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בבא מציעא ד מו.
היו חמריו ופועליו תובעי אותו בשוק ,הא יכול לומר לשולחני
"ת לי בדינר מעות ואני אעלה ל יפה דינר וטרסית" ,היכא שיש לו מעות בביתו?1

לר' אבא
לרב אשי

בפרוטטות של נחושת
מותר
מותר

2

בדמי ובפרוטטות
אסור
4
מותר

3

הא דברי דלהל אשר לעשות בה חליפי?
לרב ששת
לרב נחמ

פירות ,בשר שור
אפשר
5
אי אפשר

שור חי
אפשר
לרש"י :אי אפשר
6
לתוס' )ד"ה ופירי( :אפשר

כלי
אפשר
אפשר

 1א אי לו מעות בביתו ודאי אסור דהוא הלואה ,ונות לו רבית על הזמ שמתעכב עד שישל  .אול
א יש לו בביתו ,זהו דר מקח שקונה ממנו את המעות שיש בביתו .ולמ"ד מטבע נקנה בחליפי ודאי
מותר ,דקנה ממנו את המעות שיש בביתו כבר עכשיו והוא מקח גמור ולא היה כא שו הלואה ,וכל
הנידו למ"ד מטבע אינו נקנה בחליפי ,הא הוי מקח ומותר ,או הוי הלואה ואסור.
 2פי' ,שבעה"ב מחזיר לשולחני ג"כ פרוטטות של נחושת כמו שנת לו מעות של נחושת שה עדיי בלא
צורה ,וא"כ אי כא הלואה של כס אלא של פירי ,וכיו שיש לו בבית פרוטטות כמו שאמר לו ,אי כא
איסור של סאה בסאה ומותר.
 3פי' ,שהשולחני נות פרוטטות ,וג הבעה"ב מחזיר לו את הפרוטטות בתורת דמי .
 4פירש רב אשי שאפי' התנה עמו בתורת דמי לא הוי רבית ,דאפי' הלואה מותר לתת יותר בכה"ג שכבר
יש לו בביתו המעות הללו ,דזה נעשה כמו הלויני עד שיבוא בני או עד שאמצע מפתח שמותר .אכ הקשו
התוס' )בד"ה נעשה( על פירש"י )שפירש כנ"ל( דרק סאה בסאה הותר באופ זה ,אבל לא מעות .ותירצו
דהכא אינו נות לו אותו מטבע עצמו שלקח אלא מי אחר דדמי למקח וממכר.
 5ועל שיטתו מקשה הגמ' ,דבי לפי ההו"א שסברנו שמטבע נעשה חליפי ובי לפי המסקנא שאי מטבע
נעשה חליפי ,אנחנו מפרשי את ה"כיצד" ,שמיירי בפירות וחזינ שכ נעשי חליפי ,דלפי ההו"א
מפרשי "החלי שור בפרה או חמור בשור" ,ולפי המסקנא מפרשי "החלי בשר שור בפרה או בשר
חמור בשור" ,ובי שור חי ובי בשר שור שניה חשיבי פירות דהרי אינ כלי  ,ובכל אופ עבדי חליפי.
ומתרצת הגמ' ,שרב נחמ יפרש את המשנה שהחלי דמי שור )שכבר חייב לו וכו' ,כמבואר בהערה הבאה(
בפרה ,וה"ק" :יש דמי שה כחליפי" ,וכל המשנה היא עני אחד ,ואומרת :דיש פעמי שדמי
מועילי לקנות כחליפי )א שמטבע לא נעשה חליפי כקני סודר ונעל( ,כיצד החלי דמי שור בפרה,
שאז המעות קונות בלא משיכת הפרה כמו שמועיל בחליפי רגילי בלא משיכה.
 6ומחלוקת היא הא שור חי נקרא פירות ולא עביד חליפי לרב נחמ ,או הוי כמו כלי וג רב נחמ
מודה דהוי חליפי .ונפ"מ לביאור כל הסוגיא ,הא הקושיא של הגמ' על רב נחמ היא רק לפי ההו"א
שהעמדנו שהחלי בשר שור שהוי פירי ,אבל למסקנא דהעמדנו בבשר שור הוי כלי  .דלתוס' כ הוא
הפירוש שהקושיא היא רק להו"א ,אול לרש"י הקושיא היא על שניה כיו שג שור חי הוי חליפי.
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הא אפשר לקנות מטלטלי בכס באופני דלהל?

לר' יוחנ דדבר תורה מעות קונות
לריש לקיש דדבר תורה משיכה קונה

נת כס למוכר
לא קונה מדרבנ
לא קונה מה"ת

1

2

החלי דמי שור בפרה
קונה דהוי מילתא לא שכיחא
3
לא קונה דאי קני במעות כלל

 1פירש"י ,שהיה כבר חייב לו דמי שור ,וכגו שמתחילה מש ראוב משמעו שור ונתחייב לשל לשמעו
דמי  ,ועתה אומר שמעו "אני מחלי בדמי שור שאתה ראוב חייב לי שתת לי פרה".
 2גזירה שמא יאמר לו "נשרפו חטי בעלייה".
 3ולפ"ז הוכיחה הגמ' שר"ל על כרח לא יכול לסבור כאוקימתת רב נחמ למשנתנו ,דהרי הוא העמיד את
המשנה באופ הזה שהחלי דמי שור בפרה ,ואילו לר"ל באופ הזה לא קנה .ואומרת הגמ' שאה"נ דר"ל
ס"ל כרב ששת.

