
 עין משפט
 נר מצוה

ט א כ מיי׳ פ״י מהל׳  ע
 שטרות הלכה ג סמג
 עשין פט טוש״ע מ״מ שיי

 שי שעיף א:
 C ג מיי׳ פ״ג מהלכומ
 שאלה יפקדין הלכה ג
 שמג עשי! נכ טוש״ע מ״מ

 סי׳ שמ שעיף ח:
א ד מיי׳ פ״כ מהלכית  פ
 שלימין ישימפין
 הלכה מ ועיין כמשגה למלן
 שמג עשין פכ טיר ש״ע

 מ״מ סי׳ קסי סעיף א:
ב ה ו ז מיי׳ שס טיר  פ
 ש״ע שס שעיף נ [כל
 זה וכן מה שלמעלה א נ ג
 ד הוכא כרנ אלסס פרק מ

 דנ׳׳מ דף קככ.]:
ג ח ט י כ ל מיי׳ ס׳׳י  פ
 מהלכות שטרות הלכה
 נ יעיין כמ״מ וככ״מ
 וכלמס משגה [וס׳׳כ מהל׳
 שאלה הלי ז] סמג עשי! פכ
 טוש״ע ח״מ סי׳ שה סעיף
 י וסי׳ שמו שעיף ה ושעיף

 מ:
ד מ מיי׳ שס ס״א הלכה  פ
 ג סמג שס יסי׳ פט
 טיש״ע מ״מ סי׳ שמו סעיף

 יט:

 השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא פא.
 הא גמרתיו שומר שכד. וא״ת ומאי פריך שאט הכא ראכתי תפיס
 ליה אאגריה ולכך הוי שומר שכר אף על פי שגמר מלאכתו
 ומיהו לטעמיה דלעיל למדמינן אומן לשוכר ולא אמרינן שאגי אומן
 דתסיס ליה אאגריה פריך הכא שסיר ד׳׳ל רלא מהני תפיס ליה אאגריה
 אלא דוקא כעוד שמשתכר באומנותו
 דמרמי בעינן שמשמכר ומסיס ליה
 אאגריה: לא הא הכא מעות וטול
 את שלך שומר שכר. ואע״ג דגמרהיו
 לא הוי אלא שומר חנם לסי שנגמרה
 מלאכמו מ״מ הכא שמפרש כהדיא
 שלא יטול עד שיתן מעוה הד שומר
 שכר: אתא לקמיה דרכ נחמן
 וחייביה. ומימה מדלא אשכח לזכונא
 משמע דלא הוי זבינא חריפא ואס כן
 אמאי חייביה והלא הנאמ שניהם
 היתה ואמרינן בנדרים (ל׳ לא:< דאין
 לחייב הלוקה אלא בזבינא תריסא
 שכל הנאה שלו וי״ל דזבינא חריפא
 היה ואם היה רוצה למח בדמים
 שנהן לו המוכר היה מוצא הרבה אלא
 היה רוצה למוכרו כיוקר ומה שלא
 מכרו כמו שהיה יכול משוס שאף
 אככא דכיחיה כשיחזור ימנו לו

 אומן דמים או יוחר:
 הניחא למ״ד פשיעה בבעלים
 פטור. וקשיא למ״ד מייכ
 מעובדא דרב פסא דרכ אחא ורבינא
 איפליגו בה לקמןמ שהיו אחר רב פפא:

 דברי

הא הבא מעות  הא גמרתיו שומר שכר לא א
 וטול את שלך שומר שכר אבל גמרתיו מאי
שומר חנם אי הכי אדתני וכולן שאמרו טול  נ

 את שלך והבא מעות שומר חנם נשמעינן
 גמרתיו וכ״ש טול את שלך טול את שלך
 אצטריכא ליה סלקא דעתך אמינא שומר חנם
 נמי לא הוי קמ״ל איכא דאמרי אמר רב נחמן
 בר פפא אף אנן נמי תנינא וכולן שאמרו טול
 את שלך והבא מעות שומר חנם מאי לאו
 הוא הדין גמרתיו לא טול את שלך שאני
 הונא מר בר מרימר קמיה דרבינא רמי
 מתניתין אהדדי ומשני תנן וכולן שאמרו
 טול את שלך והבא מעות שומר חנם והוא
 הדין לגמרתיו ורמינהו אמר לו שואל שלח
 ושלחה ומתה חייב וכן בשעה שמחזירה
 ומשני אמר רפרם בר פפא א״ר חסדא לא
 שנו אלא שהחזיר בתוך ימי שאילתה אבל
 לאחר ימי שאילתה פטור איבעיא להו פטור
 משואל וחייב כשומר שכר או דלמא שומר
 שכר נמי לא הוי אמר אמימר גמםתברא
 פטור משואל וחייב כשומר שכר >* הואיל
 ונהנה מהנה הוה א)תניא כוותיה דאמימר

 י הלוקח כלים מבית האומן לשגרן לבית חמיו ואמר לו אם מקבלין אותן
 ממני אני נותן לך דמיהן ואם לאו אני נותן לך לפי טובת הנאה שבהן
 ונאנסו בהליכה חייב בחזירה פטור מפני שהוא כנושא שכר 5)הההוא
 גברא חבין ליה חמרא לחבריה א״ל קא ממטינא ליה לדוכתא פלוני אי
 מזדבנא מוטב ואי לא מהדרנא ליה נהליך אזל ולא אזדבנא ובהדי דקא אתא
 אתנים אתא לקמיה דרב נחמן יחייביה איתיביה ״רבה לרב נחמן נאנסו
 בהליכה חייב ובחזרה פטור מפני שהוא כנושא שכר א״ל ׳חזרה דהאי
 הליכה היא מאי טעמא םברא הוא בחזירתו אילו אשכח לזבוניה מי לא
 זבנה: שמור לי ואשמור לך שומר שכר: ייואמאי ״שמירה בבעלים היא
 א״ר פפא טדאמר ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר תנו רבנן ישמור
 לי ואשמור לך השאילני ואשאילך שמור לי ואשאילך השאילני ואשמור
 לך כולן נעשו שומרי שכר זה לזה ואמאי 2שמירה בבעלי׳ היא א״ר פפא לדאמר
 ליה שמור לי היום ואשמור לך למחר הנהו אהלויי דכל יומא הוה אפי לה חד
 מינייהו ההוא יומא אמרו ליה לחד מינייהו זיל אפי לן אמר להו נטרו לי
 גלימאי אדאתא פשעו בה ואגנוב אתו לקמיה דרב פפא חייבינהו אמרו ליה
 רבנן לרב פפא אמאי פשיעה בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא דההוא
מפשיעה בבעלים פטור משום  שעתא שכרא הוה קא שתי הניחא למאן דאמר ה)
 הכי אכסיף אלא למ״ד חייב אמאי אכסיף אלא ההוא יומא לאו דידיה הוה ואמרו
 ליה לדידי׳ זיל אפי לן את ואמר להו בההוא אגרא דקא אפינא לכו נטורו גלימאי

 עד

 הא גמרתיו שומר שכר. ולא אמרינן טון שידעו הכעליס שכלו ימי
 האומנומ ולא שלחו והביאום פטור השומר. וגט השואל נמי אף על פי
 שידעו הכעלים שכלו ימי השאילה שואל הוא: לא. תירק הא גמרתיו
 שומר שכר הוא אלא הט דייק מינה: הא הגא מטוס. דגלי אדעתא

 דמפיס ליה אאגריה שומר שכר הוא:
 אגל גמרסיו מאי שומר חגם. דכל
 כמה דלא גלי דעתיה ולימ לן למימר
 דתפס ליה אאגריה כלתה שמירת שכר
 פעולה מדגמריה ואודעיה. וגט שואל
 נמי כלתה שמירח שאלה מדידעו
 הבעלים שכלו ימי השאלה דהתס לאו
 לאודועי כעי דהא ידע שלכך וכך
 ימים השאילה לו: שומר חנם נמי לא
 הוי. דאינו שומרו לו עוד קאמר ליה:
 קמ״ל. דאינו חוססו על שכרו הוא
 דקאמר ליה אכל מדין סקדון לא
 סליק נפשיה: מאי לאו הוא הדין
 לגמרחיי. והאי מקט טול אמ שלך
 לאשמעינן מינה דשומר חנם מיהח
 הוי כדאמרן: וכן גשטה שמחזירה.
 כל כמה דלא אמר ליה משאיל שלח
 קמה כרשוחיה דשואל ט היכי דכשעמ
 שאלה קיימא כרשות משאיל עד דאמר
 ליה שואל שלח. וקס״ד דמשכלו ימי
 שאילה קאמר דדמי לגמרחיו: פטור
 משואל. מאוגסין: וחייב השומר
 שהר. בגניבה ואבידה: הואיל ונהנה.
 בשאילה: מהני. להיוה עליה שומר
 שכר עד שתגיע ליד הבעלים: לשגרן
 לבית ממיו. סכלונות לארוסתו:
 פפי טובת הנאה. שיחזיקו לי טוכה
 שפקדתיס בשבלונות: ונאנסו בהליכה
 חייב. דהואיל וקצץ דמיהן ומשק
 לשם לקיחה הרי הם לקוחין בידו עד
 שידע שאינה לקוחה. והט נמי אמרינן
 בהמוכר אח הססינה (ב״ב ל׳ סז:<
 אמר שמואל הלוקח כלי מן האומן על
 מנת לבקרו ואם אין בו מום יקחנו
 ונאנס בילו הייב והוא דקיצי דמיה:
 גחזירה פטור. מאונסין מפני שהוא
 כנושא שכר כחזירה ולא כשואל ומהו
 נשיאוח שכרו הואיל ונהנה שנהפאר
 כהן. והיינו כווהיה דאמימר דאע״ג
 דיהיב ליה כפי טובה הנאה שכהן הוי
 עלייהו שומר שכר אחר שכלתה
 שמירח המקח הואיל ונהנה כל שכן
 גבי שאלה דלא יהיב ליה מידי: שמור
 לי ואשמור לך שומר שכר. וחייב אם
 נגנבה: ואמאי שמירה בבעלים היא.
 בעליו של הפץ זה שנגנב במלאכחו
 של שומר היה שאף הוא משמר היה
 לו וכתיב אס בעליו עמו לא ישלם י)
 ודרשינן לקמן 0 עמו כמלאכתו ואע״ג

 דבשואל כמיכ לקמן דרשינן ליה נמי אכולהו שומרין כפרק השואל (לקמן ל׳ צה.<: ואני אשמור לך למהר. דלאו כמלאכהו הוא השתא:
 השאילני ואשאיל לך. אין זה שואל להחחייכ כאונסין 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 כמלאכתו של שומר: אהלויי. מוכרי אהל שמכבסים בו בגדים והוא עשב. ואיכא דאמרי אהלוה והוא מין בושם: זיל ואפי לן.
 קס״ד יומא דידיה הוה דהשהא לא הוו אינהו כשמירמ טלימו אלא כשומרי מגס ואצטריך למימר פשעו בה דאי לא לא מיחייבי: פשיעה
 בבעלים. שאף הוא כמלאכהן היה: איגלאי מילחא דההיא שטחא שפרא הוה שחי. ולא היה כמלאכתן שעדיין לא התחיל לאסוח ונמצא
 שבשעה שנעשו הן שומרין לא מסר עצמו להיות מלאכתן עליו אבל אס נתעסק מיד ואפה ולאחר שאפה שתי שכרא ובאומה שעה
0 היה עמו בשעה שאלה אינו ה  אבדה טליתו פשיעה בכעליס נמי הדא הואיל וכשנעשו שומטן היה כמלאכתן דאמרינן לקמן (ל׳ צ
 צריך להיות עמו בשעה שבורה ומתה: הניתא למאן דאמר. כפרק השואל >שס.) סשיעה ככעלים פטור היינו דאיכסיף: אלא למאן
 דאמר פשיעה בבעלים חייב. שלא נאמרה פטור ככעלים אלא כשואל ושומר שכר שחיובן בלא פשיעה אבל שומר חנם שחיובו
 אינו אלא בפשיעה אינו פטור משוס כעליו עמו הואיל ופשע אמאי איכסיף: בההוא אגרא וכוי. והוו להו שומרי שכר:

 עד

 מסורת הש׳׳ם
 א) נרריס לא:, נ) נשם
 ע״ש], ג) [צ״ל רכא יכ״ה
 כרי״ף ורא״ש. וכך איתא
 כג7ריס לא:], ל) כ״כ מג:,
 ה) [לקמן צה. צז.],
 ו) !שמות ככ], ז) [עי׳ דף

 צה:], ח) [דף צה.],

 הגהות הב״ת
 (א) גמ׳ הואיל ינהנה. ;״כ

 עייל כדף מג ע״א:

 מוסף רש״י
 גאגסו בהליכה חייב.
 מסגי שהיא כנושא שכר,
 בההיא הנאה דאימ ליה
 שמניתי להיליכו לכימ תמיי
 גמר ימקני נפשיה, בחזרה
 פטור. דלית ליה הנאה
 שלא נתקבלו (נדרים לא:
. איתיביה כו׳ : נ צ־ ־ש ו  עי
 ובחזרה פטור. וה״ג
 ט אמניש כמזרה אתניש
 ילפטיר (שנה. מי לא
 זבנה. ונמזירה נמי כנושא
 שכר נלא] הד (שסו.
 פשיעה בבעלים. אתד
 מן השומרים שפשע כשהיו
 נעליס נמלאכמו !:לקנזו
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 מסורת הש״ס
 א) נתונות 0 : נטוות לו״
 ב) צ״ל רנה וכן הוא נרי״ף
 ועי׳ נססר מ״ח, ג) וקדושין
 סד: וש״נ], ד)(נרכות נה.
 וש״נ], ה) נ״ק מז: נט:
 ניצה מ., י) שנועומ מג:,

 ז) צ״ל הנא,

S ״ o " ׳  י י

 הגהות הב״ת
 (א) תוס' ד״ה דנרי וכו׳
 אמאי קאמר מחוורתא

 מתני׳ דלא:

 הגהות מהר״ב
 רנשבורג

 א] תום׳ דייה דכרי הכל
 וכו׳ עד לכסוף דקרא לא
 איירי אלא שלא כשעת
 הלואה אלא קני מדשמואל
 ושכרי דהלכה כשמואל ואין
 הלכה כרכ יוסף. מן
 מינמ מדשמואל עד גמירא
 נמתק ונ״נ מדרנ יוסף
 וסנרי דהלנה נרנ יוסף
 ואין הלכה נשמואל נצ״ל
 דלהדיא פסק כה״ג ככ״ק
 סח ע״א כרכ יוסף וכ״כ
 חוס׳ לעיל כט ע״א וככ״ק
 נ״ו ע״כ כשם כה״ג דהלכה
 כרנ יוסף וגס נתנו תוס׳
 נשנועומ מג ע״כ נשס
 נה״ג דאין הלכה כשמואל
 ונן הוא ננה״ג נהל׳
 שנועה דף קת ע״א דלימא
 לדשמואל גס הא דר׳ יצחק
 למייתי תוס׳ הכא נשם
 כה׳׳ג הוא שס ככה״ג

 מיז ע״א:

 פא: השוכר את האומנין פרק ששי בבא מציעא
 דברי הכל אבד המשכון אבדו מעותיו. פירוש לכן מולה רבי
 אליעזר משום דהוי שלא בשעה הלואמו וקני משכון ושנור
 דנקט לאו דוקא אלא לומר דאיירי שלא בשעמ הלואתו דטון שעשה
 שטר מסממא לא לקח משכון כשעה הלואה נעד] אחרי כן אבל רישא

 דםליגי היינו כשעה הלואה ולמאי
 דמוקי לה דפליגי כדרכי יצחק היה
 סכור דרכי יצחק איירי אף בשעה
 הלואה ורכי אליעזר פליג עליה כהא
 אבל כסיפא דאיירי שלא כשעמ
 הלואה מודה דקני דעיקר קרא דולך
 מהיה צדקה איירי שלא בשעה הלואה
 ועל פ״ה דפי׳ שלהי שבועת הדיינים
 (שטעות ד׳ מד. ושם ד״ה מאי) דמשום
 שטר מודה ר׳ אליעזר בסיפא דכיון
 דיש שטר לשם משכון קבל ולא
 לזכרון דכריס כעלמא כמו כרישא
 תימה דאי כרישא לא נקט משכון
 אלא לזכרון דברים כעלמא משוס
 דליכא שטרא א״כ אמאי לא יהיה
 משמט אפילו שוה המשכון כנגד
 מעומיו כדמשמע בהזהב (לעיל ממ.)
 דהיכא דלא נקט אלא לזכרון דברים
 בעלמא דמשמט והתם משמע דאס
 שוה משכון כנגד מעומיו לכ״ע אינו
 משמט ועוד אמאי קאמר (א) מתניהין
 מחוורמא דלא כרכי אליעזר לוקמה
 כשטר דמודה ר׳ אליעזר אלא ש״מ
 דאף ר׳ אליעזר אינו מודה אלא שלא
 כשעת הלואה ומיהו יש לתרץ דהלוהו
 על המשכון משמע כלא שטר ועוד
 דאי מתני׳ מיירי כשטר לא הוה
 פליג ר׳ יהודה דאמר הלוהו מעות
 שומר חנם דלא יחלוק ארכי אליעזר
 ורבי עקיבא ובה״ג דרב יהודאי גאון
 נמי משמע דסיפא דהלוהו בשטר
 איירי שלא בשעה הלואה דמוקי הא
 דאמר רבי יצחק דב״ח קונה משכון
 היינו דוקא שלא בשעת הלואה אבל
 בשעת הלואה לא קני היינו דוקא
 כשטר דכיון דאיכא שטרא לא סמיך
 אמשכון אלא אשטרא אכל כלא שטר
 אסילו בשעת הלואה קני והוי שומר
 שכר ושלא בשעת הלואה הוי שומר
 שכר אע״ג דאיכא שטרא דודאי
 אמשכון סמיך וא״כ סיפא דהלוהו
 בשטר איירי שלא כשעת הלואה
 דבשעת הלואה לא איבד מעותיו
 דאשטר סמיך ומה שר״ל דהיכא
 דליכא שטר קני אפילו כשעמ הלואה
 לא מטעם דר׳ יצחק או דקרא לא איירי
 אלא שלא בשעת הלואה אלא קני
 מדשמואל וסברי דהלכה כשמואל

 ואין הלכה כרב יוסף:
 והא אידי ואידי הלוהו על המשכון
 קתני. משמע דמלוה תכירו
 על המשכון משמע כשעת הלואה
 ותימה דכפרק השולה (גיטין לז. ושם
 ל״ה שאגי) קאמר תנן המלוה את
 חבירו על המשכון והמוסר שטרומיו
 לב״ד אינו משמט ומפ׳ התם דהמלוה

 על המשכון אינו משמט משום דקני ליה מדר׳ יצחק והא לא קאמר רבי יצתק אלא שלא כשעת הלואתו ועל המשכון משמע דאפילו בשעמ
 הלואחו אינו משמט דש לומר דטון שלא בשעח הלואה קני ליה לגמרי מדרבי יצחק כשעח הלואה נמי לליכא קנין אלא שעבוד אלים
 שעבודיה ליחשב ולא של אחיך בידך וכן בפרק כל שעה (ססחיס ל׳ לא: ושס ל״ה כלר״י) גט ישראל שהלוה לנכרי על ממצו עובר עליו
 משוס דרכי יצחק כדאמרינן התם התם נמי טון דשלא בשעת הלואה קני אהני שעבודיה בשעת הלואה ליחשב כשל ישראל וכן נכרי
 שהלוה לישראל על חמצו אי לאו דנכרי מישראל לא קני לא היה נאסר אף משכנו בשעה הלואחו דלא קני כיון דשלא בשעה הלואה
 הוה קני כשעת הלואה נמי הוה אלים שעכודיה דנכרי שלא יצטרך לבערו ואף על גב דהוי דישראל וקרינא ביה שלך מ״מ מדאפקיה קרא
 מלא ימצא לא מחייכ אלא כשמצוי לו לגמרי וכיון דאליס שעכודיה דנכרי לא חשיכ מצוי והכי נמי אמרינן בפרק קמא דםסחיס >ל׳ ו.
 ושם ל״ה יחל) יחד לו כיח אין זקוק לכער אע״ג דחשיכ לגמרי כשל ישראל כיון דקכל אחריוח מ״מ טון דימד לו כימ אינו מצד אצלו:

 נימא

 טד דאתא אגניב. כלא פשיעה וחייכינהו משום גניכה דשומר שכר:
 סדינא. של פשמן ואין מיס מככידין אומו כל כך: סרבלא.
 גלופקרא שקורין קו״ץ והוא של צמר והרבה מיס נבלעין בו ומככידין
 אומו לפיכך ס שט הסרכל ונמכסה בסדין: שאלה בבעלים היא.
 שכשעה השאלה היה המשאיל
 במלאכתו של שואל ונשא סרבל שלו
 על ממורו ומעביר לו על אמת המיס:
 במקום עדים. דאנן סהדי שאין אותו
 הדרך בלא מיס: הנח לפניך אינו
 לא שומר חנם כוי. טון דאמר ליה
 לפניך מיב ונטר לך קא״ל: לימא.
 י)הני סתמא תנאי היא: אם הכניס
 ברשות. משנה היא בפרק שור שנגה
 את הפרה >ב״ק ל׳ מז.) בקדר שהכניס
 קדירותיו ושברן שורו של בעל הבית
 או הכניס שורו ונגחו שורו של בעל
 הכית או שהכניס סירותיו ואכלתן
 כהמתו: בעל חצר תייב. כנזקו דכי
 אמר ליה עול עול ואנטר לך קאמר
 ליה וה״ה הנח סתמא כשוק: רבי
 אומר בכולן אינו חייב. דעול ותיכ
 ונטר לך קאמר ליה וה״ה להנח סממא
 כשוק: דבה נטורי היא. שאין אדם
 מכניס דבר לתוכה אלא להשחמר
 בה דאין טורח בשמירתה: עול
 דאינטר לך קאמר ליה. שאין שמירה
 קשה עלי: דאי לאוחובי רשוחא בעי
 למישקל מיניה. בחמיה: ישבע.
 שלא פשע דשומר חנם הוא עליו דאין
 אדם נוטל משכונו לגוביינא אלא
 להיוח בטוח כמעומיו שלא יוכל
 לכפור ולעולם שומר חנם הוא עליו
 שאס אבד יגבה ממקום אחר: אבל
 הלוהו אלן} זוז בשטר והניח לו
 משכון טליהם דברי הכל אבדו מעוחיו.
 דהא משכון ודאי לגוביינא שקל לגבוח
 הימנה דסחס שטר יש בו שעכוד
 קרקעומ ויש לו מהיכן לגבוה ובטוח
 הוא וגס לכפור אינו יכול דהא קאי
 שטרא הלכך לאו לזכרון דכריס
 נקטיה: כאן שמשכנו בשטה הלואהו.
 קאמר ר׳ אליעזר שומר חנם וממני׳
 כשמשכנו שלא כשעת הלואתו אלא
 לאמר זמן כשתבעו מעותיו בב״ד
 ולא שילם ומשכנו על פי טת דין
 דההוא ודאי לגוכיינא שקליה:

 על

 עד דאתא אגניב אתו לקמיה דרב פפא
 חייבינהו אמרו ליה רבנן לרב פפא הא שמירה
 בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא
 דההיא שעתא שכרא הוה שתי הגהו בי תרי
 דהוו קא מסגו באורחא חד אריך וחד גוצא
 אריכא רכיב חמרא והוד, ליה םדינא גוצא
 מיכסי סרבלא והא מסגי בכרעיה כי מטו
 לנהרא שקליה לסרבליה ואותביה עילויה
 חמרא ושקליה לסדיניה דההוא ואיכםי ביה
 שטפוה מיא לםדיניה אתא לקמיה דרבא
 חייביה אמרו ליה רבגן לרבא אמאי שאלה
 בבעלים היא אכסיף לסוף איגלאי מילתא
 דבלא דעתיה שקליה ובלא דעתיה אותביה
אההוא גברא דאוגר ליה חמרא לחבריה (  א

 אמר ליה חזי לא תיזול באורחא דנהר פקוד
 דאיכא מיא זיל באורחא דנרש דליכא מיא
 אזיל באורחא דנהר פקוד ומית חמרא כי
 אתא אמר אין באורחא דנהר פקוד אזלי
לשקר  ומיהו ליכא מיא א״ל נ<רבא מה ליה ג,
 אי בעי אמר ליה אנא באורחא דנרש אזלי
מה לי לשקר במקום עדים  אמר ליה אביי ב
 לא אמרינן: שמור לי ואמר לו הנח לפני
אמר לו הנח  שומר חנם: אמר רב הונא ג
 לפניך אינו לא שומר חנם ולא שומר שכר
 איבעיא להו הנח סתמא מאי ת״ש שמור לי
 ואמר לו הנח לפני שומר חנם יהא סתמא
 ולא כלום אדרבה מדאמר רב הונא הנח
 לפניך הוא דאינו לא שומר חנם ולא שומר
 שכר הא םתמא ש״ח הוי אלא יימהא ליכא
 למשמע מינה לימא כתנאי היאם הכניס
 ברשות בעל חצר חייב רבי אומר הבכולם
 אינו חייב עד שיקבל עליו בעל הבית לשמור
 ממאי דלמא עד כאן לא קאמרי רבנן התם
 אלא בחצר רבת נטורי היא וכי קאמר ליה
 עייל עייל דאינטר לך קאמר ליה אבל הכא
 שוקא לאו בר נטורי הוא אנח ותיב נטר לך
 קאמר ליה אי נמי עד כאן לא קאמר רבי

 התם אלא יבחצרו דלעיולי רשותא קא בעי למשקל מיניה וכי יהיב ליה
 רשותא לעיולי תיב ונטר לך קאמר ליה אבל הכא הנח ואנא מנטרנא
 קאמר ליה דאי סלמא דעתך הנח ותיב ונטר קאמר ליה אי לאותבה
 רשותא בעי למשקל מיניה: הלוהו על המשכון שומר שכר: לימא
 מתניתין דלא כר׳ אליעזר י׳דתניא המלוה 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 דיה אבד
 המשכון אבדו מעותיו אפילו תימא רבי אליעזר ולא קשיא כאן
 שמשכנו בשעת הלואתו כאן שמשכנו שלא בשעת הלואתו והא אידי ואידי

 הלוהו

 עין משפט
 נר מצוה

 פה א ב מיי׳ ס׳׳ל מהל׳
 שכירות הלכה ג סמג עשי!

 סט:
ו ג ד מיי׳ פ״כ שם  פ
 הלכה ח סמג שס
 טוש״ע ח״מ שי׳ רצא סעיף

 כ:
ז ה מיי׳ ס״ג מהלכות  פ
 נזקי ממון הלכה י״ד
 ועיין נהשגומ וכמ״מ ופ״ז
 שס הלנה ה סמג עשי! שח
 טוש״ע ח״מ סי׳ שצח סעיף
 ה ועיין נהג״ה וסי׳ שצג
 סעיף א וסי׳ רצא סעיף ג
ת ו טוש״ע שס סי׳ רצא  פ

 שעיף נ נהג״ה:
ט ז מיי׳ פ״י מהלנות  פ
 שטרות הלנה א ועי׳
 נהשגות ונמגיד משנה
 סמג עשין פט טוש״ע ח״מ

 סי׳ ענ סעיף נ:
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 לעזי רש״י
 קו״ץ [קו״ט]. מעיל.

 מוסף רש׳ ,ז״י
 מה לי לשקר במקום
 עדים. דאנן סהדי לנל
 שעמא אינא מיא :כתובות
. ישבע ( . רות לו  בזי ובכו
 ויטול מעותיו. ישנע
 שאנד ייטול אח חונו

 ישבועות מניו.
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