
 י כולל עיו� הד�"הוכ� ע
  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת
 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

  .תמורה ד� ג
  ?הא� לוקי� על לאו של המרה

  

    יהודה' אליבא דר  אליבא דחכמי�
  1לרב  לוקי�  אי$ לוקי�

  יוחנ$' לר  לוקי�  2לוקי�

  
  ].ה והרי"תוד[? הא� לוקי� על הלואי� דלהל�

  

    )חו( מנשבע מימר ומקלל(בכל לאו שאי$ בו מעשה   במוציא ש� רע ועדי� זוממי�
  יהודה' לר  לוקי�  לוקי�

  לחכמי�  אי$ לוקי�  3קי�לו
  

  :תמורה ד�  ג
  ?הנשבע לשקר באופני� דלהל� מה דינו

  

    לעני$ מלקות במזיד  לעני$ קרב$ בשוגג
  )להבא(,  ואכל-" לא אוכל"  לוקה  מביא קרב$
  )להבא(,  ולא אכל-" אוכל"  4אינו לוקה  מביא קרב$

  פטור: ישמעאל' לר  )לשעבר(,  ולא אכל-" אכלתי"
  מביא קרב$: עקיבא' לר

  5לוקה: אבהו' לר
  )לשעבר(,  ואכל-" לא אכלתי"  6אינו לוקה)נראה ד: (מיהיר' לר

  
  ?מה די� המוציא ש� רע לבטלה באופני� דלהל� ומני�

  

    דינו  ומני$
  בקללה  לוקה  )נח:דברי� כח" (ְלִיְר7ה ֶאת ַה�4ֵ -ִא� לֹא ִת1ְמֹר "

  באומר ש� הש� לחינ�  ר בעשהעוב  )יג:דברי� ו" ( ֱאלֶֹהיָ: 9ִיָרא'הֶאת "
  

                                                           
יהודה וחכמי� א� לוקי� על לאו שאי� בו מעשה או ' ל לרב דג� מימר הוא בכלל המחלוקת של ר"ס 1

  . יהודה דוקא' ולכ� מוקי רב למתניתי� כר, לא
יוסי הגלילי שעל כל הלאוי� ' יוחנ� בש� ר' דכ� מסר ר, יוחנ� שג� חכמי� מודי� שאי� לוקי�' ל לר"ס 2

' ור. כ שלוקי� עליה�"רה שאי� בה� מעשה אי� לוקי� עליה� חו� מנשבע מימר ומקלל שיש גזהשבתו
 משו� דחשוב כלאו שיש בו מעשה כי בדבורו אתעביד  " מימר"ל שאי� למנות ל"ס) 'בעמוד ב(יוחנ� עצמו 

  . מעשה ולכ� לוקי� עליו
  . תורהע לוקי� כיו� שמפורש בה� מלקות ב"שבלאוי� אלו לכו' כתבו תוס 3
  .ל אמר משו� דהוי התראת ספק"ור, יוחנ� אמר משו� דהוי לאו שאי� בו מעשה שאי� לוקי� עליו' ר 4
מה שבועת שוא חייב על לאו , דבפירוש רבתה תורה שבועת שקר דומיא דשבועת שוא, ואמר רבא בטעמו 5

דומיא  , )וא של כס#דנשבע על עמוד של אב� שכבר קיי� שה(והיא שבועה על דבר שעבר , שאי� בו מעשה
  .דהכי חייב בשבועת שקר בלשעבר דוקא

  .אבהו' אבל כ� נראה ממה שמקשה על ר, אינו מוכרח 6


