ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת בבא מציעא

דפי עזר ללימוד ד היומי

21.4.12
54b (  )אמר רבא גבי גזל55b ()לא בעינ פרוטה
 ויקרא פרק ה פסוק כד:אַ ְמָ ת ֹו

ֹ עָ לָיו לַאֲ ֶר ה&א ל ֹו י ְִ(נֶ'& !ְ יו# ֵא ֹו ִמֹל אֲ ֶר י ִָבַ ע עָ לָיו ל ֶַ ֶקר וְ ִַ אֹ ת ֹו !ְ רֹא ֹו וַ חֲ ִמ ִ ָתיו יֹס
 ויקרא פרק כב פסוק יד: ֶֹד- ַָת ַלֹהֵ  אֶ ת ה
ַ  חֲ ִמ ִית ֹו עָ לָיו וְ נ# ַוְ ִאי ִ י יֹאכַל קֹדֶ  !ִ ְ ָגגָה וְ יָס
 ויקרא פרק כז פסוק טו: עָ לָיו וְ הָ יָה ל ֹו2 ְ עֶ ְר# ֶיית ֶס
ִ  חֲ ִמ# ַל אֶ ת !ֵ ית ֹו וְ יָס1י ִי ְג/ִ ַ ְק0 ַוְ ִא ה
 ויקרא פרק כז פסוק כז:2ֶָאֵ ל וְ ִנ ְמַר !ְ עֶ ְר7א ִי6  חֲ ִמ ִת ֹו עָ לָיו וְ ִא# ַ וְ יָס2ֶה &פָ ָדה בְ עֶ ְר4 ֵמ5ְ ַוְ ִא !ַ !ְ הֵ מָ ה ה
 ויקרא פרק ו פסוק ה:עלָה וְ ִה ְק ִטיר עָ לֶיהָ חֶ לְ בֵ י הַ ְל ִָמי
ֹ ָ עָ לֶיהָ ה:א ִתכְ !ֶ ה &בִ עֵ ר עָ לֶיהָ הַ ֹהֵ  עֵ ִצי !ַ ! ֶֹקר !ַ ! ֶֹקר וְ עָ ַר6 (&קד ! ֹו
ַ
ַזְ !ֵ ח0ִ ַוְ הָ אֵ  עַ ל ה
 ויקרא פרק ה פסוק טז:ָת אֹ ת ֹו ַלֹהֵ  וְ הַ ֹהֵ  ְיכַ<ֵ ר עָ לָיו !ְ אֵ יל הָ אָ ָ וְ ִנ ְסלַח ל ֹו
ַ  עָ לָיו וְ נ# ֵית ֹו יוֹס
ִ ֹדֶ  י ְֵַ וְ אֶ ת חֲ ִמ- ַוְ אֵ ת אֲ ֶר חָ טָ א ִמ ה
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רבא: Comparing ( חומש החומשtacking on 1/5 to payment of 1/5) in גזל, תרומה,  מע"שand הקדש
a
גזל: we tack on as per v. 1 and explicit ו?ז( משנה:)ב"ק ט
b תרומה: we tack on as per v. 2 and explicit א( משנה:)תרומות ו
c
מע"ש: neither written nor taught ( )משנהnor was it even considered
d הקדש: similar to ( תרומה1/5 of a 1/5 etc.) or not?
i
Lemma1: both say #( ויסvv. 2-3)  we add 1/5 to 1/5 OR
ii Lemma2: in re: תרומה, if we take the  וי"וof # ויסand “move” it to חמישיתו, it becomes  – )?( חמישיתיוmany חומשי
1
But: in re: הקדש, even if we “move” the וי"ו, it just adds to חמישיתו  חמישית, still implying only 1 חומש
iii Challenge: in any case, we shouldn’t add 1/5 to 1/5, since the second redemption is from הקדש שני
1
ריב"ל: we don’t add  חומשto secondary ( הקדשe.g. )התפסה
iv Ruling: (– אבייv. 3) חומש:: ;הקדשjust as we add 1/5 to הקדש, we add 1/5 to חומש
II Revisiting ’ריב"לs ruling that we only add  חומשto הקדש ראשו, not הקדש שני
a
Source ()רבא: v. 3 –  המקדישadds 1/5, not ( המתפיסif his  הקדשis in lieu of another – )זה תחת זה
b ( תנאin presence of )ר"א: v. 4 – just as  בהמה טמאהisn’t destined for  הקדשnor do its owners have any portion – מעילה
i
The rule: all things that won’t end up  הקדשand its owners have no  – חלקhave מעילה
ii ר"א:  כולה לשמיexcludes  קדק"לno  ;מעילהbut what is excluded with the characteristic of ?תחילתה הקדש
1
Perhaps:  תחילת הקדשexcludes חומש, as per ( ריב"לaffirmative response from )תנא
2
Challenge: a  בהמה טמאהhas “middle-stage” הקדש, where another could be substituted for it
(a) Answer: but it doesn’t have  הקדש#( סוcan’t end up on  מזבחor for building materials etc.)
3
Challenge: why compare  אמצע הקדשto  הקדש#( סוno  ;)חומשcompare it to )חומש ( תחילת הקדש
4
Support: as per ’רבאs exegesis on v. 5 –  העלהmeans ( העלה ראשונהsimilarly,  הבהמה הטמאהmeans )תחילת הקדש
iii Support for ריב"ל: explicit  ברייתאwhich notes that  חומשis only added to original  הקדש, not )התפסה( הקדש שני
III משנה ז: the “five ( ”פרוטותfirst two items listed, although presented elsewhere, to generate list)
a
( אונאהas above) is 4 #( מעה כסof 24=)סלע
b ( טענהin a claim of debt) is at least 2 #מעה כס
c
5 פרוטות:
i
( הודאהto generate )חיוב שבועה
ii ( קידושיas per  ב"הin א:)קידושי א
iii מעילה
iv  הכרזהon an אבדה
v  גזלה- for השבת הגזלה, must follow the owner to the ends of the earth to return it to him (after )שבועה
d Challenge: why not list ( אונאה – פרוטהe.g. if the item was worth 6 )פרוטות
i
Answer1 ()ר' כהנא: there is no  אונאהat less than a #מעה כס
ii Answer2 ()לוי: it is listed; his list: (a) ( אונאהb) ( הודאהc) ( קידושיd) ( גזלe)  ב"ד( ישיבת הדייניwon’t meet for )פחות מש"פ
1
Challenge: why doesn’t our  תנאlist (e)? Answer: it is under the rubric of גזל
(a) Block: he lists  גזלand  אבדהseparately? (answer:  גזלה – צריכיfollowing  – אבדה ;נגזלeven if depreciates)
2
Challenge (to )לוי: why doesn’t he list ( אבדהanswer: subsumed under )גזל
(a) Block he lists  גזלand  ישיבת הדייניanswer: needs  ישיבת הדייניto counter  ב"ד – ר' קטינאsits for פחות מש"פ
(i) Challenge: v. 6 attaches  פחות מש"פfor return – to  הקדשbut not חולי
1. Answer:  ר' קטינאmeans that if  גזלהwas  ש"פat beginning of  דיand devalued, they complete די
3
Challenge (to )לוי: why doesn’t he list  ?מעילהAnswer: his list only covers חולי, not הקדש
4
Challenge (to )משנה: if listing הקדש, why not list ( מע"שas above, if worth פחות מש"פ, no )חילול
(a) Answer: he holds like  – ר"לeven if the  חומשdoesn’t have  ש"פis it unredeemable
(i) Challenge: why not list חומש מע"ש
1. Answer: his list only includes קר, not חומש
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