בבא מציעא ו
שלבי הסוגיה
קושי לר'
אלעזר

תוכן דבריהם
תרומת מעשר של דמאי :וכי עשו חכמים חיזוק
לדבריהם כשל תורה?

תירוץ בשם
שמואל

ושמואל לא שפיר קא מש י
הא מ י  -רבי מאיר היא ,דאמר :עשו חכמים
ליה .דקשיא ליה לרבי אלעזר
חיזוק לדבריהם כשל תורה
מיתה דבידי שמים ,ומש י ליה
הוכחה מגט :דאמר רב המ ו א משמיה דעולא,
אומר היה רבי מאיר :כל המש ה ממטבע שטבעו שמואל מיתת בית דין ,דלמא
שא י מיתת בית דין דחמירא.
חכמים בגיטין  -יוציא והולד ממזר
רבא אמר :שמואל שפיר קא
מש י ליה שם מיתה בעולם

קושי של רב
ששת על
שמואל

מחללין אותו כסף על כסף ,חושת על חושת ,כסף
על חושת ,ו חושת על הפירות ,ויחזור ויפדה את
הפירות ,דברי רבי מאיר .וחכמים אומרים :יעלו
פירות ויאכלו בירושלים - .ומי מחללי ן כסף על
חושת? והא ת ן :סלע של מעשר ש י ושל חולין
ש תערבו  -מביא בסלע מעות ,ואומר כל מקום
שיש ה סלע של מעשר ש י מחוללת על מעות הללו.
ובורר את היפה שבהן ,ומחללו עליה ,מפ י שאמרו:
מחללין אותו כסף על חשת מדוחק ,לא שיקיים כן
אלא שחוזר ומחללן על הכסף .קת י מיהת:
מחללין מדוחק .מדוחק  -אין ,שלא מדוחק  -לא!

ורב ששת לא שפיר קא מותיב
ליה דקאמרי אי הו מיתה,
ומותיב רב ששת לאו ,דכתיב
)דברים י"ב(

תירוץ  -רב
יוסף

אף על פי שמיקל רבי מאיר בפדיו ו ,מחמיר הוא
באכילתו.
הוכחה מברייתא :לא התירו למכור דמאי אלא

ולמאי דמותיב רב ששת  -רב
יוסף שפיר קא מש י ליה

קושי של
רבי א על
תירוץ של רב
יוסף

תגובת אביי לדבריהם
רבי אלעזר שפיר קא קשיא ליה

לסיטון בלבד ,ובעל הבית בין כך ובין כך צריך
לעשר ,דברי רבי מאיר .וחכמים אומרים :אחד
הסיטון ואחד בעל הבית  -מוכר ,ושולח לחבירו,
ו ותן לו במת ה ,ואי ו חושש.
הלוקח מן ה חתום מעשר מן החמה על הצו ת ,ומן אלא רבי א ,עד דמותיב
מ חתום לסייע ליה מפלטר.
הצו ת על החמה ,ואפילו מדפוסים הרבה ,דברי
רבי מאיר .בשלמא מן הצו ת על החמה  -כדרבי דת ן :הלוקח מן הפלטר -
אילעאי ,דאמר רבי אילעאי :מ ין לתורם מן
הרעה על היפה שתרומתו תרומה  -ש אמר
)במדבר י"ח(
אם אי ו קדש  -שיאת חטא
למה? מכאן לתורם מן הרעה על היפה שתרומתו
תרומה .אלא אפילו מדפוסים הרבה ,ליחוש
דלמא אתי לאפרושי מן החיוב על הפטור ,ומן
הפטור על החיוב?

מעשר מן כל דפוס ודפוס ,דברי
רבי מאיר .אלא מאי אית לך
למימר  -פלטר מתרי תלתא
גברא זבין ,חתום מי  -מחד
גברא הוא זבין.

