
 

  ד יðדרים 
  

משמע לא לחולין ליהוי אלא   - "לחולין שאוכל לך ", הא אמר שאוכל לךחולין  :  טעמא דאמר קושי
  קרבן, מðי מתðיתין?  

   !אי רבי מאיר, הא לית ליה מכלל לאו אתה שומע הן 
  ו רישאðדרים י: ואלא רבי יהודה, הייð)  דר    -  ... , האומר לחולין שאוכל לך, לא כשרð ה"ז

 ) !לא אמר כלום  -יהודה אומר: האומר ירושלים    בקרבן; רבי 
 

  חולין , להכי קתðי חזיר, כעבודת כוכביםכבשר  איידי דקתðי   :1תירוץ  
  ואלו מותרין כחולין: כבשר חזיר, כעבודת כוכבים רביðא אמר: הכי קתðי,  :2  תירוץ

ומי איכא לאסוקי על   ?!, הוה אמיðא בעי שאלהחולין: ואי לא תðא  :2תירוץ קושי על 
פותחין לו פתח ממקום    -האומר לאשתו הרי את עלי כאימא  דעתא הכי? הא מדקתðי סיפא: 

  , מכלל דרישא לא בעיא שאלה!  אחר
  : אלא מחוורתא, חולין ממילא ðסבה.  2תירוץ דחיית  

  
  , עד שידור בדבר הðדור.  איש כי ידור נדר לה': מðהðי מילי? אמר קרא: (במדבר ל) מקור להלכה

  !  לאסור איסר על נפשו: אי הכי, אפילו בדבר האסור ðמי, דהא כתיב  קושי    
  .  איזהו איסר האמור בתורה כו'מבעי ליה לכדתðיא:  לאסור איסר:  תירוץ    

 במדבר פרק ל פסוק ג  
 ר ִאָּסר ַעל ðְַפׁשֹו לֹא ַיֵחל ְּדָברֹו ְּכָכל ַהֹּיֵצא ִמִּפיו ַיֲעֶׂשה. ִאיׁש ִּכי ִיֹּדר ðֶֶדר ַלה' אֹו ִהָּׁשַבע ְׁשֻבָעה ֶלְאסֹ 

  
  ברייתא   משðה    .

האומר לאשתו הרי את עלי כאימא    סתירה
  כו' 

הרי את עלי כבשר אימא, כבשר אחותי,  
  לא אמר כלום!   - כערלה, וככלאי הכרם  

לא אמר כלום מדאורייתא, וצריך     אביי  -תירוץ 
  שאלה מדרבðן 

  בתלמידי חכמים   בעם הארץ   רבא  -וץ תיר
חיוזק לדברי  

מקום  רבא מ
  אחר 

  , לא אמר כלום   - הðודר בתורה  והתðיא: 
  ריך שאלה לחכם,  ואמר רבי יוחðן: וצ

  ואמר רב ðחמן: ותלמיד חכם איðו צריך שאלה. 

 
  תðיא:  

    – אפשרות אחרת  רב ðחמן     
  כולם דמחתא על ארעא 

  אפשרות אחרת  

הðודר  
  בתורה 

ðקט בידיה או    לא אמר כלום 
  אארעא 

  -  דמחתא על ארעא  וילי דעתיה אג
  וילי דעתיה אג

במה שכתוב  
  בה 

  ðקט לה בידיה   דבריו קיימין 
דעתיה על   -

  האזכרות שבה 

דאע"ג דמחתא על ארעא,  
כיון דאמר "במה שכתוב  

  מהðי  -בה" 

  -  דמחתא על ארעא
דעתיה על האזכרות  

  שבה
בה ובמה  

  שכתוב בה 
  אארעאדמחתא   דבריו קיימין 

אם אמר  רק  –
"בה ובמה  
  ",שכתוב בה

  דבריו קיימים

וזו ואין צריך לומר זו  
  קתðי 

, אף  דðקיט ליה בידיה
על גב דלא אמר אלא  

"בה", כמאן דאמר  
"במה שכתוב בה"  

  דמי.
  

הרי זה בלא    -קוðם שאðי ישן, שאðי מדבר, שאðי מהלך, האומר לאשה קוðם שאðי משמשך   משðה.
   יחל דברו.

  רב ðחמן   רב יהודה אמר רב   
קוðם עיðי בשיðה היום אם  

  אישן למחר 
ישן היום, ולא חיישיðן שמא    אל ישן היום שמא ישן למחר 

  ישן למחר 
קוðם עיðי בשיðה למחר  

  אם אישן היום 
    שישן היום,מודה רב יהודה 

  בתðאה, אבל באיסור מזדהר.  -י לא מזדהיר כ
  


