
statement-מימרא  ▀disputants-חולקים ♦ 

 challenge-קושיא ¿central point for summary and review-נקודה מרכזית לסיכום וחזרה ◊ 

question-שאלה ^insertion of an earlier segment-מובאה של פיסקה קודמת < 

answer-תירוץ !story-מעשהО 

proof-ראיה ■key-מקרא:                             

שבועות-ידיעות הטומאה

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

יט.
כל פרשה שנאמרה ונשנית, לא נשנית אלא בשביל דבר שנתחדש בה.כדתנא דבי רבי ישמעאל:▀!

ורבי אליעזר, האי בה מאי עביד ליה?¿◊יט.

פרט למתעסק.[רבי אליעזר]!◊יט.

משמעות דורשין איכא בינייהו.רבי יוחנן:▀◊יט.

וכן אמר רב ששת:▀יט.
משמעות דורשין איכא בינייהו, דרב ששת מחליף דרבי אליעזר לרבי עקיבא ודרבי עקיבא לרבי 

אליעזר.

^◊יט.
בעא מיניה רבא מרב 

נחמן:
העלם זה וזה בידו, מהו?

הרי העלם טומאה בידו וחייב.אמר ליה:[רב נחמן]!יט.

אדרבה, הרי העלם מקדש בידו ופטורִ ¿יט.

רב אשי:!◊יט.
חזינן, אי מטומאה קא פריש ־ הרי העלם טומאה בידו וחייב, אי ממקדש קא פריש ־ הרי העלם מקדש 

בידו ופטור.

כלום פריש ממקדש אלא משום טומאה, כלום פריש מטומאה אלא ־ משום מקדשִ רבינא לרב אשי:¿◊יט.

אלא לא שנא.רבינא:!◊

ֹ תנו רבנן:▀◊יט. שני שבילין אחד טמא ואחד טהור, והלך בראשון ולא נכנס, בשני ונכנס ־ חייב

הלך בראשון ונכנס, הזה ושנה וטבל ואח"כ הלך בשני ונכנס ־ חייב[ת"ק]♦▀◊יט.

ֹ רבי שמעון:♦▀◊יט. פוטר

▀◊יט.
[רבי שמעון בן יהודה 

משום רבי שמעון]
ורבי שמעון בן יהודה פוטר בכולן משום ר' שמעון.

בכולן ואפילו בקמייתא? ממה נפשך טמא הואִ ¿יט.

יט:
רבא:!◊

הכא במאי עסקינן ־ כגון שהלך בראשון ובשעה שהלך בשני שכח שהלך בראשון, דהויא ליה מקצת 

ידיעה, ובהא קא מיפלגי:

אמרינן מקצת ידיעה ככל ידיעהתנא קמא סבר:♦▀!◊יט:

לא אמרינן מקצת ידיעה ככל ידיעה.רבי שמעון סבר:♦▀!◊יט:

הלך בראשון ונכנס, הזה ושנה וטבל, חזר והלך בשני ונכנס ־ חייב[ת"ק]▀◊>יט:

פוטר.רבי שמעון:▀◊>יט:

ואמאי חייב? ספק ידיעה הואִ ¿יט:

ֹ רבי יוחנן:!◊יט: כאן עשו ספק ידיעה כידיעה

הא מני? רבי ישמעאל היאריש לקיש:!◊יט:

לא בעינן ידיעה בתחלה.דאמר:[רבי ישמעאל]▀!יט:

ֹ ¿יט: ורמי דרבי יוחנן אדרבי יוחנן, ורמי דריש לקיש אדריש לקיש

דתניא:[רבי]▀¿◊יט:
אכל ספק חלב ונודע, ספק חלב ונודע ־ רבי אומר: כשם שמביא חטאת על כל אחד ואחד, כך מביא 

 ֹ אשם תלוי על כל אחד ואחד

▀¿◊יט:
ר"ש בן יהודה ורבי 

אלעזר ברבי שמעון 

אינו מביא אלא אשם תלוי אחד, שנאמר: (ויקרא ה') על שגגתו אשר שגג, התורה ריבתה שגגות הרבה 

 ֹ ואשם תלוי אחד

כאן שנה רבי: ידיעות ספיקות מתחלקות לחטאותואמר ריש לקיש:▀¿◊יט:

ֹ רבי יוחנן:▀¿◊יט: כשם שידיעות ודאי בעלמא מתחלקות לחטאות, כך ידיעות ספק מתחלקות לאשמות
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¿◊יט:
בשלמא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן לא קשיא: כאן עשו ולא בכל התורה כולה עשו, הכא הוא דלא כתיבא 

ידיעה בהדיא ־ מונעלם הוא דקא אתי, ולא בכל התורה כולה עשו ־ דכתיב: (ויקרא ד') או הודע אליו, 

הא קא משמע לן, דרבי ישמעאל לא בעי ידיעה בתחלה.!◊יט:

פשיטא דלא בעי, מדלא מייתרי ליה קראי, (ויקרא ה') ונעלם דמיחייב על העלם מקדשִ ¿יט:

מהו דתימא: כי לית ליה מקראי, אבל מגמרא אית ליה, קמ"ל.!◊יט:

הדרן עלך ידיעות הטומאה.◊יט:
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שבועות-שבועות שתים

מימראמאן דאמרכיטחזוהדגבא

יט:
מ

שבועות שתים שהן ארבע:▀

שבועה שאוכל ושלא אוכל, שאכלתי ושלא אכלתי.▀◊יט:

שבועה שלא אוכל, ואכל כל שהוא ־ חייב, דברי רבי עקיבא.[רבי עקיבא]▀◊יט:

היכן מצינו באוכל כל שהוא שהוא חייב, שזה חייב?אמרו לו לר"ע:¿◊יט:

וכי היכן מצינו במדבר ומביא קרבן, שזה מדבר ומביא קרבן?אמר להם ר' עקיבא:!◊יט:

יט:
ג

למימרא, דשאוכל דאכילנא משמע¿

שבועה לא אוכל לך, שבועה שאוכל לך, לא שבועה שלא אוכל לך ־ אסורִ ורמינהי:▀¿יט:

אביי:!יט:

לעולם דאכילנא משמע, לא קשיא: כאן במסרבין בו לאכול, כאן בשאין מסרבין בו לאכו�. מתניתין ־ 

בשאין מסרבין בו לאכול, ברייתא ־ במסרבין בו לאכול וקאמר לא אכילנא ולא אכילנא, דכי קא 

משתבע ־ הכי קאמר: שבועה שלא אוכלִ 
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