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            בבבב- - - - מד, אמד, אמד, אמד, א .1
ָנה    ִמׁשְ

ָהב  ֶסף -ַהּזָ   ,קֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ
ֶסף  ָהב.  - ַהּכֶ   ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהּזָ

  

ת  חׁשֶ ֶסף, - ַהּנְ    קֹוָנה ֶאת ַהּכֶ
ֶסף  תֵא  - ְוַהּכֶ חֹׁשֶ    .ינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהּנְ

  

פֹות,  - ָמעֹות ָהָרעֹות   קֹונֹות ֶאת ַהּיָ
פֹות    ֵאיָנן קֹונֹות ֶאת ָהָרעֹות.  - ְוַהּיָ

  

ַע,  - ֲאִסימֹון  ְטּבֵ   קֹוֶנה ֶאת ַהּמַ
ַע  ְטּבֵ   ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ֲאִסימֹון.  - ְוַהּמַ

  

ְלְטִלין  ְטּבֵ  -ִמטַּ   ַע, קֹוִנין ֶאת ַהּמַ
ַע  ְלְטִלין.  - ַמְטּבֵ טַּ   ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהּמִ

  
ָלל:    ֶזה ַהּכְ

ְלְטִלים קֹוִנין ֶזה ֶאת ֶזה.  טַּ ל ַהּמִ   ּכָ
  

יַצד?    ּכֵ
ירֹות ְולֹא ָנַתן לֹו ָמעֹות  ְך ֵהיֶמּנּו ּפֵ   ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  -ָמׁשַ

ירוֹ  ְך ֵהיֶמּנּו ּפֵ   ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  - ת ָנַתן לֹו ָמעֹות ְולֹא ָמׁשַ
  

  ֲאָבל ָאְמרּו: 
י ּדֹור ַה  ַרע ֵמַאְנׁשֵ ּפָ ָגהִמי ׁשֶ ּלָ ּבּול ּוִמּדֹור ַהּפַ    – ּמַ

ִדּבּורֹו.  ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ   הּוא ָעִתיד ְלִהּפָ
  

ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָידֹו  ֶסף ּבְ ַהּכֶ ל ׁשֶ   . . . . ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה - ּכָ

  

   ָמָראגְּ 

יַמְתֵני ֵליּה  ְמעֹוןלְ  ַרּבִ י ׁשִ ֵריּה:  ַרּבִ   ּבְ
ָהב " ֶסף - ַהּזָ   . "קֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ
  

  ָאַמר לֹו: 
ַיְלדּוֶתיָך:  ִניָת ָלנּו ּבְ י, ׁשָ ֶסף "ַרּבִ ָהב - ַהּכֶ    ",קֹוֶנה ֶאת ַהּזָ

ִזְקנּוֶתיָך  ֶנה ָלנּו ּבְ ֶסף"ְוִתׁשְ ָהב קֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ    !?"ַהּזָ
  

ַילְ     ?דּוֵתיּה ַמאי ָסַברּבְ
   ?ּוְבִזְקנּוֵתיּה ַמאי ָסַבר

  
ַיְלדּוֵתיּה ָסַבר:  יב   ּבְ ֲחׁשִ ֲהָבא ּדַ    ,ָהֵוי ִטְבָעא -ּדַ

יב  ָלא ֲחׁשִ א ּדְ ְסּפָ יָרא -ּכַ    ,ָהֵוי ּפֵ
יָרא ְלִטְבָעא.    ָקֵני ֵליּה ּפֵ

ִזְקנּוֵתיּה ָסַבר   מד,ב א  :ּבְ ְסּפָ ָחִריף ^ ּכַ    ,ָהֵוי ִטְבָעא - ּדְ
ָלא ָחִריף  ֲהָבא ּדְ יָרא -ּדַ     ,ָהֵוי ּפֵ

יָרא ְלִטְבָעא.    ָקֵני ֵליּה ּפֵ
  

יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ
ָרא ּבְ ַיְלדּוֵתיּה ִמְסּתַ    ,ּכְ

ָקָתֵני ֶסף" :ִמּדְ ת קֹוָנה ֶאת ַהּכֶ ֹחׁשֶ   , "ַהּנְ
ָלָמא ׁשְ יָרא ָהֵוי: ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ֲהָבא ּפֵ י ּדַ א ְלַגּבֵ ְסּפָ ֵני ַהְיינוּ  ,ּכַ ָקא ּתָ ֶסף" :ּדְ ת קֹוָנה ֶאת ַהּכֶ חֹׁשֶ   , "ַהּנְ

ב  ַאף ַעל ּגַ ת ִטְבָעא ָהֵוי. ּדִ ּדְ י ְנחׁשֶ יָרא ָהְוָיא, ְלַגּבֵ ֲהָבא ּפֵ י ּדַ   ְלַגּבֵ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ֲהָבא ִטְבָעא ָהֵוי  :ֶאּלָ י ּדַ א ְלַגּבֵ ְסּפָ יּה,  -ּכַ יב ִמיּנֵ ֲחׁשִ ֲהָבא ּדַ י ּדַ א ְלַגּבֵ ּתָ    ,ָאְמַרּתְ ִטְבָעא ָהֵויָהׁשְ

ֲעָיא? יב ְוִאיהּו ָחִריף ִמּבָ ִאיהּו ֲחׁשִ ת ּדְ י ְנחׁשֶ    !ְלַגּבֵ

  רש"י
  מתני' 

. הלוקח הזהב קונה את הכסף
זהב טבועים בדינרי כסף  דינרי

ונתן לו דינרי זהב משיכת הזהב 
קונה את הכסף לבעל הזהב 
ונתחייב לו זה משקיבל דינרי 
זהב לתת לו דינרי הכסף ואינו 
יכול לחזור בו אבל הכסף אינו 
קונה את הזהב שאם נתן לו 
דינרי הכסף תחילה לא קנה 
ויכולין שניהם לחזור דמטבע 
 כסף הוי מעות משום דחריפי
לינתן בהוצאה ודינר זהב אינו 
אלא כשאר מטלטלין ופירות 
ומעות אינן קונות עד שימשוך 
המטלטלין אבל משיכת 
המטלטלין קונה ואין אחד מהם 
יכול לחזור בו ובגמ' מפרש 
טעמא איכא דיליף משיכה מן 
התורה ואיכא דמוקי לה 

   בתקנתא דרבנן:
   . פרוטות של נחושת:הנחושת

י של כסף . דינרקונה את הכסף
או כל מטבע של כסף כולן טעם 
אחד להם מי שטבעו חשוב 
לטבוע הוי מעות ואינו קונה ומי 
שאין טבעו חשוב וחריף הוי 
כפירות ומשיכתן הוא קיום 

   דבר:
   . שנפסלו:מעות הרעות

. שאין עליו צורה פלדו''ן אסימון
בלעז זוזים עגולין ומוכנים לצור 
עליהם את הצורה בחותם 

   י''ץ:שקורין קו
. כל המטלטלין קונין זה את זה

בין בתורת חליפין שהחליף אלו 
באלו כיון שמשך האחד קנה 
חבירו את שלו בין בתורת דמים 
בכמה תתן לי את שלך בכך וכך 
וזה חוזר ואומר לו בכמה תתן 
לי שלך בכך וכך ונתרצו ומשך 
האחד נתקיימו הדברים והאי 
כל לאתויי אפי' כיס מלא מעות 

א מעות כדריש לקיש בכיס מל
   בגמרא:

   . זה וזה:יכול לחזור בו
. פליג כל שהכסף בידו כו'

אדרבנן דאמרי נתן לו מעות 
יכול לחזור בו אפילו לוקח 
ואתא ר''ש למימר מוכר שהכל 
בידו הוא דיכול לחזור בו אבל 
לוקח אין יכול לחזור בו ובגמ' 

   מפרש טעמא:
  

  גמ'
. יוצא בהוצאה ועובר דחריף

   לסוחר:
. דודאי כן כילדותיה מסתברא

קיבלה מרבו ר''מ שסתם משנה 
שלו מדאתנייה בהדה הנחשת 

   קונה את הכסף:
. הכסף קונה אי אמרת בשלמא
   את הזהב אתנייה:

היינו דאצטריך למתנייה הכסף 
. דאע''ג אינו קונה את הנחשת

דלגבי דהבא הוי פירא לגבי 
   נחשת דלא חשיב הוי טבעא:

הזהב קונה . ואלא אי אמרת כו'
את הכסף אתנייה למה לי 
לאתנויי תו הנחשת קונה את 

  הכסף:
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  ִאיְצְטִריְך. 

ֲעָתְך ָאִמיָנא א ֵאיָמא ִטְבָעא ָהֵוי :ָסְלָקא ּדַ ְסּפָ ָסְגֵיי ִאיְנהּו ֲחִריֵפי ְטֵפי ִמּכַ ַאְתָרא ּדְ ִריֵטי, ּבְ    ,ָהֵני ּפְ
ַמע ָלן יוָ  :ָקא ַמׁשְ יָרא ָהֵוי.  ּכֵ יּה ּפֵ ָלא ָסֵגי ּבֵ א ּדְ א דּוְכּתָ ִאיּכָ   ן ּדְ

   
  

ֲהָבא ִטְבָעא ָהֵוי.  יא ָסַבר ּדַ י ִחּיָ   ְוַאף ַרּבִ
  
יּה  ַרבּדְ  ַרּתֵ יָנֵרי ִמּבְ יאּדְ אֹוִזיף ּדִ י ִחּיָ   , ַרּבִ

יָנֵרי.  יקּור ּדִ   ְלסֹוף ִאּיַ
יּה  יאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ י ִחּיָ   . ַרּבִ

ים ָלּה ָטִבין ּוְתִקיִלין. ָאַמר ֵליּה:  ּלֵ   ִזיל ׁשַ
ָלָמא ׁשְ ֲהָבא ִטְבָעא ָהֵוי  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ יר.  - ּדַ ּפִ   ׁשַ

א ִאי ָאְמַרּתְ  יָרא ָהֵוי  :ֶאּלָ ְסָאהֲהָוה ֵליּה  - ּפֵ   ָאסּור! ּדְ  ְסָאה ּבִ
  

יָנֵרי ָהוּו ֵליּה     ,ַרב ּדִ
א ה ּכְ יָנֵרי ַנֲעׂשָ ָהוּו ֵליּה ּדִ בֹ ְוֵכיָון ּדְ ּיָ ַח. ֹוֵמר ָלּה: ַהְלִויִני ַעד ׁשֶ ֶאְמָצא ַמְפתֵּ ִני אֹו ַעד ׁשֶ   א ּבְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ֲהָבא ִטְבָעא ָהֵוי,  א ָסַבר ּדַ ּנָ   ַהאי ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָאְמרּו " רּוָטה ׁשֶ ר ָהִאיַטְלִקי - ּפְ ִאיסָּ מֹוָנה ּבְ ְ    .ֶאָחד ִמׁשּ
ּה?    ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

י ִא  ה. ְלִקּדּוׁשֵ ָ   ׁשּ
ר  ֶסף. - ִאיסָּ ל ּכֶ ִדיָנר ׁשֶ ָעה ּבְ ִרים ְוַאְרּבָ    ֶאָחד ֵמֶעׂשְ

ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ
ר ח ּוִמְמּכָ    .ְלִמּקָ

ֶסף  ל ּכֶ יָנר ׁשֶ ל ָזָהב - ּדִ ִדיָנר ׁשֶ ה ּבְ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ    ."ֶאָחד ֵמֶעׂשְ
ּה     ?ְלַמאי ָנְפָקא ִמיּנָ

ן.    ְלִפְדיֹון ַהּבֵ
ָלָמא ִאי ָאְמַרּתְ  ׁשְ ִקיץ.  :ּבִ ִמיֵדי ּדְ א ּבְ ּנָ ֵער ּתַ   ִטְבָעא ָהֵוי ְמׁשַ

א ִאי ָאְמַרּתְ  יָרא ָהֵוי  :ֶאּלָ אֹוִקיר ְוִזיל? - ּפֵ ִמיֵדי ּדְ א ּבְ ּנָ ֵער ּתַ    !ְמׁשַ
מֹוִסיף ֵליּה ִאיהּו ְלָכֲהָנא ֲהָנא ְוִזיְמִנין ּדְ ר ֵליּה ּכָ ְמַהּדֵ    .ִזיְמִנין ּדִ

ּה: ִט  ַמע ִמיּנָ    .ְבָעא ָהֵויׁשְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  
  
  
  

  רש"י
   . לוה זהובים:אוזיף דינרי

. חושש אתא לקמיה דר' חייא
   היה משום רבית:

אי אמרת בשלמא דהבא טבעא 
. ואין היוקר והזול תלוי בהן הוי

אלא הזול תלוי במעות דמעות 
הכסף הם שהוזל להנתן הרבה 

בע הלוה ומטבע בדינר וזה מט
   יקבל:

. שהיוקר הוה ליה סאה בסאה
   והזול תלוי בפירות:

. דתנן לקמן (דף עה.) לא ואסור
יאמר אדם לחבירו הלויני כור 
חטין ואני נותן לך בגורן שמא 

   יוקרו ויבא לידי רבית:
. כשלוה את אלו דינרי הוו ליה

וגבי סאה בסאה תנן אבל אומר 
לו הלויני עד שיבא בני או עד 
שאמצא המפתח שאלו שבידו 
נקנין למלוה וברשותו הוקרו 
דרבית סאה בסאה דרבנן ובכי 

   האי גונא לא גזור:
. שאמרו חכמים לקדושי אשה

בפרוטה הודיעך כמה היא 
   פרוטה:

. מכר לו דינר למקח וממכר
ביותר מעשרים וארבע איסרין 
כל מה שהעלה יתר על כן נתאנה 
לוקח ואם יש אונאה שתות 

   ונאה:יחזיר א
. שהוא חמשה לפדיון הבן

שקלים ושקל דאורייתא הוא 
סלע והסלע ד' דינרי כסף שהם 
כ' דינר ואם נתן לו אבי הבן 
דינר זהב מחזיר לו הכהן חמשה 

   דינרי כסף:
אי אמרת בשלמא דהבא טבעא 

   . ואין היוקר והזול תלוי בו:הוי
. שיער משער תנא במידי דקיץ

תנא פדיון הבן במטבע הקצוב 
אפי' בזמן שאינו נמכר יותר ש

מעשרים דינרי כסף יחזיר לו 
הכהן ה' דינרים שהזהב תמיד 
דמיו קצובין כ''ה דינרים שהוא 
המטבע והכסף הוי פירא לגביה 
והמעות הן שהוקרו ואם נמכר 
בשלשים לא יחזיר לו הכהן 
אלא חמישית שבדמיו שדמיו 
לעולם קצובין וארבעה חומשי 

  דמיו הן פדיון הבן:
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        מה, במה, במה, במה, ב    ––––מד, ב מד, ב מד, ב מד, ב  .2
ַנן ָהָתם    :ּתְ

אי" ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ
ינָ  ה ָאָדם ְסָלִעין ּדִ    .ֵרי ָזָהבלֹא ַיֲעׂשֶ

לוּ  יִרין ֵבית ִהּלֵ   . (מעשר שני ב, ז) "ַמתִּ
  

י יֹוָחָנן   , ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ
יָנִרין, ְסָלִעים ַע ּבִ ַמֲחלֹוֶקת  :ַחד ָאַמר   ל ּדִ

יָראֵב ּדְ  א ִטְבָעא ְוַדֲהָבא ּפֵ ְסּפָ אי ָסְבִרי: ּכַ ּמַ ִליַנן,  ,ית ׁשַ יָרא ָלא ְמַחּלְ   ְוִטְבָעא ַאּפֵ
יָרא ְוַדֲהָבא ִטְבָעאֵב וּ  א ּפֵ ְסּפָ ל ָסְבִרי: ּכַ ִליַנן ,ית ִהּלֵ ְבָעא ְמַחּלְ    .ּוֵפיָרא ַאּטִ
  

יָנִרין  ירֹות ַעל ּדִ ְבֵרי  - ֲאָבל ּפֵ ִליַנן. ַהּכֹ ּדִ   ל ְמַחּלְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ֶסף לְ  ֲהָוה ּכֶ ל. ֵב ִמיֵדי ּדַ   ית ִהּלֵ
יָרא ָהֵוי ֲהָבא ּפֵ י ּדַ א ְלַגּבֵ ַכְסּפָ ב ּדְ ל, ַאף ַעל ּגַ ֶסף ְלֵבית ִהּלֵ    ,ּכֶ

י ֵפיָרא ִטְבָעא ָהֵוי.    ְלַגּבֵ
י  ,ָזָהב ַנִמי ַדֲהָבא ְלַגּבֵ ב ּדְ אי, ַאף ַעל ּגַ ּמַ ית ׁשַ י ֵפיָרא ִטְבָעא ָהֵוי. ְלּבֵ יָרא ָהֵוי, ְלַגּבֵ א ּפֵ   ַכְסּפָ

  
יָנִרין ַמֲחלֹוֶקת.  ֵפירֹות ַעל ּדִ   ְוַחד ָאַמר: ַאף ּבְ

ָאַמר יָנִרין ַמֲחלֹוֶקת,  :ּוְלַמאן ּדְ ֵפירֹות ַעל ּדִ   ַאף ּבְ
יָנִרין!  ֵפירֹות ַעל ּדִ יָנִרין, ִלְפלֹוג ּבְ ְסָלִעין ַעל ּדִ ְלִגי ּבִ ִמיּפַ   ַאּדְ

  
יָנִרין,  ֵפירֹות ַעל ּדִ   ִאי ִאיְפלּוג ּבְ

יָנִרין,     :ֲהָוה ָאִמיָנא ֵפירֹות ַעל ּדִ י ּבְ   ָהֵני ִמיּלֵ
אי ּמַ ל ְלֵבית ׁשַ ית ִהּלֵ יָנִרין מֹודּו ָלֶהן ּבֵ ְסָלִעין ַעל ּדִ    :ֲאָבל ּבִ

יָרא ָהֵוי א ּפֵ י ַכְסּפָ ַדֲהָבא ְלַגּבֵ ִליַנן,  ,ּדְ   ְוָלא ְמַחּלְ
ַמ    ע ָלן. ָקא ַמׁשְ

  
ים  ּיֵ ְסּתַ י יֹוָחָנן הּוא ּדְ ּתִ ִלין" :ָאַמרּדְ ַרּבִ   , ..."ֵאין ְמַחּלְ

י יֹוָחָנןָאַמר ּדְ      :ַרּבִ
ִדיָנרָא   מה,א ָנר ּבְ   . סּור ִלְלוֹות ּדִ

ַמאי?  יָנר ּדְ   ּדִ
א לְ  :ִאיֵליָמא יּה ִמי ִאיּכָ י, ַנְפׁשֵ ֶסף, ְלַגּבֵ ל ּכֶ ִדיָנר ׁשֶ ֶסף ּבְ ל ּכֶ יָנר ׁשֶ ָאַמר ָלאו ִטְבָעא ָהֵוי?ּדִ    !ַמאן ּדְ

ל ָזָהב,  ִדיָנר ׁשֶ ל ָזָהב ּבְ יָנר ׁשֶ יָטא ּדִ ׁשִ א ּפְ   ֶאּלָ
  ּוְלַמאן? 

ל  ית ִהּלֵ   ָהא ָאְמִרי ִטְבָעא ָהֵוי,  - ִאי ּבֵ
אי,  ּמַ ית ׁשַ א ָלאו ְלּבֵ   ֶאלָּ

ּה  ַמע ִמיּנָ י יֹוָחָנן הּוא  :ּוׁשְ ִליַנן. ּדְ ַרּבִ   ָאַמר, ֵאין ְמַחּלְ
  

י יֹוָחָנן הּוא  ךְ לֹא, ְלעֹוָלם ֵאיָמא לָ  ִליַנן, ּדְ ַרּבִ   ָאַמר ְמַחלְּ
יָון  אֵני ַהְלָוָאה ּכֵ יָרא, ּדִ ְוׁשָ י ּפֵ ַנן ּכִ ְויּוהּו ַרּבָ ר ׁשַ ח ּוִמְמּכָ   ְלִעְנַין ִמּקָ

ָאְמֵרי יָרא ָהֵוי. :ַנןּדְ י ַהְלָוָאה ַנִמי ּפֵ אֹוִקיר ְוִזיל, ְלַגּבֵ    ִאיהּו ִניהּו ּדְ
  

ָרא ּבְ    :ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ִכי ֲאָתא  י יֹוָחָנןָאַמר  ָרִביןּדְ   : ַרּבִ

ִדיָנר,  יָנר ּבְ ָאְמרּו ָאסּור ִלְלוֹות ּדִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ִני ָעָליו,  ר ׁשֵ ִלין ַמֲעׂשֵ   ֲאָבל ְמַחּלְ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ִני, " ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ   ַהּפֹוֵרט ֶסַלע ִמּמְ

אי אֹוְמִרים:  ּמַ ית ׁשַ   ּבֵ
ַלע ָמעֹות,  ָכל ַהסֶּ   ּבְ

ל אֹוְמִרים:    ּוֵבית ִהּלֵ

  רש"י
   . במסכת מעשר שני:תנן התם

לא יעשה אדם סלעין דינרי 
. מי שיש לו סלעין כסף זהב

מעשר שני לא יחליפם בדינר 
   זהב להקל המשוי מעליו:

. טבער אפירא לא מחללינן
   דרחמנא אמר וצרת הכסף:

. ראשונים של מעשר אבל פירות
   שני:

. על דינרי דברי הכל מחללינן
פירא  זהב דאפילו לב''ש דאמרי

הוא לגבי כספא מודו דלגבי 
   פירא טבעא הוא:

. זהב מידי דהוה אכסף לב''ה
לב''ש אנו למדין מכסף לב''ה 

   כדמפרש ואזיל:
. כדקתני לגבי פירא טבעא הוי

סלעין אלמא תחילת הפירות 
נתחללו על הכסף ומודו ב''ה 

   דקדשו במעשר:
. אף בפירות על דינרין מחלוקת

הוא שמאי והלל דלב''ש פירא 
   ואין מחללין:

. ולימרו לפלגו בפירות על דינרין
ב''ש אין מחללין ואנא ידענא 
דכל שכן סלעין על דינרין וכו' 
דכיון דדהבא לגבי פירא פירא 

   הוא כ''ש לגבי כספא:
. דלא איפלוג ב''ה הוה אמינא

עלייהו אלא בפירות אבל 
בסלעין אימא מודי להו דאין 

   מחללין על דינרים:
בי יוחנן [הוא] תסתיים דר

. לב''ש אין מחללין אפילו דאמר
פירות על דינרין דשמעינן לרבי 
יוחנן דאיכא למ''ד דהבא פירא 

  הוי ואפילו לגבי נפשיה:
. שמא אסור ללות דינר בדינר

יוקירו ויבא לידי רבית ובדינר 
   זהב קאמר כדמפרש ואזיל:

לעולם אימא לך ר' יוחנן הוא 
. דאמר דברי הכל מחללינן

   בי פירא טבעא הוי:דלג
כיון דלענין מקח וממכר שויוהו 

. כדתנן (לעיל דף רבנן כי פירא
   מד.) הזהב קונה את הכסף:

. דרבי יוחנן הכי נמי מסתברא
   הוא דאמר מחללינן:

. הפורט סלע ממעות מעשר שני
מי שיש לו מעות נחשת של 
מעשר שני ובא לפורטן בסלע 
כסף להעלות לירושלים מפני 

   ך:משאוי הדר
. ב''ש אומרים בכל הסלע מעות

אם בא לפורטן יפרוט כולן ויתן 
   מעות בשביל כל הסלע:

. אלא וב''ה אומרים לא יפרוט
חציין שהפרוטות יוצאות 
בירושלים וכשיבא שם יהא 
צריך לפרוטות מיד לקנות צרכי 
סעודה ואם ירוצו הכל אצל 
שולחני לפרוט יוקירו הפרוטות 

כך ונמצא מעשר שני נפסד לפי
ישאו פרוטות עמהן להוציא 
במקצת לכשיכלו יפרוט הכסף 

    שבידו מעט מעט:
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ֶקל ָמעֹות ׁשֶ ֶסף, ּבְ ֶקל ּכֶ ׁשֶ   . (מעשר שני ב, ח) "ּבְ
א לְ  ּתָ ִליַנןֵב ָהׁשְ י ְפִריֵטי ְמַחּלְ אי ְלַגּבֵ ּמַ    ,ית ׁשַ

ֲעָיא? ֲהָבא ִמיּבָ י ּדַ    !ְלַגּבֵ
  

ִריֵטי,  אֵני ּפְ   ׁשָ
ַאְתָרא ַסְגָיין ֲחִריֵפי.   ּבְ   ּדְ

   
  

 ְ    :ָאְמִרי ָלּה  ָנא ַאֲחִריָנאִליׁשּ
  

י יֹוָחָנן    :ֵריׁש ָלִקיׁש וְ  ַרּבִ
יָנִרים,  ְסָלִעין ַעל ּדִ   ַחד ָאַמר ַמֲחלֹוֶקת ּבִ

אי ָסְבִרי ּמַ ית ׁשַ ֶסף"" :ּבֵ 92ַהּכֶ
ִני.  - (דברים יד, כה)  ֶסף ׁשֵ ֶסף ִראׁשֹון ְולֹא ּכֶ   ּכֶ

ל ָס  ֶסף" :ְבִריּוֵבית ִהּלֵ ֶסף" -"ַהּכֶ ִני.  "ּכֶ ֶסף ׁשֵ ה ֲאִפיּלּו ּכֶ   ִריּבָ
ְבֵרי ַהּכֹ  יָנִרין ּדִ ירֹות ַעל ּדִ י ֲאָבל ּפֵ ּתִ ַאּכַ ִליַנן, ּדְ ֶסף ִראׁשֹון הּואל ְמַחּלְ   . ּכֶ

יָנִרין ַנִמי ַמֲחלֹוֶקת.  :ְוַחד ָאַמר ֵפירֹות ַעל ּדִ   ַאף ּבְ
  

ָאַמר יָנִריןְסָלִעין ַעל " :ּוְלַמאן ּדְ   ַמֲחלֹוֶקת,  "ּדִ
ְלִגי ּבִ  ִמיּפַ יָנִרין"ַאּדְ    !ְסָלִעין ַעל ְסָלִעיןּבִ , ִלְפְלִגי "ְסָלִעין ַעל ּדִ

  
ְסָלִעין ַעל ְסָלִעין,    ִאי ִאְפְלִגי ּבִ

י    , 'ְסָלִעין ַעל ְסָלִעין'ֲהָוה ָאִמיָנא: ָהֵני ִמיּלֵ
יָנִרין"ֲאָבל ּבִ  איּו ּבֵ מֹודּו ְלה "ְסָלִעין ַעל ּדִ ּמַ ל ְלֵבית ׁשַ    :ית ִהּלֵ

יָרא ָהֵוי א ּפֵ י ַכְסּפָ ַדֲהָבא ְלַגּבֵ ִליַנן,  ,ּדְ   ְוָלא ְמַחּלְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ַמע:  א ׁשְ   ּתָ

ַלִים, " ירּוׁשָ ִני ּבִ ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ   ַהּפֹוֵרט ֶסַלע ׁשֶ
אי ּמַ ית ׁשַ   אֹוְמִרים:  ּבֵ

ַלע ָמעֹות,  ָכל ַהסֶּ   ּבְ
לוּ    ִרים: אֹוְמ  ֵבית ִהּלֵ

ֶסף ֶקל ּכֶ ׁשֶ ֶקל ָמעֹות ,ּבְ ׁשֶ   . (מעשר שני ב, ט) "ּבְ
ִליַנן,  י ְפִריֵטי ְמַחּלְ א ְלַגּבֵ ְסּפָ א ּכַ ּתָ   ָהׁשְ

יּה,  :ְוָלא ָאְמִריַנן יב ִמיּנֵ ֲחׁשִ י ַדֲהָבא ּדַ ִני, ְלַגּבֵ ֶסף ׁשֵ ֶסף ִראׁשֹון ְולֹא ּכֶ   ּכֶ
ֶס  :ִמי ָאְמִריַנן ֶסף ּכֶ ִניף ִראׁשֹון ְולֹא ּכֶ    !ׁשֵ

  
  : ָרָבאָאַמר 

 !? ַלִים ָקמֹוְתַבּתְ   ְירּוׁשָ
ַלִים,  אֵני ְירּוׁשָ   ׁשָ

יּה  ְכִתיב ּבֵ כֹ  :ּדִ ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ָקר ּוַבּצֹ "ְוָנַתּתָ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר ּתְ 93אן"ל ֲאׁשֶ
  . (דברים יד, כו) 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִני, " ר ׁשֵ עֹות ַמֲעׂשֵ   ַהּפֹוֵרט ֶסַלע ִמּמְ
ית ׁשַ  איּבֵ   אֹוְמִרים:  ּמַ

ַלע ָמעֹות,  ָכל ַהסֶּ   ּבְ
לוּ    אֹוְמִרים:  ֵבית ִהּלֵ

ֶסף ֶקל ּכֶ ׁשֶ ֶקל ָמעֹות ,ּבְ ׁשֶ   ! (מעשר שני ב, ח) "ּבְ
  

א י ָעְלָמא  ,ֶאלָּ כּוּלֵ ֶסף"ּדְ ה.  - "ַהּכֶ ֶסף ִריּבָ   ּכֶ
ַמר ן ָלִקיׁש  :ִאי ִאיּתְ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ י יֹוָחָנן ְוַרּבִ    ,ַרּבִ

ַמרָהִכי ִא     :יּתְ
יָנִרין,  ְסָלִעין ַעל ּדִ ְזִריַנן,  ֵב ּדְ ַחד ָאַמר: ַמֲחלֹוֶקת ּבִ אי ָסְבִרי: ּגָ ּמַ   ית ׁשַ

יק.   מה,ב ִדיָנָרא ְולֹא ַמּסֵ ָלא ְמלּו זּוֵזי ּבְ ִזיְמִנין ּדְ ֶהה ֲעִלּיֹוָתיו, ּדְ א ַיׁשְ ּמָ   ׁשֶ

                                                           

ר יִ  92 קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרתָּ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ְבַחר הְוָנַתתָּ
ָאְלָך  93 ׁשְ ר תִּ ָכר ּוְבכֹל ֲאׁשֶ ֵ ִין ּוַבׁשּ ָקר ּוַבּצֹאן ּוַבּיַ ּבָ ָך ּבַ ה ַנְפׁשְ ַאּוֶ ר תְּ כֹל ֲאׁשֶ ֶסף ּבְ ה ַהּכֶ ם ִלְפֵני הְוָנַתתָּ ָ ָך ְוָאַכְלתָּ ׁשּ ה ּוֵביֶתךָ  'ַנְפׁשֶ ַמְחתָּ ַאתָּ   ֱאלֶֹהיָך ְוׂשָ

  רש"י
. דמדקתני השתא לב''ש כו'

ממעות מעשר שני ש''מ חילל 
   פירות על הפרוטות:

. דמחללין לגבי דהבא מיבעיא
פירות ותיובתא דמ''ד אף 

   בפירות על דינרין מחלוקת:
. וצרת הכסף והלכת הכסף

   (דברים יד):
. שחללת הפירות ראשוןכסף 

עליהם אתה צריך לצור בידך 
ולהוליך ולא שתחלל אותו כסף 

   על כסף אחר:
. כסף יתירא הכסף כסף ריבה

   כתיב בפרשה:
. אף בפירות על דינרין מחלוקת

וטעמא דב''ש משום דדהבא 
פירא הוא ולא מתחלל עליה 

   מעשר:
. דוקא ולמ''ד בסלעין על דינרין
ם כסף פליגי וטעמא דב''ש משו

שני הוי ולא משום דדהבא פירא 
   הוא:

. אדמיפלגי בסלעין על דינרין
שיש לטעות ולומר טעמא משום 
דדהבא חשיב ליה פירא הוא 
ניפלגו בסלעין על סלעין 

   ששניהם של כסף:
. בסלעין על סלעין הוה אמינא

הוא דפליג בית הלל עלייהו 
דלית להו כסף ראשון ולא כסף 

   שני:
ינרין אימא אבל בסלעין על ד

. דלא מיתחלי משום מודו להו
   דדהבא פירא הוא קמ''ל:

ה''ג הפורט סלע של מעשר שני 
. שהיה מחליף סלעים בירושלים

שבידו ונוטל פרוטות להוציאם 
   לצרכי סעודות מעשר:
. אם בא בית שמאי אומרים

להחליף כל הסלעין שבידו 
   במעות יחליף:

וב''ה אומרים לא יחליף אלא 
א לא ישהה בעיר עד . שמחציין

שיוציא את כולן ויפקיד בעיר 
עד רגל אחר והפרוטות 
מתעפשות ואם יחזור ויחליפם 
בסלעין נמצא שולחני משתכר 

   שתי פעמים ומעשר שני נפסד:
. מההיא קמייתא דלא ת''ש

מיירי בירושלים דמחליף 
  פרוטות ונוטל סלע:

. עד שמא ישהה עליותיו
שיספיק להיות לו סלעים מעשר 

שיגיעו לדמי דינר זהב בשנה  עד
שניה שימכור מעשרות שנה 

   הבאה:
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ל ָסְבִרי ֶהה ֲע  :ּוֵבית ִהּלֵ א ַיׁשְ ּמָ ְזִריַנן ׁשֶ ִדיָנָראָלא ּגָ ִכי לֹא ָמלּו ַנִמי ּבְ יק ְלהּו.  ,ִלּיֹוָתיו, ּדְ   ַאּסּוֵקי ַמּסֵ
ְבֵרי ַהּכֹ  יָנִרין ּדִ ֵפירֹות ַעל ּדִ ִליַנן, ֲאָבל ּבְ ֵהי ְלהּו. כֵ ּדְ ל ְמַחּלְ ִמְרְקִבי לֹא ַמׁשְ   יָון ּדְ

יָנִרין ַנִמי ַמֲחלֹוֶקת.  ֵפירֹות ַעל ּדִ   ַחד ָאַמר: ֲאִפיּלּו ּבְ
  

לָ  ׁשְ ֵריּבִ ָרא ׁשָ אֹוַרְייָתא ִמׁשְ ִמּדְ ָאְמַרּתְ ּדְ ָנא ּדְ ָ יּה  ,ָמא ְלָהְך ִליׁשּ ָגְזרּו ּבֵ ַנן הּוא ּדְ     - ְוַרּבָ
ָקָתֵני  ה"ַהְיינּו ּדְ ה"וְ  "ַיֲעׂשֶ   . "לֹא ַיֲעׂשֶ

אֹוַרְייָתא  ִמּדְ ָאְמַרּתְ ּדְ ָנא ּדְ ָ א ְלָהְך ִליׁשּ ִליֵגיֶאלָּ ִליַנן' – ּפְ לִ ָלא ְמַח 'וְ  'ְמַחּלְ ֵעי ֵליּה  'יַנןּלְ    !ִמּבָ
  

ָיא.     ַקׁשְ
   

  

  רש"י
. שאין משאו אסוקי מסיק להו

    כבד שמעט הן:

אפילו בפירות על דינרין 
. דפירי נמי אתי מחלוקת
   לשהויי:

. ולא היינו דקתני לא יעשה
קתני לשון חלול דקסבר יש 
   חלול אבל חכמים החמירו עליו:

הכי  .ואין מחללין מבעי ליה
איבעי ליה למיתני ב''ש אומרים 
אין סלעים מעשר שני מתחללין 
על דינרי זהב אי משום כסף שני 
אי משום דדהבא פירא הוא 
דהוי איסור דאורייתא ולא 

  מיתפשי בקדושת מעשר:
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        מה, במה, במה, במה, ב .3
ַמר    :ִאיּתְ

  : ֵלִויוְ  ַרב
ה ֲחִליִפין.  ַע ַנֲעׂשֶ   ַחד ָאַמר: ַמְטּבֵ

ה ֲחִליִפין.  ַע ַנֲעׂשֶ   ְוַחד ָאַמר: ֵאין ַמְטּבֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָאַמר ַמאן ּדְ ה ֲחִליִפין" :ַמאי ַטְעָמא ּדְ ַע ַנֲעׂשֶ    ?"ֵאין ַמְטּבֵ

ָבְטָלא.  יּה ַאּצּוְרָתא, ְוצּוְרָתא ֲעִביָדא ּדְ ַדְעּתֵ ּום ּדְ   ִמׁשּ
  

ַנן:    ּתְ
ֶסף" ָהב קֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ   , "ַהּזָ

ֲחִליִפין,    ַמאי ָלאו ּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ה ֲחִליִפין :ּוׁשְ ַע ַנֲעׂשֶ    !ַמְטּבֵ

  
ָדִמים.    לֹא, ּבְ

  
ֶסף" ,ָהִכי ִאי ָהב קֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ יבְמַח ' "ַהּזָ ֵעי ֵליּה!  'ּיֵ   ִמּבָ
  

יב.  ָהב ְמַחּיֵ ֵני: ַהּזָ   ּתְ
  

ָרא ּבְ ָקָתֵני ֵסיָפא ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ָהב" :ִמּדְ ֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהּזָ   . "ַהּכֶ
ָלָמא ׁשְ ִמים,  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ּדָ

ָאְמֵריַהְיינּו  י :ַנןּדְ א ִטְבָעא, ְוִטְבָעא ּפֵ יָרא, ְוַכְסּפָ ֲהָבא ּפֵ   ָרא ָלא ָקֵני. ּדַ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ְרַוְייהּו ִלְקנּו ַאֲהָדֵדי -  ֲחִליִפיןּבַ  :ֶאּלָ    !ּתַ

  
  ְועֹוד, 
ְנָיא:    ּתַ

ָהב, " ֶסף ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ַהּזָ   ַהּכֶ
יַצד?    ּכֵ

ל ָזָהב,  ִדיָנר ׁשֶ ֶסף ּבְ ל ּכֶ יָנר ׁשֶ ה ּדִ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ   ָמַכר לֹו ֶעׂשְ
ךְ  ׁשַ ּמָ י ׁשֶ ֶסף  ַאף ַעל ּפִ ָהב - ֶאת ַהּכֶ ְמׁשֹוְך ֶאת ַהּזָ ּיִ   . "לֹא ָקָנה ַעד ׁשֶ
ָלָמא ׁשְ ּום ָהִכי ָלא ָקֵני.  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ִמים ִמׁשּ ּדָ   ּבְ

א ִאי ָאְמַרּתְ    !ֲחִליִפין ִנְקֵניּבַ  :ֶאּלָ
  

א ַמאי ּבְ  ִמים?ֶאּלָ    !ּדָ
א ,ִאי ָהִכי    :ֵאיָמא ֵריׁשָ

ֶסף, " ָהב קֹוֶנה ֶאת ַהּכֶ   ַהּזָ
יַצד?    ּכֵ

ֶסף,  ל ּכֶ יָנר ׁשֶ ה ּדִ ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ל ָזָהב ּבְ יָנר ׁשֶ   ָמַכר לֹו ּדִ
הּוא ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶסף ּבְ ָהב ִנְקָנה ּכֶ ְך ֶאת ַהּזָ ׁשַ ּמָ יָון ׁשֶ   . "ּכֵ

ָלָמא ׁשְ ָקָתֵניּבַ  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ הוּ  :ֲחִליִפין ַהְיינּו ּדְ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶסף ּבְ   ,א""ִנְקָנה ּכֶ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ִמים ַהאי ּבְ  :ֶאּלָ הּוא"ּדָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ֶסף ּבְ ְבָרא', "ִנְקָנה ּכֶ יב ּגַ ֵעי ֵליּה  'ִנְתַחּיֵ    !ִמיּבָ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ִמים. ּבְ ְלעֹוָלם    ּדָ
הּוא"ּוַמאי  ָכל ָמקֹום ׁשֶ   ? "ּבְ

הּוא,  מֹות ׁשֶ   ּכְ
ְדָאַמר ֵליּה,    ּכִ

ה ָיֲהִביָנא לָ ִאי ָאַמר ֵליּה: ֵמַא  ָנה,  - ךְ ְרָנִקי ֲחָדׁשָ   ָלא ָמֵצי ָיֵהיב ֵליּה ֵמַאְרָנִקי ְיׁשָ
ֲעִדיֵפ  ב ּדַ ְייהּו. ַאף ַעל ּגַ   י ִמיּנַ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ֵעיָנא ְלהּו.  ָנן ָקא ּבָ ְ ָאַמר ֵליּה: ְלַיׁשּ   ּדְ

  רש"י
. הבא להחליף מטבע נעשה חליפין

מטבע בדבר אחר שלא בתורת מקח 
וממכר אלא בתורת קנין כדרך שקונין 

סודר שהקונה נותן סודר למקנה ב
והוא מקנה לו הקרקע או המטלטלין 
במשיכה שהוא מושך הסודר כדכתיב 
(רות ד) שלף איש נעלו ונתן לרעהו אף 
מטבע שאע''פ ששנינו נתן לו מעות 
ולא משך הימנו פירות יכול לחזור בו 
הני מילי כשנתנו בתורת דמים כדרך 
מקח וממכר אבל אם נתן בתורת 

יון שמשך זה את המעות חליפין כ
   נקנה לו החפץ שלו בכל מקום שהוא:

. כדמפרש רב אין מטבע נעשה חליפין
   פפא:

. הא ליכא למימר מ''ט דמ''ד כו'
דאית ליה דרב נחמן דאמר לקמן (דף 
מז.) אין קונין אלא בכלי דנעלו כתיב 
דא''כ. אדמפלגי במטבע ליפלגו בכל 
דבר שאינו כלי אלא על כרחך ס''ל 

המטלטלים נעשין חליפין לקנות דכל 
   את שכנגדו ובמטבע לחודיה פליגי:

. דעתו של משום דדעתיה אצורתא
מקנה את החפץ ונוטל המטבע 
בחליפין אינו סומך אלא על הצורה 
שבו שאין המטבע חשוב אלא ע''י 
צורה שבו וצורתא עבידא דבטלה 
שהמלך פוסלה וגוזר לצור צורה 

ו אחרת הלכך הוה ליה כדבר שאינ
מסוים ושלם ולקמן (שם) ממעטים 

   דבר שאינו מסוים מדכתיב נעל:
   . דינרי זהב דהוי ליה מטבע:הזהב

. משמע מעכשיו הכסף הזהב קונה
קנוי לו בכל מקום שהוא שם ואין 
לשון הזהב נופל אלא בדבר שהוא 
בעין והחליף זה בזה ואי בתורת דמים 
שמושך הימנו דינר זהב בכ''ה דינר 

כסף קנוי אלא המושך  כסף אין כאן
הזהב נתחייב לו מעות במשיכה זו 
והכי איבעי ליה למיתני הזהב מחייב 

   את הכסף וגורם למושך לחייבו כסף:
. דבתורת דמים הכי נמי מסתברא

ולא בתורת חליפין דתשמע מינה 
   מטבע נעשה חליפין:

. אי משום וטבעא פירא לא קני
דמשיכת ממכר מפורשת מן התורה 

מז:) אי משום דתיקנוה  כדלקמן (דף
רבנן שמא יאמר לו נשרפו חטיך 

   בעלייה:
. דכיון דמטבע נעשה תרוייהו לקנו

   חליפין מה לי של כסף מה לי של זהב:
. דשמעינן מינה דלאו ועוד תניא כו'

   בחליפין עסקינן:
. קונה ואינו קונה אלא אי אמרת

   דקאמר בחליפין קאמר:
. דהא תנא רישא הזהב קונה ליקני

ת הכסף דאשמועינן בה מטבע נעשה א
   חליפין:

   . כמו שהתנה עמו:כמות שהיא
. של מטבע סלעין מארנקי חדשה

   חדשים:
. צריך אני להניחן זמן לישנן בעינא

מרובה וחדשים נוחים לי שלא ישחירו 
  יותר מדאי:
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        מו, במו, במו, במו, ב    ––––    מה, במה, במה, במה, ב .4
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ה ֲחִליִפין ֵאין ַמְט  :ָאַמרּדְ ֲאִפיּלּו ְלַמאן  ַע ַנֲעׂשֶ   –ּבֵ
ָלא ָעֵביד ֲחִליִפין,    ִמיֲעַבד הּוא ּדְ

  ִאְקנּוֵיי ִמיְקנּו ֲחִליִפין, 
יָרא ְלַרב ַנְחָמן ֲהָוה ַאּפֵ    :ִמיֵדי ּדַ

ִאיְנהּו ָלא ָעְבִדי ֲחִליִפין,  ב ּדְ יָרא ְלַרב ַנְחָמן, ָלאו ַאף ַעל ּגַ   ּפֵ
ֲחִליִפין,    ִאְקנּוֵיי ִמְקנּו ּבַ

ָנא. ִטְב    ָעא ַנִמי ָלא ׁשְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ָידֹו ָמעֹות. " ּגֹוֶרן ְוֵאין ּבְ   ָהָיה עֹוֵמד ּבַ

ָנה,  ֵמ אוֹ  ַמתָּ לּו ְנתּוִנים ְלָך ּבְ ירֹות ַהּלָ   ר ַלֲחֵבירֹו: ֲהֵרי ּפֵ
ִית   מו,א ּבַ ׁש ִלי ּבַ ּיֵ ִלין ַעל ָמעֹות ׁשֶ   . "ְוחֹוֵזר ְואֹוֵמר: ֲהֵרי ֵהן ְמחּוּלָ

ָידֹו ָמעֹות"ּדְ ַטְעָמא    , "ֵאין ּבְ
ָהִכי ָעִדיף, ם ִא ָהא  יָכה ּוָפֵריק ּדְ ְמׁשִ ָידֹו ָמעֹות ִליְקֵני ְלהּו ְלִאיָדְך ּבִ   ֵיׁש ּבְ

ֲהָוה ֵליּה    ָנְכִרי.  ּדַ
ֲחִליִפין  :ְוִאי ָאְמַרּתְ  ַע ִנְקֶנה ּבַ ב סּוָדר,  - ַמְטּבֵ   ִניְקנּו ֵליּה ָמעֹות ְלֵהיַאְך ַאּגַ

  ְוִלְפרֹוק! 
  
  ֵלית ֵליּה סּוָדר. ּדְ 
  

ב ַקְרַקע!    ְוַנְקִניְנהּו ִנֲהֵליּה ַאּגַ
  

ֵלית ֵליּה ַקְרַקע.    ּדְ
  

ּגֹוֶרן"ְוָהא    ָקָתֵני!  "עֹוֵמד ּבַ
  

ּלֹו.  ֵאינֹו ׁשֶ ּגֹוֶרן ׁשֶ   ּבַ
  

מּוִעיַנן א ְלַאׁשְ ּנָ ל ּתַ לּום? :ְוִאיְכּפַ ֵלית ֵליּה ְולֹא ּכְ ְבָרא ַעְרִטיַלאי ּדְ    !ּגַ
א  ּה ֶאּלָ ַמע ִמיּנָ ֲחִליִפין.  :ָלאו ׁשְ ַע ִנְקֶנה ּבַ   ֵאין ַמְטּבֵ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
אְוַאף  ּפָ יּה.  ַרב ּפַ   ֲהַדר ּבֵ

  
י ָהא  אּדְ ּכִ ּפָ י חֹוַזאי,  ַרב ּפַ יָנֵרי ּבֵ ֵריָסר ַאְלֵפי ּדִ   ָהוּו ֵליּה ּתְ

ר ַאָחאַאְקִניְנהּו לְ  מּוֵאל ּבַ ֵבי ַרב ׁשְ יָפא ּדְ ב ַאּסֵ   ֵתיּה. ַאּגַ
  

ָווְך.  יּה ַעד ּתְ י ֲאָתא ְנַפק ְלַאּפֵ   ּכִ
  

אְוֵכן ָאַמר    : עּוּלָ
ה ֲחִליִפין.  ַע ַנֲעׂשֶ   ֵאין ַמְטּבֵ

  
  : ַרב ַאִסיְוֵכן ָאַמר 

ה ֲחִליִפיןֵאין ַמְט  ַע ַנֲעׂשֶ   .ּבֵ
  

ר ָחָנהְוֵכן ָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ
ה ֲח  ַע ַנֲעׂשֶ   ִליִפין. ֵאין ַמְטּבֵ

  
אֵאיִתיֵביּה  אלְ  ַרב ַאּבָ   : עּוּלָ

ּוק,  ׁשּ ָריו ּופֹוֲעָליו ּתֹוְבִעין אֹותֹו ּבַ ָהיּו ַחּמָ   ֲהֵרי ׁשֶ
יָנר ָמעֹות ַוֲאַפְרְנֵסם ּדִ ן ִלי ּבְ ּוְלָחִני: תֵּ    ,ְוָאַמר ַלׁשּ

ֵב  ׁש ִלי ּבְ ּיֵ עֹות ׁשֶ יָנר ּוְטֵריִסית ִמּמָ   יִתי.  ַוֲאִני ַאֲעֶלה ְלָך ְיֵפה ּדִ
ר.  –ִאם ֵיׁש לֹו ָמעֹות    מּותָּ

  רש"י
. לקנות את אפי' למ''ד אין מטבע נעשה חליפין

   שכנגדו:
. קנין סודר או מטלטלין ןאקנויי מיקנו בחליפי

שכנגדו קונה אותו בחליפין מכיון שמשך בעל 
המטבע החליפין משכנגדו נקנה המטבע לבעל 

   הסודר:
. לרב נחמן כל דבר שאינו כלי מידי דהוה אפירות

קרוי פירא לגבי חליפין ופליגי רב ששת ורב נחמן 
לקמן (דף מז.) בשמעתין דאמר רב נחמן נעל דוקא 

ולא שום דבר שאינו כלי עושה  כתיב שיהא כלי
חליפין ומודה הוא שכל דבר שכנגד הכלי נקנה 
בחליפי הכלי דכתיב (רות ד) לקיים כל דבר אלמא 
אע''ג דפירי לא עבדי חליפין לקנות שכנגדו נקנה 
הוא בחליפין של כלי מכיון שמשך בעל הפירות את 

   הכלי נקנו פירות לבעל הכלי:
מעשר שלו והערים  . ורוצה לחללואין בידו מעות

בפדיונו לחלל על ידי מקח וממכר שמוכרו לאיש 
אחר כדי שלא יתחייב חומש דכתיב (ויקרא כז) 
אם גאל יגאל איש ממעשרו חמישיתו יוסף 

   ממעשרו ולא הלוקח מעשר שני של אחרים:
. שהוא אוהבו ויודע בו שאינו עושה אומר לחבירו

   אלא להיפטר מן החומש:
   ל מעשר שני:. שהרי פירות הללו

. ומכיון שקנאן זה במתנה נעשה נתונים לך במתנה
  הראשון נכרי אצלם ויוכל לפדותם בלא חומש:

. הרי פירות של מעשר שני שלך יהיו וחוזר ואומר
מחוללין על מעות שיש לי בבית ויקנה המעשר הזה 

   את המעות ויצא לחולין:
. דמדקתני ואין בידו מעות טעמא דאין בידו מעות

דאם היה בידו מעות שם בגורן לא היה אומר  ש''מ
לו התנא לעשות כן אלא המעות הללו היה מוסר 

   לחבירו ומקנה אותם לו במשיכה:
   . וחבירו זה פודה את המעשר:ופריק

. שאינה נראית ערמה כל כך להיפטר מן דהכי עדיף
   החומש:

. חבירו נוכראה לגבי מעשר וקרינן ביה דהוה ליה
   רים:ממעשרו פרט של אח

. יתן לו זה בעל מעשר נקנינהו נהליה אגב קרקע
קרקע בחזקה ועמהן המעות ומשיחזיק זה בקרקע 
יהיו המעות קנויות לו בכל מקום שהן דתנן 
(קדושין דף כו.) נכסים שאין להן אחריות נקנין עם 
נכסים שיש להן אחריות בכסף בשטר ובחזקה 
וחבירו זה יאמר הרי פירות הללו מחוללין על 

עות שיש לי בביתך דהכי עדיף דהוה ליה נוכראה מ
והך קושיא לרב פפא לא מקשינן אלא אתמוהי קא 

   מתמה אמתני':
. נתעסק התנא וטרח להורות לנו איכפל תנא כו'

הלכה בדבר שאינו מצוי שיהיה אדם עומד בגורן 
ערום אלא לאו ש''מ בגורן שאינו שלו אבל סודר 

יתן לו במתנה יש לו ואפילו הכי הפירות צריך ל
   שאין המעות נקנין בחליפין:

. ממאי דאמר מטבע נקנית ואף רב פפא הדר ביה
   בחליפין:

. שהיה הולך לשם כדי ואקנינהו לרב שמואל
שיביאם לו שאילו לא הקנה לו לא היה נותנם לו 
מי שהפקדון אצלו שאם יאבדו בדרך יחזור רב 

   פפא ויתבעם לו:
אלמא . מפתן ביתו אגב אסיפא דביתיה

מדאצטריך ליה לקנויינהו אגב קרקע ש''מ אין 
   מטבע נקנה בחליפין:

   . שם מקום:עד תווך
. האי וכן לעיל קאי אפלוגתא דרב וכן אמר עולא

   ולוי:
   . מעות שכרם ומזונותיהם:תובעין אותו

. תן לי פרוטות בשוה דינר תן לי בדינר מעות
והדינר אין עתה בידי אבל אני אעלה לך עד יום 

לוני יפה דינר וטריסית קס''ד דינר יפה היוצא פ
   בהוצאה קאמר וטריסית מעה קטנה:

. אעשה צרכיהם כלומר אסלקם מעלי כל ואפרנסם
   צורך סיפוק קרי פרנסה קונדרי''ר בלע''ז:

   . אותן מעות שהוא אומר:אם יש לו בביתו
. קס''ד דכיון דיש לו הוו להו חליפין דהחליף מותר

ביתו באלו ומחמת דוחקו אוזיל אלו באלו אותן שב
גביה לתת לו טריסית יותר ואין כאן משום רבית 
שהרי אין כאן שכר המתנה שהרי אין ממתין לו 
כלום שהרי הוא פורעו מיד דמשמשך את מעות 
השולחני נקנה לו הדינר שבביתו בכל מקום 

   שהוא:
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  . "ָאסּור –ְוִאם ָלאו 
ךְ  ְעּתָ ה ֲחִליִפין,  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ַע ַנֲעׂשֶ   ֵאין ַמְטּבֵ

  ָהְוָיא ֵליּה ַהְלָוָאה, ְוָאסּור! 
יק.  ּתִ   ִאׁשְ

ְלָמא ִאיִדי ְוִאיִדי  ְפרֹוְטטֹותָאַמר: ּדִ א ֲעַלְייהּו ִטְבָע  ּבִ ֵליּכָ נּו, ּדְ   א, ׁשָ
יָרא ָהווּ  ֲחִליִפין.  ,ְוִאיִדי ְוִאיִדי ּפֵ ּום ָהִכי ִנְקנּו ּבַ   ּוִמׁשּ

  ָאַמר ֵליּה: ִאין, 
  

ָקָתֵני ְיָקא ַנִמי ּדְ יָנר ּוְטֵריִסית" :ּדַ    ,"ָיֶפה ּדִ
יָנר ָיֶפה ּוְטֵריִסית' :ְולֹא ָקָתֵני   . 'ּדִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

ָדִמים   ְפרֹוְטטֹות, ִב . וּ ְלעֹוָלם ּבְ
אֹוֵמר ה ּכְ ִאית ֵליּה ַנֲעׂשֶ יָון ּדְ בֹ    :ּכֵ ּיָ ִני""ַהְלֵויִני ַעד ׁשֶ    ,א ּבְ

ַח".  ֶאְמָצא ַמְפּתֵ   אֹו "ַעד ׁשֶ
  

ַמע:  א ׁשְ   ּתָ
ַאֵחר, " ִמים ּבְ ה ּדָ ֲעׂשֶ ל ַהּנַ   ּכָ

ֲחִליִפין יב ֶזה ּבַ ָכה ֶזה ִנְתַחּיֵ ּזָ יָון ׁשֶ   . (קידושין כ.) "ּכֵ
ל ַהנַּ " ַאֵחרּכָ ִמים ּבְ ה ּדָ ַע,  ?ַמאי ִניהוּ  "ֲעׂשֶ   ַמְטּבֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ ה ֲחִליִפין!  :ׁשְ ַע ַנֲעׂשֶ   ַמְטּבֵ
  

  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
    ָהִכי ָקָאַמר: 

ל   מו,ב ַאֵחר, ּכָ ִמים ּבְ ֹום ּדָ יׁשּ ֲחִליִפין.  ַהּנִ יב ֶזה ּבַ ָכה ֶזה ִנְתַחּיֵ ּזָ יָון ׁשֶ   ּכֵ
  

ּבְ     :ָראָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
ָקָתֵני ֵסיָפא:  ׁשֹור"ִמּדְ ָפָרה אֹו ֲחמֹור ּבְ יַצד? ֶהֱחִליף ׁשֹור ּבְ   . "ּכֵ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ַע,  ָרא ַמְטּבֵ יּה ֵמִעיּקָ ְעּתֵ ָסֵליק ַאּדַ   ּוְלַמאי ּדְ

יַצד"ַמאי    ? "ּכֵ
  

  ּוֵפיֵרי ַנִמי ָעְבִדי ֲחִליִפין,   :ָהִכי ָקָאַמר
יַצד?    ּכֵ

ׁשֹור. ֶהֱחִליף ׁשֹור ּבְ    ָפָרה אֹו ֲחמֹור ּבְ
  

ת,  ׁשֶ יֵרי ָעְבִדי ֲחִליִפין,  :ָאַמרּדְ ָהִניָחא ְלַרב ׁשֵ   ּפֵ
א ְלַרב ַנְחָמן  ִלי   ָאַמר: ּדְ ֶאּלָ   ִאין,  -ּכְ

יֵרי  יַצד"ָלא ָעְבִדי ֲחִליִפין, ַמאי  -ֲאָבל ּפֵ   ? "ּכֵ
  

ֲחִליִפין,   :ָהִכי ָקָאַמר ֵהן ּכַ ִמים ׁשֶ   ֵיׁש ּדָ
יַצד?    ּכֵ

ׁשֹור. ֶה  ֵמי ֲחמֹור ּבְ ָפָרה אֹו ּדְ ֵמי ׁשֹור ּבְ   ֱחִליף ּדְ
   

  ַרב ַנְחָמן? ּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה 
  

י יֹוָחָנן,  ַרּבִ   ָסַבר ָלּה ּכְ
ַבר ּתֹוָרה, ָמעֹות קֹונֹות. ּדְ    ָאַמר: ּדְ

ֵני ָמה ָאְמרוּ  יָכה קֹוָנה" :ּוִמּפְ    ?"ְמׁשִ
א יֹ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ְרפּו ִחּטֶ " :אַמר לוֹ ּגְ יהִנׂשְ ֲעִלּיָ   . "יָך ּבָ

  
ַנן,  יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ ִכיָחא ּגָ ׁשְ ָתא ּדִ   ִמּלְ

  רש"י
. דכיון דאין לו הדינר בביתו אין כאן חליפין ואם לאו אסור

שאר מכר בעלמא שהוא מתחייב לו הדינר לאותו זמן אלא כ
   וטריסית מוסיף לו בשכר מעותיו שהמתין:

. ואין מטבע נעשה חליפין ואי אמרת אין מטבע נקנה בחליפין
אפילו יש לו נמי אין קנוין לו במקום שהם שם ואין זו אלא 
הלואה ואע''ג דדרך מקח וממכר הוא קי''ל לקמן כללא 

ליה. אסור אלא לאו שמע מינה מטבע  דרביתא כל אגר נטר
נעשה חליפין ונקנה בחליפין דהא הכא תרוייהו מטבע נינהו של 

    שולחני נעשה חליפין ושל בעל הבית נקנה בחליפין:

   . רבי אבא לעולא:אמר ליה
. מצית לתרוצינהו דאידי ואידי בין דשולחני בין דבעל דלמא

   הבית:
עדיין בלא צורה כעין . מעות של נחושת שהם בפרוטטות

   אסימון של כסף:
. עולא אין שפיר תרצת לה ודיקא נמי מדקאמר יפה אמר ליה

דינר וטריסית דמשמע אעלה לך מפרוטטות שבבית שוה דינר 
   וטריסית:

   . דלישתמע דינר של כסף טוב וטבוע:ולא קתני דינר יפה
. היא כדקאמרת מדקתני יפה רב אשי אמר לעולם בפרוטטות

מיהו טעמא לאו משום דנקנה בחליפין שאפי' התנה עמו דינר ו
בתורת דמים אין כאן רבית דאגר נטר ליה שאפי' הלואה אם 
יש לו בביתו מותר לתת לו עודף דהוה ליה הלויני עד שיבא 

   בני:
. משנה היא בקדושין (דף כח.) וקס''ד כל הנעשה דמים באחר

   טבע:דה''ק כל הרגיל להיות ניתן דמים באחר דהיינו מ
. אם נתנה בעלים בתורת כיון שזכה זה נתחייב זה בחליפין

חליפין בחליפי שור ופרה כיון שמשך בעל הפרה את המטבע 
נתחייב בעל המטבע בכל אונסין שיולדו בחליפין מעתה אם מת 
השור מת לו אע''פ שלא משך כו' אלמא קנה בחליפין של 

  מטבע:
ותו כשנותנין . כל שרגילים לשום אכל הנישום דמים באחר

אותן דמים באחר דהיינו כל המטלטלים אם בא אדם לתתם 
   דמים בחפץ אחר דרכן לשומן בכמה ינתנו לו:

. אם נתנם בתורת חליפין כיון שמשכן זה כו' כיון שזכה זה כו'
ואשמועינן דמטלטלי ופרי נעשין חליפין ולא בעינן כלי דשלף 

רשינן לקיים איש נעלו (רות ד) לאו דוקא דלקיים כל דבר ד
   בכל דבר כדלקמן (דף מז.):

. דלאו במטבע עסקינן דקתני סיפא כיצד הכי נמי מסתברא
   החליף שור בפרה כו':

. כל מטלטלין אע''פ שאינו כלי עבדי הכי קאמר ופירי נמי
חליפין כיצד כו' והכי מפרשינן לה כל העושה דמים באחר 

ה נתחייב זה דהיינו מטבע אם נתנו בתורת חליפין כיון שזכה ז
בחליפין כיצד חליפין ומהו חליפין כגון המחליף שור בפרה 
ואשמועינן אגב אורחיה בסיפא דפירי עושים חליפים החליף 

   שור בפרה גרסינן ול''ג בשר שור:
. בין למאי דסליק אדעתין מעיקרא בין הניחא לרב ששת כו'

למאי דשני רב יהודה סיפא דמתני' אשמעינן דפירי עבדי 
ן ולא בעינן כלי והא פלוגתא דרב נחמן ורב ששת היא חליפי

   לקמן בשמעתין (דף מז.) הניחא לרב ששת כו':
. רישא וסיפא חדא היא ואשמעינן ה''ק יש דמים שהן כחליפין

דיש תורת דמים שהמעות קונות בלא משיכה כחליפין של 
   סודר:

. מכר לו שור בכך וכך מעות ומשך כיצד החליף דמי שור בפרה
השור ונתחייב לו המעות א''ל הלוקח פרה יש לי שאני נותן את 

לך בדמי השור וניאותו יחד וקבל עליו נתחייב בעל הפרה לתת 
לו את הפרה ואין אחד מהם יכול לחזור והכי קאמר כל 
הנישום דמים באחר כל המטלטלין שאדם שם לחבירו ונותן לו 

ה זה שומת דמיהן בשביל חפץ אחר שהיה לו ללוקח כיון שזכ
לוקח ראשון במטלטלין הראשונים שמשכן ואפילו בתורת 
דמים על מנת להקנות לו חפץ שלו בדמים נתחייב זה לוקח שני 

   בכל אונסי החליפין לפי שקנו לו מעותיו כל אונסי החליפין:
. שם לו השור בדמים ע''מ שיתן לו כיצד החליף דמי שור בפרה

   זה פרה באותן מעות קנה:
. דאמר דמים כי האי גוונא קנו ואנן תנן נחמןמאי טעמא דרב 

   מעות אינן קונות:
. דאמר לקמן (דף מז:) דבר תורה מעות סבר לה כר' יוחנן

קונות כדאשכחן גבי קונה מן ההקדש שאמרה תורה ונתן 
   הכסף וקם לו:

   . ולא מעות:ומפני מה אמרו משיכה קונה
דליקה  . יניחם לוקח בבית מוכר זמן מרובה ותפולגזרה שמא

בשכונת המוכר ולא יחוש לטרוח ולהציל לפיכך העמידום 
ברשותו לחזור בו אם ירצה דכיון שאם יתייקרו ברשותו 
יתייקרו ויחזור בו מן המכר ויהא השכר שלו כי דידיה חשיב 
להו וטרח ומציל וכיון דתקנתא דרבנן בעלמא הוא במכר 

יו דשכיח עבוד רבנן תקנתא במכר דלא שכיח כגון האי שיה
שמין דמי מטלטלין במטלטלין לא עבוד רבנן תקנתא 

   במשיכה:
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ִכיָחא  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ ַנן.  - ִמּלְ יּה ַרּבָ ְזרּו ּבֵ   לֹא ּגָ
  

ת ִמן ַהּתֹוָרהָאַמר ְמׁשִ ּדְ ּוְלֵריׁש ָלִקיׁש     ?יָכה ְמפֹוֶרׁשֶ
  

ת,  ׁשֶ ַרב ׁשֵ   ָהִניָחא ִאי ָסַבר ָלּה ּכְ
ַרב ת.  ְמָתֵרץ ָלּה ּכְ ׁשֶ   ׁשֵ

ַרב ַנְחָמן,  א ִאי ָסַבר ָלּה ּכְ   ֶאלָּ
ַע ָלא ָקֵני, ּדְ  יֵרי ָלא ָעְבִדי ֲחִליִפין ּוַמְטּבֵ   ָאַמר: ּפֵ

  ֵהיִכי ְמָתֵרץ ָלּה? 
  

ת ְמָתֵרץ.  ׁשֶ ַרב ׁשֵ ְרֲחָך ּכְ   ַעל ּכָ
  
  

ַנן:    ּתְ
ְלְטִלין קֹוִנין ֶזה ֶאת ֶזה" ל ַהִמטַּ   . "ּכָ

  : ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
יס ָמ  ִכיס ָמֵלא ָמעֹותֲאִפיּלּו ּכִ   ! ֵלא ָמעֹות ּבְ

  
ָמא  ְרּגְ   : ַרב ַאָחאּתִ

ִדיָנר ַאְנָקא ְוַאִניְגָרא,    ּבְ
ָסָלתֹו ַמְלכּות,  - ֶאָחד  ּפְ   ׁשֶ

ָסָלתֹו ְמִדיָנה.  - ֶאָחד וְ  ּפְ   ׁשֶ
  

   .ּוְצִריָכא
מּוִעיַנן  ִאי ַאׁשְ ָסָלתֹו ַמְלכּות"ּדְ ָלא ָסגֵ  "ּפְ ּום ּדְ ָללי ִמׁשּ   . ּכְ

ָסָלתֹו ְמִדיָנה"ֲאָבל  ְמִדיָנה ַאֲחִריִתי "ּפְ ָסֵגי ֵליּה ּבִ ַע הּוא ,ּדְ י ַמְטּבֵ ּתִ    ,ֵאיָמא ַאּכַ
ֲחִליִפין.  ַע ִנְקֶנה ּבַ   ְוֵאין ַמְטּבֵ

מּוִעיַנן ָסָלתֹו ְמִדיָנה" :ְוִאי ַאׁשְ ַפְרֶהְסיָ "ּפְ ִצְנָעא ְולֹא ּבְ ָלא ָסֵגי ֵליּה לֹא ּבְ ּום ּדְ   א,  , ִמׁשּ
ָסָלתֹו ַמְלכּות"ֲאָבל  ִצְנָעא "ּפְ ָסֵגי ֵליּה ּבְ ַע הּוא ,ּדְ י ַמְטּבֵ ּתִ ֲחִליִפין,  ,ֵאיָמא ַאּכַ ַע ִנְקֶנה ּבַ   ְוֵאין ַמְטּבֵ

  ְצִריָכא.  
  
  
   

  רש"י
. לקמן ולריש לקיש דאמר

   בפרקין (דף מז:):
. משיכה מפורשת מן התורה

וכיון דמדאורייתא מעות לא 
קנו לא שנא מכר דשכיח ולא 
שנא מכר דלא שכיח מעות לא 
קנו הניחא אי סבר לה כרב 
ששת דאמר פירי עבדי חליפין 

ני' כרב ששת מתרץ לה למת
וכדשני רב יהודה כל הנישום 
דמים באחר כגון מטלטלין 
ופירי שאדם רגיל לשומן 
כשנותנן דמים באחר היכא 
דעשאם חליפין כיון שזכה זה 

   כו':
אלא אי סבר לה כרב נחמן 

   . כלי בעינן:דאמר
. בתורת דמים נמי לריש ומטבע

לקיש לא קני דנישני כרב נחמן 
ין דאמר יש דמים שהם כחליפ

דהא לריש לקיש מדאורייתא 
יליף דמעות אינן קונות ואפילו 

    דמכר דלא שכיח נמי:

. החליף שור היכי מתרץ להאי
בפרה דמתניתין לא בחליפין 

   ולא בדמים:
. ועל ואפי' כיס מלא מעות

כרחך בחליפין קאמר דאי 
בתורת דמים מעות לא קנו ש''מ 
מטבע נעשה חליפין ונקנה 

   בחליפין:
. בששתיהן א רב אחאתרגמ

מעות פסולות דהוה ליה כשאר 
מטלטלין מחליף כיס מלא דינרי 
אניקון בכיס מלא של דינרים 

   אניגרא:
אחד מהם פסלתו מלכות ואחד 

. המלך גזר מהם פסלתו מדינה
שלא יוציאו ובני מדינה לוקחין 
אותו בהצנע ואחד מהם פסלתו 
מדינה. בני מדינה שנאוהו אבל 

ציאין אותם המלך לא צוה ומו
   בשאר מדינות המלך:

   . לשון הילוך הוא:דלא סגי כלל
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        מז, אמז, אמז, אמז, א    ––––מו, ב מו, ב מו, ב מו, ב  .5
ר ַרב הּוָנאָאַמר  א ּבַ   : ַרּבָ

ֵאּלּו""ְמכֹור ִלי    ָקָנה,      - ּבְ
  ָעָליו אֹוָנָאה.  ְוֵיׁש לוֹ                              מז,א

  
ב  -  "ָקָנה" ְך, ּדְ ַאף ַעל ּגַ ֵמי -לֹא ָקֵפיד ּדְ יָון כֵ ּדְ לֹא ָמׁשַ ִכי ֲחִליִפין ּדָ    .ָקָנה, ּדְ
ֵאּלּו" ָקָאַמר ֵליּה. ּדְ  - "ְוֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה"   "ְמכֹור ִלי ּבְ
  

א    :ַרב הּוָנאָאַמר  ַרב ַאּבָ
ֵאּלּו"    ָקָנה,  -"ְמכֹור ִלי ּבְ

  ְוֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה. 
  

יָטא  ׁשִ יד ֲעֵליֶהן'ּפְ ִמים ְוֵאין ַמְקּפִ ָקֵני,  -  'ּדָ מּו. כַ ּדְ ָהא ָקָאְמִריַנן ּדְ   ֲחִליִפין ּדָ
יד ֲעֵליֶהן    ַמאי?  -ֲחִליִפין ּוַמְקּפִ

  
ר ַאֲהָבהָאַמר  א ּבַ   : ַרב ַאּדָ

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָרתֹו ְועוֹ " ָהָיה ּתֹוֵפׂש ּפָ   ֵמד, ֲהֵרי ׁשֶ

ה?  ָרְתָך ָלּמָ   ּוָבא ֲחֵבירֹו ְוָאַמר לֹו: ּפָ
  ַלֲחמֹור ֲאִני ָצִריְך. 

ֲאִני נֹוֵתן ְלָך.    ֵיׁש ִלי ֲחמֹור ׁשֶ
ה ַכּמָ ָרְתָך ּבְ    ?ּפָ

ָכְך ְוָכְך.    ּבְ
ה?  ַכּמָ   ֲחמֹוְרָך ּבְ

ָכְך ְוָכְך.    ּבְ
ָרה,  ַעל ַהֲחמֹור ֶאת ַהּפָ ְך ּבַ   ָמׁשַ

ַעל יק ּבַ ת ַהֲחמֹור  ְולֹא ִהְסּפִ ּמֵ ָרה ִלְמׁשֹוְך ֶאת ַהֲחמֹור ַעד ׁשֶ    –ַהּפָ
ָרה ַעל ַהֲחמֹור ֶאת ַהּפָ   . "לֹא ָקָנה ּבַ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
יד ֲעֵליֶהן    לֹא ָקָנה.  -ֲחִליִפין ּוַמְקּפִ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ָלא ָקְפִדי? ׁשּוְפָטֵני ָעְסִקיַנן, ּדְ    !ַאּטּו ֲחִליִפין ּבְ
ל ֲחלִ  א בּכָ ד ָקְפִדי ְו"ָקָנה"ֶאּלָ    .יִפין ִמיְקּפַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ְוָהָכא ּבְ
ָפָרה ְוָטֶלה,   ָאַמר ֵליּה:    ֲחמֹור ּבְ

ָרה ַוֲע  ְך ֶאת ַהּפָ ֶלהּוָמׁשַ ְך ֶאת ַהּטָ ָיא. ּדְ  -  ַדִיין לֹא ָמׁשַ יָכה ְמַעּלְ   לֹא ֲהָוה ֵליּה ְמׁשִ
  
  
  

  רש"י
. אחז בידו מעות מכור לי באלו

ואמר לחבירו מכור לי חפץ שלך 
באלו שבידי ולא הקפיד לשאול 

   כמה הם וקיבלם מיד הלוקח:
. לוקח החפץ במעות הללו קנה

    ואין אחד מהם יכול לחזור:

 .ויש לו לחבירו עליו דין אונאה
אם אין במעות כדי דמי החפץ 

   שפחתו שתות:
. ולקמיה פריך והא כחליפין דמי

   אין מטבע נעשה חליפין:
. לשון ממכר דמכור לי קאמר
   ולא לשון חליפין:

פשיטא לן דמים ואין מקפיד 
. נתן לו מעות או חפץ עליהן

בשביל חפץ אחר בתורת דמים 
ולא הקפיד עליהן לראות אם 

   ישנן כדי שויין:
   . דקני בלא משיכה:אמרהא 

. נתן לו חליפין ומקפיד עליהן
חפץ בחפץ בתורת חליפין לקנות 
כדין קנין שקונין בסודר וזה 
מקפיד לראות שיהא הסודר 

   שוה כל כך:
. מי קנו תרוייהו במשיכה מהו

דחד מינייהו או דלמא הואיל 
והקפיד עליהם הרי הן כדמים 
והוי להו מעות ואין קונות עד 

   השני: שימשוך גם
   . הבאת בשוק:פרתך למה

  .  . דקרא:אמר רבא אטו חליפין
בשופטני עסקינן. דלא קפדי 
לדעת שיהו שוות קצת דמים 
שייטב בעיניו לתת לו את שלו 
כנגדו ואפי' הכי קאמר קרא 

  דקנה:
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        מז, א מז, א מז, א מז, א  .6
   :ָאַמר ָמר

ֵאּלּו" "    ,ָקָנה  –"ְמכֹור ִלי ּבְ

  . "ְוֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה
  

ה ֲחִליִפין?  :ֵליָמא ָסַבר ַרב הּוָנא ַע ַנֲעׂשֶ   ַמְטּבֵ
  

  לֹא, 
י יֹוָחָנן ַרּבִ    ,ַרב הּוָנא ָסַבר ָלּה ּכְ

ַבר ּתֹוָרה ָמעֹות קֹונֹות. ּדְ    ָאַמר: ּדְ
יָכה קֹוָנה ֵני ָמה ָאְמרּו ְמׁשִ    ?ּוִמּפְ

א יֹ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ יה. אַמר לּגְ ֲעִלּיָ יָך ּבָ ְרפּו ִחּטֶ   ֹו ִנׂשְ
ִכיָחא  ׁשְ ָתא ּדִ ַנן - ִמּלְ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ    ,ּגָ

ִכיָחא  ָלא ׁשְ ָתא ּדְ ַנן.  -ּוִמּלְ ּה ַרּבָ ְזרּו ּבָ   לֹא ּגָ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה  ילְ  ַרב ַנְחָמןּדְ ָמר הּוָנא ּבְ   : ַרב ַאׁשִ
   .ְתִניַנן ָלּה ַאּתּון, ָהִכי ַמְתִניתּו ָלּה ֲאַנן ָהִכי ַמ 

  
  : ַרב הּוָנאְוֵכן ָאַמר 

ה ֲחִליִפין.   ַע ַנֲעׂשֶ   ֵאין ַמְטּבֵ
   

  
  
  

  רש"י
. דהא לימא קסבר רב הונא כו'

יהב טעמא למלתיה משום 
   דכחליפין דמו:

ומר אין . כלסבר לה כרבי יוחנן
מטבע נעשה חליפין והני לאו 
חליפין נינהו אלא דמים דהא 
מכור לי קאמר ודמים כי האי 
גוונא קנו בלא משיכה כחליפין 
דקנין סודר משום דזביני דלא 

   שכיח נינהו וכרבי יוחנן כו':
. לדרב אתון הכי מתניתו לה

הונא דמספקא לכו אי סבר ליה 
מטבע נעשה חליפין ואם לאו 

   וי בעלמא:ודחיתו דח
. בהדיא מתנינן רב הונא אנן

בהדי הנך רבנן דלעיל (דף מו.) 
וכן אמר רב הונא כו' ולא 
מספקא לן הכא מידי דודאי 
טעמיה משום דס''ל כרבי יוחנן 

  הוא:
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        מז, א מז, א מז, א מז, א  .7
ה קֹוִנין?  ּמֶ   ּבַ

  
  ָאַמר:  ַרב

ל קֹוֶנה.  ֵכָליו ׁשֶ   ּבְ
  

ֶלֱהֵוי ַמְקֶנה קֹוֶנה ִניָחא ֵליּה ַלּקֹוֶנּה ּדְ ִלְגַמר ְוַלְקֵני ֵליּה.  ,ּדְ י ֵהיִכי ּדְ   ּכִ
  
  ר: ָאַמ  ֵלִויוְ 

ל ַמְקֶנה ֵכָליו ׁשֶ    .ּבְ
ן.  ְדָבֵעיַנן ְלֵמיַמר ְלַקּמָ   ּכִ

  
אָאַמר ֵליּה  ְסַקְרּתָ   : ָרָבאלְ  ַרב הּוָנא ִמן ּדִ

ל ַמְקֶנה" :ָאַמרּדְ ּוְלֵלִוי  ֵכָליו ׁשֶ   , "ּבְ
ִליָמא ב ּגְ    ,ָהא ָקא ָקֵני ַאְרָעא ַאּגַ

ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות ִנְקִני ּיֵ ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות. ָהוּו ֵליּה ְנָכִסים ׁשֶ   ם ִעם ְנָכִסים ׁשֶ
ַנן:  ָכא ּתְ   ַוֲאַנן ִאיּפְ

ׁש ָלֶהן ַאֲחָריּות" ּיֵ ֵאין ָלֶהן ַאֲחָריּות ִנְקִנין ִעם ְנָכִסים ׁשֶ   ! (קידושין כו.) "ְנָכִסים ׁשֶ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
נּוָרא!  ְך ּפּוְלֵסי ּדְ יק ְלַאּפָ   ִאי ֲהָוה ֵלִוי ָהָכא, ֲהָוה ַמּפֵ

ִליָמא ַמְקֶנה ֵליּה?ִמי     !ָסְבַרתְּ ּגְ
ַמר ְוַאְקֵני ֵליּה.  יּה ּגָ ל ִמיּנֵ ָקא ְמַקּבֵ ַהִהיא ֲהָנָאה ּדְ   ּבְ

  
ֵאי ַתּנָ    ?ּכְ

מּוָרה"ְוזֹ " ה ְוַעל ַהתְּ אּוּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ    ,את ְלָפִנים ּבְ
ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו" ָבר ׁשָ ל ּדָ ם ּכָ 94ְלַקּיֵ

  . ד, ז) (רות 
ה" אּוּלָ   זֹו ְמִכיָרה,  -  "ּגְ

ֵאל""ְוֵכן הּוא אֹוֵמר:  95ְולֹא ִיּגָ
   .(ויקרא כז, כח) 

מּוָרה"   זֹו ֲחִליִפין,  -  "ּתְ

96תֹו""לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹ  :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר
   .(ויקרא כז, י) 

ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעה ָבר ׁשָ ל ּדָ ם ּכָ   ִמי ָנַתן ְלִמי?  -  ּו""ְלַקּיֵ
  ּבֹוַעז ָנַתן ַלּגֹוֵאל. 
י ְיהּוָדה אֹוֵמר:    ַרּבִ

  .  "ּגֹוֵאל ָנַתן ְלבֹוַעז
   

  

                                                           

ִיׂשְ  94 יִ ְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ עּוָדה ּבְ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ְוזֹאת ַהתְּ ָבר ׁשָ ל ּדָ ם ּכָ מּוָרה ְלַקּיֵ ה ְוַעל ַהתְּ אּוּלָ ָרֵאלָרֵאל ַעל ַהּגְ   ׂשְ
ל ֵח  95 ר ַיֲחִרם ִאיׁש לַ ַאְך ּכָ ֵכר וְ  'הֶרם ֲאׁשֶ תֹו לֹא ִיּמָ ֵדה ֲאֻחּזָ ְ ר לֹו ֵמָאָדם ּוְבֵהָמה ּוִמׂשּ ל ֲאׁשֶ ים הּוא ַלהִמּכָ ל ֵחֶרם קֶֹדׁש ָקָדׁשִ ֵאל כָּ   'לֹא ִיּגָ
ְבֵהָמה ְוָהָיה הּוא ּוְתמּוָר  96 ֵהָמה ּבִ טֹוב ְוִאם ָהֵמר ָיִמיר ּבְ ָרע אֹו ַרע ּבְ   תֹו ִיְהֶיה ּקֶֹדׁש לֹא ַיֲחִליֶפּנּו ְולֹא ָיִמיר אֹתֹו טֹוב ּבְ

  רש"י
. קנין חליפין דכתיב במה קונין

בקרא שלף איש נעלו מי שלף 
   ונתן:

   . את הכלי:דליהוי מקנה קונה
. אגב גלימאקא קני ארעא 

הנותן קרקע לחבירו בקנין 
סודר והמקבל מתנה מושך 
הסודר מיד הנותן ונקנה לו 
הקרקע עם הסודר במשיכת 
הסודר שנקנה במשיכה: א''כ 
הוו להו קרקעות נקנין עם 
מטלטלין במשיכה בדבר שהוא 
קנין למטלטלין ואינו קנין 

   לקרקע:
נכסים שאין להן אחריות נקנין 

. אחריותעם נכסים שיש להן 
בדבר שהוא קנין לקרקע ואינו 
קנין למטלטלין כדקתני בכסף 

   ובשטר ובחזקה:
. מפיק לאפך פולסא דנורא

ניצוצות של אור אשטנצל''ש 
שהן עגולות כפולסא דאמרי' 
לקמן אסימון פולסא ולשון 
שמתא קאמר ליה שחשדתו 

. מי סברת. דאמר ליה אגב  בזו:
שעל ידי משיכת הכלי שנקנה לו 

ה יקנה לו הקרקע עם במשיכ
הכלי אין אלו אלא כחליפין 
כאילו זה מוסר לו חפץ אחר 
תחת קרקע ומהו מסירתו הנאת 
קבלתו ממנו מתנת הכלי 
שחשבו לקבל ממנו מתנה נוח לו 
כאילו נותן לו זה הקונה מתנה 
רבה וגמר נותן ומקנה לו 

   הקרקע:
. שמכר לו גאולה זו מכירה

מכירה גמורה בדמים ולא קיבל 
ות ובאין לקיים דברי מע

   מכירתן על ידי קנין:
. שמחליף כלי זה זו חליפין

  בחפץ שכנגדו:
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ָנא:    ּתָ

רּוָטה" ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ י ׁשֶ ְכִלי ַאף ַעל ּפִ   . "קֹוִנין ּבִ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ְכִלי,  א ּבִ נּו, ֶאּלָ   לֹא ׁשָ

ֵפיֵרי    א. לֹ  - ֲאָבל ּבְ
  

ת ׁשֶ   ָאַמר:  ַרב ׁשֵ
ֵפירֹות.    ֲאִפיּלּו ּבְ

  
   ?ַרב ַנְחָמןּדְ ַמאי ַטְעָמא 

  
97"ַנֲעלֹו" :ָאַמר ְקָרא

  . (רות ד, ז) 
  ִאין,  - ַנַעל  

  לֹא.  - ִמיֵדי ַאֲחִריָנא 
  

תּדְ ַמאי ַטְעֵמיּה  ׁשֶ    ?ַרב ׁשֵ
  

ָבר" :ָאַמר ְקָרא ל ּדָ ם ּכָ   . (רות ד, ז) "ְלַקּיֵ
  

ָבר" :ַנִמי, ָהְכִתיב ְלַרב ַנְחָמן ל ּדָ ם ּכָ   ! "ְלַקּיֵ
  

ָבר,  ל ּדָ ם ּכָ ִמְנָעל. ּדְ ַההּוא: ְלַקּיֵ   ִנְקִנין ּבְ
  

ת ַנִמי ׁשֶ   ! "ַנֲעלֹו"ָהְכִתיב  ,ְוַרב ׁשֵ
  

ת ךְ ָאַמר לָ  ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
ים,  ָבר ַהְמסּוּיָ ל ּדָ ים ַאף ּכָ ָבר ַהְמסּוּיָ ֲעלֹו ּדָ   ַמה ּנַ

   .לֹא –ן ַוֲחִצי ֱאגֹוז ְלַאּפּוֵקי ֲחִצי ִרּמוֹ 
  

                                                           

ה ְוַעל ַה  97 אּוּלָ ָרֵאל ַעל ַהּגְ ִיׂשְ ָרֵאלְוזֹאת ְלָפִנים ּבְ ִיׂשְ עּוָדה ּבְ ַלף ִאיׁש ַנֲעלֹו ְוָנַתן ְלֵרֵעהּו ְוזֹאת ַהתְּ ָבר ׁשָ ל ּדָ ם ּכָ מּוָרה ְלַקּיֵ   תְּ

  רש"י
   . דקונין קנין אלא בכלי:לא שנו

   . כל דבר שאינו כלי:אבל בפירי
   . ואפילו שוה הרבה:לא

. לקיים בכל לקיים כל דבר
   דבר:

. גאולה ההוא לקיים כל דבר
   ותמורה במנעל:

  . שלם:המסויים
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        בבבב- - - - מז, אמז, אמז, אמז, א .9
ֵריּה ָאַמר  ת ּבְ ׁשֶ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ׁשֵ

ָנא ְתִביַנן ָהִאיּדָ ַמאן ּכָ יּה" :ּכְ א ּבֵ ר ְלִמְקִנּיָ ְכׁשַ ָמָנא ּדִ    ?"ּבְ
ָמָנא"  ת ְד ִמ ְלַאּפּוֵקי  - "ּבְ ׁשֶ ֵפירֹות. ּדְ ַרב ׁשֵ   ָאַמר קֹוִנין ּבְ

ר"  ְכׁשַ   מּוֵאל, ׁשְ ְד ְלַאּפּוֵקי ִמ  -"ּדִ
ְמרֹוָקא, ^קֹוִנין  :ָאַמרּדְ    מז,ב   ּבִ

  ִוי, לֵ ְד ְלִמְקְנָיא ְלַאּפּוֵקי ִמ 
ל ַמְקֶנה,  :ָאַמרּדְ  ֵכָליו ׁשֶ   ּבְ

ַמע ָלן נּוֵיי'ְולֹא "ְלִמְקְנָיא" : ָקא ַמׁשְ   '.ַלּקְ
  
  

יּה"    ."ּבֵ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ַע.    ְלַמעּוֵטי ַמְטּבֵ

  
י ְוִאיֵתיָמא ַרב ְזִבידוְ    ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ

  ְלַמעּוֵטי ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה. 
  

א  ָאְמֵריִאיּכָ    :ּדְ
  

   .יּה""ּבֵ 
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ַע.    ְלַמעּוֵטי ַמְטּבֵ

  
ר" ְכׁשַ    ."ּדִ

  
יְוִאיֵתיָמא  ַרב ְזִבידָאַמר     :ַרב ַאׁשִ

  ְלַמעּוֵטי ִאיּסּוֵרי ֲהָנָאה. 
  לֹא ִאְצְטִריך.   - ֲאָבל מֹוִריָקא 

   
  
  
  

  רש"י
   . כלי העשוי מגללי בקר:מרוקא

. משמע לקנות בו ולא למקניא
משמע להקנות בו אלמא כליו 

   של קונה קאמר:
. משמע מיעוט בו ולא בדבר ביה

   אחר:
  . למימר דלא קני:לא אצטריך
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        מז, במז, במז, במז, ב .10
ַע " ְטּבֵ    ,ֲאִסימֹון קֹוֶנה ֶאת ַהּמַ

ַע  ְטּבֵ   . "ֵאינֹו קֹוֶנה ֶאת ֲאִסימֹון - ְוַהּמַ
  

  ? "ֲאִסימֹון"ַמאי 
  

  : ַרבָאַמר 
ְרָחץ.  ִסיָמן ְלֵבית ַהּמֶ נֹות ּבְ יּתָ   ָמעֹות ַהּנִ

  
  ֵמיִתיֵבי: 

ִני ַעל ֲאִסימֹון " ר ׁשֵ ִלין ַמֲעׂשֵ   ֵאין ְמַחּלְ
ְרָחץְולֹא ַעל ָמע ִסיָמן ְלֵבית ַהּמֶ נֹות ּבְ יתָּ   . "ֹות ַהּנִ

ָלל  ְרָחץ! ּדַ ִמּכְ ִסיָמן ְלֵבית ַהּמֶ נֹות ּבְ יּתָ   ֲאִסימֹון ָלאו ָמעֹות ַהּנִ
  

יָמא י ָקְמָפֵרׁש  :ְוִכי ּתֵ רּוׁשֵ ָנא ָהִכי - ּפֵ ִני ַעל ֲאִסימֹון, "   :ְוָהא לֹא ּתָ ר ׁשֵ ִלין ַמֲעׂשֵ   ְמַחּלְ
ְבֵרי  י ּדוֹ ּדִ   . ָסאַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ִלין.    ֵאין ְמַחּלְ

ִוין  ְרָחץ -ְוׁשָ ִסיָמן ְלֵבית ַהּמֶ נֹות ּבְ יתָּ ִלין ַעל ָמעֹות ַהּנִ ֵאין ְמַחּלְ    !"ׁשֶ
  

א ָאַמר  י יֹוָחָנןֶאּלָ   : ַרּבִ
   ?"ֲאִסימֹון"ַמאי 

  ּפּוְלָסא. 
  

י יֹוָחָנן ְלַטְעֵמיּה,    ְוָאְזָדא ַרּבִ
יָאַמר ּדְ    : יֹוָחָנן ַרּבִ

ָבר ֶאָחד,  ָמֵעאל ָאְמרּו ּדָ י ִיׁשְ י ּדֹוָסא ְוַרּבִ   ַרּבִ
י ּדֹוָסא  ֲאָמַרן -ַרּבִ    .ָהא ּדַ

ָמֵעאל  י ִיׁשְ    ?ַמאי ִהיא - ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָיְדָך"" ֶסף ּבְ 98"ְוַצְרּתָ ַהּכֶ

ד, - )ה(דברים יד, כ  ּיָ ְצָרר ּבַ ָבר ַהּנִ ל ּדָ   ְלַרּבֹות ּכָ
ְבֵרי  ָמֵעאלַרּבִ ּדִ   , י ִיׁשְ

י ֲעִקיָבא   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ׁש ָעָליו צּוָרה ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   . "ְלַרּבֹות ּכָ

   
  
  

                                                           

ר ִיְבַחר ה 98 קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרתָּ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ְוָנַתתָּ

  רש"י
. הבלן מקבל הניתנות בסימן

סימנין מיד הנמנין לרחוץ בבית 
המרחץ לדעת כמה הם ולפיהם 

ויכין אלונטיאות  יחם המים
ונותנין לו מעות פחותות ורעות 

   בסימן:
. מחוסר צורה וקורין לו פולסא

   פלדו''ן:
. ואזדא רבי יוחנן לטעמיה

מדאוקי לרבי ישמעאל דפליג על 
כל דבר שאין עליה צורה להתיר 
חילול עליו דאמר כר' דוסא 
אשמועינן רבי יוחנן דאסימון 
דר' דוסא דבר שאין עליו צורה 

  הוא:
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יַצד" ירֹות ְולֹא ָנַתן לֹו ָמעֹות  ?ּכֵ ְך ֵהיֶמּנּו ּפֵ   ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  -ָמׁשַ

ירֹות  ְך ֵהיֶמּנּו ּפֵ   ."כֹול ַלֲחזֹור ּבוֹ יָ  - ָנַתן לֹו ָמעֹות ְולֹא ָמׁשַ
  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
   ,ָמעֹות קֹונֹות ַבר ּתֹוָרהּדְ 

ֵני ָמה ָאְמרוּ  יָכה קֹוָנה :ּוִמּפְ    ?ְמׁשִ
א יֹ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ יה.  :אַמר לוֹ ּגְ ֲעִלּיָ יָך ּבָ ְרפּו ִחּטֶ   ִנׂשְ

  
ּלּוֵמיא ָד ׁשָ סֹוף סֹוף, ַמאן ּדְ  ֵעי ׁשַ ֵליָקה ּבָ   ! ּדְ

  
א זֵ  :ֶאלָּ אֹוֶנס. ּגְ ֵליָקה ּבְ ּפֹול ּדְ א ּתִ ּמָ   יָרה ׁשֶ

ְרׁשּוֵתיּה  יל.  -ִאי מֹוְקַמּתְ ְלהּו ּבִ יּה, ָטַרח ּוַמּצִ   ָמַסר ַנְפׁשֵ
יל - ְוִאי לֹא יּה ָטַרח ּוַמּצִ    .לֹא ָמַסר ַנְפׁשֵ

  
  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש 

ת ִמן ַהּתֹוָרה.  יָכה ְמפֹוֶרׁשֶ   ְמׁשִ
  

  ִקיׁש? ֵריׁש לָ ּדְ ַמאי ַטְעָמא 
  

ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹ :ָאַמר ְקָרא רּו ִמְמּכָ ד ֲעִמיֶתךָ "ְוִכי ִתְמּכְ 99"ה ִמּיַ
   – (ויקרא כה, יד) 

ד ְלָיד.   ְקֶנה ִמּיָ ָבר ַהּנִ   ּדָ
  

י יֹוָחָנן    ?ְוַרּבִ
  

ד"ָאַמר:  ּה אֹוָנָאה.  - "ִמּיָ ֵלית ּבָ   ְלַמעּוֵטי ַקְרַקע ּדְ
  

  ְוֵריׁש ָלִקיׁש? 
  

ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו"ָרא ִלְכּתֹוב ְק  ר ִמּיַ רּו ִמְמּכָ ְמּכְ ה ִלי?  ה""אֹו ָקנֹ, "ְוִכי ּתִ   ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ יָכהלִ  ׁשְ   . ְמׁשִ

  
י יֹוָחָנן    ַמאי ָעֵביד ֵליּה?  ה""אֹו ָקנְֹוַרּבִ

  
ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ִמיּבָ

ר ַאל ּתֹונּו"" רּו ִמְמּכָ ה לֹוֵקח, ֵאין ִלי ֶא   -  "ְוִכי ִתְמּכְ א ִנְתַאּנָ   ּלָ
ִין?  ה מֹוֵכר ִמּנַ   ִנְתַאּנָ

ְלמּוד לֹוַמר:    . "אֹו ָקנה ַאל ּתֹונּו"ּתַ
  

  ְוֵריׁש ָלִקיׁש? 
  

יּה.  ַמר ִמיּנֵ י ּגָ ְרּתֵ   ּתַ
  

ַנן    :ּתְ
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר: ַרּבִ

ָידֹו  ֶסף ּבְ ַהּכֶ ל ׁשֶ   . "ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה - ּכָ
ָמ  - מֹוֵכר  יּה הּוא ּדְ    ,ֵצי ָהַדר ּבֵ
יּה.  - לֹוֵקַח    לֹא ָמֵצי ָהַדר ּבֵ

  
ָלָמא ׁשְ יּה  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּום ָהִכי מֹוֵכר ָמֵצי ָהַדר ּבֵ    ,ָמעֹות קֹונֹות ִמׁשּ

יּה.    לֹוֵקַח לֹא ָמֵצי ָהַדר ּבֵ
  

א יּה!  -ָמעֹות ֵאיָנן קֹונֹות  :ִאי ָאְמַרּתְ  ,ֶאלָּ   לֹוֵקַח ַנִמי ִליֲהַדר ּבֵ
  

                                                           

ר ַלֲעִמיֶתָך אוֹ  99 רּו ִמְמּכָ ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִכי ִתְמּכְ  ָקנֹה ִמּיַ

  רש"י
. למעוטי קרקע מאונאה

דאישתעי ביה קרא אתי דכיון 
דאינה נקחת מיד ליד אין בו 

   אונאה:
נכתוב כי תמכרו ממכר מיד 

. מאי או קנה עמיתך אל תונו
להכי כתביה למסמך קנין למיד 
לומר שאין נקנה עד שיצא מיד 

   זה ליד זה:
. אונאת מוכר תרתי גמר מיניה

מאו קנה אל תונו ומשיכה 
דסמך מיד ללשון קנין ולא מ

   סמכיה לממכר:
. פליג אדרבנן כל שהכסף בידו

דאמרי נתן לו. מעות יכול לחזור 
בו זה וזה ופליג ר' שמעון ואמר 

   לא יחזור אלא מוכר:
אי אמרת בשלמא דבר תורה 

. ומשיכה תקנתא מעות קונות
דרבנן היא אתא ר' שמעון 
למימר דיינו אם אמרינן חזרה 

קמת להו במוכר דמכי מו
ברשותיה לחזור בו אם הוקרו 
מסר נפשיה לאצולינהו מימר 
אמר עדיין שכרי תלוי בהם 
שאם יתייקרו אחזור בי ולוקח 
לא מצי הדר ביה דמעות קונות 
אלא אי אמרת מן התורה מעות 

  אינן קונות לוקח נמי יחזור:
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  ֵריׁש ָלִקיׁש:  ךְ ַמר לָ ָא 
א  יּבָ ְמעֹון לֹא ָקָאִמיָנא, ּדְ ַאּלִ י ׁשִ   ַרּבִ

ַנן.  ַרּבָ א ּדְ יּבָ י ָקָאִמיָנא ַאּלִ   ּכִ
  

ַנן,  ְמעֹון ְלַרּבָ י ׁשִ ין ַרּבִ א ּבֵ ִאיּכָ ָלָמא ְלֵריׁש ָלִקיׁש ַהְיינּו ּדְ ׁשְ   ּבִ
ְמ  י ׁשִ ין ַרּבִ א ּבֵ י יֹוָחָנן, ַמאי ִאיּכָ א ְלַרּבִ ַנן עֹוןֶאלָּ   ? ְלַרּבָ

  
יַנְייהּו  א ּבֵ אּדְ ִאיּכָ    ,ַרב ִחְסּדָ

אָאַמר ּדְ    : ַרב ִחְסּדָ
ּמֹוְכִרין יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ ּקְ ּתִ ֶדֶרְך ׁשֶ    ,ּכְ

קֹוחֹות.  ּלָ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ ּקְ ְך ּתִ   ּכָ
ְמעֹון  י ׁשִ א,  - ַרּבִ   ֵלית ֵליּה ַרב ִחְסּדָ

ַנן  אּדְ ִאית ְלהּו  -ַרּבָ    .ַרב ִחְסּדָ
  

ַנן    :ּתְ
ּבּול " ַרע ִמּדֹור ַהּמַ ּפָ ִדיּבּורוֹ  -ֲאָבל ָאְמרּו ִמי ׁשֶ ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ   . "הּוא ָעִתיד ִליּפָ

ָלָמא ׁשְ ּום ָהִכי ָקֵאי :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   , "ֲאָבל" ,ָמעֹות קֹונֹות ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  אי ָקֵא  :ֶאּלָ   ? "ֲאָבל"י ּבַ ָמעֹות ֵאיָנן קֹונֹות, ַאּמַ

  
ּום ּדְ    . ָבִריםִמׁשּ

  
ָבִרים ִמי ָקֵאי ּבַ ִב וּ    ? "ֲאָבל"ּדְ

    :ְוָהַתְנָיא
ְמעֹון"  מח,א י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ית,  יָנר ָזָהב קֹוֶנה ַטּלִ יָנר ָזָהב ְוֵאין ּדִ ית קֹוָנה ּדִ ָאְמרּו ַטּלִ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ְך ֲהָלָכה,  ל ָמקֹום ּכָ   ִמּכָ

ַרע: ֲאָבל ָאְמרוּ  ּפָ ּבּול     ִמי ׁשֶ י דֹור ַהּמַ   ֵמַאְנׁשֵ
ָגה ּלָ י דֹור ַהּפַ    ,ּוֵמַאְנׁשֵ

י ְסדֹום ַוֲעמֹוָרה    ,ּוֵמַאְנׁשֵ
ם  ּיָ ְצִרים ּבַ    –ּוִמּמִ

ִדיּבּורֹו.  ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ   הּוא ָעִתיד ִליּפָ
  

ְדָבִרים  א ְונֹוֵתן ּבִ   לֹא ָקָנה,  -ְוַהּנֹוׂשֵ
  . "ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  -ּבֹו  ְוַהחֹוֵזר

  
  : ָרָבאְוָאַמר 

א    ."ֵאין רּוַח ֲחָכִמים נֹוָחה ֵהיֶמּנּו" :ָאנּו ֵאין ָלנּו ֶאּלָ
  

ֲהַדְייהּו ָמעֹות  א ּבַ ָבִרים ְוִאיּכָ   . ""ֲאָבלּבַ ָקֵאי  -ּדְ
ֲהַדְייהּו ָמעֹות  א ּבַ ָבִרים ְוֵליּכָ   .  ""ֲאָבלָלא ָקֵאי ּבַ  -ּדְ

   
  

  : ָרָבאָאַמר 
יע ֵליּה ְלֵריׁש ָלִקיׁש.    ְקָרא ּוַמְתִניָתא ְמַסּיַ

  , "ְקָרא"
ְכִתיב ְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל :ּדִ ִפָקדֹון אֹו ּבִ ֲעִמיתֹו ּבְ    ,"ְוִכֵחׁש ּבַ

ק ֶאת ֲעִמיתֹו" 100אֹו ָעׁשַ
  . (ויקרא ה, כא) 

ׂשּוֶמת ָיד" אָאַמר    -  "ּתְ   : ַרב ִחְסּדָ
גֹון ׁשֶ  ִלי ְלַהְלָוָאתֹו. ּכְ ֵחד לֹו ּכְ   ּיִ

ק" אָאַמר    -  "ָעׁשַ   : ַרב ִחְסּדָ
קֹו.  ִלי ְלָעׁשְ ֵחד לֹו ּכְ ּיִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ִתיב ,ְוִכי ַאֲהְדֵריּה ְקָרא ָזל   :ּכְ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ    ,"ְוָהָיה ּכִ
ק ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ    ,אֹו ֶאת ָהעׁשֶ

ר ָהְפַקד ִאּתֹו"אֹו ֶאת הַ  דֹון ֲאׁשֶ ּקָ 101ּפִ
  , (ויקרא ה, כג) 

                                                           

ה 100 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ  'ֶנֶפׁש ּכִ דֹון אֹו ִבְתׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ   ְוִכֵחׁש ּבַ
זָ  101 ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ר ָמָצאְוָהָיה ּכִ ר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ דֹון ֲאׁשֶ ּקָ ק אֹו ֶאת ַהּפִ ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ   ל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ

  רש"י
אליבא דר' שמעון ודאי לא 

. דר' שמעון סבירא ליה קאמינא
   תקנתא דרבנן היא:משיכה 

. כי קאמינא אליבא דרבנן
דאמרי לוקח נמי חוזר משום 
דמעות אינן קונות כלל. בשלמא 
לריש לקיש. דאמר לרבנן 

   משיכה דאורייתא היא:
היינו דאיכא בין ר' שמעון 

. כלומר בהא פליגי והאי לרבנן
טעם יהבו למלתייהו דרבנן 
סברי משיכה דאורייתא והלכך 

ש לוקח מצי לא שנא מוכר ול''
הדרי ור' שמעון סבר משיכה 
תקנתא דרבנן היא משום 
דנטרח בהו הלכך למוכר הוא 
דעבוד רבנן תקנתא דליהדר ולא 

   לוקח:
. דאמר לרבנן אלא לרבי יוחנן

   נמי משיכה תקנתא דרבנן היא:
. מאי איכא בין ר' שמעון לרבנן

כלומר במאי קמיפלגי ומה טעם 
   נותנים לדבריהם:

. משיכה למוכריןכדרך שתקנו 
לחזור בו המוכר כל זמן שלא 

   משך הלוקח:
כך תקנו חכמים משיכה 

. לחזור בו בשביל אותה ללוקח
תקנה עצמה דנשרפו חטיך 
דכ''ש כי מוקמת לחזרה נמי 
ברשות לוקח מסר נפשיה 
המוכר וטרח ומציל שאם יראה 
הלוקח דליקה באה יאמר 
חוזרני בי ולקמן (דף מט:) 

ההוא דיהב  אמרה רב חסדא גבי
זוזי אחמרא שמע דבעו 
למינסביה דבי פרזוק רופילא 

  והדר ביה:
. ואין דינר זהב קונה טלית
   דלגבי פירות הוי דהבא טבעא:

. כלומר אף לפי פורענות מ''מ
   העתידה לבוא על החוזר:

. שאין בית דין יכולין כן הלכה
   לעכב בידו:

. אין רוח חכמים נוחה הימנו
שראל אין נחת רוח לחכמי י

במעשיו של זה אין דעתם נוחה 
   עליהם הימנו על ידו:

. קללה אחרת אלא אנו אין לנו
   אינו הגון בעיני חכמים:

. משום דברים שבאו קאי באבל
על כך לכלל מעשה אבל מעות 
לא קנו מדאורייתא ונפקא מינה 
לענין איסורא כגון אם קידש בו 
את האשה לר' יוחנן הוו קדושין 

ודידיה הוא  דמדאוריי' קנייה
   לריש לקיש לא הוו קדושין:

. דמדאוריי' נמי לא מסייע לר''ל
   קנו מעות להדיוט:

. הלואה ואמר רב תשומת יד
חסדא כגון שיחד לו הלוה כלי 
עליה דהוי דומיא דפקדון דאילו 
כפר בהלואה גרידתא לא 
מיחייב קרבן שבועה הואיל 

   וניתנה להוצאה:
   . שכר שכיר:עשק

. ואי לא לא עשקושיחד לו כלי ל
מיחייב אכפירת שכר שכיר 
קרבן שבועה דלא מייחד ליה 
באפי נפשיה כפקדון וגזל 

   ואבידה:
. להישבון וכי אהדריה קרא

   לאחר שהודה כי יחטא ואשם:
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ׂשּוֶמת ָיד"ְוִאיּלּו  יָכה "ּתְ ָרא ְמׁשִ ִמַחּסְ ּום ּדְ    .לֹא ַאֲהְדֵריּה, ַמאי ַטְעָמא? ָלאו ִמׁשּ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ   : ָרָבאלְ  ַרב ּפַ
ֲהַדר ְקָרא!  ק הּוא ּדַ   ֵאיָמא עֹוׁשֶ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

גוֹ  ּנּו ְוָחְזרּו ְוִהְפִקידּו ֶאְצלֹו. ּכְ ְטלּו ִמּמֶ ּנָ   ן ׁשֶ
  

דֹון ּקָ   !ַהְיינּו ּפִ
  

ְוֵני ּפִ  ֵרי ּגַ דֹוןּתְ   . ּקָ
  

ָטלֹו ֵהיֶמּנּו ְוָחַזר ְוִהְפִקידֹו ֶאְצלֹו!  ,ִאי ָהִכי ּנְ גֹון ׁשֶ ׂשּוֶמת ָיד ַנִמי ִליֲהְדֵריה, ְולֹוְקֵמיּה ּכְ   ּתְ
  

אלֹ  - ִאי ַאֲהְדֵריּה ְקָרא  יּוְבתָּ    ,א תְּ
  ְולֹא ַסְייָעָתא. 

א  ּתָ יַע ֵליּה.  ּדְ ָהׁשְ   לֹא ַאֲהְדֵריּה ְקָרא ְמַסּיֵ
  

ׂשּוֶמת ָיד"   לֹא ַאֲהְדֵריּה ְקָרא?  "ּתְ
   :ְוָהַתְנָיא

ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ
ה,  ן ֶאת ָהָאמּור ְלַמְעָלה ְלַמטָּ ִין ִליתֵּ   ִמּנַ

ְכִתיב: ר יִ "אֹו ִמּכֹ  ּדִ ֶקר"ל ֲאׁשֶ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ 102ׁשּ
   ."(ויקרא ה, כד) 

  
ר ֲאבּוהַּ ָאַמר  ַרב ַנְחָמןְוָאַמר  ה ּבַ   : ַרבָאַמר  ַרּבָ

בֹוןְלַרּבוֹ  ָ ׂשּוֶמת ָיד ְלִהיׁשּ    !ת ּתְ
  

ֶהְדָיא ִמיָהא לֹא ֲאַהְדֵריּה ְקָרא.    ּבְ
  
  

   ?ַמְתִניָתא ְמָנַלן
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ָמַעל"    .ה ה, ד)(מעיל "ְנָתָנּה ְלַבּלָ

  : ַרבְוָאַמר 
ְוָקא  ן"ּדַ ּלָ יָכה, ּדְ הּוא  "ּבַ ָרא ְמׁשִ   לֹא ִמַחּסְ

יָכה  ָרא ְמׁשִ ִמַחּסְ יְך.  -ֲאָבל ִמיֵדי ַאֲחִריָתא ּדְ ָמׁשֵ   לֹא ָמַעל ַעד ּדְ
  

   :ְוָהַתְנָיא
ר ָמַעל"   . "ְנָתָנּה ַלַסּפָ

ְסּפֹוֶרת!  ְך ּתִ ֵעי ְלִמְמׁשָ ר ָהא ּבָ   ְוַסּפָ
  

   :ַמאי ָעְסִקיַנןָהָכא ּבְ 
ר  ָלאו ּבַ ר ּגֹוי ּדְ ַסּפָ יָכה הּואּבְ   . ְמׁשִ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

נּות " ֲעֵלי אּוּמָ ן אֹו ְלָכל ּבַ ר אֹו ְלַסּפָ ךְ ּדְ לֹא ָמַעל ַעד  -ְנָתָנּה ְלַסּפָ   . "ָמׁשַ
יָין ַאֲהָדֵדי    !ַקׁשְ

ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ    :ֶאלָּ
אן  ר ּגֹוי, - ּכָ ַסּפָ    ּבְ
אן  ָרֵאל.  - ּכָ ר ִיׂשְ ַסּפָ   ּבְ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  

                                                           

ֶננּ  102 ר הּוא לֹו ִיתְּ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם אֹתֹו ּבְ ּלַ ֶקר ְוׁשִ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ָמתוֹ אֹו ִמּכֹל ֲאׁשֶ יֹום ַאׁשְ   ּו ּבְ

  רש"י
. לאו משום דמחוסר משיכה

  אותו כלי ולא קנאו מלוה:
. מכיון מעושק דאהדריה קרא

דאהדריה קרא לעושק דמחסר 
יכה לא אצטריך נמי מש

לאהדורי לתשומת יד דמעושק 
   נילף ליה:

. עושק הכא במאי עסקינן
דאהדריה קרא משתעי בשנטלו 
שכיר לכלי ממנו וחזר והפקידו 

   אצלו:
. דמאי דאהדר קרא אי הכי

מוקמת בדלא מחוסר משיכה 
נהי נמי דמשיכה בעינן ליהדריה 
קרא נמי לתשומת יד ונוקמה 

  בהכי:
וה אי אהדריה קרא לא ה

גמרינן לא תיובתא ולא 
. דר' יוחנן לוקמה סייעתא

בדלא משך וריש לקיש לוקמיה 
   בשמשך:

השתא דלא אהדריה מסייע 
. דמדאהדריה לעושק ליה

ופקדון וגזל ואבידה ולא 
אהדריה לתשומת יד איכא 
למילף תשומת יד במחוסר 

   משיכה ועשק כשמשך:
. בהדיא מיהא לא אהדריה קרא

הביא שיהא חייב להשיבו ול
קרבן וכי הדר רבייה קרא 
דומיא דפקדון רבייה בשנטלו 

   הימנו וחזר והפקידו אצלו:
. לפרוטה של הקדש נתנה

   בשוגג:
. בשכר שירחצנו בבית לבלן

   המרחץ:
. ואע''פ שעדיין לא רחץ: מעל

   ואמר רב גרסינן:
. קתני דמעל הנותן דוקא בלן

משום דשכירות גמורה היא 
ל בנתינת הפרוטה ואין יכו

לחזור בו שאין כאן למשוך אבל 
אם נתנה על דבר שיש בה מה 
למשוך הימנו לא מעל עד 

   דמשיך:
. האי שוכר הא בעי למשוך

התספורת דבכל מידי דאית ביה 
   מה למשוך לא קני עד דמשיך:

. לא שייך ביה דין משיכה נכרי
   דמיד עמיתך כתיב (ויקרא כה):

   . ספר אספר:קשיין אהדדי
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   :ַרב ַנְחָמןְוֵכן ָאַמר 
ַבר ּתֹוָרה ָמעֹות קֹונֹות.    ּדְ

ח: ְנָתָנּה ְלִסיטֹון ָמַעל!  ֵלִויּוְבָדָקּה  ּכַ ַמְתִניֵתיּה ְוַאׁשְ   ּבְ
  

ָיא ְלֵריׁש ָלִקיׁש!    מח,ב א ַקׁשְ   ֶאלָּ
  

  ֵריׁש ָלִקיׁש:  ךְ ָאַמר לָ 
י ָהא    ?ַמּנִ

ְמעֹון ִהיא.   י ׁשִ   ַרּבִ
   

  
  

  רש"י
   . כר' יוחנן:מןוכן אמר רב נח

. הגיהה ובדקה לוי במתניתיה
והוסיפה בתוספתא שסידר 

   ושנה בה:
. סיטון חנוני נתנה לסיטון מעל

גדול ומוכר פירות הרבה 
לחנונים עניים ונותנין לו המעות 
על יד על יד כשהם מוכרים 
ובתחלת הקנייה נותנין לו ערבון 

   דמים מועטין על הכל:
. אע''ג דלא משך כל מעל
רות שהרי הרבה פוסק עמו הפי

  בבת אחת:
. הך מתני' דלוי אלא קשיא
   לריש לקיש:

. דאמר במתני' ר' שמעון היא
לוקח לא מצי הדר ביה דקסבר 

    מעות קונות:
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        מח, במח, במח, במח, ב .12
ּבּול " ַרע ִמּדֹור ַהּמַ ּפָ ִדיּבּורוֹ  -ֲאָבל ָאְמרּו ִמי ׁשֶ ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ י ׁשֶ ַרע ִמּמִ   . "הּוא ָעִתיד ִליּפָ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ

   .אֹודּוֵעי מֹוְדִעיַנן ֵליּה 
  

  ָאַמר:  ָרָבא
  ּה. ֵמיָלט ָלְייִטיַנן ֵלי

  
ֵיי"    ".ָאַמר: אֹודּוֵעי מֹוְדִעיַנן ֵליּה  ַאּבַ

ְכִתיב ָך לֹא ָתאֹ  :ּדִ יא ְבַעּמְ 103ר""ְוָנׂשִ
  . (שמות כב, כז) 

  
   ".ָאַמר: ֵמיָלט ָלְייִטיַנן ֵליּה  ָרָבא"

ָך" ָך.  - "ְבַעּמְ ה ַעּמְ ה ַמֲעׂשֵ עֹוׂשֶ   ּבְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
   ?ְמָנא ָאִמיָנא ָלּה 

יא ּדְ  י ִחּיָ ר יֹוֵסףַרּבִ ְלָחא.  ּבַ   ָיֲהבּו ֵליּה זּוֵזי ַאּמִ
יַקר ִמְלָחא.    ְלסֹוף ִאּיַ

יּה  י יֹוָחָנןּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   . ַרּבִ
יל ָעֶליָך  - ָאַמר ֵליּה: ִזיל ַהב ְלהּו, ְוִאי לֹא  ַרע"ַקּבֵ ּפָ   . "ִמי ׁשֶ

ר י - " אֹודּוֵעי מֹוְדִעיַנן ֵליּה " :ִאי ָאְמַרּתְ וְ  יא ּבַ י ִחּיָ ר אֹודּוֵעי ַרּבִ   !?הּואֹוֵסף ּבַ
  

א ַמאי    ?!ֵמיָלט ָלְייִטיַנן ֵליּה  ,ְוֶאּלָ
ַנן?!  ַרּבָ ר יֹוֵסף ָאֵתי ְלַקּבּוֵלי ֲעֵליּה ְלטּוָתא ּדְ יא ּבַ י ִחּיָ   ַרּבִ

ָיֲהִבי ֵליּה.  ר יֹוֵסף ֵעָרבֹון הּוא ּדְ יא ּבַ י ִחּיָ א: ַרּבִ   ֶאלָּ
ֶנְגּדֹו הּוא קֹוֶנה.    הּוא, ָסַבר: ּכְ

י יֹוָחָנן ֶנֶגד ּכּוּלֹו הּוא קֹוֶנה.  :ְוָאַמר ֵליּה ַרּבִ   ּכְ
  
  
  
  

                                                           

ָך לֹא ָתאֹר 103 יא ְבַעּמְ ל ְוָנׂשִ   ֱאלִֹהים לֹא ְתַקּלֵ

  רש"י
. דע שאם תחזור מודעינן ליה

   סופך להפרע ממך:
. בעמך בעושה מעשה עמך

דרשינן הכי והאי לאו עושה 
צפניה מעשה עמך הוא דכתיב (

ג) שארית ישראל לא יעשו עולה 
   ולא ידברו כזב:

   . ורצה לחזור:אייקר מלחא
. בתמיה וכי היה בר אודועי הוא

צריך להודיעו שהוא נפרע מן 
השקרנים והלא תלמיד חכם 

   היה:
. מקצת המעות נתן לו על ערבון

   פיסוק מרובה:
. אי הוא סבר כנגדו הוא קונה

מכירת קרקע הוא שנקנית 
ונה קנין גמור ואי בכסף ק

מכירת מטלטלין הוא קונה 
    כנגדו להתחייב במי שפרע:
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ַמר:    ִאּתְ
  ֵעָרבֹון, 

  אֹוֵמר:  ַרב
ֶנְגּדֹו הּוא קֹוֶנה.    ּכְ

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ֶנֶגד ּכּוּלֹו הּוא קֹוֶנה.    ּכְ

   
  ֵמיִתיֵבי: 

   ,ַהּנֹוֵתן ֵעָרבֹון ַלֲחֵבירוֹ "
י ֵעְרבֹוִני ָמחּול ְלָך", ְוָאַמר    לֹו: "ִאם ֲאִני חֹוֵזר ּבִ

י ֶאְכּפֹול ְלָך ֵעְרבֹוְנָך"  ה, ָאַמר לֹו: "ִאם ֲאִני ֶאֱחזֹור ּבִ ָנִאים,  - ְוַהּלָ ימּו ַהתְּ   ִנְתַקּיְ
ְבֵרי  י יֹוֵסיּדִ   . ַרּבִ

י יֹוֵסי ְלַטְעֵמיּה  א ַקְנָיאּדְ ַרּבִ    .ָאַמר: ַאְסַמְכּתָ
י ְיהּוָד    אֹוֵמר:  הַרּבִ

ֶנֶגד ֵעְרבֹונֹו.  ְקֶנה ּכְ ּיִ ּיֹו ׁשֶ   ּדַ
ְמִליֵאלָאַמר  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   : ַרּבָ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ ּמֶ ָאַמר לוֹ  :ּבַ ְזַמן ׁשֶ    ,"ֵעְרבֹוִני ִיּקֹון" :ּבִ
ֶאֶלף זּוז, ּוָפַרע לֹו ֵמֶהם ֲחֵמׁש ֵמאֹות זּוז  ֶדה ּבְ ִית אֹו ׂשָ   ָקָנה,  - ֲאָבל ָמַכר לֹו ּבַ

ִנים ה ׁשָ ּמָ ָאר ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ּכַ ְ   . "ּוַמֲחִזיר לֹו ֶאת ַהׁשּ
ְלְטִלין,  ין ְלִמּטַ   ַמאי ָלאו הּוא ַהּדִ

הוּ  ִדְסָתָמא ָקֵני ְלהּו ְלכּוּלְ   !ּבְ
  

ִדְסָתָמא ָלא ָקֵני.  ְלְטִלין ּבְ   לֹא, ִמּטַ
  

ָנא?    ּוַמאי ׁשְ
  

א ָקֵני ֵליּה ַמּמָ  ,ַקְרַקע ְבַכְסּפָ ּה, ּדִ   ׁש ָקֵני ֵליּה ְלכּוּלָ
ַרע" ּפָ א ְלַקּבּוֵלי "ִמי ׁשֶ ָלא ָקֵני ֶאּלָ ְלְטֵלי ּדְ יּה.  -  ִמּטַ   ָלא ָקֵני ֵליּה ּכּוּלֵ

  
  

ֵאי ַתּנָ    :ֵליָמא ּכְ
ּכֹון, " ׁשְ ְלֶוה ֶאת ֲחֵבירֹו ַעל ַהּמַ ה, וְ ַהּמַ ִמיטָּ ְ   ִנְכְנָסה ַהׁשּ

א ּפְ  ֶוה ֶאּלָ ֵאינֹו ׁשָ י ׁשֶ ט,  - ָלג ַאף ַעל ּפִ ּמֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ
ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   . ַרּבָ

יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֶנֶגד ַהְלָוָאתֹו  ּכֹון ּכְ ט,  -ִאם ָהָיה ַמׁשְ ּמֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

ט ּמֵ   . "ְוִאם ָלאו ְמׁשַ
  

ט"ַמאי  ּמֵ ְמ  "ֵאינֹו ְמׁשַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָקָאַמר ַרּבָ   ִליֵאל? ּדְ
ָלל  :ִאיֵליָמא ֶנְגּדֹו ִמּכְ ט!ּדְ ּכְ ּמֵ א ַנִמי ְמׁשַ ְלּגָ יא ָסַבר: ְלָהְך ּפַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ     ַרּבִ

ה ֵליּה?    מט,א ָנֵקיט ָלּמָ ּכֹון ּדְ א ַמׁשְ   ֶאלָּ
יּה  ַמע ִמיּנֵ א ָלאו ׁשְ ט"ַמאי  :ֶאלָּ ּמֵ ְמלִ  "ֵאינֹו ְמׁשַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ָקָאַמר ַרּבָ כּוּלֹו,  ?יֵאלּדְ ט ּבְ ּמֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ

ט"ּוַמאי  ּמֵ יא "ְמׁשַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ָקָאַמר ַרּבִ א  ?ּדְ ְלּגָ ּכֹון. ּדְ ְלַהְך ּפַ   לֹא ָנֵקיט ֲעֵליּה ַמׁשְ
   :ָקִמיְפְלֵגיּוְבָהא 

ֶנֶגד ּכּוּלֹו הּוא קֹוֶנה,  ְמִליֵאל ָסַבר: ּכְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ַרּבָ
י ְיהוּ  ֶנְגּדֹו הּוא קֹוֶנה. ְוַרּבִ יא ָסַבר: ּכְ ׂשִ   ָדה ַהּנָ

  
ט"לֹא, ַמאי  ּמֵ ּכֹון, ּדְ  "ֵאינֹו ְמׁשַ ָנֵקיט ֲעֵליּה ַמׁשְ א ּדְ ְלּגָ ְמִליֵאל ְלַהְך ּפַ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ   ָאַמר ַרּבָ

ָלל  כּ ּדְ ִמּכְ ָנֵקיט ֲעֵליּה ַמׁשְ א ּדְ ְלּגָ יא ָסַבר: ְלַהְך ּפַ ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ט. ַרּבִ ּמֵ   ֹון ַנִמי ְמׁשַ
ּכֹון  א ַמׁשְ ה? ּדְ ֶאלָּ   ָנֵקיט ָלּמָ

ָעְלָמא.   ָבִרים ּבְ   ְלִזְכרֹון ּדְ
   

  

  רש"י
. בקרקע לקנין ור' יוחנן אמר כו'

גמור ובמטלטלין לקבל מי 
   שפרע:

. לא דמי לההיא הנותן ערבון
דלעיל דזה אינו פריעת מקצת 
מעות שקורין אייר''ש אלא 
ערבון ומשכון לקנוס את החוזר 

   :בו פרמנינ''ן בלע''ז
. בבבא רבי יוסי לטעמיה דאמר

בתרא בפרק גט פשוט (דף 
   קסח.):

. הבטחת גוזמא אסמכתא קניא
שאדם מבטיח את חבירו לסמוך 
עליו שאם לא יקיים תנאו יתן 

   כך וכך:
. לא זה ימחול דין שיקנה כו'

ולא זה יכפול אלא לא זה ולא 
זה יכולין לחזור מלקיים מן 
המכירה כנגד הערבון וחוזרים 

   השאר: על
. שאינו קונה אלא כנגד בד''א

   ערבונו:
. בזמן שאמר לו ערבוני יקון

יקנה שלא נתנה לו בתורת 
תחילת פירעון והשאר עליו 
מלוה אלא בתורת שערבון זה 
יקנה את הכל והא לאו מלתא 

   היא:
. ונותן לו מהן אבל מוכר לו כו'

ה' מאות זוז לשם פירעון או 
סתם קנה כו' וההיא דאיפלגו 

ה רב ורבי יוחנן כי האי גונא ב
הוא שזה הערבון תחילת 
הדמים הפירעון של פיסוק כי 

   יהב ליה סתם:
. כי היכי דאמר רשב''ג מאי לאו

בקרקע הקנוי בכסף לגמרי 
דמכי יהיב ליה מקצת מעות 
סתם קנה לגמרי והוא הדין 
למטלטלי הקנוים בכסף לענין 
מי שפרע בסתמא קני ליה ערבון 

   במי שפרע: לכוליה לחייבו
. לקבל מי לא קני ליה כוליה

   שפרע אם נתן לו כנגד ערבונו:
. מטלטלין לענין מי ומאי שנא

שפרע מקרקע לענין קנין גמור 
ומשנינן קרקע דיפה כח הכסף 
בקניינה לקנות לגמרי קנין גמור 
מלחזור יפה נמי כח מקצת 
פריעתו לקנות הכל אבל 
מטלטלין שהורע הכסף בהן דאי 

לא קני אלא לקבל מי פרע הכל 
שפרע בסתמא נמי לא קני פרעון 
מקצת לכולו לקבל מי שפרע על 

   השאר אלא כנגד הערבון:
המלוה על המשכון אין שביעית 

. דלא קרינא ביה לא משמטת
   יגוש שהרי אינו תובעו כלום:

   . חצי החוב:אלא פלג
 . לקמן מפרש לה:אינו משמט

. דאינו משמט כנגד חצי אילימא
וא תופס משכון עליו החוב שה

אינו משמט אבל משמט הוא 
   השאר:

. אתא מכלל דר' יהודה הנשיא
למימר דכיון דאינו משכונו כנגד 
הלוואתו משמט כל החוב 

  בתמיה:
. למאי תפס אלא משכון דתפס

אם לא להיות משכון תחת שוויו 
ובההיא מיהא לא קרינא ביה 

   לא יגוש:
. כלומר אינו אינו משמט בכולו

   ל:משמט כל
. קושיא מכלל דר' יהודה כו'

  הוא:
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ֲהָנא ָנא,  וּ ָיֲהב ַרב ּכָ יּתָ   ֵליּה זּוֵזי ַאּכִ

יָתָנא.  יַקר ּכִ   ַלּסֹוף ִאּיַ
יּה    . ַרבּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ

ְנִקיַטת זּוֵזי ַהב לְ ָאַמר ֵליּה  ַמאי ּדִ   הּו, : ּבְ
ָבִרים ִניְנהּו, וּ  - ְוִאיָדְך  ֵרי ֲאָמָנה. ְד ּדְ ּום ְמחּוּסְ ֶהן ִמׁשּ   ָבִרים ֵאין ּבָ

  
ִאיְתַמר    :ּדְ
ָבִרים,    ּדְ

  ָאַמר:  ַרב
ֵרי ֲאָמָנה.  ּום ְמחּוּסְ ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ

י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ
ֵרי ֲאָמָנה.  ּום ְמחּוּסְ ֶהם ִמׁשּ   ֵיׁש ּבָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ְיהּוָדה" י יֹוֵסי ְבַרּבִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ְלמּוד לֹוַמר 104""ִהין ֶצֶדק :ַמה תַּ
   ?(ויקרא יט, לו) 

ְכַלל ֵאיָפה ָהָיה "ִהין" ַוֲהלֹא   ? ּבִ
ָך ֶצֶדק,  ּלְ ֵהא "ֵהן" ׁשֶ ּיְ א לֹוַמר ְלָך: ׁשֶ   ֶאּלָ

ָך ֶצֶדק ּלְ   ! "ְו"ָלאו" ׁשֶ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ר ֶא  ּלא ְיַדּבֵ ב. ַההּוא ׁשֶ ּלֵ ה ְוֶאָחד ּבַ ּפֶ   ָחד ּבַ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ָאְמרוּ  י ׁשֶ יָנר ָזָהב,   :ַאף ַעל ּפִ ית קֹוָנה ּדִ   ַטּלִ

ית,  יָנר ָזָהב קֹוֶנה ַטּלִ   ְוֵאין ּדִ
ְך ֲהָלָכה,  ל ָמקֹום ּכָ   ִמּכָ

ּבּול ּוֵמ   ֲאָבל ָאְמרּו:  י דֹור ַהּמַ ַרע ֵמַאְנׁשֵ ּפָ ָגהִמי ׁשֶ ּלָ י דֹור ַהּפַ    ,ַאְנׁשֵ
י ַרע ִמּמִ ִדיּבּורוֹ  הּוא ָעִתיד ִליּפָ ֵאינֹו עֹוֵמד ּבְ   ! "ׁשֶ

  
ֵאי ִהיא.  ּנָ   ּתַ

  
ְתַנן    :ּדִ

ה " ן ַמְתָיאַמֲעׂשֶ י יֹוָחָנן ּבֶ ַרּבִ ָאַמר ִלְבנֹו:  ּבְ   ׁשֶ
כֹור ָלנּו ּפֹוֲעִלים.    ֵצא ּוׂשְ

  ָהַלְך ּוָפַסק ָלֶהם ְמזֹונֹות. 
ּבָ  לֹמֹ  :א ֵאֶצל ָאִביו ָאַמר לוֹ ּוְכׁשֶ ת ׁשְ ְסעּוּדַ ה ָלֶהם ּכִ ה עֹוׂשֶ ִני, ֲאִפיּלּו ַאתָּ ְעּתוֹ ּבְ ׁשַ    ,ה ּבְ

ֶהם,    לֹא ָיָצאָת ְיֵדי חֹוָבְתָך ִעּמָ
ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹ ֵהן ּבְ   ב. ׁשֶ

ְמָלאָכה ֵצא ֶוֱאמֹור ָלֶהם:  ּלא ַיְתִחילּו ּבִ א ַעד ׁשֶ   ֶאּלָ
ְלַבדַעל ְמנָ  ת ְוִקְטִנית ּבִ א ּפַ ֵאין ָלֶכם ָעַלי ֶאּלָ   . (בבא מציעא פג.) "ת ׁשֶ

ךְ  ְעּתָ    :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ
ֵרי ֲאָמָנה,  ּום ְמחּוּסְ ֶהן ִמׁשּ ָבִרים ֵיׁש ּבָ   ּדְ

ָך?    ֵהיִכי ָאַמר ֵליּה ִזיל ֲהַדר ּבְ
  

אֵני ָהָתם ֲעַתיְ ּדְ  ,ׁשָ   יהּו. ּפֹוֲעִלים ּגּוַפְייהּו לֹא ָסְמָכא ּדַ
  ָסַמְך.  ַעל ֲאבּוהַּ ּדְ ֵמיַדע ָיְדִעי  ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְמָלאָכה ַנִמי ,ִאי ָהִכי    !ֲאִפיּלּו ִהְתִחילּו ּבִ

  
ְמָלאָכה  ֲעַתְייהּו,  - ִהְתִחילּו ּבִ אי ָסְמִכי ּדַ   ַוּדַ

ֲאבּוהַּ  :ֲאַמרוּ  יּה ּדַ   ְוִניָחא ֵליּה.   ֵמיַמר ָאַמר ַקּמֵ

                                                           

ר הֹוֵצאִתי ֶאְתֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים 'מֹאְזֵני ֶצֶדק ַאְבֵני ֶצֶדק ֵאיַפת ֶצֶדק ְוִהין ֶצֶדק ִיְהֶיה ָלֶכם ֲאִני ה 104   ֱאלֵֹהיֶכם ֲאׁשֶ

  רש"י
. ואי במאי דנקיטת זוזי הב להו

   לא מקבלת מי שפרע:
   . המותר:ואידך

. בלא מעות רב דברים נינהו
לטעמיה דאמר כנגדו הוא 

   קונה:
. שההין י''ב הין בכלל איפה

לוגין ואיפה שלשה סאין שהן 
   ע''ב לוגין:

. כלומר אלא שיהא הן שלך כו'
ה מדבר הן או לאו קיים כשאת

   דבריך והצדק אותם:
. בשעה שלא ידבר אחד בפה כו'

שהוא אומר הדבור לא יהא 
בדעתו לשנות אבל אם נשתנה 
השער לאחר זמן והוא חוזר בו 
לפי שינוי השער אין כאן חסרון 

   אמנה:
. סיפא אבל אמרו חכמים כו'

קתני החוזר בו אין רוח חכמים 
נוחה הימנו אלמא יש בהן 

   שום מחוסרי אמנה:מ
. דאשכחן רבי יוחנן תנאי היא

   בן מתיא דפליג:
. משנה היא מעשה בר' יוחנן כו'

בהשוכר את הפועלים שצוה את 
בנו לחזור בתנאו עד שלא 
יתחילו המלאכה ולפסוק להם 

   מזונות קלים:
. על דברי לא סמכא דעתייהו

   הבן:
. כבר הודיעו מימר אמר קמיה

  מה פסק לנו ונתרצה:
    

  



                 ""ַהָּזָהב –מסכת בבא מציעא פרק ד' 
253

        מט, אמט, אמט, אמט, א .15
   :ִאיְתַמר[" 

  ָבִרים, ּדְ 
  ָאַמר:  ַרב

ֵרי ֲאָמָנה.  ּום ְמחּוּסְ ֶהן ִמׁשּ   ֵאין ּבָ
י יֹוָחָנןוְ    ָאַמר:  ַרּבִ

ֵרי ֲאָמָנה ּום ְמחּוּסְ ֶהם ִמׁשּ   "].ֵיׁש ּבָ
  

י יֹוָחָנן ָהִכי?   !ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
ר ָחָנה ְוָהָאַמר ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   : ַרּבִ

  ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו.  - ָנה ֲאִני נֹוֵתן ְלָך" "ַמּתָ  :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ 
  

יָטא -"ָיכֹול"  ׁשִ    !ּפְ
א:  ר ַלֲחזֹור ּבוֹ ֶאּלָ   ! מּוּתָ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ

ֲעַתְייהוּ  ָסְמָכא ּדַ ָנה מּוֶעֶטת, ּדְ ַמּתָ י יֹוָחָנן ּבְ    .ּומֹוֶדה ַרּבִ
  

ָרא ּבְ    ,ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ
הוּ ָאַמר ּדְ  י ַאּבָ י יֹוָחָנןַמר ָא  ַרּבִ   : ַרּבִ

ָיִדי.  ר ֵיׁש ְלָך ּבְ ָאַמר ְלֶבן ֵלִוי: ּכֹור ַמֲעׂשֵ ָרֵאל ׁשֶ   ִיׂשְ
ר ַעל ָמקֹום ַאֵחר רּוַמת ַמֲעׂשֵ אי ַלֲעׂשֹותֹו ּתְ ַ ן ֵלִוי ַרׁשּ    .ּבֶ

ָלָמא ׁשְ יּה  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ אי.  -ָלא ָמֵצי ְלִמיֲהַדר ּבֵ ַ ּום ָהִכי ַרׁשּ   ִמׁשּ
א ִאי ָא  יּה  :ְמַרּתְ ֶאּלָ ָקא ָאֵכיל ְטָבִלים!  -  ָמֵצי ְלִמיֲהַדר ּבֵ ח ּדְ ּכַ ּתַ אי? ִאיׁשְ ַ אי ַרׁשּ   ַאּמַ

  
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ּנּו ְוָחַזר ְוִהְפִקידֹו ֶאְצלֹו.  ָטלֹו ִמּמֶ ּנְ גֹון ׁשֶ   ּכְ
  

ְרעֹוֶמתְנָתנֹו ְלֶבן ֵלִוי ַאֵחר ֵאין לֹו ָעָליו ֶאלָּ " :ֵאיָמא ֵסיָפא ,ִאי ָהִכי   . "א תַּ
ֲעָתךְ  ּנּו ְוָחַזר ְוִהְפִקידֹו ֶאְצלֹו,  :ְוִאי ָסְלָקא ּדַ ָטלֹו ִמּמֶ ּנְ גֹון ׁשֶ   ּכְ

ֵכיּה  ְמׁשָ יָון ּדִ ְרעֹוֶמת? ּכֵ א ּתַ אי ֵאין לֹו ָעָליו ֶאּלָ יּה!  ,ַאּמַ ּבֵ   ָממֹוָנא ִאית ֵליּה ּגַ
ּה  ַמע ִמיּנָ א ָלאו ׁשְ   לֹא ְנָטלֹו. ְד ּבִ ֶאּלָ

  
ַמ  ּה ׁשְ    .ע ִמיּנָ

  

  רש"י
. דיש מי אמר רבי יוחנן הכי

   בדברים משום חסרון אמנה:
. וקשיא לן יכול יכול לחזור בו

פשיטא דהא לא משך ואין כח 
   בב''ד לכופו:

. ודאי על כרחך מותר אלא
לחזור בו קאמר ואשמעינן 

   דאפילו חסרון אמנה ליכא:
. מודה ר' יוחנן במתנה מועטת

שאין מותר לחזור משום 
דמקבל דסמכא דעתיה 

אדיבוריה וכי אמר מותר לחזור 
בו במתנה מרובה קאמר דלא 
סמכא דעתיה דמקבל דלקיימיה 

   לדיבוריה:
   . כל לוי קרוי בן לוי:לבן לוי

. כור מעשר יש לך בידי
   שעישרתי מפירותי ואתננו לך:

. שהלוי מפריש תרומת מעשר
   מעשר לכהן מעשר מן המעשר:

. שיש לו משום הכי רשאי
ה שכתוב (צפניה ג) לסמוך על מ

שארית ישראל לא יעשו עולה 
ולא ידברו כזב ולא יתננו ללוי 
אחר והא מתנה מועטת היא 
שאין לישראל במעשר זה אלא 
טובת הנאה שהיה בידו 
מתחילה לתת לכל בן לוי 

   שירצה:
. אין לו לבן לוי אין לו עליו

   ראשון על ישראל זה:
. שהבטיחו אלא תרעומת
   בתוחלת נכזבה:

. ויש ש''מ בדלא נטלו אלא
  בדברים משום חסרון אמנה:
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ֵמי.  ּוְמׁשְ ָיֵהיב זּוֵזי ַאׁשּ ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ

ֵמי ר ׁשּוְמׁשְ יּקַ    .ְלסֹוף ִאּיַ
קֹול זּוָזְך.  ֵמי, ׁשְ הּו ְוָאְמרּו ֵליּה: ֵלית ָלן ׁשּוְמׁשְ   ֲהַדרּו ּבְ

ֵקיל זּוֵזיּה, ִאיְגנּוב.    לֹא ׁשָ
יּה    . ָרָבאּדְ ָאתּו ְלַקּמֵ
ָאְמֵרייָון ָאַמר ֵליּה: כֵּ  ְקִלית ךְ לָ  ּדְ קֹול זּוָזְך ְולֹא ׁשַ ָלא ָהֵוי,   ,ׁשְ ָכר ּדְ ֲעָיא ׁשֹוֵמר ׂשָ   לֹא ִמּבָ

ם ַנִמי ָלא ָהֵוי.  א ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ִחּנָ   ֶאּלָ
ַנןָאְמרּו ֵליּה    : ָרָבאלְ  ַרּבָ

ֵעי ְלַקּבּוֵלי ֲעֵליּה  ַרע"ְוָהא ּבָ ּפָ   ? "ִמי ׁשֶ
  י. ָאַמר ְלהּו: ָהִכי ַנִמ 

  
יָאַמר  ּפִ    :ַרב ּפַ

ַנן: ְלִדיָרִביָנאָאַמר ִלי  ֵמיּה,  ַרב ָטבֹותוְ     ִדי ָאַמר ִלי ַההּוא ֵמַרּבָ   ׁשְ
ר זּוְטָראְוָאְמִרי ָלּה  מּוֵאל ּבַ ֵמיּה  ַרב ׁשְ    ,ׁשְ

ָעְלָמא ל ֲחָלָלא ּדְ ִאי ָהוּו ָיֲהִבי ֵליּה ּכָ ִדּבּוֵריּה.  ,ּדְ י ּבְ ּנֵ   לֹא ָהֵוי ָקא ְמׁשַ
ָתא ֲהָוה, ּבְ  ּבְ ַמֲעֵלי ׁשַ ְנָיא ּדְ   ִדיִדי ֲהָוה עֹוָבָדא, ַההּוא יֹוָמא ַאּפַ

ָבא.  ְבָרא ְוָקֵאי ַאּבָ   ַוֲהָוה ָיֵתיְבָנא, ַוֲאָתא ַההּוא ּגַ
ֵמי ְלַזּבּוֵני?     ָאַמר ִלי: ִאית ָלְך ׁשּוְמׁשְ

  ֲאַמִרי ֵליּה: לֹא.    מט,ב
ִפ  ָכה ִלי. ָאַמר ִלי: ֶליֱהוּו ָהָנְך זּוֵזי ּבְ ָהא ָחׁשְ ְך, ּדְ ּבָ   ָקדֹון ּגַ

ְך.  יָתא ַקּמָ   ֲאַמִרי ֵליּה: ָהא ּבֵ
ֵביָתא, ְוִאיְגנּוב.    אֹוְתִביְנהּו ּבְ

יּה    . ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ְך" יָתא ַקּמָ ל "ָהא ּבֵ ָלא ָהֵוי,   ,ָאַמר ֵליּה: ּכָ ָכר ּדְ ֲעָיא ׁשֹוֵמר ׂשָ   לֹא ִמיּבָ

א ֲאִפיּלּו ׁשֹוֵמר ִח  ם ַנִמי ָלא ָהֵוי. ֶאּלָ   ּנָ
ַנן לְ  ֵעי ֵליּה ְלַקּבּוֵלי ֲעֵליּה ָרָבאֲאַמִרי ֵליּה: ְוָהא ָאְמרּו ֵליּה ַרּבָ ַרע": ִאיּבָ ּפָ   . "ִמי ׁשֶ
ָבִרים ֵמעֹוָלם.    ְוָאַמר ִלי: לֹא ָהיּו ּדְ

  
  

  רש"י
. אפילו שומר חנם נמי לא הוי
   ואפילו פשעו בשמירתן פטורין:

. ודלמא לא והא בעי לקבולי כו'
הוי מקבל ואישתכח דזוזי 

   דידיה הוה:
. או משלם השומשמין הכי נמי

   או יקבל מי שפרע:
. אותו מעשה בדידי הוה עובדא

ידי היה ולא כן דשומשמין על 
היה שאילו קיבלתים לתת את 
השומשמין לא הייתי חוזר בי 
בכל חללו של עולם ולא על כן 

  באנו לדין אלא כך היה:
אמרי ליה והא אמרו ליה רבנן 

. רבינא אמר להא מילתא לרבא
אמרתי לו לההוא מרבנן היכי 
אמרת דלאו חזרת מקח וממכר 
הוא והא אמרו ליה לרבנן לרבא 

    לקבל מי שפרע: איבעי ליה
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ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָידֹו  ֶסף ּבְ ַהּכֶ ל ׁשֶ   . "ֹוָנהָידֹו ַעל ָהֶעְלי - ּכָ
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמעֹוןָאַמר " י ׁשִ   : ַרּבִ

   ?ֵאיָמַתי
ַיד המֹוֵכר.  ירֹות ּבְ ֶסף ְוַהּפֵ ַהּכֶ ְזַמן ׁשֶ   ּבִ

ַיד לֹוֵקַח  ַיד מֹוֵכר ּוֵפירֹות ּבְ ֶסף ּבְ ָידוֹ  -ֲאָבל ּכֶ ְסּפֹו ּבְ ּכַ ֵני ׁשֶ   . "ֵאינֹו ָיכֹול ַלֲחזֹור ּבֹו ִמּפְ
  

ָידֹו" ַיד מֹוֵכר הוּ "ּבְ   א. ?! ּבְ
  

ָידֹו.  ֵמי ַכְסּפֹו ּבְ ּדְ ֵני ׁשֶ א: ִמּפְ   ֶאּלָ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ

ַיד  ֶרת ּבְ ּכֶ ל לֹוֵקַח מּוׂשְ יה ׁשֶ ָהְיָתה ֲעִלּיָ גֹון ׁשֶ   . מֹוֵכרּכְ
יָכה ַנן ְמׁשִ ינּו ַרּבָ ּקִ    ?ַטְעָמא ַמאי ּתַ

א יֹ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ יה. אַמר לֹו ִנׂשְ ּגְ ֲעִלּיָ יָך ּבָ   ְרפּו ִחּטֶ
ְרׁשּוֵתיּה    לֹוֵקַח ִניְנהּו, ּדְ ָהָכא ּבִ

אֹוֶנס ִאיהּו ָטַרח ּוַמְייִתי ָלּה.  ֵליָקה ּבְ   ִאי ָנְפָלה ּדְ
  

ָיֵהיב זּוֵזי ַאֲחָמָרא.  ְבָרא ּדְ   ַההּוא ּגַ
ְרָזק רּוִפיָלא.  ֵבי ּפַ ֵעי ְלִמְנְסֵביּה ּדְ ָקא ּבָ ַמע ּדְ   ְלסֹוף ׁשָ

ֵעיָנא ֲחָמָרא. ָא    ַמר ֵליּה: ַהב ִלי זּוֵזי, ָלא ּבָ
יּה  אּדְ  ֲאָתא ְלַקּמֵ ּמֹוְכִריןַרב ִחְסּדָ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ יּקְ ּתִ ֶדֶרְך ׁשֶ ְך ּתִ  -  , ָאַמר ֵליּה: ּכְ קֹוחֹותּכָ ּלָ יָכה ּבַ נּו ְמׁשִ   .  יּקְ

   
  
  
  

  רש"י
   . יש חזרה בדבר:אימתי

. דיכול בזמן שהכסף ביד המוכר
מוכר לחזור בו דאוקמינהו רבנן 
ברשותיה לחזרה כי היכי 

   דליטרח ולציל:
. משמע מפני שכספו בידו

   שהלוקח קיבל כבר כספו:
. הרי משיכה יש ואפילו פשיטא

   רבנן מודו:
. והיו מושכרת ביד מוכר

ן ביד הלוקח ולא הפירות מונחי
שתקנה לו חצירו בנתינת 
המעות דכיון דקיבל השכר נקנה 
המקום למוכר כל ימי השכירות 
וחצירו של מוכר הוא אלא ר' 
שמעון אית ליה מעות קונות 
דבר תורה כדאמרינן (לעיל דף 
מז:) ומשיכה תקנתא דרבנן 
היא והכא לא איצטריך תקנתא 

   דטעמא מאי תקון רבנן כו':
. לא גרס תפול כו'א''נ שמא 

ליה אלא לישנא אחרינא הוא 
   והיא היא:

   . שם השר:פרזק
   . משנה למלך:רופילא

. לחזור בו כדרך שתקנו משיכה
המוכר כל זמן שלא משך 

   הלוקח:
. לחזור בהן כך תיקנו משיכה

  הלקוחות:
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        נ, אנ, אנ, אנ, א    ––––    מט, במט, במט, במט, ב .18
ָנה          ִמׁשְ

   :ָהאֹוָנָאה
ֶסף ֵמֶע  ָעה ּכֶ ַלע, ַאְרּבָ ֶסף ַלסֶּ ָעה ּכֶ ִרים ְוַאְרּבָ ח.  -ׂשְ ּקָ תּות ַלּמִ   ׁשְ

ר ְלַהֲחִזיר?    ַעד ָמַתי מּותָּ
ר אֹו ִלְקרֹובֹו.  ּגָ ְרֶאה ַלתַּ ּיַ ֵדי ׁשֶ   ַעד ּכְ

  
י ַטְרפֹוןהֹוָרה  לּוד:  ַרּבִ   ּבְ

ִליׁש ַל  ַלע, ׁשְ ֶסף ַלסֶּ ָעה ּכֶ ִרים ְוַאְרּבָ ֶסף ֵמֶעׂשְ מֹוָנה ּכֶ ח". "ָהאֹוָנָאה ׁשְ ּקָ   ּמִ
ֵרי לּוד ּגָ ְמחּו תַּ   . ׂשָ

ר ַלֲחזֹור.  ל ַהּיֹום מּותָּ   ָאַמר ָלֶהם: ּכָ
ְמקֹוֵמינּו,  י ַטְרפֹון ּבִ יַח ָלנּו ַרּבִ   ָאְמרּו לֹו: ַיּנִ

  .  ְוָחְזרּו ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים
  

ָמָרא             ּגְ

ַמר     :ִאּתְ
  ָאַמר:  ַרב

ִנינּו.  ח ׁשָ תּות ִמּקָ   ׁשְ
מּוֵאלוּ     ָאַמר: ׁשְ

ִנינּו.  תּות ָמעֹות ַנִמי ׁשָ   ׁשְ
  

א,  ַחְמׁשָ א ּבְ יּתָ ֵוי ׁשִ   ׁשָ
ְבָעה  ׁשִ יָתא ּבְ ֵוי ׁשִ י ָעְלָמא ָלא  -ׁשָ ִליֵגיּכּוּלֵ ח ָאְזִליַנן ְואֹוָנָאה ָהְוָיא. ָב ּדְ  ּפְ   ַתר ִמּקָ

  
י  ִליֵגיּכִ    :ּפְ

יָתא ׁשִ א ּבְ ֵוי ַחְמׁשָ    ,ׁשָ
יָתא.  ׁשִ ְבָעה ּבְ ֵוי ׁשִ   ְוׁשָ

ַתר ָמעֹות ָאְזִליַנן ּדְ מּוֵאל ׁשְ לִ    ִאיִדי ְוִאיִדי אֹוָנָאה ָהֵוי.  -ָאַמר: ּבָ
ח ָאְזִליַנן  :ָאַמרּדְ ְלַרב  ַתר ִמּקָ ח ָהְוָיא.    -ּבָ יּטּול ִמּקָ יָתא ּבִ ׁשִ א ּבְ ֵוי ַחְמׁשָ   ׁשָ

יָתא ְמִחיָלה ָהְוָיא.  ׁשִ ְבָעה ּבְ ֵוי ׁשִ   ׁשָ
  
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

י ָאְמִרינַ  ֵני ְצָדִדים, ּכִ ְ תּות ִמׁשּ א ׁשְ ֵליּכָ ח ֵהיָכא ּדְ   ן ְמִחיָלה ּוִביּטּול ִמּקָ
ד ֶאָחד  תּות ִמּצַ א ׁשְ ִאיּכָ   אֹוָנָאה ָהְוָיא.  - ֲאָבל ֵהיָכא ּדְ

  
ַנן    :ּתְ

ח" ּקָ תּות ַלּמִ ַלע, ׁשְ ֶסף ַלסֶּ ָעה ּכֶ ִרים ְוַאְרּבָ ֶסף ֵמֶעׂשְ ָעה ּכֶ   ."ָהאֹוָנָאה ַאְרּבָ
ָעה, ַמאי ָלאו ּדִ  ִרין ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ ִרים ּבְ ֵוי ֶעׂשְ   ְזֵבין ׁשָ

תּות ָמעֹות ַנִמי ָשִנינּו! וּ  ּה: ׁשְ   ְשַמע ִמיּנָ
  

ִרים.  ֶעׂשְ ָעה ּבְ ִרים ְוַאְרּבָ ֵוי ֶעׂשְ ְזֵבין ׁשָ   לֹא, ּדִ
  

ה    ,מֹוֵכר ?ִמי ִנְתַאּנָ
   :ֵאיָמא ֵסיָפא

ְרֶא " ּיַ ְכֵדי ׁשֶ ר ְלַהֲחִזיר ּבִ ר אֹו ִלְקרֹובוֹ ַעד ָמַתי מּותָּ ּגָ   . "ה ַלתַּ
א לֹוֵקַח, ַרב ַנְחָמןָאַמר וְ  נּו ֶאּלָ    !ֲאָבל מֹוֵכר ְלעֹוָלם חֹוֵזר: לֹא ׁשָ
  

א ִרין ּוְתַמְנָיא.  ,ֶאלָּ ֶעׂשְ ָעה ּבְ ִרים ְוַאְרּבָ ֵוי ֶעׂשְ ְזֵבין ׁשָ   ּדִ
  

ַנן:    ּתְ
י ַטְרפֹוןהֹוָרה " לּוד:  ַרּבִ   ּבְ

ֶסף מֹוָנה ּכֶ ח" ָהאֹוָנָאה ׁשְ ּקָ ִליׁש ַלּמִ ַלע, ׁשְ ֶסף ַלסֶּ ָעה ּכֶ ִרים ְוַאְרּבָ   . ֵמֶעׂשְ
ָעה?  ִרים ְוַאְרּבָ ֶעׂשְ יְתָסֵרי ּבְ ֵוי ׁשִ ְזֵבין ׁשָ   ַמאי ָלאו ּדִ

ּה  ַמע ִמיּנָ ִליׁש ָמעֹות ַנִמי  :ּוׁשְ ִנינוּ ׁשְ    .ׁשָ
  

  רש"י
  מתני' 

. מעות כסף האונאה ארבעה כסף
   שהם שש בדינר:

. אם לעמעשרים וארבעה כסף לס
היה המקח בדמי הסלע שהוא כ''ד 
מעות דהשתא הויא אונאה שתות 
למקח חייב להשיב לו כל אונאתו 

   ארבעה כסף:
. מי עד מתי מותר להחזיר

שנתאנה והא דנקט לשון מותר 
לאשמועינן דליכא אפילו מי שפרע 
להחזיר המקח או שיתן לו 

   אונאתו:
עד כדי שיראה המקח לתגר או 

אם שהא יותר . ולאחד מקרוביו
   מחל על אונאתו:

. שהיו בקיאין ושמחו תגרי לוד
   בסחורה ומוכרין ביוקר:

  
  גמ' 

. דוקא קתני שתות מקח שנינו
מתני' שתות למקח שאם האונאה 
שתות לשויו של מקח הויא אונאה 
אבל אם פחות או יותר היא אף על 
פי שישנה שתות אצל מעות שנתן 
זה אין זה קרוי שתות להיות בו 

ן אונאה וזהו דין אונאה שתות די
להיות המקח קיים ואין אחד יכול 
לחזור אלא מחזיר אונאה אבל אם 
פחות משתות מחילה היא ואין 
מחזיר לו כלום ואם יותר על 
שתות שניהם חוזרין אפילו רצה 
להחזיר לו האונאה הרשות ביד 
שניהם לחזור הכי מוקמינן לה 

   לקמן (דף נ:):
נמי  ושמואל אמר שתות מעות

. מתני' דקתני שתות למקח שנינו
לאו אשויו של מקח דוקא קאי 
אלא כל התנאי קרוי מקח בין 
מעות שניתנו בו בין דמי החפץ וכל 
צד שאתה מוצא שם שתות אונאה 
בין לצד מעות ובין לצד שויו של 
חפץ יש שם אונאה ואין כאן לא 
מחילה ולא ביטול מקח והשתא 

   מפרש פלוגתייהו:
. ונתאנה מוכר חמשאשוי שיתא ב

או שוי שיתא בשבעה ונתאנה 
   לוקח:

. בין לרב בין לשמואל כולי עלמא
אונאה הוא דהא שתות היא לצד 
מקח ושמואל שתות מעות נמי 

   קאמר וכל שכן שתות מקח:
. כי פליגי שוי חמשא בשיתא

ונתאנה לוקח בזוז שהוא חומש 
למקח ויותר משתות הוא זה אבל 

וא אי נמי אצל מעות שנתן שתות ה
שוי שבעה בשיתא ונתאנה מוכר 
בזוז לגבי מקח אין כאן שתות 
אלא שביעית ופחות משתות היא 

   ולגבי מעות הוי שתות:
. בין שוי שבעה בשיתא אידי ואידי

   בין שוי חמשא בשיתא:
   . באחד משני צדדין:משני צדדין

מאי לאו דזבין שוי עשרים 
. ונתאנה לוקח בעשרים וארבע

מש לגבי מקח ארבעה דהוה ליה חו
הוי חומש של עשרים וקרי ליה 

   אונאה ולא קרי ליה ביטול מקח:
לא דזבין שוי עשרים וארבע 

. דהוה ליה שתות למקח: בעשרים
   ופרכינן ומי נתאנה מוכר בתמיה:

. דבכדי שיראה ותו לא לא שנו
   אלא לוקח:

אבל אם נתאנה מוכר לעולם מוכר 
   . ולקמן מפ' טעמא:חוזר

. דהוה ליה שתות ין כו'אלא דזב
  למקח ונתאנה לוקח:
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יְתַסר.  ׁשִ ָעה ּבְ ִרים ְוַאְרּבָ ֵוי ֶעׂשְ ְזֵבין ׁשָ   לֹא, ּדִ
  

הִמי ִנְתַא    מֹוֵכר,  ?ּנָ
ר ַלֲחזֹור" :ֵאיָמא ֵסיָפא ל ַהּיֹום מּותָּ   . "ָאַמר ָלֶהם: ּכָ

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר וְ 
נוּ  א לֹוֵקַח,  ,לֹא ׁשָ   ֶאּלָ

   !ְלעֹוָלם חֹוֵזר -ֲאָבל מֹוֵכר 
  

א ְתָלִתין ּוְתֵרין. זַ ּדְ  ,ֶאלָּ ָעה ּבִ ִרים ְוַאְרּבָ   ֵבין ֶעׂשְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ מּדִ ּתַ   ּוֵאל: ׁשְ
ל ָעָליו " הּוטַּ   ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה.  -ִמי ׁשֶ

יַצד?    ּכֵ
ה,  ָ ׁשּ ׁשִ ה ּבְ ָ ֶוה ֲחִמׁשּ   ָמַכר לֹו ׁשָ

ה   ַיד לֹוֵקַח ַעל ָהֶעְליֹוָנה,  - לֹוֵקַח  ?ִמי ִנְתַאּנָ
ן ִלי ְמעֹוַתי,    ָרָצה אֹוֵמר: תֵּ

אֹוִניָתִני.  :אוֹ  ֶ ן ִלי ַמה ׁשּ   תֵּ
וֶ ^ ָמַכר לוֹ    נ,א ָחֵמׁש, ׁשָ ׁש ּבְ   ה ׁשֵ

ה   ַיד מֹוֵכר ַעל ָהֶעְליֹוָנה.  - מֹוֵכר ?ִמי ִנְתַאּנָ
ִחי",  :ָרָצה אֹוֵמר לוֹ  ן ִלי ִמּקָ   "תֵּ

י :אוֹ  אֹוִניַתּנִ ֶ ן ִלי ַמה ׁשּ   .  """תֵּ
   

  רש"י
. דבין תניא כוותיה דשמואל

   שתות מקח בין שתות מעות:
. מי שהאונאה מי שהוטל עליו

  עליו מי שנתאנה:
. שתות מקח שוה שש בחמש

    שוה חמש בשש שתות מעות:
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        בבבב- - - - נ, אנ, אנ, אנ, א .19
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ַנן,  תּות ְלַרּבָ ְ חֹות ִמׁשּ   ּפָ
ר ָהְוָיא    ?ְמִחיָלה ְלַאְלתַּ

   :אוֹ 
ר אֹו ִלְקרֹובֹו? ּבִ  ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ   ְכֵדי ׁשֶ
  

ְמֵצי לֹוַמר ר אֹו ִלְקרֹובוֹ " :ְוִאם ּתִ ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ   , "ּבִ
תּות?  ְ תּות ְלָפחֹות ִמׁשּ ין ׁשְ א ּבֵ   ַמאי ִאיּכָ

  
א    ,ִאיּכָ

תּות ּדְ    ֲחִזיר אֹוָנָאה. ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה, ָרָצה חֹוֵזר, ָרָצה קֹוֶנה ּוַמ  -ִאּלּו ׁשְ
תּות  ְ חֹות ִמׁשּ   ָקָנה, ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה.  -ּפָ

  
  ַמאי? 

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  . "ָחְזרּו ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים"
י ַטְרפֹון  :ַסְברּוהָּ  ִליׁש ְלַרּבִ ְ חֹות ִמׁשּ ֵמי.  -ּפָ ַנן ּדָ תּות ְלַרּבָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ   ּכְ

ָלָמא ׁשְ ְ  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ חֹות ִמׁשּ ר אֹו ִלְקרֹובֹו,  ּפָ ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ ַנן ּבִ   תּות ְלַרּבָ
ּום ָהִכי ָחְזרּו.  ל ַהּיֹום, ִמׁשּ י ַטְרפֹון ּכָ   ּוְלַרּבִ

א ִאי ָאְמַרּתְ  ר ָהְוָיא ְמִחיָלה,   :ֶאּלָ ַנן ְלַאְלּתַ תּות ְלַרּבָ ְ חֹות ִמׁשּ     ּפָ
ר ָהְוָיא   נ,ב י ַטְרפֹון ַנִמי ְלַאְלּתַ אי ָחְזרּו?  ּוְלַרּבִ   ְמִחיָלה ַאּמַ

י ַטְרפֹון ִניָחא ְלהּו ְטֵפי, ְד ּבִ    ַרּבִ
י ְלהּו אֹוָנָאה ּוֵ ַנן ָקא ְמׁשַ ַרּבָ ַמאי ּדְ    ,ּדְ

י ַטְרפֹון ָהְוָיא ְמִחיָלה   !ְלַרּבִ
  

ֵמי?  :ִמי ָסְבַרתְּ  ַנן ּדָ תּות ְלַרּבָ ְ ָפחֹות ִמׁשּ י ַטְרפֹון ּכְ ִליׁש ְלַרּבִ ְ חֹות ִמׁשּ   ּפָ
ֵמי.  לֹא, ַנן ּדָ תּות ַעְצָמּה ְלַרּבָ ׁשְ י ַטְרפֹון ּכִ ִליׁש ְלַרּבִ תּות ְוַעד ׁשְ ְ   ִמׁשּ

  
ָרא?  ְמחּו ֵמִעיּקָ ַמאי ׂשָ   ִאי ָהִכי, ּבְ

ְפׁשֹוט  ַנן ְלעֹוָלם חֹוֵזר, ִב ּדְ ּתִ ח ְלַרּבָ   ּטּול ִמּקָ
ְמחּו, ּדְ יָון כֵ ּדְ  י ַטְרפֹון ָהְוָיא אֹוָנָאה ׂשָ   ָאַמר ְלהּו ַרּבִ
ל ַהּיֹום" :י ָאַמר ְלהוּ כִּ    ָחְזרּו.  "ּכָ

ךְ  ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ ְמחוּ ִב ּדְ  :ּדְ ַמאי ׂשָ ר אֹו ִלְקרֹובֹו, ּבְ ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ ח ּבִ    ?ּטּול ִמּקָ
  

תּות ַעְצָמּה,  ׁשְ ְמחּו ּבִ   ׂשָ
י ַטְרפֹוןּדִ     ,ְמִחיָלה – ְלַרּבִ

ַנןּולְ    אֹוָנָאה.  -  ַרּבָ
  
   

  רש"י
. אפי' יחזור לאלתר הויא מחילה

  לאלתר:
ר ואם תמצא לומר בכדי שיראה לתג

. ואם באת או לקרובו מאי איכא כו'
לומר דודאי פשיטא דלאלתר הויא 
מחילה דאי בכדי שיראה מאי איכא 

   בין שתות כו':
. קתני מתני' מי איכא דאילו שתות

שהוטל עליו ידו על העליונה רצה 
   חוזר בו:

. אם חזר בתוך ואילו פחות משתות
כדי שיראה לתגר או לקרובו קנה 

   ומחזיר לו אונאה:
. גבי תגרי לוד חזרו לדברי חכמים

   במתני':
. רבנן דבי מדרשא דבעו סברוה

   למיפשט מינה בעיין:
. לאו פחות משליש לרבי טרפון

אונאה היא אלא כפחות משתות 
   לרבנן:

. מחילה דרבנן אי אמרת בשלמא
בכדי שיראה הוא כי אמר להו ר' 
טרפון במחילה דידיה כל היום דהיינו 

   מפרוטה ועד שליש:
. מעיקרא שמחו משום הכי חזרו

דשתות ויתר על שתות עד שליש 
לרבנן הויא חזרה בתוך כדי שיראה 
ואם רצה לחזור מן המקח חוזר 
וחשיב ליה איהו מחילה וקנה ומחזיר 
אונאה וכי אמר להו כל היום מפסיד 
להו טובא דפחות משתות או שתות 
דלרבנן בכדי שיראה משוי ליה איהו 

חזיר אונאה ואי כל היום וצריכין לה
משום דלרבנן הויא שתות ויתר על 
שתות חזרה ולדידיה קנה ומחזיר 
אונאה נוח להם שתהא חזרה בתוך 
כדי שיראה ואם לא בא בכדי שיראה 
הויא מחילה מקנה ומחזיר אונאה 

  והיה לו שהות כל היום:
. ולרבי טרפון נמי לאלתר הוי מחילה

   פחות משליש:
טרפון  . הא כל היום דר'אמאי חזרו

בשליש הוא דקאמר להו ויזהרו 
מאונאת שליש ויהא הכל מחילה 

   לאלתר:
. הויא משתות ועד שליש לרבי טרפון

אונאה כשתות עצמה לרבנן ואינו 
חולק על חכמים אלא דבטול מקח 
דידהו משוי להו אונאה וידו על 
העליונה ואליבא דרבנן שניהם 

   חוזרין:
. דר' טרפון אבטול מקח אי הכי

   ה פליג:לחודי
   . מעיקרא:במאי שמחו

   . דמדשמחו:תפשוט
. דמיבעיא לן לקמן ביטול מקח לרבנן

אי לעולם חוזר או בכדי שיראה. 
תפשוט דמדשמחו דלרבנן לעולם 
חוזר וכי אמר להו ר' טרפון אונאה 
והם היו סבורין דבכדי שיראה ס''ל 

   באונאה שמחו:
. חדא דבין כי אמר להו כל היום חזרו

ר ובין שהות כל היום לעולם חוז
הנאה פורתא היא לדידהו דשהות 
הרבה יש לימלך כל היום ועוד אונאה 
יתר על שתות לא שכיחא וקמפסיד 
להו בשתות עצמה לרבנן בכדי שיראה 

   ולדידיה כל היום:
. כאונאה דאי ס''ד בטול מקח לרבנן

בכדי שיראה ואין בין אונאה לבטול 
מקח אלא דבאונאה ידו על העליונה 

בבטול מקח שניהם חוזרין כי משוי ו
רבי טרפון לבטול מקח אונאה אין זו 

   טובה להם:
. דהא דאמרן שמחו בשתות עצמה כו'

משתות ועד שליש לר''ט כשתות 
לרבנן משתות ומעלה אמרו ולא 

    שתות עצמה:
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .20
ֲעָיא ְלהוּ ִא     :יּבַ

ַנן ח ְלַרּבָ ּטּול ִמּקָ    ,ּבִ
  ְלעֹוָלם חֹוֵזר, 

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ר אֹו ִלְקרֹובֹו?  ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ   ּבִ

  
ְמָצא לֹוַמר ר אֹו ִלְקרֹובֹו,  :ְוִאם ּתִ ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ   ּבִ

תּות? תּות ְלָיֵתר ַעל ׁשְ ין ׁשְ א ּבֵ   ָמה ִאיּכָ
  

א: תּות ּדְ  ִאיּכָ ה חֹוֵזר,  - ִאיּלּו ׁשְ ְתַאּנָ ּנִ   ִמי ׁשֶ
תּות  ֵניֶהם חֹוְזִרין.  - ְוִאיּלּו ָיֵתר ַעל ׁשְ   ׁשְ

  
   ?ַמאי

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

  . "ָחְזרּו ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים"
ָלָמא ׁשְ ר אֹו ִלְקרֹובֹו, :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ ַנן ּבִ ח ְלַרּבָ ּטּול ִמּקָ    ּבִ

ּום ָהִכי ָחְזרּו.  ל ַהּיֹום ִמׁשּ י ַטְרפֹון ּכָ   ּוְלַרּבִ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ּטּול ִמּקָ  :ֶאּלָ ַנן ְלעֹוָלם חֹוֵזרּבִ אי ָחְזרּו?  -  ח ְלַרּבָ   ַאּמַ

י ַטְרפֹון ִניָחא ְלהּו ְטֵפיְד ּבְ  ל ַהּיֹום ְותּו לֹא ,ַרּבִ י ְלהּו אֹוָנָאה ּכָ ּוֵ ָקא ְמׁשַ    !ּדְ
  

ּטּול ִמּקָ  ִכיַח ּבִ    .ח ָלא ׁשְ
  
  

  רש"י
. כלומר אם אם תמצא לומר כו'

באת לומר פשיטא דלעולם חוזר 
דאי בכדי שיראה מאי איכא 

   כו':
. כי נמי איכא דאילו שתות כו'

אמרינן תרוייהו בכדי שיראה 
   עדיין יש חילוק זה ביניהם:

. מעיקרא כי משום הכי חזרו
שוי להו ר' טרפון יתר על שתות 
אונאה דלרבנן בטול מקח ולא 
הרחיב זמן החזרה שמחו 
בשתות עצמה דמחילה לאלתר 
כדאמרן וכי הדר אמר להו כל 

הם ביתר היום חזרו דהחמיר ל
על שתות ופגם להם יותר ממה 
שהשביחם בשתות עצמה 

   כדפרישית:
. נהי אלא אי אמרת לעולם חוזר

נמי דשתות עצמה משוי להו 
אונאה כרבנן דהאי דאמר לעיל 
שמחו בשתות עצמה שינויא 
דחיקא הוה משום שמחה 
דמעיקרא דקשיא לן במאי 
שמחו והשתא אמרת לי דשמחה 

א מעיקרא משום בטול מקח הי
דהואי דלרבנן לעולם ולר' 
טרפון היו סבורין בכדי שיראה 
כדין אונאה דרבנן כי הדר אמר 
להו כל היום אכתי שמחה איכא 
דלרבנן לעולם ולר' טרפון כל 
היום ותו לא ואי משום שתות 
עצמה דלרבנן בכדי שיראה 
ולדידיה כל היום הרבה הוא 
שבח שמשביח רבי טרפון ביתר 

בשתות על השתות מפגם שפוגם 
עצמה שהרי יכולין ליזהר 
בשתות עצמה יפחתו לו מעט 
ותהא מחילה נמצאו משתכרין 
בשל רבי טרפון כל אונאה שיתר 

   על שתות:
. ואין שבח בטול מקח לא שכיח

זה חשוב להם במידי דלא שכיח 
וכי מיקרי והוי נמי הרי נתן לו 
שהות כל היום לחזור ורוב 
הנמלכים נמלכים בו ביום הלכך 

  דשתות עצמה עדיף להו:פגם 
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        נ, בנ, בנ, בנ, ב .21
  : ָרָבאָאַמר 

   :ִהְלְכָתא
תּות  ְ חֹות ִמׁשּ ח -ּפָ    .ִנְקָנה ִמּקָ

תּות  ח -יֹוֵתר ַעל ׁשְ יּטּול ִמּקָ    .ּבִ
תּות    ָקָנה ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה,  - ׁשְ
ר אֹו ִלְקרֹובֹו.  -  ְוֶזה ְוֶזה ּגָ ְרֶאה ַלּתַ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ   ּבִ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ָבא: ָר ּדְ ּתַ

תּות " ְ חֹות ִמׁשּ ח,  - אֹוָנָאה ּפָ   ִנְקָנה ִמּקָ
תּות  ח,  -ָיֵתר ַעל ׁשְ ֵטל ִמּקָ   ּבָ

תּות    ָקָנה ּוַמֲחִזיר אֹוָנָאה,  -ׁשְ
ְבֵרי  י ָנָתןּדִ   . ַרּבִ

יא ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ַיד המֹוֵכר ַעל ָהֶעְליֹוָנה, 

ִח  ן ִלי ִמּקָ   י", רֹוֶצה אֹוֵמר לֹו: "תֵּ
י"  ּנִ יתַּ ִאּנִ ֶ ן ִלי ַמה ׁשּ   "תֵּ

ר אֹו ִלְקרֹובוֹ  - ֶזה ְוֶזה  ּגָ ְרֶאה ַלתַּ ּיַ ְכֵדי ׁשֶ   .  "ּבִ
   

  
  

  רש"י
הלכתא פחות משתות נקנה 

   . לאלתר:מקח
. יתר על שתות בטל מקח

   ושניהם חוזרין:
. ואין אחד מהן יכול שתות קנה

   לחזור:
. ולית ליה לרבא ומחזיר אונאה

ידו על העליונה דמתניתין דס''ל 
כר' נתן דברייתא דקיימא לן ר' 
נתן דיינא הוא ונחית לעומקא 

בפרק הבית והעלייה  דדינא
   (לעיל דף קיז: ובב''ק נג.):

   . אונאה ובטול מקח:זה וזה
. אם יד מוכר על העליונה

נתאנה מוכר והוא הדין אם 
נתאנה לוקח יד לוקח על 
העליונה והכי מוקמינן לה לקמן 
(דף נא) מאי דשייר במתניתין 

   תני בברייתא:
   . אונאה ובטול מקח:זה וזה
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        נא, אנא, אנא, אנא, א    ––––    נ, בנ, בנ, בנ, ב .22
ר ְלַהֲחִזיר"   ?ַעד ָמַתי מּותָּ

ר אֹו ִלְקרֹובוֹ  ּגָ ְרֶאה ַלתַּ ּיַ ֵדי ׁשֶ   . "ַעד ּכְ
  

  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 
נוּ  א לֹוֵקַח,  ,לֹא ׁשָ   ֶאּלָ

  ְלעֹוָלם חֹוֵזר.  -מֹוֵכר  ֲאָבל
  

יע ֵליּה     ,ֵניָמא ְמַסּיֵ
  . "ָחְזרּו ְלִדְבֵרי ֲחָכִמים"

ָלָמא   נא,א ׁשְ ּום ָהִכי ָחְזרּו, ^ - מֹוֵכר ְלעֹוָלם חֹוֵזר  :ִאי ָאְמַרּתְ ּבִ   ִמׁשּ
א ִאי ָאְמַרּתְ  ֵמי  :ֶאּלָ לֹוֵקַח ּדָ ּה?  - מֹוֵכר ַנִמי ּכְ   ַמאי ָנְפָקא ְלהּו ִמיּנָ

א ַלּלֹוֵקַח, כִּ  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ ָעְבִדי ֵליּה ַרּבָ   י ֵהיִכי ּדְ
א ַלמֹוֵכר!  ְנּתָ ּקַ ַנן ּתַ   ָהִכי ַנִמי ָעְבִדי ֵליּה ַרּבָ

  
ָטעּו.  ִכיַח ּדְ ֵרי לּוד ָלא ׁשְ ּגָ   ּתַ

  
ִזיְכֵניּה  ּפְ ר ַחָמאּדְ אּוׁשְ ין ֲחָמָרא ְוָטָעה.  ָרִמי ּבַ   ַזּבֵ

ֲהָוה ָעֵצי ֵחיּה ּדַ ּכְ יִני ֲחָמָרא ּוְטַעאיַאׁשְ ? ָאַמר ֵליּה: ַזּבִ אי ֲעִציַבּתְ    .ב ָאַמר ֵליּה: ַאּמַ
ָך.    ָאַמר ֵליּה: ִזיל ֲהַדר ּבְ

ר אֹו ִלְקרֹוִבי!  ּגָ ַאְרֶאה ַלּתַ ֵדי ׁשֶ ַהאי ִלי יֹוֵתר ִמּכְ   ָאַמר ֵליּה: ָהא ׁשְ
יּה  ַדֵריּה ְלַקּמֵ   , ַרב ַנְחָמןּדְ ׁשְ

נוּ  א לֹוֵקַח ֲאָבל מֹוֵכר ְלעֹוָלם חֹוֵזר.  ,ָאַמר ֵליּה: לֹא ׁשָ   ֶאּלָ
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ָאֵזיל ַמֲחֵוי ֵליּה ְוָאְמִרי ֵליּה ִאי ָטָעה, ִאי לֹא ָטָעה.  - לֹוֵקַח  ל ֵהיָכא ּדְ ָידֹו, ּכָ חֹו ּבְ   ִמּקָ
ְזִבינְ  ִמיְתְרֵמי ֵליּה ְזִביְנָתא ּכִ יֵדיּה ַעד ּדְ ֵחיּה ּבִ ָלא ָנַקט ִמּקָ   ֵתיּה ְוָיַדע ִאי ָטָעה ְוִאי לֹא ָטָעה.  מֹוֵכר ּדְ

   
ֵכי ְלַזּבּוֵני ֲהָוה ָנַקט ַוְרׁשְ ְבָרא ּדַ   .ַההּוא ּגַ

א,  ְוָיא ַחְמׁשָ א ְוׁשַ יּתָ   ָקֵרי ׁשִ
ֵקיל.  א ֲהָוה ׁשָ א ּוַפְלּגָ   ְוִאי ָהוּו ָיֲהִבי ֵליּה ַחְמׁשָ

ְבָרא ְוָאַמר א ִאי ָיֵהיְבָנא ֵליּה ַחְמ     :ֲאָתא ַההּוא ּגַ א ּוַפְלּגָ   ָהְוָיא ְמִחיָלה.  -ׁשָ
א יּתָ ן ֵליּה ׁשִ ֵעיּה ְלִדיָנא.  -  ֶאּתֵ   ֶאְתּבְ

יּה    , ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ
ִית ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה.  ַעל ַהּבַ לֹוֵקַח ִמּבַ ר, ֲאָבל ּבְ ּגָ לֹוֵקַח ִמן ַהתַּ א ּבְ נּו ֶאּלָ   ָאַמר ֵליּה: לֹא ׁשָ

  
ֲהוָ  ְבָרא ּדַ יֵפי ְלַזּבּוֵניַההּוא ּגַ    .ה ָנֵקיט ּכֵ

ין,  ֵוי ַחְמׁשִ ין ְוׁשָ ּתִ   ָקֵרי ׁשִ
ֵקיל.  א ֲהָוה ׁשָ ין ְוַחְמׁשָ   ְוִאי ָהוּו ָיֲהִבי ֵליּה ַחְמׁשִ

ְבָרא ְוָאַמר א     :ֲאָתא ַההּוא ּגַ ין ְוַחְמׁשָ   ָהְוָיא ְמִחיָלה,  - ִאי ָיֵהיְבָנא ֵליּה ַחְמׁשִ
ין ְוֶאְתּבְ  יּתִ ן ֵליּה ׁשִ   ֵעיּה ְלִדיָנא. ֶאּתֵ

יּה  אּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ    ,ַרב ִחְסּדָ
ִית ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה.  ַעל ַהּבַ לֹוֵקַח ִמּבַ ר, ֲאָבל ּבְ ּגָ לֹוֵקַח ִמן ַהתַּ א ּבְ נּו ֶאּלָ   ָאַמר ֵליּה: לֹא ׁשָ

  
יִמיָאַמר ֵליּה  רַרב ּדִ ַ   . : ִיׁשּ

  
י ֶאְלָעָזרְוֵכן ָאַמר  ר. ַרּבִ ַ   : ִיׁשּ

  
ַנן:  ְוָהא   ֲאַנן ּתְ

ר" ּגָ ְך אֹוָנָאה ַלתַּ אֹוָנָאה ַלֶהְדיֹוט ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,(בבא מציעא נא.) "ּכְ
ִית ?"ֶהְדיֹוט"ַמאן  ַעל ַהּבַ    !ָלאו ּבַ

  
אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

יָתא.  ַצְדִרּיָ   ּבְ
יֵרי ֲעֵליּה  ַיּקִ יּה ּדְ ִמיְשּתֵ ׁשְ ין ְלהּו ִאי ָלאו ּבְ  ,ֲאָבל ָמאֵני ּתַ ָדֵמי ְיֵתיֵרי.  ָלא ְמַזּבֵ

  רש"י
   די שיראה:. בכלא שנו

. שמקחו בידו ויכול אלא לוקח
   להראות':

. שאין בידו מה להראות מוכר
ולימלך אינו מכיר באונאתו עד 
שיראה טלית אחרת כדמותה 
נמכרת בדמים יקרים הלכך 
לעולם חוזר אם לא נתייקרו 

  טליתות בינתים:
. שהם היו משום הכי חזרו

מוכרין ואינן נהנין בהרחבת זמן 
שהרי אפי'  החזרה דר' טרפון

   לרבנן לעולם חוזרים:
. לדידהו נמי מהני אמאי חזרו

הרחבת זמן החזרה דאי טעו 
   אינהו נהדרו בהו:

. קשורי משי שקורין ורשכי
   בינדיל''ש:

. שואל בדמיהם קרי שיתא
   ששה זוזים:

. תכשיטין וכלי מבעל הבית
תשמיש שלו חביבין עליו ואינו 
מוכרן אלא ביוקר והוה ליה 

דע אני שיש בו אונאה כמפרש יו
דאמרינן לקמן אין לו עליו 
אונאה כך מצאתי בשאילתות 

   דרב אחאי (פ' בהר סי' קיג):
   . נזמים:כיפי

. לאלתר דהוה ליה הוי מחילה
  פחות משתות:

. בכדי שיראה ואתבעיה בדינא
   לתגר:

. בגדי קנבוס בצדרייתא
  העומדים לימכר:
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ָנה    ִמׁשְ

  ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה.  -ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח ְוֶאָחד ַהּמֹוֵכר 
ר.  ּגָ ְך אֹוָנָאה ַלתַּ אֹוָנָאה ְלֶהְדיֹוט ּכָ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ר.  ּגָ   ֵאין אֹוָנָאה ַלתַּ

  
ל ָעָליו  הּוטַּ   ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה,  - ִמי ׁשֶ

ן ִלי ְמעֹוַתי, ָר    ָצה אֹוֵמר לֹו: תֵּ
י :אוֹ  יַתּנִ ִאּנִ ֶ ן ִלי ַמה ׁשּ   .  תֵּ

   

ָמָרא             ּגְ

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ר ַלֲעִמיֶתָך... ַאל ּתֹונוּ " רּו ִמְמּכָ 105""ְוִכי ִתְמּכְ

  .(ויקרא כה, יד) 
ה מֹוֵכר ִמ  ה לֹוֵקַח, ִנְתַאּנָ א ִנְתַאּנָ ִין? ֵאין ִלי ֶאּלָ   ּנַ

ְלמּוד לֹוַמר:    . (ויקרא כה, יד) ַאל ּתֹונּו"... ה "אֹו ָקנֹּתַ
   

ב לֹוֵקַח     ,ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ
ב מֹוֵכר   .ְוִאיְצְטִריְך ְלִמְכּתַ

  
ְזִביְנֵתיּה,  ִקים ֵליּה ּבִ ּום ּדְ ַתב ַרֲחָמָנא מֹוֵכר ִמׁשּ ִאי ּכָ   ּדְ

ְזִב ּדְ ֲאָבל לֹוֵקַח    . "לֹא תֹונּו"יְנֵתיּה ֵאיָמא לֹא ַאְזֲהֵריּה ַרֲחָמָנא ּבְ לֹא ִקים ֵליּה ּבִ
ָקא ָקֵני, וְ  ּום ּדְ ַתב ַרֲחָמָנא לֹוֵקַח ִמׁשּ ָאְמֵריִאי ּכָ י: ְזַבִנית ָקִניָת.  ּדְ   ֱאיָנׁשֵ

ַאּבּוֵדי ָקא מֹוִביד,  ָאְמֵריֲאָבל מֹוֵכר ּדְ ין אֹוִביד, ֵאיָמא לֹא ַאְזֲהֵריּה  ּדְ י: ַזּבֵ   , "לֹא תֹונּו"ּבְ ַרֲחָמָנא ֱאיָנׁשֵ
  ְצִריָכא.  

   
  
  

                                                           

ד ֲעִמיֶתךָ  105 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו ְוִכי ִתְמּכְ

  רש"י
  מתני' 

 ר' יהודה אומר אין אונאה
   . לקמיה מפרש לה:לתגר

   . מי שנתאנה:מי שהוטל עליו
   . אם נתאנה לוקח:תן לי מעותי

  
  גמ' 

. שהוא דאי כתב רחמנא מוכר
   מוזהר בבל תונו:

. כמה נתן דקים ליה בזבינתיה
   בה ובמזיד הוא עושה:

. אם לקחת חפץ זבנת קנית
המתקיים שכר הוא אצלך שלא 
הוצאת המעות ביציאה והרי 

   ם לך:הוא מתקיי
. מכרת חפץ שלך הרי זבין אוביד

אתה נפסד שיכלו המעות 
    ביציאה:
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י ְיהּוָדה" ר ַרּבִ ּגָ   . "אֹוֵמר: ֵאין אֹוָנָאה ַלתַּ
  

הּוא  ּום ׁשֶ ר"ִמׁשּ ּגָ   ֵאין לֹו אֹוָנָאה?!  "תַּ
  

  : ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 
נּו.  ר ַסְפָסר ׁשָ ַתּגָ   ּבְ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
יּה. כַּ  ֵמיַדע ָיַדע ְזִביְנֵתיּה  ּבֵ ְוָיא ְוַאחּוֵלי ַאֵחיל ּגַ ה ׁשַ   ּמָ

ִאְתַרְמָיא ֵליּה ְזִביְנָתא ַאֲחִריִתי.  ּום ּדְ ָנא ָהִכי ִמׁשּ   ְוַהאי ְדַזּבְ
  

יּה!  א ִמיָהא ָקא ָהַדר ּבֵ ּתָ   ְוָהׁשְ
  

י   ָאַמר:  ַרב ַאׁשִ
ר אֹוָנָאה"ַמאי  ּגָ תֹוַרת אֹוָנָאה,  "ֵאין ַלתַּ   ֵאינֹו ּבְ

ֲאִפיּלּו ּפָ  ֵדי אֹוָנָאה ׁשֶ   חֹוֵזר.  -חֹות ִמּכְ
  

ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ   ַרב ַנְחָמן, ּדְ ּתַ
י ְיהּוָדה אֹוֵמר: "   ַרּבִ

ר  ּגָ   ֵאין לֹו אֹוָנָאה,  -תַּ
ִקי הּוא ּבָ ֵני ׁשֶ   .  "ִמּפְ

  
  
  

  רש"י
   . קונה ומוכר מיד תמיד:ספסר

. מידע ידע זבינתיה כמה שויא
הרי לא שהה בין קנייתה 

   למכירתה:
. שאפי' פחות מכדי אונאה חוזר

אם נתאנה דחייו תלויין בכך 
   ותקנו לו שיחזור:

י' . דאפתניא כוותיה דרב נחמן
בכדי אונאה אינו חוזר בו ואין 
מחזירין לו אונאה מדתלי 
טעמא מפני שהוא בקי כגון 

    ספסר:
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ל ָעָליו ָידֹו ַעל ָהֶעְליֹוָנה" הּוטַּ   , ִמי ׁשֶ

ן ִלי ְמעֹוַתי,    ָרָצה אֹוֵמר לֹו: תֵּ
י :אוֹ  יַתּנִ ִאּנִ ֶ ן ִלי ַמה ׁשּ   . "תֵּ

  
י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ
י ָנָתן ַרּבִ    ,לֹא ּכְ

יא.  ׂשִ י ְיהּוָדה ַהּנָ ַרּבִ   ְולֹא ּכְ
י ָנָתן  ַמְתִניִתין ָקָתֵני   -ִאי ַרּבִ   , ""ָרָצהּבְ

ַרְייָתא לֹא ָקָתֵני     !'ָרָצה'ּוּבָ
י  יאִאי ַרּבִ ׂשִ   , "לֹוֵקַח"י ַמְתִניִתין ָקָתנֵ     - ְיהּוָדה ַהּנָ

ַרְייָתא ָקָתֵני     !"מֹוֵכר"ּוּבָ
  

  ). 106(ִסיָמן ז"ב ר"ש
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ָנָאּה.    אֹוָנָאה זֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי ׁשְ

  
ה   ָאַמר:  ַרּבָ

י ָנָתן ִהיא,    ְלעֹוָלם ַרּבִ
ַרְייָתא:  ּבָ   . "... "ָרָצהּוְתֵני ַנִמי ּבַ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

יא ִהיא, ְלעֹוָלם ַרּבִ  ׂשִ   י ְיהּוָדה ַהּנָ
ַרְייָתא ּבָ ַמְתִניִתין ָקא ְמָפֵרׁש ּבַ יר ּבְ ּיֵ   .ּוַמאי ׁשִ

  
יָאַמר    : ַרב ַאׁשִ

ָקָתֵני ְיָקא ַנִמי, ּדְ   לֹוֵקַח, לַ , ּוְמָפֵרׁש ֵליּה "ֶאָחד ַהּלֹוֵקַח ְוֶאָחד ַהּמֹוֵכר" :ּדַ
ּה  ַמע ִמיּנָ ְייֵריּה מֹוֵכר.  :ׁשְ ּיּוֵריּה ׁשַ   ׁשִ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  

                                                           

י אלע 106  יששששבא, רב אררררה, בבבבר, רזזזזַרּבִ

  רש"י
   . דידו על העליונה:קתני רצה

   . בדרבי נתן:ברייתא
. אלא על כרחו לא קתני רצה

   קנה ומחזיר לו אונאה:
. היכא מתני' קתני לוקח

דנתאנה לוקח קתני דידו על 
   עותי:העליונה כדקתני תן לי מ

   . בר' יהודה הנשיא:ברייתא
. דהיכא דנתאנה קתני מוכר

מוכר הוא דידו על העליונה אבל 
  אם נתאנה לוקח לא:

   . משנתינו זו:אונאה זו
. בר' נתן רצה ותני נמי בברייתא

   ובלוקח ומוכר הוא דפליגי:
. דמתניתין במוכר נמי דיקא נמי

ס''ל הכי ומפרש ללוקח ולא 
    פירש למוכר:
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        בבבב- - - - נא, אנא, אנא, אנא, א .26
ַמר:    ִאיּתְ

ֵאין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה.    ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירֹו ַעל ְמָנת ׁשֶ
  ָאַמר:  ַרב

  ֵיׁש לֹו ָעָליו אֹוָנָאה. 
מּוֵאלוּ    ָאַמר:  ׁשְ

  ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה. 
  

י ֵמִאיר, ּדְ ֵליָמא ַרב  ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
מּוֵאל  ַרּבִ ּדְ ּוׁשְ    ?ְיהּוָדהי ָאַמר ּכְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ה" ָ סּות ְועֹוָנה  :ָהאֹוֵמר ְלִאׁשּ ֵאר, ּכְ ֵאין ָלְך ָעַלי ׁשְ ת ִלי ַעל ְמָנת ׁשֶ ׁשֶ    –ֲהֵרי ַאתְּ ְמקּוּדֶ
ֵטל,  ת, ּוְתָנאֹו ּבָ ׁשֶ   ֲהֵרי זֹו ְמקּוּדֶ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָממֹון  ּבְ ָדָבר ׁשֶ יםתְּ  -ּבְ   ! "ָנאֹו ַקּיָ
  

  ַרב:  ךְ ָאַמר לָ 
ֲאַמִרי ֲאִפיּלּו  י ְיהּוָדה, לְ ֲאָנא ּדַ   ַרּבִ

י ְיהּוָדה ָהָתם  אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ   ָיְדָעה ְוָקא ָמֲחָלה,  א ּדְ לָּ ֶא ַעד ּכָ
ָמֵחיל?   נא,ב   ֲאָבל ָהָכא ִמי ָיַדע ּדְ

  
מּוֵאל    ?ּוׁשְ

  
ֲאַמִרי י ֵמִאיר, ֲאִפיּלּו ְלַר  ,ָאַמר: ֲאָנא ּדַ   ּבִ

א  י ֵמִאיר ָהָתם, ֶאּלָ אן לֹא ָקָאַמר ַרּבִ אי ָקא ָעַקר, ּדְ ַעד ּכָ   ַוּדַ
ָקא ָעַקר ִמיֵדי    ?ֲאָבל ָהָכא ִמי ֵייַמר ּדְ

  
  : ַרב ָעָנןָאַמר 

יּה  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ מּוֵאלָמר ּדְ ְלִדיִדי ִמּפַ   : ׁשְ
ֵאין ְלָך ָעַלי   :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ    .ָליו אֹוָנָאהֵאין לֹו ָע  - אֹוָנָאה"  "ַעל ְמָנת ׁשֶ

ֵאין ּבֹו אֹוָנָאה"    ֲהֵרי ֵיׁש ּבֹו אֹוָנָאה.  - "ַעל ְמָנת ׁשֶ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ֲאָמָנה, " א ְוַהּנֹוֵתן ּבַ   ַהּנֹוׂשֵ

ֵאין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה"  :ָהאֹוֵמר ַלֲחֵבירוֹ    . "ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה -"ַעל ְמָנת ׁשֶ
י ְיהּוָדה, ָאַמ ּדְ ְלַרב  ֲאַמִרי ֲאִפיּלּו ְלַרּבִ   ר: ֲאָנא ּדַ

י?    ָהא ַמּנִ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
א וְרּתָ    :ְמַחּוַ

י ֵמִאיר,  - ַרב  ַרּבִ   ָאַמר ּכְ
מּוֵאל  י ְיהּוָדה.  - ּוׁשְ ַרּבִ   ָאַמר ּכְ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
אן  ְסָתם,  - ּכָ   ּבִ
אן  ְמָפֵרׁש.  - ּכָ   ּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ ּמֶ ְסָתם,  :ּבַ   ּבִ
ְמָפ  ָאַמר ַלּלֹוֵקַח:  - ֵרׁש ֲאָבל ּבִ ָמאַתִים"מֹוֵכר ׁשֶ ֲאִני מֹוֵכר ְלָך ּבְ    ,ֵחֶפץ ֶזה ׁשֶ

ֵאין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה א ָמֶנה, ַעל ְמָנת ׁשֶ ֶוה ֶאּלָ ֵאינֹו ׁשָ   ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה.  -  "יֹוֵדַע ֲאִני ּבֹו ׁשֶ
ָאַמר ַלּמֹוֵכר: לֹוֵק  ָמֶנה"ַח ׁשֶ ָך ּבְ ֲאִני לֹוֵקַח ִמּמְ    ,ֵחֶפץ ֶזה ׁשֶ

ֵאין ְלָך ָעַלי אֹוָנָאה ֶוה ָמאַתִים ַעל ְמָנת ׁשֶ ָ ׁשּ   . "ֵאין לֹו ָעָליו אֹוָנָאה -  "יֹוֵדַע ֲאִני ּבֹו ׁשֶ

  רש"י
. לימא רב דאמר כר' מאיר

דאמר מתנה על מה שכתוב 
בתורה תנאו בטל אפילו בדבר 

   שבממון:
. ר' יהודה אומר בדבר שבממון

כגון שאר וכסות ניתן למחילה 
והרי מחלה אבל עונה שהיא 

    צער הגוף לא ניתן למחילה:

. דאיכא אונאה הוא מי ידע
   סבור דאין בו אונאה:

. בשעת התנאי עוקר דודאי עקר
ברי תורה שהטילה עליו שאר ד

כסות ועונה וזה עוקר החובה 
מעליו ואפי' הוא נותן לאחר זמן 

   מתנה בעלמא הוא:
. שמא אבל הכא מי יימר דעקר

   לא יהא בו אונאה:
. כדפרישית אין לו עליו אונאה

   דמי יימר דעקר:
. אם אמר לו שאין בו אונאה

בלשון זה אין זה לשון מחילת 
עת אונאה אונאה אלא לשון תבי

דע''מ שאין בו אונאה אמר והרי 
יש בו ומקח טעות נמי הוי ואם 

  רצה לחזור חוזר לגמרי:
. מכור במה הנושא ונותן באמנה

שתוכל ותן לי המעות לזמן 
פלוני והנני סומך עליך ונותן לו 

   שכר טרחו כדלקמן:
. לומר יותר אין לו עליו אונאה

היה שוה ואם מכר זה בדמים 
כול לומר לא אתן רבים אין זה י

   אלא דמיו:
. ורב מוקי לה מחוורתא כו'

כרבי יהודה דאפי' היכא דלא 
   ידע ומחיל נמי אמר:

. ע''מ שאין לך עלי אונאה סתם
   דלא ידע דניחול:

. שפירש לו יודע אני שיש מפרש
אונאה ואני מוכרו לך ע''מ שאין 
לך עלי אונאה דבהא אמר רבי 
יהודה דמתנה ותנאו קיים דדמי 

   שאר וכסות:ל
. דיש במה דברים אמורים

   אונאה לזה על זה:
   . מכר:בסתם

  . כגון מוכר כו':אבל במפרש
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        נא, בנא, בנא, בנא, ב .27
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ֲאָמָנה, " א ְוַהּנֹוֵתן ּבַ   ַהּנֹוׂשֵ
ֲאָמָנהֲהֵרי ֶזה לֹא יְ  ב ֶאת ָהַרע ּבַ ֵ ֶוה.  ,ַחׁשּ ׁשָ ֶפה ּבְ   ְוֶאת ַהּיָ

א, ֲאָמָנה,     ֶאּלָ   אֹו ֶזה ְוֶזה ּבַ
ֶוה.  ׁשָ   אֹו ֶזה ְוֶזה ּבְ

ק.  ַכר ּפּוְנּדָ ל, ׂשְ ּמָ ַכר ּגַ ף, ׂשְ תָּ ַכר ּכַ   ְונֹוֵתן לֹו ׂשְ
ַכר ַעְצמֹו  ָ  -ׂשְ ָכרֹו ִמׁשּ ָבר ָנַתן לֹו ׂשְ ּכְ   . "םֵל ֵאינֹו נֹוֵטל, ׁשֶ

  
" ָ ָכרֹו ִמׁשּ   ֵמֵהיָכא ָקא ָיֵהיב ֵליּה?  "םֵל ׂשְ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ע ִלְמָאה ָיֲהִבי ַאְרּבַ ַצְדרּוֵיי, ּדְ     .ּבְ

   
  

  רש"י
. הנושא ונותן באמנה כו'

   כדפרישית:
הרי זה לא יחשוב לו את הרע 

. להיות באמנה ואת היפה בשוה
לו המתנת מעות היפה בשכר 
טרחו כגון היה לו שני יינות יפה 

ללקחו  שיש לו עליו קופצים
בבת אחת והרע שאינו נמכר 
אלא בחנות לא יאמר לו הרי לך 
יפה בשוויו ע''מ שתמכור לי 
הרע בחנות כמה שתוכל 
ולכשימכר תן לי מעות שניהם 
ופוטר עצמו בהמתנת מעות של 
דמי היפה מלתת שכר טרחו על 

   הרע והוי כרבית:
. ויתן לו אלא או זה וזה באמנה

כדרך הנותן באמנה ששכר קצוב 
היה להם כדמפרש לקמן 

   ארבעה למאה:
. והשכר יהא או זה וזה בשוה

   של מקבל:
. ונותן לו שכר כתף שכר גמל

אם נתן באמנה כשיבואו 
לחשבון ינכה לו שכר כתף 
המוליכו מביתו לחנות ואם 
הוצרך לגמלים נותן לו שכר 

   גמל:
. מוכרי בגדי קנבוס בצדרויי

ששכר קצוב להם ליתן ארבעה 
 ורח במכירתן:למאה למי שט
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        נב, אנב, אנב, אנב, א    ––––נא, ב נא, ב נא, ב נא, ב  .28
ָנה    ִמׁשְ

ּה אֹוָנָאה?  ֵהא ַהֶסַלע ֲחֵסיָרה ְולֹא ְיֵהא ּבָ ה תְּ ּמָ   ּכַ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

רֹות, ִאיסָּ  ע ִאיסָּ   ר ְלִדיָנר. ַאְרּבַ
י ְיהּוָדהוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

ע ּפּוְנְדיֹונֹות, ּפּוְנְדיֹון ְלִדיָנר.    ַאְרּבַ
ְמעֹוןוְ  י ׁשִ  אֹוֵמר:   ַרּבִ

יָנר.    נב,א יֹונֹות ַלּדִ ֵני פּוְנּדְ יֹונֹות, ׁשְ מֹוָנה ּפּוְנּדְ   ׁשְ
  

ר ְלַהֲחִזיר?    ַעד ָמַתי מּותָּ
ים  ַרּכִ ּכְ ְר  -ּבַ ּיַ ֵדי ׁשֶ ּוְלָחִני, ַעד ּכְ   ֶאה ַלׁשּ
ָפִרים  ּכְ תֹות.  - ּבַ ּבָ   ַעד ַעְרֵבי ׁשַ

ָלּה ֵהיֶמּנּו,  ר חֶֹדׁש ְמַקּבְ ֵנים ָעׂשָ יָרּה, ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ׁשְ   ִאם ָהָיה ַמּכִ
ְרעֹוֶמתְוֵאין לֹו ָעָליו,  א תַּ   . ֶאּלָ

ׁש,  ִני ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ר ׁשֵ   ְונֹוְתָנּה ַמֲעׂשֵ
א ֶנֶפ  ֵאינֹו ֶאּלָ   .  ׁש ָרָעהׁשֶ

   

ָמָרא             ּגְ

  
   :ּוְרִמיְנִהי

ּה אֹוָנָאה ַלע ֲחֵסיָרה ְוִיְהֶיה ּבָ ֵהא ַהסֶּ ה תְּ ּמָ    !"... "ַעד ּכַ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

ה ְלַמְעָלה,  ּטָ יב ִמּמַ יָדן ָקא ָחׁשֵ א ּדִ ּנָ   ּתַ
יב  ָרא ָקא ָחׁשֵ א ּבָ ּנָ   ּתַ

ה.    ִמְלַמְעָלה ְלַמּטָ
  

ְפִליִגי, ַמאי ׁשְ  ֶסַלע ּדִ   ָנא ּבְ
ית  ַטלִּ ָנא ּבְ ִליֵגילֹא ּדְ ּוַמאי ׁשְ   ? ּפְ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ית ָנא ַטּלִ ְמעֹון ִהיא ?ַמאן ּתְ י ׁשִ   .ַרּבִ
  

ֵיי   ָאַמר:  ַאּבַ
ית  תּות ָמֵחיל ִאיִניׁש,  -ַטלִּ   ַעד ׁשְ

ָאְמֵרי ֵרִסיךְ  ּדְ י ִלּכְ ּוֵ יְך ְוׁשַ יק ְלַגּבָ ִ י: ַעׁשּ    .ֱאיָנׁשֵ
י ֵליּה  - ַלעֶס  ָלא ַסּגֵ יָון ּדְ   לֹא ָמֵחיל.   - ּכֵ
   

  
  

  רש"י
  מתני' 

. מטבע כמה תהא הסלע חסירה
היוצא ותמיד הוא שוחק וחסר כמה 

   תחסר ואם הוציאה לא תהא אונאה:
   . לסלע:ד' איסרין

. והוא אחד מכ''ד בו דו' איסר לדינר
מעה כסף דינר מעה שני פונדיונים 
פונדיון שני איסרין ובגמ' מפרש מאי 

תות שנא דגבי שאר סחורה אמרי' ש
   וכאן יש אומרים כך ויש אומרים כך:

  . אחד משנים עשר:ארבעה פונדיונים
. שתות כשאר שמונה פונדיונות

   אונאה:
. שיש שם שולחני עד כדי בכרכים

   שיראה לשולחני:
   . שאין שם שולחני:בכפרים

. שבא להוציאה עד ערבי שבתות
בערב שבת לסעודת שבת אז ידע אם 

   ו:יוכל להוציאה ויקבלוה ממנ
   . הנותן מכירה:ואם היה

. בגמרא אפילו לאחר י''ב חודש כו'
   פריך הא אמרת עד ערבי שבתות:

. מפרש ואין לו עליו אלא תרעומת
   בגמרא:

. בחילול מעשר שני ובגמ' ונותנה
מפרש אם בשויה אם בסלע יפה לפי 
שאינה מדה זו של פוסלי מטבע 

   בשביל חסרון מעט אלא נפש רעה:
  

  גמ' 
כמה תהא סלע חסירה ויהא  ורמינהי

. אלמא בהני שיעורי הויא בה אונאה
אונאה ומתני' קתני ולא יהא אלמא 
בהני שיעורי לאו אונאה היא עד 

   דאיכא טפי:
. לעולם אימא לך בהני אמר רב פפא

שיעורי הויא אונאה ולא יהא דמתני' 
לאו אשיעורא קאי אלא אפחות 

   מכשיעור קאי:
סלע  . וה''קמלמטה למעלה קחשיב

הפוחתת והולכת עד כמה יכול 
להוציאה עד שתפחת שיעור כך וכך 
ומכיון שהגיעה לשיעור הזה יהא בה 

   אונאה:
   . דנקט ויש בה:ותנא ברא

. סלע שפחתה מלמעלה למטה חשיב
כמה פחתה להיות בה אונאה מפרש 
כל פחיתה גדולה שבה כגון שבע 
איסרות או שש או חמש הויא אונאה 

אבל לתנא דידן אין  עד ד' והיא בכלל
ארבעה בכלל לא יהא ועל כרחך לא 

   מיתוקמא אלא בהכי:
. סתם סחורה דתנן ומאי שנא בטלית

  בהו לעיל (דף מט:) שתות למקח:
   . דגבי סלע אית ליה שתות:ר''ש היא

. הצריך לכסות גופך עשיק לגביך
   וגביך קנה ביוקר:

. למאכלך לא תקנה ושוי לכריסך
   אלא בשווין:

לשון יוקר הוא וחבירו באיזהו . עשיק
נשך (לקמן דף עד.) באתרא דאמימר 

   עשיק עפרא:
. שאינו יוצא כיון דלא סגי ליה

    בהוצאה:
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   :ּגּוָפא

ּה אֹוָנָאה? " ַלע ֲחֵסיָרה ִויֵהא ּבָ ֵהא ַהסֶּ ה תְּ ּמָ   ַעד ּכַ
י ֵמִאיר   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יָנר.  ר ַלּדִ רֹות, ִאיסָּ ָעה ִאיסָּ   ַאְרּבָ
י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יֹונֹות, ּפ  ָעה ּפּוְנּדְ יָנר. ַאְרּבָ יֹון ַלּדִ   ּוְנּדְ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יָנר.  ֵני פּוְנְדיֹון ַלּדִ יֹונֹות, ׁשְ מֹוָנה ּפּוְנּדְ   ׁשְ
ְוָיּה.  ׁשָ ן מֹוְכָרּה ּבְ   ָיֵתר ַעל ּכֵ

  
יָמּה?  אי ְלַקּיְ ַ ֵחת ִויֵהא ַרׁשּ יּפָ ה תִּ ּמָ   ַעד ּכַ

ֶסַלע  ֶקל.  -ּבְ   ַעד ׁשֶ
ִדיָנר     ,ַעד רֹוַבע -ּבְ

ר ּפָ  ן ִאיסָּ   ָאסּור ְלהֹוִציָאּה.  -חֹות ִמּכֵ
ר ה לֹא ְלַתּגָ ֶרּנָ ּה ֶאת ֲאֵחִרים.  - ְולֹא ְלָהָרג  ,ְולֹא ְלָחָרם ,ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְמּכְ ין ּבָ ַרּמִ ּמְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

נוֹ  אר ּבְ ַצּוַ ה ּבְ ה ְוִיְתֶלּנָ ֶבּנָ א ִיּקְ ּתוֹ  ,ֶאּלָ אר ּבִ ַצּוַ   . "אֹו ּבְ
  

   :ָאַמר ָמר
ֶס " ֶקל,  - ַלע ּבְ   ַעד ׁשֶ

ִדיָנר    . "ַעד רֹוַבע -ּבְ
  

ָנא  ֶקל"ַמאי ׁשְ ָנא "ֶסַלע ַעד ׁשֶ ִדיָנר ", ּוַמאי ׁשְ   ? "ַעד רֹוַבע - ּבְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ָקָתֵני "רֹוַבע"ַמאי  ֶקל.  ?ּדְ   ַנִמי רֹוַבע ׁשֶ

  
  : ָרָבאָאַמר 

ְיָקא ַנִמי,    ּדַ
ֵני  ָקא ּתָ   . 'ְרִביַע ' :, ְולֹא ָקָתֵני"רֹוַבע"ּדְ

  
ּה.  ַמע ִמיּנָ   ׁשְ

  
ֶקל?  ׁשֶ יָנר ּבְ ה ֵליּה ְלִמְתְלֵייּה ּדִ   ָלּמָ

  
ַמע ָלן,  ב אֹוְרֵחיּה ָקא ַמׁשְ ָתא ַאּגַ   ִמּלְ

ֶקל.  ֶ ָאֵתי ִמׁשּ יָנר ּדְ א ּדִ   ְדִאיּכָ
  

י ַאִמי.  יַע ֵליּה ְלַרּבִ   ְמַסּיֵ
י ַאִמיָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ֶקל  ֶ א ִמׁשּ יָנר ַהּבָ ימֹו. מּותָּ  -ּדִ   ר ְלַקּיְ
ַלע  א ִמּסֶ יָנר ַהּבָ ימֹו.   - ּדִ   ָאסּור ְלַקּיְ

   
  
  

  רש"י
. יתר על כן מוכרה בשוויה

לקמיה מפרש לה יתירה על כן 
   שלא פחתה כדי אונאה:

   . בסלע יפה:מוכרה בשוויה
. סלע הטבוע בסלע עד שקל

ר ופוחת והולך עד שקל מות
לקיימו שאין עשוי לרמות בו בני 
אדם למוכרו בסלע יפה לפי 
שפחת שלו ניכר אבל משפחת 
משקל לא יקיימנו לפי שבא 
לרמות ולמוכרו בתורת שקל 
שאין פחת שלו ניכר לגבי שקל 
מתוך שהוא רחב שבתחילה היה 
סלע אינו נראה חסר משקל 
שקל הוא מטבע של חצי סלע 
ודינר מטבע קטן שנים מהם יש 

   שקל:ב
. ואם היה דינר בדינר עד רובע

נפחת עד שעמד על רובע מותר 
לקיימו קס''ד רובע דינר קאמר 
ולקמיה פריך מאי שנא סלע 
דלא מצי לשהויי אלא עד חציו 
ודינר עד רובע משחסר ועמד על 
פחות מרובע לא יקיימנו דאתי 

   לאפוקיה ברובע:
. לקמיה פחות מכאן איסר אסור

   מפרש:
ו שאמרו אסור . זלא ימכרנה

לקיימה לא התירו לו שימכרנה 
   בדמיה לא לתגר:

   . אדם אנס:ולא לחרם
   . רוצח:ולא להרג

. שמרמין בה את אחרים
   ומיראה יקבלוה מידם ביפה:

. מטבע קטן של חצי רובע שקל
דינר והוא הקרוי בגמרא סלע 

   מדינה:
למה ליה למתלייה לדינר 

   . לימא בדינר עד חצי זוז:בשקל
. אם פיחת השקל משקלדאתי 

   עד חציו ונעשה דינר:
   . ולהוציאו בדינר:מותר לקיימו

. דינר הבא מסלע אסור לקיימו
אפי' להוציאו בדינר דמתוך 
שהוא בא ממטבע עבה ורחבה 
טועין בו לאמדו בשקל ואתי 

    לקבולי בתורת שקל:
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        נב, אנב, אנב, אנב, א .30
ר ָאסּור ְלהֹוִציָאּה " ן ִאיסָּ חֹות ִמּכֵ   . "ּפָ
  

  ַמאי ָקָאַמר? 
  

ֵייָאַמר     :ַאּבַ
ר  ֵדי אֹוָנָאה ִאיּסָ ֲחָתה ֶסַלע יֹוֵתר ִמּכְ   ָאסּור.  -ָהִכי ָקָאַמר: ּפָ

  
  : ָרָבאָאַמר ֵליּה 

הּו ַנִמי!  ,ָהִכי ִאי ֶ   ֲאִפיּלּו ַמׁשּ
  

א ָאַמר    : ָרָבאֶאּלָ
יָנר  ר ַלּדִ ֲחָתה ֶסַלע ִאיּסָ   ָאסּור,  -ּפָ

י ֵמִאיר.  ַרּבִ   ּוְסָתָמא ּכְ
  
  

  רש"י
. הא ליכא למימר מאי קאמר

פחות מיכן דאם עמד סלע על 
ו אם עמד דינר פחות משקל א

על פחות מרובע איסר אסור 
לקיימו דמאי איריא איסר 
אפילו משהו נמי דהא אמר 

   בסלע עד שקל ותו לא:
. לר''מ יתר מכדי אונאתה

כדאית ליה לרבי יהודה כדאית 
    ליה:
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        בבבב- - - - נב, אנב, אנב, אנב, א .31
ַנן ָהָתם:    ּתְ

ְפְסָלה" ּנִ ָקלֹות  ,ֶסַלע ׁשֶ ּה ִמׁשְ ֵהא ׁשֹוֵקל ּבָ ּיְ   ְטֵמָאה.  -ְוִהְתִקיָנּה ׁשֶ
  

ה תִּ  ּמָ יָמּה? ַעד ּכַ אי ְלַקּיְ ַ ֵחת ִויֵהא ַרׁשּ   יּפָ
ֵני ִדיָנִרים  ַלע ׁשְ ן ָיקֹוץ -ַלסֶּ חֹות ִמּכֵ   . (כלים יב, ז) "ּפָ

  
ן ַמאי?    ָיֵתר ַעל ּכֵ

  
  : ַרב הּוָנאָאַמר 

ן  חֹות ִמּכֵ   ָיקֹוץ.  -ּפָ
ן    ָיקֹוץ.  -ָיֵתר ַעל ּכֵ

  
י    ָאַמר:  יִמ ַא ַרּבִ

ן  חֹות ִמּכֵ   ָיקֹוץ,  -ּפָ
ן ָיֵתר ַע  ים.  -ל ּכֵ   ְיַקּיֵ

  
  ֵמיִתיֵבי:  

ן "   נב,ב ְוָיּה  - ָיֵתר ַעל ּכֵ ׁשָ   , "מֹוְכָרּה ּבְ
ֲח  ּפָ ֵדי אֹוָנָאָתּה ַמאי ָלאו ׁשֶ    !ָתה יֹוֵתר ִמּכְ

  
ְכֵדי אֹוָנָאָתּה  -  'ְיֵתיָרה'לֹא,  ֲחָתה ּבִ י לֹא ּפָ ּתִ ַאּכַ ְוָיּה. , ּדְ ׁשָ   מֹוְכָרּה ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ה " ּמָ יָמּה? ַעד ּכַ אי ְלַקּיְ ַ ֵחת, ִויֵהא ַרׁשּ יּפָ   ּתִ
ֶקל ֶסַלע ַעד ׁשֶ   . "ּבְ

א!  א ּפּוְרּתָ ָפֵחית ּפּוְרּתָ   ַמאי ָלאו ּדְ
  

ֲחָדא ִזיְמָנא.  ָנֵפיל ְלנּוָרא ְוִאְפחּות ּבַ   לֹא, ּדְ
  
  
  

  רש"י
 . ביפה:אסור להוציאה

. מקבלת טומאה מעתה מטמאה
   שהרי עשאה כלי:

. יחתכנה לשנים דאתי יקוץ
   ה בשקל:לאפוק

. דלגבי סלע יתר על כן יקיים
מנכרא פחיתתה ולא מחליפה 

    בסלע:

. לעיל יתר על כן מוכרה בשויה
קתני לה גבי סלע שפיחתה 
מוכרה בשויה לפי דמיה ולא 

   ביפה אלמא מותר לקיימה:
. על כדי אונאה דלא יתר על כן

פחתה כדי אונאה לכל חד וחד 
   כדאית ליה:

   . ביפה:מוכרה בשוויה
. לאו דפחת' פורתא פורתא מאי

וקאמר מותר לקיימה עד שקל 
אלמא לא מיחלפא בסלע 

  ותיובתא דרב הונא:
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   :ָאַמר ָמר

ּתוֹ " אר ּבִ ַצּוַ נֹו, אֹו ּבְ אר ּבְ ַצּוַ ה ּבְ ה ְוִיְתֶלּנָ ֶבּנָ   . "ִיּקְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְקלֹוָתיו, " ין ִמׁשְ ָקל ּבֵ ה ִמׁשְ ּנָ   לֹא ַיֲעׂשֶ

רּוטֹוָתיו,  ין ּגְ ה ּבֵ   ְולֹא ִיְזְרֶקּנָ
ּתֹו, אר ּבִ נֹו ּוְבַצּוַ אר ּבְ ַצּוַ ה ּבְ ה ְוִיְתֶלּנָ ֶבּנָ   ְולֹא ִיּקְ

א,  חֹוק,   ֶאּלָ   אֹו ִיׁשְ
  אֹו ִיּתֹוְך, 
   ,אֹו ָיקֹוץ

  ! "ַלחאֹו יֹוִליְך ְלַים ַהּמֶ 
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר  י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרב הּוָנא, ְוָאְמִרי ָלּה ַרּבִ   : ַרּבִ
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

אן  ֶאְמַצע,  - ּכָ   ּבָ
אן  ד.   - ּכָ   ִמן ַהּצַ

   
  
  

  רש"י
   . שברי כלי כסף:גרוטותיו

. לשון ה''ג או יקוץ או יתוך
   התכה ולא גרסינן יחתוך:

. יקבנה דמשנקבה לא באמצע
   סגיא:

. לפי שהרמאי מן הצד לא יקבנה
שימצאנה יקוץ אותה סביב עד 

וציא את הנקב ומרמה בה שי
    את האחרים ויוציאנה בשקל:
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        נב, בנב, בנב, בנב, ב .33
ר ְלַהֲחִזיר? "   ַעד ָמַתי מותָּ

ים  ַרּכִ ּכְ ּוְלָחִני,  -ּבַ ְרֶאה ַלׁשּ ּיַ   ַעד ׁשֶ
ָפִרים  ּכְ תֹותַעד ַעְרֵב  - ּבַ ּבָ   . "י ׁשַ

  
ַמְפִליג,  ֶסַלע ּדְ ָנא ּבְ   ַמאי ׁשְ

ָלא ַמְפִליג?  ית ּדְ ַטּלִ ָנא ּבְ   ּוַמאי ׁשְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
ַנן.  ין ּתְ ַרּכִ ּכְ ית ּבַ ַטּלִ ַנן ַנִמי ַמְתִניִתין ּבְ י ּתְ   ּכִ

  
  ָאַמר:  ָרָבא

ית ּה.   -ַטלִּ ַגּוָ ל ִאיִניׁש ִקים ֵליּה ּבְ   ּכָ
יָון - ֶסַלע א ׁשּוְלָחִני,  ּכֵ ּה ֶאּלָ ַגּוָ ל ִאיִניׁש ִקים ֵליּה ּבְ ָלאו ּכָ   ּדְ

ךְ     :ִהְלּכָ
א ׁשּוְלָחִני  ִאיּכָ ים ּדְ ַרּכִ ּכְ ּוְלָחִני.  - ּבַ ְרֶאה ַלׁשּ ּיַ   ַעד ׁשֶ
א ׁשּוְלָחִני  ֵליּכָ ָפִרים ּדְ ּכְ ָסְלִקין ְלׁשּוָקא.   -ּבַ תֹות ּדְ ּבָ   ַעד ַעְרֵבי ׁשַ

   
  
  

  רש"י
   . בין כפרים לכרכים:דמפליג

. ומאי שנא טלית דלא מפליג
דקתני בכדי שיראה לתגר או 
לקרובו לא שנא כרך לא שנא 

   כפר:
. לקנות צורך דסלקין לשוקא

    סעודת שבת:
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ר חֶֹדׁש ְוִאם ָה " ֵנים ָעׂשָ יָרּה ֲאִפיּלּו ְלַאַחר ׁשְ ָלּה ֵהיֶמּנוּ  ָיה ַמּכִ   . "ְמַקּבְ
  

  ֵהיָכא? 
ין  ַרּכִ ּכְ ּוְלָחִני.  -ִאי ּבַ ְרֶאה ַלׁשּ ּיַ   ָהא ָאַמְרּתָ ַעד ׁשֶ

ָפִרים  ּכְ תֹות!  -ִאי ּבַ ּבָ   ָהא ָאַמְרּתָ ַעד ַעְרֵבי ׁשַ
  

אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ
ת ֲחִסידּות ׁשָ  אן. ִמיּדַ   נּו ּכָ

  
  ִאי ָהִכי, 

ְרעֹוֶמת" :ֵאיָמא ֵסיָפא א תַּ   . "ֵאין לֹו ָעָליו ֶאּלָ
  ְלַמאן? 

יּה  - ִאי ֶלָחִסיד  ָלּה ִמיּנֵ יֱהֵוי ֵליּה  ,לֹא ַקּבּוֵלי ִליַקּבְ ְרעֹוֶמת ּתֶ   !ְולֹא ּתַ
א ְלָהֵאיְך  יּה ּדְ ֶאלָּ ָלּה ִמיּנֵ יּה ּתַ ּדִ ּוְלָבַתר  -ִקּבְ ָלּה ִמיּנֵ יֱהֵוי ֵליּה?ְמַקּבְ    !ְרעֹוֶמת ּתֶ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ָלּה ֵהיֶמּנוּ  ֵאין ְמַקּבְ י ׁשֶ ְרעֹוֶמת.  -  ָהא ַאֵחר, ַאף ַעל ּפִ א ּתַ   ֵאין לֹו ָעָליו ֶאּלָ
  
  
  

  רש"י
. וה''ק אם חסיד מדת חסידות
   הוא מקבלה:

   עם:. מי המתרלמאן
. קאמר דיש לו אם לחסיד

תרעומת על המחזיר מי כופהו 
לקבל שיתרעם טוב לו שלא 
יקבלנה משיקבלנה ויוציא דיבה 

   על חבירו:
. ולא רצה ואחר שאינו חסיד

לקבלה אין לזה עליו אלא 
תרעומת דאיהו הוא דאפסיד 

    אנפשיה שלא החזירו בזמנו:
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ׁש נֹוְתָנּה ְלַמֲע "וְ  ִני, ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ר ׁשֵ א ֶנֶפׁש ָרָעה ,ׂשֵ ֵאינֹו ֶאּלָ   . "ׁשֶ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ּה: ׁשְ    ַמע ִמיּנָ

מֹוֵקים ַאּזּוֵזי    . "ֶנֶפׁש ָרָעה"ִמיְקֵרי  -ַהאי ַמאן ּדְ
  

י ְלהּו.  ַסּגֵ י הּוא ּדְ   ְוָהֵני ִמיּלֵ
  

ה,  יַע ֵליּה ְלִחְזִקּיָ   ְמַסּיֵ
הָאַמר ּדְ    : ִחְזִקּיָ

א ְלפֹוְרָטּה  ְוָיּה.  - ּבָ ׁשָ   ּפֹוְרָטּה ּבְ
ָלּה  א ְלַחּלְ ָיָפה. - ּבָ ָלּה ּבְ    ְמַחּלְ

  
   ?ַמאי ָקָאַמר

  
א ְלפֹוְרָטּה  :ָהִכי ָקָאַמר ּבָ ׁשֶ י ּכְ ְוָיּה,  ,ַאף ַעל ּפִ ׁשָ   ּפֹוְרָטּה ּבְ

ָלּה  הּוא ְמַחּלְ ׁשֶ ָיָפה.  -ּכְ ָלּה ּבְ   ְמַחּלְ
  

ִניּדְ  :ְלֵמיְמָרא ר ׁשֵ ַמֲעׂשֵ ְמַזְלְזִליַנן ּבְ ה ּדִ    .ָסַבר ִחְזִקּיָ
הְוָהָאַמר  ִני ׁשֶ   : ִחְזִקּיָ ר ׁשֵ רּוָטהַמֲעׂשֵ ֶוה ּפְ    – ֵאין ּבֹו ׁשָ

ל ַעל ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות.  ְוחּוְמׁשוֹ  אֹוֵמר: הּוא   ְמחּוּלָ
ר לֹו ְלָאָדם ְלַצְמֵצם ְמעֹוָתיו!  ִאי ֶאְפׁשָ   ְלִפי ׁשֶ

  
ָיָפה"   ?ַמאי "ּבְ
תֹוַרת ָיָפה.    ּבְ

יּה.   ְתֵרי ִזיֵלי ָלא ְמַזְלְזִליַנן ּבֵ   ּדִ
   

  
  
  

  רש"י
. מעמיד עצמו דמוקי אזוזא

   בהם פגם: מלקבלם כשמוצא
. מתני' דקתני נותנה מסייע ליה

   למעשר שני:
. בא להחליף סלע בא לפורטה

   חסירה בפרוטות:
. לפי חסרונה ולא פורטה בשויה

   ירמה את חבירו לפורטה ביפה:
. לחלל מעשר שני בא לחללה

   עליה:
. מעשר בדמי סלע מחלל עליה

   יפה:
   . כאילו היא יפה:ביפה

טה . בא לפורטה פורמאי קאמר
בשויה מתניתין אתא 
לאשמועינן דכיון דפיחתה כדי 

   אונאה אסור להוציאה ביפה:
. אע''פ שכשבא לפורטה ה''ק

בירושלים בפרוטות ליקח 
סעודת מעשר על כרחו יפרטנה 
בשויה ולא ביפה אפילו הכי סלע 
שמה שאינה אלא נפש רעה 
וכשחילל מעשר עליה מחלל 
ביפה ואשמועינן חזקיה דמתני' 

ותנה למעשר שני כאילו דקתני נ
   היא יפה קאמר:

   . לצמצם דמי פדיונו:דמזלזלינן
. ואין בו שאין בו שוה פרוטה

כח לתפוס פדיונו שיתן פרוטה 
ויחללנה כדאמר לקמן ממעשרו 

   ולא כל מעשר כו':
. שאני צריך אומר הוא וחומשו

   להוסיף עליו:
יהא מחולל על מעות 

. שחיללתי עליה הראשונות
עודן בידי יהא אף מעשר שני ו

  זה מחולל על אותו מעשר:
שאי אפשר לאדם לצמצם 

. לחלל בשווין בצמצום מעותיו
שמתוך שהוא ירא מלפחות 
ונמצא אוכלו בלא חילוף הוא 
מוסיף על דמיו הילכך פחות 
משוה פרוטה זה מחלל על אותו 
עודף אלמא לא פרקינן בצמצום 

   וכ''ש בפחות:
. בשויה וה''ק כשם בתורת יפה

כשבא לפורטה בירושלים לא ש
יקבלוה הימנו להדיא אלא 
בשויה ויש מזלזלין בדמיה יותר 
מכדי פחתה כך כשבא לחללה 

   מחללה בשויה דמים פחותים:
. משחלל עליה כפי בתורת יפה

דמים ודאין שלה כך לא יחלל 
   על זו אלא בדמים ודאין שלה:

. דתרי זילי לא מזלזלינן ביה
שני חד דאע''ג דתנן נותן למעשר 

זילותא אשמועינן דמתחלל על 
סלע חסירה ולא אמרינן הרי 
הוא כאסימון או כמעות 
הניתנות באסימון אבל תרי זילי 
לחלל עליה מעשר בדמי סלע 

    יפה לא:
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   :אּגּוָפ 

הָאַמר "   : ִחְזִקּיָ
רּוָטה,  ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ל ַעל ָמעֹות ָהִראׁשֹונֹות", ַמֲעׂשֵ   אֹוֵמר: "הּוא ְוחּוְמׁשֹו ְמחּוּלָ

ר לֹו ְלָאָדם ְלַצְמֵצם ְמעֹוָתיו ִאי ֶאְפׁשָ   . "ְלִפי ׁשֶ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
יּכּוִרים" רּוָמה ְוַהּבִ   : ַהתְּ

יִבין ֲעֵליֶהן   . ִמיָתה  - ַחּיָ
   ,חֹוֶמׁש וְ 

   ,ְלָזִריםַוֲאסּוִרים    נג,א
  ֵהן, ְוֵהן ִנְכֵסי ּכֹ

ֶאָחד ּוֵמָאה,    ְועֹוִלים ּבְ
   ,ְרִחיַצת ָיַדִיםּוְטעּוִנין 

ֶמׁש,    ְוַהֲעֵרב ׁשֶ
ר ַמֲעׂשֵ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ְתרּוָמה ּוִבּכּוִרים, ַמה ׁשּ   . (ביכורים ב, א) "ֲהֵרי ֵאּלּו ּבִ

ֶ ַמאי  ר""ַמה ׁשּ ַמֲעׂשֵ ן ּבְ    ?ֵאין ּכֵ
ָלל  א? ּדְ ָלאו ִמּכְ רּוּבָ ֵטיל ּבְ ר ּבָ   ַמֲעׂשֵ
ה, ֲהָוה ֵליּה ּדְ ְוִאם ִאיָתא  יִריןִחְזִקּיָ ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ    ,ּדָ

ֵטיל! כֹ וְ  ֶאֶלף לֹא ּבָ יִרין, ֲאִפיּלּו ּבְ ׁש לֹו ַמּתִ ּיֵ ָבר ׁשֶ   ל ּדָ
  

אי  ַמֲע ּדְ ּוִמּמַ ן ּבְ ֵאין ּכֵ ֶ ר""ַמה ׁשּ א?  ׂשֵ רּוּבָ ָבֵטיל ּבְ   ּדְ
ְלָמא ָלל!  :ּדִ ֵטיל ּכְ   לֹא ּבָ

  
רּוָמה, חּוְמֵרי ּדִ ָלא ָמֵצית ָאְמַרּתְ ָהִכי  י ּתְ    .רּוָמה לֹא ָקָתֵניְת ּדִ רּוָמה ָקָתֵני קּוֵלי ְת ּדִ ְלַגּבֵ

  
  ! "ֵהןְוֵהן ִנְכֵסי ּכֹ" :ָתֵניא ְוָהא ָק 

  
ֲעָתְך,    לֹא ָסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא ּבְ  א. " :ֶהְדָיאּדְ רּוּבָ ֵטיל ּבְ ִני ּבָ ר ׁשֵ   ַמֲעׂשֵ
ִני ָאְמרוּ  ר ׁשֵ    ?ּוְבֵאיֶזה ַמֲעׂשֵ

רּוָטה,  ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ ר ׁשֶ ַמֲעׂשֵ   ּבְ
ַלִים ְוָיָצא ְכָנס ִלירּוׁשָ ּנִ   . "ְוׁשֶ

ה, ְד לִ ְוִאם ִאיָתא  ה ְד ד לִ ַב יֲע לִ ִחְזִקּיָ   נֹות!ְוֵניַחל ֵליּה ַעל ָמעֹות ָהִראׁשוֹ ִחְזִקּיָ
  
  יק. ִר א ּפָ לֹ ּדְ 
  

ִאית ֵליּה ְוִנְצָטְרִפיְנהּו!  ר ּדְ   ְוֵניֵתי ַמֲעׂשֵ
  

ַנן ָלא ִמְצָטְרִפי.  אֹוַרְייָתא ּוְדַרּבָ   ּדְ
  

ַמאי   !ְוֵניֵתי ּדְ
  

אי.  ְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי ַוּדַ   ּדִ
  

רּוָטה ּוֶמ  ר ּפְ ל ֲעַלְייהּו ַמֲעׂשֵ י ְפרּוטֹות, ּוְנַחּלֵ ּתֵ ל ַהאי ַעל ֵהיָאְך ְיֵתיָראְוֵניֵתי ׁשְ    !ֱחָצה, ּוְנַחּלֵ
  

י ְפרּוטֹות? :ִמי ָסְבַרתְּ  ּתֵ ְפָסה ׁשְ רּוָטה ּוֶמֱחָצה, ּתָ    !ּפְ
  

רּוָטה   , לֹא רּוָטה,  - ּפְ ְפָסה ּפְ   ּתָ
רּוָטה  ְפָסה.  - ַוֲחִצי ּפְ   ָלא ּתָ

ַנן  אֹוַרְייָתא ּוְדַרּבָ ַנן ָלא ִמְצָטְרִפיּוְדאֹוַרְייָתא וּ  - ֲהַדר ָהְוָיא ֵליּה ּדְ    .ְדַרּבָ
  

ר!    ְוֵניֵתי ִאיּסָ
  

ְלָמא ָאֵתי ְלַאּתּוֵיי  רּוטֹותּדִ   . ּפְ

  רש"י
. הוקשו לתרומה דקרינהו רחמנא ביכורים

תרומה דאמר מר (מכות דף יז.) ותרומת 
   ידך אלו ביכורים:

ר או כהן טמא . זחייבין עליהן מיתה
   האוכלו במזיד:

. זר האוכלן בשוגג דכתיב (ויקרא וחומש
  כב) ואיש כי יאכל קדש בשגגה וגו':

. בלא יאכל ואצטריך ואסורים לזרים
למתנייה משום דבעי למתנייה מה שאין כן 

   במעשר דאפי' איסור ליכא:
. לקדש בהן את האשה והן נכסי כהן

משא''כ במעשר סתם משנה כרבי מאיר 
מר מעשר ממון גבוה הוא והמקדש בו דא

   לא קידש:
. לפירות שהידים וטעונים רחיצת ידים

טמאות שניות גזרו בהן רבנן ושני עושה 
שלישי בתרומה מה שאין כן במעשר שאין 
טעון רחיצת ידים לפירות דאמר מר הנוטל 
ידיו לפירות הרי זה מגסי הרוח והכי 

   מוקמי' לה בחגיגה בפ' שני (דף יח:):
. לטומאה דאורייתא משא''כ ערב שמשוה

במעשר דאמר מר טבל ועלה אוכל במעשר 
ומקרא ילפינן לה ביבמות בפרק הערל (דף 

   עד:):
. צריכין אחד ומאה ועולין באחד ומאה

לבטל ואין בטלין ברוב משא''כ במעשר 
דבטיל ברוב ולא בעי אחד ומאה ועל כרחך 
במעשר שאין לו תקנתא לא בפדייה ולא 

לירושלים קאמר דאי אית ליה  להעלותו
תקנתא אמור רבנן דבר שיש לו מתירין לא 
בטיל והכא כגון שנטמא דלית ליה תקנתא 
באכילה ואין בו שוה פרוטה דלאו בר 

   פדייה הוא אם איתא לדחזקי' כו':
. משנה זו במסכת בכורים דלגבי תרומה

(פ''ב מ''א) שנויה הלכך חשיבותא דידה 
י דידה שתהא היא קא מני ואזיל ולאו קול
   עולה ומעשר אינו עולה:

. דלא בטיל כלל אלא ודאי בטיל לא ס''ד
   ברוב קאמר:

. לקמן מפרש ושנכנס לירושלים ויצא
דלית ליה תקנתא לא באכילה ולא 

   בחילול:
. לא פדה מעשר עד הנה שיהו דלא פריק

   מעות מעשר בידו:
   . שוה חצי פרוטה:וניתי מעשר

עורב ויאמר המעורב . יביאנו אצל המונצרף
וזה מחוללים על פרוטה זו ואשתכח דיש 

   לו מתירין:
. לתפוס דאורייתא ודרבנן לא מצטרפי

פרוטה זו בקדושת מעשר שהמעורב מן 
התורה בטל ברוב דכתיב (שמות כג) אחרי 
רבים להטות ורבנן הוא דאמרו היכא דיש 
לו מתירין לא ליבטול הלכך אין איסור 

הילכך אין מצטרף  מעשר בזה אלא מדרבנן
עם זה לתפוס פדיונו נמצא שוה חצי 
פרוטה שהביא נאכל בלא חילול אבל 

   דחזקיה מעות הראשונות כבר נתפסו:
. חצי שוה פרוטה דמעשר שני של וניתי

דמאי הלקוח מעם הארץ דאיסורו ופדיונו 
דרבנן דמדאורייתא כל אדם נאמן על 

   המעשרות:
שוה . ואז נמצא דלמא אתי לאתויי ודאי

חצי פרוטה שאינו מעורב נאכל בלא 
   חילול:

   . נחושת:וניתי שתי פרוטות
. ויחלל עליהן מעשר שוה פרוטה ומחצה

ונחלליה להאי מעורב על היאך חצי פרוטה 
   יתירא דהויא ליה כדחזקיה:

   . מעשר:מי סברת שוה פרוטה ומחצה
. בקדושה דנמצי היאך תפסה שתי פרוטות

   נתפסו:לאיצטרופי בהדייהו שכבר 
   . מן המעשר:פרוטה תפסה שוה פרוטה

   . הנותר במעשר:חצי פרוטה
. לפרוטה שניה וא''ת המעורב בו לא תפסה

יצטרף להשלים הדר הוה ליה דאורייתא 
ודרבנן ואם באת לומר דחזקיה נמי היכי 
משכחת שיש עודף על ידי מי נתפס 
משכחת ליה במחלל מעשר בסלע שלם או 

לא היה המעשר בשקל או באיסר שאפי' 
   שווה אלא שלש פרוטות נתפס כל האיסר:

. ויחלל עליו מעשר וניתי איסר שלם
   בפחות מדמיו:

. גזירה דלמא אתי לאתויי ב' פרוטות
ומעשר בפרוטה ומחצה ונמצא שוה חצי 
פרוטה נאכל בלא חלול הלכך טוב לו 

    שיבטל ברוב:
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        בבבב- - - - נג, אנג, אנג, אנג, א .37
ַלִים ְוָיָצא" ְכָנס ִלירּוׁשָ ּנִ   ."ְוׁשֶ
  

אי     ?ְוַאּמַ
יֵליּה!    ְוִליֲהַדר ּוְנַעּיְ

  
ְטָמאּבְ  ּנִ    .ׁשֶ
  

   !ְוִנְפְרֵקיּה 
י ֶאְלָעָזר: ּדְ  ִין לְ "ָאַמר ַרּבִ ּפֹוִדין אֹותוֹ ִמּנַ ְטָמא, ׁשֶ ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ     ,ַמֲעׂשֵ

ַלִים   נג,ב ירּוׁשָ    ?ֲאִפיּלּו ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ ֵאתוֹ ׁשֶ י לֹא תּוַכל ׂשְ ""ּכִ

107
  . כה) -(דברים יד, כד 

ֵאת"ְוֵאין  א ֲאִכיָלה,  "ׂשְ   ֶאּלָ
ֱאַמר:  ּנֶ ָניו"ׁשֶ את ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ָ ׂשּ 108"ַוּיִ

   !(בראשית מג, לד) 
  

א, ִני.  ֶאלָּ ר ׁשֵ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ ָלקּוַח ּבְ   ּבְ
  

ר ַנִמי ִליְפְרֵקיּה,  ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ   ָלקּוַח ּבְ
ְתַנן    :ּדִ

ֶדה" ְטָמא ִיּפָ ּנִ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ ֶכֶסף ַמֲעׂשֵ קּוַח ּבְ   ! "ַהּלָ
  

י ְיהּוָדה  ַרּבִ ֵבר :ָאַמרּדְ ּכְ   .ִיּקָ
  

י ְיהּוָדה,    ִאי ַרּבִ
   !א ָיָצא ַנִמי? ֲאִפיּלּו לֹ "ָיָצא"ַמאי ִאיְרָיא 

  
ָטהֹור,  א, ְלעֹוָלם ּבְ   ֶאלָּ

  פּול ְמִחיצֹות. נָ ּדְ  "ָיָצא"ּוַמאי 
  

  : ָרָבאְוָהָאַמר 
אֹוַרְייָתא,    ְמִחיָצה ֶלֱאכֹול ּדְ

ַנן,  -ְמִחיצֹות ִלְקלֹוט  ַרּבָ   ּדְ
י ִאיְתְנהּו ְמִחיצֹות.  ַנן ּכִ ְזרּו ַרּבָ   ְוִכי ּגָ

י ֵליְתְנהּו ִלְמִחיצֹות  ַנן! לֹ  - ּכִ ְזרּו ַרּבָ   א ּגָ
  

ין ֵליְתְנהּו ִלְמִחיצֹות ין ִאיְתְנהּו ִלְמִחיצֹות, ּבֵ ַנן, ּבֵ לּוג ַרּבָ    .לֹא ּפְ
  
  

ר ְיהּוָדה תָאַמר  ַרב הּוָנא ּבַ ׁשֶ   : ַרב ׁשֵ
  ֲחָדא ָקָתֵני: 

ַלִים ְוָיָצא.  ְכָנס ִלירּוׁשָ ּנִ רּוָטה ׁשֶ ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ   ַמֲעׂשֵ
   

איַא  יֵליּה ְוֵניְכֵליּה!  ?ּמַ   ְוִניֲהַדר ּוְנַעּיְ
  
  פּול ְמִחיצֹות. נָ ּדְ 
  

   !ְוִנְפְרֵקיּה 
אֹוַרְייָתא,  -ְמִחיָצה ֶלֱאכֹול   : ָרָבאָהָאַמר    ּדְ

ַנן,  - ְמִחיָצה ִלְקלֹוט  ַרּבָ   ּדְ
ַנן  ְזרּו ַרּבָ י ִאיְתְנהּו ִלְמִחיצֹות;  - ְוִכי ּגָ   ּכִ

י ֵליְתְנהּו ִלְמִחי ַנן - צֹות ּכִ ְזרּו ַרּבָ    !לֹא ּגָ
  

                                                           

ר ִיְבַחר ה כדכדכדכד 107 קֹום ֲאׁשֶ ָך ַהּמָ י ִיְרַחק ִמּמְ ֵאתֹו ּכִ י לֹא תּוַכל ׂשְ ֶרְך ּכִ ָך ַהּדֶ ה ִמּמְ י ְיָבֶרְכָך ה 'ְוִכי ִיְרּבֶ ם ּכִ מֹו ׁשָ ֶס  כהכהכהכה. ֱאלֶֹהיךָ  'ֱאלֶֹהיָך ָלׂשּום ׁשְ ּכָ ה ּבַ ף ְוָנַתתָּ
ר ִיְבַחר ה קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ְוַצְרתָּ ַהּכֶ

ׁשְ  108 ּתּו ַוּיִ ׁשְ ם ָחֵמׁש ָידֹות ַוּיִ ּלָ אֹת ּכֻ ׂשְ ְנָיִמן ִמּמַ ַאת ּבִ ֶרב ַמׂשְ ָניו ֲאֵלֶהם ַותֵּ אֹת ֵמֵאת ּפָ א ַמׂשְ ָ ׂשּ רּו ִעּמוֹ ַוּיִ   ּכְ

  רש"י
. עם תערובתו וליעייליה

   ויאכלנו בירושלים:
. קס''ד ביש בו שוה פרקיהוני

  פרוטה נמי קאמר:
. שאין מעשר ואפי' בירושלים

טהור נפדה שם דכתיב (דברים 
יד) כי ירחק ממך [וגו'] ונתת 

   בכסף ולא כשהיה בירושלים:
. מעשר זה ולא הוא עצמו בלקוח

היה מעשר אלא צרכי סעודה 
   שלקח בירושלים בכסף מעשר:

. דקא סבר לא אלים יקבר
   ונו:למיתפס פדי

. בין מעשר אלא לעולם בטהור
בין לקוח ודקאמר נעייליה 

   וניכליה:
. נמי דקאמר דנפול מאי יצא

מחיצות חומת ירושלים ושוב 
אין מעשר נאכל שם עד שיעמדו 
מחיצות דבעינן לפני ה' תאכלנו 
(שם יב) ובפדייה נמי לא 
דקלטוהו מחיצות מלפדותו עוד 

   משנכנס לתוכו:
ות (דף . במסכת מכוהאמר רבא

   כ.):
מחיצה לאכול דאורייתא 

. מחיצה מחיצה לקלוט דרבנן
שנאמרה בתורה לא הוזכרה 
אלא לאכול בתוכה ושאמרו 
במשנה מחיצות קולטות אותם 
מלפדות עוד אם יצא דרבנן 

   היא:
. לאו רבא וכי גזור רבנן כו'

קאמר לה אלא המקשה קאמר 
מדאמר רבא קליטת מחיצות 
מדרבנן בעלמא היא והשתא 
דנפול מחיצות ליתא לההיא 
גזירה דכי גזור רבנן היכא 
דאיתנהו וזה הוציא את המעשר 
לחוץ אבל כי ליתנהו לא גזור 

   הלכך ניפרקיה ואמאי בטלי:
. בין יוצא ומשני לא פלוג רבנן

מתוכן לנפלו דקליטת מחיצות 
גזרו בסתם בין איתנהו בין 

    ליתנהו:
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ַנן.  לּוג ַרּבָ   לֹא ּפְ
  

רּוָטה"ַמאי ִאיְרָיא  ,ִאי ָהִכי ֶוה ּפְ   ? ֲאִפיּלּו ֵיׁש ּבֹו ַנִמי! "ֵאין ּבֹו ׁשָ
  

ֲעָיא   " ָקָאַמר: "לֹא ִמיּבָ
ָקְלָטן ֵליּה ְמִחיצֹות ֲעָיא ֵיׁש ּבֹו ּדְ    ,לֹא ִמיּבָ

  ּו ֵליּה ְמִחיצֹות, ֲאָבל ֵאין ּבֹו, ֵאיָמא לֹא ָקְלט
ַמע ָלן.     ָקא ַמׁשְ

   
  
  

  רש"י
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        נג, בנג, בנג, בנג, ב .38
ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אֹ " רוֹ "ִאם ּגָ ַעׂשְ 109"ל ִיְגַאל ִאיׁש ִמּמַ
   ,(ויקרא כז, לא) 

רֹו" ַעׂשְ רֹו.  - "ִמּמַ ל ַמַעׂשְ   ְולֹא ּכָ

נִ ט ָר ּפְ  ר ׁשֵ רּוָטהְלַמֲעׂשֵ ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ   . "י ׁשֶ
  

ַמר    :ִאיּתְ
  ר: ָאַמ  ַרב ַאִמי

רּוָטה.  ֶוה ּפְ   ֵאין ּבֹו ׁשָ
  ָאַמר:  ַרב ַאִסי

חּוְמׁשֹו.    ֵאין ּבְ
  

י יֹוָחָנן   ָאַמר:  ַרּבִ
  ֵאין ּבֹו. 

  
ן ָלִקיׁש  ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   ָאַמר:  ַרּבִ

חּוְמׁשֹו.    ֵאין ּבְ
  

  ֵמיִתיֵבי: 
ּיֹ" ּיֹו ׁשֶ רּוָטה ּדַ ֶוה ּפְ ֵאין ּבֹו ׁשָ ִני ׁשֶ ר ׁשֵ    :אַמרַמֲעׂשֵ

ל ַעל ָמעֹות ִראׁשֹונֹות""הּוא וְ    . חּוְמׁשֹו ְמחּוּלָ
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ ּיֹו",  :ּבִ ָקָתֵני "ּדַ חּוְמׁשֹו ַהְיינּו ּדְ   ֵאין ּבְ

א  יּה ֵליּכָ ְבחּוְמׁשֵ יָון ּדִ יּה, ּכֵ ְבִדיֵדיּה ִאית ּבֵ ב ּדִ ַאף ַעל ּגַ יר.  - ּדְ ּפִ   ׁשַ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ יֹו" ַמאי - "ֵאין ּבֹו"  :ֶאלָּ   ?! "ּדַ

  
ָיא     !ַקׁשְ

   
  
  

                                                           

אֹל ִיְגַאל  109 יתֹו יֵֹסף ָעָליוְוִאם ּגָ רֹו ֲחִמׁשִ ַעׂשְ   ִאיׁש ִמּמַ

  רש"י
. הא רב הונא ברבי יהודה אמר

דאותבת לחזקיה מרישא דקתני 
באיזה מעשר אמרו שאין בו 
שוה פרוטה וקשיא לך ליעבד 

   כדחזקיה לא קשיא:
חדא קתני אין בו שוה פרוטה 

. שנכנס לירושלים ויצא
דקליטת מחיצות מעכבת 
מלחללו עוד על מעות 

   הראשונות:
. וניהדר ונעייליה וניכליה

   בירושלים עם תערובתו:
ו יצא . והיינדנפול מחיצות

   דקתני:
. נמי אפי' יש בו שוה פרוטה

לאו בר אכילה ולאו בר חילול 
הוא ואמאי תני באיזה מעשר 
   אמרו בשאין בו שוה פרוטה כו':

. דכיון דבר לא מבעיא יש בו
פדייה הוא חיילא עליו קליטת 
מחיצות דרבנן ולא מיפרוק תו 
אבל אין בו אימא בכה''ג לא 
לגזור רבנן קליטת מחיצות 

יה דמילתא דלא שכיח היא לפדי
לחללו על מעות הראשונות 

   וניעבד ליה כדחזקיה קמ''ל:
. פרט לשאין בו שוה פרוטה

שאינו בכלל גאולה ולימדך 
   שאינה תופסת פרוטה:

רב אמי אמר אין בו שוה 
. שנינו אבל אם יש בו פרוטה

שוה פרוטה בר גאולה הוא 
  ותופס פדיונו:

ורב אסי אמר אין בחומשו שוה 
. שנינו דלאו בר גאולה טהפרו

הוא עד שיהא בו שוה ארבע 
פרוטות כדי שיהא ראוי 
לתוספת חומש דכתיב בהאי 

   קרא:
. כדחזקיה ולא דיו שיאמר כו'

אמרינן ימתין עד שיעלנו 
לירושלים או ימתין עד שיצרפנו 
עם אחר דכיון דבחומשיה ליכא 

   [פרוטה]. לא קחשיב ודיו בכך:
. מאי ואלא למ''ד אין בו מאי די

רבותיה דאצטריך למתני דיו 
  ליתני אומר הוא וחומשו כו':
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        נד, אנד, אנד, אנד, א    ––––נג, ב נג, ב נג, ב נג, ב  .39
ֲעָיא ְלהּו:    ִאיּבַ

ַבר?  א ִמּלְ ָגיו, אֹו חּוְמׁשָ א ִמּלְ   חּוְמׁשָ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ִרים, " ֶעׂשְ ָעִלים אֹוְמִרים ּבְ   ַהּבְ
ִרים ֶעׂשְ ּמֹוִסיִפים ח  - ְוָכל ָאָדם ּבְ ֵני ׁשֶ ָעִלים קֹוְדִמין ִמּפְ   ֹוֶמׁש. ַהּבְ

ִרים ְוֶאָחד.   ֶעׂשְ   ָאַמר ֶאָחד: ֲהֵרי ָעַלי ּבְ
ׁש.    נד,א ִרים ְוׁשֵ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ

ַנִים  ִרים ּוׁשְ ַבע.  -ֶעׂשְ ִרים ְוׁשֶ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ
לֹׁש  ִרים ְוׁשָ מֹוֶנה.  - ֶעׂשְ ִרים ּוׁשְ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ

ִרים ְוַא  ֶעׂשְ ע ּבְ ע.  -ְרּבַ ִרים ְוֵתׁשַ ָעִלים נֹוְתִנין ֶעׂשְ   ַהּבְ
ִרים ְוָחֵמׁש  ים.  -ֶעׂשְ לׁשִ ָעִלים נֹוְתִנין ׁשְ   ַהּבְ

ֵאין מֹוִסיִפין חֹוֶמׁש ַעל ִעיּלּוי  ל ֶזהְלִפי ׁשֶ    .(ערכין כז.) "ׁשֶ
ּה  ַמע ִמיּנָ ַבר.  :ׁשְ א ִמּלְ   חּוְמׁשָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ֵאי ַתּנָ    :ּכְ

תֹו ָעָליו""ְויָ " 110ַסף ֲחִמׁשִ
   – (ויקרא כז, כז) 

ה,  ָ ֵהא הּוא ְוחּוְמׁשֹו ֲחִמׁשּ ּיְ   ׁשֶ
ְבֵרי  הּדִ ּיָ י יאׁשִ   . ַרּבִ

י יֹוָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

יתֹו" ל ֶקֶרן - "ֲחִמיׁשִ   .  "חּוְמׁשֹו ׁשֶ

                                                           

ךָ  110 ֶעְרּכֶ ר ּבְ ֵאל ְוִנְמּכַ תֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיּגָ ָך ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ   ְוִאם ּבַ

  רש"י
. על שוה עשרים חומשא מלגיו

זוז מוסיף ארבע שהן חומשו של 
   קרן:

. על ארבעה או חומשא מלבר
רבעי' מוסיף החמישית מן החוץ 
דהוו להו לעשרים זוז חמשא 

   זוזי:
. גבי הבעלים אומרים בעשרים
נן לה מקדיש ופודה הקדשו ת

במסכת ערכין (דף כז.): מפני 
שמוסיפין חומש ועשרים שלהן 
הוו כ''ה דאילו שאר כל אדם לא 

  יוסיף חומש:
. על כרחן עשרים הבעלים נותנין

ושש שאי אפשר לתת לזה באחד 
ועשרים שנמצא הקדש נפסד 
בחמשה סלעים ולבעלים נמי לא 
פחתינן מן הקרן ששמאה איש 
אחר הלכך נותנין כ''א לקרן 
וחמשה לתוספת חומש ועל 
עילויו של זה שהעלה בדמיו 
סלע אין מוסיף חומש אלא על 

   קרן ששמאה הוא:
עשרים וחמש הבעלים נותנין 

. והתם (ערכין ד' כז:) שלשים
פריך ונימא לגיזבר אתא גברא 
בחריקאי הרי בא אחר תחתינו 
שחפץ ליתן כמה שעולה קרן 
וחומש שאמרתי ואין הקדש 

את זה לתת נפסד ולמה נכוף 
שלשים וסיום המשנה אמר 
אחד הרי הוא שלי בעשרים 

   ושש. אומר הגעתיך:
. מדקתני ש''מ חומשא מלבר

חומש על עשרים סלעים חמש 
   סלעים. הרי חומש מן החוץ:

. היינו הוא וחומשו חמשה
חומש מלבר שהוא רביע של 

   קרן:
. אכילה חוץ לחומה חומש מעכב

    עד שיתן החומש:
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        נד, אנד, אנד, אנד, א .40
ֲעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ

ב?  ב, אֹו ֵאינֹו ְמַעּכֵ   חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ
  

ָעה,  יּה מֹוִסיף חֹוֶמׁש, ַאְרּבָ ַנְפׁשֵ ֵריק, ְוַאּכְ ָעה ּפָ ַאְרּבָ   ּבְ
ב,  :ַאְלָמא   חֹוֶמׁש לֹא ְמַעּכֵ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ָעה,  ֵריקַאְרּבָ ה ּפָ ָ ֲחִמׁשּ ב. , וְ ּבַ   חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ

  
  : ָרִביָנאָאַמר 

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַמאי"    :ַהּדְ

  ֵאין לֹו חֹוֶמׁש, 
יעּור   . "ְוֵאין לֹו ּבִ

  ֵיׁש לֹו.  -ן ָהא ֶקֶר 
  

  ַמאי ַטְעָמא? 
  

ְדאֹוַרְייָתא ּדִ ֶקֶרן  ב ּבִ ַנן.  -ְמַעּכֵ ְדַרּבָ   ִאיָתא ּבִ
ב  ָלא ְמַעּכֵ ַנן.  -אֹוַרְייָתא ְד ּבִ חֹוֶמׁש ּדְ ְדַרּבָ   ֵליָתא ּבִ

  
ֵאי?  ַתּנָ   ֵליָמא ּכְ

  
ֶרן, ְולֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש, "   ָנַתן ֶאת ַהּקֶ

י ֱאִליֶעֶזר   אַכל. יֹאֹוֵמר:  ַרּבִ
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   אַכל. אֹוֵמר: לֹא יֹ ַרּבִ

יָאַמר    : ַרּבִ
ת,  ּבָ ַ ׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ְבֵרי ַרּבִ   ִנְרִאין ּדִ

ַע ּבַ  י ְיהֹוׁשֻ   . "חֹולְוִדְבֵרי ַרּבִ
ת"ָאַמר ּדְ ִמ  ּבָ ַ ׁשּ י ֱאִליֶעֶזר ּבַ ְבֵרי ַרּבִ חֹול.  ,"ִנְרִאין ּדִ ְפִליִגי ֲאִפיּלּו ּבַ ָלל ּדִ   ִמּכְ
ָאַמר ִמ  חֹול"ּדְ ַע ּבַ י ְיהֹוׁשֻ ְבֵרי ַרּבִ ת. "ִנְרִאין ּדִ ּבָ ַ ׁשּ ְפִליִגי ֲאִפיּלּו ּבַ ָלל ּדִ   , ִמּכְ

ָהא ְסָבָרא  ב, ּדְ : ָקִמיְפְלֵגיַמאי ָלאו ּבְ י ֱאִליֶעֶזר ָסַבר: חֹוֶמׁש לֹא ְמַעּכֵ   ַרּבִ
ַע ָסַבר י ְיהֹוׁשֻ ב.  :ְוַרּבִ   חֹוֶמׁש ְמַעּכֵ

  
אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
  לֹא, 

ב.  י ָעְלָמא חֹוֶמׁש לֹא ְמַעּכֵ כּוּלֵ   ּדְ
יעּוָתא ּבְ ְוָהָכא  יַנן ִלְפׁשִ   . ָקִמיְפְלֵגיָחְייׁשִ

יעּוָתא.  :ָמר ָסַבר יַנן ִלְפׁשִ   ָחְייׁשִ
יעּוָתא :ּוָמר ָסַבר יַנן ִלְפׁשִ    .ָלא ָחְייׁשִ

  
  

  רש"י
. מאיליו אינו בכלל אכנפשיה

הפדיון שארבעה הזוזים פדו 
   מעשר שהוא כנגדם:

. או דלמא ארבעה בחמשה פריק
כך הוא גזירת הכתוב שהחומש 
מן הפדיון הוא ואין שוה ארבעה 

   נפדין בפחות מחמשה:
. מעשר שני של דמאי הדמאי

שחייבו חכמים להפריש הלוקח 
   מעם הארץ:
   . אם פודהו בעליו:אין לו חומש

. בשנה שלישית ין לו ביעורוא
שנצטוו ישראל לבער כל 
מעשרותיהם מן הבית ולתת 
למי שהם רוצים כדכתיב 
(דברים יד) מקצה שלש שנים 

   וגו':
. דכל זמן שלא הא קרן יש לו

   פדאו אסור לאוכלו חוץ לחומה:
   . אין לו חומש ויש לו קרן:מ''ט

. במעשר דמעכב מדאורייתא
   דאורייתא:

במעשר דמאי . איתיה בדרבנן
   דרבנן:
. מפני כבוד שבת לא יעכב בשבת

   מלאכול בשביל חומש:
מדקאמר רבי נראין דברי ר' 

. אבל בחול אינו אליעזר בשבת
   רואה את דבריו:

. אמר מכלל דאיהו אפילו בחול
   יאכל ובמעשר ודאי קאמר:

. שיהא דכ''ע חומש לא מעכב
האוכלו לוקה עליו משום לא 

   ם יב):תוכל לאכול בשעריך (ש
. הא והכא בחוששין לפשיעותא

דקאמר רבי יהושע לא יאכל 
מדרבנן קאמר שמא יפשע 
ויתיאש ולא יתן חומש עוד. 
הואיל וגזברין תובעין אותו. את 
החומש וליכא למיחש 

    לפשיעותא:
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        נד, אנד, אנד, אנד, א .41
ֶרן, ְולֹא ָנַתן ֶאת ַהחֹוֶמׁש, "[   ָנַתן ֶאת ַהּקֶ

  אֹוֵמר: יֹאַכל.  י ֱאִליֶעֶזרַרּבִ 
ַע  י ְיהֹוׁשֻ   ]."אֹוֵמר: לֹא יֹאַכל ַרּבִ

  
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ל. ַהּכֹ  ִחיּלֵ ׁש, ׁשֶ ֶהְקּדֵ   ל מֹוִדים ּבְ
ּוק.  ׁשּ ִרין ּתֹוְבִעין אֹותֹו ּבַ   הֹוִאיל ְוִגְזּבָ

  
ׁש לֹא ְב וּ  ִליֵגיֶהְקּדֵ    !?ּפְ

   :ְוָהַתְנָיא
ֶרן,"   ְולֹא ָנַתן לֹו ֶאת ַהחֹוֶמׁש,  ָנַתן ֶאת ַהּקֶ

י ֱאִליֶעֶזר   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ל,    ִחיּלֵ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ל.    לֹא ִחיּלֵ

יָאַמר    : ַרּבִ
ׁש,  ֶהְקּדֵ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ְבֵרי ַרּבִ   ִנְרִאין ּדִ

ר ַמֲעׂשֵ   . "ְוִדְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ
ָאַמר י ֱאִליֶעֶזר  :ִמּדְ ְבֵרי ַרּבִ ׁש""ִנְרִאין ּדִ ֶהְקּדֵ ר.  ּבְ ַמֲעׂשֵ ָפֵליג ֲאִפיּלּו ּבְ ָלל ּדְ   ִמּכְ

ָקָאַמר ר" :ִמּדְ ַמֲעׂשֵ ְבֵרי ֲחָכִמים ּבְ ִאיְנהּו  "ִנְרִאין ּדִ ָלל ּדְ ִליֵגיִמּכְ ׁש  ּפְ ֶהְקּדֵ   ! ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ַמר ַמר, ָהִכי ִאתְּ א ִאי ִאּתְ    :ֶאלָּ
י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ

ּבָ ַהּכֹ  ַ ׁשּ ל. ל מֹוִדים ּבַ ִחיּלֵ ׁש ׁשֶ ֶהְקּדֵ   ת ּבְ
ְכִתיב –ֲחָדא  ת עֹ  :ּדִ ּבָ ַ 111ֶנג""ְוָקָראָת ַלׁשּ

  . (ישעיה נח, יג) 
ּוק.   ׁשּ ִרין ּתֹוְבִעין אֹותֹו ּבַ   ְועֹוד, הֹוִאיל ְוִגְזּבָ

   
  
  
  

                                                           

ת  111 ּבָ ַ י ְוָקָראָת ַלׁשּ יֹום ָקְדׁשִ ת ַרְגֶלָך ֲעׂשֹות ֲחָפֶציָך ּבְ ּבָ ַ יב ִמׁשּ ׁשִ ָבר 'עֶֹנג ִלְקדֹוׁש הִאם תָּ ר ּדָ צֹוא ֶחְפְצָך ְוַדּבֵ ָרֶכיָך ִמּמְ ְדּתֹו ֵמֲעׂשֹות ּדְ ד ְוִכּבַ   ְמֻכּבָ

  רש"י
נראין דברי רבי אליעזר 

. הואיל וגזברין תובעין בהקדש
  אותו:
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        בבבב- - - - נד, אנד, אנד, אנד, א .42
ר ַחָמאָאַמר    : ָרִמי ּבַ

ְרַקע,  :ֲהֵרי ָאְמרוּ  ל ַעל ַהּקַ ׁש ֵאינֹו ִמְתַחּלֵ   ֶהְקּדֵ
ֶסף ְוָקם לֹו" :ַרֲחָמָנא ָאַמרּדְ  112"ְוָנַתן ַהכֶּ

  . )וטויקרא כז,  על פי( 
ְרַקע?  ל ַעל ַהּקַ ְתַחּלֵ ּיִ   חּוְמׁשֹו ַמהּו ׁשֶ

  
ין.  א ִמן ַהחּוּלִ ֶמת ֶאּלָ ּלֶ ּתַ רּוָמה ֵאיָנּה ִמׁשְ   ּתְ

ַרֲחָמָנא ָאַמר:  113ֶדש"ֵהן ֶאת ַהּקֹ ְוָנַתן ַלּכֹ "ּדְ
ָבר ָה  - (ויקרא כב, יד)    . ֶדׁש ָראּוי ִלְהיֹות קֹ ּדָ

ין?  ּלא ִמן ַהחּוּלִ ם ׁשֶ ּלֵ ּתַ ׁשְ ּיִ ּה ַמהּו ׁשֶ   חּוְמׁשָ
  

ל ַעל ָהֲאִסימֹון,  ר ֵאין ִמְתַחּלֵ   ַמֲעׂשֵ
ַרֲחָמָנא ָאַמר ָיְדָך" :ּדְ ֶסף ּבְ 114"ְוַצְרּתָ ַהכֶּ

ׁש ָעָליו צּוָרה.  -  (דברים יד, כה)  ּיֵ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   ְלַרּבֹות ּכָ
ל ַעל ָהֲאִסימֹון? חּוְמׁשֹו ַמה ְתַחּלֵ ּיִ   ּו ׁשֶ

  
יּה  ָתא ּוְמָטא ְלַקּמֵ ל ִמּלְ ְלּגַ   . ָרָבאּדְ ִאְתּגַ

מֹותֹו.  -  "ָעָליו" :ָאַמר ְלהּו: ָאַמר ְקָרא   ְלַרּבֹות חּוְמׁשֹו ּכְ
  

  : ָרִביָנאָאַמר 
ֵניָנא    :ַאף ֲאַנן ַנִמי ּתָ

רּוָמה ְולֹא ֲאָכָלּה " ם תַּ  -ַהּגֹוֵנב תְּ ּלֵ ֵמי ְתרּוָמה, ְמׁשַ   ְשלּוֵמי ֵכֶפל ּדְ
ֵני ְקָרִנים וְ  -ֲאָכָלּה  ם ׁשְ ּלֵ   חֹוֶמׁש. ְמׁשַ

ין,  -ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש    ִמן ַהחּוּלִ
ֶרן  ֵמי ְתרּוָמה -ְוַהּקֶ   .  (תרומות ו, ד) "ּדְ

ּה    נד,ב ַמע ִמיּנָ מֹותֹו.  :ׁשְ   חּוְמׁשֹו ּכְ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
  
  

                                                           

ָך ָעָליו ְוָהָיה לוֹ  112 ֶסף ֶעְרכְּ ית ּכֶ יתֹו ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ   ְוִאם ַהּמַ
יתֹו  113 ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ י יֹאַכל קֶֹדׁש ּבִ   ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוִאיׁש ּכִ
ר ִיְבַחר ה 114 קֹום ֲאׁשֶ ָיְדָך ְוָהַלְכתָּ ֶאל ַהּמָ ֶסף ּבְ ֶסף ְוַצְרתָּ ַהּכֶ ּכָ ה ּבַ   ֱאלֶֹהיָך ּבוֹ  'ְוָנַתתָּ

  רש"י
. במסכת בכורות הרי אמרו

   בפרק בתרא (ד' נא.):
. ואם המקדיש יגאל ונתן הכסף

וגומר ויסף חמישית כסף ערכך 
   עליו והיה לו:

   . זר האוכלה בשוגג:תרומה
. מעות אלא אינה משתלמת

פירות חולין שהתשלומין נעשין 
תרומה כדכתיב בו את הקודש 
מה שהוא נותן לו נעשה קודש 

   אלמא מידי דחזי להכי בעינן:
. מעות או ןשלא מן החולי
   בגדים שוה כסף:

. בכולהו חומשין כתיב עליו
   יוסף עליו:
   . דהיא חוזרת בעין:ולא אכלה

. של קנס גניבה משלם את הכפל
   במעות:

. כמה שהיא שוה דמי תרומה
לימכר בשוק ודמיה פחותין 
מדמי חולין שאינה ראויה אלא 
לכהנים ואינה ראויה בימי 
טומאתו ואם מטמאה אסורה 

לפיכך דמיה מועטים באכילה 
   והיינו דקאמר דמי תרומה:

. בשוגג דלא ידע שהיא אכלה
   תרומה:

. אחד לקרן ואחד שני קרנין
   לכפל וחומש בשביל אכילתה:

   . פירות מתוקנין:מן החולין
. השני שהוא בא מחמת והקרן

כפל של קנס גניבה משלם נמי 
דמי תרומה כלומר מעות כמו 

    שנמכרת תרומה בשוק:

. דמשתלם משו כמותוש''מ חו
  פירות ולא מעות:
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        נד, בנד, בנד, בנד, ב .43
  : ָרָבאָאַמר 

ִתיבַגּבֵ  ֶזל ּכְ ָתיו יֹ " :י ּגֵ   . כד)-(ויקרא ה, כג 115ֵסף ָעָליו"ַוֲחִמׁשִ
  ּוְתַנן: 

ֶרן, " ע לֹו ַע ָנַתן לֹו ֶאת ַהּקֶ ּבַ   ֲהֵרי ֶזה מֹוִסיף חֹוֶמׁש ַעל חֹוֶמׁש.  -  ל ַהחֹוֶמׁש ְוִנׁשְ
רּוָטה ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ ֶרן ּפָ ְתַמֵעט ַהּקֶ ּיִ   . (בבא קמא קג.) "ַעד ׁשֶ

  
י ּתְ  ִתיבַגּבֵ י יֹ  :רּוָמה ּכְ יתֹו ָעָליו"אַכל קֹ "ִאיׁש ּכִ ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ׁשְ 116ֶדׁש ּבִ

  . (ויקרא כב, יד) 
   :ּוְתַנן

ׁשֹוֵגג " רּוָמה ּבְ ם ֶקֶרן ְוחֹוֶמׁש  -ָהאֹוֵכל תְּ ּלֵ    .ְמׁשַ
   ,ֶאָחד ָהאֹוֵכל

ֹוֶתה    ,ְוֶאָחד ַהׁשּ
ְך,    ְוֶאָחד ַהסָּ

רּוָמה ְטהֹוָרה,    ֶאָחד תְּ
רּוָמה ְטֵמָאהוְ  א  - ֶאָחד תְּ חּוְמׁשָ א ּדְ ּה ְוחּוְמׁשָ ם חּוְמׁשָ ּלֵ   . (תרומות ו, א) "ְמׁשַ
  

ִתיב,  ב ּכְ ר לֹא ִמְכּתַ י ַמֲעׂשֵ ּבֵ   ְוִאיּלּו ּגַ
ָנא    ,ְולֹא ִמיְתָנא ּתְ

ֲעָיא ָלן.  עּוֵיי ִאיּבַ   ְולֹא ִאיּבַ
  

ִתיב:  ׁש ּכְ י ֶהְקּדֵ   ַגּבֵ
יׁש ִיְגַא  ְקּדִ ךָ "ְוִאם ַהּמַ ֶסף ֶעְרּכְ ית כֶּ יתֹו, ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ 117"ל ֶאת ּבֵ

  . (ויקרא כז, טו) 
ׁשֹו " :ּוְתַנן   . (בבא מציעא נה:) "מֹוִסיף חֹוֶמׁש  - ַהּפֹוֶדה ֶאת ֶהְקּדֵ

א  ַנן,  -חּוְמׁשָ   ּתְ
א  חּוְמׁשָ א ּדְ ַנן.  -חּוְמׁשָ   לֹא ּתְ

   ?ַמאי
  

ִתיב רּוָמה ּכְ י ּתְ ּבֵ   , "ְוָיַסף" :ּגַ
ּבֵ  ִתיבי קֹ ּגַ   , "ְוָיַסף" :ֶדׁש ַנִמי ָהא ּכְ

ְלָמא ִתיב :אֹו ּדִ רּוָמה ּכְ י ּתְ ּבֵ   , "ְוָיַסף" :ּגַ
ַקְלּתְ ֵליּה  ֵדית ֵליּה ַעל "ְוָיַסף"לוי"ו ּדִ ִאי ׁשָ יתֹו", ְוׁשָ יָתיו", ֲהָוה ֵליּה "ֲחִמׁשִ    ."ֲחִמיׁשִ

ִתיב ׁש ּכְ י ֶהְקּדֵ ּבֵ ית" :ּגַ     . "ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ
ַקְלּתְ ֵליּה  ַאף ַעל ִכי ׁשָ ב ּדְ ית, ּדִ ָוי"ו לְ ּגַ ֵדית ֵליּה ַעל ֲחִמיׁשִ   "ְוָיַסף", ְוׁשָ

תֹו"סֹוף סֹוף ֲהָוה ֵליּה     ."ֲחִמׁשִ
  

ִני.  ׁש ׁשֵ ֲהָוה ֵליּה ֶהְקּדֵ   ְוֵתיּפֹוק ֵליּה: ּדַ
ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ

ׁש ִראׁשֹון    מֹוִסיף חֹוֶמׁש,  -ֶהְקּדֵ
ִני  ַעל ׁש ׁשֵ   ֵאין מֹוִסיף חֹוֶמׁש!  -ֶהְקּדֵ

  
יָאַמר ֵליּה  ּפִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ּפַ
  : ָרָבאָהִכי ָאַמר 

ֵמי.  ׁש ּדָ ת ֶהְקּדֵ ְתִחיּלַ   חֹוֶמׁש ּכִ
  

  ַמאי ֲהָוה ֲעָלּה? 
  

ֵמיּה  ַרב ַטְביּוֵמיָאַמר  ְ   : ֵייּבַ ַא ּדְ ִמׁשּ
ֶסף ֶעְרכְּ  :ָאַמר ְקָרא ית ּכֶ   ,(ויקרא כז, טו) ָך""ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ

יׁש חּוְמׁשֹו ְלֶכֶסף ֶעְרּכֹו.     ַמּקִ
ֶסף ֶעְרּכוֹ     ,מֹוִסיף חֹוֶמׁש  - ַמה ּכֶ

ֶסף חּוְמׁשֹו    ַנִמי מֹוִסיף חֹוֶמׁש.  -ַאף ּכֶ

                                                           

ק אוֹ  כגכגכגכג 115 ר ָעׁשָ ק ֲאׁשֶ ָזל אֹו ֶאת ָהעֹׁשֶ ר ּגָ ֵזָלה ֲאׁשֶ יב ֶאת ַהּגְ ם ְוֵהׁשִ י ֶיֱחָטא ְוָאׁשֵ ר ָמָצא ְוָהָיה ּכִ ר ָהְפַקד ִאּתֹו אֹו ֶאת ָהֲאֵבָדה ֲאׁשֶ דֹון ֲאׁשֶ ּקָ אֹו   כדכדכדכד. ֶאת ַהּפִ
ֶנּנּו  ר הּוא לֹו ִיתְּ ָתיו יֵֹסף ָעָליו ַלֲאׁשֶ רֹאׁשֹו ַוֲחִמׁשִ ם אֹתֹו ּבְ ּלַ ֶקר ְוׁשִ ֶ ַבע ָעָליו ַלׁשּ ָ ר ִיׁשּ ָמתוֹ ִמּכֹל ֲאׁשֶ יֹום ַאׁשְ   ּבְ

י יֹאַכל קֶֹדׁש בִּ  116 יתֹו ָעָליו ְוָנַתן ַלּכֵֹהן ֶאת ַהּקֶֹדׁש ְוִאיׁש ּכִ ָגָגה ְוָיַסף ֲחִמׁשִ   ׁשְ
ָך ָעָליו ְוָהָיה לוֹ  117 ֶסף ֶעְרכְּ ית ּכֶ יתֹו ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ   ְוִאם ַהּמַ

  רש"י
. גבי אשם גזילות כתיב אם גזל גבי גזל כתיב

וכפר ונשבע לשקר חמישיתיו חמישיות 
   הרבה:

   . נמי זימנין דאיכא טובא:ותנן
. לאחר שנשבע והודה נתן לו את הקרן

ונתחייב קרן וחומש ונשבע לו על החומש 
שחזר וכפר את החומש ואמר נתתיו לך 

בע והודה הרי זה מוסיף חומש על חומש ונש
שכפר וכן אם חזר ונתן לו חומש ראשון 
שנשבע עליו וחזר וכפר ונשבע על חומש שני 
   והודה מוסיף חומש על חומש שני וכן לעולם:

. חומש שהוא מחוייב כבר עד שיתמעט הקרן
וחוזר וכופרו קרוי קרן עד שתהא כפירת 

   שבועתו בפחות משוה פרוטה:
   . אוכל תרומה בשוגג:מהגבי תרו

. דלא משמע אלא חד חומש כתיב חמישיתו
ואפ''ה תנן בה חומשא דחומשא כגון אם נתן 
קרן וחומש מן החולין כמשפטו ונעשו 
התשלומין תרומה וחזר ואכל אותו חומש 

   משלם אותו וחומשו:
. שמן של תרומה דסיכה כשתייה ואחד הסך

א] ושתייה כאכילה דאמרינן בפ' בתרא [דיומ
(דף עו.): שתייה כאכילה מואכלת לפני ה' וגו' 
וכתיב ביה תירושך וסיכה כשתייה דכתיב 
ותבא כמים בקרבו וכשמן בעצמותיו אבל אם 
ביערה על ידי דבר אחר אינו משלם חומש 
דאיש כי יאכל קדש כתיב פרט למזיק את 

   התרומה על ידי דבר שאינה אכילה:
ב ביה . גבי פדיון מעשר שני דכתיגבי מעשר

   נמי וחמישיתו יוסף עליו:
. משמעות דחמישיות לא מכתב כתיב ביה

   הרבה:
. חומשא דחומשא כגון ולא מיתנא תנא ביה

   אם חזר וחילל את החומש הראשון:
. אם מוסיף חומש על ולא איבעויי מיבעיא לן

חומש אם לא דפשיטא לן דלא מוסיף דלא 
אשכחן ביה רמז בקרא כדאשכחן בתרומה 

תא כדבעינן למימר קמן דבתרומה רמז פור
כתיב ויסף חמישיתו ולא כתיב יסף כדגבי 
מעשר ולשון ויסף משמע שתי תוספות יוסיף 

   וחוזר ויוסיף אבל יסף חדא משמע:
. הפודה את הקדשו כתיב ואם גבי הקדש

המקדיש יגאל ויסף חמישית כסף ערכך: הכי 
  גרסינן:

. ותנן הפודה את הקדשו מוסיף חומש
דפירקין הוא ולא גרסינן הנהנה מן ובמתני' 

ההקדש שוה פרוטה כו'. דההיא במעילה קא 
מיירי וגבי מעילה לא כתיב ויסף אלא יסף 
ולא כתיב חמישית אלא חמישיתו ואת אשר 

   חטא מן הקדש ישלם וגו':
. אם חזר וחילל את החומש מהו שיוסיף מאי

חומש מי אמרינן האי דגבי תרומה אע''ג דלא 
יו תנן בה חומש דחומשא כתיב חמישית

משום דכתיב ויסף דמשמע שתי תוספות אי 
טעמא משום משמעותא הוא הכא נמי כתיב 

   ויסף וחייב להוסיף:
. טעמא דתרומה לאו משום או דלמא

משמעותא הוא אלא משום דקיימא לן גורעין 
ומוסיפין ודורשין הלכך ויסף דגבי תרומה כי 

ישיתו שקלת לה ו' דויסף ותיקרי ביה יסף חמ
ושדי ליה בסוף חמישיתיו אתקרי חמישיתיו 
בשני ווין ונשתמע חמישיות הרבה אבל הכא 
גבי הקדש דלא כתיב אלא חמישית אע''ג 
דשקלת כו'. ואם תאמר נישדייה באמצע 
תיבה ונקרי חמישיות כסף ערכך לא אשכחן 
גורעין ומוסיפין להפסיק את התיבה אלא או 

יומא (דף בראשה או בסופה כדאמרינן בסדר 
   מח.): ולקח מדם הפר דם מהפר יקבלנו:

. מאי קמבעי' ליה לרבא תיפוק תיפוק ליה כו'
ליה דאם חזר וחילל את החומש הראשון אין 
מוסיף חומש דהוה ליה הקדש שני אפילו חזר 
וחילל קרן עצמו שהתפיס תחת הראשון אין 

   מוסיף חומש:
. ויליף לה מקרא וא''ר יהושע בן לוי כו'

   א:בשמעת
. שהרי מאיליו חומש כתחלת הקדש דמי

ניתוסף ולא נתפס תחת הראשון הלכך בעיין 
מטעם דהקדש שני לא תיפשוט ליה משום 

  הכי מספקא ליה:
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   :ּגּוָפא

ן ֵלִויָאַמר " ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   : ַרּבִ
ׁש ִראׁשֹון    מֹוִסיף חֹוֶמׁש,  -ַעל ֶהְקּדֵ

ִני ְוַע  ׁש ׁשֵ   . "ֵאין מֹוִסיף חֹוֶמׁש  - ל ֶהְקּדֵ
  

  : ָרָבאָאַמר 
ן ֵלִויּדְ ַמאי ַטְעָמא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ?ַרּבִ

  
יתוֹ  :ָאַמר ְקָרא יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ 118""ְוִאם ַהּמַ

  , (ויקרא כז, טו) 
יׁש " ְקּדִ יס.  -  "ַהּמַ ְתּפִ   ְולֹא ַהּמַ
  

יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ י ּדְ ּתָ   : ֶאְלָעָזרַרּבִ
ָך"" ֶעְרּכֶ ֵמָאה, ּוָפָדה ּבְ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ   , ), כז(ויקרא כז 119"ְוִאם ּבַ

ֵהָמה ְטֵמָאה ְמיּוֶחֶדתַמ  ׁש,   : ה ּבְ ָתּה ֶהְקּדֵ ִחיּלָ תְּ   ׁשֶ
ַמִים,  ָ ּה ַלׁשּ   ְוכּוּלָ

ּה,    ּומֹוֲעִלין ּבָ
ַמִים  :לַאף ּכֹ ָ ּה ַלׁשּ ׁש, ְוכּוּלָ ָתּה ֶהְקּדֵ ִחיּלָ תְּ ּה מ - ׁשֶ   . "ֹוֲעִלין ּבָ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר ֵליּה  א:  ַרּבִ ּנָ   ַלּתַ
ָלָמא:  ׁשְ ַמִים"ּבִ ָ ּה ַלׁשּ ים,  -  "ּכּוּלָ ים ַקּלִ   ְלַמעּוֵטי ָקָדׁשִ

הּו ְמִעיָלה.  ְייהּו ֵלית ּבְ ַגּוַ ָעִלים ּבְ ִאית ְלהּו ַלּבְ יָון ּדְ   ּכֵ
א ׁש" :ֶאלָּ ת ֶהְקּדֵ ִחיּלַ   ְלַמעּוֵטי ַמאי?  - "תְּ

ִח  יּה ְמִעיָלה, ּתְ ִאית ּבֵ ׁש הּוא ּדְ ת ֶהְקּדֵ   יּלַ
יּה ְמִעיָלה?!  ׁש ֵלית ּבֵ   סֹוף ֶהְקּדֵ

  
 , ְלָמא ְלִעְנַין חֹוֶמׁש ָקָאְמַרּתְ   ּדִ

ן ֵלִויכְ וּ  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   .ַרּבִ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
   .ִאין, ָהִכי ָקָאִמיָנא

  
  

יָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאׁשִ
ֵהָמה ְטֵמָא  ׁש   ה ּבְ ת ֶהְקּדֵ ְתִחיּלַ     ִאיָתא  - ּבִ

ׁש                        נה,א ֶאְמַצע ֶהְקּדֵ    ?!ֵליָתא – ּבְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ׁש.  סֹוף ֶהְקּדֵ ֵאיָנּה ּבְ   ְלִפי ׁשֶ

  
יָאַמר ֵליּה  יְפּתִ   : ָרִביָנאלְ  ַרב ַאָחא ִמּדִ

ׁש ִמיָהא ִאיָתא, ְולֹוִסיף ַנִמי חֹוֶמׁש!  ֶאְמַצע ֶהְקּדֵ   ּבְ
  

  יּה: ָאַמר לֵ 
ׁש,  סֹוף ֶהְקּדֵ   ֲהֵרי הּוא ּכְ

ׁש ֵאינֹו מֹוִסיף חֹוֶמׁש.  ׁש ֵאינֹו מֹוִסיף חֹוֶמׁש, ַאף ֶאְמַצע ֶהְקּדֵ   ַמה ּסֹוף ֶהְקּדֵ
  

ֵריּה ָאַמר ֵליּה    : ָרִביָנאלְ  ַרב ָמִריּדְ  ַרב זּוְטָרא ּבְ
ֵייּה ִלְת  ׁש? ְנַדּמְ ית ֵליּה ְלסֹוף ֶהְקּדֵ ְמַדּמִ ׁש! ַמאי ָחֵזית ּדִ ת ֶהְקּדֵ   ִחיּלַ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

ׁש ֲהָוה ֵליּה ְלַדּמּוֵיי,  ָרא ְלסֹוף ֶהְקּדֵ ּבְ   ִמְסּתַ
ס.  ס ִמִנְתּפָ ן ִנְתּפָ ּכֵ   ׁשֶ

                                                           

ָך ָעָליו ְוָהָיה 118 ֶסף ֶעְרכְּ ית ּכֶ יתֹו ְוָיַסף ֲחִמיׁשִ יׁש ִיְגַאל ֶאת ּבֵ ְקּדִ   לוֹ  ְוִאם ַהּמַ
ךָ  119 ֶעְרּכֶ ר ּבְ ֵאל ְוִנְמּכַ תֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיּגָ ָך ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ   ְוִאם ּבַ

  רש"י
. זה תחת הראשון המתפיס

שהשני נתפס בקדושה של אחר 
   ולא מחמת עצמה באה לו:

. הוה ליה ואם בבהמה הטמאה
למכתב ואם בהמה טמאה כו' 

בהמה מאי היא אלא הכי ואם ב
קאמר בהקדשות שהן כבהמה 
טמאה קאמר לך קרא ויסף 

   חמישיתו:
מה בהמה טמאה תחלתה 

. ולקמיה פריך מי לא הקדש
משכחת לה נמי שתהא הקדש 
שני שיתפיסנה לבדק הבית 

   תחת בדק הבית אחר:
. שאין לבעלים וכולה לשמים

בה כלום דסתם הקדש בהמה 
   טמאה לבדק הבית היא:

. השתא קס''ד עלין בהומו
דמעילה ממש קאמר ולא אפשר 
ליה לאוקומא הכי חדא דקרא 
לא במעילה משתעי ועוד דאפילו 
לית גבה כל הני שייכא מעילה 

   לענין הקדש:
. הך דלמא לענין חומש קאמרת

מעילה לאו מעילה ממש קאמר 
ולא בנהנה מן ההקדש אלא 
בחומש קאמר ובבא לפדות 
הקדש קאמר וקרי לחומש 

עילה משום דבמעילה נמי מ
שייך חומש ולמעוטי הקדש שני 

    אתא וכדרבי יהושע בן לוי:

. נהי באמצע הקדש ליתא
דבסוף הקדש לא משכחת לה 
משום דלאו למזבח חזיא ולא 
לשקעה בבנין מיהו בהקדש שני 
משכחת לה שמתפיסה תחת 

   אחר וחוזר ופודה אותה:
. לפי שאינה בסוף הקדש

 ומשום הכי אימעיט אמצע
הקדש מינה כדמפרש ואזיל: 
(סוף הקדש אמצע הקדש) 

   מדמינן לסוף הקדש:
. נפקא לן מינה מה סוף הקדש

   דממעט מחומש:
. וסוף אף אמצע הקדש כו'

הקדש ודאי בלא מיעוטא דקרא 
נמי לא שייך ביה חומש דהא לא 
פריק ליה מיהו אהני מיעוטא 
דקרא לדמויי ליה אמצע הקדש 
דבלאו מיעוטא לא מצית 

מיגמר אמצע הקדש מסוף ל
הקדש דהתם משום דלא שייכא 

  ביה חומש הוא:
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ה,  ַרּבָ   ַאּדְ

ׁש ַאֲחָריו ְקד ּיֵ ָבר ׁשֶ ה ִמּדָ ָ ׁש ַאֲחָריו ְקדּוׁשּ ּיֵ ָבר ׁשֶ ן ּדָ ּכֵ ׁש ֲהָוה ֵליּה ְלַדּמּוֵיי ׁשֶ ת ֶהְקּדֵ ה! ִלְתִחיּלַ ָ   ּוׁשּ
  

ְדָאַמר    , ָרָבאּכִ
120ָלה""ָהעֹ 

  עֹוָלה ִראׁשֹוָנה.  -  (ויקרא ו, ב) 
ֵמָאה"ָהִכי ַנִמי    ְטֵמָאה ִראׁשֹוָנה.  -  (ויקרא כז, כז) 121"ַהּטְ

  
ָווֵתיּה  ְנָיא ּכְ י ּדְ ּתַ ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ   : ְיהֹוׁשֻ

ׁש", " ל ֶהְקּדֵ ָרה זֹו ׁשֶ ַחת ּפָ ָרה זֹו תַּ   "ּפָ
ית זוֹ  ׁש"  "ַטּלִ ל ֶהְקּדֵ ית זֹו ׁשֶ ַחת ַטּלִ דּוי,   -תַּ ׁשֹו ּפָ   ֶהְקּדֵ

ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה   ְוַיד ֶהְקּדֵ
  

ׁש",  ל ֶהְקּדֵ ָרה ׁשֶ ַחת ּפָ ָחֵמׁש ְסָלִעים תַּ ָרה זֹו ּבְ   "ּפָ
ׁש"  ל ֶהְקּדֵ ית ׁשֶ ַחת ַטּלִ ָחֵמׁש ְסָלִעים תַּ ית זֹו ּבְ דּוי -"ַטּלִ ׁשֹו ּפָ    .ֶהְקּדֵ

  

  מֹוִסיף חֹוֶמׁש,  - ׁש ִראׁשֹון ַעל ֶהְקּדֵ 

ִני  ׁש ׁשֵ   . "ֵאין מֹוִסיף חֹוֶמׁש  - ַעל ֶהְקּדֵ
   

  
  

                                                           

ְיָלה ַעד ַהּבֹ  120 ל ַהּלַ ַח ּכָ ְזּבֵ ָניו ֵלאמֹר זֹאת ּתֹוַרת ָהעָֹלה ִהוא ָהעָֹלה ַעל מֹוְקָדה ַעל ַהּמִ ַח ּתּוַקד ּבוֹ  ֶקרַצו ֶאת ַאֲהרֹן ְוֶאת ּבָ ְזּבֵ   ְוֵאׁש ַהּמִ
ךָ  121 ֶעְרּכֶ ר ּבְ ֵאל ְוִנְמּכַ תֹו ָעָליו ְוִאם לֹא ִיּגָ ָך ְוָיַסף ֲחִמׁשִ ֵמָאה ּוָפָדה ְבֶעְרּכֶ ֵהָמה ַהּטְ ּבְ   ְוִאם ּבַ

  רש"י
. כלומר בהדיא כדאמר רבא כו'

אימעיט אמצע הקדש מינה 
כדאמר רבא בסדר יומא (דף 

   לד.):
. דכתיב גבי סדר העולה

המערכה ובער עליה הכהן עצים 
בבקר בבקר וערך עליה העולה 
ה' יתירה דריש שתהא היא 

א הקטר קודם ראשונה שלא יה
   לתמיד של שחר:

. אע''פ שלא שם הקדשו פדוי
דמים קצובין דקיימא לן הקדש 
שוה מנה שחיללו על שוה 
פרוטה מחולל ושרי לאיתהנויי 
מיניה ומיהו יד הקדש על 
העליונה שאם דמים הללו 
יתירים על דמי ההקדש קנה 
הקדש ואם הקדש יתר עליהם 

   ישלים על כרחו:
כו' טלית זו בחמש סלעים 

. אע''פ שאינו שוה הקדשו פדוי
ולא תימא הואיל ושם לה דמים 
ואינה שוה כמה שאמר אין 
דבריו כלום אלא הקדש פדוי 

   והוא ישלים:
. אם חזר ופדה על הקדש שני

    את זה:
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ָנה          ִמׁשְ

ֶסף,  - ָהאֹוָנָאה  ָעה ּכֶ   ַאְרּבָ
ֲעָנה  י ֶכֶסף.  - ְוַהטַּ תֵּ   ׁשְ

רּוָטה.  -ְוַההֹוָדָאה ֶוה ּפְ   ׁשָ
  

רּוטֹות ֵהן:    ָחֵמׁש ּפְ
רּוָטה,  ֶוה ּפְ   ַההֹוָדָאה ׁשָ

רּוָטה, ְוָה  ֶוה ּפְ ׁשָ ת ּבְ ׁשֶ ה ִמְתַקּדֶ ָ   ִאׁשּ
ׁש ָמַעל,  רּוָטה ִמן ַהֶהְקּדֵ ֶוה ּפְ ׁשָ ֱהֶנה ּבְ   ְוַהּנֶ

יב ְלַהְכִריז,  רּוָטה ַחּיָ ֶוה ּפְ   ְוַהּמֹוֵצא ׁשָ
ע לֹו, יֹוִליֶכּנּו ַאֲחָריו ֲאִפיּלּו ְלָמַדי ּבַ רּוָטה ְוִנׁשְ ֶוה ּפְ   .  ְוַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשָ

   

ָמָרא             ּגְ

ֵניָנא ֲחָדא ִזיְמָנא:    ּתָ
ַלע,  -ָהאֹוָנָאה " ֶסף ַלסֶּ ָעה ּכֶ ִרים ְוַאְרּבָ ֶסף ֵמֶעׂשְ ָעה ּכֶ   ַאְרּבָ

תּות  ָקח –ׁשְ   ! (בבא מציעא מט:) "ַלּמִ
  

ֲעָנה  י ֶכֶסף - "ַהטַּ תֵּ    ,ׁשְ
רּוָטה" - ְוַההֹוָדָאה  ֶוה ּפְ   ִאְצְטִריָכא ֵליּה.  ׁשָ

  
ֵניָנא    :ָהא ַנִמי ּתָ

יִנים: " ּיָ בּוַעת ַהּדַ   ׁשְ
ֲעָנה  י ֶכֶסף -ַהטַּ תֵּ    ,ׁשְ

רּוָטה - ְוַההֹוָדָאה  ֶוה ּפְ   ! (שבועות לח:) "ׁשָ
  

ָקָתֵני ,ֵסיָפא ִאְצְטִריָכא ֵליּה  רּוטֹות ֵהן" :ּדְ   .  "ָחֵמׁש ּפְ
   

  

  רש"י
  מתני' 

. למקח האונאה ארבעה כסף
   סלע וכדאמרן דהוה ליה שתות:

. שאין והטענה שתי כסף
ענה פחותה שבועת דיינין על הט

משתי מעות כסף שיטענו שוה 
שתי כסף יש לי בידך וזה יודה 
לו מהם שוה פרוטה ויכפור 
השאר או יודה הכל ויכפור 

   פרוטה:
. וההודאה שוה פרוטה

כדפרשינן להיות הודאה 
   במקצת ויתחייב שבועה:

. אבל המוצא שוה פרוטה כו'
בציר מהכי לא כדאמרן (לעיל ד' 

רט כז.) מאשר תאבד ממנו פ
   לאבידה שאין בה שוה פרוטה:

. אם הודה ויוליכנו אחריו
שנשבע לשקר דלא הויא ליה 
כפרה עד שיחזירנו לידו ממש 
ולא לשלוחו כדכתיב (במדבר ה) 

  ונתן לאשר אשם לו:
    

  



                 ""ַהָּזָהב –מסכת בבא מציעא פרק ד' 
287

        נה, אנה, אנה, אנה, א .46
רּוטֹות ֵהן:" רּוָטה,   ָחֵמׁש ּפְ ֶוה ּפְ   ַההֹוָדָאה ׁשָ

ה ִמְתַק  ָ רּוָטה, ְוָהִאׁשּ ֶוה ּפְ ׁשָ ת ּבְ ׁשֶ   ּדֶ
ׁש ָמַעל,  רּוָטה ִמן ַהֶהְקּדֵ ֶוה ּפְ ׁשָ ֱהֶנה ּבְ   ְוַהּנֶ

יב ְלַהְכִריז,  רּוָטה ַחּיָ ֶוה ּפְ   ְוַהּמֹוֵצא ׁשָ
ע לֹו, יֹוִליֶכּנּו ַאֲחָריו ֲאִפיּלּו ְלָמַדי ּבַ רּוָטה ְוִנׁשְ ֶוה ּפְ   ."ְוַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשָ

  
רּוָטה :ְוִליְתֵני ַנִמי   !ָהאֹוָנָאה ּפְ

  
ֲהָנאָאַמר    : ַרב ּכָ

  ֵאין אֹוָנָאה ִלְפרּוטֹות.  :את אֹוֶמֶרתזֹ 
  
  ָאַמר:  ֵלִויוְ 

  ֵיׁש אֹוָנָאה ִלְפרּוטֹות. 
  

ֵני  ַמְתִניֵתיּה  ֵלִויְוֵכן ּתָ    :ּבְ
רּוָטה,  -ָהאֹוָנָאה "   ּפְ

רּוָטה,  - ְוַההֹוָדָאה    ּפְ
ה  ָ י ִאׁשּ ְפרּוָט  -ְוִקּדּוׁשֵ   ה, ּבִ

ֶזל  ְפרּוָטה,  - ְוּגֵ   ּבִ
יִנין  ּיָ יַבת ַהּדַ ְפרּוָטה –ִויׁשִ   . "ּבִ

  
יָדן ַמאי ַטְעָמא לֹא ָקָתֵני  א ּדִ ּנָ יִנים"ְוּתַ ּיָ יַבת ַהּדַ   ? "ְיׁשִ

  
ָנא ֵליּה  ֶזל" :ּתְ   . "ּגֵ

  
ֵני  ֶזל"ּוִמי לֹא ּתָ   ! "ֲאֵביָדה" :ְוָקָתֵני "ּגֵ

  
  ָהָנְך ִאְצְטִריָכא ֵליּה, 

ֶזל ע לֹו יֹוִליֶכּנּו ַאֲחָריו ַוֲאִפיּלּו ְלָמַדי.  -  ּגֵ ּבַ רּוָטה ְוִנׁשְ ֶוה ּפְ   ַהּגֹוֵזל ֵמֲחֵבירֹו ׁשָ
ַזל.  -ֲאֵביָדה  ב ּדְ יב ְלַהְכִריז, ְוַאף ַעל ּגַ רּוָטה ַחּיָ ֶוה ּפְ   ַהּמֹוֵצא ֲאֵביָדה ׁשָ

  
ֵני ְפרּוָטה' :ְוֵלִוי, ַמאי ַטְעָמא לֹא ּתָ   ? 'ֲאֵביָדה ּבִ

  
ֶזל" :ָנא ֵליּה ּתְ     ."ּגֵ
  

ֶזל" :ּוִמי לֹא ָקָתֵני יִנין" :ְוָקָתֵני "ּגֵ ּיָ יַבת ַהּדַ   ! "ְיׁשִ
  
יִנין" ּיָ יַבת ַהּדַ   ִאְצְטִריָכא ֵליּה,  "ְיׁשִ

  ַרב ְקִטיָנא, ּדְ ְלַאּפּוֵקי ִמ 
  : ַרב ְקִטיָנאָאַמר ּדְ 

ין ִנְזָקִקין ֲאִפיּלּו לְ  ית ּדִ רּוָטהּבֵ ֶוה ּפְ ָ    .ָפחֹות ִמׁשּ
  

ׁש?    ְוֵלִוי ַמאי ַטְעָמא לֹא ָקָתֵני ֶהְקּדֵ
  

ין ָקַמְייִרי חּוּלִ ים ָלא ָקַמְייִרי.  ,ּבְ ָקָדׁשִ   ּבְ
  

ְפרּוָטה!  ר ּבִ ים ִנְתֵני ַמֲעׂשֵ ָקָדׁשִ ָקא ַמְייֵרי ּבְ יָדן ּדְ א ּדִ ּנָ א ּתַ   ֶאלָּ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ רּוָטה.  :ּכְ חּוְמׁשֹו ּפְ   ֵאין ּבְ
  

ְפרּוָטה! ְוִליְתֵני חֹוֶמׁש  ר ּבִ   ַמֲעׂשֵ
  

ַקְרָנא    ָקא ַמְייֵרי,  - ּבְ
חֹוֶמׁש     .ָלא ָקא ַמְייֵרי -ּבְ

  רש"י
  גמ' 

. וניתני נמי האונאה פרוטה
כגון אם היה המקח בשש 

   פרוטות:
. בפחות אין אונאה לפרוטות

   בע של כסף:מאיסר שהוא מט
. לחייבו קרבן וגזל בפרוטה

שבועה אם נשבע לשקר 
   ולהוליכו אחריו:

. למי וישיבת הדיינין בפרוטה
שיש לו עדים או שחייב מודה 
ודוחהו מלשלם ישבו הדיינין 

   ויכופו אותו:
. מכיון דתנא גזל תנא גזל

בפרוטה ש''מ ממונא הוא 
   וכפינן:

. הנך אצטריך ליה גזל
   כנו אחריו:לאשמועינן דיולי

. בין מציאה אע''ג דזל
   להכרזה:

. דבציר ליתני מעשר בפרוטה
  מהכי לא תפיס פדיונו:
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        בבבב- - - - נה, אנה, אנה, אנה, א .47
   :ּגּוָפא

  : ַרב ְקִטיָנאָאַמר "
רּוָטה ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ ין ִנְזָקִקין ֲאִפיּלּו ְלּפָ ית ּדִ   . "ּבֵ

  
  : ָרָבאְמִתיב 

ר ָחָטא ִמן ַהּקֹ " ם""ְוֵאת ֲאׁשֶ ּלֵ     ,יקרא ה, טז)(ו 122ֶדׁש ְיׁשַ
בֹון   נה,ב ָ רּוָטה ְלִהיׁשּ ֶוה ּפְ ָ חֹות ִמׁשּ    ."ְלַרּבֹות ּפָ

  ִאין,  - ֶדׁש ְלקֹ 
  לֹא!  -ֲאָבל ְלֶהְדיֹוט 

  
ַמר ַמר ָהִכי ִאתְּ א, ִאי ִאּתְ    :ֶאלָּ

  : ַרב ְקִטיָנאָאַמר 
ֶוה ּפְ  ָ חֹות ִמׁשּ רּוָטה ֲאִפיּלּו ּפָ ֶוה ּפְ ין ְלׁשָ ית ּדִ   רּוָטה. ִאם הּוְזְקקּו ּבֵ

ין  ת ַהּדִ ִחיּלַ רּוָטה,  - ּתְ ֵעיַנן ּפְ   ּבָ
ין ָלא  ַמר ַהּדִ רּוָטה.   -ּגְ ֵעיַנן ּפְ   ּבָ

   

                                                           

תֹו יֹוֵסף ָעָליו ְוָנַתן אֹתֹו ַלּכֵֹהן וְ  122 ם ְוֶאת ֲחִמיׁשִ ּלֵ ר ָחָטא ִמן ַהּקֶֹדׁש ְיׁשַ ם ְוִנְסַלח לוֹ ְוֵאת ֲאׁשֶ ֵאיל ָהָאׁשָ ר ָעָליו ּבְ   ַהּכֵֹהן ְיַכּפֵ

  רש"י
. ואת דריש דכל לרבות פחות כו'

   אתין וגמין ריבויין:
אם הוזקקו בית דין לשוה 

   . בין תובע לנתבע:פרוטה
. אם חזר גומרין אפילו בפחות

השני ותבעו פחות משוה פרוטה 
ו ב''ד משם נזקקין קודם שעמד

    לו:
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        נו, אנו, אנו, אנו, א    ––––    נה, בנה, בנה, בנה, ב .48
ָנה          ִמׁשְ

ין ֵהן:  ה חּוְמׁשִ ָ   ֲחִמׁשּ
רּוָמה,    ָהאֹוֵכל תְּ
ר,  רּוַמת ַמֲעׂשֵ   תְּ

ַמאי,  ל ּדְ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ   תְּ
ה    ,ַהַחּלָ

ּכּוִרים    חֹוֶמׁש.  מֹוִסיף - ַהּבִ
ּלֹו  ִני ׁשֶ ר ׁשֵ   מֹוִסיף חֹוֶמׁש.  - ְוַהּפֹוֶדה ֶנַטע ְרָבִעי, ַמֲעׂשֵ

ׁשֹו    מֹוִסיף חֹוֶמׁש,  -ַהּפֹוֶדה ֶאת ֶהְקּדֵ
ׁש  רּוָטה ִמן ַהֶהְקּדֵ ֶוה ּפְ ֱהֶנה ׁשָ   מֹוִסיף חֹוֶמׁש,  -ַהּנֶ

ע לֹו  ּבַ רּוָטה ְוִנׁשְ ֶוה ּפְ   .  יף חֹוֶמׁש מֹוִס  - ְוַהּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵבירֹו ׁשָ
   

ָמָרא             ּגְ

  : ָרָבאָאַמר 
ָיא ֵליּה לְ  י ַקׁשְ ַמאי,  :ֶאְלָעָזרַרּבִ ל ּדְ ר ׁשֶ רּוַמת ַמֲעׂשֵ   ּתְ

ל ּתֹוָרה? ׁשֶ    !ְוִכי ָעׂשּו ֲחָכִמים ִחיּזּוק ְלִדְבֵריֶהם ּכְ
  

מּוֵאלָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר    : ׁשְ
י י ֵמִאיר ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ   ַרּבִ

ל ּתֹוָרה. ָעשׂ  :ָאַמרּדְ  ׁשֶ   ּו ֲחָכִמים ִחיּזּוק ְלִדְבֵריֶהם ּכְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ם, " ִדיַנת ַהּיָ ט ִמּמְ ִביא ּגֵ   ַהּמֵ

ם"  :ְנָתנֹו ָלּה ְולֹא ָאַמר ָלּה  ב ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ   יֹוִציא,     - "ּבְ
ָלד ַמְמֵזר,    ְוַהּוְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ָלד ַמְמֵזר.    ֵאין ַהּוְ
ה?  יַצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ

ַנִים,  ְפֵני ׁשְ ֶננּו ָלּה ּבִ ה ְוַיֲחזֹור ְוִיתְּ ּנָ ֶלּנּו ִמּמֶ   ִיטְּ

ם"ְויֹ ב ּוְבָפַני ֶנְחתַּ ָפַני ִנְכתַּ   . "אַמר ָלּה: "ּבְ
  

ּום  י ֵמִאיר, ִמׁשּ ם" :לֹא ָאַמר ָלּה ּדְ ּוְלַרּבִ ב ּוְבָפַני ֶנְחּתַ ָפַני ִנְכּתַ ָלד ַמְמֵזר", "ּבְ   ?! "יֹוִציא ְוַהּוְ
  

י ֵמִאיר ְלַטְעֵמיּה     ,ִאין, ַרּבִ
ֵמיּה  ַרב ַהְמנּוָנאר ַמ ָא ּדְ  ְ    :עּוָלאּדְ ִמׁשּ

ין  ִגיּטִ ְבעּו ֲחָכִמים ּבְ ּטָ ַע ׁשֶ ְטּבֵ ה ִמּמַ ּנֶ ל ַהְמׁשַ י ֵמִאיר: ּכָ ָלד ַמְמֵזר.  -אֹוֵמר ָהָיה ַרּבִ   יֹוִציא ְוַהּוְ
  

ׁשֶ ְמִתיב     :תַרב ׁשֵ
ִלין אֹותֹו, "   ְמַחּלְ

ֶסף,  ֶסף ַעל ּכֶ   ּכֶ
ת,  ת ַעל ְנחֹוׁשֶ   ְנחֹוׁשֶ

ת ֶסף ַעל ְנחֹוׁשֶ    ,ּכֶ
ירֹות,  ת ַעל ַהּפֵ   ּוְנחֹוׁשֶ

ירֹות,  ה ֶאת ַהּפֵ   ְוַיֲחזֹור ְוִיְפּדֶ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ

  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 
ַלִים ירּוׁשָ ירֹות ְוֵיָאְכלּו ּבִ   . "ַיֲעלּו ּפֵ

ִליַנן  ת"ּוִמי ְמַחּלְ ֶסף ַעל ְנחֹוׁשֶ    !?"ּכֶ
ַנן    :ְוָהא ּתְ

ְתָעְרבּו " ּנִ ין ׁשֶ ל חּוּלִ ִני ְוׁשֶ ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ   ֵמִביא ֶסַלע ָמעֹות,  -ֶסַלע ׁשֶ
ִני  ר ׁשֵ ל ַמֲעׂשֵ ָנה ֶסַלע ׁשֶ ׁשְ ּיֶ ל ָמקֹום ׁשֶ לּו,  - ְואֹוֵמר: ּכָ ֶלת ַעל ָמעֹות ַהּלָ   ְמחּוּלֶ

ֶהן ּובֹוֵרר  ּבָ ָפה ׁשֶ לֹו ָעֶליָה ֶאת ַהּיָ   .  ּוְמַחּלְ
ת ִמּדֹוַחק,    נו,א ֶסף ַעל ְנחׁשֶ ִלין אֹותֹו, ּכֶ ָאְמרּו: ְמַחּלְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

  רש"י
  מתני' 

   . בשוגג תרומה גדולה:האוכל תרומה
   . מעשר מן המעשר:ותרומת מעשר

. שהלוקח מעם ותרומת מעשר של דמאי
הארץ צריך להפריש מספק אבל תרומה 
גדולה של דמאי ליכא דלא חייבוהו 
חכמים להפריש כדאמרי' בסוטה (דף 
 מח.) לפי ששלח בכל גבול ארץ ישראל

וראה שלא היו מפרישין אלא תרומה 
   גדולה בלבד אלמא זהירין היו בה:

. דכל הני איקרו תרומה מוסיף חומש
בתרומת מעשר כתיב (במדבר יח) 
והרמותם ממנו תרומת ה' בחלה כתיב 
(שם טו) חלה תרימו תרומה בבכורים 
כתיב (דברים יב) ותרומת ידך ואמר מר 

חד אלו בכורים (מכות דף יז.) וכל הני 
   נינהו דמשם אחד הן באין:

. מוסיף חומש בפדיונו דפדיון נטע רבעי
נטע רבעי קדש קדש גמר ממעשר בפ' שני 
דקדושין (דף נד:): גבי נטע רבעי כתיב 
קדש הלולים וגבי מעשר כתיב כל מעשר 
הארץ מזרע הארץ וגו' והני תרי נמי חד 
חשיב להו דמחד קרא נפקי דחומש בנטע 

   ממעשר יליף:רבעי לא כתיב אלא 
. דוקא נקט שאם חילל של אחרים שלו

אין מוסיף חומש איש ממעשרו כתיב 
   (ויקרא כז):

   . ולא של אחרים המקדיש כתיב:הקדשו
. בשוגג דחייב קרבן מעילה הנהנה

   וחומש:
  

  גמ' 
. משנתינו היתה קשה קשיא ליה לר''א

   לר''א בן פדת:
. להוסיף על תרומת עשו חכמים חיזוק

דמאי חומש שאין הפרשתו מעשר של 
   אלא מדבריהם:

. לאשה שעשאו המביא גט ממדינת הים
בעלה שליח להוליכו לגרש הצריכוהו 
לומר בפני נכתב ונחתם והתם מפרש לפי 
שאין בקיאין לשמה ואין עדים מצויין 

   לקיימו:
   . מי שנשאה על ידי גט זה:יוציא

. גבי מעשר שני של דמאי מחללין אותו
   קתני לה:

. ואפי' חוץ שת על הפירותנחו
   לירושלים:

. ויעלה הכסף ויחזור ויפדה את הפירות
לירושלים דכתיב (דברים יד) וצרת 

   הכסף:
. וחכ''א יעלו פירות ויאכלו בירושלים

ולא הזקיקוהו לכך לחזור ולחללן ואם 
  רוצה מעלה הפירות עצמן דהקילו בו:

. מסקנא דתיובתא ומי מחללינן כו'
יא והכי קאמר שמענו דאותיב רב ששת ה

לר''מ דמיקל בפדיון דמאי לחללו כסף 
על כסף כסף על נחושת ובמעשר ודאי מי 
מחללינן כי האי גוונא אפילו כסף על 

   נחושת דדמי לפדיון והתנן כו':
   . ורוצה ליהנות בשל חולין:שנתערבו

. נחושת מביא בדמי מביא בסלע מעות
סלע ואומר כל מקום כו' נמצאו שתיהן 

   ן והמעות מעשר:חולי
. ומחלל עליה ובורר את היפה שבהן

המעות הללו ותהא היא מעשר והמעות 
  והסלע השני חולין כבראשונה:

. כלומר לפיכך הזקיקוהו מפני שאמרו
לכל אלה לחללו תחילה במעות וחוזר 
ומחלל המעות ולא אמרו שיטול היפה 
שבהן ויאמר אם זו של מעשר הרי טוב 

של מעשר מחוללת ואם זו של חולין הרי 
על זו מפני שאמרו: מחללין כסף על 
נחושת מדוחק אבל כסף על כסף לאו 
דרך חילול הוא ואפי' מדוחק נמי לא 
וכיון דאף כסף על נחושת לא התירו אלא 
בדוחק הלכך לא שיקיים כן שבזיון 

   מעשר הוא ועוד שהפרוטות מחלידות:
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ֶסף ָלן ַעל ַהּכֶ חֹוֵזר ּוְמַחּלְ א ׁשֶ ן ֶאּלָ ים ּכֵ ַקּיֵ ּיְ   . (מעשר שני ב, ו) "לֹא ׁשֶ
ִלין  :ָקָתֵני ִמיַהת   , ִמּדֹוַחק"... "ְמַחּלְ

  ִאין,  - "ִמּדֹוַחק"
ּלא ִמּדֹוַחק    לֹא!  - ׁשֶ

  
  : ַרב יֹוֵסףָאַמר 

ִפְדיֹונֹו,  י ֵמִאיר ּבְ יֵקל ַרּבִ ּמֵ י ׁשֶ   ַאף ַעל ּפִ
ֲאִכיָלתֹו,    ַמֲחִמיר הּוא ּבַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ְלַבד, " א ְלִסיטֹון ּבִ ַמאי, ֶאּלָ ירּו ִלְמּכֹור ּדְ   לֹא ִהתִּ
ִית  ךְ  - ּוַבַעל ַהּבַ ין ּכָ ר,  ּבֵ ֵ ְך ָצִריְך ְלַעׂשּ   ּוֵבין ּכָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . ַרּבִ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

ִית מֹוֵכר,  ַעל ַהּבַ יטֹון ְוֶאָחד ּבַ   ֶאָחד ַהסִּ
ׁש  ָנה ְוֵאינֹו חֹוׁשֵ ַמתָּ   . "ְוׁשֹוֵלַח ַלֲחֵבירֹו ְונֹוֵתן לֹו ּבְ

  
  : ָרִביָנאְמִתיב 

ְחּתֹום"    :ַהּלֹוֵקַח ִמן ַהּנַ
 ֵ ה ַעל ַהּצֹוֶנֶנת, ְמַעׂשּ   ר ִמן ַהַחּמָ

ה,    ּוִמן ַהּצֹוֶנֶנת ַעל ַהַחמָּ
ה,  פּוִסים ַהְרּבֵ   ַוֲאִפיּלּו ִמּדְ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   . "ַרּבִ
ָלָמא  ׁשְ ה"ּבִ י ֶאיְלַעאי, ְד כִּ  - "ִמן ַהּצֹוֶנֶנת ַעל ַהַחּמָ   ַרּבִ

י ֶאיְלַעאיּדְ  ִין ַלּתֹוֵרם ִמן ַהָרָעה123ָאַמר ַרּבִ רּוָמה : ִמּנַ רּוָמתֹו ּתְ ּתְ ָפה ׁשֶ    ?ַעל ַהּיָ
ֱאַמר:  ּנֶ ּנּו"ׁשֶ ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמּמֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ 124"ְולֹא ִתׂשְ

   .(במדבר יח, לב) 
ה?  -ֶדׁש ִאם ֵאינֹו קֹ  יַאת ֵחְטא ָלּמָ   ְנׂשִ

אן ַלּתֹוֵרם ִמן ָהָרָעה ַעל ַהיָּ  רּוָמהִמּכָ רּוָמתֹו ּתְ ּתְ   . ָפה, ׁשֶ
א ֲא ֶא  הלָּ פּוִסים ַהְרּבֵ טֹור,  -  ִפיּלּו ִמּדְ י ִמן ַהִחּיּוב ַעל ַהּפְ ְלָמא ָאֵתי ְלַאְפרּוׁשֵ   ֵליחּוׁש ּדִ

טֹור ַעל ַהִחּיּוב!    ּוִמן ַהּפְ
  

ֵייָאַמר    : ַאּבַ
י ֶאְלָעָזר  ָיא ֵליּה,  -ַרּבִ יר ָקא ַקׁשְ ּפִ   ׁשַ

מּוֵאל וּ  י ֵליּה.  - ׁשְ ּנֵ יר ָקא ְמׁשַ ּפִ   לֹא ׁשַ
י ֶאְלָעָזר: ִמיָתה ּדְ  ָיא ֵליּה ְלַרּבִ ַמִים. ִב ּדְ ַקׁשְ   יֵדי ׁשָ

ין,  ית ּדִ מּוֵאל ִמיַתת ּבֵ י ֵליּה ׁשְ ּנֵ   ּוְמׁשַ
ֲחִמיָרא ין ּדַ ית ּדִ אֵני ִמיַתת ּבֵ ְלָמא ׁשָ   .ּדִ

יר ָקא מֹוִתיב ֵליּה, וְ  ּפִ ת לֹא ׁשַ ׁשֶ   ַרב ׁשֵ
ָקָאְמִרי ִאיְנהּו ִמיָתה.    ּדְ

תַרב ׁשֵ ּומֹוִתיב  ְכִתיב :ׁשֶ ָעֶריךָ  :ָלאו, ּדִ ׁשְ 125""לֹא תּוַכל ֶלֱאכל ּבִ
  . (דברים יב, יז) 

ת ַרב יֹוֵסף  ׁשֶ מֹוִתיב ַרב ׁשֵ י ֵליּה.  -ּוְלַמאי ּדְ ּנֵ יר ָקא ְמׁשַ ּפִ   ׁשַ
א,  ְלֵטר!  - ָרִביָנאֶאּלָ יע ֵליּה ִמּפַ מֹוִתיב ִמַנְחּתֹום ְלַסּיַ   ַעד ּדְ
ְתַנן    :ּדִ

ְלֵטרַהּלֹוֵקַח ִמן ַה " פּוס ּוְדפּוס,  -  ּפַ ל ּדְ ר ִמן ּכָ ֵ   ְמַעׂשּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ   ! (דמאי ה, ד) "ַרּבִ

א ַמאי ִאית לָ     ?ְלֵמיַמר ךְ ֶאלָּ
ְבָרא ָזֵבין ָלָתא ּגַ ֵרי ּתְ ְלֵטר ִמּתְ ְבָרא הּוא ָזֵבין - ּפַ    !ַנְחּתֹום ַנִמי ֵמַחד ּגַ

  
   :ָאַמר ָרָבא

נֵּ  יר ָקא ְמׁשַ ּפִ מּוֵאל ׁשַ עֹוָלם -י ֵליּה ׁשְ ם ִמיָתה ּבָ   .ׁשֵ
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לּו ְולֹא ָתמּותוּ  124 ָרֵאל לֹא ְתַחּלְ י ְבֵני ִיׂשְ ּנּו ְוֶאת ָקְדׁשֵ ֲהִריְמֶכם ֶאת ֶחְלּבֹו ִמּמֶ אּו ָעָליו ֵחְטא ּבַ   ְולֹא ִתׂשְ
ָגְנךָ  125 ר ּדְ ָעֶריָך ַמְעׂשַ ׁשְ ּדֹר ְוִנְדבֶֹתיָך ּוְתרּוַמת ָיֶדךָ  לֹא תּוַכל ֶלֱאכֹל ּבִ ר תִּ ָקְרָך ְוצֹאֶנָך ְוָכל ְנָדֶריָך ֲאׁשֶ ָך ְוִיְצָהֶרָך ּוְבכֹרֹת ּבְ   ְוִתירֹׁשְ

  רש"י
. גבי מעשר ודאי מדוחק אין קתני מיהת

לא וכיון דאמר כסף על נחושת שלא מדוחק 
מדוחק אין שלא מדוחק לא וגבי דמאי תנא 
מחללין אלמא לרבי מאיר לא עשו בו 

  חיזוק:
. של מעשר שני של מחמיר הוא באכילתו

   דמאי ומתניתין באכילה קאי:
. לא התירו לחבר לא התירו למכור דמאי

   הלוקח דמאי שימכרנו לאחרים עד שיעשר:
. סיטון חבר לא לבדאלא לסיטון ב

הצריכוהו לעשר אלא מוכרו כשהוא דמאי 
והלוקחו ממנו יפריש מעשרותיו שהכל 
יודעין שהסיטון מכמה עמי הארץ לוקח 
שהסיטון מן המשפיעין למכור במדה גסה 
הוא דרכו לקנות פירות מרובין ומוכרן 

   לחנוונים:
   . הלוקח מעם הארץ:ובעל הבית

ור ולמכור . בין שבא לחזבין כך ובין כך
במדה גסה לחנוונים כסיטון בין שבא לחזור 
ולמכור במדה דקה כחנוונים בחנות פרוטה 
פרוטה צריך לעשר קודם שימכור לפי 
שהלוקח ממנו סבור שהן מפירות ארצו 
וכיון שהוא חבר מחזיקין אותו בחזקת 

   שעישר ואין מפרישין:
וחכמים אומרים אחד סיטון ואחד בעל 

מדה גסה כדרך . שבא למכור בהבית
המשפיעין וכדרך הסיטונות מוכר ושולח 
לחבירו שחזקה כל המוכרים ונותנין במדה 
גסה בחזקת שלא עישרו דמאי הם והלוקח 
מהם מעשר ואוכל ובמסכת דמאי (פ''ב 
מ''ה) מפרש איזו מדה גסה ביבש שלשה 

   קבין בלח. שוה דינר:
   . עם הארץ:מן הנחתום

לו מן . ואפימעשר דמאי מן החמה כו'
דפוסין הרבה אין הככרות דומות זו לזו וי''ל 
שנחתום הזה לקח ככרות של דפוס זה 
מאיש אחד וככרות של דפוס זה מאיש אחר 
ועמי הארץ יש מהם שמעשרין ויש מהן 
שאין מעשרין ושמא זה לא עישר וזה עישר 
והמפריש מזה על זה מפריש מן החיוב על 

ל הפטור ואין שם מעשר חל עליו ונתן טב
לכהן או מן הפטור על החיוב ואין שם מעשר 
חל עליו ונמצא שאין שכנגדו מתוקן לא 
חיישינן בדמאי להכי ותלינן למימר מחד 
גברא זבין ואי עשו חיזוק כשל תורה 
בשלמא מן הצוננת על החמה אע''פ שהחמה 
יפה מן הצוננת לא חיישינן כדרבי אילעאי: 
אלא מן דפוסים הרבה ניחוש דלמא מפריש 
מן הפטור כו': קשיא לא גרסינן דאביי 

   תרוצי קא מתרץ:
. וכי עשו אמר אביי ר' אלעזר דקשיא ליה

   חיזוק כו' שפיר קשיא ליה:
. הא מני ר' מאיר היא ואייתי ושמואל דשני

   ראיה מן המביא גט:
   . כדמפרש ואזיל:לא שפיר שני ליה

. וכי עשו חיזוק דקשיא ליה לרבי אלעזר
מאי שהיא קלה בתרומת מעשר של ד

שאפילו תרומה ודאית אינה אלא במיתה 
   בידי שמים זר האוכלה:

. שעשו חיזוק לדבריהם ומשני ליה שמואל
באשת איש שאיסור תורה שבה מיתה בידי 

   אדם והיא חמורה:
. דאותביה לשמואל מחילול שלא ורב ששת

   עשו בו חיזוק בחילול של דמאי:
ביד . דהא חילול כי לא עלאו שפיר אותביה

ליה שפיר. לאו בעלמא הוא דלא תוכל 
   לאכול וגו':

ולמאי דאותיב רב ששת רב יוסף שפיר שני 
   . דאע''פ שמיקל ר''מ בפדיונו כו':ליה

. הוא לענין ככרות כסיטון לענין פלטר
תבואה לוקח ככרות הרבה ומוכר לחנוונים 

   ולנחתומים:
. אלמא חייש דלמא מעשר מכל דפוס ודפוס

   מן החיוב על הפטור:אתי לאפרושי 
. מאי שנא דחייש אלא מאי אית לך למימר

   על הפלטר משום דמתרי תלתא זבין:
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        בבבב- - - - נו, אנו, אנו, אנו, א .49
ָנה    ִמׁשְ

ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:ֵאּלּו ּדְ    ָהֲעָבִדים,   ָבִרים ׁשֶ
ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ

ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות.    ְוַהֶהְקּדֵ

לּוֵמי ֵכֶפל,  ׁשְ   ֵאין ָלֶהן תַּ
ה.  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ   ְולֹא תַּ

ם  ע, ֵא  -ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבָ   ינֹו ִנׁשְ
ָכר א ׂשָ ם.  - ְונֹוׂשֵ ּלֵ   ֵאינֹו ְמׁשַ
ְמעֹון י ׁשִ   אֹוֵמר:   ַרּבִ

ים    נו,ב ַאֲחָריּוָתןָקָדׁשִ יב ּבְ הּוא ַחּיָ   ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה,  - ׁשֶ
ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ   ֵאין ָלֶהן אֹוָנָאה.  - ְוׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
  ֵסֶפר ּתֹוָרה,    :ַאף ַהּמֹוֵכר

ֵהָמה    ,ּבְ
ִלית    ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה.  -ּוַמְרּגָ

א ֶאת ֵאּלוּ    .  ָאְמרּו לֹו: לֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
   

ָמָרא             ּגְ

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹ" רּו ִמְמּכָ ד ֲעִמיֶתךָ "ְוִכי ִתְמּכְ 126"ה ִמּיַ

ָבר -  (ויקרא כה, יד)  ד ְלָיד,  ּדָ ְקֶנה ִמּיָ   ַהּנִ
ְלְטִלים ,ַקְרָקעֹות –ָיְצאּו  ֵאיָנן ִמטַּ    .ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות.  ,ֲעָבִדים - ָיְצאּו  הּוּקְ   ׁשֶ
ְכִתיב: - ָיְצאּו  ָטרֹות, ּדִ ר" ׁשְ רּו ִמְמכָּ ּגּופֹו ָמכּור  ,"ְוִכי ִתְמּכְ    ,ׁשֶ

  ְוגּופֹו ָקנּוי, 
ָטרֹות –ָיְצאּו  ֵאין ּגוּ   ,ׁשְ    ,ָפן ָמכּורׁשֶ

  ְוֵאין ּגּוָפן ָקנּוי, 
ֶהם.  ּבָ א ִלְרָאָיה ׁשֶ   ְוֵאיָנן עֹוְמִדין ֶאּלָ

ָטרֹוָתיו  אן ָאְמרּו: ַהּמֹוֵכר ׁשְ םִמּכָ ָ   .ֵיׁש ָלֶהם אֹוָנָאה - ְלַבׂשּ
  

יָטא!  ׁשִ   ּפְ
  

ֲהָנא, ּדְ ִמ ְלַאּפּוֵקי    ֵאין אֹוָנָאה ִלְפרּוטֹות, ר: ַמ ָא ּדְ ַרב ּכָ
ַמע לָ    ן. ָקא ַמׁשְ

  
ׁשֹות -  ׁש  -  (ויקרא כה, יד) "ָאִחיו" :ָאַמר ָקָרא, ֶהְקּדֵ   . "ָאִחיו ְולֹא ֶהְקּדֵ
  

ר ֶמֶמלַמְתִקיף ָלּה  ה ּבַ   : ַרּבָ
ְכִתיב ל ֵהיָכא ּדִ ׁש הּוא - "ָידֹו" :ּכָ    ?ָידֹו ַמּמָ

ה א ֵמַעּתָ ְכִתיב ,ֶאלָּ דֹו" :ּדִ ל ַאְרצֹו ִמּיָ ח ֶאת ּכָ ּקַ 127"ַוּיִ
  , )(במדבר כא, כו 

יֵדיּה ֲהָוה ָנֵקיט ָלּה?  ,ָהִכי ַנִמי ל ַאְרָעא ּבִ   ּכָ
א   ֵמְרׁשּותֹו,  ,ֶאלָּ

  !ֵמְרׁשּותוֹ ָהָכא ַנִמי 
  

ְכִתיב ׁש הּוא? "ָידֹו" :ְוָכל ֵהיָכא ּדִ    !ָלאו ָידֹו ַמּמָ
   :ְוָהַתְנָיא

ֵצא ְבָידוֹ " ֵצא ִתּמָ 128""ִאם ִהּמָ
א ָידוֹ  -  (שמות כב, ג)  ִיןּגַ  -  ֵאין ִלי ֶאּלָ יפֹו ִמּנַ    ?ּגֹו, ֲחֵצירֹו, ַקְרּפִ

ְלמּוד לֹוַמר: ֵצא" תַּ ֵצא ִתּמָ ל ָמקֹום - "ִאם ִהּמָ ֵצא ִמּכָ ּמָ   . "תִּ

                                                           

ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 126 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ְוִכי ִתְמּכְ
ּבֹון ִעיר ִסיחֹן ֶמֶלְך ָהֱא  127 י ֶחׁשְ דֹו ַעד ַאְרנֹןּכִ ל ַאְרצֹו ִמּיָ ח ֶאת כָּ ּקַ ֶמֶלְך מֹוָאב ָהִראׁשֹון ַוּיִ   מִֹרי ִהוא ְוהּוא ִנְלַחם ּבְ
ם 128 ּלֵ ַנִים ְיׁשַ ים ׁשְ ה ַחּיִ ֹור ַעד ֲחמֹור ַעד ׂשֶ ֵנָבה ִמׁשּ ֵצא ְבָידֹו ַהּגְ ֵצא ִתּמָ   ִאם ִהּמָ

  רש"י
  מתני' 

. שאין להם אונאה אלו דברים
   בגמרא מפרש טעמא:

. המוכר שטרות לגבות השטרות
   חוב שבתוכו ויטלנו לעצמו:

. גזבר המוכר הקדש וההקדשות
   או המוכר עולתו שנפל בו מום:
. ולא תשלומי ארבעה וחמשה

אם טבח או מכר ומשום 
הקדשות אצטריך למיתנייה 
דאילו עבדים ושטרות וקרקעות 

תשלומי לא שייך למימר דאילו 
ארבעה וחמשה אינה נוהגת 

   אלא בשור ושה בלבד:
. שלא פשע שלא אינו נשבע

   הזקיקתו תורה לישבע עליהן:
    . אם נגנבו ממנו:אינו משלם

. אמר קדשים שחייב באחריותן
הרי עלי עולה והפרישה והוממה 

   ומכרה:
. דכיון דאם מתה יש להן אונאה

או נגנבה חייב באחריותה דידיה 
ו איש את אחיו היא ואל תונ

   קרינא ביה:
. כגון ושאינו חייב באחריותן

   דאמר הרי זו:
. אף המוכר ספר תורה כו'
   מפרש טעמא בגמרא בברייתא:

  
  גמ' 

. הזהיר דבר הנקנה מיד ליד
   עליו בבל תונו:

. [דכתיב] שהוקשו לקרקעות
והתנחלתם אותם וגו' (ויקרא 

   כה) הוקשו לאחוזה:
. מדלא אמעוט מכאן אמרו

רות אלא משום דאין גופן שט
   קנוי ומכור:

. לצור המוכר שטרותיו לבשם
בהם אבקת סממנין נמצא 
ממכרן של אלו לצורך תשמיש 

   גופן הוא:
. דגופן קנוי יש להן אונאה

   ומכור:
. מאי שנא מכל מטלטלי פשיטא

   דעלמא:
. סתם מוכר שטרות לפרוטות

לבשם אין שם המקח של איסר 
   ביחד אלא של פרוטות:

. דקדייקת לעיל דו ממש הואי
מיד עמיתך מטלטלים דוקא 

   הנקחין מיד אל יד:
. עמיתך קאמר הכא נמי מרשות

   ואפילו קרקעות נמי במשמע:
   . שיתחייב כפל:אין לי

   . בזמן שלקחה בידו:אלא
. שאם גגו חצירו [קרפיפו] מנין

נכנסה שם ונעל בפניה לגנבה 
מנין שקנתה לו חצירו ומתחייב 

  כפל:
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ָכַתב ַרֲחָמָנא  ֵצא"ַטְעָמא ּדְ ֵצא ִתּמָ   , "ִאם ִהּמָ
ָכַתב  :ָהא ָלאו ָהִכי ֲהָוה ָאִמיָנא ל ֵהיָכא ּדְ ׁש!  - "ָידֹו"ּכָ   ָידֹו ַמּמָ

  
  ְותּו, 

ְניָ     :אּתַ
ָיָדּה"" 129"ְוָנַתן ּבְ

ִין?  -  (דברים כד, א)  יָפּה ִמּנַ ּה ֲחֵציָרּה ְוַקְרּפִ ּגָ א ָיָדּה, ּגַ   ֵאין ִלי ֶאּלָ

ְלמּוד לֹוַמר ל ָמקֹום "ְוָנַתן" :תַּ   . "ִמּכָ
ָכַתב ַרֲחָמָנא  ָכַתב :, ָהא ָלאו ָהִכי ֲהָוה ָאִמיָנא"ְוָנַתן"ַטְעָמא ּדְ ל ֵהיָכא ּדְ ׁש  "ָידֹו" :ּכָ    !ָידֹו ַמּמָ

  
ל  ׁש הּוא,  - "ָידֹו"ּכָ   ָידֹו ַמּמָ

אֵני ָהָתם ְרׁשּותֹו.   :ְוׁשָ א: ּבִ א ְלֵמיַמר ָהִכי ֶאּלָ ֵליּכָ   ּדְ
   

  
  
  
  
  

                                                           

ה ּוְבָעָלּה ְוָהָיה ִאם לֹא 129 ָ ח ִאיׁש ִאׁשּ י ִיּקַ יתוֹ  ּכִ ָחּה ִמּבֵ ּלְ ָיָדּה ְוׁשִ ִריֻתת ְוָנַתן ּבְ ָבר ְוָכַתב ָלּה ֵסֶפר ּכְ י ָמָצא ָבּה ֶעְרַות ּדָ ֵעיָניו ּכִ   ִתְמָצא ֵחן ּבְ

  ירש"
. מדלא כתיב ת''ל ונתן מ''מ

   ובידה יתננו:
. ויקח את כל ושאני התם

  ארצו:
    

  



                 ""ַהָּזָהב –מסכת בבא מציעא פרק ד' 
293

        נו, בנו, בנו, בנו, ב .50
ֵעי  י ֵזיָראּבָ   : ַרּבִ

ִכירּות    ֵיׁש לֹו אֹוָנָאה, אֹו ֵאין לֹו אֹוָנָאה?  -ׂשְ
  

ר" 130"ִמְמּכָ
ִכירּות,  ,ָאַמר ַרֲחָמָנא (ויקרא כה, יד)    ֲאָבל לֹא ׂשְ

ְלָמא ָנא?  :אֹו ּדִ   ָלא ׁשְ
  

ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ
ִתיב ר ְלעֹוָלם' :ִמי ּכְ ר" !?'ִמְמּכָ ִתיב "ִמְמּכָ    ,ְסָתָמא ּכְ

יֹוֵמיּה ְמִכיָרה ִהיא   .ְוַהאי ַנִמי ּבְ
  
  
  

                                                           

ד ֲעִמיֶתָך ַאל ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו 130 ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ   ְוִכי ִתְמּכְ

  רש"י
  . אם מכרן:יש להם אונאה
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        נז, אנז, אנז, אנז, א    ––––נו, ב נו, ב נו, ב נו, ב  .51
ֵעי    : ָרָבאּבָ

ַקְרַקע, ַמהּו?  ין ּוְזָרָען ּבְ   ִחּטִ
  ָלֶהן אֹוָנָאה, אֹו ֵאין ָלֶהן אֹוָנָאה? ֵיׁש 

  
ְמָיין  א ּדָ ַכּדָ ְדָיין ּבְ ׁשַ ַמאן ּדְ   ְוֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה.  - ּכְ

ב ַאְרָעא ְטִליְנהּו ַעל ּגַ ְלָמא ּבָ    .אֹו ּדִ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
  

יָתא, ְוָאתּו ָסֲהֵדי ְוָאְמִרי ּדְ ִאיֵליָמא  ּה ׁשִ ָדִאי, ּבָ ה, לֹ ּדְ ָאַמר ִאיהּו: ׁשְ ָ א ֲחִמׁשּ ּה ֶאּלָ ָדא ּבָ   א ׁשְ
ֵדי אֹוָנָאה חֹוֵזרָרָבאְוָהָאַמר  חֹות ִמּכְ ִמְנָין, ֲאִפיּלּו ּפָ ּבְ ָקל ְוׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ה, ְוׁשֶ ִמּדָ ּבְ ָבר ׁשֶ ל ּדָ   !: ּכָ

  
א  ֵעי ָלּה, ּדְ ֶאּלָ ְדִאּבָ ּה ּכִ ָדִאי ּבָ   ָאַמר ִאיהּו: ׁשְ

ָתא  ָדא ּבָ ּדְ ְוִאיְגָלִאי ִמיּלְ ֵעי ָלּה, לֹא ׁשְ ְדִאּבָ   ּה ּכִ
  ֵיׁש ָלֶהם אֹוָנָאה אֹו ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה? 

  
ְמָיין א ּדָ ַכּדָ ִדי ּבְ ׁשְ ַמאן ּדִ   ְוֵיׁש ָלֶהם אֹוָנָאה,  ,ּכְ

ְלָמא ב ַאְרָעא?  :אֹו ּדִ ְטִליְנהּו ַאּגַ   ּבָ
  
  

ִעין ֲעֵליֶהן?  ּבָ ִעין ֲעֵליֶהן, אֹו ֵאין ִנׁשְ ּבָ   ִנׁשְ
  

ְדיָ  ׁשַ ַמאן ּדְ ְמָייןּכְ א ּדָ ַכּדָ ִעין ֲעֵליֶהן,  ,ין ּבְ ּבָ   ְוִנׁשְ
ְלָמא ב ַאְרָעא :אֹו ּדִ ְטִליְנהּו ַאּגַ ִעין ֲעֵליֶהן ,ּבָ ּבָ    ?ְוֵאין ִנׁשְ

  
  

יָרן?  יָרן, אֹו ֵאין עֹוֶמר ַמּתִ   עֹוֶמר, ַמּתִ
  

ֵמי?    ֵהיִכי ּדָ
רּוׁש  ַאׁשְ ֵניָנא –ִאי ּדְ    !ּתָ

רּוׁש ּדְ ִאי  ֵנינָ   –לֹא ַאׁשְ     !אּתָ
ְתַנן    :ּדִ

ִריׁשּו קֹוֶדם ָל " יָרן,  -עֹוֶמר ִאם ִהׁשְ   עֹוֶמר ַמתִּ
בֹ  - ְוִאם ָלאו  ּיָ אֲאסּוִרין, ַעד ׁשֶ   ! (מנחות ע.) "א עֹוֶמר ַהּבָ

  
ֲחַצִדיְנהּו ּוְזַרִעיְנהּו קֹוֶדם ָלעֹוֶמר,    לֹא ְצִריָכא: ּדַ

ַוְייהּו, ְולֹא ַא  רּוׁש ַוֲאָתא ֵליּה עֹוֶמר, ְוָחֵליף ִעיּלָ     ,קֹוֶדם ָלעֹוֶמרׁשְ
ְייהוּ    נז,א    ?ַמהּו ְלִמיְנַקט ּוֵמיַכל ִמיּנַ

  
ִריְנהּו עֹוֶמר,  ֵמי ְוׁשָ א ּדָ ַכּדָ ְדָיין ּבְ ׁשַ ַמאן ּדְ   ּכְ

ְלָמא ב ַאְרָעא :אֹו ּדִ ְטִליְנהּו ַאּגַ    ?ּבָ
  

יקוּ     .ּתֵ
   

  רש"י
. ואין בטלינהו אגב ארעא

אונאה לקרקעות ובשלא 
   השרישו קאי:

   . זרעתי בה שש סאין:שדאי
. דמקח טעות הוא דהא חוזר

בהדיא פי' בחזקת כן ואינו כן 
ות הוא אפי' וכיון שהמקח טע

בטיל להו אגב ארעא חוזר דנהי 
דאימעיט קרקעות מדין אונאה 
מדין מקח טעות לא אימעיט 
שהרי אין זה מכר דאדעתא 

   דהכי לא זבן:
. כמה שצריך לקרקע כדבעי לה

דמידי דאומדנא דשכיח דטעו 
   הוי כדין אונאה:
. אם הודה נשבעין עליהן

במקצת כגון טענו פסקת עמי 
י לך וזרעת לזרוע ו' שמסרת

חמש והוא אומר זרעתי חמש 
   ומחצה:

. קס''ד אגידולין עומר מתירן
דידהו קמיבעיא ליה ולהכי 
קמהדר אי דאשרוש קודם 

   לעומר:
. דעומר מתיר את תנינא

גידוליהן במסכת מנחות (דף 
   עא.) והתם מפרש טעמא:

. בשעת הבאת ואי דלא אשרוש
   עומר:
   . דאין עומר מתירן:תנינא

. מן החדש והיו דחצדינהו
   צריכין שיתירם עומר לאכילה:

. וחלף וזרעינהו קודם לעומר
  ליה עומר עלייהו בדלא אשרוש:
. מהו למינקט מינייהו ומיכל

כלומר אגידולין דידהו לא 
מבעיא לן שהרי אפי' התיר 
עומר של אשתקד את הזרעים 
קודם שנזרעו וזרעם קודם 
העומר ולא השרישו הוו 

ד שיבא עומר הגידולין אסורין ע
הבא כי קא מיבעי ליה לנקוטי 
מן הזרעים שבקרקע ומיכל 

   לאחר העומר:
. שהעומר מתיר ושרינהו עומר

את התלושין חדשים של שנה זו 
ואת גידולין המחוברין 

   שהשרישו:
. או דלמא בטלינהו אגב ארעא

וכקרקע בעלמא דמו ולא שייך 
    עומר גבייהו למשרינהו:
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ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:[ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].ְוַהֶהְקּדֵ

  
   :ַרב ָחָסאָאַמר  ָרָבאָאַמר 
ֵעי  י ַאִמיּבָ   : ַרּבִ

  אֹוָנָאה ֵאין ָלֶהם, 
ח  יּטּול ִמּקָ   ֵאין ָלֶהן?  אוֹ ֵיׁש ָלֶהן,  - ּבִ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

   :ַרב ָחָסאֲהַדר ָאַמר 
יט  ׁשֵ י ַאִמיּפָ   : ַרּבִ
  ֵאין ָלֶהם,  -אֹוָנָאה 

ח  יּטּול ִמּקָ   ֵיׁש ָלֶהם.  - ּבִ
  

י יֹוָנה ׁשֹות, ַא ָאַמר  ַרּבִ   ֶהְקּדֵ
י ִיְרְמָיה   ַקְרָקעֹות, ַא ָאַמר  ַרּבִ

ֵמיּה  ְ י יֹוָחָנןּדְ ְוַתְרַוְייהּו ִמׁשּ   ָאְמרּו:  ַרּבִ
  ֵאין ָלֶהם,  -אֹוָנָאה 

ח  יּטּול ִמּקָ   ֵיׁש ָלֶהן.  - ּבִ
  

ָאַמר  ׁשֹותֶהְק ַא ַמאן ּדְ ן  -  ּדֵ ּכֵ ל ׁשֶ   .ַקְרָקעֹותַא ּכָ
ָאַמר ׁשֹותַא ֲאָבל  -  ַקְרָקעֹותַא  :ַמאן ּדְ    .לֹא ֶהְקּדֵ

  
מּוֵאל, ִד כְּ    ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

רּוָטה  ֶוה ּפְ לֹו ַעל ׁשָ ִחיּלְ ֶוה ָמֶנה, ׁשֶ ׁש ׁשָ ל. - ֶהְקּדֵ   ְמחּוּלָ
  
  

  רש"י
. הא תנן לה בעי ר' אמי אונאה

במתניתין דאין להו לכל הנך 
   דמתני':

   . יותר משתות:ביטול מקח
. מי אמרינן יש להן או אין להם

מאל תונו (ויקרא כה) הוא 
דאימעוט והא לאו בכלל אונאה 
הוא אלא מקח טעות הוא או 
דלמא כיון דלאו דבר שבמדה 
הוא ולא אטעייה בדיבוריה 

   כשאר דין אונאה הוא:
. מילתא באפי ירמיה ר' יונה ור'

נפשייהו אמרי ולאו אדרבי אמי 
קיימי אלא ר' [ירמיה] 
אקרקעות ורבי [יונה] 
אהקדשות אמרי משמיה דר' 
יוחנן אונאה אין להם ביטול 

   מקח יש להן:
. אמרה ר' מ''ד אהקדשות

   יוחנן:
. דאקרקעות נמי אמר כ''ש

דכיון דאשמועינן דביטול מקח 
לאו בכלל אונאה הוא מהיכא 

ימעיט אי דהקדשות קחשיב א
ליה מקח טעות אע''ג דליכא 
טעות כלפי שמיא ואפ''ה 
אמרינן ביטול מקח כל שכן 
דלגבי חבריה דאיכא למימר 
טעה ואדעתא דהכי לא אקנייה 

   כל שכן דהדר:
   . אמרה:מ''ד אקרקעות

. דאילו גבי אבל אהקדשות לא
הדיוט אמרינן טעה ואדעתא 
דהכי לא אקני אבל אהקדש 

למימר הכי וכיון דליתנהו  ליכא
בדין אונאה טעות נמי לא 

   אמרינן בהו כדשמואל:
. כדאמרן דאימעוט מחולל

מאונאה וטעות נמי ליכא בהו 
    דמאן טעה:
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ַנן ָהָתם    :ּתְ

ַעל" ין,  -  מּום, ִאם ָהָיה קֹוֶדׁש ּבַ   ָיָצא ְלחּוּלִ
ִמים   . (תמורה כו:) "ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ּדָ

  

י יֹוָחָנןָאַמר    : ַרּבִ
ַבר ּתֹוָרה,  ין ּדְ   ָיָצא ְלחּוּלִ

ְבֵריֶהם ִמים ִמּדִ    ,ְוָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ּדָ
  

  ָאַמר:  ֵריׁש ָלִקיׁש וְ 
ִמים ִמן ַהּתֹוָרה.    ַאף ָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ּדָ

  

ַמאי ָעְסִקיַנן    ?ּבְ
ָהא ֵליָמא ֵריׁש ָלִקיׁש ָצִריְך ַלֲעשׂ  ,הָא נָ י אוֹ ֵד כְ ּבִ  :ִאיֵליָמא ַבר ּתֹוָרהּבְ ִמים ּדְ    – ֹות לֹו ּדָ

ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה: "  ְוָהְתַנן: ָבִרים ׁשֶ   ֵאּלּו ּדְ
ׁשֹות ָטרֹות ְוַהֶהְקּדֵ ְ ְרָקעֹות ְוָהֲעָבִדים ְוַהׁשּ   ! "ַהּקַ

א י :ֶאלָּ ְבֵריֶהםּבִ ִמים ִמּדִ י יֹוָחָנן ָצִריְך ַלֲעׂשֹות לֹו ּדָ ָהא ֵליָמא ַרּבִ ח, ּבְ    – ּטּול ִמּקָ
י יֹוָנהְוָהָאַמר  ׁשֹות ַא  :ַרּבִ   ֶהְקּדֵ

י ִיְרְמָיהוְ    ַקְרָקעֹות, ַא ָאַמר  ַרּבִ
ֵמיּה  ְ י יֹוָחָנןּדְ ְוַתְרַוְייהּו ִמׁשּ   ֵאין ָלֶהם,  -אֹוָנָאה   ָאְמִרי:  ַרּבִ

י ח ּבִ   ֵיׁש ָלֶהם!  - ּטּול ִמּקָ
  

ח, ִב ּבְ  :ְלעֹוָלם   יּטּול ִמּקָ
י יֹוָחָנן, ּדְ ְוֵאיּפֹוְך  י יֹוָחָנן. לְ ֵריׁש ָלִקיׁש ְד וּ ֵריׁש ָלִקיׁש, לְ ַרּבִ   ַרּבִ

  
ַמאי     ?ָקִמיְפְלֵגיּבְ

  
מּוֵאל, ִד ּבְ    ׁשְ
מּוֵאלָאַמר ּדְ    : ׁשְ

וֶ  לֹו ַעל ׁשָ ִחיּלְ ֶוה ָמֶנה, ׁשֶ ׁש ׁשָ רּוָטה ֶהְקּדֵ ל.  - ה ּפְ   ְמחּוּלָ
מּוֵאל, ּדִ ִאית ֵליּה  - ָמר    ׁשְ

מּוֵאל. ּדִ ֵלית ֵליּה  -ּוָמר    ׁשְ
  

ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ
י ָעְלָמא ִאית ְלהּו  כּוּלֵ מּוֵאל, ּדִ ּדְ   ׁשְ

ָהא     :ָקִמיְפְלֵגיְוָהָכא ּבְ
לֹו    :ָמר ָסַבר ִחיּלְ    ,ִאין –ׁשֶ

ה  ִחיּלָ   לֹא.  -ְלַכּתְ
ה.  :ּוָמר ָסַבר ִחּלָ   ֲאִפיּלּו ְלַכתְּ

  
ֵעית ֵאיָמא    :ִאיּבָ

ְכֵדי אֹוָנָאה יּפּוךְ  ,ְלעֹוָלם ּבִ    .ְולֹא ּתֵ
א ְד ִב וּ    . ָקִמיְפְלֵגיַרב ִחְסּדָ

   ?"ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה"ָאַמר: ַמאי ּדְ 
תֹוַרת אֹוָנָאה   .  ֵאיָנן ּבְ

ֵדי אֹוָנָאה ּדַ    נז,ב חֹות ִמּכְ   חֹוֵזר.  - ֲאִפיּלּו ּפָ
  
   :יִתיֵביֵמ 
ית ְואֹוָנָאה ַלֶהְדיֹוט, "   ִרּבִ

ׁש  ית ְואֹוָנָאה ַלֶהְקּדֵ   ! "ְוֵאין ִרּבִ
  

תֹוַרת אֹוָנָאה אֹוִקיְמָנא ּבְ ְתִניִתין ּדְ יָמא ִמּמַ   ?!ִמי ַאּלִ
ית ְוִדין אֹוָנָאה   ָהִכי ַנִמי:    ַלֶהְדיֹוט,  - ִרּבִ

ית ְוִדין אֹוָנָאה  ׁש.  - ְוֵאין ִרּבִ   ַלֶהְקּדֵ
  

ָקָתֵני ֵסיָפא:  ,ָהִכיִאי  ׁש "ַהְיינּו ּדְ ֶהְקּדֵ ֶהְדיֹוט ִמּבַ   ! "ֶזה חֹוֶמר ּבַ
  
יתַא    .ִרּבִ

  רש"י
   . במסכת תמורה (דף כו:):תנן התם

. רישא אם היה קודש בעל מום
דמתני' הכי האומר הרי זו תחת זו זו 

ורה תמורת זו זו חלופי זו הרי זו תמ
זו מחוללת על זו לא אמר כלום שאין 
קרבן תמים מתחלל ואם היה קודש 
בעל מום יצא לחולין וצריך לעשות לו 
דמים אם אין זו של חולין יפה כשל 
הקדש מוסיף עליה מעותיו עד כדי 

  דמי הקדש:
. ואפי' אין זו יצא לחולין דבר תורה

יפה כמותה כדאמר דאמעיט 
   באונאה:

. מים דבר תורהאף צריך לעשות לו ד
דגבי הקדשות ערכך כתיבא בכולהו 
וקסבר ערכך שוויו משמע ור' יוחנן 
סבר ערכך כל דמים שיערכוהו משמע 

   ליה אם זול אם יוקר:
. לר' יונה והא''ר יונה אהקדשות כו'

   קשיא דרבי יוחנן אדרבי יוחנן:
. אליבא דר' יונה אבל אליבא ואיפוך

דרבי ירמיה לא תיפוך דהא לר' 
יה אליבא דרבי יוחנן הקדשות ירמ

אין להם בטול מקח דמ''ד אקרקעות 
אבל אהקדשות לא כדשמואל וה''נ 
איתא בתמורה לרבי יונה איפוך 
וקמיפלגי ר''ל ור' יוחנן מ''ד אין להן 
ביטול מקח אית ליה דשמואל דכיון 
דאימעיט מאונאה לא שנא שתות לא 
שנא יתר משתות דאילו גבי הדיוט 

ל בהקדש ליכא אמרינן טעה אב
   למימר טעות:

. קסבר כיון ומר לית ליה דשמואל
דאיכא יתר משתות לאו דרך מקח 
הוא וכיון דלגבי מקח לאו מידי הוא 

   גבי חילול נמי לאו מידי עבד:
. דהא אימעיט מאונאה שחיללו אין

   לא שנא גדולה ולא שנא קטנה:
. ודבר תורה דערכך לכתחילה לא
   שוויו משמע:

. ערכך כל ' לכתחילהומר סבר אפי
דהו משמע הלכך לאפקועי איסוריה 
ואפילו מדרבנן שרי ומיהו לאחר זמן 

   ישלם:
. וקאמר דבר לעולם בכדי אונאה

תורה ואפילו בכדי אונאה צריך 
   לעשות דמים דבר תורה:

. דאי מפכת לה קשיא דרבי ולא תיפוך
יוחנן אדרבי יוחנן דאילו לדידיה לא 

אה דמתני' מצי לתרוצי אין להן אונ
כרב חסדא דפחות מכדי אונאה חוזר 
מדא''ר יוחנן: אונאה אין להן ביטול 
מקח יש להן מכלל דאונאה אין להן 
דקאמר אין מחזירין להן אונאה הוא 
אבל ר''ל כי מותבת ליה ממתניתא 

   מוקי לה כרב חסדא:
 . דגבי הקדשותמאי אין להן אונאה

   דאפילו פחות מכדי אונאה חוזר:
. אין ת ואונאה להקדשואין רבי

איסור אונאה ואיסור רבית נוהג 
בהקדש ולקמיה מפרש היכי דמי 

   רבית דהקדש:
   . שתות:דין אונאה להדיוט

. דאפילו ואין דין אונאה להקדש
   פחות מכדי אונאה חוזר:

. בתמיה והא חומרא היינו דקתני כו'
דהקדש הוא: ומשני כי קתני חומר 

  דהדיוט ארבית קאי:
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ֶהְדיֹוט  ׁש ִמּבַ ֶהְקּדֵ    !אֹוָנָאהַא ִליְתֵני ַנִמי: ֶזה חֹוֶמר ּבַ

  
א?  ּתָ   ָהִכי ָהׁשְ

ָלָמא ׁשְ ׁש ": ּבִ ֶהְקּדֵ ֶהְדיֹוט ִמּבַ   . "ֶזה חֹוֶמר ּבַ
   .ְותּו ָלא

א ֶהְקּדֵ     ?!ְותּו ָלא 'ֶזה חֹוֶמר'ׁש, ֶאּלָ
  
  

  רש"י
. ומשום אונאה ליתני אונאהא

   נמי זה חומש בהקדש:
. אלא הקדש זה חומר ותו לא

    בתמיה:
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ית ְואֹוָנָאה ַלֶהְדיֹוט, "[    ִרּבִ

ׁש  ית ְואֹוָנָאה ַלֶהְקּדֵ   ]."ְוֵאין ִרּבִ
  
ית" ׁש ּדְ  ִרּבִ ֵמי "ֶהְקּדֵ    ?ֵהיִכי ּדָ

ִרים  ֵמָאה ְוֶעׂשְ אֹוְזֵפיּה ֵמָאה ּבְ ר,  - ִאיֵליָמא ּדְ ְזּבָ   ַוֲהלֹא ָמַעל ַהּגִ
ַעל  ּמָ ין, ְוָהוּו ְלהּו ְוֵכיָון ׁשֶ ר, ָיְצאּו ְמעֹוָתיו ַלחּוּלִ ְזּבָ   !ֶהְדיֹוטּדְ ַהּגִ

  
ֲעָיאָאַמר    : ַרב הֹוׁשַ

ַמאי ָעְסִקיַנן    :ָהָכא ּבְ
לׁש.  ָ ע, ְוָעְמדּו ִמׁשּ ק ְסָלתֹות ֵמַאְרּבַ ל ָעָליו ְלַסּפֵ יּבֵ ּקִ גֹון ׁשֶ   ּכְ

  
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ק ְסָלתֹות ֵמ " ל ָעָליו ְלַסּפֵ לׁש ַהְמַקּבֵ ָ ע, ְוָעְמדּו ִמׁשּ ע.  -  ַאְרּבַ ק ֵמַאְרּבַ   ְמַסּפֵ
לׁש  ָ ע , ִמׁשּ ע - ְוָעְמדּו ֵמַאְרּבַ ק ֵמַאְרּבַ   , ְמַסּפֵ

ׁש ַעל ָהֶעְליֹוָנה ד ֶהְקּדֵ ּיַ   ."ׁשֶ
  

א ּפָ   ָאַמר:  ַרב ּפַ
ר ָעְסִקיַנן ְזּבָ סּורֹות ַלּגִ ְנָין ַהּמְ ַאְבֵני ּבִ    .ָהָכא ּבְ

מּוֵאל. ִד כְּ    ׁשְ
מּוֵאלר ָאַמ ּדְ    : ׁשְ

חֹול,  יּבֹוִנין ּבַ יׁשִ ְך ַמְקּדִ   . ןְוַאַחר ּכָ
  
  
  

  רש"י
   . שהלוה להדיוט:דאוזיף

. שהוציא מעות והלא מעל
הקדש לחולין ולא הכניס 
תחתיהן להקדש כלום ושוגג 
הוא אצלו כסבור שמותר משום 

   שכר הקדש:
. של גזבר והוו ליה דהדיוט

ש קרן שהרי עליו לשלם להקד
   וחומש:

. האי דקתני הכא במאי עסקינן
אין רבית להקדש לאו בהלואה 
קאי אלא בהדיוט שקיבל מעות 
מן הלשכה מן הגזבר לספק 
סלתות כל השנה למנחות של 
צבור ארבע סאין בסלע והוקרו 
ועמדו משלש סאין בסלע דאילו 
הדיוט אסור לפסוק על פירות 
עד שיצא השער וכאן אפילו לא 

עדיין לארבע יצא השער 
   פוסקין:

. לעולם בהלואה רב פפא אמר
דאוזיף מאה במאה ועשרין 

   ודקשיא לך הלא מעל:
. עסקינן שהלוה באבני בנין

הגזבר מהן להדיוט דאין בהן 
מעילה ואין על הגזבר לשלם 

   אלא שליח בעלמא הוא:
. כשהן דאמר שמואל בונין בחול

בונין בניני הקדש לא היו קונין 
ממעות הקדש  האבנים והטיט

כדי שלא יבואו האומנין והעם 
לידי מעילה אם ישבו עליהם או 
אם יהנו מהם אלא לוקחין 
בהקפה והרי הן חול עד שיבנו 
בחומה ומשהן בנויות בחומה 
נותנין מעות הקדש ולוקחין 
אותן והוא הקדשן או אם 
התנדב אדם אבנים נותנן לבנאי 
ואינו קורא שם הקדש עליהן עד 

ן הלכך לא מעל שיתננו בבני
    הגזבר:
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .55
ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:"[ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].ְוַהֶהְקּדֵ

לּוֵמי ֵכֶפל ׁשְ ֶהן תַּ   . "ֵאין ּבָ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ע"" ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ 131"ַעל ּכָ

ָלל – (שמות כב, ח)     .ּכְ
ְלָמה" ה, ַעל ׂשַ ָרט,  -  "ַעל ׁשֹור, ַעל ֲחמֹור, ַעל ׂשֶ   ּפְ

ר יֹ  ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ   ָחַזר ְוָכַלל.  - "אַמר"ַעל ּכָ
ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל.    ּכְ

ן,  ה ּדָ ָרטִאי ַאתָּ ֵעין ַהּפְ א ּכְ    ,ֶאּלָ
ָרט ְמפֹוָרׁש  ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון  ,ַמה ַהּפְ טַּ ָבר ַהּמִ ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון.  -ּדָ טַּ ָבר ַהּמִ ל ּדָ   ַאף ּכָ

ְלְטִלין,  - ָיְצאּו ַקְרָקעֹות  ֵאיָנן ִמטַּ   ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות.  - ָיְצאּו ֲעָבִדים  הּוּקְ   ׁשֶ
ָטרֹות ְלְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹון, - ָיְצאּו ׁשְ טַּ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ    ׁשֶ

ׁשֹות, ָאַמר ְקָרא ׁש  -  (שמות כב, ח) "ֵרֵעהּו" :ֶהְקּדֵ   .  "ֵרֵעהּו ְולֹא ֶהְקּדֵ
   

  
  
  

                                                           

ע ַעל ׁשֹור 131 ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ר יַ  ַעל ּכָ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ יֻען ֱאלִֹהים ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ְרׁשִ
ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ ּלֵ   ְיׁשַ

  רש"י
. סיפיה דקרא על כל דבר פשע

משתעי בטוען טענת גנב או בגנב 
    עצמו:
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .56
ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:"[ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].... ְוַהֶהְקּדֵ

הא לֹ וְ  ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ   . "תַּ
  
  אי ַטְעָמא? ַמ 
  

ה ָאַמר ַרֲחָמָנא ָ ָעה ַוֲחִמׁשּ לּוֵמי ַאְרּבָ ׁשְ    ,ּתַ
ָעה.  ה ְוַאְרּבָ לׁשָ לּוֵמי ׁשְ ׁשְ   ְולֹא תַּ

  
  

  רש"י
. ולא תשלומי שלשה וארבעה

שלשה לשה וארבעה לשור דכיון 
דאימעיט מכפל בצר להו חדא 
שהכפל בטובח ומוכר בכלל 

    תשלומי ד' וה':
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .57
ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:"[ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].... ְוַהֶהְקּדֵ

ם  ע ֵאינוֹ  -ׁשֹוֵמר ִחּנָ ּבָ   . "ִנׁשְ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו"" י ִיּתֵ 132"ּכִ

ָלל, - ז)-(שמות כב, ו     ּכְ
ֶסף אֹו ֵכִלים" ָרט,  - "ּכֶ   ּפְ

ית ָהִאיׁש" ב ִמּבֵ   ָחַזר ְוָכַלל.  - "ְוֻגּנַ
ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל,    ּכְ

ָר  ֵעין ַהּפְ א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ   ט: ִאי ַאתָּ
ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון  טַּ ָבר ַהּמִ ָרט ְמפֹוָרׁש ּדָ ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון -ַמה ַהּפְ טַּ ָבר ַהּמִ ל ּדָ    .ַאף ּכָ

ְלְטִלין,  - ָיְצאּו ַקְרָקעֹות  ֵאיָנן ִמטַּ   ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  - ָיְצאּו ֲעָבִדים  הּוּקְ   ׁשֶ

ָטרֹות  ְל  -ָיְצאּו ׁשְ טַּ ּמִ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ   ְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹון. ׁשֶ

ׁשֹות  133"ֵרֵעהּו" ָאַמר ְקָרא - ֶהְקּדֵ
ׁש  -  (שמות כב, ח)    .  "ֵרֵעהּו ְולֹא ֶהְקּדֵ

   
  

                                                           

ית ָהִא  וווו 132 ב ִמּבֵ מֹר ְוֻגּנַ ֶסף אֹו ֵכִלים ִלׁשְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ּכֶ י ִיתֵּ ָנִיםּכִ ם ׁשְ ּלֵ ב ְיׁשַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ִית ֶאל ָהֱאלִֹהים ִאם  זזזז. יׁש ִאם ִיּמָ ַעל ַהּבַ ב ְוִנְקַרב ּבַ ּנָ ֵצא ַהּגַ ִאם לֹא ִיּמָ
ְמֶלאֶכת ֵרֵעהוּ  ַלח ָידֹו ּבִ   לֹא ׁשָ

ר יֹאַמ  133 ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ ע ַעל ׁשֹור ַעל ֲחמֹור ַעל ׂשֶ ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ יֻען ֱאלִֹהים ַעל ּכָ ר ַיְרׁשִ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר ּכִ
ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ ּלֵ   ְיׁשַ

  רש"י
. לקמן בהשואל (דף וכי יתן וגו'
נן פרשה ראשונה צד:) אמרי

נאמרה בשומר חנם שניה 
בשומר שכר וכתוב בפרשה 
ראשונה ונקרב בעל הבית וגו' 
ואוקימנא לשבועה בהמפקיד 

    (לעיל דף מא:):
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        נז, בנז, בנז, בנז, ב .58
ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:"[ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].... ְוַהֶהְקּדֵ

ָכר  א ׂשָ ם ֵאינוֹ  - נֹוׂשֵ ּלֵ    ."ְמׁשַ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ַנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו"" י ִיּתֵ 134"ּכִ

ָלל,  - )בי-(שמות כב, ט    ּכְ
ה" ָרט, - "ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ    ּפְ

מר" ֵהָמה ִלׁשְ   ָחַזר ְוָכַלל.  - "ְוָכל ּבְ
ָלל ּוְפָרט ּוְכָלל,    ּכְ

ֵעין  א ּכְ ן ֶאּלָ ה ּדָ ָרט: ִאי ַאתָּ   ַהּפְ
ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון  טַּ ָבר ַהּמִ ָרט ְמפֹוָרׁש ּדָ ְלֵטל ְוגּופֹו ָממֹון.  -ַמה ַהּפְ טַּ ָבר ַהּמִ ל ּדָ   ַאף ּכָ

ְלְטִלין,  - ָיְצאּו ַקְרָקעֹות  ֵאיָנן ִמטַּ   ׁשֶ
ׁשּו ְלַקְרָקעֹות,  - ָיְצאּו ֲעָבִדים  הּוּקְ   ׁשֶ

ָטרֹות  ּמִ  -ָיְצאּו ׁשְ י ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ ְלְטִלין ֵאין ּגּוָפן ָממֹון. ׁשֶ   טַּ

ׁשֹות  135 "ֵרֵעהּו" :ָאַמר ְקָרא - ֶהְקּדֵ
ׁש  -  (שמות כב, ח)    ."ֵרֵעהּו ְולֹא ֶהְקּדֵ

   
  
  

                                                           

ה ֵאין רֶֹאה טטטט 134 ּבָ ר אֹו ִנׁשְ ּבַ מֹר ּוֵמת אֹו ִנׁשְ ֵהָמה ִלׁשְ ה ְוָכל ּבְ ן ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהּו ֲחמֹור אֹו ׁשֹור אֹו ׂשֶ י ִיתֵּ ֻבַעת ה  יייי. ּכִ ַלח ָידֹו תִּ  'ׁשְ ֵניֶהם ִאם לֹא ׁשָ ין ׁשְ ְהֶיה ּבֵ
ם ּלֵ ָעָליו ְולֹא ְיׁשַ ְמֶלאֶכת ֵרֵעהּו ְוָלַקח ּבְ ם ִלְבָעָליו יאיאיאיא. ּבִ ּלֵ ֵנב ֵמִעּמֹו ְיׁשַ ֹנב ִיּגָ ם יביביביב. ְוִאם ּגָ ּלֵ ֵרָפה לֹא ְיׁשַ ֵרף ְיִבֵאהּו ֵעד ַהּטְ   ִאם ָטרֹף ִיּטָ

ע ַעל ׁשֹור ַעל 135 ׁשַ ַבר ּפֶ ל ּדְ ר ַיְרׁשִ  ַעל ּכָ ֵניֶהם ֲאׁשֶ ַבר ׁשְ י הּוא ֶזה ַעד ָהֱאלִֹהים ָיבֹא ּדְ ר יֹאַמר ּכִ ל ֲאֵבָדה ֲאׁשֶ ְלָמה ַעל ּכָ ה ַעל ׂשַ יֻען ֱאלִֹהים ֲחמֹור ַעל ׂשֶ
ַנִים ְלֵרֵעהוּ  ם ׁשְ ּלֵ   ְיׁשַ
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        נח, אנח, אנח, אנח, א    ––––    נז, בנז, בנז, בנז, ב .59
ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:"[  ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].... ְוַהֶהְקּדֵ

עׁשֹוֵמ  ּבָ ם ֵאינֹו ִנׁשְ    ."ר ִחּנָ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְקֵליֶהן ְוִנְגְנבוּ " ְלחּו ֶאת ׁשִ ָ ׁשּ ֵני ָהִעיר ׁשֶ ָאְבדּו,  ,ּבְ   אֹו ׁשֶ

רּוָמה    נח,א ְתְרָמה ַהתְּ ּנִ ֶ ִרין. ^ -ִאם ִמׁשּ ְזּבָ ִעין ַלּגִ ּבָ   ִנׁשְ
ִעין ִלְבֵני ָהִעיר, ּוְבֵני ָהִעיר ׁשֹוְקִל  - ְוִאם ָלאו  ּבָ יֶהן. ִנׁשְ ְחתֵּ   ין ֲאֵחִרים תַּ

ִבים  ּנָ ֶהֱחִזירּום ַהּגַ ָקִלים ֵהם,  ֵאּלּו ְוֵאּלוּ    - ִנְמְצאּו, אֹו ׁשֶ   ׁשְ
ָאהְוֵאין ע ָנה ַהּבָ ָ   ! (שקלים ב, א) "ֹוִלין ָלֶהם ַלׁשּ

  
מּוֵאלָאַמר    : ׁשְ

ָכר ָעְסִקיַנן א ׂשָ נֹוׂשֵ    ,ָהָכא ּבְ
ָכָרןִנׁשְ  ִעין ִליּטֹול ׂשְ   . ּבָ

  
ִרין" ,ִכיִאי ָה  ְזּבָ ִעין ַלּגִ ּבָ ֵעי ֵליּה  !?"ִנׁשְ    !ִלְבֵני ָהִעיר ִמּבָ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ִרין,  ְזּבָ ַמֲעַמד ּגִ ִעין ִלְבֵני ָהִעיר ּבְ ּבָ   ִנׁשְ
י ֵהיִכי  ִדיְנהּו. ּדְ ּכִ   לֹא ָנְחׁשְ

  

   ,ְוִאי ַנִמי
י ֵהיִכי  ִעים'לֹא ִלְקרּו ְלהּו ּדְ ּכִ   . 'ּפֹוׁשְ

  
ָאְבדוּ  ִנְגְנבוּ "ְוָהא    ָקָתֵני,  "אֹו ׁשֶ

יב!  ְגֵניָבה ַוֲאֵביָדה ִחּיּוֵבי ִמיַחּיַ ָכר ּבִ   ְוׁשֹוֵמר ׂשָ
ֵמי, ַאְגַרְייהּו ִמיָהא ִלְפִסיד!  ּלְ לּוֵמי ָלא ְמׁשַ ׁשַ   ְוָהָכא ַנִמי, ְנִהי ּדְ

  
הָאַמר    : ַרּבָ

ין,  -  "ִנְגְנבּו" ִלְסִטים ְמזּוּיָ   ּבְ
ְבָעה ְסִפ  -  "ָאְבדּו" ּטָ ם. ׁשֶ ּיָ   יָנתֹו ּבַ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

י ְמעֹון ִהיא,  ?ָהא ַמּנִ י ׁשִ   ַרּבִ
ַאֲחָריּוָתן ּדְ  יב ּבְ ַחּיָ ים ׁשֶ   ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה,    -ָאַמר: ָקָדׁשִ

ִעין ֲעֵליֶהם.  ּבָ   ְוִנׁשְ
  

רּוָמה,  :ָהֵתיַנח ּלא ִנְתְרָמה ַהּתְ   ַעד ׁשֶ
רּוָמה,  ְתְרָמה ַהּתְ ּנִ ֶ ים ׁשֶ ָקָד ִמׁשּ ַאֲחָריּוָתן  ינוֹ ֵא ׁשִ יב ּבְ   , הוּ ינְ נִ ַחּיָ

ַתְנָיא    :ּדְ
  ּתֹוְרִמין ַעל ָהָאבּוד, "

בּוי,    ְוַעל ַהּגָ
בֹות   ! "ְוַעל ֶהָעִתיד ִלּגָ

   
א ָאַמר  י ֶאְלָעָזרֶאּלָ   : ַרּבִ
בּוָעה זֹו  ַנת ֲחָכִמים ִהיא,  - ׁשְ ּקָ   ּתַ

ֶה  ֵני ָאָדם ְמַזְלְזִלים ּבַ ּלא ְיהּו ּבְ ׁשֹות.  ׁשֶ   ְקּדֵ
   

  
  

  רש"י
   . שקלים של אדר לקרבנות צבור:שקליהן

   . מן השלוחין:ונגנבו
. אם כשבאו לדין אם משנתרמה התרומה

ין כבר נתרמה התרומה שהיו תורמ
    הלשכה בג' קופות:

. שלא פשעו בהן שהן נשבעין לגזברים
בעלי הדין דמכיון שתרמו את הלשכה אין 
אחריות אבידה על הבעלים אלא על 
ההקדש כדאמרינן לקמן תורמין על 
האבוד שיהא חלק בקופות הללו למי 
ששלח שקלו ואבד ואינו יודע עכשיו 

   שאבד:
. שנודע להם מקודם לכן שוב אין ואם לאו

תורמין עליהם אלא על מנת שישלחו להם 
אחרים תחתיהם לפיכך בני העיר הן בעלי 

   הדין של שלוחים:
   . קאי אאבדו:נמצאו

   . קאי אנגנבו:שהחזירום
. דכיון דקדוש אלו ואלו שקלים הם

   קדוש:
. כלומר שבועה הכא בנושא שכר עסקינן

זו לא ליפטר מתשלומין היא דלאו שומר 
ולא נושא שכר חנם נשבע על הפשיעה 

משלם גניבה ואבידה כי מתני' ושבועה זו. 
כדי ליטול שכרן נשבעין שאינן ברשותן 
וגובין שכרן מן בני העיר ולקמיה פריך 
והא כיון דשומר שכר יש עליו לשומרו 
מגניבה ואבידה ולא שמר לא השלים 

   עבודתו אין לו ליטול שכר:
. בתמיה והלא אין שכרן נשבעים לגזברים

   בני העיר:אלא על 
. ליטול שכרן ובמעמד נשבעים לבני העיר

   הגזברים מפני שההפסד על ההקדש:
. והכא נמי נהי דשלומי לא משלמי

   דאימעיט הקדשות מתשלומי שומרים:
. שהרי נשתעבדו אגרייהו מיהא לפסיד

לשומרן מגניבה ואבידה ועל מנת כן היו 
   נוטלין שכר והרי לא השלימו מלאכתן:

. דאונס הוי ולשמירה זו בלסטים מזוין
   לא קבלו עליהם:

. במסכת שבועות (דף הא מני ר''ש היא
   מב:):

. בכדי גרס לה ומאן דגריס יש להן אונאה
לה. לא ידע שאמר ר''ש בהדיא לגבי 

   שבועה והוצרך ללמדה ממשנתנו:
. שהמפקיד חייב שחייב באחריות

באחריות הלכך כדידיה דמי לר''ש והכא 
ני העיר לשקול אחרים נמי חייבין כל ב

   תחתיהן:
. כשהיו ממלאים שלש תורמין על האבוד

קופות מכסף הלשכה והיא תרומה ליקח 
מכסף הקופות כל קרבנות צבור ותורמין 
אותן ע''מ שיהו שלש קופות ראש ותרומה 
לשיריים שיהו אותן שהביאו שקלים 
הנשארים בלשכה זוכים בתרומת הקופה 

ורמין אותן להיות הקרבנות גם עליהם ות
   אע''פ ששלח שקלו ואבד לו ואין ידוע לו:

   . ועודנו בדרך:ועל הגבוי
. מי שנאנס ולא שלח ועל העתיד לגבות

שקלו באדר היה משלחו כל השנה כולה 
ונותנין בשופר שכתוב עליו תקלין חדתין 
והלשכה היתה נתרמה ג' פעמים בשנה 
בפרוס הפסח ובפרוס עצרת ובפרוס החג 

לתרום נותנין מעות השופר  וכשמגיע זמן
בלשכה ותורמין וכשתורמין תרומה 
ראשונה מתנין אף על העתיד לגבות וגם 
בשניה ובשלישית והמביא אחר שנתרמה 
השלישית נותנו לשופר ששמו תיקלין 
עתיקין ונופל לשירי הלשכה ומהן באין 

   חומת העיר ומגדלותיה:
. לעולם שבועה זו ליפטר מן אלא אר''א
היא ובשומר חנם ודקשיא לך התשלומין 

מתני' דאורייתא פטור לגמרי ורבנן הוא 
דתקון לה שלא יזלזלו בהקדשות 

  בשמירתן:
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        נח, אנח, אנח, אנח, א .60
ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה:"[ ָבִרים ׁשֶ   ָהֲעָבִדים,   ֵאּלּו ּדְ

ָטרֹות,  ְ   ְוַהׁשּ
ְרָקעֹות,    ְוַהּקַ
ׁשֹות   ].... ְוַהֶהְקּדֵ

ם ּלֵ ָכר ֵאינֹו ְמׁשַ א ׂשָ   . "נֹוׂשֵ
  

ר ַחָמאָרֵמי ֵליּה  הלְ  ַרב יֹוֵסף ּבַ    :ַרּבָ
ַנן    :ּתְ

ָכר " א ׂשָ םֵאינֹו ְמ  - נֹוׂשֵ ּלֵ   , "ׁשַ
   :ּוְרִמיְנהוּ 

ֹוֵכר ֶאת ַהּפֹוֵעל" ָרה,   :ַהׂשּ מֹור ֶאת ַהּפָ   ִלׁשְ
ינֹוק,  מֹור ֶאת ַהתִּ   ִלׁשְ
ָרִעים מֹור ֶאת ַהּזְ ת,  -  ִלׁשְ ּבָ ַכר ׁשַ   ֵאין נֹוְתִנין לֹו ׂשְ

ת ָעָליו.  ּבָ   ְלִפיָכְך ֵאין ַאֲחָריּות ׁשַ
ת,   :ָהָיה ּבָ ִכיר ׁשַ   ׂשְ

ִכיר חֶֹדׁש,    ׂשְ
ָנה, ׂשְ    ִכיר ׁשָ

בּוַע  ִכיר ׁשָ ת,  - ׂשְ ּבָ ַכר ׁשַ   נֹוְתִנין לֹו ׂשְ
ת ָעָליו ּבָ   . "ְלִפיָכְך ַאֲחָריּות ׁשַ

ם ּלֵ    !ַמאי ָלאו ְלׁשַ
  

ָכרֹו.    לֹא, ְלַהְפִסיד ׂשְ
  

ָקָתֵני ,ִאי ָהִכי א ּדְ ת ָעָליו" :ֵריׁשָ ּבָ ָכרוֹ "ָהִכי ַנִמי  ,"ֵאין ַאֲחָריּות ׁשַ   ! "ְלַהְפִסיד ׂשְ
ת? ּבָ ַכר ׁשַ    !ּוִמי ִאית ֵליּה ׂשְ

ת" :ְוָהא ָקָתֵני ּבָ ַכר ׁשַ   ! "ֵאין נֹוְתִנין לֹו ׂשְ
  

יק.  ּתִ   ִאׁשְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
ָהא?  ִמיַע ָלְך ּבְ   ִמיֵדי ׁשְ

  
   :ָאַמר ֵליּה 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ דֹו. ַרב ׁשֵ נּו ִמּיָ ּקָ ׁשֶ   : ּבְ

  
י יֹוָחָנןְוֵכן ָאַמר    : ַרּבִ

נּו  ּקָ ׁשֶ דֹו.  ּבְ   ִמּיָ
   

  
  

  רש"י
. גזבר של השוכר את הפועלים

הקדש ששכר פועלים משל 
   הקדש:

. אדומה לשמור את הפרה
שלקחוה ושומרין אותה שלא 

   תיפסל בעליית עול או במום:
. שלא לשמור את התינוקות

או שהיו מגדלין אותן לפרה יטמ
בחצירות הבנויות בסלעים 
ותחתיהן חלל כדאמרינן בסוכה 
בהישן תחת המטה (דף כא.) לפי 
שעשו מעלה בכהן השורף את 
הפרה שתהא פרישתו בטהרה 
ואין אחיו הכהנים נוגעין בו כל 
שבעה כדאמרינן בסדר יומא 
(דף ח:) והתינוקות הללו שלא 
נטמאו מעולם ממלאים מים 

   קדשין ומזין עליו כל שבעה:למ
. שדה המבכרת ולשמור הזרעים

וזרועה לעומר קודם לפסח 
שבעים יום כדאמרינן במנחות 
(דף פה.) אי נמי בשביעית 

   ספיחים לעומר ושתי הלחם:
. אם אין נותנין לו שכר שבת

   שכיר יום הוא:
. לפיכך אין אחריות שבת עליו

אם אירע בהן קלקול בשבת אין 
   חייב לשלם:
   . שבוע:שכיר שבת
   . שמיטה שלימה:שכיר שבוע

. שנבלע נותנין לו שכר שבת
בשכר שאר הימים ואינו מפורש 

   לשבת:
. שאם יקלקל בשקנו מידו

שמירתו ישלם הא ודאי שלם 
שהרי הוריד עצמו לכך ושיעבד 

    נכסיו:

  



                 ""ַהָּזָהב –מסכת בבא מציעא פרק ד' 
305

        בבבב- - - - נח, אנח, אנח, אנח, א .61
ְמעֹון" י ׁשִ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ַחּיָ ים ׁשֶ   ֵיׁש ָלֶהן אֹוָנָאה,  -ָקָדׁשִ
ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ   . "ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה - ְוׁשֶ

  
יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ אּדְ ּתָ ר ַאּבָ י ִיְצָחק ּבַ   : ַרּבִ

יב ּבְ " ַחּיָ ים ׁשֶ יב,  - ַאֲחָריּוָתן ָקָדׁשִ   ַחּיָ
ֶהן:  ֲאִני קֹוֵרא ּבָ ה' ְוִכֵחׁש"ׁשֶ    .(ויקרא ה, כא) 136"ּבַ

ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ טּור,  - ְוׁשֶ   ּפָ

ֶהן:  ֲאִני קֹוֵרא ּבָ ֲעִמיתֹו ְוִכֵחׁש"ׁשֶ   . ""ּבַ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יא י ַלּיָ ַלּפֵ      !ּכְ

ָרא!    נח,ב ּבְ ָכא ִמְסּתַ   ִאיּפְ
  

  יּה: ָאַמר לֵ 
  ִאיְסְמֵיּה? 

  
  ָאַמר ֵליּה: 

  לֹא. 
  

  [ :ָהִכי ָקָאַמר
ַאֲחָריּוָתןָקָדׁשִ  יב ּבְ ַחּיָ ִאיְתַרּבּו  -  ים ׁשֶ יב, ּדְ ה' ְוִכֵחׁש"ִמ ַחּיָ   . "ּבַ

ַאֲחָריּוָתן  יב ּבְ ֵאינֹו ַחּיָ ִאְמִעיט  - ְוׁשֶ טּור, ּדְ ֲעִמיתֹו ְוִכֵחׁש"ִמ ּפָ   . "ּבַ
  
  

                                                           

ה 136 י ֶתֱחָטא ּוָמֲעָלה ַמַעל ּבַ דֹון אֹו ִבְת  'ֶנֶפׁש ּכִ ִפּקָ ֲעִמיתֹו ּבְ ק ֶאת ֲעִמיתוֹ ְוִכֵחׁש ּבַ   ׂשּוֶמת ָיד אֹו ְבָגֵזל אֹו ָעׁשַ

  רש"י
. לענין שבועת הפקדון תני תנא

   אשם גזילות:
קדשים שהבעלים חייבין 

. כגון דאמר הרי עלי יותןבאחר
והפרישן והפקידן לזה וכפר 
ונשבע והודה חייב קרבן 

   שבועה:
. שאני קורא בהן בה' וכחש

קס''ד טעם דחיובא משום דהן 
של גבוה קרינן בהו ומעלה מעל 

   בה' וכחש:
ושאינן חייבין הבעלים 

. הנשבע שאני באחריותן פטור
קורא בהן בעמיתו וכחש מפני 

יתו ודעמיתו שהם קרוין של עמ
   פטור דבעינן בה':

. כלפי היכן הדבר כלפי לייא
נוטה. לייא היכא כגון (ברכות 
דף נח.): חצבי לנהרא כגני 

  לייא:
. כל הדברים איפכא מסתברא

נראין הפך דשאינו חייב 
באחריותן דה' נינהו טפי 
משחייב באחריותן ואם באת 
לחייבו בשל גבוה ולפוטרו בשל 

ר קדשים הדיוט. כן היה לו לומ
שחייב באחריותן פטור שאני 
קורא בהן בעמיתו וכחש שאינו 
חייב באחריותן חייב שאני 
קורא בהן בה' וכחש ועוד 
דהדיוט הוה ליה לחיובי טפי 
דהא שומרי הקדשות פטורין מן 

   השבועה ומכל הבא על ידה:
. אסיר משנה זו איסמייה
   מגירסתי:

. האי שאני קורא הכי קאמר כו'
ש לא משמע בה' בהן בה' וכח

וכחש ולא בעמיתו ולחיוביה 
משום שהן של הקדש אלא הכי 
קאמר קדשים שחייב באחריותן 
חייב קרבן שבועה לפי שהן של 
עמיתו ואם באת לפוטרו לפי 
שהן של הקדש להכי אתא בה' 
וכחש לרבויינהו אף אם יש בהן 

   צד גבוה:
. ושאין חייב באחריותן פטור

לפי שאני קורא בהן למעטן 
עמיתו וכחש והכא ליכא ב

    עמיתו ואימעט מבעמיתו וכחש:
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        נח, בנח, בנח, בנח, ב .62
י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ

  ּתֹוָרה,  ֵסֶפר   :ַאף ַהּמֹוֵכר
ִלית    ,ַמְרּגָ
  . "ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה - ּוְבֵהָמה

  
ְנָיא    :ּתַ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
   ,ֵאין ָלּה אֹוָנָאה -ַאף ַהּמֹוֵכר ֵסֶפר ּתֹוָרה 
ֵאין ֵקץ ְלָדֶמיָה.    ְלִפי ׁשֶ

ִלית  ֵהָמה ּוַמְרּגָ    ,ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה -ּבְ
וָגן.  ָאָדם רֹוֶצה ְלַזּוְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ

וָגןָאְמרּו לֹו: ַוֲהלֹא ַהּכֹ    .!"ל ָאָדם רֹוֶצה ְלַזּוְ
  

י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ
  

יֵב  -ָהֵני    י ֵליּה, ֲחׁשִ
יֵב  - ְוָהֵני     .י ֵליּה ָלא ֲחׁשִ

  
ה ּמָ    ?ַעד ּכַ

  
  : ַאֵמיָמרָאַמר 

ֵדי ְדֵמיֶהם.    ַעד ּכְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהוּ " ֵתיָראַרּבִ ן ּבְ   אֹוֵמר:  ָדה ּבֶ

ְלָחָמה  ּמִ   ֵאין ָלֶהם אֹוָנָאה,  - ַאף ַהּמֹוֵכר סּוס ְוַסִייף ְוַחִטיטֹום ּבַ
י ֶנֶפׁש  ֶהם ַחּיֵ ׁש ּבָ ּיֵ ֵני ׁשֶ   .  "ִמּפְ
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        נח, בנח, בנח, בנח, ב .63
ָנה          ִמׁשְ

ְדָבִרים.  ְך אֹוָנָאה ּבִ ר, ּכָ ח ּוִמְמּכָ ִמּקָ אֹוָנָאה ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ   ּכְ
ה ֵחֶפץ ֶזה" :אַמר לוֹ לֹא יֹ ַכּמָ ח "?ּבְ    .ְוהּוא ֵאינֹו רֹוֶצה ִליּקַ

ׁשּוָבה ַעל תְּ יָך ָהִראׁשֹוִנים" :אַמר לוֹ לֹא יֹ -  ִאם ָהָיה ּבַ   . "ְזכֹור ַמֲעׁשֶ
ִרים ן ּגֵ ה ֲאבֹוֶתיךָ " :אַמר לוֹ לֹא יֹ - ִאם הּוא ּבֶ   , "ְזכֹור ַמֲעׂשֵ

ֱאַמר: ּנֶ  137""ְוֵגר לֹא תֹוֶנה, ְולֹא ִתְלָחֶצּנוּ  ׁשֶ
  .  (שמות כב, כ)

   

ָמָרא             ּגְ

ַנן נּו ַרּבָ    :138ּתָ
ר.  - (ויקרא כה, יז) "לֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתוֹ "" תּוב ְמַדּבֵ ָבִרים ַהּכָ אֹוָנַאת ּדְ   ּבְ

אֹוָנַאת ָממֹון?  א ּבְ ָבִרים, אֹו ֵאינֹו ֶאּלָ אֹוָנַאת ּדְ ה אֹוֵמר ּבְ   ַאתָּ
הּוא אֹוֵמר ׁשֶ רוּ  :ּכְ ר ַלֲעִמיֶתָך, אֹו ָקנֹ "ְוִכי ִתְמּכְ ד ֲעִמיֶתךָ ִמְמּכָ    -  (ויקרא כה, יד) "ה ִמּיַ

   .ֲהֵרי אֹוָנַאת ָממֹון ָאמּור
ים    ?(ויקרא כה, יז) לֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו"" :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ

ָבִרים.  אֹוָנַאת ּדְ   ּבְ
  

יַצד?    ָהא ּכֵ
ׁשּוָבה  ַעל תְּ יָך ָהִראׁשֹוִנים" :וֹ אַמר לַאל יֹ - ִאם ָהָיה ּבַ   . "ְזכֹור ַמֲעׁשֶ

ִרים  ן ּגֵ ה ֲאבֹוֶתיךָ " :אַמר לוֹ ַאל יֹ - ִאם ָהָיה ּבֶ   . "ְזכֹור ַמֲעׂשֵ
ר ּוָבא ִלְלמֹוד ּתֹוָרהִאם ָה  ים, " :אַמר לוֹ ַאל יֹ -  ָיה ּגֵ ָקִצים ּוְרָמׂשִ ָאַכל ְנֵבילֹות ּוְטֵריפֹות, ׁשְ ה ׁשֶ   ּפֶ

א ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ׁשֶ   בּוָרהּבָ י ַהּגְ ֶאְמָרה ִמּפִ    !?"ּנֶ
ִאין ָעָליו,    ִאם ָהיּו ִיּסּוִרין ּבָ

ִאין ָעָליו,    ִאם ָהיּו ֳחָלִאים ּבָ
ָניו אוֹ  ר ֶאת ּבָ ָהָיה ְמַקּבֵ    – ׁשֶ

ָאְמרּו לֹו ֲחֵביָריו ְלִאּיֹובַאל יֹ ֶדֶרְך ׁשֶ    :אַמר לֹו ּכְ
ְסָלֶתךָ  ְקָוְתָך ְותֹם  ,"ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ ָרֶכיָך. ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד"ּתִ   , ז)-(איוב ד' ו 139ּדְ

בּוָאה ין תְּ ׁשִ ִרים ְמַבּקְ בּוָאהְלכּו ֵאֶצל ּפְ " :אַמר ָלֶהםלֹא יֹ -  נוּ ּמֶ ִמ  ִאם ָהיּו ַחּמָ הּוא מֹוֵכר תְּ   , "לֹוִני ׁשֶ
ּלא ָמַכר ֵמעֹוָלם   .ְויֹוֵדַע ּבֹו ׁשֶ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ִמים. ַאף לֹא יִ  ֵאין לֹו ּדָ ָעה ׁשֶ ׁשָ ח ּבְ ּקָ   ְתֶלה ֵעיָניו ַעל ַהּמִ

ָב  ב, ְוָכל ּדָ ָבר ָמסּור ַלּלֵ ֲהֵרי ַהּדָ ב ֶנֱאַמר ּבוֹ ׁשֶ סּור ַלּלֵ   . "(ויקרא כה, יז) "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך" :ר ַהּמָ
  
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ ן יֹוַחאיִמׁשּ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ
דֹול אוֹ  ָבִרים, ֵמאֹוָנַאת ָממֹון, ּגָ   ָנַאת ּדְ

ה ֶנֱאַמר ּבוֹ  ּזֶ   , (ויקרא כה, יז) "ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיָך" :ׁשֶ
  . 'ְוָיֵראָת ֵמֱאלֶֹהיךָ ' :ְוֶזה לֹא ֶנֱאַמר ּבוֹ 

  
י ֶאְלָעָזרוְ    אֹוֵמר:  ַרּבִ

גּופֹו,  - ֶזה    ּבְ
ָממֹונֹו.  -ְוֶזה    ּבְ

  
י ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבְ י ׁשְ   ָאַמר:  ַרּבִ

בֹון,  -  ֶזה ָ ן ְלִהיׁשּ   ִניּתָ
בֹון.  -ְוֶזה  ָ ן ְלִהיׁשּ   לֹא ִניּתָ

                                                           

ֶאֶרץ ִמְצָרִים 137 י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ   ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ּכִ
  יז-ויקרא פרק כה, יד 138

ד ֲעִמיֶתָך ַאל-ְוִכי ידידידיד ר ַלֲעִמיֶתָך אֹו ָקֹנה ִמּיַ רּו ִמְמּכָ     ָאִחיו.-ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת- ִתְמּכְ
ִמ  טוטוטוטו ֵניּבְ ר ׁשְ ִמְסּפַ ְקֶנה ֵמֵאת ֲעִמיֶתָך ּבְ ִנים ַאַחר ַהּיֹוֵבל תִּ ר ׁשָ ר- ְסּפַ     .ָלךְ -ְתבּואֹת ִיְמּכָ
ְמִעיט ִמְקָנתוֹ  טזטזטזטז ִנים תַּ ָ ה ִמְקָנתֹו ּוְלִפי ְמעֹט ַהׁשּ ְרּבֶ ִנים תַּ ָ י  ְלִפי רֹב ַהׁשּ ר ּכִ בּואֹת ִמְסּפַ     .ָלךְ  מֵֹכר הּוא תְּ
ילֶֹהיָך -ֲעִמיתֹו ְוָיֵראָת ֵמֱא -ֶאתְולֹא תֹונּו ִאיׁש  יזיזיזיז  .ֱאלֵֹהיֶכם' ה ֲאִני ּכִ

ְסָלֶת  139 ָרֶכיךָ ֲהלֹא ִיְרָאְתָך ּכִ ְקָוְתָך ְותֹם ּדְ ִרים ִנְכָחדוּ  ז .ָך תִּ   ְזָכר ָנא ִמי הּוא ָנִקי ָאָבד ְוֵאיפֹה ְיׁשָ

    רש"י

כך . ולפישהרי דבר המסור ללב
נאמר בו ויראת מאלהיך האי 
שהרי ליתן טעם למה נאמר בו 
יראה נקט ליה והכי קאמר 
שהרי כל הדברים הללו אין 
טובתן ורעתן מסורה להכיר 
אלא ללבו של עושה הוא יודע 
אם לעקל אם לעקלקלות ויכול 
הוא לומר לא עשיתי כי אם 
לטובה הייתי סבור שיש לך 
תבואה למכור או הייתי חפץ 

   מקח זה:לקנות 
. של אדם וכל דבר המסור ללב

נאמר בו הוי ירא מן היודע 
מחשבות אם לטובה אם 

   לאונאה:
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        נט, א נט, א נט, א נט, א     ––––נח, ב נח, ב נח, ב נח, ב  .64
יּה  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ ר ִיְצָחקּדְ ּתָ   : ַרב ַנְחָמן ּבַ

ים " ַרּבִ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ ין ּפְ ְלּבִ ל ַהּמַ ִמים - ּכָ ִאיּלּו ׁשֹוֵפְך ּדָ   . "ּכְ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יר ָקא ָאְמ  ּפִ , ׁשַ   ַרתְּ

וָרא.  ָקא ְוָאֵתי ִחּוָ ָאֵזיל סּוּמָ ָחֵזיָנא ֵליּה ּדְ   ּדְ
  

  

ֵייָאַמר ֵליּה  יִמילְ  ַאּבַ   : ַרב ּדִ
ַמאי ְזִהיֵרי?  ַמַעְרָבא ּבְ   ּבְ

  
  ָאַמר ֵליּה: 

י,  ַאְחוּוֵרי ַאּפֵ   ּבְ
י ֲחִניָנאָאַמר ּדְ    : ַרּבִ

ה. ַהּכֹ  לׁשָ ְ ם חּוץ ִמׁשּ יִהּנָ   ל יֹוְרִדין ַלּגֵ
  
ֲעָתךְ  "לּכֹ ַה "    ?!ָסְלָקא ּדַ
  

יִהנָּ  ל ַהּיֹוְרִדין ַלּגֵ א ֵאיָמא: ּכָ ּיֹוְרִדין ְוֵאין עֹוִלין. ֶאלָּ ה ׁשֶ לׁשָ ְ   ם עֹוִלים, חּוץ ִמׁשּ
  ְוֵאּלּו ֵהן: 

ת ִאיׁש,  א ַעל ֵאׁשֶ   ַהּבָ
ים,  ַרּבִ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ ין ּפְ ְלּבִ   ְוַהּמַ

ם ַרע ַלֲחֵבירֹו.  ה ׁשֵ   ְוַהְמַכּנֶ
  
הְמכַ " ין"ַהְיינּו  "ּנֶ   "!ַמְלּבִ
  

ֵמיּה.  ׁשְ יּה ּבִ ָדׁש ּבֵ ב ּדְ   ַאף ַעל ּגַ
  

  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ   :  ַרּבִ
ים.    נט,א ַרּבִ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ ין ּפְ ת ִאיׁש ְוַאל ַיְלּבִ בֹוא ַעל ְסֵפק ֵאׁשֶ ּיָ   נֹוַח לֹו ְלָאָדם ׁשֶ

  
  ?ְמָנא ָלן

  
ָדַרׁש    .ָרָבאִמּדְ

ָדַרׁש    : ָרָבאּדְ
ְכִתיב ְמחּו ְוֶנֱאָספוּ  :ַמאי ּדִ    – (תהילים לה, טו) 140... ָקְרעּו ְולֹא ָדּמּו" "ּוְבַצְלִעי ׂשָ

רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ ִוד ִלְפֵני ַהּקָ   ָאַמר ּדָ
ִרי לֹ " ׂשָ ִאם ָהיּו ְמָקְרִעים ּבְ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ ל עֹוָלם! ּגָ ִמי ׁשֹוֵתת ָלָאֶרץִרּבֹונֹו ׁשֶ    ,א ָהָיה ּדָ

א ,ְולֹא עֹוד ְנָגִעים ָוֳאָהלֹות,  ֶאּלָ עֹוְסִקין ּבִ ָעה ׁשֶ ׁשָ   ֲאִפיּלּו ּבְ
ה ּמֶ ת ִאיׁש ִמיָתתֹו ּבַ א ַעל ֵאׁשֶ ִוד, ַהּבָ   ? "אֹוְמִרים ִלי: ּדָ

ֶחֶנק"  ַוֲאִני אֹוֵמר ָלֶהם:  א, וְ  ,ִמיָתתֹו ּבְ   ֵיׁש לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ
ים    ַרּבִ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ ין ֶאת ּפְ ְלּבִ א - ֲאָבל ַהּמַ   . "ֵאין לֹו ֵחֶלק ָלעֹוָלם ַהּבָ

  
הָאַמר  ר טֹוִבּיָ   :ַרבָאַמר  ָמר זּוְטָרא ּבַ

יְזָנא ָאַמר :ְוָאְמִרי ָלּה  ר ּבִ ְמעֹון ֲחִסיָדאָאַמר  ַרב ָחָנא ּבַ י ׁשִ   ,ַרּבִ
י יֹוָחָנן ָאַמר :ְוָאְמִרי ָלּה  ן יֹוַחאיּום ִמׁשּ  ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ   : ַרּבִ

ים.  ַרּבִ ֵני ֲחֵבירֹו ּבָ ין ּפְ ן ָהֵאׁש, ְוַאל ַיְלּבִ יל ַעְצמֹו ְלִכְבׁשַ ּפִ ּיַ   נֹוַח לֹו ָלָאָדם ׁשֶ
  

   ?ְמָנא ָלן
  

ָמר,    ִמתָּ
ְכִתיב ְלָחה ֶאל ָחִמיהָ " :ּדִ 141"ִהיא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָ

  .  כה) -(בראשית לח, כד 
                                                           

ְמחּו ְוֶנֱאָספּו ֶנֶאְספּו ָעַלי ֵנִכים ְולֹא ָיַדְעתִּ  140   י ָקְרעּו ְולֹא ָדּמוּ ּוְבַצְלִעי ׂשָ
ה ָהָרה ִלְזנּוִנים ַוּיֹאֶמר  כדכדכדכד 141 ֶתָך ְוַגם ִהּנֵ ּלָ ָמר ּכַ ד ִליהּוָדה ֵלאמֹר ָזְנָתה תָּ ּגַ ים ַוּיֻ לֹׁש ֳחָדׁשִ ִמׁשְ ֵרףיְ ַוְיִהי ּכְ ָ    .הּוָדה הֹוִציאּוָה ְוִתׂשּ
ר  כהכהכהכה ְלָחה ֶאל ָחִמיָה ֵלאמֹר ְלִאיׁש ֲאׁשֶ הִהוא מּוֵצאת ְוִהיא ׁשָ ה ָהֵאּלֶ ּטֶ ִתיִלים ְוַהּמַ ר ָנא ְלִמי ַהחֶֹתֶמת ְוַהּפְ ה ּלֹו ָאנִֹכי ָהָרה ַוּתֹאֶמר ַהּכֶ   .ֵאּלֶ

  רש"י
  . וכי הכל יורדין: הכל ס''ד

   כל היורדין לגיהנם עולין: ה''ג
. כבר הורגל בכך דדש ביה

שמכנים אותו כן ואין פניו 
מתלבנות ומכל מקום זה 

 להכלימו מתכוין:
זו  . בשביל אשתיובצלעי

שמתחילה חטאתי בה כמו 
(בראשית ב) ויבן את הצלע: 

   שמחו ונאספו:
. אם קרעוני לא קרעו ולא דמו

   מצאו דם:
. דטובה מעשה של כדדרש רבא

דוד ובת שבע משלהם וספק 
אשת איש היא שהיוצא 
למלחמת בית דוד גט כריתות 
כותב לאשתו על מנת שאם 
ימות שתהא מגורשת מעכשיו 

ל אותן ולא תיזקק ליבם וכ
הימים היא ספק מגורשת אם 
מת מגורשת מתחילה ואם לא 

   מת לא נתגרשה:
. אע''פ היא מוצאת והיא שלחה

שהיו מוציאין אותה לשריפה 
לא אמרה להם ליהודה נבעלתי 
אלא שלחה לו למי שאלה לו 
אנכי הרה ואם יודה הוא מעצמו 

   יודה:
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ֵריּה  ָאַמר ָנא ּבְ   : ַרב ִאיִדיּדְ ַרב ִחּנָ

ְכִתיב    ?(ויקרא כה, יז) "ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו" :ַמאי ּדִ
תֹוָרה ּוְבִמְצ ַע  ָך ּבְ ִאּתְ   . הוּ נֵ וֹ ל ּת ַא  ֹותם ׁשֶ
  
  

  : ַרבָאַמר 
ּתֹו,  אֹוָנַאת ִאׁשְ   ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבְ

ְמָעָתּה ְמצ ּדִ ּתֹוְך ׁשֶ ּמִ   אֹוָנָאָתּה ְקרֹוָבה.  -ּוָיה ׁשֶ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ית ַהּמִ  ֱחַרב ּבֵ ּנֶ ֲעֵרי ְתִפ ִמּיֹום ׁשֶ ׁש ִנְנֲעלּו ׁשַ ה, ְקּדָ   ּלָ

ֱאַמר:  ּנֶ ִתי"ׁשֶ ִפּלָ ַתם ּתְ ַע ׂשָ ּוֵ י ֶאְזַעק ַוֲאׁשַ ם ּכִ   . (איכה ג, ח) "ּגַ
ה ִנְנֲעלּו וְ  ֲעֵרי ְתִפיּלָ ַ ׁשּ י ׁשֶ   ֲעֵרי ְדָמעֹות לֹא ִנְנֲעלּו, ׁשַ  - ַאף ַעל ּפִ

ֱאַמר:  ּנֶ ֱחַרׁש"ׁשֶ ְמָעִתי ַאל ּתֶ ְוָעִתי ַהֲאִזיָנה ֶאל ּדִ ִתי ה' ְוׁשַ ְמָעה ְתִפּלָ    .(תהלים לט, יג) "ׁשִ
  
  

   :ַרבְוָאַמר 
ּתֹו  ֲעַצת ִאׁשְ ל ַההֹוֵלְך ּבַ ם -ּכָ יִהּנָ ּגֵ    ,נֹוֵפל ּבַ

ֱאַמר:  ּנֶ ֵעיֵני הֲא  "ַרק לֹא ָהָיה ְכַאְחָאבׁשֶ ר ַלֲעׂשֹות ָהַרע ּבְ ר ִהְתַמכֵּ    ',ׁשֶ
ּתוֹ  ה אֹתֹו ִאיֶזֶבל ִאׁשְ ר ֵהַסּתָ   . (מלכים א' כא, כה) "ֲאׁשֶ

  
אָאַמר ֵליּה  ּפָ ֵיילְ  ַרב ּפַ   : ַאּבַ

י:    ְוָהא ָאְמִרי ֱאיָנׁשֵ
ָתְך ּגּוָצא  ֵחין ְוִתְלחֹוׁש ָלּה!  - ִאיּתְ   ּגְ

  
ָיא    :ָלא ַקׁשְ

י ְד  - ָהא  ִמיּלֵ   ָעְלָמא, ּבְ
י ְדֵביָתא.  -ְוָהא  ִמיּלֵ   ּבְ

  
ָנא ַאֲחִריָנא ָ    :ִליׁשּ

א,  - ָהא  ַמּיָ י ִדׁשְ ִמיּלֵ   ּבְ
י ְדָעְלָמא -ְוָהא  ִמיּלֵ    .ּבְ

  
  

    רש"י

   . עם אתו:עמיתו
. באונאת דברים באונאת אשתו

   לצערה:
. לבא פורענות אונאתה קרובה

   אונאתה ממהר לבא:
. אין לשנותו שמעה תפלתי

מלשון בקשה שמבקש מאת 
הקב''ה שישמע תפלתו אבל אל 
תחרש יש לשנותו מלשון בקשה 
ולומר בזו אני בוטח שאין דרכך 
לשתוק ולא להחריש אל תחרש 
אל תעשה אל תתן משמשין 
לשון בקשה ומשמשין לשון 

(תהלים קכא) אל יתן  עתיד כגון
למוט הרי לשון בקשה ויאמר 
יעקב לא תתן לי מאומה 
(בראשית ל) הוא לשון עתיד: 

סיפיה  :רק לא היה כאחאב
דקרא אשר הסתה אותו איזבל 

   אשתו:
. אשתך קטנה כפוף [אתתך גוצא

   עצמך ושמע דבריה]:
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אָאַמר    : ַרב ִחְסּדָ

ֲעֵרי אֹוָנָאה,  ַ ָעִרים ִנְנָעִלים, חּוץ ִמׁשּ ל ַהׁשְ   ּכָ
ֱאַמר:  ּנֶ ב ַעל חֹוַמ "ׁשֶ ה ה' ִנּצָ   . (עמוס ז, ז) ת ֲאָנְך ּוְבָידֹו ֲאָנְך"ִהּנֵ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ

ִליַח, חּוץ ֵמאֹוָנָאה,  לַהּכֹ  יֵדי ׁשָ   ִנְפָרע ּבִ
ֱאַמר:  ּנֶ   . (עמוס ז, ז) "ּוְבָידֹו ֲאָנְך"ׁשֶ

  
הוּ ָאַמר  י ַאּבָ   : ַרּבִ

ְפֵניֶהם,  ְרּגֹוד ִנְנָעל ּבִ ה ֵאין ַהּפַ לׁשָ   ׁשְ
  אֹוָנָאה, 

  , ְוֵגֶזל
  ַוֲעבֹוָדה ָזָרה. 

  
ְכִתיב:  -  "אֹוָנָאה"   . (עמוס ז, ז) "ּוְבָידֹו ֲאָנְך"ּדִ
ֶזל" ְכִתיב – "ּגֵ ִמיד""ָחָמס ָוׁשֹ  :ּדִ ַני ּתָ ּה ַעל ּפָ ַמע ּבָ ָ    .(ירמיהו ו, ז) ד ִיׁשּ
ְכִתיב – "ֲעבֹוָדה ָזָרה" ְכִעִסים אֹ  :ּדִ ִמיד"ָהָעם ַהּמַ ַני ּתָ ֵבִניםזְֹבִחים בַּ [ ִתי ַעל ּפָ ִרים ַעל ַהּלְ ּנֹות ּוְמַקּטְ   . (ישעיה סה, ג) ]"ּגַ
  
  

    רש"י

 . של תפלה ננעלו:כל השערים
. הצועק על חוץ משערי אונאה

ת דברים אין השער ננעל אונא
   בפניו:

. נפרעים על כל הכל ע''י שליח
   עבירות ע''י שליח:

. לא מסרה לשליח. פרגוד. ובידו
מחיצה שבין שכינה לצבא 

   מרום:
. להפסיד ראייתן מן אינו ננעל

המקום אלא תמיד רואה אותם 
   עד שיפרע:
. משמע שהיא תמיד ובידו אנך

   אצלו ומשמש בה:
ין מחיצה בינו . לפני ואעל פני

   לבין העבירה:
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  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

יתֹו,  תֹוְך ּבֵ ְתבּוָאה ּבְ   ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ
א ַעל ִעְסֵקי ְתבּוָאה,  ל ָאָדם ֶאּלָ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ֵאין ְמִריָבה ְמצּוָיה ּבְ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ם גְּ  :ׁשֶ ָ יֵעְך""ַהׂשּ ּבִ ים ַיׂשְ לֹום ֵחֶלב ִחּטִ   . (תהילים קמז, יד) בּוֵלְך ׁשָ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָאְמֵריַהְיינּו  י ּדְ א  :ֱאיָנׁשֵ ּדָ ֲעֵרי ִמּכַ ָלם ׂשַ ִמׁשְ ֵביָתא.  - ּכְ ְגָרא ּבְ   ָנֵקיׁש ְוָאֵתי ּתִ

  
אְוָאַמר  ּפָ ר ּפַ ָנא ּבַ   : ַרב ִחיּנָ

יתֹו, ְת ּבִ ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר  תֹוְך ּבֵ   בּוָאה ּבְ
בּוָאה,  א ַעל ִעְסֵקי ּתְ ים" ֶאּלָ ּלִ ָרֵאל "ּדַ ּלא ִנְקְראּו ִיׂשְ   ׁשֶ

ֱאַמר:  ּנֶ ָרֵאלׁשֶ    ,(שופטים ו, ג) "ְוָעָלה ִמְדָין ַוֲעָמֵלק ּוְבֵני ֶקֶדם ְוָעלּו ָעָליו "ְוָהָיה ִאם ָזַרע ִיׂשְ
ֲחנּו ֲעֵליֶהם :ּוְכִתיב ִחי "ַוּיַ ׁשְ הַוּיַ    ,תּו ֶאת ְיבּול ָהָאֶרץ ַעד ּבֹוֲאָך ַעּזָ

ה ָוׁשֹור ַוֲחמֹור ָרֵאל ְוׂשֶ ִיׂשְ ִאירּו ִמְחָיה ּבְ   . (שופטים ו, ד) "ְולֹא ַיׁשְ
ָרֵאל ְמאֹ  :ּוְכִתיב ל ִיׂשְ ּדַ ֵני ִמְדָין"ַוּיִ ָרֵאל ֶאל ה[ ד ִמּפְ ְזֲעקּו ְבֵני ִיׂשְ   . (שופטים ו, ו) ]'"ַוּיִ

  
י ֶחלְ ָאַמר 142   : ּבוֹ ַרּבִ

ּתֹו,  ְכבֹוד ִאׁשְ   ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ
ּתֹו,  ִביל ִאׁשְ ׁשְ א ּבִ ל ָאָדם ֶאּלָ יתֹו ׁשֶ תֹוְך ּבֵ ָרָכה ְמצּוָיה ּבְ ֵאין ּבְ   ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֲעבּוָרהּ  :ׁשֶ 143""ּוְלַאְבָרם ֵהִטיב ּבַ
  . (בראשית יב, טז) 

  
  : ִלְבֵני ְמחֹוָזא ָרָבאָאַמר ְלהּו ּדְ ְוַהְיינּו 

ְייכוּ  רוּ  -  אֹוִקירּו ִלְנׁשַ ִתְתַעּתְ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ
  
  
  

                                                           

 גירסת מסורת הש"ס. 142

ֲעבּוָרּה  143 ים ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב ּבַ ָפחֹת ַוֲאתֹנֹת ּוְגַמּלִ  ַוְיִהי לֹו צֹאן ּוָבָקר ַוֲחמִֹרים ַוֲעָבִדים ּוׁשְ

    רש"י

. כשחלב אימתי גבולך שלום
   חטים ישביעך הקב''ה:

   . כד שנותנים בו שעורים:מכדא
. התגר נקיש ואתי תגרא

מקשקש ובא ואני שמעתי הכד 
מקשקש כדרך כלי ריקם 
שנשמע בו קול הברה 

   כשמקשקשין עליו:
. לעיל מיניה כתיב וידל ישראל

ו את יבול ויחנו עליהם וישחית
   הארץ:

   . כבדו נשותיכם:אוקירו נשייכו
. עיר שהיה רבא דר מחוזא

   בתוכה כך שמה:
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        ב ב ב ב - - - - נט, אנט, אנט, אנט, א .68
ַנן ָהָתם:    ּתְ

ָיא, " ָיא ְלחּוּלְ ין חּוּלְ   ֲחָתכֹו חּוְליֹות, ְוָנַתן חֹול ּבֵ
י    ,ְמַטֵהר ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

ִאין.   ֲחָכִמיםוַ    ְמַטּמְ
ל ַעְכַנאי   נט,ב ּנּור ׁשֶ   . (כלים ה, י) "ְוֶזה הּוא תַּ

  
   ?"ַעְכַנאי"ַמאי 

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר    : ׁשְ

אּוהּו.  ַעְכָנא זֹו, ְוִטּמְ ָבִרים ּכְ יפּו ּדְ ִהּקִ   ׁשֶ
  

ָנא:    ּתָ
יב ּבְ " י ֱאִליֶעֶזראֹותֹו ַהּיֹום, ֵהׁשִ לּו ֵהיֶמּנּו.  ַרּבִ עֹוָלם ְולֹא ִקיּבְ ּבָ ׁשּובֹות ׁשֶ ל תְּ   ּכָ

    ."ָחרּוב ֶזה יֹוִכיַח מֹוִתי ִאם ֲהָלָכה ּכְ "ָאַמר ָלֶהם: 
ה,  קֹומֹו ֵמָאה ַאּמָ   ֶנֱעַקר ָחרּוב ִמּמְ

ה.  :ְוָאְמִרי ָלּה  ע ֵמאֹות ַאּמָ   ַאְרּבַ
  . "ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ֶהָחרּוב"ָאְמרּו לֹו: 

ִים יֹוִכיחוּ "ָחַזר ְוָאַמר ָלֶהם:  ת ַהּמַ מֹוִתי ַאּמַ   . "ִאם ֲהָלָכה ּכְ
ת  ִים ַלֲאחֹוֵריֶהם. ָחְזרּו ַאּמַ   ַהּמַ

ִים"ָאְמרּו לֹו:  ת ַהּמַ   . "ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ֵמַאּמַ
ְדָרׁש יֹוִכיחוּ "ָחַזר ְוָאַמר ָלֶהם:  מֹוִתי ּכֹוְתֵלי ֵבית ַהּמִ   . "ִאם ֲהָלָכה ּכְ

ְדָרׁש ִליּפֹול.    ִהּטּו ּכֹוְתֵלי ֵבית ַהּמִ
ֶהם  ַער ּבָ ַע ּגָ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ

יְבֶכם? ָאַמר ָלֶה  ם ַמה טִּ ֲהָלָכה, ַאתֶּ ִחים ֶזה ֶאת ֶזה ּבַ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ְמַנּצְ   ם: ִאם תַּ
ל  ֵני ְכבֹודֹו ׁשֶ ַע לֹא ָנְפלּו ִמּפְ י ְיהֹוׁשֻ   , ַרּבִ

ל  ֵני ְכבֹודֹו ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרְולֹא ָזְקפּו ִמּפְ   , ַרּבִ
ין ְועֹוְמִדין.    ַוֲעַדִין ַמטִּ

ַמִים יֹוִכיחוּ  ִאם"ָחַזר ְוָאַמר ָלֶהם:  ָ מֹוִתי ִמן ַהׁשּ   . "ֲהָלָכה ּכְ
ת קֹול ְוָאְמָרה:  ֶכם ֵאֶצל "ָיְצאָתה ּבַ י ֱאִליֶעֶזרַמה ּלָ ָכל ָמקֹום ַרּבִ מֹותֹו ּבְ ֲהָלָכה ּכְ   . "ׁשֶ

ַע ָעַמד  י ְיהֹוׁשֻ ַמִים ִהיא" ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר: ַרּבִ ָ   ."(דברים ל, יב) 144"לֹא ַבׁשּ
  

ַמ ַמאי  ָ   ? ִים ִהיא""לֹא ַבׁשּ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר    : ַרּבִ
ָנה ּתֹוָרה ֵמַהר ִסיַני,  ָבר ִנּתְ ּכְ   ׁשֶ

ַבת קֹול,  יִחין ּבְ ּגִ   ֵאין ָאנּו ַמׁשְ
ּתֹוָרה ַהר ִסיַני ּבַ ַתְבּתָ ּבְ ָבר ּכָ ּכְ ים ְלַהּטֹ  :ׁשֶ   . (שמות כג, ב) ת""ַאֲחֵרי ַרּבִ

  
ֵחיּה  ּכְ י ָנָתןַאׁשְ הּו,  ַרּבִ   ְלֵאִלּיָ

אָאַמ  ְעּתָ ַהִהיא ׁשַ ִריְך הּוא ּבְ א ּבְ    ?ר ֵליּה: ַמאי ָעֵביד קּוְדׁשָ
  

ַני".  חּוִני ּבָ ַני, ִנּצְ חּוִני ּבָ   ָאַמר ֵליּה: ָקא ָחֵייְך ְוָאַמר: "ִנּצְ
  
יֵהר " טִּ ל ְטָהרֹות ׁשֶ י ֱאִליֶעֶזרָאְמרּו: אֹותֹו ַהּיֹום ֵהִביאּו ּכָ ֵאׁש ַרּבִ ָרפּום ּבָ    ,, ּוׂשְ

  ָעָליו ּוֵבְרכּוהּו. ְוִנְמנּו 
  ? "ִמי ֵיֵלְך ְויֹוִדיעוֹ "ְוָאְמרּו: 

י ֲעִקיָבאָאַמר ָלֶהם    : ַרּבִ
ֵאינֹו ָהגּון" א ֵיֵלְך ָאָדם ׁשֶ ּמָ ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ יעוֹ ִד יוֹ וְ  ֲאִני ֵאֵלְך, ׁשֶ   . ", ְוִנְמָצא ַמֲחִריב ֶאת ּכָ

ה  י ֲעִקיָבאֶמה ָעׂשָ   ? ַרּבִ
חֹוִרים ְונִ  חֹוִרים, ָלַבׁש ׁשְ ף ׁשְ   ְתַעטֵּ

ע ַאּמֹות.  ִריחּוק ַאְרּבַ ב ְלָפָניו ּבְ   ְוָיׁשַ
י ֱאִליֶעֶזרָאַמר לֹו    ? "ַמה ּיֹום ִמּיֹוַמִים ,ֲעִקיָבא" :ַרּבִ

ךָ "ָאַמר לֹו:  ֵדיִלים ִמּמְ ֲחֵביִרים ּבְ ה ִלי ׁשֶ ְמדּוּמֶ י, ּכִ   . "ַרּבִ

                                                           

ַמִים ִהו 144 ָ הלֹא ַבׁשּ ּנָ ִמֵענּו אָֹתּה ְוַנֲעׂשֶ נּו ְוַיׁשְ ֶחָה ּלָ ַמְיָמה ְוִיּקָ ָ נּו ַהׁשּ   א ֵלאמֹר ִמי ַיֲעֶלה ּלָ

    רש"י

. תנור העשוי חתכו חוליות
חוליות מצרפו בכבשן כדרך כלי 
חרס ואח''כ צירף החוליות ונתן 

   חול בין חוליא לחוליא:
. שאין זה כלי חרס ר''א מטהר

אלא בנין כעין כלי גללים וכלי 
   שאין מקבלין טומאה: אדמה

. דאזלי בתר וחכמים מטמאין
חוליות שאר תנורים שלהם היו 
עשוים כעין קדירות גדולות ופיו 
למעלה וצורף בכבשן כשאר 
קדירות ומטלטלים אלא שהיה 
מושיבו על הארץ או על הדף 
ומדביק את טפילות הטיט סביב 
על כולו לעשותו עב שיקלוט 

  ויחזיק את חומו:
רכו לעשות . נחש דעכנאי

   בעגולה להכניס זנבו אצל פיו:
. על ידי כל טהרות שטיהר ר''א

מעשה שאירע נשאלה הלכה זו 
בבית המדרש שנפלה טומאה 
לאויר תנור זה וחזרו ועשאו על 
גביו טהרות וטיהרם ר''א 

   והביאום ושרפום לפניו:
   . ענין צער ואבל:לבש שחורים

. שהמנודה אף הוא קרע בגדיו
   חייב בקריעה:
. שהמנודה אסור וחלץ מנעליו

   בנעילת הסנדל במו''ק (דף טו:):
   . מן הכסא:ונשמט
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ָגָדיו ְוָחַלץ ִמְנָעָליו, ְונִ  י ַקְרַקע. ַאף הּוא, ָקַרע ּבְ ב ַעל ַגּבֵ ַמט, ְוָיׁשַ   ׁשְ
ָמעֹות,    ָזְלגּו ֵעיָניו ּדְ

עֹוִרים.  ְ ׂשּ ִליׁש ּבַ ים ּוׁשְ ִחטִּ ִליׁש ּבַ יִתים, ּוׁשְ ּזֵ ִליׁש ּבַ   ָלָקה ָהעֹוָלם: ׁשְ
  : ֵיׁש אֹוְמִריםוְ  

ה ָטַפח ָ יֵדי ִאׁשּ ּבִ ֵצק ׁשֶ   . "ַאף ּבָ
  

ָנא:    ּתָ
ַאף"

אֹותֹו ַה  145 דֹול ָהָיה ּבְ   ּיֹום, ּגָ
ַתן ּבֹו ֵעיָניו  ּנָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ ַרף.  -  ַרּבִ   ִנׂשְ

ְמִליֵאלְוַאף  ן ּגַ עֹו. ַרּבָ ִפיָנה, ָעַמד ָעָליו ַנְחׁשֹול ְלַטּבְ סְּ א ּבַ   , ָהָיה ּבָ
ִביל "ָאַמר:  ׁשְ א ּבִ ֵאין ֶזה ֶאּלָ ה ִלי ׁשֶ ְמדּוּמֶ י ּכִ ן הּוְרָקנֹוסַרּבִ   . "ֱאִליֶעֶזר ּבֶ

ל עֹוָלם! "ָעַמד ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר:    ִרּבֹונֹו ׁשֶ
יִתי,  ּלא ִלְכבֹוִדי ָעׂשִ לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניָך ׁשֶ   ּגָ

יִתי,  א ָעׂשִ ית ַאּבָ   ְולֹא ִלְכבֹוד ּבֵ
ָרֵאל ִיׂשְ ּלא ִיְרּבּו ַמֲחלֹוקֹות ּבְ א ִלְכבֹוְדָך, ׁשֶ   . "ֶאּלָ

ְעּפוֹ  ם ִמּזַ   . "ָנח ַהּיָ
  

א ׁשָ  ֵביְתהּו  ,לֹוםִאיּמָ י ֱאִליֶעֶזרּדְ ּדְ יּה  ַרּבִ ְמִליֵאלּדְ ַאְחּתֵ ן ּגַ   ֲהַואי.  ַרּבָ
ַבָקה ֵליּה לְ  ה ְוֵאיָלְך, ָלא ֲהָוה ׁשְ י ֱאִליֶעֶזרֵמַההּוא ַמֲעׂשֶ יּה.  ַרּבִ   ְלֵמיַפל ַעל ַאּפֵ

ין ָמֵלא ְלָחֵסר,    ַההּוא יֹוָמא ֵריׁש ַיְרָחא ֲהָוה ְוִאיֲחַלף ָלּה ּבֵ
א ִאי ָאְמֵריּכָ א, ּדְ יָקא ֵליּה ִריְפּתָ ָבא, ַאּפִ   : ֲאָתא ַעְנָיא ְוָקֵאי ַאּבָ

יּה.  ָנַפל ַעל ַאְנּפֵ יּה ּדְ ְחּתֵ ּכַ   ַאׁשְ
  . "קּום, ְקַטִלית ְלָאִחי"ָאְמָרה ֵליּה: 

ָהִכי ית  ,ַאּדְ יּפּוָרא ִמּבֵ ְמִליֵאלְנַפק ׁשִ ן ּגַ ִכיב.  ַרּבָ ׁשְ   ּדִ
? ָאַמר ָלּה: ְמָנא ָיַדְע    ּתְ

ֲעֵרי אֹוָנָאה"ָאְמָרה לֹו:  ַ ָעִרים ִנְנָעִלים חּוץ ִמׁשּ ְ ל ַהׁשּ א: ּכָ ית ֲאִבי ַאּבָ ָלִני ִמּבֵ ְך ְמקּוּבְ   . "ּכָ
   

  

                                                           

 . (רש"י) מכה -"אך"  –כעס גדול. גירסת הדפוס  –וי"ג "אף"  145

    רש"י

   . נתקלקל:טפח
   . מכה גדולה:אך גדול

   . נשיא היה ועל פיו נעשה:ר''ג
. שלא ירגיל שלא ירבו מחלוקות

   היחיד לחלוק על המרובין:
   . כך שמה:אימא שלום

. סבורה היתה בין מלא לחסר
חסר וקבוע ביום שיהא החדש 

ל' ולא יפול ביום החדש על פניו 
והיה מלא ולא נקבע עד יום 
שלשים ואחד ולא נזהרה בו 

   ביום ל' ונפל על פניו:
. מבית אבי מבית אבי אבא

המשפחה שבת נשיאים היתה 
   והם מבית דוד:

. לפי שצער חוץ משערי אונאה
   הלב היא וקרוב להוריד דמעות:
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        נט, ב נט, ב נט, ב נט, ב  .69
ַנן:  נּו ַרּבָ   ּתָ

ה " רַהְמַאּנֶ ה ָלאִוין,  -  ֶאת ַהּגֵ לׁשָ ׁשְ   עֹוֵבר ּבִ
ַנִים - ְוַהּלֹוֲחצֹו  ׁשְ   . "עֹוֵבר ּבִ

  
ָנא    ?ַמאי ׁשְ

ה ָלאִוין:  לׁשָ ְכִתיִבי ׁשְ ה, ּדִ   ְמַאּנֶ
  , (שמות כב, כ) 146"ְוֵגר לֹא תֹוֶנה"

ַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו אֹ  ר ּבְ ָך ּגֵ   , )לד-(ויקרא יט, לג 147תֹו""ְוִכי ָיגּור ִאּתְ
ְכַלל (ויקרא כה, יז) "ְולֹא תֹונּו ִאיׁש ֶאת ֲעִמיתֹו"   הּוא.  "ֲעִמיתֹו", ְוֵגר ּבִ

ִתיִבילֹוֲחצֹו ַנִמי ׁשְ  ה ּכְ    :לׁשָ
  , )כ(שמות כב,  ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו""

  , (שמות כג, ט) 148"ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ"
נֹוְ " ה"לֹא ִתְהֶיה לֹו ּכְ ְכַלל הּוא, (שמות כב, כד) ׁשֶ   ! ְוֵגר ּבִ
  

א: ֶאָחד ֶזה, ְוֶאָחד ֶזה ה.  -  ֶאּלָ לׁשָ ׁשְ   ּבִ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ה ְמקֹומֹות,  ָ ׁשּ ים ְוׁשִ לׁשִ ׁשְ ֵני ָמה ִהְזִהיָרה ּתֹוָרה ּבִ   ִמּפְ
ֵגר :ְוָאְמִרי ָלּה  ה ְמקֹומֹות ּבְ ָ ׁשּ ִעים ְוׁשִ ַאְרּבָ    ?ּבְ

  

ּסּורֹו ַרע ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ
  

ְכִתיב ֶאֶרץ ִמְצָרִים" :ַמאי ּדִ י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ    ?מות כב, כ)(ש "ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו, ּכִ
  

  :149ַתְנָיא
י ָנָתן   אֹוֵמר:  ַרּבִ

ָך ַאל ּתֹ ּבְ    ."אַמר ַלֲחֵבְרךָ מּום ׁשֶ
  

ָאְמֵריְוַהְיינּו  י ּדְ    :ֱאיָנׁשֵ
ְדיֹוְתֵקיּה  ְזִקיף ֵליּה ְזִקיָפא ּבִ יִניָתא".   :לֹא ֵניָמא ֵליּה ְלַחְבֵריּה  ,ּדִ   "ְזֵקיף ּבִ

   
  

                                                           

ֶאֶרץ ִמְצָרִים 146 י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ   ְוֵגר לֹא תֹוֶנה ְולֹא ִתְלָחֶצּנּו ּכִ
ַאְרְצֶכם לֹא תֹונּו אֹתוֹ ָך גֵּ ְוִכי ָיגּור ִאתְּ  לגלגלגלג 147    .ר ּבְ
י ֵגִרים ֱה  לדלדלדלד         מֹוָך ּכִ ֶכם ְוָאַהְבתָּ לֹו ּכָ ר ִאתְּ ר ַהּגָ ם ִיְהֶיה ָלֶכם ַהּגֵ ֶאְזָרח ִמּכֶ ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֲאִני הּכְ   לֵֹהיֶכם-ֱא  'ִייֶתם ּבְ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים 148 י ֵגִרים ֱהִייֶתם ּבְ ר ּכִ ם ֶאת ֶנֶפׁש ַהּגֵ ם ְיַדְעתֶּ   ְוֵגר לֹא ִתְלָחץ ְוַאתֶּ
ֵניָנא הוגה על פי מסורת הש"ס. גירסת הדפוס: 149 ֵניָנאּתָ ֵניָנאּתָ ֵניָנאּתָ   ּתָ

    רש"י

נאת . אוהמאנה את הגר
   דברים:
   . דוחקו:הלוחצו

. לחץ הוא לא תהיה לו כנושה
  שדוחקו לתבוע חובו: 

ה''ג מאי שנא מאנה דכתיב ביה 
תלתא וגר לא תונה ולא תונו 
אותו ולא תונו איש את עמיתו 

   וגר בכלל עמיתו הוא:
. וגר לוחצו נמי תלתא כתיב ביה

לא תלחץ ולא תלחצנו ולא 
   תהיה לו כנושה:

. אמר לחברךמום שבך אל ת
כיון דגרים הייתם גנאי הוא 

   לכם להזכיר שם גירות:
מאן דאית ליה זקיפ' בדיותקיה 

. לא נימא לחבריה זקיף ביניתא
מיש שיש לו תלוי במשפחתו לא 
יאמר לעבדו או לבן ביתו תלה 
לי דג זה שכל שם תלייה גנאי 

   הוא לו:
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        ס, אס, אס, אס, א    ––––    נט, בנט, בנט, בנט, ב .70
ָנה    ִמׁשְ

ֵפירֹותְמָעְרִב ֵאין  ירֹות ּבְ   , ין ּפֵ
ים ֲחָדׁשִ ים ּבַ   ,ֲאִפיּלּו ֲחָדׁשִ

ִנים.    ס,א יׁשָ ים ּבִ   ְוֵאין ָצִריְך לֹוַמר ֲחָדׁשִ
ֱאֶמת ָאְמרּו: ּבַ  הּבֶ ירּו ְלָעֵרב ָקׁשֶ ִין ִהתִּ ַרְך,  ּיַ   ּבְ

יחֹו.  ּבִ הּוא ַמׁשְ ֵני ׁשֶ   ִמּפְ
  

ַיִין,  ְמֵרי ַיִין ּבְ   ֵאין ְמָעְרִבין ׁשִ
ָמָריו. ֲאָבל נ   ֹוֵתן לֹו ֶאת ׁשְ

  
ֵיינוֹ  ִמי ְתָעֵרב ַמִים ּבְ ּנִ    : ׁשֶ

ן הֹוִדיעֹו.  א ִאם ּכֵ ֲחנּות, ֶאּלָ ֶרּנּו ּבַ   לֹא ִיְמּכְ
ּגָ  הֹוִדיעוֹ ְולֹא ַלתַּ י ׁשֶ   ,ר, ַאף ַעל ּפִ

א ְלַרּמֹות ּבֹו.  ֵאינֹו ֶאּלָ   ׁשֶ
  

ִין ּיַ יל ַמִים ּבַ ֲהגּו ְלַהטִּ ּנָ ילּו. - ָמקֹום ׁשֶ    ַיטִּ
  

ר נֹוֵטל  ּגָ ָרנֹות, ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ְמגּוָרה ַאַחת  ַהתַּ    ,ֵמָחֵמׁש ּגְ
יטֹום ֶאָחד,  ּתֹות, ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ּפִ   ֵמָחֵמׁש ּגִ

ין ְלָעֵרב ּוֵ ּלא ְיֵהא ִמְתּכַ   .  ּוִבְלַבד ׁשֶ
   

ָמָרא             ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
נ :ֵאין ָצִריְך לֹוַמר" ע, ִויׁשָ לׁש, ֲחָדׁשֹות ֵמַאְרּבַ ָ    ,ֵאין ְמָעְרִביןּדְ ֹות ִמׁשּ

ע, ֵאין ְמָעְרִבין נֹות ֵמַאְרּבַ לׁש, ִויׁשָ ָ א ֲאִפיּלּו ֲחָדׁשֹות ִמׁשּ    ,ֶאּלָ
ָנן ְ ָאָדם רֹוֶצה ְלַיׁשּ ֵני ׁשֶ   . "ִמּפְ

  
  

    רש"י

  מתני' 
. בעל אין מערבין פירות בפירות

מר פירות שדה פלוני הבית שאו
אני מוכר לך כך וכך סאין לא 

  יערבנו בפירות שדה אחרת:
. פסק ואין צ''ל חדשים בישנים

למכור לו ישנים לא יערב בהן 
חדשים שהישנים יבישים 

   ועושין קמח יותר מן החדשים:
. קשה משביח מפני שמשביחו

את הרך לפיכך פסק עמו רך 
מערב בו קשה ודוקא קתני 

רך בקשה פסק  קשה ברך ולא
עמו קשה לא יערב בו את הרך 
וכן אין צריך לומר חדשים 
בישנים דוקא אבל ישנים 

   בחדשים שפיר דמי:
. אין מערבין שמרי יין ביין

   בגמרא מפרש לה:
 . פרוטה פרוטה:ימכרנו בחנות

. לכל אחד אלא א''כ הודיעו
 ואחד מהן שמים מעורבין בו:

. ימכרנו ביחד ואף על ולא לתגר
   מודיעו:פי ש

. לפי שאינו לוקחו אלא לרמות
   ולמכרו בחנות:

מקום שנהגו להטיל מים ביין 
. דכיון שנהגו אין כאן יטילו

 טעות שכל היינות בחזקת כן:
. התגר נוטל מחמש גרנות וכו'

שהכל יודעין בו שלא גדלו 
בשדותיו ומבני אדם הרבה 
 לוקח ובחזקת כן לוקחין:

. אוצר שאוצרין בו מגורה
גורן הוא שדשין וזורין תבואה 

בו את התבואה ודרך התגר 
לקנות מבעלי בתים בשעת 
 הגורן ולהכניס למגורה שלו:

. ולהוציא קול שלא יתכוין לערב
לקנות הרוב ממקום משובח 
לערב בו ממקום אחר ושכיניו 
סבורין שכל הפירות מאותו 

   מקום:
  
  

  גמ'
ת''ר אין צריך לומר חדשות 

   . סאין בסלע:מארבע
 . סאין בסלע:ות משלשוישנ

. חדשות בישנות דאין מערבין
דהואיל ובחזקת ישנות מוכרן 
נמצא מאנהו ומוכר לו זולות 

   בתורת יקרות:
אלא אפי' חדשות משלש 

. וישנות מארבע אין מערבין
 ואע''פ שהחדשות יקרות מהן:

. מפני מפני שאדם רוצה לישנן
שעילוי דמיהן של חדשות אינן 

ות אלא מפני שהן טובות כישנ
שאדם רוצה לישנן וזה שפסק 
עמו על הישנות אינו רוצה לישנן 
לפיכך אסור לערב בהו חדשות 

  ואפי' מעולות בדמים:
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        ס, אס, אס, אס, א .71
ֱאֶמת ָאְמרוּ " יחוֹ  :ּבֶ ּבִ הּוא ַמׁשְ ֵני ׁשֶ ַרְך, ִמּפְ ה ּבְ ירּו ְלָעֵרב ָקׁשֶ ִין ִהתִּ ּיַ   . "ּבַ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר    : ַרּבִ
ל  :ֲעָדא ָאְמָרה ֱאֶמת ָאְמרּו"ּכָ   ֲהָלָכה ִהיא.  "ּבֶ

  
  : ַרב ַנְחָמןָאַמר 

נּו.  יּתֹות ׁשָ   ּוֵבין ַהּגִ
  

ָנא ּלא  ,ְוָהִאיּדָ ָקא ְמָעְרִבי ׁשֶ יּתֹות"ּדְ ין ַהּגִ   ? "ּבֵ
  

אָאַמר  ּפָ   : ַרב ּפַ
ָיְדִעי ְוָקא ָמְחִלי.    ּדְ

  
  ָאַמר:  ַרב ִאיָקאּדְ ֵריּה ַרב ַאָחא ּבְ 

י   ַאָחא ִהיא.  יַרּבִ  ?ָהא ַמּנִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י ַאָחא" ְטָעם ַרּבִ ָדָבר ַהּנִ יר ּבְ   . "ַמתִּ
  
  
  
  

    רש"י

. זאת אומרת כל עדא אמרה
   עדא כמו הדא:
. מדיהב טעם באמת הלכ'

למילתי' מפני שמשביחו ואין 
לגמגם בדבר ונקט בה למתניתין 
באמת ש''מ כל היכא דתני 

לכה ואין לחסם באמת ה
   ולגמגם בדבר:

. דמשביחו ובין הגיתות שנו
שתוססין זה עם זה ונעשים 
טעם אחד אבל לאחר הגיתות 
שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו 

   אין משביחו אלא פוגמו:
. הכל יודעים שהוחזקו דידעי
   לערב:

. שאדם טועם בדבר הנטעם
קודם שלקחו ויכול להבחין 

  שנתערב בו:
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        ס, אס, אס, אס, א .72
ָמָריווְ " ַיִין, ֲאָבל נֹוֵתן לֹו ֶאת ׁשְ ְמֵרי ַיִין ּבְ   . "ֵאין ְמָעְרִבין ׁשִ
  

א  ּתְ ַר ְוָהא ָאְמ  לָ  "ֵאין ְמָעְרִבין"ֵריׁשָ   ל! ּכְ
  

יָמא ָמָריו"ַמאי  :ְוִכי ּתֵ ָקא מֹוַדע ֵליּה  ?"נֹוֵתן לֹו ֶאת ׁשְ    –ּדְ
ָקָתֵני ֵסיָפא    :ָהא ִמּדְ

ּמֹוִדיעוֹ " י ׁשֶ ר ַאף ַעל ּפִ ּגָ ן מֹוִדיעֹו, ְולֹא ַלתַּ א ִאם ּכֵ ָחנּות, ֶאּלָ ֶרּנּו ּבְ   . "לֹא ִיְמּכְ
א ֵריׁשָ ָלל ּדְ ָלא מֹוַדע ֵלי :ִמּכְ ב ּדְ   ּה! ַאף ַעל ּגַ

   
  : ַרב ְיהּוָדהָאַמר 

   :ָהִכי ָקָאַמר
ל ֶאֶמׁש ֵאין ְמ  ָמִרים ׁשֶ ׁשֶ  ָעְרִבין ׁשְ    ,ל יֹוםּבְ

ל ֶאֶמׁש,  ׁשֶ ל יֹום ּבְ   ְולֹא ׁשֶ
ָמָריו.    ֲאָבל נֹוֵתן לֹו ֶאת ׁשְ

  
ְנָיא ַנִמי ָהִכי    :ּתַ

י ְיהּוָדה"   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ֹוֶפה    :ירוֹ ֵב ֲח ן ַל יִ יַ  ַהׁשּ

ל יֹום,   - ְיָעֵרב  ֲהֵרי ֶזה לֹא ׁשֶ ל ֶאֶמׁש ּבְ   ׁשֶ
ל ֶאֶמׁש.         ׁשֶ ל יֹום ּבְ   ְולֹא ׁשֶ

ל ֶאֶמׁש,   - ֲאָבל ְמָעֵרב  ׁשֶ ל ֶאֶמׁש ּבְ   ׁשֶ
ל יֹום      ׁשֶ ל יֹום ּבְ   .  "ְוׁשֶ

   
  
  
  
  

    רש"י

. ומפליג בין תני סיפאוהא מדק
הודיעו ללא הודיעו מכלל 
דרישא דקתני אבל נותן לו את 

   שמריו אע''ג דלא אודעיה:
. מיין ששפה אמש של אמש

ונשארו השמרים אין מערבין 
אותו ביין ששפה היום ששמרי 

   יין זה מקלקלין יין אחר:
. של אבל נותן הוא לו את שמריו

יין עצמו ויום ואמש לאו דוקא 
הדין ליום ויום משתי והוא 

חביות אלא אורחא דמילתא 
נקט דסתם יום ואמש משתי 

   חביות:
. כל דבר הצלול השופה יין

הנזרק בנחת מכלי אל כלי שלא 
יתערבו בו שמרים קרו לה 

  שפייה:
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        ס, אס, אס, אס, א .73
ֲחנּות, " ֶרּנּו ּבַ ֵיינֹו, ֲהֵרי ֶזה לֹא ִיְמּכְ ְתָעֵרב ַמִים ּבְ ּנִ   ִמי ׁשֶ

א ִאם ּכֵ    , ן מֹוִדיעוֹ ֶאּלָ
ּגָ  הֹוִדיעוֹ ְולֹא ַלתַּ י ׁשֶ   ,ר, ַאף ַעל ּפִ

א ְלַרּמֹות ּבו ֵאינֹו ֶאּלָ    ."ׁשֶ
  

ִסים, ְמַזֵגיּה, ְטַעֵמיּה  ,ַאְייתּו ֵליּה ַחְמָרא ֵמֲחנּוָתא ָרָבא    .לֹא ֲהָוה ּבְ
ַדֵריּה ַלֲחנּוָתא.    ׁשְ

  
ֵייָאַמר ֵליּה    : ַאּבַ

ַנן    :ְוָהא ֲאַנן ּתְ
הֹוִדיעוֹ ְולֹא ַלתַּ " י ׁשֶ ר, ַאף ַעל ּפִ   !"ּגָ
  

  ָאַמר ֵליּה: 
יִדי ֵמיַדע ְיִדיַע.  א ּדִ   ִמְזּגָ

יָמא ין ֵליּה  :ְוִכי ּתֵ ָטֵפי, ּוְמַחְייֵליּה, ּוְמַזּבֵ ָבר סֹוף.  -ּדְ ן ֵאין ַלּדָ   ִאם ּכֵ
  
  
  
  

    רש"י

 . נתן בו מים שכן דרכו:מזגיה
   . מבוסם וטוב:בסים

והא אנן תנן ולא לתגר שאינו 
וני היינו . וחנואלא לרמות כו'

תגר ויחזור חנווני זה וימכרנו 
בחזקת יין בחנות והרי המים 
מעורבין בו ואתה מכרת לו 
 ואיכא לפני עור (ויקרא יט):

. שאני מזיגא דידי מידע ידיע
   נותן בו מים הרבה:

וכי תימא מייתי חמרא חייא 
. עד שלא יהא ניכר ומערב ביה

   טעם המים:
   . דלכולי האי חיישינן:א''כ

. שאף המים לדבר סוףאין 
לבדם אסור למכור לחנווני 
שמא יערבם ביין ולא חשו אלא 
בזמן שאני מוכר לו דבר העשוי 

  לרמות בו כמות שהוא עכשיו:
 



                 ""ַהָּזָהב –מסכת בבא מציעא פרק ד' 
319

        ס, אס, אס, אס, א .74
ילוּ " ִין ַיטִּ ּיַ יל ַמִים ּבַ ֲהגּו ְלַהטִּ ּנָ    .ָמקֹום ׁשֶ
ר נ[ ּגָ ָרנֹות, ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ְמגּוָרה ַאַחת.   ֹוֵטלַהתַּ   ֵמָחֵמׁש ּגְ

יטֹום ֶאָחד,  ּתֹות, ְונֹוֵתן ְלתֹוְך ּפִ   ֵמָחֵמׁש ּגִ
ין ְלָעֵרב ּוֵ ּלא ְיֵהא ִמְתּכַ   . ]"ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
ָנא    :ּתָ

ִליׁש ְוִלְרִביַע ְל "   . "ֶמֱחָצה ִלׁשְ
  

  : ַרבָאַמר 
נוּ  יּתֹות ׁשָ   .ּוֵבין ַהּגִ

  
  

    רש"י

. הכל למחצה לשליש ולרביע
כמנהג המדינה יטיל מים אם 

  מחצה מחצה אם שליש שליש:
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ָנה    ִמׁשְ

י ְיהּוָדה   אֹוֵמר:  ַרּבִ
ינֹוקֹות,  ק ַהֶחְנָוִני ְקָליֹות ֶוֱאגֹוִזין ַלתִּ   לֹא ְיַחּלֵ

יָלן ָלבֹ הּוא ַמְרּגִ ֵני ׁשֶ   . א ֶאְצלוֹ ִמּפְ
יִרין.  ֲחָכִמיםוַ    ַמתִּ

  

ַער,  ַ   ְולֹא ִיְפחֹות ֶאת ַהׁשּ
  אֹוְמִרים:  ֲחָכִמיםוַ 

  ָזכּור ַלּטֹוב. 
  

ִריִסין לֹא ָיבֹור ֶאת   , ַהּגְ
ְבֵרי  אּולּדִ א ׁשָ   . ַאּבָ

יִרין.  ֲחָכִמיםוַ    ַמתִּ
י ְמגּוָרהׁשֶ  :ּומֹוִדים גֹוֵנב ֶאת ָהַעִין. ּלא ָיבֹור ֵמַעל ּפִ א ּכְ ֵאינֹו ֶאּלָ   , ׁשֶ

  

ִסין לֹא ֶאת ָהָאָדם, ְולֹא ֶאת  ִליםֵאין ְמַפְרּכְ ֵהָמה, ְולֹא ֶאת ַהּכֵ   .  ַהּבְ
   

ָמָרא             ּגְ

ַנןַמאי ַטְע  ַרּבָ    ?ַמְייהּו ּדְ
  

ָאַמר ֵליּה  יְסֵקי.   :ּדְ ֵליג ׁשִ יְגָנא ַאְמגּוֵזי, ְוַאּתְ ּפְ   ֲאָנא ְמַפּלֵ
  
  
  
ַער, " ַ   ְולֹא ִיְפחֹות ֶאת ַהׁשּ
  וכו'. "אֹוְמִרים: ָזכּור ַלּטֹוב ֲחָכִמיםוַ 
  

ַנן ַרּבָ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ
  

ָקא ַמְרַווח ְלַתְרָעא.     ס,ב ּום ּדְ   ִמׁשּ
   

  
  
ִריִסין, "   ְולֹא ָיבֹור ֶאת ַהּגְ

ְבֵרי  אּולּדִ א ׁשָ   . ַאּבָ
יִרין ֲחָכִמיםוַ    וכו'. "ַמתִּ
  

   ?ַמאן ֲחָכִמים
  

י ַאָחא   .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י ַאָחא" ְרֶאה ַרּבִ ָדָבר ַהּנִ יר ּבְ   . "ַמתִּ
  
  
  
  

    רש"י

  מתני' 
. למכור ולא יפחות את השער

מרגיל לבא אצלו בזול מפני ש
   ומקפח מזונות חבירו:

. שמתוך כך אוצרי זכור לטוב
   פירות מוכרין בזול:

. פולין גרוסות בריחים גריסין
   אחת לשתים:

. לפי לא יבור את הפסולת
שמתוך שנראות יפות הוא 
מעלה על דמיהם הרבה מדמי 

   הפסולת שנטל מהם:
. טעמא מפרש וחכמים מתירין

   בגמרא:
ר מעל פי ומודים שלא יבו

. למעלה להראות יפות המגורה
   ואת הפסולת שבתוכו לא בירר:
. לפי שאינו אלא כגונב את העין

   בברירה זו:
   . מפ' בגמרא:ואין מפרכסין
. עבד כנעני העומד לא את האדם

   לימכר:
  

  גמ' 
   . פרונ''ש:שיסקי

. נקט זכור לטוב מאי טעמא
 לשון ברכה:

. ואוצרי משום דמרווח תרעא
ראו שהוזלו וימכרו פירות י

   בזול:
. הלא יכול מתיר בדבר הנראה

הלוקח לראות ולהבין מה דמי 
הפסולת הנברר מאלו שישנו 
באחרים וטוב לו להעלות 
בדמיהן של אלו יתר על כן מפני 

  הטורח:
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ִסין, לֹא ֶאת ָהָאָדם, " ֵהָמה,[ֵאין ְמַפְרּכְ ִליםְולֹ  ]ְולֹא ֶאת ַהּבְ   . "א ֶאת ַהּכֵ
  

ַנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵהָמה, " ִטין ֶאת ַהּבְ ְרּבְ   ֵאין ְמׁשַ

ָרַבִיים,  ּקְ   ְוֵאין נֹוְפִחים ּבַ
ִים מַּ ר ּבַ ׂשָ   . "ְוֵאין ׁשֹוִרין ֶאת ַהּבָ

  
ִטין"ַמאי  ְרּבְ   ? "ֵאין ְמׁשַ

  
מוּ  ְרּגְ ִחיְזָרא.  :ָהָכא ּתַ א ּדְ   ַמּיָ

  
ֲהָנאָאַמר  ְזֵעיֵרי   : ַרב ּכָ

אִמ    .ְזַקְפּתָ
  

מּוֵאל ָלא.  ׁשְ ָרא ְלִמְרָמא ּתּוֵמי ְלַסְרּבְ   ׁשְ
  

ָרא ְלַכְסּכּוֵסי ְקָרֵמי.  ַרב ְיהּוָדה   ׁשְ
  

ָרא ְלֵמיַדק ְצָרֵדי.  הָרּבָ    ׁשְ
  

יֵרי.  ָרָבא ָרא ְלַצלּוֵמי ּגִ   ׁשְ
  

מּוֵאל ר ׁשְ א ּבַ ּפָ יּקּוֵלי.  ַרב ּפַ ָרא ְלַצלּוֵמי ּדִ   ׁשְ
  

נַ     :ןְוָהא ֲאַנן ּתְ
ִלים" ֵהָמה, ְולֹא ֶאת ַהּכֵ ִסין לֹא ֶאת ָהָאָדם, ְולֹא ֶאת ַהּבְ   ! "ֵאין ְמַפְרּכְ
  

ָיא    :ָלא ַקׁשְ
י –ָהא  ֲחַדּתִ   ,ּבַ
יִקי –ָהא  ַעּתִ   .ּבְ

  
ְרּכּוס'   ָאָדם ַמאי ִהיא? ּדְ  'ּפִ

  
י ָהא יּה ּוְלִדיְקֵניּה  ,ּכִ ֲאַזל ְצַבֵעיּה ְלֵריׁשֵ א ָסָבא ּדַ ַההּוא ַעְבּדָ   . ּדְ

יּה  ָנן", ָאַמר ֵליּה: ָרָבאּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ   ! "ִזיּבְ
ֵני ֵביְתָך" :ָאַמר ֵליּה  ים ּבְ   . "ִיְהיּו ֲעִנּיִ

יּה  מּוֵאלּדְ ֲאָתא ְלַקּמֵ ר ׁשְ א ּבַ ּפָ   , ְזַבֵניּה. ַרב ּפַ
א"יֹוָמא ַחד ָאַמר ֵליּה:  ְקַיין ַמּיָ   , "ַאׁשְ

יּה ּוְלִדיְקנֵ  וֵריּה ְלֵריׁשֵ יׁש ֵמֲאבּוְך.  :ָאַמר ֵליּה  ,יּה ֲאַזל ַחּוְ ֲאָנא ַקׁשִ   ֲחֵזי ּדַ
יּה:  ְפׁשֵ ָרה ֶנֱחָלץ, ְוָיבֹ ָקֵרי ַאּנַ יק ִמּצָ יו"ַאֵחר  א"ַצּדִ ְחּתָ 150ּתַ

  . (משלי יא, ח) 
  

        הדרן עלך הזהבהדרן עלך הזהבהדרן עלך הזהבהדרן עלך הזהב
  

                                                           

יו 150 ְחתָּ ע תַּ בֹא ָרׁשָ ָרה ֶנֱחָלץ ַוּיָ יק ִמּצָ   ַצּדִ

    רש"י

. לשון שרביט משרבטין
כדמפרש לקמיה שזוקף שער 
הבהמה כשרביט שתראה 

   שמינה:
בני  .ואין נופחין בקרביים

מעיים הנמכרים בבית הטבח 
   שיראו רחבים וגדולים:
. שמלבין ואין שורין בשר במים

   והכחוש נראה שמן:
. משקין אותה מי מיא דחיזרא

סובין והם נופחין מעיה ושערה 
   נזקף:

. קירצוף אשטלי''ר מזקפתא
   בלעז:

. למימרא תומי לסרבלא
פרנזי''ש לייפותו עושין לו תלאי 

  מחוטי משי סביב: 
אנפרייש''ר בלעז במי  לכסכוסי

   סובין:
. בגדים המצויירים קרמי

   אוברי''ץ בלעז:
. להדק בגדי קנבוס למידק צרדי

   במקבות עץ שיראה חוטן דק:
 . לצייר חיצים:לצלומי גירי

   . סלים:דיקולי
. מותר. שאינו אלא בחדתי

ליפות והרוצה להוסיף על 
דמיהם בשביל יופיים. מוחל 

   הוא:
סור שגונב את העין . אבעתיקי

   שנראים כחדשים:
. שהיה זקנו לבן וצבעו צבעיה

   שחור ונראה כבחור:
. קנה אותי לעבד ונכרי זיבנן

היה דעבד עברי אסור לאחר 
   חורבן שאין היובל נוהג:
. משנה ויהיו עניים בני ביתך

היא (אבות פ''א מ''ה) טוב לי 
 לפרנס עניי ישראל וישמשוני:

   . זקנו:דיקניה
 . זה רבא:מצרה נחלץ צדיק

 


