
 

 

 

 

 

 
 

 לידור בהן?אלו לשונות נוספים אפשר  –משנה ]סוף דף קודם[  .1

 .טהור, ]ל[דכיל, כשרל, לך יהא מה שאוכל לחולין –לשונות שמשמעם שמה שאוכל משלך לא יהיה מותר אלא אסור  .א

 על מורה ששמם כיון, חל' כ' הקדים שלא פ"אע אלו ובכל]מה שאוכל משלך.  - ופיגול נותר, טמא - לשונות שמשמעם שיהיה אסור עליו כקרבן .ב

 [.האיסור

נחשב נדר שהתפיס  קרבן הזכיר שלא אע"פ, המזבח משמשי מכל באחד נדר, כירושלים, כהיכל, כמזבח, כאשים, כעצים, כדירים, כאימרא .ג

 בקרבן.

 [.ירושלים'כ' שיאמר עד] ,כלום אמר לא - ירושלים האומר :אומר יהודה רבי

 

 האם אומרים 'מכלל לאו אתה שומע הן'? .2

 אין אתה שומע מכלל לאו, הן.  -, וצריך שהתנאי יהיה כפול תנאי אינו ראובן ובני גד בני כתנאי שאינוכל תנאי  לר"מ הסובר

 מכלל לאו אתה שומע הן. -שגם תנאי שאינו כפול מועיל לר' יהודה הסובר 

 ירושלים האומר: אומר יהודה' שר -משנתנו שפוסקת שהאומר 'לא חולין' משמע שיהיה כקרבן וודאי אינה כר"מ אלא כר' יהודה ויש לגרוס בסיפא 

 ]וכך משמע שכולה כר' יהודה[.. כלום אמר לא -

 .בירושלים הקרב בדבר שידור עד, כלום אמר לא - כירושלים האומר: אומר יהודה' רשהתנא דברייתא גרס  -אמנם נחלקו התנאים אליבא דר' יהודה 

 

 מצינו באותו ענין?שברייתא ה מה אומרת .3

 .מותר – לך אוכל שלאשהוסיף  ובין 'לך שאוכלשהוסיף ' בין ,כחולין החולין, חולין, .א

 ]הר"ן לא גורס זאת[, אסור - לך שאוכל לחולין .ב

  הין, שומע אתה לאו מכלל וודאי כר' מאיר שאינו סוברשמהרישא ]דין א'[ משמע שמשנתנו  -ועל דין זה הקשו . מותר - לך אוכל לא לחולין .ג

 לאו ר' מאיר אינו סובר מכללש ואע"פ, אוסר מאיר' ר - לך אוכל לא לקרבן שנינו האומרשבמשנה לקמן , כיון שהרי אסורהיה צריך להיות  א"כו

 אוכל לא לפיכך ליהוי חולין לא: אף כאן בברייתא נעשה כאומר, לך אוכל לא לפיכך יהא לקרבן כאומר נעשה: אבא רבי , פירשהין שומע אתה

 .לך

 

 התנא סבר כר' מאיר בדין א' שאומרים מכלל לאו אתה שומע הן, וחלק עליו בדין ג' וסבר שלא מפרשים בדבריו 'לפיכך'.  א. ותירצו:

 בזה[, לחולין לא] ַלחולין יאמר אם נ"אה אבל', כו חולין לא לפרש א"וא, לך אוכל שלא מה יהיה ְלחולין שאמר מדובר ברייתאב :אשי רב ב.

 .לך אוכל לא לפיכך דבריו סיום את לפרש אפשר

 

 האם חל נדר. באיזה אופן הסתפק ומה הצדדים? ,דמים זריקת לאחר שלמים זבחי כבשר עלי האומר על דבר מסוים הרי: חמא בר רמי נסתפק .4

 באופן רגיל וודאי שלא חל נדר והדבר מותר, כיון שהתפיס בהיתר שהרי אחר זריקת הדם הבשר מותר.

האם מתפיס באיסור שהיה בו בתחילה  יש להסתפק: –ולידו מונח ככר של היתר ואמר זה כזה  שלמים זבחי בשר אבל באופן שמונח לפני הנודר

 קודם זריקת הדם וחל הנדר, או שמתפיס בהיתר שהוא כעת ולא חל הנדר. 
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