
 צדבבא בתרא 
  

   1/24 הרי זה מקבל עליו רובע טנופת לסאה  המוכר פירות לחבירו
  מקבל עליו עשר מתולעות למאה  תאנים

  מקבל עליו עשר קוססות למאה  מרתף של יין
  מקבל עליו עשר פיטסות למאה  קנקנים בשרון

 
  . רובע קטנית לסאהתאני רב קטינא: : רסה אחרת למשנהיג

ועפרורית לא? והאמר רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרבה: בורר צרור : רסה זויקושי על ג
  נותן לו דמי חטין!  -מגרנו של חברו 

  :תירוץ  
רבה בר חייא קטוספאה משמיה דרבה: בורר   רובע קטנית לסאה -משנה 

  נותן לו דמי חטין!  -צרור מגרנו של חברו 
  פחות מרובע -עפרורית   רובע-קטנית 

  
  ועפרורית רובע לא? והא תניא: : רוץיקושי על הת

  המוכר פירות לחברו, 
  מקבל עליו רובע קטנית לסאה  חטין

  מקבל עליו רובע נישובת לסאה  שעורים
  מקבל עליו רובע עפרורית לסאה  עדשים

  או הוא הדין לחטים ולשעורין! מאי ל
  שאני עדשים, דמיעקר עקרי להו. : תירוץ לקושי

  
אלא טעמא  :קודם שעפרורית פחות מרובעון להוכיח מברייתא זו את התירוץ מניסי

דעדשים דמיעקר עקרי להו, אבל חטי ושערי לא, תפשוט מינה: חטי ושערי דעפרורית לא 
  מקבל! 
לעולם חטי ושערי מקבל עפרורית, עדשים איצטריכא ליה, דסלקא : ית ההוכחהידח

  בל, קא משמע לן.יותר מרובע נמי לק -דעתך אמינא: כיון דמיעקר עקרי להו 
  

  מנפה את כולו.  -: אם בא לנפות רב הונאהדין של 
  אמרי לה: דינא, ואמרי לה: קנסא. : גישות להבין את דבריו 2

  אפירי שפירי יהיב, ורובע לא טרח איניש, יותר מרובע  -אמרי לה דינא, מאן דיהיב זוזי
 טרח בכוליה.  -טרח איניש, וכיון דטרח 

 קנסוהו  -ריב, וכיון דעריב ואמרי לה קנסא, רובע שכיח, יותר לא שכיח, ואיהו הוא דע
 רבנן בכוליה. 

  
כיותר ; סברוה דרובע דכלאים ימעט -כל סאה שיש בה רובע ממין אחר מיתיבי: : קושי על רב הונא

  ! ימעטמרובע דהכא, וקא תני: 
  כלאיםאין  –רובע קב פחות מ  עליומקבל  – רובע קב

רב הונא  יולפ – יותר מרובע אין מקבל עליו
  את הכל מנפה

  וממעטכלאים  –רובע קב 

 ,  
  לא, רובע דכלאים כי רובע דהכא דמי. : תירוץ

  וממעטכלאים  –רובע קב   עליומקבל  – רובע קב
רב  יולפ – יותר מרובע אין מקבל עליו

  את הכל הונא מנפה
  

 ,  
  אי הכי, אמאי ימעט? : קושי

  אים, משום חומרא דכל :תירוץ
; אי אמרת בשלמא כיותר מרובע רבי יוסי אומר: יבוראימא סיפא, אי הכי,  :קושי

טנופת דמי, בהא קא מיפלגי, ת"ק סבר: לא קנסינן התירא אטו איסורא, ור' יוסי 
  סבר: קנסינן; אלא אי אמרת כרובע דמי, אמאי יבור? 

  התם היינו טעמא דר' יוסי, משום דמיחזי כי מקיים כלאים. : תירוץ


