
י כולל עיו� הד�"הוכ� ע  

  91430ירושלי� , הר נו�, 43087. ד. ת  

 daf@dafyomi.co.il•   6515004פקס /טל

  

 

  .מח �ד נדרי�

  ?הנות מדברי� דלהל�יהא� יכול ל, המודר הנאה מחברו

  

בדבר של עולי בבל  
1

בדבר של אותה העיר  
2

  

  אסור  מותר  כשלא זיכה חלקו

כזיכה חלקו
3

וכ� אנשי גליל, 
4

  מותר  מותר 

  

  ?ואינה מועלת להתיר המודר, מתי אמרינ� שמתנה כמתנת בית חורו� היא רק הערמה בעלמא

  

  אינ� לפני� "ת� כשאמר הנו  
  "אלא כדי שיהנה אבא

  נתוני� ל� "כשאמר הנות� 
 "שיהיו לפני� שיבוא אבא ויאכל

לא מהני  ללישנא קמא דרבא
5

  מהני  

לא מהני  לא מהני  ללישנא בתרא דרבא
6

  
  

  :נדרי� ד� מח

  ?מהני" קני על מנת להקנות"הא� 
  

בקני� סודר במקנה לבנו על מנת להקנות לנכדו  
7

  

מהני  לא מהני   ולרב אשי,לפומבדיתאי
8

  

מהני  לרב נחמ�
9

  מהני  
  

                                                           

1
" עולי בבל"ונקראי� נכסי� אלו של , י"כגו� הר הבית והעזרות ובור מי� הנמצא בדרכי� שעולי� מבבל לא 

 ולכ� אי� �ואינ� שייכי� לכל יחיד , קנו שדברי� אלו שייכי� לכל ישראל מדי� ציבורימשו� שכשעלו עולי בבל ת
 .סר� על חברוהמודר יכול לאו

2
) ת"שמניחי� עליה� ס(התיבה , בית הכנסת, והמרח�,  מקו� ריק באמצע העיר שמתאספי� ש��כגו� הרחבה  

 .  על המודרחלקוולכ� יכול המדיר לאסור , שכל אלו ה� דברי� שלכל אחד מבני העיר יש בה� חלק, והספר תורה

3
לנשיא ובי� א� כותב אות� להדיוט הוא צרי� ל שבי� הכותב את חלקו בדברי� שלא אותה העיר "חכמי� ס 

דכ� הדר� בכל קני� כשאד� רוצה להקנות לפלוני ואי� הפלוני נמצא (י אחר "לזכות את החלק למי שמזכה לו ע
דלכאורה  (,והחידוש בדבר שמותר). [י אד� שלישי שיעשה את הקני� בעבור הקונה"הוא צרי� לזכות לו ע, בפניו

אחר הקנאתו ' הוא דא� שאותו אד� ממשי� להשתמש בבית הכנסת וכו, )נאה גמורהנעשתה הקהא הוא פשיטא ד
יהודה חולק וסובר ' ור]. ל שא� הקנה מותר"קמ, א דאינו אלא הערמה בעלמא ואסור"והו, כאילו לא הקנה

 .הנות ממנויאלא ג� בלי אחר מותר לאותו אחד ל, י אחר"שהכותב חלקו לנשיא לא צרי� לזכות את חלקו ע

4
כיו� שאנשי גליל היו בעלי מריבות ומתו� כ� היו נודרי� כמה פעמי� , שכבר זיכו אבותיה� את חלק� בעבור� 

 .וכדי שיכולו להתשמש בדברי� של אותה העיר לכ� קמו וזיכו חלק� בדברי� של אותה העיר, זה מזה

5
 .ובזה פשיטא שלא מהני, בלאבל לא נות� שו� זכות למק, דעשה תנאי גמור שאינו נות� אלא בשביל שיהנה אבא 

6
דהרי אי� אד� עושה ,  שאינה מתנה גמורה אלא כדי שיבוא אבא ויאכל� דסעודתו מוכחת עליו שזו היתה כוונתו  

  .סעודה חתונה כדי שיהנו ממנה אחרי�
7

ה וכשמגביה ראוב� את הסודר נקנ, שמעו� נות� את סודרו לראוב�, כגו� שרוצה ראוב� להקנות איזה חפ� לשמעו� 
כ נמצא שכל מה שקנה "וא, כ מחזיר ראוב� לשמעו� את סודרו"והדר� היא שאח, החפ� לשמעו� בקני� חליפי�

 .ראוב� את הסודר הוא רק כדי להקנות בו

8
ל להחזיק "ל לרב אשי שאני סודר שא� היה רוצה ראוב� הנ"מ ס"מ, לא מהני" קני על מנת להקנות"ל ד"א� דס 

וג� רב אשי אמר כ� . (ל כרב נחמ� שלא יכול לעכבו לו"אכ� לעני� הלכה קי.  גמורולכ� חשיב קני�, בו היה יכול
 ).בדר� דיחוי בעלמא

9
ל לרב נחמ� שסתמות "דס,  עד שיהיה בר בריה צורבא מדרבנ��  שאי� כא� חסרו� של כלתה קנינו ,�"וביאר הר 

יה של רב אשי דבסודר הוא קני� ולכ� לא קשה על רב נחמ� הקושיא השנ. הדברי� שמקנה לו מעכשיו לצור� זה
 .'למעכשיו וכו


