
  ידנדרים 
  

 כנבילות, לבובין כעורות, כוכבים כעבודת, חזיר כבשר, לך שאוכל חולין
  וכתרומתו אהרן כחלת, ורמשים כשקצים, וטריפות

  מותר

, אחר ממקום פתח לו פותחין  כאימא עלי את הרי לאשתו האומר
  לכך ראשו יקל שלא

 
, קרבן אלא ליהוי לחולין לא משמע - לך שאוכל לחולין אמר הא, לך שאוכל חולין דאמר טעמא : קושי
  ! רישא היינו, יהודה רבי ואלא! הן שומע אתה לאו מכלל ליה לית הא, מאיר רבי אי? מתניתין מני

  
  : תירוצים
  חולין קתני להכי, כוכבים כעבודת, חזיר כבשר דקתני איידי
  .כוכבים כעבודת, חזיר כבשר: כחולין מותרין ואלו, קתני הכי: אמר רבינא

  
 הא? הכי דעתא על לאסוקי איכא ומי, שאלה בעי אמינא הוה, חולין תנא לא ואי: קושי על רבינא

 בעיא לא דרישא מכלל, אחר ממקום פתח לו פותחין -  כאימא עלי את הרי לאשתו האומר: סיפא מדקתני
  ! שאלה

  . נסבה ממילא חולין, מחוורתא אלא :דחיית שיטתו
  

  . הנדור בדבר שידור עד, 'לה נדר ידור כי איש )ל במדבר(: קרא אמר? מילי מנהני: מקור להלכה
  ! נפשו על איסר לאסור כתיב דהא, נמי האסור בדבר אפילו, הכי אי :קושי    
 . 'כו בתורה האמור איסר איזהו: לכדתניא ליה מבעי איסר לאסור :תירוץ    

  ג פסוק ל פרק במדבר
  .ַיֲעֶׂשה ִמִּפיו ַהֹּיֵצא ְּכָכל ְּדָברוֹ  ַיֵחל א ַנְפׁשוֹ  ַעל ִאָּסר ֶלְאֹסר ְׁשֻבָעה ִהָּׁשַבע אוֹ  'הלַ  ֶנֶדר ִיֹּדר ִּכי ִאיׁש
 
  

  : תניא
   – אפשרות אחרת  נחמן רב    

  ארעא על דמחתאכולם 
  אפשרות אחרת 

 הנודר
  בתורה

  ארעא על דמחתא      כלום אמר לא

 שכתוב במה
  בה

 בידיה לה נקט  קיימין דבריו
 על דעתיה -

  שבה האזכרות

, ארעא על דמחתא ג"דאע
 שכתוב במה" דאמר כיון
  מהני -  "בה

  ארעא על דמחתא

 ובמה בה
  בה שכתוב

 דמחתא  קיימין דבריו
 אורייתא
 דעתיה -אארעא
  אגוילי

 זו לומר צריך ואין וזו
  קתני

 אף, בידיה ליה דנקיט
 אלא אמר דלא גב על

 דאמר כמאן, "בה"
 "בה שכתוב במה"

  .דמי
  ? למימר צריך בה שכתוב ובמה בה, קיימין דבריו -  בה שכתוב במה: יקתנ: קושי

  


