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 א"ר דוד בלו� שליט"שיעור מאת הג, מראה מקומות

 מודר הנאה ב � בברירה" שיטת הרמב בעני	� :מהנדרי� 

 

 :נקודות שנידונו בשיעור זה

רבי אליעזר ב
 יעקב מתיר לה� ליכנס לחצר המשות� כיו
 , השותפי
 שנדרו הנאה זה מזה •
בואר שבית כנסת הוא כמו מ: ובגמרא מו.  והלכה כדבריו�" כל אחד נכנס לתו� שלו"ש


 ?� שאסור למודר הנאה ליכנס לבית הכנסת"למה פסק הרמבוא� כ
 קשה , חצר השותפי

דבהקדש מצאנו שאסור ליהנות , ע"וצ. ויתור מותר במודר הנאה, לחכמי� דרבי אליעזר •
ולמה אי
 מתירי� הנאה , ובאשירה מצאנו ג� כ
 שאסור ליהנות מצילו, מצלי כתלי ההיכל

 ?ו� ויתורכזו מש

יכתוב חלקו בבית הכנסת לנשיא כדי להתיר , המדיר הנאה מחבירושמבואר . במשנה מח •
למה לא אמרינ
 ג�  בשותפי
 שהדירו זה לזה שיכתבו , ע"וצ. להמודר להיכנס לבית הכנסת

 ?חלק� בחצר השותפי
 לנשיא כדי להתיר שותפ� ליהנות מהחצר

,  דבדוקא נקט� ולא לאיש אחר �לנשיא 
 מבאר מה דנקט במשנתינו שיכתבו חלק� "בר •
ב חלקו ו
 שא� יכת"למה לא הזכיר הר, י
יויש לע. שבאד� אחר יש לחוש שידיר ג� אותו

 ? א� א� לא ניחוש שידירנו בהנאה,לאחר יש לחוש שהמקבל לא ית
 למודר ליכנס בו
 

 

 ,אסורי� ליכנס לחצר השותפי� שנדרו הנאה זה מזה", ל"וז, :המ נדרי� משנה. 1
ושניה� אסורי� להעמיד , א ב� יעקב אומר זה נכנס לתו� שלו וזה נכנס לתו� שלו"ר

, היה אחד מה� מודר הנאה מחבירו לא יכנס לחצר. ריחי� ותנור ולגדל תרנגולי�
יכול הוא לומר לו לתו� שלי אני נכנס ואיני נכנס לתו�  רבי אליעזר ב� יעקב אומר

היה אחד מ� השוק מודר באחד מה� הנאה .  וכופי� את הנודר למכור את חלקו,של�
רבי אליעזר ב� יעקב אומר יכול לומר לו לתו� של חביר� אני נכנס , לא יכנס לחצר

המודר הנאה מחבירו ויש לו מרח� ובית הבד מושכרי� בעיר . ואיני נכנס לתו� של�
 האומר לחבירו קונ� ,א� יש לו בה� תפיסת יד אסור אי� לו בה� תפיסת יד מותר

בית� שאני נכנס ושד� שאני לוקח מת או שמכרו לאחר מותר קונ� בית זה שאני ל
 ,.שדה זו שאני לוקח מת או שמכרו לאחר אסור, נכנס

 
רבי אליעזר ב� יעקב אומר זה נכנס לתו� שלו וזה נכנס ", ל"וז, :� נדרי� מה"ר. 2

י�  אוקימנא בגמרא בחצר שאי� בה די� חלוקה אבל בחצר שיש בה ד.לתו� שלו
אוקימנא :) ק ד� נא"ב( ובפרק שור שנגח את הפרה ,חלוקה דברי הכל אסור

א סבר יש ברירה והאי לדנפשיה קא עייל "פלוגתייהו ביש ברירה או אי� ברירה דר
  ."והאי לדנפשיה קא עייל ורבנ� סברי אי� ברירה

 
ל מחלוקת שיש בה כדי חלוקה אב אמר רבה אמר זעירי", ל"וז, :גמרא נדרי� מו. 3

ל רב יוס� הרי בית הכנסת דכמי שאי� בו " א,אי� בה כדי חלוקה דברי הכל מותר
 אלא אמר רב יוס� אמר ,כדי חלוקה דמי ותנ� שניה� אסורי� בדבר של אותה העיר

אמר . זעירי מחלוקת שאי� בה כדי חלוקה אבל יש בה כדי חלוקה דברי הכל אסור
 ."אליעזר ב� יעקב' כה כרר אלעזר הל"א ב� יעקב וכ� א"רב הונא הלכה כר

 
אליעזר ב� יעקב ליתא ' כיו� דאפסיקא הילכתא לעיל כר", ל"וז, .� נדרי� מח"ר. 4

כרבי ) ד ה ו' הל(ז מהלכות נדרי� "ל שפסק בפ"� ז"ויש לתמוה על הרמב', למתני
ל בהלכותיו היכי מזכי "� ז" וכבר השיגו הרמב,'אליעזר ב� יעקב ופסק נמי למתני

 ".שטרא לבי תרי
 



 ,ל"וז, ה בית כנסת"ד' משנה ה' תוספות יו� טוב נדרי� פרק ה. 5
ל "� ז" ויש לתמוה על הרמב' כו�"כתב הר"

י ופסק "ז מהלכות נדרי� כראב"שפסק בפ
ד כתב "י סימ� רכ"והב, ל"עכ ,נמי למתניתי�

עוד בש� רבינו ירוח� שיש פוסקי� כ� בכל 
דברי� שיש לבני העיר חלק בה� מהאי 

 .כ" ע,טעמא
כ למשנתינו זו וכ� "אבל הטור ש� פסק ג

ל העתיקה בפסקיו ואילו היה "ש ז"הרא
דעתו שאינה הלכה לא הוה ליה לשתוק 

א "מלכתוב עליה דלית הלכתא כותיה וא
ל "אבל נ. לשוויינהו לכולהו טועי� בדבר כזה

 אלא שסוברי� ,דלאו קושיא היא כלל
י מודה בה "דמשנתינו ככולי עלמא וא� ראב

 כדכתבתי לעיל לעני� חצר שיש בה וטעמא
ע מודו דאסורה שכתב "די� חלוקה דכ

ש שהטע� שכיו� דאפשר בחלוקה לא "הרא
נ דכוותיה כיו� דאפשר "סמכינ� אברירה וה

 ,לכתוב חלקו לנשיא לא סמכינ� אברירה
� יהיב טעמא אחרינא בחצר "ולפי שהר

כ לעיל בשמו לפיכ� לא סלקא "ש ג"כמ
ל ברור כשמש שזוהי "דעתיה לתר� כ� אבל נ

 ."דעת הפוסקי� למשנתינו

 
 ,ל"וז, א"ד סק"ז יורה דעה סימ� רכ"ט. 6
� כתבו "� והר" הרמב.'כמו בית הכנסת כו"

� לפי שדבריו "שיש לתמוה על הרמב
י הביא קושיא "והב' כוסותרי� זה את זה 

ש והטור " וא� כ� יש לתמוה ג� על הרא,זו
 דהיינו ,�"והשולח� ערו� שכול� כתבו כרמב

ו "ה ובסימ� רכ"כא� כתבו שה� אסורי� בב
כתבו ששניה� מותרי� בדבר שאי� בו די� 

 הוה אי� בה די� כנסתהית חלוקה והרי ב
 וחלילה לומר שאלו ,חלוקה כמו שזכרנו

 .� שגגו בזה"הגדולי� וג� הרמב
ל תיר� קושיא זאת ואמר דהיה "ח ז"ומו

קשה לה� הילכתא אהילכתא דהלכה 
כה כסת� מתניתי� דאוסר� י והל"כראב

ית  הלכ� תירצו דשאני בכנסתהית בב
 דאסור אפילו באי� בה די� חלוקה כנסתה

כיו� שיש בה תיקו� שיקנו חלק� לאחר ויכול 
כ לחזור להשתמש בו ולא מחזי "אח

כ "כהערמה כיו� שרבי� משתמשי� ש� משא
בחצר של שני שותפי� א� ית� חלקו לאחר 

הא דפרי� רב  ו,וישתמש בו מחזי כהערמה
ל חילוק " לא הוה סכנסתהית יוס� לעיל מב

זה אבל אנ� סבירא ל� למסקנא כמו חילוק 
 ולא דק כלל דאטו בכל מידי שאי� .כ" ע,זה

בו די� חלוקה לא שיי� לומר שאחד מה� 
 דודאי ג� בחצר של שותפי� לא ,יקנה חלקו

א " דמאי שנא מסימ� רכ,מחזי כהערמה
ולא ' ה לאחר כודאמרינ� נות� מתנ' סעי� ט

 וג� הוא עצמו ,חיישינ� דמחזי כהערמה
מותר ליהנות אחר כ� ממנו כיו� שיצאה 
מרשותו דא� לא כ� היה לתלמוד ולפוסקי� 
לכתוב דבר זה שהוא עצמו לא יהנה אחר כ� 

 אלא ,ממנו משו� הערמה שזה חידוש גדול
� בפירוש "ודאי שאינו כלל וכמו שכתב הר

ו לאחר ואי� שבכל מקו� מהני נות� חלק
חילוק בי� בית הכנסת לשאר דברי� שאי� 

 ותו דלאיזה דבר קרי ,בה� די� חלוקה
 דהרי אי� לפנינו רק סת� מתניתי� ,מסקנא

 ומי נת� לנו כח ,שאוסרת בבית הכנסת
לחלוק על רב יוס� וכי רב יוס� לא ראה 

 ותו דא� נאמר דאזדא ,המשנה כמות שהיא
ימרא לה קושיא דרב יוס� א� כ� נשאר מ

דרבה שזכרנו דביש בה די� חלוקה מחלוקת 
י דמותר ואמאי פסקינ� בסימ� "והלכה כראב

 אלא על ,ו דאסורי� ביש בה די� חלוקה"רכ
כרח� דלית מא� דפליג על רב יוס� וא� כ� 

 .הדרא קושיא לדוכתה
סוגיית התלמוד ' ד דשפיר מתפרש"והנלע

 ,� ושאר הגדולי� שזכרנו"אליבא דהרמב
ית נדקדק לשו� התלמוד הרי בש]כ[והיינו 

 דכשאי� בה די� חלוקה דמי ולא אמר כנסתה
 אלא נראה דתלתא ,שאי� בה די� חלוקה

 האחד יש בה די� חלוקה גמורה :מילי נינהו
כמו חצר שיש בה כדי לזה ולזה וזה מסתבר 

 והשני הוא אי� בה די� ,שיהיו אסורי�
חלוקה לגמרי דהיינו חצר שאי� בה ארבע 

 השלישי ,א לומר שיהיו אסורי�"אמות שא
 כנסתהית הוא אמצעי ביניה� דהיינו ב

וכיוצא בה שזה אפשר בו קצת בחלוקה שזה 
יסתלק מ� חלק זה וזה יסתלק מ� חלק זה 
ויוכל להתפלל בחלקו אלא שאי� דר� לחלקו 

 ומשו� , לש� וכ� התיבהכיו� שרבי� נכנסי�
 , לשו� רבי�,"והספרי�"הכי אמר אחר כ� 

דהיינו שיש בה שני ספרי� והוה יש ש� כדי 
חלוקה אבל אי לא הוה רק ספר אחד הוה 

 נמצא שקצת ,דבר שאי� בה חלוקה ומותר
קרוי יש בה כדי� חלוקה וקצת קרוי אי� בה 

 .כדי� חלוקה לפי שאי� דר� לחלק�
עיקרא כי אמר רבה  דמ,והשתא הוי שפיר

דפליגי ביש בה די� חלוקה היינו ביש בה די� 
מתניתי� ' חלוקה גמורה והוא בחצר דנקט

 בזה ,י ורבנ� דדר� לחלוק"פלוגתא דראב
ל לרבנ� דאסור אבל במילי מציעתא "דוקא ס

 ועל זה , מודי� דמותרכנסתהית דהיינו ב
פרי� שפיר והא תנ� דשניה� אסורי� בבית 

 ומשני רב יוס� , כמא�הכנסת והוא דלא
דהכי קאמר דפליגי באי� בה די� חלוקה כלל 
דהיינו בחצר דנקטה מתניתי� בפלוגתא 

 ולפי זה במילתא מציעתא דהיינו ,י"דראב
בית הכנסת הוה בכלל יש בה די� חלוקה 

כ אתיא מתניתי� "ולכולי עלמא אסור וא
דשניה� אסורי� בבית הכנסת לכולי עלמא 

ד לתר� " כ� נראה לע.ועל כ� פסקוה להלכה
� אסקוה "� והר" הג� כי הרמב,ברור ונכו�

ש והטור "� והרא"בקושיא מכל מקו� הרמב
ו "והשולח� ערו� לאו בני טועי� נינהו ח

בפרט במילתא דמפורש בתלמוד וראוי 



 ."ש"ד כמ"דרויחא בסלהמלי� בעד� כפי מה שנוכל כל שכ� במידי 

 
 ,ל"וז, .טורי אב� מגילה ח. 7
'  מתו� פי. הרגל הא לא קפדי אינשידריסת"

 כיו� דמידי ,פ"� ש� בנדרי� משמע דה"הר
דלא קפדי אינשי הוא אי� זה קרוי נהנה 

ז אטו באיסור הנאה מידי "ל ע"וק. מחבירו
ד� (ז "ג דע"דלא קפדי מי שרי הא תנ� בפ

גבי אשיר לא ישב בצילה ולא ) ב"ח ע"מ
ב דפסחי� " והכי נמי מצינו בפ,יעבור תחתיה

דאסור לישב בצילו של היכל גבי ) ו"ד� כ(
ז שישב בצילו של היכל ודרש ואמר "ריב

, הת� דקול ומראה וריח של קודש אסור
והא כל אלו לא קפדי דהא לא מחסר לה 

ה באיסור הנאה אסור והכי מוכח "בהא אפ
 .בגמרא בכמה מקומות

משמע ) ז"ד� נ(ב "ג דב"� בפ"ומדברי הרשב
ר גבי הא דמשני ל הפק"דמידי דלא קפיד ה

הת� הכא בחצר השותפי� עסקינ� דבהעמדה 
כיו� דלא קפדי בעמידה הרי ' כדי לא קפדי פי

הפקירו את החצר לכל בני החצר לעמוד בו 

� "ואולי הר, ולגבי העמידה אי� לו חלק בו
ל לסתו� "כ לא ה" אלא שא, לזהכ כוו�"ג

 . דבריו ביותר
 לפרש דכל מידי דלא קפדי אינשי ראהני ול

ואי� דעת� עלייהו אי� דעת הנודר מחבירו 
, �"הרשב' ודברי קרובי� לפי, לאסור באלו

א היא דאמר "דמשני הא מני רה אלא מ
 רשתיויתור אסור במודר הנאה למאי דפי

ש טפי הא דמדמי דריסת הרגל דלא קפדי "א
� מה עני� הפקר "הרשב'  דלפי,לויתור

 אבל אי טעמא ,דדריסת הרגל לגבי ויתור
דלא קפדי על דריסת הרגל הוא משו� כיו� 

ש דהא ויתור נמי "דאי� דעת הנודר עליו א
א� דלא קפדי ומוותרי� כ� לכל הלוקחי� 

א ולא אמרינ� אי� דעת "ה אסור לר"אפ
ה לדריסת הרגל דאסור "כ ה"הנודר עליו וא

א ולא אמרינ� אי� דעת הנודר עליו אבל "לר
 ."ט"לרבנ� שרי מה

 
ויש לתמוה על ", ל"וז, ה ולא דברו בנשיא" ד�" הרעל .מח ש נדרי�"רש. 8

ואנוכי רמזתי , ד תירצו ובאופ� אחר"רכ' ז בסי"וכ� הט, ט ישוב לזה" עתוי.�"הרמב
ז ש� וכ� לו עצמו אישתמיטו "ח שהביא הט" ודע דלהב.ש"ע) יב(ישוב ביומא וכ "לו ג

ני תקנתא ה שהכותב חלקו לנשיא שכתבו טע� נכו� מדוע לא ת"דברי התוספות בד
 ."דכתיבה לנשיא לעיל בחצר

 
 , ל"זו. שלמי נדרי� ד� מח. 9

 
 



כדר� שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול ", ל"וז, ו"ה' � הלכות מלכי� פרק ב" רמב.10
 ,וחייב הכל בכבודו כ� צוהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל שנאמר ולבי חלל בקרבי

 ויהיה חונ� , רו� לבבו מאחיוולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי שנאמר לבלתי
ומרח� לקטני� וגדולי� ויצא ויבא בחפציה� ובטובת� ויחוס על כבוד קט� 

 וכשמדבר אל כל הקהל בלשו� רבי� ידבר רכות שנאמר שמעוני אחי ועמי ,שבקטני�
 לעול� יתנהג בענוה יתירה אי� לנו גדול .'ואומר א� היו� תהיה עבד לע� הזה וגו

מר ונחנו מה לא עלינו תלונותיכ� ויסבול טרח� ומשא� ממשה רבינו והוא או
 רועה קראו הכתוב לרעות ביעקב ,ותלונות� וקצפ� כאשר ישא האומ� את היונק

עמו ודרכו של רועה מפורש בקבלה כרועה עדרו ירעה בזרועו יקב� טלאי� ובחיקו 
 ."'ישא וגו

 
י� במל� שמטבעו במה דברי� אמור", ל"וז, ח"הי' � הלכות גזילה פרק ה" רמב.11

יוצא באות� הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה האר� וסמכה דעת� שהוא 
 אבל א� אי� מטבעו יוצא הרי הוא כגזל� בעל זרוע וכמו ,אדוניה� וה� לו עבדי�

 ."חבורת ליסטי� המזוייני� שאי� דיניה� די� וכ� מל� זה וכל עבדיו כגזל� לכל דבר
 

כל מסי�  .והאמר שמואל דינא דמלכותא דינא", ל"וז, : נדתראבבא � ב" רשב.12
 שכל ,וארנוניות ומנהגות של משפטי מלכי� שרגילי� להנהיג במלכות� דינא הוא

 והלכ� די� גמור הוא ,בני המלכות מקבלי� עליה� מרצונ� חוקי המל� ומשפטיו
 ."פ חוק המל� הנהוג בעיר משו� גזל"ואי� למחזיק בממו� חבירו ע

 
מפרש בגמרא דהכי ", ל"וז, ה והכותב חלקו לנשיא"ד.  מחי� נדרתוספות. 13

 והא דלעיל גבי חצר לא קאמר ה� תקנתא ,קאמר כיצד תקנת� יכתבו חלק� לנשיא
דחצר שהיא מיוחדת ממש אי� תקנה לתת אותה לנשיא אבל הכא דמעיקרא נמי אי� 

 כ�  שג� אחר,כל הדברי� הללו מיוחדי� לה� לא יפסידו א� יכתבו חלק� לנשיא
יכולי� ליל� וליהנות שהנשיא לא יקפיד עליה� כיו� שג� לו אינה מיוחדת שהרי היא 

 ולנשיא לאו דווקא הוא הדי� א� לאחד מבני העיר אלא לרווחא .לכל בני העיר
 והטע� לפי שחולקי� ,דמילתא נקט כדמוכח לקמ� לא דברו חכמי� אלא בהווה

תקנה בחלק זה יש לנו לעשות כבוד לנשיא אי נמי כיו� שאנו מתחילי� לעשות 
התקנה הטובה שנוכל וא� נתק� שיתנוהו לאחד מבני העיר שג� הוא ידיר אחד 

 ." מחבירו הנאה אבל הנשיא אינו רגיל להדיר ולהקפיד על ישראל
 

נ ויש "מי שהשאיל ביתו לבהכ", ל"וז, ז"ג סעי� ט"שולח� ערו� אורח חיי� קנ. 14
äâä : כ יאסרנה לכל הקהל כאחד" לאסרה אאלו מריבה ע� אחד מהקהל אינו יכול

 åà úåçîì åãéá àäé úåçîì äöøéù ïîæ ìëù äìçúî äðúä íà ìáà íúñ äìçú ìéàùäù à÷åãå
 äöøéù éîá úåçîì åãéá úåùøä åúéáì ñðëéì íçéðä àìà ùåøéôá íäì ìéàùä àìù)øäî" í

ô ïîéñ äàååãàô"ä".( 
 

 שיש רש�ג� רבינו  היינו מצד חר.אינו יכול לאסרה פח", ל"וז, ומשנה ברורה ש�
כ כשיאסור "ז משא" והטע� נראה דחששו לבזיו� דההוא גברא עיי� גיטי� נ,ז"ע

והא דיכול לאסור לכל הקהל היינו משו� דלא השאיל לה� . לכול� ליכא כיסופא
דיש פלוגתא ' וז' א סעי� ו"ד סימ� רכ"אלא בסת� הא א� השאיל לה� לזמ� עיי� ביו

 ."ו� הזמ�א� חל איסור בת


