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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:

מסורת
הש׳׳ס

ןשגמנמוש״נ[

ניסא

מתני׳

:

,

לקמן צג .צה:
ביק מה :נז:
שבועות מע:

מתני׳

לקמן צח:

]צ״ל גביה
משאר יעב״ן[
]ופסחים ל[.

ממרת

הש׳׳ס

השוכר א ח האומנק

פרק ששי

פא

בבאמציעא

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 :
עד
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בבאמציעא

מסור
השי

פה א ב מיי׳ פיד
מהל׳ דברי הכל אבד המשכון אבדו מעותיו .פירוש לכך מודה רבי ע י דאהא אגניב .בלא פשיעה וחייבינהו משום גניבה לשומר שכר:
שכירות הלכה ג
אליעזר משום דהוי שלא בשעח הלואחו וקני משכון וששר סיינא• של פשהן ואין מים מכבידין אוהו כל כך  :סרבלא .
המג עשין פע :
לנקש לאו רוקא אלא לומר ראיירי שלא בשעת הלואחו לטון שעשה גלופקרא שקורץ קו״ץ והוא של צמר והרבה מים נבלעין בו ומכבידץ
פו נ ד מי" פיב שס
הלכה ח סמג שם ששר מסתמא לא לקת משכון בשעת הלואה ]עד[ אתרי כן אבל רישא אותו לפיכך פשש הסרבל ונחכסה בסדין :שאלה בבעלים היא .
מושיע ח׳מ סי׳ רצא דפליגי היינו בשעה הלואה ולמאי
השחלה היה המשאיל
שבשעת השאלה
סעיף ב :
היה
דמיקי לה דפציגי בדרבי יצתק
במלאכתו של שואל ונשא סרבל שלו
עד דאתא אגניב אתו לקמיה דרב פפא
מהלכות
פז ה מיי׳ פיג
על תמורו ומעביר לו על אמת המים:
נזקי ממין הלכה ייד סבור דרבי יצתק איירי אף בשעת חייבינהואמרו ליה רבנן לרבפפא הא שמירה
בהא
עליה
פליג
אליעזר
ורבי
הצואה
במקום ערים .דאנן םהדי שאין אותו
ומיין בהשגות
ובמימ אבל בסיפא דאיירי שלא בשעה בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא
ופ״ז שם הלכה ו סמג
הדרך בלא מים :הנה לפניך אינו
עשי] סח מושיע ח״מ הלואה מודה דקני דעיקר קרא דולך דההיא שעתא שברא הוה שתי הנהו בי תרי
לא שזמר חנם הו׳ .כיון דאמר ליה
סי' שנח סעיף ה
ועיין תהיה צדקה איירי שלא בשעת הלואה דהוו קא מסנו באורחא חד אריך וחד נוצא
נהג׳ה וסי' שצנ סעיף א
לפניך תיב ונשר לך קא״ל :לימא.
:
ג
וסי׳ רנא סעיף
ועל פ״ה דפי׳ שלהי שבועת הדיינים אריכא רכיב חמרא והודו ליה סדינא נוצא
]*הכי[ סתמא תנאי היא :אם הכניס צ״ל הנח
ברשות .משנה היא בפרק שור שנגת
פת ימושיעשססיירצא )שבועות ד׳ מל .ושם ל״ה מאי( דמשוס מיכסי סרבלא וקא מסגי בכרעיה כי ממי
את הפרה)ב״ק ד׳ מז (.בקדר שהכניס
סעיף ב בהג״ה  :ששר מודה ר׳ אליעזר בסיפא דכיון לנהרא שקליה לסרבליה ואוהביה עילוי
קדירותיו ושברן שורו של בעל הבית
פט ז מיי׳ פ׳י מהלכות דיש ששר לשם משכון קבל ולא חמרא ושקליה לסריניה דההוא ואיכסי ביה
שכירות הלכה א ועיי לזכרון דברים בעלמא כמו ברישא
או הכניס שורו ונגחו שורו של בעל
בהשגות ונמגיד משנה תימה דאי ברישא לא נקש משכון שטפוה מיא לסדיניה אתא לקמיה דרבא
הבית או שהכניס פירותיו ואכלתן
סמג עשי] פמ
מושיע אלא לזכרון דברים בעלמא משום חייביה אמרו ליה רבנן לרבא אמאי שאלה
ח״מ סי׳ עב סעיף ב:
בהמתו :בעל תצר חייב .בנזקו דכי
דליכא ששרא א״כ אמאי לא יהיה בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא
אמר ליה עול עול ואנשר לך קאמר
אוהביה
משמש אפילו שוה המשכון כנגד דבלא דעתיה שקליה ובלא דעתיה
ציה וה״ה הנח סתמא בשוק  :רבי
ותיב
רעול
חייב.
אינו
בכולן
אומר
לחבריה
מעותיו כדמשמע בהזהב )לעיל מש"* (.ההוא גברא דאוגר ליה חמרא
נתונות
ונמר לך קאמר ליה וה׳׳ה להנח סתמא בכורות
דהיכא דלא נקע אלא לזכרון דברים אמר ליה חזי לא תיזול באורחא דנהר פקוד
בשוק :רבת נעורי היא .שאין אדם
בעלמא דמשממ והתם משמע ראם דאיכא מיא זיל באורחא דנרש דליכא מיא
שוה משכון כנגד מעותיו לכ״ע אינו
מכנים דבר לתוכה אלא להשתמר
משמש ועוד אמאי קאמר)א(מתניחין אזיל באורחא דנהר פקוד ומית חמרא כי
בה דאין שורה בשמירחה  :מול
מחוורתא דלא כרבי אליעזר לוקמה אתא אמר אין באורחא דנהר פקוד אזלי
דאינער לך קאמר ליה• שאין שמירה
צ׳ל רבד ,וכן
בספרהואת״חברייף בשער דמודה ר׳ אליעזר אלא ש״מ ומיהו ליכא מיא א״ל *רבא מה ליה *לשקר
קשה עלי:דאי לאותובי רשותא בעי ]קדושין
ועי׳
זשינ[
דאף ר׳ אליעזר אינו מודה אלא שלא אי בעי אמר ליה אנא באורחא דנרש אזלי
למישקל מיניה .בהמיה  :ישבע .
שלא פשע דשומר הנם הוא עליו דאין
בשעת הלואה ומיהו יש לתרץ דהלוהו אמר ליה אביי ב מה לי לשקר במקום עדים
אדם נושל משכונו לגוביינא אלא
על המשכון משמע בלא שער ועוד לא אמרינן :שמור לי ואמר לו הנח לפני
להיות במות במעותיו שלא יוכל
דאי מתני׳ מייד בשמד לא הוה שומר חנם :אמר רב הונא נ אמר לו הנח
פליג ר׳ יהודה דאמר הלוהו מעות
לכפור ולעולם שומר חנם הוא עליו
הגהות הב״
דבריחוכוי שומר חנם דלא יחלוק ארבי אליעזר לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר
)א( תום׳ ליה
שאם אבד יגבה ממקום אחר :אבל
אמאיקאמר מחוורתא
לי
שמור
ת״ש
מאי
סתמא
הנח
לחו
איבעיא
גאון
יהודאי
דרב
ובה״ג
עקיבא
ורבי
הלוהו אלן* זוז בשער והניח לו
מתני' ־לא:
נמי משמע דסיפא דהלוהו בשפיר ואמר לו הנח לפני שומר חנם יהא סתמא
משכון עליהם דברי ההל אבדו מעותיו.
איירי שלא בשעת הלואה דמוקי הא ולא כלום אדרבה מדאמר רב הונא הנח
דהא משכון ודאי לגוביינא שקל לגבות
דאמר רבי יצחק דב״ת קונה משכון
הימנה דסתם שמר יש בו שעבוד
לפניך הוא דאינו לא שומר חנם ולא שומר
אבל
היינו דוקא שלא בשעת הצואה
קרקעות ויש לו מהיכן לגבות ובמות  1י
שכר הא סתמא ש״ח הוי אלא *מהא ליכא
ה ג ה ו ת מ ה ר י ב בשעת הצואה לא קט היינו דוקא
הוא וגם לכפור אימ יכול דהא קאי כ ׳ ק
למשמע מינה לימא כתנאי *אם הכניס
בשטר דכיון דאיכא ששרא לא סמיך
רנשבורג
ששרא הלכך לאו לזכרון דברים ביצה מ
דברי הכל אמשכון אלא אשטרא אבל בלא שטר ברשות בעל חצר חייב רבי אומר"בכולם
א[ תום' ל״ה
נקמיה :כאן שמשכנו בשפת הלואתו.
וכוי עד לבסוף דקרא אפילו בשעת הצואה קני והוי שומר אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור
קאמר ר׳ אליעזר שומר הנם ומחני׳
לא איירי אלא שלא בשעת
הלואה אלא קני מדשמואל שכר ושלא בשעת הצואה הוי שומר ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי רבנן התם
כשמשכנו שלא בשעת הלואתו אלא
וסברי דהלכה
כשמואלמן .שכר אע״ג דאיכא שטרא דודאי אלא בחצר רבת נטורי היא וכי קאמרי ליה
לאתר זמן כשתבעו מעותיו בב״ד
ואין הלכה כרב יוסף .
דהלוהו
וא״כסיפא
סמיך
אמשכון
תיגתמדשמואל עד גמירא
ולא שילם ומשכנו על פי בית דין
עייל עייל דאינטר לך קאמר ליה אבל הכא
נמחק זנ״ב מדלב
דההוא ודאי לגוביינא שקליה :
יוסף בשטר איירי שלא בשעת הלואה שוקא לאו בר נטורי הוא אנח ותיב נטר לך
יסכרי דהלכה כרב יוסף
ואין הלכה כשמואל כצ״ל דבשעת הלואה לא איבד מעותיו
על
קאמר ליה אי נמי עד כאן לא קאמר רבי
דלהדיא פסק מ־\ג נב״ק דאשטר סמיך ומה שר״ל דהיכא
פח ע״א כרב יוסף וכ״כ דליכא שטר קני אפילו בשעת הלואה התם אלא יבחצרו דלעיולי רשותא קא בעי למשקל מיניה וכי יהיב ליה
תוס׳ לעיל כנ! ע״א
ובב״ק לא מטעם דר׳ יצחק א[ לקרא לא איירי רשותא לעיולי תיב ונטר לך קאמר ליה אבל הבא הנח ואנא מנטרנא
נ׳ו עיב גשס בהיגדהלכה
כרב יוסף וגם
כשבו אלא שלא בשעת הצואה אלא קני קאמר ליה דאי סלקא דעתך הנח ותיב ונטר קאמר ליה אי לאותבה
מוס׳ בשבועות מג ע״ב
בשס גהיג דאין הלכה מדשמואל וסברי להלכה כשמואל רשותא בעי למשקל מיניה :הלוהו על המשכון שומר שכר :לימא
ג

כות

נ [

מ [

כשמואל וכן הוא בבה״ג

מתניתין דלא כר׳ אליעזר *דתניא המלוח את חבירו על המשכון ואבד
המשכון ישבע ויטול מעותיו דברי רבי אליעזר רבי עקיבא אומר 'יכול
לומר לו כלום הלויתני אלא על המשכון אבד המשכון אבדו מעותיך
אבל הלוהו אלף זוז בשטר והניח לו משכון עליהם ד״ה אבד
המשכון אבדו מעותיו אפילו תימא רבי אליעזר ולא קשיא כאן
שמשכנו בשעת הלואחו כאן שמשכנו שלא בשעת הלואתו והא אידי ואידי
הלוהו

נהלי שבועה דף קי! ע״א
ואין הלכה כרב יוסף :
דליתא לדשמואל נס הא
דרי יצחק דמייתי תזס' להא איד ואידי הלוהו על המשכון
הכא נשם בה״ג הוא שם
קתגי .משמע דמלוה תבירו
בבה״ג קיז ע״א :
על המשכון משמע בשעת הצואה
ותימה דבפרק השולת )גיסין לז .ושם
ל״ה שאני( קאמר תנן המלוה את
ששרותיו
והמוסר
,
tחבירו ,על המשכון ,
לב״ד אינו משמש ומפ׳ התם דהמלוה
על המשכון אינו משמש משום דקני ליה מדר׳ יצחק והא צא קאמר רבי יצחק אלא שלא בשעה הלואתו ועל המשכון משמע דאפילו בשעת
הלואתו אימ משמש ויש לומר דכיון שלא בשעת הלואה קני ליה לגמרי מדרבי יצתק בשעת הלואה נמי דליכא קנין אלא שעבוד אלים
שעבודה ליתשב ולא של אחיך בידך וכן בפרק כל שעה)פסחים ל׳ לא :ושם ד״ה במ־׳׳י( גבי ישראל שהלוה לנכרי על המצו עובר עליו
משום דרבי יצחק כדאמרינן התם התם נמי כיון דשלא בשעה הלואה קני אהני שעבודה בשעת הלואה ליתשב כשל ישראל וכן נכרי
שהלוה לישראל על תמצו אי לאו דנכרי מישראל לא קני לא היה נאסר אף משכנו בשעת הלואתו דלא קני כיון דשלא בשעת הלואה
הוה קני בשעת הלואה נמי הוה אלים שעבודיה מכרי שלא יצמרך לבערו ואף על גב דהוי דישראל וקרינא ביה שלך מ״מ מדאפקיה קרא
מלא ימצא לא מחייב אלא כשמצוי לו לגמרי וכיון ראלים שעבודה דנכרי לא חשיב מצוי והכי נמי אמרינן בפרק קמא דפסתים )ד׳ ו.
ושם ל״ה יחד( יחד לו בית אין זקוק לבער אע״ג דתשיב לגמרי כשל ישראל כיון דקבל אתריות מ״מ כיון דיחד לו בית אינו מצוי אצלו :
נימא

שבועות

מסורת
הש״ס

השוכר את האומנין פרק ששי

בבא מציעא

פב

ניסא

שם מד•
פסחים לא:
ניעי! לז•
קדושין ח:

]ע׳ תוס׳ ע״נ[

לעיל כמ• ביק
שבועות
נו:
מד• ידריס לג:

]בכורות מע[:

עין משפט
נר מצוד.

על המשכון • בשעת הלואה משמע:ומתני׳• שהלוהו פירות  :אי
בדלא שוי שיעור זוזי ובדשמואל קמיפלגי • פי׳ בקונט׳ אבל
הכי קמה ליה מחני׳ לצא כלבי עקיבא • דקתני אבל אם הלוהו
בדשוי הוי לכ״ע ש״ש ושילהי שבועת הדיינים)שבועות לף
מעות שומר חנם ואנן קיימא לן במסכת סנהלרין )לף פו•( מנ :ושם מל• ל״ה מאי( יש ספרים דגרסי ה״ד אי בדשוי שיעור
בכולהו סתמי סתם משנה רבי מאיר סתם סיפרא ר׳ יהודה סתם זוזי מ״ע לרבי אליעזר אלא בדלא שוי ובדשמואל קמיפלגי משמע
ספרי ר׳ שמעון וכולהו אליבא דר׳ תורה אור
כפ״ה דבשוימודוכ״ע וקשהדא״כ
אמאי קאמר מתגיתין דלא כר׳
עקיבא:לימא• ר׳ אליעזר וי׳ עקיב* הלוהו על המשכון קתני אלא לא קשיא כאן
בדלא שוי שיעור זוזי קא
אליעזר לוקמה בדשוי שיעור זוזי
מפלגי שהלוהו מעות כאן שהלוהו פירות והא
ובדשמואל פליג׳• דאי בדשוי מודה
ותיתי ככ״ע וכ״ת הא דקאמר
ר׳ אליעזר דלגוביינא שקליה ובדלא מדקתני סיפא ר׳ יהודה אומר הלוהו מעות
דמתניתין דלא כרבי אליעזר היינו
שוי פליגי דלרבי אליעזר לית ליה שומר חנם הלוהו פירות שומר שבר מכלל
לפי המסקנא דפליגי בדשוי שיעור
לשמואל דאמר אבוד אלפא זוזי דלחנא קמא לא שני ליה כולה רבי יהודה
זוזי וכדרביוסף דהא לרבה דהלכתא
וסבר דקביל לגוביינא הא לית ליה היא וחסורי מיחםרא והבי קחני הלוהו על
כוותיה פליגי לפי המסקנא בדשמואל
לרבי אליעזר דכיון דלאשוילזכרון
המשכון שומר שכר במה דברים אמורים כדפי׳ בפ״ב לעיל )לף כש• ושם ל״ה
והוי( ומיהו יש לומר דלא מצי
דברים בעלמא הוא מקיט ליה שהלוהו פירוח אבל הלוהו מעוח שומר חנם
לאוקמי מתני׳ בדשוי וככ״ע דאין
ושומר תנם הוא ור׳ עקיבא אית ליה שרבי יהודה אומר הלוהו מעוח שומר חנם
לשמואל ואמר סבר וקביל
סברא שיחלוק רבי יהודה על רבי
בתורת הלוהו פירור .שומר שכר אי הכי קמה לה
משכון וכל כמה ללא מיהלרי ליה
אליעזר ור׳ עקיבא אלא ודאי מתני׳
לא לגבי :לכולי עלמא ליה להו מחני׳ דלא כרבי עקיבא אלא מחוורתא
בדלא שוי איירי אבל קשה כיון
שוי
לשמואל • ללרבי אליעזר לא מפסיל מחניחין דלא כר׳ אליעזר לימא בדלא
דבשוי שיעור זוזי לכולי עלמא אבדו
כלום ולר׳ עקיבא אינו מפסיד אלא משכון שיעור זוזי ובדשמואל קא מיפלגי
מעותיו אם כן בדלא שוי מה שכנגד
כעד המשכון :שקונה משכון• לכל *דאמר שמואל האי מאן דאוזפיה אלפא זוזי
המשכון נמי אבדו לכ״ע ואם כן
מילי להתתייב באונסין  :אימור לחבריה ואנח ליה קחא דמגלא עילוייהו
אמאי ישבע לרבי אליעזר שאבד
המשכון בלא פשיעה מה מרויח
לאמל ל׳ יצחק במשכנו שלא בשעת אבד קחא דמנלא אבדו אלפא זוזי אי
מאותה שבועה והלא המעות שכנגד
הלואשו • להא קרא במשכנו ע״י בדלא שוי משכון שיעור זוזי דכולי עלמא
שלית ב״ל כתיב לכתיב לעיל
המשכון אבד אפי׳ לא פשע והיתרים
מיניה א ליח להוי דשמואל והכאבדשוי שיעור
בחוץ תעמול ומוקמינן לה לקמן
על המשכון ימול אפי׳ פשע במשכון
)לף קינ•( בשליח ב״ל וההוא ודאי זוזי וקא מיפלגי בדר׳ יצחק *דאמר ר׳
כיון דליה ציה לדשמואל וכ״ת כמו
משכון
קני ללגוביינא שקליה וציכא ללמוייה יצחק במנין לבעל חוב שקונה
שפירש בקונשרם דהיכא דלא *נקע צי׳ל שוה
למשכנו בשעת הליאתי ובהך פליגתאמריסשנאמר °ולך תהיה צדקה אם אינו קונה
שיעור זוזי אפילו כנגד המשכון לא
חוב
דרבי אליעזר המלוה על המשכון כ י משכון צדקה מנא ליה מבאן לבעל
יפסיד לר׳ אליעזר משוס דלא נקעיה
אלא לזכרון דברים בעלמא זה אין
קחני  :והכא בשומל אבילה קא שר^נה משכון והסברא *אימור דאמר ר׳
נראה דאי בדשוי אבדו מעותיו אף
מפלגי• לטעמא לר׳ עקיבא משוס יצחק במשכנו שלא בשעח הלואחו אבל
על גב דלית ליה לדשמואל אס כן
אלא
לשומר שכר מצוה הוא והעוסק משכנו בשעת הלואחו מי אמר
ע״כ לא אבדו אלא מעעמיה דרב
עלמא
במצוה פטור מן המצוה לאי בעי צא משכנו שלא בשעת הלואתו כולי
יוסף דמשום מצוה הוי ש״ש ומהאי
יהיב ריפתא צעניא :שומל אבילה •
שמצא אבילה והכניסה אל תוך ביתו אית להר דרבי יצחק והכא במשכנו
מעמא נמי יפסיד מה שכנגד המשכון
כלכתיב )לברים כנ( ואספתו אל בשעה הלואחו ובשומר אבידה קא
בדלא שוי להא כ״ששעשה מצוה
תוך ביתך :כשומל שכל • מצוה  :מיפלני *דאיחמר שומר אבירה רבה אמר
שתלוהו על המשכון מועט ועוד
דלפי גירסת הספרים היה משמע
צימא ללב יוסף תנאי • להא רבה כשומר חנם רב יוסף אמר כשומר שכר לימא
כרב יוסף וקי״צ כרבה כדפרישי׳ בפ׳
ולאי חנאי היא להא ר׳ עקיבא לית דרב יוסף חנאי היא לא בשומר אבירה
אלו מציאות )שם( ומיהו יש לומר
ליה לרבה ולית ליה לאוקמי דכולי עלמא אית לחו דרב יוסף והבא
דבדשוי הוי לכ״ע שומר שכר ולא
פלוגתייהו בטעמא אתרינא להא
במלוה
מפעמי׳ דרב יוסף אלא מטעמיה
אהלרן בכמה טעמי ולא אתוקמא
אלא לרב יוסף מי מיבעיא למימר תנאי רר׳ אליעזר לית ליה לשמואל דחשיב כאילו פירש אבד המשכון אבדו מעותיך וכי לא שוי
לרב יוסף  :בשומל אבילה לכולי טלמא אית להו לרב יוסף • שיעור זוזי בשעת הלואה לא נקיש ליה אלא לזכרון דברים בעלמא
כלומר רבה הוא דדתיק לאוקמי מילתיה כתנאי אבל רב יוסף ואפילו כנגד המשכון לא חשיב כאילו פירש אליבא דרבי אליעזר
אמר לך רבי אליעזר נמי קאי כוותי היכא דאיכא מצוה כגון שומר מ״מ דוחק הוא ונראה לפרש לימא בדלא שוי ובדשמואל קמיפלגי
אבירה והכא היינו טעמא דפמור דקא סבר אין כאן מצוה  :פי׳ אף בדלא שוי ובדשמואל קמיפצגי וצא בדר׳ יצחק ורב יוסף
דבטעמייהו לא מצי פליגי אלא בדשוי ועוד דלפי האמת לא פליגי
במלוה
בדרבי יצחק כדמסיק ולא בדרב יוסף דקי״ל כרבה ופליגי בדשמואל בין בלשוי ובין בדלא שוי דר׳ אליעזר לית ליה לשמואל ולהכי לא איבד
אף מה שכנגד המשכון דמאיזה טעם יפסיד כיון ללית ליה לדשמואצ ורבי עקיבא אית ליה לשמואל ואבדו מעותיו אפילו היתיריס על
המשכון והא דקתני מתניתין שומר שכר לאו דוקא להא האי לישנא לא שייך אמעות יתירים על המשכון אלא כלומר כדין ש״ש דמפסיד הכל
בגניבה ואבירה ולא באונםין א״נ מתניתין איירי בדשוי דסחם משכין שוה כנגד כל החוב ולכך קרי ליה ש״ש :
.
לא דכולי עלמא לית להו דשמואל • בפרק שבועת הדיינים )שמעות דף מג :ושם ל״ה מתני׳( פריך לשמואל מדתנן סלע הלויתיך עליו
ושקל היה שוה והלה אומר לא כי אלא שלשה דינרים היה שוה חייב ואמאי לימא הא קבלתיה וגרם בספרים וכן פי׳ בקונטרס
מתניתין בדפריש כי קאמר שמואל בדלא פריש להאי גירסא א״ש דלא מצי למימר הכא כולהו אית להו דשמואל דאי ר׳ אליעזר אית
ליה לשמואל למה ישבע וימול נהי דצית ציה דרבי יצחק ממעמא לשמואל יפסיד הכל אפי׳ לא פירש ולא שוי כ״ש בדשוי ואי איירי
בדפריש שלא יפסיד לא היה חולק ר׳ עקיבא אבל לפי גרסח ר״ח דגריס התם מתני׳ בדלא פריש ושמואל מפריש שיאבד כל מעותיו
וכן נראה לר״ת עיקר דאין סברא שיאבד כל מעותיו בדלא פריש וה״פ למאן דמוקי פלוגתייהו בדשמואל דר׳ אליעזר ליה ליה לשמואל
ואף על גב דפריש לא יועיל דאסמכתא היא וכיון דצא איבד מעות היתירים על המשכון גם מה שכנגד המשכון לא הפסיד כדאמר
באיזהו נשך)לעיל לף סו :ושם( למי קאמר ליה קני לגוביינא ור״ע סבר ללא מקרי אסמכחא אלא היכא שאמר להסמיך חבירו על דבריו
כגון אם אוביר ולא אעביד אשלם אלפא זוזי אבצ הכא המצזה מחל כל חובו אס יפסד המשכון וקשה דלפי גירסא זו אמאי לא קאמר
הכא כולי עלמא איה להו לשמואל היכא דפריש זהכא בשיי שיעור זוזי ולא פריש ובדר׳ יצחק קמפלגי דהא הצכתא מומיה לשמואל
דרב נחמן ונהרדעי ס״ל כוותיה התם ויש לומר דסבר גמרא דאי בדפריש מפסיד כל החוב בדלא פריש גמי מפסיד כנגד המשכון דמה
שכנגד המשכון כדפריש למי ולהט לא מצי למימר כולי עלמא איח להו לשמואל דא״כ לר׳ אליעזר למה ישבע וימול כל מעוחיו דמה
שכנגד המשכון יש לו להפסיד כיון ראיה ליה לשמואל ומכל מקום הלכחא כשמואל בדפריש ור״ח פירש דאין הלכה כשמואל וטעמא משוס
לקאמר הכא כולי עלמא ליח להו לשמואל ואין זו ראיה שכן דרך הגמרא לדחות דכולי עלמא לית להו אע״ג רכן הלכה כיון דלא מצי
למימר טלי עלמא אית להו ועור דלפי האמת דקי״צ כרבה פליגי בדשמואל וקאי רבי עקיבא ומתניתין כדשמואל וא״כ קי״ל כלשמואל ואע״ג
לרב פליג עליה להא בפרק הזהב )לעיל דף מח :ושם( מדמי פלוגתא דרב דערבון לפלוגתא דרשב״ג ורבנן גבי ואיני שוה אלא פלג
ובשבועות)לף מל (:מלמי פלוגתא לרשב״ג ורבנן ללשמואל א״כפלוגתא לשמואל ורב לעניןמי שפרע לאיסורא איתמר והלכה כרב
באיסורי* ה״נ לשמואל לענין דינא איתמר והלכתא כשמואל בדיני ועוד דר׳ יותנן פליג אדרב בערבון וסבר כשמואל וקיימא לן ׳"רב
ור׳ יוחנן הלכה כרבי יוחנן וכרב נחמן קיימא לן בדיני לגבי כולי עלמא וסבר כשמואל .
.
דרב יוסף תנאי היא ־ פירש בקונטרס דרבה ודאי תנאי היא ולעיל פירשתי בפרק שני)דף כש• ושם ל״ה והיי( דרבה ודאי לאו
תנאי ימוקי פלוגתייהו בדשמואל ומצי עצמא אית צהו דרבה אבל צרב יוסף כי נמי פציגי בדשמואל ר׳ אליעזר דלאו כוותיה:
במלוה

לימא

צ א ב מיי' פ״׳ נמל׳
שכירות הלי א ועיין
בהשגות ומדמ ונל״מ
שמג עשין פנו מושיע
ח״מ סי' ע 3סעי׳ ב
ועיש נהניכ :
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