמותו לאחר מתה אסורא
צריכין שתיהן בחיים לשרפה

חמותו לאחר מתה בשרפה
רק אחת נשארת בחיים' אפי

לשתיהןואם חמותו 
אתיאמדרשה 

:ם"ררמב
אסור לאו וכרת

ולא תהיה זמה בתוככם: אתו ואתהן זמה הוא באש ישרפו

ישמעאל' ר
אחת מהןאותו ואת 

ביוני הן היא אחת

עקיבא' ר
שתיהןאותו ואת 

ביאור אתהן בפשטות

:ואלו הן הנשרפין
הבא על אשה ובתה 

: מתניתין מני
רבי עקיבא היא

)אשה( חמותו
)אמה( ואם חמותו 

בפסוק בהדיאכתובין 

בהדיא כתוב) אמה(חמותו 
אתיאואם חמותו מדרשה 

:ואלו הן הנשרפין
הבא על אשה ובתה 

: מתניתין מני
הבא על אשה  : תני

שנשא בתה
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מאשתו
√בתה 

√בת בתה 
√בת בנה 

מנין לעשות זכרים כנקבות

שארה

מנין לעשות שאר הבא ממנו כשאר הבא ממנה: אמר אביי

מאנוסתו
?בתו 

√בת בתו 
√בת בנו 

שארו

בת בנךערות 
בת בתךאו  

לא תגלה ערותן
: הנהכי ערותך 

י,ויקרא פרק יח
אזהרה מאנוסתו

ובתהערות אשה 
לא תגלה

בת בנהאת 
בת בתהואת 

לא תקח לגלות ערותה
:הוא זמה הנהשארה 

יז,ויקרא פרק יח
אזהרה מאשתו

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

?מנין

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

ואיש אשר יקח
את אשה ואת אמה

זמה הוא באש ישרפו 
אתו ואתהן 

:ולא תהיה זמה בתוככם

יד,ויקרא פרק כ
עונש לחמותו

אתיא זמה זמה
לחייב את ילדי אשתו

עונש שריפה
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מנין לעשות זכרים כנקבות
?אף הוא אם אמו אסורה, אי מה היא אם אמה אסורה

:אמר אביי
אמר קרא אמך היא

משום אמו אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו משום אם אמו

ואנן תנן אם אמו אינה אסורה אלא מדברי סופרים

ערות אביך
וערות אמך 

אמך הואלא תגלה  
לא תגלה ערותה 

ז,ויקרא פרק יח
אזהרה לאמו

:רבא אמר
בין למאן דאמר דון מינה ומינה

ובין למאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה
לא אתיא

מינהדון 
באתרה ואוקי
סקילה=אם אמו

שארושארה
?עונש -אם אמו 

סקילה –אמו 

שריפה -בתו 

דון מינה ומינה
שריפה=אם אמו

שריפה –אם אמה 
 אם חמותו
שריפה –אמה 

 חמותו
שריפה -בתה 

איכא למפרך –שריפה חמורה  דאמרולמאן 
)חמור(שכן אמה בשריפה  - להיאמה ) 1

).קל(שאמו בסקילה  - בהואתאמר     
?אם אמו בשריפה, אמו בסקילה) 2
מה היא לא חלקת בין אמה לאם אמה) 3

.אף הוא לא תחלוק בין אמו לאם אמו    

סקילה חמורה דאמרולמאן 
מה היא לא חלקת בין אמה לאם אמה) 1

.לא תחלוק בין אמו לאם אמו, אף הוא    

למיפרךאיכא  -שריפה חמורה  דאמרלמאן 
)חמור(שכן אמה בשרפה  - להיאמה ) 1 

)קל(שאמו בסקילה  - בהואתאמר       
,מה היא לא חלקתה בין בתה לאם אמה) 2 

.אף הוא לא תחלוק בין בתו לאם אמו      

סקילה חמורה דאמרולמאן 
,מה היא לא חלקתה בין בתה לאם אמה) 1

.אף הוא לא תחלוק בין בתו לאם אמו    
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מנין לעשות זכרים כנקבות
?אף היא כלתה אסורה, אי מה הוא כלתו אסורה

:אמר אביי
אמר קרא אשת בנך היא

משום אשת בנך אתה מחייבו
ואי אתה מחייבו משום אשת בנה

ואנן תנן מותר אדם באשת חורגו 

ערות כלתך לא תגלה
אשת בנך הוא 

: לא תגלה ערותה 

ז,ויקרא פרק יח
אזהרה לכלתו

:רבא אמר
בין למאן דאמר דון מינה ומינה

ובין למאן דאמר דון מינה ואוקי באתרה
לא אתיא

מינהדון 
באתרה ואוקי
שריפה=כלתה

שארה

דון מינה ומינה
סקילה=כלתה

שארו
סקילה –אמו 

סקילה -כלתו 

שריפה -בתו 

שריפה –חמותו 

?עונש – כלתה

שריפה -בתה 

:איכא למיפרך - למאן דאמר סקילה חמורה
)חמור(שכן אמו בסקילה  -מה להוא ) 1

).קל(שאמה בשרפה  -תאמר בהיא       
?בתה בשרפה וכלתה בסקילה) 2

.דבתו בשרפה וכלתו בסקילה, הוא יוכיח    
מה הוא לא חלקת בין אמו לכלתו) 2

.אף היא לא תחלוק בין אמה לכלתה    

ולמאן דאמר שרפה חמורה
מה הוא לא חלקת בין אמו לכלתו) 1

.אף היא לא תחלוק בין אמה לכלתה    

:איכא למיפרך - למאן דאמר סקילה חמורה
)חמור(שכן אמו בסקילה  -מה להוא ) 1

).קל(שאמה בשרפה  -תאמר בהיא     
מה הוא חלקת בין בתו לכלתו) 2

.אף היא תחלוק בין בתה לכלתה    

ולמאן דאמר שרפה חמורה
מה הוא חלקת בין בתו לכלתו) 1

.אף היא תחלוק בין בתה לכלתה    
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מנין לעשות למטה כלמעלה
ולמעלה כלמטה

):תיפוך( אבייאמר 
מאשתולמעלהמנין לעשות שלשה דורות   

למטה מאשתוכשלשה דורות   

)2(ובתה  )1( אשהערות 
לא תגלה

)3(בת בנה את 
)3(בת בתה ואת 

לא תקח לגלות ערותה
:הוא זמהשארה הנה 

יז,יחויקרא פרק 
אזהרה מאשתו

ואיש אשר יקח
)2( אמהואת  )1( אשהאת 
הוא באש ישרפוזמה  

אתו ואתהן 
:ולא תהיה זמה בתוככם

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

?אם חמותו 
√חמותו 
אשתו
√בתה 

√בת בתה בת בנה 

1
2
3

3
2
1 דורות' ג

למטה

דורות' ג
למעלה

?מנין )3(עונש לאם חמותו 
זמה זמה אתיא

ף 
א

רה
זה
בא

 
מי
נ

 
ה 
ש
ע

תו 
ש
מא

ה 
על
למ

טה
למ
כ

 
תו
ש
מא

ומה 
ש
בעונ

 
שה 

ע
שתו 

למטה מא
כלמעלה
 

שתו
מא

)2(ובתה  )1( אשהערות 
לא תגלה

)3(בת בנה את 
)3(בת בתה ואת 

לא תקח לגלות ערותה
:הוא זמהשארה הנה 

יז,ויקרא פרק יח
אזהרה מאשתו

ואיש אשר יקח
)2( אמהואת  )1( אשהאת 
זמה הוא באש ישרפו 

אתו ואתהן 
:ולא תהיה זמה בתוככם

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

?אם חמותו 
√חמותו 
אשתו
√בתה 

√בת בתה בת בנה 

1
2
3

3
2
1 דורות' ג

למטה

דורות' ג
למעלה

מאשתו עשהלמעלה אף 
חמותו כחמותו אם  כלמטהלמעלה 

:אבייפ "הברייתא ע
,זמהונאמר להלן  זמהכאן נאמר  ?)כבת בתה –דורות ' ג( כלמטה) אם חמותו –דורות ' ג(מנין לעשות למעלה 

).אם חמותו כחמותו( כלמטהלמעלה  –) חמותו(כאן אף , )בת בתה כבתה( כלמעלהלמטה  -) בתה(מה להלן 
).חמותו ואם חמותו כבתה לאזהרה( כלמטהלהלן למעלה אף  –) בתה ובת בתה כחמותו לעונש( כלמעלהלמטה ומה כאן 

מה למטה מאשתו עשה הכתוב
בתה כבתה בת  כלמעלהלמטה 
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מנין לעשות למטה כלמעלה
ולמעלה כלמטה

):תיפוךלעולם לא (אמר רב אשי 
באסור)קל(מנין לעשות למטה 

באסור) חמור( כלמעלה

)למעלה(ובתה ערות אשה 
לא תגלה

)למטה(בת בנה את 
)למטה(בת בתה ואת 

לא תקח לגלות ערותה
:הוא זמהשארה הנה 

יז,ויקרא פרק יח
אזהרה מאשתו

ואיש אשר יקח
)2( אמהואת  )1( אשהאת 
הוא באש ישרפוזמה  

אתו ואתהן 
:ולא תהיה זמה בתוככם

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

?אם חמותו 
√חמותו 
אשתו
√בתה 

√בת בתה בת בנה 
למעלה
למטה

למטה
למעלה

מה לעיל עשה
)בת בתה ובת בנה(למטה 

)בתה( כלמעלה

ף 
א

רה
זה
בא

 
מי
נ

 
ה 
על
למ

ה 
ש
ע

תו 
ש
מא

טה
למ
כ

 
תו
ש
מא

ומה 
ש
בעונ

 
שה 

ע
שתו 

למטה מא
כלמעלה
 

שתו
מא

)2(ובתה  )1( אשהערות 
לא תגלה

)3(בת בנה את 
)3(בת בתה ואת 

לא תקח לגלות ערותה
:הוא זמהשארה הנה 

יז,ויקרא פרק יח
אזהרה מאשתו

ואיש אשר יקח
)2( אמהואת  )1( אשהאת 
זמה הוא באש ישרפו 

אתו ואתהן 
:ולא תהיה זמה בתוככם

ויקרא פרק כ,יד
עונש לחמותו

?אם חמותו 
√חמותו 
אשתו
√בתה 

√בת בתה בת בנה 

1
2
3

3
2
1 דורות' ג

למטה

דורות' ג
למעלה

אף כאן עשה
)חמותואם (למטה 

)חמותו( כלמעלה
:פ רב אשי"הברייתא ע

,זמהונאמר להלן  זמהכאן נאמר ? )חמותו -איסור חמור ( כלמעלה) אם חמותו –איסור קל ( מנין לעשות למטה
).אם חמותו הקלה כחמותו החמורה( כלמעלהלמטה  –) חמותו( כאןאף , )בת בתה הקלה כבתה החמורה( כלמעלהלמטה  -) בתה(מה להלן 
).חמותו ואם חמותו כבתה לאזהרה( כלמטהלהלן למעלה אף  –) בתה ובת בתה כחמותו לעונש( כלמעלהלמטה ומה כאן 
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בתו מאנוסתו
?מניין

:אביי
קל וחומר

על בת בתו ענוש
? על בתו לא כל שכן

:אמר רבא
אמר לי רב יצחק בר אבודימי 

,אתיא הנה הנה
אתיא זמה זמה  

:אבוה דרבי אבין
שלא למדנו לבתו מאנוסתו

הוצרך הכתוב לומר
כהן אישובת 

בת בנךערות 
בת בתךאו  

לא תגלה ערותן
: כי ערותך הנה

י,ויקרא פרק יח
אזהרה מאנוסתו

מאשתו
√בתה 

√בת בתה 
√בת בנה 

שארה
מאנוסתו

?בתו 
√בת בתו 
√בת בנו 

שארו

בת בנךערות 
בת בתךאו  

לא תגלה ערותן
: הנהכי ערותך 

י,ויקרא פרק יח
אזהרה מאנוסתו

ובתהערות אשה 
לא תגלה

בת בנהאת 
בת בתהואת 

לא תקח לגלות ערותה
:הוא זמה הנהשארה 

יז,ויקרא פרק יח
אזהרה מאשתו

?מנין

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

דהוה ליה למימר ובת כהן
לומר לך אישוכתוב  

שאינה בת אשתו בת איש מאנוסתו 
כי תחל לזנות את אביה 

.בשריפה -כלומר שזנתה מאביה  

לאביי ורבא
מהיכא דנפקא להו עונש

מהתם נפקא להו אזהרה 

לדתני אבוה דרבי אביןאזהרה 
אמר קרא: אמר רבי אילעא

אל תחלל את בתך להזנותה
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  ויקרא פרק יח 
  בתו מאנוסתו

א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְת  (י)   : ֵהָּנהֶעְרַות ַּבת ִּבְנ אוֹ ַבת ִּבְּת 
  

  בת אשתו בין שהיא בתו בין שהיא חורגתו
א ִתַּקח ְלַגּלוֹת ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה  (יז) א ְתַגֵּלה ֶאת ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה    :ִהוא ִזָּמה ֵהָּנהֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה 

  

  ק כ ויקרא פר
א ִתְהֶיה ִזָּמה ְּבתוְֹכֶכם ִזָּמהְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמּה  (יד)   :ִהוא ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ֹאתוֹ ְוֶאְתֶהן ְו

  
  (אזהרה)ויקרא פרק יח 

א ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה ֲאִני ְיֹקָוק:  (ו)   סִאיׁש ִאיׁש ֶאל ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו 
א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:  ֶעְרַות (ז) א ְתַגֵּלה ִאְּמ ִהוא    סָאִבי ְוֶעְרַות ִאְּמ 
א ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִבי ִהוא:  (ח)   סֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִבי 
א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן:  (ט)   סֶעְרַות ֲאחֹוְת ַבת ָאִבי אֹו ַבת ִאֶּמ מֹוֶלֶדת ַּבִית אֹו מֹוֶלֶדת חּוץ 
א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתן ִּכי ֶעְרָוְת  )(י   ס: ֵהָּנהֶעְרַות ַּבת ִּבְנ אוֹ ַבת ִּבְּת 

א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:  (יא)   סֶעְרַות ַּבת ֵאֶׁשת ָאִבי מֹוֶלֶדת ָאִבי ֲאחֹוְת ִהוא 
א ְתַגֵּלה ְׁשֵאר ָאִבי ִהוא:  (יב)   סֶעְרַות ֲאחֹות ָאִבי 
א ְתַגֵּלה ִּכי ְׁשֵאר ִאְּמ ִהוא: ֶעְרוַ  (יג)   סת ֲאחֹות ִאְּמ 
א ִתְקָרב ֹּדָדְת ִהוא:  (יד) א ְתַגֵּלה ֶאל ִאְׁשּתֹו    סֶעְרַות ֲאִחי ָאִבי 
א ְתַגֶּלה ֶעְרָוָתּה:  (טו) א ְתַגֵּלה ֵאֶׁשת ִּבְנ ִהוא    סֶעְרַות ַּכָּלְת 
  סא ְתַגֵּלה ֶעְרַות ָאִחי ִהוא: ֶעְרַות ֵאֶׁשת ָאִחי  (טז)
א ִתַּקח ְלַגּלוֹת ֶעְרָוָתּה ַׁשֲאָרה  (יז) א ְתַגֵּלה ֶאת ַּבת ְּבָנּה ְוֶאת ַּבת ִּבָּתּה    :ִהוא ִזָּמה ֵהָּנהֶעְרַות ִאָּׁשה ּוִבָּתּה 
א ִתָּקח ִלְצֹרר ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה ָעֶליָה ּבְ  (יח)   ַחֶּייָה:ְוִאָּׁשה ֶאל ֲאֹחָתּה 
א ִתְקַרב ְלַגּלֹות ֶעְרָוָתּה: (יט)   ְוֶאל ִאָּׁשה ְּבִנַּדת ֻטְמָאָתּה 
א ִתֵּתן ְׁשָכְבְּת ְלָזַרע ְלָטְמָאה ָבּה: (כ)   ְוֶאל ֵאֶׁשת ֲעִמיְת 

ֶהי ֲאִני ְיֹקוָ  (כא) א ְתַחֵּלל ֶאת ֵׁשם ֱא א ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלֹּמֶל ְו   ק:ּוִמַּזְרֲע 
א ִתְׁשַּכב ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ִהוא: (כב)   ְוֶאת ָזָכר 
א ַתֲעֹמד ִלְפֵני ְבֵהָמה ְלִרְבָעּה ֶּתֶבל הּוא: (כג) א ִתֵּתן ְׁשָכְבְּת ְלָטְמָאה ָבּה ְוִאָּׁשה    ּוְבָכל ְּבֵהָמה 

  
  (עונש)ויקרא פרק כ 

  ר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו מֹות יּוַמת ַהֹּנֵאף ְוַהֹּנָאֶפת:ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְנַאף ֶאת ֵאֶׁשת ִאיׁש ֲאׁשֶ  (י)
  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֵאֶׁשת ָאִביו ֶעְרַות ָאִביו ִּגָּלה מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ְּדֵמיֶהם ָּבם: (יא)
  ְּדֵמיֶהם ָּבם: ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ַּכָּלתֹו מֹות יּוְמתּו ְׁשֵניֶהם ֶּתֶבל ָעׂשּו (יב)
  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ָזָכר ִמְׁשְּכֵבי ִאָּׁשה ּתֹוֵעָבה ָעׂשּו ְׁשֵניֶהם מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיֶהם ָּבם: (יג)
א ִתְהֶיה  ִזָּמהְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ִאָּׁשה ְוֶאת ִאָּמּה  (יד)   :ְּבתוְֹכֶכם ִזָּמהִהוא ָּבֵאׁש ִיְׂשְרפּו ֹאתוֹ ְוֶאְתֶהן ְו
  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיֵּתן ְׁשָכְבּתֹו ִּבְבֵהָמה מֹות יּוָמת ְוֶאת ַהְּבֵהָמה ַּתֲהֹרגּו: (טו)
  ם ָּבם:ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ִּתְקַרב ֶאל ָּכל ְּבֵהָמה ְלִרְבָעה ֹאָתּה ְוָהַרְגָּת ֶאת ָהִאָּׁשה ְוֶאת ַהְּבֵהָמה מֹות יּוָמתּו ְּדֵמיהֶ  (טז)
ּו ְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאֹחתֹו ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ְוִנְכְרתְוִאיׁש  (יז)

  ֶעְרַות ֲאֹחתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיָּׂשא:
  ְרָוָתּה ֶאת ְמֹקָרּה ֶהֱעָרה ְוִהיא ִּגְּלָתה ֶאת ְמקֹור ָּדֶמיָה ְוִנְכְרתּו ְׁשֵניֶהם ִמֶּקֶרב ַעָּמם:ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ִאָּׁשה ָּדָוה ְוִגָּלה ֶאת עֶ  (יח)
א ְתַגֵּלה ִּכי ֶאת ְׁשֵארֹו ֶהֱעָרה ֲעֹוָנם ִיָּׂשאּו: (יט)   ְוֶעְרַות ֲאחֹות ִאְּמ ַוֲאחֹות ָאִבי 
  ַות ֹּדדֹו ִּגָּלה ֶחְטָאם ִיָּׂשאּו ֲעִריִרים ָיֻמתּו:ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְׁשַּכב ֶאת ֹּדָדתֹו ֶעְר  (כ)

  ְוִאיׁש ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֵאֶׁשת ָאִחיו ִנָּדה ִהוא ֶעְרַות ָאִחיו ִּגָּלה ֲעִריִרים ִיְהיּו: (כא)
  

  תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף עה עמוד א 
  אין לי אלא אשה ואמה, -מנהני מילי? דתנו רבנן: איש אשר יקח את אשה ואת אמה 

  
  בת אשה ובת בתה ובת בנה מנין? 

  בתה ובת בתה ובת בנה. -בתה ובת בתה ובת בנה, אף כאן  -מה להלן  זמהונאמר להלן  זמהנאמר כאן 
  

  ?כרים כנקבותמנין לעשות ז
  זכרים כנקבות. -זכרים כנקבות, אף כאן  -, מה להלן זמהונאמר להלן  זמהנאמר כאן 

  
  ?מנין לעשות למטה כלמעלה

  למטה כלמעלה. -למטה כלמעלה, אף כאן  -, מה להלן זמהונאמר להלן  זמהנאמר כאן 
  אף להלן למעלה כלמטה. -לה כלמטה ומה כאן למע




