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54b (אמר רבא גבי גזל) � 55b (לא בעינ� פרוטה) 

� ַלֶ�ֶקר ָעָליו ִיָ�ַבע ֲאֶ�ר ִמֹ�ל אוֹ  .1� כד פסוק ה פרק ויקרא :ַאְ�ָמתוֹ  ְ!יֹו� ִיְ)ֶנ'& לוֹ  ה&א ַלֲאֶ�ר ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֹיֵס#ֹיֵס#ֹיֵס#ֹיֵס#    ַוֲחִמִ�ָתיוַוֲחִמִ�ָתיוַוֲחִמִ�ָתיוַוֲחִמִ�ָתיו ְ!ֹרא�וֹ  ֹאתוֹ  ְוִ�ַ

 יד פסוק כב פרק ויקרא :ַהֹ-ֶד� ֶאת ַלֹ�ֵה� ְוָנַת� ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֲחִמִ�יתוֹ ֲחִמִ�יתוֹ ֲחִמִ�יתוֹ ֲחִמִ�יתוֹ     ְוָיַס#ְוָיַס#ְוָיַס#ְוָיַס#    ִ!ְ�ָגָגהִ!ְ�ָגָגהִ!ְ�ָגָגהִ!ְ�ָגָגה    ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�ֹקֶד�    ֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכלֹיאַכל    ִ�יִ�יִ�יִ�י    ְוִאי�ְוִאי�ְוִאי�ְוִאי� .2

3. � טו פסוק כז פרק ויקרא :לוֹ  ְוָהָיה ָעָליוָעָליוָעָליוָעָליו    ֶעְר2�ְֶעְר2�ְֶעְר2�ְֶעְר2�ְ    ֶ�ֶס#ֶ�ֶס#ֶ�ֶס#ֶ�ֶס#    ֲחִמיִ�יתֲחִמיִ�יתֲחִמיִ�יתֲחִמיִ�ית    ְוָיַס#ְוָיַס#ְוָיַס#ְוָיַס#    ֵ!יתוֹ ֵ!יתוֹ ֵ!יתוֹ ֵ!יתוֹ     ֶאתֶאתֶאתֶאת    ִיְג1לִיְג1לִיְג1לִיְג1ל    ַה0ְַקִ/י�ַה0ְַקִ/י�ַה0ְַקִ/י�ַה0ְַקִ/י�    ְוִא�ְוִא�ְוִא�ְוִא

4. � כז פסוק כז פרק ויקרא: ְ!ֶעְר2�ֶ ְוִנְמַ�ר ִי7ֵָאל 6א ְוִא� ָעָליו ֲחִמִ�תוֹ  ְוָיַס# ְבֶעְר2�ְֶבֶעְר2�ְֶבֶעְר2�ְֶבֶעְר2�ֶ    &ָפָדה&ָפָדה&ָפָדה&ָפָדה    ַה5ְֵמ4הַה5ְֵמ4הַה5ְֵמ4הַה5ְֵמ4ה    ַ!ְ!ֵהָמהַ!ְ!ֵהָמהַ!ְ!ֵהָמהַ!ְ!ֵהָמה    ְוִא�ְוִא�ְוִא�ְוִא

 ה פסוק ו פרק ויקרא :ַהְ�ָלִמי� ֶחְלֵבי ָעֶליהָ  ְוִהְקִטיר ָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלהָהֹעָלה ָעֶליהָ  ְוָעַר: ַ!ֹ!ֶקר ַ!ֹ!ֶקר ֵעִצי� ַהֹ�ֵה� ָעֶליהָ  &ִבֵער ִתְכֶ!ה 6א !וֹ  )&ַקד ַה0ְִזֵ!חַ  ַעל ְוָהֵא� .5

�    ַהֹ-ֶד�ַהֹ-ֶד�ַהֹ-ֶד�ַהֹ-ֶד�    ִמ�ִמ�ִמ�ִמ�    ָחָטאָחָטאָחָטאָחָטא    ֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�רֲאֶ�ר    ְוֵאתְוֵאתְוֵאתְוֵאת .6��ְיַ�ֵ��ְיַ�ֵ��ְיַ�ֵ� טז פסוק ה פרק ויקרא: לוֹ  ְוִנְסַלח ָהָאָ�� ְ!ֵאיל ָעָליו ְיַכֵ>ר ְוַהֹ�ֵה� ַלֹ�ֵה� ֹאתוֹ  ְוָנַת� ָעָליו יֹוֵס# ֲחִמיִ�תוֹ  ְוֶאת ְיַ�ֵ

 

I רבא: Comparing חומש החומש (tacking on 1/5 to payment of 1/5) in מע"ש ,תרומה ,גזל and הקדש 

a גזל: we tack on as per v. 1 and explicit משנה ( ז?ב"ק ט:ו ) 

b תרומה: we tack on as per v. 2 and explicit (תרומות ו:א) משנה  

c מע"ש: neither written nor taught (משנה) nor was it even considered 

d הקדש:  similar to תרומה (1/5 of a 1/5 etc.) or not? 

i Lemma1: both say #ויס (vv. 2-3) � we add 1/5 to 1/5 OR 

ii Lemma2: in re: תרומה, if we take the וי"ו of #ויס and “move” it to מישיתוח , it becomes חמישיתיו (?) – many � 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 

  (התפסה .e.g) הקדש to secondary חומש we don’t add :ריב"ל 1

iv Ruling: אביי –(v. 3)  הקדש::חומש; just as we add 1/5 to הקדש, we add 1/5 to חומש  

II Revisiting ריב"ל’s ruling that we only add חומש to הקדש ראשו�, not הקדש שני 

a Source (רבא): v. 3 – המקדיש adds 1/5, not המתפיס (if his הקדש is in lieu of another – זה תחת זה)  

b תנא (in presence of ר"א): v. 4 – just as בהמה טמאה isn’t destined for הקדש nor do its owners have any portion – מעילה 

i The rule: all things that won’t end up הקדש and its owners have no חלק – have המעיל  

ii ר"א: �  ?תחילתה הקדש but  what is excluded with the characteristic of ;מעילה �no קדק"ל excludes כולה לשמי

1 Perhaps: תחילת הקדש excludes חומש, as per ריב"ל (affirmative response from תנא)  

2 Challenge: a בהמה טמאה has “middle-stage” הקדש, where another could be substituted for it 

(a) Answer: but it doesn’t have סו# הקדש (can’t end up on מזבח or for building materials etc.)  

3 Challenge: why compare אמצע הקדש to סו# הקדש (�no חומש); compare it to (חומש �) תחילת הקדש  

4 Support: as per רבא’s exegesis on v. 5 – העלה means העלה ראשונה (similarly, הבהמה הטמאה means תחילת הקדש)  

iii Support for ריב"ל: explicit ברייתא which notes that חומש is only added to original  הקדש , not (התפסה) הקדש שני  

III משנה ז: the “five פרוטות” (first two items listed, although presented elsewhere, to generate list)  

a אונאה (as above) is 4 #מעה כס (of 24=סלע)   

b טענה (in a claim of debt) is at least 2 #מעה כס 

c 5 פרוטות: 

i הודאה (to generate חיוב שבועה)  

ii קידושי� (as per ב"ה in קידושי� א:א)  

iii מעילה 

iv הכרזה on 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  פרוטה –אונאה  (e.g. if the item was worth 6 פרוטות)  

i Answer1 (ר' כהנא): there is no אונאה at less than a #מעה כס 

ii Answer2 (לוי): it is listed; his list: (a) אונאה (b) הודאה (c) קידושי� (d) גזל (e) ישיבת הדייני� (ב"ד won’t meet for פחות מש"פ)  

1 Challenge: why doesn’t our תנא list (e)? Answer: it is under the rubric of גזל 

(a) Block: he lists גזל and אבדה separately? (answer: גזלה – צריכי following אבדה ;נגזל – even if depreciates) 

2 Challenge (to לוי): why doesn’t he list אבדה (answer: subsumed under גזל)  

(a) Block he lists גזל and � פחות מש"פ sits for ב"ד – ר' קטינא to counter ישיבת הדייני� answer: needs ישיבת הדייני

(i) Challenge: v. 6 attaches חות מש"פפ  for return – to הקדש but not חולי� 

1. Answer: ר' קטינא means that if גזלה was ש"פ at beginning of די� and devalued, they complete די�  

3 Challenge (to לוי): why doesn’t he list מעילה? Answer: his list only covers חולי�, not הקדש 

4 Challenge (to משנה): if listing הקדש, why not list מע"ש (as above, if worth פחות מש"פ, no חילול)  

(a) Answer: he holds like ר"ל – even if the חומש doesn’t have ש"פ is it unredeemable 

(i) Challenge: why not list חומש מע"ש 

1. Answer: his list only includes קר�, not חומש 


