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    """"ֶׁשָּנְדרּוֶׁשָּנְדרּוֶׁשָּנְדרּוֶׁשָּנְדרּו    ַהׁשּּוָּתִפיןַהׁשּּוָּתִפיןַהׁשּּוָּתִפיןַהׁשּּוָּתִפין""""    ––––' ' ' ' ההההפרק פרק פרק פרק     נדריםנדריםנדריםנדריםסכת סכת סכת סכת ממממ
            מו, במו, במו, במו, ב    ––––    מה, במה, במה, במה, ב .1

ָנה  מה,ב    ִמׁשְ

ִפין ּותָּ ְדרוּ  ַהׁשּ ּנָ ה ֶזה ֲהָנָאה ׁשֶ    :ִמּזֶ
ֵנס ֲאסּוִרין   . ֶלָחֵצר ִליּכָ

י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ ּבֶ
ּלוֹ  ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ֶזה   , ׁשֶ

ּלוֹ  ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ְוֶזה  .  ׁשֶ
ֵניֶהם   מו,א ל ְוַתּנּור ֵריַחִים ְלַהֲעִמיד ֲאסּוִרים ּוׁשְ ְרְנגֹוִלים ּוְלַגּדֵ   . תַּ

  

ר ֵמֶהם ֶאָחד ָהָיה    :ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה מּוּדָ
ֵנס לֹא   . ֶלָחֵצר ִיּכָ
י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ ּבֶ

י ְלתֹוךְ : לוֹ  לֹוַמר הּוא ָיכֹול ּלִ ךָ  ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ְוֵאיִני, ִנְכָנס ֲאִני ׁשֶ ּלְ   . ׁשֶ
  

  . ֶחְלקוֹ  ֶאת ִלְמּכֹור ַהּנֹוֵדר ֶאת ֹוִפיןְוכ
  

ּוק ִמן ֶאָחד ָהָיה ר ַהׁשּ ֶאָחד מּוּדָ    :ֲהָנָאה ֵמֶהם ּבְ
ֵנס לֹא   . ֶלָחֵצר ִיּכָ
י ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   : אֹוֵמר בַיֲעקֹ ּבֶ

ל ְלתֹוךְ : לוֹ  לֹוַמר ָיכֹול ךָ  ְלתֹוךְ  ִנְכָנס ְוֵאיִני, ְכָנסנִ  ֲאִני ֲחֵביְרךָ  ׁשֶ ּלְ   . ׁשֶ
  

ר ית ,ֶמְרָחץ לוֹ  ְוֵיׁש  ,ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ ד ּבֵ ִרין ַהּבַ ּכָ ִעיר מּוׂשְ   , ּבָ
ֶהן לוֹ  ֵיׁש  ִאם ִפיַסת ּבָ   , ָאסּור -  ָיד תְּ
ֶהן לוֹ  ֵאין ִפיַסת ּבָ ר -  ָיד תְּ   . מּותָּ

  
ֲאִני ךָ ְלֵביְת  קֹוָנם: "ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר ְדךָ  ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני ְוׂשָ     -  "לֹוֵקַח  ׁשֶ

ָכרוֹ  אוֹ  ,ֵמת ּמְ ר - ְלַאֵחר ׁשֶ   , מּותָּ
ִית קֹוָנם" ֲאִני ֶזה ּבַ ֶדה"", ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני זוֹ  ׂשָ    - "לֹוֵקַח  ׁשֶ

ָכרוֹ  אוֹ  ,ֵמת ּמְ   . ָאסּור - ְלַאֵחר ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

ֲעָיא   : ְלהוּ  ִאיּבָ
ָנְדרוּ  ִליֵגי ּבְ    ,ּפְ
ירוּ    ? ַמאי - ֶזה ֶאת ֶזה ִהּדִ

  
ָנְדרוּ : ָאְמִריַנן ִמי ְפִליגֵ  הּוא ּבְ   , יּדִ

ירוּ  ֲאָבל    ִהּדִ ַנן ֵליּה  מֹודוּ  ֶזה ֶאת ֶזה ּבְ ילְ  ַרּבָ ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ ִכי ,בַיֲעקֹ  ּבֶ מוּ  ֲאנּוִסין ּדְ   . ּדָ
יְלָמא אוֹ  ירוּ  ֲאִפיּלוּ  :ּדִ ִהּדִ ִליֵגי ֶזה ֶאת ֶזה ּבְ ַנן ּפְ   ? ַרּבָ
  

א ַמע ּתָ    :ׁשְ
ר ֵמֶהן ֶאָחד ָהָיה" ַנן ִליֵגיְפ וּ , "ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה מּוּדָ   ! ַרּבָ
  

ֵני   .ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירוֹ  ָנדּור: ּתְ
  

ָרא ַנִמי ָהִכי ּבְ    ,ִמְסּתַ
ָקָתֵני   . "ֶחְלקוֹ  ֶאת ִלְמּכֹור ַהּנֹוֵדר ֶאת ְוכֹוִפין" :ֵסיָפא ּדְ

ָלָמא ָאְמַרּתְ  ִאי ׁשְ ָקָתֵני ַהְיינוּ , הּוא ָנַדרּדְ  :ּבִ   . "ּכֹוִפין" ּדְ
א ַאְדֵריּה  :ָאְמַרּתְ  ִאי ֶאלָּ אי, ּדְ    !ֲאִניס ֵמיַנס ָהא? אֹותוֹ  ּכֹוִפין ַאּמַ

  

  רש"י
  מתני' 

. השותפין שנדרו הנאה זה מזה
מפרש בגמ' אי בנדרו אי בהדירו 

   מיירי:
. בחצר של אסורים ליכנס לחצר

שניהן דכל חד אסור בדריסת 
הרגל של חבירו וקא סבר אין 
ברירה דאימור האי לחלק 
חבירו עייל והאי לחלק חבירו 

   עייל:
ר''א בן יעקב אומר זה נכנס 

   . דקסבר יש ברירה:כו'
ושניהם אסורין מלהעמיד 

. לקבוע ריחים ריחים ותנור
   ולגדל תרנגולים באותה חצר:

מהם הבי גרסינן היה אחד 
מודר הנאה על חבירו כופין את 

. שהדיר את חבירו למכור הנודר
את חלקו אתאן לרבנן דאמרי 

   אסורים ליכנס לחצר:
. היה אחד מן השוק מודר מן א'

   מן השותפים לא יכנס:
  

  גמ' 
. היכא דנדרו בנדרו הוא דפליגי

שניהם זה מזה דזה אמר 
לחבירו קונם שאני נהנה לך וזה 

ך אומר קונם שאני נהנה ל
דעכשיו נדרו זה מזה ממש 
והתם הוא דקא אסרי רבנן 
ליכנס לחצר דאיהו עצמו קאסר 
עליה אבל הדירו זה את זה דכל 
אחד הדיר את חבירו ואמר 
קונם שאתה נהנה לי קונם נכסי 
עליך דתרוייהי אנוסים דכל 
אחד אסר ליה חבריה שלא 
מדעתיה התם מודו ליה רבנן 
לר' אליעזר דזה נכנס לתוך שלו 

   זה נכנס לתוך שלו:ו
או דיילמא אפילו בהדירו [זה 

. נמי פליגי. דלא שנא את זה] 
   אנוסין ול''ש רוצין:

. דבנדרו מיירי ה''נ מסתברא
ובנדרו הוא דפליגי דקתני כופין 

   את הנודר:
. שנדר אי אמרת בשלמא דנדרו

שלא יהנה מחבירו להכי כופין . 
   דאיהו הוא דאסר אנפשיה:
חבירו אלא אי אמרת דהדירו 

. הא איהו לא אמאי כופין אותו
פשע דמינס אניס אלא ודאי 

  בנדרו פליגי:
  
  
 



    """""ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו"ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו"ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו"ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו    ––––כת נדרים פרק ה' כת נדרים פרק ה' כת נדרים פרק ה' כת נדרים פרק ה' מסמסמסמס
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        ב ב ב ב - - - - מו, אמו, אמו, אמו, א .2
ה ָאַמר   :  ְזֵעיֵרי ָאַמר ַרּבָ

ׁש  -  ַמֲחלֹוֶקת   מו,ב ּיֵ ּה  ׁשֶ ֵדי ּבָ   . ֲחלּוָקה ּכְ
ּה  ֵאין ֲאָבל ֵדי ּבָ ְבֵרי -  הֲחלּוָק  ּכְ ר לַהּכֹ  ּדִ   .מּוּתָ

  
  : יֹוֵסף ַרב ֵליּה  ָאַמר
ית ֲהֵרי ֶנֶסת ּבֵ כְ  ַהּכְ ֵאין ִמיּדִ ֵדי ּבוֹ  ׁשֶ ֵמי ֲחלּוָקה ּכְ   , ּדָ
ֵניֶהן" :ּוְתַנן ָדָבר ֲאסּוִרין ׁשְ ל ּבְ   ! "ָהִעיר אֹוָתּה  ׁשֶ

  
א   : ְזֵעיֵרי ָאַמר יֹוֵסף ַרב ָאַמר ֶאלָּ

ֵאין -  ַמֲחלֹוֶקת ּה  ׁשֶ ֵדי ּבָ   , ֲחלּוָקה ּכְ
ּה  ֵיׁש  ֲאָבל ֵדי ּבָ ְבֵרי - ֲחלּוָקה ּכְ   . ָאסּור לַהּכֹ  ּדִ

  
  

  : הּוָנא ַרב ָאַמר
יכְּ  ֲהָלָכה ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   , בַיֲעקֹ  ּבֶ

  
י ָאַמר ְוֵכן   : ֶאְלָעָזר ַרּבִ

יכְּ  ֲהָלָכה ן ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ   . ַיֲעקב ּבֶ
   

  
  
  

  רש"י
. ארבע כשיש בה בדי חלוקה

אמות לזה וארבע אמות לזה 
וטעמא דמאן דאסר הואיל 

   ואפשר בחלוקה:
אבל אין בה כדי חלוקה דבר 

. דמאי אפשר ליה הכל מותר
   למיעבד:

. כדמפרש בדבר של אותה העיר
   בית הכנסת והתיבה וכו':
. ומאן שאין בה כדי חלוקה

דאסר משום דכבית הכנסת דמי 
דקתני דש ניהם אסורים ומאן 
דשרי הואיל ואי אפשר 

   בחלוקה:
אבל יש בה כדי חלוקה דברי 

  . דסגי ליה בחלוקה:הכל אסור
  
  
  
 



                                                                                         ְסדּוָרה ְּגָמָרא
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        מו, במו, במו, במו, ב .3
ר" ם לוֹ  ְוֵיׁש  ֵבירוֹ ֵמֲח  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ ית[ ,ֶמְרָחץ ׁשָ ד ּבֵ ִרין ַהּבַ ּכָ ִעיר מּוׂשְ   , ּבָ

ֶהן לוֹ  ֵיׁש  ִאם ִפיַסת ּבָ   , ָאסּור - ָיד  תְּ
ֶהן לוֹ  ֵאין ִפיַסת ּבָ ר" – ָיד תְּ         ].מּותָּ

  
ה ִפיַסת" ְוַכּמָ   ? "ָיד תְּ

  
  : ַנְחָמן ַרב ָאַמר

ִליׁש  ְלֶמֱחָצה   . ְוִלְרִביַע  ִלׁשְ
ְבִצי ֲאָבל   . לֹא - רּבִ

  
ֵיי   : ָאַמר ַאּבַ

ְבִציר ֲאִפיּלוּ    . ָאסּור - ּבִ
  

ֵמי ֵהיִכי ֵרי ּדָ ׁשָ    ?ּדְ
  
לּדִ  ַטְסָקא ְמַקּבֵ  .ּבְ
  
  
  

  רש"י
. יש לו למדיר וכמה תפיסת יד

   באותו מרחץ דליתסר ביה האי:
יע לא חשיב . מרבאבל בבציר

תפיסת יד ומותר בו המודר 
וספרים דכתיב בהו בבצין 
משמע נמי בבצים ואית דגרסי 
בביצין כמו ביצין של יוצר 
כדאמר בב''מ (דף עד.) שהיוצר 
עושה כמין ביצים של חומר 
ומהם עושה קדרות והכי משמע 
ליה דאית ליה תשמישתא כלום 
אבל כדי להניח ביצים של יוצר 

זו תפיסת  להתם לייבשם אין
   יד:

. מרביע אביי אמר אפי' בבציר
הוי תפיסת יד ואסור בהם 
המודר והכי נמי איכא לפרש כל 

   הני לישני:
. שקיבלו דמקבל בטסקא

השוכר לתת ממנו מס בכל שנה 
ושנה דהאי לא הוי תפיסת יד 

  כלל:
  
  
 



    """""ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו"ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו"ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו"ַהׁשּּוָּתִפין ֶׁשָּנְדרּו    ––––מסכת נדרים פרק ה' מסכת נדרים פרק ה' מסכת נדרים פרק ה' מסכת נדרים פרק ה' 
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        אאאא,,,,מזמזמזמז .4
ֲאִני ְלֵביְתךָ  קֹוָנם: "[ :ַלֲחֵבירוֹ  ָהאֹוֵמר"  מז,א ְדךָ  ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני ְוׂשָ           -  "לֹוֵקַח  ׁשֶ

ָכרוֹ  אוֹ  ֵמת, ּמְ ר - ְלַאֵחר ׁשֶ   , מּותָּ
ִית קֹוָנם" ֲאִני ֶזה ּבַ ֶדה", ִנְכָנס ׁשֶ ֲאִני זוֹ  "ׂשָ    - "לֹוֵקַח  ׁשֶ

ָכרוֹ  אוֹ  ֵמת, ּמְ    ]."ָאסּור – ְלַאֵחר ׁשֶ
  

ֵעי   :ֲאִביִמי ּבָ
ה ֶזה ְלַבִית קֹוָנם" ַאּתָ ָכרוֹ  אוֹ  ֵמת, "ִנְכָנס ׁשֶ ּמְ   ?ַמהוּ  – ְלַאֵחר ׁשֶ

ָבר אֹוֵסר ָאָדם ְרׁשּותוֹ  ּדָ ּבִ יֵּ  ׁשֶ   ? לֹא אוֹ , ֵמְרׁשּותוֹ  ֵצאִלְכׁשֶ
  

  : ָרָבא ָאַמר
א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ִאי קֹוָנם" :ִלְבנוֹ  ָהאֹוֵמר" ה ׁשֶ ּנוּ  – ּוֵמת", ִלי ֶנֱהֶנה ַאתָּ    .ִייָרׁשֶ

יו" ַחּיָ ּנוּ  לֹא -  ּוֵמת ,"ּוְבמֹותוֹ  ּבְ   . "ִייָרׁשֶ
ַמע ּה  ׁשְ ָבר אֹוֵסר ָאָדם :ִמיּנָ ְרׁשּותוֹ  ּדָ ּבִ ֵצא ׁשֶ ּיֵ   ,ְרׁשּותוֹ ֵמ  ִלְכׁשֶ
ַמע ּה  ׁשְ    .ִמיּנָ

  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
ה''ג בעי אבימי קונם בית זה 
שאתה נכנס ומת או שמכרו 
לאחר מהו: אדם אוסר דבר 

. ואפילו לאחר שמת או וכו'
שמכרו לאחר הוי נמי אסור או 

  לא:
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        בבבב- - - - מז, אמז, אמז, אמז, א .5
ַנן    :ָהָתם ּתְ

ירֹות קֹוָנם""   ", ָעַלי ָהֵאּלוּ  ּפֵ

י ַעל ֵהן קֹוָנם"   ", ּפִ
   –" ְלִפי ֵהן קֹוָנם"

ִחיּלּוֵפיֶהן ָאסּור    .(נדרים נז.) "ּוְבִגיּדּוֵליֶהן, ּבְ
  

ֵעי ר ָרִמי ּבָ   : ָחָמא ּבַ
ירֹות קֹוָנם" :ָאַמר לֹוִני ַעל ּלוּ ָהֵא  ּפֵ ִחיּלּוֵפיֶהן ַמהוּ  - "ּפְ   ? ּבְ

  
י :ָאְמִריַנן ִמי ּבֵ יֵליּה  ּגַ ירֹות אֹוֵסר ְוָאָדם הֹוִאיל, ּדִ    – ַעְצמוֹ  ַעל ֲחֵבירוֹ  ּפֵ

ָבר אֹוֵסר ָאָדם ּלא ּדָ א ׁשֶ   , ַעְצמוֹ  ַעל ָלעֹוָלם ּבָ
י ּבֵ ירֹות אֹוֵסר ָאָדם ְוֵאין הֹוִאיל, ֲחֵבירוֹ  ּגַ     -  ֲחֵבירוֹ  ַעל ֲחֵבירוֹ  ּפֵ
ָבר אֹוֵסר ָאָדם ֵאין ּלא ּדָ א ׁשֶ   .  ֲחֵבירוֹ  ַעל ָלעֹוָלם ּבָ

יְלָמא אוֹ    מז,ב    :ּדִ
ּום ִגיּדּוִלין ִחיּלּוִפיןּדְ  ִמׁשּ ֵמי ּכְ ָנא לֹא, ּדָ ָנא ְולֹא הּוא ׁשְ    ?ֲחֵברוֹ  ׁשְ

  
ר ַאָחא ַרב ָאַמר   : ַמְניּוֵמי ּבַ

א ַמע ּתָ    :ׁשְ

ּתוֹ  ָהאֹוֵמר" ֲאִני קֹוָנם" :ְלִאׁשְ   ", ֵליךְ  ֶנֱהֶנה ׁשֶ

ִאין חֹוִבין ּוַבֲעֵלי, לֹוָוה   . "ְוִנְפָרִעין ּבָ
ֲעֵלי ַטְעָמא ַמאי    ?ִנְפָרִעין חֹוִבין ּבַ
ּום ָלאו ִגיּדּוִלין ָלאו ִחיּלּוִפיןּדְ  ִמׁשּ ֵמי ּכְ   ? ּדָ

  
  : ָרָבא ָאַמר

יְלָמא ה ּדִ ִחיּלָ   , לֹאּדְ  הּוא - ְלַכּתְ
  . ֲעַבד - ֲעַבד ְוִאי

  
א א, ֶאלָּ ַמע ּתָ    :ׁשְ

ׁש " ָעְרָלה ַהְמַקּדֵ ת ֵאיָנּה  -  ּבְ ׁשֶ   . ְמקּוּדֶ
ׁש , ְמָכָרן ְדֵמיֶהן ְוִקיּדֵ ת זוֹ  ֲהֵרי -  ּבִ ׁשֶ   . "ְמקּוּדֶ

  
ה ,ַנִמי ָהָכא ִחיּלָ   , לֹאּדְ  הּוא - ְלַכּתְ

  .ֲעַבד – ֲעַבד ְוִאי
  
  

  רש"י
. לקמן בפרק הנודר מן תנן התם

הירק: קונם פירות האלו עלי או 
קונם הן לפי או קונם הן על פי 
 אסור בחילופיהן. אם נתחלפו

בפירות אחרות ודבר שלא בא 
   לעולם הוא:

   . שנטען והגדילו:גידוליהן
   . שאסרן על חבירו:על פלוני

. אי הוי אסור בחילופיהן מהו
כמו שהוא אסור אי לא מי 
אמרינן גביה דיליה כי אמר 
קונם הן לפי או על פי אסור 
בחילופיהן אף על גב דהוי דבר 
שלב''ל הואיל ואשכחן גבי 

מרא דאיהו דיליה כי האי חו
אוס' פירות חבירו עליו ואהכי 
מחמירי' לגביה דאוסר נמי עליו 
דבר שלב''ל אבל גבי חבירו 
הואיל ואינו אוסר פירות חבירו 
על חבירו דאי אמר לחבירו 
קונם פירות של פלוני עליך לא 
הוי כלום לא אמרינן נמי דאית 
בידו למיסר ליה בחליפין דהוי 

   דבר שלא בא לעולם:
. הכי קאמר דודאי או דילמא

אסור בחלופייהן דומיא 
דגידולין נינהו וכי היכי דאסור 
בגידולין הכי נמי אשור 

   בחליפין:
קונם שאגי נהנה לך לווה ובעלי 

. מבעלה חובין באין ונפרעין
דרצון הבעל הוא שילוו לה והא 
הכא דלוותה מאחרים דחילופי 

סר ממונו של בעל הוי ולא מית
אלמא דאין תדם אוסר דבר 
שלב''ל על חבירו דהא נפרעין 

   מבעלה:
. ובגידולין לאו כגידולין דמי

אסור אבל בחליפין מותר: אמר 
רבא לעולם אימא לך דחליפין 
כגידולין דמו ומיתסרי ואהכי 
לכתחילה לא תלוה ותאכל אבל 
בדיעבד שפיר דמי והא דאמרינן 
בהך פירקא דלעיל (דף מג.) 

ה מחבירו ואין לו המודר הנא
מה יאכל נותן לזה ובא הלה 
ונוטל מזה לא דמיא להא דהאי 
לא רמי עליה דהאי למיפרנסיה 
והאי דקיהיב להאי אימור לא 
משום מודר קא יהיב ליה אלא 
מתנה בעלמא הוא דקא יהיב 
להאיך אבל האי בעל 
דלמפרנסה קאי אימא דליתסר 
ליה לפרוע לבעל חוב לכתחילה 

   הוא דלא:
. דמותר אפי' עתא שמ
   לכתחילה:

. שהוא איסור המקדש בערלה
   הנאה אינה מקודשת:

. מברן וקידש בדמיהן מקודשת
אלמא דחליפין לאו כגידולין 
דמו דגידולין אסור ובחליפין 

   משתרי:
. מיירי דלכתחילה לא ה''נ

ימכור ואם קידש בדמיהם מאי 
  דעבד עבד:
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        מח, אמח, אמח, אמח, א    ––––    מז, במז, במז, במז, ב .6
ָנה             ִמׁשְ

ר -  "ֵחֶרם ָעֶליךָ  ֲהֵריִני"    .ָאסּור ַהּמּוּדָ
  . ָאסּור ַהּנֹוֵדר -" ֵחֶרם ָעַלי ַאתְּ  ֲהֵרי"
ֵניֶהם - " ָעַלי ְוַאתְּ  ָעֶליךָ  ֲהֵריִני" ֵניֶהם, ֲאסּוִרין ׁשְ ִרין ּוׁשְ ָדָבר מּותָּ ל ּבְ   .ָבֶבל עֹוֵלי ׁשֶ
ָדָבר ַוֲאסּוִרים  מח,א ל ּבְ   . ָהִעיר אֹוָתּה  ׁשֶ

  
ָבר" ְוֵאיֶזהוּ  ל ּדָ ֶבל יעֹוֵל  ׁשֶ    "?ּבָ

גֹון ִית ַהר ּכְ ֶאְמַצע ְוַהּבֹור, ְוָהֲעָזרֹות, ַהּבַ ּבְ ֶרךְ  ׁשֶ   . ַהּדֶ
  

ָבר" ְוֵאיֶזהוּ  ל ּדָ    "?ָהִעיר אֹוָתּה  ׁשֶ
גֹון ְרָחץ, ָהְרָחָבה ּכְ ֶנֶסת ּוֵבית, ַהּמֶ יָבה, ַהּכְ ָפִרים, ְוַהתֵּ   . ְוַהסְּ

  
יא ֶחְלקוֹ  ְוַהּכֹוֵתב ׂשִ   , ַלּנָ

י יא ּכֹוֵתב, ֶאָחד: אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ ׂשִ   . ְלֶהְדיֹוט ּכֹוֵתב ְוֶאָחד, ַלּנָ
ין ַמה יא ּכֹוֵתב ּבֵ ׂשִ   ? ְלֶהְדיֹוט ְלכֹוֵתב ַלּנָ

ַהּכֹוֵתב יא ׁשֶ ׂשִ   , ְלַזּכֹות ָצִריךְ  ֵאין - ַלּנָ
  . לו ְלַזּכֹות ָצִריךְ  -  ְלֶהְדיֹוט

  : אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
  , ְלַזּכֹות יןְצִריִכ  ֶזה - ְוֶאָחד ֶזה ֶאָחד

רוּ  לֹא ּבְ יא ּדִ ׂשִ א ַלּנָ הֹ ֶאּלָ   . ֶוהּבַ
י   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
י ֵאין   , ִלְכּתֹוב ְצִריִכין ָגִליל ַאְנׁשֵ

ָבר ּכְ ְתבוּ  ׁשֶ   . ְיֵדיֶהן ַעל ֲאבֹוֵתיֶהן ּכָ
  

ָמָרא             ּגְ

אי   ? ִמיְתַסר ַאּמַ
  

ת ַרב ָאַמר ׁשֶ   : ׁשֵ
ָנָתן ּוַמה :ָקָתֵני ָהִכי ּקָ    ?ּתַ

בוּ  יא ֶחְלָקן ִיְכּתְ ׂשִ   . ַלּנָ
  
  
  
1

י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
י ֵאין   , ְלַזּכֹות ְצִריִכין ָגִליל ַאְנׁשֵ

ָבר ּכְ ְתבוּ  ׁשֶ   . "ְיֵדיֶהן ַעל ֲאבֹוֵתיֶהן ּכָ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"   : אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

י   , ָהיוּ  ַקְנְטָרִנין ָגִליל ַאְנׁשֵ
ה הזֶ  ֲהָנָאה נֹוְדִרין ְוָהיוּ    , ִמּזֶ

יא ֶחְלֵקיֶהן ְוָכְתבוּ  ֲאבֹוֵתיֶהם ָעְמדוּ  ׂשִ   . "ַלּנָ
  
  

                                                             
1
  יש ציטוט גדול מהמשנה, ולכן הוקף במשנה בסוגרים עגולות, לכאורה מיותר.  

  רש"י
  מתני' 

. נכסי יהיו הריני עליך חרם
   עליך חרם:

. אבל המדיר דר אסורהמו
   מותר:

. כדמפרש והבור שבאמצע
בשלהי פרק בתרא דעירובין (דף 

   קד.):
. דשל בדבר של אותה העיר

   שניהן הן:
. ספרי תורה ששניהן והספרים

נתנו בהן מעות עם אנשי אותה 
   העיר:

. בגמרא והכותב חלקו לנשיא
   מפרש לה:

. שהכותב לנשיא א''צ לזכות
ע''י אחר אבל הכותב להדיוט 
צריך לזכות ובזה כח נשיא יפה 

   מכח הדיוט:
. שכן דרך לחלוק כבוד בהווה

   לנשיא:
  

  גמ' 
תניא רבי יהודה אומר אנשי 

   . כעסנים הן:גליל קנטרנין הן
. מדבר של אותה העיר וכתבו

לנשיא כוי שיהו אלו ואלו 
  מותרין בהן:
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        מח, אמח, אמח, אמח, א .7
ָנה             ִמׁשְ

ר ָנה ְלׁשּום ְלַאֵחר נֹוְתנוֹ  ,אַכלּיֹ ַמה לוֹ  ְוֵאין ֵמֲחֵבירוֹ  ֲהָנָאה ַהּמּוּדָ ה, ַמתָּ ר, ְוַהּלָ ּה  מּותָּ   . ּבָ
ה ֶאָחד ַמֲעׂשֶ יתּבְ , ּבְ ָהָיה חֹורֹון ּבֵ   , ֲהָנָאה ֵהיֶמּנוּ  ֵדרנוֹ  ָאִביו ׁשֶ

יא ְוָהָיה ִ נוֹ  ֶאת ַמׂשּ   , ּבְ
ן ְנתּוִנים ּוְסעּוָדה ָחֵצר: ַלֲחֵברוֹ  ְוָאַמר   , ְלָפֶניךָ  ִהיּנָ

א          ֵדי ֶאּלָ בֹ  ּכְ ּיָ א אׁשֶ נוּ  אַכלְויֹ  ַאּבָ עּוָדה ִעמָּ סְּ   . ּבַ
י ִאם: ָאַמר ּלִ ין ֵהם ֲהֵרי - ֵהם ׁשֶ ׁשִ ַמִים מּוְקּדָ ָ   . ַלׁשּ
י: לוֹ  ָאַמר י ֶאת ְלךָ  ָנַתתִּ ּלִ ם ׁשֶ יׁשֵ ְקּדִ תַּ ַמִים ׁשֶ ָ   ?! ַלׁשּ
ךָ  ֶאת ִלי ָנַתתָּ : לוֹ  ָאַמר ּלְ א ׁשֶ ֵהא ֶאּלָ תְּ ה ׁשֶ ין ְוׁשֹוִתין אֹוְכִלין ְוָאִביךָ  ַאתָּ   , ָלֶזה ֶזה ּוִמְתַרּצִ

לּוי ָעֹון ִויֵהא רֹ תָּ    .אׁשוֹ ּבְ
  : ֲחָכִמים ָאְמרוּ 

ל ָנה ּכָ ִאם ֵאיָנּה ׁשֶ  ַמתָּ ּה  ׁשֶ יׁשָ ֵהא ִהְקּדִ ת תְּ ׁשֶ ָנה ֵאיָנּה  - ְמקּוּדֶ   . ַמתָּ
  

ָמָרא             ּגְ

ה   ! ?ִלְסּתֹור ַמֲעׂשֶ
  

ָרא ַחּסּוֵרי    :ָקָתֵני ְוָהִכי ִמיַחּסְ
תוֹ  ַעל סֹופוֹ  הֹוִכיַח  ְוִאם" ִחיּלָ   . ָאסּור -  ּתְ
הוּ  ֵבית ַנִמי ַמֲעׂשֶ ֶאָחד חֹורֹון ּבְ ֲהָוה, ּבְ תוֹ  ַעל ִכיַח מוֹ  סֹופוֹ  ּדַ ִחיּלָ   . "ּתְ
  

  : ָרָבא ָאַמר
נוּ  לֹא א ׁשָ ן" :ֵליּה  ָאַמרּדְ  ֶאלָּ א ְלָפֶניךָ  ְוִהיּנָ ֵדי ֶאּלָ בֹ  ּכְ ּיָ א אׁשֶ   . "ַאּבָ

הוּ : "ֵליּה  ָאַמר ֲאָבל ּיְ בֹ , ְלָפֶניךָ  ׁשֶ ּיָ א אׁשֶ ךָ ", "ַאּבָ ְעּתְ    .ֵליּה  ָאַמרּדְ  הּוא" ִמּדַ
  

 ְ    :ַאֲחִריָנא ָנאִליׁשּ
   :ָלּה  ִריןָאְמ 

  : ָרָבא ָאַמר
יָמא ָלא ן" :ֵליּה  ָאַמרּדְ  ַטְעָמא ּתֵ   , ָאסּורּדְ  הּוא" ְלָפֶניךָ  ְוִהיּנָ

בֹ  ְלָפֶניךָ  ֵהן" :ֵליּה  ָאַמר ֲאָבל ּיָ א אׁשֶ ר -" אַכלְויֹ  ַאּבָ   , מּוּתָ
א בֹ  ְלָפֶניךָ  ֵהן" :ֵליּה  ָאַמר ֲאִפיּלוּ  ֶאלָּ ּיָ א אׁשֶ    .ָאסּור -" אַכלְויֹ  ַאּבָ
   ?ַטְעָמא ַמאי

  .  ָעָליו מֹוַכַחת ְסעּוָדתוֹ 
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

המודר הנאה מחבירו ואין לו 
. הך מתניתין אייתי מה יאכל

נמי לעיל באידך פירקין (ד' מג.) 
אלא דהתם לא נקט לה אלא 
משום דיוקא משום דבעי 
למיתנא עלה הפקר דפליג בה 
רבי יוסי: ויהא העון תלוי 
בראשו: שיהא אביו המודר 

   הנאה אוכל על ידו:
. אמרו חכמים בל מתנה שאינה

ברשות המקבל שאם כל כך 
הקדישה אינה מקודשת אינה 

   מתנה:
  

  גמ' 
. דברישא קתני מעשה לסתור

המודר הנאה וכו' וקתני תקנתא 
דמצי למעבד כה''ג והדר תני 
נעשה וכו' לסתור דבריו 

   הראשונים:
. חסורי מחסרא והכי קתני

   במתניתין המודר הנאה וכו':
. ואם הוכיח סופו על תחלתו

שיתן שלא נתן לו אלא על מנת 
לזה ייאכל אסור ומעשה נמי 

   וכו':
. דאינה מתנה אלא לא שגו

דאמר ליה והינן לפניך דמשמע 
דהכי א''ל והינן נתונין לך אלא 
על מנת שיבא אבא: אבל אמר 
ליה וחן לפניך שיבא אבא ויאכל 
מדיעתיה הוא דקא אמר ליה. 
דהכי משמע #ןהן נתונים לך 
והם בדעתך שיבא אבא הוי 

אמר רבא לא  דוקא לו: ע''א
תידוק ותימא דאיכא חילוק בין 
והינן לפניך בין והן לפניך דודאי 
תרוייהו אסירי דהא סעודתו 
מוכחת עליו שלא נתן לו אלא 
על מנת שיבוא אביו ויאכל 

  דה''ל כמ''ד והינן לפניך:
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        מח, במח, במח, במח, ב .8
ְבָרא ַההּוא  מח,ב ֲהָוה ּגַ ָרא ֵליּה  ּדַ ֲהָוה ּבְ ֵמיט ּדַ יֵפי ׁשָ ִכיָתָנא ּכֵ   . ּדְ

  . ֲעֵליּה  ְלִנְכֵסיּה  ָאְסִריְנהוּ 
ר ֲהַואי ְוִאי: ֵליּה  ָאְמרוּ  ָרךְ  ּבַ ַנן צּוְרָבא ּבְ   ? ַמאי ֵמַרּבָ
ר ֲהַואי ִאיוְ , ָהֵדין ִליְקֵני: ְלהֹון ָאַמר ִרי ּבַ ַנן צּוְרָבא ּבְ יּה , ֵמַרּבָ   . ִלְקִנּיֵ

  
  ? ַמאי

  
ִדיָתֵאי ָאְמִרי   : ּפּוְמּבְ

  , הּוא" ְלַהְקנֹות ְמָנת ַעל ְקֵני"
  . ָקֵני ָלא -" ְלַהְקנֹות ְמָנת ַעל ְקֵני" ְוָכל

  
  : ָאַמר ַנְחָמן ַרבוְ 

  , ָקֵני
ָהא   . הּוא" ְלַהְקנֹות ְמָנת ַעל ְקֵני" - סּוָדָרא ּדְ

  
י ַרב ָאַמר   : ַאׁשִ
סּוָדָרא ָלן ֵליָמא ּוַמאן ֵפיס ִאי ּדְ יס ָלא ֵליּה  ּתָ   ? ִמיְתּפִ

  
   ,ְועֹוד

א ִמן ְקֵני" ,ְלַהְקנֹות ְמָנת ַעל ְקֵני" סּוָדָרא תָּ   ". ָהׁשְ
ָהֵדין ִניְכִסין ָהֵלין    ?ָקֵני ְלֵאיָמַתי ּדְ
ר ָהֵוי ְלִכי ֵריּה  ּבַ ַנן צּוְרָבא ּבְ   ! ְלָמֵריּה  סּוָדָרא ֲהַדר ֲהָוה ְלִכי, ֵמַרּבָ

  
  : ַנְחָמן ַרבלְ  ָרָבא ֵליּה  ָאַמר
ַנת ְוָהא ית ַמּתְ   ! ָקֵני ָקא ְוָלא, הּוא" ְלַהְקנֹות ְמָנת ַעל ְקֵני" חֹורֹון ּבֵ

  
ּום: ֵליּה  ָאַמר ִזיְמִנין   . ָעָליו מֹוַכַחת ְסעּוָדתוֹ ּדִ  ִמׁשּ

י ֵליּה  ָאַמר ְוִזיְמִנין ר ָאסּור, ִויּתּור ֲאִפיּלוּ : ָאַמרּדְ  ִהיא ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ מּוּדַ   . ֲהָנָאה ּבְ
  

ַנן    :ּתְ
ל: ֲחָכִמים ָאְמרוּ " ָנה ּכָ ֵאיָנּה  ַמתָּ ִאם ׁשֶ ּה  ׁשֶ יׁשָ ֵהא ִהְקּדִ ת תְּ ׁשֶ ָנה ֵאיָנּה  ְמקּוּדֶ   . "ַמתָּ
ל"    ?ַמאי ְלִאיתּוֵיי "ּכָ

ָתאִמ  ָהא ְלַאּתּוֵיי ָלאו ְדָיא יּלְ ׁשַ כְ  ּדְ    ?1ָלאֵפיּבִ
  

ָנא ְלַאּתּוֵיי, לֹא ָ ְתָרָאה ִליׁשּ ַמֲעֵתיּה  ּבַ ׁשְ    .ָרָבאּדְ  ּדִ
  

        הדרן עלך השותפיןהדרן עלך השותפיןהדרן עלך השותפיןהדרן עלך השותפין
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  תיקון גרסה בהגהות הב"ח. ויש גורסים: ְ!ָ�ִמיט ֵ�יֵפי  

  רש"י
. שהיה גוזל אניצי כיפי דכיתנא

פשתן ואית דאמרי שהיה 
משמט עצמו מללמוד תורה 
והיה עוסק באניצי פשתן: ואי 
הוה בר ברך צורבא מרבנן מאי 
כלומר מה יהיה ומי יורש נכסיך 
ליקני הדין דאי הוי בר בריה 
צורבא מרבנן וכו'. משום 
דאכתי לא הוי בר בריה בעולם 
והוה ליה מזכה לעובר והמזכה 

   קנה: לעובר לא
. דברא קני על מגת להקנות הוא

בנכסי אביו לא צריך קנין הלכך 
מקני ליה לבריה אדעתא 

   לאקנויי לבר בריה היא:
. לא וכל דקני על מנת להקנות

   הוי קנין:
דהא סודרא קני על מנת 

. דהא לא מקני להקנות הוא
נותן למקנה כליו של קונה והא 
מקני ליה לדידיה דקא מקני 

קונה הכא נמי ליה לההוא חפץ ל
   כי אמר על מנת להקנות קני:

. אי תפים ליה לא מתפיס
בתמיה דאי בעי מקנה למישקל 
בכנפא דסודרא ולמיקניה 
למישקליה לדידיה ליכא מאן 

   דמחי ליה:
. לא דמי לההיא ועוד סודרא

כלל דאילו גבי סודרא כי תפיס 
ליה משמע דהכי אמר ליה קני 
השתא בשעת קנין על מנת 

השתא הסודר  להקנות וקני
ומקני ליה בשעת קנין החפץ 
אבל קני נכסי דהדין לאימת קא 
קני להו לכי הוי בר בריה צורבא 
מרבנן הלכך השתא נמי לא קני 
ואסור לקנות להן ובן בנו נמי 
לא קנה ואי בעי אביו יהיב ליה 

  לנכסיה ולכל ' מאן דבעי: 
דקני על  והא מתנת בית חורון

מנת להקנות הוא ולא קני 
נין אמר ליה וכו'. דהתם זימ

היינו טעמא דלא קני דסעודתו 
מוכחת עליו דודאי לא יהיב ליה 
אלא משום סעודה ואסור 
הואיל ומחזי דמיתהני מיניה 
הכא נמי כיון דקא בעי דיאכל 
אבא לא קנה אידך משום דקא 
מתהני אביו מיניה ואהכי 

   אסור:
לאו לאתויי הא מילתא דשריא 

. כלומר האי מעשה בכפילה
שמוטל בתנאי כפול דכפל 
לדיבוריה דאמר ליקני הדין ואי 
הוי בר בריה צורבא מרבנן 
ליקנייה לבריה דודאי לא קנה 
ואית דגרסי מאי לאו לאתויי 
הא מילתא דשמיט בכיפי 
מילתא דבית חורון דדמיא 

   לאותו מעשה דכיפי דכתנא:
לא לאיתויי לישנא בתרא 

. דאמר לעיל דשמעתיה דרבא
לפניך שיבא אבא אפי' א''ל והן 

ויאכל דאסור אבל היכא דא''ל 
ליקני הדין דאי הוי בר בריה 
צורבא מרבנן לקנייה קני על 

  מנת להקנות הוא:
  
  
  
 


