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  .לג �ד נדרי�

  ?הא� מותר לו להשאיל לו דברי� דלהל�, המודר מחברו מהנאה המביאה לידי מאכל

  

  חלוק טבעת טלית ונזמי�  נפה כברה ריחי� תנור  

אליעזר' לר  ו� שאי� משכירי� אות�מק
1

   אסור:
   מותר:לרבנ�

  מותר

מקו� שמשכירי� אות�
2

  אסור  אסור  

  

  ?וממה לאממה נאסר , הנודר מחברו בלשונות דלהל�

  

  ללעוס חטי� למכתו בכלי� העושי� מאכל  במאכל עצמו  

  אינו נאסר  אינו נאסר  נאסר  נדר מאכל מחברו

  נאסר  אינו נאסר  נאסר הנאת מאכל� עלינדר 

  הנאה המביאה נדר 
  לידי מאכל

   נאסר:ד"לאיכא מ  נאסר  נאסר
  אינו נאסר: �"לר

  

  :נדרי� ד� לג

  ?יר לפרוע את חוב המודרהא� מותר למד, מי שמודר הנאה מחברו

  

  )ג"בני כה(אליבא דרבנ�   אליבא דחנ�  

מותר  לרב אושעיא
3

  אסור  

מותר  מותר  לרבא
4

מ שלא לפרוע" א� לוה ע
5
 

  

                                                           

1
 כלומר ג� דבר שאי� בני אד� רגילי� ,"ויתור אסור במודר הנאה"ל ד"והוא תנא דמתניתי� דס 

יו� דלא חשיב שנהנה מ� המודר כ, אבל לחכמי� מותר,  אסורי� במודר הנאה�להקפיד עליה� 
  .ולכ� א� שה� כלי� שעושי� בה� אוכל נפש מותר, שהכל נותני� דבר זה בחנ�

2
חשיב שנהנה מ� המדיר ,  ובכס� זה הוא יכול לקנות דברי מאכל�דכיו� שמוותר לו על כספו  

 .הנאת מאכל ואסור
3

משו� שאמר חנ� גבי אשה , ע לו הוא נפטר מ� החובי שפור"ואי� לחוש מה שהוא מרויחו בזה שע 
ל "מ שס"וש, "אבד את מעותיו" שאותו אחר �שהל� בעלה למדינת הי� ועמד אחר ופירנסה 

 � דא� היתה נחשבת כהנאה , שפרעו� חוב לא נחשב כהנאה העוברת מהפורע למי שפרעו בשבילו
ל לחנ� דזה רק סילוק הפסד ולא "סמ ד"אלא ש,  דהרי נת� לו הנאה�לא היה אומר שאיבד מעותיו 

 . ולכ� ג� גבי המדיר לא נחשב שנת� הנאה למודר, נחשב שנת� משהו
4

ג ששלח את שקלו "אול� מיירי דוקא בכה, ה לשיטה זו לתרו� לו את שקלו" שה,�"וביאר הר 
לא חשיב , פ שהיה דר� התור� לתת שוב"דכיו� שתורמי� על האבוד והגנוב אע, ונגנב או אבד

 .� על זהיה אותו כיו� שאי� ממשכנמהנ
5

דמה שעדי� ' ומבואר בגמ. הרי שלא נת� לו שו� דבר, דכיו� שיכול תמיד הלוה לדחות את המלוה 
 דהיינו ג� �ע "משו� שבזה הוא מעמיד את משנתנו אליבא דכו, לרבא להעמיד באוקימתא זו

ל שאליבא דרבנ� "רצת שסומת.  מדוע רב אושעיא לא אמר כרבא,'אכ� מקשה הגמ. אליבא דרבנ�
דיש לנו לגזור אטו , כ אסור למדיר לפרוע את חובו"ג" מ שלא לפרוע"לוה ע"ג� באופ� זה ש

 . מ לפרוע"כ� ערגילה שהיא ה אהלו
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  :נדרי� ד� לג

  ].ה גזירה"� ד"ר [?מה הדי� אליבא דחנ� באופני� דלהל�, המפרנס את אשת חברו

  

  במפרנס סת� במפרש שמחמת חוב בעלה עושה  

חייב בעלה לשל�  יח מעותיו על קר� הצביהנ  א"לרשב
1

  

הניח מעותיו על קר� הצבי  הניח מעותיו על קר� הצבי  �"לר
2

  

  

  ?)ללישנא קמא(באיזה אופ� מיירי מתניתי� דמותר להחזיר אבידה 

  

 נכסי בעל אבידה אסורי� על מחזיר נכסי מחזיר אסורי� על בעל אבידה  

 לרב אמי  משו� פרוטה דרב יוס��לא מחזיר  :חד אמר
 :חד אמרו ורב אסי

   �מחזיר לו 
  פרוטה דרב יוס� לא שכיח�מחזיר   ידע� דנפשיה קא מהדרדמ

  

                                                           

1
ולכ� הוא ,  בסת� ודאי אי� כוונתו בתורת מתנה אלא בתורת הלואהנת�א שכיו� ש"ל לרשב"ס 

 . ג� אליבא דחנ�עותיו ולא מפסיד מ,תובע ממנה והיא תובעת מבעלה
2

מ ודאי דאדעתא דבעל נחית ולא אדעתא דידה דהרי "� דא� ודאי שאינו בתורת מתנה מ"ל לר"ס 
תהיה היא שדודאי לא מסיק אדעתיה להלוות לה ו,  ולכ� הפסיד מעותיו�יודע שאי� לה מעות 

 .ורק א� פירש כ� בפירוש מהני, החייבת והיא תתבע את הבעל


