
שבועה
קבלת דברים או אימות דברים בשם ה'. השבועה יכולה להופיע כמנגנון

של בית הדין או כהצהרה אישית של אדם מסוים.

נדרי איסור (נדר)
הצהרה שבה אדם אוסר על עצמו חפץ או אדם מסוים ומקבל על עצמו

הימנעות מהם.

כינויי נדרים
לשונות אחרים לניסוח הנדר (במקום המילה 'נדר') שאף הם מועילים

לחיוב הנדר.

קונם 
סוג מסוים של נדר שבו אדם אוסר על עצמו בלשון 'קונם עלי דבר פלוני'.

ידות (נדרים)
לשונות המצביעות על כוונתו של הנודר לנדור בלי שכוונה זו נאמרה
במפורש אלא רק באופן מרומז, ואף על פי כן נחשב הדבר כאילו
השלים הנודר את כל דבריו ומתחייב בנדר. לשונות אלו נקראות ידות

משום שהן כעין ידיות של כלים המאפשרות אחיזה בכלי כולו. 

התרת נדרים
אדם שנדר נדר ומתחרט על נדרו, יכול ללכת לחכם מומחה או לשלושה

הדיוטות, שיבטלו לו את הנדר. 

הפרת נדרים
סוג ביטול נדר שבו אב (במקרה שבתו קטנה ולא נשואה) או בעל יכולים
לבצע במשך יממה מעת ששמעו על הנדר, של בתו או אשתו, שאינו דורש

פתח, חרטה או טעות. ביטול זה הוא למפרע, כאילו לא נדרה לעולם.

מתפיס/התפסה
אופן של נדירת נדר שבו אדם אוסר חפץ מותר על ידי השוואתו לחפץ

אחר שהוא ''דבר נדור'' שיש עליו כבר איסור.

הדרן - קול נשי בשיח התלמודי
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הקדש
כל דבר שאדם נודר מרכושו לצורך המקדש וקורבנותיו, ובכך לא יכול

לעשות בו שימוש אחר. 

חולין
פריט שאינו מקודש (ההפך מהקדש).

מודר הנאה מחבירו
מי שנדר שלא יהנה מחברו או שחברו הדירו שלא יהנה משל החבר-
אסור לו לקבל מחברו כל דבר שיש בו הנאה, בין במאכל ובין בשאר

דברים שיש להם ערך. 
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סימון דפים שנלמדו:

נדרים-90 דפים
ב' בחשון תשפ"ג - ב' בשבט תשפ"ג | 27.10.22 - 24.1.23

סימניה זו הוקדשה ע"י
איימי גולדשטיין לכבוד בתה

מעיין חי בת דינה שושנה

הדרן עלך מסכת נדרים!

נדר שהותר מקצתו
אדם הנודר נדר הכולל דברים או אנשים רבים - אם הותר או בטל קצת
מן הנדר הדבר גורם לכך שהנדר הותר כולו. לדוגמה - אם מספר
אנשים לוקחים חלק באותו הנדר ואחד מהן מבטל אותו, או במקרה
שבו מישהו נדר להתענות במשך תקופה מסוימת שבה נכלל גם יום

שאסור להתענות בו (ועל כן הנדר מתבטל ביום זה) - הנדר כולו בטל. 

מופלא סמוך לאיש
מושג המתאר נער הקרוב לגיל מצוות. ואם נדר יש לבדוק האם הוא
יודעים את משמעות הנדר. אם התברר שאכן הוא מבין את משמעות

מעשה נדר יהיה קיים על אף שעדיין לא הגיע לגיל מצוות.

מודעה
הודעה מראש שמודיע אדם לפני עדים כי החוזה/ההסכם שהוא עומד

לעשות נעשה מתוך כפייה ולא מרצון.

פתח
בית דין מתירים את הנדר ע''י פתח - הנודר מתחרט על נדרו וטוען שאילו
היה חושב או יודע דבר מסוים לא היה נודר, והרי זה כאילו היה הנדר בטעות.

דבר שיש לו מתירין
דבר האסור כעת אך עתיד להיות מותר בהמשך, ונמצא בתערובת עם
משהו מותר - הדבר האסור אינו מתבטל אלא מחכים עד שהוא יהפוך

להיתר.

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A0%D7%93%D7%A8_(%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA)

