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נמנעו מלהשביעה.▀>לה.

מ"ט?^לה.

אילימא משום דרב כהנא!לה.

О!◊לה.

דאמר רב כהנא, ואמרי 

לה אמר רב יהודה אמר 

רב:

מעשה באדם אחד בשני בצורת שהפקיד דינר זהב אצל אלמנה, והניחתו בכד של קמח, ואפאתו בפת 

ונתנתו לעני, לימים בא בעל הדינר ואמר לה: הבי לי דינרי, אמרה ליה: יהנה סם המות באחד מבניה של 

אותה אשה אם נהניתי מדינרך כלוִם אמרו: לא היו ימים מועטין עד שמת אחד מבניה, וכששמעו חכמים 

 ֹ בדבר אמרו: מה מי שנשבע באמת ־ כך, הנשבע על שקר ־ על אחת כמה וכמה

מאי טעמא איענשה?¿לה.

דאישתרשי לה מקום דינר!◊לה.

ומאי מי שנשבע באמת?¿לה.

ֹ !◊לה. כמי שנשבע באמת

אי משום הא, מאי איריא אלמנה? אפילו גרושה נמי¿לה.

▀¿◊לה.
אלמה א"ר זירא אמר 

שמואל:
לא שנו אלא אלמנה, אבל גרושה משביעין אותהִ 

אלמנה שאני, דבההיא הנאה דקא טרחה קמי דיתמי אתיא לאורויי היתרא.!◊לה.

▀◊לה.

רב יהודה אמר ר' ירמיה 

בר אבא, רב ושמואל 

דאמרי תרוייהו:

לא שנו אלא בב"ד, אבל חוץ לבית דין ־ משביעין אותה.

איני?¿לה.

והא רב לא מגבי כתובה לארמלתאִ [רב]▀¿◊לה.

קשיא.▀לה.

בסורא מתנו הכי.▀◊לה.

♦▀◊לה.
בנהרדעא מתנו הכי, אמר 

רב יהודה אמר שמואל:
 ֹ לא שנו אלא בבית דין, אבל חוץ לב"ד ־ משביעין אותה

אפי' חוץ לב"ד נמי אין משביעין אותה.ורב אמר:♦▀◊לה.

רב לטעמיה, דרב לא מגבי כתובה לארמלתא.[רב]▀לה.

וליאדרה וליגבייהִ ¿◊לה.

בשני דרב קילי נדרי.!◊לה.

ההיא דאתאי לקמיה דרב הונאОלה.

מה אעביד ליך, דרב לא מגבי כתובה לארמלתא.אמר לה:[רב הונא]▀לה.

אמרה ליה: מידי הוא טעמא אלא דלמא נקיטנא מידי מכתובתי, חי ה' צבאות אם נהניתי מכתובתי כלוםִ ▀לה.

מודה רב בקופצת.רב הונא:▀◊לה.

ההיא דאתאי לקמיה דרבה בר רב הונאОלה.

אמר לה: מאי אעביד ליך, דרב לא מגבי כתובה לארמלתא, ואבא מרי לא מגבי כתובה לארמלתא.אמר לה:[רב הונא]▀◊לה.

אמרה ליה: הב לי מזוניО◊לה.

מזוני נמי לית ליךאמר לה:[רב הונא]▀◊לה.

▀▀◊לה.
דאמר רב יהודה אמר 

שמואל:
התובעת כתובתה בב"ד ־ אין לה מזונות.

אמרה ליה: אפכוה לכורסיה, כבי תרי עבדא ליִ О◊לה.

הפכוה לכורסיה ותרצוה, ואפילו הכי לא איפרק מחולשא.Оלה.
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▀◊לה.
רב יהודה לרב ירמיה 

ביראה:
אדרה בב"ד ואשבעה חוץ לב"ד, וליתי קלא וליפול באודני, דבעינא כי היכי דאעביד בה מעשה.

▀◊>לה.
גופא, אמר רבי זירא אמר 

שמואל:
לא שנו אלא אלמנה, אבל גרושה ־ משביעין אותה.

וגרושה דאדרה לא?¿לה.

והא שלחו מתם:¿◊לה.

איך פלוניתא בת פלוני קבילת גיטא מן ידא דאחא בר הידיא דמתקרי איה מרי, ונדרת ואסרת פירות 

שבעולם עלה, דלא קבילת מכתובתה אלא גלופקרא אחד וספר תהלים אחד וספר איוב וממשלות בלואים, 

ושמנום בחמשה מנה, לכשתבא לידכם הגבוה את השארִ 

ההוא גט יבמין הוה.רב אשי:!◊לה:

התקין רבן גמליאל הזקן שתהא נודרת כו'.▀>לה:

לא שנו אלא בשלא ניסת, אבל ניסת ־ אין מדירין אותה.רב הונא:♦▀◊לה:

ניסת מאי טעמא? דמיפר לה בעל, כי לא ניסת נמי, לכי מנסבא מיפר לה בעלִ ¿לה:

אין הבעל מיפר בקודמין.!◊לה:

וניחוש דלמא אזלה לגבי חכם ושרי להִ ¿◊לה:

צריך לפרט את הנדר.קסבר:[רב הונא]!◊לה:

אפי' ניסת.רב נחמן:♦▀◊לה:

ניסת ודאי מיפר לה בעלִ ¿לה:

דמדרינן לה ברבים.!◊לה:

ֹ מיתיבי:▀¿לה: ניסת ־ גובה כתובתה אם נדרה

מאי לאו נדרה השתאִ ¿לה:

לא, דנדרה מעיקרא.!לה:

ניסת ־ נודרת וגובה כתובתהִ והתניא:▀¿◊לה:

תנאי היא, דאיכא למאן דאמר: נדר שהודר ברבים ־ יש לו הפרה, ואיכא למאן דאמר: אין לו הפרה.!◊לה:

צריך לפרט את הנדר, או אינו צריך?איבעיא להו:^◊לה:

אינו צריךרב נחמן:♦!◊לה:

צריך.רב פפא:♦!◊לה:

ֹ [רב נחמן]▀לה: רב נחמן אמר אינו צריך, דאי אמרת צריך, זימנין דגייז ליה לדיבוריה, וחכם מאי דשמע מיפר

רב פפא אמר צריך, משום מילתא דאיסורא.[רב פפא]▀לה:

הנושא נשים בעבירה ־ פסול, עד שידור הנאהתנן:▀¿◊לה:

ֹ ותני עלה:▀¿לה: נודר ועובד, יורד ומגרש

ואי אמרת אינו צריך לפרט את הנדר, ליחוש דילמא אזיל לגבי חכם ושרי ליהִ ¿◊לה:
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