מכות יד
חייבי כריתות
חייבי מיתות בית
דין
הטעם

רבא – המחלוקת
בהתרו בו
למלקות ולא
למיתה

ר' עקיבא
לוקים

ר' יצחק

ר' ישמעאל

לא לוקים

לוקים

לא לוקים
כרת  -שאם עשו תשובה -
ב"ד של מעלה מוחלין להן
מיתת בית דין  -כדי רשעתו
 משום רשעה אחת אתהמחייבו ואי אתה מחייבו
משום שתי רשעיות ,ברשעה
המסורה לב"ד הכתוב מדבר

אין לוקים על לאו שניתן
לאזהרת מיתת בית דין

אם לא תשמור לעשות
את כל דברי התורה
הזאת ,וכתיב :והפלא
ה' את מכותך ,הפלאה

חייבי כריתות בכלל
היו ,ולמה יצאת כרת
באחותו? לדונו בכרת
ולא במלקות

זו איני יודע מה היא,
כשהוא אומר :והפילו
השופט והכהו לפניו,
הוי אומר :הפלאה זו
מלקות
לוקים על
לאו שניתן לאזהרת
מיתת בית דין

ויקרא פרק כ פסוק יז
וָתהּ וְ ִהיא ִת ְר ֶאה ֶאת עֶ ְרוָ תוֹ ֶח ֶסד הוּא
יִקּח ֶאת אֲ חֹתוֹ בַּ ת ָא ִביו אוֹ בַ ת ִאמּוֹ וְ ָר ָאה ֶאת עֶ ְר ָ
וְ ִאישׁ אֲ ֶשׁר ַ
יִשּׂא:
אחֹתוֹ גִּ לָּה עֲוֹנוֹ ָ
וְ נִכְ ְרתוּ לְ עֵ ינֵי ְבּנֵי עַ ָמּם עֶ ְרוַת ֲ
ויקרא פרק יח
מוֹלֶדת חוּץ ל ֹא ְתגַלֶּה עֶ ְרוָ ָתן:
ֶ
מוֹלֶדת בַּ יִת אוֹ
ֶ
חוֹת בַ ת ָא ִבי אוֹ בַ ת ִא ֶמּ
)ט( עֶ ְרוַת אֲ ְ
נִדּת טֻ ְמ ָא ָתהּ ל ֹא ִת ְק ַרב לְ גַלּוֹת עֶ ְרוָ ָתהּ:
)יט( וְ ֶאל ִא ָשּׁה ְבּ ַ
)כט( כִּ י כָּל אֲ ֶשׁר ַיע ֲֶשׂה ִמכֹּל ַהתּוֹעֵ בוֹת ָה ֵאלֶּה וְ נִכְ ְרתוּ ַהנְּ פָ שׁוֹת ָה ֹעשֹׂת ִמ ֶקּ ֶרב עַ ָמּם:
שמות פרק ל פסוק לג
יִתּן ִמ ֶמּנּוּ עַ ל זָ ר וְ נִכְ ַרת ֵמעַ ָמּיו:
ִאישׁ אֲ ֶשׁר ְיִר ַקח כָּ מֹהוּ וַאֲ ֶשׁר ֵ
כרת באחותו
ואל אשה בנדת טומאתה

אחותו דסיפא
אולי:אחותך היא )באזהרה(
אולי :אחותו דרישא )בעונשים(

ר' יצחק
רק כרת ולא מלקות

רבנן
לחלק איסורי עריות
אחותו שהיא אחות אביו
ואחות אמו – לחייב 3
לחלק – כל אשה ואשה
לחלק באיסורי עריות
לחייבו על אחותו בת אביו ובת אחותו שהיא אחות אביו
אמו כי אין עונשים מן הדין )דף ואחות אמו – לחייב 3
ה(:
לחייבו על אחותו בת אביו ובת
אמו כי אין עונשים מן הדין )דף
לחלק בכרת למפטם ולסך
ה(:

