
  נדרים     עג-פ
  הלכה     כאותו     הזוג:     (יבמות     קז:)

  אין     הלכה     כאותו     הזוג     :     (יבמות     קה:)(נדרים     עו:)(ביצה     יז.)

  ר     יוסי     בר'     יהודה     ור'     אלעזר     בר'     שמעון
  ר'     יוסי     בר'     יהודה     ור'     אלעזר     בר'     שמעון     אמרו     מעת     לעת     (נדרים     עו:)

  ר'     יוסי     בר'     יהודה     ור'     אלעזר     בר'     שמעון     אומרים     אין     מביא     אלא     אשם     תלוי     אחד     שנאמר     על     שגגתו     אשר     שגג     אפילו     על

  שגגות     הרבה     אינו     חייב     אלא     אחת     (כריתות     יח:)

  אמר     אביי     וכו..     סבר     ליה     כאבוה     בחדא     ופליג     עליה     בחדא     (שבת     מד.)(עירובין     יד.)

  אמרי     במערבא
 in בבלי   (  B  : טז  קטן  מועד   )  a בבלאי   (A. פ  עירובין   )  was  subject  to  the  switching  of  an  “ ע   ”  in  place  of  a 
 in  someones  ”   ע “  was  put  in  the  place  of  an  ”   ח ”we  find  that  a   ירושלמי in  his  name.  So  in  the  ”   ח “ 
 name  (B: ו  נדרים  ירושלמי   ) 
 Mispronunciations  of ’חייא  ר  

  (מו"ק     טז:     "ע"     במקום     "ח")

  (מגילה     כד:     "ה"     במקום     "ח")

 How     much     is     there     to     be     said     about     silence? 
  אמר     רב     הונא     אמר     רב     משום     ר'     מאיר     לעולם     ישנה     אדם     לתלמידו     דרך     קצרה     (פסחים     ג:)  . 1 

  ת"ר     אמר     להן     ואמרו     לו     אוכלין     הראשון     לא     אמר     להן     ולא     אמרו     לו     אינן     אחראין     זה     לזה     מכאן     אמרו     חכמים  . 2 

  יפה     שתיקה     לחכמים     קל     וחומר     לטפשים     (פסחים     צט.)
  דרש     ר'     יהודה     איש     כפר     גבוריא     ואמרי     לה     איש     כפר     גבור     חיל     מאי     דכתיב     לך     דומיה     תהלה     סמא     דכולא  . 3 

  משתוקא     כי     אתא     רב     דימי     אמר     אמרי     במערבא     מלה     בסלע     משתוקה     בתרין     (מגילה     יח.)

 Silence     is     golden: 

 but  I  believe  his  words  contain   ש”ס I  don’t  think  he  said  alot  in  :   ספרא  דרב  אחוה  דימי  רב

 additional     golden     nuggets     about     silence. 

  דתני     רב     דימי     אחוה     דר'     ספרא     כל     הנודר     אף     על     פי     שהוא     מקיימו     נקרא     חוטא     (נדרים     עז:)  . 1 

  תני     רב     דימי     אחוה     דר'     ספרא     לעולם     אל     יספר     אדם     בטובתו     של     חבירו     שמתוך     טובתו     בא     לידי     רעתו  . 2 

  (ערכין     טז.)

  ההוא     דאפקיד     מטכסא     בי     ר'     דימי     אחוה     דר'     ספרא     שכיב     ר'     דימי     ולא     פקיד     (כתובות     פה:)  . 3 



 :on  the  other  hand  wasn’t  always  quiet   יוסי  ר’

 :was  quiet   יוסי  ר’

  ר'     יוסי     שתק

  (שבת     לג:)

 :wasn’t  quiet   יוסי  ר’

  אמר     ר'     יוסי     יאמרו     מאיר     שכב     יהודה     כעס     יוסי     שתק     תורה     מה     תהא     עליה

  (נזיר     נ.)

  עת     לחשות     ועת     לדבר     (קהלת     פרק     ג     פסוק     ז)

  לא     הוה     בידיה
  תניא     לא     יאמר     אדם     לאשתו     בשבת     מופר     ליכי     בטיל     ליכי     כדרך     שאומר     לה     בחול     וכו..     אמר

  ר'     יוחנן     וצריך     שיבטל     בלבו     (נדרים     עז:)
 The הפרה   on שבת   has  to  be  said  differently,  and  you  need בלב  ביטול   . 
 Earlier חמא  בר  רמי   asked  a  question  the גמרא   never  answered: 

  בעי     רמי     בר     חמא     בעל     מהו     שיפר     בלא     שמיעה     וכו…(נדרים     עב:)
 and  the גמרא   tried  to  bring  a ראיה   from  the וחכמים  אליעזר  רבי  מחלוקת   on 
 ”   שמענא  לכי  דאמר  נמי  הכא ”rejects  this  proof  saying   גמרא The  (.   עה  נדרים ) 

 Could  he  say  this  general  preemptive הפרה   on שבת   in  the  same  way  or  does  it  need  to 
 be     said     differently? 



 Where  is  That פסוק   ? 
  בצר     אל     יורה     :     בדקתי     אחר     המקרא     הזה     ואינו     בכל     הכתובים     ושמא     בספר     בן     סירא     הוא

  (עירובין     סה.     רש"י     ד"ה     בצר     אל     יורה)

 This  is  not  included  in רע”א   ’s  list  of  places  where רש”י   says  “I  don’t  know  where  it  is”  in  the הש”ס  גליון   in 

 .  (   כה  ברכות :) 

 Here  are  4 פסוקים   that  can  only  be  found  in ש”ס   (Nowhere  else,  not  even  in סירא  בן  ספר   ). 

  סו.)  (נדרים  בכינה  ישמעאל  ר'  על  ישראל  בנות  . 1 

  כד.)  נדרים  (ירושלמי  פקוד  מנהר  ה'  ודבר  תורה  תצא  מבבל  כי  . 2 

  כד.)  נדרים  (ירושלמי  יהושע  ר'  אחי  בן  חנניה  מועדי  אלה  . 3 

  החרש     היה     לבם     (שבת     קמז:)  . 4 

 The ירושלמי   tells  us  what  is  the דין   if  the  pluralized לשונות   we  saw  in בבלי   are 

 singularized: 

  הרי     עלי     עץ     (בבלי     מנחות     קו:)(ירושלמי     נדרים     כט.)  . 1 

  הנודר     עד     הגשם     (בבלי     נדרים     סב:)(ירושלמי     נדרים     כט.)  . 2 

 Places  in ש”ס   that  we  might  not  learn  a וחומר  קל   : 

  אין     עונשין     מן     הדין     (מכות     יד.)  . 1 

  אפילו     למאן     דאמר     עונשין     מן     הדין     אין     מזהירין     מן     הדין     (מכות     יז:)  . 2 

  כל     דין     שאתה     דן     תחילתו     להחמיר     וסופו     להקל     אינו     דין     (פסחים     כז:)  . 3 



  ויש     קל     וחומא     בנדרים     (ירושלמי     נדרים     כ:)  . 4 

 The וחומר  קל   is  ignored: 

  מילתא     דאתיא     בקל     וחומר     טרח     וכתב     לה     קרא     (פסחים     יח:)  . 5 

 The ירושלמי   asked  rhetorically  : י  כ:)  נדרים  (ירושלמי  בנדרים  וחומר  קל  ויש  

 And  yet  here  are  two  places  that  the ירושלמי   seems  to  make  a וחומר  קל   by נדרים   : 

  רבי     יודא     בן     בתירא     יודה     לר'     יוסי     שם     בנו     לא     כל     שכן     שם     אביו     (ירושלמי     נדרים     כב:)  . 1 
  מהו     להתיר     נדרים     בלילה     ומה     אם     נדר     הבעל     שכתוב     בהן     "ביום"     הרי     הוא     מיפר     בלילה     נדרי     זקן     שאין  . 2 

  כתוב     בהן     "ביום"     לא     כל     שכן     (ירושלמי     נדאים     לז.)

  מילתא     דאיבעיא     ליה     ל…     פשיטא     ליה     לרבא

  אשת     חרש     מי     מיפר     לה     (ירושלמי     נדרים     לה:)  . 1 

  לרבא)  ליה  פשיטא  לרבא  ליה  דאיבעי  מילתא for  this  one  I  say   קטו:)(  ע.)(פסחים  (חולין  מהו  בסיב  כרכן  . 2 

  מילתא     דאיבעיא     ליה     לרבא     פשיטא     ליה     לר'     פפא

  וכו..  פטור  ומתה  עליה  בא  אביי  דאמר  כאביי  ליה  מיבעי  ההוא  לקיש,  כר"ש  אמר  לא  טעמא  מאי  פפא  ור'  . 1 

  (כתובות     כט:)

  מילתא     דפשיטא     ליה     לאביי     מיבעי     ליה     לרבא     (כתובות     לח:)

  ג:)  קמא  (בבא  משלם  העלייה  מן  או  משלם  מגופו  צרורות  נזק  חצי  . 2 

  מילתא     דאיבעיא     ליה     להירושלמי     פשיטא     ליה     להבבלי

  אשת     חרש     מי     מיפר     (ירושלמי     נדרים     לה:)(נדרים     עג.)  . 1 

  מהו     שישאל     אדם     על     הקמתו     (ירושלמי     נדרים     לז.)(נדרים     סט.)  . 2 

 In     other     words: 

  ו  פענח)  (צפנת  להירושלמי  ליה  פשיטא  לרבה  ליה  דאיבעי  מילתא

 and לרבא  ליה  פשיטה  להירושלמי  ליה  דאיבעי  מילתא  



  תנאים     ואמוראים

 :   ראשונים tells  us  about  the   יוחנן  ר’
  זרע     גרגיר     למאי     חזי     א"ר     יוחנן     שכן     ראשונים     שלא     היה     להן     פלפלין     שוחקין     אותו  . 1 

  ומטבילין     בו     את     הצלי     (עירובין     כח:)
  א"ר     יוחנן     לבן     של     ראשונים     כפתחו     של     אולם     ושל     אחרונים     כפתחו     של     היכל     ואנו  . 2 

  כמלא     נקב     מחט     סדקית     וכו..     וכו..     (עירובין     נג.)
  א"ר     יוחנן     ראשונים     היו     נשאלין     מהו     שישאל     אדם     על     הקמתו     (ירושלמי     נדרים     לז.)  . 3 

  ר'     אבא     בר     זמינא
 Here  are  2 מימרות   from ’זמינא  בר  אבא  ר   : 

  ר'     אבא     בר     זמינא     בשם     ר'     זעירא     אין     הוון     קדמאין     מלאכין     אנן     בני     אנש     ואין     הוון     בני     אנש     נן     חמרין     (שקלים     יג:)  . 1 

  ר'     חזקיה     ר'     דוסתאי     ר'     אבא     בר     זמינא     ומטו     בה     בשם     ר'     דוסתי     סבא     אכן     כתב     ליה     הרי     שלחנו     לכם     אדם     גדול  . 2 

  שאינו     בוש     לומר     לא     שמעתיו     (ירושלמי     נדרים     לז:)

  ר'     חייא     בר     לולייני
 I  think  he  is  in בבלי   only  once  (. כה  תענית   )  But  I  have  seen  his  name  at  least  3  times  now  in ירושלמי   : 

  (ירושלמי     נדרים     יד.)  . 1 
  (ירושלמי     כתובות     עג:)  . 2 
  (ירושלמי     נדרים     ח.)  . 3 

 Two     For     One     Sale 

 The תורה   and  a  sale: 

  אמר     ר'     זירא     ואיתימא     ר'     חנינא     בר     פפא     בא     וראה     שלא     כמדת     הקב"ה     מדת     בשר     ודם     מדת     בשר     ודם     אדם  . 1 

  מוכר     חפץ     לחבירו     מוכר     עתב     ולוקח     שמח     אבל     הקב"ה     אינו     כן     נתן     להם     תורה     לישראל     ושמח     וכו..     (ברכות     ה.)

 Two     for     Every     One: 

  תן     לחכם     ויחכם     עוד

 The     Two: 

  (בבא     קמא     קיג.)

  (שבת     קיג:)

 The  One:  (  B  : סה  עירובין   ) 



 There  might  have  been  one  from ’יוסף  ר   but  there  were  definitely  two  from אביי   : 

 The  statement  of  “ דתורא  בישרא  כעין  בישולא  בעיין   ”: 

 The  Two  from אביי   : 

  מאי     ערסן     וכו.     אמר     אביי     בעיין     בישולא     כעין     בישרא     דתורא     ר'     יוסף     אמר     סמידי     דשערי     עתיקתא     דריש     נפיא

  אמר     אביי     בעיין     בישולא     כבשרא     דתורא     (נדרים     מא:)

 The     Possible     One: 

  (שבת     מב:)

 The  phrase  “ לחצאין  …  אין   ”: 

 The  2  from אביי   and  the  one  from ’יוסף  ר   : 

  אמר     ר'     יוסף     אין     נזירות     לחצאין     אמר     ליה     אביי     הא     קרבן     לחצי     נזירות     איכא     אלא     אמר     אביי     אין     נזירות

  לחצאין     ואין     קרבן     לחצאין     (נדרים     פג.)

  ואשר     להיות     כבר     היה     (קהלת     פרק     ג     פסוק     טו)

  אמר     רבי     חס     ושלום     שמשה     רבינו     נתרשל     מן     המילה     וכו..     (נדרים     לא:)  . 1 

  אמר     רי     יוסי     חס     ושלום     לא     נתעצל     משה     במילה     אלא     וכו..     (ירושלמי     נדרים     יג.)  . 2 

  אמר     כבר     הורה     זקן     (שבת     נא.)  . 3 

 In  the גמרא   in שבת   there רבי   changed  his  psak  to  be  like ’יוסי  ר   that  we  can  be מטמין  

 .   יוסי  ר’ of   שיטה when  he  heard  that  that  was  the   בצונן

 A     Rare     Word     In     Aramaic: 

 The  word  is קירי   and  it  means  Master: 

 Until נדרים  מסכת   I  only  thought  I  saw  it  once  in בבלי   .  In(: קלט  חולין   ) 

 But  I  see  it  again  here  in(. י  נדרים  ירושלמי   ) 

  אפילו     מאה
  נדרה     והיא     ארוסה     נתגרשה     בו     ביום     נתארסה     בו     ביום     אפילו     למאה     אביה     ובעלה     האחרון     מפירין     נדריה  . 1 

  (נדרים     עא.)

  וכן     נמי     אם     אסר     עליו     ככר     אחד     שתלאו     בדבר     הנדור     ואומר     על     אחר     יהא     כזה     אסור     ואפילו     עד     מאה     כולן  . 2 
  אסורין     (טור     יו"ד     סימן     ר"ד)



 Elsewhere  in ש”ס   : 

  (מכות     ה.)

  (עירובין     צה:)

 If     you     add     up     the     daffin     it     adds     up     to     an 

 Even     One     Hundred 

 A  Compare  and  A  Contrast   בנים  בני

 Compare: 

  בני     בנים     (יבמות     ע.)

  גידולי     גידולין     (נדרים     נז.)

 Contrast: 

  בני     בנים     כבנים     (יבמות     ע.)

  ולא     לענין     נדרים     (טור     יו"ד     סוף     סימן     רי"ז)


