
 :נדרים

נדרים 

  ושבועות

  ידות נדרי�  ב  א  
  א ושבועות גבראנדרים איסור חפצ

  בל תאחר בנזירות  ג    

  מופרשני ממ�, מודרני ממ�  ד    

  ידי� שאי� מוכיחות  ה    

לצדקה , לפאה ,ידות לקידושין  ו    
  ולהפקר

  מנודה אני ל�  ז    
  הזכרת שם שמים לבטלה

  שבועה לקיי� מצוה  ח    
  מסכתא זו אשכים ואשנה

  כנדרי רשעי�  ט    
  טוב אשר לא תדור

  נזיר הוי חוטא  י    
  כינויי נדרי� וכינויי כינויי�

  כירושלי� שאוכל ל�  יא    

  התפסה בעיקר או כדהשתא  יב    

  ידי או רגלי, קונ� פי  יג    
  ממש ונדרי� בדבר שאי� ב

  התפסה בדבר האסור  יד  ב  

  נדר על תנאי  טו    
  י� בו ממששבועות בדבר שא

  נדר ושבועה לעבור על מצוה  טז    

  נדר ושבועה בתו� נדר ושבועה  יז    

  סת� נדרי� להחמיר  יח    

  מעייל איניש נפשיה לספיקא  יט    

  מפרש נדרו בדברי הבל  כ    
  בני תשע מידות

  נדרי זירוזי�  כא  ג  
  פתיחה בחרטה להתרת נדרי�

  הנודר כאילו בנה במה  כב    
  מידת הכעס

  פתיחה בנולד להתרת נדרי�  כג    
  תנאי מראש לביטול נדריו

  נדרי ושבועות הבאי  כד    

  נדרי ושבועות שגגות  כה    

  נדר שהותר מקצתו  כו    

  נדרי אונסי�  כז    

  התרת שבועות  כח    

  פקיעת קדושה ללא פדיון  כט    

  נדר מיורדי היו� או רואי חמה  ל    

  נדר משובתי שבת  לא    
  לי� או ממולי�נדר מער

  מצות מילה  לב    

  מודר הנאה

  מודר הנאה או אכילה מחברו  לג  ד  

    לד    

  מעילה בקונמות  לה    
  כה� מודר הנאה מחברו

  לימוד תורה למודר הנאה  לו    

  לימוד תורה בשכר  לז    

  הנאה מועטת למודר הנאה  לח    
  ביקור חולי� למודר הנאה

  ביקור חולים  לט    
  קרח ועדתו

    מ    

  מא    
  רב יוסף שכח תלמודו
  רפואה למודר הנאה

  פירות שביעית למודר הנאה  מב    
  משא ומת� ע� מודר הנאה

  מג    

קר
פ
ה

 
 

 
 

  מד    

  מה    

  חצר שותפי� שנדרו הנאה  מו  ה  

  חילופי וגידולי דבר הנדור  מז    

  הנאה למודר בדר� עקיפה  מח    
  קנין סודר

  

  

  נדרים

  בני אדם' כל

  נדר מתבשיל  מט  ו  
  חכמת אדם תאיר פניו

  ע ובת כלבא שבוע"ר  נ    
  יהושע ובת הקיסר' ר

  ב"נדר ממעשה קדרה וכיו  נא    
  נדר מחלב או מבשר

  נדר ממאכל ונתערב באחר  נב    

  נדר מדבר שאי� דרכו להאכל  נג    
  נדר מיי� או משמ�

  נדר מירק או מבשר  נד  ז  

  נדר מדג� או מתבואה  נה    
  נדר מכסות

  נדר מבית או ממיטה  נו    
  נדר מעיר

  חילופי וגידולי דבר הנדור  נז    
  ביטול עיקר בגידולין

    נח    

    נט    

  נדר לזמ� עד מתי נאסר  ס  ח  

  מעייל איניש נפשיה לספיקא  סא    

  דאשתמש בתגא חלף  סב    
  פירוש נדר לפי מקו� נדרו

  תלה נדרו בקבלת ממו�  סג    

  םהתרת נדרי

  פתיחה בנולד להתרת נדרי�  סד  ט  
  ארבעה חשובים כמת

  התרת נדר בפני המודר  סה    

  נדר שהותר מקצתו  סו    
  נדרי טעות

  הפרת נדרים

  הפרת נדרי נערה מאורסה  סז  י  

  בעל מיגז גייז או מקליש קליש  סח    

  שאלה על הקמה או הפרה  סט    

מת האב או הבעל קוד� שהפר  ע    

  דרי� שנראו לראשו�הפרת נ  עא    

  הפרת נדרי� בלא שמיעה  עב    
  י שליח"או ע

  חרש להפרת נדרי אשתו  עג    

  הפרת נדרי שומרת יב�  עד    

  הפרה קוד� שנדרה אשתו  עה    

  הפרת נדרי� ביו� שמעו  עו    

  הפרת והתרת נדרי� בשבת  עז    
  הפרת נדרי� בלב

    עח    

  נדרי עינוי נפש שבעל מפר  עט  יא  

    פ    

  הדירה בעלה מתשמיש  פא    

    פב    

  נדרה הנאה מהבריות  פג    

    פד    

  הדירה בעלה ממעשה ידיה  פה    

  הפרה בטעות  פו    

  תוך כדי דיבור כדיבור דמי  פז    
  קיו� או הפרה לחצאי�

  הדיר חתנו ורוצה לית� לבתו  פח    
  נדר אלמנה וגרושה

  גירושי� כהקמה  פט    
  להפרת נדר קוד� שח

  נשי� היוצאות ונוטלות כתובה  צ    
  נדרה הנאה מיהודי�

חשש באשה שמא עיניה נתנה באחר  אצ      

  

 :נדרי�
  .נד  הנודר מ� הירק  .ז  .ב  כל כינויי  .א
 .ס  קונ� יי�  .ח  :יג  ואלו מותרי�  .ב
 .סד  רבי אליעזר  .ט  :כ  ארבעה נדרי�  .ג
 :סו  נערה מאורסה  .י  :לב  אי� בי� המודר  .ד
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