
נדרי�נדרי�נדרי�נדרי�

פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: כל כנויי � ידות וכינויי�

יג:ב: ואלו מותרי� � בי� נדרי� לשבועות

כ:ג: ארבעה נדרי� � ד'  נדרי� שהתירו חכמי�

לב:ד: אי� בי� המודר � מודר הנאה ומודר אכילה

מה:ה: השותפי� � שותפי� המודרי� הנאה זמ"ז

מט.ו: הנודר מ� המבושל � נדרי� אחר ל'  בני אד�

נד.ז: הנודר מ� הירק � נדרי� אחר ל'  בני אד�

ס.ח: קונ� יי� � נדרי� אחר ל'  בני אד�

סד.ט: רבי אליעזר � פתיחה לנדרי�

סו:י: נערה מאורסה � הפרת נדרי�

עט.יא: ואלו נדרי� � נדרי� שבעל מיפר לאשתו

אאאא:  :  :  :  כל כנויי כל כנויי כל כנויי כל כנויי �  �  �  �  ידות וכינויי�ידות וכינויי�ידות וכינויי�ידות וכינויי�

ידות נדרי�ידות נדרי�ידות נדרי�ידות נדרי� ב
נדרי� איסור חפצא ושבועות איסור גבראנדרי� איסור חפצא ושבועות איסור גבראנדרי� איסור חפצא ושבועות איסור גבראנדרי� איסור חפצא ושבועות איסור גברא

דברה תורה כל'  בני אד� (4) ג
איסור בל יחל ובל תאחר בנזירותאיסור בל יחל ובל תאחר בנזירותאיסור בל יחל ובל תאחר בנזירותאיסור בל יחל ובל תאחר בנזירות

הנודר להביא חטאת אינו חל ד
הפרת נזירות ע"י אב או בעל

מודרני ממ"מודרני ממ"מודרני ממ"מודרני ממ",  ,  ,  ,  מופרשני ממ"מופרשני ממ"מופרשני ממ"מופרשני ממ",  ,  ,  ,  מרוחקני ממ"מרוחקני ממ"מרוחקני ממ"מרוחקני ממ"

ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי� ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי� ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי� ידי� שאי� מוכיחות אי הויי� ידי� ((((1111)))) ה
נדר או נדב להביא חטאת או אש� ו
ידות לקידושי�

ידות לפאה

עשיית כל שדהו פאה

ידות לצדקה ז
ידות להפקר

אי� היקש למחצה (1)

ידות לזימו� בית הכסא

הזמנה אי מילתא היא (4)

מנודה אני ל"מנודה אני ל"מנודה אני ל"מנודה אני ל",  ,  ,  ,  נדינא מינ"נדינא מינ"נדינא מינ"נדינא מינ",  ,  ,  ,  משמתנא מינ"משמתנא מינ"משמתנא מינ"משמתנא מינ"

התרת נידוי כשנידוהו בפניו או שלא בפניו

נידוי המזכיר ש� שמי� לבטלה ולשומע ולא נידהו

מקו� שמצויה הזכרת הש� לבטלה מצויה עניות

עני חשוב כמת

מקו� שנתנו חכמי� עיניה� או מיתה או עוני (3)

נידוי והפרה מיד

ת"ח מנדה ומיפר לעצמו (2)

שבועה לקיי� מצוה שבועה לקיי� מצוה שבועה לקיי� מצוה שבועה לקיי� מצוה ((((1111)))) ח
האומר אשכי� ואשנה פרק זה או מסכתא זוהאומר אשכי� ואשנה פרק זה או מסכתא זוהאומר אשכי� ואשנה פרק זה או מסכתא זוהאומר אשכי� ואשנה פרק זה או מסכתא זו

אי� שבועה חלה על שבועה אי� שבועה חלה על שבועה אי� שבועה חלה על שבועה אי� שבועה חלה על שבועה ((((1111))))

החול� שנידוהו

אי אפשר לחלו� בלא דברי� בטלי� (2)

התרת נדר עהתרת נדר עהתרת נדר עהתרת נדר ע""""י שליחי שליחי שליחי שליח

מעלת הירא מלהוציא ש� שמי� לבטלה

אי� גיהנ� לעוה"ב

כנדרי רשעי�כנדרי רשעי�כנדרי רשעי�כנדרי רשעי�,  ,  ,  ,  כנדרי וכנדבות כשרי�כנדרי וכנדבות כשרי�כנדרי וכנדבות כשרי�כנדרי וכנדבות כשרי� ט

טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשל� טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשל� טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשל� טוב אשר לא תדור משתדור ולא תשל� ((((1111))))

עדיפות נדבה על נדרעדיפות נדבה על נדרעדיפות נדבה על נדרעדיפות נדבה על נדר

נזירות כשרי� (1)

נזירות כשרי� נזירות כשרי� נזירות כשרי� נזירות כשרי� ((((2222)))) י
נזיר הוי חוטא (1)

היושב בתענית נקרא חוטא (2)

כינויי נדרי�כינויי נדרי�כינויי נדרי�כינויי נדרי�,  ,  ,  ,  חרמי�חרמי�חרמי�חרמי�,  ,  ,  ,  נזירות ושבועהנזירות ושבועהנזירות ושבועהנזירות ושבועה

נוסח הקדשת קרב�

כינויי כינויי� של נדרי�כינויי כינויי� של נדרי�כינויי כינויי� של נדרי�כינויי כינויי� של נדרי�

לא חולי�לא חולי�לא חולי�לא חולי�,  ,  ,  ,  לא כשרלא כשרלא כשרלא כשר,  ,  ,  ,  לא דכי שאוכל ל"לא דכי שאוכל ל"לא דכי שאוכל ל"לא דכי שאוכל ל"

מכלל לאו אתה שומע ה� (1) יא
כירושלי� או ירושלי� שאוכל ל"כירושלי� או ירושלי� שאוכל ל"כירושלי� או ירושלי� שאוכל ל"כירושלי� או ירושלי� שאוכל ל"

לחולי� או לקרב� לא אוכל ל"לחולי� או לקרב� לא אוכל ל"לחולי� או לקרב� לא אוכל ל"לחולי� או לקרב� לא אוכל ל"

התפסה בעיקרו של דבר או כדהשתא התפסה בעיקרו של דבר או כדהשתא התפסה בעיקרו של דבר או כדהשתא התפסה בעיקרו של דבר או כדהשתא ((((1111))))

התפיס נדרו בטמאהתפיס נדרו בטמאהתפיס נדרו בטמאהתפיס נדרו בטמא,  ,  ,  ,  נותר או פיגולנותר או פיגולנותר או פיגולנותר או פיגול יב
התפיס נדרו בבכור התפיס נדרו בבכור התפיס נדרו בבכור התפיס נדרו בבכור ((((1111))))

התפסה בדבר הנדור ולא האסור (1) יג
אימראאימראאימראאימרא,  ,  ,  ,  לאימראלאימראלאימראלאימרא,  ,  ,  ,  כאימרא שאוכל או לא אוכל ל"כאימרא שאוכל או לא אוכל ל"כאימרא שאוכל או לא אוכל ל"כאימרא שאוכל או לא אוכל ל"

קרב�קרב�קרב�קרב�,  ,  ,  ,  עולהעולהעולהעולה,  ,  ,  ,  מנחהמנחהמנחהמנחה,  ,  ,  ,  חטאתחטאתחטאתחטאת,  ,  ,  ,  תודהתודהתודהתודה,  ,  ,  ,  שלמי� שאוכל ל"שלמי� שאוכל ל"שלמי� שאוכל ל"שלמי� שאוכל ל"

הקרב�הקרב�הקרב�הקרב�,  ,  ,  ,  כקרב�כקרב�כקרב�כקרב�,  ,  ,  ,  קרב�קרב�קרב�קרב�,  ,  ,  ,  לקרב� שאוכל ל"לקרב� שאוכל ל"לקרב� שאוכל ל"לקרב� שאוכל ל"

הא קרב�הא קרב�הא קרב�הא קרב�,  ,  ,  ,  הא עולההא עולההא עולההא עולה,  ,  ,  ,  הא מנחההא מנחההא מנחההא מנחה,  ,  ,  ,  הא חטאת שאוכל ל"הא חטאת שאוכל ל"הא חטאת שאוכל ל"הא חטאת שאוכל ל"

קונ� פי מדברקונ� פי מדברקונ� פי מדברקונ� פי מדבר,  ,  ,  ,  ידי עושהידי עושהידי עושהידי עושה,  ,  ,  ,  רגלי הולכת עמ"רגלי הולכת עמ"רגלי הולכת עמ"רגלי הולכת עמ"

נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש ((((1111))))

בבבב:  :  :  :  ואלו מותרי� ואלו מותרי� ואלו מותרי� ואלו מותרי� �  �  �  �  בי� נדרי� לשבועותבי� נדרי� לשבועותבי� נדרי� לשבועותבי� נדרי� לשבועות

התפסה בדבר הנדור ולא האסור התפסה בדבר הנדור ולא האסור התפסה בדבר הנדור ולא האסור התפסה בדבר הנדור ולא האסור ((((2222)))) יג
הנודר לאסור אשתו כאמו או כאחותוהנודר לאסור אשתו כאמו או כאחותוהנודר לאסור אשתו כאמו או כאחותוהנודר לאסור אשתו כאמו או כאחותו יד

הנודר בתורה והנודר בתורה והנודר בתורה והנודר בתורה ו////או במה שכתוב בהאו במה שכתוב בהאו במה שכתוב בהאו במה שכתוב בה

נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש נדרי� אי� חלי� בדבר שאי� בו ממש ((((2222))))

נדר על תנאי אי יכול לעבור על נדרו ולקיי� תנאונדר על תנאי אי יכול לעבור על נדרו ולקיי� תנאונדר על תנאי אי יכול לעבור על נדרו ולקיי� תנאונדר על תנאי אי יכול לעבור על נדרו ולקיי� תנאו

המדיר אשתו מתשמיש המיטה המדיר אשתו מתשמיש המיטה המדיר אשתו מתשמיש המיטה המדיר אשתו מתשמיש המיטה ((((2222))))    וההיפ"וההיפ"וההיפ"וההיפ" טו
אי� מאכילי� לאד� דבר האסור לו (1)

שבועות חלות בדבר שאי� בו ממששבועות חלות בדבר שאי� בו ממששבועות חלות בדבר שאי� בו ממששבועות חלות בדבר שאי� בו ממש

קרב� לא אוכלקרב� לא אוכלקרב� לא אוכלקרב� לא אוכל,  ,  ,  ,  הא קרב� שאוכלהא קרב� שאוכלהא קרב� שאוכלהא קרב� שאוכל,  ,  ,  ,  לא קרב� שלא אוכללא קרב� שלא אוכללא קרב� שלא אוכללא קרב� שלא אוכל

שבועה לא אוכלשבועה לא אוכלשבועה לא אוכלשבועה לא אוכל,  ,  ,  ,  הא שבועה שאוכל וכיוהא שבועה שאוכל וכיוהא שבועה שאוכל וכיוהא שבועה שאוכל וכיו""""בבבב טז
נדרי� ושבועות לעבור על מצוהנדרי� ושבועות לעבור על מצוהנדרי� ושבועות לעבור על מצוהנדרי� ושבועות לעבור על מצוה

נדר בתו" נדר ושבועה בתו" שבועהנדר בתו" נדר ושבועה בתו" שבועהנדר בתו" נדר ושבועה בתו" שבועהנדר בתו" נדר ושבועה בתו" שבועה יז
נשבע מתאני� וחזר ונשבע מתאני� וענבי�נשבע מתאני� וחזר ונשבע מתאני� וענבי�נשבע מתאני� וחזר ונשבע מתאני� וענבי�נשבע מתאני� וחזר ונשבע מתאני� וענבי�

נדר ב'  נזירות ומנה הראשונה ונשאל עליה

חומר איסור שבועה (1) יח
שבועה בתו" שבועה ונשאל על הראשונהשבועה בתו" שבועה ונשאל על הראשונהשבועה בתו" שבועה ונשאל על הראשונהשבועה בתו" שבועה ונשאל על הראשונה

סת� נדרי� להחמיר ופירוש� להקלסת� נדרי� להחמיר ופירוש� להקלסת� נדרי� להחמיר ופירוש� להקלסת� נדרי� להחמיר ופירוש� להקל

ספק נזירות ספק נזירות ספק נזירות ספק נזירות ((((1111))))

הקדיש חייתו ובהמתו אי הקדיש את הכויהקדיש חייתו ובהמתו אי הקדיש את הכויהקדיש חייתו ובהמתו אי הקדיש את הכויהקדיש חייתו ובהמתו אי הקדיש את הכוי

ספק בכור אד� ובהמה (1) יט
טומאת משקי� עצמ� (2)

טומאת משקי� בית המטבחי� (2)

אי מעייל איניש נפשיה לספיקא (1)

נדר ומפרש נדרו בדברי הבלנדר ומפרש נדרו בדברי הבלנדר ומפרש נדרו בדברי הבלנדר ומפרש נדרו בדברי הבל כ
צניעות בי� איש לאשתו

בושה מביאה לידי יראת חטא

הנולדי� בעלי מומי�
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נדרי�נדרי�נדרי�נדרי� 92929292

בני תשע מידות כ
התובעת בעלה לתשמיש

גגגג:  :  :  :  ארבעה נדרי� ארבעה נדרי� ארבעה נדרי� ארבעה נדרי� �  �  �  �  דדדד' ' ' ' נדרי� שהתירו חכמי�נדרי� שהתירו חכמי�נדרי� שהתירו חכמי�נדרי� שהתירו חכמי�

נדרי זירוזי� נדרי זירוזי� נדרי זירוזי� נדרי זירוזי� ((((1111)))) כ
נדרי� שהתירו חכמי� אי צריכי� שאלת חכ�נדרי� שהתירו חכמי� אי צריכי� שאלת חכ�נדרי� שהתירו חכמי� אי צריכי� שאלת חכ�נדרי� שהתירו חכמי� אי צריכי� שאלת חכ� כא

אי פותחי� להתרת נדרי� בחרטה (2)

פתחי� להתרת נדרי�

הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה (2) כב
גנות מידת הכעס

לולי שחטאו ישראל ניתנו לה� תורה וספר יהושע בלבד

התרת נדר שנדר לאלקי ישראל

פתיחה להתרת נדרי� בנולד (1) כג
נדרי זירוזי� במזמי� חברו לאכול אצלונדרי זירוזי� במזמי� חברו לאכול אצלונדרי זירוזי� במזמי� חברו לאכול אצלונדרי זירוזי� במזמי� חברו לאכול אצלו

תנאי מוקד� שכל נדר שידור יהא בטל

נדרי ושבועות הבאינדרי ושבועות הבאינדרי ושבועות הבאינדרי ושבועות הבאי כד
נדר ושבועה על דעת הבריות ודעת רבנ� (1) כה
ציצית שקולה כנגד כל המצוות (1)

הכופר בע"ז כמודה בתורה כולה (1)

נדרי ושבועות שגגותנדרי ושבועות שגגותנדרי ושבועות שגגותנדרי ושבועות שגגות

הדיר אחרי� ונמצאו אביו או אחיו ביניה�הדיר אחרי� ונמצאו אביו או אחיו ביניה�הדיר אחרי� ונמצאו אביו או אחיו ביניה�הדיר אחרי� ונמצאו אביו או אחיו ביניה�

נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו ((((1111))))

תפוס ל'  ראשו� או א( בגמר דבריו אד� נתפס (3) כו
התפיס בנדר דבר בדבר והותר מקצתו (1)

נדרי אונסי�נדרי אונסי�נדרי אונסי�נדרי אונסי� כז
התפיס זכויותיו בב"ד ואמר שא� לא יבוא לזמ� יבטלו

אנוס רחמנא פטריה (1)

אסמכתא אי קניא (1)

נדר להרגי�נדר להרגי�נדר להרגי�נדר להרגי�,  ,  ,  ,  לחרמי� ולמוכסי�לחרמי� ולמוכסי�לחרמי� ולמוכסי�לחרמי� ולמוכסי�

דינא דמלכותא דינא (1) כח
דברי� שבלב אינ� דברי� (1)

התרת שבועותהתרת שבועותהתרת שבועותהתרת שבועות

הקדיש נטיעות עד שיקצצו או טלית עד שתשר(הקדיש נטיעות עד שיקצצו או טלית עד שתשר(הקדיש נטיעות עד שיקצצו או טלית עד שתשר(הקדיש נטיעות עד שיקצצו או טלית עד שתשר(

קדושת דמי� או הגו( אי יכולות לפקוע ללא פדיו�קדושת דמי� או הגו( אי יכולות לפקוע ללא פדיו�קדושת דמי� או הגו( אי יכולות לפקוע ללא פדיו�קדושת דמי� או הגו( אי יכולות לפקוע ללא פדיו� כט
הקדיש בהמה לעולה לזמ� ואח"כ לשלמי� וההיפ"

הקדש שיחול לאחר זמ� וחזר בו תו" הזמ�

אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט (1)

נת� ב'  פרוטות לאשה שתתקדש בב'  אחר שיגרשה (1) ל
נדר מיורדי הי� או מיושבי היבשהנדר מיורדי הי� או מיושבי היבשהנדר מיורדי הי� או מיושבי היבשהנדר מיורדי הי� או מיושבי היבשה

נדר מרואי חמהנדר מרואי חמהנדר מרואי חמהנדר מרואי חמה

נדר משחורי הראשנדר משחורי הראשנדר משחורי הראשנדר משחורי הראש

נדר מ� הילודי� או מ� הנולדי�נדר מ� הילודי� או מ� הנולדי�נדר מ� הילודי� או מ� הנולדי�נדר מ� הילודי� או מ� הנולדי�

בנדרי� הל" אחר ל'  בני אד� (3)

נדר משובתי שבתנדר משובתי שבתנדר משובתי שבתנדר משובתי שבת,  ,  ,  ,  מאוכלי שו� או מעולי ירושלי�מאוכלי שו� או מעולי ירושלי�מאוכלי שו� או מעולי ירושלי�מאוכלי שו� או מעולי ירושלי� לא
נדר מבני נח או מזרע אברה�נדר מבני נח או מזרע אברה�נדר מבני נח או מזרע אברה�נדר מבני נח או מזרע אברה�

נדר או הדיר הנאה את ישראלנדר או הדיר הנאה את ישראלנדר או הדיר הנאה את ישראלנדר או הדיר הנאה את ישראל

הלוקח כלי מאומ� לבקרו ונאנס (1)

נדר מערלי� או ממולי�נדר מערלי� או ממולי�נדר מערלי� או ממולי�נדר מערלי� או ממולי�

מעלות מצות מילה

משה נשתהה מלמול בנו בשובו למצרי�

אלמלא תורה לא נתקיימו שמי� ואר* (2) לב
ה'  מתמי� ע� הת�

מפני מה נענש אברה� שגלו בניו למצרי�

גימטראות

יצה"ט ויצה"ר

דדדד:  :  :  :  אי� בי� המודר אי� בי� המודר אי� בי� המודר אי� בי� המודר �  �  �  �  מודר הנאה ומודר אכילהמודר הנאה ומודר אכילהמודר הנאה ומודר אכילהמודר הנאה ומודר אכילה

מודר הנאה או אכילה מחברומודר הנאה או אכילה מחברומודר הנאה או אכילה מחברומודר הנאה או אכילה מחברו לב
תרומת השקלתרומת השקלתרומת השקלתרומת השקל,  ,  ,  ,  פריעת חוב והשבת אבדה למודר הנאהפריעת חוב והשבת אבדה למודר הנאהפריעת חוב והשבת אבדה למודר הנאהפריעת חוב והשבת אבדה למודר הנאה לג

הקדיש ככר הפקר ונטלה לאוכלה או להורישה לבניו לד
הדיר חברו בלהדיר חברו בלהדיר חברו בלהדיר חברו בל'  '  '  '  ככרי עלי" ונתנה לו במתנהככרי עלי" ונתנה לו במתנהככרי עלי" ונתנה לו במתנהככרי עלי" ונתנה לו במתנה

אי יש מעילה בקונמות אי יש מעילה בקונמות אי יש מעילה בקונמות אי יש מעילה בקונמות ((((1111)))) לה
כה� מודר הנאה מחברו מקריב קרבנותיוכה� מודר הנאה מחברו מקריב קרבנותיוכה� מודר הנאה מחברו מקריב קרבנותיוכה� מודר הנאה מחברו מקריב קרבנותיו

כהני� שלוחי דרחמנא או דיד� הוו (2)

קטנה שנתעברה אי יכולה לחיות (2)

בעל חייב בהבאת קרבנות שנתחייבה אשתו (1)

לתקוני שדרתי" ולא לעוותי (3) לו
הבאת קרב� על אחר שלא מדעתו

התור� משלו על חברו אי צרי" דעתו ולמי טובת הנאה

לימוד תורה למודר הנאהלימוד תורה למודר הנאהלימוד תורה למודר הנאהלימוד תורה למודר הנאה

לימוד תורה בשכר לז
לימוד תורה לתינוקות בשבת דוקא ביש�

שכר שבת בהבלעה מותר

פיסוק טעמי� בתורה אי מדאו'

ניקוד וקרי וכתיב בתורה הל"מ

משה היה עשיר לח
שכינה שורה על חכ� גיבור עשיר וענו (2)

גובהו של משה רבינו (2)

מידות לוחות הברית (1)

נ'  שערי בינה חסר א'  ניתנו למשה רבינו (2)

הנביאי� היו עשירי�

לא נביא אנכי ולא ב� נביא אנכי (4)

משה היה למד תורה ומשכחה עד שניתנה לו במתנה

מודר הנאה אי יכול לזו� אשתומודר הנאה אי יכול לזו� אשתומודר הנאה אי יכול לזו� אשתומודר הנאה אי יכול לזו� אשתו,  ,  ,  ,  בניו ובהמתובניו ובהמתובניו ובהמתובניו ובהמתו

מודר הנאה אי יכול להשיא לו בתומודר הנאה אי יכול להשיא לו בתומודר הנאה אי יכול להשיא לו בתומודר הנאה אי יכול להשיא לו בתו

הנאה מועטת המותרת למודר הנאההנאה מועטת המותרת למודר הנאההנאה מועטת המותרת למודר הנאההנאה מועטת המותרת למודר הנאה

מודר הנאה אי יכול לזו� עבדיו הכנעני�מודר הנאה אי יכול לזו� עבדיו הכנעני�מודר הנאה אי יכול לזו� עבדיו הכנעני�מודר הנאה אי יכול לזו� עבדיו הכנעני�

מודר הנאה אי יכול לבקר החולהמודר הנאה אי יכול לבקר החולהמודר הנאה אי יכול לבקר החולהמודר הנאה אי יכול לבקר החולה

מקור למצות בקור חולי� לט
בליעת קרח ועדתו באדמה

דברי� שנבראו קוד� שנברא העול� (2)

אי� כל חדש תחת השמש (2)

אי� שיעור למצות ביקור חולי�

אי� שיעור למת� שכר� של מצוות

מעלת מצות ביקור חולי�

סתירת זקני� בני� ובני� נערי� סתירה (2) מ
טבילה במי נהר נוטפי� וזוחלי� (2)

דעת קנית מה חסרת, דעת חסרת מה קנית מא
רב יוס( שכח תלמודו מחמת חולי ואביי הזכירו

דרכי השגחת ה'  בהגיע שעת הסתלקות אד� מ� העול�

חולה שמצוה לבקרו ושלא לבקרו

מודר הנאה אי מותר לרפאותומודר הנאה אי מותר לרפאותומודר הנאה אי מותר לרפאותומודר הנאה אי מותר לרפאותו

דברי� האסורי� והמותרי� למודר הנאהדברי� האסורי� והמותרי� למודר הנאהדברי� האסורי� והמותרי� למודר הנאהדברי� האסורי� והמותרי� למודר הנאה

מודר הנאה או אכילה מחברו אי מותר בפירות שביעיתמודר הנאה או אכילה מחברו אי מותר בפירות שביעיתמודר הנאה או אכילה מחברו אי מותר בפירות שביעיתמודר הנאה או אכילה מחברו אי מותר בפירות שביעית מב
אי אד� אוסר דבר שברשותו אפיאי אד� אוסר דבר שברשותו אפיאי אד� אוסר דבר שברשותו אפיאי אד� אוסר דבר שברשותו אפי'  '  '  '  לכשיצא מרשותו לכשיצא מרשותו לכשיצא מרשותו לכשיצא מרשותו ((((1111))))

שאלהשאלהשאלהשאלה,  ,  ,  ,  הלואה ומכירה למודר הנאההלואה ומכירה למודר הנאההלואה ומכירה למודר הנאההלואה ומכירה למודר הנאה

הנאה למודר בדרכי� עקיפות הנאה למודר בדרכי� עקיפות הנאה למודר בדרכי� עקיפות הנאה למודר בדרכי� עקיפות ((((1111)))) מג
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אימתי חל הפקר מג
הפקיר תבואתו אי יכול לחזור בו

הפקר מוגבל לזמ� מד
הפקר למתנות עניי� ולתו"מ

הפקר בפני כמה מה

הההה:  :  :  :  השותפי� השותפי� השותפי� השותפי� �  �  �  �  שותפי� המודרי� הנאה זמשותפי� המודרי� הנאה זמשותפי� המודרי� הנאה זמשותפי� המודרי� הנאה זמ""""זזזז

חצר שותפי� שנדרו הנאה זה מזה או אחר מאחצר שותפי� שנדרו הנאה זה מזה או אחר מאחצר שותפי� שנדרו הנאה זה מזה או אחר מאחצר שותפי� שנדרו הנאה זה מזה או אחר מא'  '  '  '  מה�מה�מה�מה� מה
מרח* וכיומרח* וכיומרח* וכיומרח* וכיו""""ב של מודר הנאה שהושכר לאחרב של מודר הנאה שהושכר לאחרב של מודר הנאה שהושכר לאחרב של מודר הנאה שהושכר לאחר מו

אי אד� אוסר דבר שברשותו אפיאי אד� אוסר דבר שברשותו אפיאי אד� אוסר דבר שברשותו אפיאי אד� אוסר דבר שברשותו אפי'  '  '  '  לכשיצא מרשותו לכשיצא מרשותו לכשיצא מרשותו לכשיצא מרשותו ((((2222)))) מז
חילופי וגידולי דבר הנדור חילופי וגידולי דבר הנדור חילופי וגידולי דבר הנדור חילופי וגידולי דבר הנדור ((((1111))))

מודר הנאה אי מותר בשל אנשי העיר או כלל ישראלמודר הנאה אי מותר בשל אנשי העיר או כלל ישראלמודר הנאה אי מותר בשל אנשי העיר או כלל ישראלמודר הנאה אי מותר בשל אנשי העיר או כלל ישראל

הנאה למודר בדרכי� עקיפות הנאה למודר בדרכי� עקיפות הנאה למודר בדרכי� עקיפות הנאה למודר בדרכי� עקיפות ((((2222)))) מח
קנה ע"מ להקנות אי קונה

קני� סודר

וווו:  :  :  :  הנודר מ� המבושל הנודר מ� המבושל הנודר מ� המבושל הנודר מ� המבושל �  �  �  �  נדרי� אחר לנדרי� אחר לנדרי� אחר לנדרי� אחר ל' ' ' ' בני אד�בני אד�בני אד�בני אד�

נדר מתבשיל במה נאסרנדר מתבשיל במה נאסרנדר מתבשיל במה נאסרנדר מתבשיל במה נאסר מט
בנדרי� הל" אחר לבנדרי� הל" אחר לבנדרי� הל" אחר לבנדרי� הל" אחר ל'  '  '  '  בני אד� בני אד� בני אד� בני אד� ((((4444))))

מאכל דלועי�

מאכל דייסא

חכמת אד� תאיר פניו

עניות ר'  יהודה

ר"ע ובת כלבא שבוע (2) נ
ר'  יהושע ב� חנניה ובת הקיסר (2)

בדחנותו של בר קפרא

תספורת כ"ג (2) נא
נדר ממעשה קדרה או מהיורד לקדרה או לאילפסנדר ממעשה קדרה או מהיורד לקדרה או לאילפסנדר ממעשה קדרה או מהיורד לקדרה או לאילפסנדר ממעשה קדרה או מהיורד לקדרה או לאילפס

נדר מכבוש או משלוק או מטעימת�נדר מכבוש או משלוק או מטעימת�נדר מכבוש או משלוק או מטעימת�נדר מכבוש או משלוק או מטעימת�

נדר מצלי או ממלוח או מטעימת�נדר מצלי או ממלוח או מטעימת�נדר מצלי או ממלוח או מטעימת�נדר מצלי או ממלוח או מטעימת�

נדר מדג ונדר מדג ונדר מדג ונדר מדג ו////או מדגי�או מדגי�או מדגי�או מדגי�

בנדרי� הל" אחר לבנדרי� הל" אחר לבנדרי� הל" אחר לבנדרי� הל" אחר ל'  '  '  '  בני אד� בני אד� בני אד� בני אד� ((((5555))))

נדר מחלבנדר מחלבנדר מחלבנדר מחלב,  ,  ,  ,  מקו� או מגבינהמקו� או מגבינהמקו� או מגבינהמקו� או מגבינה

נדר מבשר אי מותר ברוטב ובקיפהנדר מבשר אי מותר ברוטב ובקיפהנדר מבשר אי מותר ברוטב ובקיפהנדר מבשר אי מותר ברוטב ובקיפה

נדר ממאכל ונתערב באחרנדר ממאכל ונתערב באחרנדר ממאכל ונתערב באחרנדר ממאכל ונתערב באחר נב
נדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנונדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנונדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנונדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנו

נדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנו כששמו עליונדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנו כששמו עליונדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנו כששמו עליונדר ממאכל אי אסור ביוצא ממנו כששמו עליו נג
נדר מדבר שאי� דרכו להאכל אי אסור בו וביוצא ממנונדר מדבר שאי� דרכו להאכל אי אסור בו וביוצא ממנונדר מדבר שאי� דרכו להאכל אי אסור בו וביוצא ממנונדר מדבר שאי� דרכו להאכל אי אסור בו וביוצא ממנו

נדר מיי� או משמ� במה נאסרנדר מיי� או משמ� במה נאסרנדר מיי� או משמ� במה נאסרנדר מיי� או משמ� במה נאסר

הליכה אחר רוב בנדרי�

נדר מירק בשנת שמיטה ובשאר שני�נדר מירק בשנת שמיטה ובשאר שני�נדר מירק בשנת שמיטה ובשאר שני�נדר מירק בשנת שמיטה ובשאר שני�

ייבוא ירקות מחו"ל לאר*

נדר ממיני מאכלי� שוני�נדר ממיני מאכלי� שוני�נדר ממיני מאכלי� שוני�נדר ממיני מאכלי� שוני�

נדר מחיטה ונדר מחיטה ונדר מחיטה ונדר מחיטה ו////או מחיטי� וכיואו מחיטי� וכיואו מחיטי� וכיואו מחיטי� וכיו""""בבבב

זזזז:  :  :  :  הנודר מ� הירק הנודר מ� הירק הנודר מ� הירק הנודר מ� הירק �  �  �  �  נדרי� אחר לנדרי� אחר לנדרי� אחר לנדרי� אחר ל' ' ' ' בני אד�בני אד�בני אד�בני אד�

נדר מירק אי מותר בדלועי�נדר מירק אי מותר בדלועי�נדר מירק אי מותר בדלועי�נדר מירק אי מותר בדלועי� נד
נדר מבשר במה נאסרנדר מבשר במה נאסרנדר מבשר במה נאסרנדר מבשר במה נאסר

הקזת ד� (2)

נדר מדג� או מתבואהנדר מדג� או מתבואהנדר מדג� או מתבואהנדר מדג� או מתבואה נה
קני� תורה בענוה (3)

כמהי� ופרטיות אי חשיבי גידולי קרקע לנדרי� ולברכהכמהי� ופרטיות אי חשיבי גידולי קרקע לנדרי� ולברכהכמהי� ופרטיות אי חשיבי גידולי קרקע לנדרי� ולברכהכמהי� ופרטיות אי חשיבי גידולי קרקע לנדרי� ולברכה

נדר מכסות במה נאסרנדר מכסות במה נאסרנדר מכסות במה נאסרנדר מכסות במה נאסר

נדר מבית אי מותר בעליהנדר מבית אי מותר בעליהנדר מבית אי מותר בעליהנדר מבית אי מותר בעליה נו
המוכר לחברו בית בביתיו (1)

נדר ממיטה אי מותר בדרגשנדר ממיטה אי מותר בדרגשנדר ממיטה אי מותר בדרגשנדר ממיטה אי מותר בדרגש

נדר מעיר אי מותר בתחומה ובעיבורהנדר מעיר אי מותר בתחומה ובעיבורהנדר מעיר אי מותר בתחומה ובעיבורהנדר מעיר אי מותר בתחומה ובעיבורה

נדר מבית אי מותר מאג( ולחו*נדר מבית אי מותר מאג( ולחו*נדר מבית אי מותר מאג( ולחו*נדר מבית אי מותר מאג( ולחו*

חילופי וגידולי דבר הנדור חילופי וגידולי דבר הנדור חילופי וגידולי דבר הנדור חילופי וגידולי דבר הנדור ((((2222)))) נז
ביטול עיקר בגידולי� לקולא ולחומרא

דבר שיש לו מתירי� אפי'  באל( לא בטל (4) נח
הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה (3) נט
גידולי תרומה או טבל וגידולי גידולי�

חחחח:  :  :  :  קונ� יי� קונ� יי� קונ� יי� קונ� יי� �  �  �  �  נדרי� אחר לנדרי� אחר לנדרי� אחר לנדרי� אחר ל' ' ' ' בני אד�בני אד�בני אד�בני אד�

נדר לפרק זמ� עד מתי נאסרנדר לפרק זמ� עד מתי נאסרנדר לפרק זמ� עד מתי נאסרנדר לפרק זמ� עד מתי נאסר ס
הנודר כאילו בנה במה והמקיימו כאילו הקריב עליה (4)

נדר ליו� או שנה עד מתי נאסר

נדר ליובל אי נאסר ג� בשנת היובלנדר ליובל אי נאסר ג� בשנת היובלנדר ליובל אי נאסר ג� בשנת היובלנדר ליובל אי נאסר ג� בשנת היובל סא
יובל אי נמנה כשנה ראשונה לשמיטה הבאה

אי מעייל איניש נפשיה לספיקא אי מעייל איניש נפשיה לספיקא אי מעייל איניש נפשיה לספיקא אי מעייל איניש נפשיה לספיקא ((((2222))))

נדר עד הקצירנדר עד הקצירנדר עד הקצירנדר עד הקציר,  ,  ,  ,  הבצירהבצירהבצירהבציר,  ,  ,  ,  המסיק או הקי*המסיק או הקי*המסיק או הקי*המסיק או הקי*

נדר מפירות הקי* במה נאסרנדר מפירות הקי* במה נאסרנדר מפירות הקי* במה נאסרנדר מפירות הקי* במה נאסר

פירות אחר סיו� עונת הקטי( הוו הפקר סב
שימוש בכתרה של תורה

תורה לשמה ושלא לשמה (2)

ת"ח מוכר סחורתו ראשו�

כה� קוד� לכל דבר שבקדושה (2)

ת"ח פטור ממיסי� (1)

לפני עור לא תת� מכשול (4)

פירוש הנדר לפי מקו� נדרופירוש הנדר לפי מקו� נדרופירוש הנדר לפי מקו� נדרופירוש הנדר לפי מקו� נדרו

נדר עד הגשמי� או עד שיפסקונדר עד הגשמי� או עד שיפסקונדר עד הגשמי� או עד שיפסקונדר עד הגשמי� או עד שיפסקו

נדר לשנה או עד אדר ונתעברה השנהנדר לשנה או עד אדר ונתעברה השנהנדר לשנה או עד אדר ונתעברה השנהנדר לשנה או עד אדר ונתעברה השנה סג
נדר מיי� או מבשר אסור עד שיהא הפסח או הצו�נדר מיי� או מבשר אסור עד שיהא הפסח או הצו�נדר מיי� או מבשר אסור עד שיהא הפסח או הצו�נדר מיי� או מבשר אסור עד שיהא הפסח או הצו�

תלה נדרו במת� או קבלת ממו� אי יכול לומר נתקבלתיתלה נדרו במת� או קבלת ממו� אי יכול לומר נתקבלתיתלה נדרו במת� או קבלת ממו� אי יכול לומר נתקבלתיתלה נדרו במת� או קבלת ממו� אי יכול לומר נתקבלתי

נדרי זירוזי� נדרי זירוזי� נדרי זירוזי� נדרי זירוזי� ((((2222))))

טטטט:  :  :  :  רבי אליעזר רבי אליעזר רבי אליעזר רבי אליעזר �  �  �  �  פתיחה לנדרי�פתיחה לנדרי�פתיחה לנדרי�פתיחה לנדרי�

פתיחה להתרת נדרי� בכבוד אביו ואמו או המקו�פתיחה להתרת נדרי� בכבוד אביו ואמו או המקו�פתיחה להתרת נדרי� בכבוד אביו ואמו או המקו�פתיחה להתרת נדרי� בכבוד אביו ואמו או המקו� סד
פתיחה להתרת נדרי� בנולד פתיחה להתרת נדרי� בנולד פתיחה להתרת נדרי� בנולד פתיחה להתרת נדרי� בנולד ((((2222))))

ד'  חשובי� כמת (1)

המודר הנאה מחברו אי צרי" להתירו בפניוהמודר הנאה מחברו אי צרי" להתירו בפניוהמודר הנאה מחברו אי צרי" להתירו בפניוהמודר הנאה מחברו אי צרי" להתירו בפניו סה
מרד צדקיהו בנבוכדנצר

תלה נדרו בדבר ונמצא שאינותלה נדרו בדבר ונמצא שאינותלה נדרו בדבר ונמצא שאינותלה נדרו בדבר ונמצא שאינו

פתיחה להתרת נדרי� במצוות הכתובות בתורהפתיחה להתרת נדרי� במצוות הכתובות בתורהפתיחה להתרת נדרי� במצוות הכתובות בתורהפתיחה להתרת נדרי� במצוות הכתובות בתורה

פתיחה להתרת נדרי� בכתובת אשתופתיחה להתרת נדרי� בכתובת אשתופתיחה להתרת נדרי� בכתובת אשתופתיחה להתרת נדרי� בכתובת אשתו

פתיחה להתרת נדרי� בשבתות ויפתיחה להתרת נדרי� בשבתות ויפתיחה להתרת נדרי� בשבתות ויפתיחה להתרת נדרי� בשבתות וי""""טטטט סו
נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו נדר שהותר מקצתו אי הותר כולו ((((2222))))

התפיס בנדר דבר בדבר והותר מקצתו התפיס בנדר דבר בדבר והותר מקצתו התפיס בנדר דבר בדבר והותר מקצתו התפיס בנדר דבר בדבר והותר מקצתו ((((2222))))

פתיחה להתרת נדרי� בכבוד עצמו או בניופתיחה להתרת נדרי� בכבוד עצמו או בניופתיחה להתרת נדרי� בכבוד עצמו או בניופתיחה להתרת נדרי� בכבוד עצמו או בניו

נדרי טעותנדרי טעותנדרי טעותנדרי טעות

חסידות גדולי ישראל להשכנת שלו� בי� איש לאשתו

יייי:  :  :  :  נערה מאורסה נערה מאורסה נערה מאורסה נערה מאורסה �  �  �  �  הפרת נדרי�הפרת נדרי�הפרת נדרי�הפרת נדרי�

הפרת נדרי נערה מאורסההפרת נדרי נערה מאורסההפרת נדרי נערה מאורסההפרת נדרי נערה מאורסה סו
אב או בעל שקיימו נדר נערה מאורסהאב או בעל שקיימו נדר נערה מאורסהאב או בעל שקיימו נדר נערה מאורסהאב או בעל שקיימו נדר נערה מאורסה סז
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הפרת בעל לנערה המאורסה מיגז גייז או מקליש קלישהפרת בעל לנערה המאורסה מיגז גייז או מקליש קלישהפרת בעל לנערה המאורסה מיגז גייז או מקליש קלישהפרת בעל לנערה המאורסה מיגז גייז או מקליש קליש סח
שאלה על הקמת או הפרת נדר בתו או אשתושאלה על הקמת או הפרת נדר בתו או אשתושאלה על הקמת או הפרת נדר בתו או אשתושאלה על הקמת או הפרת נדר בתו או אשתו סט

קיי� נדר אשתו בקיי� נדר אשתו בקיי� נדר אשתו בקיי� נדר אשתו ב'  '  '  '  פעמי� ונשאל על הראשונהפעמי� ונשאל על הראשונהפעמי� ונשאל על הראשונהפעמי� ונשאל על הראשונה

קיי� והפר נדר אשתו כאחדקיי� והפר נדר אשתו כאחדקיי� והפר נדר אשתו כאחדקיי� והפר נדר אשתו כאחד

קיי� נדר אשתו היו� או הפר נדרה למחרקיי� נדר אשתו היו� או הפר נדרה למחרקיי� נדר אשתו היו� או הפר נדרה למחרקיי� נדר אשתו היו� או הפר נדרה למחר

מת האב או הבעל קוד� שיפרו נדר נערה המאורסהמת האב או הבעל קוד� שיפרו נדר נערה המאורסהמת האב או הבעל קוד� שיפרו נדר נערה המאורסהמת האב או הבעל קוד� שיפרו נדר נערה המאורסה ע
הפרת נדרי בוגרתהפרת נדרי בוגרתהפרת נדרי בוגרתהפרת נדרי בוגרת

הפרת נדרי� שנראו לארוס ראשו� וגרשה או מתהפרת נדרי� שנראו לארוס ראשו� וגרשה או מתהפרת נדרי� שנראו לארוס ראשו� וגרשה או מתהפרת נדרי� שנראו לארוס ראשו� וגרשה או מת עא
גירושי� אי הוי כשתיקה או כהקמה גירושי� אי הוי כשתיקה או כהקמה גירושי� אי הוי כשתיקה או כהקמה גירושי� אי הוי כשתיקה או כהקמה ((((1111))))

הפרת נדרי� בלא שמיעההפרת נדרי� בלא שמיעההפרת נדרי� בלא שמיעההפרת נדרי� בלא שמיעה עב
הפרת נדרי� ע"י שליח

שלוחו של אד� כמותו (3)

חרש אי מיפר נדרי אשתוחרש אי מיפר נדרי אשתוחרש אי מיפר נדרי אשתוחרש אי מיפר נדרי אשתו עג
הראוי לבילה אי� בילה מעכבת בו וההיפ" (2)

הפרת נדרי� לבהפרת נדרי� לבהפרת נדרי� לבהפרת נדרי� לב'  '  '  '  נשיו כאחתנשיו כאחתנשיו כאחתנשיו כאחת

אשה שהגיע זמנה לכנוס ולא כנסהאשה שהגיע זמנה לכנוס ולא כנסהאשה שהגיע זמנה לכנוס ולא כנסהאשה שהגיע זמנה לכנוס ולא כנסה,  ,  ,  ,  אי מיפר נדריהאי מיפר נדריהאי מיפר נדריהאי מיפר נדריה

הפרת נדרי שומרת יב�הפרת נדרי שומרת יב�הפרת נדרי שומרת יב�הפרת נדרי שומרת יב� עד
אי יש זיקה (9)

דעת ב"ש במאמר (5)

מאמר לב"ש נישואי� או אירוסי� עושה (2)

הקמת או הפרת נדרי אשתו קוד� שנדרההקמת או הפרת נדרי אשתו קוד� שנדרההקמת או הפרת נדרי אשתו קוד� שנדרההקמת או הפרת נדרי אשתו קוד� שנדרה עה
התפסה בנדר אשה שבעלה היפר קוד� שנדרה לרהתפסה בנדר אשה שבעלה היפר קוד� שנדרה לרהתפסה בנדר אשה שבעלה היפר קוד� שנדרה לרהתפסה בנדר אשה שבעלה היפר קוד� שנדרה לר""""אאאא

הפרת נדרי� ביו� שמעו הפרת נדרי� ביו� שמעו הפרת נדרי� ביו� שמעו הפרת נדרי� ביו� שמעו ((((2222)))) עו
הפרת והתרת נדרי� בשבת הפרת והתרת נדרי� בשבת הפרת והתרת נדרי� בשבת הפרת והתרת נדרי� בשבת ((((2222)))) עז

התרת נדרי� עומד, יחידי, בלילה, בשבת ובקרובי�

אי פותחי� להתרת נדרי� בחרטה (3)

לשונות הקמה והפרה לנדרי�לשונות הקמה והפרה לנדרי�לשונות הקמה והפרה לנדרי�לשונות הקמה והפרה לנדרי�

לללל'  '  '  '  הפרת נדרי� בשבתהפרת נדרי� בשבתהפרת נדרי� בשבתהפרת נדרי� בשבת

הפרת נדרי� בלב הפרת נדרי� בלב הפרת נדרי� בלב הפרת נדרי� בלב ((((1111))))

התרת נדרי� עהתרת נדרי� עהתרת נדרי� עהתרת נדרי� ע""""י בעל והפרה עי בעל והפרה עי בעל והפרה עי בעל והפרה ע""""י חכ�י חכ�י חכ�י חכ�

התרת נדרי� ע"י יחיד מומחה או ג'  הדיוטות עח
אי נשאלי� על הקדש (1)

בעל שנמנע מלהפר נדר אשתו להקניטהבעל שנמנע מלהפר נדר אשתו להקניטהבעל שנמנע מלהפר נדר אשתו להקניטהבעל שנמנע מלהפר נדר אשתו להקניטה,  ,  ,  ,  אי יכול להפראי יכול להפראי יכול להפראי יכול להפר

הפרת או קיו� נדרי� בלב (2) עט

יאיאיאיא:  :  :  :  ואלו נדרי� ואלו נדרי� ואלו נדרי� ואלו נדרי� �  �  �  �  נדרי� שבעל מיפר לאשתונדרי� שבעל מיפר לאשתונדרי� שבעל מיפר לאשתונדרי� שבעל מיפר לאשתו

נדרי עינוי נפש שבעל מפר לאשתונדרי עינוי נפש שבעל מפר לאשתונדרי עינוי נפש שבעל מפר לאשתונדרי עינוי נפש שבעל מפר לאשתו עט
הפרת נדרי עינוי נפש ונדרי� שבינו לבינההפרת נדרי עינוי נפש ונדרי� שבינו לבינההפרת נדרי עינוי נפש ונדרי� שבינו לבינההפרת נדרי עינוי נפש ונדרי� שבינו לבינה

רחיצה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�רחיצה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�רחיצה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�רחיצה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי� פ
קישוט אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�קישוט אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�קישוט אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�קישוט אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�

הזהרו בבני עניי� שמה� תצא תורה פא
אי� מצוי שתלמידי חכמי� יצאו מת"ח

הפרת נדר רחיצה וקישוט כדברי� שבינו לבינההפרת נדר רחיצה וקישוט כדברי� שבינו לבינההפרת נדר רחיצה וקישוט כדברי� שבינו לבינההפרת נדר רחיצה וקישוט כדברי� שבינו לבינה

נדרה מגנדרה מגנדרה מגנדרה מג'  '  '  '  מלאכות שאשה עושה לבעלהמלאכות שאשה עושה לבעלהמלאכות שאשה עושה לבעלהמלאכות שאשה עושה לבעלה

חכ� אינו מתיר נדרי עצמו

המדירה בעלה מתשמיש המיטה וההיפ"

אי� מאכילי� לאד� דבר האסור לו (2)

תשמיש המיטה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�תשמיש המיטה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�תשמיש המיטה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�תשמיש המיטה אי הוי עינוי נפש להפרת נדרי�

נדרה הנאת אחר עליה אי מפר לה בעלהנדרה הנאת אחר עליה אי מפר לה בעלהנדרה הנאת אחר עליה אי מפר לה בעלהנדרה הנאת אחר עליה אי מפר לה בעלה פב
הפרת נדר שבחלקו יש משו� עינוי נפשהפרת נדר שבחלקו יש משו� עינוי נפשהפרת נדר שבחלקו יש משו� עינוי נפשהפרת נדר שבחלקו יש משו� עינוי נפש

נזירות וקרב� נזירות לחצאי� (1) פג
נדרה הנאה מהבריות אי מפר לה בעלהנדרה הנאה מהבריות אי מפר לה בעלהנדרה הנאה מהבריות אי מפר לה בעלהנדרה הנאה מהבריות אי מפר לה בעלה

נדרה הנאה מהבריות אי בעלה בכללנדרה הנאה מהבריות אי בעלה בכללנדרה הנאה מהבריות אי בעלה בכללנדרה הנאה מהבריות אי בעלה בכלל

נדרה הנאה מהבריות אי נהנית ממעשר ענינדרה הנאה מהבריות אי נהנית ממעשר ענינדרה הנאה מהבריות אי נהנית ממעשר ענינדרה הנאה מהבריות אי נהנית ממעשר עני פד
טבל שהורמו מתנותיו וספק א� הור� מעשר עני

אי נחשדו עמי האר* מלהפריש מעשר עני

טובת הנאה בנתינת מעשר עני

הדיר הנאה כהני� ולווי� לתוהדיר הנאה כהני� ולווי� לתוהדיר הנאה כהני� ולווי� לתוהדיר הנאה כהני� ולווי� לתו""""ממממ

טובת הנאה אי הוי ממו� (2)

גנב טבל ואכלו (1)

מתנות שלא הורמו אי כהורמו דמי (1) פה
אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה אשה שהדירה בעלה ממעשה ידיה ((((2222))))

קני� דבר שלא בא לעול� (3)

הקדיש מעשה ידי אשתו (2)

הקדש חמ* ושחרור מפקיעי� מידי שעבוד (4) פו
הפרה בטעותהפרה בטעותהפרה בטעותהפרה בטעות

קריעה על מת בטעות פז
תו" כדי דבור אי כדבור דמי (1)

קיו� או הפרת נדרי� לחצאי�קיו� או הפרת נדרי� לחצאי�קיו� או הפרת נדרי� לחצאי�קיו� או הפרת נדרי� לחצאי�

לא ידע שיכול להפר או שהנדר בר הפרהלא ידע שיכול להפר או שהנדר בר הפרהלא ידע שיכול להפר או שהנדר בר הפרהלא ידע שיכול להפר או שהנדר בר הפרה

סומא שהרג בשוגג אי גולה (1)

הדיר חתנו הנאה ורוצה לית� לבתוהדיר חתנו הנאה ורוצה לית� לבתוהדיר חתנו הנאה ורוצה לית� לבתוהדיר חתנו הנאה ורוצה לית� לבתו פח
יד אשה אי כיד בעלה (1)

שיתו( מבואות עבור כל בני המבוי (2)

מיגו באיסור והיתר (6)

נדר אלמנה וגרושהנדר אלמנה וגרושהנדר אלמנה וגרושהנדר אלמנה וגרושה

גירושי� הוי כהקמה גירושי� הוי כהקמה גירושי� הוי כהקמה גירושי� הוי כהקמה ((((2222)))) פט
מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� מסירת בת מרשות האב לרשות הבעל לנישואי� ((((2222))))

בעל אי� מפר נדרי אשתו שקדמו לנישואיה�

הפרת נדרי� לבוגרתהפרת נדרי� לבוגרתהפרת נדרי� לבוגרתהפרת נדרי� לבוגרת,  ,  ,  ,  יתומה ויתומה בחיי אביהיתומה ויתומה בחיי אביהיתומה ויתומה בחיי אביהיתומה ויתומה בחיי אביה

הפרת או התרת נדר על תנאי קוד� שחלהפרת או התרת נדר על תנאי קוד� שחלהפרת או התרת נדר על תנאי קוד� שחלהפרת או התרת נדר על תנאי קוד� שחל

נשי� היוצאות ונוטלות כתובה צ
נדרה הנאה מיהודי�נדרה הנאה מיהודי�נדרה הנאה מיהודי�נדרה הנאה מיהודי�

אשת איש האומרת שנבעלה אי מותרת לבעלה ולתרומה

אשת כה� שנאנסה אי יש לה כתובה

נאמנות אשה הטוענת בפני בעלה שגרשה (3) צא
אשה הבאה בטענת כח גברא (2)

מעשי� שאשה טענה שנבעלה לאחר ולא האמינוה
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