
 Dec  27 
  נדרים     סה-עב

 "Did  you  mean  to  do  a שתיקה   or  a הקמה   ?” 
  איבעיא     להו     גירושין     כשתיקה     דמיא     או     כהקמה     דמיא     וכו..     (נדרים     עא:)  . 1 
  אמר     ליה     אישתיק     קאמרת     או     שתי     קאמרת     (נדרים     עז.)(כתובות     קד:)  . 2 
  מכלל     דפליג     עליה     ריש     לקיש     איכא     דאמרי     מישתא     הוה     שתי     ליה     ושתיק     ליה  . 3 

  ואיכא     דאמרי     מישהא     הוה     שהי     ליה     ושתיק     ליה     (שבועות     מה:)
  שתיק     רב     (ביצה     לז:)  . 4 

 Artscroll  note  “17”  says  on  this  :  “Some  understand רב   ’s  silence  to  mean 
 that  he  conceded  the  point  etc….Others  maintain  that רב   remained  silent 
 only     because     he     did     not     consider     the     question     significant.” 

 The  conceptual הש”ס  מסורת  
  בעי     אביי     נזיר     שגילח     ושייר     שתי     שערות     צמח     ראשו     וחזר     וגילחן     (נזיר     מב.)  . 1 
  בעי     אביי     אמר     לה     הרי     את     מותרת     לכל     אדם     חוץ     מראובן     ושמעון     וחזר     ואמר     לה  . 2 

  לראובן     ושמעון     מהו     מי     אמרינן     מאי     דאסר     שרא     או     דלמא     מאי     דאסר     שרא     ומאי
  דשרא     אסר     (גיטין     פב:)

  בעי     חזקיה     ניקב     כמוציא     זית     וסתמו     וחזר     וניקב     כמוציא     זית     וסתמו     עד     שהשלימו  . 3 
  למוציא     רימון     מהו     (שבת     קיב:)

  איבעיא     להו     פרץ     אמה     וגדר     אמה     ופרץ     אמה     וגדרה     עד     שהשלימו     ליותר     מהו  . 4 
  (עירובין     כד.)

  כי     איצטריך     ליה     כגון     דהפר     אחד     מהן     וקיים     אחד     וחזר     המקיים     ונשאל     על     הקמתו  . 5 
  מהו     דתימא     מאי     דאוקי     הא     עקריה     קמ"ל     דמפירין     שניהם     בבת     אחת     (נדרים     סז.)

 Another     one 
  יתבי     רבה     ור'     זירא     ורבה     בר     רב     חנן     ויתיה     אביי     גבייהו     ויתבי     וקאמרי     שמע     מינה     ממתניתין  . 1 

  דיורי     גדולה     בקטנה     ואין     דיורי     קטנה     בגדולה     (עירובין     צב.)
  הנודר     מן     העיקר     אסור     בטפילה     הנודר     מן     הטפילה     מותר     בעיקר     (ירושלמי     נדרים     כה.)  . 2 

 A  “ ת   ”  Is  Written 
  רבי     יודא     אומר     אדר     השני     כותב     ת"יו     ודיו     (ירושלמי     נדרים     כט:)

 Now     what     does     it     stand     for? 

  תניין     (בבלי     נדרים     סג.)

 What     else     could     it     stand     for? 

  תחיה,     תמות,     תמה     זכות     אבות,     וכו..     (שבת     נה.)

  תרומה     (יבמות     קטו:)



  וסימניך
 A סימן   to  remember  that תשרי   is לנדרים  השנה  ראש   (acc  to מצוה  נר  משפט  עין   ): 

  (ירושלמי     נדרום     כט:)

 The סימן   is  “In  which  month  do  we  say  “ נדרי  כל   ”? 

 Opposite שיטות   of אביי   : 

 :   ולרביעה  לשליש  למחצה says   אביי

  וטיסני)  טרגיס  חילקא The  Definition   יג:  (מו"ק

 :   ולרביעה  לשליש  למחצה doesn’t  say   אביי

  )) he  argues  with   נחמן  ר who  says  it  is  half  third  or  quarter  ownership   יד(  תפיסת The  Definition   נו:  (נדרים

 Items  not ברמץ  נטמן   (insulated  by  coals): 
 1.  An  egg  on שבת   etc..  ( רבה   says  we  made  a גזירה   not  to  insulate  an  egg  in 

 sand  on  account  of  this,  and  even ’יוסי  ר   agrees) 
  (שבת     לט.)

 2.  A  non  specific  species  of  gourd  that  is  called הרמוצה  דלעת  
 (  and  on ’אשי  ר   we  said תיובתא   )(This  might  be  interesting  the ירושלמי  
 might     imply     it     is     a     species     which     is     normally     prepared     (cooked)     by     being 
 insulated     in     coals 

  אמר     ר'     חנינה     כמין     דלעת     מרה     והן     ממתקין     אותה     ברימצא     (ירושלמי     נדרים     כ:))
  (נדרים     נא.)

  תנאים     ואמוראים
  ר'     הילא

  (ירושלמי     נדרים     כב.)(ירושלמי     נדרים     כט:)

  אמר     רב     וכו..     ניזהא     דאריא     זה     זה     וכו..     ניזהא     דארבא     וכו..     הילא     (פסחים     קיב:)
 How  is  saying  “ זה  זה   ”  going  to  help  someone  from  being  attacked  by  a  lion? 

  הנודר     מן     הבשר     וכו..     אמר     ר'     הילא     מכיון     שאמר     "זה"     אסרו     עליו     הוא     והנייתו
  (ירושלמי     נדרים     כב.)

  בר     זבדא
 I  want  to  say  there  are  at  least  three זבדא  בר   ’s  in ש”ס   : 

  יוסי     בר     זבדא     (שבת     צו.)
  אבא     בר     זבדא     (שבת     ס:)

  חייא     בר     זבדא     (ירושלמי     נדרים     כא.)



  ר'     קריספא
 I  don’t  remember  ever  seeing  him  in בבלי  

  רבי     קריספא     בשם     ר'     יוסי     ברבי     חנינא     איברים     נבילות     לוקין     עליהן     משום     נבילה
  (שקלים     יט:)

  תניתה     רבי     קריספא     בשם     רבי     חנינה     בן     גמליאל     דאמר     טעמא     הדא     דאת     אמר     עד     שלא
  התיר     רבי     להביא     ירקות     מחוצה     לארץ     לארץ     אבל     משהתיר     רבי     להביא     מחוצה     לארץ     לארץ

  היא     שביעית     היא     שאר     שני     שבוע     (ירושלמי     נדרים     כב:)
  ר'     קריספא     בשם     ר'     יוחנן     כל     אלין     קרייא     וקרובתא     דאנן     אכלין     דלעת     יוונית     אינון

  (ירושלמי     נדרים     כה:)

  ר'     כרוספדאי
  (ר"ה     טז:)

  (כריתות     כד.)

  ר'     יעקב     בר     אחא     האמורא
  (ירושלמי     נדרים     כח.)
  (ירושלמי     נדרים     כה.)

  ר'     יעקב     בר     אחא     התנא
  (מועד     קטן     כב:)

  (נדרים     נו:)
 Is  this  the תנא   or  the אמורא   ? 

  ר'     יעקב     בר     אחא     בשם     ר'     איסי     (ירושלמי     נדרים     כו.)
!?  

  אורז     חילקא     טרגיס     וטיסני
 Two דינים   with וטיסני  טרגיס  חילקא  אורז   : 

  הנודר     מן     הדגן     מותר     בכל     אלו     (נדרים     נה:)  . 1 

  הנודר     ממעשה     קדירה     אסור     בכל     אלו     (ירושלמי     נדרים     כא.)  . 2 

 There  are  three נודרים   That  are ובמורייס  בציר  מותר  
  הנודר     מן     הצחנה     (נדרים     נא:)  . 1 

 2.  I  want  to  say  according  to  the העדה  קרבן  

  כא.)  נדרים  )(ירושלמי perhaps   הבבלי  בלשון  (אילפס  הלפס  מן  הנודר

  דג     דגים     שאיני     טועם     (נדרים     נא:)  . 3 



  צמר     גפן
 Two דינים   with גפן  צמר   (Cotton)  found  in ש”ס   : 

  פירוש     בקונטרס     לעיל     כגון     בקנבוס     וצמר     גפן     ואין     נראה     לרבינו     תם     דאם     כן     יהא     אסור     להדליק     בו     ומעשים     בכל  . 1 

  יום     שמדליקין     בצמר     גפן     וגם     טוב     מאד     לפתילה     וכו..     (שבת     כז:     תוס'     ד"ה     כל     היוצא     מן     העץ)

 .argues   תם  ר’ to  light  shabos  candles  with  cotton  and   כשר says  it  is  not   ר”שי

  וכל     דבר     שאין     דרכו     להתכסות     ודרך     היוצא     ממנו     להתכסות     נדר     בו     לא     נתכוון     אלא     ביוצא     ממנו     מאי     אית     לך  . 2 
  אמר     ר'     יוסי     ברבי     בון     כגון     הדין     צמר     גפן     (ירושלמי     נדרים     כו.)

 If  someone  is נודר   from גפן  צמר   which  is  technically  the  cotton  plant,  he  is  allowed  to  receive 

 benefit     from     the     plant,     and     just     forbidden     from     receiving     benefit     from     any     cotton     that     would     be 

 made     from     it. 

  בגלילא     שנו

  (שבת     מז.)

  (שבת     עח.)

  (ירושלמי     נדרים     כט.)

  הרי     עלי     עצים

  (מנחות     קו:)(מעילה     יט:)

  הרי     עלי     עץ

  (ירושלמי     נדרים     כט.)

 ..City  Dwellers,  of  the  City  Dwellers  etc  :   עירניות

 A משנה   which  speaks  of  the עירניות   : 

  אלפסין     חרניות     טהורות     באהל     המת     וטמאות     במשא     הזב     ר'     אליעזר     בר'     צדוק     אומר     אף     טהורות

  במשא     הזב     לפי     שלא     נגמרה     מלאכתן     וכו..     מאי     חרניות     א"ר     יהודה     עירניות     מאי     עירניות     אמר     אביי

  צעי     חקלייתא     (ביצה     לב.)

 That  right  there  is  talking  about  the עירניות   : 

  תרגמא     הילל     בריה     דר'     שמואל     בר     נחמני     כי     תניא     ההוא     בעירניות     (שבת     פ.)

 His  words  appear  with  respect  to עירניות   : 

  הנודר     מן     הבית     וכו..     נראין     דברי     ר'     מאיר     בעירוני     (ירושלמי     נדרים     כו.)



 Fast     Broken     Too     Soon 

 If  one  broke  his  fast  by  accident  before  the  fast  was  over  ( ציבור  תענית   ) 

 the ערוך  שולחן   paskens  that  it  is  the  same דין   as  a נדר  תענית   where  one  said  “ זה  יום   ”  and  he  must 

 complete  his  fast  but  in  the  case  of נדר  תענית   where  he  didn’t  say  “ זה  יום   ”  he  doesn’t  need  to  complete 

 his     fast     that     day. 

  (אורח     חיים     תקסח     סעיף     א-ב)(ירושלמי     נדרים     כז:)

 Was  Humbled   ירמיה  ר’

  ועל     דא     אפקוהו     לר'     ירמיה     מבי     מדרשא     (בבא     בתרא     כג:)  . 1 
  אמר     ליה     משמת     בן     עזאי     ובן     זומא     בטלו     השקדנים     לא     עמד     שוקד     עד     שעמד     ירמיה     (ירושלמי     נדרים     כח.)  . 2 

  בטלה     מגילת     תענית

 I  want  to  say  it  seems  to  be  a מחלוקת   between בבלי   and ירושלמי   in  the  opinions  of ’לוי  בן  יהושע  ור’  יוחנן  ר  

 but  either  way  the מסקנה   is ופורים  מחנוכה  חוץ  תענית  מגילת  בטלה   . 

  (סתם     גמרא     בבלי     ראש     השנה     יט:)(ר'     אבא     ירושלמי     נדרים     כח.)


