
 

  ה פ נדרים 
  
  
  רישא   

  יטלו כו'   - כהנים ולוים נהנין לי  
  סיפא

יטלו    - כהנים אלו ולוים אלו נהנין לי  
  אחרים 

  אבל להני לא, אלמא טובת הנאה ממון!   אלמא טובת הנאה אינה ממון  סתירה  - דיוק
רב  - 1פתרון 

  הושעיא 
    והא ר' יוסי ב"ר יהודה

  רבי יוסי בר"י אומר:  
  שבו   אלא דמי חוליןאינו משלם  

ור' יוסי בר' יהודה סבר טובת 
  הנאה אינה ממון 

    הא רבי
    –הגונב טבלו של חבירו ואכלו  

  , דברי רבי משלם לו דמי טבלו 
  ן ודרבי סבר טובת הנאה ממ 

נגד דברי    1דחייה 
  - רב הושעיא

  כולי עלמאד
טובת הנאה אינה  

  ממון

  כלא הורמו דמי  במתנות שלא הורמו  כהורמו דמי   הורמובמתנות שלא 

ואי טובת הנאה אינה ממון, מה לי      דחיית הדחייה 
  הורמו מה לי לא הורמו! 

נגד רב    2דחייה 
  הושעיא 

  אם טובת הנאה ממון,  
קנסוה רבנן לבעל הבית כי היכי  

  דלא לישהי לטיבליה 

   –ממון   האם טובת הנאה אינ 
  היכי דלא ליגנוב קנסוה רבנן לגנב כי 

לסתירה   2פתרון 
  רבא  –

  טובת הנאה ממון

שאני תרומה, דהיינו טעמא דיטלו  
על כרחו, משום דתרומה לא חזיא  

אלא לכהנים, וכיון דקא אתי 
שויא עפרא  - למיסרא עלייהו  

  בעלמא 

  

  
  הפר,  אינו יכול ל   - קונם שאיני עושה על פי אבא, ועל פי אביך, ועל פי אחי, ועל פי אחיך   .משנה

  ר' יוחנן בן נורי   רבי עקיבא   תנא קמא   
יפר, שמא תעדיף עליו    אינו צריך להפר   שאיני עושה על פיך 

  יותר מן הראוי לו 
יפר, שמא יגרשנה ותהי  

  אסורה עליו 
  

  אמר שמואל: הלכה כרבי יוחנן בן נורי.   :פסק של שמואל
  למימרא דקסבר שמואל: אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם, ורמינהי:  :קושי

  הרי זו עושה ואוכלת,    –המקדיש מעשה ידי אשתו  
  : והמותר 
   ,רבי מאיר אומר: הקדש 
   ;רבי יוחנן הסנדלר אומר: חולין 

  ואמר שמואל: הלכה כר' יוחנן הסנדלר, אלמא, אין אדם מקדיש דבר שלא בא לעולם! 
על העדפה הוא   - וכי תימא, כי קאמר הלכה כר' יוחנן בן נורי  :ניסיון לתרץ ודחייתו

דקאמר, לימא: הלכה כרבי יוחנן בן נורי בהעדפה! אי נמי: הלכה כת"ק! א"נ: אין הלכה 
  כרבי עקיבא!  

מר רב יוסף: שאני קונמות, הואיל ואדם אוסר פירות חבירו עליו, אוסר אלא א :1תירוץ  
  נמי דבר שלא בא לעולם עליו. 

אמר ליה אביי: בשלמא אדם אוסר פירות חבירו עליו, שהרי אדם אוסר   :קושי
פירותיו על חבירו, אלא יאסור דבר שלא בא לעולם על חבירו, שהרי אין אדם אוסר  

  פירות חבירו על חבירו?  
אלא אמר רב הונא בריה דרב יהושע: באומרת יקדשו ידי לעושיהן, דידים הא  :2תירוץ  

  איתנהו בעולם.  
  י אמרה הכי קדשה? והא משעבדן ידיה לבעל!  וכ :קושי

  דאמרה לכי מגרשה.   :תירוץ
  השתא מיהת לא מגרשה, וממאי דכי אמרה הכי מהניא?  :קושי על התירוץ


