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נא.
היא בשריפה ואין בועלה בשריפה. (ויקרא כ"א) היא בשריפה ואין זוממיה בשריפה.▀◊

את אביה בשריפה ואת חמיה בסקילה.רבי אליעזר:▀◊נא.

יכול אפילו חיללה שבת.אמר מר:▀>נא.

חיללה שבת ־ בת סקילה היאִ ¿נא.

הא מני רבי שמעון היארבא:!◊נא.

שריפה חמורה.דאמר:[רבי שמעון]▀!◊נא.

!◊נא.
סלקא דעתך אמינא: הואיל ואחמיר בהו רחמנא בכהני, דרבי בהו מצות יתירות ־ תידון בשריפה, קא 

משמע לן.

מאי שנא מיניה דידיה?¿נא.

!נא.
סלקא דעתך אמינא: איהו דאישתריא ליה שבת לגבי עבודה, היא כיון דלא אשתריא שבת לגבה ־ אימא 

תידון בשריפה, קא משמע לן.

יכול אפילו פנויה¿◊>נא.

הא לזנות כתיבִ ¿נא.

כדרבי אלעזר!נא.

פנוי הבא על הפנויה שלא לשום אישות עשאה זונה.דאמר:[רבי אלעזר]▀!◊נא.

או אינו אומר אביה אלא להוציא את כל אדם¿>נא.

אלא מאי ניהו ־ שזינתה מאביה, מאי איריא בת כהן? אפילו בת ישראל נמיִ ¿◊נא.

▀¿◊נא.
דאמר רבא, אמר לי רב 

יצחק בר אבודימי:
אתיא הנה הנה, אתיא זמה זמהִ 

!◊נא.
איצטריך, סלקא דעתך אמינא: קרא לאפוקי מדרבא, מדגלי רחמנא בבת כהן ולא בבת ישראל ־ קא 

משמע לן.

▀◊>נא.
בת כהן, אין לי אלא שניסת לכהן, ניסת ללוי, לישראל, ולכותי, ולחלל, לנתין, ולממזר, מניין? תלמוד 

לומר בת איש כהן ־ אף על פי שאינה כהנת.

משום דאינסבא להו להני לאו בת כהן היא?¿נא.

ותו: מידי כהנת לכהן כתיב?¿נא.

!◊נא.
סלקא דעתך אמינא (ויקרא כ"א) כי תחל לזנות ־ אמר רחמנא, הני מילי ־ היכא דקא מתחלא השתא, 

אבל הא, כיון דקא מתחלא וקיימא מעיקרא

(ויקרא כ"ב) ובת כהן כי תהיה לאיש זר, כיון שנבעלה לפסול לה ־ פסלהדאמר מר:▀!נא.

!◊נא.
ללוי וישראל נמי (ויקרא כ"ב) ושבה אל בית אביה כנעוריה, מכלל דכי איתיה גביה ־ לא אכלה, אימא 

לא תידון בשריפה ־ קא משמע לן.

ודלא כרבי מאיר.▀◊נא.

דתניא:[רבי מאיר]♦▀▀◊נא.
בת כהן שניסת לישראל ואכלה תרומה ־ משלמת את הקרן ואינה משלמת את החומש, ומיתתה 

בשריפה. ניסת לאחד מן הפסולין ־ משלמת קרן וחומש, ומיתתה בחנק, דברי רבי מאיר.

זו וזו משלמות קרן ולא חומש, ומיתתן בשריפה.חכמים:♦▀▀◊נא.

את אביה בשריפה, ואת חמיה בסקילה.רבי אליעזר:▀◊>נא.

מאי את אביה ואת חמיה?^נא.

אילימא את אביה ־ מאביה, ואת חמיה ־ מחמיה!נא.

מאי איריא בת כהן? אפילו בת ישראל נמי, בתו בשריפה וכלתו בסקילהִ ¿נא.
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אלא: את אביה ־ ברשות אביה, ואת חמיה ־ ברשות חמיה.!◊נא.

כמאן?^◊נא.

אי כרבנן!נא.

נשואה יצאת לשריפה, ולא ארוסה.האמרי:[רבנן]▀¿◊נא.

אי כרבי שמעון!נא.

אחת ארוסה ואחת נשואה בשריפה.האמר:[רבי שמעון]▀¿◊נא.

ואי כרבי ישמעאל!נא.

ארוסה יצאת לשריפה ולא נשואההאמר:[רבי ישמעאל]▀¿◊נא.

את חמיה חנק הואִ ¿נא.

!◊נא.
שלח רבין משמיה דרבי 

יוסי ברבי חנינא:
כך היא הצעה של משנה: לעולם כרבנן, והכי קאמר:

▀!◊נא.
כל שהוא למטה ממיתת אביה, ומאי ניהו ־ נשואה בת ישראל, דאילו נשואה בת ישראל בחנק ־ הכא 

במיתת אביה, בשריפה.

▀!◊נא.
כל שהיא למעלה ממיתת אביה, ומאי ניהו ־ ארוסה בת ישראל, דאילו ארוסה בת ישראל בעלמא 

בסקילה ־ הכא במיתת חמיה, בסקילה.

מידי למעלה למטה קתני?מתקיף לה רבי ירמיה:¿נא.

נא:
לעולם כרבי ישמעאל. והכי קאמר:אלא אמר רבי ירמיה:!◊

את אביה ־ ברשות אביה, בשריפה.▀!◊נא:

ואת חמיה ־ מחמיה, בסקילה, וכל אדם ־ בחנק.▀!◊נא:

מאי שנא? או אידי ואידי ממש, או אידי ואידי רשות.רבא:¿נא:

אלא אמר רבא:!◊נא:
לעולם כרבי שמעון, וקסבר רבי אליעזר: נשואה כארוסה. מה ארוסה ־ חד דרגא מסקינן לה, מסקילה 

לשריפה. אף נשואה ־ חד דרגא מסקינן לה, מחנק לסקילה.

הא אידי ואידי רבי שמעון בשריפה קאמרִ מתקיף לה רבי חנינא:¿נא:

אלא אמר רבינא:!◊נא:
לעולם כרבנן, ואיפוךֹ את אביה ־ בסקילה, ואת חמיה ־ בשריפה. והאי דקאמר את אביה ־ סירכא 

בעלמא נקט.

▀◊נא:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה אמר רב:
הלכה כדשלח רבין משמיה דרבי יוסי ברבי חנינא.

הלכתא למשיחא?רב יוסף:¿נא:

אמר ליה אביי:¿נא:
אלא מעתה, שחיטת קדשים לא ליתני־ הלכתא למשיחִא אלא ־ דרוש וקבל שכר, הכא נמי ־ דרוש 

וקבל שכר.

הכי קאמרי: הלכתא למה לי? סוגיא דשמעתא הלכה קאמר.¿◊נא:

מאי רבי ישמעאל^◊נא:

דתניא:!▀◊נא:

(ויקרא כ"א) ובת איש כהן כי תחל לזנות ־ בנערה והיא ארוסה הכתוב מדבר. אתה אומר בנערה והיא 

ארוסה, או אינו אלא אפילו נשואה? תלמוד לומר (ויקרא כ') איש אשר ינאף את אשת רעהו מות יומת 

הנאף והנאפת, הכל היו בכלל הנואף והנואפת ־ הוציא הכתוב בת ישראל בסקילה, ובת כהן בשריפה. 

מה כשהוציא הכתוב את בת ישראל לסקילה ־ ארוסה ולא נשואה, אף כשהוציא הכתוב בת כהן 

לשריפה ־ ארוסה ולא נשואה.

זוממיה ובועלה בכלל (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם וגו'.▀◊>נא:

בועלה מאי כאשר זמם איכא?¿נא:
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[רבי ישמעאל]!◊נא:
אלא: זוממיה בכלל מיתת בועלה, משום שנאמר ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו ולא לאחותו, 

דברי רבי ישמעאל.

רבי עקיבא:▀◊נא:
אחת ארוסה ואחת נשואה יצאת לשריפה. יכול אפילו פנויה ־ נאמר כאן אביה ונאמר להלן אביה. מה 

להלן ־ זנות עם זיקת הבעל, אף כאן ־ זנות עם זיקת הבעל.

אי מה להלן נערה והיא ארוסה ־ אף כאן נערה והיא ארוסהִ אמר ליה רבי ישמעאל:¿נא:

ישמעאל אחי (ויקרא כ"א) בת ובת אני דורש.אמר ליה רבי עקיבא:!◊נא:

אמר ליה:[רבי ישמעאל]¿◊נא:
וכי מפני שאתה דורש בת ובת נוציא זו לשריפה? אם משמע להביא את הנשואה ־ הביא את הפנויה, 

ואם משמע להוציא את הפנויה ־ הוציא את הנשואה.

אהני גזירה שוה למעוטי פנויה, ואהני בת ובת לרבות את הנשואה.ורבי עקיבא:!◊נא:

מדקאמר ליה בת ובת שמע מינה הדר ביה מגזירה שוה.ורבי ישמעאל סבר:▀נא:

ורבי ישמעאל, האי בת ובת מאי דריש ביה?¿◊נא:

מיבעי ליה לכדתני אבוהי דשמואל בר אבין:[רבי ישמעאל]!◊נא:

▀!◊נא:
[דתני אבוהי דשמואל בר 

אבין]

לפי שמצינו שחלק הכתוב בזכרים בין תמימים לבעלי מומין, יכול נחלוק בבנותיהן ־ תלמוד לומר בת 

ובת.

ורבי עקיבא¿נא:

(ויקרא כ"א) מוהם מקריבם והיו קדש, נפקא.[רבי עקיבא]!◊נא:

ורבי ישמעאל¿נא:

אי מההיא ־ הוה אמינא: הני מילי אינהו, אבל בנותיהן ־ לא, קא משמע לן.[רבי ישמעאל]!◊נא:

ורבי ישמעאל, האי (ויקרא כ"א) אביה היא מחללת, מאי דריש ביה?¿נא:
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