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בבא מציעא ד מה.
אד שיש לו סלעי כס של מעשר שני כדלהל  ,הא יכול להחליפו לדינרי זהב חו לירושלי 
להקל משאו ,וכ א יכול לחלל פירות מעשר שני על דינרי זהב )לישנא אחרינא(?

לבית שמאי

לחלל סלעי כס אדינרי זהב
2
אי מחללי
מחללי

לבית הלל

1

3

לחלל פירות על דינרי זהב
לר' יוחנ  :מחללי
לריש לקיש :אי מחללי
מחללי

הא ובאיזה אופ יכול לפרוט סלע כס של מעשר שני על מעות נחושת ,וכ להיפ?

לבית שמאי
לבית הלל

לעשות ממעות נחושת
סלע כס חו לירושלי
4
יכול לפרוט כל מעותיו לסלע
5
בשקל כס ובשקל מעות

לפרוט סלע כס
על מעות נחושת בירושלי
יכול לפרוט כל הסלע למעות
6
בשקל כס ובשקל מעות

בבא מציעא ד מה:
הא מטבע נעשה חליפי דהיינו להיות כסודר ,והא אפשר לקנות מטבעות בקני חליפי ?

לרב חד אמר
ולוי וחד אמר

הא מטבע נעשה חליפי
נעשה
לא נעשה

לרב פפא בהו"א
לרב פפא במסקנא

והא נקנה מטבע בחליפי
נקנה
אינו נקנה

 1ומבואר בסוגיא לפי ההו"א שה"ה שנחלקו ב"סלעי על סלעי" ,ולפי המסקנא שלכו"ע "כס" "כס"
ריבה ,א"כ לכאורה לכו"ע יכול לחלל סלעי על סלעי .אול הביאו התוס' )בד"ה לפלגי בסלעי על
סלעי( שריב" לא גורס כ בגמ' .וכ הביאו מפירש"י לקמ )ד נה (:שאי אפשר לחלל סלעי על סלעי
כלל אפי' לא מדוחק.
 2בתחילה פירשה הגמ' דס"ל כיו דכתיב )דברי יד:כה( "וצרת הכס" וגו' ,משמע שדוקא כס ראשו
ולא כס שני  ואסור לחלל כס על כס .ולבסו הוכיחה שלכו"ע ס"ל "כס" "כס" ריבה .וטע בית
שמאי דגזרינ שמא ישהה עליותיו ,דלפעמי לא יהיה לו כל כ מעות עד דינר ולא יעלה.
 3ס"ל "כס" "כס" ריבה  אפי' כס שני .ולמסקנא טע בית הלל דלא גזרו שמא ישהה עליותיו.
 4כ משמע מרש"י  שבא לומר א רוצה יעשה כ ,וב"ה קפדי שדוקא יפרוט רק חצי .אול התוס' )בד"ה
בכל( חולקי וסוברי אליבא דב"ש שבדוקא בכל הסלע מעות ,ולא יחלי כמה וכמה פעמי ,כי בכל
פע משתכל השולחני על חשבו המעשר שני .ועוד טע כתבו ,שלא יתעפשו המעות נחושת בדר ,לכ
עדי שלא יעלה לש מעות רק סלעי.
 5דהיינו חצי מהמעות שיש לו יפרוט על סלעי או שקלי ,וחצי האחר ישאיר במעות .וזאת כדי שלא
יתייקרו המעות של נחושת ,שא כול יביאו רק סלעי כס והכל יבואו לפרוט אות שוב למעות בבוא
לירושלי יתייקרו המעות נחושת ונמצא מעשר שני נפסד.
 6דהיינו שלא יחלי יותר מחצי ממה שיש לו ,דשמא לא ישהה כל כ ברגל זה עד שיגמרו לו כל המעות,
וישאיר אות מופקדי בירושלי עד רגל אחר  ובינתי יתעפשו.

