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בעל הבית
תגר

הא מותר לערב פירות בפירות?
חדשי בישני
3
אסור
אסור

חדשי בחדשי
2
אסור
4
מותר

1

ישני בחדשי
לרש"י מותר
לרש"י מותר

הא מותר לערב יי קשה )חרי( בר )שאינו חרי(?

פסק על יי ר ולערב בו קשה

בי הגיתות
5
מותר

פסק על יי קשה ולערב בו ר

אסור

שלא בי הגיתות
לרב נחמ :אסור
לרב פפא ורב אחא :6מותר
לרש"י אסור

הא מותר לחנוני לנהוג בדרכי דלהל?

לר' יהודה
לרבנ

להוזיל את השער
לחלק קליות ואגוזי לתינוקות
אסור  שמרגיל לבוא אצלו ומקפח את חבריו
7
זכור לטוב  דעושה שכול ימכרו בזול
מותר  שג הוא יכול לחלק כמותו

 1פי' ,פסק למכור לו פירות ישני  שה משובחי יותר ,שהישני עושי יותר קמח ,לא יערב לו עמה
חדשי.
 2דהיינו א אמר לו הבעל הבית "פירות שדה פלוני אני מוכר ל כ וכ סאי" ,אסור לו לארב בפירות
שדה אחרת  אפי' שניה שלו
 3ומבואר בגמ' ,שאי צ"ל שהישני ה יקרי יותר )ובסלע אחד קוני רק שלש סאי מה( מהחדשי
)הזולי ,שקוני ד' סאי בסלע( ,שאסור לערב לו חדשות בישנות  שמאנהו .אלא אפי' היכא שהיו
החדשי יקרי יותר מהישני ,ג"כ אסור לו לערב חדשי בישני ,דמה שה נמכרות יותר ביוקר אינו
משו שה טובות יותר ,אלא משו שבתקופה זו הרבה אנשי רוצי לקנות חדשות כדי ליישנ ולכ
עולה מחיר ,אבל מי שרוצה ישנות ,אסור לו לערב חדשות שה גרועות יותר.
 4דהכל יודעי שהוא לוקח מכמה בעלי בתי ,ובלבד שלא יתכוו לערב ,דהיינו שמוציא קול על עצמו
שהוא קונה ממקו משובח ,ויקנה את הרוב ממקו משובח ויערב בו ממקו אחר ,ושכניו סבורי שכל
הפירות מהמקו המשובח וקוני ממנו ביוקר.
 5דאז משביחו  שתוססי זה ע זה ונעש טע אחד .אבל לאחר הגת שכבר קלט כל אחד ריחו וטעמו,
ואי משביחו אלא פוגמו  אסור לרב נחמ.
 6דהנה הוקשה לגמ' מדוע נוהגי בזמ הזה לערב ,ותיר רב פפא משו שיודעי ומוחלי .ורב אחא
בריה דרב איקא תיר שזה ע"פ ר' אחא שסובר שכל דבר שאד טוע קוד שילקחו ויכול להבחי
שנתערב בו מותר.
 7ואלו ששומרי את הפירות ונמנעי מלמכור כדי שיחסרו פירות ויעלה מחיר ,יראו שהשער זול ולא
כדאי לה לשמור על הפירות ,וימכרו כול.
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לאבא שאול
לרבנ

הא מותר לברור את הגריסי מהפסולת שלה?

לברור את הכל
אסור  מפני שמעלה על דמיה הרבה
2
מותר  דהוא דבר הנראה

1

ע"פ מגורה  דהיינו רק מלמעלה
אסור  כי גונב את העי
אסור  כי גונב את העי

מהיכ יודעי שעובר בלאו של נש בי באוכל ובי בכס ,ומהיכ שעובר כ בלאו של תרבית?3
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 1פי' ,בגלל ברירתו הוא מעלה על דמיה יותר מדמי הפסולת שנטל מה.
 2וכר' אחא .וכיו שהוא נראה מה הרווח ,יכול הלוקח לשער לעצמו א משתל לו לשל יותר
מפני טורח הברירה או לא.
 3רבא ביאר לעיל שהיות שלא נמצא נש בלא תרבית ולא תרבית בלא נש ,א"כ על כרח מה
שחילק הכתוב הוא רק לעני לעבור עליו בשני לאוי.
 4ולומדי בא אינו עני לנש כס ,כי כבר אמור "לא תשי" ,תנהו עני לרבית כס.

