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החוזר בו באופני דלהל מה דינו?
דברי ויש עמה מעות
יכול לחזור אבל הוא במי שפרע

מה הדי ?

1

נשאו ונתנו ביניה בלא מעות
2
אי רוח חכמי נוחה הימנו

&%מת
ֲמית ְ ִפ ָד א ִב ְת ֶ
מה לומדי מב' הפסוקי דלהל ) ,פסוק א' ,ויקרא ה:כא( "וְ ִכ ֵח! ַע ִ
ֹ!ק ֲא ֶ!ר
ֵלה ֲא ֶ!ר ָ-זָל א ֶאת ָהע ֶ
ֲמית" )והשני ,ש:כג( "וְ ֵה ִ!יב ֶאת ַה ְ-ז ָ
יָד א ְב ָגזֵל א ָע ַ!ק ֶאת ע ִ
ָע ָ!ק א ֶאת ַה ִָ 0ד ֲא ֶ!ר ָה ְפ ַקד ִא /א ֶאת ָה ֲא ֵב ָדה ֲא ֶ!ר ָמ ָצא"?
3

פסוק א'
פסוק ב' שלא מנה תשומת יד

4

עושק )שכר שכיר( ,גזילה
תשומת יד )הלואה(
רק א יחד לו כלי חייב קרב שבועה
5
כיו שמש חייב קרב
שא לא מש כלי פטור מקרב

נת בשוגג פרוטה של הקדש לבעלי אומניות דלהל  ,הא מעל?

ישראל
נכרי

לספר ושאר בעלי אומניות
לבל
לא מעל  דמחוסר משיכה
מעל  דלא מחוסר משיכה
מעל  דאי משיכה בגוי

 1לר' יוחנ הטע שיש מי שפרע כיו שמעות קוני מה"ת ,ורק יכול לחזור בו כיו שמדרבנ תיקנו
משיכה .ולפי ר"ל כיו שה דברי ע מעות  יש לה חשיבות ,דנעשה איזה מעשה לחזק את כח
הדברי ,ולכ יש בה מי שפרע.
 2אבל אי בזה משו מי שפרע ,שכיו שרק סיכמו ביניה לעשות המקח וממכר ולא נת אחד מה מעות
 אינו במי שפרע.
מת יָד א ְב ָגזֵל
ֲמית ְִ $פ ָ#ד א ִב ְת ֶ
 3כתיב בעני קרב שבועה  אש גזילות )ויקרא ה:כא( "וְ ִכ ֵח* ַ$ע ִ
ֲמית" ,ולמד רב חסדא שכל הדברי המנויי בפסוק צריכי להיות דומיא דפקדו  ,כמו
א ָע ַ*ק ֶאת ע ִ
שבפקדו מדובר שנת לו כלי וכפר בו ,כ -בהלואה מיירי שייחד לו הלוה כלי לגבות את הלאה ממנה,
וכפר בהכל  בהלואה ובכלי .אבל א לא היה יחוד כלי ,ורק כפר בהלואה גרידתא ,לא חייב קרב שבועה
)דכיו דמלוה להוצאה ניתנה ויש עליו רק חוב בעלמא ,הרי שלא כפר במשהו של המלוה( .וג גבי עושק,
דהיינו שכפר בשכר שכיר ,מעמיד רב חסדא שייחד לו בעה"ב כלי לגבות ממנו שכרו ולבסו /כפר בו בהכל.
 4החילוק הוא בפסוקי ,שבספוק השני שמדבר על זה שעושה תשובה והחזיר את הגזל וכו' ,לא מוזכר
ש תשומת יד ,וקשה למה.
 5בסת תשומת יד  דהיינו הלואה אי משיכה ,אלא רק חושב לקנות את הכלי במעות ,דהיינו כשמלוה
נות ללוה מעות חושב שכנגד יקנה לו הכלי ,ומזה מוכיח רבא כדעת ר"ל שלא מועיל קני כס  /ורק
משיכה מפורשת מה"ת ,דהא חזינ הכא דלא מהני עד שימשו -את הכלי .וכמו האופ שבו מעמידי את
הפסוק הראשו שמיירי שמש -את הכלי .ורב פפא מקשה על הוכחת רבא ,דהרי מנה עושק ,וג ש
בפשוטו לא היה משיכת כלי ,ובכל אופ אהדר ליה קרא ,וא"כ י"ל מדהדר ליה לעשק יד לא הוצר -לחזור
ג על תשומת יד .וענה רבא ,שבעושק מיירי שמש -את הכלי וחזר והפקידו.
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לאביי
לרבא

כיצד קבלת מי שפרע?

כיצד?
מודיעי לו שא יחזור בו לבסו יפרעו ממנו מהשמי
מקללי אותו שא יחזור בו שיפרעו ממנו מהשמי

מנל ?
"ונשיא בעמ לא תאר"
1
רק עשה מעשה עמ

הנות מקצת מדמי המקח בתורת ערבו  ,מה הדי בדלהל ?

לרב
לר' יוחנ

במטלטלי לעני מי שפרע
קונה כנגדו להתחייב מי שפרע
קונה הכל להתחייב במי שפרע

2

בקרקעות לעני קני כס
קונה הכל
קונה הכל

הנות ערבו לחברו ואמר לו "א אני חוזר בי  2ערבוני מחול ל,"3
והלה אמר לו "א אני אחזור בי  2אכפול ל 3ערבונ ,"3מה הדי בדלהל ?

לר' יוסי
לר' יהודה
לרשב"ג אמר "ערבוני יקו "
נת הערבו כפרעו

מה הדי
נתקיימו הנ"ל שביניה
קונה רק כנגד שווי הערבו
קונה רק כנגד שווי הערבו
קונה כנגד הכל

מדוע
דאסמכתא קניא
אסמכתא לא קניא
אסמכתא לא קניא
דמהני קני כס בבית ושדה

 1פי' ,שרק מי שעושה מעשה עמ אתה מוזהר שלא לקללו ,אבל זה שחוזר בו אינו עושה מעשה
עמ .אכ רק לעני זה  דהיינו על המקח הזה  הותר לקללו ,אבל לא שאר קללות.
 2אבל מה שיותר משווי הערבו  א חוזר בו אינו במי שפרע.

