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ועוד, מתיב רבי זירא:▀¿◊מו.
(במדבר ו') איש כי יפליא לנדור נדר מה ת"ל איש ־ לרבות בן י"ג שנה ויום אחד, שאע"פ שאינו יודע 

להפליא ־ נדריו קיימין.

ה"ד?^¿מו.

אי דלא אייתי שתי שערות!¿מו.

קטן הוא¿¿מו.

אלא לאו ־ דאייתי שתי שערות!¿מו.

ִ ¿◊מו. וטעמא ־ דבן י"ג ויום אחד הוא דהוה ליה איש, הא תוך זמן ־ כלפני זמן

תיובתא▀◊מו.

כתנאיר"נ:¿◊מו.

בן ט' שנים שהביא ב' שערות ־ שומא▀¿מו.

מבן ט' ועד י"ב שנה ויום אחד ־ שומא[ת"ק]♦▀¿◊מו.

סימן.רבי יוסי ברבי יהודה:♦▀¿◊מו.

בן י"ג שנה ויום אחד ־ דברי הכל סימן.[ד"ה]▀¿מו.

¿מו.
הא גופא קשיא, אמרת מבן ט' ועד י"ב שנה ויום אחד ־ שומא הא י"ג שנה גופא ־ סימן, והדר תני בן י"ג 

שנה ויום אחד סימן, הא י"ג שנה גופא ־ שומאִ 

מאי לאו ־ תנאי היא, דמר סבר תוך זמן ־ כלאחר זמן, ומר סבר ־ תוך זמן ־ כלפני זמן?¿מו.

לא, דכ"ע ־ תוך זמן כלפני זמן, ואידי ואידי בתינוקת, ורישא ־ רבי, וסיפא ־ ר"ש בן אלעזר.!◊מו.

ואיבעית אימא ־ הא והא בתינוק, ורישא ־ ר"ש בן אלעזר, וסיפא ־ רבי.!◊מו.

ואיבעית אימא: הא והא ־ רבי, הא ־ בתינוק, הא ־ בתינוקת.!◊מו.

ואב"א: הא והא ־ ר"ש בן אלעזר, הא ־ בתינוק, הא ־ בתינוקת.!◊מו.

סימן.רבי יוסי ברבי יהודה:▀◊>מו.

▀◊מו.
ר' כרוספדאי בריה דרבי 

שבתאי:
והוא שעודן בו.

בן ט' שנים ויום אחד שהביא ב' שערות ־ שומאתניא נמי הכי:▀מו.

מבן ט' ועד י"ב שנה ויום אחד ועודן ־ בו ־ שומא.[ת"ק]♦▀▀◊מו.

סימן.ר' יוסי בר' יהודה:♦▀▀◊מו.

הילכתא תוך זמן ־ כלפני זמן.רבא:▀◊מו.

רב שמואל בר זוטרא מתני לה לשמעתא דרבא בהאי לישנא▀מו.

▀▀◊מו.
רב שמואל בר 

זוטרא:[רבא]
קטנה, כל י"ב שנה ־ ממאנת והולכת, מכאן ואילך ־ אינה ממאנת ואינה חולצת.

הא גופא קשיא, אמרת אינה ממאנת ־ אלמא גדולה היא, אי גדולה היא ־ תחלוץִ ¿◊מו.

וכי תימא ־ מספקא ליה!◊מו.

ומי מספקא ליה?¿מו.

ִ והאמר רבא:▀¿◊מו. קטנה שהגיעה לכלל שנותיה ־ אינה צריכה בדיקה, חזקה הביאה סימנין
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ה"מ ־ בסתמא, אבל הכא דבדקו ולא אשכחו ־ לא.!◊מו.

ִ ¿מו. אי הכי ־ תמאן

חוששין שמא נשרו.!◊מו.

הניחא למ"ד חוששין, אלא למ"ד אין חוששין, מאי איכא למימר?¿מו.

אין חוששין שמא נשרודאיתמר, רב פפא:¿▀♦◊מו.

חוששין.רב פפי:¿▀♦◊מו.

הני מילי ־ לענין חליצה, אבל לענין מיאון ־ חוששין.!מו.

מכלל דמ"ד חוששין ־ חולצת? והא חוששין בעלמא קאמר?¿מו.

!◊מו.
אלא, לעולם ־ דלא בדקה, ולענין חליצה ־ חיישינן, וכי קאמר רבא חזקה ־ למיאון, אבל לחליצה ־ בעיא 

בדיקה.

רב דימי מנהרדעא:▀◊מו.
הלכתא, חוששין שמא נשרו. והני מילי ־ היכא דקדשה בתוך זמן ובעל לאחר זמן, דאיכא ספיקא 

דאורייתא, אבל מעיקרא ־ לא.

רב הונא:▀◊מו.
הקדיש ואכל ־ לוקה, שנאמר (במדבר ו') איש כי יפליא לנדור (במדבר ל') ולא יחל דברו, כל שישנו 

בהפלאה ־ ישנו בבל יחל, וכל שאינו בהפלאה ־ אינו בבל יחל.

מו:
◊¿▀

מתיב רב הונא בר יהודה 

לסיועי לרב הונא:

לפי שמצינו שהשוה הכתוב הקטן כגדול לזדון שבועה, ולאיסר, ולבל יחל, יכול יהא חייב על הקדשו 

קרבן ־ ת"ל (במדבר ל') זה הדבר.

קתני מיהת לאיסר ולבל יחל ־ חייב.¿מו:

אימא: לאיסור בל יחל.!◊מו:

¿מו:
איסור בל יחל, מה נפשך, אי מופלא סמוך לאיש דאורייתא ־ מילקא נמי לילקי, ואי מופלא סמוך לאיש 

לאו דאורייתא ־ איסור נמי ליכאִ 

לאותן המוזהרים עליו.!◊מו:

שמע מינה: קטן אוכל נבלות ־ ב"ד מצווין עליו להפרישוִ ¿◊מו:

הכא במאי עסקינן ־ כגון שהקדיש הוא ואכלו אחרים.!◊מו:

הניחא למ"ד הקדיש הוא ואכלו אחרים ־ לוקין, אלא למ"ד אין לוקין מאי איכא למימר?¿מו:

הקדיש הוא ואכלו אחרים, רב כהנא אמר: אין לוקיןדאיתמר:[רב כהנא]¿▀♦◊מו:

ִ רבי יוחנן ור"ל:¿▀♦◊מו: לוקין

מדרבנן וקרא אסמכתא בעלמא.!◊מו:

הקדיש ואכלו אחרים, רב כהנא אמר: אין לוקיןגופא:[רב כהנא]♦▀◊>מו:

♦▀◊>מו:
רבי יוחנן ור"ל דאמרי 

תרוייהו:
לוקין.

במאי קמיפלגי?^מו:

מופלא סמוך לאיש ־ דאורייתאמר סבר:[רבי יוחנן ור"ל]♦▀!◊מו:

מופלא סמוך לאיש ־ מדרבנןומר סבר:[רב כהנא]♦▀!◊מו:

יתומה שנדרה בעלה מפר לה.מתיב רב ירמיה:▀¿◊מו:

¿מו:
אי אמרת בשלמא מופלא סמוך לאיש ־ דרבנן אתו נשואין דרבנן ־ ומבטלי נדרא דרבנן, אלא אי אמרת 

דאורייתא, אתו נשואין דרבנן ומבטלי נדרא דאורייתא?

רב יהודה אמר שמואל:!◊מו:
בעלה מפר לה ממה נפשך, אי דרבנן ־ דרבנן הוא, אי דאורייתא ־ קטן אוכל נבלות הוא, ואין ב"ד מצווין 

עליו להפרישו.
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והא כי גדלה אכלה בהפרה קמייתאִ ¿מו:

בעלה מפר לה כל שעה ושעה, והוא שבעל.רבה בר ליואי:!◊מו:

ִ ¿מו: והא אין בעל מפר בקודמין

כדרב פינחס משמיה דרבא!מו:

!▀◊מו:
דאמר רב פנחס משמיה 

דרבא:
כל הנודרת ־ על דעת בעלה היא נודרת.

קטן שלא הביא ב' שערות, רבי יהודה אומר: אין תרומתו תרומהאביי: ת"ש:[ר"י]♦▀¿◊מו:

עד שלא בא לעונת נדרים ־ אין תרומתו תרומה, משבא לעונת נדרים ־ תרומתו תרומה.רבי יוסי:♦▀¿◊מו:

¿◊מו:

סברוה: קסבר ר' יוסי תרומה בזמן הזה ־ דאורייתא. אי אמרת בשלמא מופלא סמוך לאיש ־ דאורייתא, 

אתי גברא דאורייתא ומתקן טבלא דאורייתא, אלא אי אמרת דרבנן ־ אתי גברא דרבנן ומתקן טבלא 

דאורייתא?

לא, קסבר רבי יוסי תרומה בזמן הזה דרבנן.!◊מו:

וסבר ר' יוסי תרומה בזמן הזה דרבנן?¿מו:

(דברים ל') אשר ירשו אבותיך וירשתה, ירושה ראשונה ושניה ־ יש להן, שלישית ־ אין להן.והתניא בסדר עולם:▀¿◊מו:

מאן תנא סדר עולם ־ ר' יוסיִ וא"ר יוחנן:▀¿מו:

ר' יוסי תני לה, ולא סבר לה.!◊מו:

ה"נ מסתברא▀מו:

דתניא:[ר"מ ור"י]▀▀♦◊מו:
עיסה שנדמעה או שנתחמצה בשאור של תרומה ־ חייבת בחלה, ואינה נפסלת בטבול יום ־ דברי ר"מ ור' 

יהודה.

מז.
פוטרין מן החלה.ר' יוסי ור"ש:▀▀♦◊
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