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כה.
בחטאת קאמרינן.!

כי קתני ־ מידי דחייל אמידי דבר אכילה הוא, שבועה דחיילא אמידי דלאו בר אכילה הוא ־ לא קתני.רבינא:!כה.

והרי הקדש, דחייל נמי אעצים ואבניםִ ¿◊כה.

!◊כה.
אלא, כי קתני ־ דחייל אמידי דאית בה מששא, שבועה דחיילא אמידי דלית ביה מששא, כגון שאישן 

ושלא אישן ־ לא קתני.

כה.
מ

▀
אחד דברים של עצמו ואחד דברים של אחרים, ואחד דברים שיש בהן ממש ואחד דברים שאין בהן 

ממש.

▀◊כה.
ֹ , שאישן ושלא אישן, שישנתי  כיצד? אמר שבועה שאתן לאיש פלוני ושלא אתן, שנתתי ושלא נתתי

ֹ , שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק, שזרקתי ושלא זרקתי. ושלא ישנתי

אינו חייב אלא על העתיד לבא, שנאמר: (ויקרא ה') להרע או להיטיב.רבי ישמעאל:♦▀כה.

א"כ, אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה, דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין?אמר לו ר"ע:¿◊כה.

מריבוי הכתוב.אמר לו:[רבי ישמעאל]!◊כה.

אם ריבה הכתוב לכך, ריבה הכתוב לכך.אמר לו:[רבי עקיבא]♦▀◊כה.

כה.
ג

ֹ ת"ר:▀◊ חומר בנדרים מבשבועות, חומר בשבועות מבנדרים

ֹ ▀◊כה. חומר בנדרים ־ שהנדרים חלים על דבר מצוה כדבר הרשות, מה שאין כן בשבועות

חומר בשבועות ־ שהשבועות חלות על דבר שאין בו ממש כדבר שיש בו ממש, מה שאין כן בנדרים.▀◊כה.

כיצד? אמר שבועה שאתן לפלוני ושלא אתן.▀◊>כה.

מאי אתן?^כה.

אילימא צדקה לעני!כה.

מושבע ועומד מהר סיני הוא, שנאמר: (דברים ט"ו) נתון תתן לוִ ¿◊כה.

אלא מתנה לעשיר.!◊כה.

שאישן ושלא אישן.▀◊>כה.

איני?¿כה.

האומר שבועה שלא אישן ג' ימים ־ מלקין אותו וישן לאלתרִ והא"ר יוחנן:▀¿◊כה.

התם דאמר ג', הכא דלא אמר ג'.!◊כה.

שאזרוק צרור לים ושלא אזרוק.▀◊>כה.

שבועה שזרק פלוני צרור לים ושלא זרק ־ רב אמר: חייבאיתמר:[רב]♦▀◊כה.

פטור.שמואל:♦▀◊כה.

ֹ [רב]▀◊כה. רב אמר חייב, איתיה בלאו והן

ושמואל אמר פטור, ליתיה בלהבא.[שמואל]▀◊כה.

לימא, בפלוגתא דר' ישמעאל ור"ע קא מיפלגיִ ¿כה.

ֹ דתנן, ר' ישמעאל:▀¿◊כה. אינו חייב אלא על העתיד לבא, שנאמר: להרע או להיטיב

א"כ, אין לי אלא דברים שיש בהן הרעה והטבה, דברים שאין בהן הרעה והטבה מנין?אמר לו ר"ע:¿¿כה.
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ֹ אמר לו:[רבי ישמעאל]!¿כה. מריבוי הכתוב

ֹ אמר לו:[רבי עקיבא]▀¿◊כה. אם ריבה הכתוב לכך, ריבה הכתוב לכך

רב דאמר כר"ע[רב]▀¿◊כה.

ושמואל דאמר כר' ישמעאלִ [שמואל]▀¿◊כה.

!◊כה.
אליבא דר' ישמעאל כולי עלמא לא פליגי, השתא מילתא דאיתא בלהבא לא מחייב עלה רבי ישמעאל 

לשעבר, מילתא דליתא בלהבא מיבעיא? כי פליגי ־ אליבא דר"ע

רב כר"ע[רב]▀!◊כה.

שמואל:▀!◊כה.
עד כאן לא מחייב ר"ע התם לשעבר ־ אלא מלתא דאיתא בלהבא מחייב ר"ע לשעבר, אבל מידי דליתיה 

בלהבא ־ לא.

לימא, בפלוגתא דרבי יהודה בן בתירא ורבנן קמיפלגיִ ¿כה.

כה:
נשבע לבטל את המצוה ולא ביטל ־ פטור, לקיים את המצוה ולא קיים ־ פטורדתנן:[רבנן]♦▀¿◊

שהיה בדין שיהא חייב כדברי ר' יהודה בן בתירא▀¿כה:

♦▀¿◊כה:
דאמר רבי יהודה בן 

בתירא:

ומה אם הרשות שאינו מושבע עליה מהר סיני ־ הרי הוא חייב עליה, מצוה שמושבע עליה מהר סיני ־ 

אינו דין שיהא חייב עליהִ 

אמרו לו:▀¿◊כה:
לא, אם אמרת בשבועת הרשות ־ שכן עשה בה לאו כהן, תאמר בשבועת מצוה ־ שכן לא עשה בה לאו 

 ֹ כהן

ִ ¿◊כה: נימא, רב דאמר כר' יהודה בן בתירא, ושמואל דאמר כרבנן

!◊כה:
אליבא דרבי יהודה בן בתירא כולי עלמא לא פליגי, השתא לאו והן לא בעי, להבא ולשעבר בעי? כי 

פליגי ־ אליבא דרבנן

שמואל כרבנן[שמואל]▀!◊כה:

ורב?¿!כה:

[רב]▀!◊כה:
כי לא מחייבי רבנן בלאו והן ־ דכתיב (ויקרא ה') להרע או להיטיב בהדיא, אבל להבא ולשעבר 

דמריבויא דקראי אתו ־ מחייבי.

ֹ מתיב רב המנונא:▀¿◊כה: לא אכלתי היום ולא הנחתי תפילין היום, משביעך אני ואמר אמן ־ חייב

בשלמא לא אכלתי איתיה בלא אוכל, אלא לא הנחתי מי איתיה בלא אניח?¿כה:

הוא מותיב לה, והוא מפרק לה: לצדדין קתני, לא אכלתי לקרבן, לא הנחתי למלקות.[רב המנונא]!◊כה:

איזו היא שבועת שוא? נשבע לשנות את הידוע לאדם, ואמר על עמוד של אבן שהוא של זהבמתיב רבא:▀¿◊כה:

ֹ ואמר עולא:▀¿◊כה: והוא שניכר לג' בני אדם

טעמא דניכר, הא לא ניכר ־ עובר משום שבועת ביטוי, ואמאי? הא אינו ביהא של זהבִ ¿כה:

הוא מותיב לה, והוא מפרק לה: ניכר ־ עובר משום שבועת שוא, לא ניכר ־ עובר משום שבועת שקר.[רבא]!◊כה:

אביי:▀◊כה:
ומודה רב, באומר לחבירו שבועה שאני יודע לך עדות ואשתכח דלא ידע ליה ־ דפטור, הואיל וליתיה 

בכלל שאיני יודע לך עדות, ידעתי ולא ידעתי ־ מחלוקת, העדתי ולא העדתי ־ מחלוקת.

¿◊כה:
בשלמא לשמואל דאמר: מילתא דליתיה בלהבא לא מחייב עליה לשעבר, להכי אפקה רחמנא לשבועת 

עדות מכלל שבועת ביטוי, אלא לרב למאי הלכתא אפקה רחמנא?

לאיחיובי עליה תרתי.אמרוה רבנן קמיה דאביי:!◊כה:

תרתי לא מציתו אמריתואמר להו:[אביי]¿◊כה:

(ויקרא ה') לאחת מאלה ־ לאחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתים.דתניא:▀¿◊כה:

ולאביי למאי הלכתא אפקיה רחמנא?¿◊כה:
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בכולן נאמר ונעלם וכאן לא נאמר ונעלם ־ לחייב על המזיד כשוגג.לכדתניא:▀!◊כה:

אימא: במזיד מיחייב חדא, בשוגג מיחייב תרתיִ רבנן לאביי:¿◊כה:

לאו היינו דאמרי: לאחת ־ אחת אתה מחייבו, ואי אתה מחייבו שתים? ואי במזיד, מי איכא תרתי?אמר להו:[אביי]!◊כה:

משום דהוה דבר שבכלל ויצא לידון בדבר החדש, אין לך בו אלא חידושו בלבד.רבא:!◊כה:

איתה לשבועה בעולםמכלל דאביי סבר:¿כה:

והאמר אביי:¿▀◊כה:
מודה רב, באומר לחבירו שבועה שאני יודע לך עדות ואשתכח דלא ידע ליה ־ דפטור, הואיל וליתיה 

באיני יודע לך עדותִ 

הדר ביה אביי מההיא.!◊כה:

ואיבעית אימא: חדא מינייהו רב פפא אמרה.!◊כה:
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