עין משפט
נ ר מצוד.
נ א א מיי' פ״ה מהלי אי אתה מוצא אלא ביין זה וספינה זו .דהמוחזק יאמר לחבירו
שכירו׳ הלכהגסמג
לית לך גבאי ולא מידי דקיים תנאך וא״ת דמ״מ אם נתן כל
עשין סע עוש״ע ח״מ
סי' שיא סעיף ג :
השכירות אמאי לא ישול השוכר שכר רחצי הדרך שלא הלך וכי בשביל
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נ ב ב מיי' שס מושיע
שם סעיף ד:
נ נ נ מיי׳ שם מושיע
שם סעיף ס:
נד ד ה ו ז מיי' שם
הלכה ד ועיי כהשגו׳
ובמ״מ מושיע שם סעיף
ו:
נד ,ח ט י ב מיי׳ שם
ס״ד הלכה מ םמג
שם מוש״ע ח״מ סי' שח
סעיף ג:
נל ל מיי' שם הלכה ה
מוש״ע שס סעיף א:
נן ט נ מיי' שם מוש״ע
שס סעיף כ :

ר״מ מס״ד חרש

השוכר א ת האומנין

שמשכיר מותזק ירוית ועוד דשכירות
ולמה יפסיד השוכר שכר חצי הדרך
שלא הלך וי״ל כיון שנחן לו שכרו
נחרצה שיהא שלו לאלתר אע״ג
דאינה משתלמת אלא לבסוף לדעת
כן נותנו שיהא שלו לאלתר אם לא
ישאר בו וריב״ם פי׳ הא דפריך
בספינה סתם ויין זה אם לא נתן
אמאי לא יתן לא פריך אלא אמאי לא
יתן שכר חצי הדרך שכבר הלך אבל
שכר תצי הדרך שלא הלך פשישא שלא
יתן כיון שהוא אנוס מ״מ אהא דקתני
אם נתן לא ימול דמשמע דלא ישול
כלל אפילו שכר הצי הדרך שלא הלך
לא קשה ליה דכיון שהוא מוחזק
ומזומן לקיים תנאו ניחא ליה שלא
יחזיר כלל ומשני ביין זה וספינה זו
דמאן דתפיס לא מפקינן מיניה
דהמותזק יאמר לתבירו כיון שאינך
יכול לקיים תנאך מזלך גרם המוציא
מחבירו עליו הראיה* :אבל ספינה
סתם ויין סתם תולקין בהא מספקא
ליהלריב״ם אם חולקין שכר חצי
הדרך שהלך דוקא וטחן רביעיח או
חולקין כל השכירות ויק שכר הדרך
כיון שכבר הלך ועדיין מזומן לקיים
אגרא בעי למיתב
תנאי י•
ליה .לאו דוקא כוליה אלא כלומר

כלליה

פרק ששי

ב ב א מציעא

מסורת
השיס

נימא ליה הבלי ההוא חמרא .גופיה ואנא מייתינא ספינתאאחריהי
הואיל והספן יש בידו להשלים תנאו וזה מעכב ישלם כל השכר :לא
משפחה .להא דר׳ נתן :אלא ביין זה וספינה ז ו  .ולא ביד זה וזה

אינה משתלמת אלא לבסוף להשלים הלכך יד תובע על התחחונה דאמר ליה היאך אנא לא
מעכבנא מכי מייתית ד ד ך  :חולקין.
אם קבל יחזיר החצי ואם לא נתן
"ניכוא ליה הב לי ההוא חמרא ואנא מייתינא
יתן החצי שהרי ביד שניהם להשלים
ספינתא אמר רב פפא לא משבחת לה ב אלא
ואם יעכב הנתבע מליתן החצי יעשה
ג

בספינה זו ויין זה אבל בספינה סתם ויין סתם
חולקין ת״ר יהשוכר את הספינה ופרקה לה
בחצי הדרך נוחן לו שכרו של חצי הדרך
ואין לו עליו אלא חרעומח היכי דמי אילימא
דקאמשכח לאגורה אמאיאיח ליה חרעומח
ואי דלא קא משבח לאגורה כוליה אגרה
בעי שלומי לעולם דקא משבח לאגורה אלא
אמאי איח ליה חרעומח משום *רפסחא
דספינתא אי הכי טענתא מעלייחא הוא
יוממונא אית ליה גביה אלא מאי פרקה
'דפרקה לטועניה בגויה אלא מאי חרעומח
משום שינוי דעחא אי נמי לאשלא יחירא
*חנו רבנן ״השוכר אח החמור לרכוב עליה
שוכר מגיח עליה כסוחו ולגנוחו ומזונוחשל
אוחה הדרך מכאן ואילך חמר מעכב עליו
חמר מניח עליו שעורים וחבן ומזוגוחיו של
אוחו היום מכאן ואילך שוכר מעכב עליו
חיכי דמי אידשכיחלמזבן חמר נמי ליעכב
ואי דלא שכיח למזבן שוכר נמי לא ליעכב
אמר רב פפא לא צריבא דשכיח למטרח
ולמזבן מאוונא לאוונא חמר דרכיה למטרח
ולמזבן שוכר לאו דרכיה למטרח ולמזבן
ח״ר *השוכר אח החמור לרכוב עליה איש
לא חרבב עליה אשה אשה רוכב עליה איש
ואשה בין גדולה ובין קטנה אפילו מעוברה
ואפילו מניקה השחא מגיקה אמרח מעוברה
מיבעיא אמר רב פפא מעוברח והיא מנקה
קאמר אמר אביי שמע מינה ביניחא אכרסה
חקלה למאי נפקא מינה למקח וממכר :
מחני׳
ה

ט

י

כ

תנאו :השוכר אח הספיגה ופרקה

לה בחצי הדרך .קא םלקא דעחיה
שכרה עד מקום פלוני בכך וכך
וכשהגיע לחצי הדרך פרקה והוציא
חבילותיו ממנה :ואין ל ו  .לבעל
הספינה עליו אלא תרעומת :לאגורה.
להשכירה לאתרים :רפסהא לספינה.
ריעוע הספינה שמסרועעת בהוצאת
חבילות והכנסת הבילות :לפרקה
למזעניה בגויה .בחצי הדרך הוסיף
לתח בה חבילות שהיו לו לשם והוא
התנה מתהילה לכך ליתן בתוכה
כאשר ירצה והשכר לפי חשבון
המשואות והדרך הלכך טחן לו שכר
תוספת המשאוי של חצי הדרך:

ס״א רפפא
בלא תי״ו וכן
בערוך

ע״ז סה• נויש

משום שינוי לעתא  .הייתי סבור

ללכת מהר ולתזור מהר :לאשלא
יתירתא .צריך אני לקטת חבלים
ביוקר כאן שכשהספינה מכברת צריך
להפליגה אל אמצעית הנהר למקום
מים עמוקים שלא תהא גיששה וצריך
תבלים ארוכים ואתה לא הודעתני
שאכניס חבלים הצריכים לה :חמר
נמ׳ ליעכב .השוכר שלא יניח עליה
אלא מזונות של יום אחד :מאוונא
לאוזנא .ממלון דלילה למלון דלילה:
למטרת .לשזור ולשאול בעיר מי מוכר

כפועל ב ט ל :
לטועניה בגויה .פי׳
שהוסיף
בקונטרס
י
ט
המשא בתצי הדרך וקשה דהוה ליה
מזונות :זאשה בין גלולה ובין קטנה .
למימר פריק לה כיון שממקום אתר
פסק לרכוב עליה אשה מרכיב עליה
היה פורק לספינה ועוד דקאמר
נ
כל אשה שירצה בין שהיא גלולה ובין
ושינוי דעתא מה מפסיד דכל שכן
שהיא קשנה :השתא מניקה .שהיא
טוב לו שמרוית יותר ור״ת פירש
שני גופים והוולד כבר אמרת תרכב
דפרקיה לטועניה שמוכר סחורה
עם וולדה :מעוברת  .דחד גופא
שבספינה לאתר היינו שינוי דעת כי
הוא מיבעיא :ש״מ .מדקתני אפילו
שמא זה אדם הקונה הוא אדם קשה
א״נ לאשלא ישירא שצריך תבלים להוציא כלים של ראשונים ולהכניס מעוברת דמשמע שהמעוברת כבידה מן הריקנית :האי ביניתא .
של אחרונים וא״ח ואמאי מוקי לה הכי לימא לעולם דשכיח לאוגורי דג הנמכר בשוק במשקל :אכלסה הקלה  .לפי כריסה כובדה
וכ״ת מאי תרעומת איכא משום שינוי דעחא וי״ל היון למסיק טעמא אם כריסה גדול משקלה יותר :למקח וממכר  .אם ראית דג
דרפסא דספינה תו לא מצי למימר הכי דטענתא מעלייתא הוא שכריסו גדול לא הקנהו במשקל אלא אם כן יוציא את מ ע י ו :
וריב״ס פי׳ רהכי קאמר לעולם לשכית לאוגורי וליכא רפםא לספינה
השוכר
דאיירי דפרקיה לשועניה בגויה כלומר שהתיר הבילה בתוך הספינה והוציא על יל על יר וכן אהרון שהכניס סתורה במעש מעש ללא רפסה
ספינה ותרעומת הוי משום שיטי דעת שלא הורגל עם זה האתר ולא ידע להתנהג לפי דעתו אי נמי לאשלא יתירא שאם ירבה זה במשא
יצטרך לקנות כאן ביוקר חבלים חזקים כי אם היה יודע בביתו היה קונה שם בדמים מועטים וליכא אלא חרעומח דלאו טענה מעלייחא
ר״ת גרים כסתו כסת שמנית מראשותיו דכסת הוא הקטן
ל
היא שכנגד זה מרוית שנושל שכר יותר מחבילה מ י
וכר הוא הגדול כדתכן במסכח ]כלים[)פב״ח מ״ה( כר שעשאו סדין וכסח שעשאה מטפחת*
לאוונא .נקש הכי משום דאי ]עיי חוס׳ ע״»
שכית למטרת ולמזבן אפילו בתצי היום אם כן למה מנית תמר מזונות של כל היום ומעיקרא רקאמר אי לשכית למזבן תמר נמי ליעכב סה .דיס סיג
רית וכוי
ה״מ למימר שוכר נמי ליעכב לחמר להניח מזוט כלל של אוחו היום כיון דשכית בכל מקום למזבן מדלא קאמר אי דשכית מאוונא לאוונא האריכו יושר[
אשה בין גדולה ובין קשגה .באיש לא רצה לשטת בין קשן בין גדול משום דגברי שכיח שהם גדולים ופשישא
אלא לא תש להאריך ל  "Pי•
מניקה אמרת דרכבה מעוברת מבעיא .כן גרסת הספרים ואין נראה לר״ת דאין זה פירכא
ל
דארעתא דגדול נמי א ג ר
רזו ואף זו קתני ועוד דאין מחיישב שפיר לפי גרסא זו הא דקאמר ש״מ ביניתא אגב כרסה תקלה וע״כ נראה צו כגירם׳ שמצא השתא
מעוברת אמרת אין מטקה מבעיא דאשה מעוברת כבידה יותר ממניקה עם בנה לפי שהשי נושא את עצמו ומיקל אבל כשהוא במעי אמו
מכביד ואבריה כבירים עליה וגס מליאה דם והשתא א״ש הא דקאמר שמע מינה ביניסא אגב כריסה תקלה שאם היה הוצה לה לא יכבד כ״כ
בין הכל ויש ליישב גירסת הספרים ומכל מקום פריך שפיר ללא שייך כה״ג למתני זו ואף זו כיון ראיתיה בכלל מאי דקאמר בסוף כמו גבי
מפנין ארבע ותמש קופות )שנת ל׳ קט (:דפריך תמש מפנין ארבע מיבעיא ומשני ארבע והמש כדאמרי אינשי אבל אי לאו
הכי אמרי אינשי לא שייך לשטיי רזו ואף זו קחני כיון דארבע בכלל חמש אלא שמוסיף *והכא נמי מעוברת שהוא גוף אחר בכלל מטקה ]ועיע תום׳
שבת ם :דיה
שהם שני גופים וקאמר ש״מ ביניתא אגב כריסה תקלה פי׳ מדקתני ברישא בין גדולה ובין קשנה ובכלל זה נמי יש במשמע בין גסה השתא[
ובין דקה ולמאי איצטריך למתני ואפילו מעוברת דהיינו נמי גסה דגוף אחד הוא אפילו למ״ד עובר לאו ירך אמו הוא לענין לשון בני
אדם במשא ובמחן חשובים הם גוף אחד אלא ודאי שמע מינה דגםה מחמה עיבור כבידה יוחר מגסה מחמת עצמה כי העובר מכביד:
היכא

דפרסיה

ז מ ת

ג ו ד

ה :

כסותו.

:

כ

יה

נ י ה

י ה :

השתא

מאוונא

השוכר א ת האומנין פרק ששי

מסורת
הש׳׳ם

בבא מציעא

עין משפט
נר מזווה

מתני׳ השוכר את הפרה לחרוש ו כ ו ׳  .וכל כלי המתרישה לבעל היכא ללא שני מאן משלם .וא״ה היכא לשני נמי אמאי לא
משלם אתר מן הפועלים שפשע בשבירת הקנקן ותיבעי
הבקר ונעליו הולכין עם בהמתו וזה אוחז הדרבן לטין פרה לתלמיה
וזה הולך אחר המחרישה ומכביד היחד בקרקע שבו הברזל שקורים נמי מאן משלם וי״ל להיכא לשני לא משלם למיירי שהמשכיר את
קולטר״א בלע׳יז והוא קנקן דמשני׳ :חייב  .שהרים קשים לחרוש
הפרה הוא שוכר אח הפועלים לילך עם פרתו ולעשות מלאכה נ ט ב מיי' שם הלכה ג
מושיע שם סעיף ה :
השוכר ולהכי לא משלם דא״ל למשכיר
שהסלעים שם :ודש בתבואה פטור.
לחרוש
אלא
עמך
התנינו
לא
אנו
^ ל ק נמ׳ והיכא דלא שני .מתני׳"השוכר את הפרה לחרוש בהר
ס נ מיי' שם הלכה ב
מושיע שם סעיף ד .
בבקעה ולא קבלנו שמירת הקנקן
ואין לבעל הפרה לחבוע לו כלום וחרש בבקעה אם נשבר הקנקן פטור בבקעה
בהר אלא בבקעה ואם היינו מורשים
םא ד מיי׳ פע״ו מהלי
ואלו שהיו בפעולתו המנהיג והאוחז וחרש בהר אם נשבר הקנקן חייב ב לדוש
בבקעה לא היינו שוברים ומ״מ
מכירה הלכה ז ח מ
יתד שכירים היו איזה מהן פושע
בשבירת הקנקן :דנקיט פרשא  .בקטנית ודש בתבואה פטור לדוש בתבואה
שכירות שלנו לא נפסיר כי רעתך מושיע תימ סי׳ רלב
סעיף ח :
מרדע הוא משלם שלא כוון את ודש בקטנית חייב מפני שהקטנית מחלקת:
היה שנעשה כמו שירצה בעל השדה
כי *הייתי סבור שלא יחרוש אלא צ״ל היית ועיי רשיא
הפרה יפה ועל ידי שעיוות את השורה נמ׳ היכא דלא שני בה מאן משלם א״ר פפא
בבקעה:
של מענה נשבר הקנקן :דגקיט דנקיט פרשא משלם רב שישא בדיה דרב
ןאי דוכתא דמחזקינן סב ה מיי' שם הלכה י
בגונדר תרוייהו משלמי.פי׳ בקונטרס
מ נ א  .קנקן :משלם .שהעמיק יותר אירי אמר גדנקיט מנא משלם והלכתא דנקיט
סג ו מיי׳ שם הלכה מ
משום דהוי ספק מי עשה ואין נראה
סמג שם מוש״ע שם
מדאי בארץ :והילכמא לנקיט מנא מנא משלם ואי דוכתא דמחזקא גונדרי תרוייהו
סעיף מ :
דלא קי״ל )ב״ל ,ד׳ לה (:כסומכוס
 . ,משלם .שאילו לא העמיקו יותר מדאי משלמין אמר רבי יוחנךיהמוכר פרה לחבירו
אלא כרבנן והמוציא מחבירו עליו
פ״ל[ לא היה נשבר בעיוות השורה :ואי
סד ז מיי׳ פיר מהלכות
למחזקא בגונדר* .שהיה ידוע להם ואמר לו פרה זו נגחנית היא נשכנית היא
הראיה ואי הוה ספק הוי שניהם
שכירות הלכה ר
בהר שמעלה אבנים וצונמא ומרשי! :בעטנית היא רבצנית היא והיה בה מום אחד
פמורים אלא נ״ל דהכא שניהם פשעו םמג עשין פע טוש׳ע
יז׳מ סי׳ שח סעיף ל :
תרוייהו משלמים • שהיה להם וםנפו בין המומין הרי זה מקח טעות מום זה
כיון דמחזקא בגונדרי הוא נשבר
מאד בקל והיה לכל אחד ליתן לב םה ח מיי׳ שם הלכה ו
להזהר מאד ובדבר מועט שעיוות ומום אחר אין זה מקח טעות תניא נמי הכי
מושיע שס סעיף ה
על חבירו כמו על עצמו ולהזהירו
]שם[ אף המנהיג הוא נשבר והוי דבר *יהמוכר שפחה לחבירו ואמר לו שפחה זו
סעיף ו ועי׳ש במ״מ
ואחרי שלא הזהירו גם הוא פשע :
ובכיי:
המוטל בספק :היה בה מום א ח ד  .שוטה היא ניכפית היא משועממת היא והיה
ש פ ח ה זו שועה היא כו׳ הרי זה
אחד מן המומין הללו היה ב ה  :בה מום אחד וסנפו בין המומין הרי זה מקח
סו ט מיי׳ שם הלכה ד
מקת שעות .מכאן קשה
וסנפו בין מימין אחרים • שלא היו
מושיע שם סעיף ד :
שהכיר טעות מום זה ומום אחר אין זה מקח טעות
לפ״ת שפי׳ אדא דאמר בכתובות
בה :הרי זה מקח טעות  .לפי
הלוקח בשאר מומין שאינן וכסבור א״ל רב אחא בריה דרבא לרב אשי היו בה
)ל׳ נח .ושם ל״ה הנהו(םימפון בעבדים
הוא בכולן משקר אלא להשליך מעליו כל המומין הללו מהו אמר ליה רב מרדכי לרב
ליכא אי מומין שבגלוי כו׳ מאי אמרת
תרעומת הוא אומר הילכךמקח טעות אשי יהכי אמרינן משמיה דרבא היו בה כל
ליסמין מזויין או מוכתב למלכות
הנהו קלא אית להו ופירש בקונשרס
הוא דאדעתא דהכי לא זבן :מום זה המומין הללו אין זה מקח טעות י• מתני׳
וסבר וקביל וקשה לר״ת דהא הכא
ומום א ח ר  .שפירש לו שם אותו 'השוכר את החמור להביא עליה חטין והביא
אמרינן דהוי מקח שעות באלו המומין
מום לבדו ואמר לו מום זה בה ועוד עליה שעורק חייב תבואה והביא עליה תבן
וא״כ משכחת םימפון בעבדים ואיך
מומין אחרים :אין זה מקח טעות  .חייב מפני שהנפח קשה כמשאוי להביא לתך
אוכלין בתרומה ונראה לר״ת לפרש
דטון דאוהו המום הזכיר לו לבדו
בו היה לו לבדוק :ו ס נ פ ו  .חברו כמו הטין והביא לתך שעורין פטור ואם מוסיף על
הנהו קלא אית להו ואם איתא דהוי
םגיפין עשאום לתענית)דף כה : (.משאו חייב"וכמה יוסיף על משאו ויהא חייב
מוכתב למלכו ח או ליסמים אז היה
נכפית .נופלת מחולי :משועממת .סומכוס אומר משום ר״מ סאה לגמל שלשה
קול וכיון דליכא קלא ליכא למיחש
להט ובהנהו דהכא כמי קלא אית
משוגעת :היה בה מוםאחל .מאלו קבין לחמור :נמ׳ איתמר אביי אמר קשה
להו וק משמע לישנא דמאי אמרת
המומין והשאר אין בה  :היו בה כל כמשאוי תנןרבא אמר קשה למשאוי תנן אביי
כלומר באיזה סימפון משכחת דלא
המומין הללו .ואינו מקפיד אלא על אמר קשה כמשאוי תגן נפחא כי תקלא ואי
הגיעו בליסשין מזויין או במוכחב
האחד ובא ומועט כסבור הייתי מוסיף שלשה קבין חייב רבא אמר ט קשה
למלכות ובריש המוכר פירות )ב״נ
שאתה כולל בה מת שאין בה ומה
שיש בה ואילו ידעתי שזה בה לא למשאויתנןתקלאכיתקלא ונפחא הוי תוספת
ל׳ 5נ :ושם ל״ה ציסמים( תניא בהדיא
הייתי לוקחה מאי :אפילו לא גרםינן תנן להביא לתך הטין והביא לתךשעורין פטור
נמצא ליסמין מזויין או מוכתב
והכי גרסי הכי אמרק משמיה דרבא ואם הוסיף על משאו חייב מאי לאו שלשת
למלכות אומר לו הרי שלך לפניך :
הין בה כל המומין הללו מהו .
היו בה כל המומין האלו אין זה מקת קבין לא סאה והא עלה קתני וכמה יוסיף על
ר״מ
מ ע ו ת מתני׳ והביא עליה משאו ויהא חייב סומכוס אומר משום
ברייתא דקתני הרי זה מקח
קאמר
שמורין .שהם קלים מחמין :חייב  .סאה לנמל שלשה קבין לחמור הכי
שעות דלמא מיידי כגון שכל המומין
בקילקולה אם הוסיף ג׳ קבין ולא היכא דלא שני חטין והביא חטין שעורין
היו בה והוי מקח טעות אע״פ שלא
אמרינן הואיל והשעורין קלים יש
בדק הלוקח אפילו באחד משום דאמר
לו והביא שעורין כמה יוסיף על משאו ויהא חייב
העין
להוסיף עד כדי כובד לתך
לוקח מסתמא כל הכי דקאמר ליתנהו
שמשא החמור לתך חמין חצי כור :סומכוס אומר משום ר״מסאה לגמל שלשה
לכולהו ומדהא ליתא הא נמי ליתא
נח א מיי׳ סיר מהלכות
שכירות הלכה א ס מ נ
עשי] פנו סוש׳ע ח׳מ
סי' שמ סעיף ד :

ם

י

ה ח

ה :

,
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מפני שהנפח קשה לבהמה כמשאוי.

קבין לחמור ת״ש להביא לתך חמין והביא

וטון מ פ ח לתך שעורים כנפח לתך
חמין קשה לה תוספת :והביא לתך שפורים .שלא הוסיף:פטור.אם
נמ׳קשה כמשאוי .כדפרישיתאף על פי שאין משאן כבד
כמשא החמין הרי נפחן מ פ ח חמין והנפח כמשאוי :ניפחא כתקלא.
נפח קשה כמשקל הואיל וניפחן שוה הרי הוא כמשקל שוה :ואם
הוסיף שלשה קבין .להוא שיעור תוספת לחמור לקלקל חייב :קשה
למשאוי .אס השוה כובד השעורין לכובד החמין כגון שהוסיף סאה
שלמה על הלתך הרי הרבה הנפח ורוב הנפח קשה למשאוי והוי נפח
זה תוספת לקלקול החמור :תיקלא כתקלא .אינו חייב על שישוה כובד
השעורים לכובד החטין דליהוי נפח זה תוספת אבל נפח שוה ומשקל
חסר לא אמרינן נפח השוה הרי היא כמשקל וליחייב בתוספת של
שלשה קבין דקשה למשאוי חנן ולא קשה כמשאוי :מאי לאו שלשת
קבין .כאביי :לא ס א ה  .והכי קאמר להביא לתך חמין והביא לתך
שעודן פטור ואע״פ ששינה שהרי שינה להקל ואם הוסיף עד כרי
משקל החמין חייב משום תוספת הנפת  :הכי קאמר ו כ ו ׳  .ומיצי
מילי קתני והאי וכמה יוסיף לאו אלהביא חמין והביא שעודן קאי:
מ

מ

ה

;

ומום זה ומום אחר אין זה מקח
שש
טעות כיון שאין מזכיר אלא אחד ולא
שייך למימר מדהא ליתא הא נמי ליתא או דלמא הא דקתני
הרי זז מקח מעוח היינו היכא דליתנהו לטלהו ובדק לוקת
בחד מינייהו ואישתכח דליתא ואמר מדמשקר בהך באידך נמי
משקר אבל אם כולם אמח לא הוי מקח טעות והא דקתני מום
זה ומום אחר ה״ה הזכיר לו כמה מומין טון שכולם בה אין זה
מקח טעות בתוספתא לכתובות משמע ראם הזכיר שני מומין
אחת יש בה ואחת אין בה דלא הוי מקת טעות אלא דוקא כי
סנפו בין הרבה מומין שאין בה דהכי תניא על שלשים יום
יעמיד פרנס א״ל קדש לי בתך על מנת שאין בה מומין א״ל שוטה
היא שעמומית היא נכפית היא אס א״ל אוחו המוס ומום אחר עמו
אין זה מקת שעות היה בה מום אתד וסנפו עם הרבה מומין

משה
י
שעורין
דניפתא
שש
הוסיף ג׳ קבין לחמור דליכא תקלא כי תקלא והיכא ללא שני אלא שהביא מ

הרי זה מקת טעות :
כמשאוי תנן .לאביי סיפא דקתני כמה יוסיף קאי לפרש
רישא ]ולרבא רישא[ דקתני להביא עליה תשין והביא עליה
היינו בכובד החשין שהות סאה כדמוכח בשמעתין תייב
מ י תוספת להביא לחך חמין והביא לחך שעורים פטור אפילו
שהתנה כמה יוסיף על משאו ויהא חייב סאת לגמל כו׳:
תרגמה

עין משפט
נר מצוה
מהלכות
םז א מיי׳ פ״ד
אביי במתיקתא .מה שהקשה בקונשרס לפי תשובת שש עשרה .חוםפת סאה להשוותן למשאוי החמין :חייב .בשביל
שכירות הלכה ז סמג
עמו
החנה
אם
דכי
היא
פירכא
ללאו
נראה
הגאונים
הנפת :הא שלשת קבין פ ע ו ר  .כדרבא  :במחיקתא .אני שמעתי
עשין פמ מושי׳ע ח״מ סי׳
שח סעיף ז:
להוליך ברזל או אבנים והוליך סובין או נוצה ה״נ ראם יוסיף יהא חייב :שעודן שהתליעו ופן)א( בפי׳ תשובת הגאונים אבל לרידי קשיא
םת ב מיי' שם הלכה ו סתם
ספינה בת תלתין כורין • משמע דתוספת אחד משלשים לי מה לי התליעו ומה לי לא התליעו והרי יש כאן נפת של לחך
סמג שם מושיע
ואם כן מרתנא סאה לגמל
ושלשת קבין וקחני פמור ולאביי נפת
ח״מ סי' שיא סעיף א :
לריב״ם
וק׳
כור
גמל
דמשא
משמע
כמשאוי דהא לאו התליעו נמי שעודן
שש עשרה שעורים חייב הא שלשת קבין
סט נ מיי׳ שם הלכה ז
קלים הם ומחייב להו אביי משום
חימ דבפ׳ מי שהמשיך)שכח ד׳ קנה (:אמר פטור *חתמה אביי במחיקחא ח״ר א קב
סמג שס
מושיע ז :רב ירמיה מדפתי לדידי הזי לי ההוא
ניפשא ונראה לי שמשא התמור לתך
ב
סי׳ שח סעיף
שייעא ראוכלה כוראואמענה כורא לכחף אדריב לעריבה כור לספינה שלשת
ומלידתן שפופות ש״ו סאין ולא
מתוקות ומוקי לה אביי בש״ז מתוקות
ע ד מיי׳ שס הלכה ו משמע דשאר גמלים אין שוענים כל כורים לבורני גדולה אמר מר קב לכתף אם
סמג שם
שהמתק פתיות ג׳ קבין ואין כאן
מושיע :ח״מ כך אלא ההוא שהיה משונה וי״ל איחא דלא מצי ביה בר דעה הוא לשדיה
סי' שיא סעיף א
אלא תוספת נפח שלש קבין של לתך
כדפ״ה התם דאשענה כורא למזונות אמר אביי בשחבטו לאלתר רבא אמר אפילי
עא ה ו מיי׳ שם פיי
אלא
הלכה ג סמג עשין אותו הדרך לבד שאר המשאוי וכן חימא בשלא חבטו לאלתר לא צדכא
טפופות־טפופות לא מחוק ולא גדוש
ג
פח מושיע
מחוקות  .דש״ש :קב לכתף .קב
סעיףח׳מא :סי' שו נראה דאין סברא שיוכל להאכיל לאגרא יחירא רב אשי אמר הוא סבור
משאו
כדי
אביסה
ע״י
אפילו
לגמל
הוי תוספת לאדם הנושא בכתף
חולשא הוא דנקיט ליה בור לספינה שלשת
הנן סתמא
בפעם א ח ת
עב ז מיי׳ שם
וחייב המוסיף בקלקולו מכאן אתה
הלכהח׳מב דלא כר׳ מאיר .מדמי ליה אומן בורין לבורגי גדולה אמר רב פפא ש״מ סחס
סמגשס מושיע
למד שמשא אדם בינוני שלשים קב
:
ו
סעיף
סי׳ שה
לשוכר דכי היפי דאומן הוי שומר שכר ספיגות יבת תלתין בורין למאיגפקא מינה
שהן שמש שאין דתנן תוספת החמור
יכל האומגין שומרי
למקח וממכר יי
עג ח מיי׳ שם פיג אע״פ שאינו נושל שכר על השמירה
שלשה קבין שהן חצי סאה ומשאו
הלכה מ מושיע
והבא
שלך
אח
טול
שאמרו
יוכולן
הן
שבר
חימ אלא שכר שורתו ה״נ שוכר הוי כשומר
לתך ש״ו סאין אלמא תוספת אחד
סי׳ רצא סעיף ב:
עד ט מיי׳ שם פיי שכר אף על פי שאינו נושל שכר מעוח שומר חנם ישמור לי ואשמור לך
משלשים במשא הואואשמועינן ראם
הלכה א סמג
עשין שמירה אלא כיון שנהנה ממנה שומר שכר ח שמור לי וא״ל הנח לפני שומר
הוסיף עליו קב תייב ״לקמן פ ד ך
פמ מושיע חימ סי׳ עב
0
ליה
יהיב
ר,*3א
:
שנותן
בשכר
סעיף ב:
והרי הוא בן דעת אי לא מצי ביה
חנם הלוהו על המשכון שומר שכר ר׳ יהודה
]מפי[ פורתא הוי עליה י שומר שכר.
לשדייה אארעא  :אדריב לעריבה .
אומר הלוהו מעות שומר חנם הלוהו פירוה
והיה מצי לאקשויי מי לא עסקינן דלא
עה י מיי׳ פ״ג
לתך הוי תוספת למשאוי ספינה
מהלכות יהיב שפי פורתא אלא בלאו הכי שומר שכר אבא שאול אומר ירשאי אדם
מלוה ולוה הלכה ח
קשנה :כ ו ר  .הוי תוספת לספינה
סמג עשין צד מושיע ח׳מ פריך ליה שפיר ר  5א תפיס ליה להשכיר משכונו של עני להיות פוסק והולך
בינונית :כשתבעו לאלתר .לא הספיק
סי׳ עב סעיף א:
לימא
אאגריה הוי שומר שכר .וא״ת הא עליו מפני שהוא כמשיב אבירה ז נמ׳
לפרק המשא מעל כתפו עד שרבץ
מהלכות
עו כ מיי׳ פיא
משאו:בת תלהין כורין .צריכה
שכירות הלכה ב דתנן במתני׳ הלוהו על המשכון מתניתין דלא כרבי מאיר דתניא *שוכר כיצד תחת ״
םמג משין פמ מושיע שומר שכר ורחק לאשכוהי טעמא
משלם רבי מאיר אומר כשומר חנם ר׳ יהודה  »,שתהא ]גדולה ותהא[ימך הולכת על
ח״מ סי' ש כ>עיף א  :בגמ׳ דהוי שומר שכר כדשמואל או
י
אומר כשומר שכר אפילו תימא רבי מאיר " פ נ י המים דהא תוספת אחד מל׳ הוא
עז  bמיי׳ פ״ג מסלכות כרב יוסף לימא מעמא דבההיא
ומרקתני כור לספינה ש״מ ספינת
שאלה ופקחן הלכה הנאה דתפיס ליה אהוביה הוי שומר בההיא הנאה דקא שביק כולי עלמאואגיר
בת שלשים :ה״ג א״ר פפא ש״מ
א שמג עשין צב
מושיע :שכר וי״ל דהתם לא איתהני מלוה ליה לדידיה הוי עילויה שומר שבר אי הבי
חימ סי׳ שמ סעיף ה
סתם ספינה וכו׳ למאי נ״מ למקח
מידי דאין מרוית במה שהלוה ממה שוכר נמי בההיא הנאה דקא שביק כולי
כל האזמנין .
וממכר י•
עח מ ג מיי'שם
הלכה רב ,שלא היה מלוה ולא היה לו משכון עלמא ומוגר ליה לדדיה הוי עילויה שומר
מושיע שס סעיף
קבלנין המקבלין עליהן לעשות
]רב אלפס פיח דב״מ וא״ת שוכר נמי בההיא הנאה דתפיס שכר אלא אפילו תימא ר׳ מאיר בההיא הנאה
המלאכה בבתיהם :שומרי שכר .
רף קכב[:
ליה אשכיו שנתן ציהוי שומר שכר דקא יהיב ליה טפי פורתא הוי עילויה שומר
להתחייב בגניבה ואבירה ושעמא
וי״ל דאומן ודאי הוי שומר שכר במאי
שכר שוכר נמי מי לא עסקי׳ דקא משוי
מפרש בגמרא :וכולן שאמרו עול
רשפים אאגריה לפי שרוב אומנים
ליה טפי פורתא אלא אפילו תימא ר״מ בההיא אמ שלך .שכבר גמרתי׳ ומשתוציאנו
עושין מלאכה בבית בעל הבית ואינם
הבא מעות שאיני מעכבו לתופסו על
תופשים כלום בשכרם וזה שעושה הנאה דתפיש ליה אאגריה דלא בעי למיעל
שכרי הרי הוא מעתה ש״ת :הלוהו .
הגהות הב״ח בביתו ותפוס בכלי נהנה הרבה אבל ולמיפק אזוזי הוי עליה ש״ש איבעית אימא
מעות על המשכון :שומר שכר• שכר
)א( רש׳י דייה במחיקתא
פירש שוכר אין לו הנאה שכל שוכרים *בדמחליף רבה בר אבוה ותני שוכר כיצד
וכו׳ וכן
מציה :הלוהו מעות שזמר מנם .דלית
בתשובת סגאוניס  :הפוסים ברבר ששכרו דאין יכולין
יהודה
רבי
שכר
כשומר
אומר
מאיר
ר׳
משלם
ליה לר׳ יהודה שכר מצוה לענין דינא:
לעשות מלאכחן אם לא שיהא ברשותם :אומר כשומר חנם :וכולן שאמרו טול את
הלוהו פירות שומר שכר.דדרך פירות
הא
שלך והבא מעות שומר חנם* :חנן התם
להרקיב:מותר אדם להשכיר.לאתרים:
ל
משכונו של ע נ י  .שבידו :להיות פוסק
אמר לו שואל שלח ושלחה ומתה חייב
עליו.שכר:והולך.תמיד ופוחת מן התוב
מוכן בשעה שמחזירה אמר רפרם בר פפאאמררב חסדא נ לא שנו אלא
ובגמרא מפרש אאיזה משכון קאמר:
גליון
הש״םוכוי שהחזירה בתוך ימי שאילתה אבל לאחר ימי שאילתה פטורמחיב רב
דשי׳יל״סקב לכתף
נס׳ שוכר .בהמה :כיצד משלם .
לקמן פריך .עיי תשובת נחמן בר פפא וכולן שאמרו טול את שלך והבא מעות שומר ת ם
דשומר חנם ושומר שכר ושואל כתיבי
הר״ש סליי מא״ח סי׳ כ:
הא
שוכר לא כתיב ומהו דין תיובו לענין
גניבה ואבירה פטור או תייב :רבי יהודה אומר כשומר שכר  .הואיל ולהנאתו הוא אצלו אע״פ שנותן שכר פעולתו ש״ש הוא דאי לא יהיב שכר
הוי שואל ותייב באונסין השתא דיהיב ליה אגרא לא הוי שואל והוי ש״ש :ר׳ מאיר אומר כשומר ת נ ם  .דקא יהיב אגר מלאכתו ואינו נוטל
שכר על שמירתו ואומן דמי לשוכר שלהנאת שכר אומנותו היה אצלו אבל לא שכר שמירה הוא טטל אלא שכר פעולה :דקא יהיב ליה טפי
פורתא .שאי אפשר לצמצם שכר קבלטת לשכר דמי פעולה שלא ימול יותר :מי לא עסקינן דקא משוי ל י ה  .אוזיל *משאר משכירי בהמה מי
לא .אמר רבי מאיר נמי דהוי שומר חנם :משיי • לישנא דמוזיל ומשכיר בשוה כמו)סוכה לף לל (*:אשוי זביני)צעיצ ד׳ נכ (.ושוי לכרסיך :ואיבעית
אימא .אי נמי דמי אומן לשוכר קא מיתוקמא מתני׳ כרבי מאיר כרמתליף וכו׳ ומהדר לאוקמא כר׳ מאיר משום דסתם משנה ר״מ :תגן
ה ת ם  .לקמן בפרק השואל)ד׳ צח (:אמר לו השואל שלח אותה לי ביד עבדך או שלוחך :ושלתה ומתה .כדרכה בדרך קודם שתיכנס לביתו:
סייב.באונסיםשמשעה שמסרה לשלומו במצות השואל נתתייבהשואל באונסיה ואם לא אמר לו שלת אלא המשאיל שלחה לו כשאמר לוזה
השאילני פרחך אמר לו הן ועמד ושלחה ומחה בדרך פטור :וכן בשעה שמחזירה .אם מסרה השואל ליד השליח להשיבה לבעלה ולא אמר
המשאיל שלתה לי ביר פלוני ומתה תייב דלא קמה ברשותיה דמשאיל :לא שנו .שהשואל תייב בה עד שתבא ליד המשאיל :אלא שהחזירה בתוך
ימי שאילתה .שא״ל השאילני עד זמן פלוני והחזירה בתוך הזמן דהתם אכתי לא כליא שאלה עד דאתיא ליד בעלים :אבל לאחר ימי שאילתה
פ ט ו ר  .ואפילו בביתו של שואל מתה משכלו הימים איט שואל עליה :וכולן שאמרו וכי׳ .טעמא דגלי דעתיה שאינו תפץ להיות עוד שומר עליה:
הא
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עין ם ש פ ט
נר מצוה
עט א ב מי" סיי מה}'
שכירות הלכה ג
ס»ג עשין שמ מושיע
מ׳מ סי׳ ש 1סעיף א :

הא גמרתיו שומר שכר .ולא אמרינןכיון שידעו הבעלים שכלו ימי הא גמרתיו שומר שכר .וא״ת ומאי פריך שאני הפא לאפסי תפיס
ליהאאגריה ולכך הוי שומר שכר אף עלפי שגמר מלאכתו
האומנות ולא שלמו והביאום פשור השומר וגבי השואל נמי אף על פי
שידעו הבעלים שכלו ימי השאילה שואל הוא :ל א  .תידק הא גמרתיו ומיהו לשעמיה דלעיל למרמינן אומן לשוכר ולא אמרינן שאני אומן
שומר שכר הוא אלא הכי דייק מינה :הא הבא מעות .דגלי אדעתא דתפיס ליה אאגריה פריך הכא שפיר וי״ל דלא מהני תפיס ליה אאגריה
פ ג מץ׳ פ״ג מהלכות
אלא דוקא בעוד שמשתכר באומנותו
שאלה ופקלון הלכה כ
דתפיס ליה אאגריה שומר שכר הוא:
ן
'1
שמג עשין נכ מושיע
א
אבל גמרתיו מאי שומר חנם  .דכל
מעות
הבא
הא
לא
שכר
שומר
גמרתיו
הא
דהרתי בעינן שמשתכר ותפיס ליה מ׳מ סי' שמ סעיף מ :
כמה דלא גלי דעתיה ולית לן למימר
אאגריה :לא הא הבא מעות ומול
מאי
גמרתיו
אבל
שכר
שומר
שלך
את
וטול
פא ד מיי' פיב מהלכות
את שלך שומר שכר .ואע״ג דגמרתיו
ושותפין
שלומין
דתפס ליה אאגריה כלתה שמירת שכר בשומר ת ם אי הכי אדתגי וכולן שאמרו טול
פעולה מדגמריה ואודעיה וגבי שואל
לא הוי אלא שומר חנם לפי שנגמרה הלכה ח ועיין במשנה
נמי כלתה שמירת שאלה מדידעו אח שלך והבא מעות שומר חגם גשמעיגן
למלן סמג עשין 9כ עור
בהדיא
שמפרש
הכא
מ״מ
מלאכחו
שיע מ׳מ סי׳ קפו סעיף
הבעלים שכלו ימי השאלה דהתם לאו גמרחיו וכ״ש טול אח שלך טול אח שלך
א:
שלא ישול עד שיתן מעות הוי שומר
לאירועי בעי דהא ידע שלכך וכך אצטריכא ליה סלקא דעחך אמיגא שומר חנם
אתא לקמיה דרב נחמן
שכר
פ ב ה ו ז מיי' שם
ימים השאילה לו :שומר מנם נמי לא נמי לא הוי קמ״ל איכא דאמרי אמר רב גחמן
וחייביה .וחימה מללא אשכח לזבונא
שם
מור שיע
משמע דלא הוי זבינא חריפא ואם כן סעיף ב ]כל זה וכן מה
הוי .לאינו שומרו לו עוד קאמר ליה :בר פפא אף אנן נמי חנינא וכולן שאמרו טול
שלמעלה א ב ג ד הובא
שניהם
הנאת
והלא
חייביה
אמאי
לאו
קמ״ל.לאינו תופסו על שכרו הוא אח שלך והבא מעוח שומר חנם מאי
גרב אלפס פרק ח רבימ
רף קכב[.
היתה ואמרינן בנדרים )ד׳ לא (:דאין
רקאמר ליה אבל מלין פקלון לא הוא הדין גמרחיו לא טול אח שלך שאני
לחייב הלוקח אלא בזבינא חריפא
סליק נפשיה :מאי לאו הוא הדין הונא מר בר מרימו־ קמיה דרביגא רמי
פג ח  0י כ ל מיי' פיי
לגמרתיו .והאי דנקששול את שלך
שכירות
מהלכות
שכל הנאה שלו וי״ל דזבינא חריפא
לאשמעינן מינה דשומר תנם מיהת מחניחין אהדדי ומשני חנן וכולן שאמרו
הלכה ב ועיין כמ״מ
בדמים
לחח
רוצה
היה
ואם
היה
זבכ״מ ובלחם משנה סמג
הוי כדאמרן :וכן בשעה שמתזירה .טול אח שלך והבא מעוחשומד ת ם והוא
שנהן לו המוכר היה מוצא הרבה אלא עשי! פב מושיע מ״מ
כל כמה ללא אמר ליה משאיל שלת הדין לגמרחיו ורמינהו אמר לו שואל שלח
היה רוצה למוכרו ביוקר ומה שלא סי׳ שה סעיף ו וסי' שמו
סעיף ס ושעיף ח :
קמה ברשותיה לשואל כי היכי לבשעת ושלחה ומחה חייב וכן בשעה שמחזירה
מכרו כמו שהיה יכול משום שאף
אבבא דביתיה כשיחזור יחנו לו פד מ מיי׳ שם סיא
שאלה קיימא ברשות משאיל ער ראמר ומשני אמר רפרם בר פפא א״ר חסדא לא
הלכס ג סמג שם
אותן דמים או יוחר:
ליה שואל שלה וקס״ד רמשכלו ימי שנו אלא שהחזיר בחוך ימי שאילחה אבל
ושי׳ פמ מושיע חימ סי׳
שמו סעיף י מ :
למ״ד פשיעה בבעלים
שאילה קאמר דדמי לגמרתיו :פטור לאחר ימי שאילחה פטור איבעיא להר פטור
פשור• וקשיא למ״ד חייב
משואל .מאונסין  :ותייב כשומר משואל וחייב כשומר שכר או דלמא שומר
מעובדא דרב פפא דרב אחא ורבינא
שכר .בגניבה ואבירה:הואיל ונהנה .שכר נמי לא הוי אמר אמימר ג מסחברא
איפליגו בה לקמן* שהיו אחר רב פפא] :רף צה[.
בשאילה :מ ה נ י  .להיות עליה שומר
שכר עד שהגיע ליד הבעלים  :לשגרן פטור משואל וחייב כשומר שכר )א( הואיל
דברי
לבית חמיו .סבלונות לארוסחו :ונהנה מהנה הוה *חניא כווחיה דאמימר
כפי טובת הנאה• שיחזיקו לי טובה יהלוקח כלים מבית האומן לשנרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אוחן
שפקדתים בםבלונות :ונאנסו בהליכה ממני אני נוחן לך דמיהן ואם לאו אני נוחן לך לפי טובח הנאה שבהן
הגהות הביח
ה ״ ב  .דהואיל וקצץ דמיהן ומשק
ונאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר *"ההוא ) א ( ג מ ׳ הואיל ונהנה.
לשם לקיתה הרי הם לקותין בידו עד
ניב ע״ל ברף מג
גברא דזבין ליה חמרא לחבריה א״ל קא ממטינא ליה לדוכחא פלוני אי
עיא:
שירע שאינה לקותה והכי נמי אמריק
בהמוכר את הספינה )נ״נ ד ׳ פז (:מזדבנא מוטב ואי לא מהדרנא ליה נהליך אזל ולא אזדבגא ובהדי דקא אחא
אמר שמואל הלוקה כלי מן האומן על אחניס אחא לקמיה דרב נחמן יחייביה איחיביה *רבה לרב נחמן נאנסו
מנת לבקרו ואם אין בו מום יקתט בהליכה חייב ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר א״ל 'חזרה דהאי
ונאנס בידו תייב והוא דקיצי דמיה :הליכה היא מאי טעמא סברא הוא בחזירחו אילו אשכח לזבוניה מי לא
בחזירה פ ט ו ר  .מאונסין מפני שהוא זבנה :שמור לי ואשמור לך שומר שכר* :ואמאי"שמירה בבעלים היא
כנושא שכר בחזירה ולא כשואל ומהו א״ר פפא פ דאמר ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר חנו רבנן ישמור
נשיאות שכרו הואיל ונהנה שנתפאר לי ואשמור לך השאילני ואשאילך שמור לי ואשאילך השאילני ואשמור
בהן והיינו כוותיה דאמימר דאע״ג
דיהיב ליה כפי טובת הנאה שבהן הוי לך כולן נעשו שומרי שכר זה לזה ואמאי כשמירה בבעלי׳ היא א״רפפאלדאמר
עלייהו שומר שכר אתר שכלתה ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר הנהו אהלויי דכל יומא הוה אפי לה חד
שמירת המקח הואיל ונהנה כל שכן מינייהו ההוא יומא אמרו ליה לחד מינייהו זיל אפי לן אמר לחו נטרו לי
גבי שאלה דלא יהיב ליה מידי :שמור גלימאי אדאתא פשעו בה ואננוב אתו לקמיה דרב פפא חייבינהו אמרו ליה
ל׳ ואשמור לך שומר שכל .והייב אם רבגן לרב פפא אמאי פשיעה בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא דההוא
ענבה ־ .ואמא׳ שמירה בבעלים היא .שעחאשכרא הוה קא שחי הניחא למאןדאמר *6פשיעה בבעלים פטור משום
בעליו של חפץ זה שנגנב במלאכתו הכי אכסיף אלא למ״ד חייב אמאי אכסיף אלא ההוא יומא לאו דידיה הוה ואמרו
של שומר היה שאף הוא משמר היה ליה לדידי׳ זיל אפי לן אח ואמר להובההואאגראדקא אפינאלכו נטורו נלימאי
לו וכתיב אם בעליו עמו לא ישלם
^
ודרשינן לקמן עמו במלאכתו ואע״ג
דבשואל כתיב לקמן דרשינן ליה נמי אכולהו שומרין בפרק השואל )לקמן ל׳ צה :(.ואני אשמור לך ל מ ח ר  .דלאו במלאכחו הוא השתא:
השאילני ואשאיל לך .אין זה שואל להתתייב באונםין שאין כל הנאה שלו שאף הוא משאילו :שמירה בבעלים היא .אשמור לי ואשמור לך
קאי ששניהם זה במלאכתו של זה אבל השאילני כליך ואני אשאיל לך כליי שמור לי ואשאילך או השאילני ואשמור לך אין כאן בעלים של
חפץ במלאכחו של שומר  :אהלויי .מוכרי אהל שמכבסים בו בגדים והוא עשב ואיכא דאמרי אהלוח והוא מין בושם :זיל ואפי ל ן .
קס״ד יומא דידיה הוה דהשחא לא הוו אינהו בשמירה שליחו אלא כשומרי חנם ואצשריך למימר פשעו בה דאי לא לא מיחייבי :פשיעה
בבעלים .שאף הוא במלאכתן היה :איגלאי מילתא דסהיאשעתא שכרא הוה שתי .ולא היה במלאכתן שעדיין לא התתיל לאפות ונמצא
שבשעה שנעשו הן שומרין לא מסר עצמו להיות מלאכתן עליו אבל אם נתעסק מיד ואפה ולאתר שאפה שתי שכרא ובאותה שעה
אבדה שלישו פשיעה בבעלים נמי הויא הואיל וכשנעשו שומרין היה במלאכתן דאמרינן לקמן)ל׳ צה (:היה עמו בשעת שאלה איט
צריך להיות עמו בשעת שטרה ומתה :הניחא למאן ד א מ ר  .בפרק השואל )שם (.פשיעה בבעלים פשור היינו דאיכםיף :אלא למאן
דאמר פשיעה בבעלים ח י י ב  .שלא נאמרה פשור בבעלים אלא בשואל ושומר שכר שחיובן בלא פשיעה אבל שומר חנם שחיובו
אינו אלא בפשיעה אינו פשור משום בעליו עמו הואיל ופשע אמאי איכסיף :בההוא אגרא וכו׳  .והוו להי שומרי שכר :
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