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 מו. דף

 

שניהם זה את זה אפילו באין בו דין חלוקה אף על פי שמותרים  1ווכשהדיר
בו, מכל מקום אסורים להעמיד בו תנור  בדריסת הרגל ומותרין ליכנס

דרך הוא ששותפות קיימא לן שבאף על גב שוכירים וריחיים ותרנגולים, 
שאינן מקפידין זה על זה להעמיד דברים אלו בחצר שהם צרכי הבית, כיון 

 כאן, 2יכולין למחות בדיןשמקפידים  אם מגלים דעתםגם בשאר שותפין ש
 4וי"אואסורים אפילו באין בו דין חלוקה.  3מקפידיםגבי מודרי הנאה ודאי ל

 שכל תשמיש שגורם להשתמשות בכל החצר אסור בכל מקרה.

                                                 
 שו"ע ונו"כ יו"ד רכו ב 1
 באר הגולה שם ז 2
ולא כוונו יפה דהתוס' והר"ן ס"ל כיון דאי קפדי יכולין למחות א"כ אפי' לא קפדי מהני ליה מחמת שלא עיכב  3

 . ש"ך שם חלהדיא ע"ש כך מוכח מדבריהם ואסור
התוס' שם כתבו עוד טעם אחר בשם י"א דכשהעמיד רחיים באים רוב עם לשם וממלאים חלקו וחלק חבירו  4

חצר, ולפ"ז משמע דכל תשמיש בעולם שממלא כל החצר כגון להניח וכן לגדל תרנגולים דמתפשטים בכל ה
 ש"ך שם ח .ולשטוח פירות בכל החצר וכה"ג אסור וכ"כ מהרש"ל שם



 
   

 
 
 

                                                  0548027748ובטל'  - 22887389בנק הדואר  ח"ן  - תרומות והנצחות
    להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/DLll7K9ciPjB873YPB8kBu 

 

 
 

היה אחד מהם מודר הנאה מחבירו, הוא אסור בהעמדת תנור וריחיים 
ואסור ליכנס בו אם יש בו דין חלוקה,  ,5ותרנגולים אפילו אין בו דין חלוקה

כור חלקו, בין שהדיר את עצמו וחבירו מותר בכל, אבל כופין את הנודר למ
לידי מכשול  7. כדי שלא יבא המודר6מחלק חבירו בין שהדיר חבירו מחלקו

 בהעמדת תנור וריחיים כו'. 

אסור  שהואכיון מאין כאן דין כפייה למכור אלא כשאחד מהם מודר והשני מותר, 
שלא  , ולפיכך כדי8וחבירו מותר חיישינן שמא יתקנא בחבירו וישתמש בה אף הוא

אין שניהם אסורין ו, אבל כששניהם נדרו הנאה זה מזה 10כופין אותו למכור 9יכשל
 . שכל אחד ואחד נזהר באיסורו, חוששים

ודאי יזהר שחזקה הוא שבאוסר נכסיו על עצמו אין כופין אותו למכור, מטעם זה וכן 
 יבאבאיסור שאין לו במי להתקנא, אבל כשאחד אסור והשני מותר יש כאן קנאה, ו

במה דברים אמורים כשנאסר בלשון חצרך עלי או חצרי עליך, שבזה  לידי מכשול.
כפיית המכירה שיחזור להתירו כשימכרנו הנודר. אבל אם אמר חצר תועיל הלשון 

 כפיית המכירה שהרי אסור בו אפילו לאחר שימכור. אין מועילה 11זו

                                                 
 ש"ך שם ט 5
עות הרמב"ן סבירא ליה דלא חיישינן למכשול חבירו אלא למכשול הנודר ורמב"ם ובטור כתב בזה ב' ד 6

סבירא ליה אדרבה הנודר יזכור שנדר ויזהר משא"כ במודר שלא הוציא נדר מפיו אפשר שישכח לפיכך חייב 
 . ט"ז דלמכור

דאתי לידי  לפיכך לא מבעיא כשהוא עצמו הנודר ואסר על עצמו הנאת חבירו הרי הוא הגורם לעצמו חשש 7
מכשול, ודאי טעמא דמסתבר דדינא הוא שנכוף אותו למכור, דמי הכריחו שיאסור על עצמו נכסי חבירו 
במקום שיש חשש שיביא את עצמו לידי מכשול, לכך קנסוהו שימכור חלקו ולא יבא לידי מכשול, אלא אפילו 

לא שחטא כנגדו, מכל מקום חשיב הדיר הוא את חבירו שלא יהנה מנכסיו, אף על גב דודאי יש לו קצת אמת
 לבוש שם פשיעה וכפינן ליה למכור את חלקו כדי שלא יבא חבירו לידי מכשול על ידו.

שכופין האוסר ולא הנאסר וכדעת הרמב"ם שם והביאו הטור וכמו שפירש  לבוש. ועיין באר הגולה שם ח 8
דאתי לידי מכשול משא"כ בהדירו חבירו הב"י משום שמי שהוא נודר מסתמא הוא זוכר לנדרו ולא חיישינן 

דלא הוציא נדר מפיו אפשר דמשתלי ויבא לידי מכשול וסמך על הירושלמי ואפשר שתלמודא דידן נמי הכי 
 .ועיין ש"ך יס"ל אלא דלא נחת לפרושי קושטא דמלתא

מיהו דעת רש"י ותוספות דהיכא דמותר ליכנס בחצר אין כופין ונראה כשרוצין לחלוק או בגוד וכו' יעשו  9
 יאש"ך  כמו שירצו

ואין להקשות מכל מקום אמאי כפינן את הנודר למכור כיון שהנאסר מותר בדריסת הרגל, אי משום שיבא  10
י מכשול שיתקנא בחבירו שמשתמש בו בהעמדת תנור וריחיים כו', ליעכב עליו ולא יעמוד גם הוא, דהא ליד

מדינא כל השותפין אי קפדי על זה יכולין למחות. דיש לומר כיון דשאר שותפין דרובא דעלמא כהאי גוונא 
כי חיישינן שמא הוא יאמר לא קפדי, זילא ביה מילתא לעיכובי, ואפילו בהדירו חבירו שפשע כנגדו, אפילו ה

 כסיפא לי מילתא לעיכובי, ומתוך שיראה חבירו מעמיד תנור וריחיים יתקנא בו לומר אעשה כן גם אני
 ש"ך יד 11
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שבחצר שיש בו דין  12אחד מהשותפים שהדיר לאחד מן השוק, יש אומרים
קה , ואם אין בו דין חלו13חלוקה אסור להכנס אפילו לצורך אחד מהשותפים

או כשהשותף השני צריך  שלא הדירו מותר להכנס לצורך השותף השני
שבאין בו דין חלוקה  15, אבל שלא לצורך השותף אסור, ויש אומרים14לו

 מותר אפילו לצרכו, וביש בו דין חלוקה מותר להכנס רק לצורך השותף.

 

ויש לראובן מרחץ או בית הבד מושכרין  ,ר נכסיו על שמעוןשאס 16ראובן
כגון , 17כלומר איזה כח בעלמאבעיר, אם נשאר לראובן בו תפיסת יד 

שהשאיר לעצמו כל שהוא ממנו שלא השכירו כולו, כגון שהשאיר לעצמו 
אחד בבית הבד, אסור שמעון ליכנס בו באותו סל אמבטי אחת במרחץ, או 

 הם. של ראובן ו מרחץ ולא לדרוך באותו גת, שעדיין בכלל נכסי

                                                 
 שו"ע ונו"כ שם א 12
כמש"כ שותף עצמו אסור כמ"ש לעיל, למה יהא האחד מן השוק מותר להכנס לצורך השותף, דכיון שה 13

 שחלילה להקל ולזוז מפסק השו"ע, ג וכתב הש"ךהב"י שם 
הטעם דכשם שלשותף עצמו מותר מטעם ברירה, ה"ה כשנכנס משום שהוא צריך לשותף, הרי גם זה בכלל  14

ברירה, כשם שמותר להכנס לבית חבירו כשצריך לחבירו, וכ"ש כשהשותף צריך לו, ובש"ך )שם סק"ה( כתב 
ריך בשם הב"ח שמדברי הטור והרא"ש משמע דדוקא כשנכנס לצורך השותף מותר, אבל לא כשהוא צ

 לשותף.
, והטעם, דכשאין בו דין חלוקה לא חל הנדר כלל, שגם אחד מן השוק יכול לומר לא לתוך ט"ז בדעת הטור 15

ין חלוקה לא שלך אני נכנס כי אם לתוך של חבירך, ולכן אפילו שלא לצורך השותף מותר, אבל כשיש בו ד
אמרינן ברירה, ומ"מ לצורך השותף מותר משום שהחצר קנוי לכל אחד מהם ולכל מי שצריך להם, אבל לא 
הקנו דריסת רגלם לכל העולם, עיין שם, ועי' בנקוה"כ )שם( שהשיג על הט"ז ועל הב"ח, ומפרש גם דעת הטור 

 כדעת הב"י עיין שם.
 ו רכאשו"ע ונו"כ  16
 ט"ז שם ל 17
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, שאינם עכשיו 18ואם לא הניח לעצמו כלום אלא השכיר הכל הרי זה מותר

. אבל אם אסרו עליו 19בכלל נכסיו ולא היה דעתו עליהם כשאסר נכסיו עליו
ולא השכיר אלא  ,בפירוש חל איסור גם עליו, שהרי גופן עדיין שלו הן

 שלא חל. 20וי"א הפירות.

 

לביתך שאני נכנס, שדך שאני לוקח, לא אסר עליו  לחבירו קונם אני 21אמר
הבית הזה או השדה הזה אלא כל זמן שהוא של חבירו זה, אבל אם מת או 

מותר. אבל כל זמן שהוא ברשותו של חבירו זה,  22מכרן או נתנן לאחר
אפילו מכרו וחזר וקנאו, או שנפל הבית וחזר ובנאו אפילו לא בנאו במקומו 

ס בתוכו, שאלו האבנים והעצים הם שאסר עליו כל הראשון, אסור לו ליכנ
 23בל קנה לגמרי בית אחר מותר שלא היתה כוונתואזמן שהם של חבירו זה. 

אבל לא על בית  ,ו ישתנהיה לו בשעת נדר הן שיהיה כן אאלא על בית שה
 .24אחר לגמרי

ו אמר קונם לבית זה שאני נכנס, אסור בו לעולם, בין שמת או מכרו או נתנ
. ואם נפל וחזר ובנאו על עצמואסר שלאחרים, דמכל מקום בית זה הוא 

כיון  ,אבית אחר הוש, 25ו הראשון ובמדתו הראשונה, מותראפילו במקומ
 שנפל.

                                                 
ילו אין לו בהם תפיסת יד אסור, שאין האיסור מסתלק על ידי השכירם הבית אחר שהדיר את חברו אפ 18

שכירות כי אם על ידי מכר או מתנה, הר"ן לנדרים ]מו, ב ד"ה ואם אין לו[ בשם הרשב"א ]שם[ מ"ו ב' ]ד"ה 
 שםערך לחם  .מתני'[

 לבוש וט"ז שם ב 19
 עיין ש"ך לט 20
 ד רטז שו"ע ונו"כ  21
 . ש"ך שם טאבל מכרו לנודר עצמו אסור שהרי הוא נהנה מביתו שמכחו בא לו כ"כ הריב"ש סימן שנ"ז 22
במ"ל )פ"ח מה' גירושין( כתב דמדברי ת' הריב"ש )סשנ"ו( ומת' הראנ"ח )ח"ב סע"ב( יראה דאפילו כה"ג  23

 חי' רע"א שם .אסור
 ש"ך שם יא 24
25  

דגיטין ]כא, ב ד"ה הא[ כתוב דגם בלא חזר ובנאו אסור לכנוס בקרקע, הביאו במשנה בחדושי רשב"א פרק ב' 
 שם וגליון מהרש"א  .למלך שם ד"ה ודע ]שראיתי[



 
   

 
 
 

                                                  0548027748ובטל'  - 22887389בנק הדואר  ח"ן  - תרומות והנצחות
    להצטרפות להלכות הדף היומי להלכה למעשה

https://chat.whatsapp.com/DLll7K9ciPjB873YPB8kBu 

 

 
 

שהם שותפים בחצר ונדרו  26שניםכבר התבאר במסכת ביצה דף לט: ש
כלומר שיש לפחות ד' על ד' אמות לכל  הנאה זה מזה, אם יש בו דין חלוקה

. 30ויכנס כל אחד בשלו ,29ואסורין ליכנס בו עד שיחלקו 28חל הנדר, 27אחד
 32ויש אומרים .31ואם אין בו דין חלוקה, לא חל הנדר ומותרין ליכנס בו

 .דוקא דריסת רגל מותרת, אבל שניהם אסורים להעמיד שם כליםד

                                                 
 שו"ע ונו"כ יו"ד רכו א 26
 ש"ך שם א ועיין גליון מהרש"א. 27
תבו הראשונים הטעם דליכא למימר ברירה וכל אחד בשלו משתמש, כמו באין בו דין חלוקה כדלהלן, וכ 28

דשמא יכוף האחד את דכיון שיש בו דין חלוקה אי אפשר לומר שמתחלה קנאוה כולה כל אחד לתשמישו, 
חבירו לחלוק )לכאורה אם לקחוה בשותפות לזמן קצוב, שאינו יכול לכופו לחלוק תוך הזמן מאי איכא למימר, 
ואפשר דבכה"ג דינו כאין בו דין חלוקה(, אבל רש"י פירש הטעם דכיון שיש בו כדי חלוקה סגי בחלוקה, 

לא סמכינן אהתירא דברירה, ולדעת ר"ת דטעמא והביאו הש"ך )שם(, ור"ל דכיון שיש להם תקנה בחלוקה, 
דראב"י משום דס"ל ויתור מותר במודר הנאה, אפילו ביש בו דין חלוקה מותר, וכתב הב"י שלשיטת ר"ת אם 

 אסרו בפירוש דריסת רגל זה על זה מודה דאסור, עיין שם.
 ש"ך שם ב 29
ין ברירה, והוו כלקוחות, והרי קיי"ל ודעת הרשב"א דאף לאחר חלוקה אסורים, משום דס"ל דבדאורייתא א 30

שבאומר קונם ביתך שאני נכנס, אפילו מכרו לנודר אסור, אא"כ מכרו לאחר, וכתב הר"ן )נדרים דף מו ע"ב( 
דלטעם הרמב"ם דחלוקה מהני צ"ל דאע"פ שאין ברירה בדאורייתא, שאני הכא דאנן סהדי שלא נשתתפו 

 וקה, עיין שם, ועי' שו"ת מהרש"ם )ח"א סימן ח(.אלא ע"ד שלא יוכל לאסור על חבירו לאחר חל
נראה שלא אמרו בשותפים ואחים שחלקו דתליא בברירה אלא כשנשתתפו מתחלה יחד, דהיינו שקנו 
בשותפות או שירשו, אבל בדבר שהיה שייך לאחד ואח"כ לקח אחר לשותפות, כשחוזרים וחולקים לא 

לקו משעה ראשונה, דבודאי זה שהיה מתחלה כולו שלו, מסתבר לומר שתלוי בדין ברירה ולהסתפק אם זה ח
נשאר בעלים גמורים על חלקו כמו שהיה לפני השותפות, וזה נכלל במ"ש האחרונים בשם התוס' )בתמורה( 
שכל שהיה נודע חלקו של כל אחד ואח"כ נתערב לא שייך לומר ברירה. ולא שרי מטעם ברירה כיון שיש 

 ספרק י הערה  פתחי חושן חלק ז. לתקן בחלוקה
כר' אליעזר בן יעקב, משום דיש ברירה, ואמרינן שכל אחד בשלו נכנס, והראשונים הקשו הא קיי"ל  31

דבדאורייתא אין ברירה, וכתב הר"ן בשם הרמב"ן דברירה דהכא עדיף, דלאו משום שהוברר למפרע בשעת 
נמצא מוציא אותו מחצירו, קנין הוא, אלא שבכל רגע מתברר שכל אחד משתמש בשלו, ואם תאסור עליו 

ואין אדם אוסר נכסי חבירו על בעליהן, והר"ן כתב דבאמת גם ברירה זו משום ברירה למפרע הוא, אלא 
דשאני מסתם ברירה דאמרינן בדאורייתא אין ברירה, דהתם מתורת ספק הוא מתחלה ועתה הוברר, אבל 

בזמן מסוים, ונמצא שעיקר הדבר כבר ברירה דהכא ודאי הוא מתחלה שע"ד כן נשתתפו שכל אחד ישתתף 
הוברר למפרע, אלא שהזמן אינו מבורר מתחלת השותפות, ובכה"ג אמרינן ברירה אפילו בדאורייתא, עיין 
שם, ובשו"ת צ"צ )או"ח סימן לא( כתב בשם הרשב"א שבאמת אין ברירה בדאורייתא, ושאני הכא גבי דריסת 

אסור במודר הנאה, אינו אלא מדרבנן, ולכן אמרינן כאן יש רגל שאינו אלא ויתור, ואף אם נאמר שויתור 
ברירה, ועי' קצה"ח )סימן קעא סק"א( ובטבעת החושן )שם(.בכנה"ג מביא מחלוקת אם מותר להשתמש בכולו, 
או רק בחלק דשייך לומר בשלו משתמש, עיין שם, ועי' בערך ש"י שהאריך בדין יורש שדר בבית עם האלמנה 

 רשים הנאתו עליו, אם בכה"ג חל הנדר, עיין שם.ואסר אחד משאר היו
כשיטת הרא"ש, דדוקא דריסת רגל )וכן תשמיש כיוצא בו( שאין דרך שותפים להקפיד מותר, חו"מ קפ טור  32

אבל להעמיד שם ריחיים ותרנגולים שדרך שותפים להקפיד, נמצא שמהנהו במה שאינו מקפיד, אבל הש"ך 
ר"ן שכל אחד משתמש בשלו, ה"ה דכל תשמיש מותר מהאי טעמא, )שם סק"ד( כתב שלסברת הרשב"א וה
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בבית הכנסת, לפחות ד' על ד' אמות  33גדולוכן הדין בשנים שהיה להם יחד מקום 

דווקא בחלק מקום בבית הכנסת שיש להם , והקדש 34ואמר אחד לחבירו חלקי יהא לך
 ,בני העיר , אבל חלק שיש לו בבית הכנסת על ידי השותפות של כל35ביחד המקום

שתקנו  שיש לכל אחד מבני העיר חלק בבית הכנסת, אינו יכול לאסור עליו בזמן הזה
 , כנזכר.שאין אדם יכול לאסור חלקו מבהכ"נחכמים האחרונים 

וכן אם היו שותפין בדבר המטלטל, אם יש בו דין חלוקה אסורים בו. ואם אין בו דין 
 .חלוקה, מותרין בו

 

ויש לראובן מרחץ או  ,ר נכסיו על שמעוןשאס 36ראובןשהתבאר לעיל כבר 
אם לא הניח לעצמו כלום אלא השכיר הכל הרי בית הבד מושכרין בעיר, 

זה מותר, שאינם עכשיו בכלל נכסיו ולא היה דעתו עליהם כשאסר נכסיו 
 . 37עליו

חי בית והשוכר קיבלו לתת שכר קצוב לשנה או חודש ולא לפי רואם כן ו
כירות הרי נחשב שאין לו חלק , או שמשכיר מקבל אך ורק דמי השהמרחץ

 .38תר למודר ממנו לרחוץ שםומובמרחץ 

ל מעבר לדמי השכירות הרי , או שמקבחי המרחץואך אם יש לו חלק ברו
  , והרי אסור המודר ממנו לרחוץ שם.נחשב שיש לו תפיסת יד

 ,אבל אם אסרו עליו בפירוש חל איסור גם עליו, שהרי גופן עדיין שלו הן
 ולא השכיר אלא הפירות.

 
 

                                                 
עיין שם, ובשו"ע )סעיף ב( כתב כדעת הטור, ועי' בש"ך )שם סק"ח(, וכתב הש"ך דמ"מ למלא כל החצר אסור 

 לכו"ע, עיין שם, ונראה דכולו לאו דוקא, דכל שיותר מחלקו אסור.
 שרם לאו אין בו דין חלוקה ולא חל הנדר. ש"ך שם ו 33
דמאחר דקאמר לך הקדש, ודאי כוונתו לאסרו עליו. אבל אם אמר יהא הקדש, ולא אמר: לך, לא כיון אלא  34

 . שם ברמ"א.שיהיה הקדש לעניים, ומותר חבירו ליהנות ולישב עליה
 בית הלל שם 35
 ו רכאשו"ע ונו"כ  36
 לבוש וט"ז שם ב 37
 ש"ך שם לז 38


