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ִליַח ֶׁשָעָׂשה" –' ופרק  מעילהמסכת   "ַהׁשָּ
        בבבב----, א, א, א, אככככ .1

   ַמְתִניִתין

ִליחּותֹו  ה ׁשְ ָעׂשָ ִליַח ׁשֶ ָ ִית ָמַעל -ַהׁשּ ַעל ַהּבַ    .ּבַ
ִליחּותֹו לֹא ָע  ה ׁשְ ִליַח ָמַעל -ׂשָ ָ    .ַהׁשּ
יַצד    ?ּכֵ

ר ָלאֹוְרִחים"   :ָאַמר לוֹ  ׂשָ ן ּבָ ֵבד "תֵּ    ,ְוָנַתן ָלֶהם ּכָ
ר" ׂשָ ֵבד ְוָנַתן ָלֶהם ּבָ ִליַח ָמַעל  -" ּכָ ָ    .ַהׁשּ

ן ָלֶהם ֲחִתיָכה ֲחִתיָכה" :ָאַמר לוֹ     ",תֵּ
ִים: "ְוהּוא אֹוֵמר תַּ    ",ְטלּו ׁשְ

לֹׁש ְוֵהם ָנְטל ם ָמֲעלוּ  -ּו ׁשָ   .ּכּוּלָ
 

ָמָרא   כ,ב    ּגְ

ִליַח  ִמיְמַלְך ֲעַלּה ׁשָ ָתא ּדְ ָכל ִמיּלְ א ּדְ ּנָ י ָהְוָיין?  ,ַמאן ּתַ י ִמיּלֵ ְרּתֵ   ּתַ
  

אֲאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
י ֲעִקיָבא ַרּבִ ָלא כְּ    .ּדְ

  
ְתַנן    :ּדִ

ָרק " יּלּוִעין -ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּיָ ּדִ ר ּבַ    .מּותָּ
  . נדרים נד.)( "אֹוֵסר י ֲעִקיָבאַרּבִ וְ 
  

ֵיי    :ֲאַמר ַאּבָ
י ֲעִקיָבא יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

לּוֵכי? ֵעי ְלִאיּמְ    !ִמי ָלא ּבָ
  

יּה ּדְ  ָנן ַקּמֵ י ֲאַמרּו ַרּבָ    ,ָרָבאכִּ
יר ָקָאַמר ַנְחָמִני :ֲאַמר ְלהוּ  ּפִ   .ׁשַ

   
י ֲעִקיָבא ַרּבִ ָפֵליג ֲעֵליּה ּדְ א ּדְ ּנָ   ? ַמאן ּתַ

  
ְמִליֵאל ִהיא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    .ַרּבָ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ר " ׂשָ ר :ָאסּור   -ַהּנֹוֵדר ִמן ַהּבָ ׂשָ ָכל ִמיֵני ּבָ    .ּבְ
רֹאׁש   :ְוָאסּור    ,ּבָ

   ,ּוָבַרְגַלִים
ֶנה ּקָ    ,ּבַ

ֵבד    ,ּוַבּכָ
ב    .ּוַבּלֵ

ר עֹופֹות :ְוָאסּור ְבׂשַ    .ּבִ
ר ִגים   :ּומּותָּ ר ּדָ ְבׂשַ    ,ּבִ

  ֲחָגִבים וַ 
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ַרּבָ

יר רֹאׁש   :ַמתִּ    ,ּבָ
   ,ּוָבַרְגַלִים

ֶנה ּקָ    ,ּבַ
ֵבד    .ּוַבּכָ

   ,ּוָבעֹופֹות
ִגים    ,ּוַבּדָ

   .ּוַבֲחָגִבים
ְמִליֵאלְוֵכן ָהָיה  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ר ֵהן -ְקָרַבִיים  ׂשָ    ,ָלאו ּבָ

ר ִאיִניׁש ָלא -ְואֹוְכֵליֶהן     ."ו ּבַ

  רש"י
מאן תא דכל מילתא דמימלך 

. ביה שליחא תרתי מילי יהו
ה''ק מי מתי' דמשמע כל 
מלתא דצריך לשליחא לאימלוכי 
עליה ולשאול מבעל הבית אם 

ום אותו שצוהו אם יקחהו במק
לאו כגון שאם צוהו בעה''ב ליקח 
לו בשר מן השוק ולא מצא אלא 
כבד שעכשיו צריך לחזור לו 
לשואלו אם יקחו אם לאו 
דאע''ג דכולו מין בשר הוא כיון 
דמימלך עליה תרי מילי יהו 
דמתי' מי הכי משמע דתרי 
מילי יהו מדקתי השליח מעל 
 דאי חדא מילתא יהו שליח
אמאי מעל הא קא עביד 
שליחותו של בעה''ב אלא 
מדקתי מעל אלמא תרי מילי 
יהו ומי הא: אמר רב חסדא 
דלא כר''ע היא דתן הודר מן 
הירק מותר בדילועין ור''ע 
אוסר. דקסבר מין אחד הן 
ואמרין במס' דרים אמרו לו 
לר''ע והלא אדם אומר לשלוחו 
קח לי ירק והוא בא ואומר לו לא 

צאתי אלא דלועין אלמא כיון מ
דמימלך מיא אחריא הוא להכי 
מותר בדלועין ואמר להן והוא 
הדבר כלומר משם אי למד 
דאע''ג דמימליך חדא מילתא 
היא כלום הוא חוזר ואומר ירק 
לא מצאתי אלא קטית אלא 
כיון דאמר לא מצאתי אלא 
דלועין ואיו אומר לא מצאתי 
אלא קטית אלמא דדלועין 

ל ירק הן ואע''ג דמימלך בכל
עלייהו שליחא ס''ל לר''ע דחדא 

   מילתא יהו והייו דלא כר''ע:
. והייו אפי' תימא ר''ע היא

טעמא דכי תן להן כבד מעל 
מפי שתן להן מדעתו דמי לא 
בעי אימלוכי בבעה''ב אם יתן 
להם כבד או לא וכיון דלא 
אימליך מש''ה מעל השליח דכמי 

מי ולא משום שתן להן מדעתו ד
דאמרין דתרי מילי יהו אלא 

   חדא מילתא יהו:
. הייו אביי שפיר קאמר חמי

דתריץ הכי אפילו כר''ע מי לא 
   בעי לאימלוכי:

. מאן תא דפליג עליה דר''ע
דסבירא ליה דכל מילי דמימלך 
עליה שליחא תרי מילי יהו: 
רשב''ג היא דתן הודר מן 

ראש הבשר וכו' רשב''ג מתיר ב
וברגלים ובקה ובכבד. אלמא 

   דקסבר תרי מילי יהו:
קרביים לאו בשר ואוכליהון לאו 

. כלומר האוכלן וקוה בר ש
אותם בדמי שאר בשר שאם יכול 
לקות ליטרא בשר בזוז ומיח 
הבשר ולוקח ליטרא קרביים 
בזוז לאו בר אייש אצל כל 

  אדם:
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א א ַקּמָ ר עֹופֹות ,ּוְלַתּנָ ְבׂשַ ָנא ּבִ    ?ַמאי ׁשְ

   
ָאַמר ָרִגיל ִאיִניׁש ּדְ ּום ּדְ ֵחיָוָתא ְוַאְיַתאי" :ִמׁשּ ָרא ּדְ ׂשְ ִחי ּבִ כְּ ָרא ָלא ַאׁשְ ִציּפְ ָרא ּדְ ׂשְ    ."ּבִ

  
י ֲעִביד ִאיִניׁש ְלֵמיְמָרא ,ִאי ָהִכי ִחי " :ָהִכי ַנּמִ כְּ ֵחיָוָתא ְוַאְיַתאיָלא ַאׁשְ ָרא ּדְ ׂשְ ִגים ּבִ    !"ּדָ

  
אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ

ָזה ָעְסִקיַנן יֹום ַהּקָ    ,ּבְ
ִגים ָלא ָאֵכיל ִאיִניׁש ּדָ    .ּדְ

  
י ,ִאי ָהִכי ָרא ַנּמִ    !ֵניכֹול 79797979ִציּפְ
ֲאַמר  מּוֵאלּדַ ְמסוֹ  ׁשְ ָרא רכַ ּדִ ִציּפְ יּה כְּ ַרח ִליּבֵ ָרא ּפָ    !ְוָאַכל ִציּפְ

  
   ,ְועֹוד
ְנָיא    :ּתַ

ר ָמִליַח " ׂשָ ִגים ְולֹא ַעל ָהעֹופֹות ְולֹא ַעל ּבָ ם לֹא ַעל ַהּדָ יִזין ּדָ   !"ֵאין ַמּקִ
  

א ֲאַמר  אֶאּלָ ּפָ    :ַרב ּפַ
ָכְייִבין ֵליּה ֵעיֵניּה ָעְסִקיַנן יֹוָמא ּדְ    ,ּבְ

ִגים ָלא ָאֵכיל ּדָ    .ּדְ
  
  
  

                                                        
  (ָלא) רבו הגירסאות. גירסת וילא: 79

  רש"י
. דאסר ולת''ק מ''ש בשר עופות

משום דרגיל  טפי מבשר דגים
   וכו' ומין בשר הוא ולהכי אוסר:

. מש''ה אסור בבשר אמר רב פפא
עופות משום דביום הקזה 
עסקין דדר דכי דר בכל בשר 
שראוי לו לאכול בו ביום אבל 
שאין ראוין לו בו ביום הקזה 
ודאי לא דר כגון דגים: אי הכי 
אמאי אסור בעופות ציפרא מי 
 יכול דאמר שמואל האי מאן
דמסוכר. שהקיז דם בכתפיה 
ואכיל ציפרא וכו' אלמא דלא 
אכיל ההוא יומא ולא דר מייה 
ובהי ספרים דכתיב בהו ציפרא 
מי לא יכול מש''ה ציפרא מי 
לא רגיל אייש למיכל ביום 

   הקזה ולא דר מייה:
. במלח שי ימים על בשר מליח

ולילה אחת דשוב איו משיב את 
   הפש:

. להכי (איו) אאלא אמר רב פפ
אסור בבשר עופות דדר מן 
הבשר ביומא דכייבין ליה עייה 
שהוא איו אוכל דגים שקשים 
לעיים אבל כל מין בשר אפי' 
בשר עופות אכיל הלכך אסר 
בכל מין בשר שראוי לו לאכול 
ומותר בדגים והא דאמרין 
במסכת דרים (דף ד:) סימן 
ו''ן סמ''ך עיי''ן דמשמע ון 

לעיא הייו בתחלת עיא סמא 
כשמתחילין העיים לכאוב אבל 

  בסוף אוכלא קשי להו דגים:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    בבבב, , , , ככככ .2
ן לֹו ֲחִתיָכה "    ",יָכהֲחִת ָאַמר לֹו תֵּ

ִים: "ְוהּוא אֹוֵמר תַּ    ",ְטלּו ׁשְ
לֹׁש  ם ָמֲעלוּ  -ְוֵהם ָנְטלּו ׁשָ   ."ּכּוּלָ

  
ּה  ַמע ִמיּנַ ִליחּותֹו  :ׁשְ ִליַח  -מֹוִסיף ַעל ׁשְ    .ָהֵוי ׁשָ

  
תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִליַח  ֲאַמר ׁשָ י" :ּדַ ְעּתִ ְעּתֹו ְוַאַחת ִמּדַ   ".טֹול ַאַחת ִמּדַ
ֵתיָמא   כא,א ִית ְוָלא ִלְמעֹול :ַמהּו ּדְ ַבַעל ַהּבַ ִליחּוֵתיּה ּדְ ִליַח ׁשְ    ,ָעַקר ׁשָ

ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ
  
  

  רש"י
שמע מיה מוסיף על דבריו הוי 

. מדקתי כולן מעלו [שליח]
דמשמע דבעל הבית מי מעל 
מכלל דסבירא ליה לתא דמתי' 
דשליח לא עקר שליחותו 
דבעה''ב אלמא מוסיף על דבריו 

תו הוא דהוי דאי הוי עוקר שליחו
לא היה הבעה''ב מועל אלא ודאי 
מוסיף על שליחותו הוא ותפשוט 
מהכא הא דמיבעיא לן במסכת 
כתובות (דף צח:) האי מאן 
דאמר לשלוחיה זיל זבין לי 
ליתכא דארעא וזבין ליה כורא 
שהוא פי שים מי אמרין מוסיף 
על דבריו של משלח הוי ולא עקר 
שליח שליחותיה וקה (שליח 

או עובר על דבריו כוליה כורא) 
   הוי ולא קה הלוקח כלום:

. מהכא לא אמר רב ששת
תיפשוט דהכא הייו טעמא 
דבעל הבית מי מעל משום 
דאמר שליח מדעתו דהכי אמר 
שליחא לאורחים טלו לכם שתי 
חתיכות האחד מדעתו של בעל 
הבית ואידך מדעתי ואידך לקחו 
מדעתן דהכא ודאי מוסיף הוי 

ולכך ואיתעבידא שליחותיה 
מעל וכי תימא (אי הכי) הא 

   פשיטא דבעל הבית מעל:
מהו דתימא וכו' ולא למעול 

. כיון דאמר (טלו) בעה''ב קמ''ל
ודעתו של בעה''ב הייו 

  שליחותיה ומעל:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .3
   ַמְתִניִתין

   "ָהֵבא ִלי ִמן ַהַחּלֹון"  :ָאַמר לוֹ 
לּוְסְקָמא"אֹו     ,ְוֵהִביא לוֹ  - "ִמן ַהּדְ

ִית ַעל ַהּבַ ָאַמר ּבַ י ׁשֶ א ִמ " :ַאף ַעל ּפִ י ֶאּלָ ִלּבִ הלֹא ָהָיה ּבְ ה ְוֵהִביא ִמּזֶ ִית ָמַעל - "ּזֶ ַעל ַהּבַ    .ּבַ
לּוְסְקָמא ",ָהֵבא ִלי ִמן ַהַחּלֹון" :ֲאָבל ִאם ָאַמר לוֹ     ,ְוֵהִביא לֹו ִמן ַהּדְ

לּוְסְקָמא"אֹו  ִליַח ָמַעל -ְוֵהִביא לֹו ִמן ַהַחּלֹון  "ִמן ַהּדְ ָ    .ַהׁשּ
  

ַיד  ַלח ּבְ    ',ָקָטן'וְ  'ׁשֹוֶטה' 'ֵחֵרׁש 'ׁשָ
ִליחּותֹו  ִאם ִית ָמַעל -ָעׂשּו ׁשְ ַעל ַהּבַ    .ּבַ

ִליחּותֹו     .ֶחְנָווִני ָמַעל -לֹא ָעׂשּו ׁשְ
  

ַח  ּקֵ ַיד ּפִ ַלח ּבְ יַע ֵאֶצל ֶחְנָווִני  ,ׁשָ ּלֹא ִהּגִ ר ַעד ׁשֶ ּיֹוִציא -ְוִנְזּכַ    .ֶחְנָווִני ָמַעל ִלְכׁשֶ
ה?  יַצד ַיֲעׂשֶ   ּכֵ

ִלי ְואֹוֵמ  רּוָטה אֹו ּכְ ל ַעל ֶזה" :רנֹוֵטל ּפְ הּוא ְמחּוּלָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ׁש ּבְ ל ֶהְקּדֵ רּוָטה ׁשֶ    ",ּפְ
ה ּבְ  ׁש ִנְפּדֶ ַהֶהְקּדֵ    ,ֶכֶסף  :ׁשֶ

ֶסף ֶוה ּכֶ   .ּוְבׁשָ
  

ָמָרא    ּגְ

ַמע ָלן?    ַמאי ָקא ַמׁשְ
  

ב  ּלֵ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ָבִרים -ּדְ    .ֵאיָנם ּדְ
  
  
  

  רש"י
   מתי'

. טליקא דסבי שקורין דלוסקמא
 }טשק"א: שק{טסק''א 

   בלע''ז:
אע''פ שאמר בעה''ב לא היה 

. שתביא לי אותו ממקום בלבי
שהבאת לי אלא מזה האחר בעל 
הבית מעל שהרי עשית 
שליחותו דדברים שבלב שהוא 
אומר לא היה בלבי על זה אין 

   דברים:
. ממה שצוהו לא עשה שליחותו

מעל דלא  בעה''ב בעל הבית לא
איתעבידא שליחותיה והם לא 
מעלו דלאו בי דעה יהו אלא 
החווי מעל לכשיוציא כשיתן 
אותה פרוטה לשום אדם 
דהשתא הוא משה לה מקדש 

   לחול כשמוציאה:
. פרוטה של הקדש ביד פקח שלח

וזכר בעה''ב שהיה של הקדש 
   קודם שהגיעה ליד חווי:

. ולא בעה''ב ולא החווי מעל
(דבעל הבית לא מעל דכיון  שליח

דבעה''ב זכר שהיא של הקדש 
קודם שהגיעה ליד החווי 
החווי מעל ולא בעל הבית ולא 
שליח) דבעה''ב לא מעל דכיון 
דזכר בעה''ב קודם שעשה 
שליחותו איפטר ליה ממעילה 
דה''ל מזיד ומעילה איה והגת 
אלא בשגגה דכתיב וחטאה 

לא בשגגה מקדשי ה' ושליח מי 
מעל שהרי עשה שליחותו אבל 
חווי מעל לכשיוציא דהואיל 
ואיו יודע דשל הקדש היא הויא 

   שגגה גביה:
. בעה''ב אלא כיצד יעשה

כשזכר לו שיוציא החווי מידי 
מעילה וטל פרוטה של חולין 
ואומר כו' קודם שיוציאה 

  החווי:



66                                       ְּגָמָרא ְסדּוָרה        

        כא, אכא, אכא, אכא, א .4
ַיד ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָט " ח ּבְ יּלַ    :ןׁשִ

ִליחּותֹו ִאם ָעׂשּו  ִית ָמַעל -ׁשְ ַעל ַהּבַ    .ּבַ
ִליחּותֹו     ."ֶחְנָווִני ָמַעל -לֹא ָעׂשּו ׁשְ

  
ִליחּוָתא ִניְנהּו?  ֵני ׁשְ   ְוָהא ָלאו ּבְ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

ל ֵזיִתים ַמֲעָטן ׁשֶ אּום כְּ   .ֲעׂשָ
   

ְתַנן    :ּדִ
ִלין טּוְמ " יִתים ֵמֵאיָמַתי ְמַקּבְ   ָאה? ַהּזֵ

ה ֲעָטן ְולֹא ֵזיַעת ַהּקּוּפָ יעּו ֵזיַעת ַהּמַ ּזִ ּיַ ֶ    ."ִמׁשּ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ִנינוּ  ָ ׁשּ אֹוָתּה ׁשֶ    :כְּ

י ַהּקֹוף ְוהֹוִליכוֹ " ּבֵ    ,ְנָתנֹו ַעל ּגַ
יל ְוהֹוִליכוֹ  י ַהּפִ ּבֵ    ."ֲהֵרי ֶזה ֵעירּוב -  80808080אֹו ַעל ּגַ

ִליחּוֵת  :ַאְלָמא    ,יּה ָקא ָעְבָדא ׁשְ
ִליחוּ  י ִאיְתֲעִביד ׁשְ   .ֵתיּה ָהָכא ַנּמִ

  
  
   

                                                        
ּנּו)(ְוָאַמר ְלַאֵחר ְלַק  סורת הש"ס ושיטה מקובצת. גירסת וילא:  80 לֹו ִממֶּ   ּבְ

  רש"י
  גמ' 

. הי הא לאו בי שליחות יהו
על הבית חש''ו ואמאי מעל ב

   משיעשו שליחותו:
. לחש''ו כמעטן של עשאום

זיתים דתן הזיתים מאימתי 
מקבלין טומאה משיזיעו זיעת 
המעטן שמחמת שמוחים 
במעטן בדוחק מתחממין 
ומזיעות טיפות שמן ובאותה 
זיעה יחא ליה לבעה''ב משום 
דכבר מתחילין לכוסן כדי 
לסוחטן בבד וכיון דיחא ליה 

   הן מוכשרין:בההיא זיעה הרי 
. אותה אבל לא זיעת הקופה

זיעה שמזיעין בקופה כשמלקטין 
אותן דההיא זיעה לא חשיבא 
ליה ולא יחא ליה ולא מכשרא 
לקבל טומאה ומ''מ האי זיעת 
המעטן דיחא ליה בגווה אמרין 
דקעביד שליחותיה דבעה''ב 
אע''ג דמעטן לאו בר זיעה הוא 
חשיבא הא זיעה ומכשרא 

י חרש שוטה לטומאה הא מ
וקטן אע''ג דלאו בי דעה יהו 
כי איתעבידא שליחותיה על 
ידיהן הואיל ויחא ליה בגוויה 

   מעל:
. מהכא דתן ורבי יוחן אמר

תו לעירוב ע''ג הקוף והוליכו 
וקתי ה''ז עירוב אלמא אע''ג 
דלא הוי בן דעת הואיל 
ואיתעבידא שליחותיה הוי 

  עירוב הכי מי גבי חש''ו:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .5
ַח " ּקֵ ַיד ּפִ ַלח ּבְ ר ,ׁשָ יַע ֵאֶצל ֶחְנָווִני  ְוִנְזּכַ ּלֹא ִהּגִ ּיֹוִציא -ַעד ׁשֶ   ."ֶחְנָווִני ָמַעל ִלְכׁשֶ
  

ִליַח  ר ׁשָ ָלא ִאיְדכַּ ב ּדְ    .ְוַאף ַעל ּגַ
   :ּוְרִמיְנִהי

ִית" ַעל ַהּבַ ר ּבַ ִליַח ְולֹא ִנזְ  ִנְזּכַ ר ׁשָ ִליַח ָמַעל -ּכַ ָ    !"81818181ַהׁשּ
  

תֲאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ר ְזכְּ ּנִ ׁשֶ ֵניֶהםַמְתִניִתין כְּ   .ּו ׁשְ

  

                                                        
ֵניֶהם ֶחְנָוִני ָמַעל) מסורת הש"ס וגירסת וילא: 81 רּו ׁשְ י)...  (ִנְזּכְ  כן גרסו. –, בכתבי יד ודפוס וציה (ַנמִּ

  רש"י
. לא 'ג דלא אידכר שליחואע'

   מעל שליח אלא חווי:
ורמיהו זכר בעה''ב ולא זכר 

. דכיון שזכר שליח השליח מעל
בעה''ב דה''ל מזיד פטור 
ממעילה אבל השליח דשוגג הוא 
מעל והייו דאמר במס' חגיגה 
האי דמעל השליח הייו כהררין 
התלויין בשערה דשליח עייא 
מאי עביד הא לא עביד אלא 

   ליחותיה דבעה''ב:ש
. הייו טעמא א''ר ששת מתי'

דחווי לחודיה מעל שזכרו 
שיהן בעה''ב ושליח והחווי לא 
זכר דשיהם הבעה''ב והשליח 
הוו להו מזידין ולכך לא מעלו 

  אלא חווי לחודיה דהוה שוגג:
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        בבבב----כא, אכא, אכא, אכא, א .6
   ַמְתִניִתין

רּוָטה ֶחְצָיּה ֵנרֹות" :ָאַמר לוֹ   ,ָנַתן לֹו ּפְ ִתילֹות ,ָהֵבא ִלי ּבְ    ",ּוְבֶחְצָיּה ּפְ
כּוּלָ  :ְוָהַלְך ְוֵהִביא לוֹ  ִתילֹותּבְ    ,ּה ּפְ

ּה ֵנרֹות כּוּלָ    ,אֹו ּבְ
ָאַמר לוֹ  ּה ֵנרֹות" :אֹו ׁשֶ כּוּלָ   ",ָהֵבא ִלי ּבְ

ִתילֹות"אֹו                                     ּה ּפְ כּוּלָ    ",ּבְ
ֶחְצָיּה ֵנרֹות :ְוָהַלְך ְוֵהִביא    ,ּבְ

ִתילֹות     –ּוְבֶחְצָיּה ּפְ
ֵניֶהם לֹא ָמֲעלוּ     .ׁשְ

  

לֹוִני  ֵבא ִלי ָה "  :ֲאָבל ִאם ָאַמר לוֹ  קֹום ּפְ ֶחְצָיּה ֵנרֹות ִמּמָ    ,ּבְ
לֹוִני קֹום ּפְ ִתילֹות ִמּמָ    ,ּוְבֶחְצָיּה ּפְ

ִתילֹות   :ְוָהַלְך ְוֵהִביא לוֹ  קֹום ּפְ    ,ֵנרֹות ִמּמְ
קֹום ֵנרֹות     -ּוְפִתילֹות ִמּמְ

ִליַח ָמַעל ָ    .ַהׁשּ
  

רּוטֹות י ּפְ תֵּ    ",ָהֵבא ִלי ֶאְתרֹוגֵלְך וְ " :ְוָאַמר לוֹ    ,ָנַתן לֹו ׁשְ
ַאַחת    :ְוָהַלְך ְוֵהִביא לוֹ     ,ֶאְתרֹוג –ּבְ

   ,ִריּמֹון –ּוְבַאַחת 
ֵניֶהם ָמֲעלוּ     .ׁשְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִית  ַעל ַהּבַ    ,לֹא ָמַעל -ּבַ

ׁש ְוֵהֵבאָת ִלי ָקָטן ָוָרע דֹול ָהִייִתי ְמַבּקֵ הּוא אֹוֵמר לֹו ֶאְתרֹוג ּגָ    .ׁשֶ
  

יַנר ָזָהבָנַתן    ",ֵלְך ְוָהֵבא ִלי ָחלּוק"  :ְוָאַמר לוֹ  , לֹו ּדִ
ה   :ְוָהַלְך ְוֵהִביא לוֹ                              כא,ב לֹׁשָ ׁשְ    ,ָחלּוק –ּבִ

ה  לֹׁשָ ית –ּוִבׁשְ    ,ַטּלִ
ֵניֶהם ָמֲעלוּ     .ׁשְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִית  ַעל ַהּבַ    ,לֹא ָמַעל -ּבַ

הּוא אֹוֵמר לֹו ָחלּוק ּגָ  ׁש ְוֵהֵבאָת ִלי ָקָטן ָוָרעדֹול ָהִייִתי ְמַב ׁשֶ   .ּקֵ
  

ָמָרא    ּגְ

ּה  ְמַעת ִמיּנַ    :ׁשָ
לּוחוֹ  ָאַמר ִלׁשְ ַאְרָעא" :ַמאן ּדְ    ",ִזיל ְזֵבן ִלי ּכֹוָרא ּדְ

   .ָקֵני לֹוֵקַח  -ַוֲאַזל ּוְזַבן ֵליּה ִליְתָכא 
  

ֵמי :ָאְמֵרי    ?ָהָכא ֵהיִכי ּדָ
ַאְייֵתי ֵליּה ׁשָ  גֹון ּדְ לֹׁש כְּ ׁשָ ׁש ּבְ    .ֶוה ׁשֵ

  
י ְיהּוָדה" :ֵאיָמא ֵסיָפא ִית לֹא ָמַעל :אֹוֵמר ַרּבִ ַעל ַהּבַ    ,ּבַ

ׁש ְוֵהֵבאָת ִלי ָחלּוק ָקָטן ָוָרע דֹול ָהִייִתי ְמַבּקֵ הּוא ָיכֹול לֹוַמר לֹו ָחלּוק ּגָ    !"ׁשֶ
  

ָאַמר ֵליּה  יּה  :ּדְ יָנר ּכּוּלֵ יָנִריןַאְייֵתית ִלי ׁשָ  ,ִאי ְיַהְבּתְ ּדִ ֵני ּדִ    .ֶוה ׁשְ
  

ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    ,ָהִכי ַנּמִ
ֵני ָקּתָ י ְיהּוָדהמֹוֶדה " 82828282:ּדְ ִקְטִנית  ַרּבִ ֵניֶהם ָמֲעלוּ  -ּבְ ְ ׁשּ    ,ׁשֶ

ִדיָנר ְפרּוָטה ְוִקְטִנית ּבְ ְטִנית ּבִ ַהּקִ    ."ׁשֶ
  

ׁשּוָמא  ָזְבֵני ּבְ ַאְתָרא ּדְ ֵמי? ִאי ּבְ י ִקְטִנית נַ  -ֵהיִכי ּדָ ּבֵ יּגַ ָיֵהב ֶסַלע מֹוְזֵלי ֵליּה ְטֵפי ,ּמִ    !ּדְ
  

אֲאַמר  ּפָ    :ַרב ּפַ
י ַכּנֵ ֵני ּבְ ְמַזּבְ א ּדִ דּוְכּתָ א  ,83838383ּבְ ּנָ א כַּ ּנָ ְפרּוָטהכַּ    ,ּבִ

ַתְייהוּ  ֵסיק ִמיּלְ ָהָתם ּפָ   .ּדְ

                                                        
 (ֵסיָפא) שיטה מקובצת. גירסת וילא: 82

ישיטה מקובצת ועל פי הסוגיה המקבילה, גירסת וילא:  83 ּנֵ    כַּ

  רש"י
  מתי' 

. כלי תן לו פרוטה ואמר לו הבא לי בחציה
בחציה חרס שמדליקין בו את הרות ו

   פתילות:
. והלך והביא בכולה רות או בכולה פתילות

שיהם לא מעלו בעה''ב לא מעל שלא עשה 
שליחותו והשליח מי לא מעל שבדבר 
ששיה בו שליחותו לא היה בו אלא חצי 

   פרוטה ואין מעילה בחצי פרוטה:
. ה'' שיהם לא או שאמר לו הבא לי כו'

   מעלו משום טעמא דרישא:
אם אמר לו הבא לי בחציה רות אבל 

. השליח מעל ששיה ממקום פלוי וכו'
   שליחות בפרוטה שלמה ומעל:

והלך והביא לו בפרוטה אתרוג כו' שיהן 
. דהא עשית שליחותו של בעה''ב מעלו

בפרוטה והשליח מי שיה בפרוטה שהוא 
אמר אתרוג גדול בב' פרוטות הייתי מבקש 

   ש כן:והבאת לי קטן ורע שלא הייתי מבק
. דירי כסף שהוא חצי דיר והביא בשלשה

   זהב:
. דבעה''ב עשית שליחותו שיהן מעלו

ביותר מכדי פרוטה והשליח מעל ביותר 
   מש''פ:

   . ולא עשית שליחותי כלל:קטן ורע
  

  גמ' 
. שמעת מיה מ''ד לשלוחיה זבין וכו'

כלומר שמעת ממתי' דקתי והביא לו חלוק 
בשלשה שיהם מעלו ואפי' בעה''ב אע''פ 
שצוהו להביא לו בדיר זהב דזבן לו פחות 
ממה שאמר לו שמעת מיה האי מאן דאמר 
לחבריה וכו' ותפשוט מהכא דקה לוקח 

   אע''פ שקה לו פחות:
. אמרי הכא כגון דאייתי ליה שוה דיר בג'

למשמע דהכא מ''ט מעל כלומר מהכא ליכא 
בעה''ב כגון דאייתי ליה השליח חלוק שוה 
דיר זהב בג' דירי כסף דהואיל ושוה דיר 

   זהב עשית שליחותו ולהכי מעל:
   . כדקא מתרצת:אי הכי

אימא סיפא רבי יהודה אומר בעה''ב לא 
. ואם איתא דאייתי ליה שוה מעל שיכול וכו'

קטן דיר זהב היכי מצי אמר ליה הבאת לי 
ורע הא שוה דיר זהב ביקש ושוה דיר זהב 
הביא לו: הא לא קשיא דמשום הכי אמר ר' 
יהודה בעה''ב לא מעל דאכתי מצי אמר ליה 
אי יהבת דיר זהב כוליה כמו שאמרתי לך 
הוית מייתית לי חלוק שוה ב' דיר זהב: 
(משום דא''ל בעה''ב אי יהבית כו') דקתי 

ית ששיהם מעלו. ומודה ר' יהודה בקט
כלומר אם הביא לו קטית שוה דיר זהב בג' 
דירי כסף דבעה''ב מי מעל מ''ט שהקטית 
בפרוטה היא קטית בסלע דלא מצי למימר 
ליה איהו אי יהבת ליה דיר זהב כוליה הוית 
מייתית שוה ב' דירין דהוו מוזלי גבך משום 
דזבת טפי שהקטית בפרוטה היא קטית 

א מוזלי למאן דזבין קטית בדיר כלומר דל
בדיר ממאן דלא זבין אלא בפרוטה אלמא 
דטעמיה דרבי יהודה הוי גבי חלוק דלא מעל 
בעה''ב אע''ג דאייתי ליה שוה דיר בג' 

   משום דא''ל אילו יהבת דיר וכו':
. שהיה מביא קטית יותר שויא ליה טפי

   משום דהוו מוזלי גביה:
דות . במא''ר פפא באתרא דמזבי וכו'

דהתם פסיקא מילתא כא כא בפרוטה ולא 
מוזלי גביה כלל. ל''א [ה''ד] וכו' השתא קא 
דייק מ''ט דר' יהודה דמודה בקטית אי 
באתרא דמזבי בשומא באומד שלא במדה 
א''כ אכתי מצי בעה''ב למיטען לשליח אילו 
יהבת דיר הוה מייתית טפי שהיו מוסיפין 

שהיו  לך בשביל הדיר ואותו התוספות
ותין לך לא הבאת לי ממו כלום והייו 

   דומיא דחלוק דא''ל אילו יהבת דיר וכו':
. לא מצית למימר הכי דבאתרא א''ר פפא

   דכיילי ומזבי בכי עסקין:
דכא כא בפרוטה דהתם פסיקא 

. ולא יהבי תוספת כלל הלכך לא מילתייהו
מצי למימר בעה''ב כלום אלא כי אייתי ליה 

  ה דיר בג' שיהם מעלו:קטית שו
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        כא, בכא, בכא, בכא, ב .7
   ַמְתִניִתין

ְפִקיד ָמעֹות ֵאֶצל שּוְלָחִני    ,ַהּמַ
תַּ    -ִאם ְצרּוִרין  ֶהןלֹא ִיׁשְ ׁש ּבָ    ,ּמֵ

   .ָמַעל –ִאם הֹוִציא  ,ְלִפיָכךְ 
ִרין  ֶהן   -ִאם מּותָּ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ    ,ִיׁשְ

  .לֹא ָמַעל -ִאם הֹוִציא  ,ְלִפיָכךְ 
  

ִית ַעל ַהּבַ ֶהן  - ֵאֶצל ּבַ ׁש ּבָ ּמֵ תַּ ְך לֹא ִיׁשְ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    .ּבֵ
   .ָמַעל –ִאם הֹוִציא  ,ְלִפיָכךְ 

  

ַבַע  ִיתַהֶחְנָווִני ּכְ    ,ל ַהּבַ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּוְלָחִני ׁשּ    .ּכַ

  
יסוֹ  תֹוְך ּכִ ׁש ּבְ ל ֶהְקּדֵ רּוָטה ׁשֶ    ,ָנְפָלה ּפְ

ָאַמר ׁש " :אֹו ׁשֶ ִכיס ֶזה ֶהְקּדֵ רּוָטה ּבְ הֹוִציא ֶאת ָהִראׁשֹוָנה  - "ּפְ יָון ׁשֶ    ,ָמַעל –ּכֵ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
יס ל ַהּכִ ּיֹוִציא ֶאת ּכָ    .ַעד ׁשֶ

י ֲעִקיָבאּומֹוֶדה     :ֲחָכִמיםַל  ַרּבִ
אֹוֵמר ׁש " :ּבְ יס ֶזה ֶהְקּדֵ רּוָטה ִמן ּכִ הּוא מֹוִציא ְוהֹוֵלְך ַע  - "ּפְ יסׁשֶ ל ַהּכִ ּיֹוִציא ֶאת ּכָ   .ד ׁשֶ

  

ָמָרא    ּגְ

י ֲאָתא  יִמיכִּ    :ֲאַמר ַרב ּדִ
י יֹוָחָנןלְ  ֵריׁש ָלִקיׁש יּה ָרֵמי לֵ     :ַרּבִ

ָנא ֵסיָפא?  א ּוַמאי ׁשְ ָנא ֵריׁשָ   ַמאי ׁשְ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
אֹוֵמר –ֵסיָפא  ׁש  :ּבְ יס ֶזה ִמן ַהֶהְקּדֵ    .לֹא ִיְפטֹור כִּ

  
י ֲאָתא  ָווִרים ְרָמא ֵליּה  :ֲאַמר ָרִביןכִּ ְ יִסין ַאׁשּ    ,כִּ

ְתַנן    :ּדִ

וָ " :ָהאֹוֵמר" ְ ׁש ֶאָחד ִמׁשּ    ",וַריי ֶהְקּדֵ

ַנִים  ׁש  -ָהיּו לֹו ׁשְ ֶהן ֶהְקּדֵ ּבָ דֹול ׁשֶ   !(מנחות קח:) "ַהּגָ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
אֹוֵמר –ֵסיָפא  ׁש " :ּבְ יס ֶזה ִמן ַהֶהְקּדֵ   ".לֹא ִיְפטֹור כִּ

  
א   כב,א ּפָ    :ֲאַמר ַרב ּפַ

ין ְרָמא ֵליּה  יִסין ַאּלּוּגִ    ,כִּ
ְתַנן    :ּדִ

   ,ין ַהּכּוִתיםַהּלֹוֵקַח ַיִין ִמּבֵ "
ֲאִני ָעִתיד ְלַהְפִריׁש  :אֹוֵמר ין ׁשֶ ֵני לּוּגִ רּוָמה ,ׁשְ    ,"ֲהֵרי ֵהן תְּ

ָרה  ר ִראׁשֹון -ֲעׂשָ    ,ַמֲעׂשֵ
ָעה  ׁשְ ִני -תִּ ר ׁשֵ    .ַמֲעׂשֵ

ד ,ּוֵמיֵחל    ,ְוׁשֹוֶתה ִמּיָ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה י יֹוֵסיוְ  ,ַרּבִ ְמעֹוןוְ  ,ַרּבִ י ׁשִ    !"אֹוְסִרים - ַרּבִ
  

   :ֲאַמר ֵליּה 
אֹוֵמר ַמְתִניִתין ּבְ ׁש " :ֵסיָפא ּדְ יס ֶזה ִמן ַהֶהְקּדֵ ֵטר כִּ   ."לֹא ִיּפָ
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  רש"י
. של הקדש מתי' המפקיד מעות

   אצל שולחי:
אם הפקידן צרורין לא ישתמש 

. דלהכי הפקידן אצלו צרורין בהן
דלא הוה בעי דלישתמש בהו לפיכך 

   אם הוציאן השולחי מעל:
ואם הפקידן אצלו מותרין ישתמש 

. שלדעת כן הפקידן אצלו בהן
מותרין שיתעסק בהן שיחליפם 

ך לא מעל השולחי אלא לפיכ
   המפקיד:

. הפקידן אצל בעה''ב בין כך ובין כך
בין צרורין ובין מותרין לא ישתמש 
בהן דלהכי הפקידן אצל בעה''ב 
שהוא יודע שבעה''ב אין דרכו 
לפרוט ולהחליף ולא חשש אם 
צרורין אם מותרין לפיכך אם 
הוציאן בעה''ב מעל דשלא מדעת 

   המפקיד שתמש בהן:
ל חווי הרי הוא הפקידן אצ

. שאיו רגיל בחילופין כבעה''ב
כשולחי ובין כך ובין כך לא יגע 

   בהן:
. רבי יהודה אומר כשולחי

דלפעמים מי הוא רגיל להחליף 
   כשולחי לפיכך דיו כשולחי:

. כיון שהוציא את הראשוה מעל
   דאימר של הקדש היתה:

. דמעילה עד שיוציא את כל הכיס
   :בפרוטה אחרוה היא

  
  גמ' 

. דפליג רבי עקיבא מאי שא רישא
ומאי שא סיפא דמודה ר''ע 

   לחכמים:
א''ל סיפא באומר לא יפטר כיס זה 

. שלא יהא בו הקדש כל מן ההקדש
שהוא דכיון דאמר הכי משמע 
דפרוטה אחרוה קאמר דתהא 
הקדש להכי לא מעל אלא 

   באחרוה:
. טעמא דאיכא הגדול שבהן הקדש

ל הוי הקדש גדול מש''ה אמר דהגדו
דמקדיש בעין יפה מקדיש הא שיהן 
שוין הראשון שיבא לידו הוי הקדש 
ואמאי מודה ר''ע בסיפא דפרוטה 
אחרוה הקדש: א''ל סיפא באומר 

   כו':
. ר''ל לר' כיסין אלוגין רמא ליה

   יוחן:
. עד דתן הלוקח יין מבין הכותים

שלא אסר יים וכגון שהיה בדרך 
או בערב שבת בין השמשות ואיו 

   יכול לתקו לאלתר:
. תרומה גדולה שאי אומר שי לוגין

עתיד להפריש הרי הן תרומה גדולה 
ואחר כך עושה ממה ששתייר מאה 
מדות מפריש עשרה למעשר ראשון 
ושתיירו תשעים מדות ומפריש 

   מהן תשעה למעשר שי:
. שיעור זה מיחל למעשר שי ומיחל

שיכול לחללו ושותה והשאר חולין 
וישתה ממו לאלתר אלא שיזהר 

עור התרומה שיותיר בכלי שי
   והמעשרות דקסבר יש ברירה:

רבי יהודה ור' יוסי ורבי שמעון 
. עד שיפריש ממש דקסברי אוסרין

אין ברירה ואכל כוס וכוס יש לומר 
שהוא תרומה ומעשר ואפילו 
מראשון והא דר' יהודה ורבי יוסי 
ורבי שמעון קשיא אדרבי עקיבא 
דמודה שמוציא והולך עד האחרוה 

ר אין ברירה דמן דכי היכי דהכא אמ
הראשון אמרין מי שהוא תרומה 
ומעשר גבי הקדש מי אכל פרוטה 
   ופרוטה איכא למימר שהיא הקדש:

. דמודה רבי אמר ליה סיפא דמתי'
עקיבא מיירי באומר לא יפטר כיס 

  זה מן ההקדש:


