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  תניא                                                       
  

  :תנא קמא
  

  :אחרת בלשו� אומרה שאול אבא  

  : שמאי לבית הלל בית לה� אמרו
  

  , לגבוה מותר � להדיוט שאסור במקו� ומה
  ? לגבוה שמותר די� אינו � להדיוט שמותר מקו�

  
  : שמאי בית לה� אמרו

  

  !לגבוה ואסור להדיוט שמותר, יוכיחו ונדבות נדרי�

  
  : הלל בית לה� אמרו

  , זמ� לה� קבוע שאי� � ונדבות לנדרי� מה
  .זמ� לה שקבוע � ראייה בעולת תאמר

  

  : שמאי בית לה� אמרו
  , זמ� לה קבוע אי� זו א!

 הרגל כל והול# חוגג � חג של ראשו� טוב ביו� חג שלא מי: דתנ�
  .חג של האחרו� טוב ויו�, כולו

  

  : הלל בית לה� ואמר
  , זמ� לה קבוע זו א!

  .באחריותו חייב אינו � חג ולא הרגל עבר: דתנ�
  

  : שמאי בית לה� אמרו
  !לגבוה ולא � לכ� נאמר כבר והלא

  

  : הלל בית לה� אמרו
  . 'דלה כל �' לה נאמר כבר והלא

  .לכלבי� ולא לכ�. לנכרי� ולא לכ� � לכ� לומר תלמוד מה כ� א�

  

  
  
  

  ]:שמאי לבית הלל תבי לה� אמרו[
  

  , פתוחה רב# כירת סתומה שכירת# במקו� ומה
  ? פתוחה רב# שכירת די� אינו � פתוחה שכירת# במקו�

  . ריק� רב# ושולח� מלא שולחנ# יהא שלא בדי� וכ�
  

  .טוב ביו� קרבי� אי�: סבר ומר, טוב ביו� קרבי� ונדבות נדרי�: סבר מר  ? מפלגי קא במאי
  

  .]סבירא ליה נדרים ונדבות קרבין לבית הלל" אמרו להם בית שמאי נדרים ונדבות יוכיחו"אבא שאול דלא אמר : י"רש[
  
  
 
  
  
  
  
  :ט"שנדרי� ונדבות לא קרבי� ביוהסוברת הבנות אפשריות לדעה  2
  

  " 'וחגות� אותו חג לה "                            
  

  :אסור להקריבמדרבנ� רק  – 1הבנה 
  .א# חכמי� גזרו שמא ישהה, מותר להקריב ואפילו נדרי� ונדבות' ל דלהכ

ì øúåî åæ äðáä éôìúåôà úøöòá íçìä éúù ,ääùé àîù ùùç ïéà éë.  
  

  :אסור להקריבמדאורייתא  – 2הבנה 
  .רק דבר הקבוע לו זמ� ברגל מותר להקריב –דומיא דוחגות� ' לה

 éôìøåñà åæ äðáä ìúåôà úøöòá íçìä éúù ,éë à÷åã ìâøì òåá÷ àì äéôàä ïîæ.  

  :ט"הקרבת עולת ראיה ביו
  

  .מותר להקריב: ה"ב
  

  .אסור להקריב: ש"ב


