
 

 

 

 

 

 

 ----------------------- ---------------- ------- ---- ----- -------- ---------------- ----- ----------------

 נדר שהותר מקצתו
ור"ע הנדר,   לב"ה  שאר  גם  הותר  מקצתו  שהותר  נדר 

נחשב הכל  חולקים. ולהלן יבואר באיזה אופן  ן  נורב וב"ש  
לנדר אחד שבזה נחלקו אם הותר גם שאר הנדר, ומתי  

לא בטל כולו, והדבר תלוי   לכו"ע בטל כולו, ומתי לכו"ע
החלק   את  בנדר  מכליל  היה  לא  אילו  נודר  היה  כיצד 

 שאינו מעונין בו, וכדלהלן. 

, ופתחו לו  ולא ישתה יין  הנודר שלא יאכל בשר
ויו"ט שבתות  שהם    ,בכבוד  שגגות  נדרי  הוי  לא  ובהא 

אלא   ויו"ט,  שבתות  שיהיו  ידע  הוא  דכאן  מאליהם,  בטלים 
ודע שאסור להתענות בהם לא היה  שפותחים לו שאילו היה י

בחרטה,   או  לו  נודר,  היה  ויו"ט  שבשבתות  כתב  והרא"ש 
להעלות בדעתו בזמן הנדר שא"א לשנה בלא שבתות ויו"ט,  

אביו. על  גמור  שוגג  הוא  במתני'  היו   אבל  בראשונה 
דס"ל שלא נחלקו אומרים שמותר רק בשבתות ויו"ט,  

עד שבא ר"ע ולימד שנדר   ב"ש וב"ה בנדר שבטל מקצתו,
 שהותר מקצתו הותר כולו. 

כמה  על  בנדר  וב"ה  ב"ש  מחלוקת  ביאור 
 -אנשים, ונמצאו שם אביו ואחיו

ראה אנשים אוכלים תאנים ואמר הרי אלו עליכם  
ועוד אנשים, אביו ואחיו    והיו שם אביו ואחיוקרבן,  

לב"ש  האחרים  אבל  שגגות,  נדרי  כדין  מותרים 
 ים.  אסורים ולב"ה מותר

שהמחלוקת היא היכא שהנודר אומר   שיטת רבה
אומר  היה  ביניהם  ואחיו  שאביו  יודע  היה  שאם 

דב"ש ס"ל כרבנן "פלוני ופלוני אסורים ואבא מותר",  

שנדר שהותר מקצתו לא הותר כולו, וב"ה כר"ע, דכיון שטעה  
א' במה שאסר את אביו, ב' במה שאמר את הנדר    :ב' טעויות

אומר אם היה יודע שאביו ביניהם, כדי    בנוסח אחר ממה שהיה
שלא יהיה אפי' רגע אחד שיחשבו שאוסר גם את אביו, לכן 

הנדר,   כולכם, בטל  אמר  ולבסוף  פרט  בלשון  וה"ה אם אמר 

בזה, חילוק  שאין  סוברים  אומר   וב"ש  היה  אם  אבל 
שהם  ב"ה  מודים  מאבא"  חוץ  אסורים  "כולכם 

שון, ולא חשיב כיון שהוא נשאר בנוסח הנדר הראאסורים,  

שהנדר הותר מקצתו כיון שאביו לא היה מעולם במשמעות 
יודע הנדר.   ואומר שאם היה  וזה אסורים,  זה  וה"ה אם אמר 

שאביו ביניהם היה אומר פלוני ופלוני אסורים ואביו מותר, כיון 
 שלא היה משנה את נוסח הנדר לא בטל הנדר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבא  כ"ו.  ופלוני    שיטת  "פלוני  אומר  היה  שאם 

מותרים   ב"ש שכולם  מודים  ואבא מותר"  אסורים 
הנדר, נוסח  את  משנה  שהיה  שהותר   דכיון  כיון  לב"ש  אף 

כולו,   הותר  אומר מקצתו  היה  אם  היא  והמחלוקת 
במחלוקת  תלוי  וזה  מאבא",  חוץ  אסורים  "כולכם 

באומר הרי זו תמורת עולה וחזר ואמר הרי  ר"מ ורבי יוסי,  

שלמים,ז תמורת  לשון   ו  "תפוס  דאמר  כר"מ  דב"ש 
למה  ראשון"   חוששים  ואין  עולה,  תמורת  רק  היא  והרי 

וממילא   ההתחלה,  הוא  הדיבור  שעיקר  וחזינן  בסוף,  שאמר 
הכא נמי אף שאין סתירה בדיבורו אזלינן בתר תחילת הדיבור, 
הותר  חשיב  ולא  הראשונים,  דבריו  את  בו  מעמיד  שהוא 

וב"ה כרבי    ו לא היה מעולם בכלל הנדר.מקצתו, כיון שאבי 
ועיקר הנדר הוא  יוסי דאמר בגמר דבריו האדם נתפס  

"חוץ מאבא" ונמצא שיש בנדר טעות, וממילא בטל כל הנדר.  
 ר"ן. 

  - כיצד אמר ר"ע נדר שהותר מקצתו הותר כולו
אחד מהם,  והותר  לכולכם  נהנה  קונם שאיני  אמר 
הותרו כולם, אבל אמר קונם שאיני נהנה לזה ולזה, 
אם הותר הראשון הותרו כולם, ואם הותר האחרון  

 הוא מותר וכולם אסורים.  

שאם היה יודע שאביו ביניהם  לרבה איירי רישא באומר  

ו א' שאבי  :ונמצא שיש ב' טעויותקונם לזה ולזה,    היה נודר 

ביניהם, ב' בנוסח כל הנדר, שהיה אומר קונם לזה ולזה, כיון  
וכן  בכלל.  אביו  שגם  בתחילה  משמע  כולכם  שכשאומר 
יודע  היה  שאם  אומר  ועכשיו  ולזה,  לזה  שאמר  המציעתא 
שאביו ביניהם לא היה כוללו בנדר, וגם היה משנה את נוסח 

י,  שי דקפדי הכ"ל שגם זה נקרא שינוי, דאיכא אינהנדר, )וקמ
כיון שבאומר לזה ולזה הוא מתעכב מלומר שאביו אינו כלול  

איירי באמר    ביניהם(. כמו לכולכם  שהיה אומר  וסיפא 

שאמר והיה מוציא את אביו מהכלל, או שהיה אומר לזה ולזה  
כלפי   הנדר  חל  דבריו  את  משנה  שאינו  וכיון  שאמר,  כמו 

 האחרים, ולפי זה ראשון ואחרון לאו דווקא. ר"ן.  

דס"ל שנחלקו במעמיד, אבל באומר שהיה משנה את    ולרבא

צ"ב למה דווקא לר"ע בטל נוסח הנדר לכו"ע בטל כולו,  
הרישא כולו,   בין  והחילוק  במעמיד,  דאיירי  למימר  דליכא 

ליכא  דלרבא  ולזה,  לזה  או  כולכם  אמר  אם  הוא  למציעתא 
חילוק ביניהם, וא"צ לכתוב את שני המקרים, וכן קשה למה  

ן מותר וכולם אסורים, שהרי לרבא אף במעמיד  בסיפא האחרו

שאם  ורבא מכריח דאיירי רישא באומר  בטל הנדר כולו.  

 ומציעתאלכולכם, וסיפא    היה יודע שאביו ביניהם היה נודר
והשלישי בשני,   והותר הראשון דתלה השני בראשון 

ע"י שנמצא אביו או ע"י פתח חרטה, וכיון שכולם תלויים בו 
כשהותר האחרון לא הותרו כולם, ולא שייך  הותרו כולם, אבל 

 כאן נדר שהותר מקצתו כיון שכל אחד הוא נדר בפני עצמו. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

בפרשת תולדות ויעתר לו ה', וברש''י )ע''פ יבמות סד.( לו  
ולא לה שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן  

 רשע.

יותר,  גדולה  רשע  בן  צדיק  של  זכותו  דלכאו'  להבין  ויש 
ממה  יותר  לצדקותו  להגיע  בכדי  רב  עמל  צריך  באשר 

 שצריך צדיק בן צדיק.

צדיק   בן  לצדיק  יותר  קל  זצ''ל, שאמנם  דסלר  הרב  ביאר 
להמשיך הנהגת אביו, אולם לא זהו המבוקש ממנו באשר  
ביחס אליו חיצונית היא, אלא מוטל עליו להיות צדיק מכח 
עליו   מאביו  שקיבל  והמדרגות  המעלות  כל  ועם  עצמו, 
לנהוג כפי חלקו בעבודת ה' ]כשראתה רבקה לראשונה את 

לה   אמר  אדון  יצחק  אברהם  אדוני'.  'הוא  אברהם  עבד 
לעצמו ויצחק אדון לעצמו. מידת אברהם חסד, מידת יצחק 

 גבורה[.   

בדרך  לבעוט  רשע  של  לבנו  לו  קל  אדרבא,  זו  ומבחינה 
בנו של צדיק   ולבחור בטוב מאשר  היותו    -הנלוזה  שעם 

ממשיך בדרך הישר כאביו לא מסתפק בכך אלא מתעורר  
 לחדש את חלקו הוא. 

דברים נפלאים אלו יהיו חסרים אם לא נבין איך מעלת אך  
בן צדיק   בן רשע    - הצדיק  מהווה עדיפות -על פני צדיק 

בפרט ביחס לקבלת התפילה )כל' הגמ' ורש''י הנ'''ל, ועי' 
 גם מהרש''א שם(.

המתפלל,  של  חיסרון  מתחושת  נובעת  התפילה  והנה 
קוטב  עצמו.  מכח  להשיג  יכול  שאינו  למה  הוא  שנצרך 

התחושה הנכונה דלית   - דרגת התפילה היא 'ואני תפילה'  מ
ליה מגרמיה כלום, ואין שום צורך או רצון יכול להתמלאות 
לרצון   ביטוי  היא  א''כ  התפילה  משמיא.  סייעתא  לולא 
 ושאיפה למה שאין לו, וכעומק השאיפה כך עומק התפילה. 

צדיק   בן  צדיק  במעלת  דסלר  הרב  דברי  שאינו   - ולאור 
נות שקיבל מאביו אלא מעורר נפשו להתמסר  מסתפק במת

חלקה   את  באשר    - ולחדש  לתפילתו,  דומה  שאין  מובן 
החדשים   החיים  במעלת  להכיר  התמידית  התגברותו 

 מביאתו לשאיפה עמוקה יותר.  

ואם  במתנה  אם  האדם,  בה  זכה  שכבר  מדרגה  כל  והנה 
בעמל, מהווה נקודת התחלה למדרגה שמעליה. כל מדרגה 

לקב היא  התנועה כלי  וזו  הבאה.  המדרגה  של  אורה  לת 
'מוסיף   - שצריכה לשלוט תדיר בנפש האדם   תנועה של 

והולך', אורח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה  
באדם   שאין  בזה,  הגר''א  ביאור  וידוע  כד(.  טו  )משלי 
עולה הרי הוא  ואם אינו  אפשרות להיות עומד במדרגתו, 

 בהכרח יורד.   

ה הבאים לקראתינו לשלום ידועה כימי הלל  מהות ימי חנוכ
והודאה, הכרה במקור טובנו. ולהם זכינו דוקא ע''י התנערות 
מחיי הסתפקות בשימור הקיים, שימור סמלי המותיר את 
הנפש פנויה לרצונות צדדיים, סגנון חיים שלא צלח למנוע 
ומסירות  שאיפה  לחיי  להפכם  מטה',  משאול  ה'סור  את 

ה חיים  הכל,  בהתחדשות למקור  האפלה  את  מאירים 
תמידית, כמהותו של האור שאין לו קיום מבלי חיות חדשה 

 כל רגע.

 

 

 

 

 

 גתשפ"'ה כסלו|  נ"ה: - נדרים כ"ה:|  100גליון 

     סיכום    
 ור"ן רא"ש גמרא

מבחני לדעת 
 בסוף הגליון

מחולק חינם 
  לזיכוי הרבים

על  החודשיים  תמצית  סיכומי  גליונות  את  להשיג  ניתן 
היומי  הדף  סדר  )לפי  ומוסר  ברורה  משנה  היומי,  הדף 
בהלכה(, )לפי סדר הלימוד היומי(, וכן את מבחני "לדעת"  
חסד(,  ואהבת  חיים,  חפץ  ברורה,  משנה  היומי,  )דף 

 בנקודות ההפצה.

  gmail.com@7692282כמו כן ניתן לקבלם במייל 

 .  0799-414144וכן בפקס בטלפון  

בנוסף ניתן לקבל במייל סיכומים לפי סדר הלימוד של:    
ף,  תרי ד  קנין ירושלמי, חבורת ש"ס, דף הכולל, קנין הלכה,

מסכתות  כל  על  סיכומים  וכן  שלום,  אהבת  אורייתא, 
 הש"ס ועל כל המשנה ברורה ועל תנ"ך וספרי מוסר. 

 

 סיכומים וביאורים ללומדי הירושלמי  - חדש

ירושלמי'  ה'תלמוד  בלימוד  החדש  המחזור  תחילת  לרגל 
 יצאו לאור בעזרת ד' סיכומים וביאורים ללומדי הירושלמי.

 - ניתן להרשם לקבלת הסיכומים במייל

 7692282@gmail.comB052 

כמו כן ניתן להרשם לקבלת סיכומים לתוכנית החדשה קנין  
 הלכה הלכות שבת טור ובית יוסף שולחן ערוך ומ"ב.

mailto:A0527692282@gmail.com
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והרי לן בחינה בחביבותה עד מאוד של מצות נ''ח, אור מתחדש 
המעוגן בעצם   -שכל עניינו התנדבות עצמית    -תדיר, הידור  

באור  מסתפק  אינו  הבית  מבני  אחד  כל  המצוה,  של  גידרה 
ו'יום ראשון   בפנ''ע,  הוא  בית, אלא מאיר  המואר בכללו של 

   מדליק אחת, מכאן ואילך מוסיף והולך' )שבת כא:(. 

  איסור   בהלכות  הארות  בפניני  זו  פינה  להאיר  כדרכנו  נמשיך
 שהיה.   מעשה  בעקבות  והפעם  לחבירו.  אדם  בין   שבממון   והיתר

להלואה  הזוג  הוזקק  הדברים  ומטבע  בנו  את  אירס  ראובן 
מיידית. פנה ראובן לשמעון בבקשה: הרי אתה חבר בגמ''ח עזר 

הלואה מיידית לבנך נישואין והודיעו לך שהגיע תורך לקבלת  
נא  הורה  זו.  להלואה  כעת  נצרך  שאינך  כך  עשר,  כבן  שהוא 
לקבל  ע''מ  בגמ''ח  כחבר  אצטרף  ואני  לבני,  להלוות  לגמ''ח 
לגמ''ח  אורה  בנך  יתארס  וכאשר  עשור,  בעוד  הלואה  זכות 

 להלוות לבנך.

על  אסרו  ולכן  ריבית,  הערמת  חכמים  שאסרו  אף  על  הנה 
ריבית   הלואה  -משלם  אחר    עבור  ולקחתה -לאדם  לחזור 

אסור  גם  ומשו''כ  סי''ג,  קס  סי'  ביו''ד  כנפסק  מהלווה, 
שבתמורה לנתינת הריבית עבורו יסדר לו הלווה הלואה אחרת, 
שהרי מחזיר לו את הריבית ששילם ע''י פעולת סידור ההלואה 
כלול  אינו  דידן  שנידון  ברור  מקום  מכל  כסף,  שוה  שהיא 

שב התם  דשאני  זה,  שהלווה באיסור  נמצא  דבר  של  סופו 
לו,  המלוה  שקיבל  הריבית  מחמת  פעולה  או  כסף  הוציא 
משא''כ בדידן לא ראובן לווה ולא שמעון אלא בניהם, וודאי 
ששילם  מה  את  הריבית  לנותן  לשלם  הלווה  לאבי  מותר 

 למלוה.

אולם ממקום אחר יש לדון לאסור, מדתנן )סו''פ איזהו נשך( 
ר עמך למחר, ופרש''י פעמים שזו לא יאמר לו נכש עמי ואעדו 

קשה מזו ויש כאן אגר נטר. ומבואר בשיטמ''ק בשם הראב''ד 
דחיישינן שמא יהא העידור יקר יותר, וכן נפסק בשו''ע )יו''ד 
קס ס''ט(. וכן בדידן עלול להיות שדמי תיווך הלואה כזו בעוד 
וא"כ  מהיום  יותר  יקר  שיהיה  להיות  ועלול  ישתנה,  עשור 

ירה של ראובן לגמ''ח עבור שמעון לאחר זמן הוי פעולת האמ 
 אגר נטר ]וכ''ש אם ההלואה השניה תהיה נוחה יותר[. 

הן אמנם בטעמא דאין מרבין על המכר מפני המתנת המעות 
עכ''ל  ליתן המעות'  דינו  'משמשך המקח  )ב''מ סה.( פרש''י 
ליפרע  'דינו  במאירי  וכעי''ז  לשונו,  בהמשך  גם  ]יעוי''ש 

ודון מינה נמי לאיסור נכש ואעדור דטעמיה משום מעכשו'[,  
שדינו ליתן מעות עתה תמורת הניכוש, וממילא אם נותן יותר 
לאחר זמן הוי אגר נטר, אולם אם אין דינו כלל ליתן תמורה 
ואינו חייב אלא מפני הקציצה הרי שגם אם קצץ לשלם יותר 
שמעון  פעולת  הרי  ובדידן  נטר.  אגר  חשיב  לא  זמן  לאחר 

ראובן להו  את  מחייבת  אינה  ראובן  לבן  להלוות  לגמ''ח  רות 
תמורה לולא הקציצה, שהרי היא פעולה לבן ולא לאב. וא''כ 
נימא שהתמורה שראובן יתן לשמעון ע''י הוראתו אחר עשור 
להלוות לבן שמעון לא תיחשב אגר נטר אף אם יתייקר ערך 

 ההלואה. 

ב  שראובן  בזה  דעכ''פ  אינו,  דזה  מאוד  יתכן  ממנו ברם  יקש 
לפעול את האמירה עבור בנו נחשב שמעון הפועל של ראובן, 

 וממילא אם מכח המתנת הזמן נפרע יותר הוי אגר נטר.

לכן נראה להציע שבמקום שראובן יתווך לבנו של שמעון בעוד 
בנו עכשיו, שראובן  עבור  לתיווך של שמעון  עשור בתמורה 

א ויקבעו  היום.  שלו  התיווך  עבור  לשמעון  מחיר ישלם  ת 
שיעלה  הסכום  כפי  לשמעון  לשלם  ראובן  שחייב  התיווך 
וככל  עשור.  לעוד  בנו  עבור  לגמ"ח  שוב  להצטרף  לשמעון 
שהסכום שישלם ראובן בסה"כ אינו עולה על מה שמתווכים 
 לוקחים עבור תיווך הלוואה היום, לא יהיה בזה איסור טרשא. 

קיד אמנם כל זה כאשר אין הגמ"ח מחזיר חלק מההפקדה למפ 
או מענק ללוה. אבל אם יש החזר או מענק יש אופנים שמותר 
ויש אופנים שזה רבית קצוצה ולכן ככל שיש החזר או מענק 

 יעשה שאלת חכם.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבאש דעת  בביאור  הרא"ש  בין   דס"ל  יטת  חילוק  שאין 
מעמיד למחליף, אלא החילוק הוא אם אמר בסוף לשון כלל 
או פרט, דב"ש מודים שנדר שהותר מקצתו הותר כולו, אלא  
בין  סתירה  יש  מאבא,  חוץ  אסורים  כולכם  אומר  היה  שאם 
יוסי   רבי  במחלוקת  תלוי  הדין  ובזה  לסופו,  הדיבור  תחילת 

ראשון, וממילא  ור"מ, דב"ש ס"ל כר"מ שאומרים תפוס לשון  
אבל  מותר,  אביו  )ומ"מ  דיבורו,  תחילת  את  מבטלים  אין 
בתמורת עולה תמורת שלמים, כיון שלא אמר תמורת עולה  
ותמורת שלמים הם שני עניינים, וכיון שחל הראשון אין מקום  
האדם   דבריו  בגמר  שאף  יוסי  כרבי  ס"ל  וב"ה  לחול(,  לשני 

דר שהותר מקצתו  נתפס, וממילא נכללים ב' הלשונות יחד, ונ
 הותר כולו. 

האומר קונם בצל שאני טועם שהבצל רע    כ"ו:

כופרי    ללב  שבצל  לו  כל – ואמרו  שנתבשל  גדול  בצל 

ר"מ. צרכו,   הורה  וכן  בכל הבצלים,  הותר  ללב,  טוב 
הגמ' אומרת שלרבא לא איירי שאם היה יודע היה 

מותר",   והכופרי  אסורים  הבצלים  "כל  דכיון  אומר 

ע שגם ר"מ סובר כב"ש, ולב"ש כל הבצלים  דב"ש כר"מ, משמ 
אסורים והכופרי מותר, )ואמנם י"ל שר"מ סובר שרק כששתי 
חלקי הדיבור סותרים זא"ז אומרים תפוס לשון ראשון, אבל 

נתפס(, אדם  דבריו  דבגמר  ס"ל  סותרים  שאינם  אלא    כאן 
והכופרי   אסור  ופלוני  פלוני  "בצל  אומר  שהיה 

בין   לר"ע  בין  וניחא  סובר לרבנן,  מותר",  ר"מ  ולרבה 

 כר"ע, שהרי רבה לא מעמיד את ר"מ כב"ש.

תאנים  -   נדר מן הכלכלה והיו בה בנות שוח  כ"ז.

ואמר שאם היה יודע זאת לא היה נודר, רבנן   טובות,
עד   מותרות,  שוח  ובנות  אסורה  שהכלכלה  סברו 

אפי' בלא שאלה, כיון  שבא ר"ע ולימד שכולם מותרות 

שוח לבנות  התכוון  שאומר   מעולם.  שלא  איירי  לרבה 
ולבנות  "תאנים שחורות  נודר  היה  יודע  היה  שאם 
שהיה  איירי  ולרבא  מותרות",  שוח  ובנות  אסורות 

 נודר "כל הכלכלה אסורה ובנות שוח מותרות.

איתא בברייתא נדר מחמשה בני אדם כאחד הותר 
 והיינו שאומר שהיה משנה דבריו ואומר לזה ולזה,   אחד מהם

חוץ מאחד   ואם היה אומר כולכם אסוריםהותרו כולם,  
הוא מותר והם אסורים. לרבה הרישא כר"ע,   -מכם

והסיפא  לכו"ע  הרישא  ולרבא  לכו"ע.  והסיפא 
 כרבנן. 

כתב הר"ן שהלכה כר"ע שנדר שהותר מקצתו    הלכה   ולענין
הותר כולו, לפי התנאים דלהלן: א' דווקא באומר שהיה משנה  

רו כולם, אבל במעמיד יש ספק אם לפסוק את נוסח הנדר הות 
כרבה או כרבא, ונקטינן כרבה לחומרא שלא הותרו כולם. ב'  
אחד  על  נשאל  הוא  אבל  הראשונים  דבריו  שמעמיד  היכא 
לאסור  התכוון  לא  שמעולם  )ולא שטוען  מהם,  שנדר  מאלו 
אותו(, י"א דבזה הותרו כולם, ולרמב"ן ולר"ן גם בזה לא הותרו 

משנה לא הותרו כולם אלא כשהותר ע"י פתח, כולם. ג' גם ב 
אבל בחרטה כתב הרמב"ן שלא הותרו כולם, והתוס' סוברים 
שגם בזה הותרו כולם. ד' דווקא כשנדר לזה ולזה, אבל אם נדר  
חכם  בהתרת  דווקא  ה'  אסורים.  וכולם  מותר  הוא  לזה  לזה 
הותרו כולם, דחכם עוקר הנדר מעיקרו, אבל בהפרת בעל או 

 או נדוי לא הותרו כולם.     בהתר חרם

 מתי מועילה טענת אונס 
כיון שנדר חל רק כאשר הנודר גמר בדעתו לאסור, היכא  
מלקיימו,   קצת  ונאנס  מסוים  בדבר  הנדר  את  שתלה 
מ"מ   אונס,  זה נחשב  אין  הרגילים  אונס  אע"פ שבגדרי 

, ולא הוי דברים  הנדר לא חל, מפני שחסר בגמירות דעת
גלוי שהדבר  כיון  נוספים  שבלב  דברים  לגבי  הדין  וכן   .

ויתור על  שתלה אותם בדבר מסוים, כגון חלות גט או 
זכויותיו בין ודברים ממוני עם חבירו. עוד מבואר בגמרא  
שמי שאנסוהו לידור, יכול להוסיף על הנדר בליבו איזה  

 דבר שמחמת אותו דבר לא יחול הנדר, וכדלהלן. 

רו שיאכל  מותרים, וכגון שהדירו חבי   נדרי אונסים
אצלו, ולא היה יכול לאכול מפני שחלה הוא או בנו 

ואע"פ שאינו אונס גמור, מ"מ אין דעתו או שעיכבו נהר,  

לאסור אלא באופן שיוכל לבוא בלי שום אונס, אבל אם יש 
התכו לא  אונס  לאסור.  יקצת  מוכחים  ן  שהם  שבלב  ודברים 
 וידועים הוו דברים. 

לא  האומר לאשה   גיטך אם  זה  באתי מכאן הרי 
חודש  י"ב  הונא הטעם   ועד  לרב  גט.  זה  הרי  ומת 

אלא   מלבוא,  נאנס  הרי  ולרבא  בא,  שלא  משום 
הגט  את  נותן  היה  שימות  יודע  היה  שאם  הטעם 

 שהרי מטרתו לפוטרה מיבום.מעכשיו 

  אם לא אבוא עד ל' יום הרי זה גט האומר    כ"ז:

חזו דאתאי,  חזו דאתאי  ואמר  ופסקיה מברא  ובא 
נחשב שבא, ואפי' רבא מודה בזה כיון    לשמואל לא

אבל עכבו נהר היינו מהפשרת שלגים,  שהוא אונס שכיח,  

אונס חשיב  שכיח  אינו  אונס    ,שזה  דאין  גט  דשאני  ועוי"ל 
 בגיטין, גזירה משום צנועות ומשום פרוצות.

בבי"ד זכויותיו  זמן    בגוונא  המתפיס  מבי"ד  שביקש 

מתכו שהוא  בי"ד  וחששו  ראיות,  להשמט,ילהביא  ואמר    ן 
ומחל על שאם לא יחזור תוך ל' יום יתבטלו זכויותיו  

ונאנס ולא יכל לבוא, לרב הונא   ,כל זכות שהיה לו בהם
דאונס  זכויותיו  בטלו  לא  ולרבא  זכויותיו,  בטלו 
דבר",  תעשה  לא  "ולנערה  דכתיב  פטריה  רחמנא 

דכתיב "והצילו העדה",  שזה פטור רק ממיתה    ואין לומר

היכא שהתנה   כרצון, אבל  אונס  עונש על  ולא מסתבר לתת 

שהרי במתני' מצינו שנדר באונס אינו    ולא פירש לא,
וכמו ששם אין כוונתו לידור באופן זה, גם כאן אין כוונתו  נדר,  

ולרב הונא צ"ל דשאני הכא שהיה   זה.  זכויותיו באופן  לבטל 
להת ר"ן.  עליו  אחרי נות.  הולכים  לא  שבממון  כתב  והרא"ש 

שוין.  וליבו  פיו  בעינן  בנדר  אבל  תנאי,  לבטל  ליבו  מחשבת 

 )כ"ז.(.

בטלו  בא  ולא  זכויותיו  שבמתפיס  דאמרינן  והא 
דאין  זכויותיו, לרב הונא אף אם אסמכתא לא קניא  

בדבריו   שיעמוד  בטוח  היה  אלא  להקנות  בטלו כוונתו 
שהתפיס  משום  אסמכתא  חשיב  דלא  זכויותיו, 

והוי מחילה, ובמחילה זוכה זכויותיו ואמר שיהיו בטלות  

בנותן  וכן  קניא,  לא  אסמכתא  אמרינן  ולא  מיד  חבירו  בה 
לחבירו ואמר לו שאם לא יעשה כך יזכה במה שבידו, לא הוי  

אתן או באשלם הוי אסמכתא. רמב"ם. אמנם  אסמכתא, ורק ב 
שיטת רש"י שגם במחילה שייך אסמכתא, ולפ"ז כוונת הגמ'  

אבל היכא    שהתפיס זכויותיו והודה שאם לא יבוא הם שקר.
ואמר   שטרו,  את  והשליש  חובו  מקצת  שפרע 
לשליש שאם לא יתן עד ל' יום את שאר החוב שיתן 

כתא למלוה את השטר, הלכה כר"י שלא יתן דאסמ 
ויגבה את  לא קניא, )ולרבי יוסי יתן, דאסמכתא קניא,  

כל החוב מבני חרי, דחצי שעבוד כבר פקע בפרעון, ואת החצי  
מסתבר   ויותר  הכל.  יגבה  שמא  ממשעבדי  גובה  לא  השני 

 (.  שגובה הכל ממשעבדי, דמתנה שהפרעון עכשיו יהיה מתנה

נאנס   לא  אם  ודווקא  קניא,  אפי'  להלכה אסמכתא 

שאי בנואונס  שחלה  כמו  גמור  קנין  נו  שעשו  ודווקא   ,
רב אמי  בבי"ד חשוב   כבי"ד של  דאלים לאפקועי ממונא, 

ורב אסי. ולרמב"ם צריך סמוך. ושיטת ר"ת שאף שקנין הוא  
כאומר מעכשיו, ומעכשיו מבטל אסמכתא, מ"מ היכא שלא 
בכל   וממילא  אסמכתא,  מבטל  מעכשיו  אין  כלום  לו  מסר 

שוב. אבל דעת הגאון והרי"ף שרק אסמכתא כזו צריך בי"ד ח
כאן שבי"ד התפיסוהו זכויותיו צריך בי"ד חשוב, אבל בסתם 
אסמכתא א"צ בי"ד חשוב. והר"ן מבאר דהא דבעינן קנין אף  
אינה   בתנאי  שתלאה  דכיון  הוא  הטעם  קנין,  א"צ  שהודאה 
בעלמא   אבל  יעזור,  לא  מעכשיו  גם  וממילא  גמורה,  הודאה 

 כשיו.    בבי"ד חשוב א"צ לומר מע

 -נדר מחמת אונס
לידור לליסטים   כדי  ולחרמין    כדי שלא יהרגוהו,מותר 

כדי  ולמוכסים    ,ואע"פ שאינם הורגיםשלא יחרימו לו ממון  



מהמכס או להפטר  תרומה  שהדבר  לידור  ומותר   .
דאע"פ שהם הורגים וגוזלים אינם  שהוא של בית המלך  

בזול אינו    אוכלים איסור, אי נמי כיון שיכולים לקנות תרומה

 אע"פ שהדבר אינו נכון. ,נחשב בעיניהם

ואיירי מתני' במוכס העומד מאיליו, או שאין   כ"ח.

דאין דינא דמלכותא להרבות לאחד ולמעט לשני, לו קצבה  

 אי נמי מפני שמרבה יותר ממה שיש לו רשות הרי הכל גזל, 
אבל במוכס של המלך ויש לו קצבה, דינא דמלכותא 

והיינו לתת מכס למי שקנה את המכס או לממונה על דינא  

דינא דמלכותא   המכס. וכתבו התוס' שדווקא במלכי עכו"ם 
יגרשם  יתנו  לא  שאם  לומר  יכול  שלו  שהארץ  דכיון  דינא, 

 מהארץ, אבל בא"י שכולם שותפים בה לא. 

פירות העולם עלי    הגמ' מבארת שאם נדר "יאסרו
דאין  אם אינם של בית המלך" אסור בפירות העולם,  

באונס,  ואפי'  בפיו,  שהוציא  מה  מבטלים  שבלב   דברים 
ומתני' איירי שאמר בליבו "היום" שאע"פ שדברים  

 ובסתמא יותר משמע שכוונתו לעולם, שבלב אינם דברים,  
שאני   כיון שלא אמר אונס  להיום,  לפרש שכוונתו  שיכול 

להיפך.  בפירו דברים.ש  הוי  המוכיחים  שבלב  אמנם    ודברים 
היכא דאיתקיל מילוליה, כגון שאמר שאוסר פת ורצה לומר  
וליבו  פיו  שאין  כיון  חיטים  בפת  אלא  נאסר  לא  חיטים,  פת 

 שוים.  

לב"ש אסור לישבע   -מחלוקות ב"ש וב"ה בדין זה
לידור   רק  ינקה"ומותר  "לא  בה  דכתיב  חמורה  , דשבועה 

ידור מ ליעצמו  ולא  נדור  ידור אלא  אם לא אמר  ולא   ,
ואם הוסיף על מה שאמרו לו, מה  מה שאמרו לו, 

אמנם אם אמר נדור לי בסתמא אף אם נדר  שהוסיף אסור,  

ולב"ה מותר גם לישבע,   הרבה מודו ב"ש דלא הוי נדר,
לפתוח  אף  שמותר  בברייתא  מבואר  )ולל"ק 
בשבועה(, ומותר לפתוח מעצמו בנדר ולהוסיף על 

 נדר ולא נאסר במה שהוסיף.ה

לרב אשי מבואר בברייתא שלב"ש אין נשאלים על 
שבועהשבועה   חומר  על   ,משום  נשאלים  ולב"ה 
 השבועה. 

אינן האומר    כ"ח:  אם  קרבן  האלו  נטיעות  הרי 

כיון שודאי  נקצצות סופם לקציצה, ואם    הרי הם קדושות 

אע"פ היום  אמר הרי נטיעות הללו קרבן אם אינם נקצצות  
חזקה   רוח  היום  באותו  נצלו,  שהיה  שלא  סבור  והיה 

, קדשו הנטיעות, ואין  והו"א שלא גמר בדעתו שיהיו קרבן
דדברים שבלב כי אומרים שהיה סבור שודאי יעקרו,  

באמר    ויש להם פדיון. וכן  הני דלא מוכחי לא הוין דברים,
טלית זו קרבן אם אינה נשרפת היום, אע"ג דאיכא 

י"א דאיירי הכא  דליקה, הטלית קדושה, ויש לה פדיון.  

ובזה שייך פדיון.    שהרי לא אמר עלי,שהקדישם לדמי קרבן,  
דשייך   הא  זה  ולפי  כקרבן,  אסור  שיהיה  שנדר  דאיירי  וי"מ 

ייך  פדיון היינו לר"מ )ל"ה.( דס"ל שבקונם כללי יש מעילה וש
למשנה   דהיה  כר"מ,  לסתום  החידוש  עיקר  אין  ומ"מ  פדיון, 

 לומר זאת גבי קונמות.

 האם קדושה לזמן פוקעת מעצמה 
הגמרא דנה בכמה מיני קדושות )קדושת דמים, קדושת  
נמי   מיירי  אם  הקודם  בקטע  ועיין  קידושין,  הגוף, 
בקונמות )נדר שאוסר דבר שלו על כל העולם(, או לא(  

את הקדושה לזמן ואח"כ היא פוקעת    האם שייך להחיל
 מעצמה, ועוד פרטים בדין זה. 

, וכן הרי נטיעות הללו קרבן עד שיקצצואם אמר  
 בטלית אם אמר עד שתשרף, אין להם פדיון.  

בר פדא חוזרות    שיטת  שהכונה שאם פדאם הם 
והיינו שהפדיון חל ונתפסה קדושה  וקדושות עד שיקצצו,  

יצאו   והנטיעות  חוזרות בפדיון  שלאלתר  אלא  לחולין, 

פדיון אלאוכשיקצצו    וקדושות, בלא  הקדושה    לא פקעה 
 ויותר אינם קדושות.  צריך לפדותם פעם אחת

אלא הקדושה  שכשנקצצו א"צ לפדותם    שיטת עולא

   שהרי לא הקדישם אלא עד שיקצצו. ,פוקעת מאיליה

דעת הרשב"א   - האם לעולא אם פדאם חוזרות וקדושות 
לפני    שעולא פדאם  שאם  פדא,  בר  של  הראשון  לדין  מודה 

הקציצה חוזרות וקדושות. אבל רבי משה קרטבי סובר שעולא 
לא   קדושה  פדא  שלבר  והיינו  הראשון,  הדין  על  גם  חולק 
פקעה בכדי, וממילא בהכרח שמה שאמר עד שיקצצו היינו  
שאז אם יפדה לא יחזרו ליקדש, אבל לפני כן חוזרים ליקדש, 

פק שתפקע ולעולא  כוונתו  וממילא  כשיקצצו,  הקדושה  עה 
 הקדושה ולא שעד אז יחזרו ויקדשו, וכן משמע בירושלמי.  

  - האם גם בממון חוזר ונקנה כשאמר שיקנה עד זמן פלוני 
האומר לחבירו לך חזק וקני שדה זו או שתהא נתונה לך שדה  
שעלה   לפני  ממנו  וקנאה  וחזר  לירושלים,  שאעלה  עד  זו 

הרשב  בה. לירושלים,  וזוכה  המקבל  שחוזר  לומר  רצה  "א 
אמנם כל זה דווקא באמר מעכשיו, דאל"כ אין מעשה קנין כדי 
במעות אצ"ל מעכשיו, דשעבוד  קנאה  ואם  ולקנותה,  לחזור 
והקנה   שחזר  אע"פ  מהלוקח  אחר  קנאה  ואם  קיים.  המעות 
אולם   אחר.  שהפסיקו  כיון  בה,  זוכה  הלוקח  אין  למוכר 

שדין זה הוא רק בהקדש שהוא חל הרשב"א חכך בדעתו לומר  
זו לעניים עד שאעלה לירושלים,   באמירה, או באומר קרקע 
הקנין   כלה  כבר  בממונות  בקנין  אבל  כמסירה,  דאמירה 
כיון  קרטבי,  משה  ר'  ולשיטת  וקונה.  חוזר  ואינו  הראשון, 
שממון פוקע בכדי, כדחזינן שהאומר נכסי לך ואחריך לפלוני  

הרא במה ששייר  השני  שיעלה  זוכה  עד  חל  הקנין  א"כ  שון, 
 לירושלים, ואם קנאה ממנו אינו חוזר וזוכה. 

עולא    כ"ט.  על  המנונא שואל  קדושה שבהן רב 

ולסוברים דהכא איירי בקונמות, מ"מ קונם  ,  להיכן הלכה

לאסור  אפשר  פרטי  קונם  אבל  בכדי,  פוקע  דאין  ס"ל  כללי 

ורב המנונא מדמה דין זה למקדש אשה   לזמן מוגבל.
אח"כ,    ליום פוקעים  הקידושין  שאין  דמצינו  אחד 

כיון  אשתי,  את  ולמחר  אשתי  אי  היום  שהאומר  בגירושין 
 דפסקה פסקה, וה"ה בקידושין, דהוקש הויה ליציאה. 

ע"י  שבקדושת דמים הקדושה פוקעת    רבא מחלק

פדיון ע"י  להפקיעה  שאפשר  כמו  זמן,  משא"כ   קביעת 
הגוף   פדיובקדושת  ע"י  להפקיעה  שא"א  א"א  שכמו  ן, 

 להפקיעה ע"י קביעת זמן.

מוכיח שגם קדושת הגוף פוקעת בכדי מהא אביי  
אם דאיתא בברייתא שאם אמר שור זה עולה ל' יום ו

וה"ה אם אמר שאחר אח"כ יהיה שלמים,    יבואו להקריבו

חולין, יהיה  עולה   ל'  יהיה  יום  ל'  שלאחר  שאמר  או 
 ועכשיו שלמים, חלה הקדושה כפי מה שאמר. 

מסתפק הר"ן אם אביי חולק גם בזה ולדבריו   ולענין קידושין
נפקא  את אשתי,  אי  ולמחר  את אשתי  היום  לאשה  האומר 
ששייך   דבהקדש  גט,  בלא  נפקא  לא  דבאשה  או  גט.  בלא 

לזמן, הגוף  קדושת  גם  חלה  לזמן  דמים  באשה    הקדש  אבל 
שלא שייך קנין דמים אלא קנין הגוף, וקנין לזמן אינו אלא קנין  
פירות, ממילא אינה יוצאה בלא גט. ובירושלמי מוכח שבאשה  

 אינה יוצאה בלא גט, וכן משמע בסוגין.  

דמים,  בקדושת  איירי  כאן  לתרץ שגם  רוצה  הגמ' 
ויביא בדמיו  דאיירי בהקדיש את השור לדמיו   לימכר 

היינו בבעל מום, שהרי המתפיס תמימין לבדק הבית, )ו  ,קרבן
קדשו קדושת הגוף למזבח(. הר"ן מביא מחלוקת אם תירוץ  
זה הוא לרבא שסובר שקדושת דמים פוקעת, אבל לבר פדא  
דס"ל שגם קדושת דמים לא פוקעת לא ניחא. וי"א שגם לבר  
פדא ניחא, ואיירי שפדה את השור, ולכן חלה קדושת שלמים,  

ש השניה  וקמ"ל  הקדושה  היתה  לא  שהקדיש  שבשעה  אף 
חלה   הראשונה  מהקדושה  שפדה  כיון  מ"מ  לחול,  ראויה 

  הקדושה השניה. 

קדושת  דאם  מיותרת,  הסיפא  דא"כ  דוחה  הגמ' 
פוקעת, כ"ש קדושת    שהיא כולה כלילעולה החמורה  
ובהכרח שחדא בקדושת   דנאכל לזרים,שלמים הקלה  

א דס"ל שקדושת וא"כ לרב הגוף וחדא בקדושת דמים,  

לרב  לומר  לרבא  והיה  זו,  מברייתא  קשה  פוקעת  לא  הגוף 

שאין   משום  הקידושין  פוקעים  לא  באשה  שדווקא  המנונא 
גם קדושת  אישות לחצאין, משא"כ הקדש שהוא חל לזמן, 
כרב   ודלא  לעולא,  סייעתא  זו  מברייתא  ויש  פוקעת.  הגוף 
לאוקמי   שייך  לא  דהכא  פדא,  בר  על  קשה  וכן  המנונא. 

 כשפדה, שהרי קדושת הגוף אין לה פדיון. 

ש    כ"ט: יפרש  פדא  שבר  מתרצת  הרישא הגמ' 

שאמר לאחר ל' יום  הסיפא מדברת מדברת בפדיון וכנ"ל, ו

עולה ומעכשיו שלמים, )ונחלקו הרא"ש והר"ן אם משנים את 
ואין   הגירסה בברייתא(, וקמ"ל שחלה רק קדושת השלמים, 

קלה של שלמים אינה    הקדושה פוקעת בכדי, ואפי' קדושה
פוקעת, ואע"פ שכשאמר שלמים כבר היה מוכן לחול עליה  
כדי  בתוך  שלמים  שאמר  כיון  מ"מ  ל',  לאחר  עולה  קדושת 
דיבור לעולה, ממילא אין מקום לעולה לחול כלל, ועוד קמ"ל  
סיפא, דדווקא בגלל שאמר מעכשיו שלמים לא חלה קדושת 

שיו תהיה אם לא אמר שמעכ  עולה לאחר ל' יום, אבל
שלמים, לאחר ל' יום תהיה עולה, וכדמצינו במקדש  
אע"פ  הקידושין  שחלים  יום  ל'  לאחר  אשה 

המעות,   פקדון, שנתעכלו  ולא  מלוה  לא  אינם  זוזי  דהני 

והכא נמי אע"פ שעכשיו אין הבהמה קדושה חלה הקדושה  

אף דכבר שמעינן מהרישא שהקדושה יכולה לחול ולאחר זמן,  

שאינו יכול לחזור בו מההקדש,    קמ"ל  לאחר ל', הכא
למ"ד   ל' ריו"ח  -ואפי'  לאחר  שנתקדשה  שאשה 

לחזור,   יכול  אינו  בהקדש  ל',  בתוך  לחזור  יכולה 
וחייב לקיים דבריו דאמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט,  

ומהאי טעמא אע"ג דבאשה  דכתיב "מוצא שפתיך תשמור",  
מקודשת דווקא משום ששעבוד המעות קיים, )אבל בשטר 

ינה מקודשת לאחר ל'(, הכא אע"ג דאיכא אמירה ולא כסף, א
ואף שבאומר לחבירו  להדיוט,  לגבוה מכסף  גרע אמירה  לא 
יום, לא קנה בעומדת   ל'  ולא תקנה עד לאחר  זו  משוך פרה 
באגם אלא בעומדת בחצירו, ואף בזה יכול לחזור בו, הכא אינו  

מעכשיו, אמר  בלא  אפי'  לגבוה  דאמירה  בו,  לחזור  הוי    יכול 
 כמסירה להדיוט שאמר מעכשיו.  

יום ל'  לאחר  לצדקה  זו  סלע  , משמע הכא שאינו  האומר 
לבר  דווקא  שזה  שי"ל  הרשב"א  כתב  אולם  בו,  לחזור  יכול 
פדא, אבל לאביי ורבא לא הוי אמירה לגבוה כאומר מעכשיו, 
וזו מחלוקת  בו.  יכול לחזור  זו עולה  וממילא אף באומר הרי 

 וק שהברייתא זו ואצ"ל זו קתני(.  בירושלמי. )ורבא ידח

פדא    ל.  פדא,לבר  לבר  דווקא  היינו  גם    )לר"ן  ולרא"ש 

אלא  לעולא(   וקדושות,  חוזרות  הנטיעות  אין 
אינם חוזרות    אם אחרים פדוכשפדאם הוא, אבל  

לחול וקדושות,   יכול  ההקדש  היה  שלא  זמן  שהיה  מפני 

   עליהם.

מסתפק   אושעיא  לאשה רב  פרוטות  ב'  בנותן 
ואמר לה באחת התקדשי לי היום, ובאחת לאחר  

הגמ' שאגרשך השניים.  הקידושין  חלים  אם   ,
שחלים   פדא  בר  מדברי  להוכיח  דאין  מבארת 

שפודה,  הקידושין   אחרי  הקדושה  שחלה  דאשה כמו 
, כיון שהקידושין תלוים בהסכמתה  כפדאוה אחרים דמיא

לאחר  שתתקדש  לאשתו  פרוטה  הנותן  ואמנם  ובהסכמתו. 
נה, ודאי לא חלים הקידושין, כיון שעכשיו אינה ראויה  שיגרש

 להתקדש. 

ודמי   עצמה,  לרשות  יוצאת  שאשה  שאע"פ  הר"ן  וכתב 
להקדש שיוצא לרשות המקדיש, מ"מ כיון שאשה אינה יכולה  
איש   יקח  "כי  כתיב  דהא  האיש,  לרשות  עצמה  את  להכניס 
אשה" ולא "כי תלקח אשה לאיש", ואם אמרה הריני מאורסת 

א ורצונה  לך  דעתה  מבטלת  רק  והאשה  ממש,  בדבריה  ין 
דמי   לא  לכן  לרשותו,  להכניסה  לבעל  לתת  עצמה  ומפקירה 
למקדיש שהוא פועל בהקדש, ומ"מ האשה קצת מכניסה את  
דומים   קידושין  נשאר הספק אם  ולכן  עצמה לרשות הבעל, 

 לפדו אחרים או לפדאן הוא. 

ילא  וכתב הרשב"א שאפשר לפשוט את הספק ממה שרבי א 
לכשאקנה   לך  מוכר  שאני  זו  שדה  לחבירו  שהאומר  אמר 
אע"פ   להקדישה,  בידו  שעכשיו  משום  דקדשה,  תקדוש, 
וממילא ה"ה באשה,   בידו להקדישה,  יהיה  זמן שלא  שיהיה 
מהם   ויקנה  אחרים  יפדו  שאם  מפורש  שאמר  דהיכא  וה"ה 
יחול שוב ההקדש, חל ההקדש. והר"ן חולק וסובר דלא דמי,  



ידו לקדשה עכשיו, אבל בנטיעות ובקידושי  דשאני התם שב 
 אשה, אין הקדושה השניה יכולה לחול עכשיו.

 דיני הנודר מסוג אנשים מסוים 
מ"ט   ל"א,  )ל'  לשונות   –הגמרא  לבאר  מאריכה  ס"ג( 

רבים של נדר, מה בכלל דבריו, הן כשנדר מסוג אנשים 
הן  וכו'(,  מולים,  שבת,  שובתי  הים,  יורדי  )כגון  מסוים 
כשנדר מסוג מאכל מסוים )מבושל, דגים, דבר שיש לו 
שם לווי, ירק, בשר, וכו'(, והן כשנודר מדברים מסוימים  

מן מסוים )עד הפסח, )בית, עיר, וכו'(, והן כשנודר עד ז
 חודש, וכו'(. 

   -יורדי הים ויושבי יבשה

שאינם רגילים  הנודר מיורדי הים מותר ביושבי היבשה  

. אבל הנודר מיושבי היבשה אסור ביורדי  לרדת לים
בים,הים   עכשיו  הם  אם  יושבי   אפי'  בכלל  הם  שאף 

   דסופם לעלות ליבשה.היבשה 

י"מ דהיינו שאם    -לא כאלו ההולכים מעכו ליפו וכו'
מפני שדרך נדר מיורדי הים מותר בהולכים מעכו ליפו  

וי"מ דהיינו שהנודר   קצרה לא מחשיבה אותם ליורדי הים,
מיושבי יבשה אסור אפי' במי שדרכו לפרש רחוק 

ולדעה זו הנודר מיורדי הים אסור בהולכים מעכו ליפו, יותר,  

באלו   יורד  והיינו  היה  הנדר  או שבשעת  בכך תדיר,  הרגילים 
 מעכו ליפו.  

איתא בירושלמי שהנודר מיורדי הים לאחר ל' יום, וקודם ל' 
אשה   לגבי  במחלוקת  תלוי  זה  דין  יבשה,  יושבי  נעשו  יום 
שנדרה נדר שיחול אחרי הנישואין, שלרבי ישמעאל שהבעל 

ע ששם יכול להפר, גם כאן הולכים אחרי זמן חלות הנדר, ולר"
אין הבעל יכול להפר, גם כאן הולכים אחרי זמן הנדר. ומשמע 
מהירושלמי שגם במקרה הפוך זה תלוי במחלוקת הזו. אולם  
הר"ן סובר שאין הדין כך. ועוד מסתפק הירושלמי אם היורדים  

 לטייל בים הם בכלל יורדי הים.  

החמה  ל: אף    -רואי  אסור  החמה  מרואי  הנודר 

אמר   לא  שהרי  סומין, בסומין,  לאפוקי  הרואין  מן 
אלא כוונתו לכל אלו שהחמה רואה אותם, לאפוקי 

ואפי' אם הוא אומר שהתכוון לרואים את דגים ועוברים.  

אין   ללשון  אחרת  משמעות  דכשיש  לו,  שומעים  אין  החמה 
 אומרים דנדר אדעתא דנפשיה. 

הראש אסור   -שחורי  הראש  משחורי  הנודר 
שער,  בקרחים   להם  שאין  מבעלי  אע"פ  קאמר  מדלא 

הר"ן  ,  אע"פ ששערם לבןשיער, וכן מותר בבעלי שיבות   

מפרש דכיון שלגבי קרחים אין כוונתו דווקא, ה"ה לגבי בעלי 

ומותר בנשים וקטנים, שאינם נקראים שחורי    שיבות.
מגולה  לפעמים  שראשם  אנשים,  אלא  הראש 

מכוסה  ולפעמ שחור,ים  ראשם  נשים   ורובם  אבל 
מגולי   נקראים  וקטנים  הראש,  מכוסי  נקראות 

והרא"ש פי' שאנשים ניכר משחרותם שהם אנשים,  .  הראש

הראש,  שחורי  נקראים  אנשים  ולכן  ראשם,  מכסות  דנשים 
 אבל קטנים אין הכר מכח השחרות בין איש לאשה. 

ונולדים באלו  -ילודים  מותר  הילודים  מן    הנודר 
נולדו   לא  לאלו שכבר  שעדיין  מיוחד  לשון  הוא  דילודים 

, ואם נדר מן הנולדים לר"מ מותר באלו שכבר נולדו
חילוק,  אין  המקראות  שבלשון  דאע"פ  נולדו, 

בארץ מצרים"   לך  "הנולדים  ואפרים  כדכתיב  ומנשה 

נולדו יאשיהו כבר  דוד  לבית  נולד  בן  "הנה  וכתיב   ,
אותו זמן, מ"מ שמו" ואפי' מנשה עדיין לא נולד ב

)ולכן בנודר מן הילודים  בנדרים הלך אחר לשון בני אדם,  

אע"פ שבלשון תורה זה כולל גם את אלה שנולדו כדכתיב "כל 
הבן   "כל  כדכתיב  נולדו,  שלא  אלה  את  וגם  הילודים"  העם 
שכבר   לאלו  רק  הכונה  אדם  בני  בלשון  לכו"ע  מ"מ  הילוד", 

נו  נולדו(, שכבר  באלו  גם  אסור  דס"ל  לדו,  ולחכמים 

נולדים הוא לשון כולל, בני אדם  ולא בא למעט   שבלשון 
שמטילים  אלא מי שאין דרכו להוולד כדגים ועופות  

היינו   הר"ן שחכמים  נוצרים במעי האם. שיטת  ואינם  ביצים 

הנולדים,   מן  הנודר  על  רק  חולקים  והם  שיטת  ת"ק,  אבל 
הרא"ש שת"ק חולק על הנודר מן הנולדים, אבל לחכמים אף  

 הנודר מן הילודים אסור גם באלו שעדיין לא נולדו. 

הנודר משובתי   -שובתי שבת ואוכלי שום  ל"א. 

אסור   , בערב שבת כתקנת עזראשבת, או מאוכלי שום  
הם  אם  אף  בעכו"ם  ומותר  ובכותים,  בישראל 
שומרים שבת, מפני שכוונתו לאלו שהם גם מצווים  

הנודר   אבל  עושים.  ירושליםוגם  אסור   מעולי 
מצווים  בי שהם  דאף  מותר,  בכותים  אבל  שראל, 

דאף שזה דאורייתא הם שונאים  אינם עולים לירושלים  

 את ירושלים ועולים להר גריזים.   

נח דכיון   -בני  בישראל,  מותר  נח  מבני  הנודר 
דכתיב "זרע  שנתקדש אברהם נקראו ישראל על שמו  

ואסור בעובדי כוכבים.    ולא על שם נח.אברהם אוהבי",  
ואפי' בגרים, דכל  אסור בישראל    אברהם  מזרעוהנודר  

אב  "כי  דכתיב  אברהם,  זרע  בכלל  הם  ומצוות  תורה  שומרי 

ומותר בכל העכו"ם, ובני ישמעאל    המון גוים נתתיך",
אינם בכלל, דכתיב "כי ביצחק יקרא לך זרע", ובני  

 יצחק" ולא כל יצחק.בעשיו אינם בכלל דכתיב "

ם מותר למודר הנאה לקנות או  א
 למכור 

קניה או מכירה מצד עצמם אינם נחשבים הנאה לאוסרם  
במודר הנאה, כיון שאפשר לקנות או למכור לאדם אחר, 
אמנם כאשר קשה לקנות או למכור או כשמוכר בפחות  
במודר  זאת  לעשות  ואסור  הנאה  נחשב  זה  מהמחיר 

 הנאה, וכדלהלן. 

הנה כשמוכר לפי שווי    -בהם סוגי המקח, ומי נחשב שנהנה  
ובזבינא  המוכר,  ולא  נהנה  הלוקח  בזבינא חריפא  אז  המקח, 
מציעא  ובזבינא  הלוקח,  ולא  נהנה  המוכר  אפיה  על  דרמי 
גם   נהנה  המוכר  משוויו  ביותר  במוכר  אמנם  נהנים,  שניהם 
בזבינא חריפא ולא הלוקח, ובפחות משוויו הלוקח נהנה אף  

המו ולא  אפיה  על  דרמי  הנאה,  בזבינא  מודר  לדיני  ונ"מ  כר. 
הנאה   הנודר  אבל  מהם,  הנאה  כשנדר  זה  וכל  וכדלהלן. 
מנכסיהם אסור אפי' שוה מנה במאתים, כיון שכבר חל הנדר 

 על הנכסים.

מותר   או מחבירו  האומר קונם שאיני נהנה מישראל
לקנות ביותר מהמחיר, או למכור בפחות מהמחיר,  
והיינו בזבינא מציעא, אבל בזבינא דרמי על אפיה 

בשוויו   גם  לקנות  לקנותמותר  הוא  ובזבינא    ,דמצוי 
בשוויו   למכור  מותר  למכורחריפא  הוא  ואם    .דמצוי 

אמר קונם שישראל נהנים לי, בזבינא מציעא מותר 
, ובזבינא דרמי על  לקנות בפחות, או למכור ביותר

גם בשוויו, ובזבינא חריפא מותר   מכוראפיה מותר ל
בשוויו. ואם אמר שאיני נהנה להם והם לי,   לקנות

העכו"ם,   עם  רק  או יסחור  ביותר  למכור  שמותר  דכיון 

לקנות בפחות לא ישמעו לו להפסיד ממונם, וקמ"ל שזה לא  
  נחשב נדר שא"א לקיימו, אע"פ שעכו"ם היא תקנה רחוקה. 
ואף נכסים שקנה אחרי הנדר אסור למכור, שאף שאין אדם  
כשאוסר  דווקא  זה  לעולם,  בא  שלא  דבר  חבירו  על  אוסר 
להדיא דבר שלא בא לעולם, או שאומר בלשון נכסי עליך שזה 
אם  מסתפקת  )והגמ'  זמן  באותו  לו  שהיה  מה  דווקא  אוסר 
אסור בגידולי מה שנאסר(, אבל באוסר ההנאה, כיון שהנאה  

  ה בעולם חל האיסור, וממילא נאסר בהנאה בכל זמן. הית 

והא דאמר שמואל שהלוקח כלי מהתגר לבדוק אם 
וקצצו את דמי הדבר )דסמכה דעתיה דלוקח רוצה לקנותו  

לקנות( היא שבידו  כיון שההנאה  חייב  הכלי,  ונאנס   ,
איירי בזבינא  והוי כשואל שכל הנאה שלו,  של הלוקח,  

רבותא קמ"ל, שאף שפרנסתו מכך  והא דאיירי בתגר  חריפא.  

 נחשב שההנאה של הלוקח. 

הלוקח כלים מן האומן לשולחם לבית חמיו,   ל"א:

מה  והתנה שאם לא יקבלו ישלם לו דמי טובת הנאה  

כלים להם  לשגר  מחזר  שהוא  על  טובה  לו  אם  שיחזיקו   ,
חייב   בהליכה  שלו(,  נאנסו  הנאה  שכל  אבל  )כשמואל 

שכר   כשומר  דינו  חייב ופטור  בחזרה  אמנם  באונסים, 

בגניבה ואבידה ככל שואל לאחר שכלו ימי שאילתו, דהואיל  

אמנם ספסירא שלא מצא למכור חייב    ,ונהנה מהנה
באונסים אף בחזרה, שהרי אם היה מוצא קונה היה 

 מוכר לו גם בחזרה.

 מילה 
מותר בישראל אפי' הם ערלים    הנודר מן הערלים

מילה מחמת  אחיהם  הם    ,שמתו  ואפי'  בעכו"ם  ואסור 
מהולים. ואם נדר מן המולים אסור בערלים ישראל, 
ומותר בעכו"ם מהולים. מפני שהעכו"ם הם קרויים  

אע"פ שיש בהם  ערלים, דכתיב "כי כל הגויים ערלים"  

 נימולים. 

 מאוסה הערלה שנתגנו בה רשעים. 

  -גדולה מילה

 שי"ג בריתות נכתבו בפרשתשנכרתו עליה י"ג בריתות  

  מילה.

   השמיני ימול".   וביוםדכתיב "שהיא דוחה שבת החמורה  

המילה  מן  כשנתרשל  זכויותיו  למשה  עמדו  שלא 
שעה אחת. שיטת רבי שלא נתרשל, אלא לא מל 
כדי שלא יסתכן בדרך, דכתיב "ויהיה ביום השלישי 

כואבים"   יותר בהיותם  כואב  הכונה שביום השלישי  ואין 

מהיומיים הראשונים, אלא שאז היו בני שכם חלושים מג' ימי  

ללכת, כאב  לו  אמר  שהקב"ה  מפני  נתעכב  ולא   ,
דהיה המלון סמוך  ונענש על שנתעסק במלון תחילה  

. ובאו אף וחימה ולא שיירו  למצרים ולא היה בזה סכנה
רגליו   מילה– אלא  מלה  מקום  וכשצפורה  עזבוהו,  , 

והא  חימה,  את  שהרג  וי"א  להורגם,  רצה  ומשה 
וי"א  הוו,  חימה  תרי  והחימה",  האף  "מפני  דכתיב 
השטן  ביקש  לא  ולרשב"ג  חימה.  לחיל  שהכונה 

 להרוג את משה אלא את התינוק. 

  .דכתיב "ימול בשר ערלתו"שהיא דוחה נגעים 

שרק על ידה נקרא אברהם תמים, שכשנצטוה עליה  
 "התהלך לפני והיה תמים". אמר לו הקב"ה 

לא  אם  דכתיב  העולם,  נברא  לא  היא  שאלמלא 
 בריתי וכו', )אבל לר"א קאי אתורה(. 

דם  "הנה  דכתיב  המצוות,  כל  כנגד  שקולה  שהיא 
ברית הברית"   דכתיב  כיון  מ"מ  קרבן,  בדם  דאיירי  ואע"ג 

 במילה ובכל המצוות, מצותה שקולה כנגד כל המצוות. 

הקב"ה מתמים לו, שעה   -עצמו  כל המתמים  ל"ב. 

     שעולה לגדולה.עומדת לו 

ניזוק מניחוש מידה   שרודף אחרי מנחשים כל המנחש  
, וכל שאינו מנחש דכל דקפיד קפדיה בהדיהכנגד מידה  

אין  השרת  מלאכי  שאפי'  למחיצה  אותו  מכניסים 
מידה כנגד מידה, כיון שאינו הולך  יכולים ליכנס בתוכה  

 עתידות אלא בוטח בקב"ה. לקראת נחשים לידע ה

 כמה מימרות על אברהם אבינו 
כשאמר הקב"ה לאברהם התהלך לפני והיה תמים  
אחזתו לאברהם רעדה, עד שאמר לו הקב"ה ואתנה 

 בריתי.  

אברהם אמר לקב"ה שראה במזלו שאין לו בן, אמר  
 לו הקב"ה צא מאיצטגנינות שלך.

  - בניו ר"י שנים  למה נענש אברהם שנשתעבדו
בת"ח   אנגריא  שעשה  מפני  למלחמה, י"א    שהוליכם 



)וזה והיינו אלו שחינכם לתורה,  שנא' "וירק את חניכיו"  

וי"א מפני שאמר "במה אדע .  גרם לו ליפול בבמה אדע(
כי אירשנה", וי"א מפני שהפריש בני אדם מליכנס 
והרכוש  הנפש  לי  "תן  שאמר  השכינה,  כנפי  תחת 

 ו לקחתם ולגיירם. והיה לקח לך" 

שפתח להם  י"א בתורה וי"א בזהב    -וירק את חניכיו

חפצה. בנפש  שילכו  כדי  ושלש    אוצרותיו  עשר  שמונה 
שחשבון   -מאות וי"א  כולם,  כנגד  שהיה  אליעזר 

 שמו עולה כך. 

 בן ג' הכיר אברהם את בוראו. 

אברים,    ל"ב: רמ"ג  על  כשמלך  אברם  נקרא 

ב' עיניים ב'   ואברהם כשמלך על רמ"ח אברים, והם
הגויה,   וראש  הוא  אזנים  בע"כ  שהרי  ברשותו  היו  שלא 

רואה ושומע, וכשנמול המליכו גם על אלו שלא יסתכל וישמע 
 אלא בדבר מצוה. 

ברכת   שהקדים  מפני  הכהונה  את  הפסיד  שם 
לאברהם,  הכהונה  וניתנה  המקום,  לברכת  אברהם 

 שאף שהוא מזרע שם זכה בה בזכות עצמו ולא בזכות שם.

בשנה א ימים  אלא שס"ד  רשות להשטין  ין לשטן 
 והיינו חוץ מיוה"כ.

ובא  מעט,  בה  )אברים(  ואנשים  )הגוף(  קטנה  עיר 
אליה מלך גדול )יצר הרע( וסבב אותה, ובנה עליה 
מסכן  איש  בה  ומצא  )עוונות(,  וחרמים  מצודים 
וחכם )יצר טוב(, ומילט את העיר בחכמתו )תשובה 

הא את  זכר  לא  ואדם  ההוא ומע"ט(,  המסכן  יש 
 )דבשעת יצר הרע אין זוכרים את היצר הטוב(. 

ומע )תשובה  טוביםהחכמה  לאדם, שים  תעוז   )
ראש  רגלים  ידים  אזנים  )עיניים  שליטים  מעשרה 

 הגויה ופה(.

 

 אין בין המודר 

 דין מודר הנאה
נאסר   הוא  מסוים,  דבר  עצמו  על  אוסר  האדם  כאשר 

אסר   האדם  כאשר  אמנם  דבר,  ב באותו    הנאה עצמו 
מאדם מסוים, יש לדון מה נחשב הנאה מאותו אדם ומה  
כיון  בחצירו  לעבור  מותר  האם  כגון  הנאה,  נחשב  אינו 
נחשב   זה  או שגם  עליו תשלום,  גובים  דבר שלא  שזה 
ארי"   כ"מבריח  שמוגדרת  הנאה  לגבי  הדין  ומה  הנאה, 
והפרשת   קרבן  הקרבת  לגבי  וכן  נזק,  מניעת  והיינו 

זונות למי שהמודר נותן מזונות, לימוד  תרומה, נתינת מ
הפקיר,  שהמדיר  דבר  חולים,  וביקור  רפואה  תורה 
וכדומה, יש לדון אם זה נחשב הנאה. ופרטי דינים אלו  

)ל"ב   המודר  בין  אין  בפרק  ובפרק    –מבוארים  מ"ה(. 
בואר האם שותפים שמודרים ימ"ח(    -השותפין )מ"ה:  

שותפים בו,  הנאה זה מזה מותר להם להנות מדבר שהם  
בואר )מ"ז  יאו שזה נחשב שכל אחד נהנה מחבירו. וכן  

מ"ח( האם מותר להנות מדבר שיצא מרשות המדיר, או  
 מדבר שגדל מאותו הדבר שנאסר.

אסור להשתמש אף בכלים  המודר הנאה מחבירו  
טבעת  חלוק  כגון  נפש,  אוכל  בהם  עושים  שאין 
של  בחצירו  הרגל  דריסת  ולענין  ונזמים.  טלית 
  המדיר, במתני' איתא דאסור, והגמ' מעמידה דין זה 

שויתור שסובר  פרי -  כר"א  להוסיף  המוכרים  שדרך  מה 

המקח   על  שתים  או  את אחד  להרגיל  כדי  המדידה,  אחרי 

וזה אסור לר"א אפי'  אסור במודר הנאה   הלוקח לבוא, וזה 

אפיה, על  דרמי  שאין    בזבינא  אע"פ  הרגל  דריסת  גם  ולכן 
מקפידים על כך זה אסור במודר הנאה, אבל לרבנן לא חשיב 

בזה. מקפידים  שאין  כיון  מחבירו  להתעכב    נהנה  ואמנם 

ולשבת בחצר דרך להקפיד, וזה אסור לכו"ע, ורק שותפין לא 
 קפדי אהדדי בזה. 

   ופסק הרמב"ן כר"א, אבל ר"ח ור"ת פסקו כחכמים. 

והיינו שאסר כל הנאה המודר מהנאת מאכל    ל"ג. 

בדריסת הרגל או בכלים    המביאה לידי מאכל, מותר
רגילים   אם  אמנם  נפש,  אוכל  בהם  עושים  שאין 

אפי' במודר הנאה המביאה לידי    להשכיר כלים אלו אסור

וכן נפה  נה מאכל,מאכל, כיון שבדמי השכירות שמחל לו יק
למודר מאכל   אף  אסורים  ותנור  ורחיים  אף וכברה 

דגורם,   גורם  שאין שזה  במקום  אף  אסור  זה  )ולר"א 
משכירים דבר כזה(. וכן אסור לקחת שק או חמור  

אבל ללעוס כדי להביא פירות, ואפי' לקחת סל אסור,  

אוסרים(. )ויש  מותר  מכתו  על  ולהניח  אסר   חיטים  ואם 
אינ מאכל,  ואם  סתם  ממש,  במאכל  אלא  נאסר  ו 

משמע הנאה מהמאכל, כגון  י"ל דאסר הנאת מאכל  
 ללעוס חיטים ולהניח על מכתו.

רב פפא מסתפק אם מותר לקחת סוס לרכב עליו, 
בה   ליראות  טבעת  הסוס או  מחמת  שיכבדוהו  כדי 

יפה,   מנה  לו  ויתנו  עליו    )ולרא"שוהטבעת  לרכב  היינו  סוס 

דאף שזה מביא    או לקצר דרכו בחצרו,  לבית המשתה(,

את  מקרב  אלא  במאכל  פועל  שאינו  שכיון  י"ל  מאכל,  לידי 
עצמו למאכל מותר, מפני שזה גרמא בעלמא. והאי בעיא לא  

 איפשטא, הלכך נקטינן לחומרא.

מה מותר במודר הנאה משום מבריח  
 ארי 

מות דברים  איזה  מבארת  מי  הגמרא  עבור  לעשות  ר 
שהוא מודר הנאה ממנו, בגלל שהם מודגרים כ'מבריח  
נהנה  שהמודר  נחשב  זה  ואין  נזק,  מניעת  והיינו  ארי' 
שקלי   לענין  בזה  הדין  מה  מבארת  והגמרא  מהמדיר. 

 הקרבנות, פרעון חוב, והשבת אבידה. 

למדיר   שיטת    במקום המודר.  לשקול שקלומותר 

איירי ששלח שקלו ונגנב או  , ודלהלן  דהיינו לשיטת חנן  הר"ן
אבד, שהדין הוא שאם כבר נתרמה התרומה נשבעים לגזברים, 
יכולים   כיון שאין  ולכן אף שהיה דרכם לשלם את השקלים 

מותר. לבני   והרא"ש  לכופו  אף  מותר  שקלו  שלשקול  כתב 
 כהנים גדולים, משום דמצוה קעביד.  

   -לפרוע חובו ל"ג:
במתני' מבואר שמותר למדיר לפרוע את חובו של 

 המודר. 

שמפרנס  במי  גדולים  כהנים  ובני  חנן  נחלקו  והנה 
' יוחנן בן  , לחנן )ולרינת הים אשה שהלך בעלה למד

אלא הבריח ארי   דלא נתן כלום לבעל( איבד מעותיו  זכאי

)ולרבי דוסא בן הרכינס(   נים גדוליםולבני כה  ,מעליו
ויטול,   הוציא  כמה  אינו  ישבע  לחנן  חוב  בפריעת  וה"ה 

 אלא מבריח ארי.  

במקום   מזונות  לה  שנותן  אמר  אם  שדווקא  הרשב"א  דעת 
בעלה אמר חנן שאיבד מעותיו, אבל אם פרנס בסתמא חוזר  

תב שאף שכוונתו להלואה  וגובה, דהוי הלואה לאשה. והר"ן כ
ולא למתנה )כדמוכח מיורד ועוד ראיות(, מ"מ כוונתו להלוות 
לאשה,   ילוה  אם  מהבעל  לגבות  שיוכל  יודע  ואינו  לבעל, 

 וממילא אף בזה איבד מעותיו.  

וכתב הר"ן שהלכה כחנן, וממילא פורע חובו של חבירו הניח  
ול לומר מעותיו על קרן הצבי, ואפי' אם היה הבעל חוב דוחק יכ

שהיה מפייסו. ואפי' במלוה שיש עליה משכון אבד מעותיו. 
אלא   מדברים  לא  גדולים  כהנים  שבני  הירושלמי  ושיטת 
באשה, משום שידע הבעל שמפרנסים את אשתו שלא תמות  

 ברעב, אבל בפורע חוב חבירו פטור.

שלא  ע"מ  בלוה  ואיירי  לכו"ע,  מתני'  איירי  לרבא 
למלוה לפרוע   יהיה  שלא  הלוה    שהתנה  אלא  לכופו,  כח 

יפרענו כשירצה, ואף שי"ל שהמודר היה פורע מחמת בושה, 
 ל לא לפרוע לאו מידי יהיב ליה. מ"מ כיון שיכו

מתני' כחנן, אבל לבני כהנים גדולים    לרב אושעיא
אסור אף ע"מ שלא לפרוע גזירה אטו הלואה ע"מ 

 לפרוע. 

   -להחזיר אבידתו

אבידה,   למודר  להחזיר  למדיר  מותר  לכו"ע  לל"ק 
שלו,   שהאבידה  ככיון  אלא  אבידתו ואינו  נזק  מבריח 

היכא שהמחזיר היה בטל  ובמקום שנוטלים שכר    מעליו,

לה  ממלאכה, הנאה  רוצה  קדש  תיפול  לא  המחזיר  אם 

אבל אם המודר   ליטול שכר, דכיון דמוחל לו נמצא מהנהו.
רוצה להחזיר אבידה למדיר, נחלקו ר' אמי ור' אסי 

יוסף   דרב  בפרוטה  נהנה  שהרי  אסור,  בשעת אם 

דעוסק במצוה    ,או בשעה שעסוק בשמירתההשבת האבידה,  
הוא   אבידה  שומר  יוסף  לרב  זה  )דמטעם  המצוה,  מן  פטור 

או שמותר, דפרוטה דרב יוסף לא שכיח   שומר שכר(.
שיבוא עני באותה שעה, )ומ"מ שומר אבידה הוא ש"ש וחייב 

הנאה(.  לו  שיהיה  דאפשר  כיון  ואבידה,  הר"ן   בגניבה  וכתב 
את  שהחזיר  בזמן  שהפסיד  מה  לקחת  למחזיר  שמותר 
בעל   בלי  גם  משתכר  שהיה  כיון  נהנה  חשיב  דלא  האבידה, 

 אסור.ולרא"ש   האבידה.

אבידה   ל"ד.  להחזיר  למודר  מותר  לכו"ע  לל"ב 

אם   ונחלקו  שכיח,  לא  יוסף  דרב  דפרוטה  למדיר, 
או   שלו,  שזה  כיון  למודר  להחזיר  למדיר  מותר 

אותו   שמהנה  כיון  כיון שאסור  חובו  מפורע  חמור  וזה 

בידו לו  ובמקום שנוטלים שכר    ,שנותן  )ולשון מתני' 
 קשה לשיטה האוסרת(.

המודר   וכן  למודר,  אבידה  להחזיר  המדיר  יכול  הלכה  ולענין 
 יכול להחזיר למדיר.

היתה   - מעילה בככר שהקדיש מן ההפקר  ל"ד:

ואמר ככר זו הקדש,    ,בתוך ד' אמותיולפניו ככר הפקר  
ום, חל ההקדש, שאף שד' אמות של אדם קונות לו בכל מק

הכא שגילה דעתו דניחא ליה שתיקנה להקדש ולא לו מהני, 
הוא(.   ולא  חבירו  קנה  לחבירו  מציאה  שמגביה  ולר"א  )וכמו 

ממיץ איירי שהוא עומד מחוץ לד' אמות, ואין אדם סמוך ממנו  
לככר שיוכל לזכות בה, ואמר לכשאזכה בככר זה יהא הקדש, 

ח"כ נטלה א  אםו  וקמ"ל שכיון שבידו לזכות בה חל ההקדש.
כולה,   דמי  לפי  מעל  לאוכלה  לגבוה  כדי  דאמירתו 

להדיוט, כגזבר    כמסירתו  אינו  מעולם  היתה שלו  וכיון שלא 
היינו  עליה,   דמעילה  הקדש,  מרשות  מוציא  הוא  ובנטילתו 

שמתכוון לשנותה מרשות גבוה לרשות הדיוט, ובלבד שיהיה  

חומשה. ואת  אותה  ומשלם  כדי    שוגג,  נטלה  אם  אבל 
לאחרלבניו    להורישה התכו  ,או לתת  ן שיקנו אותה  יולא 

שהרי הוא  לא מעל אלא לפי טובת הנאה שבה,  עכשיו,  

ן לזכות בה, ובניו לא זכו בה למ"ד המגביה מציאה  ילא נתכו
לחבירו לא קנה חבירו, ולמ"ד קנה חבירו, מ"מ הכא אין ניחא 

ומ"מ כיון שעכשיו הם מחזיקים לו    להם לזכות בדבר איסור.
ואם טובה על זה שהוא מחזר להורישם, מעל לפי טובת הנאה,  

וחומשה   פרוטה  משלם  פרוטה,  שוה  הנאה  בטובת  יש 
אמנם ככר שהיתה כבר שלו והיא בחצרו והקדישה    להקדש.

ונטלה לאכלה לא מעל, כמו שגזבר של הקדש שנטל חפץ של  
כיו מעל,  לא  בו  לזכות  כדי  באותה  הקדש  נשאר  שהחפץ  ן 

 רשות. 

  -האומר לחבירו ככרי עליך

רב חייא בר אבין מסתפק מה הדין באומר לחבירו  
רק   הוא  האיסור  אם  במתנה,  לו  ונתנו  עליך,  ככרי 

ברשותו   שלי,  כשהככר  כשהוא  משמע  או  דככרי 
דכוונתו שמה שעכשיו שהאיסור הוא גם בנתנו במתנה  

ם נתן את הככר לאחר הוא ככרי אסור עליך לעולם, ואמנם א
ואם   אחר.  דאפסקיה  כיון  ממנו,  להנות  למודר  מותר  ודאי 
יכול לתתו לו, דבשעת מתנה   הדירו מהנאתו פשיטא שאינו 
הרי הוא נהנה ממנו. ואם אמר ככר זה עליך אף אם נתנו לאחר 

  אסור.

במתנה,   בנתנו  גם  הוא  שהאיסור  סובר  דודאי  רבא 

כוונתו לאסור מתנה, שהרי אינו חושב שהככר יגנב כדי לאסור 



אחרי גניבה. ורבי חייא בר אבין דוחה שי"ל שכוונתו לאוסרה 
ר"ן.   אליו.  יזמינו  הזמינו  אם  שאם  שהכונה  מפרש  והרא"ש 

לאכול עימו ואמר ככרי, כוונתו לאפוקי שאר ככרות שבבית.  
שכוונתו לאסור מתנה, והרב רבי יונה פי' שהגמ' רצתה להוכיח  

בלא  יאכלנו  לא  ומסתמא  אכילתו,  היא  הנאה מהככר  שהרי 
את   יגנוב  אם  לאכול  שאוסרו  שיתכן  ומשני  במתנה.  שיתנו 
הככר, או שאוסר להזמינו אליו, דכבר בעצם ההזמנה יש הנאה  

 במה שמכבדו, אע"פ שעדיין לא אכל. 

השאילני פרתך, ואסר חבירו    האומר לחבירו  ל"ה. 

את פרתו או נכסיו עליו באם יש לו פרה אחרת חוץ 
ונמצא שיש לו )וכן בקרדום(,    שאותה הוא צריך,מפרה זו  

אסור למודר להנות בחיי המדיר, ואם מת פרה אחרת,  
לו במתנה מותר. הגמ' אומרת שלרבא   או שנתנה 

ע"י אחר   לו  אותה מהמדיר,  איירי שניתנה  וכן  שקיבל 
שניתנה   לקרות. קתני  בידם  הקבלה  היתה  שכך  והיינו 

והלכה כרבא דאם נתנו במתנה למודר, אסור, וה"ה בשקנאה  
 ממנו.  

 מעילה בקונמות
עבר על איסור מעילה וחייב קרן הנהנה מחפץ של הקדש  

ואשם.   האם  וחומש  מחלוקת  מביאה  גם  הגמרא 
 בקונמות שייך מעילה או לא.

הקדש זו  ככר  קונם  בין  לר"  האומר  אכלה  אם  מ 
מעל   חבירו  בין  מן  הוא  כנהנה  מעילה,  אשם  וחייב 

פדיון    ,הקדשים לה  העולם  ויש  לכל  נאסר  שהדבר  דכיון 

ואם אמר שככר זו עליו הקדש,    כהקדש, תפיס פדיונו.
דלא אלים כהקדש רק הוא מועל, ולפיכך אין לה פדיון  

פדיוניה, גוונא  למיתפס  בכל  לפי    ולחכמים  מעל,  לא 
 שאין מעילה בקונמות. 

וילה"ס היכא שמעל אם הותר האיסור לכולם   והלכה כר"מ. 
 כמו במעילה בהקדש.

אע"פ    ואם אסר ככרו על חבירו ונתנה לו במתנה

שבמעילה מצינו שהנוטל חפץ של הקדש מעל אע"פ שלא 

אין האיסור   הוציאה, מ"מ הכא  לא מעל שהרי  הנותן 
מדיר את חבירו, המודר עובר ב"לא  )ומכאן מבואר שב עליו,  

כהרמב"ם(, ודלא  המדיר,  ולא  מעל   יחל"  לא  ומקבל 
וזכיה  כשקיבלו, דיכול לומר שאינו רוצה אלא התר  

זכיה אפי'    ואף שהמוציא מרשות הקדש מעל  , בטעות אינה 

, ומ"מ בטעות, שאני הכא שהוא לא הוציאה אלא רק קיבלה
 מעל לכשיוציא. 

   מן הככר מותר לחמם בו ידיו.  בירושלמי מסתפק אם הנודר

 הקרבת קרבן עבור אחר, ובמודר הנאה
הגמרא דנה האם מותר לכהן להקריב קרבן עבור המודר 
ממנו הנאה, וזה תלוי אם הכהן הוא שליח של הישראל, 
נהנה שהכהן עשה שליחותו, או שהכהן  שאז הישראל 
מותר  כפרה  מחסרי  וקרבנות  הקב"ה,  של  שליח  הוא 
וכן  הבעלים,  של  שליח  הוא  הכהן  אם  אף  להקריבם 

ללא מסוימים  באופנים  להביאם  בעלים,   אפשר  דעת 
 וכדלהלן. 

הם   ל"ה: הכהנים  אם  מסתפקת  שלוחי    הגמ' 

דידן שלוחי  או  לכהן דשמיא  מותר  אם  ונ"מ   ,
מודר ממנו הנאה, דאם הוא הוא  לעבוד עבור מי ש

ואם   אותו,  מהנה  שהכהן  משום  אסור,  שלוחו 
ואע"פ שנהנה שיכול  הכהנים הם שלוחי דשמיא מותר,  

מ"מ   בקדשים,  דקידושין זה  לאכול  ובפ"ק  גרמא.  אלא  אינו 
מסיק שהכהנים הם שלוחי דרחמנא, דאין לומר שהם שלוחי  
דידן שהרי אנחנו לא יכולים להקריב קרבנות, והנדון כאן הוא  

   אם יש ראיה לזה ממתני'.

הגמ' אומרת שגם לפי הצד שהם שלוחי דידן, מ"מ  
להקר לכהן  הנאה מותר  ממנו  שמודר  מי  עבור  יב 

קיני זבים וקיני זבות וקיני יולדות וחטאות ואשמות,  
של   קרבנות  הם  אלו  שקרבנות  מחוסרי משום 

והיינו זב וזבה ומצורע ומצורעת ויולדת, שהם אסורים    כפרה

ואין   כפרתם,  שיביאו  עד  קדשים  ולאכול  למקדש  להכנס 

רע  וחטאות ואשמות היינו של מצו  קרבנם בא לכפרה, 
המיוחד  ההתר  וטעם  כיפורים.  מחוסר  שהוא 

הכל צריכים    בי יוחנן במחוסרי כפרה הוא כדאמר ר
כפרה, ממחוסרי  חוץ  שליחותייהו    דעת  לאו  וממילא 

אבל שאר קרבנות   קעביד כיון שיכול להקריב בלי דעתו,
אין הכהן יכול להקריב אי נימא שהכהנים הם שלוחי  

מירושדידן.   שנמצאת  שבהמה  דתנן  עדר,  והא  למגדל  לים 

זכרים יקרבו עולות, שאני התם שכיון שנאבד יש דעת בעלים  
 שהכהן שימצא יקריב. 

למ"ד שהכהנים הם שלוחי    הכהנים מפגליםוהא ש
מדאורייתא,דידן,   פיגול  לתקוני   והוי  אמרינן  ולא 

לעוותי   ולא  הר"ן  שדרתיך  )וכתב  בשוגג,  שפיגל  היכא 

דאדעתא   פיגול,  הוי  אמאי  ניחא  קעביד דבמזיד  דנפשיה 
והרא"ש וקיימא לן שאדם אוסר דבר שאינו שלו ע"י מעשה.  

היינו משום   (,כתב שגם בזה אין אדם אוסר דבר שאינו שלו
מקום.  מכל  יהיה"  פיגול  לו  יחשב  "לא  דכתיב 
ובשוגג  לשלם,  חייבים  במזיד  שפיגלו  )כהנים 

 פטורים(. 

  -בי יוחנןבביאור דברי ר

ריו"ח   ממחוסרי   הכלאמר  חוץ  דעת  צריכים 
, שהרי מצינו שיכול אדם להביא קרבן אפי' כפרה

על בניו ובנותיו הקטנים, שנא' "זאת תורת הזב" בין  
וכמו שיכול להביא קרבן על בנו אע"פ שאין  גדול בין קטן,  

לו דעת, כך יכול להביא על חבירו שלא מדעתו, דדנים אפשר 
 משאי אפשר. 

תורת   "זאת  דכתיב  הא  איירי  ומ"מ  לא  היולדת" 
ומניקה(  )ומעוברת  שקטנה  מצינו  שהרי  בקטנה, 

)ולמאן  שמא תתעבר ותמות,    ,חובה-משמשת במוך  

דאסיק ביבמות שלא ודאי שתמות, י"ל דס"ל שבנים כסימנים  

שיולדת(, קטנה  שייך  לא  וא"כ  מסימנים,  עדיפי  אלא    או 
על  קרבן  מביא  אדם  שהרי  שוטה,  משם  לומדים 

כדברי שוטה,  יהודהר  אשתו  שאדם   בי  שאומר 
אע"פ שהיא עניה שהרי מה  מביא קרבן עשיר על אשתו  

וכן מביא   שקנתה אשה קנה בעלה, מפני שהחיוב הוא עליו,
שהיא  את כל הקרבנות שהיא חייבת, שהרי כותב לה  

לך   כותבת בשובר הכתובה שהיא מוחלת אחריות דאית 
דנא,   קדמת  מן  לרעלי  קרבנות  זה  בכלל  יהודהויש    בי 

אמנם אם נדרה קרבן אינו מביא, דא"כ  דריש לשון הדיוט.  ד
 תהא נודרת בכל יום כדי להקניטו. 

אין אדם מביא חטאת חלב על  אף לריו"ח    ל"ו. 

אשתו חבירו על  חלב  חטאת  שמביא  מצינו  דלא   ,
יולדתשוטה   , דאם היתה שוטה כשאכלה אלא קרבן 

, ואפילו אם אחר שאכלה נשתטית פטורה מן הקרבן
 ונשתפית פטורה, דהואיל ונדחה ידחה.

אע"פ   אינו יכול להביא קרבן פסח על חבירווכן  
שחיובם   קטנים  דשאני  הקטנים,  בניו  על  שמביא 

מדאורייתא,   אינו  הקרבן  על  בראויים  להמנות  ורק 

וכדתנן הריני שוחט   להמנות אין הפסח נאכל אלא למנוייו,
מי על  הפסח  לירושלים    את  ראשון  מכם  שיעלה 

והאב כבר עלה  וכו', והרי א"א להמנות אחר השחיטה, 

י"ל שהוברר שעליו  הניחא מי שעלה ראשון  לפניהם ושחט, 

ומבואר שאינם חייבים    שחט, אלא אחיו איך מזכה להם,
 להמנות, ולא אמר כך אלא כדי לזרזם במצוות. 

 הפרשת תרומה עבור אחר, ובמודר הנאה 
יבואר פירות   להלן  יכול להפריש תרומה על  מתי אדם 

של חבירו ללא שהבעלים שלח אותו לתרום, ומתי מותר 
 לעשות זאת אפילו אם הנתרם הוא מודר הנאה מהתורם. 

הפירות  ל"ו: בעל  דעת  צריך  לתרום    -אם  א"א 

מה    דדרשינןמשל חבירו על של חבירו שלא מדעתו,  

ואם אמר כל הרוצה   אתם לדעתכם אף שלוחכם לדעתכם,
דדעת איכא  לתרום יבוא ויתרום יכולים לתרום עבורו,  

ליכא. הגמ'   שליחות  חבירו  של  על  משלו  ובתורם 
לעשות  ליה  דניחא  דעתו,  צריך  אם  מסתפקת 

או דא"צ  ,  אע"פ שצריך להוציא עליה ממוןהמצוה בעצמו  
וזכין לאדם שלא בפניו, ומסתמא  הוא לו    דעתו כיון דזכות 

 הוי כשלוחו. 

הנאה במודר  מודר   -תרומה  עבור  לתרום  אסור 
בשליחותו,   מהנהו. הנאה  הרי  בשליחותו  שעושה   דכיון 

ו המודר  משל  תורם  ה הבעלים  ואם  כל  רוצה  אמר 
מותר,   דגילוי דעת מספיק בתרומה,  לתרום יבוא ויתרום

שמהנה ד חשיב  לא  עביד  דמדעתיה  הרשב"א כיון  )שיטת  ו, 
שזה מותר רק לחנן שמתיר לפרוע חובו של המדיר, והר"ן כתב 
שאף לרבנן מותר, דכיון שהטובת הנאה של התורם, הוא נותן 
לכהן שהוא רוצה, ואדעתיה דנפשיה קעביד, והבעלים נהנה  

ובתורם משלו על של המודר בלא שליחות   בגרמא(.
 הגמ' מסתפקת אם מותר או אסור.

ש הר"ן  למודר  כתב  אסור  יתרום,  קולי  השומע  כל  אמר  אם 
אינו   התורם  כל  אמר  ואם  הוי.  מעליא  דשליחות  לתרום, 

 מפסיד, אפשר דלא מהני, דלא שוויה שליח כלל. 

)וטובת התורם משלו על של חבירו טובת הנאה שלו,  

הנאה היינו מה שישראל יתן דבר מועט כדי שיתן תרומה לבן 
ל אסור  עצמו  הכהן  אבל  קטן,  כהן  בתו  דאפי'  כלום,  לתת  ו 

ואף    המסייע בבית הגרנות קרינן ביה "שחתם ברית הלוי"(, 
בלי   מ"מ  תרומה,  הפירות  היו  לא  הכרי  שבלא 

וכתיב "עשר תעשר ונתת"  הפירות לא היה הכרי מתוקן,  

 מי שמעשר משלו קרי ביה ונתת. 

מום  המקדיש בה  ונפל  חבירו  עבור  מוסיף    ,בהמה  הוא 
"ואם המקדיש  חומש,   אין מוסיף חומש, דכתיב  אבל אחר 

חמישית", ויסף  תמורה    יגאל  עושה  ולא  והמתכפר 

 המקדיש. 

ובמודר   ,נטילת שכר על לימוד תורה
 הנאה 

לימוד    להלן  על  שכר  ליטול  מותר  אופן  באיזה  יבואר 
תורה, ובאיזה אופן מותר למדיר ללמד את המודר הנאה  

 ו. או את בניו ובנותי

את   ל"ז ללמד  למדיר  שמותר  מבואר  במתני' 

ואגדות הלכות  מדרש  הנאה  לאו    ,המודר  דמצוות 

ניתנו בנ  ,ליהנות  את  אבל  מקרא,  ילמדנו  לא  יו  אבל 
 מקרא.   ובנותיו של המודר מותר ללמד

דאיירי מבארת  על    הגמ'  שכר  שנוטלים  במקום 
ולכן אסור דנמצא  לימוד המקרא ולא על המדרש וכו', 

שכר, בלי  שמלמד  במקום   מהנהו  שאפי'  וקמ"ל 
המדרש,  על  שכר  ליטול  אסור  שכר,  שנוטלים 
אתכם",  ללמד  ההיא  בעת  ד'  צווה  "ואותי  דכתיב 
וכתיב "ראה לימדתי... כאשר ציווני", מה אני בחינם  

בחינם,   אתם  לא  דכאשר  אף  שהרי  בחינם,  היינו  ציווני 

ציווהו ללמד דווקא בשכר, וליכא למימר שהכונה שמלמד רק 
בך  "וגם  כתיב  דהא  בכך,  מפקפקים  היו  לא  דודאי  ד',  דברי 

לעולם", שכר,   יאמינו  ליטול  מותר  מקרא  על  אבל 
ואמנם יש מקומות שמחמירים לא ליטול שכר אף על מקרא, 

מקומות מותר למודר    שמא יטלו שכר גם על מדרש, ובאותם
הנאה ללמד גם מקרא. ולהלכה אסור ליטול שכר על לימוד  

 מדרש, ואמנם שכר בטלה מותר לקחת.

שכר ומה שעל מקרא מותר ליטול שכר לרב היינו  
רעים,  שימור לדברים  ויתחנכו  ויזיקו  ברחובות  ילכו   שלא 

)דאף  ואין ההתר אלא בקטן, וזה אסור במודר הנאה  

נבילות אין בי"ד מצווים להפרישו, מ"מ אסור   שקטן האוכל 



אבל בגדול אסור ליטול שכר, ומותר   להאכילו בידים(,
במודר הנאה, וכן מותר ללמד את בניו הקטנים של 

הנאה   מותר  המודר  זה  מ"מ  שימור,  צריכים  דאע"ג שהם 

אבל אסור ליטול שכר   כמו שמותר לזון את בניו ובנותיו,
מד )שהוא  טעמים,  פיסוק  דכתיב    אורייתאעל 

יקראו בספר תורת האלוקים מפורש ושום שכל "ו
מקרא,  זה  האלוקים  תורת  ספר  במקרא",  ויבינו 

, שום שכל זה המפרש את המקראמפורש זה תרגום  
נקודות המפסיקות בין הפסוקים, שעל ידם מבינים  פסוקים  

ויבינו במקרא זה פיסוק המקרא כפי תנועות הטעמים  ,
מבינים  טעמים   הנגון  ידי  או  שעל  למעלה  דבר  לחבר  אם 

 (.  חסרות ויתרותוי"מ המסורות  למטה,

יוחנןולר והיינו   בי  המקרא,  על  שכר  ליטול  מותר 
אבל שכר   ואפי' לגדול, וכן הלכה,  שכר פיסוק טעמים

אלא רק בבנים    או בגדוליםשימור אינו שייך בבנות  
קטנים, אבל בנות אפי' קטנות אינם צריכות שימור, דאין דרכן 

 לצאת לחוץ. 

דבר שעדיין לא   תינוקות אין קורין בתחילה בשבת

ואין    .אע"פ שזו חזרה ראשונהומותרים רק לשנות    למדו,
פיסוק  על  שכר  שנוטלים  משום  האיסור  טעם 
שכר  ליטול  מותר  שהרי  שבת,  שכר  והוי  טעמים, 

הימיםבהבלעה   וכמו שמצינו שמותר   ,עם שכר שאר 
מא מקבר התהום  שלא יט לשלם לפועל ששומר )תינוק  

אדומה  פרה  ויוכל למלא מים מן המעין לקדש אפר הפרה,  

בעול, או  במום  תפיסל  הלחם, לעומר  זרעים    שלא  ושתי 

בשדה המבכרת שזרעה ע' יום קודם הפסח, אי נמי בשביעית 

הלחם ושתי  לעומר  או ספיחים  שבת  שכיר  הוא  אם   ,)
גם על שבת,  חודש או שנה או שבוע וחייב באחריות  

ואינו   ומר שכר,דהוי ש יום אסור  אבל אם הוא שכיר 
שילכו  כדי  האיסור  טעם  אלא  באחריות.  חייב 

שבת   עונג  מצות  לקיים  עם האבות  להשתעשע 

ר"ן.   שלא  התינוקות.  כדי  הוא  שהאיסור  פירש  והרא"ש 

שבת מסעודת  שאוכלים  יתעכבו  משום  ואב"א   ,
הוא תחילת   סדר האכילה הרגיל,ושותים, ושינוי וסת  

ואין יכולים ללמוד דבר חדש, שהוא צריך עיון ים,  חולי מעי

 מרובה. 

מסיני למשה  בהלכה  שנמסרו  מקרא    -דברים 
שנקראו סופרים   הראשונים  ע"י  שנמסרה  הקריאה  צורת 

  שכשיש בה אתנחתא היא נקראת בקמץ,כגון ארץ    סופרים,
מצרים   א'.  שמים  בהם  כתוב  כאילו  ועיטור  שנקראים 

וסעדו כגון "תיבות מיותרות שנכתבו ליפות הלשון.  סופרים  

דמצי למיכתב "וסעדו לבכם ותעבורו". אחר תעבורו"    לבכם

והרא"ש מפרש שעיטור הוא מלשון הסרה, שהיה ראוי ר"ן.  
אחרי  שיעברו  שיובן  כדי  ו',  עם  תעבורו"  "ואחר  לכתוב 

קל"      שיסעדו. כהררי  "צדקתך  "צדקתך  למיכתב  דמצי 

שעיטור סופרים היינו שנותנים טעם במקרא הררי קל". וי"מ  
אחר  בתיבת  כגון אחר תעבורו שיש  הפסוק,  לעטר את  כדי 

וקרי  טעם מפסיק, כדי שיובן שיסעדו ואח"כ יעברו ולא הפוך.  
אחרי   שמוסיפים  "פרת"  תיבת  כגון  כתיב,  בלא 
"בלכתו להשיב ידו בנהר", או כתיב בלא קרי, כגון 

סוק "בהשתחותי  תיבת "נא" שלא קוראים אותה בפ
 בית רימון יסלח נא ד' לעבדך".

הפסוק   ל"ח.  את  לשלש  מחלקים  היו  במערבא 

"ויאמר ד' אל משה הנה אנכי בא אליך בעב הענן 
 וכו' ".

 כמה מימרות על משה רבינו 
,  לא ניתנה פלפולה של תורה אלא למשה ולזרעו

דכמו ש"פסל לך" היינו שהפסולת שלך, כך "כתב 
ופלפול היינו הבנה וחריפות, וזה ו,  לך" היא למשה ולזרע

והשכל רמוזים בצורת  נלמד מ"כתב לך" מפני שכל החכמה 

לישראל,   האותיות.  ונתנה  עין  טובת  בה  נהג  ומשה 
אמנם  יבורך".  הוא  עין  "טוב  אומר  הכתוב  ועליו 

דכתיב לישראל,  גם  ניתנה  עצמה  "למען   התורה 
 תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל". 

על גבור    אלא   בקביעותאין הקב"ה משרה שכינתו  
ועניו.עשיר   רואים    חכם  אנו  הלוחות  משבירת 

היה גבור, שהרי הלוחות ארכם ששה ורחבם  משה  ש
ששה ועבים שלשה", )ומפריסת האהל על המשכן 
אין ראיה שהיה חזק אלא רק שהיה גבוה(. ושהיה 

א משה  עשיר  העשיר  שלא  דאיתא  בהא  רואים  נו 
אלא מפסולת הלוחות שנא' "פסל לך" פסלתן שלך 
יהא. )וכן מצינו בשמואל שהיה עשיר שבכל מקום 
שהלך ביתו עימו, דכתיב "ותשובתו הרמתה כי שם 
אנוכי   בוקר  "כי  דכתיב  בעמוס  מצינו  וכן  ביתו". 
ובולס שיקמים", והיינו שיש לו עדרי צאן ובקר ועצי  

ה בשפלה. וכן מצינו ביונה דכתיב "ויתן שכרה שקמ
וירד בה", והיינו שכר כל הספינה שהיה ד' אלפים  
דכתיב   חכם  היה  שמשה  ומצינו  זהב(.  דינרי 
"ותחסרהו מעט מאלוקים", והיינו שחמישים שערי  

ידיעת השם על בינה נבראו בעולם וכולם חוץ מאחת  

דכתיב    אמיתתו עניו  שהיה  ומצינו  למשה.  ניתנו 
 והאיש משה עניו מאד"."

לקחתי"   מי  שור  "את  בשמואל  שנאמר  מה  גדול 
ממה שנאמר במשה "לא חמור אחד מהם לקחתי", 
אפי'  ושמואל  בשכר,  אפי'  נוטל  היה  לא  שמשה 

 שמא היו מתרצים משום כיסופא.ברצון לא היה נוטל 

בתחילה היה משה לומד תורה ומשכחה עד שניתנה 
 לו במתנה.

 ה עוד בדיני מודר הנא
יבוארו כמה דברים שחלקם מותר לעשותם למודר להלן  

הנאה, בגלל שאין בזה הנאה למודר, או שזה נחשב הנאה  
 דממילא, או שדברים אלו אינם בכלל הנדר. 

מותר לאדם לזון את אשתו   - מזונות אשתו ובניו
ובניו של המודר הנאה ממנו, אע"פ שהמודר חייב  

והיינו במזונות אשתו, )אבל מזונות בניו אינם  במזונותיהם  

תקנת  אלא  דאינו  לאוקמי  ליכא  ובקטנים  מצוה,  אלא  חיוב 
ו והחזירה, אושא ולא מתניתא. ור"ת מעמיד בגירש את אשת

ן שאוסרים לפרוע חוב ואפי' לרבנתה(,  ופסקה עימו לזון את ב 
של המדיר, הכא אינו נותן בתורת פרעון חוב, והמדיר לא נהנה  

 אלא הנאה דממילא.

אסור לזון בהמה טהורה של   - מזונות בהמתו  ל"ח:

ובבהמה טמאה   מפני שמעלה את שוויה,המודר הנאה  
או   לעכו"ם  מוכרה  שהוא  משום  אסור  לרבנן 

ת יתרים כדי  והיינו במזונומאכילה לכלבים, ולר"א מותר  

למלאכה,   אלא  לאכילה  עומדת  שאינה  דס"ל  לפטמה, 
והבעלים לא נהנים מהפיטום דאדרבה מפנקא טפי ולא עבדה  

 שפיר, אבל מזונות כדי חייה אסור אף לר"א. 

ושפחותיו עבדיו  עבדיו   - מזונות  לזון  מותר 
במזונות יתרים, ואף לרבנן,  ושפחותיו של המודר הנאה  

ש מפרש שהם עשויים למראית  הרא"דלמנחרותא עבידן,  

לפניו,   ולשמש  ולכבוד  מיתתם העין  שאחרי  מפרש  והר"ן 
ויש גורסים למנקרותא, והיינו   עומדים לנחירה ולא לאכילה, 

 לנקר הבית ולתשמיש.

החתן,   -נישואין על  אסורים  הכלה  אבי  נכסי  אם 
לו  לישא את בתו הנערה שהרי מוסר  אסור לחתן 

אבל    ומעשי ידיה שלו.וביד האב למוסרה  שפחה לשמשו 
מותר   ומדעתה  רשות בבוגרת  לאביה  אין  דכיון שבגרה 

בה. אי נמי מדעתה אתי לאפוקי אם האב שלחו לדבר עימה  

דאסור נישואין,  עסקי  עצה  על  משיאה  שהאב  היכא  ואף   .

ואם נכסי החתן אסורים על אבי הכלה לינשא לו מותר.  
חייב   שהוא  אע"פ  לזונה  לו  מותר  שהרי  מותר, 

 במזונותיה.

בנו לתלמוד תורה יהנה ממנו כדי שלא   המדיר  שלא 

חבית מים    יתבטל מתלמוד תורה, לאביו  מותר למלא 
דמסתמא מדברים קטנים שאין בהם  ולהדליק לו את הנר  

ולרב יצחק מותר לצלות לו דג ביטול תורה לא הדירו,  
נר,  קטן,   וידליק  מים  של  חבית  שימלא  מתיר  ובירושלמי 

וב מותר להשתמש בו לקנות דברים בשוק, ולאשה ואדם חש
אפי'   רגיל  לאדם  אבל  אלו,  מדברים  הדירו  דאנן סהדי שלא 

וי"מ דאיירי שהאב הדיר את בנו הנאה לפי שלא באלו הדירו.  
 רצה הבן ללמוד תורה, דמותר להנות מהאב בדברים קטנים. 

מותר   מחבירו  הנאה  כוס המודר  של   להשקותו 
י"מ בית    שלום,  כוס של  וי"מ  בית האבל,  כוס של 
ודווקא  המרחץ,   בכך.  דרכם  שהיה  שלום,  דרכי  מפני 

היא של המודר. והרא"ש כתב שטעם ההתר מפני    כשהכוס 
ואי  כי השותים מרובים. שהמביא עושה מצוה,  כ"כ  הנאה  נו 

 שזו הנאה מועטת. הרא"ש בית המרחץ כתב ועל 

   -ביקור חולים במודר הנאה ל"ט. 

ומותר  הנאה  המודר  את  לבקר  מותר  לשמואל 
לשבת   אף  נהנה  למדיר  והחולה  מצוה,  עושה  דהמבקר 

לצורך ממילא,   שהיא  הרגל,  מדריסת  נהנה  שהחולה  )ואף 

כזו(, הנאה  לאסור  תימה  דבר  אפ"ה  במקום  ו  החולה,  היינו 

שאין נוטלים שכר אף על הישיבה, כדי שלא יבואו ליטול שכר 

ים שכר על הישיבה ולא על אם נוטל  על העמידה, אבל
דכיון שאינו נוטל ממנו שכר נמצא  העמידה אסור לשבת  

ממנו נהנה  שנוטלים    ,שהחולה  במקום  שאף  וקמ"ל 
דהמצוה די לה  שכר אין ליטול שכר אלא על הישיבה  

אפי' במקום  ואב"א    והוא בזיון למצוה ליטול שכר,בעמידה,  

לשבת   אסור  הישיבה  על  שכר  נוטלים  שמשאין  א גזירה 
בישיבה   שאינו  ישהה  שמהנהו  ונמצא  הצורך,  מכדי  יותר 

 נוטל שכר, אבל בעמידה אין לחוש שישהה, דאית ליה הכירא.
אבל למודר הנאה אסור לבקר את המדיר ואפי' הוא 

מתירה  עומד   לא  והמצוה  הרגל,  בדריסת  נהנה  שהוא  כיון 

  להנות באיסור.

ד  מבאר  ולכן    מסתמאעולא  חיותיה,  מן  הדירו  לא 
שאפשר מות מפני  אסור  לשבת  אבל  לעמוד,  ר 

אסורבעמידה,   ושתיה  אכילה  של   . וכן  בנו  חלה  ואם 
לעמוד   אפי'  אסור  אדריה,המדיר,  דבניה  חיותיה    דמן 

 אלא שואלו בשוק.

המבקר,   את  הדיר  שהחולה  דהיכא  והיינו  כשמואל,  והלכה 
מותר לו לבקר את המדיר ואפי' יושב, דלא אדריה מן חיותיה,  

בנו   עצמו  ובחלה  את  הדיר  שהמבקר  והיכא  בשוק,  שואלו 
בנכסי   אסור  שהחולה  והיכא  עומד.  אפי'  להכנס  לו  אסור 
במקום   אפי'  אסור  לשבת  אבל  עומד,  לבקרו  מותר  המבקר 
שאין נוטלים שכר על הישיבה, וכן אסור לתת לחולה דבר מיד  
ליד, דהתירא דמצוה קעביד לא מתירה אלא הנאה דממילא, 

 ולא הנאה דבידים. 

 מחלוקת קרח ועדתו 

ופקודת    ל"ט: ימותון אלה,  אם כמות כל אדם 

שיהיו חולים ומוטלים    והיינו  כל אדם יפקד עליהם
ובנ אדםבעריסתן  הבריות    י  מה  אותם,  מבקרים 

ד' שלחני  -אומרים לביקור   מפורש. מכאן רמז  לא 
התורה,   מן  דדרשינןחולים  אינו   דהא  זה  בה"  מ"ילכו 

 מפורש.

בריאה הגיהנום,   -ואם  נברא  שעכשיו  הכונה  אין 
תורה  )וכן  העולם,  בריאת  קודם  נברא  כבר  שהרי 
ותשובה גן עדן וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של  

שנברא משיח,   קודם  להבראות  במחשבה  שעלו  והיינו 



בלעדיהם לעולם  דא"א  יברא  העולם,  לא  הפתח  וגם   ,)
ש תחת השמש", אלא הכונה שאם שהרי "אין חד 

יברא   נברא פה לגיהנום קרוב לכאן, מוטב, ואם לאו 
 שיתקרב הפתח לכאן.   -ד'

שעלו השמש והירח לזבול    -שמש ירח עמד זבולה
ממחלוקתו של ואמרו שאם לא יעשה דין לבן עמרם  

אינם מאירים, וירה בהם הקב"ה חיצים וחניתות   קרח
מחו, ובכל יום  שהרי בכל יום משתחווים להם ולא  

 יורים עליהם חיצים וחניתות ומאירים. 

 

 מצות ביקור חולים
וגודל   חולים  ביקור  במצות  דינים  פרטי  יבוארו  להלן 

 עניינה. 

ביקור חולים אין לה שיעור, לאביי היינו שאפי' גדול 
ולרבא קטן,  ביום,   אצל  פעמים  מאה  אפי'  היינו 

ולשכרה נמי אין שיעור כמו שכר כל המצוות, כדתנן 
הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שאי אתה יודע מתן 

 שכרן של מצוות.

וכל  בצערו,  משישים  אחד  נוטל  חולה  המבקר  כל 
)כמו  שנשאר  ממה  משישים  אחד  נוטל  מבקר 
מהאחים   נוטלת  בת  שכל  רבי  דבי  בעישורייתא 

וחוזרות    עשירית שלפניה,  הבת  שהשאירה  ממה 
בשוה   שיטלו  וחולקות  בדין  אינו  אחת  בבת  שבאו  דכיון 

מהאחרונות יותר  גילו  הראשונות  בבן  ודווקא  שנולד  (, 

 המבקר במזלו של החולה.

 כל מי שאינו מבקר חולים כאילו שופך דמים. מ. 

כל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה 
וכל שאינו מבקר את   ,יותר  מפני שאז התפילה מועילה

לא שיחיה   רחמים  עליו  אין מבקש  זו החולה  ואולי 

שימות גורמת  הביקור  שמניעת  ונמצא  רצון  ולא   ,שעת 
כגון שימות   שימות,  רחמים  לבקש  צריך  שפעמים  אע"פ 

 היכא שהחולה מצטער מאד, וא"א לו שיחיה. 

דלא   ,רבא אמר שלא יגלו ביום הראשון שהוא חולה
דאולי בבקשה מועטת שיבקש שונאו יתווסף  מזליה  ליתרע  

שיפרסמו  חוליו, אמר  השני  ששונאיו   ,וביום  כדי 
 ישמחו ואוהביו יבקשו רחמים. 

גיהנום,  של  מדינה  ניצול  החולה  את  המבקר  כל 
ושכרו בעולם הזה שמירה מיצר הרע ומיסורים ויהיו 

 הכל מתכבדים בו ויזדמנו לו רעים שיסייעוהו. 

חולי ביקור  כיון  זמן  ראשונות,  שעות  בג'  לא  ם 
והמבקר סבור שנתרפא וא"צ לבקש עליו  דרווחא דעתיה  

ולא בג' שעות אחרונות, כיון דתקיף חולשיה   ,רחמים
   וכסבור שאין תקוה ומתייאש מן הרחמים.

 הקב"ה זן את החולה.

השכינה שרויה למעלה ממראשותיו של חולה, ועל  
או ספ מיטה  ע"ג  ישב  לא  לבקרו  הנכנס  או כן  סל 

קרקע,   ע"ג  ויושב  מתעטף  אלא  דהיינו  כסא,  וי"א 

 כשהחולה שוכב, שלא יהיה המבקר גבוה מהשכינה. 

שמע  סתור,  וזקנים  בנה  נערים  לך  יאמרו  אם 
 לזקנים, שבנין נערים סתירה, וסתירת זקנים בנין. 

 כשרות נהרות לטבילה 
  או במי   ,אין טובלים כדי להיטהר מטומאה אלא במי מעין

ויש חילוק  (,  םם שנקוו למקום זה ממי הגשמימי- )  מקוה
בין מעין למקוה, שמי מעין מטהרים גם כשהם זוחלים  

זורמים(, ומי גשמים מטהרים כשהם עומדים. וממילא -)
כשבאים לטבול בנהר זורם צריך לדעת האם רוב מימיו  

הם מי מעין ממקורות נביעתו, או שרוב מימיו הם ממי 
 גשמים, וכדלהלן.  

מתרבים מי הפרת   רץ ישראל כשיורד גשם באלרב  
בנהר לטבול  הנוטפיםש  משום  ואין  המים  המים    רבו  על 
, ואין מים הנוטפים מטהרים בזוחלים אלא  הנובעים מהמעין

ובור",   "אך מעין  )שהם עומדים(, דכתיב  אך חילק  באשבורן 
ש באשבורן,לומר  ומקוה  בזוחלים  מטהר  אמרינן   מעין  ולא 

   שדרכו ליגדל וגדל בלי הפסק.קמא קמא בטיל בדבר 

דאין טפח אבל שמואל אמר שנהר מתברך ממקורו  

ומותר  טפחיים,  לקראתו  עולה  תהום  שאין  מלמעלה  יורד 
   לטבול תמיד בנהרות, לפי שלעולם רבו הזוחלים על הנוטפים.

ומאידך אמר שמואל שאין לטבול במים זוחלים    מ:

הנוטפים שרבו  לחוש  ביומי    ,דיש  פרת  בנהר  רק  אלא 
שאז אינו זמן גשמים או הפשרת שלגים, ואז גם למי  תשרי  

שאינו בקי מותר לטבול בו, ואם הוא רואה בשאר ימות השנה  
שרבו   לחוש  שיש  באופן  בתשרי  שיש  מה  על  נתרבו  שלא 
הנוטפים על הזוחלים, יכול ג"כ לטבול בו, ואם רואה בתשרי 

הנוטפים   שרבו  לחוש  ויש  ונהר  שנתרבו  בו.  טובלים  אין 
שמכזב מימיו אפי' פעם בשבע שנים, ולא מחמת שנת בצורת,  

בו לעולם.   טובלים  והרא"ש מפרש שדווקא פרת שהוא  אין 
נהר גדול ואינו גדל אלא במטר מרובה, מותר לטבול בו בימי  
ונהרות קטנים גדלים בימי תשרי  ניסן לא,  תשרי, אבל בימי 

  אפי ממטר מועט.

דשמואל עשה לבנותיו מקוואות ביומי ועל כן אבוה  
מפני שחשש להפשרת שלגים, וכך היו טובלות עד יומי  ניסן 

היו צריכות מקוואות דליכא  וביומי תשרי    ,תשרי כבר לא 

כדי שלא ידבק עשה להם מפצי  למיחש שרבו הנוטפים, ו

)ואחרי  אי נמי משום צניעותא,  ויהיה חציצה,  טיט ברגליהם 
וי"מ שגם  לטבול בבתיהם משום צינה,  יומי תשרי היו חוזרות  

 במקוואות(. בימות הגשמים היו טובלות

הלכה מתברך,    ולענין  מכיפיה  דנהר  כשמואל,  ר"ת  פסק 
מחמת  הרבה  מתברכים  שהם  אע"פ  בנהרות  לטבול  ומותר 
אין  מכזבים  שלפעמים  בנהרות  דמ"מ  הר"ן  וכתב  הגשמים, 

בזו והרי"ף פסקו שאין המים מטהרים  והר"ח  חלים  טובלים. 
אלא בפרת ביומי תשרי. ועל כן נהרות המכזבים אין טובלים  
בהם כלל, ונהרות גדולים שאינם מכזבים, אם יודע כמה יש  
בהם בימי תשרי ורואה שאין לחוש שעכשיו נתרבו הנוטפים  
על הזוחלים יכול לטבול בהם, ואם אינו בקי מותר לטבול בהם  

 רק בימי תשרי. 

ש הראב"ד  שרבו  מקום  דעת  לפני  גם  שם  זרם  שהנהר 
ומקום    הנוטפים הנוטפים,  שרבו  בזמן  אף  בו  לטבול  מותר 

הזוחלים על  אין לטבול אלא כשרבו  שגדל מחמת הגשמים 
מותר  עצמו  המעין  בגומת  שרק  הרמב"ם  ודעת  הנוטפים. 
המעין   חשיבות  דמפני  הנוטפים,  שרבו  אע"פ  לטבול 

ל רק אם  מתבטלים שאר המים, אבל בנהר עצמו מותר לטבו
 רבו הזוחלים על הנוטפים.  

טבילה מדיני  כמה  ואינם    -עוד  נאספים  )שהמים  אשבורן 
זוחלים( מטהר אף במים הנוטפים. אין עושים גדר למים שלא 
בזוחלים.   אף  מטהר  ים  טומאה.  המקבל  בדבר  זוחלים,  יהיו 
בזוחלים,   ומטהרים  לטבילה  כשרים  ופושרים  מלוחים  מים 

 ופסולים למי פרה.  

  נרזה    -ואתה בן אדם עשה לך כלי גולה   מ"א. 
מים.   בו  לשתות  נאד,  גרס  והרא"ש  להאיר,  שמן  בו  לתת 

 ולרא"ש לישן עליו.עור, לר"ן לאכול עליו,  ושטיח ,קערה

כל אשה,    -בחוסר  בלא  וי"א  ושלחן,  נר  בלא  י"א 
מלח  בלא  וי"א  דעה,  בלא  וי"א  שמש,  בלא  וי"א 

 ושמן.

לו דעה יש לו אלא בדעה. ומי שיש  אין עני    -דעה
 הכל, ומי שאין לו דעה אין לו כלום. 

 חולה 
אין החולה עומד מחוליו עד שמוחלין כל עוונותיו, 

שטבעו מתחזק להיות בריא   וי"א עד שחוזר לימי עלומיו

 יותר ממה שהיה לפני שהיה חולה. 

תלמודו. משכח  תלמודו   רב   החולה  שכח  יוסף 
לו מה שאמר. רבי לימד את   בחליו, והיה אביי מזכיר

רב חייא ז' אופנים מתוך י"ג, וכשחלה הזכיר לו רב  
חייא   רב  ונצטער, עד שהלך  רק מה שלימדו  חייא 
האופנים שאר  את  לומד  רבי  את  ששמע   ,לכובס 

, ואמר רבי לכובס שהוא ולימד את רבי  ,ולמד ממנו
דכל המלמד את חבירו תורה   החיה את רב חייא ואת רבי

עשאו חייאכאילו  רב  את  שהחיה  וי"א  חייא    ,,  ורב 
 החיה את רבי. 

גדול נס שנעשה לחולה לכבות אש של שמים, מנס 
של  אש  לכבות  ועזריה  מישאל  לחנניה  שנעשה 

 הדיוט.

שהגיע קיצו של אדם הכל מושלים בו, דכתיב  כיון  
וכדמצינו   עבדיך",  הכל  כי  היום  עמדו  "למשפטך 

ותו שאדם גבוה מת ע"י שפרדה קטנה השליכה א
צפרדע  ע"ג  נהר  עבר  שעקרב  מצינו  וכן  מהגשר, 

 והמית שם אדם.

כיסופא משום  מעיים  חולי  מבקרים  שיצטרך    אין 

ויתבייש או חולי העין משום שהדיבור קשה    ,לנקביו 
הראש  כןולעין   אחד,למחושי  שטבעם  למי   ,  אלא 

 שחלצתו חמה. 

יום,   מ"א: לרבא החום היה טוב לחולה פעם בל' 

שלי שהוא  לא  לא אם  ורנב"י  המות,  מלאך  של  ח 
 רצה בו. 

שנופלים  ערסן   קלופים  ישנים  שעורים  והיינו 
בישול  צריכים  והם  לחולה,  יפים  הניפוי,  בתחילת 

 כבישרא דתורא.

מלמטה  בודרם דם  שמקלח  אותו, א  חולי  מבקרים   ין 
ויצטער מפני שהוא כמעין הנובע   ושמא יצטרך לנקביו 

לומר פלוני חולה בורדם, ואין מזכירים שמו    בגלל המבקר,

 ולרא"ש מפני שמתבייש.לר"ן משום שאין זה לשון נקיה, 

 המשך דיני מודר הנאה 
למודר  להלן   דברים שמותר לעשותם  עוד כמה  יבוארו 

הנאה, בגלל שאין בזה הנאה למודר, או שזה נחשב הנאה  
ש דברים  ידממילא, או שדברים אלו אינם בכלל הנדר. ו

או  שאס ישירה,  הנאה  בזה  שיש  משום  לעשותם  ור 
 משום גזירה. 

הנאה  -רפואה מודר  לרפא  רופא   מותר  יש  אם  אפי' 

אחר, דלא מן הכל זוכה אדם להתרפא, ואפי' לתת את הסם  
בידו מותר, ואם הסם של המדיר אסור, דאפי' אם אין לו ממה  
להתרפא אסור לתת בידו, אמנם אם החולה הדיר את עצמו  

דמותר לא   אפשר  חיותיה  דמן  הרופא,  של  כשהסם  אפי' 
בדבר אדריה.   הנאה  מודר  לרפא  שאסור  כתב  והרא"ש 

, ורק בלי שכר מותר משום דמצוה  שרגילים ליטול עליו שכר

איירי כשיש רופא אחר,    לר"ןאסור,    לרפא בהמתוו  .קעביד

והרא"ש כתב דאי לאו הכי מותר, כמו שמותר להחזיר אבידתו,  
שאין מצוה לרפא בהמתו, ואין בזה מצות השבת אבידה, ולכן 

סם  ומ"מ מותר לומר    אסור גם אם אין רגילים ליטול שכר,
 , דהנאה ממילא אתיאפלוני יפה לה, סם פלוני רע לה  

מ מהחולה,  הנאה  מודר  הרופא  ולא  ואם  בחינם  לרפאו  ותר 
 בשכר. 

באמבטי עם   -רחיצה  לרחוץ  הנאה  למודר  מותר 
 המדיר באמבטי גדולה, אבל באמבטי קטנה אסור

נהנה והמודר  עולים  שהמים  מותר  , מפני  להזיע   וכדי 
חום תוספת  אין  בעלמא  אף  ,  דבזיעה  אסור  ולר"מ 

 גזירה אטו קטנה.   באמבטי גדולה

לישן עם מותר למודר  לר"י    - שינה במיטה הנאה 
מפני    אבל לא בימות הגשמים  ,המדיר בימות החמה

על המיטה מותר   ,שנהנה ממה שמחממו  )אבל להסב 



יישן שמא  חוששים  אף  ואין  מותר  גדולה  ובמיטה   ,)
בימות הגשמים, ולר"מ אסור בין במיטה גדולה ובין  

ואפי' בימות החמה, גזירה אטו קטנה בימות    במיטה קטנה

   הגשמים.

על   מותר למודר הנאה  -אכילה להסב עם המדיר 
  , אפי' בימות הגשמים, דבהאי גוונא ליכא חימוםמיטה אחת  

על שלחן אחד  או עם המדיר  גזרו שמא    לאכול  ולא 

דאם הדירו הרי הם שונאים זה את זה יותר יאכל ממנת המדיר,  

גבינה, וזה  בשר  זה  שאוכלים  אכסנאים  לא   משני  אבל 
אחד אוכל מעט השני נהנה שיכול  מפני שאם    מתמחוי אחד

  ,לאכול יותר, וחוששים שימשוך ידו מלאכול מפני כבוד חבירו
מה  שהוא    מתמחויאבל   כל  לאכול  יכולים  שאין  גדול 

והוא ה  שבתוכו  לבעל  מותר,  חוזר  מפרש בית  והרא"ש 

עד  אותה  ממלא  והוא  לבעה"ב  מחזירים  לאכול  שכשגמרו 

שבעם כל  של.  שיאכלו  האיבוס  מן  פני ולאכול 
הרבההפועלים   מאכל  בו  שיש  אחד אסור,    אע"פ  דאם 

 אוכל מעט נמצא מהנה את חבירו.

יחד לחפירת    -חפירה  קרוב  לחפור  למודר  אסור 
שאין מרפה לו    וברחוק  ,מפני שנהנה ברפוי הקרקע  המדיר

לחכמים מותר, ולר"מ אסור גזירה אטו   את הקרקע,
 קרוב. 

  -אכילת פירות בשביעית מ"ב

המדיר את חבירו לפני שביעית, ואמר נכסים אלו  
מרשותו  עליך שיצאו  לאחר  אף  שאוסר  אסור   ,דמשמע 

דמודר אסור אף בדריסת למודר להכנס לשדה המדיר  

נשאר   שביעיתוגם בשנה ה  הרגל כדאיתא בריש פירקין,
על הדרך   אסור לאכול מן הפירות הנוטותכן  ו  האיסור,

לשדה את    דכיון  ,סמוך  לפני שהדיר  כבר  חבירו 
אדם אוסר שביעית נשאר האיסור גם בשביעית, ד

מרשותו לכשיצא  שברשותו  האומר כדתנן    ,דבר 
מפני שאינו  , אם מת יירשנו,  לבנו קונם שאתה נהנה לי

רחמנא, ליה  דזכי  מהירושה  אלא  מאביו  אם   נהנה  אבל 
ירשנו  הדירו לא  ובמותו, אם מת  כלומר שאף   בחייו 

הר"ן    אסור להנות מאותם נכסים.  שהירושה ודאי חלה, מ"מ
גורס בגמ' דאיירי שאמר נכסי אלו, וכתב שגם לגירסא נכסים  

 אלו, מ"מ כיון שאמר "אלו" הולכים אחרי סוף הלשון. 

, כשהם שלורק  דמשמע שאוסרם    ואם אמר נכסי עליך
הנוטות מן  בשביעית  לאכול  איסורייהו  מותר  .  דפקע 

ור"ל,  לריו"ח  ושמואל  רב  בין  מחלוקת  בזה  ואין 
אלו"  "נכסים  האוסר  בין  חילוק  שיש  מודו  דכו"ע 

שאני נכנס,   קונם לביתך  לבין האוסר "נכסי", דתנן
אם מת   ,דהוי כמו שהמדיר אמר נכסישדך שאני לוקח  

או שדה זו   ר בית זהאו מכרו לאחר מותר, ואם אס
נכסי אלו,   ,או מכרו לאחרומת    דהוי כמו שהמדיר אמר 

 אסור.

עצמה בשביעית  הדירו  לאכול    ,ואם  מותר 
אבל   הנוטות,  שדה  מהפירות  לתוך  להכנס  אסור 

ללקיטת    התורה הפקירה את השדה, ואע"פ שהמדיר

שרק    הפירות, י"א  הפירות,  את  לאילנות כמו 
השדה בגבול  שהתורה להכנס    אסור  העומדות  כיון 

ופירות שיכול הפקירה את השדה רק לצורך לקיטת הפירות,  
ללקט בלי להכנס לא יכנס בשבילם, אבל לפירות שבאמצע  

להכנס.   מותר  אסור השדה  אדם  לכל  אם  מסתפק  הרא"ש 
למודר   רק  או  הגבולין,  על  העומדות  פירות  בשביל  להכנס 

מודר הנאה אסור להכנס לשדה המדיר וי"א ש  הנאה.
השדה שבאמצע  פירות  לצורך  שאפי'  משום  חוששים , 

ואף שבביקור חולים מותר רך,  יותר מן הצושמא ישהה  

שדרך  התם  שאני  בעמידה,  שישהה  חוששים  ולא  לעמוד 
הכא   אבל  ישהה,  שלא  הכר  היא  והעמידה  בישיבה  לבקר 

 דליכא הכירא חיישינן שמא ישהה. 

 אסור למודר לשאול   -שאלה הלואה ומכר  מ"ג. 

וכדו'  או    מעות,  או ללוות ממנו  ,מהמדיר  כלים ובהמה 
ממנו הנאה.  לקנות  בזה  שיש  מבואר    כיון  ובמתני' 

ממנו,   לוותמהמודר, או לל למדיר לשאושאסור גם 
והגמ' שואלת מה האיסור בזה, להר"ן שאלת   או למכור לו,

דמתני'  משום  היא  במכירה  והשאלה  המקרים,  ג'  על  הגמ' 
משמע דאיירי בזבינא חריפא, וא"כ קשה למה אסור למכור,  

מ בזבינא  מתני'  איירי  לשניהם  ולרא"ש  הנאה  שיש  ציעא 
בפחות  לקנות  או  ביותר  למודר  למכור  אבל  בשוויו,  במוכר 
לשאול   למדיר  אסור  למה  רק  היא  הגמ'  וקושית  מותר, 
מהמודר, אבל ללוות מהמודר י"ל בדוחק שאסור שמא יפרע 

לרבי יוסי ברבי חנינא איירי שנדרו   מעות טובות יותר,  
ור במודר הנאה,  וסתם לן תנא כר"א דס"ל ויתור אס  זה מזה

מויתור, גריעי  לא  הני  דכל  באלו   וקמ"ל  אסור  ולאביי 
וכתב הר"ן בשם הרמב"ם שאף דהנודר שאינו    משום גזירה.

נהנה מישראל מותר למכור זבינא חריפא, ולא גוזרים, שאני  
מילתא  דטריחא  משום  גזרו  ולא  ישראל,  מכל  שנדר  התם 

גזרו, משום  לקנות מעכו"ם. עוד כתב הר"ן שרק בדברים כאלו  
בדברים  אבל  הנאה,  בכזו  איסור  שאין  אדם  לבני  שנראה 

 שאיסורם ברור כאכילת פירות וכדו' לא גזרו. 

פרתו  לו שאין  וענה  פרתך,  לחבירו השאילני  אמר 
 השואל מתוך כעס על מה שאינו משאילה לו,  פנויה, ואמר

אם    ע"י פרה זו,   קונם שדי שאני חורש בה לעולם 
דאין  דרכו לחרוש הוא אסור ושאר בני אדם מותרים  

עצמו את  לאסור  אלא  הלשון  דרכו  במשמעות  אין  ואם   ,
דבזה אומרים שהתכוון שהוא לא    לחרוש כולם אסורים

 יהנה מהחרישה.

אחר ע"י  מהמדיר  מחבירו    -הנאה  הנאה  המודר 
הרגיל  אין לו מה יאכל, מותר למדיר לומר לחנוני  ו

יודע  אצלו   נותן למודר  מה לעשותשאינו  והחנוני   ,
מהמדיר ונוטל  קעביד ,  למודר  דשליחותיה  אמרינן  ולא 

אינו מפסיד   הזן  כל  וכ"ש שאם אמר  רגיל אצלו,  כיון שהוא 

עושים   שמותר. והם  וכו'  להם  אומר  בפועלים  וכן 
ונוטלים שכרם מהמדיר וקמ"ל שאפי'  ,  עבור המודר 

ויב לשלם להם,  לצורך בנין התירו, אמנם מדינא אין המדיר מח

מותר לתת   וכן בהולכים בדרך  דא"כ הוי שליחות ואסור.
ודווקא היכא שאין לו מה יאכל, לאחר והאחר יתן למודר  

דהערמה אסורה בנדרים בין ביחיד בין ברבים, ולא התירו אלא  

. והיכא שאין שם אחר, לרבנן מותר כשאין לו מה לאכול
ורבי   מההפקר,  יזכה  והמודר  ולהפקיר  יוסי להניח 

 אוסר, וכדלהלן.

 הפקר 
מבואר במתני' שמותר באופנים מסוימים למודר הנאה  
להנות מהמדיר אם המאכל עובר דרך אדם שלישי, ודעת  
יזכה  והמודר  להפקיר  יכול  שהמדיר  דה"ה  חכמים 

סובר שטעמא דרבי יוסי    מההפקר, ורבי יוסי אוסר. ריו"ח
בו  שזכה  עד  הבעלים  ברשות  נשאר  שההפקר  משום 
דרבי   שטעמא  סובר  ורבא  מהמדיר.  כמקבל  והוי  אחר, 
מביאה   הגמ'  גמור.  הפקר  יפקיר  לא  שמא  גזירה  יוסי 
קדם   כשהנדר  רק  אוסר  יוסי  שרבי  שמבואר  ברייתא 
בברייתא   איתא  עוד  ריו"ח.  על  מזה  ומקשה  להפקר, 

קר בתוך ג' ימים, והטעם הוא מפני  שאפשר לחזור מהפ
ממעשר,  להפטר  כדי  רק  שמפקירים  רמאים  שיש 
)ושיטת ר"א ממי"ץ שלרבנן הטעם הוא מפני שההפקר  
אם   דנה  הגמ'  טבל(.  שאוכל  ויאמרו  מפורסם,  אינו 
קודם  המפקיר  מרשות  יוצא  שהפקר  סוברת  הברייתא 
שזכה בו אחר או לא, ונ"מ אם חייב במעשר מדאורייתא. 

מביאה הגמ' מחלוקת אם מדאורייתא צריך להפקיר  עוד  
 בפני שלשה, או שמספיק אחד.

   -הנאה למודר הנאה ממה שהפקיר המדיר 

מודר יקח מההפקר, לרבנן מותר למדיר להפקיר וה 
   ורבי יוסי אוסר.

יוסי, דס"ל ש יוחנן מבאר דעת רבי  הפקר לא  רבי 
ועד שזכה ,  יוצא מרשות המפקיר עד שזכה בו אחר

וממילא הוי כאילו המדיר נותן בו אחר יכול המפקיר לחזור בו,  

שהאומר הרי זו מתנה לפלוני, יכול  כמו במתנה    ליד המודר,

המקבל,   לרשות  שתגיע  עד  בו  בכריתות לחזור  כדאיתא 
חוזרת  המתנה  בה,  אפשי  אי  ואמר  לחבירו  מתנה  שהנותן 

 לנותן.

אם  רבי אבא שואל מהא דאיתא בברייתא ש   מ"ג:

ואי נימא  ,  הפקיר קודם הנדר מותר למודר לזכות בו

הנדר.   חל  לא  למה  המפקיר  של  הוא  אבא  שעדיין  ורבי 
אין  באמת יכול המדיר לאסור מה שהפקיר, אלא ש מתרץ ש

 דעת הנודר על מה שהפקיר.

ממה ,  שדעת הנודר על מה שהפקירהגמ' מוכיחה  
שאם   לעבדו   מרעשכיב  שמצינו  נכסיו  מקצת   כתב 

הראשון לא    ואח"כ כתב כולם לעבד אחר,  ועשה קנין,

  זכה דדילמא שייר חלק ממנו ומה שקנה עבד קנה רבו, אלא
  בעצמו ובנכסים כיון שלגביו אין שיור, וזכה אף  זכה השני

להשתעבד בראשון, ומבואר שדעתו על מה שנתן 
וש כבר, וה"ה על מה שהפקיר. )על פי גירסת ופיר

  הר"ן(.

הרא"ש גורס שהראשון קנה ולא השני, ואף אם עמד מחוליו  
וה  ע במקצת דינה כמתנת בריא אא"כ ציקנה, דמתנת שכיב מר

מחמת מיתה, והשני לא קנה, דכיון שנתן לו את כל נכסיו דינה  
מזה   מוכיחה  והגמ'  חוזר.  עמד  שאם  מרע  שכיב  כמתנת 

דנים   אנו  ודאי  שהרי  שנתן,  מה  על  גם  שכשנתן שדעתו 
לראשון לא היתה כוונתו לתת את השאר לשני, דאל"כ דינו  
בהכרח  וא"כ  חוזר,  עמד  אם  בראשון  שגם  נכסיו  כמחלק 
שכשנתן לשני דעתו לתת גם את מה שנתן לראשון אם היה  

    יכול, וה"ה בהפקר דעתו גם על מה שהפקיר.

ש מבאר  יוסי  רבא  דרבי  משום  הוא  טעמא  גזירה 
ירוש שמפקיר כדי שיזכה בו  שיאמר בפ מתנת בית חורון

ומדינא   הנדר.  אחרי  כשהפקיר  רק  שייכת  זו  וגזירה  המודר, 
והרא"ש  מודה רבי יוסי שהחפץ יוצא מרשותו ע"י הפקר. ר"ן.  

כתב שהאיסור שם הוא מפני שזה לא מתנה גמורה, וממילא  
שיז כדי  אלא  באמת  הפקיר  שלא  נראה  זה  כאן  בו גם  כה 

 המודר.

  -חזרה מהפקר מ"ד. 

ש בברייתא  שדהו  איתא  המפקיר המפקיר  יכול 
ואף אם זכו בה יכול    ,לחזור בו עד ג' ימים מההפקר

כדי   שדותיהם  שמפקירים  הרמאים  משום  גזירה  בו,  לחזור 
להפטר מן המעשר, ואין דעתם להפקיר אלא להערמה, ולכן 

של המפקיר ג' ימים, ואם יחזור ויזכה   הפקר ישאר  כל תיקנו ש
אמנם דעת הרא"ש שרק )בזה לא יהיה דינו כזוכה מן ההפקר,  

אם בא לזכות מהבעלים או שהבעלים עצמו חוזר בו מההפקר 
לא הוי הפקר, וחייב במעשר, אבל אם כוונתו לזכות מההפקר, 

המעשר מן  פטורים  הבעלים  בו  זכה  חוששים  אפי'  ואין   .
יחזור ויזכה בתורת זכיה, מפני שהוא חושש שהרמאי יפקיר ו

ועוד   (.שאחר יזכה בו מצד אחר, כיון שאינו יכול לחזור בו מיד
תיקנו שאף אם אחר זכה בזה לא קנה ויכול המפקיר לחזור בו,  
דאם יראו הרמאים שאחר יכול לזכות בזה יאמרו שזה הפקר 
וגם אם הם זוכים בזה הם פטורים ממעשר, ועוד שיש לחוש 

כלל,  בג להפקיר  כוונתם  ימים הראשונים שאין  ר"א '  )ודעת 
שבתוך ג' ימים חייב במעשר כיון שלא   בשיטת רבנן,  ממי"ץ

נתפרסם ההפקר ויאמרו העולם שהוא אוכל טבל, אבל גבי נדר 
, אבל אין גזירה, כי כמו שההפקר לא ידוע גם הנדר לא ידוע

שדי וכתב  הרמאים,  מפני  שהטעם  מסכים  יוסי  רבי  ן  בדעת 
הפקר מסור לחכמים, דכתיב "והשביעית תשמטנה ונטשתה"  

רמאות  בה  שאין  יכול  (,  כשביעית  אינו  ימים  ג'  ואחר 
אפי' לא זכה בו אחר, דאין בזה חשש רמאים, דדרך לחזור בו  

ימים. ג'  סוים ואם הפקיר לזמן מ   הרמאים לזכות בתוך 
אם    והיינו שאחר הזמן אם לא יזכו בזה תהיה שלו כבתחילה, 

לחזור בהם לא   יכולים  בין אחרים  בין הוא  זכו בה 
במעשר, חייבים  והפירות  ההפקר  את  ליכא    ולבטל  דבהא 



למיחש לרמאין, דאם היה כוונתו לזכות בה מיד היה מפקירה  

 ואחר הזמן אינם יכולים לחזור בהם. לגמרי, 

כרבנן   הרישא  שלכאו'  שואלת  יוצא  הגמ'  דהפקר 

ם )שאין גזירה( אינו יכול מרשות המפקיר מיד, ולכן אחר ג' ימי 

דעד דאתי לרשות זוכה לא  והסיפא כרבי יוסי  לחזור בו,  

יוצא מרשות המפקיר, ואפי' בהפקר לעולם, ולכן יכול לחזור 
בו, אמנם בהפקר לזמן גם אם הוא עצמו זכה בזה נחשב כזוכה  

כיון שגם אחר היה  מן ההפקר, ולא נחשב שחזר בו מההפקר,  
ה תמוה דהברייתא י הוא מה לי אחר. וזומה ל  יכול לזכות בזה,

 אליבא דתרי תנאי. 

וכתב הר"ן )בסוף הסוגיא( שכל השקלא וטריא אליבא דרבי 
יוסי שסובר שהפקר לא נפיק מרשות מפקיר עד דאתי לרשות 
לפי המסקנה שנתבאר שרבי  ולא  להו"א דלעיל,  היינו  זוכה, 

 יוסי לא חולק בדין הפקר כלל. 

את  עולא שהפקר    מעמיד  דס"ל  כרבנן  הברייתא 
יוצא מרשות המפקיר מיד, ומ"מ מפקיר לזמן שאני 

אין כוונתו שיצא  שכיון שאינו מצוי להפקיר לזמן, אומדים ש
הוא הפקר כתב הרא"ש שהפקר זה  ומרשותו עד שיזכו בה.  

 כי הוא מצפה שמא לא יזכו בזה וזה יחזור אליו.  גרוע,

את מעמיד  שאי  ר"ל  יוסי  כרבי  הפקר הברייתא  ן 
ומ"מ  אחר,  בו  שיזכה  עד  המפקיר  מרשות  יוצא 

ש חכמים  יכול  תיקנו  אינו  ראשונים  ימים  ג'  אחר 
בו ש  ,לחזור  הפקר,כדי  תורת  לישתכח  דיאמרו    לא 

לעשר  ויבואו  מתנה,  כמקבל  דינו  אחר  בזה  זכה  אם  שגם 
או   מדינא,  במעשר  החייבים  אחרים  פירות  על  אלו  מפירות 

וראו חכמים  א על פירות אלו,  מפירות החייבים המעשר מדינ
שיותר יש לחוש שתשתכח תורת הפקר, מאשר למתנת בית 

ומ"מ בג' ימים ראשונים לא תיקנו חורון. ר"א ממי"ץ.  
ני הרמאים שמפקירים וחוזרים  מפ  ,שיחול ההפקר

הרא"ש כתב שי"ל שאחרי ג'   ואין כוונתם להפקר כלל.בהם  

ממעשר   ופטור  הממון,  את  חכמים  הפקירו  אפי'  ימים 
והר"ן סובר שאין סברא לומר שרבנן יפטרו אותו  מדאורייתא.  

רבנן להקל במה   באו  בי"ד הפקר, דלא  ממעשר מכח הפקר 
 שהוא חייב מן התורה.

ש  מ"ד: אומרת  אין  לר"ל  הגמ'  דמדאורייתא  כיון 

חל   ימים,  ההפקר  ג'  אחרי  בו  חוזר  המפקיר  אם  צריך  אפי' 
אלו  עשרל וביה,    פירות  מיניה  יבוא כדי  רק  שלא 

)כגון  לעשר   מדאורייתא  הפטורים  פירות  על  אלו  מפירות 

עציץ שאינו נקוב(, מפני שיסבור שזה הפקר ואינו חייב אלא  

ומאכיל טבל מן החיוב על הפטור,    מדרבנן, ונמצא מעשר

ונמצא אוכל  או שיעשר מפירות פטורים על פירות אלו,    לכהן,
לרטבל לחוש  יש  ויותר  ההפקר. .  נתפרסם  שלא  )או  מאים 

הפטור.  על  החיוב  מן  לעשר  שיבוא  מאשר  ממי"ץ(,  לר"א 
אמנם אין חוששים שיאכלם בלי מעשר כלל, דלא גרע מלקט  

 שכחה ופאה שעשאם גורן שהוקבעו למעשר מדרבנן. 

והא דתנן המפקיר כרמו והשכים בבוקר ובצרו חייב  
תיב דאף דהוי הפקר כ  בפרט ובעוללות ובשכחה ובפאה

 בהו "תעזוב" יתירא לחייב בהם היכא שהוא עצמו זכה בהפקר, 
 כיון דבמעשר לא כתיב "תעזוב" יתירא,  ופטור מן המעשר

מדרבנן    לעולא חייב היינו  ג'  בתוך  בו  חזר  אם  דבאמת 

אנו תולים    לר"ל אתי כרבנן, דלרבי יוסיו  במעשר מדרבנן,

וממילא  מההפקר,  לזכות  שכוונתו  ולא  מההפקר  בו    שחזר 
ועיין לעיל מ"ד. מחלוקת הרא"ש והר"ן אם    חייב במעשר.

 כשכוונתו לזכות מההפקר פטור ממעשר. 

ואב"א הא דתנן שהמפקיר כרמו וכו' פטור   מ"ה. 

ג'  קירבהפ  ממעשר איירי איירי הוי הפקר  , דבפני 
יוכלו גמור   שכולם  לדעת  והפקיר  מפורסם,  שהדבר  כיון 

אבל    לזכות בזה, ולא דמי למתנה, ולאלתר נפיק מרשותיה,
ו הפקר,  הוי  לא  שניים  בפני  רבי  בהפקיר  כשיטת 

ולכן במתני' שאין עמהם אחר אמר רבי   ,הוצדקשמעון בן י

ג'  בפני  שאינו  בהפקר  ורק  בזה,  לזכות  למודר  שאסור  יוסי 
שיכ יוסי  רבי  לא  סובר  זוכה  לרשות  דאתי  ועד  בו,  לחזור  ול 

שאינו   למתנה  ודמי  קלא,  ליה  דלית  המפקיר,  מרשות  נפיק 
והרא"ש  מפקיר אלא לדעת הזוכה או לדעת אחד משניים. ר"ן.  

כתב שלדעת ר"ש בן יהוצדק הפקר בפני ב' אינו הפקר כלל, 
 זה טעמו של רבי יוסי במתני'.  לדעתו ו

מדאורייתא אף בפני אחד הוי הפקר,   אבל לריב"ל
בפני שיפקיר  חכמים  יזכה   ואמרו  שאחד  כדי  ג' 

יעידו,   שלא ושניים  כדי  הוא  שהטעם  ממי"ץ  ר"א  וכתב 

וכן הלכה. ומן התורה אפי' בינו   יפקיר לצורך פטור ממעשר.
ולכן בשבת יכול להפקיר כליו כדי לעבור  לבין עצמו הוי הפקר,  

אם השאילה לעכו"ם, ואפי' בינו על שביתת כלים, או בהמתו  
 לבין עצמו. 

 

 השותפין 
 

הנאת מודר הנאה                           
 מדיר מדבר שיש בו שותפות ל

בדבר  לה להשתמש  הנאה  למודר  מותר  האם  יבואר  לן 
בגדר   תלוי  וזה  יחידי,  בעלים  ואינו  בו  שותף  שהמדיר 
אחד  שכל  נחשב  זה  האם  והתשמישים,  השותפות 

 משתמש רק בשלו או גם בשל חבירו. 

מזה  מ"ה: זה  הנאה  שנדרו  לרבנן    שותפים 

לר"ן סובר ,  אסורים שניהם להכנס לחצר המשותפת

והרא"ש כתב שבחצר אסור במודר הנאה,  תנא דמתני' דויתור  
ומביא מ"ד בב"ב שז כן  לכו"ע מקפידים על דריסת הרגל,  ה 

אינם  דשותפין  ויתור,  בדין  אפי'    םדי יקפמ   תלוי  זה  על  זה 

אחד   ,בחצר דכל  מותרים,  יעקב  בן  אליעזר  ולרבי 
 בי אלעזר בן יעקב. הלכה כרונכנס לתוך שלו. 

וראב"י  רבנן  מחלוקת  מבואר   - ביאור  נ"א:  בב"ק 
יש   ולראב"י  ברירה,  שאין  סוברים  שרבנן  היא  שהמחלוקת 
ברירה. וביאר הר"ן שאף שמדיני השותפות אין השותף יכול  
לכוף את חבירו לחלוק בחצר )שאין בה דין חלוקה( או לאסור 
עליו להכנס, שהרי אין אדם אוסר דבר שאינו שלו, מ"מ כיון  

שותפות הוא שלכל אחד יש בעלות רק על חצי מהגוף    שענין
)דאין לומר שזה בעלות בהכל, דאי דמר לאו דמר, ואין לומר  
שאגלאי למפרע שזה החלק שלו, דס"ל שאין ברירה(, וכן יש  
לכל אחד שעבוד על החצי השני שלא יוכל השני לעכב עליו. 
וממילא בנדר, קונמות מפקיעים מידי שעבוד. )ומכאן מוכח  
שמשכיר יכול לאסור את ביתו על השוכר, דקונמות מפקיעים  
מידי שעבוד(. ולראב"י כיון שיש ברירה ממילא אנו אומרים  
שכל תשמיש הוא בחלק שיש לו בה קנין הגוף, ובשלו הוא  

 משתמש, ולכן אין נ"מ במה שחלק חבירו נאסר עליו. 

ברירה במקומות  ן הברירה בשותפין לדין  אם יש חילוק בי 
שנתבאר   - ם אחרי וכיון  כראב"י,  שהלכה  בגמ'  מבואר  הנה 

יש   שלהלכה  נמצא  ברירה  יש  אם  היא  שהמחלוקת  בב"ק 
אושעיא  כרבי  שההלכה  מבואר  ל"ח  דבביצה  וקשה  ברירה. 
הסובר שבדאורייתא אין ברירה ורק בדרבנן יש ברירה. ונאמרו  
בזה כמה תירוצים: א' ר"ת סובר שמה שמותר לשותף להכנס 

שי מטעם  משום  אינו  אלא  ברירה,  מותרשש  במודר    ויתור 
הנאה, ומותר אף בחצר שיש בה דין חלוקה. ולדבריו אם אסרו 

להלכה יש  בפירוש דריסת הרגל, אסור. ב' רבינו יצחק סובר ש
בדאורייתא אף  מחיר ברירה  לגבי  הגמ'  מקושית  )כדמוכח   ,

כלב(. אולם הר"ן מוכיח שבדאורייתא אין ברירה ממה שנפסק 
כאן זה לא לקו לקוחות הם. ג' הרמב"ם מתרץ ששהאחים שח

, שהרי גם רבנן מודים שאם שותף אסר את דין ברירה הרגיל
החלוקה   צורת  שכך  הכא  דשאני  להכנס,  לו  מותר  חבירו 
מלכתחילה שכל אחד יכנס לשלו, ואינו בירור למפרע. ד' הר"ן  
והיינו שקנאוה   סובר שגם כאן צריך להגיע לברירה למפרע, 

שית שלו  באופן  היה  זה  משתמש  אחד  שכל  מה  שכל  ברר 
מתחילה, )ושייך לחלק את הקנין לזמנים, כדמוכח בנכסי לך  
ואחריך לפלוני(, ומ"מ כיון דהכא מתחילה כבר ידוע שכל אחד 

א"כ   בכל שעה שירצה,  גוף החצר  בכל  אינו  יזכה  מיעוט  רק 
וכיון שהרוב כבר מבורר, בזה מבורר יזכה,  זמן  והיינו באיזה   ,
אבל להלכ  ברירה(  אין  מיעוט  על  אף  )ולרבנן  ברירה,  יש  ה 

בעלמא שאינו מבורר כלל, כגון בגט לאחת מנשותיו, או עירוב 
לאחד הצדדים, שכל אפשרות היא בספק גמור, בזה פוסקים  

 שאין ברירה.

נחלקו  מ"ו.  וראב"י  וכן  נדר שבאופן    רבנן  אחד 

מחב לחצר, ירוהנאה  להכנס  למודר  מותר  אם   ,
זה  ו חלקו  ובאופן  את  למכור  הנודר  את  שמא  כופים 

, אבל כששניהם אסורים  יתקנא בחבירו וישתמש בה גם הוא

ומהאי טעמא גם באוסר ),  אין כופים, דכל אחד נזהר באיסורו

ואף לראב"י שדריסת   .( נכסיו על עצמו אין כופים אותו למכור
מנוע   שהוא  משום  למכור  כופים  לשניהם  מותרת  הרגל 

חיים ותנור, ואף ששותף יכול לעכב שגם חבירו מהעמדת רי
דרך  שאין  כיון  בזה,  לעכב  מילתא  כסיפא  מ"מ  יעמיד,  לא 
שותפים להקפיד בזה, והוא הדיר את עצמו ולא חבירו הדיר  

  אותו. 

ש באופן  נחלקו  הנאה וכן  מודר  השוק  מן  אחד 
 יכול המודר להכנס לחצר.  אם    מאחד מן השותפים

י מתיר אף לאדם שאין לו חלק לרא"ש החידוש הוא שראב"
בחצר, ולר"ן )מ"ז.( החידוש הוא גם לרבנן, דהו"א ששותף יכול  
לאסור את חבירו, דקונם מפקיע שעבוד, אבל כשאוסר אדם  
אחר יכול המודר לומר לתוך של חברך אני נכנס, קמ"ל שכיון  

  שיש לו בחצר קנין גוף ופירות יכול לאוסרה על אחר.

ראב"י אלא כשנכנס לצורך השותף,   דעת הרשב"א שלא התיר
אבל  אותו,  צריך  שהשותף  בין  השותף  את  צריך  שהוא  בין 

לצורך השותף אסור, דלא נשתתפו מתחילה    בנכנס שלא 
על דעת שיכנס אדם מן השוק, והרא"ה מתיר גם בזה, וכתב 

 הר"ן שאין דבריו נראים.  

אסורים    "עלכו  -אלו דברים אסורים גם לראב"י
המשות בחצר  ולגדל להעמיד  ותנור,  ריחיים  פת 

אי  תרנגולים,   מ"מ  בזה,  להקפיד  שותפים  דרך  שאין  ואף 

במודר   אסור  ויתור  לותר  שדרכם  ואף  לעכב,  יכולים  קפדי 
ואין שייך להתיר מטעם ברירה, כיון שיכול לעכב ואינו  הנאה.  
 מעכב.

אם    הגמ' מסתפקת  -מה הדין בהדירו זה את זה
באופן שנדרו הנאה זה מזה, אבל בהדירו   המחלוקת

לראב"י  רבנן  מודים  זה  את  שהם   זה  כיון  שמותר, 
ולפי זה רבנן מודים שיש ברירה, ואינו אלא קנס, כאנוסים,  

או שגם   ודלא כרבינא שמעמיד את מחלוקתם אם יש ברירה,
והגמ' אומרת   והמחלוקת היא אם יש ברירה.בזה נחלקו  

ו  שמסתבר בנדרו  רק  דאי שנחלקו  בהדירו,  לא 
חלקו,  את  למכור  המודר  את  כופים  למה  בהדירו 

ר את יואם נכפה אותו למכור כל אחד יד והרי הוא אנוס,  

ולא מסתבר שיכפו את המדיר    חבירו כדי שימכור את חלקו.
למכור, דאינו בדין לכוף אדם למכור את חלקו מפני שאסר את 

ע היא  שהכפיה  הרמב"ם  דעת  ואמנם  חבירו.  על  ל נכסיו 
המדיר, וזה תמוה, שאע"פ שכך סובר הירושלמי, מ"מ לבבלי 
כופים את  כן  להדיר  רגיל  היה  כופים את המודר. אמנם אם 
המודר, ובב' פעמים נחשב רגיל. וכתב הר"ן שספק הגמ' אם  
נחלקו גם בהדירו לא נפשט, ואף דמצינו שבאומר הריני עליך  

בדבר של חרם ואת עלי מותרים בדבר של עולי בבל, ואסורים  
אותה העיר הרחבה והמרחץ ובית הכנסת, שאני התם שכיון  
שאחד מהם אינו אנוס אוסרים את שניהם, דאל"כ השני לא  

    יציית. 

כשאין בחצר  דווקא  כל המחלוקת הנ"ל היא    מ"ו:
כיון    דלראב"י  והיינו שאין ד' אמות לכל אחד,  ,דין חלוקה

שאין אחד יכול לעכב את חבירו מלהשתמש או לכופו לחלוק, 
הוברר   וכשמשתמש  כן,  לדעת  קנאוה  שמתחילה  אומרים 
ר"ן.  ברירה.  אין  זה  באופן  אפי'  ולרבנן  חלקו,  זה  שמתחילה 
והרא"ש מפרש שכיון שא"א לחלוק סובר ראב"י שסומכים על  

ראב"י ברירה.   מודה  חלוקה  דין  בה  חצר שיש  אבל 
דכיון שהיא עומדת לחלוקה א"א לומר שמתחילה  ,  שאסור

הרשב"א  דעת  יחלקוה.  דשמא  לתשמישו,  אחד  כל  קנאוה 
שאפי' לאחר חלוקה נשאר האיסור, דלא אמרינן שהוברר שזה 
דעת  אבל  ברירה.  אין  דבדאורייתא  מתחילה,  חלקו  היה 
אין   שבדאורייתא  דאף  מותרים,  החלוקה  שאחרי  הרמב"ם 

 שלא יאסור עליו אחרי החלוקה.  ברירה, מ"מ נשתתפו ע"מ

 הנאה מדבר של המדיר המושכר לאחר 



שנתבאר אם מותר למודר להנות מדבר שיש בו   לאחר
שותפות למדיר, מבארת הגמרא )מ"ו:( אם מותר למודר  
להנות מדבר שהמדיר השכירו לאחר, ומתי אסור להנות  
מחילופיו   או  המדיר,  מרשות  שיצא  אחרי  גם  מדבר 
להנות מדבר  למודר  אופן מותר  ובאיזה  )מ"ז(,  וגידוליו 

שה ממאכל  או  העיר,  לבני  לאחר המשותף  נתנו  מדיר 
הוא   ממנו  נהנה  שהוא  הדבר  האם  תלוי  והדבר  )מ"ח(. 

 בכלל הנדר, והאם זה נחשב הנאה מהמדיר.   

, בית הבד או מרחץ של המדיר המושכרים לאחר
בהם יד  תפיסת  למדיר  יש  על  אם  אסורים  הם   ,

למחצה שליש ורביע לרב  המודר. ותפיסת יד היינו  
אסור.   ת מכךפחובולאביי אף    אבל פחות לא,  נחמן,

ויש גורסים שהמחלוקת היא בביצים, והיינו כשבעל המרחץ 
הנאה   דאינו  למרחץ,  הבאים  ממנו  שקונים  בביצים  משתכר 

הכונה ששייר לעצמו את הזכות   ולרא"שמגוף המרחץ. ר"ן.  
שזו  כיון  נחמן  לרב  מותר  וזה  המרחץ,  בבית  ביצים  לייבש 

קטנה. וכגון    מלאכה  יד  תפיסת  למדיר  אין  ואם 
שמקבל    בטסקא  שמקבל הכונה  שכירות לר"ן  דמי 

על ,  קבועים המס  את  גם  משלם  שהשוכר  הכונה  ולרא"ש 

 . לכו"ע מותרהמרחץ, דאז נסתלק בעה"ב לגמרי, 

הקשה הר"ן דהכא    -בר מושכר נאסר על המודרמתי גם ד
המושכר  המדיר  של  מדבר  להנות  למודר  שמותר  מבואר 
והקדישו,  לחבירו  בית  שהמשכיר  מצינו  ומאידך  לאחרים, 
מעילה   שיש  שואלת  והגמ'  להקדש,  שכר  מעלה  שהשוכר 
את  לאסור  המשכיר  שיכול  ה"ה  וא"כ  שם,  דר  שהוא  במה 

סת יד. ונאמרו בזה כמה  הבית על אחרים אפי' כשאין לו תפי
תירוצים: א' הכא איירי בסתם מודר הנאה, דאין דעתו על מה  
שהשכיר )שאף שדעתו על מה שהפקיר או נתן, שאני התם  

אבל   שלו(,  עדיין  בפירוששזה  המרחץ  את  חל    כשאוסר 
האיסור. ב' שיטת ר"ת שרק בהקדש אסור, דהקדש מפקיע 

וכן   כללימידי שעבוד,  פבקונם  קונם  אבל  אינו מפקיע ,  רטי 
פרטי   בקונם  שגם  סובר  עצמו  )והר"ן  אוסר,  ואינו  שעבוד 

 כשעדיין לא שילם את השכירותהשוכר נאסר(. ג' י"א שרק  
כיון  מותר  שילם  כבר  אם  אבל  בנדר,  או  בהקדש  אסור 
)והר"ן עצמו סובר שגם אם כבר   שהמשכיר הסתלק לגמרי, 

ם יכול שילם, השוכר נאסר(. )וי"א שדווקא במשכיר בית סת
אבל  אחר,  בית  לו  לתת  המשכיר  יכול  שהרי  להקדישו, 
מפני שהקדש  להקדיש,  יכול  אין המשכיר  זה  בית  במשכיר 
בדק הבית אינו מפקיע מידי שעבוד כדעת רש"י, ודלא כדעת 
זה   חילוק  אין  וא"כ  הגוף,  כקדושת  דינו  קונם  ואמנם  ר"ת. 

 השוכר נאסר,   בשכירות רגילהמתרץ למה המודר מותר(. ד'  
והכא איירי שזה של המחזיק אף להורישו לבניו, אלא שצריך 
לא   וקונם  הראשונים,  לבעלים  שנה  בכל  מסוים  סכום  לתת 

היכא שהמדיר אסר מפקיע בעלות כזו. ה' שיטת הר"ן שרק  
אסור, דקונמות מפקיעים מידי  את השוכר עצמו או את כולם  

ה  שעבוד, אבל אם לא אסר את השוכר אינו יכול, דהשוכר נהנ 
 מהמשכיר ולא מהמדיר. 

 אינו של המדיר שכבר  דבר הנאה מ

הדבר   מ"ז.  כשיצא  אף  המודר  נאסר  מתי 

שאני   ביתךהאומר לחבירו קונם    -מרשות המדיר
שאם יקנה אותה יהיה אסור או שדך שאני לוקח    נכנס,

כיון שעכשיו  לאחר מותר   או נתנו מת או מכרו בהנאתה,

  אסור.אינו שלו, אבל אם מכרו לו, 

נכנס, אם מת או   שאני  בית זה אבל אם אמר קונם  
 דשויה עליה חתיכא דאיסורא.  מכרו לאחר אסור 

בנאו  אם  אפי'  אסור,  ביתך,  אמר  אם  ובנאו,  הבית  נפל  ואם 
שהוא ביתך משמע, אבל אם אמר בית זה,   במקום אחר, דכל

גודל, דאינו אותו   ובאותו  מותר, אפי' אם בנאו באותו מקום 
חייבים  ונפל,  לבני  חתנות  בית  תנו  ליורשיו  האומר  וכן  בית. 
חייבים   אין  ונפל,  זה  בית  תנו  אמר  ואם  לבנותו,  היורשים 

 לבנותו.

אסור   ואם אמר לחבירו קונם בית זה שאתה נכנס
ת, דאדם אוסר דבר שברשותו לכשיצא  להכנס לבי

אה מרשותו, כמו שמצינו שאדם שהדיר את בנו הנ 
ובמותו,   ירשנובחייו  לא  הכונה שאינו  ,  אם מת  ואין 

יורש כלל, שהרי איתא בב"ק שיתן לבניו או לאחיו, ואם אין  

בגוף   שזכה  ומבואר  ונפרעים,  באים  חובות  ובעלי  לווה,  לו, 
סים, ויתננו לבניו או לאחיו  הנכסים, אלא שאסור להנות מהנכ 

יודע מה   ואיני  נכסים אלו אסר עלי אבא  היינו שיאמר להם 
אעשה, טלו לעצמכם ועשו בהם מה שתרצו, אבל לתת ממש  
אסור מפני שנהנה בטובת הנאה, ובעלי חובות באים ונפרעים  
היינו שבי"ד מגבים להם, אבל מדעתו ודאי אסור, דלא חשיב 

שלא בפורע  אלא  ארי  דאיירי  מדעתו.    מבריח  הרא"ש  וכתב 
יש  דאל"כ  ובמותי,  בחיי  נכנס  זה שאתה  לבית  קונם  שאמר 

גם אחרי מותו.   והר"ן  לחלק דהכא לא אמר מפורש שאוסר 
  כתב שלמסקנה דהתם אין חילוק בזה. 

      איסור מודר הנאה בחילופי וגידולי
 הדבר שאסר

עצמו על  מסוימים  פירות  שאסר  אסור   אדם 
דכיון  ,  ובגידוליהן  ם הדמים אסורים,שאם מכר  בחילופיהן 

שאסר דברים מסוימים שוינהו עליה כהקדש, וחילופי וגידולי  
  הקדש אסורים. ואפי' החליפם אחר, אסור.

דכיון שזה   ן,נאסר חבירו בגידולי   ובאוסר על חבירו

בינו לחבירו.יוצא מג  ורמי בר חמא  וף האיסור אין חילוק 
בחילופיהן גם  נאסר  אם  דחילופין  מסתפק   ,

כגידולים דמו, או שלא נאסר בחילופין, דאין אדם 
דיש כאן   יכול לאסור על חבירו דבר שלא בא לעולם,

כמו שאינו יכול    ב' דברים שאינם ברשותו, חבירו והפירות,
חבירו.   על  חבירו  פירות  ודאי לאסור  להחליף  ואמנם 

ור למוכרו או להחליפו, ואם  אסור, דכל דבר שאסור בהנאה אס
בהנאה   מותרים  שהחילופין  פשיטא  הנאה  איסורי  החליף 
כוכבים  עבודת  אלא  דמיו  את  תופס  לך  דאין  לאחרים, 
ושביעית, והספק הוא היכא שאסר על חבירו והמודר החליף, 
שאין   או  שהחליף,  הנאה  מודר  בכל  חילופין  אסרו  רבנן  אם 

ל שכוונתו  עצמו  את  במדיר  אלא  גם האיסור  עצמו  אסור 
וממה שמותר המדיר לפרוע לחנוני  בחילופין, אבל אחר מותר.  

ולפועלים אין ראיה, דשם אינו מחויב לפרוע, ואין נותן אלא  
ובכלל ספק זה גם היכא שאסר את עצמו ולא    מתנה בעלמא.

אמר "אלו", אם הוא עצמו אסור מדרבנן, או שבזה מותר כיון  
ונ חילופין.   לאסור  כוונתו  ספיקא  שאין  דהוי  לקולא  קטינן 

דרבנן, ואפי' עבר והחליפם החליפין מותרים. והרמב"ם פסק 
 לחומרא.

לה  המדיר את אשתו הנאה  מ"ז: ללוות, , מותר 

דאף שהיא אסורה להנות ובעלי החוב יפרעו מן הבעל,  

מהבעל, מ"מ הוא משועבד לה, ולכן הם יכולים לגבות מהבעל,  
היכא  מ"מ  מעותיו,  הפסיד  אשה  שפרנס  שמי  לחנן  ואף 
וגובים מהבעל מדין שעבודא  שהלוה לה היא חייבת לפרוע, 

נתן.   לפרוע דרבי  למדיר  שאסור  לרבנן  שאף  הרא"ש  וכתב 
שלוות  שבשעה  הכא  שאני  המודר,  של  שלא חובו  אמרה  ה 

מבעלה.   אלא  מ"מ יפרעו  אסורים,  חילופין  אם  ואף 
לה ללוות, והר"ן פירש שהחידוש שמותר להם לגבות מותר  

להחליף, אבל הכא  דאין האיסור אלא לכתחילה    מהבעל,

כשלוותה אע"פ שהבעל מתחייב זה עדיין לא נחשב חילופין,  
והרא"ש מפרש שלכתחילה  וכשגבו מהבעל כבר אכלה. ר"ן.  

בדיעבד אסו החליף  אם  אבל  הדמים,  מן  ולהנות  להחליף  ר 
דכיון   לכתחילה,  ללוות  לה  מותר  והכא  מותרים,  הדמים 
שהאיסור הוא מדרבנן, היכא שאינו מחליף ממש, אלא שנותן 

 לה מעות לפני שקיבל תמורתם מהבעל, מותר.

המקדש בפירות ערלה אינה מקודשת, ואם מכרם  
ופין אסורים  ואף אם חיל  וקידש בדמיהם מקודשת.

יהנה מהחליפין.  כדי שלא  ולקדשה מדרבנן  לחזור  צריך  אין 
ולהרא"ש ההו"א היא שאינה מקודשת כיון דלא יהיב לה  ר"ן.  

לכתחילה  מידי.   אלא  האיסור  ונהנה  אין  עבר  אם  אבל 

 מותר בחליפי החליפין.

והיינו שההנאה תהיה  חרם    האומר לחבירו הריני עליך

היינו בגליל שסתם חרמים לבדק עליו כחרם של בדק הבית, )ו

נאסר,  הבית(, אמר   חבירו  שלא  אע"פ  מותר  הנודר  אבל 

לא. עלי  נאסר   ואתה  חרם  עלי  אתה  הרי  אמר  ואם 

הנודר, ואם אמר הריני עליך חרם ואתה עלי שניהם  
 אסורים. 

זה  מ"ח.  הנאה  שנאסרו  מותרים    שניים  מזה 

כגון הר   ,שהוא הפקר ולא שותפות  בדבר של עולי בבל
באר שבין בבל    הבית והעזרות והבור שבאמצע הדרך

גון  כ  שהם גרים בה,  ואסורים בדברים של העיר  לא"י,
שנותנים עליה    התיבהו  הרחבה והמרחץ ובית הכנסת

ר"ן.   לקרות.  ספריםס"ת  בתוכה  שנותנים  מפרש   .והרא"ש 
ולרא"ש היינו ספרים שקנאום    שקורין בהם. ר"ן.  והספרים

העיר ללמ בהם,בני  העיר   וד  טובי  ז'  למוכרם  דכיון שיכולים 
שאוסרים   כרבנן  ומתני'  כשותפין,  הוו  העיר,  אנשי  במעמד 
להנות בדבר של שותפין, )וכיון שהלכה כראב"י שמתיר, אין  

ותקנתם   הלכה כמתני', ותמוה למה הרמב"ם פסק כמתני'(,
להדיוט או  לנשיא  חלקם  שאף  ,  שיכתבו  וקמ"ל 

זה מותר, ולא אמרינן דאינו אלא  שהכותב ממשיך להשתמש ב 

וצריכים לזכות בין לנשיא בין להדיוט, ולר"י    הערמה,
לזכות א"צ  לנשיא  שטר   בכותב  לו  כשכתב  מיד  אלא 

והרא"ש כתב שתיקנו  מתנה זכה, משום דיפה כח הנשיא. ר"ן.  

קנין, בלי  הנשיא  כבודו,  שיזכה  להדיוט   משום  ובכותב 
ה גליל  שאנשי  ר"י  ואמר  לזכות,  קנטרנים  צריך  יו 

חלקיהם   כתבו  כן  ועל  מזה,  זה  הנאה  נודרים  והיו 
 לנשיא, וממילא בניהם א"צ לכתוב חלקם לנשיא.    

מודר מדבר שהמדיר נתנו  הנאת ה 
 לאחר 

מחבירו הנאה  מותר   המודר  לאכול,  מה  לו  ואין 
 למדיר לתת לאחר מתנה, והמודר מותר לאכול. 

תחילתו על  סופו  הוכיח  כוונתו   ואם  היה  שלא 
גמ מתנה  להערמה,ורה  לתת  היכא    ,אסור  אלא  והיינו 

שאמר מפורש בשעת הנדר שזו מטרתו, אבל היכא שלא אמר, 

ומעשה נמי בבית חורון שנתן   אף שהענין מוכיח מותר.
לאחר כדי שיוכל אביו לאכול בסעודה,    הבן מתנה

שהתברר נאסר   וכיון  להקדיש  ע"מ  לו  נתן  שלא 
האב, דכל מתנה שאין יכול המקבל להקדישה אינה 

 מתנה.

לא נאסר אלא כשאמר בשעת נתינה   ישנא קמא לל
אבל אם    דהוי תנאי גמור,  שנותן רק כדי שאביו יאכל,

שזו  שאמר  אע"פ  נותן,  זה  בשביל  שרק  אמר  לא 
   דכוונתו שיתן לאביו אם ירצה. ו מותר,מטרת

בתראולל אסור    ישנא  בזה  שהסעודה אף  כיון 
דאין אדם מכין סעודה לנישואי בנו מוכיחה שלכך כוונתו,  

ונותנה לאחר. ואם לא אמר בשעת נתינה אלא אח"כ, לרשב"א 
 הוי מתנה, ולרמב"ם אפי' לאחר שעה לא הוי מתנה. 

 קני ע"מ להקנות 

וכתב   ,מפני שהיה גנב  בנו הנאההמדיר את    מ"ח:

הר"ן שבאמת בסתם נדר זוכה הבן ואסור להנות מהנכסים, ובן 
הבן יורש מהבן, וכן הבן יכול להעמידם לבנו, אלא שרצה לתת 

שאם בן בנו יהיה ואמר    את כל הנכסים לבן השני הכשר,
אם יהיה    צורבא מרבנן יקנה הבן כדי שיזכה בן הבן

מרבנן קנה,לפומבדיתא    ,צורבא  ע"מ   לא  קני  דכל 
קנה,   לא  בה  להקנות  דזוכה  להחזיר  ע"מ  ממתנה  ושאני 

לשעתו ומשתמש בה, אבל כאן אין למקבל שום שימוש אלא  
  לתתו לאחר.

הוא קני ע"מ קנין סודר  קנה, שהרי    להו"א ולרב נחמן  
)ולכן    להקנות, קניינו,  כלתה  לדין  מודה  נחמן  שרב  ואף 

ה אלא בעומדת באגם(, המושך פרה לקנותה לאחר ל' לא קנ
מ"מ חשב רב נחמן דכיון דאמר סתמא כמאן דאמר מעכשיו 
הסודר.  את  לעצמו  לעכב  יכול  הקונה  שאין  הלכה  וכן  דמי. 
ולענין קני ע"מ להקנות הלכה כרב אשי שלא קנה, והרמב"ם  

 פסק שקנה. 



ש די"ל  דוחה  אשי  באמת  ורב  לזכות  בסודר  יכול 
נימא  ד  ועו  מנהג,ומה שמחזירים אינו אלא    בסודר אף אי 

כשהסודר ביד שם קונה מיד    שסודר זה קני ע"מ להקנות,

הוא, מעכשיו  קנין  דסתם  קונה   הקונה,  בירושה  אבל 
ולא היה בדעתו   ,לאחר זמן כשכבר חזר הסודר לבעלים

שיקנה קודם, כיון שאין לו בזה שום שימוש, וכשרוצה לקנות  
לא אמרינן    כבר כלתה קניינו. דעת הרשב"א שבמקנה בשטר

בגט,  או  בקידושין בשטר  וכן  קיים,  קניינו אם השטר  כלתה 
לאחר  שטר  דאין  מהני,  לא  בשטר  אפי'  שכאן  סובר  והר"ן 

   מיתה.

או   , ובמתנת בית חורון לא קנה בקני ע"מ להקנות
עליו מוכחת  דסעודתו  אדם  .  משום  דאין  שמוכח  י"מ 

קשה  נותן סעודה שהכין לבנו, ולא הוי אלא הערמה. והר"ן ה 
ולכן מפרש  הכי.  מוכח  נמי  הבן  בן  לצורך  לבן  במקנה  דא"כ 
הר"ן שבסעודה הוא רוצה שאביו יהנה ממנו, משא"כ בבן הבן 

או   אדרבה הוא רוצה שבן הבן יירש מהבן, דכך סדר נחלות.
כ דאתיא  במודר משום  אסור  ויתור  הסובר  ר"א 

מחמיר הנאה,   שר"א  רואים  מ"מ  ויתור,  אינו  שהכא  ואף 

י ע"מ  בנדרים  קני  שבממנות  אף  ולכן  ממונות,  מדיני  ותר 

בנדר.   אסור  קנה,  לא  שלא להקנות  י"ל  דמתני'  וסיפא 
לומר שאפי' לדיני  באה לרבות את המקרה של בן הבן  

קנה,   לא  והיינו שכפל ממונות  בכפילא  גורסים דשדיא  )ויש 

להקנות(.   ע"מ  קני  ואמר  אם דבריו  לרבות שאפי'  אלא 
משום שסעודתו אכל אסור,  אמר שנותן ויבוא אבא וי

 מוכחת עליו.  

 

 הנודר מן המבושל 

 מה נכלל בדבריו  , הנודר ממאכלים
ס"ג( מאריכה לבאר לשונות רבים של    –הגמרא )מ"ט  

מסוים   מאכל  מסוג  כשנדר  דבריו,  בכלל  מה  נדר, 
 או )מבושל, דגים, דבר שיש לו שם לווי, ירק, בשר, וכו'(,  

כשנודר עד    אוכשנדר מדברים מסוימים )בית, עיר, וכו'(,  
 זמן מסוים )עד הפסח, חודש, וכו'(. 

-   ובשלוק  ,מותר בצלי  הנודר מן המבושל  מ"ט. 

אכל שאינו מבושל כל צרכו )ותבשיל המבושל יותר מדאי, מ
בני אדם,   ולרא"ש אינו בכלל לר"ן הוא בכלל מבושל בלשון 

בנדרים  (מבושל ולדברי שניהם  אוסר.  יאשיה  ורבי   ,
י יאשיה הלך אחר לשון בני אדם, אלא דבאתרא דרב

לדבר  ואסמכתא  מבושל,  קרו  צלי  לבשר  אפי' 
כמשפט".   באש  הפסח  "ויבשלו  ואיתא  מדכתיב 

בירושלמי שהנודר מן המבושל מותר בתבשיל קדירה עבה. 
הולכים   יאשיה שבנדרים  רבי  בירושלמי ששיטת  איתא  עוד 
לקולא.  ולא  לחומרא  אלא  אינו  זה  אמנם  תורה,  לשון  אחר 

 ני אדם בין לקולא בין לחומרא.ולבבלי הולכים אחר לשון ב 

או שאמר קונם תבשיל   שאיני טועםאמר קונם תבשיל  

ומותר במעשה קדרה   אסור במעשה קדרה רך,  עלי,
דבר הנאכל עם    עבה, דהאי תנא קורא תבשיל לכל

ובבבל שהיו אוכלים פת עם דייסא אסורים  )הפת,  
בעבה מ"ט:(,אף  ומבושל,    .  בצלי שלוק  גם  ואסור 

בהט ואסור   דקות  גם  קטנים(  -)ריות  שהרי  דלועים 
החולים אוכלים בהם את פיתם )י"מ דדווקא דלעת 

לחולה מועילה  מזיקה  רכה  קשה  דלעת  אבל   ,
עולא   בר  ולרבא  ותוך גוף  לחולה.  מזיק  הדלועים 

עם   בפני  לאומרו  אסור  זה  ודבר  מועיל(,  הדלועים 
ולרא"ש  כדי שלא יעקרו את הפשתן בשביל כך. ר"ן.  הארץ  

ילעיגו על דברי חכמים ויאמרו שדבר זה אפי' נשים  כדי שלא  

 הדלעת מועילה, שהם תשושי כח רבנן ולרבא ל  .יודעות
יום  בכל  מתפללים  שהאידנא  רבא,  )וכדאמר 

שאדם נדון בכל יום, דלרבנן שנדון בראש כשיטת רבי יוסי  

מועילה, אין התפילה  ועל החלשים,   השנה  על החולים 
רבנן(, היינו  מזיקה(,    הדלעת  ולחולים  וחלשים 

ומותר בביצה טורמוטא )עיין נ: איך עושים אותה,  
אבל בביצה שאינה מבושלת כ"כ אסור,   ומועילה לכיבא(

 - בדלעת הרמוצהמותר  , ושכן דרך החולה לאכול בה פיתו
הטמונה לשמואל דלעת מקרקוזא, ולרב אשי דלעת  

היא ברמץ ארמית  דלעת  שהרי  הקשה  ורבינא   ,
כל והיא  המצרית,  ועם  דלעת  היונית  עם  אים 

 )נ"א. (.  הרמוצה.

 המשך הסוגיא לקמן נ"א.

 אכילת דיסא

לחם    מ"ט: לאכול  טוב  אם  הסתפק  חסדא  רב 

חיטים עם דיסא מחיטים, ולחם שעורים עם דיסא 
משעורים, או לחם חיטים עם דיסא משעורים ולחם  

רבא היה אוכל פיתו עם  שעורים עם דיסא מחיטים. ו
 מקמח קליות.   דיסא

דייסא באצבעותיו, משום שכך היא  רב הונא אכל 
 עריבה יותר.  

כדאי ללכת פרסה עבור דייסא, ולבישרא דתורא ג' 
 פרסאות. 

אין לפלוט מאכלו לפני רבו, אבל קרא ודיסא יפלוט 
 אפי' לפני שבור מלכא, משום דקשה לגוף. 

 חד אכיל דייסא באצבעתיה וחד אכיל בהוצא וכו'. 

 רבי יהודה 
מפני שאין יוצאים    מין תאניםר"ש לא אכל בלופסין  

 מבני מעיים, ור"י אכל לפי ששביעתם גם למחר. 

היו פניו צהובות לפי שאכל תרדים בלא מלח, וכ"ש  
 אם היה אוכלם במלח.  

פניו מאירות, ואף שהיה שותה יין רק בקידוש   היו
עד  מפסח  הראש  צדעי  קושר  )והיה  כוסות  ובד' 

כ"ד עצרת(,   שהיו  ומשום  פניו.  תאיר  אדם  חכמת 
בית הכסא בין ביתו לבית המדרש, והיה בודק עצמו 

 בכל אחד מהם.  

)ור"ש לקח   כדי לשבת עליו,  והיה נוטל קנקן על כתפו
 סל( דגדולה מלאכה שמכבדת את בעליה.  

יהודה גלימא  רב  לשניהם  היה  והיו   ואשתו  אחת 
מתכסים בה כל אחד כשהיה צריך, ורבי  יהודה היה 

מעיל   שעטני  ברוך  כשמתכסה  חשוב מברך  שהיה 

ופעם אחת לא הגיע לבי תעניתא, ושלח   בעיניו כמעיל,
לו רשב"ג גלימא ולא קיבל, והראה לשליח מתחת 

זהובים נס,  המחצלת הרבה  רוצה   בדרך  אלא שאינו 
 ליהנות בעוה"ז.  

 רבי עקיבא 

שבוע  נ.  עקיבא  כלבא  רבי  חתנו  את  מכל   הדיר 

נכסיו, וחיו בעניות גדולה ואמר לאשתו שאם היה 
עבורה עושה  היה  בו  יכול  שמצוייר  ירושלים    תכשיט 

ל ונדמה  אליהו  ובא  עבור  מזהב,  תבן  וביקש  אדם 
כדי שיראו שיש עניים גדולים יותר   אשתו היולדת,

ללמוד  רחל  אותו  ושלחה  תבן,  אפי'  להם  שאין 
ה, ולמד י"ב שנה מר"א ורבי יהושע, ואחר י"ב תור

אומרת  שאשתו  הדלת  מאחורי  ושמע  חזר  שנה 
שילמד עוד י"ב שנה, וחזר ללמוד עוד י"ב שנה, ובא 
לביתו עם כ"ד אלף זוגות תלמידים, וכשבאה לקבל  
את פניו אמר לתלמידיו "שלי ושלכם שלה", והתיר  

חים  וכתב הר"ן שאף שאין פות .  לכלבא שבוע את נדרו

ושכיח  סופר,  דעת שיעשה  על  ר"ע  נשאה  י"ל שהרי  בנולד, 
  טובא שילמד פרק אחד או הלכה אחת.

ב' מצא    . א' מכלבא שבוע.נתעשר מששה דברים
זהב. דינרי  קנה מספנים תיבה ג'    איל ספינה מלא 

י של  ספינה  של  ממון  בה  ד'  והיה  שמעאלי. 
ואמא  יתמטרונמה מעות  ממנה  שהקב"ה  שלווה  והים  ר 

וכו'.    יםערב  הקיסר  בת  בלב  שטות  רוח  נכנסה  ה'  עליו, 
 שבאה להכשילו בעבירה, ורקמאשתו של טורנוסרופוס  

על האי שופרא דבלי בעפרא,   ובכה  על שבאה מטיפה סרוחה,
.  ושחק לפי שצפה ברוח הקודש שעתידה להתגייר ולהנשא לו

שלום  '  ו בר  את מקטיעא  יהרוג  שלא  לקיסר  שאמר 

יסר, אבל נשלח למות בבית מלא עפר,  היהודים והסכים הק
   ומל עצמו, ונתן נכסיו לר"ע וחביריו.

רב גמדא נתן ד' זוזי לספנים שיקנו לו משהו, ולא   נ:

מצאו וקנו לו קוף, וברח ונכנס לחור ומצאוהו שם 
גמדא   לרב  הכל  ונתנו  מרגליות,  על  ממידת  רובץ 

   חסידות.

תורה  חנניה  בן  יהושע  לרבי  קיסר  בת  אמרה 
אביך  מפוא מבית  למדי  לה  אמר  מכוער,  בכלי  רה 

לא היו נאים  במה מניחים יין וכו', ואלו השפירין אם  
דה אשה על שזילזלה יהוו גמירין טפי. רב יהודה נ
 במראהו של שמואל, ומתה. 

פועל שהיה עושה בכלופסין )תאנים שעושים מהם 
דאין לפועל לאכול אלא    תבשיל( לא יאכל בבנות שבע

 בבנות שבע לא יאכל בכלופסין.   מאותו מין ממש,

 רבי 
כשראה איך מכינים אלף מיני תבשילי תאנים, אמר  

ט נשינו  אמרו  לא אבותינו  בעינינו  אפי'  אנו  ובה, 
 ותמה איך הם בקיאים בכ"כ הרבה מיני תענוג. ראינו 

די ריבוא  אלפי  כ"ד  בנו  בחתונת  ולא הוציא  נרים, 
הזמין את בר קפרא, ואמר בר קפרא שאם לעוברי  

צונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה, והזמינו, ר
 ואמר אם לעושי רצונו בעוה"ז כך, בעוה"ב עאכ"ו.

ואמר   לעולם,  באה  פורענות  היתה  מחייך  כשהיה 
 לבר קפרא שלא יבדחו וכו'. 

קפרא  נ"א.  בר  אמר  ברבי  ר"ש  לרבי    בחתונת 

ירקוד לפניו לו מאי תועבה רק אם  ורקד   ,שיפרש 
, ... תבל הוא מאשה לזכר  ופירש לו "תועה אתה בה"

זו מה היא, בן אלעשה   –וכי תבלין יש בה, זימה    –
חתנו של רבי לא יכל לסבול מה שהיה ויצא, והיה 
תספורת  ללמוד  מעותיו  ופיזר  עשיר  אלעשה  בן 

 ה.כה"ג, ראשו של זה בצד עיקרו של ז

 מה נכלל בדבריו הנודר ממאכלים, 
קדרה ממעשה  ממעשה   הנודר  אלא  אסור  אינו 

וטסני  רתחתא   כגון חילקא טרגין  ומבושל הרבה,  המורתח 

 סולת ואורז זריד וערסן.

אסור בכל הנעשה בקדרה,   לקדרה  הנודר מן היורד 
 בתבשיל שיורד אחרי הקדרה לאילפס.   ואסור אף

 מותר ביורד לקדרה  הנודר מן היורד לאילפסאבל  
אע"פ שהוא ירד לקדירה כדי שירד לאילפס, מ"מ כיון שעדיין  

ירד לאילפס מותר. והרא"ש מפרש שאין דרך לתת את   לא 
כי  מותר,  לאילפס  ירד  שאפי'  וי"מ  באילפס,  לקדירה  היורד 

 היורד לאילפס משמע שתחילת ירידתו לאילפס. 

בקדרה הנעשה  מן  עשיה  מש  הנודר  גמר  מותר מע 

מותר   והנודר מן הנעשה באילפסבנעשה באילפס,  
בקדרה שאח"כ   בנעשה  אע"פ  בקדירה,  עשייתו  שגמר 

ר"ן.   לאילפס.  לאילפס  הורידוהו  שירד  אע"פ  כתב  והרא"ש 
 בתחילה. 



דסתם    אינו אסור אלא בפת  תנורהנודר מן היורד ל

ואם נדר מכל מעשה תנור אסור   מעשה תנור הוא פת,
 שים בתנור.בכל הנע

הנודר מן הכבוש   -כבוש שלוק צלי מליח   נ"א:

מן השלוק   דסתם כבוש היינו ירק,  אסור רק בירק כבוש
אינו אסור  הצלי  מן  בבשר שלוק,  אסור אלא  אינו 
בדג  אלא  אסור  אינו  המליח  מן  צלוי,  בבשר  אלא 
בכל   אסור  טועם  שאני  כבוש  אמר  ואם  מליח. 

י"מ שהחילוק הוא    הכבושים, וכן בשלוק צלוי ומליח.

אם אמר בה' הידיעה או לא, ואין נ"מ אם אמר שאני טועם או  
וכן פירש ם אמר שאני טועם או לא,  לא. וי"מ שהחילוק הוא א

הגמ'    דמליח לשעה נחשב מליח.   ואיתא בירושלמיהרא"ש.  
הדין  מסתפקת דשל  מה  דכבוש  דאמר  וק היכא 

תיבעי.   לא.  או  בכל  אסור  ונקטינן  דצלי דמליח אם 

 לחומרא.

האומר דג שאני טועם אסור בגדולים ומותר   -דגים
וא  בקטנים עצמו,  בפני  שנמכר  גדול,  משמע  יתא  דדג 

בירושלמי שפחות מליטרא נחשב קטן, ומיהו הכל לפי אותו  

אסור בקטנים ומותר בגדולים )בלישנא   -דגה    מקום.
גדולים,דגה  דקרא   גם  אשר   כולל  "והדגה  דכתיב 

  שהרי המים נהפכו לדם,ביאור מתה" ומתו גם הגדולים  
אולם בנדרים הולכים אחר לשון בני אדם(, דג דגים  

דדג משמע גדול,   ולים וקטניםאסור בגד  -או דג דגה

ודגים משמע קטנים, וקמ"ל שלא אומרים שחזר בו, וכן אסור 

בטרית  ב  ומותר  ומבושלים,  חיים  ותפלים,  מלוחים 
עוד מפרש דג גדול טרוף דק דק, דדג משמע שלם,    טרופה

עצמה.  ה בפני  שם  לה  יש  טרופה  שטרית  כתב  כ"ש  ו רא"ש 

דגים,    בציר  שמותר כרעי  בו  ומעורבים  מהם  היוצא  שומן 

בלבד.   דג  של  שמנו  שהוא  במוריס  שמותר  הרא"ש  וכ"ש 
מפרש שדעה זו חולקת וסוברת שדג או דגים משמע בין גדול  

הרבה דגים קטנים מלוחים,   . ואם נדר מן הצחנהבין קטן

אסור גם בטרית טרופה, ומותר בציר    וחלקם טרופים,
חתי  ובמוריס בהם  דג  לפי שאין  הדגכות  ממשות  , מעיקר 

והר"ן    ואם נדר מטרית טרופה אסור גם בציר ומוריס,

ומותר   שבה  בטרופים  אסור  צחנה  ולענין  שמותר,  גורס 

  הגמ' מסתפקת מה הדין בנדר מציחין   בשלימים שבה.
נקראים צחנה מפני   כבושים  )דדגים  ומוריס  בציר  נאסר  אם 

, ומוריס( או לא  הציר שריחו נודף, וי"ל שבציחין בא לרבות ציר
 תיבעי. 

מים היוצאים מן  -הנודר מן החלב מותר בקום    -חלב 

רת דיבור  ורבי יוסי אוסר, וכל אחד דיבר לפי צו ,  החלב 
אנשי מקומו, דבאתריה דרבי יוסי היו קורים לקומא 

וכל ששם אביו עליו אסור, אבל באתרייהו  קומא דחלבא  

קומא לו  קורים  היו  הדרבנן  יוסי  לרבי  כן  )ועל  נודר , 
ולת"ק אסורמ דבאתרייהו    עדשים מותר באשישים, 

. אי נמי לרבנן הפסולת דרבנן היו קורים לו אשישים דעדשים 

לא  יוסי  ולרבי  העיקר  שם  על  הקום   .(נקרא  מן  והנודר 
ומשמע שרבי יוסי מודה בזה, ובברייתא משמע   מותר בחלב

דפליג, והטעם מפני שכיון שלקומא היו קורין קומא דחלבא, 

. ובברייתא איתא שהנודר מחלב  הוו קום וחלב דבר אחד
 מותר בגבינה. 

אבא שאול אומר הנודר מן הגבינה אסור בין    -גבינה
בין בתפלה ר"ן.   במלוחה  הגבינות מלוחות.  אע"פ שרוב 

שבגבינה למיוחדת  רק  שכוונתו  אמרינן  רא"ש.ולא   . 
 ובברייתא איתא דמותר בחלב. 

 ובקיפה  ,רוטבהנודר מן הבשר מותר ב  -בשר  נ"ב. 

ורבי יהודה אוסר, ואמר ר"י    בשר דק שבשולי הקדירה,
שר"ט אסר גם ביצים שהתבשלו עם הבשר, ואמרו 

, דכל הנודר לו חכמים שהיינו כשאמר בשר זה עלי
גם  אסור  שויא אנפשיה חתיכא דאיסורא, ו מדבר מסוים  

וכגון    אם יש בו בנותן טעם  בדבר אחר,  נתערבאם  

  שאין שישים כנגדו.

  - ביטול מין במינו בנותן טעם בדבר שיש לו מתירים

הר"ן מביא ראשונים שסוברים שאף שנדר הוא דבר שיש לו 
לו  שיש  ודבר  הנדר,  על  להישאל  שמצוה  משום  מתירין 
מתירים אפי' באלף לא בטיל, מ"מ זה אינו אלא בנתערב מין  

בשאינו מין  בנתערב  אבל  לו   במינו,  שיש  בדבר  אפי'  מינו 
מתירים אם אין בו בנותן טעם מותר. והביאו ראיה לדבריהם  
מטבל ומעשר שני הקדש וחדש שמבואר שבמין בשאינו  מינו  

 בטל בנותן טעם.  

אמנם שיטת הרי"ף שדבר שיש לו מתירין אפי' במין בשאינו  
מינו אפי' באלף לא בטל )ולכן פת שאפאה עם הצלי בתנור 

לאוכל שהגמ' אסור  מה  על  סמך  שהרי"ף  ויתכן  בכותח(,  ה 
בביצה אומרת שמים ומלח אינם בטלים לגבי העיסה )לענין  
כתבו  אך  נשים(,  שתי  של  כשהם  אמה  אלפים  תחום 
הראשונים שאין משם ראיה, דמים ומלח כיון שהם הכרחיים  

 לעיסה נחשבים כמין במינו.  

קו ר"י  והר"ן מבאר את דברי הרי"ף בב' אופנים: א' הנה נחל
וחכמים אם מין במינו בטל בנותן טעם או שאפי' באלף אינו  
ברוב,   בטל  המיעוט  אין  במינו  שמין  הוא  דר"י  וטעמא  בטל, 
הרוב,   את  ומחזק  מעמיד  הוא  הרי  הרוב  כמו  שהוא  דכיון 
התר  וזה  איסור  שזה  מהרוב  שונה  שהמיעוט  כיון  ולחכמים 

מ לו  שיש  דבר  אמנם  מינו.  בשאינו  כמין  הוי  תירין ממילא 
מודים בו חכמים לר"י, דכיון ששייך בו התר, א"כ אינו שונה  
כשכבר   זה  כל  אמנם  מינו,  בשאינו  למין  להחשיבו  מההתר 
עכשיו שייך בו התר, )כפת שאפאה עם הצלי שיכול עכשיו 
למקום   לקחת  שיכול  ומלח  מים  או  חלבי,  עם  לא  לאוכלה 

אחר שרגלי שתיהן מהלכות בו(, אבל דבר שאינו ניתר אלא ל 
הוא   שעכשיו  דכיון  טעם,  בנותן  בטל  נדרים(  וכו',  )טבל  זמן 

 אסור הוי כמין בשאינו מינו.  

שלא  החמירו  מותר  להיות  שעתיד  שדבר  הר"ן  מתרץ  עוד 
יתבטל במינו, ולכן אם כבר עכשיו שייך בו התר החמירו יותר 
)ובפת שאפאה עם הצלי, יש  שלא יתבטל גם בשאינו מינו, 

ש לא  דשם  נוסף,  החמירו  טעם  ולכן  במינו,  מין  ביטול  ייך 
בשאינו מינו. ובחתיכה של חטאת שנתערבה במאה חתיכות 
שלישראל  כיון  לכהן,  מותר  הכל  שעכשיו  אע"פ  חולין,  של 

  לעולם אסור, אין התירו של כהן סיבה לאסור לישראל(.  

מותר  הקיפה  מן  בקיפה,  מותר  הרוטב  מן  הנודר 
 ברוטב. 

תבשיל שיש בו טעם יין  בהנודר מן היין מותר    נ"ב:

ין שאני טועם אם יש י  אבל אם אמר  כיון שאינו בעין,
 שהרי הוא טועם טעם יין.בו בנותן טעם אסור 

 - היוצא מן הפירות

ב מותר  הענבים  מן  מותר הנודר  הזיתים  מן  יין, 
זיתים וענבים אלו אסור ואם אסר על עצמו    בשמן.

זיתים  הגמ' מסתפקת מה הדין אם אמר    ביין ושמן.
שאינ  לא וענבים  או  ושמן,  ביין  מותר  אם  טועם,  י 

אכילה   כל  משמע  טועם  ושאני  אוכל  שאני  שלשון  משום 
וטעימה הבאה מהם. ולפירוש זה אין חילוק בין נדר לשבועה. 
וי"מ שהספק הוא משום דכיון שהאריך בלשונו דעתו גם על  
לומר קונם פירות  יכול  היה  )ובשאני אוכל  מה שיוצא מהם, 

ילה עלי, ולפי זה בשבועה שאינו יכול לומר לשון זה שהוא  באכ
 ונקטינן לחומרא.  לשון נדר לא נאסר ביוצא מהם(.

האומר קונם פירות האלו עלי, קונם הם לפי, אסור 
וגידוליהן,   כהקדשבחילופין  דשוינהו  אמר ,  כיון  ואם 

מותר  טועם  שאיני  אוכל  שאיני  אלו  פירות  קונם 
וגידוליהן,    ,וגידוליהןבחילופיהן   חילופיהן  במשמע  דאין 

 כיון שלא טועם מהם כלל. 

מותר בדבש תמרים,    לת"ק  הנודר מן התמרים  נ"ג. 

הסתווניותוכן   מן  מתבשלים    הנודר  שאינם  ענבים 

החורף, בימי  סתווניות,  ועומדים  בחומץ  )ואף    מותר 

דאיתא לעיל שבמקום שהקום נקרא קומא דחלבא, הנודר מן  
אסור ועוד   החלב  צורתו,  שנשתנה  הכא  שאני  לכו"ע,  בקום 

דהתם קורים לו קומא דחלבא מפני שעדיין תורת חלב עליו, 
אחר(.  מדבש  להבדילו  כדי  תמרים  דבש  לו  קורים   וכאן 

כגון דבש תמרים וחומץ    ולריב"ב אם שם תולדתו כשמו 

דרך   אסור  סתווניות אין  אם  ואפי'  ממנו,  ביוצא  בין  בו  בין 

, ולחכמים ולרשב"ג הנודר וצא ממנולאכול אלא את הי 
דרך   שאין  עצמם  בסתווניות  מותר  מסתווניות 
שדרך  בדבר  אבל  מהם,  ביוצא  ואסור  לאוכלם, 

היוצא ממנו, וגם את  גם אותו  כגון תמרים    לאכול 
ודבש תמרים, בין נדר בו בין נדר ביוצא ממנו, אסור 

 .  בין בו בין ביוצא ממנו

 - דבר שיש לו שם לווי

  י ידכיון שיש לו שם לווהנודר מן היין מותר ביין תפוחים  

 אינו נקרא יין סתם. 

הנודר מן השמן מותר בשמן שומשמין, ובברייתא 
זית   רץ ישראלאיתא דבא   שאין משתמשים אלא בשמן 

ו זית,  בשמן  ואסור  שומשמין  בשמן  בבל  במותר 
ובמקום  זית,  בשמן  ומותר  שומשמין  בשמן  אסור 

אס בשניהם  ואע"פ שמשתמשים  בשניהם,  ור 
  שהרוב משתמשים רק באחד אסור בשניהם, דספק 

 לחומרא.  שמא גם לאלו נתכוון

 הנודר מן הדבש מותר בדבש תמרים. 

 הנודר מן החומץ מותר בחומץ סתווניות.

בקפלוטות   מותר  הכרישין  מן  בכלל הנודר  שאינם 

 כרישין.

מותר בירקות אסור בירקות הגינה והנודר מן הירק  
ירק הוא ירק גינה, דירק השדה יש לו שם לוואי  דסתם    השדה

)והוא דבר אחר, אבל יין מבושל אע"פ שיש לו שם לוואי כיון 

האיסור( בכלל  הוא  אחר  דבר  איתא  שאינו  ובברייתא   ,
בירקות  ומותר  השדה  בירקות  אסור  שבשביעית 

דכיון שאין זורעים בשביעית ודאי התכוין לירק השדה    הגינה

מאיליו ולרביהעולה  במקום   ,  גמליאל  בן  חנניה 
בשניהם אסור  מחו"ל  ירקות  מקום    שמביאים  דהוי 

בשניהם   שניהםשמשתמשים  על  שאין    ,ודעתו  וי"א 
הנדבק בו, דגוש ארץ    מביאים ירקות מחו"ל משום גוש

 מדרבנן.העמים טמא 

באספרגוס  נ"ג: אסור  הכרוב  מן  מין    הנודר  שהוא 

דשאר כרובים אינם  , מן האספרגוס מותר בכרוב  כרוב 

 קרוים אספרגוס. 

במקפה אסור  הגריסין  מן  של  –  הנודר  עבה  תבשיל 

ורבי יוסי מתיר  ,  גריסים, כיון שהוא נקרא מקפה של גריסים
הנודר מן המקפה משום שבמקומו היה נקרא מקפה סתם,  

  ולא אמרינן שכוונתו לדבר הראוי למקפה.מותר בגריסים  

 קמ"ל דלא דמי לשום.  ולרבנן

בשום אסור  המקפה  מן  דבר   הנודר  כל  כולל  דמקפה 

ועבה, יוסי  קפוי  מותר   ורבי  השום  מן  הנודר  מתיר, 
 במקפה.

 ,פסולת עדשים-  הנודר מן העדשים אסור באשישים
 ורבי יוסי מתיר, הנודר מן האשישים מותר בעדשים. 

בין בקמח  אסור  טועם  חיטים שאני  חיטה  האומר 
אי נמי  דהפת נקראת פת חיטה כיון שהיא גוף אחד,    בין בפת

האומר גריס    ,מיתור לשונו שהזכיר שניהם נאסר בשניהם
מבושלים,   בין  חיים  בין  אסור  טועם  גריסים שאני 
לכוס  לר"י  מותר  טועם  שאני  חיטה  גריס  האומר 

, ולרשב"ג כיון שאין כוססים אחת אחת בפני עצמה  חיים 
קמא( אתנא  פליג  חיט  )לא  שאני האומר  גריס  או  ה 

טועם אסור לאפות ומותר לכוס, ואם אמר חיטים  
לאפות  ומותר  לכוס  אסור  טועם  שאני  גריסים   או 

ואם אמר    ,דחיטים משמע כמה חיטים, ופת הוא דבר אחד
חיטה חיטים או גריס גריסים שאני טועם אסור בין  

 לאפות בין לכוס.



 

 הנודר מן הירק 
 

 בדבריו ר ממאכלים, מה נכלל הנוד
לבאר דין הנודר ממאכלים שונים, מה    הגמרא ממשיכה

   בכלל הנדר.

ירק אלא    דאינם   מותר בדלועין  הנודר מן הירק  נ"ד. 

נאכל כמות שהוא חי, משא"כ דלועים. פרי, וי"מ דסתם ירק  
שדבר שהשליח נמלך עליו הוא בכלל הנדר, מ"מ    )ואף לר"ע

האדמה. בפרי  מותר  וכן  נינהו(.  ירק  לאו  נדר   דלועים  ואם 
שבא ירק  מיתור הלשון  , י"ל שבא לרבות  ירקי קדירהמ

את בקדירה    להטעים  ובצלים,  הנאכל  שומים  ולכן  כגון 
  , המתבשל בקדרה ירק  מ  ואם נדר מותר בדלועים.  

  מותר בדלועין  י בשר(,)והיינו רשב"ג להלן גב  לרבנן
ואומר שלא  חוזר  ירק  לקנות  שהרי השולח שליח 

ולר"ע  ואינו קונה דלועים בלי להמלך,  מצא אלא דלועים  
, דס"ל שכל דבר שהשליח נמלך עליו  אסור בדלועין

קיטנית. על  נמלך  אינו  שהרי  הדבר,  בכלל   הוא 
הדלועים   על  לוקה  שאינו  ר"ע  שאינם  דומודה  כיון 

אלא   דבריו  האיסור,  בכלל  בלשון  שהוסיף  אינם  מחמת 

דכל שהוא    ואסור בפול המצרי לחאסורים אלא מספק.  

 והלכה כר"ע.  ומותר ביבש. ,לכו"עלח הוא בכלל ירק  

וי"מ שירק היינו דבר הנאכל כמות שהוא חי, ולכן הנודר מן  
אע"פ   שמתבשל  מה  בכל  ומותר  בדלועים,  מותר  הירק 

מתבשל בקדירה י"ל  שלפעמים נאכל חי. ואף הנודר מירק ה
שכוונתו לירק הנאכל חי בקדירה כשומים וחזרת, ואסור אף 
נאכל  שאינו  בדבר  אבל  ומבושלים,  חיים  שנאכלים  בדברים 
המתבשל  מירק  הנודר  אבל  מותר.  כדלועים  מבושל  אלא 

 בקדירה אסור אף בדבר שאינו נאכל בלא בישול כדלועים.

שמעל  בעה"ב   - שליח  שליחותו  שעשה  שליח 
דאע"ג שאין שליח לדבר עבירה, שאני מעילה דילפינן    מעל,

מתרומה, חטא  שליחותו  חטא  עשה  לא  בעה"ב   ואם 
קעביד,מעל   דנפשיה  בעה"ב ואם    דאדעתיה  לו  אמר 

, לרב  שיתן לאורחים בשר ונתן להם כבד או להיפך
דכל מידי דמימליך שליח הוא  חסדא לר"ע מעל המשלח  

מודה שר"ע  )ואף  המין,  אותו  דווקא    בכלל  זה  לוקה,  שאינו 
בדבר שצריך רבוי לשון, אבל כאן כבד בכלל בשר בלא תוספת 

, ולאביי כיון שמודה ר"ע ולרבנן מעל השליח  בלשון(,
דסמך  יך להמלך בבעה"ב ממילא השליח מעל  שצר

והסכים רבא עם דברי    בעה"ב שלא יתן כבד בלי להמלך,
 אביי. 

קר  ב -   אסור בכל מיני בשר  הנודר מן הבשר  נ"ד:

ואסור בראש וברגלים ובקנה ובכבד ובלב   ,צאן וחיה
ההבדל שר דגים, וחגבים. וובעופות, אבל מותר בב

הנדר,    בין דגים לעופות הוא באופן שהקיז דם לפני 

ואינו מתכוין לאסור דבר שבלאו הכי אינו אוכל מפני שהוא  

לו בשר מזיק  ואכל  מהכתפיים  דם  שהמקיז  שאף   ,
עוף זה מזיק לו, )וכן מזיק לו בשר מליח וחלב וגבינה 

מ"מ   ושחליים(,  ע"י וביצים  לו  ראויים  העופות 
ר"ן.    שליקה מזיק)מרובה.  זה  בצלוי  שרק  כתב   . (והרא"ש 

לו,  ראויים  אינם  דגים  אבל  מהם,  לידור  וכוונתו 
העיניים   לו  שכואבות  במי  איירי  והדגים  ולאביי 

ואמנ לעינים  אוכלא  קשים  בסוף  סוף  ם  היינו  )לר"ן 

הכאב החולי,   כשפסק  היינו  הדגים    (ולרא"ש  מועילים 
אלו,   לעיניים דברים  על  נמלך  לא  שהשליח  במקום  אמנם 

אסור  מליח  ובשר  מקום.  בכל  עופות  אסר  והרמב"ם  מותר, 
אפי' ביומא דהקזה, כיון שהוא בשר ממש ואין השליח נמלך  

   בים מותרים בכל מקום.עליו. וחג

 

 

ומותר  בשר  מיני  בכל  אלא  אסור  אינו  ולרשב"ג 
וכו', אינו    בראש  עליה  שליח  דמימליך  מידי  דכל 
הנדר, אינם    בכלל  אומר שקרביים  רשב"ג  היה  וכן 

ותם לאכילה כבשר לאו בר איניש בשר ומי שקונה א
   .הוא, אלא הדיוט

בכל   והלכה כר"ע ודלא כרשב"ג, ולכן הנודר מן הבשר אסור
ולא  דם  הקיז  לא  אם  בדגים  אסור  וכן  ובעופות,  בשר  מיני 
אלא   בדגים  מותר  אינו  דם  הקיז  ואם  העיניים,  לו  כואבות 
כשאסר על עצמו רק באותו יום, אבל אם אסר עצמו לשמונה  
ימים ויותר דגים בכלל, כיון שאסרם בשביל שאר הימים, אבל 

יודע מתי    אם כואבות לו העיניים, דעת הרשב"א שכיון שאינו
אין   ולר"ן  בכלל,  דגים  אין  יום  לל'  עצמו  באוסר  אף  יתרפא, 

 מותר אלא בנדר לזמן שודאי יהיה לו כאב עיניים.  

הדגן  נ"ה.  מן  אלא    הנודר  אסור  אינו  לחכמים 

ו  בחמשת אסור  המינים,  דמידגן, לר"מ  דבר  בכל 
משמע   דדגן  יבש ומותר בלח,  פול המצריואסור ב

, ואסור אף במיני קטניות  כרי–כל דבר שעושים בו דיגון  

כרי מהם  )והא   ,שעושים  וירק,  אילן  בפירות  ומותר 
)שלא היו זריזים להפריש תרומות  דכתיב "וכפרוץ הדבר  

המקדש,  לבית  אותם  שיביאו  חזקיה  ותיקן  ומעשרות, 

התקנה דגן   (-וכשנתחזקה  ראשית  ישראל  בני  הרבו 
ת וכל  ויצהר  לרוב"  תירוש  שדה  מידי  בואת  כל  ואי 

דגן מה מרבה הכתוב ב"תבואת השדה",   בכלל  צ"ל  דמידגן 
שאינם בכלל דגן  שבא הכתוב לרבות פירות אילן וירק  

שו  (.אלא תבואת השדה איתא  )נ"ה:(  מותר בברייתא 
כרי,  באורז ממנו  עושים  הנחלקת –  וחילקא  דאין  חיטה 

יטה  ח–   וטיסני  חיטה הנחלקת לשלש,-  וטרגיס  לשתים,

לארבע. שנחלקה,    הנחלקת  לפני  בחיטה  אסור  שהיה  ואף 
 עכשיו אינם בכלל דגן.  

התבואה מן  אלא    הנודר  אסור  אינו  לר"מ  אף 
מינים, וקמ"ל שלא אומרים דתבואה כל  בחמשת ה

ואמנם   משמע.  הנזכרת  השדה תבואת  "מילי   "
לשון אמנם    דבר הגדל בשדה.כולל כל    בפסוק הנ"ל,

דעללתא    כולל כל דבר  תרגום של תבואהאף שזה  עללתא  

בירושת בנו של   וכדמצינו  הוא לשון ביאה והכנסה ושבח,
שציו שמואל  פניא  מר  דנהר  מעללתא  לתת  ה 
אמנם שכר בתים ושכר ספינות   שנותנים מכל דבר,

עללתא   בכלל  הם  אם  ספק  הם  יש  שלפעמים  כיון 

איפשטא,  ולא  הפחת.  בהם  ניכר  אין  ומאידך  בזול,  נשכרים 
מילא אינו גובה מהם, דיד בעל השטר על התחתונה, אבל ומ

)והקפיד רב יוסף על ששאלו   בנדרים נקטינן לחומרא.
יין, ואמר לו רב   רבא דבר שידע, ובא רבא ומזג לו 
וממדבר  הפסוק  לו  שיפרש  עד  ישב  שלא  יוסף 

ופירש   ונתכוין להזהירו שיהיה שפל רוח ביותר,  מתנה וכו',
ללמד    דבר שהוא מופקררבא שע"י שעושה עצמו כמ

תורה ניתנת לו במתנה, ונחלו קל, ועולה   ,לכל  תורתו
ואם   משפילו,  הקב"ה  עצמו  הגביה  ואם  לגדולה, 

 חוזר בו הקב"ה מגביהו(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

השנה   נ"ה: מפירות  מ  הנודר  פירותאסור    כל 

ובביצים  ,  השנה ובחלב  ובטלאים  בגדיים  ומותר 
  עלי אסור בכולם  גידולי שנהובגוזלות, ואם אמר  

והיינו בנדר לזמן שהוא יכול לעמוד בו, אבל הנודר לעולם אינו  

אסור בכל פירות   מפירות הארץואם נדר    .נדר כלל
ומותר בכמהין ופטריות,   פרי העץ ופרי האדמה,  הארץ

מהין ופטריות, ואף  ואם נדר מגידולי קרקע אסור בכ
האדמה  ולא  וזמית(  מלח  )כמו  שהכל    שברכתם 

קרקע גידולי  שאינם  ש,  ומבואר  מתרבים  צ"ל  הם 
יונקים   לא  אך  יניקתםמהאדמה  אלא   עיקר  ממנה 

והרא"ש כתב שהם  ולכן מברכים עליהם שהכל. ר"ן.    מהאויר

    גדלים מלחלוחית הארץ אע"פ שאינם נוגעים בקרקע.

מן   שבנדרים  התירושהנודר  שלמ"ד  איתא  בירושלמי   ,
הולכים אחר לשון בני אדם, אסור בכל מיני מתיקה ומותר ביין, 
ובלשון תורה תירוש זה יין. והמדברים בלשון לעז, אם נדר מן  

 התירוש בלשון הקודש, אסור ביין ומותר בכל מיני מתיקה.

אינו אסור אלא בה' מינים, ואם אמר כל הזן    הנודר מן המזון
 עלי אסור בכל דבר חוץ ממים ומלח. 

 מה בכלל הנדר  הנודר מדברים מסוימים,
שנתבאר )מ"ט    לאחר  המודר   – בארוכה  דין  נ"ה( 

ממאכלים מסוימים מה בכלל דבריו, מבארת הגמרא דין 
  הנודר מדברים נוספים מה בכלל דבריו.

הכסות מן  ובחמילה  הנודר  וביריעה  בשק   מותר 
כסות, נקראים  בפונדא  שאינם  חלול, –  ואסור   אזור 

עור(,  ובסקרוטיא  ,ובפסקיא  , ובקטבליא  )חלוק 
ומותר כובע.  בו  ,מכנסיםבו  ,פליניאבו  ,אנפילאבו

ואינו שק ממש    לצאת בשבת מפני הגשמים בשק עבה

ובחמילה,  ,ובסגוס עבה  אלא כעין שק, וה"ה    וביריעה 

גשמים, בלא  בהם  לצאת  או   שמותר  בתיבה  לא  אבל 
במחצלת או  משאוי,  בקופה  דרך  וכל   דהוי  והרועים 
 אדם יוצאים בשקים.

 אמר  -מתי אסור בלבישה או בכיסוי או בטעינה
צמר בגיזי  להתכסות  מותר  עלי  עולה  צמר    קונם 

לבישה רק  אלא  לאסור  במשמע  ר"ן.  דאינו  כתב .  והרא"ש 

ואם אמר קונם פשתן עולה   .ן אלא לבגדי צמרי שלא נתכו
אומר   בי יהודהעלי מותר להתכסות באניצי פשתן. ר

פשתן   או  צמר  טען  שאם  הנודר  לפי  והצר  הכל 
והיה ריחו קשה ואז    ,והזיעשהמלבוש היה צר ונצטער בו,  

נדר מותר להתכסות ואסור להפשילו לאחוריו, ואם  
היה לובשו והיה צר עליו ונדר אסור ללבוש ומותר 
לטעון, ואם היה טעון בו והזיע ונדר, מותר ללבוש 

והיכא דליכא הוכחה כלל, לתנא דמתני' ר"י ר לטעון,  ואסו

לא טעינה, ולתנא דברייתא ר"י אוסר מודה שמשמע לבישה ו
דמתני'   כתנא  לן  וקיימא  הוכחה,  דליכא  היכא  טעינה  גם 
דבסתמא משמע רק לבישה, ואם נדר מתוך שהיה טעון אסור 

 רק בטעינה, והרמב"ם חולק. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 


