
 Tuesday     Dec     13 
  מט-נו  נדרים

  אמרי     במערבא
  לרעה     לטובה     (שקלים     ב:)

  (לרעה)     לאו     בר     איניש     (נדרים     נד:)
  (לטובה)     לית     דין     בר     איניש     (שבת     קיב:)

  נו"ן     סמ"ך     עי"ן
  לשון     חכמים     ברכה     לשון     חכמים     עושר     לשון     חכמים     מרפא     (כתובות     קג.)

  "ברכה"     ו"עושר"     :
  ("נ"     "ן"     "ס"     "ע")     נון     כפופה     נון     פשוטה     נאמן     כפוף     נאמן     פשוט     סמוך     עניים     (שבת     קד.)

  עשר     תעשר     עשר     בשביל     שתתעשר     (שבת     קיט.)

  "מרפא":
  נ"ון     ס"מך     ע"ין     נונא     סמא     לעינים     (נדרים     נד:)

  וסימניך
 The סימן   to  remember  these הלכות   with  respect  to נדרים   is  to  look  at  what ברכה   one 
 would     make     upon     eating     them. 
 The     first     one: 

  הנודר     מן     פירות     הארץ     אסור     בכל     פירות     הארץ     ומותר     בכמיהין     ופטריאות     (נדרים     נה:)
  ועל     כמיהים     ופטריאות     אומר     שהכל     (ברכות     מ:)

 The     second     one: 
  אמר     ר'     ירמיה     אמר     ר'     יוחנן     המודר     הנאה     מחבירו     מותר     להשקותו     כוס     של     שלום     מאי     ניהו     וכו..

  במערבא     אמרי     כוס     של     בית     המרחץ     (נדרים     לח:)
 The הרא”ש  פירוש   explains  that  this  is  based  on  the גמרא   in  (. מא  שבת   ) 
 The יעב”ץ   says  there שם  שעומדים  הפנימי  בבית  שם  לברך  וא”א  שם  שתה  היאך  עיון  צריך  אבל  

  לא  קעביד  שתיה  להנאת  דלא  וכיון  אומצא  דחנקתיה  כמאן  אלא  שתיה  חשיבא  לא  דילמא  ערומים
  ברוכי  בעי

 Another  “ דחש  לית   ” 
  תניא     הנודר     מן     הדגן     וכו..     ומותר     באורז     (נדרים     נה:)

  א"ר     אשי     שמע     מינה     דרב     הונא     לית     דחייש     להא     דר'     יוחנן     בן     נורי     (פסחים     קיד:)
 He  holds  .( פסחים  הוא  דגן  מים  אורז)  לה  

  (שיטה     מקובצת)



  תנאים     ואמוראים

 Some מנהגים   of יוסי  דרבי  אתריה   : 
  לקומא     נמי     קרו     ליה     קומא     דחלבא     (נדרים     נב:)  . 1 
  באתריה     דמר     בישרא     לעיל     (ביצה     טו.)  . 2 
  לא     היו     מעלין     מתרומה     ליוחסין     (כתובות     כח:)  . 3 

  לא     הוה     בידיה
 Why  does  the ת”ק   in  the ברייתא   rule  that  a דרגש   doesn’t  need  to  be  overturned  if 
 it  is  a  bed  of  leather  as ’מערבה  בר  תחליפא  ר   says? 

  (נדרים     נו:)

  רב     יוסף
 :   מקפיד was   יוסף  ר’

  (נדרים     נה.)
 :turned  his  face   יוסף  ר’

  (חולין     עד.)(סוכה     יא.)

 :   עקיבא  ר’ of   ספיקות
  אמר     אביי     מודה     ר'     עקיבא     לענין     מלקות     שאינו     לוקה     (ופירש     הר"ן     ד"ה     "אמר     אביי  . 1 

  ד"ה  תוס  קד.  חולין also  see   מספיקא)(  אלא  בודאי  מיתסרי  לא  עקיבא"  ר'  מודה
  ) is  he  arguing  or  agreeing   עוף  הא

  ר'     עקיבא     גמריה     איסתפיק     ליה     (עירובין     ז.)  . 2 

 Is     the     food     ready? 
  והרי     סכין     ואין     לנו     לאכול     (קידושין     מו.)  א"ר     יוחנן     הרי     שלחן     והרי     בשר  . 1 
  ר'     חגי     בשם     ר'     שמואל     בר     נחמן     הראשונים     חרשו     וזרעו     ניכשו     כיסחו     עדרו  . 2 

  קצרו     עמרו     דשו     זרו     בררו     טחנו     הרקידו     לשו     קיטפו     ואפו     ואנו     אין     לנו     מה
  לאכול     (שקלים     יג:)

  אמר     רבי     אבותינו     אמרו     נשינו     טובה     אנו     אפילו     בעינינו     לא     ראינו     (נדרים     נ:)  . 3 


