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הבא על אחותו, ועל אחות אביו כו'.▀>לא:

ורמינהו:▀¿◊לא:
אלו הן הלוקין: הבא על אחותו, ועל אחות אביו, ועל אחות אמו, ועל אחות אשתו, ועל אשת אחיו, ועל 

אשת אחי אביו, ועל הנדהֹ 

לב.
וקיימא לן דאינו לוקה ומשלםִ ¿◊

לא קשיא: כאן באחותו נערה, כאן באחותו בוגרת.עולא:♦!◊לב.

אחותו בוגרת נמי, הא איכא בושת ופגםִ ¿לב.

בשוטה.!◊לב.

והא איכא צעראִ ¿לב.

במפותה.!◊לב.

השתא דאתית להכי, אפי' תימא אחותו נערה, ביתומה ומפותה.!◊לב.

כל היכא דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקיאלמא קסבר עולא:▀◊לב.

מנא ליה לעולא הא?^לב.

!◊לב.
גמר מחובל בחבירו, מה חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי, אף כל היכא 

דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי.

מה לחובל בחבירו שכן חייב בחמשה דבריִם ואי ־ ממונא לקולא, שכן הותר מכללו בבית דיןִ ¿◊לב.

!◊לב.
אלא, גמר מעדים זוממין, מה עדים זוממין דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי, אף כל 

היכא דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי.

מה לעדים זוממין שכן אינן צריכים התראִה ואי ממונא לקולא הוא, שכן לא עשו מעשהִ ¿◊לב.

!◊לב.
אלא גמר מתרוייהו, מה הצד השוה שבהן דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי, אף כל 

היכא דאיכא ממון ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי.

מה להצד השוה שבהן ־ שכן יש בהן צד חמוִר ואי ממונא לקולא הוא, שכן יש בהן צד הקלִ ¿◊לב.

לב:
[עולא]!◊

אלא, עולא תחת תחת גמר, כתיב הכא: (דברים כ"ב) תחת אשר ענה, וכתיב התם: (שמות כ"א) עין תחת 
עין, מה התם ־ ממונא משלם, מילקא לא לקי, אף כל היכא דאיכא ממונא ומלקות ־ ממונא משלם, מילקא 

לא לקי.

אפי' תימא אחותו נערה, כאן שהתרו בו, כאן שלא התרו בו.רבי יוחנן:♦!◊לב:

כל היכא דאיכא ממון ומלקות ואתרו ביה ־ מילקא לקי, ממונא לא משלםאלמא קסבר רבי יוחנן:▀◊לב:

מנא ליה לר' יוחנן הא?^לב:

!◊לב:
אמר קרא: (דברים כ"ה) כדי רשעתו, משום רשעה אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו משום שתי 

רשעיות, וסמיך ליה ארבעים יכנו.

והרי חובל בחבירו דאיכא ממון ומלקות, ממונא משלם, מילקא לא לקיִ ¿◊לב:

וכי תימא הני מילי היכא דלא אתרו ביה, אבל אתרו ביה ־ מילקא לקי, ממונא לא משלם!לב:

הכהו הכאה שאין בה שוה פרוטה ־ לוקהוהאמר ר' אמי א"ר יוחנן:¿▀לב:

היכי דמי?¿^לב:

אי דלא אתרו ביה¿!לב:

אמאי לוקה?¿¿לב:

¿לב:
אלא פשיטא דאתרו ביה, וטעמא דלית בה שוה פרוטה, הא אית בה שוה פרוטה ־ ממונא משלם, מילקא לא 

לקיִ 

בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומיןכדאמר רבי אילעא:▀!◊לב:
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הכא נמי בפירוש ריבתה תורה חובל בחבירו לתשלומין.!◊לב:

והיכא איתמר דר' אילעא?^◊לב:

אהא:!לב:

[ר"מ]!▀♦◊לב:
מעידין אנו את איש פלוני שחייב לחבירו מאתים זוז, ונמצאו זוממין ־ לוקין ומשלמין, שלא השם המביאן 

לידי מכות מביאן לידי תשלומין, דברי ר"מ

כל המשלם אינו לוקהֹ חכמים:!▀♦◊לב:

ונימא: כל הלוקה אינו משלםִ ¿לב:

בפירוש ריבתה תורה עדים זוממין לתשלומין.רב אילעא:!◊לב:

היכן ריבתה תורה?^לב:

!◊לב:
מכדי כתיב: (דברים י"ט) ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו, (דברים י"ט) יד ביד למה לי? דבר הניתן 

מיד ליד, ומאי ניהו? ממון.

!◊לב:
חובל בחבירו נמי, מכדי כתיב: (ויקרא כ"ד) כאשר עשה כן יעשה לו, כן ינתן בו למה לי? דבר שיש בו 

נתינה, ומאי ניהו? ממון.

ורבי יוחנן מ"ט לא אמר כעולא?^◊לב:

אם כן, בטלת (ויקרא י"ח) ערות אחותך לא תגלה.!◊לב:
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