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 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:

־ ^ * © י י ^  ה

 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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