
  לחכתובות 
כופרתקחוולא )ה"ל במדבר( ׁ ׁ ׁ  הפסוק

  רוצח לנפש
 כופר תקחו לא )ה"ל במדבר(

  מקלטו עיר אל לנוס
 מיניה ממונא תשקול לא  הדרשה

  מקטלא ותפטריה
 מיניה ממונא תשקול לא

  גלות מן ותפטריה
 דחמיר משום, מזיד אשמעינן דאי  למה צריך את שניהם

 חמיר דלא שוגג אבל, איסוריה
  לא אימא - איסוריה

 דליכא משום, שוגג אשמעינן ואי
 דאיכא מזיד אבל, נשמה איבוד
  לא אימא - נשמה איבוד

  
  ?מה דורשים ממנו  הפסוק

  וממוןבמיתה  –קים ליה   'וכויענש ענוש אסון יהיהולא

  )מאיר מיתה ומלקות' לר(קים ליה במלקות וממון   רשעתוכדי

  במזיד - מקטלא ותפטריה מיניה ממונא תשקול לא  רוצחלנפש כופר תקחוולא

עיראל לנוס כופר תקחולא
  מקלטו

  שוגגב - מקטלא ותפטריה מיניה ממונא תשקול לא

  הצואר מן שהוא בסייף למומתים מקרבךהנקי הדם תבערואתה

לאהאדםמן יחרם אשר חרםכל
  יפדה

  עקביא בן חנניא לרבי  חכמים

 ליהרג ליוצא
 ערכו אחד ואמר
 אמר שלא, עלי
    .כלום
 קודם אף יכול

? כן דינו שנגמר
  האדם מן: ל"ת

אין נותנים ממון להתכפר במיתות קלות : 1הבנה 
  או חמורות שמיתתן בידי שמיים

צריך היה לחדש למיתות : הסבר רמי בר חמא
  ניתנה לכפרהדרך ירידה ששגגתן 

לאחר דחיית דבבריו ( רמי בר חמא: 2הבנה 
 אמינא ד"ס -  קים ליה בדרבה מיניה :)הראשונים

 היכא אבל, בה והרגו עינו את דסימא היכא מ"ה
 נישקול אימא -  אחר בדבר והרגו עינו את דסימא
  מיניה ממונא
 הואיל אמינא ד"ס, איצטריך: אשי רב: 3הבנה 
 גב על אף, בקנס תורה שחידשה הוא וחידוש

  . ל"קמ, משלם -  דמיקטיל
  

 חרם כל האי, קצובין שדמיו מפני, נערך: דאמר, עקביא בן חנניא ולרבי: כל חרםל קושי על הדרשה ש
  ? ליה עביד מאי

 בידי למומתים שמצינו לפי: אומר ברוקה בן יוחנן' ר של בנו ישמעאל רבי; לכדתניא ליה מיבעי :1 תירוץ
 :ל"ת? כן אדם בידי אף יכול, עליו יושת כופר אם )א"כ שמות(: שנאמר, להן ומתכפר ממון שנותנין שמים

 שניתנה קלות מיתות, לכפרה שגגתן ניתנה שלא חמורות מיתות אלא לי ואין; יפדה לא האדם מן חרם
  . חרם כל :ל"ת? מנין, לכפרה שגגתן

? ותיפטריה מיניה ממונא תשקול לא: מינה שמעת כופר תקחו לאמ ממילא ולא: קושי על התירוץ    
  ? ל"ל חרם כל    
    ניתנה שלא, עלייה דרך דהרגו היכא מילי הני אמינא ד"ס, איצטריך: חמא בר רמי אמר :תירוץ    
  , וניפטריה מיניה ממונא נישקול אימא - לכפרה שגגתו דניתנה ירידה דרך הרגו אבל, לכפרה שגגתו    
  . ל"קמ    
 ומכה אדם מכה: חזקיה דבי דתנא! נפקא חזקיה דבי מדתנא הא: רבא ל"א: על התירוץ קושי      
     דרך בין, מתכוין לשאין מתכוין בין, למזיד שוגג בין בו חלקת לא -  בהמה מכה מה, בהמה      
     שוגג בין בו תחלוק לא -  אדם מכה אף, ממון לחייבו אלא ממון לפוטרו, עלייה לדרך ירידה      
  ! ממון לפוטרו אלא ממון לחייבו, עליה לדרך ירידה דרך בין, מתכוין לשאין מתכוין בין, למזיד      

 אבל, בה והרגו עינו את דסימא היכא מ"ה אמינא ד"ס ,איצטריך: חמא בר רמי אמר אלא: 2תירוץ 
  . מיניה ממונא נישקול אימא - אחר בדבר והרגו עינו את דסימא היכא

 תחת עין )א"כ שמות(: חזקיה דבי דתנא! נפקא חזקיה דבי תנא מאידך נמי הא: רבא ל"א :קושי    
   !עין תחת ונפש עין ולא -  עין    

 על אף, בקנס תורה שחידשה הוא וחידוש הואיל אמינא ד"ס, איצטריך: אשי רב אמר אלא :3תירוץ 
  . ל"קמ, משלם - דמיקטיל גב

  , משלם - דמיקטיל גב על אף, בקנס תורה שחידשה הוא חידוש: דאמר, ולרבה: על התירוץ קושי    
  ? ליה עביד מאי חרם כל האי    
 . עקביא בן חנניא' דר קמא כתנא לה סבר :תירוץ    



 
    ונתגרשה שנתארסה נערה
  עקיבא' ר  הגלילי יוסי רבי
  לעצמה וקנסה קנס לה יש  קנס לה אין

  , אורשהלא אשר )ב"כ דברים(
  קנס לה אין -  אורסה הא

  לעצמה – אורסה הא, לאביה - אורשהלאאשר
   

  
  כב פרק דברים

 :ְוִנְמָצאּו ִעָּמּה ְוָׁשַכב ּוְתָפָׂשּה ֹאָרָׂשה א ֲאֶׁשר ְבתּוָלה ַנֲעָר  ִאיׁש ִיְמָצא ִּכי) כח(
 ָּכל ַׁשְּלָחּה יּוַכל א ִעָּנּה ֲאֶׁשר ַּתַחת ְלִאָּׁשה ִתְהֶיה ְולוֹ  ָּכֶסף ֲחִמִּׁשים ַהַּנֲעָר  ַלֲאִבי ּהִעּמָ  ַהֹּׁשֵכב ָהִאיׁש ְוָנַתן) כט(

   :ָיָמיו
  כב פרק שמות

 :ְלִאָּׁשה ּלוֹ  ִיְמָהֶרָּנה ָמֹהר ִעָּמּה ְוָׁשַכב ֹאָרָׂשה א ֲאֶׁשר ְּבתּוָלה ִאיׁש ְיַפֶּתה ְוִכי) טו(
ת ְּכֹמַהר ִיְׁשֹקל ֶּכֶסף לוֹ  ְלִתָּתּה ָאִביהָ  ְיָמֵאן ָמֵאן ִאם) טז(   : ַהְּבתּו
  

  !דלעצמה נ"ה, בעולה ולא -  בתולה! דלעצמה נ"ה, בוגרת ולא -  נערה מעתה אלא :עקיבא' על ר קושי
  !לגמרי נמי הכא, לגמרי אלא
 שנתארסה לנערה פרט -  אורשה לא אשר: לכדתניא ליה מיבעי אורשה לא האי, ע"ר לך אמר: תירוץ

 הואיל: נותן והדין, לאביה וקנסה קנס לה יש: אומר ע"ר; הגלילי יוסי' ר דברי, קנס לה שאין ונתגרשה
 -  ונתגרשה שנתארסה פי על אף קידושיה כסף מה, קנסה בכסף זכאי ואביה קידושיה בכסף זכאי ואביה
   !לאביה -  ונתגרשה שנתארסה פי על אף קנסה כסף אף, לאביה

  ? אורשה לא אשר ל"ת מה, כ"א: דחייה    
   )ב"כ שמות( להלן ונאמר, אורשה לא אשר כאן נאמר, ש"ג הימנו ולדון לו להקיש, מופנה :תירוץ    
  . שקלים כאן אף שקלים להלן ומה', נ להלן אף' נ כאן מה, אורשה לא אשר  

  ?בעולה למעוטי ובתולה ש"לג אורשה לא דאשר חזית מאי, ע"ור


