
  נדרים     פא-פה
 Jan     10 

  ירידת     הדורות
 The  title  in רג  סימן  יו”ד  ערוך  שלחן   is  “ מגונים  הם  ואיזה  משובחים  דברים  איזה   ”,  whereas  the  title  in  the ערוך  

 changed  the   השלחן  ערוך I  want  to  suggest  the  reason  the  .”   והפכו  שבהם  והטוב  הנדרים  ענין ”  is   השלחן

 terminology  of  the  title  of  the  first סימן   in נדרים  הלכות   in  this  way  is  based  on ’לוי  בן  יהושע  ר   in פסחים   : 

  מפיו     שהרי     עקם     הכתוב     שמונה     אותיות     וכו….  דבר     מגונה  דאמר     ר'     יהושע     בן     לוי     לעולם     אל     יוציא     אדם

  (פסחים     ג.)

 A  person  shouldn’t  say  a  “ מגונה  דבר   ”  (a  degrading  or  maybe  disgusting  word): 

 I  want  to  suggest  that  regarding  the  word  “ מגונה   ”  perhaps  we  can  say  the השלחן  ערוך   said  to  himself 

 before  writing  this  title,  “ מזה  גדול  מגונה  דבר  לך  אין   ”  meaning  the  word מגונה   itself. 

 So  Is  this  meaning  to  say  that  the ערוך  שולחן   was מוציא   a מפיו  מגונה  דבר   contrary  to  the שיטה   of ’יהושע  ר  
 ?   לוי  בן

  (כי     הא     דרבה     מקמי     דפתח     וכו….     מילתא     דבדיחותא     וכו…     פסחים     קיז.)

 Hee     Hee     Hee     Hee     Hee     Hee     Hee     Hee 

  היא     היא     (גיטין     פד.)(שבת     יא:)(מנחות     סו:)     (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     רל"ח     סעיף     כב)

  ירידת     הדורות
  רב     אשי     אומר     משום     דקרי     לאינשי     חמרי     (נדרים     פא.)

 The  reason  why  the  sons  of חכמים  תלמידי   do  not  always  become חכמים  תלמידי   according  to ’אשי  ר   is 

 because     they     call     people     donkeys. 

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

 I  want  to  suggest  in ’אשי  ר   that  the  children  of חכמים  תלמידי   equate  themselves  with  the תלמידי  

 said  on  this  that  if  we  make  the  previous  generation   אהרון  ר’ .of  the  previous  generation   חכמים

 like     angels     then     we     will     be     like     people. 



  לבן     של     ראשונים     ולבן     של     אחרונים:
  כפתחו     של     היכל     (עירובין     נג.)  ושל     אחרונים  כפתחו     של     אולם  לבן     של     ראשונים  אמר     ר'     יוחנן

  :  לבן     של     ראשונים
  לא     שמעתי     ולא     מצאתי     בברייתא     פירוש     תבניתו     ולבי     אומר     לי     שהוא     חגור     לו     מאחוריו     וכו..

  (שמות     כח:ד     רש"י     ד"ה     ואפוד)
  לבן     של     אחרונים:

  ולבי     אומר     לי     שבאמת     שני     דעות     הם     (ערוך     השלחן     סימן     רל"ט     סעיף     לד)
 He  says  that  they  are  two  separate  opinions.  In ד  סעיף  רל”ח  סימן   the פסק   of שו”ע   that  if 
 someone  makes  a שבועה   to  not  eat  a שיעור  חצי   of איסור   is  based  on  the שיטה   of  the 
 would  take  effect.  In   שבועה that  the   דרבנן  מצוה  על  לעבור  כ”ש who  would  hold   רשב”א

 .   רשב”א is  not  paskening  like  the   מחבר the   ו  סעיף  רל”ט

 Two  places  that  the אגודה   says  a הלכה   based  on  the  fact  that  there  is  no  one  worthy  in 
 our  generation  ( הדורות  ירידת   ). 

  וכבר     כתב     האגודה     פ"ק     דחולין     דעתה     בעונינו     אין     ת"ח     דהא     אין     יודע     אפילו     במס'     כלה  . 1 
  (ש"ך     יו"ד     סימן     ש"מ     אות     י"ז)

 This  explains  why  we  do  not  tear קריעה   nowadays  when  we  hear  the  news  that  the גדול  
 passed     away. 

  באגודה     (בכורות     פ"ו     ס'     יח)     פר"י     דבזמן     הזה     אין     נראה     דיש     שום     אדם     מומחה     להתיר     בכור  . 2 
  ונדר     ולדון     דיני     ממונות     ביחיד     (דרישה     יו"ד     סימן     רכ"ח     אות     ב')

 Reverence  to  one’s רביים  

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

  לו     אין     לך     כל     שבט     ושבט     מישראל  לחצי     הסוכה     אמר     לו     מהו     שאפרוש     עליה     סדין     אמר  הגיע     חמה
  שלא     יצאו     ממנו     נביאים     שבט     יהודה     ובנימין     העמידו     מלאכים     על     פי     נביאים     וכו..וכו..     לא     מפני

  שהפליגו     בדברים     אלא     מפני     שלא     אמר     דבר     שלא     שמע     מפי     רבו     (סוכה     כז:)
 He  ( ’אליעזר  ר   )  didn’t  say  anything  that  he  didn’t  hear  from  his רביים   . 

  שחייב     אדם     לומר     בלשון     רבו     (ברכות     מז.)(שבת     טו.)
 A     person     is     obligated     to     say     it     in     the     language     of     his     teachers. 

  כיון     דנפיק     מפומיה
  ר'     אחא     בריה     דרבא     מהדר     אתרי     וחד     הואיל     ונפיק     מפומיה     דרב     כהנא     (סוכה     לב:)  . 1 
  רבא     הוה     מיהדר     אסילקא     וארוזא     הואיל     ונפיק     מפומיה     דרב     הונא     (פסחים     קיד:)  . 2 
  שמתקוטט     עם     אשתו     הוא  ומי  כיון     דנפיק     מפומיה     דרבינו     הרמ"א  מיהו     באיסור     אשתו  . 3 

  רגיל     תדיר     להתקוטט     יש     להחמיר     בכולם     כפסקו     של     רבינו     הרמ"א
  (ערוך     השולחן     יו"ד     סימן     ר"ה     סעיף     ד')



  ומורא     רבך     כמורא     שמים     (פרקי     אבות     פרק     ד     משנה     טו)
 Perhaps  one  should  consider  his רבי   as  if  he  were  a  tremendous גדול   . 

  אין     לך     גדול     מזה
  בדיקה     (נדה     יב.)  . 1 
  הדיוט     (סנהדרין     פד.)  . 2 
  חולי     (נזיר     סו.)  . 3 
  טובה     (עבודה     זרה     ה.)  . 4 
  יוצא     מבית     האסורים     (מועד     קטן     יד.)  . 5 
  מום     (בכורות     מא.)  . 6 
  מומר     (חולין     מא.)  . 7 
  מחאה     (עירובין     פב:)  . 8 
  מיאון     (יבמות     קח.)  . 9 

  מאריך     (ברכות     לד.)  . 10 
  מקצר     (ברכות     לד.)  . 11 
  קיום     (מפרש     נדרים     עז:     ד"ה     דבריו     קיימין     וז"ל     "דאין     לך     קיום     גדול     מזה)  . 12 
  מסננת     (שבת     קלט:     רש"י     ד"ה     לא     ניהדק)  . 13 
  ולפי     זה     שפיר     הוי     גם     שאני     אוכל     לך     לחודיה     או     שאיני     אוכל     לך     יד     לנדר     אבל  . 14 

  כדמסיק     הש"ס     דידים     שאינן     מוכיחות     לא     הוויין     ידים     אין     לך     ידים     שאינן     מוכיחות
  גדול     מזה     (ערוך     השלחן     סימן     ר"ו     סעיף     ט')

  ואם     אמר     מודרני     ממך     שאני     אוכל     או     מודרני     ממך     אם     אוכל     ולא     אמר     "לך"     יש  . 15 
  אומרים     דאסור     דהלשון     מוכיח     דעל     חבירו     קאי     ויש     מי     שפסק     דבלא     "לך"     אינו     כלום
  (וכן     כתב     הש"ך     ס"ק     ב     בשם     רבינו     ירוחם     שזהו     דעת     הרמב"ן     והרא"ש)     והטעם     כתב

  הרמב"ן     משום     דהוי     ידים     שאינן     מוכיחות     ודיעה     ראשונה     סבירא     להו     דאין     לך     ידים
  מוכיחות     גדולה     מזה     כיון     דאמר     גם     מודרני     וגם     ממך     והזכיר     לשון     אכילה

  (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     ר"ו     סעיף     י"ב)

  כמה     גדולים     דברי     חכמים
  אמר     ר'     ישמעאל     בן     אלישע     אני     אקרא     ולא     אטה     פעם     א'     קרא     ובקש     להטות  . 1 

  אמר     כמה     גדולים     דברי     חכמים     שהיו     אומרים     לא     יקרא     לאור     הנר
  (שבת     יב:)

  אמר     ר'     ישמעאל     כמה     גדולים     דברי     חכמים     שהיו     אומרים     בלבו     לשומרו  . 2 
  טהור     אין     בלבו     לשומרו     טמא     (חגיגה     כ.)

  אמר     רבי     כמה     גדולים     דברי     חכמים     שאמרו     מים     שיש     להם     סוף     אשתו  . 3 
  מותרת     שאין     להם     סוף     אשתו     אסורה     (יבמות     קכא.)

  חד     בר     נש     נדר     דלא     מרווחא     אתא     לגבי     ר'     יודן     בר     שלום     א"ל     ממאי  . 4 
  אישתבעת     אמר     ליה     דלא     מרווחא     אמר     ליה     ר'     יודן     וכן     בר     נש     עביד     אמר     ליה

  בקביוסתיתא     אמר     ברוך     שבחר     בתורה     ובחכמים     שאמרו     צריך     לפרוט     את
  הנדר     (ירושלמי     נדרים     יט:)

 I  want  to  say  on  this ירושלמי   that  perhaps  this  is  the ירושלמי   version 
 of חכמים  דברי  גדולים  כמה   . 

  ידות     אינשי)  (פירוש     הרא"ש     נדרים     ב:     ד"ה     ותו  אלא     שלשון     נדרים     משונה



 Rabbi     Karish     says     he     heard     a     possible     reason     for     this     is     because     it     may     be     a     version 
 similar  to  a ירושלמי   . 

 says  if  it  is  partially  nullified  than  it  is  completely  nullified 'עקיבא  ר  
  ר'     עקיבא     אומר     וכו..     ומה     שנים     נמצא     אחד     מהם     קרוב     או     פסול     עדותו     בטילה     אף     שלשה  . 1 

  נמצא     אחד     מהן     קרוב     או     פסול     עדותן     בטילה     (מכות     ה:)
  עד     שבא     ר'     עקיבא     ולימד     שהנדר     שהותר     מקצתו     הותר     כולו     (נדרים     סו.)  . 2 

 The טור   paskens  : 
  נדר     שהותר     מקצתו     הותר     כולו     (טור     יו"ד     סימן     רכ"ט)

  פטור     ומותר
  והאמר     שמואל     כל     פטורי     דשבת     פטור     אבל     אסור     לבר     מהני     תלת     דפטור     ומותר     צידת     צבי     וצידת     נחש     ומפיס  . 1 

  מורסא     (שבת     ג.)

  אבל     מצאתי     להר"ן     ז"ל     שכתב     בפ"ג     וזה     לשונו     והאי     פטור     דאמרינן     הכא     פטור     ומותר     הוא     שכל     שאוכל  . 2 

  ראשונה     בשוגג     מותר     לו     לאכול     השנייה     דליתא     לשבועה     כלל     וכו..     (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     רל"ט     סעיף     יח')

 Switching לשונות  

 Two  places  in ופוסקים  ש”ס   that  a  “ ה   ”  is  inserted  in  place  of  a  “ ח   ”: 

  ביעור     הדברים     ד"הקרבן     שאוכל     לך"     בפת"ח     הוא     פשוט     אבל     "הקרבן"     בצירי     מותר     דזה     מצינו     בצירי     כמו     חי  . 1 

  פרעה     והחליף     החי"ת     בה"א     (ערוך     השלחן     סימן     ר"ד     סעיף     כא)

  אמר     ליה     זיל     אימא     ליה     כשאתה     מגיע     אצל     וחכיתי     לד'     לא     נמצאת     מחרף     ומגדף     (מגילה     כד:)  . 2 

  פירש"י     :     שהיה     קורא     לחיתי"ן     ההי"ן     (שם)

 Switching לשונות   continued: 

 It  is  discussed  in  the פוסקים   if  someone  says  a שבועה  בלשון  נדר   or  a נדר  בלשון  שבועה   . 

 It  is  also  discussed  if  a בעל   is חכם  בלשון  מיפר   or  if  a חכם   is בעל  בלשון  מתיר   . 



  שלחו     מתם     וכו..הזהרו     בחבורה     פירש     הר"ן     :שהתלמידים     מחדדים     זה     את     זה     ואת     הרב

  (נדרים     פא.)

  מאי     קמ"ל     דליגמר     איניש     והדר     ליסבר

  (שבת     סג.)

 Till  now  there  has  been  written  here  matters  which  tend  to  be  slightly  more  on  the בקיעות   side  of  the 

 learning     spectrum. 

  והדר     ליסבר

 Here  I  would  like  to  insert  something  closer  to  the סברא   side. 

 A     Daf     Yomi     Riddle: 

 W  hen  is  a שבועה   to  be עובר   an עבירה   not חל   because  it  is  a מצוה   ? 

 (See     the     end     for     the     answer) 

 You  should  have  patience.  Keep  going  to  the המדרש  בית   every  day,  and  the 
 Daf     Yomi     Insights     will     come.     Don’t     give     up. 

  אמר     רב     יהודה     אמר     רב     לעולם     אל     ימנע     אדם     את     עצמו     מבית     המדרש     ואפילו     שעה     אחת     שהרי     כמה     שנים     נשנית

  משנה     זו     בבית     המדרש     ולא     נתגלה     טעמה     עד     שבא     ר'     חנינא     בן     עקביה     ופירשה     (שבת     פג:)

 In יבמות   we  learned  : 

  אמר     רבא     צריכי     דייני     למיקבע     דוכתא     דכתיב     ועלתה     יבמתו     השערה     אל     הזקנים     ר'     פפא     ור'     הונא     בריה     דר'     יהושע     עבדי

  עובדא     בחמשה     כמאן     כר'     יהודה     והא     הדר     ביה     לפרסומי     מילתא     (יבמות     קא:)

 I  wanted  to  ask  where  did  the גמרא   mention  before  about מילתא  פירסומי   here  ( שמיה  דכר  מאן   ). 

 Also  if  there  is  an ענין   of מילתא  פירסומי   why  shouldn’t  you  need  10,  why  5?  I  wanted  to  say  that  this דין   in 

 .might  be  insightful  in  regards  to  this  matter   נדרים

 The טור   writes: 

  ומכל     מקום     אם     אמרה     לו     להתיר     נדרה     אינו     יכול     לקבץ     ג'     אחרים     שיתירו     לה     שאינה     רוצה     שיתפרסם     הדבר     שנדרה
  אא"כ     מצא     שלשה     מקובצים     אז     אומר     להם     שהיא     מתחרטת     ויתירו     לה



 and  the יוסף  בית   writes: 

  ומ"ש     בשם     רא"ם     בפרק     קמא     דנדרים     (ח:)     גרסינן     רבינא     הוה     ליה     נדרא     לדביתהו     אתו     לקמיה     דר'     אשי     א"ל     בעל     מהו
  שיעשה     שליח     לחרטת     אשתו     א"ל     אי     מיכנפין     אין     ואי     לא     מיכנפין     לא     וכו..     וכתב     הרא"ש     שפירש     רא"ם     שאלתו     של

  רבינא     אמרה     לו     שיתיר     לה     נדרה     והלכה     כרבנן     דאמרי     בפ"ב     דנגעים     כל     הנדרים     אדם     מתיר     חוץ     מנדרי     עצמו     והוא     חלק

  כבוד     לרבו     והלך     לפניו     שלא     מדעתה     ושאל     מהו     שיעשה     שליח     לחרטת     אשתו     להביא     הדברים     לפניו     שלא     מדעתה     שמא

  אם     היתה     יודעת     היתה     מתביישת     שאביא     הדבר     לפניך     ואדעתה     דהכי     לא     נתחרטה     א"ל     אי     מיכנפין     אין     כיון     שאינך     צריך

  לפרסם     הדבר     ולחזור     אחריהם     אינה     מקפדת     ואי     לא     מיכנפין     ואתה     צריך     לחזור     אחריהם     לפרסם     הדבר     היא     מתביישת

  ואדעתא     דהכי     לא     מתחרטה     עכ"ל     (טור     יו"ד     סימן     רל"ד     ב"י     ד"ה     ומ"ש     בשם     רא"ם)

 I  want  to  say  you  might  find  from  this  an  insight  into  that גמרא   in יבמות   concerning  the  possible 

 connection  between רבא   ’s  saying  that מקום  למקבע  דיינא  צריך   ,  and  the  reason  to  have  5  for  the  purpose 

 of מילתא  פירסומי   . 

 A מחלוקת   Averted: 

  ר'     הונא     אמר     אין     מיפר     שלא     מצינו     שואל     שמת     בעפר     פיר     (נדרים     פא.-פא:)
  אמר     רב     יהודה     זבוב     בקערה     ונימא     באותו     מקום     זבוב     מאיסותא     ונימא     סכנתא     (גיטין     ו:)

 I  want  to  suggest  that  there  is  no מחלוקת   because  in גיטין   we  are  talking  about  a פילגש  
 and  in נדרים   we  are  talking  about  a  wife.  Phew מחלוקת   averted.  (That  was  a  close  one) 

 A נחלה   and  not  a ירושה   ? 
  וכיון     שנתנה     לו     במתנה     נחלו     אל     (נדרים     נה.)

  א"ר     יוסף     שלא     יאמרו     תורה     ירושה     היא     להם     (נדרים     פא.)
 Ignoring  the  difference  between  a ירושה   and  a נחלה   maybe  you  can  say  that ’יוסף  ר  
 means  that  they  shouldn’t  say  it  is  a ירושה   to  them  before  all  of  the  other  steps  listed 

  (עושה     אדם     את     עצמו     כמדבר     וכו…)
  תנאים     ואמוראים

 I  want  to  say  there  are  at  least  4 זבדא  בר   ’s  in ש”ס   : 
  יוסי     בר     זבדא     (שבת     צו.)  . 1 
  אבא     בר     זבדא     (שבת     ס:)  . 2 
  חייא     בר     זבדא     (ירושלמי     נדרים     ז.)(ירושלמי     נדרים     כא.)  . 3 
  נחמן     בר     זבדא     (שבת     כה:)  . 4 

  ר'     חנינא     בר     אידי
 Two מימרות   from ’אידי  בר  חנינא  ר   : 

  דתניא     רבי     חנינא     בר     אידי     אומר     הואיל     ואמרה     תורה     השבע     ואל     תשבע     קלל     ואל     תקלל     מה     השבע     בשם     אף  . 1 

  לא     תשבע     בשם     מה     קלל     בשם     אף     לא     תקלל     בשם     (שבועות     לה:)

  אמר     רבי     חנינא     בר     אידי     למה     נמשלו     דברי     תורה     למים     דכתיב     הוי     גל     צמא     לכו     למים     לומר     לך     מה     מים     מניחין  . 2 

  מקום     גבוה     והולכין     למקום     נמוך     אף     דברי     תורה     אין     מתקיימין     אלא     במי     שדעתו     שפלה     (תענית     ז.)

 Not  to  be  confused  with(. שבת  אידי  בר  חיננא)  סג  

 Nor  with אידי  דר’  בריה  שיננא   (B: פט  גיטין   ) 



 What     is     the     nature     of     a     person? 
 Google     Appscripts     Code: 
 s  .  setFormula  (  '=if(f2= נש  בר   ,Concatenate("not מפקיר   his נכסים   ",”  “,”In  business  to 

 make  a  profit”),concatenate(“ נכסיו  מפקיר   ",”Not  in  Business  to  make  a  profit”))'  ) 

 A  person  does  not  generally מפקיר   his נכסים   : 
  א"ל     וכי     מפני     שאין     לו     קופה     של     תבן     עומד     ומפקיר     קופה     של     מוכין     (שבת     מח.)  . 1 

  ורבנן     סברי     נכסיה     לא     מפקיר     איניש     דמירתת     דילמא     זכי     בהו     איניש     אחרינא     (נדרים     פד:)  . 2 
  איזהו     שוטה     זה     המעבד     כל     מה     שנותנים     לו     (חגיגה     ד.)  . 3 

 A     person     is     generally     in     business     to     make     a     profit: 
  זבון     וזבין     תגרא     איקרי     (בבא     מציעא     מ:)  . 1 
  חד     בר     נש     נדר     דלא     מרווחא     אתא     לגבי     ר'     יודן     בר     שלום     אמר     ליה     ממאי     אישתבעת     אמר     ליה     דלא     מרווחא  . 2 

  אמר     ליה     רבי     יודן     וכן     בר     נש     עביד     אמר     ליה     בקביוסטיסא     (ירושלמי     נדרים     יט:)

 Talmudic     IF     Statement 

 =IF(two  Mitzvos  associated  with רחיצה   =TRUE, ’יהודה  ר   the אמורה   .””) 

 A מצוה   :  “You  better  do  it”  And  If  Not  “ לוא  ואם   ” 

 A מצוה   :  “You  better  do  it” 

 The יהודה  ר’  אמורא   and  a מצוה   having  to  do  with רחיצה   : 

  מאי     מצוה     דאמר     ר'     יהודה     אמר     רב     כך     היה     מנהגו     של     ר'     יהודה     בר     עילאי     ערב     שבת     מביאין     לו     עריבה     מליאה  . 1 

  חמין     ורוחץ     פניו     ידיו     ורגליו     ומתעטף     ויושב     בסדינין     המצוייצין     וכו..     וכו..     (שבת     כה:)

  ר'     זירא     הוה     קא     משתמיט     מדר'     יהודה     דבעי     למיסק     לארעא     דישראל     וכו..     וכו..     אזל     אשכחיה     דקאי     בי     באני  . 2 

  וקאמר     ליה     לשמעיה     הביאו     לי     נתר     הביאו     לי     מסרק     פתחו     פומייכו     ואפיקו     הבלא     ואשתו     ממיא     דבי     באני     וכו..

  (שבת     מא.)

 The רא”ש   in(: לח  נדרים   )  quotes  this גמרא   in שבת   to  explain  what  it  means  : 

  אמר     ר'     ירמיה     אמר     ר'     יוחנן     המודר     הנאה     מחבירו     מותר     להשקותו     כוס     של     שלום     וכו..     במערבא     אמרי     כוס     של     בית

  המרחץ     והראב"ד     כתב     ודאי     הנאה     יש     בו     ואסור     להשקותו     משל     המדיר     ולא     קאמר     שמותר     להשקותו     אלא     משל     המודר

  בעצמו     אע"פ     שמהנהו     במה     שמשקהו     מותר     כיון     שיש     בו     מצוה     דכוס     של     בית     המרחץ     יש     בו     משום     חיי     נפש     "ומצוה"

  (טור     יו"ד     סימן     רכ"א)



 By  the  way  who  was  the שמעיה   of ’יהודה  ר   ? 

 I  want  to  say  that  it  could  have  been ’נחוניא  דר’  בריה  כהנא  ר  

  (תענית     כד:)

 And  If  Not  “ לוא  ואם   ” 

 Two  places  in ש”ס   that  we  darshen  the וי”ו  מלא   in  the  word  “ לוא   ”: 

  ת"ר     שלח     ביד     עבדו     או     שאמר     להן     הנתבע     משביעני     עליכם     שאם     אתם     יודעין     לו     עדות     שתבואו  . 1 

  ותעידוהו     יכול     יהו     חייבין     ת"ל     אם     לא     יגיד     ונשא     עונו     מאי     תלמודא     אמר     ר'     אלעזר     אם     לוא     יגיד     כתיב
  אם     לו     לא     יגיד     ונשא     עונו     ואם     לאחר     לא     יגיד     פטור     (שבועות     לה.)

  תניא     רבי     אליעזר     בר     יוסי     אומר     אשר     לוא     חומה     אף     על     פי     שאין     לו     עכשיו     והיה     לו     קודם     לכן  . 2 

  (מגילה     ג:)

  שלחו     מתם     וכו..הזהרו     בחבורה     פירש     הר"ן     :שהתלמידים     מחדדים     זה     את     זה     ואת     הרב

  ופירש     המפרש     :     שאין     אדם     מתפלפל     אלא     מתוך     למוד     חבירו

  (נדרים     פא.)

 Does     he     have     any     friends? 

  רבא     אמר     שנת     המלך     אחשוורוש     ממש     נפלה     ליה     מילתא     בדעתיה     אמר     מאי     דקמן     דזמינתיה     אסתר     להמן  . 1 

  דילמא     עצה     קא     שקלי     עילויה     דההוא     גברא     למקטליה     הדר     אמר     אי     הכי     לא     הוה     גברא     דרחים     לי     וכו..

  (מגילה     טו:)

  ר'     אילעא     אמר     משום     ר'     אליעזר     אף     ערקבלים     וחזרתי     על     כל     תלמידיו     ובקשתי     לי     חבר     ולא     מצאתי     וכשבאתי  . 2 

  לפני     ר'     אליעזר     בן     יעקב     הודה     לדברי     (פסחים     לט.)

  רבא     אמר     אם     ראית     תלמיד     שלמודו     קשה     עליו     כברזל     בשביל     רבו     שאינו     מסביר     לו     פנים     שנאמר     והוא     לא     פנים  . 3 

  קלקל     מאי     תקנתיה     ירבה     עליו     רעים     שנאמר     וחילים     יגבר     ויתרון     הכשיר     חכמה     כ"ש     אם     הוכשרו     מעשיו     בפני

  רבו     מעיקרא     (תענית     ח.)

  נחש     לשבעה     שנים     ולאותו     רשע     לא     מצינו     חבר     (בכורות     ח.)  . 4 
  ר'     פפא     אמר     אבב     חנואתא     נפישי     אחי     ומרחמי     אבב     בזיוני     לא     אחי     ולא     מרחמי     (שבת     לב.)  . 5 

  כמאן     אזלא     הא     דתניא     כל     הטמאות     המסיטות     טהורות     חוץ     מהיסטו     של     זב     שלא     מצינו     לו     חבר     בכל     התורה  . 6 

  כולה     (שבת     פג:)

  והר"ן     ז"ל     פסק     שם     דגם     שבועת     העדות     אין     צריך     שם     וכינוי,     ע"ש,     ולא     מצאתי     לו     חבר  . 7 

  (ערוך     השלחן     יו"ד     סימן     רל"ז     סעיף     ט)



 The     answer     to     the     riddle: 

  ומי     שנשבע     שיאכל     נבילה     וטריפה     הרי     זה     שבועת     שוא     ולוקה     בין     אכל     בין     לא     אכל     ויראה     לי     דאם     בשעת     חליו
  נשבע     כן     אינו     לוקה,     שהרי     מותר     לו     לאכול     אם     יצוו     הרופאים,     אלא     דאם     כל     זה     השבועה     לא     חלה     שהרי

  מושבע     ועומד     לאכול     מפני     סכנת     נפשות,     והוי     כנשבע     לקיים     המצוה     שאין     השבועה     חלה,     כמו     שכתבנו     בסימן

  רל"ט     (ערוך     השלחן     סימן     רל"ח     סעיף     ט"ז)


