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מסורת
השים

פב א מיי׳ פיה מהל׳ א י כ א ביצים מוזרות .לשרו באכילה כראמרינן באלו טריפות אמר אביי כפועל במל של אופה מלאכה רבמל מינה
מלוה ולוה הלכה ט
)חוצין לף סד (:ביצים מוזרות נפש היפה תאכלם וליכא נגר או נפח כמה אדם רוצה ליטול ליבשל ממלאכה כבידה כזו
ופיו מהלכות שותפין
שכיחי
מוזרות
לביצים
ריקן
לביתו
ילך
מוזרות
ביצים
מצא
לא
למימר
א
הלכה כ ופיח הלכה
ולעשות מלאכה קלה :ר׳ יהודה .מיקל טפי מדר׳ מאיר דר׳ מאיר
סמג לאוין קצו טור
שויע :מובא הלכך אפילו כי לא מצא ש י י מלןלמ שרגילין להעלות בעי שיפסוק לשום שכר ומיהו בכל מה שיאות לקבל עליו בשכרו
י׳ר סי' קעז סעיף 5
שכר כתף למעות לבהמה מעלין ט ׳
בין רב בין מעש הא קביל עליה ורבי
פג ב מיי' פיח מהלכות
יהודה לא בעי שיפסק לשום שכר
מלוה הלכה יד :רשב״ג אומר כוי .כך כתוב בתוספתא אמר אביי א כפועל בטל של אותה מלאכה
)פ״ה ע״ש( וכן גרס בקונטרס אבל
אלא יטבול עמו בציר כאחד מן השוק:
דבטל מינה וצריכא דאי תנא חנוני חנוני
פד ג מיי׳ פיח מהלכות ברוב ספרים גרסינן בתר לבהמה
גרוגלמ .תאנה יבשה :משלם .
שותפי] הלכה דסמג מעלין ולהעלות ולרות בשכר עמלו הואדסגיליה כפועל בטל משום דלאנפיש
כפוטל ב ט ל  :ולא כל דבר שאינו
עשי! פכ טוש״ע
ייד סי׳ ומזוט מעלין ומציק למימר לרשב״ג טרחיה אבל מעות ליקח בהן פירות)א(דנפיש
קע! סעיף כא:
עושה ואוכל .אבל עושה ואוכל כגון
לא פליג אלא ארישא כראמר במילתיה טרחיה אימא לא סגי ליה כפועל בטל ואי
פרה החורשת וחמור הטוטנת משאוי
פה ד מיי' פס הלכה ג
דלא כרשב״ג עיש לאין טחן לו שכר כתף למעות אבל תנא מעות ליקרו בהן פירות הוה אמינא התם
פעולתן הוא שכר טמל ומזון :
בכ׳מ:
אסיפא למקום שנהגו להעלוח וללות הוא רבעי כפועל בטל משום דנפיש טרחיה
ושוטפות .כשעוברין בנהר המים
לפליג
שכן
כל
נמי
אי
פליג
לא
בשכר
שוטפין מן הגיזה והוא נוטלה:
אבל חנוני דלא נפיש טרחיה אימא סגי ליה
פו ה ו מיי' שם פיו
הלכה ג ועיין בסיפא להא אמאי איצטדך ת״ק
ומולטזה .כשעוברות בין הקוצים:
במשהו בעלמא דאפילו לא טבל עמו אלא
משנות יככ״מ סמנ שס
טוש״ע י״ד סי׳ קעז למיתני סיפא כיון דתנא רישא אלא
ותנא קמא גיזה וחלב לא ספק בשכר
בציר ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת זהו
סעיף ד וסעיף כה :איצטריך לאשמועינן שלא תאמר
עמלו ומזונו .בהמיה וכי גיזה של
שכרו צריכא) :כמה עיזי ותרנגולין מעלין
מנהג חמור כ״כ שמעלין ולדות בשכר
רתלים והלב העזים אינו מספיק
יכול לשנות אם כן לרשב״ג דיכול סימן( תנו רבנן כמה הוא שברו בין מרובה
לשכר עמל ומזון :בגיזה זתלב כ״ע
לשנות ברישא כ״ש בסיפא ]א[ ור״ח ובין מועט דברי ר׳ מאיר רבי יהודה אומר
לא פליגי .אם נאות בעל הבהמה
גרים מקום שנהגו להעלות שכר כשף אפילו לא טבל עמו אלא בציר ולא אכל עמו
שלא לתלוק ב ה ן  :בנסיובי .מי
למעות מעלין לבהמה מעלין להעלות אלא גרוגרת אחת זהו שכרו ר׳ שמעון בן
פסולת התלב שקורין משג״א :
ותותר׳ .ששיפת ומריטת הרתליס
ולדות ט ׳ ] ב [ פי׳ אםהיופירות כבר יוהאיאומר נותן לו שכרו משלם תנו רבנן
תותרי תרגום של נושרין דנתרי ע״י
הגהות הב״ת מונתין במצר המקבל מעלה לו פירות אין שמין לא את העזים ולא את הרחלים ולא
)א( נמ׳ דנפיש
שטיפה ומריטה :משכרת אשה
טרחיה .כשער שבשוק ומעלה עליהם שכר בלדבר שאינו עושה ואוכל למחצה ר׳ יוסי
נ״נ עיין
ע״א :ככ״ב דף כחף שהיו צריכין להביא פיחת מביתו
לחברתה תרנגולת בשני אפרוחין.
קמד
ברבי יהודה אומר שמין את העזים מפני
של הטחן לביתו של מקבל כרחניא
לשכה :אשה שאמרה כוי• אשהשיש
היו פיחת מופקדין אצלו מעלה לו שחולבות ואת הרחלים מפגי שגוזזות ושוטפות
לה תרנגולת מותרת לומר לבעלת
לא בעי שכר ומורמות ואת התרנגולת מפגי שהיא עושה
במעות:
הביצים בלשון שכירות תני לי ביצים
עמלו ומזונו .פשיטא דשכר מזונו ואוכלת ותנא קמא גיזה וחלב לא ספק לשכר
יאושיב תרנגולח טליהם ואשרת
בעי למיתב דהיאך יהיו גללים שכר עמלו ומזונו בגיזה וחלב כולי עלמא לא
באפרוחים ואטול שני אפרוחים בשכרי
מזונו אלא מעמלו גרידא פריך דאפילו פליגי בי פליגי בנסיובי ותותרי תנא קמא
אבל בלשון חלוקה פליגי בה וקאםר
רבי שמעון לכל לשון חלוקה פסקא
הגהות הגר״א עם אמו הרבה פעמים צריך שכר סבר לה כר׳ שמעון בן יוחי דאמר נותן לו
]א[ תום׳ ד״ה
היא וקרובה להפסד כשכר וכיון
מקוםנ״ב .כתף :ה א איכא גללים .ובפרק שכרו משלם ר׳ יוסי ברבי יהודה סבר לה
ור״מ נריסכו׳.
שה
גבי
כז(.
דף
)צעיל
מציאות
אלו
לאחריות חצי ביצים עליה אשחכח
וכ״ה גירסת רי״ף ורא״ש
כאבוד .דאמר אפילו לא טבל עמו אלא בציר
דאבידה פריך ואימא לאתויי גללים
יש״פ ] :ב[ שם פי'
פלגא מלוה אבל בלשון שכירות אין
אם ומשני דסתם גללים מפקר להו החם ולא אכל עמו אלא גרוגרת אחת זהו שכרו
כוי .נ״ב פי' בתוספת
אחריות הביצים טל בטלת החרנגולח:
ב
הנותן
הרא״ש
דלטובת לטובת לכ״ע מחיל להו בשביל השבת קרן תנו רבנן משכרת אשד ,לחברתה תרנגולת
איכא ביצים מחייה • שאינן קולטות
אבל הטור פי'
המקבל ועוד פי' הטור אבל הכא דצריך ליתן שכר רוצה הוא בשני אפרוחין אשה שאמרה לחברתה
אפרוח ונוטלחן בשכרה והן מושרות
דשכר כתף מה שמוליך
תרננולת שלי וביצים שליבי ואני ואת נחלוק
באכילה לאמרינן בשחיטת חולין
המקבל בכל פעם למכור
להיות פטור ע״י גללים :
בשוק נותן למקבל וכ״כ א י פלגא באגר תרי חילחי בהפסד באפרוחין רבי יהודה מתיר רבי שמעון אוסר
)חולין ל׳ סל( :ביצים מוזרוח נפש היפה
גש״ע)ועמיש רבינו ביו״ד
אי פלגא בהפסר תרי תילתי ורבי יהודה לא בעי שכר עמלו ומזונו איכא
חאכלם ור׳ יהודה לטטמיה לאמר
סי׳ קע״ז ס״ק מ״ר(:
]ג[ שם ד״ה אי.
אפילו טבל טמו בציר זהו שכרו ור׳
וקשה באגר .כך גרס בקונטרס ולגירסא ביצים מוזרות תנו רבנךמקום שנהגו להעלות
כוי  .נ״ב אבל דעת
שמעון לטעמיה דאמר נוטל שכרו
הרמב״ס וש״ע כן הוא זו קאי רישא אנוחן וסיפא ארב שכר כתף למעות לבהמה מעלין ואין משנין
דהברירה הוא ביד המקבל
משלם :ה״ג מקום שנהגו להעלות
ודלא כהראב׳ד שהברירה עיליש המקבל ואי גרסינן פלגא באגד ממנהג המדינה רבן שמעון בן גמליאל
שכר כתף למעות לבהמה ממלין.
פלגאבהפסר
ואי
תילחיבהפםר
תרי
ביד הנושן וערש״י ק״ד
אדמר *שמין עגל עם אמו וסיח עם אמו
]לקמן סט[:
ק
ב׳ ד״ה חד עםקא כוי
אטתן
הכל
קאי
אז
באגר
תילתא
ואפילו ב^קום שנהגו להעלות שכר כתף
וכיב הרי״ף ורא״ש שם
קטנים למתצה לתבירו נותן לו מעות
וש״פ ודלא כרבותיו
של ואי גרסינן פלגא באגר חילתא למעות ורשב׳׳ג לא בעי שכר עמלי ומזונו
רמב״ס שכ׳ להיפך פלנא בהפםל ואי פלגא בהפסר תרי
בשכר שמוציאן ומכניסן על כתיפו
באגר כוי ורוב הפוסקים היצתי באגר אז קאי הכל ארב עיליש איכא גללים ואידך *יגללים אפקורי מפקיר
מעלין :ע ם אמו .דליכא טרחא לעיל מ.
הסכימו לרש״י וכמש״ש
האי עסקא פלנא כוי ]ייןיקשה ו ט שוטה הטחן לעשוח כזה להו :אמר רב נחמן הלכה כרבי יהודה
א א ]ב״ק מח[.
לאפיקי ילעייצי ל ,
וסרמ״ס פי׳ כאן שמאין
אס למקבל ולחלוח בדעחו לכשיראה והלכה כרבי יוסי ברבי יהודה והלכה כרבן
ובלא עמל ומזון כי אמו עושה ואוכלת
היאך כתוב בשטר
כתובייסיב מרי עסקא הפסד יאמר אני רוצה פלגא באגר שמעון בן גמליאל בני רב עיליש נפק עלייתו
ואין צריך להעלות לו שכר כחף :
למקבל פלנא ג6נר
ואפילו במקום שנהגו להעלות.
ובהפסד אז הברירה לנותן ועליך חרי חילחי בהפםר ואם יראה ההוא שטרא דחוה כתיב ביה פלגא באגד
פלנאכו׳
ואי כתוב
לעגלים וסייחים הנישומין לבדם :
למשקלכסיק י״ן( :ריוח יאמר אני רוצה פלגא הפסל פלגא בהפסד אמר רבא רב עילישיגברא
למקבל)ועיש
כרבי יהודה .בטבל עמו בציר:
החנה
כאילו
והרי
ריוח
שלישי
ושני
רבה הוא ואיסורא לאינשי לא הוי ספי ימה
כרבי יוסי ברבי יהודה  .בנסיובי
שמקבל הטחן עליו חילחא באגר נפשך אי פלגא באגר תרי תילתי בהפסד
וחוחרי :נפק על״הי שטיא .שקיבל
ושני תילתא בהפםר ויש לומר
אביהם טסקא פלגא באגר ופלגא
רשמא זמן אתל קבוע להם שתוך
אי
בהפסר :לא הוי ספי .לא היה מאכיל
אוהו זמן יברר רב עיליש איזה
מהם שירצה אי נמי רבא היה חמיה על לשון הששר ראי פלגא רבית לבעל הביח דאי קביל טליה הכי ריביחא הוא דקטרח בפלגא
באגר הוה לו לכתוב תרי חילחי בהפסד ט ׳ ור״חגרס נפקעלייהו דפקדון משום פלגא דמלוה אלא ודאי שטרא הכי מפרשי׳ ללישניה
ששרא דכחב ביה פלגא באגר ובהפסד ולא גרס ופלגא בהפסד וכן שקיבל עליו איזו מהם שירצה :אי פ ל ג א  .יקבל הנוחן באגרא יקבל
רבינו משולם והשחא מדקדק דטל כרחך האי פלגא דכשב בשטר לא עליו אחריוח ההפםר יוחר ממחציח כגון חרי תילתי להשחא ליכא
קאי אלא אבאגר ולא אהפסד דהא כיון דפלגא באגר בעינן הרי חילחי רבית להשתא ליכא אלא תילחא מלוה ללא קיבל עליה רב עיליש אלא
בהפסל לאי פלגא קאי נמי אהפסד אם כן הוה בעינן חרי חילחי באגר תילתא באחריוחו וקשקיל פלגא באגרא והוה מאי לשקיל באגרא
אלא ולאי האי ששרא הכי קאמר פלגא באגר וחרי חילחי בהפםל :טפי מחילתא שכר טמלו לשרות שהוא עוסק בשני שלישי פקרון:
אי
אלא
 .אם היה
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בבא מציעא

סט

עין משפט
גר מצוד.
פן א מיי׳ פ״ו מהלכות
שותפין הלכה כ ופ״מ
שם הלכה א מנ״ בהשגות
ובכסף משנה סמג עשי]
פהולאויןקצג טוש״ע " י
סי׳ קעו סעיף ב :

אלא שישה איתמר .אומר ר״ת רמכ״מ הלפה כרשב׳* ]י[ דהא
אי פלגא ב ה פ ס ד  .כלומר פלגא בהפסד רכחב בששרא הכי קאמר
אמרינן)נימין דף עה (.כל מקום ששנה רשב״ג במשנתינו
דאם ירצה רב עיליש ימול תרי תילתי באגר ויקבל עליו חצי ההפסד
דאיכא שכר עמלו במאי דשקיל שפי באגרא ממה שמגיע לתצק הלכה כמותו ואין נראה דהא רב ושמואל במו או לקצוץ דינר או
פלגא דמלוה :שיטה איתמר .הכי אמר רב נממן ר׳ יהודה ורבי ריש עגלא לפמומא ור׳ שמעון בן גמליאל לא בעי אלא גללים
וליכא למימר דהייט דוקא בעגל עם
יוסי בנו ורבן שמעון)ב( כולן בשימה
פח ב מי" שם פ״ח
אמו דלא נפיש טירהא דהא ר׳ יוסי
הלכה א סמג שם:
אחה אמרו דבריהם :מותר ]ד[ שליש אי פלגא בהפסד תרי תילתי באגר אמר
בר׳ יהודה אמר לעיל)דף סח (:אפילו
בשפרך .השם עגל למחצה בשכר רב כהנא אמריתא לשמעתא קמיה דרב
פט נ ד ח מיי' שם
בבהמות גדולות דסגי בנםיובי
ובהפסד ואמר לו מה שיביא יוחר על
ופ״ו שם הלכה ב
שליש דמיו של עכשיו שול בשכרך וכל זביד מנהרדעא ואמר לי דלמא רב עיליש
וחוחרי דסבר לה כאבוה וגם רבינו סמג שם טוש״ע שם:
השאר נחלוק בשוה :מותר .דהא קיבל טובל עמו בציר הוה ואמר רב נחמן הלבה
תננאל פירש דכל כי האי גווגא
צ ו ז ח ט מיי' שם פ״מ
עליה מספקואע״גדזימניןדליכאמוחר כר׳ יהודה אמר ליה לאו הלבתא איתמר
שנאמר שיטה ליה הלכתא כחד
הלכה י סמג שם
טוש״ע שם סעיף כ ג :
שליש :ריש עגלא לפטומא .המקבל אלא שיטה איתמר הכי נמי מסתברא דאי
מינייהו אלא כרבי שמעון דאמר
)שס(טתןלו שכרו משלם:
צא י כ מיי׳ שם פ״ה
עגל לפטמו למחציח הראש ימול כולו לא תימא הבי למה ליה למיחשב ולמימר
הלכה מ סמג שס
רב מותר שליש בשכרך
אסף
לחלקו בשכר עמלו ומזונו והשאר הלכה הלכהלימא הלכה כר׳ יהודה דמיקל
נויש״ע מ״מ ס ״ קעו
אחד
צד
והא
וא״ח
מוהר.
סעיף יז:
חולקין בשיה :מאי לאו דאמר ליה פוי .מבולהו אמר רב מותר שליש בשכרך הרי
ברביח הוא דשמא לא ימצא מוהר
ואשמועינן רב דאי ליכא מוחר שליש זה מותר ושמואל אמר לא מצא מותר שליש
שליש ורב לית ליה דר׳ יהודה דשרי
נשקול ריש עגלא :כי קאמר ר ב  .הרי
זה מוהר אע״ג דזמנין ליכא מוהר ילך לביתו ריקן אלא אמר שמואל אקוצץ לו
צד אחד ברבית דאמר לעיל)דף סג(.
שליש :כגון דאית ליה בהמות .למקבל דינר וסבר רב אין קוצצין לו דינר  Mוהאמר
עושין אמנה כפירות ואין עושין
דיש עליו לשרות לפני בהמותיו ובשביל רב ב ריש עגלא לפטומא מאי לאו דאמר ליה
אמנה בדמים ומשמע לעיל דהיינו הגהות הב״ח
)א( גמ׳ א״ל ר״א תא
דלא כרבי יהודה ועוד דאפילו לרבי
בהמה אחת עמהם אין שרחו נוסף :מותר שליש בשכרך לא דקאמר ליה אי
נפלגיה לרישא) :כ( דש״י
יהודה לא שרי בכי האי גוונאאלא ד״ה שיטה וכו׳ ורכן
דאמרי אינשי גביל לתורא גביל מותר שליש אי ריש ענלא לפטומאאיבעית
כשיש ביד לוה או מלוה לעשוח צד שמעון בן גמליאל כולן:
לתורי .באותו שורת שאתה מגבל אימא נ 0ג כי קאמר רב מותר שליש בשכרך
אחד שלא יהיה רביש ויש לומר דהכא
סובין ושעורין לפני שור אתר אתה מותר בנון דאית ליה בהמה לדדיה דאמרי
אקילו רבנן משום דשכיחי שובא שיהא
יכול לגבל לפני שנים :ויהיב ליה
:
לאריסיה .למתצה בשכר והפסד :אי אינשיגביל לתורא גביל לתורי יר׳אלעזר
מוהר שליש דאמרי אינשי גביל
משתתפת בהדיה  .אילו נתת חצי מהגרוניאזבין בהמה ויהיב ליה לאריסיה
לחורא גביל לתורי .וא״ח מהאי
ויהיב
המעוח והיית שותף בבהמה היה טפטים ליה ויהיב ליה דשא באנריה
בהמה
ליה
ליח
אפילו
לשחרי
מעמא
היהות הגר״א
טחן לך אף האליה כולה לחלקך :פלגא רווחא אמרה ליה דביתהו אי
לדדיה דהא צריך לטרוח לעצמו ]א[ גט׳ והאמר רב ריש
עגלא .נ״ב הרמב״ס
משום פלגא דמלוה וי״ל דלא דמי דאי
פלגיה לאליתא .כשבאו לחלוק חלק משתתפת בהדיה יהיב לך נמי אליתאאזל
מפרש בהתנה מתחלה
ליה ליה בהמה לדידיה אין צריך דאל״כ הא צריך ליתן
רבי אלעזר אח האליה :אמר ליה .זבין בהדיה פליג ליה מאליתא א״ל)א( תא
לטרוח בבהמה של שוחפוח בכל יום כפועל ] :ב[ שם כי
אריסיה :השתא כמעיקרא נמי לא .נפלגיה לרישא א״ל השתא במעיקרא נמי לא
קאמר כוי  .נ״ב וכתב
סרמב״ם דה״ה דשמואל
אלא כל אחד יטרח ביומו :
עכשיו לא ח ק הראש כולו כמו א״לעדהאידנא זוזי דדי הוו אי לאהוד.
דאמר קוצץ פוי נמי איירי
שנתת בראשונה :זוזי דידי הוו].ה[וכי
נמי
לך
יהיב
בהדיה
משחחפת
אי
דוקא בכה״ג דאית כי׳
קבילת עלך פלגא בהפסד הוו זוזי יהיבנא לך טפי פורתא מיחזי כרבית השתא
אליחא .תימה למה היא סבורה אבל הטור מפרש בל״ל
מלוה גבך :ואי לא יהיבנא לך טפי שותפי אנן מאי קאמרת טרחנא טפי פורתא
כן דהא כי משתתף בהדיה נמי עסק אחר אלא שהתנה
מתחלה .וסמיג ג״כ
פורתא • אשחכח דקא טרחת בפלגא ה אמרי אינשי סתם אריסא למרי ארעא
ויטול כל הראש הרי הוא כבחחלה מפרש ריש עגלא וקוצץ
דמחחלה שהיה טורח בכל הבהמה בל׳׳ל עשק אחר אלא
פקדון משום פלגא מלוה :דטרתתא קמשעבד נפשיה לאתויי ליה רעיא תנו רבנן
בארס בטל  ] :נ [ שם
ועכשיו
הראש
נוטל
היה
אלעזר
ר׳
של
לטפל
טפי פורתא .להכניס ולהוציא דאילו יהשם בהמה לחבית עד מתי חייב
מאן פלג כ ו י  .נ״ב סי'
ששורח לרבי אלעזר רק בחצי בהמה הרמב׳׳ס וט1ש׳ע ולכן
מזון אם הוצרך לסובין או שעודן בה סומכום אומר באתונות שמונה עשר
אינו נוטל ממצה בשל
ימול חצי הראש מחלק רבי אלעזר חגירו וכ״כ הרשב״א ונ״י
קנית לאמצט כדרך שותפין :לאתויי חדש בגודרות ב״ד חדש ואם בא לחלוק
ועוד מאי קאמר השהא שוחפי אנן בשס רשיי אבל בשם
ליה רעיא .מרעה לבהמות שאינו
צדך לקנוח בשוק שיש עליו לטרוח בתוך זמנו חברו מעכב עליו אבל אינו דומה
חוס׳ ב' דלעולם נוטל
רבי
של
חלקי
היחה
עחה
גם
והלא
ושני מ ר י ס אמר ראשונה
בשבילו :גגזדרות .בהמה דקה לשון טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת
לומר לבטל החלוקה שניה
אלעזר פלגא מלוה ויש
לפוטרו )ועמ״ש רבינו
נ י י׳*• גדרות צאן )במדבר צכ( :ואס בא )*אבל מאי קאמר( אלא לפי שאינו דומה
דכשנשתשף עמו היה טורח בחציו
ביו״ל סי' קעיז ס״ק נ׳
המקבל לחלוק .בתוך הזמן הזה :טיפולה של שנה זו לטיפולה של שנה אחרת
''
של רבי אלעזר בחנם ועל כן אמרה וס׳׳ק נ ״ נ (  ] :ד [ רש״י
ד״ה מותר שליש כוי.נ״ב
ח ב י ר ו  .בעל הבהמה מטכב טליו:
מתי
עד
לחבית
בהמה
השם
אידך
תניא
שאינך
אחרי
אליתא
נמי
לך
יהיב
והרמב״ם מפרש שליש
אבל אינו דומה טיפולה של שנה
לוקח מחלקו שוס שכר :
מהריומ וכתב דלאו דוקא
חייב לטפל בולדות ׳בדקה ל׳ יום ובגסה נ׳
ראסילו עשירית אבל
נגכומת » [:הראשונה לטיפולה של שנה א ח ר ת .
כי
סמ״ג וש״פ מפרשים
שצריכה בשניה למזוטת מרובים יותר יום רבי יוסי אומר בדקה ג׳ חדשים *מפגי
כסירש״י] :ה[ שם ל״ה
שטיפולה מרובה מאי טיפולה מרובה מפני ששיניה דקות "מכאן ואילך זווי דידי הוו וכי כוי .
מןהראשונה :מאי אבל דקאמר.כל
נ״ב משאיכ בשותפין.
שכן דהייט טעמא דמעכב עליו :נוטל מחצה שלו וחצי מחצה בשל חבירו רב מנשיא בר גדא שקל מחצה
סמ״ג וב״ד הטור וש״פ
ם א

ד

א ט י כ  5צ [

ג

ט

שלו וחצי מחצה בשל חבית אתא לקמיה דאביי א״לנ [ מאן פלג לך ועוד מקום
שנהגו לגדל הוא ותנן *מקום שנהגו לגדל יגדילו הנהו הרי כותאי דעבוד
עסקא בהדי הדדי אזיל חד מנייהו פליג זוזי בלא דעתיה דחבריה אתו לקמיה
דרב פפא א׳׳ל מאי נפקא מינה הכי אמר רב נחמן יזוזי כמאן דפליגי דמו לשנה
זבון המריא בהדי הדדי קם אידך פליג ליה בלא דעתיה דחבדה אתו לקמיה
דרב פפא א״ל מאן פלג לך א״ל קא חזינא דבתר *דירי קא אתי מר א״ר פפא
כה״ג

אלא .הכי קאמר לפי שאינו דומה
]לקמןעיב[
כו׳ וכיון לכך מנהג המקבלין תבירו
מעכב עליו ואני שמעתי איפכא אם
בא בעל הבהמה לחלוק בחוך זמנו
המקבל מעכב עליו לפי שאינו דומה
ב
טיפולה כו׳ שטיפול שנה ראשונה
ס״א דידיה
קשה משל שניה מפני שהיא דקה
טיפולה מרובה להכניס ולהוציא אבל
טיפול השניה קל ושבחה מרובה וקשיא לי אי טיפולה של שניה קלה משל ראשונה מאי לשון חייב לטפל בה דקחני רישא משמע דטל כרתו חייב
לשפל בה כל הזמן הזה :עד מתי תייב לטפל כולדות .שאף הן נחלקין למחצה שק שכר והמקבל בא לומר חלוק אוחו מיד שלא אעסוק
בתלק שלך שאיני נוטל בו כלום :בדקה שלשים ובגסה חמשים .כדרך שפרט לך הכחוב בטיפול הבכור שתייב ישראל לטפל בו בדקה שלשים
ובגסה חמשים ואת״כ טחנו לכהן דיליף ליה בבכורות)דף ט (:מקראי :שיניה לקות .וצריכה לאמה ולאדם הרגיל בכך :מכאן ואילך .ימול
המקבל ממצה שלם בשביל חלקו שהרי חציו שלו הן ובמתצה השני של תבירו ימול מתצה בשבת כדרך שנומל באמה מחציח שכר ישכר עמל ומזון
צ״ל כי ליכא ואע״ג דתצי אתריות של מתצית תבירו עליו כיון דבעי למיטרת בה משום מתצה שלו שהוא קרן גמור ואינו מלוה *וכי שרת משום דידיה קא
שרת ולא מיתזי כריביתא :מאן פלג לך .מי שם אותה שמא לא נישומיח יפה :יגדילו .הולדוש עד שיהו גדולים ואינו נושל בשל תבירו כלום :
שבי

אבל הרמכ״ס כתכ לאף
כשותפין שאחד מתעסק
סוא כדין עשקא ומ״ש
השתא כוי מפרש שלקח
כהמות אחרות לעצמו
וביש לו אחדות א״צ ליתן
אלא דבר מועט כדשמואל
וכמש״ל ואב״א כוי וכיון
שהוא אריסו ג״כ א״צ
ליתן לו כלל ודש אמרי
אינשי כו׳)וע״ש גס״ק
ו י ( ] :ו[ תום' ד״ה אלא.
להא אמרינן כ ו ׳  .נ״ב
הרי׳ף ורמב״ס ל״ל האי
כללאכמ״ש הרי״ףורא״ש
כפרק גט פשוט)ועמ״ש
רבינו בח״מ סי׳ תכ״ג
ס״ק ג י ( :

עין משפט
נר מצוד.

איזהו נשך
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פרק חמישי

בבאמציעא

מסורת
הש״ס

צב א מיי׳ פיס מהלי כי האי גוונא ודאי צריך לאודועיה  .משמע דוקא הכא לפי שהיה ש ב י ו ה ק ו ל י • יש זוזי שמשקלם קל וצורתם יוצאת בהוצאה והורגלו
ישוחפין
שלוחין
לו פחחון פה לחשדו קאמר רצריך לאודועיה משום והייחם בה ושוביס בהוצאה יוחר מצורה אחרת של זוזי שמשקלן יתר ואותן
סלכס ט סמג עשין פה
ולאוין קצג טוש״ע חימ נקיים מה׳ ומישראל)נמדבר צג( אבל בעלמא לא והא דאמר בסוף שמשקלן יחר חביבין למי ששוקל כסף מנה או פרס במאזנים
סי' קמו סעיף יז :
זה בורר)סנהדרין דף לא :ושם ד״ה ואם( ישנים שנחעצמו לדיןשכופין הלכך שבי ושבי אי נמי הקולי והקולי כמאן דפליגי דמי דאלו
צג נ מיי' פיס מהלכות אוחו ודן בעירו ואם אמר)ל( כשבוני
שהניח שובים כאלו שנשל :א ב ל שקל
מלוה ולוה הלכה טז
מ ב י ו ש ב ק ה ק ו ל י  .אי נמי שקל הקולי
סמג לאוין ר5ג טוש״ע מאיזה טעם דנחוני כוחבין ונוחנין כה״ג ודאי צריך לאודועיה זוזי מי שקיל טבי
ושבק מבי לא :מ ו ג ר ז ה י ב פ ש י ט א במקצי( ספרים
״ ד סי׳ קעו סעיף א  :לו אר״ח מכח ההיא דהכא דוקא החם ושביק חסרי )אמר ליה לא אמר ליה( חמרא
ל י ו מ א  .בלשון שכירות ולא בלשון ליתא .רשיצ
דלא רצה לדון אלא על ידי כפייה
צד ג מיי׳ שם
סמג קשס אבל אס מדעחו דנו אוחו אין כותבין כולי עלמא ידעי דאיכא דבסים ואיכא דלא
״ 1״ י /
הלואה הנני משכיר לך זוז היום
דפליגי
במאן
זוזי
נחמן
רב
אמר
גופא
בסים
סעיף י ג :
ונוחניןלו נא[וי״מ דהכא כל כה״ג צריך
בפשוט דהיינו זוז מדינה דהיינו
צה ד ה מיי' שס טור לאודועיה דלא איירי הודעה מאיזה דמו אהגי מילי טבי וטבי תקולי ותקולי אבל
שמינית שבצורי :כ ל ו זוזי ל ר ב ח מ א .
ש״ע שם סעיף ט! טעם חייבו אלא היה משיבו כל טבי ותקולי לא רב חמא הוה מוגר זוזי
ירדו למימיון כראמרינן לקמן)דף עא(.
שהמלוין ברביח נכסיהן מחמיטמין:
צו ו מיי׳ פיח מהלכות כה״ג היה לך להודיעו כשחלקח ולא בפשיטא )א( ביומא כלו זוזי דרב חמא הוא
מ ״ ש מ מ ל א  .פושויי״ר בלע״ז הלא
שותפין הלכה ג
היה לך לחלוק שלא מרעהו:
סבר מאי שגא ממרא י ולא היאמראהדרא
סמג עשין פ כ :
רשאי אני להשכיר אח כלי :ה ל ר א
זוזא בפשיטי .מקבל היה בעינא ויריע פחתיה זוזי לא הדרי בעיגייהו
ג
ב ע י נ א  .אוחו כלי חוזר בעצמו בעין
צז ז מיי׳ שם סלכה
עליו אתריות  wאונסיןלהכי ולא יריע פחתיה אמר רבא שרי ליה לאיניש
ואינו הצואה אצלו בדמים ואין
מרא הדרא בעיניה
א סמג שם טישיע ס״ד דשי
ייד סי׳ קעז סעיף כ ג  :ויריע פתתיה .ועוד שניכר פגמו למימר ליה לחבריה הילך ד׳ זוזי ואוזפיה
אחריוחו עליו אם נאנס או נשבר
צת ח מ י מי" פיז שהוא נפגם אם יתקלקל מחמת לפלניא זוזי לא אסרה תורה אלא רבית
מחמת מלאכה הלכך אין שכרו
מהלכות מלוה
הלכה מלאכה זוזי לא הדרי בעינייהו שהרי הבאה מלוה למלוה ואמר רבא ישרי ליה
רביח  :ו י ל י ט פ ח ס י ה  .ועוד שניכר
ט סמג לאוין קצג טור
ש י ע ״ ד ס י ׳ קעוסעיףס :מוציאן ולפיכך אחריותן עליו ושכרן לאיניש למימר ליהלחבריה שקיל לך ארבעה
פגמו שהוא נפגם ומחקלקל מחמה
מלאכה :זוזי ל א ה ל ר ׳ ב ע י נ י י ה ו .
צט כ מיי' שם פיח רביח אע״פ שאמר בלשון שכירוח זוזי וא״ל לפלוני לאוזפן זוזי מ״ט שבר אמירה
שהרי מוציאם ולפיכך אחריוחו עליו
הלכה יג סמג שם ועוד אי נמי מהדר להו בעינייהו לא קא שקיל ה כי הא דאבא מר בדיה דרב פפא
נתשיע שם סעיף ד :
ישכרו רביח אע״ג דאמר בלשון
יריע פחחייהו נמצא שכרן בחנם והוי הוה שקיל אוגנא דקירא מקיראי וא״ל לאבוד.
שכירוח ועוד אי נמי אהדר ליה
ק  bמי״ שם
סלכס ג :יא רביח כךפי׳ בקונשרס וקשה לפירושו אוזפינהו זוזי אמרו ליה רבנן לרב פפא אכיל
מושיע שם סעיף
בעיניה לא יריע סהחיה נמצא שכרו
דא״כ היה אסור להשכיר לחבירו
קטלא וכוס של זהב ושבעת דלא יריע בדיה דמר רביתא אמר להו כל כי האי
חנםברבית :א ז ג נ א ל ק י ר א  .חלות
פחחייהו כדחנן בפרק הנהנה )מעילה רביתא ניבול לא אסרה תורה אלא רבית
הנחכוח בכלים קטנים עגולים
דף יחי( ושאין בו פגם כיון שנהנה הבאה מלוה למלוה הכא שכר אמירה קא
כאגנות :מ ק י ר א י  .חגרי שטוה :
שמין פ ר ה  .גלולה וחמור
ישמין פרה וחמור וכל
מעל כיצד קטלא בצוארה ושבעה שקיל ושרי:
גחל שראוין למלאכה ומלאכתם
בירה ושחחה בכוס של זהב כיון דבר שהוא עושה ואוכל למחצה ׳מקום
הגהות הבית
כולה של מקבל :ל מ ח צ ה  .למלוק
)א( גם׳ ליומא כלו זוזי :שנהנה מעל ועוד דבהדיא הניא שנהגו לחלוק את הולדות מיד חולקין מקום
שבח שישכיחו בדמים ובוולדוח :
מעוחיו
אדם
משכיר
בחוםפחא)פ״ד(
)ב( דשיי דיס למלוק
שנהגו לגדל יגדילו רבן שמעון בן גמליאל
ל ת ל ו ק א ת ס ו ו ל ל ו ת מ י ל  .כשחבא
זכו׳ כשתכא שעת חלוקתן :אצל שולחני להחראוח בהן ולהחלמד
ד י ה ואפרנםנס
)ג(
אמו
עם
וסיח
אמו
עם
עגל
*שמין
אומד
)ג( שנת תלוקשן כלאמק לעיל בלקה ]לעיל שח[:
סשדס כל צרכו של :בהן וריב״ן לא גרם וידיע פחחיה
)ד( תום׳ דיס כי וכוי ונראה דגרס ליה וה״פ מרא אינה ומפריז על שדהו ואינו חושש משום רבית:
שלשים ובגסה חמשים יום :שמין מ ג ל
ואס אמר
כסנום :לי מאיזה מלוה כי לא ניחנה להוצאה ולהחזיר נמ׳ תנו רבנן מפריז על שדהו ואינו חושש
ע ם א מ ו  .ואין צריך ליק שכר עמל
טע
אחרה אלא צריך להחזיר בעינה משום רבית כיצד "השוכר את השדה
ומזון לעגל אלא לאם ־ .מ פ ר י ן ע ל
ש ר ה ו • לשון פרה ורבה ובגמ׳ מפרש
והשכר איני שכר מלוה אינמי היה מהבירו בעשרה בורים חטין לשנה ואומר
כיצר מפרין ולי נראה מפריז בזיי״ן
נוחן המרא להוציא ולעשות הימנו לו תן לי מאתים זוז ואפרנסנה ואני אעלה
לשון מרחיב ומגדיל כמו )זכריה (3
כל חפצו ולשלם אחרה אעפ״כ מוהר לך שנים עשר בורין לשנה מותר  0אבל אין
פרזוח השב ירושלם וכן מצינו בנדה
ליטול שכר ואין ללמוד היחר משם מפריז לא על חנות ולא על ספינה אמר רב
)דף ל (:לא כהלל שהפריז על מדוחיו
לאוגורי זוזי דבמרא השכיחה אינה
בטבור הצואה שיש לו רשוח להוציאה נחמן אמר רבה בר אבוד .יפעמים שמפריז
חכמי
*בפיוש
משולם
רבינו
יסד
וכן
]כפיוט יום שני
אלא נוחן השכיחה עבור הפחח על חנות לצור בה צורה ספינה לעשות לה
ת ן לי מ א ת י ם של פסח למנהג
מדות מפריזים:
מדינותינו[
שחפחח על ידי מלאכה אס יחזיר איסקריא חנות לצור בה צורתא דצבו בה
זוז .הלויני מאתים זוז ואוציאם בשדה
לזבל *לקצור ולזרוע ולחרוש :
השוכר בעינה אבל זוזי דרב חמא איגשיוהוי אגראטפי ספינה לעשות לה
]בפירש׳׳י
ו א פ ר נ ס נ ה ) .ג( כל צרכה כל דבר שבר״ף איתא
היה מלוה ולצורך הוצאה השכירם איסקריא כיון דשפירא איסקריא טפי אגרא
לזנל ולנכש
קרוי פרנסה :ו א נ י אעלה.בחכירוחיה
ולחרוש[ .
לו ולא בשביל קבלה שוס פחח  :טפי ספינתא אמר רב אגרא ופגרא אמרו ליה
שנים עשר כורין של חטין לשנה
מעוח
רב כהנא ורב אסי לרב אי אגרא לא פגרא
ואתזיר מעותיך :מ ו ת ר  .ואין זו
]עי׳ תוס׳
ב״ב סכ .דייה אי פנרא לא אנרא  8שתיק רב אמר רב ששת מ״ט *שתיק רב לא שמיעא ליה
רבית שכר מעות אלא שתוכר ממנו
ומודה[
שדה משובחח ומעלה לו בתכירות
הא דתניא אע״פ שאמרו אין מקבלין צאן ברזל מישראל אבל מקבלין
שדה טובה יוחר משדה רעה מאחים
צאן ברזל מן הנכרים אבל אמרו כ השם פרה לחבירו ואמר לו הרי פרתך
זוז שני כורים חמין :א ב ל ל א מ פ ר י ז
עשויה עלי כשלשים דינר ואני אעלה לך סלע בחדש מותר לפי שלא
(

ס ו ש

ע

ד

ס

ש

אךנף

: ,

מתני׳

מתני׳

נ£׳

עשאה דמים ולא עשאה אמר רב ששת לא עשאה דמים מחיים אלא
לאחר מיתה אמר רב פפא הלבתא ספינה אנרא ופנרא
ונהגו
ל

הגהות הגר״א
]א[ תום׳ ד״ה כי ויימ
ניכ וכ׳כ
כוי .
טוש״ע כי״י שס] :ב[שם
י״ה אוגר כוי אונשין.
נ״ב דוקא כה״ג שקבל
רק אונסין אבל אס קבל
גס אחריות דגניבס כוי
מותר וכן בכל רבית
דרבנן.תרומת סדשן .ולא
נראה )ועמ׳ש רבינו
ניו״וס״יקעוס״קב'(:

לא

על

שכר

תנוח

ולא

על

שכר

ס פ י נ ה • שאם שכר ממנו תנות או
ספינה אסור ללוח הימנו מעות לקנות

פיחת ולמכור בחנות או פרקמסיא
לסוליך בספינה ויעלה לו על דמי שבירותו כיון דלא בגופה דחנוח וספינה קא מפיק להו להנך זוזי להשביח החטח או הספינה אין תוספת השכר
בשביל חטה וספינה אלא בשביל שכר מעות :לצור ב ה צ ו ר ו ת  .שיוציא מעוח הללו לצור בו צורות שתהא נאה והכל רצץ לחוכה לקטה ולאכול
שם :א ם ק ר י א  .וילון ושאר כלי הספינה כגון תורן :ס פ י נ ת א א מ ר ר ב א ג ר א ו פ ג ר א  .מוהר להשכירה ע״מ שאם חישבר ישלם אוחה השוכר:
א י א ג ל א ל א פ ג ר א  .כיון מוטל שכר אין לו לחבוע דמי שבירחה  :ואי פ ג ר א ל א א ג ר א  .מאחר ששמאה בדמים שאם חישבר יש לה דמים
הויא ליה מלוה גביה והויא שכרה רבית :אין מ ק ב ל י ן צאן ב ר ז ל  .עסקא שארם מקבל מחבירו ומקבל אחריות שאם מחו מחו לו ואס אבלו
אבדו לו והשכר יחלוקו והיינו צאן ברזל שקשה כברזל שקיים אצל בעליו ואינו פוחח אצלם ונראה לי שחב המקבלים כך היו נוהגים לקבל
בהמה רקה להכי קרי להוצאן :ה ר י פ ל ח ך ע ש ו י ה ע ל י ב ל י ל י נ ר  .אם לאאשיבנה לך  :ו א נ י א ע ל ה ל ך ב ש כ ר  .שאחחש בה סלע בחדש:
מ ו ה ר  .ואין זה רביח כדמפרש לפי שלא עשאה דמים מתייס שאס יוזלו פרות בשוק ויעמדו דמיה על עשרים לא ישלם אלא לאחר
מיחה שאם המוח או אם הישבר אלמא כל כמה דצא קביל עליה זולא לאו מלוה היא גביה וגבי ספינה נמי לא קביל עליה זולא :
ונהגו

גליון
הש״ם
גמ׳ שתיק רב.
וכןסוכהזע׳א
וש״נ:

מסורת
הש״ס

איזהו נשך

פרק חמישי

עין משפט
נר מצוד!

בבא מציעא

מעלת

ה א א ב מיי׳ פ״ממסל'
מלוה ולוה הל׳ יא
סמג לאףן קצג מושיע
י״ד סי׳ קעו סעיף ג:

של יחומיםמותר לתלווחן ברבית • ה״מלמיפרך סיפוק
ו נ ה ג ו ב נ י ט פ ר א • בעלי ספינה קרי כני כופרא לפי שזופחין אוחם
ליה משום לוה לקעברבלא ששיך)מרים כג( אלא דעדיפא
*
בזפת :א ג ר א ב ש ע ה מ ש י כ ה • נוחנין אוחס מיד ואע׳׳פ שקיבל שכרה
נותן לו פגרא לכשתשבר:אטו ב מ נ ה ג א ת ל י א מ י ל ח א • היכי שבקינן פריך א״נ קסבר דלא מחייב לוה משום לא השיך אלא כשגם
המלוה מוזהר :ך ד ן א מקבלי עלייהו חוסכא דגחשא • משמע ק ב ג מיי׳ שם ה״ר
ל ה ו לקבל שכר הואיל וסופו לקנותה כולה  :מ ש ו ם ד מ ת נ י ת א ת נ י א ״
סלכהידופייאמסל׳
אע״ג דקא מקבל טחן עליה זולא
״
למותר כלקתני שלא עשאה למים
נמלות סלכם א סמג שס
ויוקרא הוה אסור משום דאחריוח מושיע ייר סי׳ קס סעיף
מחיים אלא לאחר מיתה נהוג מנהגא" :ונהגו בני כופרא אגרא בשעת משיכה
על המקבל אף על גב דאחריוח לא יח ומזש״ע מ׳מ סי׳ רצ
ה ״ ג משום למתניחא חניא מנהגא  :פגרא בשעת שבירה אטו במנהגא תליא
סעיף מ :
הויא אלא משעה שבירה אלא דוקא
ב ת ר שבק״סו • אחר אביהן לביש מילתאמשוםדמתניתא תניא מנהגא אס
משום פחת
לחוסכא לנחשא שרי מג ד מיי׳ פ י ס מסל׳
הקברות :ג ו פ א ד ע ו ב י א • שראית את
מר שמואל נוהג כן שהערת זאת בשמו רב ענן אמד שמואל מעות של יתומים מותר
מלוהסל׳חסמגשם:
ליקחשכר והא דשרי לעיל)דף סמ(:
הא ודאיפשישאדלא שמעתא איתמר להלוותן ברבית אמר ליה רב נהמן משום
נמי בספינא אגרא ופגרא היינו משום ק ד ח מיי׳ שם ס״ד הל׳
יד וסי״א מהלכות
הכי בפירוש אלא מכלל שראית אוחו דיתמי נינהו ספינא לחו איסורא *יתמי
למקבל עליה קלקול הספינה שמחקלקל
נחלות הל׳ א סמג שם
טהג העדת כן :ו ה ה ו א ד ו ד א • קלחת דאבלי דלאו דידהו ליזלובתרשבקייהואמר
העץ במים ללא משלם למשטר אלא מוש״ע מ״מ סי׳ רצ
סעיף ח:
מה שהיא משחברח ומכאן קשה לפי׳
שקורין קלדיר״א :ו ב נ י מ ר ע ו ק ב א • ליה אימא לי איזו גופא דעובדא היביהוה
ריב״ן שפירש לעיל שמוחר ליחן
יתומים היו :ת ק י ל ו י ה י ב ל ה ס י ו י ל אמר ליה ההוא דודא דבני מר עוקבא
עיסקא למחצית שכר קרוב לשכר
»- »gl8(ft
ושקיל ל ה • היה משכירה לאחרים דחוה בי מר שמואל תקיל ויהיב ליה תקיל
ורחוק להפםל כיון למקבל נותן הגהות הב״ת
ושקלה כשהוא מוסרה להם וחוזר ושקיל ליה שקיל אגרא ושקילפחתא אי
יוקרא וזולא לא״כ למה היה צריך )א( תום׳ דיס אתא
ומקבלה במשקל אם חסר נחישחה
משלמין לו דמי חסרונה ויהיב ליה דמי אגרא לא פחתא ואי פחתא לא אגרא אמר
לקבל חוסכא רנחשא לא יקבל וכוי למוען נפקד לילו
כאן
3
שקלתינהו :
אגר :פ ח ת א • חסרון נחושחה ואי ליה כי הא אפילו בדקנני נמי שרי למיעבד
אלא זולא ועוד לאמריכן לעיל)דף סח(:
ותרי תילחי בהפסד וחילחא באגר למה
ס״ד אסור להלוותן בריבית אי אגרא דהא מקבלי עלייהו חוסכא דנחשא דכמה
ליה למיעבל ה ט ליקבל עליה הנותן
לא פחתא למה נותגין שכר הואיל דמקלי נחשא בציר דמיה אמר רבה בר
זולא ולישחרי אפילו יהא כל אחריות הגהות הגר״א
ומקבלין עליהם השוכרין פחח שילא אמר רב חסדא ואמרי לה אמר רבה
]א[ תום׳ ליה אתא .
על המקבל והא דאמרינן לעיל)דף סד•( התם היה כ ו י  .ניכ
נחושחה :ב ד י ק מ י • ביחומיס גדולים בר יוסף בר חמא אמר רב ששת ג מעות
גבי חמרא אי הקפה ברשותך ומסקינן וכ״כ כיכמות שם ל״ה
וכן וככתוכות פה כ׳
שנחמלא זקנם ואינן קרוים יחומים של יתומים מותר להלוותן קרוב לשכר
ד ה א מ ק ב ל י עלי״הו מ ז ס כ א
שרי:
כיון שמקבל עליה יוקרא וזולא קרוב ותירצו הא לכאן לג״כ
מ ח ש ס א • פחת דמי הנחשח שנשאר ורחוק להפסד תנו רבנן יקרוב לשבר
לזה ולזה הוא החם שאני דמכר חיישינן שמא הפקידו
בעדים וכ״כ שוס׳ לממה
כדמפרש ואזיל רכל מה דמיקלי נחשא ורחוק להפסד רשע קרוב להפסד ורחוק
גמור י א
אתא מריה ויהיב ונראה לפרש דהכא
סימנא זשקיצ • חימה רהיט שקיל ע״י בשמעמין כ י ׳  ] :ב [ שם
בצרי למיהאע״פ שמשלמיןאחחוםר לשכר חסיד קרוב לזה ולזה רחוק מזה ומזה
א״נ מעיקרא כ ו י  .נ״ב
הוא
לקוח
למימר
האי
מצי
״הא
סימנא
המשקל יש פחח בנחשח הנוחר ט זו היא מדת כל אדם אמר ליה רבה לרב יוסף
וכ״כ תוס׳ ככתובות שם
וביבמות קמ״ו כ :
בידי ואי חיישינן דלמא מודה ציה
הנשרף באור וכל נחשה שרוף רמיו הני זוזי דיתמי היכי עבדינן להו אמר ליה
מקבל לשלו הן א״כ ר מ א פריכא נמי
גיל שי י 0פ ח ו ח י ם  :ק ר ו ב ל ש כ ר • *שהיו יחומים מותבינן להו בי דינא ויהבינן לחו זוזא זוזא
ניחוש שמא מולה ליה וא״ת כיון לאין
נושלין חלק בשכר ואין טשלין חלק א״ל והא קא כליא קרנא אמר ליה מר היבי
בו סימן למה יאמיט לו א״כ ברבר
דהבא
בהפסר אבל רביח ממש לא אלא מה עביד אמר ליה בדקיגן גברא דאית ליה
מסוים נמי ניחוש שמא הגיד לו
שישתכרו מעותיהם יחלוקו ואע״ג
גליון השים
לבדיקנני אסור לאו רבית ממש הוא פריכא ונקטינן דהבא מיניה ויהבינן להר
ואפילו לא היה אמיר היה נאמן לומר תום׳ ד״ס אתא יכו׳
לקוח הוא ביל ראימור מציאה אשכח סא מצי האי למימר
אלא אבק רבית הוא ומדרבנן וביתמי ניהליה קרוב לשכר ורחוק להפסד אבל
לקוח  .עיין חולין דף
לא גזור שלא יכלו מעוחיהם להאכילם דבר מסוים לא דלמא פקדון נינהו ואתי
או מחנה נחנו לו והא לאמרבפ׳ האשה צו ע״אתוס׳ ל״ססלניא:
שלום)יבמומקטו:ושסל״הוק(גבישומשמי
פרוטה אחר פרושה  :ו י ה ב י נ ן ל ה ו מריה יהיב סימנין ושקיל ליה אמר רב
לטוען נפקד)א( לידה שקלחנהו
ז ו ז א ז ו ז א • לסעודה אכילחם :ד ה ב א אשי תיגה אי משתכח גברא דאית ליה
והני אחריני נינהו ואמרינן החם אימור
פ ר י כ א • גרוטאות של זהב לודאי שלו דהבא פריכא אי לא משתכח גברא דאית
איחרמויי איחרמו דמשמע הא לא
הן ואינן פקדון ללא טבילי אינשי ליה דהבא פריכא ניכלו זוזי ריתמי אלא אמר
שטח דמחרמי דהוה חשיב סימנא
למפקדי דהבא פריכא בפקדון וכיון
לעשיר הוא ויש לו לגבות ממט אם רב אשי ״חזינן גברא דמשפו נכסיה ומהיק
מעליא והיה נאמן המפקיד להוציא מידו
יאבלו מעוחיו יהבינן להו נהליה קרוב ושמע דינא דאורייתא ולא מקבל שמתא
נ [השם היה לו למפקיד עדים שהפקיד
לשכר ורחוק להפסד:דמשפו נ י כ ס י ס • דרבנן ויהבינן לחו ניהליה בבי דינא :
בחביח במרה זו ועדיין נמצאו ק
בחבית ואפילו לא היו ע ד ם בדבר
מתני׳
שנכסיו שקמין אצלו ואין ערעור על
קרקעוחיו דמשפו כמו)ישעיה יג( על הר נשפה שאו נס ומחרגמינן על היה נאמן אי הוה םימנא מעליא כיוןשהנפקד אינו טוען לקוחיןהן בירי
טורא שליוא :ב ב י ד י נ א • בפני ב״ד שיש להם כח להפקיר נכסי או שלי היו מעולם ובני ביתי הגירו לך הסימן אלא מודה שהפקיד לו
המקבל אצל היהומים ולהחנוש עמו קרוב לשכר ורחוק להפסד  :אלא שאומר כמו שאירע הסימן בשלך כן אירע בשלי ואע״ג דאית ליה
מגו לא היה נאמן דהוי מגו במקום עדים ונראה לפרש דהכא חיישינן
מחני׳
דלמא אחי מריה אחר מיחח המקבל כדאמרי׳ בהכוחב)כתובות פה :ושם ד״ה ועוד( ועוד גבי ההוא דאפקיד כסא דכםפא בי חסא שכיב חסא ולא
פקיד אחא מריה ויהיב סימנא אר״נ חרא דידעינן ביה בחסא דלא אמיד ועוד דקא יהיב סימנא משמע אפי׳אמיד נמיכיון דיהיבסימנא שקיל ומיהו
קשה כיון דאמיד הוא אמאי לא כמעון ליתמי לקות הוא והיינו יכולין לומר דלא שמנינן להו לקוח אלא בדברים שהיה אביהם משתמש בחייו
אבל דברים שלא היה משחמש בהם דומה הוח שבפקדון הם אצלו ומהדרינן בסימנא אבל א״כ לא שבקת היי לכל בני עשירים שארם שהיה
רגיל אצלם ויודע עניינם ילך ויגיד לאחרים דלא עיילי ונפקי בביחם סימני כסף וזהב שלהם ועוד אכשי קשה דלמה ליה הכא דאיח
ליה להבא פריכא אפילו דבר המסוים נמי אלא שיאמר בפני ב״ד שהוא שלו ונראה לפרש דהכא בשמעחין חיישינן שמא יבאו עדים
שהפקיד בידו חפן שיש בו סימן זה וטון שמביא עדים אין להם לב״ד למנוע מלהראוח החפץ לעדים ויכירו אם הוא זה ובההיא
דהכוחב עיקר טעמא הוי משוס דלא אמיד וכיון דלא אמיד אין לנו לשעון ליחומיס לקוח ביד אביהן דמציאה או מחנה מילחא ללא שכיח
הוא ולא שמנינן ליחמי אע״ג שאביהן היה נאמן לטעון לקוח היה :בידי והכי פירושו חדא דידעינן ביה דלא אמיד ובטעם זה לחודיה
סגי ועוד דאפילו אח״ל דלא מהני אמיר לחודיה הא קא יהיב ס^מנא יועילו שני הטעמים יחד ]ב[ א״נ מעיקרא לא ר״ל שהיה הטעם
דלא אמיד לחודה ד י אלא מחחילה לא נחכוון לומר אלא שבין שניהם יועילו והא דאמר בסוף פ״ק דכחובוח)דף ע (:גבי ארוס
וארוסחו ראמר החם רב יוסף למאי ניחוש לה חרא רקא מודה ועוד האמר רב יהודה אמר שמואל הלכה כר״ג ופריך ובהא ט
לא מודה מי מכשר רבן גמליאל החם לא מצי למימר שיועילו שני הטעמים דאי שעמא דהא קא מודה לא מהני לחודיה לא מהני
נמי בהדיה דהלכה כרבן גמליאל טון דלא מכשר אלא ברוב כשירין אצלה והכא כולן פסולין אצלה לבד מארוס ולהט פריך ט לא
מודה פי׳ ט לא מהט טעמא דמודה לחודיה מי מהני בהדה טעמא דהלכה כר״ג ט ׳ :
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