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כח.
אי בעית אימא: שלא אוכל, אי בעית אימא: שלא אוכלנה.!

ֹ !◊כח. איבעית אימא שלא אוכל, מיגו דמהניא ליה שאלה אכזית בתרא, מהניא ליה שאלה נמי אכזית קמא

!◊כח.
ואיבעית אימא שלא אוכלנה, אי שייר כזית ־ חשיב לאיתשולי עליה, ואי לא ־ לא חשיב לאיתשולי 

עליה.

מיתיבי:▀¿◊כח.
מי שנדר שתי נזירות, ומנה ראשונה והפריש עליה קרבן, ואח"כ נשאל על הראשונה ־ עלתה לו שניה 

בראשונהִ 

הכא במאי עסקינן ־ בשלא כיפר.!◊כח.

כיפרִ והתניא:▀¿◊כח.

בשלא גלח, ור"א היא!◊כח.

תגלחת מעכבא.דאמר:[ר"א]!כח.

גלחִ והתניא:▀¿◊כח.

נזירות קא רמית? מי גרם לשניה שלא תחול? ראשונה, ואינה.רב אשי:!◊כח.

ולא היא, התם רץ, הכא לא רץ.אמימר¿◊כח.

שבועה שלא אוכל ככר זו אם אוכל זו, ואכל את הראשונה בשוגג והשניה במזיד ־ פטוררבא:▀◊כח.

ראשונה במזיד ושניה בשוגג ־ חייב▀◊כח.

שתיהן בשוגג ־ פטור▀◊כח.

כח:
שתיהן במזיד▀◊

אכליה לתנאיה והדר אכליה לאיסוריה ־ מיחייב▀כח:

אכליה לאיסוריה והדר אכליה לתנאיה ־ פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש▀◊כח:

למ"ד התראת ספק שמה התראה ־ חייב[רבי יוחנן]▀▀כח:

למ"ד לאו שמה התראה ־ פטור.[ריש לקיש]▀▀כח:

▀◊כח:
תלאן זו בזו, לא אוכל זו אם אוכל זו, לא אוכל זו אם אוכל זו, ואכל זו בזדון עצמה ובשגגת חבירתה 

וזו בזדון עצמה ובשגגת חבירתה ־ פטור

זו בשגגת עצמה ובזדון חבירתה וזו בשגגת עצמה ובזדון חבירתה ־ חייב▀◊כח:

שתיהן בשוגג ־ פטור▀◊כח:

שתיהן במזיד ־ אשניה מיחייב, אראשונה ־ פלוגתא דרבי יוחנן וריש לקיש.▀◊כח:

▀◊כח:
רב מרי, אף אנן נמי 

תנינא:

נדרי שגגות כיצד? קונם אם אכלתי ואם שתיתי ונזכר שאכל ושתה, שאיני אוכל שאיני שותה, שכח 

 ֹ ואכל ושתה ־ מותר

כשם שנדרי שגגות מותרין, כך שבועות שגגות מותרות.ותני עלה:▀◊כח:

עיפא תני שבועות בי רבה, פגע ביה אבימי אחוהО◊כח:

שבועה שלא אכלתי, שבועה שלא אכלתי, מהו?אמר ליה:[אבימי]^◊כח:

אינו חייב אלא אחתאמר ליה:[עיפא]!◊כח:

אישתבשת, הרי יצאה שבועה לשקר.אמר ליה:[אבימי]¿◊כח:

שבועה שלא אוכל תשע ועשר, מהו?אמר ליה:[אבימי]^◊כח:
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חייב על כל אחת ואחתאמר ליה:[עיפא]!◊כח:

אישתבשת, אי תשע לא אכיל, עשר לא אכיל.אמר ליה:[אבימי]¿◊כח:

שבועה שלא אוכל עשר ותשע, מהו?אמר ליה:[אבימי]^◊כח:

אינו חייב אלא אחתאמר ליה:[עיפא]!כח:

אישתבשת, עשר הוא דלא אכיל, הא תשע מיהא אכיל.אמר ליה:[אבימי]¿◊כח:

זימנין דמשכחת לה להא דעיפא כדמראביי:▀◊כח:

דאמר רבה:▀▀◊כח:
שבועה שלא אוכל תאנים וענבים וחזר ואמר שבועה שלא אוכל תאנים, ואכל תאנים והפריש קרבן 

 ֹ ואח"כ אכל ענבים לחודייהו, הויא להו ענבים חצי שיעור, ואחצי שיעור לא מיחייב קרבן
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