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  שיטת     רבי     יהודה
 For  this  matter יהודה  רבי   extends  her  status  of  being  a  minor: 

  לענין     מיאון:
  רבי     יהודה     אומר     עד     שירבה     השחור     (נדה     נב.)

 For  this  matter יהודה  רבי   shortens  her  status  of  being  a  minor: 
  לענין     הפרת     נדרים:

  רבי     יהודה     אומר     אף     המשיא     בתו     הקטנה     ונתאלמנה     או     נתגרשה     וחזרה
  אצלו     עדיין     היא     נערה     (נדרים     פט:)

 Artscroll  Note  “5”  says  there  are ראשונים   who  say  the חכמים  
 argue  with יהודה  רבי   here. 

 A מוסר   Vort 
 When  it  comes  to נדרים  הלכות   an הארץ  עם   is דמי  דליתיה  כמאן  

  (ערוך     השלחן     סימן     רכח'     סעיף     ד')

  וסימניך
  להנחיל     לאהבי     יש     (סנהדרין     ק.)

 As רש”י   says  on  the פסוק   of האלה  הדברים  והיו   in ’ואתחנן  פ   (or שמע  קריעת   ) 

  מהו     האהבה     והיו     הדברים     האלה     שמתוך     כך     אתה     מכיר     בהקב"ה     ומדבק     בדרכיו     (רש"י     דברים     ו:ו)

 It  is  through  learning  that  we  come  to  love  ‘ ד   so  an הארץ  עם   who  doesn’t  learn  might  not  be  included  in 

 the  inheritors  referred  to  in  the פסוק  

  וסימניך
 The ר”ן   says רב  שאין  במקום  מתירין  שלשה   but רב  שיש  במקום   the שלשה   shouldn’t  be במקום  מתיר  
 ,   דווקא  לאו says  they  wrote  what  they  wrote   תשובה  פתחי The  .   ערוך  ושולחן  טור So  pasken  the  .   רב
 but  the השלחן  ערוך   argues  and  says  they  wrote  what  they  wrote דוקא   and  they  hold  like  the ר”ן   . 
 A סימן   to  remember  the שיטה   of  the ר”ן   and  the ערוך  ושולחן  טור   according  to  the השלחן  ערוך   : 

  וסימניך     מצוה     בגדול     (עירובין     לט.)

 On  The  Topic  of  “ גדול   ”: 



 Google     Sheets     Function 
 =bycol(  A1:C2  ,LAMBDA(array,MAX(array))) 

 something     else  blablabla  yadda     yadda הנאה   sheboygin 
 not     big  yehupitzville   אנוס small   עינוי     נפש

 tiny פתח   filler     content  etc.     etc. שבועת     טעות  

  שבועת     טעות  הנאה  אנוס  פתח  עינוי     נפש
  אין     לך     יותר/גדול     מזה:

  אין     לך     עינוי     נפש     גדול     מזה     (ערוך     השלחן     סימן     רלד'     סעיף     פח')  . 1 

  אין     לך     פתח     גדול     מזה     (ערוך     השלחן     סימן     רלא'     סעיף     ד')  . 2 

  שבועת     טעות     (ערוך     השלחן     סימן     רלב'     סעיף     כב')  . 3 

  אנוס     (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     רלב'     סעיף     נ')  . 4 

  הנאה     (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     רכ"ג     סעיף     י"א)  . 5 

 On  The  Topic  of  A  “ גדול   ”: 

 Rabbi  Plotzker  says  we  pasken  like לקיש  ר”ש   over ’יוחנן  ר   one  time  in ש”ס   . 

 What  about  the גמרא   in יבמות   which  lists  3  places  where  we  pasken  like לקיש  ר”ש   over ’יוחנן  ר   ? 

  (אמר     רבא     הלכתא     כוותיה     דר"ש     לקיש     בהני     תלת     וכו..     (יבמות     לו.))

 He  also  said  that  there  are  2  places ש”ס   where רבי   is  quoted  as  saying  that  the  reason  he  is  so  smart  is 

 because  he  saw ’מאיר  ר   r.  (: יג  עירובין   ) 

 I     don’t     know     where     the     other     place     is. 

  לא     יגעתי     ולא     מצאתי     תאמין     (מגילה     ו:)

 If  you  find  the גמרא   in מגילה   that  would  be  interesting. 

  ולא     זכיתי     להבין     דבריו     הקדושים     (ערוך     השלחן     סימן     רכא'     סעיף     לח')

  ולא     עמדתי     על     סוף     דעתו     (עירובין     יג:)

 Two  Rabbi’s  who  were  “ חוכך   ”  in  the סוגיא   of נדרים   : 

  ר'     עקיבא     (נדרים     ב.)  . 1 

  הר"ן     (נדרים     סג.     בסוף     ד"ה     קונם)  . 2 



 On  The  Topic  of  A  “ גדול   ”: 

  דרכה     של     תורה     ולומדיה

  דרך     תלמידי     חכמים     עד     שלא     היתה     בתו     יוצאה     מאצלו     אומר     לה     כל     נדרים     שנדרת     בתוך     ביתי     וכו..  . 1 

  (נדרים     עב:)

  כך     היא     דרכה     של     תורה     פת     במלח     תאכל     ומים     במשורה     תשתה     ועל     הארץ     תישן     וחיי     צער     תחיה     ובתורה     אתה  . 2 

  עמל     וכו..     (פרקי     אבות     פרק     ו'     משנה     ד')

  אשיב     לך     דכך     דרכה     של     תורה     שבכתב     לסתום     דבריה     ולסמוך     על     תורה     שבעל     פה     שהיא     עיקר     לימוד     התורה  . 3 

  וכמו     שכתבנו     בחושן     משפט     סימן     ת"כ     סעיף     ח'     ע"ש     (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     רל"ד     סעיף     י"ד)

  הדרן     עלך     מסכת     נדרים
 Ending  a מסכת   a  la  foi  beginning  a מסכת  

 The     beginning     and     the     end. 

 The     first     and     the     last. 

 The     first     is     in     the     end. 

 The     last     is     in     the     beginning. 

 The אחרונה  משנה   is  in  the  beginning  of  the מסכת   : 

  (חגיגה     ב.)

 The ראשונה  משנה   is  at  the  end  of  the מסכת   : 

  (נדרים     צ:)



 If  it  is  a  a ברייתא   or משנה   perhaps  it  is  in  the פסוק   as  well. 

  הא     דתניא     וכו..     קרא     מנלן     (נדרים     פא.)

 It  is  here  in  the  last  Daf  Yomi  Insight  Post  for ’נדרים  מס   that  I  bring  the  opening  words  of  the טור  

 in חיים  אורח   : 

  ואמר     גבור     כארי     כנגד     הלב     כי     הגבורה     בעבודת     הבורא     יתברך     היא     בלב     (טור     אורח     חיים     סימן     א')

 It     Was     Hidden     It     So     We     Shouldn’t     Reveal     It 

  רבא     סבר     למידרשיה     בפירקא     אמר     ליה     ההוא     סבא     לעלם     כתיב     (קדושין     עא.)  . 1 
  התורה     כסתו     ואתה     מגלה     אותו     (שבת     צז.)  . 2 

  רב     הונא     בר     חיננא     סבר     למידרשיה     בפירקא     אמר     ליה     רבא     תנא     מסתים     לה     סתומי     כדי     שלא     ינהגו     קלות     ראש  . 3 

  בנדרים     ואת     דרשת     ליה     בפירקא     (נדרים     כג:)

 (Which     leads     into     the     next     piece:) 

 Daf     Yomi     Kabbala     and     Mysticism: 

  וליוצא     ולבא     אין     שלום     וכו..     מדבר     הלכה     לדבר     מקרא     וכו..     מתלמוד     למשנה     וכו…(חגיגה     י.)

 The  first  word  in ’נדרים  מס   is  “ כל   ”,  and  the  last  word  is  “ היהוידים   ”. 

 The  first פסוק   in  the תורה   is  about  the וארץ  שמים   ,  which  could  be  similar  to  “ כל   ”  in  a  certain 

 sense,  and  the  last  word  is  “ ישראל   ”. 

 The  first  letter  in  the תורה   is  “ ב   ”  and  the  last  letter  is  “ ל   ”,  taken  together  spells לב   (heart)/. 

 This  could  be  a סימן   that  the  intentions  of  the  heart  plays  an  important  role  in  one’s  ‘ ה  עבודת   . 

  אלא     הקב"ה     ליבא     בעי     (סנהדרין     קו:)

 Here  are  three  places  in ’נדרים  מס   that  we  say דברים  שבלב  דברים   : 

  א"ר     יוחנן     וצריך     שיבטל     בלבו     (נדרים     עז:)  . 1 

  באומר     בלבו     היום     ומוציא     בשפתיו     סתם     ואף     על     גב     דסבירא     לן     דברים     שבלב     אינן     דברים     לגבי     אונסין  . 2 

  שאני     (נדרים     כח.)

  תניא     ר'     יהודה     אומר     אומרים     לו     לאדם     לב     זה     עליך     אם     אמר     לא     מתירין     אותו     (נדרים     כא:)  . 3 


