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  .פד �ד נדרי�

  ?הא� נוטלת מעשר עני, מי ה� החולקי� בדי� אשה שאסרה על עצמה הנאת הבריות
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  לברייתא נוטלת  
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  אליעזר' לר  לחכמי�  

לרבא
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  במעשר עני המתחלק בגרנות  במעשר עני המתחלק בבית  

  

  :נדרי� ד� פד

  ?מה צרי� לשל�, הגונב טבלו של חברו

  

  דמי תרומות ומעשרות שבו  חולי� שבודמי   

  משל�  משל�  לרבי

אינו משל�  משל�  יהודה' יוסי בר' לר
4

  

  

                                                           

1
והטע� . לתנוטמ שמעשר עני אינה "ש, דמזה שאמרה המשנה שנוטלת לקט שכחה ופאה' כ� דייקה הגמ 

וזו , שיש בזה הנאה הניתנת מ� הנות� למקבלהרי , שיש החזקת טובת הנאה למי שנות� מעשר ענימש� 
 .הנות מ� הנות�יאסור לה ל �שאסרה על עצמה הנאת הבריות 

2
ל שא� שצרי� "א ס"דר, אליעזר וחכמי� הא� צרי� לקרות ש� למעשר עני של דמאי' נחלקו ר', פי 

דגבי מעשר עני כל שלא הפרישו אי� , מ מעשר עני לא צרי�"מ, להפריש מעשר ראשו� ותרומת מעשר
 דהמוציא מחברו עליו � רק דמאי שאי� צרי� לתת אותו מספק לעניי� וכיו� שכא� הוי, התבואה טבל

ל שיש כא� איסור טבל כל "וחכמי� חולקי� וס. לכ� ג� לא צרי� להפרישו דאי� כא� איסור טבל, הראיה
כ " א� ל לרב יוס� דאליבא דחכמי� שיש חיוב הפרשה "וס. ולכ� חייב לקרות עליו ש� �זמ� שלא הפרישו 

א שאי� כא� חיוב " ואילו לר.)וכדברי משנתנו( ואסורה הנודרת להנות ממנו , הנאה לנות�יש כא� ג� טובת
ע "ל דלכו"די, ודחה אביי). וכדברי הברייתא( ומותרת לקבל מעשר עני , אי� כא� טובת הנאה�הפרשה כלל 

 כיו� שיכול ,מעשר ענילא לא חושש שמא לא הפריש ע� האר� "רק שר, טובל) ש ודאו"וכ(מעשר עני ספקו 
כיו� שפוחד להפקיר את , ואילו רבנ� סברי שאינו מפריש, י שיפקיר נכסיו ויקח לעצמו"להפטר מלתת ע

ז עדיי� קשה המשנה והברייתא "ולפ. � אחר ויזכה בנכסיוישמא יקד, נכסיו כדי לזכות במעשר עני
 .אהדדי

3
ואילו .  וזה די� המשנה� נודרתה בו הולכ� אסור, מעשר עני המתחלק בבית יש בו טובת הנאה לנות� 

כיו� שהוא משאיר אותו בגור� וכל הרוצה ליטול , במעשר עני המתחלק בגור� אי� בו טובת הנאה לנות�
  . וזה די� הברייתא� בו הנודרתולכ� מותר , יבוא ויטול

4
 ולכ� הגנב צרי� לשל� ג� את � דרבי סבר טובת הנאה ממו� ,סבר רב הושעיא בטע� המחלוקת 

קונ� כהני� ולוי� אלו " וכוותיה מתוקמא הסיפא של משנתנו שאמרה גבי האומר ,מות ומעשרותהתרו
קונ� כהני� "והרישא שאמרה . אבל ה� עצמ� לא כיו� שטובת הנאה הוי ממו�, " יטלו אחרי�� נהני� לי 

לכ� אי� צרי�  ו�יהודה הסובר שטובת הנאה אינה ממו� ' יוסי בר' היא כר"  יטלו על כרחו�הני� לי נולוי� 
ולכ� יטלו על , וג� המודרי� לא נחשבי� שנהני� ממנו, הגנב לשל� את התרומות ומעשרות שהיו בטבל

 .דחתה תירו� זה ורבא תיר� תירו� אחר' אכ� הגמ. כרחו


