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 "בתו עיקר איסורא מדרשא"
 

 
 הנה הנה אתיא זמה זמהאתיא  :צחק בר אבדימיאמר רבא אמר לי רב י

 
 

תֶעְרו   ת-ת ב  ְנָך אֹו ב  ְתָך לֹא ְתג ֶלה -בִּ בִּ
 ֵהנָּה י ֶעְרָוְתךָ כִּ   ֶעְרָוָתן

 
הֶעְרו ת אִּ  ָתּה לֹא ְתג לֵּ ְבָנּה -תב  -ֶאת ָשה ּובִּ

ת-ְוֶאת ָתּה-ב  א  לֹ בִּ ח ְלג לֹות ֶעְרָוָתּה ש  ק  ָרה א תִּ
ה ֵהנָּה וא ִזמָּ  הִּ

 
יש ֶשר יִּ  ְואִּ ח ֶאתא  ָשה ְוֶאת-ק  ָמּה -אִּ האִּ  ִזמָּ

ְשְרפּו אֹתֹו ְוֶאְתֶהן ְולֹא ש יִּ וא ָבאֵּ ָמה-הִּ ְהֶיה זִּ  תִּ
 ְבתֹוְכֶכם

 

. לאיסורא אתיא זמה זמה לשריפה דבתו מאשתו וכן בת בתו ובת בנו אתיא הנה הנה 
ילפא מערות אשה ובתה לא תגלה והרי בתו מאשתו בכלל בת אשתו אבל בתו מאנוסתו 

ולשון אישות דעל ידי קידושין משמע וגלי רחמנא בבת  לא משתמעא דכתיב ערות אשה
בתו ובת בנו מאנוסתו בהאי קרא ערות בת בנך או בת בתך והכא לשון אישות לא כתיב 
ואכתי בתו לא כתיב הכא וילפינן בג''ש כתיב הכא בקרא דאנוסה כי ערותך הנה וכתיב 

  ו כבת בתו:בקרא אחרינא דאישות שארה הנה מה התם בתו כבת בתו אף כאן בת
 

. לשריפה כתיב הכא בבתו מאשתו זמה היא וכתיב בשריפה זמה היא אתיא זמה זמה
באש ישרפו מה להלן שריפה אף כאן שריפה ובתו מאנוסתו הא ילפינן מהנה הנה מבת 

 )רש"י(                                                                                                                               אשתו:
 

 
 
 

 "תנא קורבי קורבי נקט"
 

 דקרובי עצמו  -תנא בתו ובת בתו ובת בנו   בתו ובת בתו ובת בנו  1

  בת אשתו ובת בנה ובת בתה  2
 ואיידי דתנא שלשה דורות למטה דידיה 

 תנא נמי שלשה דורות למטה דידה 

  חמותו ואם חמותו ואם חמיו  3
 א שלשה דורות למטה דידה ואיידי דתנ

 תנא שלשה דורות למעלה דידה 

 דקרובי עצמו  -ותנא אחותו ואחות אמו   אחותו מאמו ואחות אמו  4

  ואחות אשתו  5
 ואיידי דאיירי באיסור אחוה

 תנא אחות אשתו 

6 

 ואשת אחיו מאמו

 ואשת אחיו שלא היה בעולמו 

 וכלתו

 

 

חיו שלא ובדין הוא דליקדמה לכלתו מקמי אשת א
דלא  2(1ומקמי אשת אחיו מאמו)רש"י: היה בעולמו 

 משום קורבא הוא דאסירא 

אלא איידי דאיירי באיסור אחוה תנא אשת אחיו 
 שלא היה בעולמו והדר תנא כלתו

 
 
 רמב"ן וריטב"א חולקים  על רש"י, ע"ש. 1

 

דתרוייהו לאו קרובי עצמו נינהו אלא .  תוס': צי למינקט קורביוהוה ליה למנקט חומרי כיון דלא מ משום דכלתו חמירא טפי מנייהורש"י:  2
 .ע''י קידושין וכלתו שהיא אשת בנו קרובה מנייהו טפי
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