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 .יג �ד בכורות

 ?הברייתות בעני� זמ� פדיו� פטר חמור' מה ה� התירוצי� שנאמרו ביישוב ב

 

לא פחות משלשי� יו�: ברייתא ב פדיו� פטר חמור לאלתר: 'ברייתא א 

 כ� פודה לכתחילה א� פדה בדיעבד פדוי לרב נחמ�

 עד שלשי� יו� לא עובר עליו לומר שיפדה אותו לאלתר  לרב ששת

  דמקיש לבכור אד��אליעזר ' לר  דלא מקשי לבכור אד��נ� לרב לרבא

 

 ?כיצד קוני� מ� הגוי וכיצד הגוי קונה מישראל מטלטלי�

 

 כשקיבל לדו� בדיני ישראלכשלא קיבל לדו� בדיני ישראל 

קונה רק במשיכה קונה רק במעותאושעיא' לריש לקיש משו� ר
1

 

 קונה רק במשיכה )'בעמוד ב(לאמימר 

 

 :ת ד� יגבכורו

 ?כיצד קונה ישראל מהישראל מטלטלי�

 

 מדרבנ� מדאורייתא 

מעות קונות יוחנ�' לר
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לא קונה 
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 קונה רק במשיכה לריש לקיש

 

 ?מה הדי� והטע� באופני� דלהל�, ד משיכה קונה"למ, ז"הלוקח גרוטאות מגוי והיה ש� ע

 

 

  לא יחזיר�משנת� מעות מש� : סיפא  יחזיר�עד שלא נת� מעות מש� : רישא

לא הוי מקח טעות הוי מקח טעות לאביי
4

 

הוי מקח טעות לרבא
5

ז ביד ישראל"מחזי כע 
6

 
 

                                                           

1
הלוקח גרוטאות "ל שקונה הגוי רק במעות מדי� "ל דס"על מה שהקשתה לר' בעמוד ב' כ� תירצה הגמ 

. שמיירי באופ� שקיבל עליו הגוי לדו� בדיני ישראל' ותירצה הגמ, דמבואר שקונה במשיכה', וכו" מ� הגוי
 .אמנ� בהמש� הביאה את רב אשי ורבינא שתירצו באופני� אחרי�

2
פירשו מגופיה ) ה דבר"בד(' ותוס, ולומדי� הדיוט מהקדש" ונת� הכס� וק� לו"י דכתיב בהקדש "פירש 

 .'וכו" שדות בכס� יקנו"כדכתיב , ס דסת� קני� הוא בכ�" או קנה מיד עמית�"דקרא דכתיב 

3
 ".נשרפו חטי� בעלייה"גזירה שמא יאמר לו  

4
כיו� שצרי� היה לבדוק הסחורה לפני שית� , ל לאביי שמעיקר הדי� אי� מקח טעות אחר שנת� מעות" ס

ל דבכל אופ� היתה זו משיכה של מקח "ורבא חולק וס. ומדלא בדק גמר בדעתו לקנותה אי� שהיא, מעות
 .ז" דאי� ישראל רוצה לקנות ע� תטעו

5
 . ז ביד ישראל"אול� בשלא נת� מעות לא מיחזי כע, ל" וכנל לרבא שבכל עני� הוי מקח טעות" ס

6
 דנראה ולכ� לא יחזיר, ז ביד ישראל"נת� מעות מיחזי כעשמ כ" הג� דהוי מקח טעות מעיקר הדי� מ

 .  המלח וצרי� להולי� הנאה לי�,ז"� ע"כאילו הישראל מוכר לעכו


