
 :)לה - . כתובות כט" (קים ליה בדרבה מיניה"

  משל� ואינו לוקה, ממו� ומלקות � עולא  
  לוקה ואינו משל�, ממו� ומלקות: ל"י ור"ר

  ג� בשוגג פטור מלשל� �  ל"ר  ]רבה[משל� ואינו לוקה , בשוגג � י"ר

ממו� ומלקות  »קנס ב חייב � ) .כט( ממזרת .א
  משל�

  לוקה ומשל� �מ "כר  מזיד ללא התראה ,גגשו  נערה מפותה ולא יתומה, נערה אנוסה

כרת  ,ממו� »קנס חייב ב �) .כט( אחותו .ב
  ]נחוניא ב� הקנה' דלא כר[משל� ) ומלקות(

  לוקה ומשל� �מ "כר  מזיד ללא התראה, שוגג  נערה מפותה ולא יתומה, נערה אנוסה

  בה מיניהקי� ליה בדר  קי� ליה בדרבה מיניה  ד"ממו� ומיתת ב »קנס פטור מ �:) לו( בתו .ג
) מ"ג� לר �  י"ר( קי� ליה בדרבה מיניה

  )מת ומשל�מ "לרבקנס  �  רבה(

  .)מכות יג(אחותו : אלו ה� הלוקי�
  ]חייבי כריתות אי� לוקי� �יצחק ' ר[

  נערה יתומה ומפותה, )בוגרת מפותה(
  ע"לכו  מזיד והתרו בו  )בעולה ומפותה �' תוס(

  
  :.)ל(ממו� וכרת 

  משל� �רבנ� 
  ]חייב � רבא / פטור  �אביי : :)ל( מיתה בידי שמי�[ )כ"יוה(קי� ליה בדרבה מיניה  � נחוניא ב� הקנה ' ר
  

  ::)לב(ממו� ומלקות 
  :אי� לוקה ומשל� �רבנ� 

  ]יוחנ�' אבל בשאר מודה לר, עדי� זוממי� ואונס ומפתה, בחובלדוקא : למסקנה �) ה ועולא"ד. לג, ה אלא"ד: לב(' תוס[ משל� ואינו לוקה � עולא   
  לוקה ואינו משל� � ל"ור י"ר  

  ]מ"נחוניא ב� הקנה כר' ר �:) לה(י "רש[לוקה ומשל�  �מ "ר
  

  ::)לג(ד "ממו� ומיתת ב
  קי� ליה בדרבה מיניה �רבנ� 

  ]בקנס מת ומשל� � רבה / י שליח "טבח ע � י "ר/ מת ומשל�  � א "ה: 'וה' גנב וטבח בשבת משל� ד[כרבנ�  �  מסקנה/ מת ומשל�  � א "ה: מ"ר
  

  :.)לה) (או שלא התרו בו(ממו� ושוגג 
  אי� משל� � ממו� ומיתה 
  :ממו� ומלקות

  משל� �  ]רבה[ י"ר  
  אי� משל� � ל "ר  

  
  ::)לה, .מכות יג(מלקות בחייבי כריתות 

  לוקי� �רבנ� 
אי� לוקי� �צחק י' ר

  
  

  ::)� .כתובות לז( קי� ליה בדרבה מיניה

  .)סנהדרי� פא(בחמורה נידו�  � מיתה ומיתה   .א

  :)מכות כא(שמוני� לוקה  � מלקות מלקות ו  .ב

  הכלמשל�  � ממו� וממו�   .ג
  

  .)לז(רשעתו כדי  � לוקהואינו מת  � מיתה ומלקות   .ד

  :)לו(נוש יענש יהיה אסו� עלא וא�  �  מת ואינו משל� � מיתה וממו�   .ה

)יוחנ�' ר/ עולא (קה ומשל� לואינו  �רבנ� / ומשל� לוקה  � מ "ר: מלקות וממו�  .ו
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