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ד.
הכל הולך אחר המראה.ר' יוחנן בן נורי:♦▀!◊

הא מיבעיא בעי לה רב פפא¿ד.

דבעי רב פפא:^¿◊ד.

רב תני חסר קורטוב ברישא, אבל שלשה לוגין לתנא קמא פסלי, ואתא ר' יוחנן למימר: הכל הולך אחר 

המראה, ורב אומר כר' יוחנן בן נוריֹ או דלמא רב לא תני חסר קורטוב ברישא, ור' יוחנן בן נורי כי 

פליג ־ אסיפא הוא דפליג, ורב דאמר כדברי הכל?

לרב פפא מיבעיא ליה, לרבא פשיטא ליה.!◊ד.

לא שמיעא לי הא שמעתא.רב יוסף:Оד.

אמר ליה אביי:▀ד.
את אמרת לה ניהלן, והכי אמרת ניהלן, דרב לא תני חסר קורטוב ברישא, ורבי יוחנן אסיפא פליג, ורב 

דאמר כדברי הכל.

רב יהודה אמר רב:▀◊ד.
חבית מליאה מים שנפלה לים הגדול ־ הטובל שם לא עלתה לו טבילה, חיישינן לשלשה לוגין שלא יהו 

במקום אחדֹ ודוקא לים הגדול, דקאי וקיימא, אבל נהרא בעלמא לא.

תניא נמי הכי:▀◊ד.
חבית מליאה יין שנפלה לים הגדול ־ הטובל שם לא עלתה לו טבילה, חיישינן לשלשה לוגין שאובין 

שלא יהו במקום אחדֹ וכן ככר של תרומה שנפל שם ־ טמא.

מאי וכן?¿ד.

מהו דתימא: התם אוקי גברא אחזקיה, הכא אוקי תרומה אחזקה, קמ"ל.!ד.

ד.
מ

[ר' מאיר]♦▀
מעידין אנו באיש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז, ונמצאו זוממין ־ לוקין ומשלמין, שלא השם המביאן 

 ֹ לידי מכות מביאן לידי תשלומין, דברי ר' מאיר

כל המשלם אינו לוקה.חכמים:♦▀ד.

[ר' מאיר]♦▀ד.
מעידין אנו באיש פלוני שהוא חייב מלקות ארבעים, ונמצאו זוממין ־ לוקין שמונים, משום (שמות כ') 

 ֹ לא תענה ברעך עד שקר, ומשום (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם, דברי ר' מאיר

אין לוקין אלא ארבעים.חכמים:♦▀ד.

גד:
◊¿

בשלמא לרבנן (דברים כ"ה) כדי רשעתו כתיב, משום רשעה אחת אתה מחייבו ואי אתה מחייבו משום 

שתי רשעיות, אלא רבי מאיר מ"ט?

גמר ממוציא שם רע, מה מוציא שם רע לוקה ומשלם, אף כל לוקה ומשלם.עולא:!◊ד:

מה למוציא שם רע ־ שכן קנסִ ¿ד:

סבר לה כר' עקיבא!ד:

עדים זוממין קנסא הוא.דאמר:[ר' עקיבא]▀!ד:

איכא דמתני להא דעולא אהא▀◊ד:

דתניא:[ר' יהודה]♦▀◊ד:
(שמות י"ב) לא תותירו ממנו עד בקר והנותר ממנו עד בקר וגו'. בא הכתוב ליתן עשה אחר ל"ת, לומר 

 ֹ שאין לוקין עליו, דברי ר' יהודה

לא מן השם הוא זה, אלא משום דה"ל לאו שאין בו מעשה, וכל לאו שאין בו מעשה אין לוקין עליֹור' עקיבא:♦▀◊ד:

מכלל דר' יהודה סבר: לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, מנא ליה?^◊ד:

עולא:!◊ד:
גמר ממוציא שם רע, מה מוציא שם רע לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, אף כל לאו שאין בו מעשה 

לוקין עליו.

מה ־ למוציא שם רע ־ שכן לוקה ומשלםִ ¿ד:

אלא אמר ריש לקיש:!◊ד:
גמר מעדים זוממין, מה עדים זוממין לאו שאין בו מעשה לוקין עליו, אף כל לאו שאין בו מעשה לוקין 

עליו.

מה לעדים זוממין ־ שכן אין צריכין התראהִ ¿ד:

מוציא שם רע יוכיח.!◊ד:

!◊ד:
וחזר הדין, לא ראי זה כראי זה ולא ראי זה כראי זה, הצד השוה שבהן ־ לאו שאין בו מעשה ולוקין 

עליו, אף כל לאו שאין בו מעשה לוקין עליו.
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מה להצד השוה שבהן ־ שכן קנסִ ¿ד:

הא לא קשיא, רבי יהודה לא סבר לה כרבי עקיבא.!ד:

אלא מה להצד השוה שבהן ־ שכן יש בהן צד חמורִ ¿ד:

ורבי יהודה?¿ד:

צד חמור לא פריך.!

ורבנן, האי (שמות כ') לא תענה ברעך עד שקר מאי דרשי ביה?¿◊ד:

ההוא מיבעי ליה לאזהרה לעדים זוממין.!◊ד:

ורבי מאיר, אזהרה לעדים זוממין מנא ליה?¿ד:

נפקא ליה (דברים י"ט) מוהנשארים ישמעו ויראו ולא יוסיפו עוד.רבי ירמיה:!◊ד:

ורבנן?¿ד:

ההוא מיבעי ליה להכרזה.!◊ד:
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