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מנחות ד� צ. 
"מדות הלח בירוציה� קודש ומדת היבש בירוציה� חול", במה נחלקו התנאי בא נתקדשו 

המדות בפני ומבחו� או לא? 
 

מדות היבש מדות הלח  
נמשחו רק מבפני נמשחו מבפני ומבחו% לתנא קמא1 
לא נמשחו נמשחו מבפני ומבחו% לר' עקיבא2 
נמשחו רק מבפני נמשחו רק מבפני לר' יוסי3 

 
 אליבא דר' יוסי הנ"ל, הא יש ראיה שכלי שרת מקדשי שלא לדעת, וכ� הא בירוצי

קדושי מדאורייתא? 
 

אי� בירוצי הלח קדושי? הא מקדשי שלא לדעת?  
מדאורייתא מקדשי רב דימי משמיה דרב4 

מדרבנ' אינ מקדשי לרבינא5 
 

המקבל על עצמו לספק סלתות לפי שער ארבע סאי� לכל סלע, ועמדו על ג' סאי� לסלע, הא� הוי 
ריבית מה שימשי� לספק לפי שער הזול של ד' סאי� לסלע? [תוד"ה מארבע]. 

 
במספק להקדש במספק להדיוט  

לא הוי ריבית לא הוי ריבית6 כשהסלתות היו אצל המוכר בשעת הפסיקה 
לא הוי ריבית 8 הוי ריבית7 כשלא היו אצלו בשעת הפסיקה 

                                                            

 1 ס"ל שמדות הלח בירוציה' קודש, כיו' שנתקדש הכלי ג מבחו%, ולכ* ג הבירוצי הנשפכי

על דפנות הכלי מבחו% מתקדשי. משא"כ מדת יבש שלא נתקדשה מבחו%.   
2 ס"ל כנ"ל, אלא שאומר שמדת יבש לא נתקדשה כלל, ורק מקדש הכה' בפה והוא צרי* רק 

   .למה שבתו* הכלי, ואילו הבירוצי שאינו צרי* לה אינו מקדש
3 וסובר שאי' קדושת הכלי מבחו% מקדשת לבירוצי, דבי' כלי הלח ובי' כלי היבש לא נמשחו 

 בחו%, והטע שמקדש כלי הלח לבירוציו, הוא משו שמה שנשפ* עתה על הדפנות היה כבר קוד
בפני ונתקדש ועלה וגלש לחו%.   

4 נתבאר לעיל שטעמו של ר' יוסי שנתקדשו בירוצי במדות הלח, הוא משו שמה שיוצא עתה 

לדפנות הכלי היה קוד לכ' בפני. ולכאורה קשה, הא דעת האד לקדש דוקא מה שנשאר בתו* 
 הכלי ולא מה שיוצא . ולמה קדוש. אלא ש"מ שכלי שרת מקדשי ג שלא לדעת, ולפי"ז בירוצי

קדושי מדאורייתא.   
 5 ס"ל שלעול איכא למימר שכלי שרת אי' מקדשי אלא לדעת האד, ובכו"א כא' קדוש משו

 גזירה דרבנ' שלא יאמרו מוציאי' מכלי קודש לכלי חול, כלומר מי שיראה שאלו הבירוצי אינ
קדושי אפי' שיצאו מכלי קודש, יאמר דה"נ מותר להוציא מכלי קודש לכלי חול.   

6 דכיו' שנתחללו המעות על הסלתות, הרי שה כבר שייכי לקונה משעת הפסיקה, ואפי' 

שמספק לו בשעה שעלה השער וכול מוכרי בג' סאי' בסלע. והוכיחו תוס', שהסלתות בעי' 
מותר אפי' בלא יצא עדיי' השער, דהוא רק מוזיל לו, כמו שמצינו גבי שולחני שא יש לו דינר 

בבית, יכול לומר לשולחני ת' לפועלי בדינר מעות ואני אעלה ל* דינר וטרסית.   
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מנחות ד� צ: 
הא� מותר לאד� הרוצה להתנדב להקדש, לומר לחבירו הא ל� מאה ות� להקדש כדלהל�, וכ� 

הא� מותר לגזבר להלוות מאה אבני בני� וכדלהל�? [תוד"ה מארבע]. 
 

באבני בני� במעות / סלתות  
 מותר10 אסור9 בקצ� עמו מאה במאה ועשרי
בלא קצ� # אלא שיספק / יחזיר 
מותר מותר11 להקדש כפי המחיר של עכשיו 

 

                                                                                                                                                                                                    

7 דכיו' שלא היו הסלתות בעי' בשעת הפסיקה, הרי מה שהוא ממשי* לספק לו כשער הזול א� 

שעתה הוא כבר שער היוקר, על כרח* הוא משו הקדמת המעות . וזה הוי ריבית.  
8 וביארו תוס', דא� שלכאורה לא שיי* בהקדש בכלל ריבית [אפי' בלי שנאמר שהוא היתר מיוחד 

בהקדש] דהא לא נהנה כלו בהקדמת המעות, דאינו יכול להשתמש בה כל זמ' שלא נתחללו על 
הסחורה . וכא' הא מיירי באי' לו סחורה, [דא יש לו אפי' בהדיוט מותר וכנ"ל]. ותירצו, שמ"מ 
נהנה, שע"י מעות ההקדש שקיבל הוא הול* לבעלי בתי ונותני לו אפי' ה' סאי' בסלע, ומרויח 
שנות' להקדש רק בד' סאי' בסלע, וכיו' שהוא הקדש לא חשיב ריבית. אלא שדחו תוס', שלא נכו' 
 לעשות כ' משו בזיו' הקדש, או משו שיבוא לידי מעילה. ושוב תירצו באופני אחרי שבה

שיי* ריבית דוקא בהדיוט ולא בהקדש.  
9 פי', שהקוצ% לחבירו . הא ל* מאה מעות עד זמ' פלוני ואז תחזיר להקדש מאה ועשרי . אסור. 

 ובתחילה אמרו תוס' שאיסור זה הוא מדרבנ', מטע שיבואו להתיר ריבית גמורה שילוה אד
מאה במאה ועשרי באופ' שאח"כ יקדיש המלוה את הריבית להקדש. ואח"כ אמרו, שיש כא' 
אפי' ריבית דאורייתא, דהא המלוה נהנה שנות' אותו אד להקדש על פי ציוויו, והנאה זו עצמה 

היא ריבית קצוצה.   
10 באבני בני' מבואר בגמ' בב"מ (נז:) שמותר לגזבר להלוות מאה במאה ועשרי, דכיו' שהכל 

יודעי שה עומדי לבני' הקדש . ליכא למגזר אטו הדיוט.  
11 וזה התירו% האחרו' של התוס' בסוגי', על הקושיא באיזה אופ' מיירי שמספק סלתות להקדש 

לפי ארבע סאי' בסלע . שלהקדש מותר ולהדיוט אסור, דהא ג בהקדש אי' כא' צד ריבית 
 לכאורה, דהרי א אי' לו קוד את הסלתות בעי' אינו יכול להנות מ' המעות דאינ יוצאי
לחולי'. ולזה תירצו שמיירי באופ' שהיו המעות חולי', שנת' לו אד מאה סלעי כדי שיספק 
להקדש סלתות לפי ארבע סאי' לסלע, שמותר אפי' א אח"כ נעשו שלש סאי' בסלע, א� 

שבהדיוט כה"ג אסור.   


